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چاپ كردنەوە و باڵوكردنەوەی ئەم بەرهەمە بۆ مەبەستی پەروەردەیی یان هەر مەبەستێكی دیكەی نابازرگانی رێگەپێدراوە، بێ وەرگرتنی مۆڵەتی فەرمی لە خاوەنەكانی، 

بەاڵم بەو مەرجەی ئاماژە بە سەرچاوەكەی بدرێت.

)UNHCR( هەماهەنگی راپۆرت: شادمان محمود ) كۆمیسیاری بااڵی كاروباری نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ كاروباری پەنابەران

ئاسانكاری بۆ بەئەنجام گەیاندنی راپۆرت: مارگارێتا لۆندكیڤیست-هۆندۆمەدی )JIPS( پێر شێۆنینگ )JIPS/NRC(، جۆزیف مرکس، فرانس الو وكەرەم هیندی 

،)UNHCR(

محمد حسن محمود )بەرێوەبەرایەتی ئاماری سلێامنی(، ئۆمێد بكر احمد )بەرێوەبەرایەتی ئاماری سلێامنی(، سیروان حمە فتاح )بەرێوە بەرایەتی ئاماری سلێامنی(، ئاراس 

جالل محمد )بەرێوەبەرایەتی ئاماری سلێامنی(، سۆران غفور سەلیم)بەرێوەبەرایەتی ئاماری سلێامنی(، ئاری حبیب احمد )UNHCR( هەروەها UNHCR ی تیمی 

كێڵگەیی و پارێزگاریكردن لە سلێامنی 

ئامادەكاری ڕاپۆرت: رۆجەر گویو

)UNHCR( عبدالخالق سعید )نەخشەسازی: به هار حه سه ن )به ڕێوه به رایه تی ئاماری سلێامنی

تابلۆی بەرگ: هێمن گۆران )ئاكۆ(

وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە: هێمن مه حمود ئاغاباوە

پێداچوونه وه ی زمانی كوردی: ڕێبوار حسن محمود )به ڕێوه به رایه تی ئاماری سلێامنی(

ئەندامانی لیژنەی ئاراستەكار لە هەرێمی كوردستانی عێراق: ئەنجومەنی پەنابەرانی هەولێر )ERC( رێكخراوی پەنابەرانی نێودەولەتی. ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی 

.)UN-HABITAT( بەرنامەی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ نشینگە مرۆییەكان .)UNHCR( كۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ كاروباری پەنابەران .)JCC(قەیرانەكان

.)UNFPA( سندوقی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ كاروباری دانیشتوان .)OCHA(نوسینگەی تەنەوە یەكگرتوەكان بۆ هەماهەنگی كاروباری مرۆیی لە عێراق

راهێنانی ئەم پرۆفایلە لەالیەن فەرمانگەی پەرەپیدانی نێوەدەوڵەتی سەر بە حكومەتی بەریتانیا )DFID( خەرجی دارایی بۆ تەرخان كراوە.

كۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ كاروباری پەنابەران، لە مانگی حوزەیرانی 2016 زانیارییەكانی كۆكردەوە، لە ئابی 2016 ڕاپۆرتەكەی ئامادەكردو پاشان لە ئەیلولی 

هەمان ساڵدا لە چاپی دا.
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پێشەكی 

لەســەرەتای دەســت پێكردنــی قەیرانەكانــی ئاوارەبوونــی ناوخــۆوە بــە درێژایــی چــوار ســاڵی رابــوردوو و هەروەهــا كاریگەرییەكانــی لەســەر 

هەرێمــی كوردســتانی عێــراق، زانیــاری و شــیكاری بەرچــاو لەبەردەســت بــووە، ســەبارەت بــە كاروبــاری ئــاوارەی ناوخــۆ و ئــەو ئاوارانــەی كــە 

پەنایــان بردۆتــە بــەر خێوەتگــەكان. هــاوكات لەگــەڵ ئــەو ووردبونەوەیــە لەســەر كاركردنــی كاروبــاری نــاو خێوەتگــەكان، بــاری دانیشــتوانی 

دەرەوەی خێوەتگــەكان و كۆمەڵــگای خانەخــوێ بــۆ ماوەیەكــی زۆر لەبەرچــاو نەگیــراوە. لــە هەرێمــی كوردســتان، زۆرینــەی ئــاوارەكان )%60 

لەكــۆی 250.000( و ئــاوارەی ناوخــۆ و )80% لــە كــۆی زیاتــر لــە یــەك ملیــۆن گەیشــتونەتە هەرێمــی كوردســتانی عێــراق دوا بــەودوای مانگــی 

كانونــی دووەمــی 2014( كــە لــە ناوچــە شارنیشــنەكان ژیــان بەســەر دەبــەن، تێكــەاڵوی و گونجاندنێــك دروســت بــووە لەگــەل كۆمەڵــگای 

خانەخوێ، بە جۆرێك لەگەڵ زۆرینەی سەرچاوە دەگمەنەكان لە ژیانی ڕۆژانەدا هاوبەشی دەكەن.

ــوێ،  ــگای خانەخ ــەر كۆمەڵ ــەی لەس ــا كاریگەرییەك ــەكان و هەروەه ــە دەرەوەی خێوەتگ ــاوارە ل ــی ئ ــتەكردنی حاڵەت ــتی ئاراس ــۆ مەبەس  ب

زانیــاری پێویســت دەربــارەی هەمــوو دانیشــتوان، بەمەبەســتی بونیادنانــی كۆمەڵگایەكــی جێگیرتــر داواكــراوە. ئــەم كارە دەبێتــە ئامانجــی 

ئێســتای پرۆفایلــی راهێنانــی شارنشــین. ئەمرۆكــە، پارێــزگای ســلێامنی و هەروەهــا سەرتاســەری هەرێمــی كوردســتان ڕوبــەڕووی قەریرانێكــی 

قــورس بۆتــەوە، كــە بریتیەلــە: ملمالنێــی بــەردەوام، ئاوارەبوونــی بــەردەوام، قەیرانــی دارایــی، لــە كۆتاییــدا ڕووبەڕوبونــەوەی ئەم ئاســتەنگانە. 

لێــرەدا پێویســتە وەرچەخانێــك ڕووبــدات لــە ووردبونــەوەی پالنــەكان و گۆڕینــی لــە شــێوازێكی فریاگــوزاری بــۆ شــێوازی رێخكســتنی كاری 

ئاســت مامناوەنــد. لــە پێنــاو وەدیهێنانــی ئــەو ئامانجــە، پێویســتە وێنــای تــەواوی حاڵەتــی راگواســن لەبــەر چــاو بگیرێــت، كــە گەیشــتۆتە 

ئەم ئاستە، ئەویش بریتیە لە: ئاوارەبوونی ناوخۆ، پەنابەران، هەروەها كۆمەڵگای خانەخوێیەكان.

ــی  ــە تۆماركردنێك ــە، ك ــەو ئەرك ــی ئ ــێ كردن ــۆ جێبەج ــە ب ــاش هەی ــی ب ــی و هەوڵێك ــم هەماهەنگ ــە دەبین ــادمانم دەكات ك ــەو كارە ش ئ

ــە ســاڵی 2015 جــێ بەجــێ  ــم ل ــالن دانان-دەســتەی ئامــاری هەرێ ــی پ ــەن وەزارەت ــە ) CRDP(، كــە لەالی ــگای ئاوارەكان گشــتگیری كۆمەڵ

كــراوە، كــە زانیارییەكانــی وەك چوارچێــوەی كار بــۆ ئــەم روپێویــە كارهاتــوون. ڕاهێنانــی پرۆفایلــی شارنشــینەكە لەالیــەن دەســتەیەكی شــارەزا 

و تایبەتــی حكومەتــەوە جێبەجــێ كــراوە، كــە بریتیــە لــە دەســتەی ئامــاری هەرێــم )KRSO(، بەرێوەبەرایەتــی ئامــاری ســلێامنی، ناوەنــدی 

ــەران )UNHCR( و  ــاری پەناب ــۆ كاروب ــوەكان ب ــەوە یەكگرت ــااڵی نەت ــیاری ب ــەن كۆمیس ــش لەالی ــە ئەمی ــەكان)JCC( ك ــی قەیران هاوبەش

 )JIPS( دەزگاكانــی تــری نەتــەوە یەكگرتــوەكان و هەروەهــا ناوەنــدی هەماهەنگــی جنێــف بــۆ خزمەتگــوزاری پرۆفایلــی ئاوارەیــی ناوخۆیــی

پشتگیری لێكراوە.

 بەناوی وەزارەتی پالن دانان، كە كاری سەرەكی ڕاسپرادنی مامەڵە كردنە لەگەڵ ڕووبەڕوبونەوەی ئاوارەبوون لە حاڵەتی ئێستاماندا.

خــۆش حاڵــم كــە ســوپاس و پێزانینــی خــۆم دەربــڕم بــۆ هەوڵــی هەمــوو ئــەو كەســانەی كــە مانــدوو نەناســانە كاریــان كــردووە بــۆ بەرهــەم 

هێنانی ئەم پەرتوكە گرنگە. بە پەرۆشەوە چاوەروانی هەماهەنگی زیاترین بۆ جێبەجێ كردنی راسپاردەی هاوبەشی گەشرت.

د.علی سیندی

 وەزیری پالن دانان

حكومەتی هەرێمی كوردستان 



پێزانین 

ئــەم هەڵســەنگاندنی پڕۆفایلــە لــە مانگــی حوزەیرانــی 2016 لــە پێنــاو دەســتەبەركردنی پێداویســتیەكان بــۆ باری ئــاوارە شارنشــینەكان 

و ئاوارە ناوخۆییەكان و كۆمەلگای خانەخوێ بە شێوەیەكی فراوان لە پارێزگای سلێامنی بە ئەنجام گەیەنراوە. 

ئاواتەخوازیــن كــە ئــەم پڕۆفایلــی هەڵســەنگاندنە ببێتــە كارێكــی هاوبــەش بــۆ بونیادنانــی ســەرەتایەكی بەرچــاو، هەروەهــا ببێتــە 

ــی  ــاوە چونێك ــە هان ــدان ب ــۆ پەرەپێ ــەكان، ب ــە مرۆیی ــتان و هاوكاری ــی كوردس ــی هەرێم ــۆ حكومەت ــدەر ب ــەرچاوەیەكی یارمەتی س

ــە  ــەی ل ــە خەڵكان ــەو كۆمەڵ ــی ئ ــی ژیان ــاوارەی دەرەوەی خێوەتگــەكان و باشــرت كردن ــی ئ ــۆ چارەســەركردنی خەڵكان ــەن، ب درێژخای

ناوچە شارنیشنەكانی پارێزگای سلێامنی دەژین. 

ــزگاری  ــتان و پارێ ــی كوردس ــی هەرێم ــی حكومەت ــالن دانان ــری پ ــندی، وەزی ــی س ــز د. عل ــەن بەڕێ ــەنگاندنە لەالی ــەم هەڵس كاری ئ

سلێامنی وەك سەرەتایەك پاڵپشتی لێكرا. شادمانین بە دەربڕینی سوپاس و پێزانینی خۆمان. 

ئــەو كارانــەی بــە ئەنجــام گەیشــتوون، ســەرئەنجامی كاری هاوبەشــی نێــوان كۆمیســیاری بــااڵی نەتــەوە یەكگرتوەكانــە بــۆ كاروبــاری 

 ،)JCC(و ناوەندی هاوبەشــی هەماهەنگــی قەیرانەكان )DCO(بەرێوەبەرایەتــی ئامــاری پارێــزگای ســلێامنی ،)UNHCR(پەنابــەران و

خزمەتگوزاری هاوبەشی ئاوارەكانی ناوخۆیی )JIPS( كە لە ماوەی ئەو راهێنانەدا پاڵپشتی هونەرییان پێش كەش كرد.

هەروەهــا لــە كۆتاییــدا، خــۆش حاڵیــن بــە دەربڕینــی ســوپاس و پێزانینــی خۆمــان بــۆ هەمــوو ئــەو الیەنانــەی كــە لــە پرۆســەی ئــەو 

توێژینەوەیــەدا بەشــداربوون، هــەر لــە ســەرەتای ســەرهەڵدانیەوە تــا كارە مەیدانیــەكان و كارە تەواوكارییەكانــی. هەروەهــا ســوپاس 

و پێزانینــامن هەیــە بــۆ بەشــداربوانی ۆرك شــۆپ لــە بەرێوبەرایەتــی گشــتی پــەروەردەی پارێــزگای ســلێامنی، بەرێوەبەرایەتــی گشــتی 

كاروكاروبــاری كۆمەاڵیەتــی )DOLSA(، ناوەنــدی پارێــزگای ســلێامنی، ئیــدارەی شــاری هەڵەبجــە، و ئیــدارەی گەرمیــان و شــارەوانی 

ــی  ــۆ هەماهەنگ ــوەكان ب ــەوە یەكگرت ــینگەی تەن ــا نوس ــەكان)JCC(، هەروەه ــی قەیران ــی هاماهەنگ ــدی هاوبەش ــن، ناوەن ڕاپەری

ــاری دانیشــتوان )UNFPA(، پڕۆگرامــی نەتــەوە  ــە عێــراق)OCHA(، ســندوقی نەتــەوە یەكگرتــوەكان بــۆ كاروب كاروبــاری مرۆیــی ل

 GIZ(،)MERCY( ئەڵامنــی  نێودەوڵەتــی  هــاوكاری  رێكخــراوەی   ،)UNDP(، )ACTED(پەرەپێــدان بــۆ  یەكگرتــوەكان 
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پڕۆفایلكردن بۆچی؟

ناوەڕۆكی قەیران

پارێزگای سلێامنی، كە ژمارەی دانیشتوانەكەی دەگاتە 2.08 ملیۆن كەس، 

هەروەها 260.000 خەڵكی ئاوارەی تێدا نیشتەجێ بووە، )ئاوارەی ناوخۆیی و 

پەنابەران(، ئەم شارە دەكەوێتە بەشی رۆژهەاڵتی هەرێمی كوردستانی عێراق، 

كە هاوسنورە لەگەڵ وواڵتی ئێران، بەشی باشوری ئەم پارێزگایە پێك هاتووە لە 

ئیدارەی گەرمیان )قەزای كەالر و كفری(. پارێزگای سلێامنی لە ساڵی 2012 بە 

شێوەیەكی بەرچاو باوەشی بۆ پەنابەرانی وواڵتی سوریا كردەوە كە لە 

ناوچەكانی تری پارێزگاكانی هەولێر و دهۆك ڕوویان كردە ئەم 

پارێزگایە. 

خێزانە ئاوارەبووەكانی ناوچەكانی تری سنوری ئەم 

پارێزگایە وەك ناوەراستی پارێزگای كەركوك و 

سەالحەدین و دیالە، لە ساڵی 2003 ڕوویان 

لە ناوچەكانی پارێزگای سلێامنی كرد و 

ئەم شارە بوو بە پەناگایەك بۆ ئەو 

ئاوارانە، ئەمە لە كاتێكدا كە 

كۆمەڵگای خانەخوێ و ئیدارەی 

خۆجێیەتی ناوچەكان هەر لە ساڵی 

یەكەمەوە ڕووبەڕوی كاریگەرییەكانی ئەو 

قەیرانە بوونەوە.

 خراپرتبوونی باری ئاسایشی بەشەكانی تری عێراق و 

تەشەنەكردنی قەیرانی دارایی، كاری كردە سەر هەردوو كەرتی 

ئابوری )تایبەت، گشتی( كە حكومەتی خستۆتە تەنگژەیەكی 

گەورەوە. كێشە هەڵپەسێردراوەكانی نێوان حكومەتی هەرێمی كوردستان 

و حكومەتی ناوەند، هەرێمی تووشی قەیرانی دارایی كردەوە، بە شێوەیەك لە 

ماوەی 3 ساڵی رابوردودا بە شیوەیەكی ناڕێك و پچڕپچڕ لە حكومەتی عێراق 

بودجە وەرگیراوە. سەرەڕای ئەوەش یاسایەكی تایبەتی باج لە هەرێمی 

كوردستانی عێراق لە ئارادا نیە، تاوەكو ببێتە پاڵپشتێكی دارایی بۆ بودجەی 

كوردستان.

 حكومەتی هەرێمی بە زۆری پشت دەبەستێت بە دەرهێنان و پااڵوتن و 

فرۆشتنی بەرهەمی نەوتی خۆی، ئەویش لە پێناو پڕكردنەوەی خەرجیەكانی، 

لەگەڵ ئەوەشدا پاش دابەزینی نرخی نەوت لەسەر ئاستی جیهانی بە رێژەی 

70% كەلە ناوەڕاستی ساڵی 2014دەستی پێ كرد، داهاتی نەوت بە شێوەیەكی 

بەرچاو كەمی كرد، ئەم كەمبونەوەیە بووە هۆی سنورداركردن و پەكخستنی 

گەشەسەندن لە كەرتەكانی خزمەتگوزاری گشتی، بەتایبەت كەرتی خوێندن و 

چاودێری تەندروستی. 

هەموو ئەم گرفتانە )ناكۆكیەكان، ئاوارەبوون، ئابوری الواز ( بە شێوەیەكی 

نەرێی كاریگەرییان هەبووە لەسەر كارەكانی حكومەت و خێزانەكان، 

دەرچوونی كەرتی تایبەت لەو قەیرانە، هەروەها دابین كردنی حزمەتگوزارییە 

گشتیەكان لە پارێزگای سلێامنی و لەسەرتاسەری هەرێمی كوردستانی عێراق بە 

گشتی، بۆ چارەسەركردنی ئەم گرفتە، پێویستە شیكارییەكی ڕیشەیی تەواوی بۆ 

بكرێت. ئەم ڕاهێنانی پڕۆفایلە لە هەلومەرجێكی ئاڵۆزدا بەڕێوەدەچێت و 

كاریگەری گەورەی دەبێت لەسەر هەموو چینەكانی كۆمەڵگا لە دەرەوە 

و لە ناوەوە. 

لەبەرئەوە كارێكی گرنگە و بە تەواو بوونی ئەم 

پرۆژەیە، زانیارییەكی زۆر فەراهەم دەبێت لەسەر 

ئەو خێزانانەی كە پەنایان بردۆتە بەر 

خێوەتگەكان، لە خێزانە ئاوارە 

ناوخۆییەكان و پەنابەرەكان، 

ئەمەش بەشیكارییەكی نوێ و 

بەراوردكار لەگەڵ ئەو 

خێزانانەی كە لەدەرەوەی 

خێوەتگەكاندا لە ناوچە شارنشینەكاندا 

ژیان دەگوزەرێنن. هەروەها كارێكی گرنگە كە 

شان بەشانی ئەو دانیشتوانانە پیاچونەوە بۆ 

پێویستیەكانی كۆمەڵگای خانەخوێ بكرێت، بۆ ئەوەی 

ئەو سرتاتیجیەتە ببێتە هۆكاری هێوركردنەوەی كاریگەرییەكانی 

ئاوارەبوون و سوودبەخش بێت بۆ گشت الیەك.

بۆ ئەو مەبەستە، ڕاهێنانی پڕۆفایل جێبەجێ كرا: كە مەبەست لێی وەاڵم 

دانەوەی ئەو پێویستیە شیكارییە قواڵنەیە سەبارەت بە حاڵەتی ئاوارە 

شارنشینەكان بۆ هەردوو كۆمەڵگای ئاوارە و خانەخوێ لە پارێزگای سلێامنی.

هەمان لێكۆڵینەوە بۆ هەرێمی كوردستان لە پارێزگای هەولێر لە 

حوزەیران2016 و پارێزگای دهۆك لە ئابی 2016 كۆتایی پێهات.

 1. پێشه كی و باكگراوند

)ناكۆكیەكان، 

ئاوارەبوون، ئابوری 

الواز ( بە شێوەیەكی 

نەرێی كاریگەرییان هەبووە لەسەر 

كارەكانی حكومەت و خێزانەكان، دەرچوونی 

كەرتی تایبەت لەو قەیرانە، هەروەها دابین كردنی 

حزمەتگوزارییە گشتیەكان لە پارێزگای 

سلێامنی و لەسەرتاسەری هەرێمی 

كوردستانی عێراق بە 

گشتی
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ڕێبازی لێكۆلینەوە لە شارنشین بۆچی؟

وەك بەرێز دكتۆر علی سندی وەزیری پالن دانان لە پێشەكی ئەم راپۆرتەدا 

ئاماژەی پێدا، پێویستە جەخت لەسەر حاڵەتە ماوە درێژەكان بكەینەوە لە بری 

حاڵەتە كتوپڕەكان و هەروەها ناوچە شارنیشنەكان بكرێتە كرۆكی بابەتەكە. لە 

دۆخێكی وەك ئەوەی پارێزگای سلێامنی، دوو هۆكار هەیە بۆ ئەو بابەتە. 

یەكەم، نزیكەی 86% لە ئاوارەی ناوخۆ و پەنابەران لە شارو شارۆچكەكاندا ژیان 

دەگوزەرێنن، بە تایبەتی لە ناوەندی قەزای سلێامنی، كە سەرەكیرتین ناوەندی 

شارنشینە .

دووەم، سنوری جوگرافی پارێزگای سلێامنی نزیكەی نیوەی هەرێمی كوردستان 

دەگرێتەوە، ناوەندی شارنشینەكان بە درێژایی ناوچەكە باڵوبونەتەوە، 

ئەمەش دەبێتە هۆی دروست كردنی گرفتێكی گەورە بۆ ئەو 

كارمەندانەی كە بەرنامەی كاركردنەكە بەڕێوە دەبەن بۆ 

پێویستیەكانی كۆمەڵگای دەرەوەی خێوەتگەكان: زیاتر لە 

سێ كاتژمێر بە رێگاوە دەبن، كە ناوەندی قەزای 

سلێامنی جیادەكاتەوە لە بەشی باشوری قەزای 

كەالر. 

لە كۆتاییدا، ناوچە شارنشینەكان 

ناوچەیەكی داینامیكی پێشكەش 

دەكەن بە كۆمەڵگا تازە ئاوارەبووەكان، كە 

پەرە بە سرتاتیجیەتی گوزەرانی خۆیان ئەدەن. 

لەبەرئەوە خێزانەكان زیاتر حەز بە گوزەران و ژیانی 

شار دەكەن، ئەمە سەرەڕای ئەو گرفتانەی كە تووشیان 

دەبێتەوە وەك: گرانی ئاستی بژێوی شار، دەست كەوتنی كار، 

هەروەها گونجاندنی كۆمەاڵیەتی.

ئامانجەكانی ئەم پڕۆفایلە
 :

ئامانجی سەرەكی ئەم هەڵسەنگاندنە بریتییە لە: دامەزراندنی بنكەیەكی 

بەڵگەنامەیی بۆ رێباز و پەیڕەوی كردنی پێشنیازەكان بۆ حكومەت و 

كاربەدەستان، رێكخراوە مرۆییەكان، كارمەندانی پەرەپێدەری گشتگیری مرۆیی 

بۆ بەهاناوەچوون و وەاڵم دانەوەی ماوەدرێژ و مامناوەند بۆ نیگەرانیەكانی 

كۆمەڵگای ئاوارەی دەرەوەی خێوەتگە. 

ئامانجە تایبەتیەكانی ئەم پڕۆفایلە بریتیە لە: 

    دەستەبەركردنی پڕۆفایلێكی دیموگرافی پۆلێن كراو لەسەر ئاستی رەگەز، 

تەمەن، باری ئاوارەیی) بۆمنونە: پەنابەرەكان، ئاوارەی ناوخۆیی، هەروەها 

كۆمەڵگای خانەخوێ و جیاوازی لەو ناوچانەی كە كراون بە ئامانج.

   دەستەبەركردنی پڕۆفایلەكانی ناوچە شارنشینە جیاوازەكان بە 

بایەخێكی تەواوەوە بۆ دانیشتوانی كۆمەڵگای ئاوارەی دەرەوەی 

خێوەتگە.

   بۆ شیكاركردنی تواناكان، شكستباری، هەروەها 

رێگاكانی چۆنێتی مامەڵەكردنی ئەو 

دانیشتوانانەی لە ناوچە بە ئامانجكراوەكان 

نیشتەجێن .

   شیكردنەوەی پەیوەندییەكانی 

نێوان ئاوارەكان و ئەو دانیشتوانانەی 

بە هۆی ئاوارەكانەوە زیانیان پێگەیشتوە. 

   بۆ دەستەبەركردنی بنكەیەكی زانیاری 

بەسوود و بەردەست بۆ حكومەتی هەرێمی 

كوردستان و رێكخراوە مرۆییەكان و ئەو رێكخراو و 

دەزگایانەی كە لە بواری پەرەپێدانی كۆمەڵگا كاردەكەن.

لێكۆڵینەوە سەرەتاییەكان، هاوبەشیان پێكراو پەسەندكران لەگەڵ الیەنە 

هاوبەشكارەكانی حكومەت و دەزگاكانی نەتەوە یەكگرتوەكان و ڕێكخراوە 

ناحكومیەكان، لە میانەی مێزگردێكی كاركردندا كەلە شاری سلێامنی بەرێوەچوو 

لە مانگی تەمموز2016. 

پاشان ڕەخنە و پێشنیار لە نێوان الیەنە بەشداربووەكان سەبارەت بە ڕاپۆرتەكە 

ئاڵوگۆڕكران. لە ڕاستیدا، ئەم ڕاپۆرتە بە هەوڵ و كۆششی هەمووالیەك هاتۆتە 

بەرهەم لە نێوان الیەنە هاوبەش كارەكان، ئەمەش ڕۆڵێكی كاریگەری هەیە لە 

وەاڵم دانەوە بۆ الیەنە مرۆییەكان سەبارەت بە قەیرانی ئاوارەیی لە پارێزگای 

سلێامنی.

ناوچە 
شارنشینەكان 

ناوچەیەكی داینامیكی 
پێشكەش دەكەن بە كۆمەڵگا تازە 

ئاوارەبووەكان، كە پەرە بە سرتاتیجیەتی 
گوزەرانی خۆیان ئەدەن. لەبەرئەوە 
خێزانەكان زیاتر حەز بە گوزەران 

و ژیانی شار دەكەن



پێشەكی و میتۆدی توێژینەوەكە 

مەبەست لەم ڕاهێنانی پڕۆفایل كردنە شیكردنەوەیەكی چڕوپڕی ڕەوشی 

ئاوارەكانە، لە ناوچە جیاوازە شارنشینەكان، كە كۆمەڵگا ئاوارەكانیان لە خۆگرتوە 

و هەروەها هەموو كۆمەڵە دانیشتوانەكانیئەو شارنشینانە كە كەوتونەتە ژێر 

كاریگەری لێشاوی ئاوارەكان كەلەو ناوچانەدا دەژین )بۆمنونە: پەنابەرە 

سوورییەكان، ئاوارە ناخۆییەكان هەروەها كۆمەڵگای خانەخۆێ(.

ئامانج لێرەدا تەنها شیكردنەوە و دەرخستنی جیاوازییەكانی نێوان )دانیشتوانی 

ـ مەبەست( نییە، بەڵكو هەمەجۆری لە نێوان ناوچە شارنشینەكان لە 

پارێزگاكەدا دەردەخات، كە هەر بەشێكی ئەو پارێزگایە وێنایەكی داینامیكی 

جیاواز و ڕاستیەكی كۆمەاڵیەتی-ئابوری جیاواز دەخاتەڕوو. 

شێواز و میتۆدی تێكەاڵو بەكار هاتووە، كە چۆنێتی و چەندێتی شێوازی 

كۆكردنەوەی زیانیارییەكان لە خۆدەگرێت، پیاچوونەوەی نوسینگەیی، ڕوپێوی 

ڕەوشی خێزانەكان، چاوپێكەوتن لە سەرچاوەی سەرەكی زانیارییەكان، 

.)FGD(گفتوگۆكانی گروپە دیاریكراوەكان

بە دواداچوونی رێبازی ناوچە دیاری كراوەكان

ئەم پڕۆفایلە بە دواداچوون بۆ ناوچەی شارنشین و نیمچە شارنشینەكان دەكات 

لەسەرتاسەری پارێزگاكە، ئەویش بە تێڕوانینێكی قوڵی پەنابەران و 

ئاوارەناخۆییەكان1. بەمەبەستی شیكاری ناوچە دیاریكراوەكان، ئەو ناوچانە 

كراون بە شێوازی سێ كۆمەڵە بە چینی جیاوازی جیۆگرافی، كەبە رێژەیی 

شیكاری بۆ دەكرێت، )ڕوون كردنەوەی تایبەمتەندی هەر ناوچەیەك لەم 

بەشانەی الی خوارەوە دەستەبەردەكرێت(: 

   ناوچەی ناوەندی قەزای سلێامنی، لەبەرئەوەی ناوەندی قەزایە بۆیە 

زۆرترین ژمارەی ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەرانی بەركەوتووە.

   ناوەندی ناوچەكانی دەوروبەر، كە ناوەندی قەزاكانی دەوروبەری پارێزگای 

سلێامنی لە خۆدەگرێت، بەهەمان ژمارەی لێشاوی ئاوارە ناوخۆییەكان و 

پەنابەران.

   ناوەندی قەزای كەالر و كفری، بریتین لەو ناوچانەی كە گرنگییەكی 

تایبەتیان هەیە بۆ هاوبەشكارە مرۆییەكان و پێدانی پێشەنگی كاركردنی ئاست 

بەرز بۆ الیەنە مرۆییەكان. 

1. ناوچه  داپۆرشاوه كان بریتی یه  ئه و ناوچانه ی كه  جێگای لێپررساوێتی كرداره كانی ڕێكخراوی 

ته نه وه  یه كگرتوه كانه  بۆ كاروباری په نابه ران UNHCRكه  هیچ نوێنه رایه تی سنوره كانی كارگێری 

فه رمی ناكات

ڕوپێوی باری خێزانەكان: زانیارییە چەندێتی 

1.201 خێزان وەك منونەی ڕوپێویەكە وەرگیرا، )399 لە كۆمەڵگای خانەخوێ، 

401 ئاوارەی ناوخۆ، هەروەها 401 پەنابەر(، ئاستی جیاواز بە پێی دانیشتوان و 

ناوچە جیۆگرافییەكان )شێوەی 1(. ئەم ڕوپێوە لە مانگی ئایار-2016 لەالیەن 

بەرێوەبەرایەتی ئاماری پارێزگای سلێامنی جێبەجێ كرا و ئەم بابەتانەی الی 

خوارەوەی گرتەخۆی:

   پێكهاتەی خێزان )تەمەن، رەگەز، پەیوەندیە خێزانیەكان(

   ڕەوشی خوێندن )چوون بۆ قوتابخانە، دەستكەوتەكانی فێركردن، 

خوێندەواری(

   كاركردن )ڕەوشی كاركردن، پیشەكان، پیشەسازی، داهات، شێوازەكانی 

خستنەسەركار(

   نیشتەجێ بوون )شوێنی نیشتەجێبوون، هاوبەشی پێكردنی شوێن، چۆڵ 

كردن، نرخەكانی بەكرێ گرتن(

   سرتاتیژەكانی ژیان و گوزەران ) سەرچاوەكانی داهات، خەرجیەكان، 

قەرزاری، شیوازەكانی خۆگونجاندن، موڵك و سامانی دانراو(

   گواستنەوە )مێژووی كۆچكردن، ئامانجەكانی داهاتوو، گەرانەوە( 

منونەكە لە ناحیەكانی ناوچە مەبەستەكان وەرگیراون كە لەگەڵ قەبارەی هەر 

كومەڵە دانیشتوانێكی ئەو ناحیانە گونجاو بوون )خشتەی 1(. بەرێوەبەرایەتی 

ئاماری سلێامنی كارئاسانی كرد بوو بۆ وێناكانی دانیشتوان لە كۆمەڵگای 

خانەخوێ و ئاوارە ناوخۆییەكان، ئەمەش بە پشت بەسن بە زانیارییە 

ناوخۆییەكانی سەرژمێری كە لە ساڵی 2015 جێبەجێ كرابوو، كە بریتی بوو لە 

وێنای ئاوارە ناوخۆییەكان، پێش و دوای ساڵی 2014، وێناكانی پەنابەران 

 )UNHCR(لەالیەن كۆمیسیاری نەتەوە یەكگرتوەكان بۆكاروباری پەنابەران

تەرخان كرابوون. 

لە پاشاندا، دانیشتوان هەڵسەنگاندنیان بۆكرا و جێبەجێ كرا لەمیانەی 

شیكارییەكان، ئەمەش بۆ دەستكەوتنی ئامانجێك بوو كە بتوانرێت بگونجێرنێت 

لەگەڵ هەموو ناوچە شارنشینەكان لەسەر ئاستی پارێزگا. قەبارەی منونەی 

بەكارهاتوو رێگا دەدات بە دەرئەنجامێكی ئاماری گرنگ بە رێژەی 5% بە 

پەڕاوێزی جیاوازی هەڵە بۆ هەر چینێكی جوگرافی، جگە لە ناوچەكانی كەالر و 

كفری )ئەنجامەكان زۆر گرنگن بە ڕێژەی 10% لە پەراوێزی جیاوازی هەڵەكان 

لەبەر هۆكاری بچوكی منونەی بەردەست(. هەروەها ئەنجامەكان نوێنەرایەتی 

هەر كۆمەڵە دانیشتوانێك دەكەن بە رێژەی 5%ی پەراوێزی جیاوازی هەڵەكان.

2. ڕێبازی توێژینەوە
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شێوەی 1:دابەش بوونی ئەو خێزانانەی كە چاوپێكەوتنیان لەگەڵ كراوە لە ناوچەی بە ئامانجكراو لەسەر ئاستی چینی جوگرافی.

چینی جوگرافیایی ناوچە شارنشینەكانی پارێزگای سلێامنی  و كارگێڕی گه رمیان

ناوەندی پارێزگای سلێامنی 

كەالر و كفری
ناحییه كان

ناوچەی نیمچە شارنشینەكان

تێبینی: هه ر خاڵێك نوێنه رایه تی سامپڵی یه ك 
خێزان ده كات
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گفتوگۆكانی گروپە دیاریكراوەكان )FGD(: زانیارییە 
چۆنایەتیەكان

ئامانجی گفتوگۆكانی گروپە دیاریكراوەكان)FGD( بریتی بوو لە دابینكردنی 

زانیاری پڕاوپڕ و رێكخستنەوەی ووشەكاری لە هەندێ بابەت كە 

گفتوگۆیان لەسەركرابوو، لە ڕوپێوی خێزانەكاندا. 

لەسەر بنەمای لێكۆلینەوە سەرەتاییەكان لە روانگەی 

ڕوپێوەكەوە، زانیاری زێدەتر كۆكرایەوە بۆ 

گفتوگۆی گروپە دیاریكراوەكان و دەركەوتنی 

پەیوەندی نێوان كۆمەڵگاكان و 

لێكدانەوەكان بەمەبەستی 

تێگەیشتنی باشرت لە 

تێكەاڵوبوونی كۆمەاڵیەتی 

نێوان كۆمەڵگاكان، هەروەها 

خواستی زیاتر لەسەر كۆچكردن.

بیروپۆچوونی كۆمەڵەكانی ئاوارە ناوخۆییەكان و 

پەنابەران لە رێنامیی پێشرتی گفتوگۆكانی گروپە 

دیاریكراوەكانی كۆمیسیاری نەتەوە یەكگرتوەكان 

بۆكاروباری پەنابەران، لەگەڵ ئافرەتان ئەنجامدار بوو، پیاوان، 

باڵق و گەنجان لە ساڵی 2015. 

جگە لەوە بۆ مەبەستی وەرگرتنی بیروبۆچوونی كۆمەڵگای خانەخوێ بۆ ئەم 

هەڵسەنگاندنە،8 گفتوگۆكانی گروپە دیاریكراوەكان لەگەڵ دانیشتوانی 

ناوخۆیی كۆمەڵەكانی ئافرەتان، پیاوان، خوێندكاران جێبەجێكرا. گفتوگۆی ئەم 

گروپە دیاریكراوەكانە لەالیەن كۆمیساری نەتەوەیەكگرتوەكان لە مانگی ئایار و 

حوزەیران2016 جێبەجێكرا.

 سنوردارییەكان

ئەنجامەكان لەسەر ئاستی قەزا لە ڕووی ئامارییەوە گرنگیان نیە، ئەمەش لەبەر 

نەبوونی قەبارەیەكی تەواوی منونەكان لە زۆرینەی قەزاكان، بەوشێوەیە 

دابینكردنی ئەنجامەكان بە پەراوێزی جیاوازی هەڵەكان گەورەترە لە 

كەمرتین پێوەر بە رێژەی %10. 

لەبەرئەوە، ئەنجامەكان بە پۆلێنكراوی لەسەر ئاستی 

قەزا لە پرۆسەی شیكاری زانیارییەكان دەركەوت، 

بەاڵم لە سەر ئاستی جوگرافی كراون بە سێ 

كۆمەڵ: )قەزای ناوەندی سلێامنی، 

ناوەندی ناوچەكانی دەوروبەر، 

هەروەها كەالر و كفری(.

لە هەندێ حاڵەتدا، هەندێ 

شێوە ناوەندی ناوچەكانی دەوروبەر 

دابەش دەكات بەسەر دوو بەشی 

پۆڵێنكراو: ناوچەكانی دەوروبەر كە بە لێشاوی 

گەورە ئاوارە ڕووی تێكردووە، ئەمە لەالیەكەوە، 

لەالیەكی ترەوە ناوچەكانی دەوروبەری تر كە لێشاوێكی 

كەمرت ئاوارەیان بەركەوتوە )بڕوانە خشتەی2 لە بەشی دووەم(. 

ئەمە كارئاسانی زیاتر دەكات بۆ پیادەكردن و شیكاری مەودا فراوانرت، بەاڵم 

پێویستە ئەوە لەبەرچاوبگیرێت كە پەراوێزی جیاوازی هەڵەكان بۆ هەردوو 

بەشە كۆمەڵەكە، هێشتا بڕێك گەورەترە بە بەراورد لەگەڵ كەمرتین پێوانە بە 

رێژەی%10. 

شێواز و 

میتۆدی تێكەاڵو 

بەكار هاتووە، كە چۆنێتی 

و چەندێتی شێوازی كۆكردنەوەی 

زیانیارییەكان لە خۆدەگرێت، پیاچوونەوەی 

نوسینگەیی، ڕوپێوی ڕەوشی خێزانەكان، 

چاوپێكەوتن لە سەرچاوەی سەرەكی 

زانیارییەكان، گفتوگۆكانی گروپە 

)FGD(دیاریكراوەكان

خشتەی 1. منونەی وەرگرتنی ئەو خێزانانەی كە چاوپێكەوتنیان لەگەڵ كراوە بۆهەر كۆمەڵەی دانیشتوانێك و چینێك

چینەكان كۆمەڵگای خانەخوێ ئاوارەی ناوخۆیی پەنابەران كۆی گشتی كۆی گشتی دانیشتوان

ناوەندی قەزای سلێامنی 188 203 281 672 963,390
كەالر و كفری 48 84 24 156 272,280

ناوەندی ناوچەكانی دەوروبەر 163 114 96 373 823,141
كۆی منونەی وەرگیراو 399 401 401 1,201 2,058,811
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 لە كاتێكدا كە 86%ی پەنابەران و ئاوارە ناوخۆییەكان لەگەڵ كۆمەڵگای 

خانەخوێ دەژین لە پارێزگای سلێامنی، دیاردەی ئاوارەیی بە شێوەیەكی بەرچاو 

لەم پارێزگایە دەبیرنێت.تەنها 25% لە كۆی 31.000 پەنابەر و %12 

لەكۆی229.000 ئاوارەی ناوخۆیی كەوتونەتە خێوەتگەكان، زۆرینەیان لە 

ناوچەكانی باشورن،واتا نزیك بەو ناوچانەی خۆیان كە ئاوارە بوون تیایدا .2.08 

ملیۆن لە دانیشتوانی كۆمەڵگای خانەخوێ، ئەوە دەگەیەنێت كە كۆی گشتی 

ژمارەی دانیشتوان زیادی كردووە بە رێژەی 11% لە ماوەی 4 ساڵی رابوردودا 

)كە13% بریتیە لە دانیشتوانی ئاوارەی ناو خێوەتگەكان(.

دانیشتوانی ئەو ناوچە شارنشینانەی كە لەم هەڵسەنگاندنەدا 

بەركەوتووە، بریتیە لە 2.06 ملیۆن كەس)87% بریتیە لە 

كۆمەڵگای خانەخوێ، 12%ئاوارەی ناوخۆ، 

هەروەها1% پەنابەرەكانن(. 

بەمەبەستی ئەم هەڵسەنگاندنە، 

ئەو ناوچانە دابەش بوون بە 

سەر سێ ئاستی جوگرافی: قەزای 

ناوەندی سلێامنی،كەالر و كفری، 

هەروەها ناوەندی ناوچەكانی دەوروبەر. 

ناوەندی قەزای سلێامنی گەورەترین ناوچەی 

شارنشینە، كەنزیكەی نیوەی كۆی دانیشتوانی ئەو 

ناوچەیەی تێدا كۆبۆتەوە. زۆرینەی پەنابەران و نزیكەی 

نیوەی ئاوارەی ناوخۆ، لەو ناوچەیە دەژین. لە سەرئەنجامدا، 

زیادبوونی دانیشتوان نزیك بۆتەوە لە رێژەی20%، بە شێوەیەكی 

سەرەكی لە ناوچە نیمچە شارنشینەكان و قەراغ شار كۆبونەتەوە، وەك: 

قرگە، بەكرەجۆ، راپەرین، تاسلوجە. 

ئاستەكان پێك هاتوون لە ناوەندی ناوچەكانی كەالر و كفری كە بە پلەی 

دووەم دێت لە میوانداری گەورەترین ژمارەی ئاوارە ناوخۆییەكان ِ)كەمرت لە 

پەنابەرە سوورییەكان(. ناوەندی هەردوو ناوچە شارنشینەكان، دەكەونە ژێر 

كاریگەری پشێوی و شێواویەوە، ئەویش بەهۆی نزیكیان لەو ناوچانەی كە 

ناكۆكیان لەسەرە و هێشتا سەقامگیر نەبوون. 

لە كۆتاییدا، ناوەندی ناوچەكانی دەوروبەر كە ئەو ناوچە شارنشینانە لە 

خۆدەگرێت بە پانتایی پارێزگاكە كە بەهەمان شێوە لێشاوێك لەئاوارە 

ناوخۆییەكانی وەرگرتووە، ژمارەی دانیشتوان لە هەندێ لەو ناوچانەدا زیادی 

كردووە بە رێژەی10%، بەتایبەتی بەشی رۆژهەاڵت و باشوری ئەو ناوچانە 

)ناوچەی هاوینە هەوارەكانی دوكان و دەربەندیخان، هەروەها ناوچەی 

چەمچەماڵ، ناوچە سنورییەكانی پارێزگاكانی كەركوك و سەاڵحەدین كە 

زۆرینەی ئاوارە ناخۆییەكان لێوەی هاتوون، لە ناوچەكانی ناوەوە زیادبوونی 

ژمارەی دانیشتوان بە رێژەی 5%تێپەڕی نەكردووە لە زۆرینەی 

حاڵەتەكاندا. 

ناوەندی قەزاكان ئەو هەڵسەنگاندنە ناگرێتەوە كە 

لێشاوی ئاوارەبوونی ناوخۆیی و پەنابەران ڕوی 

تێنەكردوون. هەرسێ كۆمەڵەی دانیشتوان 

)كۆمەڵگای دانیشتوان، ئاوارە 

ناوخۆییەكان، پەنابەران( چەند 

جیاوازییەكی سەرەكی 

دەردەخەن، لە ڕووی تایبەمتەندی 

دیموگرافیەوە. ئاوارەكانی ناوخۆ 

زۆرترین ئەو پێگەیە داگیردەكەن، بە رێژەی 

7.7 ئەندام بە تێكڕا، لە كاتێكدا كە تێكڕای 

قەبارەی خێزانی پەنابەران و كۆمەڵگای خانەخوێ 

بریتیە لە 5.5. 

زیاتر لەوە، دانیشتوانی ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران بە شێوەیەكی 

رێژەیی گەنجرتن بەراورد بە كۆمەڵگای خانەخوێ. لە كۆی 54% لە 

دانیشتوانی ئاوارەی ناوخۆیی و پەنابەران لە خوار تەمەنی 19 ساڵەوەن، لە 

كاتێكدا ئەمە حاڵەتی 43% كۆمەڵگای خانەخوێیە. لەبەرچاوگرتنێكی گرنگرت 

سەبارەت بە كاریگەرییەكانی ئاوارەیی كە بریتی یە لە 18% لە كۆی گشتی 

دانیشتوانی پەنابەر و 7% لە كۆی گشتی دانیشتوانی ئاوارەی ناوخۆیی لە كاتی 

ئاوارەیی لە دایك بوون.

3. ئاوارەكان كێن و لە كوێن؟
گفتوگۆكردن و كورتەی لێكۆڵینەوە سەرەكیەكان

دانیشتوانی 

ئاوارە 

ناوخۆییەكان و پەنابەران 

بە شێوەیەكی رێژەیی گەنجرتن 

بەراورد بە كۆمەڵگای خانەخوێ. لە كۆی 

54% لە دانیشتوانی ئاوارەی ناوخۆیی 

و پەنابەران لە خوار تەمەنی 

19 ساڵەوەن
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پاڵپشت بە زانیارییەكانی كۆمیسیاری نەتەوە یەكگرتوەكان بۆكاروباری 

پەنابەران لە 31 ئایاری 2016، دەركەوتوە كە پارێزگای سلێامنی 

میوانداری 30.724 پەنابەری كردووە، كە نزیكەی 12% ئەو 

ژمارەیە لە ئاوارەكانی ناوخۆی عێراقن-ئەو ژمارەیە بە 

جێگیری ماوەتەوە لە سەرەتای ساڵی 2014.

سەرەڕای ئەوە، بە گوێرەی زانیارییەكانی 

تۆماری گشتگیری بۆدانیشتوانی 

ئاوارەكان كە دەستەی ئاماری 

هەرێم بە ئەنجامی 

گەیاندوە لە مانگی 

حوزەیرانی 2015، دەركەوتوە كە 

ئەو پارێزگایە میوانداری 229،286 

ئاوارەی ناوخۆی كردووە، بە هەمان شێوە 

ژمارەی ئەو خێزنانەش لە خۆ دەگرێت كە پێش 

ساڵی 2014 ئاوارەبوون. 

سەرەئەنجام، دابەشبوونی دانیشتوان، لە پارێزگای سلێامنی پاش دواترین 

لێشاوەكانی ئاوارەیی، بەشێوەیەكی بەرچاو گۆرانكاری بەسەردا 

هاتوە)شێوەی2(. لە كۆی 89% دانیشتوان كە بریتین لە كۆمەڵگای 

خانەخوێ، 10% كە بریتین لە ئاوارەی ناخۆ، هەروەها 1% كە 

بریتیە لە پەنابەران، ئەو ژمارەیە وێنای گشتی هەردوو 

دانیشتوانی دەرەوەی خێوەتگە و ناو خیوەتگە پێك 

دەهێنن.

لەگەڵ ئەوەشدا، زۆرینەی هەردوو 

دانیشتوانی ئاوارەی ناوخۆیی 

و پەنابەران لە 

خێوەتگەكاندا نیشتەجێ 

نەبوون، بەڵكو لە نێو كۆمەڵگای 

خانەخوێ نیشتەجێ بوون )شێوەی3(.

هەرچەندە خێوەتگەی پەنابەران و 8 خێوەتگەی 

ئاوارەكانی ناوخۆیی بوونی هەیە لە ناوچەكەدا، 75% لە 

پەنابەران و 88% لە دانیشتوانی ئاوارەی ناوخۆیی لە ناوچە 

شارنشین و گوندنشینەكان دەژین، ئەوە گرنگی جێبەجێ كردنی 

شیكارییەكی چڕوپڕ دەردەخان بۆ دانیشتوانی دەرەوەی خێوەتگەكان و 

هاوشان لەگەڵ دانیشتوانی خانەخوێكان.

1. دانیشتوانی ئاوارەی ناوخۆیی خێوەتگەكان و دەرەوەی خێوەتگەكان: پەنابەران و دانیشتوانی ئاوارەی ناوخۆیی

هەرچەندە 

خێوەتگەی 

پەنابەران و 8 خێوەتگەی 

ئاوارەكانی ناوخۆیی بوونی هەیە 

لە ناوچەكەدا، 75% لە پەنابەران و 88% لە 

دانیشتوانی ئاوارەی ناوخۆیی لە ناوچە 

شارنشین و گوندنشینەكان 

دەژین

شێوەی2. دابەشبونی كۆی دانیشتوان لە پارێزگای سلێامنی لە نێوان كۆمەڵگای خانەخوێ، ئاوارەی ناوخۆی، پەنابەران.

ییۆخوان یهراوائ 
229,000 ناكھكات : 

10%

رھبانھپ
31,000 ناكھكات : 

1%

ێۆخھناخ یاگلھمۆك 
2,080,000 ناكھكات : 

89%

ناوتشیناد یتشگ  یۆك 



15

دابەشبونی دانیشتوانی ئاوارەكانی ناوچە شارنشینەكان

بە ووردبونەوە لە ناوچە شارنشینەكان كە لەم هەڵسەنگاندنەدا باس كراوە 

)خشتەی2( هەروەها پاڵشت بە ژمارەی پالنەكە كە لەم هەڵسەنگاندنەدا2 

بەكارهاتووە ژمارەی دانیشتوانی ئاوارەبوو لە ناوچە شارنشینەكانی پارێزگای 

سلێامنی بریتیە لە 253،700 ئاوارەی ناوخۆ )یان 46،000خێزان( و 22،800 

پەنابەران )یان4،900 خێزان(. ئەم ژمارەیە بۆ كۆمەڵگای خانەخوێی شارنشین زیاد 

بووە بە1.784.900 دانیشتوان. كۆی گشتی دانیشتوان لە ئێستادا بریتیە لە 

2،061،300 كەس، پێك هاتوە لە 1% پەنابەران، 12% ئاوارەی ناوخۆ و هەروەها 

87% كۆمەڵگای خانەخوێ.

بە هۆی هاتنی خێزانە ئاوارەكان لە هەندێ ناوچەی شارنشیندا، دانیشتوان بە 

رێژەیەكی بەرچاو و لە ماوەیەكی زۆر كورتدا زیادی كردووە )3-4 ساڵ(. سەرەڕای 

ناوچەی كفری، كە دانیشتوان زیادی كردووە بە رێژەی 50%، جگە لە ناوەندی 

هەندێ ناوچەی تر كە بە قورسی كەوتونەتە ژێر ئەو كاریگەریەوە، ئەوانیش دوكان 

و دەربەندیخان و سلێامنین. لە هەندی ناوچەی تری شارنشیندا، لێشاوەكە بە 

شێوەیەكی الوازتر بووە، بۆیە ژمارەی دانیشتوان كەمرت هەڵكشاوە كە بریتیە لە%5.

2. جیاوازی نێوان ژماره ی ئه و ئاواره  ناوخۆیی و په نابه رانه  و ئه وی تر له  به شه كه ی پێشوو 

باسده كرێت له به رهۆكاری جیاوازی سه رچاوه  به كارهاتووه كان. له  كاتێكدا له  به شی 1 پشت به  

گشتی ژماره كان به سرتا كه  له  الیه ن ڕێكخراوی نه ته وه  یه كگرتوه كان بۆ كاروباری په نابه ران 

UNHCR و وه زاره تی پالن دانانه وه  ته رخان كرابوو، ژماره كان له م به شه دا )هه روه ها له  دوایدا 

ئه وه یان به كارهات بۆ هێڵكاری ڕوپێوی خێزانه كان و ته واوی ڕاپۆرته كه ( ژماره ی پالن داڕێژرا 

وبوون كه  به كارهات له الیه ن پارێزگای سلێامنیه وه  له سه ر بنه مای ئه و ڕوپێوه ی كه  خۆیان 

جێبه جێیان كردبوو بۆ دانیشتوانی ئاواره بوو، كه  ئاواره  ناوخۆییه كان و خه ڵكی تری ئاواره ی پێش 

ساڵی 2014 له  خۆگرتبوو.

بە تێكڕا زیادبوونی ژمارەی دانیشتوانی ناوچە شارنشینەكانی پارێزگای سلێامنی 

بە رێژەی 15% دەخەمڵنێرێت. ئەو رێژەیە لە سێ پارێزگاكەی تری هەرێمی 

كوردستان كەمرتە، لە كاتێكدا ژمارەی دانیشتوان لە پارێزگاكانی دهۆك و 

كەركوك بە رێژەی 26% و25% زیادی كردووە، بە هۆی گەیشتنی خێزانی 

پەنابەران و ئاوارەی ناوخۆ.

جگە لە زیادبوونی ژمارەی دانیشتوان لە ناوچە شارنشینەكان، پێویستە ئەوەش 

تێبینی بكرێت كە هەندێ ناوچەی چڕی گوندنشین هەیە كە میوانداریەكی 

زۆری ئاوارەی ناوخۆ و پەنابەرەكانیان كردووە، هەرچەندە ژمارەكە كەمرتە. 

هەروەها پارێزگای سلێامنی پێشوازی ژمارەیەكی كەم لە ئاوارە دەكات كە 

بریتین لە خێزانە كوردە ئێرانیەكان كە لە چەند ساڵی رابوردودا ئاوارەی 

پارێزگاكە بوون )كە وەك حاڵەتێكی كۆن ئاماژەی بۆدەكرێت(. 

ئەم ئاوارە ناوخۆیی و پەنابەرانە لە ناوچە گونشینەكان و خێوەتگەكان دەژین و 

بەشێوەیەكی بەرچاو تێكەاڵوی ناوەندی شارە نزیكەكان دەبن بۆ پەیداكردنی 

قوتی رۆژانەیان، خزمەتگوزارییە گشتیەكان، یاخود تێكەاڵوبوونی كۆمەڵگا 

نزیكەكانیان. لەبەرئەوە ئەو ناوچانە بەشێك نین لە پرۆسەی ئەو 

هەڵسەنگاندنە، دەبێت ئەو ناوچە گوندنشینانە لەبەرچاوبگیرێن بۆمەبەستی 

وێنایەكی فراوانرت. 

2. لێشاوی ئاوارەبوونی دانیشتوان بۆ ناوچە شارنشینەكان

خشتەی2. دابەشبوونی دانیشتوان لە ناوچە بە ئامانجكراوەكانی پڕۆفایلەكە )ناوچە شارنشینەكانی پارێزگای سلێامنی( لەسەر ئاستی قەزا

قەزا كۆمەڵگای خانەخوێ ئاوارەی ناوخۆیی پەنابەران
كۆی گشتی 

دانیشتوان

%زیادبوونی ژمارەی دانیشتوان بە 

هۆكاری ئاوارەیونەوە

سلێامنی 811,175 132,779 19,436 963,390 19%

كەالر 185,631 31,334 121 217,086 17%

رانیە 203,063 2,035 1,892 206,990 2%

چەمچەماڵ 148,109 24,935 644 173,688 17%

پشدەر 95,734 8,609 43 104,386 9%

هەڵەبجە 92,039 3,004 332 95,375 4%

شارەزوور 60,540 7,606 71 68,217 13%

سیدصادق 61,520 3,305 247 65,072 6%

كفری 36,876 18,318 - 55,194 50%

دوكان 44,404 14,868 - 59,090 33%

دەربەندیخان 45,829 6,964 - 52,793 15%
253,757 22,786

المجموع 1,784,920 276,543 2,061,281 15%
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دابەش بوونی دانیشتوانی ئاوارەكان بەسەر چینەكاندا

وەك باسكرا لە بەشی ڕێبازی هەڵسوڕانی كارەكان، ناوچە جوگرافیەكان لە 

پارێزگای سلێامنی دابەش دەبێت بەسەر سێ چینی شێوە جیاواز. ناوەندی 

قەزای سلێامنی پێشوازی دەكات زیاتر لە نیوەی دانیشتوانی ئاوارە ناخۆییەكان 

و بە نزیكەیی هەموو دانیشتوانی پەنابەران لە ناوچە شارنشینەكانن ئەو ناوچە 

جوگرافیانە گونجاون لەگەڵ پایتەختی پارێزگاكە، كە بریتیە لە گەورەترین 

ناوەندی شارنشین سەبارەت بە قەبارەی پارێزگاكە )نزیكەی 4جار گەورەترە 

بەراورد بە ناوەندی شارە گەورەكانی تر(. 

چینەكە پێك هاتووە لە ناوەندەكانی باشور، كەالر و كفری )ئیدارەی گەرمیان( 

كە پێشوازی دەكات لە دووەم گەورەترین هێشووی دابەش بوونی ئاوارە 

ناوخۆییەكان، كە بریتیە لە 60،000 كەس )كە 22% كۆی گشتی یە(، هەرچەندە 

ئەو ژمارەیە هیچ پەنابەرێك لە خۆ ناگرێت. هەردوو ناوەندی شارەكان 

ئامانجێكن بۆ ڕەوشی پشێوی و گرژی بە هۆی نزیكیان لەو ناوچانەی كە 

ناكۆكی تێیدا بەردەوامی هەیە و روودەدات و سەقامگیر نیە. سەرەڕای ئەوەش 

زیاتر لە 8 خێوەتگەی ئاوارەناخۆییەكان دەكەونە ئەو پارێزگایەوە كە 5 

خێوەتگەیان لەو ناوچەیەدایە.

لە كۆتاییدا، ناوەندی ناوچەكانی دەوروبەر كە ماون لە چوارچێوەی پارێزگاكە، 

دوو داینامیكی جیاوازی هەیە لەمەڕ زیادبوونی دانیشتوانەكەیان )خشتەی2(. 

هەندی لە قەزاكان رووبەروی لێشاوێكی قورسی ئاوارەی ناوخۆیی و پەنابەران 

بونەتەوە كە لەسنوری پارێزگای سلێامنی و كەالر و كفری ناژین، لە ڕاستیدا 

ئەوان كۆبونەتەوە لە ڕۆژهەاڵت و باشوری قەزاكان ) لە ناوچە 

هاوینەهەوارەكانی دوكان و دەربەندیخان( یاخود لە قەزای چەمچەماڵ، لە 

ناوچە سنورییەكانی پارێزگاكانی كەركوك و سەالحەدین، كە زۆرینەی ئاوارە 

ناوخۆییەكانی لێوەهاتووە. 

بە پێچەوانەوە زۆرینەی ناوچەكانی ناوەوە پێشوازیان لە لێشاوێكی كەمرت 

كردووە، وەك: ناوەندی قەزاكانی هەڵەبجە و ڕانیە. ناوەندی ئەو قەزایانەی كە 

لێشاوی كەم و زۆری خێزانە ئاوارەكانیان بەركەوتووە بە شێوەیەكی جیاواز 

دووبارە دەبێتەوە لە هەڵسەنگاندنەكە بۆ بەئەنجام گەیاندنی ووردەكاری 

شیكاری زیاتر و نەخشەكێشانی گۆراوەكان.

سەرچاوە: UNHCR )ئایاری 2016( بۆ پەنابەران، دەستەی ئاماری هەرێم )حوزەیران2015( بۆ دانیشتوانی ئاوارەی ناوخۆیی دەرەوەی خێوەتگە)هەروەها خێزانە ئاوارەكانی پێش 

2014(،رێكخراویIOM DTM)حوزیرانی 2015( دانیشتوانی ئاوارەی ناوخۆیی ناو خێوەتگەكان

شێوەی3.دابەشبونی دانیشتوانی پەنابەران و ئاوارەی ناوخۆیی لە نێوان دەرەوەی خێوەتگەكان و ناو خێوەتگەكان

نارھبانھپ ییۆخوان یهراوائ 

ھگتهو�خ یهوهرهد 
ناكھكات 23,205

75%
ھگتهو�خ یهوهرهد 

ناكھكات 201,104
88%

ناكاگتهو�خ وان 
ناكھكات 7,519

25%

ناكاگتهو�خ وان 
ناكھكات 28,182

12%
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لێشاوی پەنابەری خێزانەكان لە سوریا و ناوەڕاست/
باشوری عێراق

لە ئێستادا نزیكەی 15% پەنابەرە سورییەكان لە پارێزگای سلێامنی 

دەژین كە هەر لە سەرەتاوە لە ساڵی 2012 ئاوارەبوون. 

زۆرینەی ئاوارەبونەكان لە ساڵی 2013 ڕوویدا ) بە رێژەی 

42% خێزانەكان ئاوارەبوون لەو كاتەوە( و ساڵی 

2014 بە رێژەی)30%(. ئەوەی كە ماوەتەوە بە 

رێژەی 13% لە نێوان ساڵی 2015 و 

سەرەتای ساڵی 2016 ئاوارەبوون 

)شێوەی4(.

سەبارەت بە دانیشتوانی ئاوارەی ناوخۆیی، زۆرینەی 

خێزانەكان لە ئێستادا لە ناوچە شارنشینەكاندا دەژین لە 

پارێزگای سلێامنی كە لە ماوەی ناكۆكیەكانی ئێستای عێراق 

ئاوارەبوون، كە لە ساڵی 2013 روویدا بە رێژەی)8% لە كۆی گشتی 

خێزانە ئاوارەبووەكان(، 2014 )%63(، 2015)%22( . 

كەمینە بریتیە لە)7%( كە ئاوارەبوون پێش 2013، زۆرینەی لە 

ساڵی2006،2007 هەروەها2012. سەرەڕای ئەوەش، هەرسێ پارێزگا 

سەرەكیەكەی خێزانی ئاوارە ناوخۆییەكان دوای 2013 بریتی یە 

لە ئەنبار )53%(، دیالە)22%( هەروەها دەوروبەری 

سەالحەدین)%11(

شێوەی4. ژمارەی خێزانەكان كە ئاوارەبوون لەو ناوچانەی كە هەڵسەنگاندنەكە دەیگیریتەوە لە پارێزگای سلێامنی لەسەر ئاستی ساڵ

هەرسێ 

پارێزگا 

سەرەكیەكەی خێزانی 

ئاوارە ناوخۆییەكان دوای 

2013 بریتی یە لە ئەنبار )%53(، 

دیالە)22%( هەروەها دەوروبەری 

سەالحەدین)%11(

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
نووبهراوائ ی�اس 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

ناكھناز�خ
 

یهرامژ

699

28,874

3,827

9,812

2,035 1,466 589

Group
IDPs
Refugees
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تەمەن،رەگەز، سەرۆك خێزان

لەسەر ئاستی پۆلێن كردنی ڕەگەز، كۆی گشتی دانیشتوان پێك هاتووە لە 

50% پیاوان و 50% ئافرەتان. هیچ جیاوازییەكی بەرچاو نیە لە نێوان 

پەنابەران و ئاوارەی ناوخۆیی و كۆمەڵگای خانەخوێیدا، یان 

لەسەر ئاستی چینە جوگرافیاییەكان.

دانیشتوانی گۆمەڵگای ئاوارەی ناوخۆی و 

پەنابەران تاڕادەیەك گەنجرتن لە 

كۆمەڵگای خانەخوێ )شێوەی5(. لە 

كاتێكدا كەنزیكەی %54 

دانیشتوانی ئاوارە لە ژێر 

تەمەنی 19 ساڵیەوەن، ئەمە 

حاڵەتێكە تەنها بۆ 43% كۆمەڵگای 

خانەخوێ3. گەورەترین كۆمەڵەی دانیشتوان بۆ 

ئاوارەی ناوخۆیی و پەنابەران، پێك هاتوە لە 

تەمەنەكانی نێوان )سفر بۆ9(.

3. له  زۆرینه ی قه زاكان جگه  له  ناوه ندی قه زای پارێزگای سلێامنی، ڕێژه ی دانیشتوانیی ئاواره  

ناوخۆییه كان و په نابه ران كه له  خوار ته مه نی 19 ساڵه وه ن ده شێت له  ڕێژه ی 60% زیاتربن.

سەبارەت بە ئەگەری شكستباری، كارێكی گرنگە كە تێبینی بكرێت رێژەی %74 

و 71% لەكۆمەڵەی دانیشتوانی پەنابەران و ئاوارەی ناوخۆییە، كە پێك هاتون لە 

ئافرەتان و مندااڵن لە خوار تەمەنی 15ساڵی.

قەبارەی خێزان 

گەورەترین خێزان سەبارەت بە قەبارەكە ئەوانەن لە 

كۆمەڵەی ئاوارەی ناوخۆییەكانن: تێكڕای قەبارە 

بریتی یە لە 7.1 ئەندام)بوارەكەی لە 6.6 

لە ناوچە دەوروبەرەكان دەگاتە 7.8 

لە كەالر و كفری(. هەردوو 

كۆمەڵگای خیزانەكانی پەنابەران 

و خانەخوێ پێك هاتون لە 5.5 

ئەندام.

شێوەی 5.دابەشبونی دانیشتوان لەسەر ئاستی تەمەن

نزیكەی 

54% دانیشتوانی 

ئاوارە لە ژێر تەمەنی 19 

ساڵیەوەن، ئەمە حاڵەتێكە تەنها 

بۆ 43% كۆمەڵگای خانەخوێ. گەورەترین 

كۆمەڵەی دانیشتوان بۆ ئاوارەی ناوخۆیی و 

پەنابەران، پێك هاتوە لە تەمەنەكانی 

نێوان )سفر بۆ9(

3. پێكهاتەی خێزان
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ەبەستی سەرەكی كە لە ئارادا بووە بۆ ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران و 

هاتنیان بۆ ئەو ناوچانەو ناوچەكانی دەوروبەر، گەڕان بووە بەدوای شوێنێكی 

ئارام و سەقامگیر. هۆكارەكانی تریش بەهەمان شێوەیە وەكو: بوونی ژیان و 

گوزەرانێكی باشرت) بەتایبەت بۆ ئاوارە ناوخۆییانەی كە پێش 2013 هاتونەتە 

ناوچەكە( بەاڵم زۆرینەی ئاوارەی ناوخۆییەكان راستەوخۆ لەو ناوچانەوە 

هاتوون كە شەڕ و تەنگژەی تێدایە، ئەمەش تەنها گەڕاون بە دوای ئامانجێكی 

سەرەكی كە ئەویش ئارامیە.

تازەترین ئەو ئاوارە ناوخۆیی و پەنابەرانەی كە گەیشتونەتە شارنشینەكان، 

كەوتونەتە ژێركاریگەری قەیرانی داراییەوە.وەك بووە بە بەڵگەیەك لە 

گفتوگۆكانی گروپە دیاریكراوەكان)FGD( لەگەڵ ئەندامانی 

كۆمەڵگای خانەخوێ، لە دەستدانی كتوپڕ و چاوەڕوان 

نەكراوی كاركردن، داخستنی شوێنی كاركردنەكان، شوێنە 

پیشەییەكان، كارگە بچوكەكان، ئەگەر لە ناوچەكانی 

دەوروبەر بووبێت یاخود لە شارو 

شارۆچكەكان بە بەهێزی بوارێكی 

دروستكردووە كە ئاوارە 

ناوەخۆییەكان و پەنابەران 

كەوتونەتە ژێر كاریگەرییەوە. 

دووبارە لەالیەن ئەندامانی كۆمەڵگای 

خانەخوێ، ئەوە بەدی كرا لە باری چۆنێتیەوە 

هەستێكی جیاكاری لە ناوچەكانی خۆیاندا سەری 

هەڵدا. بارێكی تری قورس كە خێزانە ئاوارەكان 

خۆلقاندویانە لەسەر خراپكردنی حزمەتگوزارییە گشتی و 

تایبەتەكان، هەروەها نایەكسانی لەسەر هەڵسەنگاندنی بارگرانی 

قەیرانەكە و ترسی گۆڕانی باری دیموگرافی، بە جۆرێك كە كۆمەڵگای 

خانەخوێ بیر لە چارەسەرێكی ڕیشەیی دەكاتەوە، كە زۆرینەی بریتیە لە 

جموجۆڵ و گواستنەوە و مافەكانی دانیشتوانی ئاوارەكان.

لە سەرنجامدا، خوڵقاندنی هاوبەشی كردنی ئاشتیانە لە ناوچە شارنشینەكان 

بووە بە گرفت. شیكاری سەرەكی لەسەر ئەم بابەتە سێ بنەما لە خۆ دەگرێت: 

بنەمای نیشتەجێ بوون، بنەمای كۆمەاڵیەتی، هەروەها بنەمای خزمەتگوزارییە 

گشتیەكان.

بنەمای نیشتەجێ بوون بەشێكی سەرەكی دەبێت لە شیكارییەكە. باری گشتی 

نیشتەجێ بوون لە ناوچە شارنشینەكان تاڕادەیەك منونەییە، بە شێوەیەك كە 

زیاتر لە 99% خێزانەكان یان لە خانووی سەربەخۆ دەژین یاخود لە شوقە. 

لەگەڵ ئەوەشدا لەكاتی هەڵسەنگاندنەكەدا دەركەوت كە 12% خێزانی ئاوارە 

ناوخۆییەكان لە كفری لە ناو قوتابخانەكاندا دەژین، لەكاتێكدا 9 لە 

كۆی10خێزانی كۆمەڵگای خانەخوێ خانووی خۆیان هەیە )رێژەكەی تر%10 

بەكرێ گرتویانە یاخود میوانداری كراون(، لە ڕاستیدا گشت خێزانەكانی ئاوارەی 

ناوخۆی و پەنابەران لە خانووی كرێدان.

ئەم بابەتە سەرنجێكی دیاركراو ڕادەكێشێت بۆ بازاڕی مامەڵەكردنی 

خانووی كرێ لە ناوچە شارنشینەكاندا، كە لێشاوی خێزانی 

ئاوارەكان بە شێوەیەكی بەرچاو ئەو پێك هاتەی گۆڕیوە. لە 

كۆی گشتی ژمارەی خێزانەكان كە لەكرێدان، تەنها %46 

دەگەرێتەوە بۆ كۆمەڵگای خانەخوێ، لەكاتێكدا%49 

بریتی یەلە ئاوارەی ناوخۆیی و 5% پەنابەرانن 

بە تێكڕا لە هەموو چینەكان.

لەو ناوچانەی كە لێشاوی 

قورسی ئاوارەییان بەركەوتوە، 

وەك كفری و كەالر زیاتر لە سێ 

بەشی خانووە بەكرێ دراوەكان لەالیەن 

ئاوارەی ناوەخۆییەوە بەكرێ گیراون بەشەكەی 

تری لەالیەن كۆمەڵگای خانەخوێ. كێشەی نیشتەجێ 

گرفتێكی گرنگە بۆ ئاوارەبوونێكی ماوە درێژ، لە كاتێكدا كە 

ئەو حاڵەتە دەبێتە كاریگەرییەكی نەرێنی، بەتایبەتی لە شێوەی 

قەرەباڵغی و چۆڵ كردن.

4. ناوچە شارونشینەكان و تێكەاڵوبوون

گفتوگۆگردن و كورتەی لێكۆلینەوە سەرەكیەكان

9 لە 

كۆی10خێزانی 

كۆمەڵگای خانەخوێ 

خانووی خۆیان هەیە )رێژەكەی 

تر10% بەكرێ گرتویانە یاخود میوانداری 

كراون(، لە ڕاستیدا گشت خێزانەكانی 

ئاوارەی ناوخۆی و پەنابەران لە 

خانووی كرێدان



 لە ڕاستیدا چۆڵ كردن بۆتە زەنگێكی دوبارە بۆوەی ترسناك لە دوو ناوچە: 

ناوەندی قەزای سلێامنی و كەالر و كفری كە زۆرینەی حاڵەتی چۆڵكردنەكان لە 

ساڵی رابوردودا ڕوویان داوە لەو ناوچانە- هۆكاری سەرەكی دەگەڕێتەوە بۆ 

نابەردەوامی لە كرێدان بۆ شوێنی نیشتەجێكان. كۆمەڵگای ئاوارەی ناوخۆ زیاتر 

لەژێركاریگەری حاڵەتی دەركردندایە، بە رێژەی 22% لە خێزانەكان تووشی 

دەركردن هاتوون. 

سەبارەت بە بنەمای كۆمەاڵیەتی، بەڵگەكانی گفتوگۆكانی گروپە دیاری 

كراوەكان ئاماژە بەحاڵەتێكی نەرێنی دەدەەن سەبارەت بە تێكەاڵوبونی نێوان 

كۆمەڵگای ئاوارەی ناوخۆ و خانەخوێ، بەالیەنی كەمەوە ئەگەر بەڕووكەشی 

بێت. لەگەڵ ئەوەشدا گفتوگۆكانی گروپە دیاریكراوەكان ئاماژەیان بۆ زۆر 

الیەنی ئەرێنی كردووە.

كاتێك ناڕێكیەكان لەالیەن ئەندامانی كۆمەڵگای خانەخوێ هێوركراوەتەوە، بە 

ڕادەیەك نزیك بوونەوە لەبابەتی كەسی لەگەڵ خێزانی ئاوارە ناوخۆییەكان 

ڕویداوە، بەتایبەت لەگەڵ دراوسێكانیان یان لەگەڵ خێزانەكانیان، یاخود 

منداڵەكانیان، یان خێزانە هەژارەكان كە لەگەڵیاندا دەژین و هاوكارییان 

كردوون، یاخود ئاوارە ناوخۆییەكان لە ڕێی هاوسەرگیرییەوە پەیوەندی زیاتر 

پتەوتر بووە. ئەم حاڵەتە ئاماژە بەوە دەكات كە هێشتا هەلی تر هەیە بۆ زیاتر 

تێكەاڵوبونی باشرت و بڕوا بەیەك كردن لە نێوان كۆمەڵەی دانیشتواندا. 

لە كۆتاییدا، تێبینیەكان لەسەر گەڕانەوەی ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران 

بۆسەر زێدی ڕەسەنی خۆیان. زانیارییەكان ئاماژە بەوە دەدەن كە تا چ ڕادەیەك 

ئەو ماوەی ئاوارەبوونە درێژە دەكێشێت. لە كۆی 21% لە خێزانی ئاوارە 

ناوخۆییەكان و 15% لەخێزانی پەنابەران ناڕەزایی خۆیان پیشان داوە سەبارەت 

بە گەڕانەوەیان بۆ سەر زێدی خۆیان بەهەر شێوەیەك بێت لە ئێستادا. 

سەرەڕای ئەوە، 31% لە هەردوو ئاوارەی ناوخۆیی و پەنابەران مەرجی دوبارە 

بونیادنانەوەی شوێنی نیشتەجێ بوینان وەك هۆكارێكی سەرەكی بۆ 

گەڕانەوەیان داناوە هەر كات لەناوچەكانیان ئاشتی بەرقەراربوو، ئینجا دەتوانن 

بگەڕێنەوە بۆ ئەو ناوچانە. بە كورتی ئەو مەرجە ئەوە دەردەخات كە نیوەی 

دانیشتوانی ئاوارە لەوەدەچێت مبێننەوە لە شوێنی ئێستایاندا لە پارێزگای 

سلێامنی بۆ 5 تا 10 ساڵی تر. 

تەنانەت بۆ ئەو خێزانانەی كە ڕەزامەندی خۆیان دەربڕیوە بۆگەڕانەوە 

بەهۆكاری دەرەكیەوە كارێكی سنوردار و ئەستەمە كە بگەڕێنەوە، 

هۆكارەكانیش وەك: كاری بونیادنانەوەی شوێنی نیشتەجێ، قەیرانی دارایی، 

هەروەها كێشە و ناكۆكیەكانی زەوی و زار كە دروست بوون لەو ناوچانەدا. 
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ئەو گۆڕنكارییانەی كە تێبینی كراوە لەالیەن كۆمەڵگای خانەخوێ

لەسەر بنەمای گفتوگۆی ئەنجام دراو لەالیەن گروپە دیاریكراوەكان لەگەڵ 

ئەندامانی كۆمەڵگای خانەخوێ، دەركەوتووە كە لێشاوی پەنابەران و بەتایبەت 

ئاوارە ناوخۆییەكان لە گەڕەكەكانیان كاردانەوەیەكی نەرێنیان دروست كردووە 

لە ناویاندا. كۆمەڵگای خانەخوێ خراپ بوونی خزمەتگوزارییە گشتیەكانیان 

دەخەنە پاڵ ئاوارەكان، هەروەها كێشەی گران بوونی شوێنی نیشتەجێ 

بەهەمان شێوە دەگەرێننەوە بۆ هاتنی ئاوارەكان. 

زیاترلەوە، زۆرینەی ئەو كەسانەی كەبەشدارییان كردبوو لەو گفتوگۆیە، ئاماژە 

بەو حاڵە دەدەن كە ترسی گۆڕینی دیموگرافیا هەیە لەسەردانیشتوان بە هۆی 

هاتنی لێشاوی ئاوارەكان، سەرەڕای ئەوەش هەندێ لە بەشداربووان 

بیروبۆچوونێكی ئەرێیان هەبوو لەسەر ئاوارەكان، كە ئەوان بونەتە هۆی 

جۆاڵندنی چاالكی ئابووری بازاڕەكان، ئەمەش بۆتە هۆكاری سوود گەیاندن بۆ 

قەرەبوو كردنەوەی ئەو كێشانەی كە بەهۆی قەیرانی داراییەوە دروست بوون. 

زۆرینەی بەشداربووانی گفتوگۆی گروپە دیاریكراوەكان ئاماژەیان بە لەدەست 

دانی كاركردن و داخستنی نوسینگەكان و شوێنی كاركردن و كارگە بچوكەكان 

كرد لە گەڕەك بێت یاخود لە ناو شارو شارۆچكەكان. 

هەروەها ئاماژەیان بەوە كرد كە چۆن داخستنی ئەو كارگانە كاریگەریەكی 

بەهێزی هەبووە لەسەریان. خستنە سەركار لە فرۆشگاكان و لە شوێنی 

بیناسازیدا بە شێوەیەكی بەرچاو كەم بوونەتەوە، بەشداربووانی ئەم گفتوگۆیە 

باسی ئەوەیان كرد كە چۆن ئەندامانی خێزانە ئاوارەكان بە بڕێك مانگانەی 

كەمرت كاردەكەن و ڕازین بەو بڕە پارەیە لە شوێنی كاركردنەكاندا كە بۆ خەڵكی 

خانەخوێ دەست نادات.

شابەشانی دروست بوونی كێشەكان، گەیشتنی ئاوارەكانی ناوخۆ و قەیرانە 

ئابورییەكان-هەمان هەست دووبارە دەبێتەوە و دەوترێتەوە لەالیەن ئەندامانی 

كۆمەڵگای خانەخوێ لە ڕووی چۆنێتیەوە، بە شێوەیەك كە هەست بە غەریبی 

و نامۆیی دەكەن لە ناوچەكانی خۆیاندا، ئەمیش بەهۆی كەمبوونەوەی چۆنێتی 

و توانایی لە پێشكەش كردنی خزمەتگوزارییە گشتیەكان و هەروەها بەهۆی 

ئەوەی كە زۆرینەی خێزانەكان پێویستە خۆیان بگونجێنن لەگەڵ كەمبونەوەی 

ئەو داهات و خزمەت گوزارییانەدا.

 زۆرینە ئاماژەیان بەوە كرد كە خێزانە ئاوارەكان چاودێرییەكی باشرت دەكرێن 

لەالیەن حكومەت و رێكخراوە مرۆییەكانەوە، بەوەش وێنایەكی دروست 

كردووە كە ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران كۆمەڵگایەكی باشرتن بەراورد لەگەڵ 

كۆمەڵگای خانەخوێ، سەرەڕای ئەوەی كە هەموو الیەك بەیەكسانی ڕووبەڕوی 

هەمان قەیران بونەوتەوە.

بەهۆی گۆرانكاری داینامیكی لە ناوچە شارنشینەكاندا، زیادبوونی 

كاردانەوەكانی كۆمەڵگای خانەخوێ لەسەر ئەو بابەتەیە كە پێویستە 

چارەسەرێكی ڕیشەیی بۆ ئەو كێشەیە بدۆزرێتەوە، كە بریتیە لە ڕێگەگرتن لە 

مافی گواستنەوەو جواڵنی ئاوارەكان لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی تر. لەبەشی 

دواتردا، بریتیە لە چڕكردنەوەی هەوڵەكان لەسەر داینامیكی و بنچینەكان، ئەوە 

تێڕوانی ئەوانە لە زۆرینەی ناوچەكانی پارێزگای سلێامنیدا. 

1. گۆڕنكاری داینامیكی لە ناوچە شارنشینەكان

شێوەی6.هۆكاری هەڵبژاردنی شوێنی نیشتەجێ بوون لەالیەن ئاوارە ناخۆییەكان و پەنابەران، لەسەرئاستی ماوەی ئاوارەبوون

راكۆھ
نووبهراوائ ی�اس 

ش�پ 2013 2013 2014 2015 و 2016

هرتمھك یووچێت 

هرتایز یتھمالھس 

ھل ێرواھ  ، راك سھك و  مزخ و 
ھیھھ ناینووب  هرێل 

هرتشاب یھشیپ  وراك 

رت یراكۆھ 

یتشگ یۆك  100%100%100%100%

18%25%15%22%

3%5%5%13%

10%12%14%9%

42%35%31%17%

27%23%35%39%____ ____

____ ____
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ئاوارە ئاوخۆییەكان و پەنابەران: هۆكارەكانی بە جێهێشتنی 
شوێنی ژیانیان

خێزانی ئاوارە ناخۆییەكان و پەنابەران كە شوێنیان جێ هێشتووە 

بۆ ماوەیەكی زۆر )بۆمنونە: ئەو كەسانەی كە زێدی خۆیان 

جێ هێشتووە پێش ساڵی 2012، لەبەرئەوە كاتی 

باشیان لەبەردەست بووە بۆ ئەوەی شوێنێكی 

نیشتەجی بدۆزنەوە و نیشتەجێ بن لە 

ناوچە خانەخوێكاندا(. 

خولیای ژیان بردنەسەر لەو 

شوێنەی ئێستایان هۆكارە 

سەرەكیەكەی دەگەڕێتەوە بۆ 

كارئاسانی بۆ بەكرێ گرتنی خانوو و 

هەرزانی گوزەرانی رۆژانە)كە دەكاتە %39 

خێزانەكان(. لەالیەكی ترەوە، ئەو خێزانانەی كە 

بەم زووانە ئاوارەبوون، ئەوان خولیایان زیاتر گەڕانە 

بەدوای شوێنیكی ئارامرت و سەقامگیر لەسەر هەموو 

پێداویستیەكانی تری ژیانی رۆژانە.

لە كاتێكدا كە35% خێزانەكان ئاوارە بوون لە ساڵی 2014 و %42 

ئەوانەی كە لە ساڵی 2015،2016 ئاوارەبوون، ئاسایشی و 

ئارامیان هەڵبژاردووە وەك هۆكارێكی سەرەكی بۆ ژیان 

بردنە سەر لە شوێنی نیشتەجێی ئێستایان. 

هۆكارەكانی تر وەك: دەستەكەوتنی 

هەلی باشرتی كاركردن، یاخود 

بوونی ئەندامانی تری خێزان 

كە پێشرت هاتونەتە شوێنی 

ئێستا، بە گشتی كە زۆر ئاماژەی 

پێنەدراوە. دەشێت ئەمە نیشاندەرێك 

بێت بۆ ئەو خێزانانەی كە هێشتا بە 

شێوەیەكی هەمیشەیی لە هەرێمی كوردستان 

نیشتەجێ نەبوون.

كۆمەڵگای 

خانەخوێ خراپ 

بوونی خزمەتگوزارییە 

گشتیەكانیان دەخەنە پاڵ 

ئاوارەكان، هەروەها كێشەی گران بوونی 

شوێنی نیشتەجێ بەهەمان شێوە 

دەگەرێننەوە بۆ هاتنی 

ئاوارەكان



23

 ڕەوشی نیشتەجێ بوون 

ڕەوشی نیشتەجێ بوونی خێزانەكان تاڕادەیەك منونەییە، لەگەڵ ئەوەشدا رێژەی 

ئەو خێزانانەی كەلە خانوو یان شووقەدا دەژین نزیكەی 99% لە پارێزگای 

سلێامنی و هەروەها ناوەندی ناوچەكانی دەوروبەر، هەروەها بە تێكڕا 97% لە 

كەالر و كفری )شێوەی7(4. هیچ كێشەیەكی سەرەكی نیە لە بابەت ئەو 

خێزانانەی كە لە خانوو و باڵەخانە تەواو نەكراوەكان/ناوەندی كۆكردنەوەكاندا 

دەژین وەك تێبینی دەكرێت لە پارێزگاكانی تردا. 

هەرچەندە 12% لە ئاوارە ناوخۆییەكان لە شاری كفری هێشتا هەر لە 

باڵەخانەی قوتابخانەكاندا دەژین لە ناوەندی قەزاكە. بەهەمان شێوە بەشێك لە 

پەنابەران لە شاری كەالر لە باڵەخانەی نافەرمیدا دەژین، هەرچەندە ژمارەكە 

تاڕادەیەك كەمە. بە نزیكەیی گشت خێزانی پەنابەران و ئاوارەی ناوخۆ كە لە 

خانوو/شووقەدا دەژین، كرێچین، جگە لەو خێزانانە نەبێت كە لە شاری كەالر و 

كفری دا نیشتەجێن كە ژمارەیەك لە خێزانەكان میوانداری كراون لەالیەن 

خەڵكانی ترەوە. بە پێچەوانەوە، تەنها 1لە 10خێزانی كۆمەڵگای خانەخوێ 

كرێچین لە كاتێكدا كە زۆرینەی خاوەنی خانوو/شووقەی خۆیەتی)شێوەی8(. 

4. پێویسته  تێبینی بكرێت، له گه ڵ ئه وه ی كه  جۆرایه تی شوێنی نیشته جێ هه ڵنه سه نگێراوه . 

گفتوگۆی گروپه  دیاریكراوه كانFGD له گه ڵ په نابه ران و ئاواره كان ئاماژه یان به  بیروبۆچونێكی 

وورد كرد، كه  كۆمه ڵه ی دانیشتوانه كان ئه گه ری زیاتری ئه و خانووه ی كه  به كرێیان گرتووه  

له بارێكی باشدا نیه  هه روه ها خاوه ن خانووه كه  ئاماده  نیه  به  كاری چاك سازی خانووه كه .

سەبارەت بە هەبوونی نورساو و بەڵگەنامەی فەرمی خاوەندارێتی بەكرێ گرتن، 

تەنها لە ناوەندی قەزای سلێامنی ژمارەیەكی بەرچاو لە خێزانەكان خاوەن و 

هەڵگری ڕێكەوتننامەی كرێگرتەن بە رێژەی )62%(. هەروەها ژمارەیەكی دیار 

هەیە لە كۆمەڵە دانیشتوانەكان نزیكەی80% لە پەنابەران و ئاوارە ناوخۆییەكان 

كە كرێچین و خاوەن رێكەوتننامەن، لە كاتێكدا هەمان حاڵەت بە رێژەی)%38( 

جێبەجێ دەبێت لە كۆمەڵگای خانەخوێدا.

ڕەوشەكە، بە شێوەیەكی بەرچاو جیاوازە لە ناوەندی ناوچەكانی دەوروبەر: كە 

نزیكەی 20% ئەو خێزانانەی كە كرێچین )ئەگەر پەنابەربن یاخود ئاوارەی 

ناوخۆیی، یان كۆمەلگای خانەخوێ( خاوەنی رێكەوتننامەی نورساون. ئەوانی تر 

پشتیان بەستووە بە رێكەوتننامەی زارەكی. لەبەرئەوە بەدەر لە ناوەندی قەزای 

سلێامنی، ڕەزامەندیە رێكەوتننامەییەكان كردارێكی دیار نیە، هەروەها 

لەهەموو حاڵەتێك كە ئەو كردارە، خێزانە ئاوارەكان بە پەرۆشەوە بە دوایدا 

گەڕاون. ڕێكەوتننامەی نورساو، میكانیزمێكی كاریگەرە بۆ دابین كردنی ئاسایش 

و ئارامی بۆ هەردووال ئەگەر خاوەن موڵك یاخود كرێگرتە بێت.

2. نیشتەجێ بوون و ڕەوشی گوزەران

تێبینی: بەهۆی سنورداری قەبارەی منونە بەئامانجرناوەكە، پەراوێزی جیاوازی 

هەڵە لەو شێوەیەدا لەسەروو ئاساییەوەیە بەرێژەی10% ماوەكە

شێوەی7. ڕەوشی نیشتەجێ بوون لە ناوچە شارنشینەكان بۆهەر چینێك و كۆمەڵە دانیشتوانێك 

نارھبانھپ ێۆخوان هراوائ  ێوخھناخ یاگلھمۆك 

واوھت
 

ھناخھ�اب
ناكهواركھن

�جھتشین
 

ین�وش یكھمهرھھ
 

ینووب

ھقوش
- 

ووناخ

واوھت
 

ھناخھ�اب
ناكهواركھن

�جھتشین
 

ین�وش یكھمهرھھ
 

ینووب

ھقوش
- 

ووناخ

واوھت
 

ھناخھ�اب
ناكهواركھن

�جھتشین
 

ین�وش یكھمهرھھ
 

ینووب

ھقوش
- 

ووناخ

یاگز�راپ یدنهوان 
ینام�لس

یرفك رالھك و 

یناكھچوان یدنهوان 
رھبوروهد

100%

0% 0%

99%

1% 0%

100%

0% 0%

42%
58%

0%
12%

88%

0%

100%

0% 0%
95%

0% 5%

100%

0% 0%

99%

0% 1%



24

خێزان و هاوبەشی كردنی شوێنی نیشتەجێ بوون

رێژەی ئەو خێزانانەی كە هاوبەشن لە خانوو/شووقەدا لەگەڵ 

خێزانێكی تردا لە پارێزگای سلێامنی زۆر كەمرتە گەر 

بەراوردبكرێت لەگەڵ پارێزگاكانی تردا لە هەرێمی 

كوردستان، كە تا ڕادەیەك ئاماژەیە بۆ نەبوونی 

كێشەی نیشتەجێ. 

بە تێكڕا 23%لە خێزانەكانی پەنابەران 

و 23% لە خێزانی ئاوارە 

ناوخۆییەكان لە خانوو/

شووقەی هاوبەشیدا دەژین.

ئەمە دیاردەیەكی بەرچاوە لە 

شارەكانی كفری و كەالر و هەروەها لە 

چەمچەماڵ، لەبەرئەوەی ئەو ناوچانە بەر 

لێشاوێكی قورسی خێزانە ئاوارە ناوخۆییەكان 

بوونەوەتەوە.

ئەو یەكە نیشتەجێیانەی كە جێگای چەند خێزانێك دەبێتەوە 

تاڕادەیەك گەورەتر دەبیرنێت بە بەراورد لەگەڵ ئەو 

یەكانەی كە تەنها یەك خێزان تێیدا دەژی. ئەمە 

ئاماژەیەكی باشە، لەبەرئەوەی ئاماژەیە بۆ ئەوەی 

كە ئەو خانوانەی كە هاوبەشی پێدەكرێت 

تاڕادەیەك گەورەیە بۆ ئەوەی هەموو 

ئەندامانی خێزانەكە لەخۆبگرێت. 

نزیكەی 59% ئەو خانوانەی 

كە هاوبەشە لە نێوان 

چەند خێزانێك زیاتر لە 

4 ژوور لە خۆدەگرێت، لە 

كاتێكدا كە ئەمە تەنها حاڵەتێكە 

بۆ 45% ئەو خانوانەی كە تەنها یەك 

خێزانی تێدایە.

 

شێوەی8.هەیكەلی ڕەوشی نیشتەجێ بوون لە ناوچە شارنشینەكان بۆ هەر چینێك و كۆمەڵە دانیشتوانێك

بە تێكڕا 

23%لە خێزانەكانی 

پەنابەران و 23% لە خێزانی 

ئاوارە ناوخۆییەكان لە خانوو/

شووقەی هاوبەشیدا دەژین. ئەمە دیاردەیەكی 

بەرچاوە لە شارەكانی كفری و كەالر و لە چەمچەماڵ، 

لەبەرئەوەی ئەو ناوچانە بەر لێشاوێكی 

قورسی خێزانە ئاوارە ناوخۆییەكان 

بوونەوەتەوە

نارھبانھپ ییۆخوان یهراوائ  ێوخھناخ یاگلھمۆك 

 ھی
ییاسایان
 

یكێتھڵاح

ێبھب
 

ڵام
 

نهواخ
 

لھگھل  ھی
ێرك

 ھی
ێركھب ڵام

 
نهواخ

 ھی
ییاسایان
 

یكێتھڵاح

ێبھب
 

ڵام
 

نهواخ
 

لھگھل  ھی
ێرك

 ھی
ێركھب ڵام

 
نهواخ

 ھی
ییاسایان
 

یكێتھڵاح

ێبھب
 

ڵام
 

نهواخ
 

لھگھل  ھی
ێرك

 ھی
ێركھب ڵام

 
نهواخ

یاگزێراپ یدنهوان 
ینامیلس

یرفك رالھك و 

یناكھچوان یدنهوان 
رھبوروهد

97%

0% 3% 0%

97%

1% 1% 1%
18% 13%

69%

0%

37%

63%

0% 0%
16%

82%

0% 2%

94%

0% 0% 6%

97%

0% 3% 0%

99%

0% 1% 0%
11% 11%

78%

0%
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كرێ و نرخی یەكەی نیشتەجێ بوون 

قەیرانی ئاوارەیی كێشەیەكی گەورەی بۆ بابەتی نیشتەجێ بوون دروست 

كردووە. كۆی گشتی هەموو ئەو خێزانانەی كە خانوو/شووقەیان بەكرێ گرتووە 

لەناوچە شارنشینەكاندا 49% بریتین لە ئاوارەی ناوخۆیی، 46% بریتی یە لە 

خێزانی كۆمەڵگای خانەخوێ، تەنها 5% بریتی یە لە خێزانی پەنابەران. لەو 

ناوچانەی كە بەرگەورەترین لێشاوی خەڵكی ئاوارە بۆتەوە لە سەروو رێژەی 

60% یەكەی نیشتەجێ بوونەكان گیراون لەالیەن ئاوارە ناوخۆییەكان.

بەرزترین نرخی كرێ لە ناوەندی قەزای سلێامنی بەدی دەكرێت، كە تێكڕای 

كرێ دەگاتە 304،000د.ع/مانگێك)243$مانگانە(5، بۆ ناوچەكانی تر كرێ 

بەشێوەیەكی بەرچاو كەمرتە، بێگومان نزمی نرخ پەیوەندی هەیە بە كاریگەری 

ئاوارەكانەوە. بۆ منونە تێكڕای كرێ لە كەالر و كفری نزیكەی190،000 د.ع/

مانگێك )150$/مانگێك( پاشان لە ناوەندی ناوچەكانی دەوروبەر كە لێشاوێكی 

قورسی ئاوارەی ناوخۆییان هەیە)تێكڕا دەگاتە 172،000د.ع/مانگێك)$138/

مانگێك( هەروەها ئەو ناوچانەی كەمرت بەرلێشاوی ئاوارەی ناوخۆ كەوتون 

)تێكڕا نرخ 137،000د.ع/مانگێك)110$/مانگێك(. بە گشتی جیاوازییەكە دوو 

هێندەیە لە نێوان گرانرتین و هەرزانرتین نرخ.

5.  له سه ر بنه مای ڕێژهی گۆڕینه وه ی دراوه  بیانیه كان 1$=1،250 د.ع

ڕێژەی كرێ بۆ خەرجی خێزانەكان )تەنها بۆ ئەوانەی كە كرێ دەدەن( بریتیە لە 

24% بۆ هەموو ناوچە شارنشینەكان بەیەكەوە. بێگومان جیاوازی هەیە لە نێوان 

چینەكاندا )شێوەی9(. سەرەكیرتین ئاریشە لە ناوەندی قەزای سلێامنی بەدەی 

دەكرێت، كە تێكڕای ئەو رێژەیە دەگاتە 31% لە كۆی گشتی خەرجیەكان. 

رێژەكە كەمرتە لە ناوچەكانی تر كە بریتیە لە 23% بۆ كفری وكەالر و 13% بۆ 

ناوەندی ناوچەكانی دەوروبەر.

سەبارەت بە كۆمەڵەی دانیشتوانەكان، لە پەنابەراندا ئەوە بەدی دەكرێت كە 

بەرزترین رێژەی نرخی كرێیان هەبێت لە كۆی گشتی خەرجیەكان)%34 

خەرجیەكان تەرخان كراون بۆ كرێ لە ناوەندی قەزای سلێامنی 28% بە تێكڕا لە 

ناوەندی ناوچەكانی دەوروبەر لە ناویاندا كفری و كەالر( پاشان ئاوارە 

ناوخۆییەكان )31% و22% بەدوای یەكدا(. 

بە كورتی، گشت خێزانەكان لە ناوەندی قەزای سلێامنی كرێ دەدەن، 

بەسەربەخۆیی بۆ كۆمەڵە دانیشتوانەكان، كە ڕووبەڕوی باری داراییەكی قورس 

دەبنەوە ئەگەر بەراورد بكرێت لەگەڵ ئەو خێزانانەی كە لەناوەندی قەزاكاندا 

دەژین كە بۆئەوان نرخی كرێ نابێتە بارێكی قورسی سەرشانیان.

شێوەی9.رێژەی كرێ لە كۆی گشتی خەرجی خێزانەكان لەسەر ئاستی چینەكان

( رۆز یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
17%

( مھك یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
10%

ینام�لس یاگز�راپ  یدنهوان 
31%

یرفك رالھك و 
23%

0% 40%

یتشگ یۆك  ھل  وارد  ی�رك  یهژ�ڕ 
وھئ ۆب  اھنھت  ) ناز�خ یناكھیجرھخ 

( نیچ�رك ھك  یھناناز�خ 

ھییھچوان ھڵاخ  ینووب  شھباد 
رھسھل ناكھییھكیزن  ھییایفارگوج 
یواش�ل ھك  یھناچوان  وھئ  .ھشخھن 

ھل ھی  یتیرب  هوودرك�ت  یووڕ  هروھگ 
وھئ ناكود - ناخیدنھبرهد ، ڵامھچمھچ ،

یووڕ رتمھك  یواش�ل  ھك  یھناچوان 
، رهدشپ ھجبھلھھ ، ھل  ھی  یتیرب  هوودرك�ت 

رووزهراش قداصدیس ، ھیناڕ ،
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دابینكردنی خزمەتگوزارییەگشتیەكان

زانیاری بەكارخسن كە لەسەرچاوەی ئەو ڕوپێوەییەوە هاتووە كە بەكارهاتووە 

بۆ خەماڵندنی ژمارەی ئەو كەسانەی كە دامەزرێرناون لە خزمەتگوزارییە گشتیە 

سەرەكیەكان ) وەك چاودێری تەندروستی، بواری خوێندن، خزموتگوزاری دابین  

كردنی ئاو و كارەبا، كۆكردنەوەی خۆڵ و خاشاك(.

لە ناوچە شارنشینەكان 4.8% لە دانیشتوانەكەی دەركەوتووە كەلە دامەزراوە 

گشتیەكان كاردەكەن- بە واتایەكی تر، نزیكەی 5 كەس بۆ100هاواڵتی لەكەرتی 

خزمەت گوزارییە گشتیەكاندا ) كە بریتین لە كۆمەڵگای خانەخوێ، ئاوارەی 

ناوخۆیی، هەروەها پەنابەران(. ئەم رێەژەیە لە نێوان 3.9% بۆ ناوچە 

شارنشینەكان لە پارێزگای دهۆك، و 5.3% ناوچە شارنشینەكانی پارێزگای 

هەولێر، لەگەڵ ئەوەشدا جیاوازییەكان هێندە گەورە نین.

جیاوازییە گەورەكان دەرناكەون ئەگەر پۆلێن بكرێن لەسەر ئاستی چینەكان، 

لەگەڵ زۆری ناوەندی ناوچەكانی دەوروبەر بەشێوەیەك لە خوار تێكڕای 

پارێزگا، هەروەها ناوەندی قەزای سلێامنی زۆرترین رێژەی فەرمانبەری هەیە 

كەلە بواری چاودێری تەندروستی و خوێندن، و خزمەتگوزارییەكانی تر 

كاردەكەن.

 ئەو ناوچانەی كە تاڕادەیەك بەر لێشاوی قورسی خەڵكی ئاوارە بونەتەوە، 

ئاراستەیەكیان هەیە بەالی نزمرتین رێژە بە بەراورد بە ناوچەكانی تر كە لە 

ڕاستیدا پەیوەندی هەیە بە گەیشتنی خێزانە ئاوارەكان، هەروەها نزمرتین توانا 

بۆ دابین كردنی خزمەتگوزاری بۆ سەرتاسەری دانیشتوان، فراوانكردن لە توانایی 

و دابین كردنی خزمەتگوزاری لەسەر ئاستی چۆنێتی و چەندێتی لە ماوەی 

ساڵی 2014 بەهۆی قەیرانی داراییەوە وەستاوە. 

كە بووە بەهۆی تەواونەكردنی چەندین پرۆژە و دامەزراوەی بواری خوێندن و 

تەندروستی، بەهۆی زۆری كارمەندانی بواری خزمەتگوزاری گشتی پێویست بوو 

كە بەردەوام نەبێت.

3. توانایی خزمەتگوزارییە گشتیەكان ودەستپێگەیشتنیان لەالیەن هاواڵتیانەوە

شێوەی10. رێژەی فەرمانبەرانی كەرتی خزمەتگوزاری گشتی وەك تەندروستی، كەرتی گشتی خوێندن، كەرتەكانی تر

( رۆز یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
2.0%

( مھك یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
2.8%

ینام�لس یاگز�راپ  یدنهوان 
6.8%

یرفك رالھك و 
4.5%

0.0% 10.0%

یرھبنامرھف ھك  یھناسھك  وھئ  یهژ�ڕ 
یۆك ھل  نناكھیتشگ  ھییرازوگتھمزخ 

ناوتشیناد یهرامژ  یتشگ 

ھییھچوان ھڵاخ  ینووب  شھباد 
رھسھل ناكھییھكیزن  ھییایفارگوج 
یواش�ل ھك  یھناچوان  وھئ  .ھشخھن 

ھل ھی  یتیرب  هوودرك�ت  یووڕ  هروھگ 
وھئ ناكود - ناخیدنھبرهد ، ڵامھچمھچ ،

یووڕ رتمھك  یواش�ل  ھك  یھناچوان 
، رهدشپ ھجبھلھھ ، ھل  ھی  یتیرب  هوودرك�ت 

رووزهراش قداصدیس ، ھیناڕ ،
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خزمەتگوزاری بواری خوێندن لە ناوچەشارنشینەكان

دابین كردنی خزمەتگوزارییەكانی خوێندن لە ناوچە شارنشینەكان دەپێورێت بە 

رێژەی ئەو مندااڵنەی كە ئاماژەیان كردووە بە ئامادەنەبوونیان لە قوتابخانە بە 

هۆی نەبوونی ئاسانكاری گەیشن بە قوتابخانەكان، لەبەرئەوە هۆكارەكەی 

دەگەرێتەوە بۆ بوونی بەربەرست بۆ خوێندن ) تێبینی بكە كە هۆكارەكانی تر 

پەیوەندییان نیە بە دابینكردنی خزمەتگوزاری كە دەردەكەوێت لە كۆتا بەشی 

ئەم راپۆرتە(. رێژەی تەمەنی منداڵ لە نێوان 6 بۆ14 كە پەیوەندییان نەبووە بە 

قوتابخانەوە بەهۆی بەربەستی چوونیان بۆ قوتابخانە تاڕادەیەك نزمە 

لەسەرتاسەری ناوچە شارنشینەكان: لەكەالر و كفری رێژەكە بریتیە لە %2 

هەروەها نزیكە لە 0% لە ناوچەكانی تر لە ناویاندا ناوەندی قەزای 

سلێامنی. ڕەوشەكە هەمان شێوەی هەیە بۆ مندااڵنی تەمەن 15 

بۆ18 ساڵ بە 2% بۆ ئەو مندااڵنەی كە لە كەالر و كفرین 

كە كێشەی دەست گەیشتنیان هەیە بۆ چوونە 

قوتابخانە و نزیكە لە0% لە ناوچەكانی تر.

هەرچەندە كارێكی گرنگە كە 

كێشەكانی دەست گەیشن بە قوتابخانە 

جیا بكرێتەوە لە نێوان كۆمەڵەی 

دانیشتوانەكان. بەوشێوەیە4% لە ئاوارەی ناوخۆ لە 

3% لە پەنابەران لە تەمەنی نێوان 6بۆ 14كێشەی چوون 

بۆ قوتابخانەیان هەبوو. بۆ حاڵەتێكی تایبەتی ئاوارە 

ناوخۆییەكان، ئەو كێشانە زۆر بەدیار دەكەون لە كەالر و كفری، 

هەروەها لەو ناوچانەی كە كەمرتین لێشاوی ئاوارەبوون رووی 

تێكردوون )دوكان، هەڵبجە ودەربەندیخان(. ئەو ناوچانە پشتیان بە ستوە بە 

كەمرتین پێوەر بۆ دابین كردنی خوێندن بۆ كۆمەڵەی ئاوارەكان. لە كۆمەڵەی 

تەمەنەكانی نێوان 15بۆ18 لە 6% لە ئاوارەی ناوخۆییەكان و 5% پەنابەران 

ئاماژەیان كرد بە دەست نەگەیشتنیان بۆ قوتابخانە بەشێوەیەكی گشتی بە 

كۆبونەوەی ئەو كێشانەی كەلەهەمان ناوچە جوگرافیاكانی تری هەبووە پێشرت

 بۆ حاڵەتی كۆمەڵگای خانەخوێ، هیچ منداڵێك ئاماژەی بە نەچوونی بۆ 

قوتابخانە نەداوە بە هۆی بوونی هیچ هۆكارێك.

لە گفتوگۆی گروپە دیاریكراوەكان، تەنها كۆمەڵێك كە ئاماژەیان بە بوونی كێشە 

داوە لە چوونی منداڵەكانیان بۆ قوتابخانە، بریتی بوون لە پەنابەران و ئاوارەی 

ناوخۆیی، كە ئاماژەیان كردووە بە قەرەباڵغی پۆلەكان و نەبوونی ژمارەی 

مامۆستای تەواو كە هەموو بابەتەكان بوترێتەوە، كە بۆتە هۆی دروست بوونی 

بوارێكی خراپ بۆ كەرتی خوێندن. پەنابەرانی گروپی گفتوگۆ دیاری كراوەكان، 

ئاماژەیان بە نەبوونی كەمی خوێندنگای عەرەبی داوە بۆ پەنابەران، سەرەڕای 

ئەوەش كەمی تواناكان بۆ پەیوەندی كردن بە قوتابخانە كوردیەكانەوە بەهۆی 

كەمی خوێندنگا. 

زانیاری زیاتر لەو بارەیەوە، هەندێكیان ئاماژەیان بە كەمی دەوامی خوێندن 

كرد بەهۆی قەیرانی داراییەوە)هەرچەندە ووردەكاری تەواو نیە لەسەرئەوەی 

چ پۆلێك زیاتر كەوتۆتە ژێركاریگەری ئەو قەیرانەوە(. یەكێك لە بەشداربووان 

ئاماژەی پێدا، كە ئەو ئاریشانە پەیوەندیەكی راستەوخۆیان هەبووە لەسەر 

كاركردنی مندااڵن، كۆچ كردن و هاوسەرگیری پێشوەخت.

وەك لەسەرەوە باس كرا، ئەم بەشە تەنها پەیوەندی هەیە بەكێشەكانی 

دابینكردنی خزمەتگوزارییەكانی خوێندن. كێشەكانی تر پەیوەست نەكراوە بە 

دەست گەیشن بەقوتابخانە، وەك كەمی خواستی خویندن، پەسەندنەكردنی 

خزمەتگوزارییەكان، ئاستەنگەكان وەك زمان...هتد، ئەو هۆكارەنە خراونەتە 

بەشی كۆتایی ئەم راپۆرتە. 

خزمەتگوزارییە تەندروستیەكانی ناوچە 
شارنشینەكان

بەشێوەكی گشتی ڕەزامەندییەكی باش هەیە 

سەبارەت بە دەست گەیشن بە 

خزمەتگوزارییە تەندروستیەكان لە 

ناوچە چارەنشینەكاندا، بە رێژەی %75 

لە وەاڵمدەرەوەكان بە ئاستێكی باش 

هەڵسەنگاندیان بۆ ئەو بوارە كردووە)%12 

زۆرباشە و 45% باش(.لەناوچەكانی وەك چەمچەماڵ، 

دەربەندیخان، سیدصاق، و هەڵەبجە ئاستی ڕەزامەندی 

زۆربەرزترە لە تێكڕای ئاستی گشتی لە سەرتاپای هەموو 

كۆمەڵەكان.

هەرچەندە، كۆمەڵێك لە ناڕەزایی بوونی هەیە لە هەندێ ناوچەدا. لە كاتێكدا 

لە ناوەندی قەزای سلێامنی20% لە خێزانەكان بە ئاستێكی كەموكوڕ 

خزمەتگوزارییەكەیان هەڵسەنگاندووە، لە كەالر و كفری رێژەكە نزیكە لە %50. 

هۆكاری سەرەكی بۆ ئەو رێژە نزمە بە شێوەیەكی سەرەكی دەگەڕێتەوە بۆ 

كەمبونەوەی چۆنێتی خزمەتە دابین كراوەكە، كە ئەویش پەیوەندی هەیە بە 

قەیرانی دارایی. مانای كەمبونەوەی تواناكان و دەستكەوتنێكی كەمرت. شكستی 

لە دابین كردنی تێچووی خزمەتگوزارییەكانی تر، لە خزمەتگوزارییەكانی 

تەندروستی لە كەرتی تایبەت بە هەمان شێوە كاریگەرییەكی نەرێی هەیە 

لەسەر دەست كەوتنی خزمەتگوزاری چاودێری تەندروستی، وەك ئاماژەی پێدرا 

.)FGD(لەالیەن چەند خێزانێكەوە لە گفتوگۆی گروپە دیاریكراوەكان

 رێژەی 

تەمەنی منداڵ 

لە نێوان 6 بۆ14 

كە پەیوەندییان نەبووە بە 

قوتابخانەوە بەهۆی بەربەستی چوونیان 

بۆ قوتابخانە تاڕادەیەك نزمە 

لەسەرتاسەری ناوچە 

شارنشینەكان
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كارلێكردنی كۆمەاڵیەتی لە نێوان كۆمەڵەكاندا

ئەو گەواهییانەی كە كۆكرابوونەوە لە چوارچێوەی گفتوگۆی گروپە 

دیاریكراوەكان )FGD( ئاماژە بە ڕەوشێكی خراپ دەكەن لەسەر بابەتی 

تێكەاڵوبوون لە نێوان ئاوارەی ناوخۆیی و كۆمەڵگای خانەخوێ، ئەگەرچی 

بەشێوەی ڕووكەشی بێت.

لە گفتوگۆكانی نێوان كۆمەڵگای خانەخوێ و گفتوگۆی گروپە 

دیاریكراوەكان)FGD( بە شێوەیەكی گشتی بریتی بوون لە 

حاڵەتەكانی سەبارەت بە زیادبوونی كەمی یەكرتی قبوڵ 

كردن لە سەرتاسەری دانیشتوانی ئاوارەی ناوخۆ، وەك 

كە پێشرت باسكرا، هۆكارەكان پەیوەندییان هەیە 

بە زیادبوونی كێبڕكێ بۆ دەست گەیشن بە 

خزمەتگوزارییە گشتیەكان و 

دامەزراندن، هەروەها ترس لە 

گۆرانكاری دیموگرافی. 

بەشداربووان تێكەاڵوبوونی 

كۆمەاڵیەتیان لەگەڵ ئاوارە ناوخۆییەكانیان 

گەڕاندەوە بۆ مامەڵەی ڕۆژانە، كە دروست 

دەبێت لە ئەنجامی كاركردن، نەخۆشخانە، چوون بۆ 

مزگەوت. هەروەها جیاوازی زمان باسكرا وەك 

بەربەستێكی سەرەكی سنوردار لەكاتی مامەڵەكردندا.

هەرچەندە ئەو گومانە دەڕەوێتەوە كاتێك كە بەشداربووان ئاماژەیان بە 

تێكەاڵوبوونی زیاتر دا لەگەڵ چەند خێزانێكی تایبەت لە ئاوارە ناوخۆییەكان-

بەتایبەت لەگەڵ هاوسێكانیان، یاخود خێزانەكانی هاورێی منداڵەكانیان، خێزانە 

هەژارەكان كە لە نزیكەوە دەژین، ئەوانەی كە دەستی هاوكارییان بۆ 

درێژدەكەن، تەنانەت خێزانی ئەو ئاوارانەی كەلە ڕێی هاوسەرگیرییەوە بوون 

بە خزم. بەو شێوەیە بۆ ئەو خێزانانەی كە لەیەكەوە نزیكن، ئەو وێنا و هەستە 

نەرێیانەی كە هەبووە سەبارەت بە ئاوارە ناوخۆییەكان گۆڕرا بۆ وێنایەكی باشرت 

لە ڕێی گونجانی كۆمەاڵیەتیەوە.

گفتوگۆی گروپە دیاریكراوەكان لەگەڵ ئاوارە ناوخۆییەكان ئاماژەیان بە ئاریشە 

سەرەكیەكان نەداوە سەبارەت بە گونجانی كۆمەاڵیەتی لەگەڵ كۆمەڵگای 

خانەخوێ، هەروەها زۆرینەیان باسی ئەوەیان كرد كە هاوسەرگیری 

لەناوخۆیاندا نیشانەیەكی باشە. تەنها هەندێ خێزان، خەمی سەرەكیان 

پەیوەندی هەبوو بە بەربەستەكان كە خراوەتە سەریان سەبارەت بە ئازادی 

جموجوڵیان بەهۆی باری ئاسایشەوە، هەندێكیان ئاماژەیان بە جۆری مامەڵەی 

هەڕەمەكی كرد كە لەگەڵیان كراوە لەالیەن كارمەندانی ئاسایش و دەزگا 

فەرمیەكان، وەك لە كاتی داواكردنی بەڵگەنامە فەرمیەكان، كە بۆ مەبەستی 

گواستنەوە و گەشت كردن بەكاردێت لەكاتی تێپەڕ بوونیان بەخاڵی 

پیشكنینەكاندا لە نێوان پارێزگاكاندا. 

مانای سەقامگیری لە ژیانی ڕۆژانەدا

لەسەر بنەمای زانیاری ڕوپێوەكان، لە ڕاستیدا زۆرینەی وەاڵمدەرەوەكان 

ئاماژەیان بە هەستی ئارامی و زۆر ئارام بوون كردووە لە ناوچەكانی خۆیاندا6. 

هەمان وەاڵم بوونی هەبوو سەبارەت بە دیاردەی هەراسان كردنی 

شەقامەكان، لە كاتێكدا لە ڕوپێوەكەدا هیچ وەاڵمدەرەوەیەك ئاماژەی 

بە حاڵەتی هەراسان كردنی شەقام نەكرد، جگە لە شاری كەالر 

نەبێت كەلە كۆی 120خێزانی بیرناو 4 خێزان ئاماژەیان بە 

بوونی ئەو دیاردەیە كرد)4خێزانەكە لەئاوارە 

ناوخۆییەكان بوون(.

ئەو زانیارییانە لە گفتوگۆی گروپە 

دیاریكراوەكان لە هەموو كۆمەڵە 

دانیشتوانەكان، پشت ڕاست 

كرانەوە. هەموو خێزانی 

ئاوارە ناوخۆییەكان 

ئاماژەیان بە سەقامگیری لە 

ڕووی ئارامیەوە كرد لە شوێنی 

نیشتەجێكانیان لە پارێزگاكە، سەرەڕای 

ئەوەی كە هەندێ جار بەربەستیان هەبووە 

لە جموجۆڵ و گواستنەوەدا.

 تەنها ئاریشەیەك كە ئاماژەی پێدرا لە گروپەكەدا بریتی بوو 

لە ناكۆكی و شەڕی گەڕەك و شەقامەكان لە نێوان منداڵدا بە 

هۆكاری زێدی رەسەنی خۆیان. بۆ گۆمەڵگای خانەخوێ، ئارامی لە 

گەڕەكەكانیان جێگیرە و پارێزگاری لێدەكرێت سەرەڕای هاتنی خێزانە 

نوێیەكان، هەرچەندە هەندێ لە بەشداربووان ئاماژەیان كرد بە ووریایی و 

ئاگایی زیاتر. زۆرینەی كەسەكان ئاماژەیان كرد بە كەسە 

هەڵبژێراوەكەیان«موختار« وەك كەسێكی دیار و گرنگ بۆ چارەسەركردنی 

ئاریشە و ناكۆكیە گشتیەكان، یان هەڵە تێگەیشتنێك بێ ئەوەی پەنا بربێتە بەر 

هێزەكانی ئاسایش. 

6. بابه ته كانی وه ك ئارامی، توندوتیژی، هه ره وه ها پێكه وه  ژیان له  نێوان كۆمه ڵه  

دانیشتوانه كاندا كارێكی قورسه  بۆ هه ڵسه نگاندن به تایبه ت له سه ر بناغه ی ڕوپێوی 

لێكۆڵینه وه كان به هۆی سنورداری گه ڕانه كان وه ك تێڕوانینه كان به هۆی پرسیارنامه كانه وه . 

وه اڵمده ره وه كان ده شێت هه میشه  ڕازی نه بن یان پێیان خۆش نه بێت كه  هاوبه شی هه ست و 

خواسته كانیان بكه ن. له به رئه وه  سنوردارییه كان بۆ نوێنه رایه تیه كانی وه اڵمه كان له سه ر ئه و 

بابه تانه  ده بێت به  هه ند وه ربگیرێت. 

4. پێكەوەگونجانی كۆمەاڵیەتی و كارلێكردنی لە نێوان كۆمەڵگادا

لە گفتوگۆكانی 

نێوان كۆمەڵگای 

خانەخوێ و گفتوگۆی گروپە 

دیاریكراوەكان)FGD( بە شێوەیەكی 

گشتی بریتی بوون لە حاڵەتەكانی سەبارەت 

بە زیادبوونی كەمی یەكرتی قبوڵ كردن لە سەرتاسەری 

دانیشتوانی ئاوارەی ناوخۆ. هەرچەندە ئەو گومانە 

دەڕەوێتەوە كاتێك كە بەشداربووان ئاماژەیان 

بە تێكەاڵوبوونی زیاتر دا لەگەڵ چەند 

خێزانێكی تایبەت لە ئاوارە 

ناوخۆییەكان
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پاڵنەرێكی نەرێنی، چۆڵ كردن لەالیەن خێزانەكانەوە

بە تێكڕا ولە 12 مانگی ڕابوردودا، نزیكەی 6% خێزانەكانی ناوچە بە 

ئامانجكراوەكان ئاماژەیان بە چۆڵ كردن كردووە. ئەو ناوچانەی كە زۆرترین 

دووبارەبونەوەی دیاردەی چۆڵ پێكردن ڕوویدا لە شارەكانی كفری و كەالر بوو، 

هەرچەندە زۆرینەی حاڵەتەكان)بە ژمارەی تەواو( ڕوویانداوە لە ناوەندی 

قەزای سلێامنی.

لەگەڵ ئەوەشدا رێژەیەكی بەرچاو جیاوازی هەیە لە نێوان ئەو ناوچانەی كە 

بەر گەورەترین لێشاوی ئاوارەكانی ناوخۆیی و پەنابەران بوونەتەوە و ئەو 

ناوچانەی كە كەمرتین كاریگەری بەركەوتەی ئاوارەبوون هەبووە لەسەریان 

)شێوەی11(. ئەمە هەندێ پەیوەندی بە جیاوازی رێژەی چۆڵپێكردن لە 

خۆدەگرێت لەسەرئاستی كۆمەڵەی دانیشتوانەكان، لە كاتێكدا كە ئاوارەی 

ناوخۆیی بەتایبەتی خۆی رێژەیەكی بەرزی هەیە، بە رێژەی 22% لە خێزانەكان 

تووشی چۆڵ پێكردن هاتوون7.

هۆكاری زۆرینەی حاڵەتەكانی چۆڵ پێكردن پەیوەندیدار بە بابەتی كرێ و 

بەردەوام نەبوونی كرێ، پاڵپشت بەو خێزانانەی كە وەاڵمیان داوەتەوە و 

تووشی ئەو حاڵەتە بوونەتەوە بە رێژەی 35%. دووەم هۆكاری سەرەكی كە 

باسكراوە، دەگەرێتەوە بۆ ئەوەی كە خاوەن موڵكەكە ئاماژەی بەوە كردووە كە 

چیرت خواستی ئەوەی نیە موڵكەكەی بەكرێ بداتەوە بەو خێزانە. لەگەڵ 

ئەوەشدا، 40% لە خێزانە وەاڵم دەرەوەكان ئاماژەیان بە هەڵبژاردەی«هی تر« 

كرد كەلە ڕوپێوەكەدا باس نەكرابوو.

7. ژماره كانی كۆمه ڵگای خانه خوێ)3.5%( هه موو خێزانه كان له  خۆده گرێت، په یوه ندی نه بێت 

به وه ی كه  خاوه نی خانووی خۆیه تی یاخود ئه و خانووه ی به كرێگرتووه  كه  تیایدا ده ژی. ته نها 

ئه و خێزانانه  له به رچاو ده گیرێن كه  خانووه كانیان كرێ یه ، ڕێژه ی دیارده ی چۆڵ كردن 

بۆكۆمه ڵگای خانه خوێ هێنده ی ڕێژهی 11.7% به رزتره .

پاڵنەرێكی نادیار: كۆچكردن بۆ دەرەوەی وواڵت

بە تێكڕا و بە نزیكەی 6% خێزانەكانی هەموو كۆمەلە دانیشتوانەكان، بەالیەنی 

كەمەوە ئەندامی خێزانێك هەیە كە ئاماژەی بە پالنی جێهێشتنی خێزانەكەی 

كردووە. لەوانە، زۆرینەی خواستی ڕۆیشتنیان هەیە بۆ دەرەوەی هەرێمی 

كوردستان و دەرەوەی عێراق، لە كاتێكدا كە رێژەی ئەو خێزانانەی كە ئاماژەیان 

بۆ ڕۆیشن داوە بۆ درەوەی عێراق بۆ ئەوروپا نزمە. بە گشتی ئەو خێزانانەی كە 

خواستیانە كۆچ بكەن بۆ ئەوروپا كەمرتن لە 1% لە كۆی گشتی دانیشتوانی 

خەملێرناو.

لە ڕاستیدا، بە بەراورد بە گفتوگۆی گروپە دیاریكراوەكان)FGD( كەئەنجامدراوە 

لە پارێزگاكانی تر، بەشداربوانی هەموو كۆمەڵە دانیشتوانەكان لە و گروپە بۆ 

پارێزگای سلێامنی ئاماژەیان كرد كە ژمارەیەكی كەم ڕۆیشتوون و یاخوود 

خواستیانە كە بڕۆن هۆكاری سەرەكیش دەگەرێتەوە بۆ تێچووی ڕۆیشتنەكە و 

مەترسی ڕێگاكە. خواستی ڕۆیشن لەهەر حاڵەتێكدا بەشێوەیەكی بەرچاو لە ناو 

پەناران و كۆمەڵگای خانەخوێ بەدیكرا، لەم حاڵەتەی دواتردا زۆرینەی 

بەشداربووان ئاماژەیان بە سەركەوتنی هەندێ لە خزمان و هاوڕێیان كرد بۆ 

ئەوروپا و هانیان داون بۆ ڕۆیشن.

5. هۆكارە نەرێنی و ئەرێنیەكان: چۆڵكردن، كۆچكردن هەروەها گەڕانەوە بۆ زێدی ڕەسەن

شێوەی11.دابەش بوون و كۆی گشتی ئەو خێزانانەی كە تووشی چۆڵ كردن هاتوون لەسەر ئاستی شوین و كۆمەڵەی دانیشتوانەكان لە ماوەی 12مانگی رابوردودا.

تێبینی: ژمارەی حالەتەكانی چۆڵكردنەكان لە سەرئەنجامی وەاڵمدانەوەكانی 

ڕوپێوەكە وەرگیراوە 

ناكھییایفارگوج ھنیچ 

یناكھچوان
یواشێل ) رھبوروهد
( مھك

یاگزێراپ یدنهوان 
ینامێلس

یناكھچوان
یواشێل ) رھبوروهد
( رۆز

یرفك رالھك و 
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25%

ناكھنازێخ
 

یدھسھیژێڕ

3.9%
( ناكھتھ�اح  4,079)

4.3%
( ناكھتھ�اح  8,940)

8.7%
( ناكھتھ�اح  4,748)

11.7%
( ناكھتھ�اح  6,113)

ناوتشیناد

ێوخھناخ یاگ�ھمۆك  نارھبانھپ ییۆخوان یهراوائ 

3.5%
( ناكھتھ�اح  12,823)

22.4%
( ناكھتھ�اح  10,248)

16.6%
( ناكھتھ�اح  809)
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هاندەرێكی ئەرێیانە: ڕازی بوون و ئاسانكاری بۆ گەڕانەوە 
بۆ زێدی ڕەسەن

بیروبۆچوونی زۆرینەی خێزانە ئاوارەكان لەسەر بابەتی گەڕانەوە كە كارێكی 

ئاسان و حەزپێكراوە وەك مەودایەگی مامناوەند، بە تیكڕا نزیكەی85% لە 

پەنابەرە سوورییەكان و 79% لە ئاوارە ناوخۆییەكان ئاماژەیان بە ڕەزامەندی 

خۆیان داوە لەسەر گەڕانەوە. هەرچەندە لە هەندێ حاڵەتدا رێژەیەكی 

بەرچاوی خێزانە ئاوارەكان هیچ خواستێكی گەڕانەوەیان نیە لەم ساتەدا 

)شێوەیەی12(. ئەمە حاڵەتێكی تایبەتە بۆ ئاوارە ناوخۆییەكان لە 

پارێزگا ناكۆكی لەسەرەكانی وەك دیالە، بەغداد، كە بەریتیە لە 

38% و 42% بەدوای یەكدا بۆ ئەو خێزانانەی كە ئاوارەبوون 

خواستیانە لە هەرێمی كوردستان مبێنەوە و یاخود كۆچ 

بكەن بۆ شوێنێكی تر.

بۆ ڕوودانی هەل و مەرجی گەڕانەوە، 

بەشێوەیەكی سەرەكی هەموو 

خێزانەكان )جگە لەو 

خێزانانەی كە خواستیان 

نیە بۆ گەڕانەوە( ئاماژەیان بە 

مەرجێكی سەرەتایی كرد 

بۆمەبەستی گەڕانەوە، ئەویش بریتی بوو 

لە ئازادكردنی ناوچەكانیان، مەرجی دووەم 

بریتی بوو لە جیاوازییەكی كەم سەبارەت بە 

سەرلەنوێ بونیادنانەوە، گەڕانەوەی دۆخەكە بۆ باری 

ئاسایی خۆی، گەڕانەوەی موڵك سامانەكانیان لە زێدی خۆیان. 

بەتایبەتی 36% لە ئاوارە ئاوخۆییەكان ئاماژەیان كرد بە نۆژەنكردنەوەی 

خانوو ماڵەكانیان وەك مەرجێك بۆ گەڕانەوە،25% مەرجی پێشوەختیان بریتی 

بوو لە گەڕاندنەوەی موڵك و ماڵەكانیان، هەروەها 15% داوای هاوكاری داراییان 

دەكرد.

 ئەم حالەتە هاوشێوە بوو لەگەڵ ئەوانەی كە زێدی ڕەسەنیان لە پارێزگاكانی 

ئەنبار، بەغداد، و سەالحەدین بوو، لە كاتێكدا ئەوانەی كە لەناوچەكانی دیالە 

بوون مەرجی سەرەكییان بریتی بوو لە هاوكاری دارایی لە سەروو مەرجەكانی 

تریان كە دەگەیشتە رێژەی 38% لە خێزانەكان. سەبارەت بە پەنابەرەكان 

بەتایبەت، دابەش بوونێكی هاوشێوە بوونی هەیە:36% لە خێزانە 

سوورییەكان نۆژەنكردنەوەی ماڵ و خانوەكانیان وەك مەرجیك ئاماژە 

پێكرد، لە كاتێكدا كە 20% چاوەڕێی هاوكاریی دارایی دەكەن، 

هەروەها 14% داوای گەڕاندنەوەی موڵك و سامانەكانیان 

دەكرد. 

لە كاتێكدا كە مەرجی سەرەكی بۆ خواستی 

گەڕانەوەی خێزانەكان بریتیە لە 

گەڕاندنەوەی موڵك و 

نۆژەنكردنەوەی خانوەكانیان، 

كەواتە كارێكی مەبەستە بۆ 

ئەوەی بە قووڵی شیكاری بۆ 

ئەو بابەتە ئاماژە پێكراوەی خێزانی 

ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەرەكان بكرێت. 

بە تێكڕای 65% لە خێزانەكان خاوەنی خانوو یاخود 

زەوین لە زێدی ڕەسەنی خۆیان، هەروەها87% بەڵگەی 

نورساو و فەرمی خاوەندارێتی ئەو موڵكانەیان هەبوو- نەبوونی 

هەربەڵگەنامەیەك دەبێتە گرفتێكی سەرەكی بۆ گەڕاندنەوەی هەر 

موڵكێك. هەرچەندە كە نزمرتین رێژە لە خێزانە ئاوارە ناوخۆییەكان لە 

پارێزگای دیالە ئەو حاڵەتە تێبینی كرا- بەمانایەكی تر 2 خێزان لە كۆی 10 

ئەوانەی كەلە دیالەوە هاتوون ناتوانن بەڵگەی خاوەندارێتی بۆ موڵكەكانیان 

بسەملێنن. 

بیروبۆچوونی 

زۆرینەی خێزانە 

ئاوارەكان لەسەر بابەتی 

گەڕانەوە كە كارێكی ئاسان و 

حەزپێكراوە وەك مەودایەگی مامناوەند، بە 

تیكڕا نزیكەی85% لە پەنابەرە سوورییەكان و 

79% لە ئاوارە ناوخۆییەكان ئاماژەیان بە 

ڕەزامەندی خۆیان داوە لەسەر 

گەڕانەوە
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 یەكێك لەبابەتە گرنگەكان لەمەڕ ئاوارەبوون و قەیرانی دارایی بریتی بوو لە 

كاریگەرییەكانی هێزی كار لە بازاڕەكاندا كە لە سەرئەنجامی هاتنی ژمارەیەكی 

زۆری خەڵك بۆ شوێنی كاركردن. لە پارێزگای سلێامنی، هەلی بەگەڕخستنی 

كاركردن ڕووبەڕوی دۆخێكی مەترسیدار هاتووە، دۆخەكە هەتا ئێستا 

نەگەیشتۆتە مەترسی. 

دانیشتوانی كۆمەڵگای خانەخوێ پارێزگارییان لە هەمان رێژەی كاركردن كردووە 

پێش قەیرانەكان، هەرچەندە كە رێژەی بێكاری بە بەردەوامی بەرزە، بەتایبەت 

لەكەرتی تایبەت، كاریگەرییەكانی قەیرانی دارایی زۆر بە قووڵی بیرناوە. 

تەنانەت لە ناوەندی قەزای پارێزگای سلێامنی كە پێشوازی لە نیوەی ئاوارە 

ناوخۆییەكان و زۆرینەی پەنابەرەكان كردووە، رێژەی كاركردن لە هەمان ئاستدا 

ماوەتەوە. 

كاركردنی پەنابەرە سوورییەكان، لە راِستیدا بەشێوەیەكی بەرچاو لە ئاستێكی 

بەرزدایە بەرێژەی دانیشتوانی نێرینە كە بریتیە لە 78% خێزانی ئاوارە 

ناوخۆییەكانن بە پێچەوانەوە كە رێژەیەكی نزمی بەرچاوی كاركردن هەیە كە 

)57% بۆ پیاوان و 8% ئافرەتان(، لەگەڵ زۆر بوونی ناچاالكی خەڵكی باڵق 

)بێكارن و ناگەڕێن بۆكار( دۆخەكە بەو شێوەیەیە، ئەویش بە قەرەبووكردنەوەی 

بەشێكی خێزانی ئاوارە ناوخۆییەكان بە حەواڵەكردنی پارە لەالیەن حكومەتی 

فیدڕاڵی عێڕاقەوە بۆ ئەو كارانەی كە پێشرت لەسەری بەردەوام بوون لە زێدی 

پێشووی خۆیان) تەنها بۆ ئەو كەسانەی كە فەرمانبەری حكومی بوون( .

 چاالكی كەرتی تایبەت الیەنی سەرەكیە لە دۆخی بەردەوامی ئاوارەبوون، 

لەبەرئەوەی ئاوارەكان و پەنابەران، ناتوانن كار بكەن لە كەرتی گشتی حكومەت 

) لەگەڵ ئەوەشدا هەندێ حاڵەتی جیاواز بوونی هەیە بۆ مامۆستا و كارمەندنی 

بواری چاودێری تەندروستی(. لە كاتێكدا لە پاریزگای سلێامنی زۆرینەی 

دامەزراندنی كار لەالیەن كەرتی گشتی بەرێوەدەچێت، بە رێژەی 55% لە 

كۆمەڵگای خانەخوێ كار بۆحكومەت یان بۆ كۆمپانیا گشتیەكان دەكەن. 

رێژەیەكی كەمرت لە نیوە لە خێزانی ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران كار لە 

بواری بیناسازییدا دەكەن، دووەمیان لە بوارە زۆر باڵوەكانی وەك كڕین و 

فرۆشن كاردەكەن.

لەسەر بنەمای جوگرافی، ئەو ناوچانەی كە پێشوازیان لە زۆرینەی ئاوارە 

ناوخۆییەكان و پەنابەران كردووە )لە ناوەندی قەزای سلێامنی و ناوەندی 

ناوچەكانی تر كە بەر لێشاوێكی زیاتری ئاوارەیی بوون( بەهەمان شێوەی 

بوونی كاركردن زیاتر بە ئاراستەی كەرتی تایبەتە.

وەك پێشرت باسكرا، رێژەیەكی زۆری بێكاری بەرچاو تێبینی دەكرێت لەسەرتاپای 

پارێزگاكە، كە گرفتی دیار لە خۆدەگرێت بۆ ئەو دامەزراوانەی كە هەلی كار 

دەڕخسێنن بۆ ئەو كەسانەی كە بۆ كاركردن دەگەڕێن. هەرچەندە لە كۆمەڵگای 

خانەخوێ رێژەی بێكاری نزمە بۆ هەرسێ كۆمەڵەی دانیشتوانەكان )9% لە 

ئەندامانی كۆمەڵگای خانەخوێ، 14% بۆ پەنابەران و هەروەها 20% بۆ ئاوارە 

ناوخۆییەكان(، بە ژمارەی ڕەها، 77%ی بێكارەكان سەربە كۆمەڵگای خانەخوێن .

 زۆرینەی باسەكانی سەربە ڕزق و رۆزی، بەومانایە بە بەردەوامی كۆمەڵگای 

خانەخوێ بە ئامانجكراو نەبووە. بە چوونێكی زێدەتر، گرنگرتین چەمك بۆ 

بەرنامەی ڕزق و رۆزی ئەو ڕاستیەیە كە نیوەی تاكەكان كە بێكارن تەمەنیان لە 

نێوان 15 بۆ 24 ساڵە، تێكەاڵوبوونی گەنجان بۆ نێوەندی هێزی كار یەكێكە لە 

گرفتە مەترسی دار و گرنگەكان، كە تووشی پارێزگای سلێامنی هاتووە. 

بێگومان گرنگرتین چەمكی گرفت جیاوازی ئاستی خوێندنە لە نێوەندی 

دانیشتوانی بێكاردا: نیوەی ئەو دانیشتوانە هیچ قۆناغیكی خویندنیان تەواو 

نەكردوە، لە كاتێكدا نیوەكەی تر خاوەنی بڕوانامەی خوێندنی بااڵن. دەشێت 

گرفتێك بێت بە تێكەاڵوكردنی هەردوو كۆمەڵەی دانیشتوان لە بەرنامەی 

كاركردن لە دۆخیكی قەیرانی دارایی قووڵدا.

سەبارەت بە دۆخی كاركردنی ئافرەتان، رێژەی كاركردنیان بەشێوەیەكی تێبینی 

كراو نزمە لەگەڵ بوونی هەلی كاركردنی كەمرت لەدەرەوەی كەرتی تایبەت. ئەم 

دۆخە لە بەشێكی زۆری كەلتورەكان نەریتە و ئاوا لە كۆمەڵگاوە هاتووە 

سەبارەت بە ڕۆڵی ئافرەتان. زۆرینەی ئافرەتان لە تەمەنی كاركردندان، ئاوارە 

یاخود هەر دانیشتوانێكی تر نەخوێندەوارن، كە لە ڕاستیدا بێبەری دەكرێن لە 

چینی هێزی كار. ئافرەتانی گەنج پلە بە پلە دەچنە ئاستی خویندنی بااڵوە و 

دواتر گەڕان و چوونە ناو بواری كاركردنەوە. 

ئەو بەشداری كردنە دەبێتە گەشەكردنێكی گرنگ بۆ ئابووری لە ناوچەكەدا، 

بەاڵم بێگومان گرفتیك دەخوڵقێنێت بۆ بواری كاركردن ئەگەر بەشارستانی 

نەكرێت و كارەكان جۆراوجۆر نەكرێن بۆ ڕەخساندنی كاركردن بۆ ئافرەتانی 

گەنج.

5. خستنەسەركار لە ناوچە شارنشینەكان
گفتوگۆ و كورتەی ڵێكۆلینەوە سەرەكیەكان 
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باسكردنی چەمكەكان 

دۆخی كاركردنی دانیشتوان شیكاری دەكرێت بەهۆی سێ نیشاندەری جیاواز. 

یەكەم، رێژەی تەمەنی تاكەكان لە نێوان 15 بۆ 64 ساڵ ئەوانەی كە تا ماوەی 

ئەومانگەی كە ڕوپیوەكە بەردەوامی هەبووە، یا كاری بۆ خۆی كردبێت یاخود 

بەكرێ كاری كردبێت، بە كاری تەواو یان نیوەدەوام )خاوەنی كاربووە(.

دووەم بەهۆی رێژەی تەمەنی تاكەكان لە نێوان 15 تا64 ساڵی، ئەوانەی كە 

كاریان نەكردووە، بەالم چاالك بوون لە گەڕان بەدوای كاردا، بۆیەكەم 

جار بێت یان دوای لەدەست دانی كارەكەی پێشووی )بەدوای 

كاردا دەگەڕێت(.

سێهەم بەهۆی ئەو رێژەیەی كە ماوەتەوە لە 

تاكەكان كە تەمەنیان لە نێوان 15 تا 64 

ساڵە و لەدەرەوەی سنوری هێزی كارن، 

كە بریتین لە خوێندكار بەدەوامی تەواو، 

كەمئەندامان كە ناتوانن كاربكەن، ژنی ماڵەوەن، 

خانەنشین بوون، یاخود كەسەكە خۆی حەزی بە 

كاركردن نیە. ئەو تاكانە لە ڕووی ئابوورییەوە كەسانی 

ناچاالكن، وەك بەشێك لە دانیشتوانی كار هەژمار ناكرێن 

)لەدەرەوەی هێزی كارن(. هەموو ئەو پۆلێن كراوانە كۆی گشتیان 

بریتی یەلە %100.

چەمكەباوەكانی رێژەی كار وبێكاری بە تەواوەتی جێ بەجێ نابێت بەسەر 

ناوەرۆكی هەرێمی كوردستان و بەسەر رێكخستنی دۆخی ئاوارەبوونێكی ئاڵۆز 

لە حاڵی ئێستادا پێناسەی كاركردن منونەیەكە بۆئەو حاڵەتە: كاركردن یان 

بێكاری نافەرمی لە چوارچێوەی ئەم ناوەرۆكەدا باڵوە، مەبەست لێرەدا ئەوەیە 

كە تاكەكان كاری دەوامی تەواویان نەكردووە بە درێژایی مانگێك بەڵكو 

بەشێوەی كاتی بووە و لە چەندشوێنێكی جیاواز بۆ چەند رۆژێك.

لە ڕێبازی بۆچونی ڕوپێوەكە لە ڕاپۆرتەكەدا، تاكەكان وەك كارمەند هەژمار 

دەكرێن، تەنانەت ئەگەر بۆ یەك هەفتە كاری كردبێت لە ماوەی مانگێكدا، 

كاتەكەی تری بۆ گەڕان بەدوای كاردا بەسەربردووە.بەو شێوەیە بێكاری 

دەرنەكەوتووە لە زانیارییەكەدا. سەرەڕای ئەوە كاركردن بۆ بەرژەوەندی خۆی 

پۆلێنیكی گۆراوە كە لە زۆرینەی حاڵەتەكانی كاركردنی ناجێگیردا 

شاراوەیە. لەبەرئەوە سنورەكانی بێكاری كارێكی ئەستەمە بۆ 

پێناسكردن بەتایبەتی لەبەرئەوەی تۆڕێكی سەالمەتی لە 

ئارادا نیە بۆ هیچ كەسێك كە بەفەرمی دەریخستبێت 

كە بێكارە یان كاری لەدەست داوە وەك ئەوەی لە 

وواڵتانی تردا تێبینی دەكرێت. 

لە كۆتاییدا هەندێ سنورداری 

جێبەجێ دەبێت بەسەر زانیارییەكانی 

دۆخی كار لە دانیشتوانی ئاوارەناوخۆییەكان 

كە پەیوەندی هەیە بە ناڕوونی سەبارەت بە دۆخی 

ئێستای كاركردن لە پارێزگای سلێامنی، لە كاتێكدا كە 

زۆرینەی ئاوارە ناوخۆییەكان شوێنی كاركردنیان لە كەرتی 

گشتیدا پارێزراوە لەزێدی ڕەسەنی خۆیان و مووچەیان پێدەدرێت8.

 بۆ ئەو مەبەستەی سەرەوە، شیكاری دۆخی دانیشتوانی كار دابەش دەبێت 

بەسەر ئەم سێ نیشاندەرانە »لە كاردایە«، »بەدوای كاردا دەگەڕێت« هەروەها 

» لەدەرەوەی هێزی كارە«. جۆری كۆمەاڵیەتی«جێندەر« ڕۆڵێكی گرنگ 

دەگێڕێت لەم شیكاری كردنەدا لەكاتێكدا كە رێژەی ئافرەتان لەدەرەوەی هیزی 

كار زۆر بەرزە ئەگەر بەراورد بكرێن لەگەل پیاوان. لەبەرئەوە دۆخی كاركردن 

لێرەدا هەمیشە بە هۆی جۆری كۆمەاڵیەتی«جێندەر« جیاكراوەتەوە، هەروەها 

زانیارییەكان لەسەر ئافرەتان و بەشداری پێكردنیان لە هێزی كاردا لە دوایدا 

ئاماژەی پێدەدرێت لەم بەشەدا.

8. كاتێك پرسیار كرا له  وه اڵمده رێكی ڕوپێوی ئاواره  ناوخۆییه كان ده رباره ی باوردۆخی 

كاركردنی، ئه گه ر ئه و كار بكات یان نا، به اڵم له  زێدی ڕه سه نی خۆی نه ك پارێزگای سلێامنی. 

ئه و كه سه  حاڵه تی كاركردنه كه ی پارێزراوه  به تایبه ت له  كه رتی گشتی. بۆ منونه : مامۆستایه ك له  

پارێزگای ئه نبار ده ڵێت ئه و هێشتا له كاردایه  و مووچه  وه رده گرێت، هه رچه نده  له سه ركار نیه  

به هۆی ئاواره ییه وه . له  ڕووی هونه ریه وه  ئه م كه سه  له  پارێزگای سلێامنی كار ناكات. هه رچه نده  

ئاواره  ناوخۆییه كانی تر ده شێت كاربكه ن له  ڕاستیدا له  پارێزگای سلێامنی. ئه م جیاكارییه  

جێبه جێ نابێت له و زانیارییانه ی كه  له  به رده ستدایه .

1. دۆخی كاركردنی دانیشتوان

چەمكەباوەكانی 

رێژەی كار وبێكاری 

بە تەواوەتی جێ بەجێ نابێت 

بەسەر ناوەرۆكی هەرێمی كوردستان 

و بەسەر رێكخستنی دۆخی 

ئاوارەبوونێكی ئاڵۆز لە 

حاڵی ئێستادا
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زانیاری لەسەر دۆخی كاركردن

ئەم بەشە شیكاری كاركردن لە ناوچە شارنشینەكان دەكات بە بەراوردكردنی 

دۆخی كاركردنی كۆمەڵەی دانیشتوانەكان، چینەكان، تەمەن، جۆری كۆمەاڵیەتی 

)جێندەر(. باری گشتی ئەو ناوچانە كە لە هەڵسەنگاندنەكە دیاری كرابوون 

دەركەوت كە40% دانیشتوانی باڵق كاردەكەن، لە هەردوو رەگەز بەیەكەوە 

پیاوان و ئافرەتان و بەسەربەخۆیی لە كۆمەڵەی دانیشتوانەكان. كە ئەمە پۆلێن 

كراوە بۆ 69% پیاوان و 13% ئافرەتان. 

بە بەراورد لەگەڵ پارێزگاكانی تر لە هەرێمی كوردستان )تەنها لە 

ناوچە شارنشینەكاندا( تێكڕای رێژەكە، بۆ پیاوان و ئافرەتان 

كۆكراوەتەوە كەلە نێوان 39% لە دهۆك و 42% لە 

هەولێرە.

لەسەر ئاستی كۆمەڵەی دانیشتوانەكان 

)شێوەی13(ڕێژەیەكی زۆر بەرز 

هەیە لە كاركردن لە نێوان 

پیاوانی پەنابەری سووری بە 

78% بە بوونی ڕێژەیەكی كەمیان 

لە دەرەوەی هێزی كار)بۆمنونە 

ڕێژەیەكی كەمیان خوێندكارن بە دەوامی 

تەواو، كەمئەندام، كەسانی ناچاالكن بەراورد 

لەگەڵ كۆمەڵەكانی تر(. 

كۆمەڵگای خانەخوێ و ئاوارە ناوخۆییەكان لەالیەكی ترەوە، 

هەمان بەشداربوونی هێزی كاریان هەیە، بەاڵم ئاوارە ناوخۆییەكان 

ژمایەكی زۆر لە تاكەكانیان دەگەڕێن بۆ كاركردن. بەمانای بەراورد كردن 

كەمی كاركردن كاریگەری دەبێت لەسەر كۆمەڵگای ئاوارە زیاتر لە گۆمەڵگای 

خانەخوێ. بەگشتی زۆر لەو ژمارانە دەچن كە بەدیدەكرێن لە پارێزگاكانی تر 

لە هەرێمی كوردستان بەبێ بوونی هیچ جیاوازییەكی تێبینی كراو لە 

ژمارەكاندا.

لەسەر ئاستی چینی جوگرافی، ناوچەكانی كفری و كەالر جیاوازن لە قەزاكانی 

تر بە بوونی رێژەیەكی نزمی ئەو خەڵكانەی كە كاردەكەن. 

ئەمە وەك كەمی بوونی كاركردن باس ناكرێت )ڕێژەی ئەو خەڵكانەی كە 

بەدوای كاردا دەگەڕێن زۆر یەكسانن(، بەاڵم لە ڕاستیدا كەسانێكی زۆر هەن كە 

ناچاالكن، یاخود لەدەرەوەی هێزی كارن، دەشێت لەبەر هۆكاری گۆڕانی 

بارودۆخەكە لەو ناوچانەدا. سەبارەت بە دۆخی كاركردنی ئافرەتان، ڕێژەكە زۆر 

بەرزە تا ڕادەیەك لە ناوەندی قەزای سلێامنی بەراورد لەگەڵ ناوەندی 

ناوچەكانی دەوروبەر.

لەسەر ئاستی كۆمەڵەی تەمەنەكان، نزمرتین ئاستی كاركردن كە 

تێبینی بكرێت لە نێوان گەنجدایە)28% بۆ پیاوان، %1 

بۆئافرەتان( زۆرینەیان خوێندكارن بەدەوامی تەواو. بۆ 

ئەو كۆمەڵە تەمەن گەنجە، ڕێژەی ئەو تاكانەی 

كە بەدوای كاردا دەگەڕێن بەرزتر نیە لە 

كۆمەڵەی تەمەنەكانی تر، كە 

ئاماژەیەكە پارێزگاكە كێشەی 

گەنجی بێكاری نیە 

بەشێویەكی بەرچاو. ڕێژەی 

كاركردن بۆ ئەو تاكانەی كە 

تەمەنیان زیاترە لە 25 ساڵ زۆر بەرزە، 

بە ڕێژەی 90% بۆ پیاوان و 19% بۆ ئافرەتان.

سەبارەت بە جۆری كاركردن بۆ ئەو تاكانەی كە كاریان 

هەیە، بە تێكڕا نزیكەی 3 لە كۆی 4 كرێكار بە كرێ 

كاردەكەن لە ناوچە شارنشیەكان. زۆرینەی ئەوانەی كە ماونەتەوە 

بۆخۆیان كاردەكەن بە ڕێژەی 20%، هەروەها كەمینەی خاوەن كاری 

سەربەخۆن بەڕێژەی 5%. ڕێژەی ئەوانەی كە بۆخۆیان كاردەكەن زۆر بەرزە 

لە ناوچەكانی كەالر و كفری هەروەها نزمرتە لە ناوچەكانی تری پارێزگاكە.

زانیارییەكە بەشی زۆری ئەو كەسانەیە كە بەكرێ كاردەكەن) لە كەرتی تایبەت( 

لە كەرتی نافەرمی چاالكی ئابوری، بەبێ نورساوی ڕێكەوتننامەی كار. ڕێژەی 

ئەو كەسانەی كە كاردەكەن بە بوونی ڕێكەوتننامەی كاركردن بریتیە لە8% لە 

كفری و كەالر، 14% لە ناوەندی قەزای سلێامنی، هەروەها 32% لە ناوەندی 

ناوچەكانی تری دەوروبەر. ئەو ڕێژەیە زور نزمە، بەتایبەتی بۆ پەنابەران و 

ئاوارەی ناوخۆییەكان )تەنها 9% لە كرێكارەكان لەو كۆمەڵە دانیشتوانانە 

ڕێكەوتننامەی كاریان هەیە(، لەكاتێكدا كە ڕێژەكە بۆ كۆمەڵگای خانەخوێ 

بریتی یە لە %23

ڕێژەیەكی 

زۆر بەرز هەیە لە 

كاركردن لە نێوان پیاوانی 

پەنابەری سووری بە 78% بە بوونی 

ڕێژەیەكی كەمیان لە دەرەوەی هێزی كار، وه  

كۆمەڵگای خانەخوێ و ئاوارە ناوخۆییەكان 

لەالیەكی ترەوە، هەمان 

بەشداربوونی هێزی 

كاریان هەیە
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كار لە كەرتی گشتی و تایبەت

شێوەی زۆری كاركردنەكان بوونی هەیە لە هەموو چینە جوگرافیاكانی پارێزگای 

سلێامنیدا بەشێوەیەكی گشتی لە كەرتی گشتی)55% دانیشتوانی كار بۆ كەرتی 

حكومی و كۆمپانیا حكومیەكان(. 

شیكارییەك بۆ كاركردن دروست كرا لەالیەن كەرتی تایبەت بۆ هەر چینێك كە 

پیشانی دەدات ناوەندی ناوچەكانی دەوروبەر كە بەر لێشاوێكی قورسی 

دانیشتوانی ئاوارە بونەتەوە، هەروەها ناوەندی پارێزگای سلێامنی ڕێژەیەكی 

بەرزتری هەیە بۆ گەشەكردنی كەرتی تایبەت بە بەراورد لەگەڵ ناوچە 

شارنشینەكانی تر)شێوەی14(.

سەبارەت بەكاركردن لە كەرتی تایبەت، هەر ناوچەیەكی جوگرافی پێكهاتەیەكی 

جیاوازی ئابووری دەر دەخەن )خشتەی3(. بەگشتی لە پارێزگای سلێامنی 

تێبینی دەكرێت كە ئابووری هەمەچەشنە بە بەراورد لەگەڵ پارێزگاكانی تر كە 

بەشێوەیەكی چڕوپڕ كۆبونەتەوە لەبواری بیناسازی كە لە ئێستادا لە قەیراندایە.

هەرچەندە كە زۆرینەی بواری كاركردنەكان لەالیەن كەرتی تایبەتەوە دەبرێت 

بەڕێوە لە بوارەكانی )كڕین و فرۆشن، نیشتەجێ بوون، چاككردنەوە.، هتد...( 

بە دوایاندا بواری بیناسازی و كشتوكاڵی. پیشەسازی و كاری كانەكان لە كەرتە 

الوەكیەكانن.

شێوەی 14.ڕێژەی كاركردن لە كەرتی تایبەت 

تێبینی: لەسەر بنەمای پێگە نزیكەییەكانی جوگرافی لەسەر نەخشە. ئەو قەزایانەی كە بەرلێشاوی قورسی ئاوارەیی بونەتەوە وەك چەمچەماڵ، دەربەندیخان هەروەها 

دوكان. ئەو قەزایانەی كە بەر لێشاوێكی كەمرت بونەتەوە وەك هەڵەبجە، پشدەر، رانیە،سیدصادق، شارەزوور

2. شێوازە جوگرافیاییەكان لەسەر دۆخی كاركردن

( رۆز یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
19.3%

( مھك یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
14.6%

ینام�لس یاگز�راپ  یدنهوان 
18.0%

یرفك رالھك و 
16.0%

0.0% 20.0%

یترھك ینارھبنامرھف  یهژ�ڕ   
ق�اب یناوتشیناد  یتشگ  یۆك  ھل  تھبیات 

ھییھچوان ھڵاخ  ینووب  شھباد 
رھسھل ناكھییھكیزن  ھییایفارگوج 
یواش�ل ھك  یھناچوان  وھئ  .ھشخھن 

ھل ھی  یتیرب  هوودرك�ت  یووڕ  هروھگ 
وھئ ناكود - ناخیدنھبرهد ، ڵامھچمھچ ،

یووڕ رتمھك  یواش�ل  ھك  یھناچوان 
، رهدشپ ھجبھلھھ ، ھل  ھی  یتیرب  هوودرك�ت 

رووزهراش قداصدیس ، ھیناڕ ،
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سەبارەت بە كەرتی ئابوری تایبەت كە ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران كاری 

تێدا دەكەن، دەبێت لەبەر چاوبگیرێت كە ئەو كۆمەڵە دانیشتوانانە دەتوانن 

تەنها لە كەرتی تایبەت كاریان دەست بكەوێت. بیناسازی تەنها 

كەرتێكی پەیوەندیدارە، كە بەڕێژەی 45% لە ئاوارە ناوخۆییەكان و 

پەنابەران لە خۆ دەگرێت بۆكاركردن. 

بواری كڕین و فرۆشتنی تاك و كۆ بە پلەی دووەم 

دێت كە باڵوبێت بۆ كاركردن بۆ دانیشتوانی 

ئاوارە كە 20% تێیدا كاردەكەن بە دوایدا 

بواری نیشتەجێ بوون و خۆراك 

وەك سێهەم كەرتی سەرەكی، كە %8 

كاركردن لە خۆ دەگرێت. 

كشتوكاڵی لەالیەكی ترەوە تەنها لە ناوەندی 

ناوچەكانی تر بەرباڵوە كە نزیكەی هیچ لە پەنابەران و 

ئاوارە ناوخۆییەكان لە ناوەندی قەزای سلێامنی و لە كەالر و 

كفری لە خۆ ناگرێت.

كەمی هەلی كاركردن

ئەم زانیارییانەی الی خوارەوە ڕاستی ڕێژەی بێكاری دەردەخەن بۆ ناوچە 

جوگرافیە جیاوازەكان، كە هەژماركراوە بەشێوەی بەشی ئەو كەسانەی 

بەدوای كاركردندا دەگەڕێن لە چوارچێوەی كۆی گشتی ژمارەی هێزی 

كار. بێكاری )كۆكراوەی كۆمەڵگای خانەخوێ، پەنابەران، ئاوارەی 

خانەخوێ( تا ڕادەیەك هاوشێوەیە لە هەموو چینە 

جوگرافیەكان )شێوەی15(. 

وەك چاوەڕێ كرا، ناوەندی ناوچەكانی 

دەوروبەر ئەوانەی كە بەر لێشاوی 

قورسی دانیشتوانی ئاوارە بونەتەوە 

وا دەردەكەوێت كە ڕێژەی بێكاری 

تێیاندا لە ئاساتێكی بەرزدایە، بەاڵم 

بەشێوەیەكی بەرچاو لەسەروو ئاستی ئەوانی 

ترەوە نابیرنێت. 

پێویستە تێبینی بكرێت، بۆمنونە كە ناوەندی ناوچەكانی تر لە 

هەرێمی كوردستان وەك: شەقاڵوە، شێخان، نزیكەی ڕێژەكەیان 

دەگاتە دوو هێندە لە بێكاری بەبەراورد لەگەڵ ڕێژەی تێكرا لە ناوچە 

شارنشینەكانی پارێزگای سلێامنی.

خشتەی3. كەرتی سەرەكی ئابوری

ناوەندی 

ناوچەكانی 

دەوروبەر ئەوانەی كە 

بەر لێشاوی قورسی دانیشتوانی 

ئاوارە بونەتەوە وا دەردەكەوێت كە ڕێژەی 

بێكاری تێیاندا لە ئاساتێكی بەرزدایە، بەاڵم 

بەشێوەیەكی بەرچاو لەسەروو 

ئاستی ئەوانی ترەوە 

نابیرنێت

چینەكان كەرتی ئابوری ڕێژەی گشتی دانیشتوانی كار لە كەرتی تایبەت

ناوەندی قەزای سلێامنی

بازرگانی تاك و كۆ 42%
بیناسازی 20%

خۆراك و نیشتەجێ بوون 6%

كەالر و كفری

چاككردنەوەی ئامێرەكانی ماڵ 26%
بازرگانی تاك و كۆ 25%

بیناسازی 24%
كشتوكاڵ 11%

ناوەندی ناوچەكانی تر

بازرگانی تاك و كۆ 27%
كشتوكاڵ 20%
بیناسازی 20%

پیشەسازی 8%
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شێوەی15.ڕێژەی بیكاری لەسەر ئاستی چێنەكان 

مزگه وتی گه وره ، بازاڕی  شاری سلێامنی، له الیه ن ئاواره  و په نابه ر و كۆمه ڵگه ی خانه خوێوه  به كارده هێرنێت، وێنه گر: فه ریق هه ڵه بجه یی، 2014

یواشێل ) رھبوروهد یناكھچوان 
( مھك

یناكھچهوان
( رۆز یواشێل  ) رھبوروهد

یرفك رالھك و  ینامێلس یاگزێراپ  یدنهوان 
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چینی بێكارەكان كێن؟ 

بەشێكی دانیشتوان كە بێكارن و بەدوای كاردا دەگەڕێن لێرەدا پۆلێن 

كراون بۆ بەشی دیموگرافی و بەشی ئابووری-كۆمەاڵیەتی جیاواز، 

وەك كۆمەڵەی دانیشتوان، تەمەن،خوێندن، شارەزایی، هەروەها 

جۆری كۆمەاڵیەتی)جێندەر( )شێوەی16(. ئەمە كارێكی بە 

سوودە بۆ تێگەیشن لەوەی چ بەشێكی دانیشتوان 

پێویستی زیاتری بە سەرنج پێدان هەیە بە 

زیادبوونی چینی كاركردن.

هەرچەندە، ئاستی بێكاری 

تاڕادەیەك لە ئاستێكی 

بەرزدایە بۆ كۆمەڵگای ئاوارە 

ناوخۆییەكان و پەنابەران زیاتر لە 

كۆمەڵگای خانەخوێ، بە ژمارەی تەواو 

نزیكەی 77% لە كۆی گشتی ژمارەی تاكەكان كە 

لە ئێستادا بێكارن لە كۆمەڵگای خانەخوێن، كە 

قەوارەی بێكاری پێكدەهێنن.

 لەوە زیاتر، كارێكی گرنگ دەبێت بە دیاری كردنی كە 36% تاكەكان 

كەبەدوای كاردا دەگەڕێن كە بریتین لە ئافرەت، كە گرفتێكی تایبەت 

دەخوڵقێنن بە مانای دەست گەیشن بە بازاڕی كار-ڕێژەی كاركردنی ئافرەتان 

لە هەرێمی كوردستانی عێراق، لە ئاستێكی نزمدا دەبیرنێت مێژوویەكی كۆنی 

هەیە، بەتایبەت لە دەرەوەی سنوری شارە گەورەكان، هەر لە دێر زەمانەوە 

نەریتێكی كەلتوری هەیە كە بە بەردەوامی ڕێگربووە لە كاركردنی 

ئافرەتان. زۆرینەی ئەوئافرەتانەی كە بۆ كاردەگەڕێن كەوتونەتە 

ناوەندی قەزای سلێامنی. 

سەبارەت بە زانیاری دیموگرافی، نزیكەی نیوەی 

تاكە بێكارەكان لە نێوان تەمەنی 25 بۆ 44 

ساڵە. دووەم گەورەترین كۆمەڵە پێك 

هاتووە لە گەنجی تەمەن 25 ساڵ 

بە ڕێژەی37%، ڕێژەی ماوە كە 

بریتی یە لە 8% نوێنەرایەتی چینی 

بەتەمەنەكان دەكەن لە كۆمەڵەی 

دانیشتوان. 

لەبەرئەم هۆیە، ڕێژەیەكی بەرچاو پێك هاتووە لە خەڵكی 

گەنج، كە ئاماژەیەكی گرنگ دەدەن بە گرفتی تێكەاڵوبوونی 

چینی گەنج بۆ ناوەندی كاركردن،بەتایبەتی بە لە بەرچاوگرتنی 

ڕێژەی زیاتر لە 50% لە دانیشتوانی بێكار كاریان نەكردووە پێشرت 

هەروەها خاوەنی هیچ شارەزاییەكی بواری كاركردن نین.

3. تێكەاڵوبوونی دانیشتوان بۆ هێزی كار

دانیشتوانی 

بێكاری 

جیاكراوتەنەوە و دابەش 

بوون: نیوەی بێكارەكان خاوەنی 

ئاستێكی نزمی سەرمایەی مرۆیین) كە 

هیچ ئاستێكی خوێندنی فەرمیان تەواو نەكردووە(، 

نیوەكەی تری خاوەنی بڕوانامەی خوێندنی 

بااڵن، لەگەڵ ئەوەشدا هەردوو 

كۆمەڵەكە لە توانایاندا نیە 

كار بدۆزنەوە

شێوەی 16.خەسڵەتەكانی كۆمەڵەی دانیشتوانەكان كە لە ئێستادا بۆ كار دەگەڕێن لە ناوچە شارنشینەكانی پارێزگای سلێامنی

ةیناكسلا ةعومجملا 

ةیرمعلا ةئفلا 

يمیلعتلا ىوتسملا 

ییاتهرھس یتسائ  / ھین یراوهدنێوخ 
44%

یدنهوان یتسائ 
9%

�اب یندنێوخ  یتسائ 
46%

64y-45 ناوێن   ھل 
8%

ییۆخوان یهراوائ 
22%

ێوخھناخ یاگ�ھموك 
77%

44y-25 ناوێن   ھل 
55%

24y-15 ناوێن   ھل 
37%

نارھبانھپ
2%

يعامتجالا عونلا 

لمعلا ةربخ 

ةءارقلا ةفرعم 
ةباتكلاو

تێسونان هوھتینێوخان و 
9%

هوودركھن یراك  رتشێپ 
50%

تێسونهد هوھتدنێوخهد و 
91%

هوودرك یراك  رتشێپ 
50%

تهرھفائ
36%

وایپ
64%
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كۆتا گرفت بۆ تیكەاڵوبوونی دانیشتوانی بێكاری دەگەڕێتەوە بۆ شارەزایی و 

زانیاریان لەسەر كاركردن. دانیشتوانی بێكاری جیاكراوتەنەوە و دابەش بوون: 

نیوەی بێكارەكان خاوەنی ئاستێكی نزمی سەرمایەی مرۆیین) كە هیچ ئاستێكی 

خوێندنی فەرمیان تەواو نەكردووە(، نیوەكەی تری خاوەنی بڕوانامەی خوێندنی 

بااڵن، لەگەڵ ئەوەشدا هەردوو كۆمەڵەكە لە توانایاندا نیە كار بدۆزنەوە. 

كارئاسانی كردنی دۆزینەوەی كار بۆ ئەو كۆمەاڵنە، گرفتێكی گەورەیە لەبەر 

ئەوەی پێویستی بە پێكهێنانی دوو ڕێبازی بەرنامە جیاواز هەیە) كارێكی قورس 

لە چوارچێوەی ناوەرۆكێكی قەیرانی ئابوری(.

 خۆش بەختانە ڕیژەی نەخوێندەواری تاڕادەیەك نزمە، بەاڵم پێویست بە بوونی 

سەرنجێكی تایبەت هەیە بۆ ئەو چینانە لەو دانیشتوانە كە لەوانەیە بە دوور 

بخرێن لە هەلی كاركردن.

گرفتەكانی سەرمایەی مرۆیی )خوێندن، شارەزایی، و 
پیشــە(

هێزی كار)كۆكراوەی كۆمەڵگای خانەخوێ، ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران( 

زۆرینەیان خەسەڵەتی ئاستێكی نزمیان هەیە لە سەرچاوە مرۆییەكان. بەتایبەتی 

59%ی تاكەكان ئەوانەی كاردەكەن یاخود بۆ كار دەگەڕێن هیچ قۆناغێكی 

خوێندن یان سەرەتاییان تەواو نەكردووە )هەتا قۆناغی9(، 11%هەڵگری 

ئاستێكی سەرەتایین،8%ئاستی خوێندنی ئامادەییان هەیە، و هێندی %22 

قۆناغی زانكۆیان تەواو كردووە، لەڕووی كۆمەڵەی دانیشتوانەوە، پەنابەرە 

سوورییەكان ئاستیكی نزمرتی سەرچاوەی مرۆییان هەیە، بە بەراورد لەگەڵ 

ئاوارە ناوخۆییەكان و كۆمەڵگای خانەخوێ. 

زیاتر لە 80% پەنابەران ئەوانەی كە كار دەكەن یاخود بۆكار دەگەڕێن هیچ 

ئاستێكی خوێندنیان تەواو نەكردووە )زیاتر لەوە32% ئەو پەنابەرانە 

نەخوێندەوارن(.

شارەزایی بەرزنیمچەشارەزاشارەزایی كەمئاستی خوێندنكۆمەڵەی دانیشتوان
كۆی 

گشتی

كۆمەڵگای خانەخوێ

%100%7%58%35ئاستی خوێندنی نیە یان لەسەروو قۆناغی 9)سەرەتایی(
%100%25%57%19قۆناغی 21)ئامادەیی(

%100%77%21%2زانكۆ،خوێندنی پیشەیی یان زیاتر

ئاوارەناوخۆییەكان

%100%2%46%52ئاستی خوێندنی نیە یان لەسەروو قۆناغی 9)سەرەتایی(
%100%11%39%50قۆناغی 21)ئامادەیی(

%100%70%20%10زانكۆ،خوێندنی پیشەیی یان زیاتر

پەنابەران

%100%4%41%54ئاستی خوێندنی نیە یان لەسەروو قۆناغی 9)سەرەتایی(
%100%20%42%38قۆناغی 21)ئامادەیی(

%100%51%40%9زانكۆ،خوێندنی پیشەیی یان زیاتر

تێبینی بۆ هەر پیشەیەك: پیشەی شارەزایی زۆر: بەرێوەبەر، پیشەگەرییەكان، هونەرییەكان لە خۆدەگرێت. نیمچەشارەزایی: كاری نوسینگەیی، خزمەتگوزاری و فرۆشن، كاری شارەزایی 

كشتوكاڵی، كاری پیشەیی دەستی لە خۆ دەگرێت. شارەزایی نزم: كار پێكەری ئامێرەكان و بەستنی ئامێرەكان و پیشە سەرەتاییەكان لە خۆدەگرێت. ئەو كەسانەی كە لەهێزە 

سەربازییەكان كاردەكەن بەدەرن لەو خشتەیە.

خشتەی 4. جۆری پیشە بۆ دانیشتوانی كاركردوو لەسەر ئاستی كۆمەڵەی دانیشتوان وئاستی خوێندن
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لە ڕووی پیشەوە، زانیارییەكان ئەوە دەخەنە ڕوو كە پەیوەندییەكی گونجاو 

هەیە لە نێوان ئاستی خوێندن و جۆری پیشەكان: ئەو تاكانەی كە 

ئاستە نزمەكانی خوێندنیان هەیە، ئەوانەن كە زۆرجار كارێك 

دەكەن كە شارەزایی كەم پێویست بێت )وەك: ئیشپێكار 

یان لە پیشە سەرەتاییەكان( یاخود ئەو كارانەی كە 

نیمچە شارەزاییان پێویستە )وەك كارگێری، 

خزمەتگوزاری، پیشەیی دەستی( ئاستی 

خوێندنی ئامادەیی لەو پیشانەدا 

كاردەكەن كە شارەزایی زۆریان 

دەوێت و چۆنێتی پیشەكە باشرتە 

)وەك: بەرێوەبەر، كارە هونەرییەكان( ئەم 

شێوازە تێبینی دەكرێت لەسەرانسەری هەموو 

كۆمەڵە دانیشتوانەكان، كە چاوەڕێی لێ دەكرێت لە 

بازاڕی كاردا )خشتەی4(. 

وەك ئاگاداركردنەوەیەك تەنها 51% ی پەنابەران كە خوێندنی بااڵیان 

هەیە كار لە پۆستە بەرزەكانی پیشەكاندا دەكەن، لە كاتێكدا كە ئەو ڕێژەیە 

بریتیە لە 70 بۆ77 لە سەدا بۆ ئاوارە ناوخۆییەكان و كۆمەڵگای خانەخوێ. 

ئەمەش ئاماژەیەكە بۆ بەربەستێك لەبەردەم پەنابەران بۆ دەست گەیشتنیان بۆ 

ئەو پیشانە.

بەشداری ئافرەتان لە بواری هێزی كاردا

زۆرینەی ئەو ئافرەتانەی كە كاردەكەن لەكەرتی گشتیدان )8لەكۆی 10 

ئافرەت( زۆرینەیان لە بواری خوێندن و فێركردندان)58%( لە چاودێری 

تەندروستی)13%(. بۆ ئەوانەی كە لە كەرتی تایبەتدا كاردەكەن 

هەلی كاركردنەكان دەگمەنرتە. كشتوكاڵ بواری سەرەكیە 

بۆكاركردن )24%ئافرەتان لە كەرتی تایبەت كاردەكەن( 

بەدوایاندا چاالكی خزمەتگوزارییەكانی تر و كاری 

هونەری.

سەبارەت بەڕێژەكانی ئافرەتانی 

خوێندەوار، زانیارییەكان ئاستێكی نزم 

دەردەخەن بۆ هەموو كۆمەڵە 

دانیشتوانەكان: 52% لە ئافرەتی كۆمەڵگای 

خانەخوێ لە 35ساڵ بەتەمەنرتن و توانای خوێندنەوە 

و نوسینیان نیە، لە كاتێكدا كە ڕێژەكە بۆ پەنابەران 64% و 

بۆئاوارە ناوخۆییەكان%25. 

نزیكەی 2 لە 3 ئافرەتان كە لە ئێستادا كارێك دەكەن، ئاستی خوێندنیان 

بەرزە )زانكۆ یاخود خوێندنە پیشەییەكانن(، ئەمە دەبێتە بەربەستێك بۆ 

ئەوانەی كە خوێندنیان لەو ئاستەدا نیە، كە دەكاتە زۆرینەی هێزی كاری مێینە.

سەرەڕای ئەوە، بەشداربوانی كۆمەڵگای خانەخوێ لە گفتوگۆكانی گروپە 

دیاریكراوەكان ئاماژەیان بەوە داوە كە دۆخی كاركردنی ئافرەتان بەرەو خراپی 

دەڕوات، ئەویش بەهۆی داخستنی هەندێ لە كارگەكان لە پارێزگای سلێامنی، 

وەك كارگەی جگەرە و كارگەی شەكر، كە ژمارەیەكی بەرچاوی كارمەندی 

ئافرەت كاریان لەو كارگانەدا دەكرد.

 %52

لە ئافرەتی 

كۆمەڵگای خانەخوێ 

لە 35ساڵ بەتەمەنرتن و توانای 

خوێندنەوە و نوسینیان نیە، لە كاتێكدا كە 

ڕێژەكە بۆ پەنابەران 64% و بۆئاوارە 

ناوخۆییەكان

.%25



شكستباری لەسەر ئاستی خێزانەكان زیادی كردووە لە هەموو ناوچە 

شارنشینەكان لە پارێزگاكەدا بە چەند شێوازێكی جیاواز خۆیان دەردەخەن، 

لەگەشەكردنی ناسەربەخۆییەوە لە سەرچاوە نابەردەوامەكانی داهاتەوە بۆ 

نائاسیاشی كاركردن و قەرزاری بۆ مەبەستە كتوپڕەكان. مووچەداری لە كەرتی 

گشتیدا )بۆ كۆمەڵگای خانەخوێ كە كاردەكەن بۆ حكومەت و ئاوارە 

ناوخۆییەكان كەهێشتا مووچە وەردەگرن لە حكومەتی فیدڕاڵ( پارەیان 

پێنەدراوە لە ساڵی رابوردودا لەبەر هۆكاری نەهاتنی بودجە و 

دواكەوتنی ڕێنامییەكان. 

هەروەها مووچە وەرگران لە دۆخێكی ناجێگیردان، 

لەبەرهۆكاری زیادبوونی كێبڕكێی دەستەكەوتنی 

كار. رسوشتی ئاوارەیی زۆرینەی خێزانەكانی 

بێ ماڵ و حاڵ كرد، ئەمەش بووە 

هۆكارێك بۆ ئەوەی لەگەڵ 

دۆخەكەدا بگونجێن. 

هەموو ئەو هۆكارانە 

دەبێتە هۆی ئەوەی 

كە خێزانەكان لە لێواری 

هەژاری نزیك بكاتەوە، ئەگەر 

پێشرت هەژار نەبن بە واتای دارایی 

وورد. 

ئامانجی ئەم بەشە شیكاركردنی هەموو ئەو 

داینامیكانەیە كە لە پشت الوازی خێزانەكانەوەن، هەروەها 

كێشانی نەخشەیەك لەسەرتاسەری چینە جوگرافیاكان، دانانی لە 

ناوەڕۆكی ئەو ڕۆڵەی كە قەیرانی دارایی و ئاوارەیی گێڕاویەتی لەو 

دۆخەدا كە پێویستی بە چاودێریەكی بەردەوام هەیە لەالیەن كاربەدەستان 

و ڕێكخراوە مرۆییەكانەوە. 

تێكڕای خەرجی خێزانەكان بۆ هەرتاكێك )یەكێك لەهەرە ئاماژە بەكارهاتووەكان 

بۆ شكستباری و الوازی دارایی( دەوەستێتەوە لە54$/مانگێك بۆ خێزانەكانی 

كۆمەڵگا خانەخوێكان. 

كە ئەمە نزیكەی 20% زیاترە لە 126$/مانگێك بۆ ئاوارەی ناوخۆیی و $133/

مانگێك بۆ پەنابەران. هەرچەندە، ئەو ژمارانە ئەو داینامیكە گرنگە لە خۆ 

دەگرن كە لە سەرەوە باسكران، كە كاریگەری هەیە لەسەر هەموو كۆمەڵە 

دانیشتوانەكان بەیەكسانی، كەئەمەش كۆمەڵگای خانەخوێ لە پێگەیەكی الواز 

دادەنێت. 

قەرزاری وەك نیشاندەرێكی سەرەكی گرنگ سەبارەت بە بارودۆخی 

دارایی خێزانەكان دەركەوت. ئەمە لە كاتێكدا كە تێكڕای ڕێژەی 

ئەو خێزانانەی كە قەرزارن دەركەوت كە نزیكەی %35 

لەسەرتاسەری ناوچە شارنشینەكان )هەموو 

كۆمەڵەكان هەمان ڕێژەیان هەیە( لە ناوەندی 

ناوچەكانی دەوروبەر كە بەر لێشاوی 

قورسی ئاوارەیی بونەتەوە، ئەم 

بەشەی قەرزاری خێزانەكان 

بریتیە لە 64% و نزیكەی 

دوو هێندەیە. 

كۆمەڵگای دانیشتوانی 

خانەخوێكان لەژێر باری 

قەرزارێكی قورسدان لەبەر هۆكاری 

درێژخایەنی قەرز وەرگرتنی پێشووتر كە 

پەیوەندی هەبوو بە كڕینی موڵك ماڵ )خانوو، 

ئۆتومبێل.. هتد..( بەاڵم ئەوە شایەنی تێبینی كردنە كە 

نزیكەی 45% خێزانە قەرزدارەكان قەرزی تریان هەبوو بۆ 

مەبەستی یارمەتی دانی بەردەوام بوون لە پێداویستیەكانی 

ژیانی ڕۆژانە ) لە بوارەكانی پێداویستی ڕۆژانەی تێچووەكانی 

چاودێری تەندورستی بۆ مەبەستە گرنگەكانی دابین كردنی بابەتەكانی 

ژیانی ڕۆژانە(. 

ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران كە قەرزارێكی بەرچاون، زیاتر 70% قەرزارن بۆ 

مەبەستی پاڵپشتی دارایی پێویستیەكانی ڕۆژانە هەروەها45% بۆ پاڵپشتی كرێ 

خانوو. لەبەرئەوە پێویستیەكان بۆ پڕكردنەوەی مەبەستە كتوپڕەكان بەقەرز لە 

ئاستێكی بەرزدایە بۆ ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران بە بەراورد بۆ كۆمەڵگای 

خانەخوێ، بەاڵم گشت ئاستەكان لە دۆخێكی مەترسیدان لە سەرانسەری 

دانیشتوان. 

6. دۆخی دارایی و الوازی و شكستباری خێزانەكان

گفتوگۆ و كورتەی لێكۆڵینەوە سەرەكیەكان

ئامانجی ئەم 

بەشە شیكاركردنی 

هەموو ئەو داینامیكانەیە 

كە لە پشت الوازی خێزانەكانەوەن، 

هەروەها كێشانی نەخشەیەك لەسەرتاسەری 

چینە جوگرافیاكان، دانانی لە ناوەڕۆكی ئەو ڕۆڵەی كە 

قەیرانی دارایی و ئاوارەیی گێڕاویەتی لەو دۆخەدا كە 

پێویستی بە چاودێریەكی بەردەوام هەیە 

لەالیەن كاربەدەستان و ڕێكخراوە 

مرۆییەكانەوە



الیەنێكی گرنگی تر كە باس لە درێژبوونەوەی شكستباری دەكات لە هەموو 

كۆمەڵەی دانیشتوانەكان بریتیە لە سەرچاوەكانی داهات. بە تێكڕا، نزیكەی %26 

لەو داهاتانەی كە خێزان وەریدەگرێت یان هەیان بووە لە ماوەی ئەو مانگەی 

كە ڕوپێوەكەی تێدا ئەنجام درا خێزانەكان پشتیان دەبەست بە جۆرە ڕێبازێك بۆ 

گونجاندن ئەویش )بۆ منونە فرۆشتنی ماڵ و موڵك(.

سەرچاوەكانی تر داهاتی نابەردەوام، وەكو قەرز وەرگرتن و پاڵپشتی خێزانی، بە 

تێكڕا پێك هاتووە بە نزیكەیی لە19% لە كۆی گشتی سەرچاوەكانی داهات. 

مووچە و كرێ، دەستكەوتی ئابووری هەروەها پارەی خانەنشینی، بۆ ئەو 

مەبەستە تەنها هەژمار بەشێوەیەكی كەم نیوەی داهاتی خێزانێكی مامناوەندە. 

ئەم بۆچوونە تەنها شیكاری خەرجی خێزانەكانە بۆ تاكێك، بەاڵم دۆخێكی وەها 

وەك سەرئەنجامی قەیرانی دارایی، زۆرینەی خێزانی داهات ئاست مامناوەند 

لەهەموو كۆمەڵە دانیشتوانەكان دەخاتە هەژاریەوە، ئەگەر پێویست بكات 

بەردەوام بن لەسەر قەرزكردن بۆ مەبەستی بەكارهێنانی ڕۆژانەیان، فرۆشتنی 

ماڵ و سامان، هاوكاری، یان داهات لە كاركردنێكی ئاسایی.

لە كۆتاییدا، ئەم بەشە گەشەكردنی شیكاری شكستباری خێزانەكان دەخاتەڕوو، 

بەكارهێنانی هەژاری وەك پێوەرێك بۆ الوازی. ئەم منونەیە پێناسی ئەو هۆكارانە 

دەكات كە بەشداری الوازی خێزانەكان دەكات، بنكە-هەڵسەنگاندنێكی هەموو 

ناوچەكان لە زۆرترین ناوچە الوازەكان دەكات. 

ئەو باسە دروست دەبێت لە نیشاندەری هەڵسەنگاندنی ناوچە تایبەتەكانی 

وەك )كەالر، كفری هەروەها ناوەندی ناوچەكانی دەوروبەر، كە بەر لێشاوێكی 

قورسی دانیشتوانی ئاوارەكان بوون، وەك دەربەندیخان، چەمچەماڵ و دوكان( 

دۆخێكی الوازی تایبەت كە بەراورد بكرێت لەگەڵ چینەكانی تری شارنشینەكان 

لە سلێامنی، نەك تەنها بەهۆی خەرجی كەمرت بۆهەر تاكێك، بەڵكو بەهۆی 

لێشاوی قورسی خێزانە ئاوارەكان، ڕێژەیەكی بەرزتری بێكاری، دابین كردنی 

كەمرتی خزمەتگوزارییە گشتیەكان، هەروەها ئاستی بەرزی ڕێژەی قەرزاری. لە 

ناوچە تایبەتەكانی وەك كەالر و كفری، چەند زەنگێكی ترسناك سەبارەت بە 

دڵەڕاوكێی كارمەندانی پەناهەندە، قەرەباڵغی و چۆڵ كردن بەتایبەت. 

لەكۆتاییدا، لە ناوەندی قەزای سلێامنی چەند ژمارەیەكی مەترسیدار تێبینی 

دەكرێت، بەتایبەت سەبارەت بە تێكڕای ئاست بەرزی كرێ كە دەبێتە 

بارگرانیەكی قورس لەسەر بودجەی ناوخۆیی بۆ زۆرینەی خێزانەكان، بەتایبەت 

بۆ خێزانی ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران.
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دۆخی ئابووری لەسەر ئاستی چینەكان

ڕوپێوی بەكارهاتوو بۆ پێوانەكردنی پەیوەندی خۆش گوزەرانی بریتیە لە تێكڕای 

خەرجی خێزانەكان بۆ هەر تاكێك. ئەو ناوچانانەی كە گەورەترین خەرجی 

بۆهەر تاكێك پیشان دەدات لە پارێزگای سلێامنی دەگونجێ لەگەڵ قەزاكانی 

دەوروبەر )شێوەی17( بەتایبەتی ئەوانەی بەرلێشاوی كەمرتی ئاوارە 

ناوخۆییەكان و پەنابەران بونەتەوە. 

لەوێدا تێكڕای خەرجی بریتیە لە234،000د.ع/مانگێك. ئەو ناوچانەی كە 

نزمرتین خەرجیان هەیە بۆ هەر تاكێك لە كەالر و كفری بە 145،000د.ع/

مانگێك بە تێكڕا 116$/مانگێك، نزیكەی40% نزمرتە بە بەرزترین ڕێژە 

لەگەڵ ئەوەشدا، ئەو ئاگاداركردنەوەیە بۆ قەزاكانی دەوروبەر جێبەجێ دەبێت 

كە بەر لێشاوێكی كەم كەوتوون. ئەو ناوچە جوگرافیانە، لە ڕاستیدا بەیەكەوە 

كۆدەبنەوە لە هەژارترین قەزاكانی ئەو پارێزگایە )سید صادق، هەڵەبجە( بە 

هەندێ لە دەوڵەمەندترین كە )پشدەر(ە. بەو شێوەیە ئەنجامەكە تێكڕایەكی 

چاوەڕوان كراوە و نایەكسانی دەشارێتەوە. 

دۆخی ئابووری لەسەرانسەری كۆمەڵەی دانیشتوانەكاندا 

خێزانی ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران هاوشێوەن لە خەرجیدا بۆ هەر تاكێك. 

157،000د.ع/مانگێك )126$/مانگێك( بۆ ئاوارە ناوخۆییەكان و166،000د.ع/

مانگێك)133$/مانگێك بۆپەنابەران. لەبەرامبەردا، خێزانەكانی كۆمەڵگای 

خانەخوێ بە تێكڕا خەرجیان بۆ هەر تاكێك بریتیە لە192،000د.ع/مانگێك 

)154$/مانگێك، نزیكەی20% بەرزترە)شێوەی18(. 

لەسەر بنەمای ئەوە، جیاوازیەكی بەرچاو هەیە لە نێوان خانەخوێ و ئاوارە 

ناوخۆییەكان و پەنابەران، سەبارەت بە دابەش بوونی خێزانەكان لە نیوان 

یەكەی پێنجی )شێوەی19( كۆمەڵگای خانەخوێ، بەشێوەیەكی یەكسان دابەش 

دەبێت بەسەر یەكەی پێنجیدا، بەهەمان ڕێژەی سەدی خێزانەكان لە یەكەی 

پێنجی دەوڵەمەندتر و هەژارتر )تێبینیەكی ڕێبازی كاركردن لەسەر شیكاری 

یەكەی پێنجی بە شێوەی چوارال دیاری كراوە1(. 

خێزانی ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران لەگەڵ ئەوەشدا بەرەو ئاراستەی سێیەم 

و چوارەم كۆدەبنەوە، كە نیشاندەرە بۆ پێگەی داهاتی مامناوەند بۆ تێكڕای 

خێزانەكان. خێزانی ئاوارە ناوخۆییەكان لەگەڵ ئەوەشدا كەم وكوڕییان هەیە، لە 

دەوڵەمەنرتین یەكەی پێنجیدا، كە بەشێوەیەكی سەرەكی زاڵە لە خێزانەكانی 

كۆمەڵگای خانەخوێ.

1. بودجەی خێزان

شێوەی17.: تێكڕای خەرجی خێزان بۆ هەرتاكێك لە ناوچە شارنشینەكان لەسەر ئاستی چینەكان)بە دیناری عێراقی/مانگێك(

( رۆز یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
159,000 IQD/month

( مھك یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
234,000 IQD/month

ینام�لس یاگز�راپ  یدنهوان 
184,000 IQD/month

یرفك رالھك و 
145,000 IQD/month

140,000 240,000

ك�كات رھھ  ۆب  ناز�خ  ھناگنام  یجرھخ 

ھییھچوان ھڵاخ  ینووب  شھباد 
رھسھل ناكھییھكیزن  ھییایفارگوج 
یواش�ل ھك  یھناچوان  وھئ  .ھشخھن 

ھل ھی  یتیرب  هوودرك�ت  یووڕ  هروھگ 
وھئ ناكود - ناخیدنھبرهد ، ڵامھچمھچ ،

یووڕ رتمھك  یواش�ل  ھك  یھناچوان 
، رهدشپ ھجبھلھھ ، ھل  ھی  یتیرب  هوودرك�ت 

رووزهراش قداصدیس ، ھیناڕ ،
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شێوەی19. دابەشبوونی خێزانەكان لەسەر یەكەی پێنجی خەرجییەكان، لەسەر ئاستی كۆمەڵەی دانیشتوانەكان

شێوەی18. بەراوردی خەرجی خێزان بۆهەرتاكێك و كۆی گشتی خەرجی لەسەرئاستی كۆمەڵەی دانیشتوانەكان)د.ع/مانگ(

نارھبانھپ ییۆخوان یهراوائ  ێوخھناخ
0%

20%
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60%

80%

100%

ناوتشیناد
 

یهرامژ
 

یتشگ
 

یۆك
ھل 

 
كھیهژێڕ

18% 16% 21%

19% 18%
20%

24% 23%
20%

23%
23% 19%

17% 20% 20%

یتشگ یۆك 

20%

20%

20%

20%

20%

یجن�پ یھكھی 
( نیرتنیگنهز  ) مھكھی

مهوود
مھھێس
مهراوچ

( نیرتراژھھ  ) مھجنێپ

نارھبانھپ ییۆخوان یهراوائ  ێوخھناخ
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

ك�گنام
 /

یقار�ع
 

یرانید
ھب 

166,000
157,000

192,000

كێكات رھھ  ۆب  نازێخ  یھناگنام  یجرھخ 

نارھبانھپ ییۆخوان یهراوائ  ێوخھناخ
0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

ك�گنام
 /

یقار�ع
 

یرانید
ھب 

675,000

879,000
842,000

نازێخ یتشگ  یۆك 

نارھبانھپ ییۆخوان یهراوائ  ێوخھناخ
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

ك�گنام
 /

یقار�ع
 

یرانید
ھب 

166,000
157,000

192,000

كێكات رھھ  ۆب  نازێخ  یھناگنام  یجرھخ 

نارھبانھپ ییۆخوان یهراوائ  ێوخھناخ
0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

ك�گنام
 /

یقار�ع
 

یرانید
ھب 

675,000

879,000
842,000

نازێخ یتشگ  یۆك 
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چوارگۆشەی 1. چۆنێتی شیكاری یەكەی پێنجی 

بەكارهێنانی یەكەی پێنجی ڕێگایەكی باو و چارەسەرێكی لۆجیكی ئامارییە بۆ 

بەراورد كردنی خەسڵەتەكانی خێزانەكان، بە گوێرەی ئاستی خۆش گوزەرانیان، 

كە ئەویش لە نێوان هەژارترین و دەوڵەمەترین خێزانەكانە، لێرەدا یەكەی 

پێنجی خەرجی بەكاردێت بۆ هەژماركردنیان، هەموو خێزانەكان ڕیزبەندیان 

بۆكراوە لە دەوڵەمەنرتین بۆ هەژارترین، لەسەربنەمای خەرجی خێزانەكان بۆ 

هەر تاكێك. پاشان خێزانەكان دابەش دەبن بۆ پێنج كۆمەڵە و بۆ هەمان قەبارە، 

هەریەكەیان نوێنەرایەتی 20% لە كۆی گشتی دەكات. كۆمەڵەی یەكەم یاخود 

پێنجی یەكەم پێك هاتووە لە دەوڵەمەنرتین 29% خێزانەكان: دووەم یەكە پێك 

هاتووە لە دووەم دەوڵەمەنرتین 20% خیزانەكان، هەروەها بە هەمان شێوە. 

بە بەكارهێنانی ئەم بە كۆمەڵە كردنە، كارێكی شیاوە بۆ شیكاركردنی ئەوەی كە 

ئایا خێزانەكان لە یەكەی پێنجی دەوڵەمەندترە كە هیچ جیاوازییەكی خەسڵەتی 

هەیە بە بەراورد لەگەڵ هەژارترین یەكەی پێنجی )بۆ منونە زۆرینەی خێزانەكان 

لە یەكەی پێنجی دەوڵەمەنرتین بریتین لە سەرۆك خێزانی نێرینە، لە كاتێكدا كە 

زۆرینەی خێزانە هەژارەكان لە یەكەی پینجی بریتیە لە سەرۆكی خێزانی مێینە( 

ژمارەی خەسڵەتەكانی لە بەشەكانی داهاتوودا هەڵدەسەنگێرنیت.

ئەمەی لە خوارەوە ئاماژەی بۆ دەكرێت بریتیە لە بەراوردكردنی جیاوازییەكانی 

یەكە خەرجیەكان كە پێك هاتەی بودجەی خێزان پێك دەهێنێت لە كۆمەڵەی 

دانیشتوانە جیاوازەكان بە تێكڕا ) خشتەی5(. بابەتە سەرەكیەكانی خەرجی لە 

نێوان 35% و 49% لە كۆی گشتی خەرجی خێزانەكان بریتیە لە كڕینی خۆراك. 

بابەتی دواتر لە گرنگیدا بریتیە لە كرێ. كە پێویستە تێبینی بكرێت، 

هەرچەندە كە نرخی بەراوردی زۆر نزمە بۆ خێزانەكانی خانەخوێ لەبەرئەوەی 

كەمرتین خێزان كرێچین لەو كۆمەڵە دانیشتوانەدا. بە پێچەوانەوە، خاوەندارێتی 

خانوو لە كۆمەڵەی خانەخوێدا شتێكی زۆر باوە)9 لە كۆی10 خێزانەكان( وەك 

كە بیرنا لە بەشەكانی پێشووتردا. بۆ خێزانی ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران، 

هەردوو بابەتی خۆراك و كرێ ڕێژەی 70% كۆی گشتی خەرجی خێزانەكان پێك 

دەهێنێت. 

خەرجیەكانی تر بریتیە لە چاودێری تەندروستی )لە نێوان8% و13%( هەروەها 

سوتەمەنی/گواستنەوە)6% و9%(. لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت لەبەر چاوبگیرێت كە 

ژمارەی تەواو بە )دیناری عێراق/مانگێك( جیاوازە بۆ هەر كۆمەڵەی 

دانیشتوانێك: بۆ منونە لەكاتێكدا پەنابەران 54،000د.ع/مانگێك/خێزانێك خەرج 

دەكەن)43$( بۆ چاودێری تەندروستی، خێزانی خانەخوێكان109،000د.ع/

مانگێك/خێزان )87$( خەرج دەكەن- نرخەكە دوو هێندەیە، هەرچەندە ڕێژەی 

سەدی بۆ كرێی گشتی خێزانەكان تا ڕادەیەك هاوشێوەیە)8% و 13% بەدوای 

یەكدا(.
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41325109427651173476842خێزانەكان بە

%100%9%4%2%6%9%5%13%3%49ڕێژەی سەدی لەكۆی گشتی

ئاوارەی ناوخۆیی

كۆی گشتی خەرجی 

308272973553449953879خێزانەكان 

%100%6%1%1%5%6%4%11%31%35ڕێژەی سەدی لەكۆی گشتی

پەنابەران

كۆی گشتی خەرجی 

2502365427411427720675خێزانەكان 

%100%3%1%4%2%6%4%8%35%37ڕێژەی سەدی لەكۆی گشتی

خشتەی5. كۆی گشتی مانگانەی خەرجی خێزان لەسەر ئاستی بابەت، بە د.ع/مانگ هەروەها ڕێژەی سەدی بۆ كری گشتی
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ئەو ڕێژە سەدییەی خێزانەكان لە كۆمەڵگای خانەخوێكان بە ڕێژەی قەرزێكی 

بەرچاو بریتی یە لە 40%. ئاستەكە لە نێوان 34% بۆ خێزانە ئاوارە ناوخۆییەكان 

و 48% خێزانی پەنابەرانە. لەسەر ئاستی جوگرافی، هەمان ئاستەكانی قەرزاری 

هەیە لەسەرانسەری ناوچە شارنشینەكان لە پارێزگای سلێامنی، جگە لە 

ناوچەكانی دەوروبەر كە بەر لێشاوێكی قورسی خێزانە ئاوارەكان بونەتەوە، لە 

كاتێكدا كە ڕێژەی سەدی خێزانە قەرزدارەكان دوو هێندەی تێكڕای پارێزگاكەیە 

)شێوەی20(.

بە ووردبونەوە لەسەر باردۆخی خانەخوێكان، نزیكەی سێ یەكی خێزانە 

قەرزدارەكان خاوەنی زیاتر لە یەك پشكی قەرزی نەدراوەن. هۆكاری سەرەكی 

زۆر باو بۆ قەرزكردنی پارە بۆ ماوەیەكی زۆر بۆ كڕینی ماڵ و سامانە، وەك 

كڕینی خانوو)22% لە كۆی گشتی مەبەستی قەرز وەرگرتن(، بەكارهێنانی 

درێژخایەن وەك ئوتومبیل)14%(، یاخود دامەزراندنی كارێك) %10(. 

لەگەڵ ئەوەشدا، شایەنی تێبینی كردنە كە لە پشت ماڵ و سامانی درێژخانەوە 

نزیكەی 45% لە خێزانەكان كە پارەیان وەرگرتوە بۆ یارمەتی دانی بەكارهێنانی 

نێوماڵە، ئەمە ڕێژەیەكی تا ڕادەیەك بەرزە.

 كە بەراودربكرێت لەگەڵ پارێزگایەكی تردا، لە كاتێكدا كە كەمینەی 

خێزانەكانی كۆمەڵگای خانەخوێ پشتیان بەستووە بە قەرزی كتوپڕ وەك 

سرتاتیجی خۆگونجاندن. سەرەڕایی ئەوە6% لە خێزانەكانی كۆمەلگای خانەخوێ 

ڕێكەوتننامەی قەرز وەرگرتنیان هەیە بۆ مەبەستی پاڵپشتی دانی كرێ9.

سەبارەت بە قەرزاری خێزانەكانی ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران، نزیكەی 

3/2یان قەرزی جۆراوجۆریان وەرگرتوە لە چەندین سەرچاوەی جیاواز بۆ 

چەندین مەبەستی جیاواز. قەرزاری كەمرتە بۆ مەبەستێك بۆ ئەو كۆمەڵە 

دانیشتوانانەی لە ناوەندی قەزای سلێامنیدان ) تەنها 25% ئاوارە ناوخۆییەكان 

یان پەنابەران قەرزارن( ئەگەر بەراورد بكرێن لەگەل ناوەندی ناوچەكانی 

تر)50% لە خێزانەكان قەرزارن(.

 سەبارەت بە مەبەستی پارە وەرگرتن، ئاشكرایە كە زۆرینەیان بۆ بەكارهێنانی 

گرنگ وەك كارێكی كتوپڕ یان مەبەستێكی گونجاندنی ڕۆژانە)71% لە 

خێزانەكان قەرزیان الیە بۆ بەكارهێنانی ڕۆژانەی بەردەوام، هەروەها %45 

قەرزیان الیە بۆ پاڵپشتی كرێ دان-ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران كۆمەڵ 

كراون(. هیچ كام لە مەبەستەكانی تر)كڕینی ماڵ و سامانی گەورە( زیاتر لە %5 

پیشان نادەن لە هەموو حاڵەتەكان.

9. سه باره ت به  ڕێژه ی مه به ستی وه رگرتنی قه رز ده شێت زیاد نه كرێت بۆ 100% له به رئه وه ی 

وه اڵمده ره وه كانی ڕوپێوه كه  هه ڵبژارده ی یه كه م و دووه میان دیاری ده كرد بۆ قه رز 

وه رگرتن)له به رئه وه  كۆی مه به سته  جیاوازه كان ده شێت زیاتر بێت له  %100(

2. قەرزاری 

شێوەی 20.ئاستەكانی قەرزداری لەسەر ئاستی چینەكان

( رۆز یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
64%

( مھك یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
37%

ینام�لس یاگز�راپ  یدنهوان 
35%

یرفك رالھك و 
39%

0% 75%

ھك یھناناز�خ  وھئ  یهژ�ڕ 
ھیھھ نایهواردھن  یزرھق 

ھییھچوان ھڵاخ  ینووب  شھباد 
رھسھل ناكھییھكیزن  ھییایفارگوج 
یواش�ل ھك  یھناچوان  وھئ  .ھشخھن 

ھل ھی  یتیرب  هوودرك�ت  یووڕ  هروھگ 
وھئ ناكود - ناخیدنھبرهد ، ڵامھچمھچ ،

یووڕ رتمھك  یواش�ل  ھك  یھناچوان 
، رهدشپ ھجبھلھھ ، ھل  ھی  یتیرب  هوودرك�ت 

رووزهراش قداصدیس ، ھیناڕ ،
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ڕێبازو خێزانەكان/ ئەو هۆكارە بەشانەی كە خۆشگوزەرانی 
دیاری دەكەن 

ئەم بەشە پەرە بە منونەیەكی ئاماری و پاشكۆی شیكارییەك دەدات، لەسەر ئەو 

هۆكارانەی كە چاوەڕوانكراون كاریگەریان هەبێت لەسەر الوازی خێزانەكان. 

ئەم منونەیە لە پاشكۆی )د( پیشاندراوە بە شێوازێكی ووردەكاری لە وەگەڕانی 

هۆكارە هاوبەشەكان، كە ئاماژە بەوە دەكات ئەگەر كاریگەرییەك هەبێت لە 

نێوان هۆكاری دراو والوازی خێزانەكان. ئەم بەشەی خوارەوە ناچێتە ناو گفتوگۆ 

ئامارییەكانی ئەو كاریگەرییانە بۆ هەر هۆكارێك، بەڵكو زانیاری سەبارەت بە 

جیاوازییەكانی نێوان خێزانە دەوڵەمەند و هەژارەكان دەبەخشێت، هەروەها 

دەست نیشانی پێگەكەیان دەكات لەسەر نەخشە بۆ الوازییەكان. 

گونجاندن لەگەڵ ڕێبازی جێگیری ناوچەی بەكارهاتوو لەم 

هەڵسەنگاندنەدا، و بوونی الوازی لە هەموو كۆمەڵەی 

دانیشتوانەكان، هەروەها بەم شێوەیە دڵنیابونەوە دەكرێت 

لەسەر بەراوردە جوگرافییایەكان.

هەڵسەنگاندنی الوازی خێزانەكان بەم 

هۆكارانەی الی خوارەوە جێبەجێ بكرێت10:

  ڕێژەی ناسەربەخۆیی 

  چڕی خێزانەكان

  خەرج كردن بۆ كرێ لە كۆی 

گشتی بودجەی خێزانەكە

  نابەردەوامی سەرچاوەی داهاتی 

خێزانەكان

  ڕێژەی نەخوێندەواری سەرۆك خێزانەكان 

ئەو نیشاندەرە بەكارهات لەم منونەیەدا بۆ پۆلێنكردنی 

خێزانەكان لە ڕووی الوازی چاوەڕوان كراو بۆ خەرجی خێزانەكان بۆ 

هەر تاكێك )وەك ئەوەی كە پیشاندراوە لە شێوەی17(. ئەو نیشاندەرە 

بۆ ماوەیەك و بە بەردەوامی بەكارهات بۆ هەمان هەڵسەنگاندنی الوازی11. 

10. دوو هۆكاری تر )جۆری كۆمه اڵیه تی)جێنده ر( سه رۆك خێزان، و قه رزاری بۆ مه به ستێكی 

كتوپڕ( به هامان شێوه  تاقی كرایه وه , هه رچه نده  كه  به دی نه كران كه له  ڕووی ئامارییه وه  گرنگ 

بن له و منونه یه . ئه مه  ئاماژه یه كه  كه  هیچ په یوه ندیه كی باسكراو نیه  له  نێوان ئه و هۆكارانه دا و 

ئه گه ری خێزانه كان كه  ده شێت تا ڕاده یه ك بێت. له به رئه وه ، له و به شه ی خواره وه  گفتوگۆی 

له سه رناكرێت.

11. چوارچێوه ی كاری هه ڵسه نگاندنی الوازی ئوردنی، وه ك پێش هه نگاوێكه  بۆ ڕێكخراوه ی 

نه ته وه  یه كگرتوه كان بۆ كاروباری په نابه رانUNHCR بۆ وه اڵمدانه وه ی قه یرانی په نابه ران له و 

وواڵته ، خه رجی چاوه ڕێ كراوی خێزانه كان وه ك ڕوپێوێك بۆ دیاری كردنی ئه و خێزانانه ی كه  

پێویستیان به  هاوكاریه . منونه ی به كارهاتووی ڕیكخراوی نه ته وه  یه كگرتوه كان بۆ كاروباری 

په نابه رانUNHCR له  میرس ولوبنان به دواداچوون بۆ هه مان چوارچێوه ی كار ده كات.

هەرچەندە هەندێ سنورداری پیشان دەدات بۆ تێگەیشتنی تەواوی الوازی و 

داینامیكی پەیوەندیدار بەو چەمكە. خێزانەكان لەسەر ئاستی تاك، بەكاردێن بۆ 

باسكردنی هەژاری یاخود زۆر بەتایبەتی بەكاربەری هەژاری. جۆرێكی تری 

الوازی هەیە كە زۆرتر پەیوەندیدارە بە جێگیری خێزانەكان، یاخود توانای 

بەرگەگرتنیان بۆ حاڵەتە كتوپڕەكان. لەو بۆچونەوە خێزانێك دەشێت الوازبێت 

یاخود هەمیشە هەژاربێت، هەرچەندە لەوانەیە لە ترسی كەوتنە ناو هەژاری 

بێت بەهۆی كتوپڕییە دەرەكیەكان.

لە ڕووی بارودۆخی هەرێمی كوردستانەوە، ئەمە بە یەكسانی زەنگێكی 

مەترسیدارە. بۆمنونە، خێزانەكانی كۆمەڵگا خانەخوێكان خەرجییەكی تاڕادەیەك 

بەرزیان هەیە بۆ هەرتاكێك، بەاڵم لە ڕاستیدا زۆرینەی خێزانەكان بە 

ڕەوشی بێ مووچەییدا ڕۆیشتوون كە ڕەوشێكی نەرێی دەخوڵقێنێت 

بۆ سرتاتیجیەتی بەردەوام بوون لە ئاستی خەرجییەكانیان. 

بەردەوام بوون لەناو ئەو بارودۆخە درێژە كێشەدا 

كارێك دەكات كە خێزانەكان بخاتە لێواری 

مەترسی لە قەرزدارییەكی بارگران و 

قورس، كە لە توانایاندا نەبێت كرێ 

بدەن، هەروەها چۆڵ كردنی 

چاوەڕوان كراو لە شوێنی نیشتەجێ 

و دووبارە نیشتەجێ بوونەوە بۆ ناوچە 

كەم دەوڵەمەندەكان. هەمان بارودۆخ دووبارە 

دەبێتەوە بۆ پەنابەران و ئاوارە ناوخۆییەكان.

لەوانەیە، ئەو جۆرەی دواتر لە الوازییەكان بۆ خەرجی هەر 

تاكێكی خێزانەكان، بە تەواوەتی نەپێورێت، ئەمەش لەبەر ئەو 

هۆكارەی كە باسكرا لەسەرەوە. هەرچەندە هەندێ گفتوگۆ هەن لەم 

بەشەی خوارەوە لەسەر هۆكارە تایبەتەكان كە زیاتر پەیوەندیدارن بە 

جێگیری، بۆ منونە نابەردەوامی سەرچاوەكانی داهات.

3. شكستباری و الوازی باری ئابووری لە ناوچە شارنشینەكاندا 

خێزانەكانی 

كۆمەڵگا 

خانەخوێكان خەرجییەكی 

تاڕادەیەك بەرزیان هەیە بۆ 

هەرتاكێك، بەاڵم لە ڕاستیدا زۆرینەی 

خێزانەكان بە ڕەوشی بێ مووچەییدا ڕۆیشتوون 

كە ڕەوشێكی نەرێی دەخوڵقێنێت بۆ 

سرتاتیجیەتی بەردەوام بوون لە 

ئاستی خەرجییەكانیان
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ئەندامانی ناسەربەخۆ و شكستباری

ڕێژەی ناسەربەخۆیی خێزانەكان دەبێتە هۆی كاریگەریی نەرێی لەسەر باری 

گوزەرانی دارایی خێزانەكان. ڕێژەكە ژمارەی ئەندامانی ناسەربەخۆ 

هەژماردەكات )بۆمنونە تاكەكان یان لە خوارتەمەنی 15 یاخود لە 

سەروو تەمەنی 64( لە خێزانەكەدا بۆ هەر ئەندامێكی سەربەخۆ. 

ڕێژەكە زیاترە لە 1، ئەمە مانای ئەوەیە كە ئەندامانی 

ناسەربەخۆ زیاتر سەربەخۆن، كە بەشێوەیەكی 

تیۆری، زیاتر نیشاندەرێكە، بۆ خێزانە 

الوازەكان. 

زانیارییەكە نیشاندەرێكە هەژارترین خێزان 

خەسڵەتەكانی دیاری كراوە بە بوونی زیاتری ئەندامانی 

ناسەربەخۆ تاڕادەیەك زیاتر لە دەوڵەمەنرتین خێزان. ڕێژەی 

ناسەربەخۆیی نزیكە لە 0.6 لەو خێزانانەی كەوتونەتە دەوڵەمەنرتین 

یەكەی پێنجی، كە مانای ئەوەیە نزیكەی 2 ئەندامی سەربەخۆ-تەمەنی 

كاركردن بوونی هەیە بە تێكڕا بۆ هەر ئەندامێكی ناسەربەخۆ )شێوەی21(. 

ئەمە حاڵەتێك ئەرێییە، كە ئەو خێزانانە ئەگەری ئەوەیان هەیە كە بەالیەنی 

كەمەوە یەك ئەندامیان هەبێت لە تەمەنی كاركردندا و كاربكات بەراورد 

لەگەڵ ئەو خێزانانەی كە زۆرینەی ئەندامە سەربەخۆكانیان پێویستە چاودێری 

ئەندامە ناسەربەخۆكانیان بكەن.

لە ناوەندی یەكەی پێنجی )سێهەم(بە تێكڕا ژمارەیەكی یەكسان هەیە لە 

ئەندامانی ناسەربەخۆ و سەربەخۆ لە خێزانەكەدا، لە كاتێكدا، هەژارترین 

یەكەی پێنجی، خێزانەكان ئەندامانی زیاتری ناسەربەخۆییان هەیە لە 

سەربەخۆ.

ئەو خێزانانەی كە لەئاستێكی بەرزی الوازیدان دەشێت 

جیابكرێنەوە بەوەی كە بەالیەنی كەمەوە 2 

ئەندامی ناسەربەخۆ هەیە بۆ هەر 

ئەندامێكی سەربەخۆ. لە ڕووی 

جوگرافیەوە، ئەو خیزانانەی كە ئەو 

خەسڵەتەیان هەیە زیاتر بەدی دەكرێن لە ناوەندی 

ناوچەكانی دەوروبەر كە بەر لێشاوێكی قورسی ئاوارە 

ناوخۆیەكان و پەنابەران كەوتوون )شێوەی22(. نزیكەی 18% لە 

خێزانەكان دووهێندە ئەندامانی ناسەربەخۆیان هەیە لە ئەندامانی 

سەربەخۆ.

ڕێژەكە 

زیاترە لە 1، 

ئەمە مانای ئەوەیە 

كە ئەندامانی ناسەربەخۆ زیاتر 

سەربەخۆن، كە بەشێوەیەكی تیۆری، 

زیاتر نیشاندەرێكە، بۆ 

خێزانە الوازەكان
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شێوەی 21. ڕێژەی ناسەربەخۆی خێزان لەسەر ئاستی یەكەی پێنجی خەرجیەكان

شێوەی 22. نەخشەی خێزانەكان بە بوونی ڕێژەی ناسەربەخۆیی لەسەر ئاستی چینەكان

مھجن�پ
( نیرتراژھھ )

مهراوچ مھھ�س مهوود مھكھی
( نیرتنیگنهز )

0.0

0.5

1.0

1.5

یك�مادنھئ
 

رھھ
 

 ۆب
ناز�خ
ھل 

 
رھكو�خ
ھب 

 
یسھك
 

یهرامژ
ناز�خ

0.9

0.6

1.0

1.4

1.2

یجرھخ ۆب  یجن�پ  یھكھی 

( رۆز یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
18.2%

( مھك یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
10.6%

ینام�لس یاگز�راپ  یدنهوان 
10.0%

یرفك رالھك و 
13.2%

0.0% 20.0%

ھب وود  ھك  یھناناز�خ  وھئ  یهژ�ڕ   
رھھ ۆب  ھیھھ  نایرتایز  نای  رھكو�خ 

ادھكھناز�خ ھل  ك�كات 

ھییھچوان ھڵاخ  ینووب  شھباد 
رھسھل ناكھییھكیزن  ھییایفارگوج 
یواش�ل ھك  یھناچوان  وھئ  .ھشخھن 

ھل ھی  یتیرب  هوودرك�ت  یووڕ  هروھگ 
وھئ ناكود - ناخیدنھبرهد ، ڵامھچمھچ ،

یووڕ رتمھك  یواش�ل  ھك  یھناچوان 
، رهدشپ ھجبھلھھ ، ھل  ھی  یتیرب  هوودرك�ت 

رووزهراش قداصدیس ، ھیناڕ ،
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قەرەباڵغی خانوو و شكستباری

پێوەر بۆ پێوانە كردنی قەرەباڵغی ژوورەكان بریتیە لە ڕێژەی 

ژوورەكان لە خانووەكە بۆ هەر ئەندامێكی خێزانەكە. ئەو 

ڕێژەیە تێبینی دەكرێت بۆ پەیوەندی بارودۆخی دارایی 

خێزانەكە، لەم ڕووەوە كە زۆرترین ژمارەی 

كەسەكان بۆ هەر ژوورێك ) جگە لە ژووری 

خۆ شۆردن( ئەوە نیشان دەدات كە 

خێزانەكە تاڕادەیەك هەژارترن بە 

بەراورد لەگەڵ ئەوانی تردا. 

بۆ منونە تێكڕای ڕێژەی خێزانەكان 

لە دەوڵەمەنرتین بەشی دانیشتوان بە 

تەواوی یەك كەس بۆ یەك ژوورە، لە كاتێكدا 

ئەوانەی كە لە هەژارترین بەشن بریتی یە لە 1.5 

كەس بۆ هەر ژوورێك )شێوەی 23(.

بە شێوەیەكی ڕێژەیی لە پارێزگاكانی تر، وەك ئەوەی كە دیاری كراوە 

لە بەشە سەرەتاكانی ئەم ڕوپێوە، قەرەباڵغی بە ناوچە 

شارنشینەكانی پارێزگای سلێامنی هێندەی پارێزگاكانی 

دهۆك و هەولێر بەدی ناكرێت، كە ڕێژەكە بۆ 

هەژارترین یەكەی پێنجی بەنزیكەیی دوو 

هێندەیە.

قەرەباڵغی دەكرێت دەست 

نیشان بكرێت بە بوونی 3 كەس 

یان زیاتر بۆ هەر ژوورێك. ڕێژەی 

سەدی خێزانەكان لەو بارودۆخەدا لە 

ڕاستیدا زۆر نزمە لەسەرانسەری چینەكان، 

هەروەها هیچ كامیان ڕێژەی 5%یان تێنەپەڕاندووە لە 

كۆی ئەو خێزانانەی كە ڕووبەڕوی حاڵەتی قەرەباڵغی 

دەبنەوە)شێوەی24(.

بە شێوەیەكی 

ڕێژەیی لە 

پارێزگاكانی تر، وەك  

قەرەباڵغی بە ناوچە شارنشینەكانی 

پارێزگای سلێامنی هێندەی پارێزگاكانی 

دهۆك و هەولێر بەدی ناكرێت، كە ڕێژەكە 

بۆ هەژارترین یەكەی پێنجی 

بەنزیكەیی 

دوو هێندەیە

شێوەی23. ڕێژەی كەسەكانی خێزانەكان بۆ هەر ژوورێك لە خانووەكە لەسەر ئاستی یەكەی پێنجی خەرجیەكان

مھجن�پ
( نیرتراژھھ )

مهراوچ مھھ�س مهوود مھكھی
( نیرتنیگنهز )

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

 ھل
ك�رووژ
 

رھھ
 

 ۆب
ناز�خ
 

ینامادنھئ
 

یهرامژ
ادھكهوناخ

1.5

1.0

1.4

1.2
1.1

یجرھخ ۆب  یجن�پ  یھكھی 
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بەكرێ گرتن و شكستباری 

شكستباری دارایی خێزانەكان بەهەمان شێوە لەگەڵ بڕی كرێی دراو باس 

كراوە، وەك بەشە ڕێژەیەك لە كۆی گشتی خەرجی خێزانەكان. 

گرنگی تێگەیشن لەو شكستباریە) وەك بەرهەڵستە بۆ 

هۆكارەكانی تر وەكو تێچووی خۆراك( دەكەوێتە سەر ئەو 

ڕاستیەی كە كرێ دەشێت بارگرانیەك بێت بۆ سەر 

باری دارایی، كە لەوانەیە ببێتە هۆی 

دەرئەنجامێكی نەرێی وەك زیادەڕۆی لە 

وەرگرتنی قەرز، تەنانەت پێچۆڵ 

كردن و دووبارە ئاوارەبوون، كەوا 

لە خێزانەكان دەكات بكەونە 

قوواڵیی هەژاریەوە لە زۆرینەی 

حاڵەتەكاندا. 

جیاوازی یەكی بەرچاو هەیە لە نێوان خێزانەكان لە 

یەكەی پێنجی دەوڵەمەنرتین و ئەوانەی كەلە یەكەكانی ترن، 

لە دواین دابین كردنی تێبینی كراو زیاتر لە 30% لە كۆی گشتی 

خەرجیەكان ڕۆیشتووە بۆ كرێ. ڕێژەكە بۆ دەوڵەمەنرتین یەكە-بەش 

بریتی یە لە 24% )شێوەی25(.

ناوەندی قەزای سلێامنی هەروەها ناوەندی ناوچەكانی تر كە بەر 

لێشاوێكی قورسی ئاوارە بوون، بەرزترین ڕێژەی خێزانەكانیان 

بەركەوتووە كە بڕێكی زۆری سەرچاوە داراییەكانیان بۆ كرێ 

دابین دەكەن. لێرەدا زیاتر لە 4% لە خێزانەكان زیاتر لە 

50%ی كۆی گشتی خەرجیەكانیان دابین دەكەن بۆ 

كرێ، كە نیشاندەرێكی گەورەی بارگرانی 

داراییە كە پەیوەندی هەیە بە زیادبوونی 

ئەگەری شكستباری خێزانەكان. 

دووبارە، لەگەڵ ئەوەشدا ئەو ڕێژانە 

بەشێوەیەكی بەرچاو نزمە ئەگەر 

بەراوردبكرێت لەگەڵ پارێزگاكانی تر كە بابەتی 

بارگرانی كرێ یەكێكە لە گرفتە سەرەكیەكان.

شێوەی 24.هێلكاری خێزانەكان لە بارودۆخی قەرەباڵغی لەسەر ئاستی چینەكان

زیاتر لە %4 

لە خێزانەكان 

لە 50%ی كۆی گشتی 

خەرجیەكانیان دابین دەكەن بۆ 

كرێ، كە نیشاندەرێكی گەورەی بارگرانی 

داراییە كە پەیوەندی هەیە بە 

زیادبوونی ئەگەری شكستباری 

خێزانەكان

( رۆز یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
3.5%

( مھك یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
0.7%

ینام�لس یاگز�راپ  یدنهوان 
2.3%

یرفك رالھك و 
4.4%

0.0% 20.0%

سھك ھك 3  یھناناز�خ  وھئ  یهژ�ڕ 
نادرووژ كھی  ھل 

ھییھچوان ھڵاخ  ینووب  شھباد 
رھسھل ناكھییھكیزن  ھییایفارگوج 
یواش�ل ھك  یھناچوان  وھئ  .ھشخھن 

ھل ھی  یتیرب  هوودرك�ت  یووڕ  هروھگ 
وھئ ناكود - ناخیدنھبرهد ، ڵامھچمھچ ،

یووڕ رتمھك  یواش�ل  ھك  یھناچوان 
، رهدشپ ھجبھلھھ ، ھل  ھی  یتیرب  هوودرك�ت 

رووزهراش قداصدیس ، ھیناڕ ،
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شێوەی25. ڕێژەی ئەو خێزانانەی كە كرێ ئەدەن لە كۆی گشتی خەرجیەكان لەسەر ئاستی یەگەی پێنجی خەرجی

شێوەی 26. هێلكاری خێزانەكان كەلە بارودۆخی شكستباری كرێ دان لەسەر ئاستی چینەكان

مھجنێپ
( نیرتراژھھ )

مهراوچ مھھێس مهوود مھكھی
( نیرتنیگنهز )

0%

10%

20%

30%

40%

50%

نازێخ
 

یجرھخ
 

یتشگ
 

یۆك
ھل 

 
ێرك
 

یهژێڕ
 

35% 35% 34%
37%

24%

یجرھخ ۆب  یجن�پ  یشھباد 

( رۆز یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
4.1%

( مھك یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
0.1%

ینام�لس یاگز�راپ  یدنهوان 
4.5%

یرفك رالھك و 
0.5%

0.0% 20.0%

یهوێن ھك  یھنانازێخ  وھئ  یهژێڕ   
ناد ێرك  ۆب  تاكهد  ناخرھت  ھكھتاھاد 

ھییھچوان ھڵاخ  ینووب  شھباد 
رھسھل ناكھییھكیزن  ھییایفارگوج 
یواش�ل ھك  یھناچوان  وھئ  .ھشخھن 

ھل ھی  یتیرب  هوودرك�ت  یووڕ  هروھگ 
وھئ ناكود - ناخیدنھبرهد ، ڵامھچمھچ ،

یووڕ رتمھك  یواش�ل  ھك  یھناچوان 
، رهدشپ ھجبھلھھ ، ھل  ھی  یتیرب  هوودرك�ت 

رووزهراش قداصدیس ، ھیناڕ ،
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شێوەی 27.تێكڕای سەرچاوەی داهاتی خێزانەكان لەسەر ئاستی كۆمەڵەی دانیشتوانەكان 

ێوخھناخ

یهراوائ
ییۆخوان

نارھبانھپ ینازێخ یناویتشپ  / زرھق
16%

ناكھییراكواھ
10%

ندناجنوگ ۆخ  ۆب  رت  یكھیتھیجارتس  رھھ 
3%

ندركراك / ێرك ھناگنام /  ھچووم 
70%

ینازێخ یناویتشپ  / زرھق
13%

ینیشنھناخ یھچووم 
8%

ناكھییراكواھ
3%

ندناجنوگ ۆخ  ۆب  رت  یكھیتھیجارتس  رھھ 
6%

ینیشنھناخ یھچووم 
5%

ندناجنوگ ۆخ  ۆب  رت  یكھیتھیجارتس  رھھ 
26%

ندركراك / ێرك ھناگنام /  ھچووم 
70%

ندركراك / ێرك ھناگنام /  ھچووم 
51%

ینازێخ یناویتشپ  / زرھق
17%
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داهاتی نابەردەوام

سەرچاوەی سەرەكی داهات بۆ زۆرینەی خێزانەكان لە ناوچە شارنشینەكان پێك 

دێت لە مووچەی ڕۆژانە و مانگانە، یان دەستكەوتی خاوەنكارەكان. هەرچەندە 

وەك ئەنجامێك لە قەیرانی داراییەوە، نیوە لە كۆی گشتی ئەو داهاتەی كە لە 

بەردەستی خێزانەكانی كۆمەڵگای خانەخوێ دایە، لە ڕاستیدا بە دەستیان 

دەكەوێت لە ڕێگای ڕۆژانە، مووچەی مانگانە یاخود لە ڕێی دەستكەوتێكی 

كاركردنەوە)نزیكەی70% بۆ ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران(. 

قەیرانی دارایی بۆ زۆرینەی خێزانەكانی كۆمەڵگای خانەخوێ بەشێوەیەكی 

تێبینی كراو گرفتە، كە دەشێت سەرنج بدرێت لەو ڕاستیەی كە بەشێكی گرنگ 

لە كۆی گشتی داهاتی بەردەست بەدەست بهێرنێت بە هۆی سرتاتیجیەكی 

خۆگونجاندنی نەرێی، وەك وەرگرتنی پارە یان دەستكەوتنی پاڵپشتی دارایی لە 

ڕێی خێزانەوە)17%( هەروەها فرۆشتنی ماڵ و شتومەكی ناوماڵ )پاشاموەی 

26%(. هەرسێ كۆمەڵە دانیشتوانەكە بەتایبەتی بەشێوەیەكی سەرەكی پشت 

دەبەسن بە قەرز بۆ پڕكردنەوەی داهاتی بەردەستیان. پاڵپشتی دارایی بەهەمان 

شێوە سەرچاوەیەكی گرنگی داهاتە بۆ پەنابەران، كە بریتی یە لە 10% كۆی 

گشتی داهاتی خێزانەكان.  

بەمەبەستی جێگیركردنی ئەو هۆكارە لە چوارچێوەی هەڵسەنگاندنی 

شكستباری، ڕێژەیەك دروست دەكرێت كە ئاماژە دەكات بە ناسەربەخۆیی 

خێزانەكان لەسەر سەرچاوەی ئەو داهاتەی كە بەردەوام نیە، هەروەها 

لەبەرئەوە دەشێت ئاماژەیەكی گرنگ بدرێت بە پلەی شكستباری. 

ئەو جۆرە سەرچاوەی داهاتانە گوێزانەوەی پارە، پشتگیری یە لەالیەن 

ئەندامانی خێزانەوە، هاوكارییەك لە حكومەت یان ڕێكخراوە ناحكومیەكان، 

خێرخوازی، یاخود پاڕانەوە وسواڵكردن)بەاڵم پاشەكەوتەكان وفرۆشتنی ماڵ و 

سامان هەروەها وەرگرتنی پارە بەدەردەكرێن، لەبەرئەوەی ئەو دەرامەت و 

دەستكەوتانە بۆ یەك جارەو دەشێت شیكارییەكە تێك بدات(. لەبەرئەوە ئەو 

ڕێژەیە دابەش دەبێت بۆ داهاتی نا بەردەوام بەسەر كۆی گشتی داهاتی خێزان. 

شیكارییە ئامارییەكان ئاماژە بەوە دەدەن كە هەتا ڕێژەی داهاتی نابەردەوام 

بەرزتربێت لە كۆی گشتی داهات، خەرجی خێزانەكان كەمرتدەبێت. بە 

شێوەیەكی سادەتر، خێزانە هەژارەكان زیاتر پشت دەبەسن بە سەرچاوەكانی 

داهاتی نابەردەوام.

بە گشتی، ئەو خێزانانەی كە لە بەشە نزمەكانی یەكەی پێنجی خەرجیدان، 

ئاراستەیان زیاتر بەالی ڕێژەی بەرزتری سەرچاوەكانی داهاتی نابەردەوامیە. 

ئەوە بەتایبەتی لە بەشی مامناوەندی داهات الی دانیشتوان باڵوە، ئەوانەی كە 

دەشێت زۆرتر لەژێر كاریگەری ئەو قەیرانە داراییەی ئێستادا بووبن )شێوە28(. 

لە ڕووی ناوچەوە، شتێكی دووبارەیە كە بتوانیت خێزانێك بەدی بكەیت كە 

ئاستێكی بەرزی سەرچاوەی داهاتی نابەردەوامیان هەیە لە ناوەندی ناوچەكانی 

تر كە بەر لێشاوێكی كەمی دانیشتوانی ئاوارەبونەتەوە)شێوەی29(. 

شێوەی 28 ڕێژەی خێزانەكان كە سەرچاوەی داهاتی نابەردەوامیان هەیە لە كۆی گشتی داهات لەسەر ئاستی یەكەی پێنجی خەرجیەكان
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ڕێژەكانی نەخوێندەواری 

خوێندەواری سەرۆك خێزان گۆڕاوێكی گرنگە لە شیكردنەوەی بارودۆخی دارایی 

خێزانەكان، كاریگەرییەكان ناڕاستەوخۆن، بەمانای ئەوەی كە نەخوێندەواری 

سەرۆك خێزان بە بەردەوامی ڕووبەڕوی مەودایەكی سنورداری ئەو پیشانەی كە 

ئەگەری ئەوەیان هەیە دەستیان پێبگات لە هێزی كاردا دەبێتەوە، كە بەهەمان 

شێوە ئاسۆكانی داهاتیان سنورداردەكات )پێویستە تێبینی ئەوە بكرێت كە 

پەیداكەری ڕزق و ڕۆزی خیزانەكە هەروەها تەنها ئەو كەسەی كە كاردەكات 

ئاسایی سەرۆك خێزانە(. 

وەك ئەوەی كە دەبێت چاوەڕێ بكرێت، بەرزترین ڕێژەی نەخوێندەواری 

سەرۆك خێزان لە یەكە-بەشی هەژارترین خێزان لە دانیشتوانە)شێوەی30(. 

زیاتر لەوە، لە ڕووی جوگرافیەوە، ڕێژەی نەخوێندەواری نزمرتین پیشان دەدات 

لە ناوەندی قەزای سلێامنی، بە نزیكەی 19% لەو سەرۆك خێزانانەی كە ناتوانن 

بنوسن و بخوێننەوە. بە هەمان شێوە لە ناوەندی قەزای سلێامنی كە 

خێزانەكانی تێدایە، بەرزترین ڕێژەكان دەگاتە 36% لە ناوچەكانی كەالر و كفری.

كورتە و ئاراستەكان بۆ منونەی شكستباری 

وا دیارە هەندی ناوچە هەیە كە زیاتر دەردەكەوێت لە شیكاری شكستباری 

بەراورد بەوانی تر، بەئاماژەدان بە خەسڵەتە دیاری كراوەكان كە دەبێتە هۆی 

ئەوەی كە زیاتر بكەونە شكستباریەوە لە بارودۆخی ئاوارەبوونەوە. هەرچەندە 

بەتایبەتی نیوەی ئاوارە ناوخۆییەكان و زۆرینەی پەنابەران بەدوای پەناگەیەك 

گەڕاون لە ناوەندی قەزای سلێامنی، زۆرینەی نیوەكەی تر گەیشتونەتە ئەو 

ناوچانەی كە پێشرت تاڕادەیەك ناوچەیەكی هەژارتربوون بە بەراورد لەگەڵ 

ناوچەكانی تری پارێزگاكە، وەكو كەالر، كفری، دەربەندیخان.

هەروەها چەمچەماڵ. ئەو ناوچانە شیكارییان بۆكراوە لە میانەی ئەم 

هەڵسەنگاندنە كە ناوچەیەكن بەر لێشاوێكی قورسی خێزانە ئاوارەبووەكان 

بونەتەوە، كە بە گشتی خەرجی بۆ تاكە كەسێك بەشێوەیەكی بەرچاو لە خوار 

تێكڕای گشتیەوەیە.

شێوەی 29. هێڵكاری دابه شبوونی جوگرافی ئەو خێزانانەی كە سەرچاوەی داهاتی نابەردەوامیان هەیە لەسەر ئاستی چینەكان

( رۆز یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
8.6%

( مھك یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
20.4%

ینام�لس یاگز�راپ  یدنهوان 
10.4%

یرفك رالھك و 
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ماوهدرھب یكھیهواچرھس  ھل  نایتاھاد 

ت�وھكهد تسهد  هووبھن و 

ھییھچوان ھڵاخ  ینووب  شھباد 
رھسھل ناكھییھكیزن  ھییایفارگوج 
یواش�ل ھك  یھناچوان  وھئ  .ھشخھن 

ھل ھی  یتیرب  هوودرك�ت  یووڕ  هروھگ 
وھئ ناكود - ناخیدنھبرهد ، ڵامھچمھچ ،

یووڕ رتمھك  یواش�ل  ھك  یھناچوان 
، رهدشپ ھجبھلھھ ، ھل  ھی  یتیرب  هوودرك�ت 

رووزهراش قداصدیس ، ھیناڕ ،
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شێوەی 30.ڕێژەی سەدی سەرۆك خێزانەكان كە نەخوێندەوارن لەسەر ئاستی یەكەی پێنجی خەرجیەكان

پەیوەندی شكستباری ئەو ئاوچانە، دەكرێت شیكاری بكرێت بە ڕێژەی بەرزی 

بێكارییان، هەروەها بە سنورداری تەرخان كردنی خزمەت گوزارییە 

گشتیەكان، بە بەراورد لەگەڵ ناوچەكانی تری پارێزگاكە. قەرزاری 

خێزانەكان بەهەمان شێوە دیاری كرا بە باسێكی گرنگ كە لە 

زیادبوندایە. بە تایبەتی لە ناوچەكانی كەالر و كفری، 

مشتومڕێكی تری گرنگ بۆ كارمەندانی پەناگاكان 

دەركەوت، لە كاتێكدا كە شیكارییەكان دەست 

نیشانی چڕی و قەرەباڵغی خێزانەكان 

دەكەن لە شوێنی نیشتەجێی 

ئێستایان، بەتایبەتی كە پێچۆڵ 

كردن تاڕادەیەك زەنگێكی 

ترسناكە.

كێشەی شكستباری لە ناوەندی قەزای سلێامنی 

بەشێوەیەكی سەرەكی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو كاریگەریە 

گرنگەی كە تاڕادەیەك دروست بەهۆی ئاوارەبونەوە دەبێت 

لە كەرتی نیشتەجێ بوون. زۆرینەی خێزانەكان دەشێت 

شكستباری لەبەرچاو بگرن لەم ڕوانگەیەوە ئەوە لەبەر چاو بگیرێت 

كە ئایا لە توانایاندایە تێچووی شوێنی نیشتەجێ بدەن، كە ئەمە الیەنێكی 

گرنگە بۆ دۆزینەوەی ئارامی و جێگیری لە ئاوارەییدا. 

بارقورسی دارایی لە بەكرێ گرتنی شوێنێكی نیشتەجێ كە دەچێتە سەرشانی 

زۆرینەی خێزانەكان لەو ناوچانەدا دەشێت ببێتە هۆی ئەوەی كە 

زۆرینەیان ڕووبەڕی پێچۆڵ كردن ببنەوە یان زۆریان لێبكرێت كە 

دووبارە لەو شوێنە نەمێنن.

كۆتا تێبینی لەسەر شكستباری دەگەڕێتەوە بۆ 

هاوڕێژەی خێزانەكان كە لە ئێستادا پشت 

دەبەسن بە سەرچاوە نابەردەوامیەكانی 

داهات بۆ ئەوەی بتوانن بگوزەرێن 

و ژیانی ئاسایی ڕۆژانەی خۆیان 

بەسەربەرن) قەرز لە تۆڕی 

فراوانرتی خێزانی هەروەها 

سرتاتیجیەتی نەرێی گونجاندن(. ئەمە 

جێبەجێ دەبێت بەسەر ئەو ناوچانەی كە كەمرت 

بەرلێشاوی خێزانە ئاوارەكان بونەتەوە، هەروەها بۆ 

ناوەندی قەزای سلێامنی ) بەوە شێوەیە كێشەی سەرەكی 

كۆمەڵگای خانەخوێ یە(. بارودۆخەكە سەرئەنجامێكی 

راستەوخۆی قەیرانی داراییە لەسەرتاسەری هەرێمی كوردستان، 

هەروەها دەشێت زۆرینەی خێزانەكان بگەیەنێتە لێواری هەژاری ئەگەر 

ئەم سەرچاوە نابەردەوامیانەی داهات زیاد لە سنوری خۆی بێت.

هەرچەندە 

بەتایبەتی نیوەی 

ئاوارە ناوخۆییەكان و 

زۆرینەی پەنابەران بەدوای پەناگەیەك 

گەڕاون لە ناوەندی قەزای سلێامنی، زۆرینەی 

نیوەكەی تر گەیشتونەتە ئەو ناوچانەی كە پێشرت 

تاڕادەیەك ناوچەیەكی هەژارتربوون بە بەراورد 

لەگەڵ ناوچەكانی تری پارێزگاكە، 

وەكو كەالر، كفری، 

دەربەندیخان
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شێوەی31. هێلكاری ئاستی نەخوێندەواری سەرۆك خێزانەكان لەسەر ئاستی چینەكان

( رۆز یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
31%

( مھك یواش�ل  ) رھبوروهد یناكھچوان 
30%

ینام�لس یاگز�راپ  یدنهوان 
19%

یرفك رالھك و 
36%

0% 40%

ھك ناكھناز�خ  كۆرھس  یهژ�ڕ 
نین راوهدن�وخ 

ھییھچوان ھڵاخ  ینووب  شھباد 
رھسھل ناكھییھكیزن  ھییایفارگوج 
یواش�ل ھك  یھناچوان  وھئ  .ھشخھن 

ھل ھی  یتیرب  هوودرك�ت  یووڕ  هروھگ 
وھئ ناكود - ناخیدنھبرهد ، ڵامھچمھچ ،

یووڕ رتمھك  یواش�ل  ھك  یھناچوان 
، رهدشپ ھجبھلھھ ، ھل  ھی  یتیرب  هوودرك�ت 

رووزهراش قداصدیس ، ھیناڕ ،
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 زانیارییەكانی بواری خوێندن بە بەكارهێنانی تێكڕای گشتی ڕێژەی بەشداربوون 

لە قوتابخانە، لێرەدا شیكار دەكرێن، كە ڕێژەی ئەو خوێندكارانە پیشان دەدات 

كە چوونەتە قوتابخانە بۆ هەر قۆناغێكی خوێندن بەبێ لەبەرچاو نەگرتنی 

ئەوەی كە ئایا لە كۆمەڵی تەمەنی فەرمین كە تەمەنەكەیان یەكسانە بە ئەو 

قۆناغەی خوێندنەكەیان. ئەمە ڕوودەدات لەبەرئەوەی خوێندكارەكان پابەند 

نین بەو شێوەی كە ڕاستەوخۆ لە سەرەتاییەوە بۆ قۆناغی ناوەندی و پاشان بۆ 

زانكۆ بڕۆن، بەڵكو زیاتر ماوەی نێوان قۆناغەكانی خوێندن لەو ماوەیەی كە لە 

خوێندن دادەبڕێن تێكەاڵو دەكەن. 

ڕێژەی وازهێنان لە خوێندن لە نێوان قۆناغی سەرەتایی و ئامادەیی لە ئاستێكی 

بەزردایە، بەاڵم زۆرینەی خیوێندكارەكان دووبارە دەچنەوە بەرخوێندن لە 

قۆناغی ئامادەیی لە تەمەنێكی درەنگی ژیانیاندا. بۆمنونە 55% لە 

خوێندكارەكانی قۆناغی 10بۆ12 لە ڕاستیدا 3بۆ5 ساڵ گەوەرترن لە تەمەنی 

فەرمی یان ئاسایی كۆمەڵی تەمەنی چوونە بەرخوێندن لەو ئاستەدا بریتی یەلە 

15بۆ 17 ساڵ(. 

ڕێژەكانی تۆماركردن لە قوتابخانە لە قۆناغی سەرەتایی تا ڕادەیەك بەرزە 

هەروەها گونجاوە لەسەرتاسەری ناوچەكانی پارێزگای سلێامنی، كە بە گشتی 

ئاماژەیە بۆ ئامادە نەبوون و بوونی بۆشاییەكی گەورە لە كەرتی خوێندن لەو 

قۆناغی خوێندنانەدا. 

تەنانەت لە كەالر و كفری تۆماركردن لە قۆناغی سەرەتاییدا لە هەمان ئاستدایە 

بە بەراورد لەگەل ناوەندی قەزای سلێامنی. مانای ئەوەیە كە گرفتەكانی 

ئاوارەیی و نزیكی ناوچەكانیان لە نزیكی ناوچە كێشە لەسەرەكان توانایەكی 

باشیان نەبووە بۆ تەرخان كردن و گەشەپێدانی خزمەتگوزارییەكانی خوێندن. 

لەگەڵ ئەوەشدا، لە ناوچەكانی كەالر و كفری كە ڕێژەی تۆماركردن لە قۆناغی 

ئامادەیی بەشێوەیەكی بەرچاو كەم دەكات، بەتایبەتی بۆ كوڕان. لە ناوچەكانی 

تری پارێزگاكە ڕێژەی تۆماركردن لە قۆناغی ئامادەیی لە ئاستێكی بەرزدایە 

)زیاترە لە ڕێژەی 100% لە پایتەخت و لەناوەندی ناوچەكانی تر بریتیە لە 

90%(. خەسڵەتێكی تری گرنگ بوونی هەیە، ئەویش ئەو ڕاستیەیە كە 

تۆماركردنی كچان بۆ خوێندن یەكسانن لەگەڵ كوڕاندا لەهەموو ئاستەكانی 

خوێندن.

هەرچەندە كە شتێكی ئاشكرایە كە سەرەڕای بوونی ڕێژەیەكی زۆری تۆماركردن 

لە هەموو قۆناغەكانی خوێندن، بواری خوێندن بەشیوەیەكی بەرچاو كەوتۆتە 

بەر كاریگەری قەیران و رێگری دارایی، لە ڕووی كەمی دارایی بۆ پێدانی 

مووچەی مامۆستاكان لە كاتی پێویستدا، بەمەبەستی فراوان كردنی ژێرخانی 

ئابووری بواری خوێندن) بۆمنونە، بە دروست كردنی بینای نوێی قوتابخانەكان و 

فراوان كردنی پۆلەكان بۆ ئەوەی زۆرترین ڕێژەی خوێندكاری نوێ وەربگیرێت 

لە تەمەنی خویندندا بۆ ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران(.

ئەو ڕێگرییانە دەبنە هۆی زیاتر قەرەباڵغ بوونی پۆلەكان و بەوەش دەبێتە رێگر 

بۆ توانای الیەنە پەیوەندی دارەكان لەوەی كە نەتوانن پارێزگاری لە چۆنێتی 

بواری خوێندن بكەن. زیاتر لەوەش، لە ساڵی خوێندنی پار چەند حاڵەتێك لە 

ئارادابوون لە زۆرینەی خوێندنگاكان ئەویش ئەوە بوو كە بەشێوەیەكی كاتی 

دابخرێن بەهۆی ناڕەزایی و خۆپیشاندان لەو دۆخەی كە لە ئارادایە. هەرچەندە 

ئەو ڕێگرییانە نە تێكەڵ بە ڕوپێوەكە كراون نە بە گفتوگۆی گروپە 

دیاریكراوەكان)FGD( كە بەشیوەیەكی زۆر قورس خوێندنی مندااڵنی 

شێواندووە. هەرچەندە مندااڵنی پەنابەر گرفتێكی گەورەتر دروست دەكەن بۆ 

الیەنە پەیوەندی دارەكان و هاوبەشە مرۆییەكان لە بواری خوێندن.

لە ئاوارەبووندا، منداڵە سوورییەكان ناچنە بەر خوێندن، ڕێژەی تۆماركردن 

دەگاتە 54% و 2% بۆ قۆناغی سەرەتایی، هەروەها بۆ قۆناغی ئامادەیی بە 

دوایەكدا، بۆ دانیشتوانی نێرینە، 61% و 11% بۆ قۆناغی سەرەتایی و ئامادەیی 

بۆ دانیشتوانی مێینە. 

لەسەر ئاستی هەردوو كۆمەڵەكە، حاڵەتەكە زەنگێكی مەترسیدارە لەو ڕووەوە 

كە 57%ی منداڵی تەمەن 6 بۆ 17 لە دەرەوەی سیستەمی خوێندنی فەرمین، كە 

بۆتە كێشەیەكی گرنگ بۆ گەشەی داهاتووی مرۆڤــ . پرسیارە سەرەكیەكە 

ئەوەیە كە بۆچی ئەم كۆمەڵەیە ناچنە بەرخوێندن و بەرهەڵستی دەكەن وەك 

هەمان كۆمەڵەكانی تر لە ناو كۆمەڵگا خانەخوێكان و ئاوارە ئاوخۆییەكان، 

هەروەها چۆن كاری وەها بكرێت ئەو خوێندكارانە بگەڕێنەوە بۆ خوێندن.

7. گرفتەكانی بواری خوێندن 
گفتوگۆكان و كورتەی لێكۆڵینەوە سەرەكیەكان
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ڕێژەكانی تۆماركردن لە خوێندن لەسەر ئاستی چینەكان 

چوون بۆ قوتابخانە شیكاری دەكرێت بە كۆی گشتی ڕێژەكانی تۆماركردن بۆ 

قۆناغی سەرەتایی و ئامادەیی12 . لە ناوەڕۆكدا خواسرتاوە كە پشت بە كۆی 

گشتی ڕێژەكان ببەسرتێت لەبەرئەو ڕاستیەی كە خوێندكارەكان لە هەردوو 

قۆناغی سەرەتایی و ناوەندی بە گشتی لەسەروو تەمەنی فەرمی قۆناغەكەن، 

بەمانایەكی تر تەمەنی خوێندكارەكان زیاترە لەو قۆناغەی كە تیایدا دەخوێنن. 

ڕێژەكانی خوێندن بەجێهێشن لە ئاستێكی بەرزدایە، بەاڵم زۆرینەی 

خوێندكارەكان جارێكی تر دەگەڕێنەوە بۆ خوێندن لە تەمەنێكی دەرنگی 

ژیانیاندا ) كاریگەری پەشیامن بونەوە(. چاوەڕوان دەكرێت كە حەزكردن 

بەخوێندن هەبێت، كە دەبینین ڕێژەكانی تۆماركردن لەسەروو 100% یە لە 

قۆناغەكانی سەرەتایی كە وەك منونە وەریبگرین. لەبەرئەم هۆیە، تاقی 

كردنەوەی كۆی گشتی پوختەی ڕێژەكان تەنها بەشێوەیەكی فراوان، چوون بۆ 

قوتابخانە كەم دەخەمڵێنێت13.

ڕێژەكانی تۆماركردن لە خوێندنی سەرەتایی )قۆناغەكان 1بۆ9( دا دەردەكەوێت 

كە تاڕادەیەك لە ساتێكی گونجاو وەستابێت. چەند جیاوازییەكی كەم 

بەدیدەكرێت لەسەرتاسەری چینەكان، كە بەشێوەیەكی گشتی ئاماژەیە بۆ 

نەبوونی بۆشاییەكی بەرچاو و گرنگ لە كەرتی خوێندن بەشێوەیەكی گشتی 

)شێوەی32(. تۆماركردن لە خوێندنی سەرەتایی لە پارێزگای سلێامنی لە هەمان 

ئاست دەوەستیێتەوە لە سەرتاسەری هەرێمی كوردستان، لەسەروو كۆی گشتی 

ڕێژەی گشتی كە بریتیە لە %100.

12. كۆی گشتی تۆماركردن به  دابه ش كردنی ژماره ی خوێندكاران ده ست ده كه وێت ، 

به سه ربه خۆیی  له ته مه نی خویندكاره كان، له هه ر قۆناغێك ) سه ره تایی بێت یاخود ئاماده یی( به  

كۆی گشتی ژماره ی منداڵه كان به سه ر ته مه نی كۆمه ڵه كه  یه كسانه  بۆ هه ر قۆناغێك. له  

به رامبه ردا پوخته ی تۆماركردنه كه  دابه شی كۆی گشتی ژماره ی ته نها ئه و خوێندكارانه ی كه  

ته مه نیان یه كسانه  به و قۆناغی خوێندنه ی كه  پێویسته  تێیدا بن، به  كۆی گشتی ژماره ی 

منداڵه كان بۆ ئه و كۆمه ڵی ته مه نه . تێكڕای كۆی گشتی تۆماركردن له  كرداردا له و مندااڵنه  پێك 

هاتووه  كه  له  قۆناغێكی خوێ،دنی دیاری كراودان« له  ده ره وه ی ئه و كۆمه ڵه ی كه  هاوشانیانن«. 

بۆ منونه  منداڵێكی ته مه ن 19 ساڵ كه  ده چێته  ئاماده یی ده خرێته  كۆی گشتی تۆماركردن نه ك 

له  كۆی گشتی ڕێژه ی پوخته كان.

13. ته مه نی تایبه تی كۆمه ڵه كان بۆ قۆناغی سه ره تایی )قۆناغی 1بۆ9( گونجاوه  بۆ ئه و 

مندااڵنه ی كه  ته مه نیان له  نێوان 6بۆ14 ساڵه . بۆ ئاماده یی )قۆناغه كانی 10بۆ12( كۆمه ڵه ی 

ته مه نه كه یان گونجاوه  بۆ ئه و مندااڵنه ی كه  ته مه نیان له  نێوان 15 بۆ 17 ساڵه .

لەالیەكی ترەوە قۆناغی ئامادەیی، ئاستەكەی زۆر بەرزە)زۆر لەسەروو 110% لە 

پایتەخت و دەوروبەری و 90% بۆ ناوەندی ناوچەكانی تر(. دەبێت تێبینی ئەوە 

بكرێت كە زیاتر لە نیوەی خوێندكارەكان لە قۆناغی ئامادەیی، لە تەمەنی 

ئاسایی ئەو قۆناغەی كە تیایدا دەخوێنن، گەورەترن ) بۆمنونە لە 17 ساڵ 

گەورەتر(. ئەمە ئاماژەیە كە كاربەدەستانی پارێزگاكە كاریگەری زۆریان هەبووە 

بە دابین كردنی ئاستەكانی خوێندنی ناوەندی لە ماوەی چەند ساڵی رابوردودا، 

گەڕانەوەی ژمارەیەكی بەرچاو و سەرنج راِكێش بۆ قوتابخانە كە ئەگەری ئەوە 

هەبووە كاریان كردبێت یاخود بۆ یارمەتی خێزانەكانیان كاریان كردووە. 

بە شێوەیەكی بەراورد كاری گشتی ڕێژەكانی تۆماركردن لە هەردوو پارێزگاكەی 

تر لە هەرێمی كوردستان لە ڕێژەی 80% تێنەپەڕیوە. هەرچەندە ئەو 

گەشەكردنە كەمرت تێبینی دەكرێت لە ناوچەكانی كەالر و كفری، كە دەكرێت 

پەیوەندی هەبێت بە توانستی كەمرت لە دابین كردنی خویندنی ناوەندی ئەگەر 

بەراورد بكرێت لەگەڵ قەزاكانی تردا، یاخود دەشێت پەیوەندی هەبێت بە 

كاریگەری قورسی ئاوارە ناوخۆییەكان.

ڕێژەكانی تۆماركردن له  قوتابخانه 
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شێوەی 33. كۆی گشتی تۆماركردن بۆ قۆناغی سەرەتایی و ئامادەیی بۆ هەر كۆمەڵی دانیشتوانێك و جۆری كۆمەاڵیەتی)جێندەر(1

1.خوێندنی سه ره تایی بۆ حاڵه تی ئاواره  ناوخۆییه كان به  تیكه اڵوبوونی سه ره تایی )قۆناغی 1بۆ6( خویندنی ناوه ندی )قۆناغی 7بۆ9(.

شێوەی32 . كۆی گشتی ڕێژەی تۆماركردن بۆ قۆناغی سەرەتایی و ئامادەیی لەسەر ئاستی چینەكان و جوگرافیا

ڕێژەی تۆماركردن لەسەر ئاستی كۆمەڵەی دانیشتوان

لە كاتێكدا ڕێژەكان بۆ كۆمەڵگای خانەخوێ وا دەردەكەوێت كە گونجاوبێت 

لەم ڕوانگەیەوە، )بەتایبەت دەركەوتنی ئاستێكی بەرزی قۆناغی ئامادەیی، وەك 

لەسەرەوە باسی كرا(، بارودۆخەكە بۆ ئاوارە ناوخۆییەكان پەنابەران ئەگەر 

بەراورد بكرێت لەگەل ئاستە منونەییەكان، ئەوان دواكەوتوون.)شێوەی33(. 

بەتایبەتی لە حاڵەتی پەنابەران، كە زانیارییەكان دابەش بوونێكی دیار پیشان 

دەدەن. دووركەوتنەوە لە قۆتاغی سەرەتایی بە بەراورد لەگەڵ كۆمەڵەكانی تر 

تێبینی دەكرێت، بەاڵم زانیارییەكان بۆ قۆناغی ئامادەیی ئەوە دەخەنە ڕوو كە 

تۆماركردن لەو قۆناغانەدا بە نزیكەیی بوونی نیە. 

ئەوە ئاماژەیە بەوەی كە ڕێژەیەكی زۆر لە مندااڵن لە تەمەنێكی زوودا لە 

قوتابخانە دوور دەكەونەوە - نیشاندەرە ڕاستیەكە بریتیە لە 50% لە منداڵە 

سورییەكان تەمەنیان لە نێوان 6 بۆ 14 ساڵە هەروەها 88% لە نیوان 15 بۆ 17 

ساڵە كە بە هیچ شێوەیەك نەچوونەتە هیچ جۆرە قۆناغێكی خوێندنی فەرمی. 

دابەزینی ئەو نیشاندەرە بۆ ئاستی تۆماركردن بۆ ئاوارە ناوخۆییەكان كەمرت 

سەرەكیە. بۆ قۆناغی خوێندنی سەرەتایی، زانیارییەكان پێشنیاری ئەوە دەكەن 

كە چوونی كچان بۆ قوتابخانە بریتیە لە 88% كەمرت لەو ڕێژەیەی كە پێویستە 

چاوەڕێ بكرێت، بە بەراورد لەگەڵ كوڕان. بۆ قۆناغی ئامادەیی دابەزینەكە 

زۆرە، كە نیشاندەرە بۆ ئاست نزمی توانای قوتابخانەكان، لە وەرگرتنی گشت 

ئاوارە ناوخۆییەكان كە خواستیانە بەشداری لە پرۆسەی خوێندن بكەن لەو 

ئاستەی خوێندندا.
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بازاڕی سلێامنی، له الیه ن ئاواره  و په نابه ر و خه ڵكی خانه خوێوه  به كارده هێرنێت، وێنه گر: هه ڵۆ النۆ، 2015



   پێویستە كارمەندانی ڕێكخراوە مرۆییەكان و كاربەدەستانی ناوخۆیی 
یارمەتیدەری یەكرتی بن لە ڕێبازی كاركردن و بەرنامەكانی پەرەپێدان بۆ 

كارئاسانی ئەو بارەی كە كەوتۆتە سەر تێچووی بەكرێ گرتنی شوێنی نیشتەجێ 

بوون لەسەر زۆرینەی خێزانەكان بەتایبەتی لە ناوەندی قەزای سلێامنی. 

ئەم قەزایە بەرزترین ئاستی تێكڕای كرێ گرتەی هەیە لە سەرتاسەری هەرێمی 

كوردستان، هەروەها دەستەاڵتدارانی ناوخۆیی ئامانجی پێش وەختیان هەبووە 

بۆ مامەڵە كردن لەگەڵ ئەو بابەتە، ئەویش بە داواكردن لە خاوەن موڵكەكان بە 

كەم كردنەوەی كرێی سەر موڵكەكانیان. زۆرینەی خێزانەكان یان خێزانی ئاوارە 

ناوخۆییەكان و پەنابەران یاخود كۆمەڵگای خانەخوێ لە هەوڵێكی مەترسیدان 

بۆ دانی ئەو كرێ یە.

ئەمە دەبێتە هۆی قەرزاری و ناجێگری لە شوێنی نیشتەجێدا لە پێناو گەڕان 

بەدوای یەكەیەكی نیشتەجێی هەرزانرت. بەمەبەستی ڕێگەگرتن لەو دیاردەیە لە 

ڕیگای هاوكاری كردن، جێبەجێ كردنی ئالیەتێكی ماوە كورت، وەك دابین 

كردنی پارەی نەختی بۆ دابین كردنی كرێ14، مەودای مامناوەند بۆ جێگیركردن 

و دروست كردنی بیناكردنی خانوو لەجیاتی خانووی كرێ ) بە بەشداری كردنی 

دەسەاڵتداران بۆ بەهێزكردنی دڵنیایی خاوەن موڵكەكان(. 

هەرچەندە بۆ مەودایەكی ماوە درێژ كەمكردنەوەی ئەو پەستانەی كە لەسەر 

بواری كەرتی نیشتەجێ هەیە لە ناوەندی قەزای سلێامنی ئەو پێوەرانە دەگرێتە 

خۆ وەك پەرەپێدان و دابین كردنی یەكەی نیشتەجێی نوێ، یاخود دروست 

شاری نوێ لەدەرەوەی ناوەندی شارەكان دابین كرابێت بە خزمەتگوزاری گشتی 

و دروست كردنی ژێرخانێكی پتەو بۆ هاندانی دووبارە جێگیركردنەوەی 

هاواڵتیان.

14. ئه و به رنامه ی بڕه  پاره یه  ده بێت دڵنیایی ته واو بدات كه  نابێته ن هۆی كاریگه ری هه اڵوسان 

له  ناوه ندی بازاڕی كرێدا، یان ببێته  كاریگه ری كرێچی زیاتر له  ناوچه  قه ره باڵغ نیشنه كاندا. ئه وه  

كارێكی گرنگه ، به تایبه ت بۆ ناوه ندی قه زای سلێامنی، كه  پێشرت نزیكه ی میوانداری %90 

دانیشتوانی په نابه راىن كردووه  له  پارێزگاكه  و نیوه ی دانیشتوانی ئاواره  ناوخۆییه كان. هه روه ها 

ئه و قه زایانه ی كه  به زرترین تێكڕای كرێچیان هه یه  له  سه رتاسه ری هه رێمی كوردستانی عێراق« 

ALNAP 2015  ڕینامیی كاری هونه ری مه رجی پاره  پێدان بۆ كرێ«

   پێویستە لەسەر كارمەندانی پەناگاكان بە فراوان كردنی مەودای 
یارمەتیەكان بۆ خێزانەكان بۆ ڕاپۆرتدان لەسەر حاڵەتی پێچۆڵ كردن، هەروەها 

دەستەاڵتدارانی ناوخۆیی پێویستە ڕێكەوتننامەی بەكرێ گرتن ڕیكبخەن. 

زانیارییەكان ئاماژە بە ڕێژەیەكی بەرزی دیاردەی پێچۆڵ كردن دەكەن بۆ 

خێزانەكانی ئاوارە ناوخۆییەكان لە ماوەی 12مانگی رابوردودا. بۆ كۆمەڵەی 

دانیشتوانەكان دەست گەیشتنیان بە یارەمەتی فەرمی و یاسایی تا ڕادەیەك 

كارێكی قورسە، هەروەها ئەو شوێنانە مەترسیدار نین كە كارمەندانی پاراسن 

دەتوانن هەوڵەكانی خۆیان بەئەنجام بگەیەنن. 

ئەو خێزانانەی كە شوێنی نیشتەجێیان پێچۆڵ كراوە سوودمەند دەبن لە 

یارمەتیە یاساییەكان لەسەر پێدانی ڕاپۆرت بۆ هەر دیاردەیەكی پێچۆڵ كردن 

ئەگەر ڕووبدات، بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێكی ووتوێژكارانە لەگەڵ خاوەن 

موڵكەكان، هەروەها بۆ دۆزینەوەی شوێنی نیشتەجێی نوێ.زۆرینەی 

حالەتەكانی پێچۆڵ كردنەكان بە ژمارەی تەواو روویداوە لە ناوەندی قەزای 

سلێامنی، بەاڵم لە كەالر و كفری تا ڕادەیەك ڕێژەكە بۆ پێچۆڵ كردن لە ئاستێكی 

بەرزدایە لەسەرئاستی دانیشتوان، ئاماژە بەوەدەكرێت كە ئەو ناوچانە كێشەی 

تایبەتیان هەیە كە پێویستە بەهەند وەربگیرێت.

سەبارەت بە كردارەكانی تایبەت بە دەستەاڵتدارە ناوخۆییەكان، پێویستی بە 

داكۆكی فەرمی هەیە بۆ بەهێزكردنی ڕێكەوتننامەی نورساو كە پارێزەرێكی باش 

دەبێت بۆ هەردوو الیەنی كرێچی و خاوەن موڵك. بە دڵنیاییەوە ڕێكەوتننامەی 

نورساو تەنها لە ناوەندی قەزای سلێامنی باڵوە و لە ناوەندی ناوچەكانر تر 

كەمرت ئەو نورساوە تێبینی دەكرێت.

   كارمەندانی پەناگاكان و دەستەاڵتدارانی ناوخۆیی پێویستە لەسەریان كە 
هاریكاری یەكرتی بكەن بۆ چارەسەركردنی كێشەی كەمی یەكەی نیشتەجێ 

بوون بۆ بەشێكی بەرچاوی ئاوارە ناوخۆییەكان لە كفری. لەو شارەدا زۆرینەی 

خێزانی ئاوارە ناوخۆییەكان لە بینای قوتابخانە ناوخۆییەكاندا دەمێننەوە. 

8. دەرئەنجام و پێشنیارە سەرەكیەكان

1. بارودۆخی نیشتەحێ بوون
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   دەستەاڵدارانی ناوخۆ بۆ مەبەستی ئاسانكاری پێكەوە ژیان و تێكەاڵوبوون 
لە نیوان كۆمەڵگای خانەخوێ و ئاوارەكاندا پاڵپشتی دەكەن، بۆ بەهێزكردنی 

پەیوەندیەكانی نێوان هاوسێكان و هێوركردنەوەی تەنگژە كۆمەاڵیەتیەكان، 

دروستكردنی ژینگەیەكی ئارام بۆ هەمووال. 

گفتوگۆی گروپە دیاریكراوەكان FGD لەگەڵ ئەندامانی كۆمەڵگای خانەخوێ و 

ئاوارە ناوخۆییەكان ئاماژەیان بە كەمی دڵنیایی كرد لە نێوان كۆمەڵگاكان لە 

ناوچە شارنشینەكاندا. ئەویش بە ڕۆڵ گێران لە بۆنە هاوبەشەكان و دروست 

كردنی پەیوەندی لەنێوانیاندا 0 وەكو هۆڵە كۆمەاڵیەتیەكان، چاالكیە 

وەزرشیەكان، كۆمەڵەی گەنجان و ئافرەتان( وەك خاڵی پەیوەندی نێوان 

دانیشتوانی هەموو كۆمەڵەكان زۆر جەختی لەسەر كرایەوە و پەرەی زیاتری 

پێدرا.

كارمەندانی ڕێكخراوە مرۆییەكان دیسانەوە هاوبەشی دەكەن لە كاریگەری 

جێبەجێ كردنی پڕۆژەی كاریگەری خێرا)QIP( كە بەشێوەیەكی سەرەكی 

پڕۆژەكانی ژێرخانی ئابوورین كە سوود دەبەخشێت بە هەموو چینەكانی 

كۆمەڵگا.

   كاربەدەستانی دەستەاڵتدارانی ناوخۆیی، بەیارمەتی لەگەڵ ڕێكخراوە 
كۆمەاڵیەتیە مەدەنیەكان، دەبێت پەرە بەو بەرنامانە بدەن كە خزمەتگوزاری 

زمانی كوردی پێشكەش دەكەن بۆ ئاوارە ناوخۆییەكان. 

چەند بەڵێنێك لە گفتوگۆی گروپە دیاریكراوەكان لەگەڵ ئەندامانی كۆمەڵگای 

خانەخوێ و ئاوارە ناوخۆییەكان ئاماژەیان دا بە بەربەرستی ئاخاوتن و زمان 

وەك هۆكاری پەیوەندی و تێكەالوبوون لە نێوان كۆمەڵگاكان . 

پێشكەش كردن و پاڵنەر بۆ فێربوونی زمانی كوردی دەبێتە ئاسانكاری بۆ 

گونجاندنی ئاوارە ناوخۆییەكان بۆ ژینگەیەكی نوێ هەروەها بەهێزكردنی 

تێكەاڵوبوون و پێكەوە ژیان.

   رێكخراوە مرۆییەكان پێویستە پێگەی پێوەژیانی كۆمەاڵیەتی بكەنە 
ئامانج، بەوەی كە بابەتێكی گشتگیرەو بە درێژایی هەموو كارە كردارییەكان، 

لەهەمان كاتدا كاربەدەستانی حكومی دەبێت بەشێوەیەكی ئاشكرا پەرە بە 

پێكەوە ژیان بدەن و پەسەندی بكەن.

 لە ئێستادا پێكەوە ژیان بەشێكی تایبەتە لە كارە كردارییەكان )یان گوزەرانی 

كتوپڕی و پێكەوە ژیانی كۆمەاڵیەتی( لە چوارچیوەی كارە مرۆییەكانە. 

خستنەڕووی حاڵەتە هەستیارەكانی پێكەوە ژیانی كۆمەاڵیەتی و هەستیاری بە 

نایەكسانی لە نیوان كۆمەڵە دانیشتوانەكان، كارێكی گرنگە بۆ بە ڕێچكەگردتنی 

الیەنەكانی پێكەوە ژیانی كۆمەاڵیەتی لە تەواوی دەستە-كارەكاندا و 

هەڵسەنگاندنی رێگاكانی بەهێزكردنی پێكەوە ژیان. 

ئەمە دەبێت گونجاوبێت لەگەڵ ئەو هەواڵنەی كە پەیوەندی بەهێز پەرەدانی 

ئاشتەوای و پێكەوە ژیانەوە هەیە، بە پێچەوانەی باڵوبونەوەی ئەو بیرو 

بۆچونانەی كە پێی وایە هیچ كەس براوە یان خاوەنی پلەیەكی بەرز نیە بۆ هیچ 

الیەنیئَك لەو قەیرانی ئاوارەییەدا، جگە لەوەی كە گشت كۆمەلگای 

دانیشتوانەكان كەوتونەتە ژێر كاریگەری قەیرانەكە.

2. پێكەوە ژیانی كۆمەاڵیەتی لە ناوچە شارنشینەكان 
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   پێویستە لەسەر كارمەندانی بواری گوزەران، كە هەوڵی كردنەوە و فراوان 
كردنی خولی ڕاهێنانە پیشەییەكان بدەن لە ناوچەكانی تری پارێزگاكە. 

كە دەبێتە هۆی پێدانی بەشێكی زۆر لە دانیشتوان كە لە ئێستادا لە توانایاندا 

نیە بۆ كار بگەڕێن لەبەر نزمی ئاستی خوێندەواریان و نەبوونی شارەزایی 

لەبواری كاركردن، كارێك بكرێت دووبارە بچنەوە ناو بواری كاركردن لە بازاڕی 

كاردا، ئەوەش بەدابین كردنی ڕاهێنانی پیشەیی، كاری دەستی و بوارەكانی تر 

دێتەدی )پاڵپشتی كردنی دارایی بۆ دابین كردنی هەر كەل و پەلێكی سەرەتایی 

ئەگەر پێویست بكات(. گفتوگۆی گروپە دیاریكراوەكان لەگەڵ پەنابەران 

ئاماژەیان بۆ ئەوە كرد كە لەگەڵ ئەوەشدا هەلی ڕاهێنانێكی كەم لە ئارادایە 

لەو بوار و شارەزاییانەدا لە دەرەوەی ناوەندی قەزای سلێامنی. 

   ڕێكخراوەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان و ڕێكخراوە ناحكومیە 
نێودەوڵەتیەكان و ژووری بازرگانی ناوخۆ لە توانایاندایە كە هاوكاری پێشكەش 

بكەن بۆ ئەوەی پشتگیری پەنابەران بكەن بۆ پەرەپێدانی پڕۆژەی هاوبەش 

لەگەڵ كۆمەڵگای خانەخوێ. ئەو حاڵەتەی كە پەنابەران تێیدان، ئەندامانی 

تاكەكانی پەنابەرانی سووریی لە توانایاندا نیە كە دەست بەكارێك بكەن 

لەدەرەوەی سنوری خێوەتگەكان. 

تاكە سیستەمێكی جێگرەوە بۆ دەستپێشخەری كار بۆ پەنابەران بۆ دروست 

كردنی پڕۆژەی هاوبەش لەگەڵ دەستپێشخەریەكانی ناوخۆیی. ئەم كارە 

پێویستی بە سەكۆیەكی پشتگیری هەیە بۆ پەنابەران بۆ دیاری كردن و 

پەیوەندی كردن و هاوبەشی پێكردن لەگەڵ الیەنە ناوخۆییەكان، لە هەمان 

كاتدا دڵنیابوونەوە لە پاراستنی یاسایی لەگەڵ هاوبەشی پەنابەران.

   بوونی كاراكتەری دارایی بەهێزتری بچوك لە پارێزگاكە كارێكی پێویستە بۆ 
چاالكیەكانی گوزەران بۆ مەودایەكی درێژتر. لەگەڵ ئەوەشدا نەبوونی 

كاراكتەری دارایی بچوك بریتیە لە كێشەیەكی درێژخایەن لە سەرتاسەری 

عێراق، تیكەاڵوبوونی گوزەران لە بوارەكانی پەرەپێدانی كاركردن سوودمەند 

دەبێت لەو جۆرە پاڵپشتیە داراییە.

   ئەو كارەكتەرانەی كە گوزەران و بڕ پارە دابین دەكەن بۆ كاركردن، دەبێت 
ئەوە لەبەرچاو بگرن كە كارەكانیان چڕ بكەنەوە لەبارەی بەرنامەكانیانەوە لە 

دەرەوەی ناوەندی پارێزگای سلێامنی و ئەو خێزانە شكستبارانەش لەخۆ 

بگرێت كەلە كۆمەڵگای خانەخوێكانن. 

لە كاتێكدا كە پارە دابین كردن بۆ كاركردن وەك یەكێك لە بەرنامە گوزەرانیەكان 

دەمێنێتەوە لەسەرانسەری هەرێمی كوردستان، دووبارە بیركردنەوە لە بواری 

ئەو بەرنامەیە دەشێت زۆر بە سوودبێت بۆ تەواوی حكومەت، نەك تەنها 

ناوەندی قەزای سلێامنی كە بە زۆری چڕبونەوە لە ناوچەكانی كەالر و كفریە 

بۆمنونە ئەو ناوچانەی كە دەبێت زۆر سوودمەندبن لە بەرنامەی پێدانی پارە بۆ 

مەبەستی كاركردن، ڕێژەیەكی زۆری بێكاریان پیشانداوە. 

جگە لەوە، لە كاتێكدا چڕبونەوەكە زیاتر لەسەر دابین كردنی كار بووە بۆ 

كۆمەڵگای ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران، فراوان كردنی ئەو بەرنامەیە دەبێت 

ئەو خێزانە شكستبارانە لە خۆبگرێت كەلە كۆمەڵگای خانەخوێن كە دەبێتە 

هۆی فراوان بوونی هاریكاری سوودگەیاندن بۆیان و كەمكردنەوەی كێشەكانیان 

كە ڕوودەدات كاتێك هەندێ گروپ دوور دەخرێنەوە لەو بەرنامەیە لە چەند 

ناوچەیەكی تایبەتی دیاری كراو. 

3. گوزەرانێكی بەردەوام و پتەو
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   كارمەندانی ڕێخكراوە مرۆییەكان و پەرەپێدان لەگەڵ كاربەدەستانی 
ناوخۆیی پێویستە بەیەكەوە كاربكەن بۆ هاریكاری كردن لە سەر چەند 

میكانیزمێكی پێدانی نەختی، هەروەها دڵنیا بوون لە بەردەوامی لە 

مەودایەكی درێژتر، ڕێگەگرتن لە دووبارە بونەوەی سیستەمی پاراستنی 

كۆمەاڵیەتی. یارمەتیدانی پێدانی نەختی زۆر خێرا دەبێتە یەكێك لە 

میكانیزمەكانی بەهاناوە چوون بۆ قەیرانی ئاوارەبوون لە هەرێمی كوردستان. 

لە پاریزگای سلێامنی زۆر لە بەرنامە خێرخوازییەكان لە ڕێی چەند هاوبەشی 

كارێكی جیاوازەوە جێ بەجێ كراوە و بوونی هەیە: پێدانی نەختی بۆ كرێ، بۆ 

خوێندن، بۆ مەبەستی دابین كردنی خواردن، بۆ دەست كەوتنی كار، هەروەها 

دانەوەی نەختی بێ مەرج. ئەم پاڵپشتە داراییە دابین دەكرێت سەرەڕای دابین 

كردنی ئەو بڕە نەختیانەی كە دەستەاڵتدارانی ناوخۆیی دابینی دەكات بۆ 

خێزانە شكستبارەكان لە كۆمەڵگای خانەخوێ وەك بەشێك لە تۆری پاراستنی 

كۆمەاڵیەتی. 

لەبەرئەوەی ئەو بڕە پارەیە دراوە و هەروەها ژمارەی خێزانە بە ئامانجكراوەكان 

زیاد دەكەن، دەبێت هاریكاری نێوان هاوبەش كارەكان پتەوتر بكرێت و 

بەهێزتر بكرێت و لەبەرچاو بگیرێت هەروەها بیروڕاكان زیاتر لێك نزیكرێتەوە 

بۆ زیارتر لێك تێگەیشن لە پێناو ئەوانەی كە سوودمەند دەبن. دەستكەوتەكان 

لە هاوبەش كارەكانەوە لە مێزگردی كارەكان كەلە سلێامنی بەڕێوەچوو 

ئاماژەیان كرد كە پێویستی یەكی زۆر گرنگ دەبێت لە ئارادا بێت بۆ هاریكاری 

كردنی كردارەكان لەگەڵ دەستەاڵتدارانی حكومی لە پێناو ڕێگری كردن لە 

دروست بوونی پێكهاتەو بنەمای تەریبی و هاوشێوە و دەستەبەری بەردەوام 

بوون لەسەر كارەكان و بەردەوام بوون لەسەر شێوازی پاڵپشتی دارایی لە 

سااڵنی داهاتوودا لەو ساتانەی كە كارمەندی ڕێكخراوە مرۆییەكان بوونیان نیە 

و لە ئارادا نینو لەبەرئەوە گفتوگۆكان لە نیوان ڕێكخراوە مرۆییەكان و 

كارمەندانی پەرەپێدەر دەبێت دەست پێشخەری بێت هەروەها بەرێوەبەرایەتی 

كارو كاروباری كۆمەاڵیەتی حكومەت )DOLSA( بۆ دروست كردنی 

پەیوەندییەكی باشرت كۆبونەوەی میكانیزمەكانی پێدانی نەختیە جیاوازەكان 

لەگەڵ ئەوانەی كە بوونیان هەیە لە سیستەمی پاراستنی كۆمەاڵیەتی حكومەت. 

   كارمەندانی ڕێكخراوە مرۆییەكان كار دەكەن لە بواری یارمەتی دانی 
پێدانی نەختی، دەبێت ناوچە بە ئامانجكراوەكان لەبەرچاوبگرین كە لە 

بەرنامەكەدایە، هەروەها خێزانە شكستبارە بە ئاماجكراوەكان، بە لەبەرچاو 

نەگرتنی ئەوەی كە ئاوارەی ناوخۆیین یان پەنابەرن یاخود ئەندامانی 

كۆمەڵگای خانەخوێن. 

زانیاری دەربارەی بارودۆخەكانی ژیان و گوزەرانی كۆمەڵگای خانەخوێ لەم 

دوایانەدا ژمارەیان زیادی كردووە، هەروەها دەركەوتووە كە ڕێژەیەكی دیار لە 

دانیشتوان تا ڕادەیەك لە بارودۆخێكی شكستباردان. 

ئەمە ئاسانكاری بۆ خێزانی كۆمەڵگای بە ئامانجكراو دەكات، ئەمە سەرەڕای 

ئاوارە ناوخۆییەكان و پەنابەران لە ناوچە بەئامانجكراوەكاندا. بەشەكەی 

پێشووتر لەسەر هەڵسەنگاندنی شكستباری وێنایەكی گشتگیری لە الوازی 

دەرخست لەسەرانسەری كۆمەڵەی دانیشتوانەكان.دەتوانرێت سرتاتیجیەتی 

تازەگەری جێبەجێ بكرێت، كە لە ئامانجەكانی هەژاری و الوازی لە 

سەرانسەری پارێزگای سلێامنی دەكۆڵێتەوە، كە هەموو كۆمەڵەی دانیشتوانەكان 

ڕووبەروی هەمان حاڵەت دەبنەوە. هاریكاری كردنی لەگەڵ كاربەدەستانی پالن 

دانەر وەك بەرێوەبەرایەتی ئامار، دەكرێت كە بگەرێن بۆ ئەو مەبەستە، 

سەرەڕای هاتنە ناوەوەی دەستەاڵتە ناوخۆییەكان لە هێڵكاری كێشانی پڕۆژەكە 

بۆ مەبەستی گونجاندنی پڕۆژەكە لەگەڵ ئەو ڕاسپاردانەی كەلە سەرەوە ئاماژەی 

پێدراوە. 

   بەرێوەبەرایەتی كاروكاروباری كۆمەاڵیەتی )DOLSA( لە پارێزگای 
سلێامنی هانی دەوڵەمەند كردنی سیستەمی خۆش گوزەرانی دەدات، بە شێوە 

بە ڕێبازكردن و پێوەر كردنی سیستەمەكە بۆ ئەوەی بێ كەمو كوڕی، 

دانیشتوانی شكستبار بە ئامانج بكات و زیادكردنی توانایی و كاریگەری 

بەرنامەكە. 

پیاچوونەوەی پێشرت15 ئاماژەی بە پێویستی بەرێوەبەرایەتی كاروكاروباری 

كۆمەاڵیەتی )DOLSA( دەكات،بۆ پەرەپێدانی كارەكانی لە بواری تۆڕی پاراسن 

ئەویش بە فەراهەم كردن و ڕوونكردنەوە و ئاسانكردنی ڕێسای كاركردن و 

ڕێنامییەكان، كە بەهۆیەوە خێزانەكان مافی یارمەتیان پێ دەبەخرشێت. 

هاریكاری لەگەڵ هاوبەش-كارەكانی ڕێكخراوە مرۆییەكان كە یارمەتی نەختی 

لەپارێزگای سلێامنی دەبەخشن، دەبێتە هۆی پێدانی وانەیەكی بەسوود بۆ 

 .)DOLSA( بەرێوەبەرایەتی كاروكاروباری كۆمەالیەتی

15.  بۆ منونه  بڕوانه  بانكی نێوده وڵه تی )2015( كاریگه ری هه ڵه سه نگاندنی ئابووری و 

كۆمه الیه تی بۆ قه یرانی سوریا و رێكخراوی تیرۆریستی داعش له سه ر هه رێمی كوردستانی 

عێراق.

4. میكانزمی یارمەتیدان بە بڕە پارەی نەختی 
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   دەستەاڵتدارانی ناوخۆیی پێویستە هاریكاری لەگەڵ هاوبەشكارەكانی 
بواری خوێندن بكەن بۆ جێبەجێ كردنی بەرنامەیەكی خوێندنی جێگیر بۆ ئەو 

مندااڵنەی كەلە دەرەوەی قوتابخانەن كە یارمەتیان دەدەن بۆ ئەوەی جارێكی 

تر پەیوەندی بكەنەوە بە خویندن ) چ خوێندنی فەرمی بێت یاخود هەر 

خولێكی نا فەرمی بیت (.

 زۆرینەی منداالن ماوەی یەك ساڵ یان دووساڵی خوێندنیان لە دەست چووە 

بەهۆی قەیرانی ئاوارەبوونەوە، یاخود قۆناغەكانی خوێندنیان جێ هێشتووە بۆ 

هەر هۆیەكی تر وەك كاركردن. گەڕانەوە بۆ كۆرسە فەرمیەكان دەكرێت 

گرفتێك بێت، تەنانەت ئەگەر منداڵەكە خواستی بووبێت لەسەر بەردەوامی 

خوێندن دوای دووركەوتنەوەی لە قوتابخانە. 

ئەمە بەسەر پەنابەرانیشدا جێ بەجێ دەبێت، لە نێوان ئەوانەی كە دوور 

كەوتونەتەوە ڕێژەی كۆڕان و كچان بەشێوەیەكی بەرچاو زۆر بەرزە لە قۆناغی 

سەرەتایی و ئامادەیی، چارەسەرێكی تر دەشێت پیویست بێت )بۆ منونە: 

پێشكەش كردنی كۆرسی فراوان بۆ ماوەیەكی كورت، كۆرسی بەهێزكردن كە 

ڕێگەبە خوێندكاران دەدات بۆ جێگرتنەوەی ئەو قۆناغانەی كەلە دەستیان 

چووە، بەشداری كردن لەچەند كۆرسێك لە كاتی ئێواران دوای كاركردن،هتد...( 

ئەو هەواڵنەی كەلەو بوارەدا دەدەرێن، دەبێتە بەشدارییەكی بەرچاو بۆ 

بەدەست هێنانی ئامانجی دەست پێشخەرییەكان«نەوەیەكی لەدەست نەچوو« 

كە ڕێی چەند الیەنێكی نێودەوڵەتیەوە دەستی پێكردووە سەبارەت بە قەیرانی 

سورییەكان، بەالم لە توانادا نیە كە فراوانرت بكرێت بۆ ئەوەی هەموو 

قەیرانەكانی سەرتاسەری عێراق بگرێتەوە. 

   پێویستە لەسەر كارمەندانی ڕێكخراوە مرۆییەكان هەڵسەنگاندن بكەن بۆ 
چۆنێتی بەرزكردنەوەی پێوەری بەرنامەكانی پێدانی پاداشتی دارایی بۆ 

خێزانەكان بۆ ئەوەی ڕێگری بكرێت لە خوێندكارەكان بۆ ئەوەی 

دوورنەكەونەوە لە خویندن و وازی لێنەهێنن.

 لە كاتێكدا هەندی هۆكار هەیە بۆ دووركەوتنەوە لە خوێندن كە پەیوەندی 

هەیە بە ڕێگرییەكان بە دەست گەیشن بە قوتابخانە، وەكو كەمی تواناكان و 

نەبوونی ئاسانكارییەكان، هەندێ هۆكاری تر دەگەڕێتەوە بۆ كەم توانایی 

دارایی و ئەو تیۆرانەی كە پەیوەندی هەیە بە خوێندنەوە ) بەشێوەیەكی 

سەرەكی تێچووەكانی هۆكارەكانی گواستنەوە( هەروەها خواستی زیاتری 

كاركردن لە خویندن. 

كارەكان بەردەوامیان هەیە لە هەندێ لە بەرنامەكان لە پارێزگای سلێامنی، كە 

بڕە پارەی نەختی تەرخان دەكات بۆ خێزانەكان لەبری بردنی منداڵ بۆ 

قوتابخانە، هەروەها بەرنامەكانی تر كە یارمەتی بۆ خێزانەكان پێشكەش 

دەكەن، لە ڕووی دابین كردنی پێداویستیەكانی قوتابخانە و هۆكاری گواستنەوە. 

   پێویستەلەسەر كاربەدەستە ناوخۆییەكان هەسنت بە زیادكردنی ژمارەی 
مامۆستاكان بۆ قوتابخانە دیاری كراوەكان لە پێناو تەرخان كردنی 

خزمەتگوزاری خوێندن بۆ پەنابەران و ئاوارەناوخۆییەكان. 

كەمی ژمارەی مامۆستاكان كە هەیە بۆ وانە ووتنەوە لەو قوتابخانانە كە ئاماژەی 

پێدراوە لەزۆرینەی گفتوگۆی گروپە دیاریكراوەكان كە وەك بەربەستێكی 

كاریگەری ڕیگە دەگرێت لە تەرخان كردنی خزمەتگوزاری خوێندن بۆ پەنابەران 

و ئاوارەناوخۆییەكان.

بەشداربووان ئاماژەیان كرد بەو ڕاستیە كە وەك هۆكارێكی سەرەكییە بۆ 

دووركەوتنەوەی خوێندكاران لە قوتابخانە، سەرەڕای ئەو هۆكارەی لەسەرەوە 

باس كرا. كێشەی حاڵی ئێستا كە بەردەوامی هەیە ئەویش پێدانی مووچەی 

مانگانە بۆ مامۆستایانی كەرتی گشتی، لەگەڵ ئەوەی كە بە سەرەكیرتین 

بەربەست دادەنرێت.

5. گرفتەكانی خوێندن 
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   الیەنەكانی پەرەپێدان هانی پشتگیری هاوكارەكانیان دەكەن لە 
بەریوەبەرایەتیە حكومیەكان لە ڕووی ژێرخانی ئابووری و ڕقەواڵەیی یاخود 

پالپشتی تەكنەلۆژی، وەك هاریكاری یەكی تری دارایی نابەردەوام. 

داواكرایەكی زۆر بەهێز هەیە لەالیەن دامەزراوە گشتیەكان بۆ الیەنە 

نێودەوڵەتیەكان بۆ پێشكەش كردنی یارمەتی دارایی لە تەرخان كردنی 

خزمەتگوزاری گشتی بۆ سەرتاپای دانیشتوان لەم كاتەی كە هەرێمی كوردستان 

بە قەیرانی داراییدا تێپەڕ دەبێت.

لە كاتێكدا باشرتین چارەسەر دەشێت تەنها تەرخان كردنی پاڵپشتی دارایی 

نەبێت بۆ چاالكیە گشتیەكان ) ئەمە لە ڕووی مەودایەكی كورت، ڕێبازێكی 

نابەردەوام(، پشتگیری مەودا فراوان بۆ توانا دامەزراوەییەكانی سلێامنی 

دەكرێت لە چوارچێوەی ژێرخانی ئابووری بێت ) گەڕانەوە بۆ باری پێشووی 

دامەزراوەكان یان گەشەپێدانی خێرا بۆ یەكێكی نوێ( یاخود توانایەكی كرداری 

) بۆ منونە چاودێری تەندروستی، دەكرێت نۆرینگەیەكی تەندروستی گەڕۆك 

بێت، ئوتومبیلی فریاگوزاری یان هەر ئامێرێكی تر، لە كاتێكدا بۆ بواری خوێندن 

دەكرێت پاڵپشتی دارایی بواری گواستنەوە لە خۆبگرێت بۆ مامۆستاكان(. 

لەم ڕووە وە قەزاكانی كەالر و كفری، لەسەروو ئەوانی ترەوەن، كە پێویستیان 

بە پەرەپێدانی كتوپڕ هەیە لە توانستەكانیان بۆ تەرخان كردنی چاودێری 

تەندروستی و خزمەتگوزارییەكانی بواری خوێندن.

   الیەنە نێودەوڵەتیەكان هانی هاریكاری لەگەڵ هاوبەشكارەكانیان لە 
حكومەت دەدەن لە تەرخان كردنی پەرەپێدان بۆ توانستە هونەرییەكان و 

شارەزاییەكان. 

جگە لە پشتگیری كردنی دەستەاڵتدارە حكومیەكان لە پەرەپێدانی توانای 

جەستەیی، كارێكی گرنگە بەبەشداری كردن بۆ بنیاتنانی توانست بە دانانی 

شارەزایی هونەریی و كارمەندی كارامە و لێهاتوو لە دەزگا حكومیەكان. 

سەرچاوە مرۆییەكان پێكهاتەیەكی گرنگن بۆ بەخشینی خزمەتگوزاری، 

لەبەرئەوە ئامانجی ڕاسپاردەكان لە پێناوی بەدەست هێنانی گۆرانێكی 

دامەزراوەییە لە سیستەمەكە بە گواستنەوەی شارەزایی ڕیچكەكان و هەروەها 

ڕێوڕەسمی كارەكان.

   الیەنە نێودەوڵەتیەكان لە نزیكەوە هانی كاركردن ئەدەن لەگەڵ ڕێكخراوە 
ناحكومیە ناوخۆییەكان هەروەها ڕێكخراوە شارستانی یەكۆمەاڵیەتی یە 

ناوخۆییەكان لەكاتی جێبەجێ كردنی بەرنامە مرۆییەكان. 

ڕێبازی بەهاناچوونە مەودا فراوانەكان بۆ قەیرانەكان بە سوود دەبێت لە 

دووبارە ڕێچكە وەرگرتنەوەی چاالكیەكان،ئەمەش دوور لە ڕاستەوخۆ جێبەجێ 

كردنی لەالیەن ڕێكخراوە نێودەوڵەتیەكانەوە، بۆ زیاتر بە توانا كردنی ڕۆڵەكان 

كە ڕێگە بە الیەنە ناحكومیە ناوخۆییەكان دەدات بۆ پەرەپێدان و گەشەدان بە 

تواناكانیان16. لەگەڵ ئەوەی مانای وازهێنانی هەندێ »دەستەاڵت« لە ئێستادا، 

الیەنە ناوخۆییەكان ئەوانەن كە بەردەوام دەبن لە كردارەكان لە چەند ساڵی 

داهاتوودا. 

16.  بۆ منونه  بڕوانه  ODI كاتی به جێ هێشن، پێشنیارێكی سێ خاڵی بۆ گۆڕینی سیسته می 

مرۆیی

6. بەهێزكردنی دامەزراوەیی بۆ بەهاناوەچوونی مەودا فراوان
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    ڕێكخراوەكانی نەتەوە یەكگرتوەكان، ڕێكخراوە ناحكومیەكان و 
كاربەدەستانی ناوخۆیی پێویستە لەسەریان كە پەیوەندی هەوڵەكانیان 

بەهێزتر بكەن بەمەبەستی سوود گەیاندن بە كۆمەڵگاكان بە شێوەیەكی گشتی 

لە پێناو زیادبوونی زانیاریی و بەئاگایی، ڕەوایی یاسایی، كاریگەرێتی هەروەها 

لێپررساوێتی بۆ یارەمەتی دانی ئەوانەی كە سوودی لێوەردەگرن. 

بەردەوامی یەكسانی دابەشكردنی یارمەتیەكان، پەرەپێدانی بەشداربووان بە 

كۆمەڵگاكان و ووریایی باسكردنی جێبەجێ كردنی كارەكان دەكرێت الیەنێكی 

گرنگ بێت بۆ بەرەوپێش چوونی بەرنامەكان بۆ مەودایەكی فراوانرت17.

تێڕوانیەكانی هەردوو الیەنی كۆمەڵگای خانەخوێ و دانیشتوانی ئاوارە لەسەر 

هاتنە ناوەوەی كارە مرۆییەكان دەشێت هەندێ جار وەاڵمێكی نەرێی هەبێت 

بەهۆی نەبوونی پەیوەندییەكان. دانیشتوانی ئاوارە لە ناوچە شارنشینەكان 

ئاماژەیان بەوە كرد كە هەندێ جار ناڕوونی لەسەر چۆنێتی گەیاندنی 

هاوكارییەكان هەیە، بەتایبەتی هەندێ جار تێك دەدرا بە هۆی پڕوپاگەندەوە. 

لەالیەن هەندی كۆمەڵەوە پێشنیاری ئەوە كرا كە پەرستگاكان، مزگەوتەكان، 

شوێنە گشتیەكان وەكو نەخوشخانەكان دەبێت بەكاربهێرنێن وەك ناوەندێك بۆ 

باڵوكردنەوە. ئەوەی زۆر گرنگە كە لە حاڵەتی كۆمەڵگای خانەخوێ، گفتوگۆی 

گروپە دیاریكراوەكان FGD ئاماژەیان بەوە دا كە بەگشتی پەراوێز خراون، 

ئەمەش دەبیتە هۆی بێ متامنەیی. زۆر بە قورسی پێشنیار كرا كە هەردوو 

الیەنی دەستەاڵتدارانی ناوخۆیی و ڕێكخراوە ناحكومیەكان دەبێت 

پەیوەندیەكی ڕیكخراو و بەردەوام هەبێت لەگەڵ گفتوگۆی گروپە 

دیاریكراوەكانFGD و كۆمەڵگای خانەخوێ سەرەڕای پەیوەندیە 

بەردەوامەكانیان لەگەڵ سوودمەندە ڕاستەوخۆكان. هەوڵی زێرت پێویستە 

بدرێت لە پێناو پەرەپێدانی بەهیزكردنی پەیوەندییەكان لەگەل سرتاتیجیەتی 

كۆمەڵگاكان.

   ڕیكخراوەكانی نەتەوە یەكگرتوەكان و ڕێكخراوە ناحكومیە 
نێودەوڵەتیەكان پێویستە لەسەریان كە پەیوەندی دروست بكەن و پشتیوانی 

بكەن لەگەڵ پەخشەرەكان بۆ بەڵێن دان لەسەر مەودایەكی فراوانرت هەروەها 

جواڵن بۆ پاڵپشتی دارایی ئەو كارانەی كە دەبێت پێشرت بكرێن. 

دابین كردنی پاڵپشتە داراییەكان بۆ ئەو بەرنامە كارانەی كە زۆر دەگۆرێن بە 

پێی مەبەستی حاڵەتی كتوپڕی، كە لە زۆر حاڵەتدا دەبێتە هۆی ڕێگەگرتن لە 

گواستنەوەی بۆ مەودایەكی فراوانرت. 

17. بۆ ئه و كاریگه ریه ، ده ستپێخه رییه  وه ك هاوبه شی كار له گه ڵ كۆمپانیای ئاسیا سێڵ بۆ 

ئاسانكاری كردنی باڵوكردنه وه ی زانیارییه كان و دروست كردنی هێڵێكی راسته وخۆی ته له فۆنی 

بۆ دانیشتوانی ئاواره كان و ڕاپۆرتدان له سه ر زانیارییه كان هه نگاوێكی باشه ، ئه مه  كاریگه ری 

ده بێت له سه رئه وه ی چ پێویستیه ك ده بێت پێشرت كاری له سه ربكرێت

لەبەرئەوە كارێكی گرنگە كە پەیوەندی هەبێت لەگەڵ پێویستیەكان و 

سوودمەندییەكان كە زیاتر بەرنامەیەكی راستوخۆ بۆ پەرەپێدان، دەبێتە هۆی 

ئاسانكردنی قەیرانەكە لە پارێزگای سلێامنی و عێراق بەگشتی. هەڵبژاردەكانی 

وەكو داواكردن بۆ كەم كردنەوەی پاڵپشتی دارایی بەرنامەكان كە دەبیت دابین 

بكرێت بۆ فراوان كردنی خزمەتگوزارییە گشتیەكان بەهەمان شێوە خرایە 

پێشنیاركردنەوە. 

   كارمەندانی الیەنە مرۆییەكان پێویستە دەستەاڵتدارە ناوخۆییەكان 
بەیەكەوە ببستنەوە )هەروەها الیەنە پەیوەندی دارەكان( هەرچەند بە توانا 

بێت بۆ نەخشە كێشانی بەرنامەكان و جێبەجێ كردنی بۆ ئەوەی بنەمای 

هاوتەریبی بەدوور بخرێت. 

پالنە هاوبەشەكان لە نێوان دەستەاڵتدارە حكومیەكان و الیەنە نیودەوڵەتیەكان 

سوودبەخشن لە ڕووی بەرهەمهێنانی بەرنامەی بەردەوامی پاڵپشتی دارایی 

زیاتر بۆ دانیشتوانی ناوخویی . ئەمە گرنگە بۆ منونە بەرێوەبەرایەتی 

كاروكاروباری كۆمەاڵیەتی بەهەمان شێوە چەند بەرنامەیەك جێبەجی دەكات 

لەسەر باری گوزەرانی و الیەنی تەندروستی و دەروونی بۆ پشتیوانی كردنی 

ئاوەركان.

   گشت هاوبەشكارەكان پێویستە زیاتر هەنگاو بنێن بەرەو بەكگرتنی 
زیاتری زانیاریە پێویستیەكان و هەماهەنگی لەگەڵ ئەو زانیارییانەی 

لەبەردەسنت.

 باڵوبوونەوەی زانیارییەكان بە پێچەوانەوە كاریگەرییەكی نەرێی دەبێت لەسەر 

پالنی بەرنامەكان. بۆ منونە هێنانە كایە و هاوبەشی پێكردنی زاینارییەكان لە 

پێناو زانینی ڕێگەی هەنگاونانی پەنابەران و ئاوارە ناوخۆییەكان و هەروەها 

نوێ كردنەوەی لیستی سوودمەندبووەكان دەكرێت یارمەتی بدرێت بۆ 

نەهێشتنی دووبارەبوونەوەی هاوكاری بڕە پارەی نەختی. 

هاوبەشكارەكان سوود وەردەگرن لە هەماهەنگی نێوان بەرێوەبەرایەتی 

بەریوەبردنی زانیارییەكان و الیەنەكانی وەك بەرێوەبەرایەتی ئاماری سلێامنی) 

كە مەودایەكی فراوانی هەیە لە كۆكردنەوەی زانیارییەكان( هەروەها 

دەستپێشخەری ڕێكخراوی REACH ) كە تاڕادەیەك مەودایەكی چڕی هەیە 

لەسەر بابەتە كتوپڕەكان و هەڵەسەنگاندنی پێویستیەكان (. كارێكی گرنگە بۆ 

بەهێزكردنی هەماهەنگی الیەنەكان لە ناوەڕاست و باشووری عێراق، كە 

زۆرینەی چارەسەركان ڕێگە پێدەرن بۆ منونە، گەڕانەوەی ئاوارەكان پێویستی بە 

هەماهەنگی كرداری هەیە لەسەرتاسەری وواڵتدا . 

7. پەیوەندی هاوبەشكار، هەماهەنگكار بۆ بەرنامەی كاری مەودا فراوان
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B.  پرسیارنامە بۆ گفتوگۆكانی گروپەدیاریكراوەكان 

 

 

1 یتەباب :كانەار یرســـپ 

انیژ
ەانژ ۆر  ی

ەخ ی
لك

 ەل ی
او 

ن
ەكەچ

 دا
 

 ین باسۆ چها ەو ەر ە، هەردا هاتوو ەسەب یانكار ڕ ۆگ تەكەچناو  ەك یداەڕ ەو باو ەل ەو ەكەیووڕ  یچ ەابوردودا لڕ  یەڵند ساەچم ەل 
  ت؟یەكەد ەانییانكارڕ ۆگو ەئ

 ەست بەت هەكەزانێخ یندامانەاخود ئی ۆت ەن كیچ ەتانەڵو حاەا ئیئا؟ەو ەشیئاسا یوو ڕ  ەل ەت ئارامەكەچناو ك ەیەادڕ  چتا ەه 
 ت؟یەكەد ەتەڵو حاەئ ین باسۆ چ ەر، و ۆ ان ز یم ەك ەابوردودا ئارام بوو ڕ  یەڵند ساەچم ەت لەكەكەڕ ەگا ین؟ئاەناك یئارام

 ؟ت ێبەد تەكەچناو ر ەسەل یر ەگیكار ەنۆ چ كانەییۆخناو  ەئاوار  یا هاتنیئا 

 ؟ كانەییۆناوخەئاوار  ڵەگەت لیبەكردن دروست د یندەو یەپان یوتن ەكەیرەبك ێتەك/حالەیەو ێش یچ ەب 

 ك ەیەاردژ بڵەه یچ ەواتەر نا، كەگە؟ئتێخواز بەنیقەاستڕ  یەكەیەاردژ بڵەه كانەئاوار  یەو ەانڕ ەگ ەك یداەڕ ەو باو ەل ۆا تیئا

 ؟ەندەسەپ ەو ەالتەب

 شتوان؟یك دانەان و یندكردنەسەپ ۆب ەیچ ەگێڕ ن ی، باشرتەو ەك مانێڵند ساەچ ۆب ییۆناوخ یەئاوار  یاگڵەمۆ ر كەگەئ 

 

 یكەیەو ێش ەران بەرمانبە: فەمنونۆ ؟ باداگڵەمۆ گ ەت لێكراب ڵەگەت لەڵەاواز مامیج یكەیەو ێش ەب ەك ەیەاو هچر ەك بێتەڵا حایئا 

كان، ەزانێ( خ ڵەگەل ەمنونۆ كاندا بەقوتابخان ەل اوازیج یكردنەڵەاخود مامین؟ ەكەداد ێلكەخ ڵەگەل ەڵەز ماماوایج

 اواز؟یج یكەیەو ێش ەب ەبك یكڵەخ یەڵەكان مامەیندروستەت ەبنك ەك یداەڕ ەو باو ە؟ لكان)ەندكار ێخو 

 

 ؟یچۆ ب ەتر، و  یوانەل ەوتوو ەست كەد یكار  یانئاس ەتدا بەكەچناو  ەل ێكار؟ ك ینانێست هەد ەب ۆب ەگرنگك ێكار ۆ ه یچ 

 یداەڕ ەو باو ەل ۆا تین، ئاەكەكاركردن د یشدار ەمرت بەنان كژ  ەك ەمان كردوو ەو ەئ ینیبێتر ت یكانەزانێخ یو ێپوڕ  ەل ەمێئ 

 ت؟ێب یچ یەكەكار ۆ ه

 

 

:كانەار یرســـپ 2 یتەباب

ست
وا

خ
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ن 
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 ؟اپروو ەئ ۆب ەمنونۆ ن، بۆ ڕ ب ەو ەر ەد یتاناڵ و وو ەر ەب ەت كێبەان هیەو ەئ ینال پدا ەكەچناو  ەل ەیەزان هێك/خڵەا خیئا 

 ت؟ێكردبان یچۆ شرت كێپ ەك داەكەچناو  ەل ەیەزان هێك/خڵەا خیئا 

 ؟نەكەد چۆ ان كیەكەزانێخ یندامانەئ ەت، كیانناسیەد یەزانانێو خەت بیاداربووگئا یەك 
 

 :كانەار یرســـپ  3 یتەباب

ەسەل
حال

ر 
تە

 ی
ێئ

ستا
ی

ی
 

ەشەگنەت
 ی

اا
د

 ەكان لەزانێخ یەانژ ۆڕ  یانیژ رەسەن لیچ یكانەییرەگیكار ەو ستادا، ێئ یڵحا ەل ییدارا یەشەگنەر تەرامبەب ەنۆ چ ستتەا هیئا 
 دا؟ەكەچناو 

 ستادا؟ێئ ییدارا ەشەگنەو تەئ ڵەگەنن لێونجگەان دیۆن خۆ چكان ەزانێخ 

 ؟ەو ەتێرگەد یچ ۆبستا ێئ یەییئابوور ەتەڵو حاەئ یكانەیكەر ەس ەكار ۆ ه ۆت یراەب 
 



85

C. منونەی بەركەوتەی ئابووری

 یڵێه یەل منونەگەت لێو ەكەردەدزان، ێخ یرانەوز گش ۆ خ یبار  یندەو یەپر ەسەل ەو ەنەكەت دخەج ەك یەانیزانێخ ەكار ۆ و هەئ

). یرانەوز گش ۆ خ یكەیەو ەر گێك جەت و ێكاردە(بكێر تاكەه ۆكان بەزانێخ یرجەخ یەمنون یكانۆ خەربەس ەاو ڕ ۆگ. ییتاەر ەس یەو ەانڕ ەگ

  ن:ێكاردەب ەو ەوار خ یەیەو ێو شەكان بەباسكراو  ەاو ڕ ۆگ یەڵەمۆ ك

  ەنیرێن یزانێك خۆ ر ەس ڵەگەل ەنیێم یزانێك خۆ ر ەس وانێنەكات لەدد راور ەب ەكەیدووان یاو ڕ ۆگزان، ێك خۆ ر ەس یز ەگەڕ 

  ۆخەربەس یندامانەئ ڵەگەل ۆخەربەناس یزانێخ یندامانەئر ەسەت بێبەش دەداب ەكەكاندا، نرخەزانێخ ەل ییۆخەربەناس یەژ ێڕ 

 ەكەزانێخ یەبار ەق ەب ەكەخانو  یكانەوور ژ ر ەسەت بێبەش دەداب ەكە، نرخیڕ چ یەژ یڕ 

  یۆ ك ەت) بێداب ێكر  یخانو  ەل ەكەزانێر خەگە(ئەانگمان یێر كرەسەت بێبەش دەداب ەكەییدەس یەژ ێڕ ، ێكر  یكانەنرخ یەژ ێر 

 ەكەزانێخ یجر ەخ یشتگ

 یكێزمیكانیك مەو كان (ەزانێخ یر پكتو یرز ەوان قین ەكات لەراورد دەكان بەیدووان ،كانەاو ڕ ۆگكان، ەییرپكتو ەبوار  یرزدار ەق 

 تر یكانەزانێخ ڵەگەونجاندن) لگ ۆخ

  یشتگ یۆ ك ەب ەو ەر یگێناج یەاو چر ەس ەل ەو ۆ ب ەدووبار  یداهات رەسەت بێبەش دەداب ەكەییدەس ەژ ێر، ر یگێناج یداهات یەژ ێڕ 

  ەكەزانێخ یداهات

  ەزانێك خۆ ر ەس ڵەگەكان لەوار ەندێخو ەن ەزانێك خۆ ر ەوان سێن ەلكات ەراورد دەب ەكەیدوان ەاو ڕ ۆگ، یوار ەندێو خ یەژ ێر 

 كان ەوار ەندێخو 

 ییایرافگجو  یاتیبون یكانەییاوازیج ۆب ەكەاو ڕ ۆگل كردن ۆ نرت ۆ ك ینرماەف كەت و ێكاردەكان، بەییایرافگجو  ەنیچ یش بوونەداب  

 
 كان:ەاو ڕ ۆگ ەڵێه یەمنون یكانەنجامەئ

 باو یەڵەه شەهاوب یكار ۆ ه كانەباسكراو  ەراو ۆ گ

 0.067  0.101- ك ۆ ر ەس ەنیێم یزانێخ

 0.014 *** 0.101- ییۆخەربەناس یەژ ێر 

 0.034 *** 0.471 یڕ چ یەێر 

 0.092 *** 0.225- ێكر  یكانەنرخ یەژ ێر 

 0.038 0.036- كانەر پكتو ەرز ەق

 0.055 *** 0.139- وامەردەناب یداهات یەژ ێر 

 0.041 *** 0.136-  یوار ەوندێخ یەژ ێر 

   (یامنێسل یاگز ێار پ یندەناو  = ەبنك)  :كانەییایرافگجو  ەنیچ

 0.040 *** 0.222- رەوروبەد یكانەچەناو 

 0.051 *** 0.175- یالر و كفر ەك

 1،079  (N) كانەینیبێت یەمار ژ 

 یەژ ێر  ەب ،**ەڵەه یز ێراو ەپ% 10 یەژ ێر  ەكات بەد یار ید یگرنگك: * ێتاك یرجەخ ۆكانن بەزانێخ یمار ۆ تكان، ۆ خەربەس ەاو ڕ ۆگ: ینیبێت
 %.1 یەژ ێر  ە% و *** ب5
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D.  خشته ی زانیارییه  هه ڵبژێردراوه كان 

ئاوارةي ثةنابةركؤي طشتي
ئاوارةي ثةنابةركؤي طشتيخانةخويَ ناوخؤيي

ئاوارةي ثةنابةركؤي طشتيخانةخويَ ناوخؤيي
ئاوارةي ثةنابةركؤي طشتيخانةخويَ ناوخؤيي

خانةخويَ ناوخؤيي

1   3@M2327132427271329212515221463915
4   6@M59554961615549635862535857214659
7   9@M1515301311153271914351823173121

‹mbîŒ@ì@Žßb1022821261207260145
üØ100100100100100100100100100100100100100100100100

òŠbiŠóÔ@ðîa‹ÙŽïm4 9N4 8N6 0N4 8N4 6N4 8N6 0N4 4N5 1N4 8N5 7N5 1N5 6N3 2N6 6N5 4N
‹Žïä89959389899594889091938990929189
Žðà115711115612109711108911

“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100

‹Žïä50515249495053495252535248545048
Žðà50494851515047514848474852465052

“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100
0 5@ @M@@14241813132415121717211614322213
6 9@ @M@@9111288121179131381010159

10 14@M12912121291213111312101371313
15 18@M96988610781298109610
19 24@M1110111110101110127101310101310
25 29@M7118771296796781078
30 39@M15161215151613151616131613151113
40 49@M1261012126111391099133713
50 59@M5356646661573243
60 64@M3113312321023013

65 K4115511631244114
Total100100100100100100100100100100100100100100100100

†ŠíØ879869985983999196299801002093
lòŠóÈ12293115296194981140780

JJðzïóà0000000000000000
‹m@ðäaìó÷1010001000006027

òìóàò†bä@ãłòì0000000000000000
“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100

‹mbîŒ@çbî@a‡ØóîónÐóè@óÜ@ˆûŠ4@LŽðÜói74316477753369787421547676196281
ˆûŠ4@óÜ@àóØ@ŽðÜói5246827841150000

‹Žï‚óä20673217186523142278451923813819
“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100

6M1ðÜüq@ðîbmòŠó458353444282474147936546491005946
9M7ðÜüq@ñ‡äòìbä231423232215252224719242401925

12M10@ðÜüq@ðîò†bàb÷2121721222202320012211801419
bäbºóq1012201300002032

üÙäaŒ10161011171290498068
łbi@ðä‡åŽîí‚0000000000000000
“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100

óïä32412433274018283746333735433335
6M1ðÜüq@ðîbmòŠó23332922223226213036373027433725
9M7ðÜüq@ñ‡äòìbä1813171818131818151213151761417

12M10@ðÜüq@ðîò†bàb÷128111213813139589104810
bäbºóq827810291050456246

üÙäaŒ741169415940536036
łbi@ðä‡åŽîí‚0010102100001211
“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100

ŠójäbàŠóÐ2212310313210000
pbØò†ŠbØ@ñü‚@üi74487438710579059
pbØòŠbØ@Žñ‹Ø@ói28342628303528302730192724592923

òŠbq@Žði@pbØò†ŠbØ@çaŽï‚@üi1011000020220000
pbØò†@ŠbØ@ì@òŠbØ‡åŽîí‚0000000010111011

ŠbØ‡åŽîí‚2021920202242019210201901619
òìóÜbà@ñŠbØ30443529284430273141423033334032

@ñŠbØ@“Žïq@OoŽîŠó ò†ŠbØ@üiOòŠbÙŽïi
òìì†‹Ø

2552355225911021

@ñŠbØ@“Žïq@OoŽîŠó ò†ŠbØ@üiOòŠbÙŽïi
òìì†‹Øóä

2232113134233413

@ðäìíióäŠóióÜ@oŽîŠó bä@ŠbØ@üi@@
ìaìóm@ñóàbäóÜói

0000000001001001

@‡Žïàí÷@Žði@ñòìó÷ŠóióÜ@oŽîŠó bäŠbØ@üi@
çaŠó óÜ@òìíi

1011101110110000

óïä@ðä†‹ØŠbØ@ñììŒòŠb÷0100111100000000
òìíšłb@ói@Oμ’óäb‚4235523631337237
ð’ü‚óä@ì@ðàa‡äó÷óØ2322232134332333

óÜa‡åà@ðäóàóm0000000000000000
‹m@ðè0110011001000000

“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100
ŠóiòíŽîŠói2012202310000000

ïäòŠ@oò†@ñŠbØ1732316234322380118194922

ðîŠó“ïq@ì@ñŠóäíè@ñŠbØ@8568859895392010

ðîóåïíä@ñó“ïq@ì@ŠbØ6157817851056027
´’û‹Ð@ñŠbØ@ì@ñŠaŒímóà‚211514222117132321619212171123

@LñŠa‡‚bi@LðÜbØín“Ø@ðîaŒòŠb’@ñŠbØ
ðbàòìaŠ@ŠbØ

45240100940690020

@ói@Ša‡î‡äòìóïq@ñŠbØ@ì@ò†@ñŠbØ8191371021101057145630193
çbØòàb÷@ðäbäa†@ì@´@ói@ñŠbØ89788978912991430

çbØóïîbmòŠó@ó“Žïq1543271311441791333321235564732
çbØóïîŒbiŠó@òŽïè1203137028190020100611

“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100

كةالر و كفري

@ì@Žßb6ðäóàómIçaín“ïäa†@@
òìómóä@b÷@ŠóóÜ@HŠóìòŠói

بةشي أ: ديموطرافي (خيَزانةكان)

@ñŒó òŠ@b÷@ŠóóÜ@çbØóäaŽï‚
çaŽï‚@ÛûŠó

Œó òŠ@b÷@ŠóóÜ@çaín“ïäa†

@çóàóm@b÷@ŠóóÜ@çaín“ïäa†
Hìaìóm@ðÜbI

HçbØóóØIçaŽï‚@ñòŠbióÔ

NSSOOUNHCR 2016 Z òìbšŠó N ŠbÙï“’@ñóàbäŠói@ói@òìa‹Ø@üi@ñóäb“ŽïØ@çbØóïîŠbïäaŒ

@óiH‹mbîŒ@ì@Žßb15I@çaín“ïäa†
@óÜ@òìa†@ðàb−ó÷@óØ@ó“ïq@ðŽïq

a†ì†ŠíiaŠ@ñˆûŠ30@ñòìbà

çóØò†ŠbØ@ì@çŠbÙåŽîí‚@çbî@LòŠbq@Žði@çóØò†ŠbØ@çaŽï‚@üi@LçóØò†ŠbØ@Žñ‹Ø@ói@LæØò†ŠbØ@çbîü‚@üi@LçŠójäbàŠóÐ@óØ@òìa†@òìói@çbîòˆbàb÷@óØ@óîóäbóØ@ìó÷@üi@béäóm ZïjŽïm

طؤراوةكان. ريَذةي سةدي

@b÷@ŠóóÜ@HŽßb@24M6I@çaín“ïäa†
@ðäìíšóäOóäb£bmíÔ@üi@ìaìóm@ðäìíš

óäb£bmíÔ@üi@ìaìóm

@üi@çìíš@L‹mbîŒì@Žßb6@ðäaín“ïäa†
@b÷@ðŽïq@ói@a†bnŽï÷@óÜóäb£bmíÔ

ç‡åŽîí‚

@ì@Žßb15@ðäóàómI@çaín“ïäa†
@óØ@ðØòŠó@ñŠbØ@ðŽïq@ói@H‹mbîŒ
@ñˆûŠ30@ñòìbà@óÜ@ðmóîìì†‹Ø

a†ì†ŠíiaŠ

JJ@çbØóïäóàŠó÷@bèòìŠóè@LñŠìí’b÷@Lðäbî‹@LçbØóäa‡ÝØ Z óÜ@μm‹i@çbØóïzïóà@ñóÜóàüØ

بةشي ب: ديموطرافي ( تاكةكان)

بةشي د: كاركردن

بةشي ج: خيَوندن

@ŠóóÜ@H‹mbîŒ@ì@15çóàómI@çaín“ïäa†
@óØ@ç‡åŽîí‚@ñóÝq@æî‹mŒŠói@b÷

òìì†‹Ø@ñìaìóm

ناوةندي ناوضةكاني ترناوةندي ثاريَزطاي سليَمانيكؤي طشني
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D.  خشته ی زانیارییه  هه ڵبژێردراوه كان )ته واوكه ر(

ئاوارةي ثةنابةركؤي طشتي
ئاوارةي ثةنابةركؤي طشتيخانةخويَ ناوخؤيي

ئاوارةي ثةنابةركؤي طشتيخانةخويَ ناوخؤيي
ئاوارةي ثةنابةركؤي طشتيخانةخويَ ناوخؤيي

خانةخويَ ناوخؤيي

0 99@M@454432336231150020
100 499@M@52494653514732545166655061596660
500 999@M@34433834364749333510203627222627

1000 4999@M@93129103161080481219613
5000@‹mbîŒ@ì0100010000000000

“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100
óäbäbà@ñòŠbq@ðäa†óäOæmìóØaì†17816171052010262518261010314

óØòŠbq@Žñ‹i@ñòìóä†‹Ø@ãóØ37316404032343340636310836
óïä@ŠbØüè46896843499158473875763657898950
“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100

ŽðÜói74952797310657777035817043081
‹Žï‚óä268948212788342322100631930967019
aŒbä0210020002010000

“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100

ŽðÜói17233215172231141829311716523911
‹Žï‚óä83776885837869868271698384586189

“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100
ŽðÜói8070598388798389747198067134871
‹Žï‚óä20304117122117112693812033875229

“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100

ŽðÜói6162245161131921461229562
‹Žï‚óä94847896958489978179969488714498

“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100
òìa†óä@ðŽî‹Ø365242294353593319442913492939100

pa†bä@Žñ‹Øói@ìíäby@çòìb‚@ïš12201865209016262712150180
ça‡ÙŽïm@ì@ç‡äb‚ììŠ8410622501118414130160

ça‡ŽïqòŠóq@ðäbØòˆû‹q1020000003004050
@ñŠb’í @ñŠbØüè@ói@´“îûŠ

çbÙŽïìŠa†
0010000000002020

‹m@ðè4423285950242767551040611871210
“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100

ó’biŠûŒ1214181114152712146101411350
ó’bi45554844475450475161645016632115

óîa‡nîíŽïq@b÷@óÜ23212323202216202117202139214838
óïä@a‡nîíŽïq@b÷@óÜ201082119972114166154141347

@ói@´“îó óä@oò†00300000100120130
“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100

çìíi@Žðuón“ïä@Žîí’@óÜ@òŠìì†402420031100120040
òŠûŒ@ñìí›Žïm17552716336060311353004005

çbØóåîŠüä@ìŠ‡äóm@ðàä@ob÷5345540580081080
ìa‹Ø@μia†@ñŠaŒímóà‚@ðàä@ob÷321322333016133116015175303056
@çbØòìa‹Ø@μia†@óî@ñŠaŒímóà‚3162232190721493037503402935

æmìb‚b÷@ðäbàŒ@óiŠói0620087000000000
ðîòìómóä@ñŠbØbïu03501413000300000

çbØóïnŠì‡äóm@òìaŠŒóàa†@n‚a†834874081301513510045
‹m@ðè2101212403035003045

“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100

óäaˆûŠ@Žñ‹Ø@ì@óšìíà42626340426366393346463259606458
òìóä†‹ØŠbØ@óÜ11871210871114161414937510

@ðäbàa‡äó÷@ðŽîŠ@óÜ@ðîaŠa†@“rÜbq
çbØóäaŽï‚

2121202213211031

òìóåï“äóäb‚@ðŽîŽŠ@óÜ508540835085110811
@ñŠbØìbè

òìím‹ØóîòìómóäLpóàíÙyIðîaŠa†
010200112004101060

òìóäa†@Žñ‹Øói@ðŽîŠ@óÜ1001100110011011
çbàb@ì@ÚÜíà@n’û‹Ð@ðŽîŽŠ@óÜ2236242636292444261050
@LðàŠóÐIŒŠóÔ@m‹ Šòì@ðŽîŽŠ@óÜ

HŽñŠìbè@LçaŽï‚@ðäbàa‡äó÷
15161116141591419252319153816

pìóØó’bq@ñòŠbq@ðŽîŠ@óÜ0000000000000000
òìóïîŒaí‚‹Žï‚@ðŽîŠ@óÜ1011000011111011
òìóä†‹Øaìa†@ðŽîŠóÜ0000000000000000
‹m@ðäbØòìbšŠó@óÜ1001100110110000

óØóäaŽï‚@ðmbèa†@“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100

طؤراوةكان. ريَذةي سةدي
كةالر و كفريناوةندي ناوضةكاني ترناوةندي ثاريَزطاي سليَمانيكؤي طشني

@ói@H‹mbîŒ@ì@Žßb15@çóàómI@ðäaín“ïäa†
@ðmbØ@óÜ@òìímbè@çbï’ím@óØ@óäb“ŽïØ@ìó÷@Žðq
@@ñòìbà@óÜ@óäbäbà@Žñ‹ØOìíà@m‹ Šòì

a†ì†ŠíiaŠ@ñˆûŠ

بةشي هـ: (هةذمار)

بةشي ح: باري ئابووري خيَزانةكان

@ðŽïq@ói@çbØóäaŽï‚@ðmbèa†@ð’ói
@ñˆûŠ@30@ñòìbà@óÜ@òìbšŠó

a†ì†ŠíiaŠ

NSSOOUNHCR2016 Z òìbšŠó N ŠbÙï“’@ñóàbäŠói@ói@òìa‹Ø@üi@ñóäb“ŽïØ@çbØóïîŠbïäaŒ

ói@çbîòìóäíi@ìŠóiììŠ@ðŽïq@ói@LçbØóäaŽï‚
@óÜ@çbïäíi@Žðuón“ïä@Žîí’@óÜ@ç†‹ØŠò†

a†ì†ŠíiaŠ@ðäbà@12 ñòìbà

بةشي  و : نيشتةجَي بوون

@óÜ@òìómóäíi@ç†‹ØŠò†@ð’ím@óØ@LçbØóäaŽï‚
@ñòìbà@óÜ@çbïäíi@Žðuón“ïä@Žîí’
@ðä†‹Ø@ñŠbî†@ói@a†ì†ŠíiaŠ@ðäbà12

ñóØòŠbØüè

@ñ‡äòìbä@ói@çbØóäaŽï‚@n“îó @oò†@
@ì@pójîbm@çbØóäbƒ’ü‚óäOìŠ‡äóm

“ 

@b÷@ŠóóÜ@çbØóäaŽï‚@ðä†‹Ø@ñŠbî†@
@L“ @ì@pójîbm@çbØóïnŠì‡äóm@óÙåi
@ì@çbïån“îó óä@ì@çbØóïîŠíØ@ì@ãóØ

ñóØòŠbØüè@ðä†‹Ø@ñŠbî†

@ðŽïq@ói@H‹mbîŒ@15çóàómI@çaín“ïäa†
@ñŠbåî†@ói@ìa‹ÙäaìŠòìbšOóåïÔónaŠ@ðmbèa†
@ñˆûŠ30@ñòìbà@ðä†‹ØŠbØ@óÜ@ðÔa‹ŽïÈ

aì†ŠíiaŠ

@Žðq@ói@H‹mbîŒ@ì@15çóàómI@çaín“ïäa†
@óÜ@ç†‹ØŠbØ@ñìa‹íä@ðäìíióè

a†ì†ŠíiaŠ@ñˆûŠ@ñòìbà@óÜ@ñóØóïØòŠóòŠbØ

@óÜ@çbïä†‹Ø@ñŠa‡’ói@ðŽïq@ói@çbØóäaŽï‚
a†‹m@ðäaŽï‚@ßó óÜ@çbïäíi@Žðuón“ïä@Žîí’

@ñóàbäóÜói@ðäìíióè@ðŽïq@ói@çbØóäaŽï‚
m‹ @Žñ‹ØóiOìíäb‚@ŽîŠa‡äòìb‚

 بةشي  ز: تةندورستي

çŠò†ói@óîbma†@ìóÜ@LæŽïuón“ïä@ðmbØ@Žîí’@bèòìŠóè@çbØóràóØ@LçbØbäbºóq@L@çbØóåï“ä‡äó @óšìbä@óÜóØ@ñóäbäaŽï‚@ìó÷
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D.  خشته ی زانیارییه  هه ڵبژێردراوه كان )ته واوكه ر(

كؤي 
ئاوارةي ثةنابةرطشتي

كؤي خانةخويَ ناوخؤيي
ئاوارةي ثةنابةرطشتي

كؤي خانةخويَ ناوخؤيي
ئاوارةي ثةنابةرطشتي

كؤي خانةخويَ ناوخؤيي
ئاوارةي ثةنابةرطشتي

خانةخويَ ناوخؤيي

ŽðÜói40483440354722374655494639254737
‹Žï‚óä60526660655378635445515461755363

“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100
ç†‹ØŠbØ@üi90410902101128120000

ñü‚@ñ†í‚@ðäbÙîónîìa‡Žïq@ðäbåŽïèŠbØói@üi37335235263441254727594641505736
çìíi@Žðuón“ïä@Žîí’@óÜ@ç‹Ø@ñŒbØbš@ì@æŽî‹Ø17341824452611041290510

ç†‹à@ói@pójîbm@ñŠbiìŠbØOñ ŠóìbèOïîb÷@ñŠbiìŠbØ2112310300005026
HÞïjàímí÷I@Ûòì@çóîb‚‰ŽîŠ†@ðmbåŽïèŠbØói@üi1122121522163013300537

ŒŠóÔ@ñòìóäa†2222322310011050
ŽßbØín“Ø@óióà@O@ìóÝïØ000000005461940000

ìíäb‚@ðŽî‹Ø@üi74126510393470000533250
ïè15189151117141021251021817250

aŒbä0000000000000000
“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100
ç†‹ØŠbØ@üi10111231271020031020

ñü‚@ñ†í‚@ðäbÙîónîìa‡Žïq@ðäbåŽïèŠbØói@üi153329137377194427181217346
çìíi@Žðuón“ïä@Žîí’@óÜ@ç‹Ø@ñŒbØbš@ì@æŽî‹Ø7327100181090000

ç†‹à@ói@pójîbm@ñŠbiìŠbØOñ ŠóìbèOïîb÷@ñŠbiìŠbØ1001500500000000
HÞïjàímí÷I@Ûòì@çóîb‚‰ŽîŠ†@ðmbåŽïèŠbØói@üi2002100200000000

ŒŠóÔ@ñòìóäa†0000000000110000
ŽßbØín“Ø@óióà@O@ìóÝïØ0011100100110000

ìíäb‚@ðŽî‹Ø@üi3152112171804527180146
ïè8128881209713147120912

óïä@ãòìì†@ñŠbØüè61354064633648655836326068834175
“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100

ç†Šaí‚@ðuŠó‚47373549453531484942375050474252
çìíi@Žðuón“ïä@Žîí’@ðä†‹Ø@oìŠ†@Oìíäb‚@Žñ‹Ø735313936375430272517222

ìŠ‡äóm@ðuŠó‚1381013128913131012141351213
biòŠbØ@ì@ìb÷@ðuŠó‚5645543554656456

òìóånaí @üi@ðäóàómí@ì@òìóånaí @ðuŠó‚966996710857881058
‹m@ðuŠó‚198142120111319218112118171419
“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100

óàaŠb÷@ŠûŒ69667668737090715551625471415673
óàaŠb÷30342431273010294249384227594425

òàbÔóbä1001000030042102
òïàbÔóbä@ŠûŒ0000000000000000

“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100

ŽðÜói906796M887095M924895M10050100M
‹Žï‚óä10334M12305M8525M0500M

“ @ñüØ100100100M100100100M100100100M100100100M
201651720271922423121413250
20158312951132386522164413250
201412214281118348104458616424411
2013626559273932110222522

2012 2010M8519942109100104815
2010”Žïq621270531162710577690382

“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100
ŽðÜói548574963233825147
‹Žï‚óä95969295939691949798979792758693

“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100
ðäbáïÝ@ñb ŽîŠbq@ñŠíå@óÜ7295737177100837545357642863355100
çbn†ŠíØ@ðºŠóè@ñŠíå@óÜ403400001700182080
×a‹ŽïÈ@ðäbØòŒaìbïu@óäíŽï’@óÜ100910150111700002080

Žðìbè@ðäbmýìì@óÜ0000000000000000
çbîü‚@ñ‡ŽîŒ@üi@òìóäaŠó 2012000002024090300

bqìŠìó÷1253148068366503906700
ïè0000000000000000

“ @ñüØ100100100100100100100100100100100100100100100100
ŽðÜói808579M808478M789090M697969M
‹Žï‚óä181119M181220M22610M291329M
aŒbä242M342M040M282M

“ @ñüØ100100100M100100100M100100100M100100100M
ŽðÜóiM776577M806981M855085M
‹Žï‚óäM233523M203119M155015M

“ @ñüØ100100100M100100100M100100100M100100100M

NSSOOUNHCR2016 Z òìbšŠó N ŠbÙï“’@ñóàbäŠói@ói@òìa‹Ø@üi@ñóäb“ŽïØ@çbØóïîŠbïäaŒ

@çbî@ÚŽïØóî@óØ@çbØóäaŽï‚@ðäíi@•óia†
@ðÙŽïmþq@çbïäbØóàa‡äó÷@óÜ@‹mbîŒ
@Žîí’@îŠü @üióîóè@çbîïu
@Žîí’@ðŽïq@ói@çbåîíi@Žðuón“ïä

çbïnóióà

@ói@çbØòìaaí aŠ@óäaŽï‚@ðäíi@•óia†
@ñ‡ŽîŒ@üi@òìóäaŠó @üi@çbïäíšíi@ðŽïq

çbîü‚@ðäóòŠ
ói@çbØòìaaí aŠ@óäaŽï‚@ðäíi@•óia†
@ñ‡ŽîŒ@óÜ@´“Žïè@Žðuói@Žßbàì@ÚÜíà@ðŽïq

çbîü‚@ðäóòŠ

@çbî@ÚŽïØóî@óØ@çbØóäaŽï‚@ðäíi@•óia†
@ðÙŽïmþq@çbïäbØóàa‡äó÷@óÜ@‹mbîŒ
@Žîí’@îŠü @üióîóè@çbîïu

@´í aŠ@ñŠìóiììŠ@óØ@ñóäbäaŽï‚@ìó÷
@ìíàóè@óØ@ñòìó÷@ðŽïqói@òìómóäíi

æŽîí’@çbàóè@ómóäín“îó @çbïäbØóàa‡äó÷

@ðÜb@ðŽïq@ói@çbØóäaŽï‚@ðäìíi@•óia
çbïäíiŽïu@Žîí’@üi@çbïån“îó 

@óÜ@‹mbîŒ@çbî@ÚŽïØóî@óØ@ñóäbäaŽï‚@ìó÷
@çbîŠò†ói@ò†aŠ@óÜ@ñŒŠóÔ@ðäbØóàa‡äó÷
@óióàói@òìím‹ @çbîŠòì@†í‚bîOóîóè

Hoóióà@ãóØóîIŒŠóÔ

بةشي ل: كؤض كردن /طواستنةوة

طؤراوةكان. ريَذةي سةدي

@ðàaŠb÷@ðŽïq@ói@çbØóäaŽï‚@ðäìíi@•óia†
óØóšìbä

ناوةندي ثاريَزطاي سليَمانيكؤي طشني

(هةذماركردن)بةشي ط

كةالر و كفريناوةندي ناوضةكاني تر

 بةشي ك: ئارامي ناوضةكة

@óÜ@‹mbîŒ@çbî@ÚŽïØóî@óØ@ñóäbäaŽï‚@ìó÷
óîóè@çbîŠò†ói@ò†aŠ@óÜ@ñŒŠóÔ@ðäbØóàa‡äó÷

@óÜ@‹mbîŒ@çbî@ÚŽïØóî@óØ@ñóäbäaŽï‚@ìó÷
@çbîŠò†ói@ò†aŠ@óÜ@ñŒŠóÔ@ðäbØóàa‡äó÷
@óióàói@òìím‹ @çbîŠòì@†í‚bîOóîóè

Hoóióà@ãóØóîIŒŠóÔ

@üi@çbØóäaŽï‚@ðuŠó‚@ñüØ@ðäìíi@•óia†
a†ì†ŠíiaŠ@ñˆûŠ@30@ñòìbà@óÜ@ÚŽïmóibi@Šóè
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