
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هەڵسەنگاندنی خێرا بۆ توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی لەنێو ئافرەتانی 

پەنااابەر و ڕاگااوو راو و ئافرەتااانی ەااۆمەڵگەی خااانەخو  لەمیااانەی پەتااای 

 لە عێراق ١٩-جیهانی ەۆڤید

 

 ٢٠٢٠ ی ترشینی دووەم ٣٠ – ٢٠٢٠ی ئاب ١٠ماوەی هەڵسەنگاندنەکە: 

 بەغداد، هەولێر، دیالە ودهۆکناوچەکان: 

 

 

ئەم باڵوکررراوەیە بە ڵاڵتیررای دا ایرری یەکێارری ئەو وڵررا ئامررادەکراوە، لە پررگەی  ررندویی ڵاڵتیررای هە پ رری یەکێارری 

وگا ا شررل لە بۆچرراون وهەڵاپسررای  ئەو وڵررا، نرراوە ەکەکەی لە ررە  بە ڵر ررێا پای  پواررراوی تاانا ررا ی ئررا رەتە

 یەکێای ئەو وڵا ناکات.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :دەربارەی سندوقی متامنەی هەرێمی یەکێتی ئەورووپا لە بەرامبەر قەیرانی سوریا، سندوقی 'مەدەد' ی یەکێتی ئەوروپا

 

مانگی   لە  دامە  اندنێێەوە  یا مە تێێە    ٢٠١4ی  اڵی  ١٢لە  ە ەتای  بە  ناڵەیاەندیدا ەکان  هاوکا یە  لە  بە چاو  بەشێوی  وە، 

یەکێای   دابێن  مرەیێەکانی  ئەو وڵاوە  یەکێای  هە پ ێی  ماامنەی  لە  پگەی  ندویی  د او ێی  ا یا،  واڵتانی  بۆ  ئەو وڵا 

بۆ   ئەو وڵای  یەکێای  یەکێای ئەو وڵا.  ندویەکە هاوکا یێەکانی  'مەدەد' ی  بە امبە  یەیرانی  ا یا،  ندویی  لە  دەکرپل 

ایبەتی تە کێز لە ە  ڵێداویساێێە ئاباو ی و ڵە وە دەیی و  یەیرانەکە بە شێاەیەکی کۆکراوە و یەکاراوەیی  پواسااە و بە ت

ڵا ا نت و کۆمەاڵیەتی و تەند و اێەکانی ڵەنابە ان لە  ا یا لە واڵتانی د او ێی وەک ئا دن و لابنان و تا کێا و عێراق و  

 .ڵیاگێری لە کۆمەڵگا ناوخۆیێەکان و ئێدا ەکانێان دەکات

 :اامنەی یەکێای ئەو ووڵا، توایە  ە دانیبۆ  انێا ی  یاتر دە با ەی  ندویی م

region/content/home_en-syria-https://ec.europa.eu/trustfund 

  

 

 دەربارەی ڕێکخراوی تواناسازی ئافرەت: 

ناحوامێێە،   وهە دوو  ەگە    پواراوپوی  بورپل  ڵاەو  ما ەکان  یەکسانوردنی  ئامانجێای  نەویساە،  ویا انج   ە بەخۆیە 

کۆمەڵگەی   لە  ئا رەتان  کا یگە ی  کردنی  ەڵێكی  وگرەنای  هەبێل  ئا رەتانە  دادڵە وە انەی  وهاوبەشباونێوی  بن  یەکسان 

 عێرایێدا بەدی بهێرنپل.  

مەڵگەیەکی ئآشاێااا  وئا امە، تێایدا بە  ون وئاشورایی یەکسانی هە دوو  ئاواتی  پواراوی تاانا ا ی ئا رەت هێنانەدی کۆ 

 ەگە  لە یا اکان و ێا ەتەکان ودە اتێیاە یێەکانی ئاشاێدا  ەنگی دابێاەوە، ڵێاوان وئا رەتان بەشێاەیەکی دادڵە وە انە  

بڕ ولە  بن  ئاباو ی و ێا ی وکالااو یێەکاندا هاوبەش  یا دان وچا ە ە کردنی مل النێواندا  لە هەماو هەلەکان ودە امەتە 

 هاوبەشی بوەن.  

 پواراوپوە بڕوای بەوە هەیە کە ما ەکانی مرەڤ وئا ادیێەکان وتاانای گەیینت بە دە امەتەکان ما ی هەماو ژن وڵێاوپوە،  

ە ە  ژیانی   پواراوی تاانا ا ی ئا رەتان لە ە  ئا ای نێیاێامنی دە وەوتی گەو ەی بەدە ل هێناوە وگۆ انی گەو ەی ب

وڵاەوکردنی   ئا رەتان  کا اکردنی  ەڵی  هەباوە،  ڵەیاەندی  لەگەڵێاندا  ماوەی  ااڵنی  ابردوودا  لە  کە  هێناوە  کە انەدا  ئەو 

کا کردنی   وچڕبانەوەی  خاڵی  ە ەکی  وکۆمەاڵیەتی،  وکالاا ی  وئاباو ی  لە  ە ئا ای  ێا ی  ژنان  کردنی  هاوبەشی 

  پواراوەکە باوە.   

دامە  ان لە  هە لە  کردووە:   ٢٠٠4دنێێەوە  ڵێیوەش  خۆی  خزمەتگا ا یێەکانی  کە تی  ە ەکێدا  چاا   لە  ەوە،  پواراوەکە 

وکۆکردنەوە   کردن  ڵاڵتیای  وکۆمەاڵیەتی،  یا ایی  یا مەتێدانی  هاوبەشێوردنی  ێا ی،  وبژپای،  ئابا ی  تاانادا کردنی 

گی هەباو لە د و ل کردنی گاشا  وڵیاێاانی کردن  وبەدە ااسانی ڵیاێاانی،  پواراوی تاانا ا ی ئا رەت  ەڵێوی گرن

بۆ ئەجێندای ئا رەت وئا ایش وئاشای و ە کردایەتی کردنی دە اتێیاە یێەکانی ڵە ەڵێدانی ڵالنی نێیاێامنی تایبەت بە  

 .  ١٣٢٥بڕیا ی ئەنجامەنی ئا اییی نێادەوڵەتی 

 

یەکسررانی جێنرردە یی و مررا ی ئررا رەت لە چاا چێرراەی مررا ی داکۆکی لە  (IFE - EFI) دەستپێشخەریی فێمینیستی یۆرۆمێد

مرەڤی جێهانی هە وەها لە بنێاتی دپ اکرا ی و هاوواڵتێباون، چا ە ە ی  ێا ی بۆ هەمرراو ناکۆکێێەکرران، مررا ی چررا ەی 

 خۆناو ێن دەکات

 

https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en
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 ١   |الڵە ە

 

 

 پوختەی جێبەجێكردن. ١

خراڵی   ئاكامی  ە   و  ئا ەوا   گێراونەتەبە   لەناویدا  ئەو  پكا انەی  و  جێهانێە  ڵەتا  ئەم 

و   الیەن  لە  ڵێكبهێرنپل  تاوەكا  تەند و ای،  كا یگە ی  لە  بەدە باون  كە  جێهێیل 

كا یگە ی   دە وونی.  و  ئاباو ی  و  كۆمەاڵیەتی  لە  یادكردنی  ووی  باا ەكانی  هەباو 

هاو ەنگی و نایەكسانی و جێاكا ی دژی چێنەكانی ڵیاگاێ خراو، با ودەخ و  اكاە ی  

 وای د و ل كرد كە ئا رەتان و مندااڵنی  ووبە ووی تاندوتێژی  یاتر كردەوە.  

 

لەچاا چێاەی   ئەوانەی  دانێیااوان  كۆمەاڵنی  لە ە   كا یگە یەكەی 

دەژین  ە  و    مرەیی  ریاكەوتن  ڵەنابە ان  و  لەوانەی  اگاپز اوان  و   یاترە، 

و  ا یا.  عێراق  لە  ناكۆكێەكان  بەهۆی  جێهێیااوە  خۆیان  ماڵی  ئەوانەی 

نن بەهۆی كەمی خزمەتگا ا ی و لە با ودەخی  ێەتەوە دەناڵ  ئەوانەی لە بنە

ئەو   و  حاڵەتی ڵیاگاێ خسنت،  بژپای  ەخاەوە گا ە  دەكەن،  ە ە ای 

 . ووی دەباونەوە لە ئاكامی با ودەخێانەكۆ ەنا  ووبنایەكسانێەی بە  لە 

كە   دەكات  ڵێیكەش  ئێساا  وایێعی  ئێساا شێكا ی  هەڵسەنگاندەی  ئەم 

تایبەتە بە تاندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگە ی نێاان  اگاپز اوان و ڵەنابە ان و  

و   عێراق.  لە  خانەخاێ  كۆمەڵگەی  دەخاتە  ە     ئا رەتانی  ەشنایی 

كۆمەاڵیە ڵەتایەكە  ئا ەوا ى  كە  ئەوەی  دە وونی  و  ئاباو ی  و  تی 

د و ل   هۆكا ی  دەبنە  كە  دانێیااوان  چێنێكی  لە ە   جێێهێیااوە 

هۆی  یادباونی  ووبە ووباونەوەیان  دەبێاە  وە  مەتر ی  باونی  اكاە ی 

وەاڵمدانەوەی   لە  بۆشایی  گرنگرتین  كردنی  دیا ی  و  تاندوتێژی.  بۆ 

 ڵێیكەشكراو.   

بە شێاا ی جاوتی بە ااوە نێاان  پگای چەندپای و  هەڵسەنگاندنەكە ڵیای 

هەڵسەنگاندن   تێ ی  كە  داتا  كۆكۆدنەوەی  لە  چاوڵێكەوتنێان   ٢6جۆ پای 

ئا رەتانی  و  ناحكامی  و  حكامی  چاالكەكانی  الیەنە  لەگەڵ  داوە  ئەنجام 

و     تە بە   ووەڵی جەخاكردن و ڵەنایان برد ودانێیانی گر   ٥ گا باوی تاندویژی 

وە گرتنەكە     پگەی  ووڵێای  منانە  و  ئا رەتانی   ٥٠١كۆمەاڵیەتی  لە  باوە 

منانەی    و    اگاپز او وە گرتنی  لە پگەی  و  خانەخاێ،  كۆمەڵگەی  و  ڵەنابە  

 لە ە خۆ هەڵبژپرد اون. 

 

 

 



 

 ٢   | الڵە ە

 

35%

59.7%

0

50

100

150

200

250

300

350

تاتوندوتیژی بەر لە پەتاو دوای پە

دوای پەتابەر لە پەتا

64%

56%

130

135

140

145

150

155

160

توندوتیژی ناوەوە و دەرەوەی ەەمپ

ناوەوەی كەمپدەرەوەی كەمپ

 

ئەیلاول تاوەكا  و دهۆك( و لەمێانەی ماوەی د پژكراوە لە   ەچاوڵێكەوتنەكە لە چاا  ڵا پزگا ئەنجام د اوە )هەولێر و بەغدا و دیال

بە مەبە ای ئەنجامدانی ئەم هەڵسەنگاندنە  اود لە تێ ی كا كردن وە گێراوە كە ڵێك دپل    .٢٠٢٠ترشینی دووەمی  اڵی  

 پكاراوی تاانا ا ی ئا رەت.  ای شێكا ی ئاما ی و هەماهەنگ لە   تاپژە ی مەیدانی  ە ە 9لە 

 

   گرنگرتین دەرئەنجام

اگاپز اوان و    نێاان ڵەنابە ان و    ١9 ەگە ی لەمێانەی ڵەتای جێهانی كۆڤێد    وایێعی تاندوتێژی لە ە  بنەمای  -١

 كۆمەڵگەی خانەخاێ 

 

  % ٣٥ پژەی ئەو ئا رەتانەی  ووبە ووی تاندوتێژی باونەتەوە لە ئەنجامی باڵوباونەوەی ڵەتا و ئەو  پكا انەی گرياونەتەبە  لە  

نزیكەی   بۆ  ڵەتاكە  لە  ئا رەتانی  .  % 6٥بە   لەگەڵ  بەبە او د  باونەتەوە  تاندوتێژی  یاتر  ڵەنابە ان  ووبە ووی  و   اگاپز اوان 

كۆمەڵگەی خانەخاێ، و  پژەی  ووبە ووباونەوەی ئا رەتان بۆ تاندوتێژی لەدە ەوەی كەمپ  یاتر باو بەبە او د لەگەڵ ڵێش  

لە ئا رەتانی    % ٥6نێان كردووە كە  ووبە ووباونەتەوە بە امبە   ئا رەتان لەدە وەی كەمپ دانتێدانا  % 64ڵەتاكە و لەمێانەی ڵەتا.  

  .ناو كەمپ

 

 

 شێاە و جۆ ەكانی تاندوتێژی لەمێانەی ڵەتای جێهانی كۆ ەنا  -٢

تاندوتێژی تری  جۆ ەكانی  لە ە ووی  دە وونی  خانەخاێ  ێتاندوتێژی  كۆمەڵگەی  و  ڵەنابە ان  و  ئا رەتانی  اگاپز اوان  كە  ە 

تا دەبنەوە.  باونەتەوە  % 68كا   ووبە ووی  دە وونی  تاندوتێژی  كە  ووبە ووی  ڵێداناوە  منانەكانی    % ١7.7و    ، دانێان  لە 

ئاماژەیان داوە كە نااڵندوویانە    % 6١.٣و    ، وڵێاەكە دانێان بەوە داناوە كە  ووبە ووی ئا ا دان و تاندوتێژی جە اەیی باونەتەوە

  % ١4و    ،كە یادی كردووە لەمێانەی ڵەتاكە و ئەو  پكا انەی لەگەڵ خۆی هێناوەبەدە ل خۆ ەڵاندنی ڵێاوان بە ە  ژیانێان  
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لەو ئا رەتانەی بە منانە وە گێراون دانێان بەوە داناوە كە بێبەشكراون لە ما ەكانێان و بەدە اهێنانی  ە چاوە و دە  ەت،  

داناوە كە    بەوە  دا باوان لە  ووڵێاەكە دانێانلە بەش   % ١١.4و    ، ئا رەتانی دووگێان بێبەشكراون لە وە گرتنی چاودپری ڵزییكی

ڵێاوان بەهۆی یەدەغەی هاتاوچۆی گیای،   كا ی  لەگەڵ وە اانی  و  و مۆبایل.  ئێناە نێل  بەكا هێنانی  لە  لێكراوە   پگریان 

داگرتنی  هەندپك لە ئا رەتانی كا كە  لەمێانەی ڵەتاكە  ووبە ووی تاندوتێژی ئاباو ی باونەوە كە بریای باو لە دە ابە ە  

 ماوچەیان و دە اێاە دانی  ە چاوەكانێان بەبێ ویسای خۆیان.     

   

 

پگریان لێكراوە لە ئەنجامدانی ڵیكنێنی    لەكۆی منانەی  ووڵێای ئێساا كە    % ٢ئا رەت دانێان بەوە داناوە یاخاد نزیكەی    9

 ە بەی ئەوانەی تاوشی ڤایرەس دەبن  ڤایرەس و ئەمەش شێاا پكی ناپی تاندوتێژیە كە لەگەڵ كۆ ەنا  ە ی هەڵداوه. و  

تۆ ڵا ا انی  بەهۆی  چا ە ە ی.  وە گرتنی  و  نەخۆشاانە  بۆ  چاون  لە  دەكەن  و  پگری  تاوشباونێان  لە  دەبن  ی    بێدەنگ 

لەدە ادانی  ە چاوەی   بەهۆی  تر ێان  و  ك  انەیانژ ە  ڵەیاەندیە  ناو دا ەكەیان  لەدە ل  ڕكە  تەنانەت  بیا ەكانێان  چێل 

    . ەیان، یان لەتر ی دە كردنێان لە كەمپدوای چاكباونەو 

  گا باوانی تاندوتێژی  انێا ی گرنگ دە اكەوتاوە لەو با ودەخەی كە   ڵیدانێانە و چاوڵێكەوتن لەگەەلە پگەی ئەو  ە دانە م 

 هاو ە . كە هاتاوە و باوە هۆی  ووبە ووباونەوەی ئا رەتان بۆ تاندوتێژی جە اەيی و الیەكردن لەالیەن اتەلەگەڵ ڵ 

 

ئەل  % 7 پژەی   تاندوتێژی  كە  ووبە ووی  داناوە  بەوە  دانێان  ڵۆلێسی  ە كرت ێلە منانەی  ووڵێا  كا مەندانی  و  باونەتەوە،  نی 

كرد دووڵاتێان  ئەلێكرت ووەكۆمەڵگەیی  بێزا كردنی  حاڵەتی  دەیان  بە  ئاگادا كردنەوەیان  لە  و  ە تەوە  مانگ  یەك  لەماوەی  نی 

ئا رەتانی   بە  لەاگاپز     ەبا ەت  بێزا كردن  و  كردن  هە ا ان  نەیان   او  ڵێیرت  و  تاندوتێژیە  ناپی  جۆ پكی  ئێناە نێل  پگەی 

ئەو   ،بێنێاە لەگەڵ    و  ئەمەش  و  تەكنەلۆجێا  بە  ڵەیاە اە  كە  كردووە  ئاشكرا  تاندوتێژیان  ناپی  شێاا پكی  هەڵسەنگاندنە 

ڵێاوەكانێان هەڵدە كە  دەناڵێنن  بەدە اێەوە  ئا رەتان  كە  هاتاوە  لە  پگەی  ڵەتاكە  ڵەیاەندی  ێكسی  ئەنجامدانی  بە   نت 

ئێناە نێل و بەالنی كەم دوو حاڵەت لە كەمتەكانی بەغدا و نەبی یانس دە انێیان كراون كە  ووبە ووی ئەم جۆ ە ناپێەی  

 تاندوتێژی باونەتەوە.  
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ك بوونەوەیەبەشداربووان ڕووبەڕووی چ جۆرە توندوتیژی

 یادباونی  ە اا ی خۆ ەڵاندن لە ە  ئا رەتان

لە پگەی ئێناە نێلکا یگێچەڵ و بێزا  

خۆشاانە بۆ لێكراوە لە ئەنجامدانی ڵیكنێنی كۆ ەنا یان چاون بۆ نەلئایا  پگری

وە گرتنی چا ە ە ی

یان بساتێنییبۆ ئەوەی خۆت بكاژ ەئایا كە ێك تۆی هانداو 

بێبەشباون لە دە  ە ت و  ە چاوە

 ێوسیالیە و دە اد پژی 

جە اەییئا ا دانی 

دە وونیئا ا دانی 
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وپرانباونی   باوە هۆی  ڵەتاكە  لە مێانەی  ژیاون  تێدا  ئا رەتانەی  ئەو  با ودەخەی  ئەو  لە مامەڵەكردن  بەهۆی  تاانای  ە بەیان 

لەو ئا رەتانەی  ووبە ووی تاندوتێژی    % ٢4لە كۆی منانەی  ووڵێا  ایان گەیاندووە و    % ١٥و    ،لەگەڵ  یا ەكانی ژیانی  ەژانە

 باونەتەوە كە هەوڵی خۆكاشانێان داوە بە ڵاڵتێاەنان و هاندان لەالیەن كە ێكەوە و  ە بەی جا یش دە اد پژیكا .  

 

  ە چاوەی تاندوتێژی و شاپنەكەی  -٣

دانتێد كە  تاندوتێژی  حاڵەتەكانی  ڵەنابە ان ە ینەی  و  ئا رەتانی  اگاپز او  لەالیەن  ئەویش    و  راوە  خانەخاێ  كۆمەڵگەی 

دەكەن  ووڵێا ئاماژە بەوە    تاندوتێژی خێزانێێە كە لەالیەن خێزان یان یەكێك لە ئەندامانی خێزان ئەنجام د اوە. و ئەنجامەكانی  

براكان  % 47.٥كە   دواتر  تاندوتێژی  ە چاوەكەی مێردە.  ئا ر   % ١٣.4لە  دژی  تاندوتێژیەی  ئەو  بەتایبەتی  تانی شاونەكردوو  ەو 

اگاپز او لە كەمپ و دە ەوەی كەمپ گلەیی  ووبە ووباونەوەی بێزا ی و شە م و جێاكا ی دەكەن    .  هەندپك  % ١٢دواتر باوك  

اگاپز اوان لە ناوچەكانێان و گاایە ئەوان    ەنگدانەوەی یباوڵنەكردنێان بەهەباونی    ێ یە  كە  ە چاوەكەی كۆمەڵگەی خانەخا 

 . باونەتە  ە چاوەی هە ەشە بۆ كۆمەڵگەی خانەخاێ

 

 تاندوتێژی دژی ئا رەتانی خاوەن ڵێداویسای تایبەت  -4

 % 89بە  لە ڵەتا بۆ    % ٣7ە لە  ۆتەو ە  بپژەی ئا رەتان و كچانی خاوەن ڵێداویسای تایبەت كە  ووبە ووی تاندوتێژی باونەتەوە ب  

كانێان مبێننەوە. و هاو ە   ە چاوەی  ە پكا ەكانی كە ەناێن و یەدەغەی گیای كە خەڵكی ناچا كرد لەماڵ  لەگەڵ  ەڵاندنی  

بۆ باو  براكان    % ٢6پژەی      تاندوتێژی  دواتر  تایبەت.  ڵێداویسای  خاوەن  ئا رەتانی  باوك    % ١4.8لە    % ١١و    % 7.4دواتر 

 ەیاندووە كە  ە چاوەی تاندوتێژی ڵێیكەشكا انی خزمەتگا ا ین یان ڵێاوپك كە هێچ ڵەیاەندیان ڵێاە نێێە. ایانگ  

 

بۆ   -٥ دیگرنەبە   ئا رەتان  كە  بژا دانەی  ئەو  و  هەواڵدان  لە ە   ە اا ی  كردووە  د و ل  كا یگە ی  ڵەتایە  ئەم 

  ووبە ووباونەوەی تاندوتێژی 

لە  ێەانكا ی  گۆ هەیە  ئاگاد  ك  هاتاوە.  ە اا ی  ڵەتاكە  لەگەڵ  با ودەخەی  ئەو  ئەنجامی  لە  تاندوتێژی  لە  پژەی    ا كردنەوە 

  ٢9٣ئاگادا كردنەوەكان كە دەهاتنە  ە مانگەی بە ەنگا باونەوەی تاندوتێژی دژی ئا رەتان و خێزان لە هە پ ی كا د اان، بۆ  

نێسانی   لەمانگی  ژما ەی  كااڵكانی هەمان مانگی  ا٢٠٢٠ كااڵ  لەكاتێدا  . و هە وەها كۆی  ١ كااڵباون  877ڵی  ابردوو  . 

پاەبە ایەتی ڵا ا انی خێزان لە تەواوی عێراق لەماوەی شەش    ژما ەی  كااڵكانی تاندوتێژی خێزانی كە هەواڵێان داوەتە بە 

 .  ٢٠١7 حاڵەت بەبە او د لەگەڵ ژما ەی  كااڵكانی شەش مانگی  اڵی  ٥٠مانگی یەكەم لە باڵوباونەوەی ڵەتا بە وایعی  

 

نزمباونەوە ئەم  هۆكا ی  بۆ    یەدەكرپل  بە دەم    بگە پاەوە  لە  كە  پگرباون  گیای  داخسانی  و  هاتاوچۆ  یەدەغەی  پكا ی 

كەیسەكانی   ناوخۆ  وە ا ەتی  كە  ڵێچەوانەبێاەوە  نزمباونەوەیە  ئەم  دەكرپل  بەاڵم  ڵۆلێس.  بنكەكانی  بگەنە  یا بانێان 

 كاىن. تە نێا ڵێیێنەی كا ەەتاندوتێژی نەیاسااو 
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لە ە    ڵەتاكە  ەڵاندوویەتی  كە  جێاجێاكان  الیەنە  كا یگە یە  لە ە   ئاشكراباوە  لەچاوڵێكەوتنەكان  داواكردنی    و  ە اا ی 

كەوە ڵەتاكە ڵێیێنەكانی   گا باوانی  پكاساەوە لە تاندوتێژی ئەوەی نااڵندوویانە بەدە ل با ودەخی ژیانی  ەیا مەتی. لەالی

ڵێدا و  ناو دا كردنی  ڵاڵتیای   ەخل  خزمەتگا ا ی  لە  گرنگرتە  كە  ە   منداڵەكانێان  بۆ  خۆ اك  كردنی  دڵنێایی  بە  ویساێان 

دە وونی یان یا مەتی یا ایی. و كا یگە ی د و ل كردووە لە ە  تاانای ئا رەت بۆ گە ان بەدوای یا مەتی بەهۆی ئە كەكانی  

دە اد پژ ئامادەباونی  لەئاكامی  و  دووئەوەندە  باوەتە  كە  كە كماڵەوە  ج ڕەڵ ناۆ یكا   د پژایی  ا ی  بە  لەماڵەوە  ڵەكانی دەكات 

ئەو   و  ڵەتایە  ئەو  بەهۆی  و  تۆ  كات.  لە  ئا رەت  بۆ  ووبە ووباونەوەی  هێناوە  خۆیدا  بەدوای  ڵیا  پكا انەی  اانی  ێەكانی 

انەی تاوشی دەبن،  پكردنی ئەو دەخ   دوو كەوتاونەتەوە كە ئا رەتان  ە  ڵیای ڵێدەبە نت لە بە گەگرتنێان لە تاندوتێژی و بە

و ئەمەش باوەتە هۆی الوا باونی ڵا ا انی ئا ایی و لەدە اداىن ڵاڵتیای ئا رەت كە دەكرا وە گێرابا لەالیەن كەس و كا   

 و خزمەكانی. 

 

 كا یگە یەكانی یەيرانی ڵەتایی لە ە  با ودەخی گا ە انی ئا رەتانی  اگاپز او و ڵەنابە  و كۆمەڵگەی خانەخاێ  -6

و   ڵەتایە  بەخێاكە انی    ئەو  كرپی  ەژانەی  ئا رەتان.  پژەی  بژپای  ئا ای  لە ە   كردووە  د و ل  كا یگە ی  پكا ەكانی 

پژەی بێكا ان لەناو خێزان   دوای ڵەتاكە لەبە امبە دا    % ٣9بە  لە ڵەتاكە بۆ    % ٥7,٥اگاپز او و ڵەنابە  نزم باوەوە لە    خێزانەكانی  

 .% 4٠,٣بۆ  % ٢٠,4دووئەوەندە باوە لە 

ایانگەیاندووە بە كا تێكردنی كا ی هاو ە ەكانێان و هەماو ئەوانەی بەكرپی  ەژانە كا یان دەكرد    بەشدا باوانی  ووڵێا    % ٥٠,٥

و   كە ەناێن.  و  گیای  یەدەغەی  لەماوەی  داوە  لەدە ل  داهاتێان  و  كا یان  خێزان  ئەندامانی  ووڵێا    لە منانەی    % 9١,4لە 

ئا اە تاوشی  ئەوان  كە  داوە  ڵێداویساێە  ئاماژەیان  كردنی  دابێن  و  گا ە ان  و  ژیان  بە پاەبردنی  لە  باونەتەوە  گەو ە  نگی 

خێزان.   گ    ە ەكێەكانی  ئا اەنگی  كەمپ  ووبە ووی  دە ەوەی  ڵەنابە انی  و  لەگەڵ  ەاگاپز اوان  بەبە او د  باونەتەوە  و ەتر 

 ناوەوە لەبە  ئەوەی ئەوانی دە ەوە لەناو خاناوی كرێ دەژین. 

ناچا باون وا  لە كا ەكانێان بهێنن بەهۆی بەتەنێا مانەوەی    % ١١,٢ا رەتانی كا كە  كا ەكانێان لەدە ل داوە و  ئ  % ٥٠و نزیكەی  

"دای چاودپری  دە گاكانی  داخسانی  دوای  لەماڵەوە  لە  ەمنداڵەكانێان  خاوەنكا ان  ە ە مەندباون  نێاەی  و  یاتاباانە"  و  نگە 

 انی كا ی ئا رەتان و الوا باونێان و بەئامانجكردنێان بۆ تاندوتێژی.    ڵرەژەكانێان بەهۆی ڵەتا. و باوە هۆی لەدە اد

 

   اگاپز اوان و كۆمەڵگەی خانەخاێ لەماوەی ڵەتا   بێزا كردن و دڵاەنگی دە وونی لەنێا ئا رەتانی ڵەنابە ان و  -7

دە وونی دەكەن و بەشدا باوان بەڵێی  اوكێ و  یا ی   لە منانەی  ووڵێا ئاماژەیان داوە كە هە ل بە بێزا باون و دڵە  % ٢,94

اگاا نت.    ئە ماونێان لەمێانەی ڵەتاكە وە فێان كردووە كە ئەمە خراڵرتین جۆ ی ناخۆشی باو كە بێنێایانە لەماوەی كۆچ و  

بەشدا باوان   و      % 68 ە ینەی  ڵەتا.  لەماوەی  ترس  و  ئا امی  نەباونی  بە  هە اكردنێان  بە  دووڵاتێان   % 6٥,7ایانگەیاندووە 

دانێان    % ١7,4تەوە مانەوەی هەماو ئەندامانی ماڵەوە كا یگە ی لە ە  دەخی دە وونێان د و ل كردووە و هە وەهاەكردوو 

بۆ   بۆ  ووبە ووباونەوەیان  ئا رەتان  بۆ  هۆكا ی  ە ەكێە  لەماڵەوە  مانەوەیان  بەهۆی  و  یا   ماندووباون  كە  داناوە 

اژەیان داوە كە ڵەتاكە ئەوانێان دابڕاندووە لە ڵەیاەندیان بە كەس و كا یان و  ئام  % 7٢تاندوتێژی لەماوەی ڵەتاكە. وە هە وەها  

  باونی كا ی ماڵەوە لەئاكامی مانەوەی هەماو ئەندامانی خێزان لەماڵەوە.  ە بەشدا باوان دانێان ناوە بە    % 8٢نا ێاویان و 
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 بە  باونەوەی دڵە اوكێی خێزانی  -8

ناچا كردنی دانێیااوان لەماڵەكانێان باوە هۆی د و ل باونی ناكۆكی خێزانی كە هەماو ئەندامانی  پكا ەكانی كە ەناێن و    

ووبە پكی بچاوكی داخراو باوەتە هۆكا ی    كە دانێان ڵێداناوە. نزیكی شاپنی و مانەوە لەناو    % 88,4خێزانی گرتاوتەوە. بەڵێی  

ج  ئا ڵەیداباونی  و  خێزان.  ئەندامانی  نێاان  تاند ەوی  گلەیی گۆڵەی  كا  ا رەتان  لە  ە اا ی  دەكەن  نە پنی  و    انكا ی  ەكانێان 

ەوی و نەباونی تاانای بە گەگرتنی یەكێك بە امبە     كچەكانێان بەتایبەتی بەهۆی دە ابە ە باونی د پژخایەن. لەنێایدا تاند 

شاونەكر  كچانی  لەكاتێكدا  تر.  و    اوئەوی  تاندوتێژی  بەدە ل  دایكان  نااڵندوويانە  لە  هەندپك  و  نێرەكانێان  برا  تاند ەوی 

 نێاان خادی كچەكان.   لە ەوی كردووە  ئاماژەیان بە هەباونی ڵەیاەندی تاند 

گرتاو  خێزانی  ئەندامانی  هەماو  كە  كردووە  ناكۆكێەكانی  یەبا ەی  وە فی  ڵەنابە   و  ڵەتاكە  ەئا رەتانی  اگاپز او  كە  تەوە 

یەك خێزانی د و ل كردووە هانێان داوە كە بە دەوام ناكۆكنب لەگەڵ یەكرت، و هەندپك   یلێباونێكی تاندی نێاان ئەندامانی  

 ە اا ە نەباو ڵێش ڵەتاكە.   ە اا ی كەلە ەیی دەكەن كە لە كچە هە  ەكا ەكانێان بەدە كەوتاوە و ئەم جۆ ە   ئا رەتی تر گلەیی 

    

 ە ی بە دە ل لەماوەی ڵەتاكە كەمی  انێا ی لە خزمەتگا ا یەكانی تاندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگ  -9

بەو   ئا رەتان  بە هەماو  گەییااوە  و  باوە  بە دە ل  ڤایرەس  دە با ەی  ئا رەتانی     انێا ی  و  ە ینەی  تێدەگەن.  لێی  پگەی 

هەڵسەنگاندن   لە  تاندوتێژی    % ٣7,٥بەشدا باو  بە  و  ەبا ەت  بەدە اكەوتاوە.  ئامرا ەكانی  اگەیاندن  لە پگەی   انێا یان 

بنەما ڵێی،  انێا یەكان  ە   ناو دا باون.  لە ە   گەیینت  و  پگاكانی  بە دە ل  خزمەتگا ا یەكانی  و  لە    % 84ی  ەگە ی 

كێان بەدە ل نەگەییااوە دە با ەی ئەم بابەتە. و هۆكا ەكەش ئەوەیە  ە ڵێا ئاماژەیان بەوە داوە كە هێچ نامەیومنانەی  و 

ووڵێای ئێساا ئاماژەی داوە    گەی نامەكانی مۆبایل لەكاتێدا ئەنجامەكانی پ  پگەی ئێناە نێل یان لە  كە  انێا ی دابێن دەكران لە

بایلێان نێێە و بە ئێناە نێاەوە نەبە رتاونەتەوە و  ێێەكێان خاپندەوا یان نێێە و ناتاانن  ۆاگاپز اوان و ڵەنابە ان م  لە    % ٣6كە  

ئاشنابن.  ە ە هێ  بەو  انێا یانە  و  ژما ەكان  كە  ئەوەی  گە مەكان  ڵای  و  ە  دە ماناانەكان  وەك  دانەنراون  ئا ان  لەشاپنی 

  رەشگاكان. 

     

  ناو دا ی هەباونی خزمەتگا ا ی ڵزییكی  -١٠

ئەنجامەكانی هەڵسەنگاندن ئاماژەی نێگە انێان دە خسل كە ڵەیاەندیدا ە بە گەیینت بە خزمەتگا ا ی تەند و ای لەمێانەی  

ا ای ڵەتاكە باوەتە بە بە ل لەبە دەم بەدە اهێنانی    داناوە كە بەبەوە  دانێان  بەشدا باوانی  ووڵێاەكە   % 77ڵەتاكە كاتێك  

و   كات  بە  تایبەتن  هەندپكێان  و  بە دە ل  خزمەتگا ا یەكانی  بە ناو دا ی  ڵەیاەندیدا ن  هەندپكێان  ڵزییكی.  چاودپری 

لەكاتێك  كەمتەكان  لەناو  دە ابە ە كردنێان  و  ڤایرەس  لە  ڵا ا نت  بۆ  بە  بەندی  ەڵێرناو  ڵەیاەندیدا ن  تر  هۆكا ەكانی  دا 

تێكچاونی با ی گا ە ان لە ئەنجامی وە اانی كا ەكان كە بە بە ای د و ل كردووە بە امبە  تااناى داواكردنی خزمەتگا ا ی  

 ڵزییكی تایبەمتەند و كڕینی دە مان.
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 وە اانی مێكانێزمی گەیینت بە دادڵە وە ی  -١١

ئا رەتانی بەشدا باوی  وو  % ٢٥ بەدواداچاونی  منانەی  لە  ڵەتایی  پگری د و ل كردووە  كە یەیرانی  داناوە  بەوە  دانێان  ڵێا 

ناوە كە نەیانااانێاە بگەن بە  دا  بەوە  اگاپز او كە دانێان  پژەی ئا رەتانی   كەیس لە دادگا یان گەیینت بە دە گاكانی دادوە ی. و 

 لە ڵەنابە ان.  % ١8,7خانەخاێ و  ئا رەتان لە كۆمەڵگەی  % ٢7بە امبە   % ٢8،4دادڵە وە ی  

     

پكا ەكانی جێاباونەوە و ما ی ئا رەت لەداواكردنی بەخێاكردنی منداڵ و ما ی    داخسانی دادگاكان باوەتە هۆی وە اانی  

بە   تایبەت  ئەحكامی  كردنی  جێبەجێ  بۆ  و  بڕیا دان  لە  گیای  داخسانی  كا یگە ی  و  مەدەنی  بەڵگەنامەی  بەدە اهێنانی 

ە ئەو ڵر ە باوەتە هۆی بێبەشكردنی  ە پك لەئا رەتان لە خە جی شایساە و كا یگە ی د و ل كردووە لە ە   خە جێەكان ك

 گا باوان بە دادڵە وە ی و كا ئا انی باوە بۆ    داخسانی دادگاكان بۆ كەیسی تاندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگە ی و گەییانی  

ڵاشگە باونی خزمەتگا ا   لە  زا.  بۆ   ەڵ ی   اكردنی تۆمەتبا ان  یا ایی  كە بە شێاەیەكی  ە ەكی    ی  تاندوتێژی   گا باوانی 

  گا باوان ڵێی هەڵدە نت لەناو  ە مانگەكانی دادوە ی.          پكا ەكان دەبە نت كە ڵا پزە انی ناپنە ی   ڵیل بە  

 

 وە اانی مێكانێزم و ڵاڵتیای ڵێیكەشكراو بۆ   گا باوانی تاندوتێژی لەمێانەی ڵەتاكە  -١٢

ڵەتای تاندوتێژی. و هئەم  بە  تایبەت  لە ە  هەماو خزمەتگا ا یەكانی  كا یگە ی د و ل كرد  و  ە ە  ماو الیەنەكانی حكامی 

ناحكامی دووڵاتێان كردەوە كە بەهاناوەچاون لەمێانەی ڵەتاكە بەڵێی ڵێایسل نەباو و خزمەتگا ا یەكان لە ووی كاالێای  

 الوا  و كەم باون.  

 

 خزمەتگا ا ی دوو بەدوو ی و بۆشایێەكانی  ئا اەنگەكانی   -١٣

تەوە. و ڵێیكەشكا انی خزمەتگا ا ی  ەپكاراوی كا كە  لەباا ی تاندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگە ی لەئێناە نێل باڵویان كردوو   

نەبە رتاباونەوە بە ئێناە نێل. و  تاوشی بە بە ای گەو ەباون لە گەیینت بە یا بانێان لە پگەی ئێناە نێل چانكە ئەوان  

پگەی تەلە ۆنەوە داوای یا مەتی بكات بە ئامادەباونی ئەندامانی كۆمەڵگە لەماڵەوە و بەهۆی نەباونی      گا باو ناتاانێل لە

لەوانەیە   بۆیە  و  خۆی  خادی  لەگەڵ  بێل  و  ەالمەت  بكات  بەتەنێایی  هە ل  تێێدا  كە   گا باو  شاپنێكی  ەالمەت 

 بە امبە ی ئەنجام بدات.  ە   بە ڵەیاەندیەكەی بزانێل و تاندوتێژی  یاتر لدە اد پژیكا

ڵێیكەشكردنی خزمەتگا ا ی دوو بەدوو ی كا یگە ی د و ل كردووە لە ە  كاالێای و جۆ پای خزمەتگا ا ی ڵێیكەشكراو  

لە ە    هەباوە  كا یگە ی  بە   و  و  نا دن  داخسا  پرەوەكانی  و  نەباون  بەهۆی  حاڵەت  و    نی  ە ینەی  پاەبە دنی  پكاراوەكان 

  ەناە ەكان، وە هە وەها خزمەتگا ا ی بریكا ی یا ایی وە ااوە كە ناكرپل بە دوو بەدوو ی ڵێیكەش بكرپل.  

و   بۆ   گا باوان  تاانا  كردنی  د و ل  و  كۆمەاڵیەتی  لكاندنی  و  ئامادە ا ی  لە ە   كردووە  كا یگە ی  هە وەها  وە 

لە خزمەتگا ا یە  ئەم  و    ڵێیكەشكردنی  ڵەتایە  ئەم  نەباو،  ئا ان  لە ە     دوو ەوە  كردووە  د و ل  كا یگە ی  پكا ەكانی 

بنەمای   لە ە   تاندوتێژی  كە    چاودپری  بە اباو  مەیدانی  بە  ە دانی  ڵیای  بەشێاەیەكی  ە ەكی  كە  ەگە ی 

 ڵێیكەشكا انی خزمەتگا ا ی ڵێی هەڵدە نت. 
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  دەستێوەردانی پێویست

 

 ریاگا ا ی لەناو ڵالن و بە نامەكانی الیەنەكانی چاالك كە ڵێكدپل لە شێكردنەوەی مەتر ێەكان و  دانانانی ڵالنی   -١

بە   گەیینت  و    مێكانێزمی  تاندوتێژی  چاالكی  وەاڵمدانەوەی  ئەمەش  و  دوو ەدە ل  ئا رەتانی  و  ڵەنابە ان  و   گا باوان 

 ڵا ا انی یا بانێان لەخۆدەگرپل 

بەهاناوەچاو  -٢ خزمەتگا ا ی  بنەمای  ەگلكاندنی  لە ە   تاندوتێژی  بە ەنگا باونەوەی  و  بەڵێی  ە ن  و     ی  پنامیی 

ووباونەوەی    پكی بادجەی بێرناو لە ڵەتا بۆ  ووبەڕووباونەوەی ڵەتا لەگەڵ دابێن كردنی ب  ووبە  پكا ەكانی شانەی یەیران بۆ    

 .ەگە ی   تاندوتێژی لە ە  بنەمای 

یۆناغەكانی  -٣ هەماو  لە  ئا رەتان  و    بەشدا یتێكردنی  یەیران  شانەكانی  لە  بەشدا یتێكردنێان  و  ڵەتا  وەاڵمدانەوەی 

ب ێل ڵێگەكانی  لەهەماو  و  ڵا پزگاكان  ئا ای  لە ە   تەند و ای  بە ڕژنەی  بە  تایبەت  كۆڤێد  یا دانی  یەیرانی  و  ١9پاەبردنی   .

بەت بە ڵێداویساێەكانی  لكانی دیدی جۆ ی كۆمەاڵیەتی لە ە  بنەمای گرنگی ڵێدانی ڵێداویساێەكانی ڵێاوان و رسوشای تای 

 .ووباونەوەی ڵەتا و ئا ەوا ەكانی  ووبە  ئا رەتان لەهەماو بە نامە و ڵالنەكانی دادەنرپن و جێبەجێ دەكرپن بۆ 

داتای ڵۆلێنكراو بەڵێی   -4 ئاباو ی بۆ ڵەتاكە و     ە اهەمكردنی  ەگە  دە با ەی ئا ەوا ەكانی تەند و ای و  ێركردن و 

خاوەن   لە  یا مەتی  بەشدا ە  و  ئا رەتان  ڵێداویساێەكانی  تێگەییانی  لە  دەدات  و    بڕیا ان  ا اكردنەوەی  ێا ەت 

هە دوو    ئا  نێاان  جێاوا ی  هۆی  اوككردنی  ببێاە  كە  بەشێاەیەك  هەوڵدان  و  لەمێانەی    ا اەكردنی  ە چاوە  كە  ەگە  

 .یەیرانی ڵەتایی  یاتر بەدە كەوت 

ئاباو   -٥ لە هەژا ی لەكە تی  دانان و جێبەجێ كردنی  ێا ەتی  ڵا ا انی كا كە ان  ڵەتا و  ی بۆ ڵاڵتیای  ە ە مەندانی 

ناحكامی. و دانانی ئەو ئا رەتانەی بەخێاكە ی خێزانەكانێانن لە ڵێیێنەی وە گرتنی دە ماڵەی  ریاگا ا ی و هە  یە ەباویێك  

 انی كە تی حكامی ئەوەیە ئە كەكانی  كە ببێاە هۆی ئا انكردنی بەدە اهێنانی مەوادی خۆ اك و ڵزییكی. و لە ە  كا كە

لە داهات  بێ  و  هەژا   چێنەكانی  بە امبە   بكەن  دابەش  دابێنكردنی    كۆمەاڵیەتی  یان  و  دە اتێیاە ی  ئەنجامدانی  پگەی 

 .پكی بچاوك لە ماوچەیان بۆ ڵاڵتیای چێنی هەژا انڕب

تی و نررامەی تێكسررل و بلاترراس و ی كررۆمەاڵیە  اگەیانرردن و ڵێگەكررانی تررۆ   رراود وە گرررتن لەتەواوی ئامرا ەكررانی  -6

پررگەی ڵەخیرركردنی نررامە و مناییرری د امررای كررا ت   پنامیرری لە  كەناڵەكانی تەلە زیۆن بە مەبە ای گاا ررانەوەی  انێررا ی و 

ك كە ڵێررك دپررل لە كۆمەڵێررك ەلە ە  ئێناە نێررل و دڵنێررایی گەییررانێان بە ئا رەترران  ڵێرراوان و ڵێیرربێنی كررراوە لە هرراوڵەیامن 

پررك دەكەون بررۆ بە ەنگررا باونەوەی یەیرانرری ڵەتررایی و   پكا ەكرران   ەوڵەتی كۆمەڵێررك لەو كە ە رراانەی لەگەڵ پكاررراوی نێرراد  

پكاراوەكررانی نرراوخۆیی كە بە ەنگررا ی تانرردوتێژی خێزانرری دەبررنەوە، لەنێایرردا گەیانرردن و   ك بررۆ ەدەكرپررل ببێرراە  ررە چاوەی

مێررانەی مرراوەی یەدەغەی هرراتاوچۆ و بە  كررردنەوەی ئا ررای پنامیی كە دەكرپل ڵێاوان كا ی لە ررە  برركەن لە  باڵوكردنەوەی  

ووشێا ی كەیسی دە وونی و چۆنێەتی مامەڵەكردن لەگەڵ هەڵاپسای تاندوتێژی خێزانرری و ڵێكهێنررانی كررۆمەاڵنی ڵاڵتیررای 

ل لە بررۆ ئا رەتررانی گەنررج و باڵوكررردنەوەی نامەكررانێش  ە  گرررنگە هاوكررات لەگەڵ نامەكررانی خۆڵررا پزی لە ڤررایرەس كە ڵێكرردپ

 .١9-ڵێدانی ئامرا ی ئەمنی و دادوە ی ڵێیێنە  بۆ  زادانی ئەنجامدە انی تاندوتێژی لەمێانەی ڵەتای كۆڤێد

كۆمه  -7 ڵاڵتیای  باڵ ڵێكهێنانی  له ڵڵا  ۆنی   كردن  له   تیای  تێژی  و  تاند  كۆمه یا بانێانی  و  ڵنێا  گای  اگاپز اوان 

 ڵەنابە ان.

لەگەڵ  ێسا  -8 كا كردن  گرنگی  ڵەتایی  ئەلێكرت یەیرانی  دادڵە وە ی  بە  ە ەمی  ئا رەتان  گەیینی  و  بەدە خسل  نی 

لە  داوا  تۆما كردنی  و  دوو بەدوو ی  بە  كەیسەكان  لە ە   بڕیا دان  و  حاڵەتەكانی  ریاگا ا ی  لەمێانەی  پگەی    دادڵە وە ی 

پكا ەكانی    تەوە و  ك لە واڵتان كا ی ڵێدەكەن و ئەم ڵرە ەیە  ە  كات و كۆشش ئا ان دەكاەنی كە ژما ەیە  ەكۆی ئەلێكرت 

    ت.رە هۆی لەدە ل چاونی ما ەكانی ئا رەابێرویراتی  اوك دەكاتەوە كە  ە  جا  دەبێ
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ئا رەتانی   -9 بۆ  یا مەتێدە   خزمەتگا ا ی  بە   دیزاینكردنی  تاندوتێژی  كە  ەپگای   گا باوی  ناێ  لەگەڵ    كی  بكەوپل  پك 

لەگەیینت بە ئا رەتان لە چێنەكانی دانێیااوان یان ئەوانەی بە ئا اەم  پكا ەكانی یەدەغە و دوو ی كۆمەاڵیەتی و دڵنێایی    

  .بایلێان نێێەۆاگاپز اوان ئەوانەی بەئێناە نێاەوە نەبە رتاونەتەوە و م  ڵێێان دەگەین. بێگامان ئا رەتانی كەمتی  

پگەی دابێن    انەی ڵەتا لەەگە ی و تاندوتێژی خێزانی لەمێ  باشرتكردنی بنەمای  انێا ی بە تاندوتێژی لە ە  بنەمای   -١٠

اڵۆ تی تایبەت، و بەڵگەكردنی تەواوی شێاە و    كردنی داتاكان وباشرتكردنی  ێساەمی كۆكردنەوەی  انێا ی و ئامادەكردنی  

دەد پل   بە ژەوەندی  خاوەن  یا مەتی  و  كا كردنێان  چۆنێەتی  لە  تێگەیینت  یۆڵكردنی  لە  دەدات  یا مەتی  كە  جۆ ەكانی 

 .انەوەی تاندوتێژیلەباشرتكردنی وەاڵمد

مێكانێزمی   -١١ و    ڵە ەڵێدانی  لەحاڵەتی  ریاكەوتن  تاندوتێژی  لە  ئاگادا كردنەوە  بۆ  یا بانی  بۆ  دە  ەت  ەخساندنی 

 یەیرانەكان

پگە بە لكاندنی ڵێاوان   ەژەكانی كا كە  لە كەیسەكانی جۆ ی كۆمەاڵیەتی بەشێاەیەك كە  ڕ دووبا ە ئا ا اەكردنی ڵ  -١٢

ەواوی چاا چێاە و بە نامەكانی ڵەیاەندیدا   ە ینەی ئەو ڵرەژانەی كا یان كرد لە ە  یەكسانی نێاان  دەدات وەك ئا رەتان لە ت

و   ڵێاو  بەبێ  كردەوە  ئا رەتان  لە  جەخای  تەواو  بەشێاەیەكی  ئەوەی  لەبە   نەدا،  ڵێایسای  ئەنجامەكانی  هە دوو  ەگە  

 .دانێان لە ڵاڵتیای كردنی ئەم كەیسە و كا كردن لە ە یخۆڵا ا نت لە تاندوتێژی ڵێایسای بە بەشدا یكردنی ڵێاوە و هان 

و   -١٣ ووشێا كردنەوە  كەمتێنی  و  ە كردەكانی     اگەیاندنی  ئامانج  دەكاتە  مێللی  بنكەكانی  كە  كردن  ەشنبێری 

ی  كۆمەڵگەی ناوخۆیی ئامانجێان وە ااندنی تاكەكانە لەبەشدا ی كردن لە ئا ا دانی ئا رەت و ئەمەش دەبێاە هۆی ئەنجامدان

 .انكا ی  ا اەیێنە لە ە اا ی نە یای كە جێاكا ی د و ل دەكات دژی ئا رەت  گۆ

ب -١4 ئا ا اەی  بە  د و اكردن  بۆ  ڕ  یا   دە گایی  باشرتكردنی مێكانێزمی  و  ڵێكهێنان  و  خێزان  ڵا ا انی  یا ای  یا دانی 

 .جێبەجێكردنی ئەم یا ایە

كە ئەم جۆ ە خزمەتگا ا یە بچە تێرنپل لە بنكەكانی    ەڵێدانی تەند و ای دە وونی  دانانی ڵالنێكی نێیاامنی بۆ ڵە -١٥

تەند و ای   بە  گیای  وشێا ی  باڵوكردنەوەی  و  گەییانێان.  بە  ئا رەتان  دڵنێاكردنی  بۆ  تەند و ای  ە ەتایی  چاودپری 

یا مەت داواكردنی  لە  چاودپری  ڵێایساانی  یەكەمە بۆ هاندانی  بە دە ل هەنگاوی  چاودپری  بەخزمەتگا ا ی  و  و  دە وونی  ی. 

 .ئەم جۆ ە هەنگاوە ڵێایسای بەكاتێىك د پژ و هەوڵی دووئەوەندەیە 
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 پاشخانی گشتی  .٢

 

دە با ەی   نەد اوە  ئەنجام  ڵێیرت  كە  چەند  پكا پك  ئەنجامدانی  بە  هەڵساوە  عێراق 

ڤایرە ە   ئەم  حاڵەتی  یەكەم  و  اگەیاندنی  ڤایرە ی كۆ ەنا  باڵوباونەوەی  ڵاشاانی 

. ئەم  پكا انە بریاێن لە كە ەناێنی ماڵەوە و یەدەغەی گیای  ٢٠٢٠كۆتایی شاباتی  لە  

وەهە وەها   و  ەناە ەكانی  رەشنت،  كا   شاپنی  و  خاپندنگاكان  و   انكۆكان 

  ەڵاندنی دوو ی كۆمەاڵیەتی و  اگرتنی گاا انەوە. 

اكامی  ە  خراڵی  ئەم ڵەتا جێهانێە و ئەو  پكا انەی لەناویدا گێراونەتەبە  شاپنەوا  و ئ

و   الیەن  لە  ڵێكبهێرنپل  تاوەكا  تەند و ای،  كا یگە ی  لە  بەدە باون  كە  جێهێیل 

لە  یادكردنی  ووی   هەباو  كا یگە ی  دە وونی.  و  ئاباو ی  و  كۆمەاڵیەتی  باا ەكانی 

و   با ودەخ  خراو،  ڵیاگاێ  چێنەكانی  دژی  جێاكا ی  و  نایەكسانی  و  هاو ەنگی 

ئ كە  كرد  د و ل  وای  تاندوتێژی  یاتری   اكاە ی  مندااڵنی  ووبە ووی  و  ا رەتان 

 كردەوە.  

ئەنجامی   لە  هات  جێهانێە  ڵەتا  ئەم  لەگەڵ  ناهەماا   دەخی  و  ئاباو ی  یەیرانی 

لەگەڵ   ڵێكدەهێنێل، وهاوكات  عێراق  نەوت كە  ە ینەی داهاتی  نرخەكانی  دابە ینی 

الواەجۆڵەی حكامەتی  تاانای  نا ەیامگێری  ێا ی،  و  نا ە ایی  لە  كی   كرد 

 وەاڵمدانەوەی كا یگە ی ئەم ڵەتا جێهانێە. 

حكامەت  پكا  و  ێا ەتی ڵێایسای نەگرتەبە  بۆ كەمكردنەوەی كا یگە ی ئەم ڵەتایە لە ە  چێنەكانی الوا  یان ڵا ا انی  

ی و ئەمەش باوە  ئەو تاكانەی  ووبە ووی هەژا ی باونەتەوە، و ڵا ا انی ئا رەتان و مندااڵن لە  ووبە ووباونەوەی تاندوتێژ 

 جێهانێە.  هۆی  یادباونی كا یگە ی خراڵی ئەم ڵەتا

بەاڵم   جێاوا ەكان،  چێنە  لە  دانێیااان  لە ە   باو  كە  ەڵاندنی  پكا ەكان  هاوەڵەكەی  و  ڤایرەس  باڵوباونەوەی  بەهۆی 

چاا چێاەی لە  كە  دانێیااوان  كۆمەاڵنەی  ئەو  لە ە   مرەیی  ریاگەكا یگە یەكانی  ە   یاترباو  بەهۆی  كی  دەژین،  ا ا ی 

  اكاە ی  ەشنبێری و ئاباو ی وە هە وەها بەهۆی نەگەییانێان بە خزمەتگا ا یەكان.    

ڤایرە ی كۆ ەنا مەتر ی ناپی  یادكرد بۆ  ەدان هە ا  ئاوا ە و  اگاپز او ئەوانەی ماڵی خۆیان جێهێیااوە بەهۆی ناكۆكی  

پكاراباون بە ژیانی  ەژانە و خێزانی و    و ەنگێە نا كەی كە دەژیان و  لە عێراق و  ا یا. و كا یگە ی هەباو لە ە  ئەو ها

هۆی   باوە  كە  ناێ  مەتر ی  بۆ  وە  ووبە ووباونەوەیان  ناتەواوییەوە،  ما ی  بە  بگرە  ئاباو ی  چاالكی  لە  دەباون  تێكەڵ 

 تێكچاونی  پرەوی ژیانێان و ڵاڵتێاەنانێان بە ەو هەژا ی و بر ێای. 

ڵا پزگای عێراق نزیكەی    ١٣( كەمپ دابەشكراون بە ە   77لەعێراق گەییاە )   ٢٠٢٠كەمتەكان تاكا مانگی ئایا ی  اڵی  ژما ەی  

لە  6٢) تەنها  ڵێكدپل  نێیاەجێن  تێێاندا  خێزان  لە  اگاا نت  % 9هە ا (  بە دەوامن  دەكرپل  ٢لەكۆی  اگاپز اوانی  تەخ ێن  و   .

ناوخۆیێن و  ە بەیان ملێۆن كەس بێل لە جۆ ەها ڵێكه  ١,4ژما ەیان   لە حاڵەتی بێ جێگەیی  اتەی دانێیااوان تاوەكا ئێساا 

ناوچە   بۆ  نا  ە كەوتاو  گە انەوەی  دوای  ماون  ماڵ  بێ  یان  دا شانی    گاپز انەوە  بە  ڵێایساێان  ئەوان  و  ە ەنەكانێان 

 . ١ ووبە وویان دەبنەوەشێاا پكی تایبەت هەیە بۆ دانانی چا ە ە ی بە دەوام بۆ ئەو ئا اەنگانەی 

 



 

 ١١   |الڵە ە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ناوخۆ  ە ی  ٢٥٠نزیكەی  شە ی  لەگەڵ  تاندوتێژیەی  ئەو  بەهۆی  عێراق  ایانكردووە  بۆ  هاتاون  لە  ا یاوە  ڵەنابە   هە ا ( 

شاپنی   و  ڵەنابە ان  كەمتەكانی  ە می  بە ە   دابەشباون  و  باون  نێیاەجێ  كا د اان  هە پ ی  لە  هەڵدا،  ە ینەیان 

 . ٣می  نا ە حەوانەوەی 

تێتە اندووە   یۆناغی  ریاگا ا ی  ە ەتایێان  كە  دەدەن  نێیان  د پژخایەن  ئاوا ەیی  شێاا ی  و  اگاپز اوان  ڵەنابە ان   ە ینەی 

بەاڵم لە داهاتاوی نزیك هێچ چا ە ە پك بۆیان نێێە.  ە ینەی ئەو ڵەنابە انە چ لەناو كەمتەكان یاخاد ئەوانەی لە دە ەوەی  

دەژین  و  بەهۆی  كەمتەكان  چەو انەوە  و  بێزا ی  و  جێاكا ی  جێاوا ی  و شێاا ی  دەبنەوە  ژیانی  ەخل  با ودەخی  وبە ووی 

لە ە    خانەخاێ  ناوچەی  دانێیااانی  لەگەڵ  ڵەنابە ان  باونی كێبڕكێ  باوەتە هۆی د و ل  كە  ئاوا ەباونێان  د پژی ماوەی 

  .4 ە چاوە ڵێایساەكان

بە ە    باوە  كەڵەكە  ڵەتاكە  و  كا یگە ی  خزمەتگا ا ی  نەباونی  بەهۆی  دەناڵێنن  خۆیان  ئەوانەی  ڵەنابە ان،  و   اگاپز اوان 

ژیان،  ە ە لە ئەنجامی    تێدەكۆشن بۆ  لە ڵەتاكە  ای ڵیاگاێ خسانێان، و نەباونی یەكسانی كە  ووبە ووی بباونەوە بە  

د كە  مەتر ێدا   و  اكاە ی  با ودەخ  ڵەیداباونی  هۆی  باوە  ئەوە  و  ژیانێان.  ڵەنابە ان  یاتر  دەخی  و  ەكرپل  اگاپز اوان 

 . ووبە ووی تاندوتێژی ببنەوە

لە    ١9هێچ داتایێكی وو د نێێە كە ڵیای ڵێ ببە رتپل دە با ەی تاندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگە ی لە مێانەی یەیرانی كۆڤێد  

ندوتێژیە دەكەن، لێرەدا ڵەنابە ان و  عێراق بە گیای. لەگەڵ ئەوەشدا كۆمەڵێك بەڵگە هەیە كە ئاماژە بە بە  باونەوەی ئەو تا 

تۆ لە  دوو كەوتنێان  بەهۆی  دەبنەوە  تاندوتێژیە  ئەم  گەو ەتر  ووبە ووی  بەشێاەیەكی  كە     اگاپز اوان  كۆمەاڵیەتی  ەكانی 

 .دەكرپل جۆ پك لە ڵا ا نت بۆ ئا رەتان دابێن بكات



 

 ١٢   | الڵە ە

 

بنە لە ە   تاندوتێژی  وایێعی  دەخاتە  ە   ئێساا  ەشنایی  و  ئەم  اڵۆ تەی  ڵەنابە   و  ئا رەتانی  اگاپز او  نێاان  مای  ەگە ی 

ئا رەتانی كۆمەڵگەی خانەخاێ لە عێراق. وە هەوڵ دەدات كا یگە یە كۆمەاڵیەتی و ئاباو ی و دە وونێەكان بااتە وو كە ئەم  

و  یاتر  ووبە دەبنە هۆی  اكاە ی مەتر ێدا   چێنەی كۆمەڵگە كە  ئەم  لە ە   كردووە  جێهانێە د و ای   ووی مەتر ی  ڵەتا 

 .ببنەوە. و دە انێیان كردنی گرنگرتین بۆشایی بۆ وەاڵمدانەوەی ڵێیەكی

و   ڵەتاكە  مێانەی  لە  خێزان  و  بنەمای  ەگە ی  لە ە   تاندوتێژی  دە با ەی  بنەمای  انێا یە  باشرتكردنی  ئەم  اڵۆ تە  ئامانجی 

ێگەیینت لە ە  ئەوەی چۆن ئەو كا ەی ڵێدەكەن و  بەڵگەكردنی هەماو جۆ ەكانی و شێاەكانی كە یا مەتێدە ە بۆ یۆڵكردنی ت

 .یا مەتێدە ن بۆ كە انی خاوەن بە ژەوەندی لە باشرتكردنی وەاڵمدانەوە بۆ تاندوتێژی

 

 

 ئامانجەكان . ٣

 

ت  لە  ندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگە ی لە مێانەی یەیرانی ئەم  ا هۆكا ی  ە ەكی ئەم هەڵسەنگاندنە باشرتكردنی تێگەییانە 

ڵەتایە لە  پگەی دابێن كردنی  انێا ی دە با ەی دەخی ئا رەتان لە كەمتەكان و كۆمەڵگەی خانەخاێ و ڵێداویساێەكانێان و ئەو  

شاپنی  و  بڕیا دە ان  بۆ  لە  پگەنێیاندان  یا مەتێدە ن  تاندوتێژی،  بۆ  هۆی  یاتر  ووبە ووباونەوەیان  دەبنە   اكاە انەی 

 .بە نامەی باشرتكردنی وەاڵمدانەوە بۆ تاندوتێژیڵەیاەندیدا ی دانە انی  ێا ەت و 

 

 ئامانجە سەرەكیەكانی هەڵسەنگاندن  ٣,١

 

لە   - بنەمای  ەگە ی  لە ە   تاندوتێژی  لە ە   ڵەتاكە  یەیرانی  كا یگە یەكانی  دە با ەی  تێگەییانێك  ڵێیكەشكرنی 

 . یا مەتیە اا ی هەواڵدان و داواكردنی   كەمتەكان و كۆمەڵگەی خانەخاێ و 

خانەخاێ   - كۆمەڵگەی  و  ڵەنابە ان  و  بۆ  اگاپز اوان  ڵا ا نت  مەتر ێەكانی  و  ڵێداویساێەكان  هەڵسەنگاندنی 

 . ١9لەمێانەی ڵەتای كۆڤێد

هەڵسەنگاندنی وەاڵمدانەوە بۆ تاندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگە ی و دە انێیانكردنی بۆشایێەكان لەو  پكا انەی   -

 .ئا رەتانی  اگاپز او و ڵەنابە  لە ئاكامە خراڵەكانی یەیرانی ڵەتاییدەگێرپنەبە  بۆ ڵا ا انی 

بە   - گەیینت  بۆ  خانەخاێ  كۆمەڵگەی  و  و  اگاپز او  ڵەنابە   ئا رەتانی  گەییانی  لە  كا یگە    انێنی  اكاە ەكانی 

 .خزمەتگا ا یەكان لەمێانەی یەیرانی ڵەتا

داواكراو - وەاڵمدانەوەی  ڵێیێنەكانی  تاندوتێژی    دە انێیانكردنی  لە  بۆ  پگەگرتن  ڵێیێنە  خاوەن  بە نامەكانی  و 

لە ە  بنەمای  ەگە ی و ڵا ا انی ئا رەتانی   گا باو و ڵێیكەشكردنی  ا تا دەكانی یەیرانەكە بۆ حكامەت و  پكاراوەكانی  

 .ڵەیاەندیدا ی ناوخۆیی و نێادەوڵەتی
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  شێوازی هەڵسەنگاندن. ٤

 

ندنی وایێعی  ا اەیێنە  اڵ  انێا ی لە حاڵەتی  ریاگا ا ی كە لەگەڵ ئەم یەیرانە ڵەتایە هاتاوە و خەمبە مەبە ای دابێنكردنی  

 .بە ڵیل بە نت بەو  انێا یانەی كە دەكرپل كۆبكەینەوە لە دانێیااوانی  ە ە مەند ڵەنا براوە بە  هەڵسەنگاندنی خێرا

ی دەخی ئا رەتانی  اگاپز او و ڵەنابە  و ئاكامە خراڵەكانی  هەڵسەنگاندنی خێرا شێاەیەكی گیاگێر ڵێیكەش دەكات دە با ە

دانێیااانی  ە ە مەند،  ە ە لە ە   و    یەیران  كردن  چاودپری  ئێساا.  با ودەخی  بە ە   كردنی  چاودپری  تاانای  ای 

ڵرە ەی  دەكرپل  و  وەاڵمدانەوەی  ە ەتایی.  كردنی  ڵێیكەش  بۆ  ڵا ا نت  مەتر ێەكانی  و  تاندوتێژی    بەبەڵگەكردنی 

یزكراو لە حاڵەتەكانی   ە ەیەكی هەڵسەنگاندنی  یاتر گیاگێر بۆ شاپنەوا ی ڕ ك دابێن بكات بۆ ڵەهەڵسەنگاندنی خێرا بنەمای

  ریاگا ا ی لە ە  ئا رەتان

 

كۆكردنەوەی  نێاان  پگاكانی یەبا ەیی و  پگاكانی جۆ پای لە   لە ئەم هەڵسەنگاندنەی ئێساا ڵیل بە جاوت كردن دەبە اێل

 انێا ی ئەگە  ڵەنا برد ا بۆ چاوڵێكەوتنی تاكەكە ی و كۆمەڵێك گفااگۆی ناوەندی بۆ گەیینت بە تێگەییانێكی گیاگێرتر و  

 . ١9-ڤێد ۆ ڵرت بۆ با ودەخی ئا رەتانی  اگاپز او و ڵەنابە  و كۆمەڵگەی خانەخاێ لەمێانەی یەیرانی ك ا ی

ێن بكرپن و  اڤەبكرپن  ڵكۆمەاڵیەتی لە وە گرتنی منانە بۆ گەیینت بە  انێا ی كە بكرپل ڵۆ ڵێای  ووهە وەها ڵەنا برد اوە بە    

دە اكەوتاو   دە ئەنجامەكانی  بە  بڕوا  لێرەدا  ئا رەتان  ژما ەیەكی  ە ی  وە گرتنی  ای  بە  دەد پل  كاتدا  پگە  هەمان  لە  وە 

 دەكرپل و دەشێل گیااندنێان ڵێبكرپل.    

 ٢٠٢٠لە ماوەی د پژكراو لە ئەیلال بۆ ترشینی دووەمی  اڵی   ڵرە ەی هەڵسەنگاندن كراوە

لە   ئا رەت  تاانا ا ی  لە  پكاراوی  كا   تێ ێكی  لەالیەن  د اوە  ئەنجام  تاپژە ی مەیدانی كە شا ە ایێان   9ئەم هەڵسەنگاندنە 

ای رشەڤەكا پكی ئاما  و    ە ە هەیە لە گەیینت بە ئا رەتانی  اگاپز او و ڵەنابە  لەو ناوچانەی هەڵسەنگاندن دەیانگرپاەوە  

 كە ی هەماهەنگكا  لە  پكاراوی تاانا ا ی ئا رەت. 

چۆنێەتی   و  چاوڵێكەوتن  ئەنجامدانی  دە با ەی  پگاكانی  ئێناە نێل  لە  پگەی  وە گرتاوە  مەشقێان  دووجا   تێ ە  ئەم 

هە و  اڵۆ تی  ڵێگەكان  لە  ئامادەكردنی  اڵۆ تەكان  و  خاپندن  كە ە اەكانی  ڵاخاەی  انێا ی  ەژانە  بەكا هێنانی  كە   اانە 

ئا اەنگە   و  ڵر ێا ەكان  وەاڵمدانەوەی  لە  ئا اەنگەكان  و  كراوە  تێبێنی  كە  دەدەن  نێیان  ئەو  انێا یانە  و  دەخەنە وو 

 ئەمنێەكان كە  ووبە وویان باوە لە مێانەی كا كردنی مەیدانی.  
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 سەرچاوەی زانیاریەكان ٤,١

 

ڵێداچاونەوەڵێداچاونەوەی   لەمێانەی  یە ناو ێنگەیی:  و  هەڵسەنگاندن  بە  گەیینت  لە  بە   ئەنجامدا  ناو ێنگەیێم  كی 

دا لە  یا مەتێدە   و  انێا ی  دووانەیی  وە گرتنی  انێا ی  مەبە ای  بە  هەڵبژا دنەكانی    هەڵسەنگاندن  و  ڵر ێا   شانی 

 وەاڵمدانەوە. 

پكاراوەكان و دە گا نێادەوڵەتێەكان     كراو دەگرپاەوە كە دە چاوە لە  اڵۆ ت و بەڵگەنامە و  ێا ەتی دە  ئەم ڵێداچاونەوەیە  

و   تێبێنی  ئەو  هە وەها  وە  ئا رەتان،  لە ە   جێهانێە  ڵەتا  ئەم  كا یگە ی  ئەنجام   دە با ەی  كە  دەگرپاەوە  ناوخۆیانەش  اڵۆ تە 

ڵەتاكە.   لەمێانەی  عێراق  ئا رەتانی  دەخی  دە با ەی  دە كراو  د اون  و  انێا ی  تاندوتێژی    اڵۆ ت  دە با ەی  ناوخۆ  وە ا ەتی  لە 

و  ە ە ئەو    ئا رەتان  ڵێكەوە    ای  ڵێداچاونەوەیە  ئەم  داتایانەی  و  ئەو  انێا ی  دە چاون.  دانان  ڵالن  وە ا ەتی  لە  اڵۆ تانەی 

 لكێرناون لە شێرا ەی هەڵسەنگاندنی ئێساا.    

ی بە ااوە كە بەوە دەنارسپل كە نە م و نێانی و تاانای   تە ڵیای بە چاوڵێكەوتنی تاكەكە ۆ اڵ  ڵ: ئەم  ا چاوڵێكەوتنەكانی ی

بە  انێا ی و د و ی  لە بێالیەنی  ا گەیینت  یا مەتێدە ە بۆ تێگەیینت، وە هە وەها باشێەكەی خۆی  ڵ تێێدا بەدی دەكرپل كە 

تێ لەگەڵێان،  بە یەككەوتن  یاخاد  تر  ئەوانی  بۆچاونی  بە  دە اكەوتاو  كا تێنەكردنی  انێا ی  هەڵسەنگاندن  دەبێنێاەوە   ی 

لە تاندوتێژی    4٢هەڵساون بە ئەنجامدانی   ئا رەتانی   گا باو  چاوڵێكەوتن كە شاپنەكانی كا یگە ی حكامی و ناحكامی و 

 لەخۆدەگرپل. 

د تێگەییانی  لە  جەخل  چاوڵێكەوتنەكان  كۆڤێد  ینامێویمەبە ای  جێهانی  ڵەتای  لەمێانەی  دەكاتەوە  و    ١9-تاندوتێژی 

 كا یگە ی 

ئەو   و  خزمەتگا ا ی،  بە  گەیینت  لە  باوەتەوە  ئا اەنگانەی  ووبە وویان  ئەو  گرنگرتین  و  ئا رەتان  ژیانی  لە ە   ڵەتاكە 

  پگایانەی كە دەكرپل بگێرپاەبە  بۆ باشرتكردنی وەاڵمدانەوەی تاندوتێژی. 

 :نچاوڵێوەوتنەکائامانجي 

 كگرتاوەكانكا مەندانی  پكاراوەكانی نێادەوڵەتی  ناكالتی نەتەوە یە -

 ڵێیكەشكا انی خزمەتگا ا ی بەتایبەتی لەباا ی تاندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگە ی  -

 كا مەندانی حكامەت و بە تایبەتی لە  ە مانگەی تاندوتێژی خێزانی و ڵۆلێسی كۆمەڵگەیی   -

هەڵسەنگاندن  وگر  تێ ی  كردن:  جەخل  گر   6ڵەكانی  بۆ  داوە  ئەنجام  گفااگۆیان  وەك  ودانێیانی  جەخاكردن  ڵەكانی 

 ە چاوەیەكی تەواوكراوی داتاكان وە هە وەها باشی لەوەدا دەبێرنپل لە تاانای كۆكردنەوەی بێرەكەكانی چەندپای و جێاوا   

گر  بابەتی هەڵسەنگاندن. وە هە وەها كۆمەڵەكان  نا حكامی، وە    یڵ ودە با ەی  و  لە الیەنانی چاالكی حكامی  لەخۆدەگرت 

 ڵێكی ئا رەتانی كۆمەڵگەی خانەخاێ.  وگاپز او لە دە ەوەی كەمپ، گر ای   ڵێك لە ئا رەتانوگر 
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 ( گر   ( ١خیاەی  گفااگۆكانی  و  چاوڵێكەوتنەكان  لە  بەشدا باو  ناوچەی  والیەنەكانی  بەڵێی  دابەشكراو  جەخاكردنی  ڵی 

 دیرا ەكراو.

چاوپێكەوتن   پەكانی جەختكردن وگر 

لەگەڵ  

ڕزگاربووانی  

 توندوتیژی

 چاوپێكەوتنی ڕێكخراوەكان 

 

 

 

 چاوپێكەوتنەكانی الیەنی حكومی 

 

 پارێزگا 

 

 

ی  ڕ )كا گێ ۆنل پكاراوی بلام- ٣  

 كەمپ( 

 LCN   پكاراوی -

 

 

ناو ێنگەی بە ەنگا باونەوەی  -

 تاندوتێژی خێزانی 

 ڵۆلێسی كۆمەڵگەیی -

  ە مانگەی كۆچ و كۆچبە ان  -

  / ە دیال 

  خانەیێن 

 

حكامی  شاپنی چاالكی -

 ناحكامی 

 ئا رەتانی  اگاپز او ناو كەمپ -

 لێژنەی ئا رەتان كەمتی نەهرەوان - ٢

     IOM  پكاراوی كۆچ-

 بە پاەبە ی كەمتی مریەمی عە  ا -

 ١كۆمەڵەی ئا رەتانی بەغدا -

 ٢كۆمەڵەی ئا رەتانی بەغدا -

بە نامەی ئێنامئی نەتەوە  -

 یەكگرتاوەكان

 بنل الرا دين پواراوی  -

 

 بەغدا  ڵۆلێسی كۆمەڵگەیی 

الیەنی كا یگە ی حكامی و   -

 ناحكامی 

  ەناە ی یا ەمێن  - ٣

 ەناە ی ڵاڵتیای ئا رەتان و  -

كچان لە دهۆك )چا ە ە  و ڵزییكی  

 دە وونی(

  پكاراوی ئامادە ا ی ئا رەتان  -

  پكاراوی ها یكا  -

 كۆمەڵەی ئا رەتانی بەغدا  -

  ەناە ی كۆمەاڵیەتی ئێ ە  -

بە پاەبە ایەتی كا وبا ی  ە مانگەی 

 ڵا ا نت

 

 

 دهۆك 

ئا رەتانی  اگاپز او )دە ەوەی   -

 كەمپ( 

ئا رەتانی كۆمەڵگەی   -

 خانەخاێ

الیەنەكانی كا یگە ی حكامی  -

 و نا حكامی
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 BCF پكاراوی -

 UPP پكاراوی -

 WFWI پكاراوی-

 ە پكاراوی مە ەل-

 وە ا ەتی ڵە وە دە هەولێر -

 ە مانگەی بە ەنگا باونەوەی -

 ١تاندوتێژی دژی ئا رەتان و خێزان 

 ە مانگەی بە ەنگا باونەوەی -

 ٢تاندوتێژی دژی ئا رەتان و خێزان 

 هەولێر 

 كۆی گشتی  8 ١9 ١٥ 6
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 ئامرازەكانی هەڵسەنگاندن  ٤,٢

 هەڵسەنگاندن ڵیای بە  ێ ئامرا ی  ە ەكی بە ااوە: 

) ۆ می   ئا    اڵر ی(: ۆ می  ووڵێای  خانەخاێ   ائەم  ۆ مە  كۆمەڵگەی  ئا رەتانی  و  ڵەنابە   و  ئا رەتانی  اگاپز او   اەی 

لە   بە ە     ٥٠دەكرپل.  ۆ مەكە  دابەشكراون  ڵێكهاتاوە  باا ەكان    ٥ڵر ێا   یان  كا یگە یەكانی    تەوە   ەنگادانەوەی 

و   چاوە كەمپ  لەناو  ئا رەتان  ژیانی  لە ە   ڵەتایی  یەیرانی  بۆ  بە  اكاە ی    وانكراوە  كاتدا  لەهەمان  ئەمەش  وە  دە ەوە، 

مەتر ێدا  لەیەڵەم دەد پل دەكرپل  یاتر ئا رەتان  ووبە ووی تاندوتێژی ببنەوە لە ڵێیەكی كا یگە ی ئاباو ی و كا یگە ی  

بە   خزمەتگا ا یەكان،  ەبا ەت  بە  گەیینت  تاانای  و  بە  انێا یەكان،  گەیینت  تاانای  و  كۆمەاڵیەتی،  و  تەوە ی دە وونی 

 ە اا ی داواكردنی یا مەتی بەدی دەكرپل.   ڵێنجەم  ووبە ووباونەوەی تاندوتێژی و 

ئەم  پبە یە لە كۆمەڵێك ڵر ێا ی  ە ەكی ڵێكهاتاوە كۆمەڵێك ڵر ێا ی لقی    بەڵگەی چاوڵێكەوتنی   گا باوانی تاندوتێژی: 

ی كە  یاتر  چاوڵێكەوتنێان  لە  هاندانێان  بەمەبە ای  ئەو  ا لەخۆدەگرپل  دە با ەی  ڵر ێا ەكان  وەاڵمدانەوە،  لە  ڵرتبێل 

بۆ  ووبە ووباونەوەی   گێراونەتەبە   ئەو  پگایانەی  و  ڵەتاكە  لەمێانەی  باونەتەوە  تاندوتێژیەی   گا باوانە  ووبە ووی 

 كان و  انێا ی.   تاندوتێژی و ئەو هۆكا انەی كە باونەتە  پگر لە بە دەمێان بۆ داواكردنی یا مەتی و گەیینت بە خزمەتگا ا یە

ئەم بەڵگە لە كۆمەڵێك ڵر ێا  ڵێك هاتاوە كە  ووبە ووی    بەڵگەی چاوڵێكەوتنی الیەنەكانی چاالك )حكامی و نا حكامی(: 

نا حكامی.   لە  پكاراوەكانی  و ڵێیكەشكا انی خزمەتگا ا ی  دە گای حكامی كا دەكەن  دام و  لە  كراوە كە  ئەو  ە مانبە انە 

ئەو  پكا انە  ئا رەتانی  دە با ەی  و  ڵەنابە ان  و  ڵێداویساێەكانی  اگاپز اوان  بۆ  ووبە ووباونەوەی  گێراونەتەبە   كە  ی 

وە   خزمەتگا ا ی،  ڵێیكەشكردنی  لەكاتی  باونەتەوە  كە  ووبە وویان  ئا اەنگانەی  ئەو  گرنگرتین  و  خانەخاێ.  كۆمەڵگەی 

بنەمای  ەگە   لە ە   تاندوتێژی  بۆ  لە وەاڵمدانەوە  بۆ  گرنگرتین بۆشایی  ڵێیێنەكان  و  ڵێداویساێەكان  باش.  و شا ە ایی  ی 

 باشرتكردنی خزمەتگا ا ی و ڵا ا انی   گا باوانن لە تاندوتێژی. 

لە   و  تاكەكە ی  چاوڵێكەوتنەكانی  لە  بەكا بهێرنپن  و  بگانجێن  كە  ئەوەی  بەڵێی  هەماا كراون  دووبا ە  ڵر ێا ەكان 

 ڵەكانی گفااگۆ.ودانێیانەكانی گر 

 

 

 جوگرافی چوارچێوەی  ٤,٣

 

هەڵسەنگاندن هەماو ئەو ناوچانەی لەخۆگرتاوە كە بە نامەی مەدەد لە عێراق دەیگرپاەوە دە با ەی "باشرتكردنی گەیینت بە  

كۆمەك   و  خانەخاێ  كۆمەڵگەی  ئا رەتانی  و  ڵەنابە   و  ئا رەتانی  اگاپز او  بۆ  خزمەتگا ا یەكان  و  بەشدا یكردن  و  ڵا ا نت 

وبەخیی   ئا رەت  تاانا ا ی  لەالیەن  پكاراوی  جێبەجێكردنی  و  ئەو وڵا  یەكێای  بۆ  بە  پواسنت    ئێساێئال یامئی هە پ ی 

، ژما ەی ڵێگەكانی  ەڵا پزگای عێراق كە ڵێكهاتاون لە بەغدا و هەولێر و دهۆك و دیال  4لە    لەگەڵ دە اتێساە ی ژنانی ئێرەمێد 

لە هاتاون  ڵێك  هەڵسەنگاندن  " کەم  لەخۆگرتاوی  کەمتی  و  دهۆک،  ڵا پزگای  لە  شا یا  و  گاندی  ێ ێل  دومز،  مريم  تی 

سەرەڕای چەندین ناوچەی تر لە پارێزگاکانی دیالە و    لە بەغدا  االهل، کەمپی نەبی یونس، کەمپی شەمس و کەمپی   اء"ذالع

ڵا پزگاكان وە گێراون بە وایعی  هەولێر   لە بەغدا  ١٠٠و منانەكان بەڵێی  لە دهۆك  ١٠٥و    ،بەشدا یكردن    7٥و    ،بەشدا یكردن 
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ك  ەبەشدا ی لە هەولێر، ژما ەی بەشدا یكردن كە لە  ووڵێاەكە خراوەتە وو لەهە  ڵا پزگای  ٢٢١و    ، خانەیێن  ە بەشدا ی لە دیال

 .بەڵێی ئەو ڵێگانەی ڵرەژەكە دەیانگرپاەوە

 دەیانگرپاەوە   تاپژینەوەوپنەكە شێاەی باڵوكردنەوەی منانەی تاپژینەوە دەخاتە وو بەڵێی ئەو ڵا پزگایانەی  

 

 

 پێناسە بەپێی پێگەكان ٤,٤

 چێنەكانی ئامانجكراو )دە انێیان كردنی  ووڵێای( 

كە بە  یەبەشرردا یكردنی لەخررۆگرت، هەڵبژپرررد اون لە پررگەی منررانەی گانجرراو ئەمەش ئەو  پررگەیە  ٥٠١ئەم  ووڵێاە كۆمەاڵتێە  

هەڵسرررەنگاندنی خێررررا بە لەبە چررراوگرتنی خێررررایەكەی و تێنەچررراونی كە بەشررردا باوان  تررررین بەكا دەهێرنپرررل بە ترررایبەتی لە ە   

(  اگاپز او و ١79( ڵەنابە  و )١٥٥ئەوان. منانەی  ووڵێای بە وایعی باڵوكراوەتەوە بۆ )  هەڵدەبژپرد پن بەڵێی تاانای گەیینت بە

 ئا رەتی گە اوە. 4( لە كۆمەڵگەی خانەخاێ و  ە ە ای ١6٣)
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كۆمەڵگەی خانەخاێ، 

163

منانەی  ووڵێا دابەشكراو بەڵێی حاڵەت

پەنابەر

ڕاگوو راو

گەڕاوە

ەۆمەڵگەی خانەخو  
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 (. ٢٢٢( و  اگاپز اوان و ڵەنابە ان و ئا رەتان لەدە ەوەی كەمپ )٢79گاپز اوان و ڵەنابە ان ڵێك دپل لەناو كەمپ )منانەی  ا

 

 
 

ڵێداویسای   خاوەن  ئا رتانی  و هە وەها  لەخۆدەگرپل  یە یدی  و  تا كامانی  و  كەمێنەكانی مە ێحی  ناو  ئا رەتانی  منانەی 

 لە كۆی منانەكان.  % ٥ئا رەت و بە پژەی  ٢7تە اوەگەییا تایبەتێیی لەخۆگرتاوە كە ژما ەیان 
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 ەتەكانی منونە وەرگرتن ڵخەس. ٥

 یەكەم:تەمەنەكان 

نێاان   لەم  ووڵێاە  كردووە  بەشدا یان  ئا رەتانەی  ئەو  جێاوا     ٥4-١٥تەمەنی  تەمەنی  چێنەكانی  بە ە   منانەكان   اڵە. 

  اڵ دەكاتەوە، ٣9-٢9 ێێەكی منانە جەخل لە ە  چێنی تەمەن لە  دابەشباون، و تێبێنی دەكرپل كە  یاتر لە 

 

 باڵوكردنەوەی  پژەیی بۆ منانەی ئا رەتان بەڵێی تەمەنەكان 

% 4.6 ٢٣  اڵ ١8كەمرت لە   

١8-٢8  ٢ ١٥٠9.9 %  

٢9-٣9  ١79 ٣٥.7 %  

4٠-49 ١٠4 ٢٠.9 %  

و  یاتر  ٥٠  ٥4 8.9 %  

 

 دووەم: با ی هاو ە گێری 

گەییاە   پژەی   تاپژینەوەیە  ئەم  لەمنانەی  خێزاندا   خێزاندا ەكان  % ٥8ئا رەتانی  نا  لەكاتێكدا  پژەی  ئەو    % ٢٢.  هە وەها  وە 

ونباو(  پژەیان   و هاو ە ی  جێاباوە  و  )بێاەژن  لەدە اداوە  كە  % ٢٠.٢ئا رەتانەی هاو ە یان  دە دەكەوپل  وا  ئەمەش  وە   .

تە ئە اۆ و كەم و كا ی لە ڵێداویساێە  ە ەكێەكانێان بەدی  ەی خێزانێان گرتاو  پژەیەكی  ە ی ئەم چێنانە بە گەی بەخێاكردن 

 تاانای گەیینت بە ئا ای بژپای یباڵكراو.  ە لدەكرپل. و 

 

 با ی كۆمەاڵیەتی 

% ٥8.٢ ٢9٢ خێزاندا   

% ٢١.6 ١٠8 خێزاندا  نێێە   

% ١١.6 ٥8 بێاەژن  

% 4.4 ٢٢ جێاباوە  

% ٣.4 ١7 كۆچی كردووە و دابڕاوە  

% ٠.8 4 وون باو   
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 حاڵەتی خاپندن   ێێەم: 

تا  ادەی تاپژینەوەیە  لەم  بەشدا باوان  لەنێا  نزمباونەوەدایە  لە  بە چاو  بەشێاەیەكی  خاپندن  ئەوانەی  ەئا ای  كە  پژەی  ك 

نەكردووە و وەك  یۆناغی  ە ەتایێان لە خاپندن تەواو    % ٣4و  یاتر لە  ێێەكێان    % ٢٢ناتاانن بااپننەوە و بناو ن گەییاە  

ئەم ئا اەی خاپندن خۆی لەخۆیدا نێیانەی نەخاپندەوا ی ڵێاە دیا ە.  ەبا ەت بە ئەوانەی بڕوانامەی ناوەندیان بەدە ل  

تێتە  ناكات. ئەمەش ئەوە دەگەیەنێل كە  پژەی  ە ی  اگاپز اوان و ڵەنابە ان و ئا رەتانی كۆمەڵگەی   % ١٢هێناوە  پژەكەیان لە 

چاو بایێنن بە ە   انێا ی ڵێایسل چ دە با ەی  پگەكانی ڵا ا نت بن لە ڵەتاكە یاخاد داواكردنی یا مەتی    خانەخاێ ناتاانن

 ئێنجا چ لەكاتی تاوشباون بێل یان حالەتی تاندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگە ی. 

 

 دە ل كەوتی خاپندن 

% ٢٢.١ ١١١ ناتاانێل بااپنێل و بناو ێل   

% ٣٣.9 ١7٠  ە ەتایی بە ەو خاا ەوە  

% ١7.9 9٠ ناوەندی   

% ١١.8 ٥9 دواناوەندی   

% 6.4 ٣٢ ڵەیامنگە   

% 7.9 ٣9 خاپندنی  انكۆیی   

 

 

 چاا ەم: مندااڵن 

هەباوە.  پژەی   منداڵێان  منانەكان  لە  ێێەكی  نێاان    % ٣٥.٢ یاتر  منداڵەكانێان  و    4  % ٣4و  پژەی    ٣-١ژما ەی  منداڵ 

ئەمەش مانای    ەو بە بەخێاكردن، هە چەند    ی  ە  ە ەوە.  لە  تەمەنێان  پدەگەیەنێل  ئەوانەی  ژما ەی منداڵن  یاتر بێل  ژەی 

بژپای د و ل    ١٥لەژپر   ئا ای  لە ە   و كا یگە ی  بە گەی دەگرپل  خێزان  دەبێل كە  بەخێاكردنێان  یاتر یا س  دایە   اڵی 

 دەكات بۆی. 

 ژما ەی مندااڵن 

% ٢9.٣ ١47 نێێەتی   

% ٣٥.٢ ١76 ٣بۆ  ١لە   

% ٢7.9 ١4٠ 6بۆ  4 لە  

% 7.6 ٣8 و  یاتر 7   
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 رسوشتی حەوانەوە 

دەژین  پژەیان   ڵەنابە ان  و  بە  اگاپز اوان  تایبەت  لە كەمتەكانی  ئا رەتانەی  ئەویش  پژەی    % ٥٥ئەو  و  لە منانەی  ووڵێاەكە 

ئەو  پژەیەش   و  وە گێراون،  كەمتەكان  لە  منانەكان  ئەوەی  ە ینەی  بەهۆی  بە  ە  باڵوباونەوەی  هە ە   ەنگدانەوەی 

گۆ انكا ی   بە دەوام  بەشێاەیەكی  كە  عێراق،  تەواوی  لە  جێاوا   حەوانەوەی  شاپنی  لە ە   پكاسانی  ناكات   اگاپز اوان 

گە پكی   لەهە   باوترین  پكاسانی شاپنی    اڵۆ ت.  ە ە  بە ە دادپل  گێراون(  بەكرێ  ) ە ینەی  تایبەت  خاناوی  ئەوەی  ای 

 اوەكانە. تەنانەت  پژەی ئا رەتانی  اگاپز او لە منانەی تاپژینەوەكە ئەوانەی لە خاناوی تایبەت دەژین  نێیاەجێباونی  اگاپز 

گێراون گەییاە   بەكرێ  بۆ خۆیان دەگە پاەوە  % ٢٥بە  ە ی  خاوەندا پاێەكە  كە  دەژین  لەو مااڵنە  ئا رەتانەی  ئەو  و    % 7,٥. وە 

 . ە ینەیان لە كۆمەڵگەی خانەخاپن

لە   ماوە  دەژین  ئەوەی  گیای  بێنایەكی  لە  یان  یان  ە مانگەی    % ٣منانەكان  تەند و ای  بنكەی  یان  یاتاباانە  لە   ە جا  

حكامی یان كۆمەڵگەی نێیاەجێباونی ناتەواو نا ئامادە یاخاد لە )هەیكەل( خاناوی ناتەواوكراو. یاخاد لەگەڵ كەس و كا   

٠,٥%. 
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تونددوتیژی لەسدەر بنەمدای ڕەگەزی لەمیدانەی پەتدای جی دانی   بارودۆخی.  ٦

 نێوان ڕاگوێزراوان و پەنابەران و كۆمەڵگەی خانەخوێ ١9كۆڤید

 

 باڵوبوونەوەی توندوتیژی ٦,١

  اگاپز اوان و  % 6٠لەمێانەی ڵەتای جێهانی حاڵەتی تاندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگە ی بە  دەبێاەوە، كە دانێان ڵێداناوە نزیكەی 
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ڵەنابە ان و ئا رەتانی كۆمەڵگەی خانەخاێ لە  ووبە ووبانەوەیان بە شێاەیەك لە شێاەكانی تاندوتێژی لەمێانەی داخسانی 

 پررژەی  % ٣٥گیررای و كە ەناێنرری مرراڵەوە، و بە او د بە حاڵەتەكررانی  ووبە ووی تانرردوتێژی بە  لە ڵەتررای جێهررانی كە  پررژەكەی 

 .% ٢٥وتێژی لە ئاكامی باڵوباونەوەی ڵەتا و ئەو  پكا انەی گێراونەتەبە   پژەكەی بە  باوە بۆ حاڵەتی  ووبە ووی تاند

ە اا پكی     یادباون بەدی كرا لە تێكرای حاڵەتەكانی تاندوتێژی بە  لە ڵەتاكە ئا رەتان  ووبە ووی تاندوتێژی نەباونەوە. و بە  

 ناێ دادەنرپل كە ڵێیاوتر بەدی نەكراوە. 

ەتدا تاندوتێژی نەباو، لەهە  ماڵێك دەمەیاڵێ د و ل دەباو بەاڵم بە ووترین كات چا ە ە  دەكرا،   ا هە  لە بنەبە  لە ڵەت"

ڵەنابە ی  ئەگە   تەنانەت  بە گەبگرپل  مرەڤ  لەوەی  باون  ڵەتا  یا ەكان  ە   یاتر  لەمێانەی  ڵەنابە پكی  ڵێاوبێل   شبەاڵم   "

 كەمتی بارسمە.         اڵ چاا  منداڵێان هەیە لە   ٣٠  یئا رەت

 

بە  باونەوەی   هە وەها  یادەكە  ئا رەتانەی  ڕ پ  وە  ئەو  لە ە   تاندوتێژی  دووبا ەی  بباونەوە    ووبە   ەوی  تاندوتێژی  ووی 

وویان   ووی تاندوتێژی باونەتەوە بە  لە ڵەتاكە، كە ئەوتاندوتێژیێەی  وبە   ئا رەتان دانێان ڵێداناوە، كە  ووبە  % ١٣ڵێیاتر. وە  

و   ئا رەتانی  اگاپز او  لەگەڵ  كە  كراوە  دووڵات  چاوڵێكەوتنەكان  لە  وە  و  ڵەتاكە  مێانەی  لە  كرد  تاندیێەكەی  یادی  ببانەوە، 

تاندوتێژیێەی  ووبە    ئەو  كراوە،  تاندوتێژی  ڵەتاكە.     گا باوانی  مێانەی  لە  باو  و  یاتر  بۆوە  بە    دەبێاەوە  هە وەك  وویان 

خزماگا ا   ڵێیكەشكا انی  باڵو  هەماو  تاندوتێژی  كراوە  لەگەڵدا  چاوڵێكەوتنێان  كە  ئەوانەی  لەگەڵ  كردەتەوە،  دووڵاتێان  ی 

بۆتەوە لە نێاان  اگاپز اوان و ڵەنابە ان، ئەم  یادەش  یاتر باو ئەمەش تەنێا بە دووبا ە باونەوەی تاند وتێژی نەباو بەڵكا  

   و. باوە جۆ پك لە شێاا ەكانی تاندو تێژی كە تاندتر و یا  رت با 

 

هۆكررا  یرران بەبررێ هررێچ هۆكا پررك، بەتررایبەتی لە مێررانەی  لە  ەژانرری یەكەم هاو ررە ەكەم لێێرردەدام و  ە  نیررای دەكررردم بە"

هررۆی مررانەوەی لەگەڵ  ۆوە برر یەیەدەغەی هرراتاوچۆ و كە ەناێنرری مرراڵەوە بە شررێاەیەكی بە چرراو  یررادی كرررد، ئەمەش دەگە ا

ئررا رەتێكی خێزانرردا ی گەنررج لە دە ەوەی كەمررپ  ررێ منررداڵی " مررن خرراڵی دەكررات.  هاو پكانی، ئێسااش تا ە برراونی خررۆی بە

  هەیە كە لە كەمتی نەبی یانس دەژی

 

وووبانەوەی تاندوتێژی لە نێاان  اگاپز اوان و ڵەنابە ان  یاتر باو    ووڵێای ئێساادا بەدی كراوە كە  ووبە   وە لە ئەنجامەكانی  

( كە ئەویش  % 66.٥كە  پژەی  ووبە وونەوەی تاندوتێژی لە نێاان ڵەنابە ان )  انەخاێ،بەبە او د لەگەڵ ئا رەتانی كۆمەڵگەی خ 

( هە وەها  یاترە لە  % ٥8,٥بە  ترە لە  پژەی ئا رەتانی  اگاپز او كە دانێان ڵێداناوە كە  ووبە ووی تاندوتێژی باونەتەوە  پژەكەی )

 (. % ٥4 پژەی ئا رەتانی كۆمەڵگەی خانەخاێ كە دەگاتە)

ئەن و  ئەو  با ودەخی  اگاا نت  بە  ڵەیاەندیدا ە  خانەخاێ  كۆمەڵگەی  ئا رەتانی  و  ڵەنابە ان  و  نێاان  اگاپز اوان  لە  جامانە 

مەتر ی  ووبە ئەوەش  كە    كۆچكردن،  ژیان  ئاكامی  یا ەكانی  لە  دەكات  تاندوتێژی  یاد  بۆ  ئا رەتان  ووباونەوەی 

ە ل كردن بە  ووخان، نەباونی مێكانێزمی ڵاڵتیای و ڵا ا انی  ووی دەبێاەوە كە دەبێاە هۆی ه  بەخێاكە ی ماڵەوە  ووبە 

تەنانەت   نامۆ.  ناپی  بۆ شاپنێكی  ئا رەتان  كاتی گاا انەوەی  لە  ڵەنابە ان دەكرپل    ئا ایی  و  نێاان  اگاپز اوان  لە  پژەكان 

ژینگەی   بەڵێی  ئەمەش  هۆشێا یان.  و  تاندوتێژی  بۆ  ئا رەتان  تێگەییانی  بە   بێل  بۆ    ڵەیاەندیدا   دەگۆ د پل،  ەشنبێری 

  اگاپز اوانی ناێ و ڵەنابە انی  او ی.  
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ئا رەتانی  اگاپز او ئەوانەی  ەژانە  ووبە لە  تێبێنێێەكانی مەیدانێدا وا دە كەوتاوە، كە  ە   ووی تاندوتێژی و دە اد پژی    لە 

دەكرپل، كە هێچ ماڵێك بەدە  نێێە    دەبنەوە، بە تاندوتێژی لە یەڵەم ناد پل، بەڵكا وەك كێیەیەكی خێزانی ئا ایی هەژما 

  اهاتاون كە تاندوتێژی بەشێكە لە رسوشای ژیانی  ەژانەدا.  وا ئا رەتانە   ئەو لەم جۆ ە كێیانە، وە  ە بەی 

وونەوەی ئا رەتان بۆ تاندوتێژی لە دە ەوەی كەمتەكان  یاتر باو بە بە او د بە     بە او د بە ئا رەتانی نێا كەمتەكان  پژەی  ووبە 

)  لە ڵەتاكە.   باڵوباونەوەی  مێانی  لە  و  بە  ووبە% 64ڵەتاكە  دانێان  كەمتەكان  دە ەوەی  ئا رەتانی  بۆ    (  داوە  ووبانەوەیان 

 ووباونەوەی تاندوتێژی لە مێانەی ڵەتاكە.   (ی ئا رەتانی ناو كەمتەكە دانێان ناوە بە  ووبە% ٥6تاندوتێژی، لە كاتێكدا )

 

 انەی پەتای كۆرۆنا شێوە و جۆرەكانی توندوتیژی لەمی ٦,٢

 

 

 

 

 ئازاردانی دەروونی  ٦,٢,١ 

خانەخاێ   كۆمەڵگەی  ئا رەتانی  و  ڵەنابە ان  و  كە  اگاپز اوان  تاندوتێژیێە  جۆ ەكانی  لە  ە ووی  دە وونی  تاندوتێژی 

ئا ا دانی دە وونی باونەتەوە.  ی دانێان ناوە كە  ووبە ووی تاندوتێژی و  % 68ووی دەبنەوە لە مێانەی ڵەتای كۆ ەنا. كە     ووبە

لەو   باونی شێاا پكی  راوان  لە  تاكەكە ی دە یان خسااوە  چاوڵێكەوتنەكانی  و  كراو  ئا رەتانی گرووڵی جەخل  و هە وەها 

پزی و ترس و تۆیاندن و كەمكردنەوەیە لە ئا ای كە ەكە  ڕكردەوانەی كە  ەنگدانەوەی ڵیل گاپاسنت و مامەڵە كردن وبێ 

ب هە ەشەكردن  كو  جۆ ەكانێەوە،  هەماو  بە  و  ە  ەنیاكردن  دووەم  هاو ە گێری  و  ئا ا دان  و  ۆیالە  بێڕپزی  و  كردن  یەتی 

 لۆمەكردنی ئا رەتەكە بە شێاەیەكی بە دەوام كە د پغی دەكات لە ئە كەكانی.  

ندووباونەی كە  ا ە ە ای ئەو م"بەبە دەوامی وا هە ای دەكرد كە من كەم تە خەمم كە من ئە كەكانی خۆم جێبەجێ ناكەم  

ئا ە ووی  و  گرمە بە ، بۆ  ایی كردنی كا وبا ی ماڵەوە،یمن دە وتەكانێیی وای لێدەكردم كەهە ل بە ناخۆشی و خنكان و 

  اڵ، كۆمەڵگەی خانەخاێ.   ٣٥گریان بكەم" ئا رەتێكی خێزاندا ی تەمەن 
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ەتاجۆرەەانی توندوتیژی ەە ڕووبەڕووی ئافرەتان بووەتەوە لەمیانەی پ

ە اا ی  ەڵاندن  و یادباونی دڵە اوكێ

گێچەڵ و بێزا كردن لە پگەی ئێناە نێل

 ا ە ە پگری لە ئەنجامدانی ڵیكنێنی كۆ ەنا یاخاد چاون بۆ نەخۆشاانە بۆ وە گرتنی چ

كە ێك تۆی هانداوە بۆ ئەوەی هەوڵی خۆكاشنت یان خۆ اتاندن بدەی 

بێبەشكردن لە  ە چاوەی دە  ەت 

الیە و دە اد پژی  ێكسی

ئا ا دانی جە اەیی

ئا ا دانی دە وونی
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یاەندی بە با ودەخی دە وونی گیاێێەوە هەیە بۆ   گا باوان،  ووباونەوەی ئا ا دانی دە وونی ڵە  بە  باونەوەی  پژەی  ووبە

دەیان بەدە اەیەوە  كە  چ    ئەو  یا انەی  جا  تاندوتێژی  بە دەوامی  ە چاوەی  هەباونی  بە  ڵەتاكە  مێانەی  لە  كە  نااڵند 

اندوتێژی بە تایبەتی  هاو ە  بێل یان برا، لەبە  ئەمە ئا رەتان لە كاتی وە گرتنی مناونە دە یاناسل لە ە  جۆ ەكانی تری ت

هە    گا باو كە  بگرین  لەبە چاو  و    ك  ووبەیەئەگە   جۆ ەكانی  هەماو  بە  دەبێاەوە  تاندوتێژی  جۆ ەكانی  هەماو  ووی 

شێاا ەكانی و بە دەگ ەن  ووبە ووی یەك جۆ  تاندوتێژی دەبنەوە.  ە  جا  تاندوتێژی دە وونی و تاندوتێژی جە اەیی و  

ەكان و دە  ەتەكان بەدوای خۆیدا دەهێنێل.  تاپژە پكی كۆمەاڵیەتی لە كۆمەڵەی ئا رەتانی   ێكسی بێبەشكردن لە ە چاو 

مانگی یەكەمی باڵوباونەوەی ڵەتا ڵەیاەندی ڵێاەكراوە، لەالیەن ئەو ئا رەتانەی   شەشبەغدا جەخل دەكاتەوە كە لە مێانەی 

 كە تاندوتێژیان بە امبە  كراوە، بە هەماو جۆ  و شێاەكانی.  

من  "من   و  تەلە ان  لە پگەی  بباونەوە  تاندوتێژی  كە  ووبە ووی  دەكرد  ئا رەتانەم  ئەو  حاڵەتی  ڵێیاا ی  ە ی 

خۆك لە  بێریان  ئا رەتانە  لەو  هەندپك  تەنانەت  ئە اۆ  دەگرتە  گەو ەم  تریش  ا بە ڵر ێا پاێەكی  هەندپكی  و  دەكردەوە  شنت 

تاندوتێژ جۆ ە  هەماو  دەكردەوە،  لەماڵەوە  لە  اكردن  و  بێریان  دە وونی  لەتاندوتێژی  بگرە  بەكا دەهێرنا  ئەوان  دژی  یەك 

لە   كۆمەاڵیەتی  تاپژە پكی  بریندا كە "  ئامێری  بە  لێكردنێان  هە ەشە  جا یش  هەندپك  و  ئاباو ی  و  و  ێكسی  جە اەیی 

 بنكەی ڵاڵتیای كەمتەكانی بەغدا 

 

 دەستدرێژی جەستەیی  ٦,٢,٢

دانێان بەوە    % ١7,7 ئا ا دانی جە اەیی یان تاندوتێژی جە اەیی، كە  دای منانەی  ووڵێای  لە  ووبە ووباونەوەیان بۆ  ناوە 

لەكاتی   تەنانەت  ئا رەت  هەندپك  وە  بریندا كە ،  كە ە اەی  و  ئا ا بەخش  شای  هاوپیانی  و  و  لە  لێدان  لە  دپل  ڵێك 

ئەو وگر  لەگەڵ   " باو،  دیا   جە اەیان  لە ە   لێدان  باونی شاپنەوا ی  نەباو  ڵەكانی گفااگۆكردن  بە    ئەو  پژەیە  ە   ەشدا 

بەبە او د بە تاندوتێژی دە وونی تەنانەت بە مەتر ێدا تر لەیەڵەم دەد پل بەتایبەتی لە  ایەی  اگرتنی گاا انەوە و  ە ە ی  

داواكردنی  یان  خزمەتگا ا یەكان  بە  گەیینت  تاانای  نەباونی  و  دە اد پژیكا   لەگەڵ  ناچا ی  ژیانی  ڵێكەوە  بۆ    یا بانێەكان 

 ٣یا مەتی"

 

 ەفتاری سەپاندن ڕ  ٦,٢,٣

نااڵندووە لەكاتی كە ەناێن دە اێاە دانی بە دەوامی ڵێاوە لەكا وبا ی ئا رەت كە    یبە  ترین شێاەكانی  ەڵاندن كە ئا رەتان

 گەو ە بۆیان د و ل دەكات و  ە  جا  بە شە  كۆتایی دپل.   ەکیئەوەش دڵە اوكێێ 

ك  تەواوی  ڕەڵ ناۆ "منی  ووخاند  بەكا هێنانی  ی  لەكاتی  و  دەكات  بچاك  و  گەو ە  تێاە دانی  دە ل  و  كردووە  منی  ژیانی 

لە   خێزاندا   ئا رەتێكی  دەكات"  لێنانم  چێیل  لە  لێتر ێنەوە  دادەنێیم  بەتەنێا  كە  یان  دەكات  لەگەڵ  ڵر ێنەوەم  تەلە ان 

 هەولێر   ،كۆمەڵگەی خانەخاێ

ڵێیێ ڵێاو  كەهەباونی  چە تاوە  ئا رەت  هە ای  لەماڵەوە  كردللە  ڵێاو  مانەوەی  بە دەوام  تایبەمتەندیە،  بێ  و  ئا رەتە  نی 

ت و بەندی  یاتر لە ە  ژیانێان تەنانەت لەناو ماڵێش،  یاتر  ۆ ای  ەڵاندنی ك   ناو  بۆ تایبەمتەندیەكانێان دادەنێل و  ە ە

و ڵیاگاێ خسانی ئا ادیان كە    ە اا یان  هە ل دەكەن چاودپری لە ە  ڵەیاەندیەكانێان هەیە لە چاا دەو ی كۆمەاڵتێان و  

 كا .    ئا رەتان چێژی لێاە دەگرن لەكاتی ئامادەنەباونی ڵێاو و  ە یاڵی بە
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ا اەكراو    ئامادەباونی بە دەوامی هاو ە  لەماڵەوە كەشێكی ڵڕ لە دڵە اوكێ و ترس د و ل دەكات وەك دە ەاڵتێكی ئا 

 الیەن هە  یەكێك لە ئەندامانی ماڵەوە  زای دەدات. ك لە ە لە ە  ژیانی خێزان و لەكاتی ئەنجامدانی هە  هەڵەی

نا   حاڵەتی  ڵەتای كۆ ەنا  ەڵێرناوە  بەهۆی  با ودەخەی  ئەو  ئەنجامی  لە  ماڵەوە  لە  بە دەوامی هاو ە   ئامادەباونی  ئاكامی 

بەاڵم   نێێە  خراڵەیان  كە  حاڵەتانەی  لەو  تەنانەت  ژنەكانێان  لەالیەن  دە وونێێە  و  یا ی  لە  ئا امی  وا  لەماڵەوە  مانەوەیان 

 ئا رەتان دەكات هە ل بە یەبا ەی دە ەاڵتی  ەڵێرناویان بكەن. 

ك دەكرد  هە ام  وا  بەاڵم  نەباو  خراپ  ڵێاوەكەم  ئا رەتێك  ۆی"  هە   كەوم،  بەدوای  جا یە  وەك  دەیەوێ  و  ڵێدەكات  الیەتێم 

باونەوە بكات و ئەمەش یەكێكە لە نە یاەكان كە تێێدا هە ل   اتێكە كە تێێدا بەتەنێا بێل و هە ل بە ئا ام    بە  ڵێایسای

 بە هێ نی بكات و ئەمەش بە ئامادەباونی بە دەوامی ڵێاو ناكرپل" ئا رەتێكی خێزاندا  كۆمەڵگەی خانەخاێ هەولێر 

 

 بێبەشكردن لە سەرچاوە و دەرفەت  ٦,٢,٤

دانا   % ١4نزیكەی   بەوە  دانێان  وە گێراون  بە منانە  ئا رەتانەی  ڵەتای  ئەو  مێانەی  لە  باونەتەوە  تاندوتێژی  كە  ووبە ووی  وە 

ە ی یان  ێركردن، و دە ل     ق و    جێهانی كۆ ەنا بە بێبەشكردنێان لە ما ەكانێان و بەدە ل هێنانی  ە چاوە یان دە  ەتی  

لە  ە بێبەشكردنی  جا   و  ە   ڵا ە.  و وە گرتنی  كردن  لە خە ج  كردن  و  پگری  ڵا ەوڵالێان.  ڵا ە خە ج  گرتن بە ە   و   چاوەكان 

نێاان دوو   بە دەوامی  ڵەیاەندی  لە  تاندوتێژیەكی  پكاراوە  یان  بە وە فی خۆی خسانە وویەكی الوەكێە  خێزان  لە  نەكردن 

 شە یك و شێاەكانی تری تاندوتێژی بەدوای خۆیدا دەهێنێل.  

ئا دەخەكە  یاتر  ڵەتاكە  بێبەشكڵلەمێانەی  دووگێان  ئا رەتانی  لە  هەندپك  س.   ۆ باو،  ڵزییكی.  چاودپری  وە گرتنی  لە  ران 

ەتی دەكردەوە بێبات بۆ نەخۆشاانە لە تر ی    نااڵندی بەدە ل مەتر ی منداڵباونی نا  ەالمەت بەهۆی ئەوەی ڵێاوەكەی  

گاا انەوەی   بە  هەولێر  لە  ڵزییكێك  یا مەتی  بە  داوە  ئەوی  یا مەتی  ئا رەتانی  اگاپز او  لە  یەكێك  ڤایرەس،  گرتنەوەی 

و  ە ەئا رەتە نەخۆشاانە  بۆ  هەندپك    كە  كردنی  دڵنێایی  و  نەشاە گە ی  بە  منداڵباونی  لە  كردنی  ای  ە ڵە شای 

 ڵێداویسای ئا ان بۆی بەبێ ئامادەباون و بەشدا ی ڵێاوەكەی.  

باوە   ئەمەش  ئا رەت  دژی  د و اكرد  تاندوتێژی  ناپی  و هۆكا ی  كێیە  ناێ  ڵەیاەندی  ئامرا ەكانی  بەكا هێنانی   ە باونی 

 هۆی  یاتر چاودپری لە ە ی و  ەڵاندنی یەدەغە لە ە  ئا رەت.  

 بایلێان لێ یەدەغەكراوە  ۆی بەشدا باوانی  ووڵێاەكە دانێان بەوە ناوە كە ئێناە نێل و بەكا هێنانی م% 4.١١

 ی ئەو ئا رەتانە.  % 6 لەمێانەی ڵەتاكە بەكا هێنانی تەكنەلۆجێا بۆ ڵەیاەندی كردن بە دەو وبە ی خۆی یەدەغەكراوە لە

 

  پژەی ئەو ئا رەتانەی ئێناە نێل و مابایلێان لێ یەدەغەكراوە لەكاتی ڵەتاكە  

% 6٠.٠ ٣٠ بەڵێ   

% 88.6 444 نەخێر   

% ٥.4 ٢7 بەڵێ بە  لە ڵەتا و دوای ڵەتا   

 

لە   ڵەتا  كچانی  ۆ اڵ  كا یگە ی  لە منانەی  كە  كا كە   ئا رەتانی  لە ە   دە كەوتاوە  كە   تەكەدا  ڵێكدپل  یاتابێانی    % ٣١یاتابی 

م و  ئێناە نێل  بەكا هێنانی  لە  كراون  بێبەش  ئەوەی  ۆیاتاباانەكان  دوای  دەهێنا  بەكا یان  خاپندن  مەبە ای  بۆ  كە  بایل 
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ای ئەوەی دە انن كە بۆ مەبە ای خاپندن بەكا ی دەهێنن.    خاپندنی دوو بەدوو  جێبەجێ كرا. لەالیەن خێزانەكانێانەوە  ە ە

 .   4نی نەبنەوەە بێاناوی ئەوە دەهێننەوە كە لەبە  هۆكا ی تر ی خێزانەكانێان تاوەكا تاوشی گێچەڵی ئەلێكرت  % ١8,7

لەگەڵ وە اانی ڵێاوان لەكا كردن بەهۆی  پكا ی داخسانی تەواو، لەمێانەی ڵەتاكە هەندپك لەئا رەتانی كا كە   ووبە ووی  

لە   باو  بریای  كە  باونەتەوە  ئاباو ی  كچەو انەوەی  و  ماوچەكانێان  بە ە داگرتنی  كردنی  ە چاوەكانێان  ڕە نا ۆ دە ل  ڵ 

 بەبێ ویسای خۆیان.  

 ووبە ووی چەو انەوەی ئاباو ی باوەتەوە كە ئا رەتێكی  اگزوپز اوە و لەدە ەوەی كەمپ نێیاەجێێە وەك ڵە  اا پك لە    . 

خە جی خێزانەكەی و كرێ دانی خاناوی لە ئە اۆگرتاوە و  یەكێك لە نەخۆشاانەكانی هەولێر كا دەكات بە ڵر ێا پای تەواوی  

اە دەگرپل بۆ  ایی كردنی كا وبا ی ماڵەوە و  ێهەماو ئەو ڵا ەی بەهۆی كا ی یا س و د پژی بەدە ل دەهێنێل ڵێاوەكەی لێ

دەگرمە ئە اۆ    دەڵێل من بەتەنێا بە گەی هەماو خە جی خێزان  .ڵێداویساێەكانی بەبێ بەشدا ی كردنی ڵێاوەكە لەكا كردن  

ی شەو دەگە پ ەوە ماڵەوە تەواو هێالكم و ڵێاوەكەشم  ە مانم لە ە  دەكات نانی ئێاا ەی بۆ ئامادە بكەم و    9:٥كاتژمێر  

 ەشەی هێنانی ژنی دووەمم لێدەكات"   كەم، و هەبجلەكانی ئاتاو 

لەكا كردن    باون  بە دەوام  كە  ئا رەتانەی  ئەو  گیای  داخسانی  و  ڵەتاكە  تاندوتێژی  لەمێانەی  تری  شێاەیەكی  ووبە ووی 

كاتژمێرەكانی    و  یا س  كا ی  ئەنجامدانی  بە  دەچەو ێرنانەوە  كە  باونەوە  كە  ەژانە  ە ئاباو ی  كا كردن  كاتژمێری    ١6 ی 

و   ماندووباونێان  هۆی  ببێاە  ئەمەش  دەكرپل  و  كەم  كرپێەكی  بە  بە امبە   مۆڵەت  و  ڵیاو  بەبێ  تێدەڵە اند 

 .   ٥مەتر ی تاوشباونێان بە ڵەتاكە ووبە ووباونەوەیان بۆ 

ئەو   و  ئا رەتان  ڵێداویساێەكانی  ڵركردنەوەی  بۆ  نێێە  یا مەتێدە   تایبەت  كە تی  لە  كا كردن  ژینگەی  كە  ئەوەی   ە ە ای 

ببنەوە   چەو انەوە  لێدەكات  ووبە ووی  وایان  دەبنەوە  مە ج  و  با ودەخ  هەندپك  كا دەكەن  ووبە ووی  لەناوی  ئا رەتانەی 

پكا پك نا ەڵێنێل لە ە  خاوەنكا ان بۆ لەبە چاوگرتنی ڵێداویساێەكانی ئا رەتان و    ەتاكە. حكامەت تەنانەت هێچ  بەهۆی ڵ

  ە لەمێانەی ڵەتاكە. ۆ كەمكردنەوەی ماوەی كا كردنێان یان كا كردن بەشێاەی ن 

 

 بێبەشكردن لە چاودێری پزیشكی لەكاتی تووشبوونیان بە ڤایرۆسی كۆرۆنا  ٦,٢,٥

ئەو ئا رەتانەی وەك منانەی لە  ووڵێاەكە وە گێراون دانێان بەوە داناوە كە  پگریان لێكراوە    % ٢ئا رەت كە دەكاتە نزیكەی    9

ڵیكنێنی ڤایرە ەكە بكەن یان بچن بۆ نەخۆشاانە، و ئەمەش یا مەتی ڵزییكی دوا دەخات و  پژەی تاوشباونێان گەو ەتر  

كردنی  كە  پگری  بگاترپل  دەكرپل  بە    دەكات.  گەیینت  لە  كردنێان  بێبەش  و  ڤایرەس  ڵیكنێنی  ئەنجامدانی  لە  ئا رەتان 

 چاودپری ڵزییكی كە ئەمەش شێاا پكی ناپی تاندوتێژیە كە لەگەڵ دە كەوتنی كۆ ەنا  ە ی هەڵداوە. 

ئایا ی   تاوەكا  بۆ  6٢هەواڵی    ٢٠٢٠وە  چاون  لە  كردووە  بێبەش  كچانێان  و  ئا رەتان  خێزانەكان  كە  د اوە  بنكەی    حاڵەت 

تەند و ای بەمەبە ای وە گرتنی چا ە ە ی دوای تاوشباونێان بە ڵەتا بەهۆی داب و نە یای كۆمەاڵیەتی كە  پگەناد پل  

 6بە ئا رەتان بەتەنێا مبێنێنەوە و كە ەناێن بكرپن لەدە ەوەی ماڵی خۆیان 

با ودەخی  اگاا نت  وە لەمێانەی چاوڵێكەوتن لەگەڵ ئا رەتانی  اگاپز او دە كەوتاوە، لە كۆمەڵێك   هۆكا ی ڵەیاەندیدا  بە 

ب و  بن  ڤایرەس  تاوشی  كرد  ە یان  وە گرتنی  ێوای  و  نەخۆشاانە  بۆ  چاون  لە  دەكەن  لێ  تاوشباونێان  پگریان  لە  دەنگنب 

دوو ی  ئەو  كە  د او ێكانێان  لەگەڵ  ڵەیاەندیان  تۆ ی  لە ە   ئا رەتانی  اگاپز او  ڵابەندی  هۆكا انە  ئەم  لەنێا    چا ە ە ی. 

ڵەیاەندیە   ئەم  لەدە ادانی  تر ی  و  باون،  نێیاەجێ  تێێدا  كۆمەڵگەیەی  لەو  یە ەباودەكاتەوە  بۆ  كۆمەاڵیەتێەیان 

  ناو دا ە ئەگە  هاتاو تاوشباونێان ئاشكرا باو.
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لە   هەیە  داهاتێان  لەدە ادانی  ە چاوەی  تر ی  دوو مان  وەك  هەیە  ڵێیەی  ادەیان  و  كا دەكەن  ئا رەتانەی  ئەو  و 

ەییانی كریا ەكانی و نەگە انەوەیان تەنانەت دوای چاكباونەوەیان، بەهۆی ئەو نێیانە خراڵەی ڵەیاەندیدا ە بەم نەخۆشێە    

 ەتكردنێكی كۆمەاڵیەتی لەناو هە اێان د و ل دەكات ئەویش دوو كەوتنەوەیە لە تاوشباوەكانی.   كە 

نێە بۆ شە ەف، وەك كە ێكی نامۆ مامەڵەی لەگەڵ دەكرپل و  “وا بۆمان دە دەخەن كە نەخۆشێەكە شاێكی عەیبە و باش   

هەماوان ڵەیاەندی لەگەڵ دەبڕپنن، نااڵندم بەدە ل ئەم دوو بابەتە، تۆمەتبا كردن بە با  گانی كردن بە ماددەی بێهۆشكە   

 نسژنەی ئا رەتان لە كەمتی نەبی یا ێ باشرتباو لە تۆمەتی تاوشباوی كۆ ەنا"  اگاپز اوپكی ئا رەت لە ل 

و   نەخۆشاانە  بۆ  نا دنێان  تر ی  لە  ڵیكنێن  ئەنجامدانی  لە  بەدوو دەگرت  خۆیان  تاوشباو  ئا رەتانی  لە  هەندپك 

دە ابە ە كردنی تەند و ای و مانەوەی منداڵەكانێان بە تەنێا بێ ئەوەی كە ێك چاودپریان بكات. یان لە تر ی دە كردنێان  

 لە كەمپ. 

دا ای با ی  ئەوەی  بەهۆی  لە  وە  ە بەیان  دەال ە  ڵەنجا  لە  ە ووی  نرخەكەی  كە  بكەن  ڵیكنێن  ڵێنەدەدا  ێان  پگەیان 

 نەخۆشاانەكانی هە پ ی كا د اان.

 

 توندوتیژی سێكسی و القەكردن ٦,٢,٦

هێچ ئا رەتێكی بەشدا باوی  ووڵێاەكە دانی بەوەدا نەناوە كە  ووبە ووی چەو انەوەی  ێكسی یان گێچەڵ یان بزواندنی  

 ێكسی باوبێل لەڵێناو مانەوەیان كە  ە جا  لەكاتی  ریاگا ا ی  وودەدات، لەكاتێكدا  پژەی ئەو ئا رەتانەی دانێان  هە ای  

 كە تەنها یەك ئا رەت دانی ڵێداناوە بەم جۆ ە تاندوتێژیە.  % ٠,٣بە  ووبە ووباونەوەی دە اد پژی  ێكسی داناوە 

د تاندوتێژی  بە پاەبە ایەتی  لێكۆڵێنەوەی  نزمباونەوەی  پژەكانی  ئە سە ی  لە  دووڵاتدەكاتەوە  هەولێر  لە  ئا رەتان  ژی 

ڵێاوان   ئەوەی  بەهۆی  گیای  هاتاوچۆی  یەدەغەی  ماوەی  مێانەی  لە  هاو ە گێری  ناڵاكی  و  تاندوتێژی  ێكسی 

یە، بەهۆی ئەو  نەیاندەتاانی لەماڵەوە بچنە دە ەوە. تەنانەت ئا رەتان دان بە  ووبە ووباونەوەیان نەداوە بەم جۆ ە تاندوتێژ

هاوەڵی یا بانێەكە دەبێل هەتا ماوە. ڵێیكەشكا انی خزمەتگا ا ی لەباا ی تاندوتێژی لە ە  بنەمای    ەینێیانە ئابڕووچۆن

 ەگە ی گلەیی لە بێدەنگی ئا رەتان دەكەن لەكاتی  ووبە ووباونەوەیان بۆ تاندوتێژی بە تایبەتی ئەگە  تاندوتێژی  ێكسی  

 كۆمەاڵیەتی جەخل دەكاتەوە لە یەكێك لە بنكەكانی ڵاڵتیای  بێل. وە تایبەمتەندپكی 

كچەكانێان    لەشی  بە  یان  بكەن  بەجە اەوەیانەوە  با  گانی  ناچا باونە  ئەوانەی  دەكەم  ئا رەتانە  لەو  لەگەڵ  ە   “مامەڵە 

ای    با ی ئەم بابەتانە ناكەن  ە ەیانی شەیامەكان بەاڵم ئەوان   بە امبە  بە ڵا ە یان منداڵەكانێان بۆ  ااڵكردن دەنێرنە چاا 

 هەوڵی بە دەوامم لە هاندانێان بۆ دانتێدانان"  

لەئەنجامی تێبێنی مەیدانی و ئەو چاوڵێكەوتنانەی لەگەڵ   گا باوانی تاندوتێژی كراوە  انێا ی گرنگ دە ل كەوتاوە لەبا ەی  

باوەتە هۆی  ووبە ووباونەوەی و  ڵەتاكە  ە ی هەڵداوە  لەگەڵ  نێایاندا    ئەو دەخەی  لە  تاندوتێژی  ێكسی.  بۆ  ئا رەتان 

و  ووبە ووی دە ل   بەهۆی  اگەیاندنی یەدەغەی گاا انەوە  لە ماڵەكانێان  بەمانەوەیان دوو   ئا رەتان  لە   یانی هەندپك 

 د پژی  ێكسی باونەتەوە. 

ی لە ما ل كە ئەو  ە دانەی  ك ناچا  كراوە بچێل بۆ ماڵی كەس و كا  ۆ  .ع كچێكی  اگاپز اوی یە یدیە لە كەمتەكانی ده“

ی لەو شاپنە  وەەڵگەی  ەملاندن دوای  اگەیاندنی یەدەغەی گیای و مانە بكردووە بە مەبە ای بەدە اهێنانی هەندپك  

ب  جا پك  ووبە ووی  چەند  لەو ماوەیە  نێاپك،  و  مانگ  ماوەی  لەالیەن هاو ە ی  ێبۆ  باوەتەوە  وگێچەڵی  ێكسی  زا كردن 

 چەی چەو اندەوە كە دوو باو لە كە اكا ی". خزمەكەیان كە دەخی ئەو ك
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لەالیەكی ترەوە  یا ی دە وونی  ە  كە كا ی ماڵەوە دوو ئەوەندە  یادی كردباو لەمێانەی ماوەی ڵەتا و یەدەغەی گیای،  

لەكاتی   ئا رەتان  لەگەڵ هاو ە ی، و  ە بەی  ڵەیاەندی  ێكسی  ئەنجامدانی  تاانای  و  ئا ە وو  لەدە ادانی  باوە هۆی  كە 

لەالیەن  چ  ئا ە ووی  ێكسی  تێرنەباونی  كە  ڵەنابە   ئا رەتانی  تایبەت  بەشێاەیەكی  و  بەوەداوە  ئاماژەیان  اوڵێكەوتن 

ئا رەتانی   ئاماژەیەكی  وونە كە  تاندوتێژی، وە ئەمەش  تاند ەوی و  كا ی  ئەنجامدانی  لە  باو  هاو ە ەوە  اكاە پكی گرنگ 

دەبن الیەكردن  ڵەنابە   ووبە ووی  و  و   اگاپز او  ماڵەوە  كە ەناێنی  ماوەی  لەمێانەی  هاو ە ەكانێانەوە،  لەالیەن  ەوە 

 انگێزی هاو ە .   ئا رەتەكان ناچا  دەكران لە ئەنجامدانی ڵەیاەندی  ێكسی بەبێ هەباونی ئا ە وویان و بەهۆی شە

هاو ە گێری و تەنانەت  ووبە ووی هە ەشە  ك لە ئا رەت  ایانگەیاندووە كە ناچا  كراون لە ئەنجامدانی ڵەیاەندی  ەوە ژما ەی

 ەتكردنەوەیان  و لێدان باونەتەوە لەكاتی 

ئەو   تا  بدەم  ئەنجام  لەگەڵی  ڵەیاەندی  ێكسی  ئا ا دان  و  لێدان  بە  و    "ناچا ی دەكردم  لە كەمپ  لەبە ی  ام دەكرد  ادەیەی 

ونی خۆم،  پگەی ڵێنەدەدام مۆبایل بەكا بهێنم  دەچاومە دە ەوە لە مێانەی یەدەغەی هاتاوچۆ لەبە   ەالمەتی و با ی دە و 

و  پگری دەكرد ڵەیاەندی بەكەس و كا مەوە بكەم و هە ەشەی لێدەكردم كە ئەگە  من ڵێێان بڵێم كە چێم لێدەكات ئەوا ئەو  

 لێم جێادەبێاەوە و بەخێاكردنی منداڵەكانم لێاە دەگرپل".  اگاپز اوپكی ئا رەت لە كەمتی دومێز  

هاو ە ا یا ایالیەی  هێچ  وە  ناوخۆیی  چاا چێاەی  ەشنبێری  لە  ناباوە  چەمكێكی  هە پ ی  ەن  لە  چ  نایگرپاەوە  كێش 

كا د اان یان لە عێراق بەشێاەیەكی گیای، و بەڵێی نە یل و  وانگەی ئاینی ما ی ڵێاوە بچێاە الی ژنەكەی لە هە  شاپن و  

 ە.هە  كاتێك و ئە كی ژنە كە وەاڵمی ئا ە ووی هاو ە ەكەی بداتەو 

 

 توندوتیژی ئەلیكرتونی  ٦,٢,٧

ئەلێكرت % 7 تاندوتێژی  كە  ووبە ووی  ناوە  دانێان  منانەكانی  ووڵێای  لەگەڵ  ە ی  كە  چاوڵێكەوتنانەی  لەو  باونەتەوە،  نی 

نی لە  ە هاوكا انی ڵۆلێسی كۆمەڵگەیی لە بەغدا ئەنجام د اون دە كەوتاوە بە ئاگادا كردنەوەی دەیان حاڵەتی بێزا كردنی ئەلێكرت 

ماوەی یەك مانگ و ئەندامێكی ئا رەتی یانەی ڵۆلێسی كۆمەڵگەیی جەخای كردووتەوە كە لە خانەیێن حاڵەتەكانی بێزا كردن  

  یادی كردووە.  ەدژی  اگاپز اوانی ئا رەتی دیال

ئەلێكرت  تاندوتێژی  لە ە  پژەی  ووبە ووباونەوەی  ئێناە نێل  بە  كات  بە ە بردنی  ئەنجامی  ە   لە  كردووە  الیەن  نی  یادی 

ب و  گێچەڵ  ئا رەتانی  اگاپز او  بە  و  ەبا ەت  یەدەغەی گیای،  كە ەناێن و  لە ماوەی  كردووە  ێ گەنجانەوە  زا كردنێان  یادی 

 تەنانەت هە ەشەش دەكرپل كە جۆ پكی ناپی تاندوتێژیە وە ڵێیرت نەیانبێنێاە بەڵێی ووتەكانێان. 

ەشەی  ە بەیان لەماڵەوەباون و    ئێناە نێاەوە لە  پگەی نامە یان تەنانەت هەبێزا كردن لە  پگەی  ،"باوەتە تاندوتێژیەكی ناێ

 بەغدا. -تەنها ئێناە نێل هەباو هەڵسان بە وە گرتنی ئەم دە  ەتە" كچێك لە كەمتی ئەباغرپب 

 رەتانی بەغدا كە  ئاگادا كردنەوەی ڵۆلێس یا مەتێدە  نێێە بۆ ئەم جۆ ە حاڵەتانە و بەڵێی تایبەمتەندپكی ئا رەت لە كۆمەڵەی ئا

ڵۆلێسی   و  بباوە  ئەلێكرتونی  بێزا كردنی  بەغدا  وبە ووی  كەمتەكانی  لە  بنكە  خزمەتگا ا یەكانی  لە  اودمەندانی  یەكێك 

 ئاگادا كردەوە لە كۆتایێدا خۆی خەتابا كرا و گلەیی لەو كرا. 

ئەلێكرت  بێزا كردنی  خۆكاشانی  ە حاڵەتەكانی  بە  عێراق  ە جا   لە  بە  نی   ( بەهۆی كاشانی شە ە ەوە  یان كاشانێان  یا بانی 

لە   خزمێكێانەوە  ١6تەواوی شە ە ەوە(   لەالیەن  ئەوەی  دوای  كاژ ان  خێزانێان  ڵێاوانی  بەدە ای  هە  ەكا   كچی  دوو  ئایا   ی 

 گێچەڵێان ڵێكرا لە  پگەی ڵێگەكانی تۆ ی كۆمەاڵیەتی و  پگریكردنێان لە  اكردن لە ماڵەوە. 



 

 ٣٠   | الڵە ە

 

كردنی هە بە  هاك  ڵێدانێان  بەڵێن  و  ڵەیاەندی  ۆ دا ی  لە پگەی  یاخاد  ڵۆ ل  و  وپنە  بە  كچان  بێزا كردنی  و  تایبەت  ژما ی 

بێزا كردنێان، ئەمە  ە ترین جۆ ی باوی تاندوتێژی ئەلێكرت  نێە، تەنانەت چاوڵێكەوتنەكان لەگەڵ  ە هاو ە گێری بۆ مەبە ای 

تاندوتێژی دەخەنە و  ناپی  ڵەتاكە هاتاوە كە جۆ ی  ئا رەتانی  اگاپز او جۆ ی  لەگەڵ  كە  تەكنەلۆجێا وە  بە  ڵەیاەندیدا ە  و كە 

نەبی یانس كە   و  بەغدا  لە كەمتەكانی  كراوە  بەدی  حاڵەت  بەالنی كەمەوە دوو  و  ئێناە نێل  لە پگەی  ناڵاكی هاو ە گێریە 

  ووبە ووی ئەم جۆ ە ناێ یەی تاندوتێژی باونەتەوە.   

ەگەڵ من و ڵەیاەندی  ێكسی لەگەڵ ئا رەتی تر ئەنجام دەدا لە پگەی ئێناە نێل و كاتێك  "ڵێاوەكەم دە ای بە ناڵاكی كرد ل 

 ووبە ووی دەباومەوە نكۆڵی دەكرد و هەوڵی لێدانی منی دەدا بەوەی كە گاپم لێی  ادەگرت هە ام بە  یساایی و خە ەت  

 یانس. ڵی  اگاپز اوانی ئا رەت لەناو كەمتی نەبی ودەكرد" گفااگۆی شێاەی گر 

 

 خۆكوشتنی پەیوەندیدار بە ئازاردان و توندوتیژی  ٦,٢,٨

لەكۆی ئەو ئا رەتانەی  ووبە ووی تاندوتێژی باونەتەوە كە هەوڵی    % ٢4داناوە  بەوە   لەكۆی منانەی  ووڵێا دانێان  % ١٥ پژەی  

ڵاڵتێاەنان و هاندانێان لەالیەن كە ێك باوە  ە بەی جا ەكانێش لەالیەن دە اد پژیكا ەوە باوە.  ە     خۆكاشانێان داوە بە 

هۆی    باوەتە  ڵەتا  لەمێانەی  ژیاون  تێێدا  ئا رەتانەی  ئەو  با ودەخی  لەگەڵ  دن خانو  وونە  كردن  مامەڵە  لە  ئا رەت  تاانای  ی 

  ە اا ی خۆكاشنت لەالیەن ئا رەتانەوە كە    یا ەكانی ژیانی  ەژانە. وە  ە  جا  دەبێاە ڵاڵتێاەنان بۆ ئا ا دان و تاندوتێژی بۆ  

 وویان لە یادباونە بەڵێی تاپژینەوەكانی نێاان چێنی الوا  كە ئا ا دەچێژن لە جێاكا ی و لەوانەش ئا رەتانی  اگاپز او و ڵەنابە .  

و   ئامرا ی  اگەیاندن  وەهە وەها  عێراق  تەواوی  لە  ڵەتاكە  لەمێانەی  باڵوباوەتەوە  خۆكاشنت  حاڵەتەكانی  كە  با ە  شایەنی 

كۆمەاڵیەت  تۆ ی  ئەو  ڵێگەكانی  بەهۆی  خۆیان  اتاندووە  ئا رەتانەی  لەو  بەبەڵگەكردنی  ووداوەكانی  ە   هەڵساون  ی 

حاڵەتی    ١٣٢تاندوتێژیەی  ووبە وویان باوەتەوە. وە لە  اڵۆ تی  پكاراوی تاانا ا ی ئا رەت ئاماژەیان بەوە داوە بە هەباونی  

و    ە ە  بنەمای  ەگە ی و  ە ترین ژما ە لە نەینەوا و دیالخۆكاشنت یاخاد هەوڵی خۆكاشنت كە ڵەیاەندیدا ە بە تاندوتێژی لە 

 . 9كە كاك باوە
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 توندوتیژی دژی ئافرەتانی خاوەن پێداویستی تایبەت  ٦,٣

 

لەگەڵ  ەڵاندنی  پكا ەكانی كە ەناێنی تەند و ای و یەدەغەی هاتاوچۆی گیای خەڵكێان ناچا كرد لە ماڵەكانێان مبێننەوە  

  ووبە ووباونەوەی ئا رەتان و كچانی خاوەن ڵێداویسای تایبەت بۆ تاندوتێژی  یادی كرد. 

ژما ەیان  % 9٠ كە  لە  ووڵێا  بەشدا باو  تایبەتی  ڵێداویسای  خاوەن  ئا رەتانی  كە  ووبە ووی    ٢7ی  ناوە  بەوە  دانێان  ئا رەتە 

 تاندوتێژی باونەتەوە لەمێانەی ڵەتاكە. 

 

لەگەڵ   بە او د  ڵەتاكە  بە  لە  بە   باونەتەوە  تاندوتێژی  ئەوانەی  ووبە ووی  كە    % ٣7 پژەی  دەگەیەنێل  ئەوە  ئەمەش  باو 

بە پژەی   تایبەت  ڵێداویسای  خاوەن  كچانی  و  ئا رەتان  دژی  وە    % ٥٢تاندوتێژی  ڵەتاكە.  یەیرانی  لەمێانەی  كردووە   یادی 

ئا رەتانە ئەو  لە ە   با گرانی  كە  یادەی  دە دەخەن  وا  بۆ  ئەدەبێات  بە امبە ە  بێ  چاودپری  یەكەمێان  تاكە  ە چاوەی  كە  ی 

ەكان  یاد دەبن  لێتاكەكانی خێزان، هۆكا ە بۆ  یاد ڵیاگاێ خسانی تاكەكانی خاوەن ڵێداویسای تایبەت لەناو خێزان. و ڵێیێ

 بە امبە  كە انی خاوەن ڵەككەوتە. 

ڵاشان    % ١4.8ە چاوەی تاندوتێژی هاو ە ە. دواتر براكان   ایان گەیاندووە كە    % ٢6بەاڵم  ەبا ەت بە  ە چاوەی تاندوتێژی  

كە  ە چاوەی تاندوتێژی ڵێیكەشكا انی خزمەتگا ا ین یان    % ١١بەشدا باو ئاماژەیان بەوە كردووە بە پژەی    ٣و    % 7.4باوك  

 كە ێك كە ڵەیاەندی ڵێاە نێە. 

 

 سەرچاوە و شوێنی توندوتیژی  ٦,٤

 

تر   لە هە  شاپنێكی  كاتێك  ماڵ  یاتر  ڵەتا.  لەمێانەی  باونەتەوە  تاندوتێژی  تێێدا  ووبە ووی  بەوە   % 69.٢ئا رەتان  ئاماژەیان 

 .  % ١٢و كەمپ  % ٢١.4كردووە كە ماڵ ئەو شاپنە باوە كە تێێدا  ووبە ووی تاندوتێژی باونەتەوە، دواتر شەیام 

37%

88.9%

0

5

10

15

20

25

30

ژی ڕوژەی ئافرەتانی خاوەن پێداویستی تایبەت ەە ڕووبەڕووی توندوتی

بوونەتەوە بەر لە پەتاەە و لەمیانەەەی

دوای پەتابەر لە پەتا



 

 ٣٢   | الڵە ە

 

47.5%

12.4% 13.4%

6.7%

14.7%
12.0%

2.6 2.0% 3.7%
0%

7.7%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ن ڕێژەی ئەو ئافرەتانەی ئاماژەیان بەو كەسانە داوە كە بەبەردەوامی یا

هەندێك جار سەرچاوەی توندوتیژین

هاو ە 

( دە اگێران)

باوك براكان دایك کە ێوی

نزیك 

ڵێاوپكی

بێگانە 

هاو پی

كا  

بەخێاكە  ڵێیكەشكا انی 

خزمەتگا ا ی یان 

كا گێڕی كەمپ

ئە سە انی

ئا ایش

هی تر 

كە   دە دەخەن  وا  كە  ووبە ووی    % 47,٥ئەنجامەكانی  ووڵێا  تاندوتێژیەی  ئا رەتانی  لەو  و  ئا رەت  و  اگاپز اوانی  ڵەنابە ان 

و بەتایبەتی ئەنجامدانی تاندوتێژی دژی ئا رەتانی    % ١٣,4كۆمەڵگەی خانەخاێ دەبنەوە  ە چاوەكەی هاو ە ە، دواتر براكان  

 .  % 6.6و دایك   % ١٢ناخێزاندا  لەدوای ئەوە باوك 

ب  "  ووبە ووی   و  دایكم  لەالیەن  لێدان دەمبەوە  و  دەكرد.   ااكردن  بچاكرتین هۆكا   لە ە   كۆ ەنا شە مان  دوای  و  راكانم 

بەهۆی   كرد  داواكا یەكان  یادی  و  كۆ ەنا  ە مانەكان  لەمێانەی  و  براكانم،  بۆ  كا دەكەم  كات  بەد پژایی  خزمەتكا پك  وەك 

 بە دەوام مانەوەیان لەماڵەوە" ئا رەتێكی شاونەكراو لە كەمتی نەبی یانس 

 

 

وە هەنرردپك لە  اگرراپز اوانی ئررا رەت وا دادەنررێن كە بڕیا ەكررانی گە انەوەی بە  ە  و ناچررا كردنی  اگرراپز اوان لە بەجررێ هێیررانی 

ی % ٣,7كەمتەكرران جررۆ پكی تررری تانرردوتێژیە كە  ووبە وویرران دەبێرراەوە كە  ررە چاوەكەی كررا گێڕی كەمررتە و لەم چاا چێرراەیە 

 ەوان  ووبە ووی تاندوتێژی دەبنەوە لەالیەن كا گێڕی كەمپ و دابێنكا انی خزمەتگا ا ی.داناوە كە ئبەوە بەشدا باوان دانێان 

هە حكامەت  كە  ئەوەیە  كەمپ  لە  دەبێنەوە  ئێساا  ووبە ووی  كە  تاندوتێژی  گەو ەترین  دەبێل    "  كە  لێدەكات  ەشەمان 

كرێ   خاناوی  بچێنە  دەبێل  یان  خاناوەكامنان  ووخاون  ئێ ەش  و  ئەم  بگە پێنەوە  و  نێە  كا پكامن  و  خاناوپك  هێچ  واتە 

 ڵێكی ئا رەتانی  اگاپز او لەناو كەمتی بەغداوبابەتەش تر ی لەالی ئێ ە د و ل كردووە" گفااگۆی گر 

نێیانەی شە م و جێاكا ی دژی  اگاپز اوان و ڵەنابە ان لەمێانەی ڵەتاكە  یادی كردووە و ئا رەتانی ناو و دە ەوەی كەمتەكان  

دەكەن ئەوان    گلەیی  گاایە  ناوچەكانێان  لە  ئەوان  یباڵنەكردنی  بەهۆی  خانەخاێ  كۆمەڵگەی  دانێیااانی  لە  بێزا باون  كە 

 ەشە بۆ كۆمەڵگەی خانەخاێ.     باون بە  ە چاوەی هە

بە اشكاوی تاندوتێژی لەدە ەوەیە لەكاتی دە چاومنان لە كەمپ  ە بەی خەڵك لە ە  شەیام و لەبا ا  یسەی ناخۆشامن  "

ن وەك )ئێاە ناگە پنەوە بۆچی تاوەكا ئێساا ماون(  ەح ەتی دەبێنێن لە یباڵكردنی ئەم  وانێنە و بەتایبەتێش كاتێك  ڵێدەڵێ

ناو كەمپ   ناوچەكامنان و  ە بەمان بێ جێێن و خاناوەكامنان  وخاون." ئا رەتێكی  اگاپز اوی  نەتاانێن بگە پێنەوە بۆ  ئێ ە 

 كەمتی نەبی یانس 
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ەفتاری هەواڵدان و ئەو بژاردانەی كە ڕ  هۆكاری پەتا لەسەر. ٧

 ئافرەتان دەگرنەبەر بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی توندوتیژی  

 

ی تاندوتێژی د و ل كردەوە وەهە وەها  مێو ئەو دەخەی لەگەڵ باڵوباونەوەی ڤایرەس  ە ی هەڵدا كا یگە ی لە ە  دینا

دە ئا رەتان  كە  كردووە  د و ل  بژا دانە  ئەو  لە ە   بە  یكا یگە ی  ڵەیاەندیدا ە  كە  ئەوەی  بۆ  ووبە ووباونەوەی.  گرنەبە  

و   هاو پكان  و  )خزم  نا  ە می  لە  ە چاوەی  چ  ئێنجا  یا مەتی  داواكردنی  و  تاندوتێژی  لە ە   یان   هەواڵدان  پكاراوەكان( 

كە  پژەی   خسااوە  دە یان  ئێساا  ئەنجامەكانی  ووڵێای  دادگا(  و  )ڵۆلێس  وەك  كۆ   % ٢٣ ە چاوەی  ە می  ی منانەی  لە 

تەوە كە  ووبە ووی  ەكەس كەس و كا ی خۆیان ئاگادا كردوو   ٢99ئا رەتان كە  ووبە ووی تاندوتێژی باون كە ژما ەیان دەگاتە  

و   ڵەتاكە،  مێانەی  لە  باونەتەوە  بۆ   گا باوانی    % ١٢تاندوتێژی  خزمەتگا ا ی  كە  داوە  ناحكامی  بە  پكاراوەكانی  هەواڵێان 

 تاندوتێژی دابێن دەكەن  

ڕێژەی ئەوئافرەتانەی ڕووبەڕووی توندوتیژی بوونەتەوە بەپێی ئەوەی هەواڵی توندوتیژیەكەیان داوە ئەو الیەنەی  

 هەواڵی پێداوە

% ٢٣ 69 هەواڵی بە كە اكا ی خۆی داوە   

 % ٣.٢ 7 هەواڵی بە ڵۆلێس داوە 

% ١٢ ٣6 هەواڵی بە  پكاراوەكان داوە   

ئاگادا نەكردووە هێچ الیەنێكی   ١87 ٥.6٢ %  

 

ناكات لەو كاتەی ئە سە  ئاماژەی ڵێدا    تێتە  ٪ ٣,٢ئەو ئا رەتانەی هەواڵی  ووبە ووباونەوەیان بۆ تاندوتێژی داوە  پژەكەی لە  

ڵەتاكە  لە  ە مانگەی بە ەنگا باونەوەی تاندوتێژی خێزانی لە دهۆك كە ژما ەی هەواڵدان كە دەگەییانە  ە مانگە لەمێانەی  

نزمی بەخۆیەوە بێنی بەبە او د لەگەڵ ڵێش ڵەتاكە و جۆ ەكەی گۆ اوە، هە وەك حاڵەتەكانی تاندوتێژیش كەمێان كردووە كە  

عێ تەواوی  لە  خێزان  ڵا ا انی  داوەتە  ە مانگەی  لەماوەی  ر هەواڵێان  یەكەمی  اڵی    6اق  ماوەی    ٢٠٢٠مانگی  ئەویش 

ك  ێە، ئەمەش مانای ئەوەیە كە گۆ انكا ی٢٠١7حاڵەت بەبە او د لەگەڵ    ٥٠ێن بە وایعی  باڵوباونەوەی ڵەتایە  پكا ەكانی كە ەنا

 هەیە لە شێاا ی هەواڵدان لە تاندوتێژی ئەویش لەئاكامی ئەو دەخەیە كە لەگەڵ ڵەتاكە  ە ی هەڵداوە. 

یان دام و دە گاكانی    بەشێاەیەكی گیای بەدەگ ەن ئا رەت دەچێل بۆ بنكەی ڵۆلێس بۆ تۆما كردنی  كااڵ دژی ڵێاوەكەی

وە   جێاباونەوە.  و  بەجێهێینت  و  بگاتە كۆتایی  لەگەڵ هاو ە ی  ڵەیاەندیەكەی  یا مەتی مەگە   داواكردنی  بۆ  نا ە می  تری 

 ێێەكی ئەو ئا رەتانەی  ووبە ووی ڵێكانی گەو ە دەبنەوە ناچن بۆالی ڵۆلێس بۆ هەواڵدان لە ە  تاندوتێژیەكە،  ە  جا  كە  

 وی تاندوتێژی دەبێاەوە  وو دەكەنە الی خزم و كەس و كا . ئا رەت  ووبە و 
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 ئەو كوت و بەندانەی ڕێگرن لە هەواڵدانی توندوتیژی  ٧,١

  

ئاگادا نەكردوو 6٢ كە هێچ الیەنێكێان  داوە  ئاماژەیان  باونەتەوە  تاندوتێژی  ئا رەتانەی  ووبە ووی  ئەو  بێدەنگێان  ە%  و  تەوە 

لەمێانەی   و ئەم هەڵسەنگاندنە كۆمەڵێك كهەڵبژا دووە  كردووە  ۆ ڵەتاكە.  نێیان  بەندی دە ل  و  تاانای  کت  بۆ  ە  ناو  

 ئا رەت دادەنێن لە هەواڵدان و داواكردنی یا مەتی و هاند اون بۆ ئەوەی لەكاتی تاندوتێژی بێدەنگی هەڵبژپرن. 

تەوە بەپێی ە كیان ئاگادارنەكردوو ڕێژەی ئەو ئافرەتانەی لەكاتی ڕووبەڕووبوونەوەیان بۆ توندوتیژی هیچ الیەنێ 

 هۆكارەكان

% ١8.١ ٣4 لەتر ی دە اد پژیكا    

% 69.٥ ١٣٠ بۆ ڵا ا انی ناوبانگی خێزان   

% 9.6 ١8 هێچ الیەنێك نا انم تا هەواڵی ڵێبدەم  

% ١.٥ ٢ هەماو شاپنەكان داخراون بەهۆی كە ەناێن   

لەبە ئەوەی ئێناە نێام نێەناتاانم ڵەیاەندی بەهێچ الیەنێكەوە بكەم   ٠.٠ ٠ %  

% ٠.٥ ١  بڕوام بە ڵۆلێس و ڵێاوانی ئەمنی نێێە  

% ١.٥ ٢ ناتاانم بچ ە هێچ شاپنێك بەهۆی یەدەغەی هاتاوچۆ و كات و بەندی  ەڵێرناو   

 

 ت وبەندی  ەشنبێری وكۆمەاڵیەتی ۆ ك   -١

كە   باونەتەوە  تاندوتێژی  ئا رەتانەی  ووبە وی  ئەو  بەوە    % 69.٥ پژەیان   ێێەكی  هەڵبژا دووە  دادانێان  بێدەنگێان  كە  ناوە 

لەتر ی یان بەهۆی ڵا ا انی ناوبانگی خێزان و بەها و داب و نە یل بێدەنگی لە ە  ئا رەت دە ەڵێنێل لە كاتی تاندوتێژی  

 دە بچێل.   و بە گە دەگرپل، و ئەمەش بە بابەتێكی ناوخۆیی و تایبەت دادەنرپل و نابێل لەچاا چێاەی خێزان

بنكەی   بچێاە  ئا رەت  عەیبە  ئێ ە  كۆمەڵگەی  لە  خێزامنان،  ناوبانگی  لەتر ی  بدەین  هەواڵ  تاندوتێژی  لەكاتی  "ناتاانێن 

 ڵۆلێس و  كااڵ لە ە  مێردی تۆما بكات" كۆمەڵێك ئا رەتی  اگاپز اوی ناو كەمپ كەمتی نەهرەوان

بە شكۆی یا ای نا ە مێان داوە )عەشایری( كە ئا رەت تۆمەتبا  دەكرپل  ئا رەتانی  اگاپز اوی ناو كەمپ و دە ەوە ئاماژەیان  

دا، و زای   ڵێاوەكەی  تاندوتێژی  ڵۆلێس و هەواڵی  بۆ الی  ئەگە  هاتاو چاو  و  زای كۆمەاڵیەتی بە ە یان دە ەڵێرنپل 

و  ەڵا ناوە ەكی(  )جێاباونەوەی  هاو ە گێری  ڵەیاەندی  هێنانی  كۆتایی  هۆی  دەبێاە  حاكامنە  بە ڵر ێا پاێەكە  ئەو  ندنی 

ب ئەوەی  ووبە ووی  لە هەماو  ئا رەتەكە  اوەلە ە  یا بانی  بێبەشكرنی  و  و تۆمەتبا كردن و شە م  د پژی  لە دە ل  تەوە 

 لەهەماو ما ەكان.  

 ووبە ووی كچەكەی  دایكی هاجە  ئا رەتێكی  اگاپز اوە لە كەمتێكی دە ەوەی هەولێر ئەو تاندوتێژیە تاندەی دەشا پاەوە كە  

باوەتەوە و تەنانەت بۆ ڵزییكێش نەد كاندووە كە برینەكانی چا ە ە  كردووە، لەتر ی دیدی خزمەكان و حاك ی عەشێرەت  

دانا اان   دانێیانەكانی  لە  ما ەكانی  لەهەماو  دەكەن  بێبەشی  و  دەدەن  بكات  زای  یسە  ئەگە   كە  كچەكەی.  لە ە  

 لەگەڵ هاو ە . 

" لە عەشێرەت یا امان هەیە كە ئەگە  ئا رەت  كااڵ لە مێردی بكات هێچی تر ژنی ئەو ڵێاوە نامێنێل،  دایكی هاجە  دەڵێل

 كەس و كا  و عەشێرەت گلەیی لە ئا رەتەكە دەكەن و بە )ئادەمێزادپكی باش نێێە( و بێ تە بێەت دادەنێن" 
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ێری هاتاون گۆ انكا یەكە  پژەیێە،  ە بەی ئەوانەی  و بابەتەكەش  ە  ناگۆ د پل لەالیەن ئەو ئا رەتانەی لە ژینگەیەكی  ەشنب

بێدەنگێەكەیە   ئەوە هۆكا ی  كا ە ات  ببێاە  دەتر ن  و  خێزان دەكەن  ناوبانگی  بە  ئاماژە  د اوە  ئەنجام  لەگەڵ  چاوڵێكەوتنێان 

 لە ە  تاندوتێژی. 

 

 ەشەن   ت و بەند كە جێگەی تاندترین هە ۆ ك  -٢

كە  % ١8 خسااوە  دە یان  ئا رەتان  یا مەتی  ی  داوانەكردنی  و  بێدەنگی  هەڵبژا دنی  و  تاندوتێژی  بە امبە   بێدەنگێان  هۆكا ی 

تر ی   لەوانەش  هەیە،  الیەنێك  چەند  چاوڵێكەوتنەكان  لە  باوە  ئاشكرا  وەك  هە   تر ەش  ئەم  و  ئەنجامدە ەكە،  لە  تر ە 

 تاندوتێژی  یاتر لەالیەن مێرد كە لەوانەیە یسەبكات. 

ر ی ئەوەی تاندوتێژیەكەی  یادبكات و  ە  لێم تۆ ەبێل" ئا رەتێكی  اگاپز اوی دە ەوەی كەمتی  ناچم بۆ الی ڵۆلێس لەت"

 هەولێر 

بەوە   دانێان  د اوە  ئەنجام  لەگەڵ  چاوڵێكەوتنێان  ئەو   گا باوانەی  هەدا ە ینەی  كە  ئە یەتدانێان    ناوە  بە  لێكراوە  ەشەیان 

 تاندوتێژیان دا كە  ووبە ووی باونەتەوە چ لەالی مێرد بێل یان خێزان.بەشێاەیەكی تاند ئەگە  هاتاو هەواڵی 

و  ە ینەی ئا رەتان دەتر ن لە  ە هەڵدانی كێیە ئەگە  هەواڵی تاندوتێژیان بدەن یان داوای یا مەتی بكەن كێیە تاوشی  

 خێزانەكەی )كەس و كا (ی دەكەن و براكانێیی بە دیدگایێكی تر  ەیری دەكەن. 

ەشە لە بێبەشكردنی لە منداڵەكانی ئەگە  هاتاو هەواڵی تاندوتێژیەكەیان دا، ئا رەتانی    تر ی دە اد پژیكا  و هەئەمەش لە 

 اگاپز او و ڵەنابە  وا هە ل دەكەن كە هەباونی منداڵ ئا رەت الوا  دەكات و  یاتر ئامانج دەكرپل بۆ تاندوتێژی و ناتاانێل  

 ە بە گەی تاندوتێژی بگرپل و بێدەنگ بێل بەهۆی ڵا ا انی منداڵەكانی.  ووبە ووی ڵێاوەكە ببێاەوە بۆیە ناچا  

كاتەی حاك ی   لەو  تاندوتێژەكەم وە گرم  لە مێردە  تەالینامە  تەواوباونی ماوەی    6"تاانێم  دوای  و   اڵی بە ە دا  ەڵێرنا 

منداڵە  بەهۆی  كردم  ناچا ی  بۆیە  لێاە گرتم  منداڵەكانی  كردی  كە  كا   یەكەم  ئا رەتێكی   یندانێەكەی  الی"  بگە پ ەوە  كانم 

  اگاپز اوی دە ەوەی كەمپ هەولێر

ۆ بێل  ەبا ەت بە ئا رەتانی  اگاپز او ئەوانەی لە ژینگەی الدپكانەوە هاتاون دووڵات دەكەنەوە  ڵو ڵێدەچێل دەخەكە  یاتر ئا

یەیێنێل بگرە لەو حاڵەتانەی كە  كە گە انەوەی منداڵەكان بۆ كەس و كا یان و ئەوانێش خزمی ڵێاوەكەن و ئەمەش ئەوە دەگە

گە انەوەی   بەهۆی  كا ی  و  كەس  بەخێرهاتنی  و  تاندوتێژ  ڵێاوی  بەجێهێیانی  لەكاتی  هاوكا ن  و  ڵاڵتیای  تێدایە  ئا رەتانی 

ناچا دەبن  ئا رەتان  بۆیە  دەدات  لەدە اێان  دایك  و  دەگە پنەوە  باوكێان  بۆ  گەو ەدەبن  ئەوان  كاتێك  منداڵەكانی  و  خۆی 

 لە ە  تاندوتێژی و بە گەی دەگرپل بۆ ئەوەی نزیك بێل لە منداڵەكانی.  بێدەنگ بن 
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 ت و بەندی ڵەیاەندیدا  بە ڵەتا ۆ ك  -٣

یەدەغەی     و  بنكەكان  و  دە گاكان  هەماو  بۆ  گیای  داخسانی  لە  ڵەتا  ەڵێند اوە  دەخی  بەهۆی  كە  ئا رەتانەی  ئەو  پژەی 

 تێنەڵە اندووە.  % ٣هۆكا پكە بۆ داواكردنی یا مەتی گاا انەوە و  اگرتنێان لەناو كەمپ كە 

لە ە    ووە  كرد  د و ای  ڵەتاكە  كە  جۆ اوجۆ ەكان  الیەنە  لەكا یگە ە  دە كەوت  وا  داواكردنی    لەچاوڵێكەوتنەكاندا  ە اا ی 

 یا مەتی و جۆ ی خزمەتگا ا ی كە داوای دەكات و  پگەی ڵێیكەش كردنەكەی و لە ە  ئەو ئا اەی دەخاتە وو.

ژیانی  ە   ە الیلە با ودەخی  لە  و  باون  تاوشی  تاندوتێژیەی  لەو  گە اندەوە  ڵێیێنەی  پزبەندی   گا باوانی  ڵەتایە  ئەم  كەوە 

ئا اەم دوای وە اانی كا  و لەدە ادانی وە یفە و ڵێداویساێەكانی خۆی دیا ی كرد بە دڵنێایی كردنی خۆ اك بۆ منداڵەكانی  

 ی دە وونی یان یا مەتی یا ایی. كە  ە  گرنگرت باو لە خزمەتی ڵاڵتیا

عەلێا ئەنسا  كە  ە ەكی  پكاراوی بنل لرا ێدەینە دەڵێل ئەوەی كە ڵێیكەش دەكرپل لە خزمەتگا ا ی تاندوتێژی لە ە   

 بنەمای  ەگە ی بۆ ئا رەتانی  اگاپز او لەناو و دە ەوەی كەمپ 

خۆی    خادی  بۆ  ناكات  خزمەتگا ا ی  داوای  ئا رەت  هاتاو  "   گا باوی  ئەگە   نێێە  گرنگ  ئەوەوە  بەالی  و  ڵەتاكە  لەمێانەی 

یسااكردن و لێدان باوەوە، بەاڵم ئەوان دەچن بە ەو بنكەكانی ڵاڵتیای و ڵەیاەندیامن ڵێاەدەكەن بۆ داواكردنی    ووبە ووی  

ناڵ و  بر ێن،  منداڵەكانم  دەڵێل  و  خۆ اكێان  كردنی  دڵنێایی  و  منداڵەكانی  بەخێاكردنی  بۆ  یان ها یكا ی  بر ێم  من  ێل 

 تاندوتێژیم بە امبە  كراوە". 

بە نامەی  پكاراوەكان   و  كا كردن  لە ە   ڵەتاكە   لەمێانەی  باونەتەوە  ڵێچەوانە  ئا رەتان  ڵێیێنەكانی  و  ڵێداویساێەكان 

و   كۆكردنەوەی  ە چاوەكان  بە  باوە  و  ە یاڵ  بنەمای  ەگە ی  لە ە   تاندوتێژی  باا ی  لە  كا كردنێیی  تەنانەت 

لەوانەش  دابە و  باونەتەوە  هەژا ی  ئەوانەی  ووبە ووی  و  خراو  ڵیاگاێ  خێزانەكانی  بە ە   خۆ اك  شكردنی  ەبەتەی 

  اگاپز اوان.  

شێا ی بۆ   گا باوان دابێن بكەم دە با ەی تاندوتێژی و چۆنێەتی بە پكردنی و ئەویش هێچی نێە بااات، ئەگە   ۆ "ناتاانم ه

لە ه ڵا ەی  بڕە  خ ۆ ئەو  ئەوا  شێا كردنەوەی  ئا رەتان  بد پاە  داهاتێك  و وەك  بكرپاەوە  بە نامە  ئا ا اەی  ە ج دەكرپل دووبا ە 

 شێا یە نەدەباو" عەلێای ئەنسا ی ۆ ڵێایساێان بەو ه

یا مەتی و گەیینت بە تۆ ەكانی ڵاڵتیای  ە می و   لەالیەكی ترەوە كا یگە ی لە ە  تاانای ئا رەتان هەیە لەگە ان بەدوای 

ئە ك بەهۆی  و  نا ە می  لەماڵەوە،  خێزان  ئەندامانی  هەماو  مانەوەی  بەهۆی  كردووە  دووئەوەندە  یادی  كە  ماڵەوە  ەكانی 

 ڵەی ئەو دەكات لەماڵەوە بەد پژایی كات. ا ی ج ڕەڵ ناۆ لەئەنجامی ئامادەیی دە اد پژیكا  كە ك 

ەوە و مانەوەی هاو ە  لەماڵەوە  " ئەو هۆكا انەی  پگرباون لەبە دەمم بۆ داواكردنی یا مەتی نەتاانای دە چاونم باو لەماڵ

 لە كەمتی بارسمە   ،منداڵی هەیە 4 ، اڵ ٣4ڵەكانی من " ڵەنابە پكی ئا رەتی خێزاندا   ا ی ئەو بۆ  ە  ج ڕەڵ ناۆ و ك 

ئامادەباونی   بە  دە وونی  ڵاڵتیای  وە گرتنی  یان  بكەن  یا مەتی  داوای  ڵەتاكە  لەمێانەی  نەباو  ئا ان  بۆ   گا باوان  وە 

تاندوتێژكا ان لە نزیك خۆی، و بەبێ هەباونی شاپنێك بەتەنێابێل لەگەڵ خۆی. هەندپك لە   گا باوان ڵەیاەندی دەكەن بۆ  

بە ەژ   ئەوەی  لەبە   ناو ااوە،  خراڵەكەی  مێردە  دەبێل  دڵنێا  كە  ئەوەی  دوای  و  نێاەشەو  دوای  خزمەتگا ا ی  وە گرتنی 

 بكات.  ناتاانێل بە ئامادەباونی ئەو داوای یا مەتی
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" دوای نێاەشەو ڵەیاەندیان ڵێاە دەكردم و دوای ئەوەی كە   گا باو دڵنێا دەباو مێردەكەی ناو ااوە، لەبە  ئەوەی بە ەژ  

تایبەمتەندپكی كۆمەاڵیەتی لە كۆمەڵەی ئا رەتانی بەغدا   ناتاانێل بە ئامادەباونی ئەو كە ئەنجامدە ە داوای یا مەتی بكات." 

 لقی بەغدا 

شێاا ی ژیانی ئا رەتانی گۆ ی كا یگە ی د و ل كرد لە ە   رتاتێجێەكان ئەوەی كە ڵێیرت ڵەیڕەویان دەكرد بە   ئەم ڵەتایە  

لە ڵەتاكە و یا مەتێان دەدەن لە بە گەگرتنی تاندوتێژی و  ووبە ووباونەوەی، وەك دە چاون لەماڵەوە یان چاوكەوتن بە خزم 

تێژیان لە ە  كەمدەكەنەوە. و  ەبا ەت بە ئا رەتانی ِ اگاپز او و ڵەنابە  تاانای  و كەس و كا  و هاو پێان كە ئا ا ەكانی تاندو 

كەمێك   كەمپ  لە  دە چاون  كە  ئەوەی  دوای  كە ەڤانە،  و  خێ ە  لە  دە چاون  تەنانەت  یاخاد  نەماوە  كەمتێان  لە  دە چاون 

 خۆشێان ڵێدەبەخین و دوو دەكەوتنەوە لە ناوەندپكی ڵڕ دڵە اوكێ. 

دە چاون خۆشێ  "ڵێیرت  و  ەلەماڵەوە  تاندوتێژی  لە  ووبە ووباونەوەی  دەدا  ئێ ەی  یا مەتی  و  ڵێدەبەخیێن  دە وونی  كی 

 كەمتی بارسمە  ، اڵ ٣8 ،بە گەگرتنی، لەمێانەی كە ەناێنە هێچ شاێك نەباو خەمامن  اوك بكاتەوە" ڵەنابە پكی ئا رەت

 یادباونی  یا  و الوا باونی تااناكانێان لە بە گەگرتنی     ەبا ەت بە ئا رەتانی دە ەوەی كەمپ كە ەناێنی ماڵەوە باوە هۆی

 تاندوتێژی.  

ێ كچەكانم دەكەوت و ئەویش    كردن و چاوم بە هاو  "من لە ماڵەوە دە دەچاوم بە ەو شاپنە گیاێەكان و  ەناە ەكانی با ا

بە  ەدڵاۆشێ هە ام  نەدەكرا  ئەمە  كە ەناێن  لەمێانەی  ڵێدەبەخیێم،  باشی  ددان  كی  بە  نێنۆكەكانم  و  دەكرد  دڵااندی 

 هەولێر  ،لە كۆمەڵگەی خانەخاێ ،دەیرتاند بەهۆی تاندی دڵە اوكێم" ئا رەتێكی خێزاندا 

لەبا ەی   ئا رەتان بە  ە ی ڵیای ڵێدەبە نت  لە تۆ ەكانی ڵاڵتیای كە  ڵەتاكە و  پكا ەكان باونە هۆی  پگری كردنی ئا رەت 

تاندوتێژی و بە پاەبردنی ئەو ئا اەنگانەی كە بە ەو  ووی دەچن، ئەمەش باوەتە هۆی الوا كردنی ڵا ا انی  بە گەگرتنێان بۆ  

 ئا ایی و لەدە ادانی ڵاڵتیای ئا رەت كە دەكرپل لەالیەن خزم و كەس و كا ی ڵێی دەگات.  
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پەتدددایی كە زیددداتر  فاكتەرەكدددانی مەترسدددی لە ئەنجدددامی قەیراندددی. ٨

     ئافرەت ڕووبەڕووی مەترسی دەكاتەوە

         

كاریگەریەكدددانی قەیراندددی پەتدددایی لەسدددەر گدددوزەران بدددۆ ئافرەتدددانی ڕاگدددوێزراو و پەندددابەر و  ٨,١

 كۆمەڵگەی خانەخوێ

 

بەتایبەتی ئا رەتانی  اگاپز او و ڵەنابە   ئەو ڵەتایە و  پكا ەكانێش كا یگە یان د و ل كردووە لە ە  دەخی گا ە انی ئا رەتان،  

لە   بە  كردووتەوە  هەژا ی  لەخۆیدا  پژەی  خۆی  دەژین  نا ك  با ودەخی  لە  لەدە ادانی    % 4٢بۆ    % ٣8ئەوانەی  لەئەنجامی 

ەكانی كۆمەاڵیەتێان و ئەمەش كا یگە ی د و ل كردووە لە    و دوو كەوتنێان لە ژینگەكەیان و تۆ  ١٢كەكانێان و داهاتێانڵما 

لەدە ەوەی  ناو ی   ڵەنابە   و  ئا رەتانی  اگاپز او  خانەخاێ،  ە ینەی  كۆمەڵگەی  لەناو  كا كردن  لە  بەشدا یكردنێان 

لە   گەیاندن  هۆی  یان  باوە  ئەمەش  )كە ابەت(  كرپی  ەژانە  مەبە ای  بۆ  دەكرد  نا  ەالمەتێان  كا ی  ڵا پزگاكانێان 

 داهاتەكانێان لەمێانەی ڵەتاكە. 

ئێسا لە  داتای  ووڵێای  كا بكا   ڵەنابە ی  و  خێزانەكانی  اگاپز او  لە  دەكات  كا كە ان  نزمباونەوەی  پژەی  بە  ئاماژە    % ٥7،٥ا 

و   ڵەتاكە  لە    % ٣9ڵێیی  كردووە  دووئەوەندە  یادی  بێكا ان  بە امبە ییدا  پژەی  لە  ڵەتاكە  بە    % 4٠،٣بۆ    % ٢٠،4دوای 

كەمباونەوەی  پكا دوای  كە  ووڵێاەكە  ئەوەی  ژما ەیلەبە چاوگرتنی  كە  د اوە  ئەنجام  هاتاوچۆ  یەدەغەی  لە  ە ەكانی  ك 

 كرپكا ان تاانێان بە كرپی  ەژانە بگە پنەوە كا ەكانێان. 

ئا رەتانی    % ٥٠.٥و   لەكاتێكدا  ڵەتاكە.  بەهۆی  كا یگە ی كا ی هاو ە ەكانێان  بە  داناوە  بەوە  دانێان  لە بەشدا باوانی  ووڵێا 

ئەوانەی   ڵەنابە   و  كا ی   اگاپز او  كا دەكرد  خێزانێان  تاكەكانی  لەناو  ئەوانەی  هەماو  كە  د اوە  ئەنجام  لەگەڵ  چاوڵێكەوتنێان 

     خۆیان لەدە ل داوە لەمێانەی ماوەی یەدەغەی گیای و كە ەناێنی ماڵەوە 

           

 بووەڕێژەی ئەو ئافرەتانەی دانیان ناوە كە بەهۆی پەتاكە كاریگەری لەسەر كاری هاوسەر دروست 

 % ٥٠.٥ ٢٥٣ بەڵێ 

 % ٣٣.٥ ١68 نەخێر 

 % ١6.٠ 8٠ نا گانجێل 

 

ئا رەتانی     ە ە لەكاتێكدا  ە ینەی  نێێە  هۆكا   كا   لەدە ادانی  بەهۆی  دڵە اوكێ  و  تاندوتێژی  نێاان  ڵەیاەندی  ئەوەی  ای 

لەمێانەی ڵەتاكە لەدە ادانی كا ی ڵێاوەكانە   اگاپز او و ڵەنابە  كە جەخاێان لەوە كردەوە كە هۆكا ی  ە ەكێن بۆ تاندوتێژی  

حاڵەتی   داوە تاوشی  لەدە ل  ئەوەی كا ەكەی  و  دەبێاەوە  خێزان  ووبە ووی  كە بەخێاكە ی  ئەوەی  ژیان  بۆیە  یا ەكانی 

 اوكێ و تاندی باوتەوە ئەمەش وای كردووە بەخێاكە انی خێزانەكان ئامادەبن بۆ ڵەنابردنە بە  تاندوتێژی.   دڵە
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گروڵی  " كا كردن"  لە  ڵێاوباو  وە اانی  هۆكا ەكەی  ڵەتاكە  لەمێانەی  مێرد  وودەدا  و  ژن  لەنێاان  كێیانەی  ئەو  هەماو 

 گفااگۆی ئا رەتانی  اگاپز او لەدە ەوەی كەمپ هەولێر 

ڵێاوان   كا ی  لەدە ادانی  لەگەڵ  تاندوتێژی،  مەتر ی  ووبە ووباونەوەی  لە  دەكرپل  یادبێل  هەیە  تر   اكاە پكی 

لە   ە انكا یگۆ مێرد  ەڵك  كە  ئەوەی  دوای  دە نەكەوتاوە.  بە  وونی  ئاما ەكان  لە  باوە  كەمێش  ئەگە   و  باو  د و ل  ەكان 

بە ڵر ی یەكەمە لە بەخێاكردنی خێزان بە  لە ڵەتاكە ئەم بە ڵر ێا پاێە گاا  اوە بۆ ئەوانی تر دوای ئەوەی هاو ە ەكان كا ی  

ێژی  تانەكان و ئەوەش هە ای هاو ە ەكان بە ەو  وخان دەبات كە لە ئاكامدا تاندو لە خێز   % ٢ی  ەخۆیان لەدە ل داوە بە پژ 

 .١٣ لە ە  بنەمای  ەگە ی  یاد دەكات

 

 

 كاریگەری پەتاكە لە الوازكردنی توانای خۆڕاگری  ٨,١,١

لە   بە ڵر ن  كە  وە فێان  بەڵێی  تایبەت  بەشێاەیەكی  ئا رەتان  تاانای  لە  كا   لەدە ادانی  كا وبا ی  كا یگە ی  بە پاەبردنی 

 خێزان لە ڵڕكردنەوە و دابێن كردنی ڵێداویسای  ە ەكی بۆ خێزان لەمێانەی ڵەتاكە. 

" ووبە ووی یەیرانێكی  ا اەیێنە باوینەوە لە دابێن كردنی خۆ اك، بەهۆی لەدە ادانی كا  )هەماوان كا ەكانێان لەدە ل  

د و لەگەڵ یەیرانەكە هەماو كا ەكان وە اان" گفااگۆی گروڵی ئا رەتانی  داوە( دوای ئەوەی ئەوان بەكرپی  ەژانە كا یان دەكر 

   .هەولێر ،  اگاپز او لەدە ەوەی كەمپ

و    % 9١.4 پژەی   گا ە ان  ڵر ی  كردنی  لە  ایی  باونەتەوە  گەو ە  ئا اەمی  كە  ووبە ووی  لە منانەی  ووڵێا  ایانگەیاندووە 

 دابێن كردنی ڵێداویسای  ە ەكی بۆ خێزان.

 

 ئایا توانای دابین كردنی پێداویستیەكانتان لە میانەی پەتاكە الواز بووە یان كاریگەری هەبووە 

% 9١.4 4٥8 بەڵێ   

% 8.6 4٣ نەخێر   

 

ئا رەتانی  اگاپز او و ڵەنابە ی دە ەوەی كەمپ  ووبە ووی ئا اەنگی گەو ە باونەتەوە لە ئاكامی لەدە ادانی كا ، هە بۆیە  

لێدەیان هەیە( كە ئەویش  ۆ لەخاناوی كرێ دەژین و ڵا ەدانی كرێ و كرپی كا ەبا )بۆ خزمەتی  یاتری تایبەت هێڵی م ە ینەیان  

 گەو ەترین بە بە اە بە امبە  ئەم چێنە. 

لێدە، هەندپك لە خاوەن خاناوەكان لە كرپی دوو مانگی  ە ەتای  ۆ "كرێ دان كێیەی هە ە گەو ەیان باو و هە وەها هێڵی م

هە كا ەبا  دابێنكە انی  نەكێیا  د پژەی  ئەمە  بەاڵم  باون  خۆش  گفااگۆی    ڵەتاكە  لە ە مان"  دەكرد  كا ەبایان  بڕینی  ەشەی 

 . هەولێر ،ڵی  اگاپز اوانی ئا رەت لەدە ەوەی كەمپوگر 

لە  دە  ەتی وە گرتنی  ەبەتەی خۆ اك  كەوا  ناو كەمپ  ڵەنابە انی  و  ئا رەتانی  اگاپز او  لەگەڵ  بەبە او د  دە ەوەی كەمپ  و 

كەمتەكان  ە ە ناو  ڵەنابە انی  و  ئا رەتانی  اگاپز او  بۆ  خۆ اكێەكان  یا مەتێە  وگەییانی    كەمرتباو.  ای  ناو دا یەكەی 

 دوادەكەوپل بەاڵم ڵێداویسای ڵڕدەكردەوە هەتاوەكا ئەگە  بۆ  ادەیەكی كەمێش بێل. 
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ان،  ەبەتەی خۆ اك بەشی دەكرد بەاڵم ئەو ڵاككە ەوانەی كە  "بێرمان لە هێچ نەدەكردەوە بێجگە لە مەوادی خۆ اكی و گا ە  

 . كەمتی نەبی یانس ،ڵی  اگاپز اوانی ئا رەتی كەمپومانگی دوو جا  دابەش دەكرپل بەڵێی ڵێایسل نەباو" گفااگۆی گر 

بە   خێزانەكانێان  بۆ  خۆ اك  كردنی  دابێن  بۆ  دەبە ل  بەخۆیان  ڵیاێان  دە ەوەی كەمپ  كڕینی  ئا رەتانی  اگاپز اوی  یە   وە 

 مەوادی خۆ اك لە دوكانەكان بە ماوە )یە  ( و ئەمەش گرانكردنی نرخی مەوادی خۆ اكی بەدوای خۆیدا هێنا. 

" كە ە اەمان لەالیەن خاوەن ما كێاەكان دەهێنا بەشێاەی ڵا ەدانی دواتر تاوەكا دوكانەكان بەتاڵ باون لە كە ە اە بەهۆی  

كە ە اەی ناێ لەبە ئەوەی بەیە   دەیانفرەشل و هەندپكێان بەلێبا دنەوە كە ە اەیان    نەتاانایی خاوەنەكانێان بۆ كڕینی

كەمپ دە ەوەی  ئا رەتانی  اگاپز اوی  لەگەڵ  دەد پاەوە" گفااگۆ  ڵا ەكە  كەی  كە  نەباو  دڵنێا  ئەوەی  لەبە   ئێ ە  بە    ، نەدەدا 

   .هەولێر

چاوڵێك لەوانەی  دە ەوەی كەمپ  ئا رەتانی  اگاپز اوی  بەهۆی   ە ینەی  باونەتەوە  هەژا ی  كراوە  ووبە ووی  لەگەڵ  ەوتنێان 

دوای   كا ەكانێان  گە انەوە  ە   خێزان  ئەندامانی  لە  دواتر هەندپك  هەتاوەكا  نەباو  دانەوەیان  تاانای  كە  كەڵەكەباو  یە  ی 

ەگرپل بەوەی كە  كەمكردنەوەی  پكا ەكانی یەدەغەی گیای و هەماو ئەو  یا ە ئاباو یانە بەمنرە یەك ئا رەت بە گەی د

 خۆی بە ڵر ە لە بە پاەبردنی كا وبا ی ماڵەوە. 

ڵا ە بڕە  ئەو  كا كردن  دوای  و  كەڵەكەباون  ئێ ە  لە ە   و  یە"یە  ەكان  نەدەكرد  یە  ەكانی  كردنی  دابێن  بەشی  دەهاتەوە  ی 

 . هەولێر ،كەمپهەماو ئەو ڵر انە  ە یان لێیێااندین ) ە لێیێااو(ی ئا رەت" ئا رەتێكی  اگاپز او لەدە ەوەی  

و   هەژا ی  بۆ  خانەخاێ  كۆمەڵگەی  خێزانەكانی  و  ڵەنابە ان  و  خێزانەكانی  اگاپز اوان  لەگەڵ  یاتر  ووبە ووباونەوەی 

هۆی   دەبێاە  جا   و  ە   دەبنەوە  تاندوتێژی  منداڵ  یاتر  ووبە ووی  و  ئا رەتان  ڵێداویساێەكانی  ە ەتایی  لە  بێبەشباون 

خان و وەك ئەم وەاڵمدانەوانە  و  ەباون و شە انگێزی و   ادە كەوتنی وەاڵمدانەوەی  ۆ دا ی نە پنی وەك ت بێبەشباون لە  

  ە  جا  تاندوتێژی بەدوای خۆیدا دەهێنێل. 

 

 وەستانی ئامرازەكانی ژیان و توانای بەدەست ێنانی خۆراك لەنێو چینی ئافرەتان  ٨,١,٢

لەكۆی منانەی تاپژینەوە  ە ینەیان لە   % ٢٥بە امبە  كرێ بە  لە ڵەتاكە گەییاە  پژەی ئەو ئا رەتانەی كا یان دەكرد 

   % ١٣.١و ڵاشان  اگاپز اوان  % ٢٣.٢دوای ئەو ڵەنابە ان دپن   % 4٠كۆمەڵگەی خانەخاێ باون 

 

  % 6.4 ەژانە لەگەڵ  پژەیێك كە لە  كا ی  ە ینەی ئا رەتانی  اگاپز او و ڵەنابە  لە كە تی تایبەتە نا  ێساەمێە یاخاد بە كا كردنی 

لە كە تی حكامی كا دەكەن  ە ینەیان لە    % ٢٥ەژە تایبەتەكانێان كا دەكەن.  ڕ ەت ناكات لەگەڵ خاوەنكا ان یاخاد ئەوانەی لە ڵ   

  كۆمەڵگەی خانەخاپن بەهۆی بە بە ای  ەڵێند او بە امبە  كا ی ئا رەتی  اگاپز او لە كە تی حكامی بەتایبەتی لە هە پ ی 

 كا د اان.  

بەشێاەیەكی گیای كا ی ئا رەتان كا یگە ی نەباوە كە ئەو چێنەیە چێژ لە  ەیامگێری وە یفە وە دەگرن و ماوچەكانێان بۆ 

دواكەوتنی   لەگەڵ  دە گاكان  و  دام  داخسانی  و  گیای  یەدەغەی  لە  اگەیاندنی  مانگەكانی  ە ەتایی  لەماوەی  كرا  خە ج 

 ن.    ڵێدانی ماوچە لە هە پ ی كا د اا
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نزیكەی   كا ان  خاوەن  و  جێاوا باو  با ودەخەكە  نا  ێساەمی  تایبەتی  لە كە تی  ئا رەتانی كا كە   بە  كا ەكانێان   % ٥٠ ەبا ەت 

ناچا باون كا ەكانێان جێبهێلن بەهۆی مانەوەی منداڵەكان بەتەنێا لە ماڵەوە دوای ئەوەی دە گاكانی   % ١١.٢لەدە ادا و  پژەی 

   خاوەن كا ان  ە ە مەندباون لە ڵرەژەكانێان بەهۆی ڵەتاكە. % ٣.٢و یاتاباانە و  نگەەچاودپری داخران دای

   

 ڕێژەی ئەو ئافرەتە كاركەرانەی كە ڕایانگەیاندووە پەتاكە كاریگەری لەسەر كارەكانیان هەبووە 

% 6.49 6٢  كا ەكەم لەدە ل داوە بەهۆی ڵەتا  

% ٢.١١ ١4  مندااڵن مبێن ەوەناچا  باوم كا ەكەم جێبهێڵم بۆ ئەوەی لەگەڵ   

% ٠.٣6 4٥  نەخێر كا یگە ی لە ە  كا ەكەم نەباوە  

% ٢.٣ 4  ڵرەژەكە  ە ە مەندباو بەهۆی ڵەتا  

 

تەبە  كە تێێدا دڵنێایی ڵا ا انی كا كە انی  ەاوەندی نە حكامەتی هە پ ی كا د اان هێچ  پكا پكێان نەگرتاو ننە حكامەتی  

كە تی   لە  بكات  بەڵڕەژە  هەژا   ڵە ە  بااانن  كە  نەكردووە  دابێن  خاوەنكا ان  بۆ  هێچێان  وە  كرپی  ەژانە.  كا كە انی  و  تایبەت 

بە گەی ناهەماا ی گەو ە    ١7٥ ە ەكایەتی خێزان دەكەن و    % ١٣،٣ك. و بەتایبەتی كاتێك  ەبچاوكەكانێان بدەن یان یە ەباوی 

 دەگرن لە بەخێاكردنی خێزان. 

دابێن كردنی ڵێداویساێەكانی  ە ەكی  لەدە ادانی كا  و وە اانی   لە  ژیان باوە هۆی كەمباونەوەی دە  ەت  ئامرا ەكانی 

 . ١4بۆیە لەئەنجامدا باوەتە هۆی  یادباونی  یا  لە ە  خێزان و شێانی  ووبە ووباونەوەی ئا رەتان بۆ تاندوتێژی

كەی كە  پژەی ئەو كاتە نزم باوە كە بەخێاكە ی  هە وەك ئەم ڵەتایە تاانای ئا رەتانی  ناو دا كردووە لە بەخێاكردنی خێزانە

 لەمێانەی ڵەتاكە و دوایەوە. % ٣,8بە  لە ڵەتاكە بۆ  % 6,4 ە ەكی خێزانەكانێان باون لە 

 

وەك   دەنارسپل،  نا ك  كا ی  بە  كە  نا  ێساەمی  كە تی  لە  كا كە انە  ئەو  كا ی  لەدە ادانی  هۆی  باوە  بە امبە ییدا  لە 

مێللی   با ا ی  تاندوتێژی  ە ە رەشێا انی  بۆ  بۆ  یاتر  ووبە ووباونەوەیان  ئا اییاگا  كا كە انی  داهاتە    و  ئەو  كەمی  ای 

لە    ی ماددیە دەیتا ا ل  كە  دەبەخیی  یان  )هێز(  جۆ پك  خێزان  داهاتی  لە  كردنێان  بەشدا ی  بەاڵم  دەگرت  وە یان  كە 

لە  گرنگێان  ئا رەتان  ە چاوەیەكی  كا ەكان  لەگەڵ وە اانی  وە  لەجێاتی    دە ل تاندوتێژی،  باو  ڵا ا نت  كە  ە چاوەی  دا 

بەشدا یكردنێان لە داهاتی خێزان بۆیە لە  ووی ئاباو یەوە ڵیای بە دە اد پژیكا  دەبە ل و ئەمەش باوە هۆی الوا باون  

كا كە   و بەئامانجكردنی ئەو بۆ تاندوتێژی. و یەكێك لە ڵێیكەشكا انی خزمەتگا ا ی دڵنێایی دەدات، كە  ە ینەی ئا رەتانی  

 لە ڵێیەی نا ك ئێساا  زایان دەدەن بەهۆی لەدە ادانی كا ەكەی و  ووبە ووباونەوەیان بۆ تاندوتێژی  یادی كردووە. 
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94.20%

5.80%

هەستكردن بە دڵەراوەێ و زیادبوونی فشاری دەروونی

بەڵێ

نەخێر

كاریگەرە دەروونی و كۆمەاڵیەتیەكانی پەتای كۆرۆنا لەسەر ئافرەتانی ڕاگوێزراو و پەنابەر و   ٨,٢

 كۆمەڵگەی خانەخوێ

 

دڵتەنگی دەروونی نێوان ئافرەتانی ڕاگوێزراو و پەنابەر و كۆمەڵگەی خانەخوێ لەمیانەی  هیالك بوون و  ٨,٢,١

 پەتاكە

 

هۆكا ەكەی   تەنانەت  دانێیااوان  لە ە   ە ینەی  دە وونی  كا یگە ی  و  خراپ  ئاكامی  هۆكا ی  باوە  ڵەتایی  یەیرانەی  ئەم 

ئا رەتانی  اگاپز او و ڵەنابە  ئەو چێنەباون كە  ە  كا یان تێكرا لەمێانەی ئەم  گەو ەترباو لە ە   اگاپز اوان و ڵەنابە ان. لێرەوە  

ڵەتایە، لەئەنجامی  یا ی دە وونی كە ووبە ووی باوتەوە لەكاتی  اگاا نت و لە ئەنجامی لەدە ادانی  ە چاوەكانی ژیانی  

كات و هە ل نەكردن بە ئەمان و لەدە ادانی   ە ەكی، و گا ە ان لە با ودەخێك كە دڵنێایی  ا انی دە وونێان بۆ دابێن نا

١6تایبەمتەندپای لەناو كەمتەكان 
. 

 

 

وكێ و  یا ی دە وونی كردووە و ئا رەتەكان   اە مناونەكانی  ووڵێا دانێان ناوە كە ئەوان هە اێان بە دڵاەنگی و دڵ%  ٢,94

هات لەگەڵی  ئەو  پكا انەی  و  ڵەتاكە  لەمێانەی  كردووە  وە ف  خۆیان  ئەو ئە ماونی  كە  وەك شە ی    )ئا اەم(   اون  و  باو 

دە وونی باوە، و ئەو ناخۆشێانەی بە ە یان هاتاوە خراڵرتباون لەو ناخۆشێانەی بێنێان لەكاتی كۆچكردن و ئە ماونی ژیانی  

 كۆچكردن 

ن  یادی كرد، لەوانە  ئەو  اكاە انە بەدی كران كە بە  پژەیەكی  ە  كا یگە ی لە ە كرا لە با ودەخی دە وونێان و  پژەی دڵە اوكێێا

ڵەتاكە. بە  خێزانەكەی  تاكەكانی  تاوشباونی  تر ی  و  یەیران  لەمێانەی  ئەوەندە  دوو  باوە  كە  بە ڵر ێا پای  و    بەخێاكردن 

كاتێك   بەتایبەتێش  و  كەمتەكان،  لەناو  دە ابە ە باونێان  كات  بەد پژایی  ڵێكەوە  دە اد پژیكا   مانەوەی  و  تاندوتێژی 

گە كە ەناێن  كە   پكا ەكانی  كاتێك  باو،  ڵێاوان  لە ە   لەوەی  باو  مندااڵن  یاتر  و  ئا رەتان  لە ە   و  كەمتەكان  لە  و ەترباو 

كا كردن   مەبە ای  بە  كەمپ  دە ەوەی  بچنە  دەدا  ڵێاوان  بە  هەولێر  پگەیان  لە  كەمتەكان  دە ەاڵتدا انی  ە ڵە شاێكا ی 
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كە ەناێنی ماڵەوە    دوای  اك كردنی   و  بە  پكا ەكانی یەدەغە  دە ەوەی كەمپ  بچنە  و مندااڵن  ئا رەتان  بەاڵم یەدەغەباو 

 . بێاناوی تر ی باڵوباونەوەی ڵەتاكە لە نێا ڵەنابە ان

 

 مەترسیەكانی پاراستنی تایبەت بە توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی پەیوەندیدار بە پەتای كۆرۆنا  ٨,٢,٢

 

  

 

 هەستكردن بە ترس و نەبوونی ئەمان  ٨,٢,٢,١

 دانێان ناوە كە هە ل بە ئا ایش ناكەن و دەتر ن لەكاتی ڵەتاكە.  % 68 ە ینەی ئا رەتان  

لەدە ادانی    و  ژیان  با ودەخی  تێكچاونی  هۆی  باوەتە  بۆیە  كردووە  گا ە انێان  ئامرا ی  دە ادانی  لە  با ێان  ئا رەتان  و 

ڵە اوكێ باوكە ئا رەتانی  اگاپز او و ڵەنابە  و   ە چاوەی داهات لەئەنجامی لەدە ادانی كا ، گرنگرتین  ە چاوەی ترس و د 

 بەدە اێانەوە دەنااڵند.  

خێزانە ئاباو ی  دەخی  دە وونێامن  دەخی  لە ە   هەباوە  كا یگە ی  هۆكا انەی  ئەو  یاوتی  ەژانەمان    ،" ە ترین   ە چاوەی 

 . كەمتی بارسمە ، اڵ ٣٠،نەما" ڵەنابە پكی ئا رەت 

كی  وون لە  یادباونی هە اێا ی ئا رەتانی  ە  اگاا نت كە ئا رەتان با ێان لێاە كردووە كا یگە یو بۆ ئە ماونی كۆچكردن و  

 اگاپز او و ڵەنابە  بۆ ئەو مەتر ێانەی كە بەدی دەكرپن لە حاڵەتی  ریاگا ا ی و یەدەغەی گیای و هە اەكانی ترس  یادی  

وە اا كە یەكێك باو لە تر ەكانی ژیان، وئەوەش باوە هۆی  كرد كە  یاترباو لەكاتی ئا ایی لەگەڵ یەدەغەی هاتاوچۆ كا   

  یادباونی هە اێان بە دڵە اوكێ و ترس و یەبا ەی  یا ەكانی دە وونی دووئەوەندە لە ە یان  یادی كرد. 

"هە اامن  یاتر بە یەیران كرد و هە ای تر امن دووئەوەندە  یادی كرد كە ئەویش ڵێامن گاترا كە یەدەغەی هاتاوچۆیە  

لەكاتی دووبە ەكی و ئەو یەدەغەش باوە هۆی وە اانی كا  بۆیە ئێ ە  یاتر لەكە انی تر هە اامن بە مەتر ی دەكرد كە  

 . هەولێر  ، چاوە ێ باوین" گروڵێكی  اگاپز اوان لەدە ەوەی كەمپ
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انڕوژەی ئەو ئافرەتانەی دانیان بە ەاریگەری هەندوك فاەتەر ناوە لەسەر دۆخی دەروونی

ا ڵچرانی ڵەیاەندی لەگەڵ خزم و كەس و ك

مانەوەی بە دەوامی تەواوی ئەندامانی خێزان

هە اكردن بە نائا امی و ترس

مانەوەی بە دەوامی هاو ە 

 ە ی ئە كی ماڵەوە 
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 مانەوەی بەردەوامی تەواوی ئەندامانی خێزان  ٨،٢،٢،٢

لە ووڵێاەكە    % 7.6٥  د و ل  بەشدا باوان  كا یگە ی  خێزان  ئەندامانی  تەواوی  بە دەوامی  مانەوەی  كە   ەملاندوویانە 

كە   و  دە وونێان  با ودەخی  لە ە   بەوە    % ١7.4كردووە  هۆكا ی  دادانێان  مانەوەیە  ئەو  ئاكامی  لە  و  یا   هێالكی  كە  ناوە 

  ە ەكێن بۆ  ووبە ووباونەوەی ئا رەتان بۆ تاندوتێژی لەمێانەی ڵەتاكە.   

دەژین   % 6٢ەوەی كا یگە ی دە وونی لەكاتی كە ەناێن كا پكی ئا اەمە لە ە  خێزانەكانی  اگاپز او و ڵەنابە  و كە  پژەی  دە ین

و بەڵێی ئاماژەكانی دە ئەنجامی  ووڵێای ئێساا لەژپر  پكاسانەكانی شاپنی نێیاەجێباونی نا  ێساەمی )خێ ە، كە ەڤان، 

  4لەو خێزانە لە    % 6٠ك كە  پژەكەی  ە  ئەندام(. ژما ەی تاكەكان لە ژوو پك یان لە خێ ەیخاناوی ناتەواوكراو ژوو  بۆ خێزانی  ە 

و    ١٠بۆ   حەوانەوە  شێاا انەی  ئەو  و  ە ی  شاپنی    تاك  و  نێێە  تێێدا  تایبەمتەندی  گانجاون  نا  نێیاەجێباونی  پكاسانی 

نە پنی  ەنگدەداتەوە   بەشێاەیەكی  ئەویش  كە  تە كە،  و  نێێە  تایبەت  و  نێیاەجێباویان.  خۆشی  دە وونی  دەخی  بە ە  

لە ە    كا یگە ی  و  دەكەن  ئا امی  نا  بە  هە ل  و  یاتر  تایبەمتەندپای  دانی  لەدە ل  بەهۆی  كچان  و  ئا رەتان  بەتایبەتی 

 تاانایان د و ل دەكات لە خۆگانجاندن لەگەڵ با ودەخی ناێ. 

ەماو ئەندامانی خێزان بە د پژایی كات لە هەمان شاپن  وە هە وەها یاتابێانی كچێش دەیاننااڵند لە كێیەی ئامادەباونی ه

ناوە كە ناتاانن وانەكانێان بااپنن و هەندپكێان لە یۆناغەكانی كۆتایێن بۆیە كا یگە ی لە ە  دەخی  دا ە ینەیان دانێان بەوە  

 خاپندنێان د و ل د و ل كردووە. 

یە تەو  ەباڵبەهۆی  بە دەوامی  مانەوەی  و  خێ ەكان  و  خاناوەكان  لە ە   یادباونی  غی  كا یگە ی  خێزان  ئەندامانی  اوی 

تاندتێژی د و ل باوە لە ە  ئا رەتان و منداڵن. و بەڵێی ئا رەتانی بەشدا باو لەم تاپژینەوەیە مانەوەی منداڵ لەماڵەوە و  

ڵێاوانی  یات  ەكردووە و  ار تئەو ئاژاوەی لەئەنجامی مانەوەیان بە د پژایی كات د و ل دەبێل دوای وە اانی یاتاباانەكان 

ئەویش  زای كە  تاندوتێژی  بە   دەبەنە  ڵەنا  و  دەكرپل  ئا رەت  لە  گلەیی  ئەوەی  ە ە جا یش  دوای  مێردەوە  لەالیەن  كە 

ڵەتاكە   لەگەڵ  كە  دە ئەنجامانەیە  ئەو  هەماو  هۆكا ی  لەماڵەوە  مانەوەی  و  ئە اۆ  دەگرپاە  كا   وە اانی  بە ڵر ێا پای 

 هاتاون.   

 

 زیادبوونی بارگرانی ماڵەوە ٨,٢,٢,٣

ئا رەتانی بەشدا باو دانێان ناوە بە  یادباونی با گرانی ماڵەوە لە ئەنجامی مانەوەی تەواوی ئەندامانی خێزان لە ماڵەوە    % 8٢ 

و لەگەڵ داخسانی یاتاباانەكان یەبا ەی  یا ەكان لە ە  ئا رەت  یادی كردووە، بۆیە دەبێل ئەو بە گە بگرپل لە با گرانی  

ای كەمی     یادە لە خاپندن و چاودپری و ئامادەكرنی ژەمەكانی یەك لەدوای یەك و خاپندن ڵێكردنی مندااڵن و ئەمەش  ە ە

ئا رەت   كە  كردووە  دووئەوەندە  یادیان  دە وونی  حەوانەوە،  یا ەكانی  بۆ  ڵێێە  ڵێایسای  ئا رەت  شاپنەی  ئەو  ڵێاانەی 

دە ڵەتاكە،  یبەدە اێەوە  لەماوەی  كۆمەڵگەی    ی% ٥8نااڵند  ئا رەتانی  و  ڵەنابە   و  ئا رەتانی  اگاپز او  لە  وە گێراو  منانەی 

و   ئە اۆ،  دەگرنە  بەتەنێا  چاودپری  بە گەی  با گرانێە    % ٣٢خانەخاێ  ئەو  بە گەی  ئەوەی  بۆ  وە دەگرن  كچەكانێان  لە  یا مەتی 

لە خاپندنی وانەی    % 9.8بگرن. و   یا مەتێان دەدەن  ڵێاو  مندااڵن. و  ە  جا  كا ەكانی ماڵەوە دەكەونە  ئاماژەیان بەوە داوە كە 

با گرانی  یادە كا یگە ی لە ە   ێچاا چێاەی ڵێكهاتەی  ەشنبێری ع نێێە.  رایی كە ڵەیاەندی بە ئا رەتەوە هەیە و بە ڵێاوەوە 

كە  یاد ئە كی  ایانگەیاندووە لە منانەكانی  ووڵێای      % ١8تاانای ئا رەت د و ل كردووە لە بە گەگرتنی تاندوتێژی و  پژەی  

بۆ ماڵەوە   ئا رتان  لە ە   یاد  ووبە ووباونەوەی  كردووە  د و ل  كا یگە ی  ئا رەت  لە ە   چاودپری  ەڵێرناو  با گرانی  و 

 تاندوتێژی لەمێانەی ڵەتاكە. 
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بۆ   دەچاون  ڵێاوان  كە  نێێە  ڵێیاو  وەك  لەماڵەوە  ناكەین  ما تاحی  بە  هە ل  و  كا كردن،  "كێیەكامنان  یادیكردووە 

كاتەكامنان هەماوی تێكچاوە بەبە دەوامی كا دەكەین ماوە ماوە داواكا یان هەیە كاتەكانی ڵیاودان هەماوی تێكچاون  

ڵیاوبدەم  ە ە و  باەوم  ناتاانم  لەناو    تەنانەت  ئا رەتان  گروڵی  گفااگۆی  گەو ە."  و  گچكە  لە  مێرد  دە اێاە دانی  ای 

 . كەمتی بەغدا

 

 نەی لە ئەنجامی مانەوەی بەردەوامی پیاوان لەماڵەوە دروست دەبن ئەو كاریگەریا ٨,٢,٢,٤

لەمێانەی   دەناڵێنن  بەدە اێەوە  ئا رەتان  كە  دە وونی  هۆی  یادباونی  یا ی  باوەتە  لەماڵەوە  مێرد  بە دەوامی  مانەوەی 

بنەمای  ەگە ی.   لە ە   تاندوتێژی  هۆی  یادباونی  باوەتە  وەهە وەها  تا   % 4٠ڵەتاكە  ئاماژەیان لەكۆی منانەی  پژینەوەكە 

و   كا یگە ی  % 7٠داوە  د پژ  و  دوو   كاتی  بۆ  لەماڵەوە  ڵێاو  مانەوەی  كە  خێزاندا   ئا رەتانی  ژیانێان  ەلەكۆی  لە ە   گەو ەی  كی 

 د و ل كردووە. 

لەگەڵ  وە هەماو ئەوانەی چاوڵێكەوتنێان لەگەڵ كراوە  پككەوتاون كە مانەوەی ڵێاوان لەماڵەوە و ناچا كردنی یا بانی كە  

بۆ   مندااڵن  و  ئا رەتان  لە  ووبە ووباونەوەی  كرد  كە  یادی  مەتر ی  لە  اكاە ەكانی  باو  یەكێك  دە اد پژیكا ان مبێنێل 

 تاندوتێژی لەمێانەی یەیرانی ڵەتایی. 

ەوە دەبێاە  وە ئەو كا یگە یە بە دیدگای ئا رەتان وا دە دەخات لە دوو الیەنە یەكەمێان ئەوەیە كاتێك ڵێاوان لەماڵەوە دەمێنن 

دڵە و  دە وونی  باونی  یا ی  ئا ە ووی    د و ل  بكەی  بێزا ی  بە  هە ل  دەكات  وا  كا   لەدە ادانی  بەتایبەتی  و  اوكێ 

لەماڵەوە  ۆڵت مانەوە  و  كە ەناێن  لە  عێراق  ڵێاوانی  كە  دەگە پاەوە  ئەوە  بۆ  ئەمەش  شە انگێزی،  بە  بكەی  ە ەندنەوە 

ا اەباوە بە ەو كەشی گیای بە ڵێچەوانەی ئا رەتان كە گەو ەدەبن لەناو باا ی    ئا انەهاتاون و ژیانی ڵێاوان لە منداڵێەوە    

بۆ   مبێننەوە  لەماڵەوە  ڵێاوان  بۆ  باو  ئا اەم  بۆیە  دەبەن  بە ە   خاناوەكان  دیاا ی  نێاان  كاتەكانێان  و  ە ینەی  تایبەت 

لەژین ژیانێان و  ماوەیەكی دوو  و د پژ و بەتایبەتی كۆمەڵگەی  اگاپز اوان كە  ە بەیان  گەی الدپكانەوە هاتاون  اهاتاون كە 

 ەن و لەماڵەوە نا انن چی بكەن. بدهەماو چاالكێەكانێان لەدە ەوەی ماڵەوە ئەنجام 

و  بە ە ببات  ژیان  دە اد پژیكا   لەگەڵ  ناچا كردووە  یا بانێەكەی  كە ەناێنەوە  بەهۆی  لەماڵەوە  مانەوە  ترەوە  لەالیەكی  و 

١8ەتەوە یاخاد كاتی بێ تاندوتێژی، كە ڵێیرت دەچاو بۆ  ە كا باا ی ئاشاباونەوە كەم باو 
 . 

دەڵێل  هەیە  منداڵی  كە  ێ  ڵێیاو  لە   ئا رەتێكی  اگاپز اوی  بە ە دەبرد،  لەدە ەوە  كاتەكەی  "ڵێاوەكەم  ە بەی 

تەنانەت بۆ یەك كاتژمێریش  كاتژمێرەكانی د ەنگانی شەو دەگە ایەوە كە ئێ ە خەوتاوباوین و بەیانێان هەڵدە اا بۆ  ە كا   

نەمان دەبێنی و كاتێك مانەوەی ماڵەوە لە ە  ڵێاوان  ەڵێند ا ئەوا ئەوە گەو ەترباو لە تاانایان كە بە گەی بگرن و  یا پكی  

گە ایەوە("   بەتاڵی  )هەماو شاێك  مندااڵن  و  خۆی  لە ە   باوە  ڵێچەوانە  هە ئەوكات  هە   كرد  د و ل  لە ە یان  گەو ەی 

 ی تاندوتێژی  اگاپز اوپكی دە ەوەی كەمتی هەولێر   گا باویەك 

ڵێاە   ڵێاوان  حاڵەتانەی  لەو  لەماڵەوە  ە   وونە  ڵێاو  هەباونی  بە  دەناڵێنێل  لەدە ای  ئا رەت  ئەو  ەڵاندنەی  یەبا ەی 

ەوەی ڵا پزگای  بە رتاونەتەوە لە ڵا پزگاكانی تر بەاڵم  ەبا ەت بە بەدواداچاونی هەندپك مامەڵە یان بەهۆی كا كردنێان لەدە  

هەولێر و نەیانااانێاە بگە پنەوە بۆ ماڵەكانێان دوای  اگەیاندنی یەدەغەی هاتاوچۆ، كە ئەوان خۆیان بە خۆشبەخل دە انن بە  

لە   بەتەنێا  دەگرن  بە گەی  كە  گەو ەی  بە ڵر ێا پاێە  ئەو  كە ەناێن  ە ە ای  لەمێانەی  لەماڵەوە  هاو ە انێان  نەباونی 

 ماڵەوە و مندااڵن.    بە پاەبردنی كا وبا ی

 " ێ مانگ بەتەنێا مامەوە لە مانگی  ێ بۆ مانگی شەش وئەمەش خۆشرتین ماوەی ژیانم باو" 



 

 46   | الڵە ە

 

ماڵ كەوتە بە  یەدەغەی گاا انەوە و كە ەناێن كە شاپنێكی ئا اەم باو بۆ یا بانێانی تاندوتێژی خێزانی، دوای ئەوەی كە  

بێ بژین  دە اد پژیكا   لەگەڵ  ڵێكەوە  ئەوەش    ناچا باون  و  بگە پن  یا مەتی  بەدوای  یان  جێبهێڵن  ماڵەوە  بااانن  ئەوەی 

   . ی ژیانی یا بانێان بكەنڕەڵنا ۆ دە ەاڵتێكی گەو ەتری بەخیی بە ڵێاوان بۆ ئەوەی بااانن ك 

چەندجا پك   تەنانەت  كرد  د و ل  ژیانم  تەواوی  لە ە   گەو ەی  كا یگە یەكی  لەماڵەوە  مێردم  بە دەوامی  "ئامادەباونی 

دەكات"  هەوڵ لەگەڵ  تاندوتێژیم  كات  بەد پژایی  و  دەدات  ئا ا م  كە  ڵێاوپك  لەگەڵ  مانەوەم  بەهۆی  دا  خۆكاشانێیم  ی 

 . ڵەنابە پكی كەمتی بارسمە 

 

 دابڕانكردنی ئافرەتان و الوازی پەیوەندیان لە چوارچێوەی كۆمەاڵیەتیان  ٨,٢,٢,٥

ڵكردنی ڵەیاەندی لە  ڕە نا ۆ لەماڵەوە و چاودپری كردنی تەلە انەكانی و ك پگری كردنی ئا رەتان و مانەوەی بە دەوامی ڵێاوان   

دابڕانكردنی ئا رەتان لە چاا چێاەی كۆمەاڵیەتی و  پگری كردنی ئا رەتان لە تەلە انكردن و گەیینت بە كەس و كا  و نا ێاو  

و   هاو پێان.  كردو   % 7٢و  لە  ووڵێاەكە  بەشدا یان  ئەوانەی  بە  ئا رەتان  ایانگەیاندووە  و  ڵوە  لەگەڵ كەس  ڵەیاەندیان  چرانی 

 كا یان و نا ێاویان لەمێانەی ڵەتاكە و بەشێكێان ناچا ی ئەو دابڕانە كران.

بایلەكەم  ۆت و بەند كراوم ناتاانم بە ئا ادی بجالێ ەوە یان تەلە ۆن بۆ نا ێاوەكانم بكەم مۆ "هە ام كرد من بەتەواوی ك

دانا بەهۆی  ە ی كێیەكان دە با ەی تەلە انكردن لەگەڵ كەس و كا  و یسەكردنم لەگەڵ    كاژاندەوە و لەشاپنێكی دوو م

 . كۆمەڵگەی خانەخاێ هەولێر  ،ئا رەتێكی خێزاندا  خزمی خۆم"  

 

 بەرزبوونەوەی دڵەڕاوكێی خێزانی   ٨,٢,٣

اوكێی    ا ی دە وونی دواتر دڵە پكا ەكانی كە ەناێن و ناچا كردنی خەڵك كە لەماڵەوە مبێننەوە باوە هۆی د و ل باونی  ی

گرتەوە.   خێزانی  ئەندامانی  هەماو  كە  هێنا  خۆیدا  بەدوای  منانەی  ووڵێ% 88.4خێزانی  بەكا یگە ی  ا ی  ەكە  ایانگەیاندووە 

 كە ەناێن لە ە  با ودەخی دە وونی لە ە  تاكەكانی خێزانێان بەتایبەتی كچان.

 

ئا رەتانەی چاوڵێكەوتنێان كردووە   لە  ەدووڵاتێان كردوو ئەو  با ودەخی دە وونی مندااڵن لەمێانەی ڵەتاكە  لە تێكچاونی  تەوە 

ئەنجامی تە كباونەوەی ڵێاانەی شاپنی خۆشگا ە ان و كەمباونەوەی باا ی ژیان و باونەكان و تێكەڵباونی كۆمەاڵیەتی  

بێبەشب  و  مانگ،  ماوەی  ێ  بۆ  كران  كە ەناێن  لەماڵەوە  منداڵەكان  كە  ئەوەی  و  دوای  باڵێر  ماڵی  لە  ە دانكردنی  اون 

 خزمەكان كە لێێان  اهاتباون. 

88.40%

11.60%

ر ناوە ەە پەتاەە ەاریگەری دروست ەردووە لەسەبەوە داڕوژەی ئەو ئافرەتانەی دانیان 

زیادبوونی دڵەراوەێی خێ انی

بەڵێ

نەخێر
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با ودەخەكە بەتایبەتی بۆ كچان و هە  ەكا ان ئا اەم ترباو و بەڵێی ئەوەی دایكان ئاماژەیان ڵێداوە، كە هەماو  ە چاوەكانی  

خزم كردنی  وەك  ە دانی  باو،  بۆیان  ە اهەم  ڵەتاكە  لە  بە   كە  دا  لەدە ل  وە اانی  خۆشگا ە انێان  وەهە وەها  ان. 

یاتاباانەكان كا یگە یەكی گەو ەی هەباو لە تێكچاونی با ودەخی دە وونێان كاتێك كە یاتاباانە شاپنێكی گانجاوباو بۆ  

 ئەوەی چاویان بە خۆشەویساەكانێان بكەوپل. 

بێبەش و  دابڕانێان  هۆی  باوە  كە  كەمتەكان  لەناو  مندااڵن  لە ە   یاتاباانەكان  داخسانی  چاالكی  بەهۆی  لە  باونێان 

 خۆشگا ە انی كە  ە چاوەی خۆشگا ە انی گرنگ باو بۆیان بەڵێی ووتەی ڵەنابە پك لە كەمتی بارسمە.   

دابێن بكەین كە   لە تاانای ئێ ەدا نەباو ئەو كەشەیان بۆ  "ئا اەمرتین شل لەم یەیرانە مامەڵەكردن باو لەگەڵ مندااڵن، 

ی بە دە ل نەباون وەك  ە دانكردنی ماڵی باڵێر كە  اهاتباون هەماو ڵێنچ شەم   اهاتباون، و  ە چاوەكانی خۆشگا ە ان

 . و هەینێەك و چاون بۆ  ە  شەیام، با ی دە وونی مندااڵن تێكچاو" ئا رەتێكی  اگاپز اوی دە ەوەی كەمتی هەولێر 

بەهۆی   خێزان  ئەندامانی  نێاان  بە یەككەوتنی  ا اەوخۆ  و   ە ە ای كا یگە ی  لە شاپنێكی داخراو  و  نزیكباونەوەی شاپن 

 تە ك و ئەنجامدانی كردەوەی شە انگێزی نێاان تاكەكانی خێزان. 

باوین"   یەكرتی  دەمی  لەناو  "بەدای ی  دە خسااوە  خێزان  لەناو  دڵە اوكێێان  یەبا ەی  كەمپ  دە ەوەی  ئا رەتانی  اگاپز اوی 

و   یەكرت،  لەگەڵ  باوین  بە دەوام  لە مل النێی  ڵەتاكە  واتە  كە  كردەوە  دووڵاتی  بارسمە  كەمتی  لە  ئا رەت  و    ڵەنابە پكی  ق 

گەو ەی   كرد كێنەی  چاا چێاەی    لە  د و ل  لە  دەبن  شێاەیە  بەم  كردا ەكان  كەمەوە  بەالنی  یان  خێزان"  ئەندامانی  نێاان 

 كەشێكی خێزانی تەشەناجی و  ە باونی مل النێكان. 

نە  گۆ انكا ی  ە اا ی  لە  ئا رەتان  كااڵ  ئەنجامی  و  لە  كچان  بەتایبەتی  بەدە كەوتاوە  منداڵەكانێان  كەلە ە   دەكەن   پنی 

 دە ابە ە باونی د پژخایەن. و لەنێاانی شە انگێزی و شە كردن و نەباونی تاانا و بە گەنەگرتنی یەكرتی 

لە    هەباوە  ژیاون  ەنگدانەوەی  گەو ە  دە وونی  لە  یا ی  كە ەناێنە  لەمێانەی  بەتایبەتی  و  پگەی  "كچان  ڵەیاەندیان 

     .ڵێكی  اگاپز اوان لەدە ەوەی كەمتی هەولێرومامەڵەكردنێان لەگەڵ یەكرتی یەكێكێان لە ئەوی تریان دەدا" گر 

 ئا رەتانی تر گلەیی لە  ە اا ی كەلە ەیی دەكەن كە لە ە  كچە هە  ەكا ەكانێان بەدە كەوتاوە كە ڵێیرت نەباو 

، لەگەڵ داخسانی یاتاباانەكان و لەدە ادانی بەیەكگەیینت لەگەڵ  تئێساا بەگاپم ناكا" ڵێیرت كچەكەم گاپڕایەڵ باو  و  

 . خۆشەویساەكانی،  ە  گۆ ا و حاڵەتی دە وونێان تێكچاو"  اگاپز اوپك لە دە ەوەی كەمتی هەولێر

ەتاكە جێاوا  لە كا ان   وون و ئاشكرایە كە هەماو دە  ەتێكی بەیەكگەییانێان لەدە ل دا لەگەڵ جێهانی دە ەوە لەمێانەی ڵ

لەدە ادانی   بەهۆی  وەهە وەها  ڵەتاكە،  لەمێانەی  تەنانەت  كۆباونەوە  و  دە چاون  بۆ  دەبێننەوە  دە  ەت  جا   كە  ە  

 تایبەمتەندیان كە ڵێایساێان ڵێێە بەهۆی ئامادەباونی كە انی نێر كە  ە ینەی كات لە خزمەتی ئەوانن.

یە ئەنڵبا ەبەهۆی  ژما ەی  و  ە باونی  بغی  دەژین  دیا یكراو  یەك شاپنی  لە  ئەوانەی  وەتە هۆی  یادباونی  ە اا ی  ا دامان 

ڵەكردن و بەدە اهێنانی  ە بەخۆیی تاكەكە ی و  ا شە انگێزی بەهۆی تە كی شاپن كە هە  تاكێك ڵێایسای ڵێێەتی بۆ ج 

 كردنی هە ل كە گرنگرتین ڵاڵنە ە بۆ تاندوتێژی و شە انگێزی. لئەمەش دەبێاە هۆی ڵێیێ
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گە كا یگە ی  داخسانی گیای  و  بۆ   و  لەمێانەی  پكا ەكان  خزمەتگا ا یەكان  ڵێیكەشكرنی  لە  باو  د و ل  و اگە  اپز اوان 

ئەوەی    ڵەی ئاڵە ا ێۆنەكانی مرەیی تەنانەت دوای ا ت و بەندی  ەڵێرناو ئا اەنگی د و ل كرد لەهەمبە  ج ۆ ڵەنابە ان. ك

ك هێااشی  هێااش  بە  اككردنی  دە اێان  كا د اان  هە پ ی  حكامەتی  و  ناوەندی  حكامەتی  كرد،   ۆ كە  بەندەكان  و  ت 

ك  ەتاوەكا ئێسااش كا مەندانی  پكاراوەكانی ناحكامی ناتاانن بە ئا انی بگەن بە شاپنی  اگاپز اوان و ڵەنابە ان. و ژما ەی

و   ئاژانسەكان  شا ە ایانی  ئەم  لە  ئامادەكردنی  تا  اتی  و  هەڵتە ێراون  خۆیان  واڵتی  لە  نێادەوڵەتی  اڵۆ تە     پكاراوەكانی 

 نەیانااانێاە بگە پنەوە عێراق. 

 

ۆ ی د و ل كرد لە بە نامەكانێان و كا ەكانێان.  ڵدە كەوتنی ئەم ڵەتایە هەماوانی شۆك كرد و ئەو  پكا انەی گێراونەتەبە  ئا

خز  كا یگە كە  الیەنێكی  چێنانە  هێچ  ئەم  بۆ  حاڵەتی  ریاگا ا ی  بۆ  بەدیل  ڵالنێكی  نەیااانێاە  دەكات  ڵێیكەش  مەتگا ا ی 

شێكردنەوەی یان  وەاڵمدانەوەەباەنە وو،  بكرپل  كە  مەتر ێەكان  بۆ  هەماو  یە ك  بە  بكرپل  ڵێیكەش  ڵڕ  و  تێر  و  خێرا  كی 

چاوە ئاكامەكانی  و  دە ئەنجام  كێیە  لە  كا یگە یەكان  لەخۆگرتنی  بە  كەمكردنەوەی  یا ەكانی  وانكراو  و  ڵەتایی  یەیرانی  ی 

بكرپل   كە  با ودەخە  جۆ ە  ئەم  بۆ  نەباو  لەبە دە ل  كا ی  ا اەیێنەیان  چاا چێاەیەكی  و  ڵەنابە ان،  و   ە   اگاپز اوان 

ڵ پ لە ە   بكات  ڵێیكەش  ج ڕ نامیی  گیایا ە ەی  داخسانی  لەحاڵەتی  لەالیەن  ٨١ڵەكردن  گێراونەتەبە   ئەو  پكا انەی  وە   .

امەتەوە بۆ  پگەگرتن لە  ووبە ووباونەوە و باڵوباونەوەی ڤایرەس هێچ  ێا ەتێك و  پكا پكی ئاباو ی و كۆمەاڵیەتی  حك

و   هەژا ی  لە  ووبە ووباونەوەی  ڵەنابە انن  و  كە  اگاپز اوان  بتا پزپل  خراو  ڵیاگاێ  هە ە  چێنی  بااانێل  كە  نەباو  تێێدا 

یا م ڵێدانی  لە  اگەیاندنی  بێجگە  لە  ەەتێبێبەشی،  دا ایی كە  ژما ەی ڵێیكەشكردنەكان گەییانە    دەال     ٢٥كی  و  نەدەدا  ەتی 

 .١٩خێزاننزیكەی دوو ملێۆن و هەشل  ەد 
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هەماو ئاژانسەكان و  پكاراوەكانی نێادەوڵەتی كە لەعێراق كا دەكەن دووبا ە  پكاسانەوەیان كردەوە لە ڵێیێنەكانێان بە ەو  

ئامادەكا ی و ئامادە ا ی و وەاڵمدانەوەی  پكا ەكانی خۆڵا پزی لە ڤایرە ی كۆ ەنا و  ووبە ووباونەوەی  ئا ا اەی گرەنای  

بە نامەكانی   و  گیای  خاوپنی  و  تەند و ای  خزمەتگا ا ی  كردنی  دابێن  لە ە   كردن  جەخل  بە  ڵەتاكە،  باڵوباونەوەی 

ان و دابێن كردنی هاوكا ی ڵێایسل بۆ ڵا ا نت و  انێا ی. وە ا ەتی  جێبەجێكا  بۆ ژیان و یا مەتی مرەیی بۆ  اگاپز اوان و ڵەنابە  

تەند و ای و  پكاراوەكان ڵاڵتیاێان كردووە لە دابێن كردنی خزمەتگا ا ی ڵاككردنەوە و خاوپنی و ئاوی خاا دنەوە و دابێن  

 انە بۆ جێاكردنەوەی كە انی تاوشباوی ڤایرەس لەناو كەمتەكان.  ڤكردنی كە ە

 

كی كاش بۆ  اگاپز اوان و ڵەنابە ان كە  ەانی نێاەدەوڵەتی و هاوبەشانی ناوخۆیی هەڵسان بە دابێن كردنی بڕە ڵا ەی پكاراوەك

اڵۆ تی ئەنجامەنی نە ویجی بۆ ڵەنابە ان     اگاپز اوان ناچا باون بەڵێی    % 7٠لە ِ پگەی مۆبایل بۆیان نێرد اوە و لەگەڵ ئەوەشدا  

 خێزانەكانێان كەم بكەنەوە. ژەمەكانی خاا دن 

 

لە ە    خزمەتگا ا ی  و  نێادەوڵەتێەكان  كا كە انی  پكاراوە  بەڵێی  نەباو  ڵێیێنەكان  لە  ئا رەتان  داواكا ی  و  ڵێداویسای 

 بنەمای  ەگە ی بەتەواوی وە ااوە بە  ە مانی وە ا ەتی تەند و ای، بەڵێی  انێا ی كا كە انی وە ا ەتی كۆچ. 
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هەماو ئا رەتانی بەشدا باو لەم تاپژینەوەیە ئاماژەیان بەوە داوە كە  انێا ی وە دەگرن دە با ەی خۆڵا پزی لە ڤایرە ی كۆ ەنررا 

و  پگەكرررانی وەاڵمررردانەوەی، و  ە یرررنەی بەشررردا باوان  انێا یررران هەبررراو لە رررە  الیەنە جێاوا ەكرررانی ڵەتررراكە. ئەمەش ئەوە 

 با ەی ڤایرە ی كۆ ەنا بە دە اە و بەشێاەیەك دەگاتە بە دە ای ئا رەتان كە لێی تێدەگەن.دەگەیەنێل كە  انێا ی لە

 

 % ٣٣.7 انێا یرران لە پررگەی ئامرا ەكررانی  اگەیانرردن دە رراكەوتباو و   % ٣7.٥و  ە ینەی ئا رەتانی بەشرردا باو لەم هەڵسررەنگاندنە  

 ەتی تەند و ای و  پكاراوەكررانی نێررادەوڵەتی و نرراوخۆیی لە پگەی كەمتێنەكانی ووشێا كردنەوە بەدە اێان هێناباو كە وە ا

لە بەشرردا باوان  انێا یرران لە  پررگەی  % ١8.8اڵو بێررل یرران تێ رری گە ەك و ا جێبەجێێرران دەكرررد ئێنجررا چ لە  پررگەی كەنرراڵی جرر 

  و نا ررێاوان، و لەگەڵ  پگەكررانی خۆڵررا پزی لە  پررگەی كەس و كررا ەبە ڤایرە ررەكە ئاشررنا برراون % ١٠ئێناە نێرراەوە وە گرتبرراو، و 

ئەمەش ئەوە دەگەیەنێررل كە ئاگررادا ن لەبررا ەی  پگەكررانی كررا یگە ی ووشررێا كردنەوە و گاا ررانەوەی نامەكرران بررۆ چێنەكررانی 

 ڵەنابە ان و  اگاپز اوان لە حاڵەتی  ریاگا ا ی.

 

 

 

 

 ڕێگەكانی پاراسنت بەپێی ئامرازڕێژەی ئەو ئافرەتانەی زانیاریان وەرگرتووە تایبەت بە خۆپارێزی لە ڤایرۆس و 

% ١8.8 94 بەڵێ لە  پگەی ئێناە نێل   

% ٣٣.7 ١69  بەڵێ لە  پگەی تێ ەكانی ووشێا كردنەوەی تەند و ای گە ەك  

% ١٠.٠ ٥٠  بەڵێ لە  پگەی كەس و كا  و نا ێاوم  

% ٣7.٥ ١88  بەڵێ لە  پگەی ئامرا ەكانی  اگەیاندن  
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لە   ئا رەتان  گر هە  وەك  و  وگفااگۆی  ڵەیاەندیەكان  تێكسل الیەن كۆمتانێاكانی  نامەی  كە  ڵێداوە  ئاماژەیان  جەخاكراو  ڵی 

نێێە و   ئا رەتانەی مۆبایلی  یرەكێان  نامەكان دەگەییانە بە دە ای ئەو  وە ا ەتی تەند و ای بەدە اێان دەگات، تەنانەت 

بەشدا باوی  هێچ  و  نەبە رتاون.  نەدەبەئێناە نێاەوە  ئاماژەی  بە  ك  تایبەت  وە گرتنی  پنامیی  لە  لێێكرابێل  كە  پگری  اوە 

ئا  كە  ڵر ێا ەی  ئەو  بەڵێی  هەواڵەكان،  لە  ەیركردنی  لێكردن  یان  پگری  خۆڵا پزی  و  پگەكانی  لە    ڤایرەس  كراوە  ا اەیان 

 پبە ی چاوڵێكەوتن.     ۆ می  ووڵێای و 

بە خزمەتگا ا ی  و  بنەمای  ەگە ی  لە ە   تاندوتێژی  بە  بە  انێا یەكان  ە    ەبا ەت  گەیینت  و  پگەكانی   دە ل 

 ناو دا باون. و كەم و كا ی هەباو لە  انێا ی بە دە ل دە با ەی تاندوتێژی لە مێانەی یەیران كە ئەمەش بە یەكێك لە  

 .  ٢٠گرنگرتین ئا اەنگەكان دادەنرپل بۆ  پگری كردن لە تاندوتێژی و ڵا ا انی   گا باوان

ی گە م  ڵ كێان بەدە ل نەگەییااوە یان ژما ەی تەلە ۆن و هێەێا ئاماژەیان بەوە داوە كە هێچ نامەیلە منانەكانی  ووڵ  % 84

ئاماژەیان داوە كە نامەیان بەدە ل گەییااوە، هە وەك لە    % ١6لەبا ەی  پكا ەكانی تاندوتێژی و  ووی لەكێ بكات. تەنها  

ە ای  اگاپز اوان بەشێاەیەكی گەو ەتر كاتێك  پژەی ئەوانەی  ئەنجامەكانی  ووڵێا دیا ی كراوە كە ئەم نامانە دەگەییانە د

 لە ڵەنابە ان.  % ١8،7و  ە ینەیان دانێیااوی كەمتەكانن بە امبە  بە  % ٢6.٢دانێان داناوە كە ئەو نامانەی بەدە ل گەییااوە 

ب نامەكانێان  كە  ڵێداناوە  دانێان  ئەوانەی  خانەخاێ  پژەی  كۆمەڵگەی  ئا رەتانی  بە  لەبا ەی  و  ەبا ەت  گەییااوە  ەدە ل 

  و   ەتی نەداوە. و ئەمەش ئەوە دەگەیەنێل كە لە نا دنی نامەكان كەم     % ١.8 پكا ەكانی تاندوتێژی و ڵەیاەندی بەكێ بكەن لە  

ن دانێیااوانی  بۆ  تەنها  و  تێدایە  كەمتەكان   اكا ی  نەگەییااوە.  ەو  كەمتەكان  د ەوەی  بەدە ای  اگاپز اوانی  و  ییااوە 

 متەكانێش گەییانی نامەكان كەم و كا ی تێێدا باوە و نەگەییااوە بە هەماوان.  تەنانەت لەكە

ئەو چاوڵێكەوتنانەی لەگەڵ  اگاپز اوان لەدە ەوەی كەمپ كراوە و ئەو چاوڵێكەوتنانەی لەگەڵ  اگاپز اوان لە ناو كەمپ كراوە  

 ی تاندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگە ی.  ك یان ژما ەی تەلە ۆنێك لەبا ەەدووڵات دەكەنەوە لە نەگەییانی هێچ نامەی 

تەنهررا یەك  پكاررراو لەنرراو  پكاراوەكرران كە چاوڵێكەوتنێرران لەگەڵ كررراوە ئاماژەیرران بەوە داوە كە هەڵسرراون بە نررا دنی نررامەی 

بەكا هێنررانی ی گە م و  پررگەی ڵرر لەبررا ەی چررۆنێەتی ڵەیاەنرردیكردن بە هێ ١9-نا ا رراەوخۆ لەنرراو نامەكررانی ووشررێا ی كۆڤێررد

نامەكرررانی شرررا اوەی تێررردایە بە مەبە رررای دە ررراێاە دانی تێ ررری ڵاڵتیرررای لەكررراتی  ووبە ووباونەوەیررران برررۆ تانررردوتێژی و 

 . ٢١ئامادەباونی دە اد پژیكا 

 لەكاتێكدا ئەو  انێا یانە بەشێاەیەكی  پژەیی دواكەوت، دە كەوتنی ڵەتاكە هەماو الیەنەكانی تا رراند و ڵێیرربێنی نەكراوبرراو،

 ە ە ای ئەوەی  پكا ەكانی داخسنت  وكەشررێكی  وونرری ڵێرراە دیررا نەباو، وەترراوەكا كەی د پررژە دەكێیررێل، و لە  ررایەی ئەم 

ك نەباو و ڵێداویسای و داواكا یەكانی ئا رەتان لە ڵێیێنەی كررا ی ەبا ودەخە لەالی هەماوان هێچ ئامادە ا ی و ئامادەكا ی

 .٢٢تاندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگە ی ڵێیكەش دەكەنهێچ الیەنێك نەما ئەوانەی خزمەتگا ا ی 

بایرررل ڵێیررركەش دەكرررران لەكاتێكررردا هەمررراو ۆلەالیەكررری تررررەوە ئەم  انێا یرررانە لە پرررگەی ئێناە نێررراەوە یررراخاد لە پرررگەی م

دوتێژی ڵێیكەشكا انی خزمەتگا ا ی گلەیی ئەوەیان دەكرد ئەوانەی چاوڵێكەوتنێان لەگەڵ كراوە كە ناتاانن بە   گا باوانی تان

بایلێررران نێرررێە، لەكاتێررردا دە ئەنجامەكرررانی  ووڵێرررای ئێسررراا ۆبرررگەن لەبە  ئەوەی ئەوان بە ئێناە نێررراەوە نەبە ررررتاونەتەوە و م

بایلێررررران هەیە ) ێسررررراەمی كرررررۆن( ۆم % ٢١تەلە ۆنێررررران نێرررررێە و بە ئێناە نێررررراەوە نەبە ررررررتاونەتەوە  % ١٥.8دە دەخەن كە 

. و ئەمەش نررزیكەی  ررێێەكی ئا رەتررانی % ٣6.١ئا رەتررانی نابە رررتاو بە ئێناە نێررل  نەبە رررتاوەتەوە بە ئێناە نێررل كە ژمررا ەی

  اگاپز او و ڵەنابە ە بەڵێی ئەنجامەكانی  ووڵێای ئێساا دەناڵێنن بەدە ل نەخاپندەوا ی و ناتاانن ئەو  انێا یانە ببێنن.  

بگەن لە دە ماناانەكرران و ێرر ە بارراانن بە ئا ررانی ڵێە گە مررانە لەشرراپنی وا ئا رران دانەنررراون كڵلەگەڵ ئەوەشدا ئەم ژمررا ە و هررێ

 باایە. ١9-دوكانەكان، و دەباایە لەناو بە نامەی ووشێا كردنەوەی كۆڤێد
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نەگەیینت بە  انێررا ی خزمەتگا ا یەكررانی تانرردوتێژی لە ررە  بنەمررای  ەگە ی بەكێیررەیەكی  ررە ەكی دەمێنێرراەوە و ئەمەش 

كە لەو  پررگەیەوە الیەنە چاالكەكرران بارراانن دە رراێان بگررات بە ئا رەترران و چێنرری   كی  وونەدەگە پاەوە بۆ هۆی نەباونی داتای

 . ٢٣ڵیاگاێ خراو و لەوانەش  اگاپز اوان و ڵەنابە ان و ئا رەتانی شاپنە دوو ەدە اەكان كە نەبە رتاون بە ئێناە نێل

 

 

 گەیشنت بە زانیاری پزیشكی و تەندروستی  ٢.9

 

هەڵسەنگاندن ئاماژەی خەمناكی بەدە خسل كە ڵەیاەندیدا ن بە گەیینت بە خزمەتگا ا ی تەند و ای  ئەنجامەكانی 

 ووڵێاەكە دانێان بەوە داناوە كە ڵەتاكە بە ا ای بە بە اە بە امبە  بە   ە بەشدا باوان ل % 77لەمێانەی ڵەتاكە كاتێك 

 گەییانێان بە چاودپری ڵزییكی.  

 

ئا رەتانەی دانێان بەوە داناوە كە ڵەتاكە  پگر باوە لە گەییانێان بە نەخۆشراانەكان و برنكەی تەند و رای برۆ  پژەی ئەو  

 وە گرتنی خزمەتگا ا ی ڵزییكی

% 77.٢ ٣87 بەڵێ   

% ٢٢.8 ١١4 نەخێر   

 

ئا اەنگی  ا اەیێنە   كراوە  ووبە ووی  لەگەڵ  چاوڵێكەوتنێان  ئا رەتانەی  ئەو  بەم   ە بەی  گەیینت  بۆ  باونەتەوە 

و   بە دە ل  خزمەتگا ا ی  بۆ  ناو دا ی  دەگە پنەوە  هەندپكێان  كە  هۆكا پك  چەند  بۆ  ڵەتاكە  لەمێانەی  خزمەتگا ا یانە 

ت و بەندە  ەڵێرناوەكان هەیە بۆ خۆڵا ا نت لە ڤایرەس و دە ل بە ە باون لەناو كەمتەكان  ۆ هەندپكێان ڵەیاەندی بە ك

ڵەیاەندیدا ە بە هۆكا ی تر بە تێكچاونی با ی گا ە ان لە ئەنجامی وە اانی كا ەكان كە بە بە ل باوە لە تاانای  و ئەوەی  

 داواكردنی خزمەتگا ا ی ڵزییكی تایبەمتەند یان كڕینی دە مان. 

بە  ە دانكردنی  ئەو دایكانە  ە گە دان باون كە منداڵی كەم ئەندامێان هەیە یان تاوشباوی نەخۆشی گرانن و ڵێایساێان  

 خاالوی هەیە بۆ نەخۆشاانەی تایبەمتەند وەك )نەخۆشانی گا چێلە( لە گەیینت بۆ نەخۆشاانە بۆ وە گرتنی چا ە ە . 

ئا رەتان   ە ە ئەوەی  یان  ەای  چا ە ە ی  دابێنكردنی  لە  باونەتەوە  تاانایی  كەم  د پژخایەن  ووبە ووی  نەخۆشی  ی 

 ەمتەند لەمێانەی ڵەتاكە. بەدە اهێنانی خزمەتگا ا ی ڵزییكی تایب

خزمەتگا ا ی   بە  تایبەت  گاا انەوەی  ە چاوەی  لە  خانەخاێ  ە ە مەندباون  كۆمەڵگەی  و  ڵەنابە   و  ئا رەتانی  اگاپز او 

تەند و ای بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ ڵەتا و كا یگە ی هەباوە لە بەدە اهێنانی چاودپری ڵزییكی تایبەت كە ڵەیاەندیدا ە بە  

 ڵباون و  ێكسی. تەند و ای مندا

خە اوم كە تاوشباوی شێرڵەنجەباو گێانی لەدە ل دا بەهۆی ئەوەی نەیااانی لە كەمپ بچێاە دە ەوە كە  ێ چا ەك "

وە بگرپل. مانگانەی  چا ە ە ی  بەشی  ئەوەی  بۆ  هەولێرە  شا ی  لە  و  دوو ە  لێامن  كەمتی    " كاتژمێر  ئا رەت  ڵەنابە پكی 

 . هەولێر ،بارسمە

دانێان بەوە    % 8٣.٢نابە ان دە یان خسااوە كە ئا اەنگ هەباوە لە بەدە اهێنانی چاودپری ڵزییكی كاتێك  بە پژەیەكی  ە  ڵە 

 . % 77.٥و ئا رەتانی كۆمەڵگەی خانەخاێ  % 7١.6داناوە كە نەیانااانێاە بگەن بەم خزمەتگا ا یانە بەبە او د لەگەڵ  اگاپز اوان 
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والێاەكانی تەند و ای دەیگرپاەوە لە كەمتەكانی ڵەنابە ان بە تایبەتی دوای  ە ای ڵاڵتیای لە چاا چێاەیەكی  راوان كە ت   ە ە

جێهانی تەند و ای  ئامادەكرنی    ٢٠١8لە  اڵی    ئەوەی  پكاراوی  بە  تەند و ای    9هەڵسا  چاودپری  ە ەتایی  بنكەی 

ە اەی تایێگە بۆ باشرتكردنی  لەكەمتەكانی ڵەنابە انی هەولێر و دهۆك بەدابێن كردنی جۆ ەها ئامێری جێاوا ی ڵزییكی و كە  

لێای ڵێایساێان تێدا بەدی ناكرپل بۆیە ڵەنابە انی ئا رەت ا. بەاڵم وا دیا ە ئەم خزمەتگا ا یانە كا ٢4خزمەتگا ا ی تەند و ای

لە   وكا ی  كەم  هۆی  یادكردنی  باوە  ڵەتایە  ئەم  و  كەمپ  لەدە ەوەی  بگە پن  ڵزییكی  خزمەتگا ا ی  بەدوای  ناچا دەبن 

ڵزییكی  ووبە ووی  یا پكی   خزمەتگا ا ی  كاتێك  بریندا ن  لەخۆیدا  خۆی  و  واڵتان  تەواوی  لە  تەند و ای   ێساەمی 

 یا س باو و ئێسااش تاانای گەیینت بەم جۆ ە خزمەتگا ا یانە  ە اهەم نێێە. 

لە كەمتی بارسمەی ڵەنابە ان و ئەمەش باو  لە مانگی  ێ تێكچاو  ە هۆی لەدە ادانی  با ی تەند و ای )ف(ی دووگێان 

حاڵەتی  ریاگا   بۆ  تەنها  دە ەوە مەگە   بچێاە  لە كەمتەكە  نەیااانی  ئەوەی  لەنجامی  ئۆتۆمبێڵی  ا  كۆ ڵەكەی  بە  و  نەبێل  ی 

ای هەباونی ڵزییكێكی ئا رەتان كە هە اەی جا پك دپل بۆ كەمپ بەاڵم ئەو ڵێی باشرتباو  ە دانی     ریاكەوتن و  ە ە

 د كێنێل. ێ لەبە  چەند هۆكا پك كە نەیایسل بڵزییكی تایبەتی خۆی بكات 

لە   منداڵباونێكی  ەالمەت  دڵنێایی  مەبە ای  بۆ  نەخۆشاانەكان  بۆ  نەگەییانێان  بەهۆی  دەیاننااڵند  دووگێان  ئا رەتانی 

  مێانەی مەتر ی گاا انەوە و یەكێك لە ئەندامانی ڵۆلێسی كۆمەڵگەیی دەگاا پاەوە، ئەم جۆ ە ڵەیاەندیانە بە دە ل نێێە 

 بۆ ئەو. 

و   خۆی  ئە كی  لە  باو  لە  ە با ی  ڵێاوەكەی  لەماڵەوە  بەتەنهاباو  كە  ئێ ەوەكرد  بە  ڵەیاەندی  دووگێان  "ئا رەتێكی 

نەیدەتاانی   بەتەنها  ئەویش  و  بدەن بەهۆی یەدەغەی هاتاوچۆ  یا مەتی  و  بێن  نەیاندەتاانی  و كا ی  و كەس  ئامادەنەباو  

گاا ینەوە بۆ نەخۆشاانە و  ێی گە م تاانێامن بڵ ێسی كۆمەڵگەیی كرد لە  پگەی هێبچێاە نەخۆشاانە بۆیە ڵەیاەندی بە ڵۆل

لە    كرد  ئا ان  ئەوییامن  دایكی  هاتنی  بۆ    پكا ی  مە رە ەی  ریاكەوتن  و  ڵیكنێن  خاڵەكانی  لەگەڵ  هەماهەنگی  پگەی 

 ەیی بەغدا. ئەوەی  پگەی ڵێبد پل بێل بۆ الی كچەكەی."ئا رەتێكی ڵۆلێسی  پتێد او لە ڵۆلێسی كۆمەڵگ

خزمەتگا ا ی ڵزییكی بەشێاەیەكی بە چاو كەمی كرد لەناو كەمتەكان یان دووبا ە ئا ا اەدەكرایەوە و دیا باو كە ڵا پزی لە  

وە گرتنی   و  ڵیكنێن  ئەنجامدانی  لە  كردەوە  كەمتەكان  لەناو  جەخای  تەند و ای  وە ا ەتی  كاتێك  ڵێیێنەباو  لە  ڤایرەس 

ەلی وە ا ەتی    كەمتەكان بۆیە ئا رەتانی  اگاپز اوی كەمتەكانی بەغدا دووڵاتێان كردەوە كە    منانەی ڵیكنێن لە دانێیااانی

ڵەنابە ان   لە  ڵیكنێنێان  منانەی  و  گە ما  ڵلەی  و  كرد  كەمتی  جا   ە دانی  یەك  تەنها  و  نەباو  بە دە ل  تەند و ای 

 وە دەگرت.   

ی، كەڵێیاوتریش كەم و كا ی هەباو بە  لە ڵەتاكە، و  ڵدە وونی و عەیكا یگە ی گەو ە د و ل باو لە ە  خزمەتگا ا ی  

لەكاتی باڵوباونەوەی ئەم ڵەتایە ئا رەتان نەیاندەتاانی بگەن بەم خزمەتگا ا یانە، و بەتایبەتی ئا رەتانی یە یدی ئەوانەی لە  

كێب لەمێانەی  ژیاون  ناهەماا   دڕ ئە ماونی  كێیەی  بەدە ل  و  عێراق  لە  بە دەوام  لێرەوە  كێی  دەناڵێنن،  گەو ە  ە وونی 

با ودەخی   یە یدیە  مۆڵگەی  اگاپز اوانی  كە  دومێز  كەمتی  لە  دەكەنەوە  دووڵات  دە وونی  چا ە ە ی  و  دە وونی  ڵە  اا ی 

ی و دە وونی بەڵێی ڵێایسل لەمێانەی ڵەتاكە،  ڵ دە وونی تێكچاو بەهۆی نەباونی خزمەتگا ا ی چا ە ە ی تەند و ای عەی

ڕینی دە مانی ڵێایسل لەالیەن   گا باوان، و دابڕانێان لە گەیینت بە چا ە ە  لەناو بنكە لەگەڵ تایبەمتەندی  و نەتاانایی ك

 دە وونی.  

تەمەنی   كە  وە گرتاوە  منانە  بە  داعیی  دە ای  لە   گا باوانی  یەكێك  حاڵەتی  هەڵسەنگاندنە  و    ٢٥ئەم  خێزاندا ە   اڵە 

ڵەیاەندی  بەهێچ  هەیە  نەبە رت ەمنداڵێكی  بەم  ك  بگات  نەیدەتاانی  و  باو  دە وونی  ڵزییكی  بە  ڵێایسای  و  ە   اباوە، 

خزمەتگا ا یە لەمێانەی ڵەتاكە، ڵەیاەندی لەگەڵ ڵزییكێكی ئا رەت هەباو كە نەیدەتاانی لە پگەی تەلە ۆن نەخۆشێەكەی  

كەم بەهۆی  بێ  اودە  و  الوا ە  ئەو  ە   كە  كرد  وە فی  وەاڵمدانەكەدا  لە  بەاڵم  بكات،  و  دیا ی  ڵزییكەكە  كاتی  ی 

  ە یاڵباونی بەڵێی   گا باو كە  یاتر لە جا پك هەوڵی خۆكاشانی داباو و بێری لە  اكردن لە كەمتی دەكردەوە.  
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 گەیشنت بە دادپەروەری ٣.9

 

بەهۆی داخسانی دادگاكان و دە گاكانی دادوە ی وەك  پكا پكی خۆڵا پزی باوە هۆی وە اانی  ە  شل لە كەیسی تایبەتی  

ئا رەتانی بەشدا باو لەم  ووڵێاە ولەوانەش تۆما كردنی شا  اانی و بەدە ل    % ٢٥ رەتان بگرە كە  پژەكەی  ئا لە منانەی 

م و  جێاكردنەوە  و  لەئە اۆگرتن  گرنگ وەك  بەڵگەنامەی  كا یگە ی هەباوە  ێ هێنانی  بە چاو  بەشێاەیەكی  ئەمەش  وە  رات، 

 ۆمەڵگەی خانەخاێ. لە ە  وایعی ئا رەتانی  اگاپز او و ڵەنابە  و ك

ی منانەی ئا رەتانی بەشداباو دانێان بەوە داناوە لە  ووڵێا كە یەیرانی ڵەتایی بە بە ای بە امبە  كەیسەكەی د و ل  % ٢٥

كردووە لە دادگا یاخاد گەیینت بە دام و دە گاكانی دادڵە وە ی. و  پژەی ئا رەتانی  اگاپز او كە دانێان بەوە داناوە كە ناتاانن 

 لە ڵەنابە انی ئا رەت.  % ١8.7لە كۆمەڵگەی خانەخاێ و  % ٢7بە امبە  بە  % ٢8.4دادڵە وە ی  بگەن بە

 

ڕێژەی ئەو ئافرەتانەی دانیان داناوە بە هەبوونی بەربەستی پەتاكە بۆ چاودێریكردنی كەیسەكانیان لە دادگاكان و  

 فەرمانگەكانی دادوەری 

 % ٢٥.٠ ١٢٥ بەڵێ 

 % 7٥.٠ ٣76 نەخێر 

 

كا یگە ی   و  مندااڵن  بەخێاكردنی  داواكردنی  لە  ئا رەتان  ما ی  و  خسل  ڵەك  جێاباونەوەی  دادگاكان  پكا ەكانی  داخسانی 

لە   تایبەت بە خە جێەكان ئەو ڵر ەی كە  ە   بڕیا دان و و جێبەجێ كردنی ئەحكامی  لە  لە ە  داخسانی گیای د و ل كرد 

 انی شایەن.  ئا رەتانی بێبەش كرد لە جێبەجێ كردنی خە جێەك

لە ە    خە جی  ەڵێرناو  لە ە   ژیانێان  بە پاەبردنی  لە  دەبە نت  بەخۆیان  ئەوانەی ڵیل  منداڵەكانێان  و  جێاباو  ئا رەتانی 

ئا رەت لەكاتی جێاباونەوە لە بەدە ل هێنانی ڵا ە بەهۆی داخسانی ناو ێنگەكانی جێبەجێ كردن كە چەكی خە جێەكانێان  

پز اوان لە ڵا پزگای هەولێر و  ە ینەیان خە جێەكانێان لە ڵا پزگاكانی خۆیان وە دەگرن كە بۆ ئەو  ڵێدەد پل، و  ەبا ەت بە  اگا 

هاتاوچۆ   یەدەغەی  بڕیا ی  بەهۆی  خۆیان  ڵا پزگاكانی  لە  گەییانێان  دواكەوتنی  هۆی  باوە  بۆی  اگاپز اون.  ڵا پزگایانەی 

هاتنەناو  یەدەغەی  و  ڵا پزگاكان  نێاان  لە  كا د اان  باوە  لەهە پ ی  باو  بە دەوام  مانگ  ڵێنچ  ماوەی  بۆ  كە  هەولێر  ەوەی 

 هۆی لەدە ادانی ماف و داواكردن كە بۆ  یاتر لە  ێ مانگ كەڵەكە باو. 

بێنێنی   لە  كرا  بێبەش  كە  خاا  اوە(  )ناوپكی  بڕوانامەی  انێە  لە  دادوە ی  بەهۆی وە اانی  ئا رەتان  ما ی  بە  دیا ن   یانەكان 

م چەند  ماوەی  بۆ  و  منداڵەكەی  جێاباونەوە  وە اانی  پكا ەكانی  بەهۆی  بۆ    انگێك  منداڵ  ڵێدانی  لە  باوك  ەتكردنەوەی 

 دایكی. 

ئەوەی  " دوای  داخسنت  و  پكا ەكانی  ڵەتا  باڵوباونەوەی  لە  اگەیاندنی  بە   خۆم  كە اكا ی  الی  گە امەوە  منداڵ  بەبێ 

 ااكردنم بەدە ای    منی نێیاەجێ كرد و بەهۆی لێدان و  هاو ە ەكەم هاو ە گێری لەگەڵ ئا رەتێكی تر كرد و لەناو ماڵی 

ەشەی لێدەكردم كە بێبەشم دەكات لە منداڵەكەم ناچا باوم ڵەنا ببەمە بە  دادگا و داوای جێاباونەوە و گە انەوەی    ئەو و هە

منداڵ وە اا و بۆ  ە ەی داواكا ی جێاباونەوە و لەئە اۆگرتنی  ڕ كا ەكەم بكەم و دوای داخسانی دادگاكان بەهۆی كۆ ەنا ڵ 

لە پگەی   وە دەگرت  دە وونێم  چا ە ە ی  دانێیانی  ماوەیە  لەو  منداڵەكەم  بێنێنی  لە  باوم  بێبەش  مانگ  ماوەی  ێ 

 . دهۆك ، اگاپز اوپكی ئا رەت لە كەمتی دومێز "تەلە ۆن. 

دا   یا مەتێدە باو  داخسانی دادگاكان بۆ كەیسەكانی تاندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگە ی و گەییانی   گا باوان بۆ  دڵە وە ی 

بۆ  اكردنی ئەنجامدە  لە  زا.  ە  ئا اەم باو بۆ   گا باوان كە حاڵەتی دە اد پژی بسەملێنن كە  ووبە ووی باونەتەوە و  
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تە  لە ئا انكردنی بەدە اهێنانی  یا مەتێدە یان بێل  ینامە بەبێ ئەوەی ما ەكانێان اڵ بە  كردنەوەی  كااڵ بۆ دادگا دەكرپل 

بد داهاتاودا  لەدە ل  لەماوەی  ناكرپل  و  بكرپل  جێبەجێ  گیای  یەدەغەی  لەمێانەی  ناكرپل  جۆ ە  لەم  و  كااڵی  ەن 

 ٢٥اڵۆ تی ڵزییكی نا ەملێرنپل.   ڵێیكەش بكرپل یان دوای ماوەیەك چانكە شاپنەوا ی تاندوتێژی وون دەبێل و لە  

 

كررانی ڵا ا ررانی ڵێیكەشرركراو لەالیەن  ە مررانگەی پكا ە  هە وەها داخسانی دادگاكان كا یگە ی گەو ەی د و ل كرد لە ررە  

 ە ینەی كەیسەكان ڵێایساێان  ەبە ەنگا باونەوەی تاندوتێژی دژی ئا رەتان و خێزان لە هە  یەكێك لە هەولێر و دهۆك و دیال

  گررا باوان بنێرررد پن بررۆ ڵەنرراگەی بە  ە مررانی دادوە ی برراو بررۆ یا مەتێرردان و ڵا ا ررانی   گررا باو منررانە لە ررە  ئەمە نەدەكرررا 

 ەالمەت لە هە پ ی كا د اان لەكاتی هەباونی مەتر ی لە ە   ررەالمەتێان، بەهررۆی دە نەچرراونی  ە مررانی دادوە ی و 

 لەئاكامی داخسانی دادگاكان.

یرركەش بكررات بررۆ ئە سە پكی  ە مانگەی بە ەنگا باونەوەی تاندوتێژی دووڵاتدەكاتەوە "كە  ە مانگە ناتاانێل یررا مەتی ڵێ 

 "  .  گا باو و ڵێایسای بە  ەڵی یا ایێە و یاخاد ژیانێان لە مەتر ی دایە

بەهررۆی داخسررانی گیررای دە گاكررانی دادوە ی لە ررە  خزمەتگررا ا ی  ەڵرری یا ررا بررۆ   گررا باوان لە تانرردوتێژی بەشررێاەیەكی 

امی دەدەن لەنرراو  ە مانگەكررانی دادوە ی و پكررا انەی كە ڵررا پزە انی نرراپنە ی   گررا باوان ئەنجرر    ە ەكی ڵیررل دەبە ررنت بەو  

اوپژكا ی و بەهۆی ئامادەنەباونی ڵا پزە  یان ناپنە پكی یا ایی   ی كەوتە نێا كا یان لەكاتی داخسانی گیای لە ە     كەم كا

  ە  ئا اەم دەبێل بۆ ئا رەتان كە بگەن بە ما ەكانێان.

پكا ەكررانی خۆڵررا پزی لە ررە  ئا رەترران بررۆ  ررااڵنی داهرراتاو هە  كەیسررێك   وە اانی كا ی دادگاكان د پررژە دەكێیررێل بەهررۆی 

ڵێایسای بە شەش مانگ هەیە و ئەو داخسانە بە دەوامررانەی دادگاكرران دوادەكەوپررل كە كەمرررت نەبێررل لە  رراڵێكی  یررادە. و 

سررەكان و  رركااڵ و هەمرراو پكا ەكان نادات یاخاد گە انەەی دادگاكان بۆ كررا  بەهررۆی كەڵەكەبرراونی كەی  یا مەتی ئا انكردنی  

  ٢6ئەمە كا یگە ی گەو ە د و ل دەكات لە ە  وایێعی ئا رەتان 
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. وەاڵمدددانەوەی توندددوتیژی لەسددەر بنەمددای ڕەگەزی لەمیددانەی ١0

 قەیرانی پەتایی  

 

بنەمررای  ەگە ی، و دە كەوتنی ڵەتا و  پكا ەكررانی داخسررانی گیررای برراوە هررۆی ڵەكاسررانی خزمەتگررا ا ی تانرردوتێژی لە ررە  

دابێنكررا انی خزمەتگررا ا ی حكررامی دووڵاتێرران كررردەوە بە وە رراانی تەواوی خزمەتگررا ا ی ڵەیاەندیرردا  بە تانرردوتێژی بەڵێرری 

و  پگە بە بنكەكان ناد پل ئەوانەی ڵاڵتیاێان بۆ   گا باوانی تاندوتێژی  ١جێبەجێ كردنی خانەی یەیران و وە ا ەتی تەند و ای

. و لێبررا دنی ٢7با ەگاكانێرران برركەنەوە لە هە پ رری كا د رراان بررێجگە لە ڵێیرركەش كردنرری یررا مەتی خێرخرراا ی دابررێن دەكرررد كە 

تررایبەتی هرراتاوچۆ نەدەد ا بە كا مەنرردانی برراا ی مرەیرری لەكرراتی یەدەغەی هرراتاوچۆ بررۆ ئەوەی بارراانن بررگەن بە چێنرری الوا . 

ی ئررادا  دە ررای ڵێكرررد، كە هەمرراو ٣١كە لە  ١9-یی لە مێانەی كۆڤێداڵۆ تی خۆیدا دانی بەوە دانا لە حاڵەتی مرە  یانێسێف لە  

 ڵەتاكە. یخزمەتگا ا یەكانی تاندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگە ی ڵەكێان كەوتاوە بەهۆ 

ڵی الوەكی تاندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگە ی كە كررۆمەكی نەتەوە یەكگرتاوەكرران بررۆ دانێیررااوان وئەنجامەكانی شێكا ی گر 

دە یرران خسررل كە نزمبرراونەوە هەیە لە  پررژەی وەاڵمرردانەوەی تانرردوتێژی لە ررە  بنەمررای  ەگە ی، كە  پررژەی بە پاەی دەبررات  

و كا یگە ی لە ە  هەماو ئەو بە نامانەی د و ررل  .٢8وە ٢٠٢٠ەتناكات بگرە لە نێسانی     % ١٠ڵێیكەشكردنی خزمەتگا ا ی لە  

لەنێایانرردا خزمەتگررا ا ی چرراودپری تەند و ررای و ڵررۆلێس و دادوە ی و كرررد كە ڵێیرركەش بە   گررا باوانی تانرردوتێژی دەكررران 

 خزمەتگا ا ی كۆمەاڵیەتی بەهۆی یەیرانی ڵەتایی.  

اڵۆ تێكی    ە مانگەی تاانا ا ی ئا رەت بە هاوكا ی كۆمەكی نەتەوە یەكگرتاوەكان بۆ دانێیااوان هەڵسان بە ئامادەكردنی 

ئێساا لە  یادباونی  ووداوەكانی تاندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگە ی ڵیای بە ل بە تایبەت لە ە  كا یگە ی یەیرانی ڵەتایی  

كا مەندان لە خاڵەكانی ڵێیكەشكردنی خزمەتگا ا ی بۆ وە گرتنی  انێا ی و نەك تەنها لە ە  خادی ئا رەتان بەڵكا نا ررێنێان 

 لەوەی كە  ووبە ووی تاندوتێژی یاونەتەوە.

اڵۆ تێررك لە ررە    ئا رەترران و خێررزان لە هەولێررر و دهررۆك و بەغرردا هەڵسرراون بە ئامررادەكردنی بە پرراەبە ایەتی تانرردوتێژی دژی 

تانرردوتێژی خێزانرری لەمێررانەی ڵەتررای كۆ ەنررا دە ئەنجامەكرران ڵێچەوانەبرراونەوە  پژەكررانی هەواڵرردان لە ررە  تانرردوتێژی كەمرری 

 كردووە.

  

  بنەمررای  ەگە ی ڵێیرركەش دەكەن هەوڵێرران داوە بە پكاررراوی نرراوخۆیی ئەوانەی خزمەتگررا ا ی تانرردوتێژی لە ررە  هەنرردپك 

 پكاسانی بە نامەیان بۆ ئەوەی گانجاوبێل لەگەڵ ئەو با ودەخەی ڵەتاكە  ررەڵاندوویەتی لە پررگەی گەیانرردنی خزمەتگررا ا ی 

باوەوە ڵێرری داواكراو بۆ چێنە الوا ەكان و ڵیاگاپاراوی ئا رەتان، وەك شێاا پكی ناپی خزمەتگا ا ی كە لەمێانەی ڵەتاكە ناپ

دەگاترپل خزمەتگا ا ی گەیاندن )دیلێڤە ی( ئەم خزمەتگا ا یە جەخای لە ە  گەیاندنی یا مەتی خێرخاا ی كرد كە ڵێررك دپررل 

لە  ەبەی خۆ اك و دە مان و یا مەتی ڵزییكی یان گەییانە الی خێزانرری ئەو ئا رەتررانەی تاوشرری ڤررایرەس برراون و ئەوانەی 

خۆشاانەكان و ڵێداویساێەكانێان بۆ دابێن دەكرپل. ئەم خزمەتگا ا یە ڵێداویسای  یادە دابێن پرناون لە نەڕدە اە ە ن و داب

ناكرررات بەاڵم گرنگررری ڵێررردانێكی  ە  وە دەگرپرررل لە  رررایەی ئامرررادەنەباونی  ەڵررری دەوڵەت و حكرررامەت لە وەاڵمررردانەوەی 

ی ئەوەی ئەم جررۆ ە خزمەتگا ا یررانە تانرردوتێژی ا  دانێیررااوانی  ە ە مەنررد لەمێررانەی یەیرانرری ڵەتررایی و  ررە ە  ڵێداویساێەكانی

لە ررە  بنەمررای  ەگە ی نایررانگرپاەوە بەاڵم الیەنێكرری ڵیرراێاانی بررۆ   گررا باوانی تانرردوتێژی  ە اهەم دەكررات لەچاا چێرراەی 

ای    یررا ی دە كەوترراو بەهررۆی نەبرراونی ئا اییرری خررۆ اك و تێكچرراونی شررێاا ەكانی گررا ە ان لەمێررانەی ڵەترراكە،  ررە ە

 ٢9 ی ئەم خزمەتگا ا یانە دەكرپل بەشدا بن لە باشرتكردنی ماامنە بۆ  پكاراوەكانی كا كە .  ناو دا



 

 ٥6   | الڵە ە

 

كێررران ئامرررادەكردووە ترررایبەت بە گەییرررنت بە ئا رەترررانی ەای ئەمە بە نرررامەی ئێنامئررری نەتەوە یەكگرتاوەكررران ڵرەژەی   رررە ە

ڵێكی ترراپژە انی كررۆمەاڵیەتی ئررا رەت دە بررا ەی وەشقی گر ڵیاگاپاراو و لەناویاندا ئا رەتانی  اگاپز او و ڵەنابە ، لەمێانەی م

ئررا رەت لە پررگەی مۆبایررل، و گەییررااون بە ئا رەترران بە ڵیابە ررنت بە داتابەیسرری  6ئەتەكێارری خێرررا گەییررنت  ەژانە لەگەڵ 

ك دەكرپل كە ەەژەیە شكاندنی دابڕانی ئا رەتانە لەمێانەی ڵەتا و بە پگەیڕ بە دە ای  پكاراوەكانی ناحكامی. مەبە ل لەم ڵ

كا یگە ی و  اودەكانی نە انراوە كە كراوە لەگەڵ ئا رەتان لە پگەی ئەم ڵەیاەندیانە و ژما ەی   ٣٠بەجۆ پك لە ڵا ا نت دابرنپل  

  اودمەندانی ئەم ڵرەژەیە چەندن و  پژەی  اگاپز اوان و ڵەنابە ان و ئەو شاپنەی تێێدا جێبەجێ كراوە.

ەشررۆ  كە ووشررێا ی لەبررا ەی ڤایرە ررەكە ڕ حكامی و نا حكررامی هەڵسرراون بە چرراڵكرنی ڵۆ رراە  و ب ە ینەی ناپنە انی الیەنی  

لەخۆدەگرپل بەاڵم  ووبە ووی ئا اەمی  ە  باونەوە لەكاتی گاا انەوەیان بررۆ ڵێگەكررانی  اگرراپز اوان و ڵەنررابە ان لەمێررانەی 

 ماوەی یەدەغەی گاا انەوە.

ژنە كرررد لە دانێیررااوانی كەمتەكرران )شررێرا ەی كررۆمەڵگەیی( هەنرردپك ێرر كا یرران بررۆ ڵێكهێنررانی لی هەندپك لە كەمتەكان ڕ كا گێ

  اهێنانی ئا انێان وە گرتاوە كە یا مەتێدە ن لە چاودپری كردنی حاڵەتەكانی تاندوتێژی.

انی كررا كە  لەبرراا ی ڵە و ڵابەندباون بە  پكا ەكانی دوو ی كۆمەاڵیەتی  پكاراوەكا ت و بەند لە ە  ج ۆ لە ایەی بە دەوامی ك

تاندوتێژی لە ررە  بنەمررای  ەگە ی لەو ناوچررانەی كە هەڵسررەنگاندنەكە دەیررانگرپاەوە خزمەتگا ا یەكررانی لە پررگەی ئێناە نێررل 

كێان هەڵساون بە دابێن كردنی ڵاڵتیای دە وونی دوو  بەدوو ی لە پگەی  ا كردنی هێڵی گە م و ەڵێیكەش كراوە، و ژما ەی

ڵرری واتررس ئەپ و وە م كە خۆی لەخۆیدا هەباو لە ڵێیكەشكردنی خزمەتگررا ا یەكە، و ڵێكهێنررانی گر ڵیل بە نت بە هێڵی گ

باڵوكررردنەوەی ووشررێا ی لەبررا ەی تانرردوتێژی لە ررە  بنەمررای  ەگە ی لە پررگەی الڵە ەكەی لە  ەیسررباك و  ررا كردنی خررالی 

 ٣١مەشق بە دوو  بەدوو ی 

 ە مررانگەی ڵۆلێسرری كررۆمەڵگەیی  ەتێژی خێزانرری لە هەولێررر و دهررۆك و دیررالكا مەندانی  ە مانگەی بە ەنگا باونەوەی تاندو 

لەبەغررررردا دانێررررران بەوە دانررررراوە كە هەڵسررررراون بە  راوانكردنررررری خزمەتگرررررا ا ی تانررررردوتێژی لە رررررە  بنەمرررررای  ەگە ی وەك 

ەشرركردنی ەی  ەیسررباك و كررا كردن لە  پررگەی ڵێیك  وەاڵمرردانەوەیەك بررۆ بررا ودەخی ڵەترراكە لە پررگەی د و ررل كردنرری الڵە

 كاتژمێر. ٢4اوپژكا ی لە پگەی هێڵە گە مەكانی بە دە ای بێ بە امبە  بۆ ماوەی   خزمەتگا ا ی و 
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برراونەتەوە لە ڵێیكەشرركردنی ڵێیكەشكا انی خزمەتگا ا ی تاندوتێژی لە ە  بنەمای  ەگە ی  ووبە ووی ئا رراەنگی گەو ە  

خزمەتگرررا ا ی دوو بەدوو ی و گرنگرتینێررران نزمبررراونەوەی  پرررژەی بەشررردا یكردنی   گرررا باوانە لەبە نرررامە و مەشرررقەكانی و 

دانێیانەكانی ووشێا ی كە  پكاراوەكان ڵێیكەشێان كردووە لە پگەی د و اكردنی  ەكۆی ئەلێكرتەنی جێاوا  و ئا اەمی 

لە گەیینت بە   گا باوانی تاندوتێژی لە پگەی ئێناە نێل و مۆبایل  ە چاوەكەی   گا باوان مۆبایلێان گەو ە هاتنە ە   پگە  

نێێە، و  ە بەیان بە ئێناە نێاەوە نەبە رتاون یان با ودەخی گا ە انێان  پگەیان ڵێنادات لەمێانەی ڵەتاكە نرراتاانن بە گەی كرپرری 

 ڵەیاەندیەكان و بەشدا یكردنی تۆ  بگرن. 

ەكگەییررنت لە پررگەی تەلە ررۆن هە وەك ڵێیكەشرركا انی خزمەتگررا ا ی ئامرراژەی ڵێرردەكەن  ررەالمەتی   گررا باوان دەخرراتە بەی

نی كە ررێكی تررر وە دەگرپررل لە خێررزان یرران تەلە ررۆنی هاو ررە ەكەی ۆ مەتر ررێێەوە لە  ە یررنەی حاڵەتەكرران   گررا باو تەلە رر 

 د و ل دەكات. بەكا دەهێنێل و ئەمەش كا یگە ی لە ە  نهێنی  انێا یەكان

لەالیەكررری تررررەوە   گرررا باوانی ئرررا رەت ناتاانێرررل چێرەكررری خرررۆی برررد كێنێل و داوای یرررا مەتی بكرررات لە پرررگەی تەلە رررۆن 

بەئامرررادەباونی ئەنررردامانی خێرررزان و نەبررراونی شررراپنێكی  رررەالمەت كە   گرررا باوەكە بەتەنهرررا لەگەڵ خرررۆی بێرررل و لێررررەوە 
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و ئەمەش  یرراتر  ووبە ووی تانرردوتێژی دەكرراتەوە.  ە بەی   گررا باوان ڵیررل بە دە رراد پژیكا  ڵەیاەنرردیەكانی ئاشرركرا دەكررات 

 ررە دانی  ا رراەوخۆ دەبە ررنت بررۆ  ررەناە ەكانی ڵاڵتیررای و ژمررا ەی مۆبررایلی ڵێیكەشرركا انی خزمەتگررا ا ی لەبە نرراكەن، و 

 ەتی لەمێانەی ڵەتا.ژما ەكانی هێڵی گە م ، بۆیە كاتێك دەگەنە الی تاپژە انی كۆمەاڵیەتی یان داواكردنی یا م

ڵێیكەشكردنی یا مەتی لە دوو  بەدوو ی كا یگە ی د و ل كردووە لە ررە  كرراالێای و جررۆ پای خزمەتگررا ا ی ڵێیكەشرركراو 

 بەڵێی ئەوەی لە چاوڵێكەوتنەكان ئاشكرا باوە لەگەڵ الیەنەكانی كا یگە .

پررگەی تەلە ررۆن بررۆ كەمكررردنەوەی  یررا ەكانی بە نامەی ڵا ا نت كەماە خەمباوە لە ڵێیكەشكردنی ڵاڵتیررای دە وونرری لە  

ەت د و ررل برراوە بەهررۆی نەبرراون و داخسررانی ڵپرراەبردنی حررا  پرەوەكررانی نررا دن و بە  اوكێ، كا یگە ی لە ە     دە وونی و دڵە

 ك  پكاراو و  ەناە ، وەهە وەها خزمەتگا ا ی یا ایی وە ااوە و مەحاڵە بە دوو بەدوو ی ڵێیكەش بكرپل.ەژما ەی

ی ڵەیاەندیرردا ە بە ڵاڵتیررای دە وونرری تایبەمتەنرردانی كررۆمەاڵیەتی خزمەتگررا ا ی ڵێیكەشرركراو دە یرران خسررااوە بەاڵم ئەوە

لە پگەی هێڵی  ەالمەت كە بەكەم و كا ی باون، و هەماو مە ج و ڵێاە ەكانی ڵاڵتیای دە وونرری بەدە ررل نەهێنرراوە كە 

ای ئەمەش   پررل لە یا مەتێرردانی   گررا باو.  ررە ەڕدەگێ  ەڵێكرری گرنگرری ڵەیاەنرردی  ا رراەوخۆ و  مررانی جە رراە و ئاماژەكرران

هەباونی ئەم خزمەتگا ا یە باشرتە لە نەباونی بۆیە هە اێك لەالی   گا باو د و ل دەكات كە ئەو بەتەنهررا نێررێە، وە خررۆی 

 .٣٢لەخۆیدا بەیەكگەیینت د و ل دەبێل كە ڵاڵتیاێەكی دە وونی بۆی دابێن بكات

یررای دە وونێرران وە گرترراوە بە دوو بەدوو ی ئاماژەیرران كررردووە كە  ە بەشررێان ڵەنررابە ی كەمترری هەندپك لەو ئا رەتررانەی ڵاڵت

بررارسمەن ئەو ڵاڵتیرراێەی بەدە رراێان هێنرراوە كەمێررك یررا مەتی ئەویرران داوە و ئررا ا ی تانرردوتێژیان لە ررە   رراك كررردووە. و 

اونی ڵەیاەندی  ا اەوخۆ و نەبرراونی بنكەكررانی هەندپك ئا رەتی تر ڵێیبێنی دەكەن كە ئەو ڵاڵتیاێە بەس نێێە بەهۆی نەب

 ڵاڵتیای لەناو كەمپ و ئەوان بەشێاەیەكی گەو ەتر ڵێایساێان بەم ڵاڵتیاێە هەیە لەمێانەی كە ەناێنی تەند و ای.

بە نرررامەی ئامادە رررا ی و لكانررردنی كرررۆمەاڵیەتی و بەهێزكردنررری تاانرررای   گرررا باوان كرررا یگە ی هەبررراوە ترررا  ادەیەكررری  ە  و 

ەشرركردنی ئەم خزمەتگررا ا یە بە دوو بەدو ی ئا رران نەبرراو، دابێنكررا انی خزمەتگررا ا ی دووڵاتێرران كررردەوە كە هەمرراو ڵێیك

 ڵرەژەكانی تاانا ا ی و بەهێزكردنی تاانا و ڵرەژەكانی كا ڵێكردن و گە ان بەدوای كا  وە ااون لەمێانەی ڵەتاكە.

ووباونەوەی كا یگە ی د و ل كردووە لەبا ەی چاودپری تاندوتێژی لە ررە  ئەم ڵەتایە و ئەو  پكا انەی گێراونەتەبە  بۆ  ووبە  

بنەمررای  ەگە ی و كە بە منرررە یەك خررۆی لە ررە دانی مەیدانێرردا دەبێنێرراەوە كە ڵێیكەشرركا انی خزمەتگررا ا ی ڵێیكەشرری 

نەبرراو بەهررۆی  ە ررەیە بەدە ررلڕ دەكەن، و لەم  پررگەیەوە حرراڵەتی تانرردوتێژی ئاشرركرا دەكەن نەك هەواڵرردان و وەك ئەم ڵ

ئا اەنگەكان كە ڵێیكەشكا انی خزمەتگا ا ی ڵێیكەشی دەكەن لەوە گرتنی مۆڵەت بۆ ئەوەی  پگەیان ڵێبد پل بچن بە ەو 

 پكا ەكانی یەدەغەی هاتاوچۆ.  كەمتەكان تەنانەت دوای كەمكردنەوەی 

اوە لەكەمكرررردنەوەی چررراالكی پكا ەكرررانی دوو ی كرررۆمەاڵیەتی و یەدەغەی گردباونەوەكررران كرررا یگە ی هەبررر   وە هە وەهرررا 

پكاراوەكرران ئەنجررامی دەدەن و كە هررانی   گررا باوی دەدا بررۆ ئەوەی  ووبرركەنە بنكەكررانی   اهێنرران كە   ووشررێا ی و مەشررق  و 

ڵاڵتیای و تێكەڵباون لەگەڵ چاالكێەكانی و داوای یا مەتی كردن و لەگەڵ وە اانی چاالكێەكان  ە  ئا اەم باو بررۆ   گررا باو 

بنكەكرران لەتر رری باڵوبرراونەوەی هۆكررا ی  ررە دانەكەی و  انراوبێررل بررۆ هەمرراوان كە  ووبە ووی تانرردوتێژی  تەاكە  ووبكرر 

 باوەتەوە و داوای خزمەتگا ا ی دەكات.

ت و بەندی  ەڵێرناو كا یگە ی نەباو لە ە  ڵێیكەشكا انی خزمەتگا ا ی حكامی وەك ۆ پكا ەكانی یەدەغەی هاتاوچۆ و ك  

ەغرردا و  ە مررانگەی بە ەنگررا باونەوەی تانرردوتێژی دژی ئا رەترران و خێررزان لە هە پ رری كا د رراان ڵۆلێسرری كررۆمەڵگەیی لە ب

پكاراوەكانی نا حكامی، كا ی ئەم  ە مانگانە بەبررێ بررڕین بە دەوام برراو،   لە ە  گاا انەوەیان، بەبە او د لەگەڵ كا مەندانی  

مبرراونەوەی هەواڵرردان لە ررە  تانرردوتێژی كە لە  پررگەی هێلرری لەگەڵ ئەوەشدا كا مەندانی ئەم برراا انە  ایرران گەیانرردووە بە كە

 كاتژمێر.٢4گە م ڵێێان دەگەییل و د و ل كراوە بۆ ڵێیاا ی كردنی  كااڵكان بۆ ماوەی 
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 ە و كەمكردنەوەی ژما ەی كا مەندان و كاتی كا كردن بەكا دەهێرنا بۆ خررۆبەدوو گرتن لە گردبرراونەوە ۆ لەكا كردن  ێساەمی ن

 ی دوو ی و  ەالمەتی،  ە  كا یگە ی هەباو لە ە  كاالێای خزمەتگا ا ی ڵێیكەشكراو.و جێبەجێ كردن

ا رررتێرد اون برررۆ ئە كررری ترررر وەكرررا چررراودپری كرررردن و لێتر رررێنەوەی   كا مەنرردانی  ە مرررانگەی بە ەنگرررا باونەوەی تانررردوتێژی 

ێیرررێنەیان نەدەدا بە كەیسررری ای ئەوەی حكرررامەت و  ە مانگەكرررانی ڵررۆلێس ڵ   ررە ڵێچێكا ان لە یەدەغە و داخسرررنت  ررە ە

 تاندوتێژی بەیەد ئەوەی ڵێیێنە دەد ا بە خۆڵا پزی لە ڵەتا.  

 گررا باوان بررۆ شرراپنی   پكا ەكانی  ەالمەتی و خۆڵا پزی لە ڤایرەس بە بە ای د و ل كرد لە هەمبە  هەنگاوەكانی نا دنی   

نێررل بررۆ ەڵێند ا كە بەالنرری كەمەوە دوو  ەژ دەخایحەوانەوە لەكاتێكدا ئەگە  مەتر رری لە ررە باو، بررۆیە ڵیرركنێنی كۆ ەنررا  ررە

  گا باو دەخاتە مەتر ێەوە.   گا باو بە لەوەی لەم ڵەناگەیە وە ی بگرن و ئەمەش  ەالمەتی   

تانرردوتێژی لە ررە  بنەمررای  ەگە ی   رراكاە ی تررر كررا یگە ی د و ررل كرررد لە ررە  جررۆ ی خزمەتگا ا یەكرران و وەاڵمرردانەوەی

لەمێررانەی ڵەترراكە بەڵكررا گلەیرری لە الیەنرری نێررادەوڵەتی دەكرپررل لە  رراو نەباونی هاوبەشررانی نێیرراامنی ئێنجررا چ الیەنرری 

ەگە ی مرررامەڵەدەكەن وەك   ەژە و بە نرررامەی تانررردوتێژی لە رررە  بنەمرررای ڕ حكرررامی برررن یررران نرررا حكرررامی، و ئەوان لەگەڵ ڵررر 

ەژەكان ڵێاون و  ە ینەیان نەیانااانێاە لە ڵێداویساێەكانی ئا رەتانی  ا رراەیێنە ڕ ەندپك بە پاەبە ی ڵتێكیكانی  ەڵاندن و ه

 تێبگەن بەتایبەتی لەمێانەی حالەتی  ریاگا ا ی و یەیرانەكان.

 اهێنررانی كا مەنرردانی ڵێیكەشرركا ی خزمەتگا ا یەكرران لە جررۆ پای خزمەتگا ا یەكررانی  هە وەهررا بەهررۆی كەمرری شررا ە ایی و 

و لەم چاا چێرراەیە  ٣٣ڵێیكەش كراو و بەشێاەیەكی نە پنی ڵێچەوانە برراوە لە ررە  تێگەییررانێان لە ڵێداویسرراێەكانی ئررا رەت 

پكاراوەكررانی چرراالكی نرراوخۆیی وایرران دانرراوە كە گرررنگرتین بە بە ررل لەهەمرربە  باشرررتكردنی خزمەتگررا ا ی لە ررە  بنەمررای   

پكاراو كە بەشێاەیەكی نە پنی ڵێچەوانەی ماامنەی   ك ەیی كا مەندان لە ژما ەیەگە ی دەگە پاەوە بۆ نزمباونەوەی لێهاتاو  

 .٣4پكاراوەكان   كۆمەڵگەباو بە 

دووڵاتێان كردەوە ئەوانەی چاوڵێكەوتنێان لەگەڵ كررراوە كە وەاڵمرردانەوەی تانرردوتێژی  هەماو الیەنە حكامی و ناحكامێەكان

ەگە ی لەمێررانەی ڵەترراكە بەڵێرری ڵێایسررل نەبرراو و خزمەتگا ا یەكررانی ڵێیكەشرركراو الوا  و ئا ررایی برراون   لە ررە  بنەمررای 

 ن تێدا بەدی كراوە بەهۆی ڵەتاكە.لە ووی كاالێاێەوە. و هەماو خزمەتگا ا یەكانی تایبەت بە تاندوتێژی كا یگە یا

  



 

 ٥9   |الڵە ە

 

 ١٥ل  ٢٠٢٠اح د یا م مفنت: ئا اەنگە كۆمەاڵیەتێەكان بۆ وایێعی ژیانی لە عێراق. دە گای  رید یش ایربت. تەم ا ی  ١
  ٢٠٢٠ی حا ەیرانی ١٥نەتەوە یەكگرتاوەكان كۆمەڵەی گیای:  اڵۆ تی بریا ی تایبەت بە ما ەكانی مۆ ڤ بۆ بێ ماڵەكانی ناوخۆیی.  ٢
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 ١8ل  ) اڵۆ ت( (: هەڵسەنگاندنی ڵێداویسای دە وونی لە عێراق:٢٠١6 پكاراوی نەتەوە یەكگرتاوەكان بۆ مندااڵن، یانێسێف، ) ٣
 ١6اح د یا م مفنت:  ە چاوەی ڵێیاو.ل 4
          ٢٠٢٠لە واڵتی  ەلە اێن.ئایا ی  ١9یەكێای گیای ئا رەتانی  ەلە اێنی: تاندوتێژی دژی ئا رەتان و كچان لەماوەی كۆڤێد ٥
 ٢٠٢٠ە   اڵۆ تی لە ە  ئا رەتی كا ك ١9دە گای دایكی یەتێم بۆ گەشەڵێدان: هەڵسەنگاندنی كا یگە ی كۆڤێد  6

 بەغدا ٢٠٢٠چاوڵێكەوتن لە عەلێا ئەنسا ی بە پاەبە ی  پكاراوی بنل لرا ێدەین لە ئەیلالی 7 
ی تانردوتێژی لە رە  بنەمرای  ە مانگەی تاانا ا ی ئا رەتان و كۆمەكی نەتەوە یەكگرتاوەكان بۆ دانێیااان: بەهۆی ئەو یەیررانە ڵەترایە كە براوە هرۆی  یرادباونی  ووداو   8

 ٢٠٢٠گە ی، ئایا ی  ە
ی تانردوتێژی لە رە  بنەمرای  ە مانگەی تاانا ا ی ئا رەتان و كۆمەكی نەتەوە یەكگرتاوەكان بۆ دانێیااان: بەهۆی ئەو یەیررانە ڵەترایە كە براوە هرۆی  یرادباونی  ووداو   9

 ٢٠٢٠ ەگە ی، ئایا ی 
  ە چاوەی ڵێیاو یەكێای گیای ئا رەتانی  ەلە اێنی  ١٠
  ٢٠٢٠ج ێل  شێد: تاندوتێژی خێزانی لە عێرایلە  ایەی ئاكامە خراڵەكانی كۆ ەنا.  ەناە ی بەیان بۆ دیرا ات و ڵالن دانان  ءا ام  ١١
 ١٥اح د یا م مفنت:  ە چاوەی ڵێیاو ل   ١٢
 ١١كۆمەكی نەتەوە یەكگرتاوەكان بۆ دانێیااوان: د ەخای تاندوتێژی ل   ١٣
 جێهانی كۆڤێد و تاندوتێژی دژی ئا رەتان ئەو  پكا انەی كە دەشێل كە تی تەند و ای و  ێساەمی تەند و ای بگرپاەبە  پكاراوی جێهانی تەند و ای ڵەتای   ١4
ونی كرپری كەم و ئامرادەنەبا كا ی نا ك: وەهە وەها ڵێی دەڵێن كا ی بەشی یان كاتی یان وە  ی بە بە او د لەگەڵ كا ی جێگێر بە دەوامی كامل، ئەمەش دەنارسپاەوە بە   ١٥

 ڵا ا انی كۆمەاڵیەتی و دڵنێایی و  ناو دا ی ما ەكان بەكا .
انی لە كەمتەكانی بەغدا، و ج ێل و أ كان  عێد خەتاب: كێیەكانی كۆمەاڵیەتی و دە وونی و ڵە وە دەیی ئا رەتان و  اگاپز اوانی ئا رەت لە عێراق دیرا ەتێكی مەیدا ام  ١6

 ٢٠١8ئەنبا ،  ەالحەددین:  انكۆی یە ماك 
 بەغدا ٢٠٢٠چاوڵێكەوتن لەگەڵ  ندس عەباس شا ە ای  ەگە ی كۆمەاڵیەتی تاپژە ەكە ئەنجامی داوە لە ئەیلالی   ١7
  ندس عەباس١8
 ٢٠٢٠ێدەین ئایا ی حسن لەتێف كا م  وبێدی و ئەوانێرت: تاپژینەوەی حاڵەتی هەژا ی و ئا اەكانی بژپای لە عێراق ئاكامە خراڵەنی یەیرانی كۆ ەنا.بنكەی  ا   ١9
ڵەترای ڤایرە ری كۆ ەنرا )یاداشراێكی : تاندوتێژی  ێكسی لە ە  بنەمای كۆمەاڵیەتی  پگری كردن لێی و  ووبە ووبراونەوەی لەمێرانەی IFRCخاچی  ا  و مانگی  ا    ٢٠

  پنامیی
  ندس عەباس  ٢١
  ندس عەباس  ٢٢
  پكاراوی تەند و ای جێهانی و  یادباونی ڵێداویسای بۆ دڵنێایی دابێن كردنی خزمەتگا ا ی كاالێای بە   بۆ چا ەك ملێۆن ڵەنابە   ٢٣
 م ئەنجامی داوە چاوڵێكەوتن لەگەڵ ڵا پزە  نە مێن یە ەداغی. تاپژە  لە ترشینی دووە  ٢4
 چاوڵێكەوتن لەگەڵ ڵا پزە  نە مێن یە ەداغی. تاپژە  لە ترشینی دووەم ئەنجامی داوە  ٢٥
 ٢٠٢٠ناپنە ایەتی وە ا ەتی كۆچ و كۆچبە ان لە گرەڵی گفااگۆ كە لە بەغدا  ا كرا ئابی   ٢6
 بە پاەبە ی  ەناە ی  ەشنبێری كە نە ان هەولێر  ٢7
 تاانا ا ی ئا رەت ە مانگەی   ٢8
 چاوڵێكەوتن لەگەڵ عەلێا ئەنسا ی بە یِاەبە ی  پكاراوی بنل لرا ێدەین٣9
 ئەنجامی داوە لە بەغدا ٢٠٢٠چاوڵێكەوتن لەگەڵ  ندس عەباس شا ە ای بنەمای  ەگە ی تاپژە  لە ئەیلالی   ٣٠
 گفااگۆی تاپژە ی كۆمەاڵیەتی  ەنا٣١

 اەبە ی  پكاراوی بنل لرا ێدەینچاوڵێكەوتن لەگەڵ عەلێا ئەنسا ی بە ی٣٢ِ 
 ئەنجامی داوە لە بەغدا ٢٠٢٠چاوڵێكەوتن لەگەڵ  ندس عەباس شا ە ای بنەمای  ەگە ی تاپژە  لە ئەیلالی   ٣٣
 عەلێا ئەنسا ی  ٣4

 


