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 :كىێشەپ  -١

 

ڵكى ئارام بۆ خه يهکیناگهپه بووه ، ههرێمی کوردستان١٩٩٢ساڵى  لههوە رێمى كوردستانههتى حكومه زراندنىدامه  ىتارهسه له

، رێمى كوردستانههتى حكومه. واڵتانى دراوسێ عێراق و له يى لهوهتهبى و نهزههى ئايينى و مهموو پێكهاتههه به ئاواره

نى ااڵسدا له پێشوازی کردن و داڵدەدانی ئاوارەکان سهرەڕای ئهو قهيرانه دارايی و سياسييهی له وامى پيشانردهبهڕابهرايهتييهکی 

 رووبهڕووی بووەوە.  ٢٠١٤ساڵی  دوای و پاشان له كاندهوهنه

 

 بهها و له وەگيرييهکی پتهو کردووەتهجهختی لهسهر پشت رێمى كوردستانههتى حكومهخۆی،  مرۆييهکانیله جێبهجێکردنی ئهرکه 

بنهما سهرەکييهکانی مافی مرۆڤ، وەکو مافی تاکه کهس، ئازادی، پێکهوەژيانی ئاشتييانه، تهبايی ئاينهکان و رێزگرتن له فرەيی. ئهمه 

سياسهتی ئاشکرای ههرێم بووە که ئاوارەکان دڵنيا بکاتهوە ئهوان لهگهڵ هاواڵتيانی تری کوردستان مافی يهکسانيان ههيه  بۆ سوودبينين 

که  گييهکانئاستهنيفييهکان له عێراق و زيادبوونی ڵبوونهوەی جياوازييه سياسيی و تاقوووزاريی و دەرفهتهکان. سهرەڕای له خزمهتگ

خهڵکی کوردستان دەبووەوە، خهڵک دەرگای ماڵی خۆيان کردەوە و وەکو ميوان پێشوازييان له پهنابهرانی سوريا و ڕووبهڕووی 

الواز ناسراون و لەژێر مەترسی دوورخستنەوە ئاوارە و پەنابەران لە سەرتاسەری جیهان بە  .ارەکانی پارچهکانی تری عێراق کردئاو

و پەراوێزخستن دان، بەاڵم هەرێمی کوردستان ئەوەی سەلماند کە بە خواستی سیاسی دەشێ پێکەوەژیانێکی ئاشتییانە فەراهەم بێت لە  

 سەختترین باروودۆخیشدا.

 

ی ئاوارەبوون لە ناوخۆی عێراق و واڵتانی دراوسێوە هەبووە بۆ ناو هەرێمی کوردستان. بەاڵم قۆناغ نیندچەلە سااڵنی نەوەدەکانەوە، 

 وەوە، ئاوارەبوونی زۆرەملێ گەیشتە ئاستێکی بێوێنە بەهۆی بەردەوام زیادبوونی گرژی و نائارامیی، توندوتیژی -٢٠٠٣ ساڵی  لە

 وتنی داعش.ركەدهڕى تایفى و تیرۆر و شە لە ئەنجامی ەوەى جۆراوجۆرشەڕههە

 

رانی نا بۆ بهڕێوەبردنی قهييزمهکان و توانستهکانی خۆی بنياد، به سهرکهوتووييی ميکانرێمى كوردستانههتى حكومهلەو کاتەوە، 

گهورەی مرۆيی و ئاوارەبوون، ئهمهش بۆ پاراستن و هاوکاری کردنی مليۆنان خهڵکی لێقهوماو. به سهرکهوتن له پاراستنی ئاسايشی 

( پهنابهری سووری لهخۆ گرتووە ٣٠٠.٠٠٠زياتر له دوو مليۆن ئاوارەی ناوخۆ و ) رێمى كوردستانههتى حكومهسنووری خۆی، 

ەبێ ب ڕەچاوی سەرجەم پێوەرەکانی کردووە بۆ پێشوازی کردن لە ئاوارەکان رێمى كوردستانههتى حكومها له دە ساڵی رابردوودا. تهني

هندە زياتر پاب م وانهی زۆر فێر بووە ورێههتى حكومه. لەگەڵ ئەوەی کە ئاینییجیاوازی کردن لەسەر بنەمای نەتەوەیی و تایفی و 

وی ، له سهرومێرتى ههحكومهتۆماری مرۆيی ئهوە پيشان دەدات که  ڕاپۆرتی ۆی له داهاتوو دا برەو پێبدات،بهوەی که ڕۆڵی مرۆيی خ

تی پێشکهش کردووە و به بهراورد لهگهڵ حکومهته نيشتيمانی و ههرێمييهکان له ڕۆژههاڵ بنهما مرۆييه نێودەوڵهتييهکان هاوكارى

 ت. ناوەڕاست دا به پلهی يهکهم دێ
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 :٢٠١٧تاکو ١٩٩٢شەپۆلەکانی ئاوارەبوون لە  -٢

 

 ئاوارەبوون لە سااڵنی نەوەدەکان قۆناغی یەکەم:

، لە هەمان ماوەدا هێنا ، خهڵک له تورکيا و ئێران و سوورياوە هانايان بۆ ههرێمی کورستانماوەی جياوازدا و له نهوەدەکانسااڵنى له 

 رژێمىکه له دەستی زوڵم و زۆری  كانشيعه ى پارتهركردهندامان و سهئه بە تایبەتیئاوارە عێراقییەکان و سیاسییە ئۆپۆزسیۆنەکان 

زۆرێک له ئاوارە و پهنابهران گهڕانهوە شوێنی خۆيان ياخود  ئارام، پهناگهی تاكه هێنا وەکوان بهعس ڕايان کردبوو هانايان بۆ کوردست

( پهنابهری ئهو ٤٠،٠٠٠جيهان. لهگهڵ ئهوەشدا، ئێستا ههرێمی کوردستان هێشتا داڵدەی )رى رانسهسه له وهرهكۆچيانكرد بۆ واڵتانى ده

 سهردەمهی داوە. 

 

  ٢٠١٠-٢٠٠٣قۆناغی دووەم: ئاوارەبوون لە ماوەی نێوان 
 

 اكانىپارێزگله  توندوتيژی و ياخيبوون و تيرۆر باری ئهمنی و زيادبوونی تێكچوونى، ٢٠٠٣ساڵى  له ڕى ئازادى عێراقدواى شهدوابه

ئهو بارگرانييهی بههۆی داڵدەدانی ناوەڕاست و باشووری عێراق، بووە هۆی ئهوەی مليۆنان کهس ماڵ و حاڵی خۆيان جێبهێڵن. سهرەڕای 

 ردستانكو مىێرههئاوارەکانی پێشوو ههبوو و له چوارچێوەی توندوتيژييهکی چڕ و جهمسهرگيری تايفی له بهشهکانی تری عێراق، 

 مهندانه ئاسايشی بۆ خێزانه ئاوارەکان دابين کرد که له نهتهوە و ئاينی جياواز پێکهاتبوون.ئارەزوو

رێمى كوردستان هه نايان بۆو په  كانيان جێهشتنهوێماڵ و ش عێراقیى ئاواره (زارهه ٨١٠) ، زياتر له٢٠١٠و  ٢٠٠٣نێوان سااڵنى  له

کوردی سوونی،  ٣٦يان عهرەبی سوونی، ٪٪٢٤، دا ٢٠٠٣هنێو ئهو ئاوارانهی دوای . لله ناوچهکهدا ى ئارامناگهپه كو تاكههێنا وه

 به ايشئاس وشىباشتر بوونى رهئهوانی تر له نهتهوە و ئاينی جياواز بوون، وەکو يهزيدی و تورکمانهکان. دوابهدوای مهسيحی و  ٢٥٪

بهيهکجاری له ههرێمی  ٢٠٠٣( ئاوارەی دوای ٩٦،٥٠٠کان گهڕانهوە، بهاڵم )ناوچهکانيان، زۆربهی ئاوارە ويى لهيكى رێژهشێوه

لهگهڵ  يهکسانی بايى وته به مهسيحين و ئێستا ٢٣کوردی سوونی و ٪ ٤١يان عهرەبی سوونين و ٪٢٩کوردستان نيشتهجێ بوونه که ٪

 .دەژين ئارامى و به هشتهجێ بوونني خۆداهاواڵتيانى ئهو کۆمهڵگهى خانه

 

 ٢٠١١ ساڵی قۆناغی سێیەم: ئاوارەبوون لە دوای 
  

 ی دراوسێر بوون بۆ واڵتاننابههاواڵتيانى سوريا په له رچاوبه كىيهژماره  ،٢٠١١ سوريا ساڵى ههڵگيرسانی شهڕی ناوخۆ لهدواى 

دا مانهوە.  كوردستان مىێرهه تىحكومهله ژێر چاودێری و پاراستنی رێمى كوردستان و هه هاتنه رنابهپه (٢٥٠،٠٠٠نزيکهی ) و

رێم ڵ هاواڵتيانى ههگهكان لهناو شاره وانى تر لهئه دهۆك و ولێر و سلێمانىرسێ پارێزگاى هههه ژين لهمپ دهنۆ كه ن لهيا٤٠ئێستا ٪

 ژين.ده

تنه ههرێم، ههموو شتێکيان لهدوای خۆيان جێهێشتبوو و بهتهواوی پشتيان بهستبوو بهو هاوکارييه مرۆييانهی ئهو پهنابهرانه کاتێک گهيش

کرد لهسهر بنهمای مافی مرۆڤ، که ئازادی هاتووچۆ و نيشينگه و مۆڵهتی ێم، سياسهتێکی بێوێنهی پهيڕەورتى ههحكومهپێيان دەگهيشت. 

کهمپينی کۆمهک  يشبۆ فهراههم دەکردن. هاواڵتيانی سيڤيل وستی و پهروەردەخزمهتگوزاری تهندر رگرتن لهسوود وهکارکردن و 

کۆکردنهوەيان بۆ  خێزانه پهنابهرەکان ڕادەگهياند و دەرگای ماڵهکانيان به ڕووياندا کردەوە. له ئهنجامی ئهو سياسهته بهرپرسانه و 

ى ێستا ژمارهئ کۆمهاڵيهتی پارێزراوە. بايىون و تهتهو وە پشت بهخۆيان دەبهستن ی پهنابهران ئێستا لهڕووی ئابوورييه٦١مرۆڤانهيه، ٪

 .كوردستان رێمى هه له سهكه ( ٢٧٠،٠٠٠) و تهنانهت فهلهستينيش رانى سوريا و توركيا و ئێراننابهپه
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 ٢٠١٤قۆناغی چوارەم: ئاوارەبوون لە دوای ساڵی 
 

 ستيكردن بهده ستى داعشيڕيكخراوى تيرۆر ،٢٠١٤له ساڵی  ى ترندين شار و شارۆچكهچهپاش  داگيركردنى شارى موسڵ و 

کوشتنی بێ جياوازی و چهندين تاوانی دڕندانهی تر که گهيشتنه ئاستی  دڕندانهی توندوتيژی وەکو کوشتنی بهکۆمهڵ و تێكىڵمههه

 ناوخۆى عێراق، كه بوون له س ئاوارهكه (مليۆن )سێ زياتر لهپاکتاوی ڕەگهزی و تاوانی دژ به مرۆڤايهتی. له ماوەی چهند مانگێکدا 

رێمى تى هههاواڵتيان و حكومه. جارێکی تريش بوون ههرێمی کوردستانى س ئاوارهكه (زارد ههشت سهنێك و ههۆملي)ى نزيكه

 .كانيانسهرەتاييه هيتگوزاريى و پێداويستيخزمهکرديان بۆ دابينکردنی ئهوەی له تواناياندا بوو كان كرد و ئاواره كوردستان پيشوازييان له

و ئاسايش، ههرێمی کوردستان ڕازی بوو لهسهر بهشداری پێکردنی هاوبهشه نێودەوڵهتييهکان له ههڵگرتنی  پاراستنجگه له دابينکردنی 

ئهو بهرپرسيارييهتييه مرۆييه، ههربۆيه زەوی بۆ درووستکردنی کهمپهکان بۆ دياری کردن و تۆڕی کارەبای گشتی بۆ ههموو کهمپهکان 

 . بهست

سياسهتێکی پهيڕەو کرد بۆ دەستگهيشتنی ئاوارەکان به خزمهتگوزاری تهندروستی گشتی  كوردستان مىێرتى ههحكومهههروەها، 

تی هش لهگهڵ دەسهاڵتدارانی حکومههرێمي بهخۆڕايی و قوتابخانهکان ڕاسپێردرابوون که منداڵه ئاوارەکان ناونووس بکهن و حکومهتی

ی لە ژمارەی دانیشتوانی کوردستان ٣٠گەورەی ئاوارەبوون ٪ئەم شەپۆلە دا کاری دەکرد بۆ دابهشکردنی خۆراک بهسهرياندا. عێراق

هەروەها خەڵکی سیڤیل و هاوبەشە نێودەوڵەتییەکانیش  تى هەرێمتى پارێزگاكان و حكومەحكومەزیادکرد لەماوەی چەند مانگێکی کەمدا. 

 هەرێمی کوردستان.  لەی ئەمەش فشاری زیاتری خستە سەر ڕۆڵ و واڵمدانەوەی مرۆی، ڕووبەڕووی تەحەدی گەورە بوونەوە

 

ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنی شاری موسڵ، هەرێمی کوردستان بەهۆی ئەو وانانەی لە ئەزمونەکانی پێشووەوە وەری  لە ئامادەکارییەکان بۆ

اوخۆ نگرتبوو کاری وردی کرد بۆ بەهێزکردنی ئامادەباشیی و بەڕێوەبردن. ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان لە وەزارەتی 

  جێیخۆ، ڕاسپێردرا بۆ ڕابەرایەتی کردنی هەوڵەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی بە هاوبەشی لەگەڵ کۆمەڵگەی کە تازە دامەزراوە

و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی مرۆیی  ئامادەکاری و هەماهەنگی بکەن بۆ واڵمدانەوەی بارودۆخەکە. ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی 

دانانی پالنێکی مرۆیی هاوبەش لەگەڵ حکومەتی فیدڕاڵ  و هاوبەشە مرۆییەکان. پالنەکە لە دروست کرد بۆ  قەیرانەکان، میکانیزمێکی

. رزەبو داوای پشتگیریی وهاوکاریی بەپەلەی کرد بۆ ڕێکخستن و ئیدارەدانی ئۆپەراسیۆنی مرۆیی ئاست داندرا  ٢٠١٦حوزەیرانی 

 ٢٠١٦کەس لەماوەی ئۆپەراسیۆنەکانی ئازادکردنی موسڵ لە تشرینی یەکەمی وەکو ئەوەی چاوەڕوان دەکرا، زیاتر لە ملیۆنێک 

ملیۆن( ئاوارە لە  ١،٢، )٢٠١٧. تاکو تشرینی یەکەمی رێمى كوردستان كردهە ووى لەڕ ( کەس٢٥٠،٠٠٠ئاوارەبوون و لەنێویاندا )

لە ( کەمپدا دەژین ٣٨لەنێو )یان  ١٨و ٪ كانشارو چارۆچكە لە یان لەگەڵ خەڵکی کوردستان دەژین٨٢؛ ٪تەوەکوردستان ماونە

  سەری هەرێمی کوردستان.ناسەر

 

خۆگونجانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و کۆمەڵگەی  توانستیبەهۆی شەڕی قورسی دژ بە داعش و قەیرانی سیاسی و ئابووری، 

ەما مرۆییەکانی خۆی و بەردەوام دەبێت لە مەدەنی زۆر الواز بووە و کەمی کردووە بەاڵم حکومەتی هەرێم هەر پابەندە بە ڕاگرتنی بن

 : كوران وهنابەو پە ئاواره تگوزارى بەش كردنى خزمەپێشكە لە بووه وامەردهبە ، هەروەکخزمەتکردنی ئاوارەکان

 

 ەکان؛بۆ درووستکردنی کەمپ رخانكردنى زەویتە 

 ؛كانمپەناو كە ێرخانی لەتۆڕی کارەبا و ژ راكێشانى دروستکردنی کەمپەکاندا و 

  ؛دابینكردنى پاراستن و ئاسایشو کەمپەکان  ناو لە ئیدارەی مەدەنیدانانى 

  خزمەتگوزاریی یاسایی و تەکنیکی بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی رەگەزیی و سێکسی لەناوە و كردنى پێشكشە

 دەرەوەی کەمپەکان؛

 لە قوتابخانە ناوخۆییەکان بۆ ئەوەی خوێندن بە زمانی عەرەبی بۆ منداڵە ئاوارەکان دابین بکرێت؛  ى دەوامی زیادەوهكردنە

 ی مندااڵنی ئاوارە خراوەنەتە بەر خوێندنی فەرمی و نافەرمی. ٩١ی مندااڵنی پەنابەر و ٪٥٨لە ئێستا دا ٪

 بەیەکگەیشتنەوەی منداڵەکان بە خێزانەکانیان؛بۆ  ئاسانکاری کرد 

  دابینکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی گشتی بۆ سەرجەم ئاوارە و پەنابەران، وەکو ئامادەکردنی تیمی پزیشکی و

 نۆرینگەی گەڕۆکی فریاگوزاری؛ 

 دەرکردنی ڕێنمایی ئاسان بۆ هاتووچۆکردنی کارمەندانی بواری مرۆیی بە ئازادی؛ 

 نی پڕۆسەکە بۆ کەلوپەلە مرۆییەکان؛لێخۆشبوون لە باج و دەرکردنی میکانیزمی باش بۆ خێراتر کرد 

  و سەرجەم الیەنەکانی کۆمەڵگە تا پێشوازی و پشتگیری لە ئاوارەکان بکەن میوندار داواکردن لە کۆمەڵگەی  هاندان و

 وەکو میوانی خۆیان؛

  .گرتنەبەری چەندین ڕێ و شوێنی پێویستی تر 
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 ٢٠١٧قۆناغی پێنجەم: ئاوارەبوون لە ساڵی 
 

حهشدی شهعبی چهندين ههڵمهتی سهربازييان ئهنجام دا له ناوچهکانی کهرکوک، خانهقين، ، سوپای عێراقی و٢٠١٧ئۆکتۆبهری  ی١٦له 

زومار و چهند ناوچهيهکی تر. ئهمهش بووە هۆی سهرههڵدانی توندوتيژی، ن کۆپری، مهخمور، شنگال، رەبيعه و خورماتوو، ئاڵتو

و کردنه ئامانجی دانيشتوان، بهتايبهتی کوردەکان. له  و وێرانکردنی موڵک و ماڵی هاواڵتيان ئازار و ئهشکهنجه، تااڵنکردن، سووتان

ههرێمی کوردستان. زۆرينهی  ئهو خهڵکه تازە  روويان كرده ( هاواڵتی ماڵی خۆيان جێهێشت و بۆ پاراستن١٦٠،٠٠٠ئهنجامدا )

ە دراون، و ههندێکيشيان له بينای تهواونهکراو و شوێنی گشتی و ئاوارەبووانه لهاليهن خزمان و هاوڕێيان و خێزانی مهدەنی داڵد

کۆمهڵگهی خۆجێيی و  وه بههۆی کهمبوونهوەی توانی حکومهتی ههرێم زۆر خراپ دا له ئێستا کهمپهکاندا ماونهتهوە.  بارودۆخهکه

 سنوورداری هاوکاری نێودەوڵهتی. 

 

 

 :تاندارایی ئاوارەبوون لەسەر هەرێمی کوردس کاریگەریی  -٣

 

ئهرکێکی قورسهوە. تێچووی سااڵنه به ، حکومهتی ههرێمی خسته ژێر باری ٪٣٢ ىرێژه ژمارەی دانيشتوانی به خێراىزيادبوونی 

لهڕێی  ييهوە توڵهڵگاى نێودهن كۆمهاليهلهى  ٪٢٥بڕی نها تهبليۆن دۆالری ئهمريکی( دەخهمڵێندرێ، لهو ڕێژەيهش  ٢نزيکهی )

تى شانى حكومه رسه وتۆتهى كه ٪٧٥ى تر وهئه دەکرێ،دابين ئاژانسهکانی نهتهوە يهکگرتووەکان و ڕێکخراوە نێودەوڵهتييهکانهوە 

 وئهەوە کاريگهری دەخاته سهر ههرێمهکه. -٢٠١٤له  و خهڵکی مهدەنی سهرەڕای ئهو قهيرانه داراييه قووڵهی رێمى كوردستانهه

وى رچازينى بهو دابهرێمى كوردستان ى ههبودجهبهشه بڕينى بڕياری حکومهتی فيدڕاڵ بۆ هۆى  به ق بووهزۆر زياتر زه داراييه فشاره

 .وتنرخى نه

 

کۆمهاڵيهتی، پهروەردە، ئابووری و مرۆيی ئاوارەکان و پاراستنی سهرجهم  پێداويستیبۆ دابين كردنى  ملێنراوخه بڕی تێچووی

 رهههتێچووی دابينکردنی پێداويستييه  دۆالری ئهمريکی( له ساڵێکدا. مليار ١،٩) له می كوردستان بريتيهههرێمافهکانيان له 

وستی، پهروەردە، ئاو و پاکوخاوێنی، کارەبا، تهندر، وەکو شوێنی حهوانهوە، ئاسايش، كيهئاوارە ههر ڕۆژانهیسهرەتاييهکانی 

 اوارە و پهنابهر له کوردستان دا.مليۆن( ئ ١.٥مليۆن دۆالری ئهمريکی(. به بوونی ) ٣.٧بهڕێوەبردن و ئيدارەدانی کهمپهکان دەکاته )

 

 یە:ختەی تێچووی ئاوارەکان بەم شێوەپو

 دۆالری ئهمريكی ٥،٥٥٠،٠٠٠: خهرجی ڕۆژانه 

  :دۆالری ئهمريكی ١٦٦،٥٥،٠٠٠خهرجی مانگانه 

  :دۆالری ئهمريكی١،٩٨٨،٠٠٠٠٠٠خهرجی سااڵنه 

 

 

 

 :مرۆیی و سیاسەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ۆڵیکاریگەری ڕ -٤

 

 هەلی کار

 

ێم، سياسهتێکی بۆ سهرجهم ئاوارە و پهنابهران پهيڕەو کرد لهسهر بنهمای مافی مرۆڤ ئهوەش پێدانی مۆڵهتی نشينگه و رتى ههحكومه

ئامارێکی دڵخۆشکهری رێژەی کاری  ر ونابهپهو  كى زۆرى ئاوارهيهتى كاركردن بۆ ژمارهرفهى دهمايه ش بووه. ئهوهکارکردن بوو

 و داهاتێک وەدەست دەخهن نكهكار ده ،نتوانن كاربكهى دهوانهرانى سوريا ئهنابهى په٪٨٧،٩كان و ى ئاواره٪٦٣،٥بهرههم هێنا، که 

 به يهکسانی تى كارفهرهو دابين كردنى د وهدۆزينه بۆ یكانوڵهههی وامردهبه ێم پابهندە بهرتى ههحكومه كان.مپهى كهوهرهده ە وناو له

و ههر بهم مهبهسته چهندين سهنتهری ڕاهێنانی کردووەتهوە بۆ ئاوارە و پهنابهران تاکو بتوانن  رێمى كوردستانوو هاواڵتيانى ههمبۆ هه

 هی ميواندار. و لهگهڵ کۆمهڵگايبهت به خۆيان لهناو کهمپهکان کار بدۆزنهوە ياخود ببنه خاوەن کاری ت
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 ئازادی هاتووچۆ

 

، لهناو ههرێم دا يان ههيهی هاتووچۆنيشتهجێن ئازادی تهواو لهگهڵ کۆمهڵگهی ميواندار انهی له ناو شارەكانئاوارە و پهنابهر ئهو

قوتابخانه و چوونه مهبهستی ڕاپهڕاندنی كار و  هب ئازادن له هاتووچۆکردنت بهوانهی له كهمپهكاندا نيشتهجێن ئهوانيش ەسهبار

مۆڵهتی نشينگهيان  انئاوارە و پهنابهر سهرجهم  ی خزمهتگوزاری گشتی و سهردانيکردنی دۆست و خزمانيان.ننهخۆشخانه و وەدەستهێنا

، پهنابهران تهنانهت دەتوانن سهردانی خێزانهکانيان بکهن له ههرێمی کوردستان دا هاتووچۆ بکهن پێدراوە و به ئازادانه دەتوانن له

سرووشتی ئاڵۆزی ئاوارەبوونی  ىوهنگدانهرهئهم سياسهتهی حکومهتی ههرێم  ێنهوە کوردستان بێ هيچ ڕێگرييهک.بگهڕ و سوريا

 . كانيانماڵهکێشانهی که خێزانه ئاوارەکان ڕووبهڕووی دەبنهوە کاتێک دەيانهوێت بگهڕێنهوە  وو ئه درێژخايهنه

 

 

 سوودبینین لە خزمەتگوزارییەکان  

 

ن، تهمی خوێندسئاوارە و پهنابهرانی ههرێمی كوردستان له خزمهتگوزارييه گشتيهكانی وەكو ) ئاوی خواردنهوە، كارەبا، سيسهرجهم 

 انكو هاواڵتيانى كوردستوهبه يهکسانی ( ..هتدسيستهمی تهندروستی گشتی، قيرتاوكردنی شهقام، دامهزراندنی سيستهمی ئاوەڕۆ

و شکۆی مرۆڤ  مافی مرۆڤ بنهما سهرەکييهکانی بهه ی حكومهتی ههرێمو پابهندبوون ابوونبڕو ڕەنگدانهوەی . ئهمهشنندسوودمه

بڕوای وايه که ئهم سياسهته گرنگی زۆری ههيه له يهکگرتنی  حكومهتی ههرێم. سهرەڕای ئهوەش داتهنانهت له بارودۆخی سهختيش 

 کۆمهاڵيهتی و متمانه و پێکهوەژيانی ئاشتييانه. 

 

زەوی بۆ دروستکردنی شوێنی خوێندن دابين کرد و ژمارەی دەوامی  حكومهتی ههرێمخوێندنی منداڵه ئاوارەکان،  هەلیکردنی رزیات بۆ

قوتابخانهکانی زياد کرد بۆ زياتر له دوو دەوام. ههروەها مامۆستای دامهزراند بۆ ئهوەی لهو قوتابخانه و سهنتهری فێرکارييانه وانه 

ی مندااڵنی پهنابهر خراونهته بهر خوێندنی فهرمی، ئهم ڕێژەيه بۆ مندااڵنی ٪٥٨مپهکان دا. له ئێستادا ناوەوە و دەرەوەی که بڵێنهوە له

سااڵنه ژمارەيهک کورسی خوێندنی له زانکۆ گشتييهکانی ههرێم بۆ ئهو خوێندکارە  حكومهتی ههرێم.  جگه لهوە، ٪٩١ئاوارە بريتييه له 

 .  زانكۆ له ئاوارانه تهرخان کردووە که دەيانهوێت درێژە به خويندنيان بدەن

 

خانەی ەخۆشسەرجەم ئاوارە و پەنابەران کە سوود لە نڕێگهی داوە به  كوردستان مىێرتى ههحكومهسهبارەت به سيستهمی تهندروستی، 

، تەنانەت لەو رسوماتی تۆمارکردنەش بەخشراون کە هاواڵتیانی کوردستان دەیدەن. گشتی و سەنتەری پزیشکی وەرگرن بە خۆڕایی

اوانترکردنی فر بۆار و کارمەندی پزیشکی تری بۆ نۆرینگە و سەنتەرە پزیشکییەکانی ناو کەمپەکان داناوە یهەروەها دکتۆر و پەرست

پزیشکی و خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان بۆ هەموو ئەوانەی لەناو کەمپەکاندا دەژین و ناتوانن دەستیان بگات بە  تگوزارىخزمە

 وە.نەخۆشخانەکانی ناو شار بەهۆی دووری و تێچووی ڕێگا

 

ێدراوە وە و بيريان بۆ لمۆليدەی کارەبايان بۆ دابين کرا خۆدسهرەڕای ئهوەش، ههموو کهمپهکان ئاو و کارەبای گشتيان بۆ بهستراوە يا

بۆ دابينکردنی ئاوی خاوێن و کارەبا. ڕێگاوبانيشيان بۆ دروست کراوە و ڕێگای کهمپهکان بهستراونهتهوە به ڕێگای سهرەکی شارەکان 

 به ئاسانی بتوانن هاتوچۆ بکهن، ئهم ههواڵنه به پشتگيری هاوبهشه نێودەوڵهتييهکان بووە. كان ئاوارهتاکو 

 

 

 پاراستن و دادپەروەری  

 

 ن، شانازی بهوە دەکات که وەکو پهناگهيهکیكوردستا مىێرتى ههحكومههۆکاری سهرەکی ئاوارەبوون ئهشکهنجه و ترس و توندوتيژييه. 

 زامنی ئاسايش و پێکهوەژيانی مێرتى ههحكومهله توندوتيژيی.  ی سيڤيلی ههاڵتووی عێراقی و سوريائارام ههلبژێردراوە بۆ خهڵک

بێ وەری بهسهر ههموواندا جێبهجێ دەكات بهسهروەری ياسا و دادپهر ،ئاشتييانهی کردووە  بۆ ئاوارە و پهنابهران و هاواڵتيانی خۆشی

 جياوازی.

ۆ بەڕێوەبەرایەتی و نوسینگەکانی خۆی زیاتر کردووە ب ی ههرێم بهرپرسيارێتیتحكومهئهمن و ئاسايشی گشتی، دابينکردنی  جگە لە

لە زۆربەی کەمپەکان دا و دامەزراندنی تیمی  نووسینگەلەڕێی کردنەوەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی ڕەگەزی و سێکسی، ئەمەش 

ۆڵەتی کارکردن و دامەزراوەکانی خۆی خستووەتە بەردەست بۆ تیپەڕاندنی مامەڵەی نشینگە و مگەڕۆک، هەروەها سەرچاوە و 

 نوێکردنەوە و دەرکردنی ناسنامە و بەڵگەنامەی نیستیمانی بۆ ئاوارە و پەنابەران، هەموو ئەم خزمەتگوزارییانەش بەخۆڕایین. 
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 سیاسەتی گەڕانەوە

 

 ويش، ئهوهرانهى گهپڕۆسه ت بهبارهسه يههه ، ههڵوێستێکی جێگير و ڕوونی كوردستان مىێرتى ههحكومهوەزارەتی ناوخۆی 

به لهبهرچاوگرتنی باشترين بهرژەوەندی هاواڵتيان، شکۆدار و ئارەزوومهندانه. گهڕانهوەی ئاوارەکانه له ههلومهرجێکی پارێزراو و 

 بهڕێوەبچێت. کی سهرکهوتووی شهفافههرێم بهجدی کاری لهسهر ئهوە کردووە که گهڕانهوەی ئاوارەکان به پڕۆسهيه

 

ووست بۆ خهڵکی ئاوارە زامن و بۆ ئهوەی گهڕانهوەيهکی سهالمهت و ئارەزوومهندانه و در تىوڵهنێودهڕەچاوکردنی ياسای مرۆيی  به

داخستنی کهمپهکان ياخود ههر شێوازێکی فشار بۆسهر  كوكو فشار وهوه هيچ بڕيارێکی دەرنهکردووە مێرتى ههحكومهبکرێت، 

ههوڵی داوە و بهردەوام دەبێت له  كوردستان مىێرتى ههحكومهئاوارەکان بۆ ئهوەی بگهڕێنهوە ناوچهکانی خۆيان. لهگهڵ ئهوەش دا 

سانی کردن و کارئا پشتگيری بۆ ئهوەی ههرچی لهتوانايدا ههبێت بيکات بۆ  پێشوازی کردنی ههوڵی گهڕانهوەيان وبهردەوام دەبێت

 . ئهم سياسهتهش بهدرێژايی ئهم قهيرانه مرۆييه جێگير بووە کردنی گهڕانهوەی ئارەزوومهندانهيان.
 

 

 کاریگەری هاوکاریی مرۆیی 

 

ههماههنگی ، ناوەندی هاوبهشی مێرتى ههحكومهههيه،  داههوڵهکان ىوهاڵمادنهوهئهو بۆشاييهی له ههماههنگی و بۆ دياريکردنی 

ههميشهيی حکومهت بۆ ڕابهرايهتی کردنی ههماههنگی  و هاوکاريی مرۆيی.  كىيهرمانگهفهی دامهزراند وەکو  (JCC)قهيرانهکان

 سێ ههرله ههماههنگی ستراتيجی، ههروەها  بهرپرسبنکهی سهرەکی ناوەند له ههولێر؛  پێکدێت له (JCC)تۆڕی نوسينگهکانی 

ئاستى  يرانى مرۆيى لهبردنى قهڕێوهو به وهاڵمدانهو وهو سلێمانی و دهۆک که بهرپرسن له ههماههنگی نووسينگهکانی له ههولێر 

ڕۆڵی . ئهم تۆڕی نوسينگانه نهک تهنيا برەويان داوە به ههماههنگی لهنێوان حکومهت و کۆمهڵگهی نێودەوڵهتی، بهڵکو يدانىمه

سەرەکیش دەبینن لە ڕێکخستنی هەڵمەتە مرۆییەکان و ئاسانکردنی کاری کۆمەڵگەی مرۆیی. لەڕێگەی ڕێکخستن و ئاسانکاریی و 

ۆنيهتی چ ناوەندی هاوبهشی ههماههنگی قهيرانهکان ئهرێنييانه کاريگهری کردووەته سهر کات وهەماهەنگییەوە، تۆڕی نوسینگەکانی 

 ن له ههرێمی کوردستان دا. ههڵمهته مرۆييهکا یتێچوو و

 

 

 

  :کۆتایی -٥

 

اسايش بۆ دابينکردنی پهناگه و ئ كوردستان مىێرتى ههحكومهسهبارەت به ڕۆڵی  كاتدهئهم ڕاپۆرته ههڵسهنگاندنێکی گشتی پێشکهش 

و هاوکاريی بۆ ئاوارەکانی عێراق و پهنابهرانی واڵتانی دراوسێ له سێ دەيهی ڕابردوو دا. ههروەها تيشکی خسته سهر ئيجرائات و 

هناگهيهکی و گۆڕانی ههرێم بۆ پ ٢٠١٧تاکو  ١٩٩٢سياسهتهکانی ههرێم له بهڕێوەبردنی قهيرانی ئاوارەبوون له ماوەی نێوان سااڵنی 

له ڕاپۆرتهکهدا ههوڵ درا ئهوە ڕوونبکرێتهوە که چۆن لهڕێی ڕۆڵی ئارام لهناو عێراق و ڕۆژههاڵتی ناوەڕاستی پڕ ئاژاوە و شهڕئامێز. 

مرۆيی خۆيهوە ههرێمی کوردستان توانی ئهو پهناگه ئارامه دروست بکات لهههمان کاتيش دا ڕووبهڕووی سێ دەيه له جهنگ و کێشه 

 ئابووری و قهيرانی دارايی ببێتهوە.  و ئابلۆقهی

 

سهرکهوتنی ههرێم له بهدەمهوەچوونی پێويستييهکانی نزيکهی چوار مليۆن ئاوارە و پهنابهر له سااڵنی  رسه تههاوكات تيشك خراوه

ەوە، ههرێمی ٢٠١٤، لهگهڵ پاڵپشتييهکی زۆر سنوورداری کۆمهڵگهی نێودەوڵهتی و حکومهتی عێراقی. له ساڵی ٢٠١٧تا  ١٩٩٢

لێکهوتووەتهوە بۆ دانيشتوانی خۆی. سهرەڕای دەستکهوته  ىورهامى گهنجرئهدهرسی مرۆيی کهوتووەته سهرشان و کورستان بارێکی قو

مهزنهکانی سااڵنی ڕابردوو،  فشاری مرۆيی، قهيرانی دارايی و سياسهته نهيارەکانی حکومهتی فيدڕاڵ پێکهوە، پاشهکشهيهکی 

 مهترسيداريان به پێشکهوتنی ئامانجهکان کردووە. 

 

شوێنی حهوانهوە، تهندروستی، ئاوی خاوێن و کارەبا و خزمهتگوزارييهکانی تر، ، پهروەردەخزمهتگوزاری ژێرخان و کهمی و خراپی 

امه يهکێکی تر له دەرەنجبهشێوەيهکی بهرچاو کاريگهرييان خستووەته سهر باری ژيان و پێشوەچوونی کۆمهاڵيهتی لهناو ههرێم دا. 

له  ٣خانهنشينييه. ههروەها، ڕێژەی بێکاری سێ هێندە له )٪خراپهکان، دواکهوتنی موچهی فهرمانبهران و کهمکردنهوەی سوود و 

 ( زيادی کرد. ٢٠١٧له  ١٤بۆ ٪ ٢٠١٣
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پێشوازيکردن له ئاوارەی زياتر کارەساتێکی مرۆيی  ههر بۆيه تێپهڕاندووە،ى ئاوارهلهخۆگرتنی  اناىتوبێ شک ههرێمی کوردستان 

تهواوی پايهکانی کۆمهڵگه و ئابووری و سياسی و ئاسايش، ههروەها بێ م دەخاته ژێر ههڕەشهی ڕووخانی ێدروست دەکات و ههر

پشتگيری نێودەوڵهتی ناتوانێت چيتر ئهو پهناگه ئارامه بێت. بهبێ گۆڕانی ڕاستهوخۆ له سياسهتی نێودەوڵهتی، ههرێم ناتوانێت کردنی زياد

 ۆشگوزەرانی هاواڵتيانی خۆی و سهقامگيری ههرێم.دەست بگرێت به ڕۆڵه مرۆييه نمونهييهکهيهوە له کاتی پاراستنی ئاسايش و خ

 

ێت ی دەبترفشاری سهر ههرێم، ههر له ئێستاوە ئاکامی بهرپهچ نهدراوەی بهرههم هێناوە، بهاڵم ههڵوەشانی تهواو کاريگهری زۆر قووڵ

لهسهر تهواوی عێراق و ڕۆژههاڵتی ناوەڕاستيش. تهنيا ستراتيجی  بهڵکو و ئهو ئاوارانهی لهخۆی گرتوون نهک تهنيا لهسهر ههرێم

ڕاستهوخۆ و درێژخايهنی هاوبهشه نێودەوڵهتييهکان يارمهتی ههرێم دەدات بهرگهی ئهو پێشوەچوونه وێرانکهرانه ببێتهوە و درێژە بدات 

ەکو شوێنی تر بگرێتهبهر وناچار دەبێت ڕێوکی وەهادا، ههرێم له نهبوونی پشتگيريی و هاوبهشييه به ڕۆڵ و سياسهتی مرۆيی خۆی.

 ی ههرێم بۆ جێبهجێکردنی ئهرکی دەستووری خۆی بۆ پاراستنی سهقامگيريی و ئاسيشی ههرێمهکه. سياسهتی توندی هاتنهناوەوە

 

 یچارەسهری گونجاو؛ ستراتيجييهکه پێويسته له دابينکردنی هاوکاريی فرياگوزارييهوە بگۆڕێت بۆ سهرنج خستنه سهر کهرت

هاوکاری دارايی مرۆيی لهگهڵ سهرچاوە خۆماڵييهکان بۆ بهستنهوەی هاوکارييه مرۆييه خزمهتگوزارييه  سهرەکييهکان به يهکخستنی 

 یفرياگوزارييهکان به دروستکردنی سهقامگيريی و پێشکهوتن وەکو: يهکهم، دابينکردنی بودجهی پرۆژەی بچوک که کاريگهری خێرا

ودجهی پرۆژە سهرەکييهکان بۆ پێشخستنی خزمهتگوزارييهکانی وەکو بهرزکردنهوەی ژێرخانی ئابووری دابينکردنی بههيه؛ دووەم، 

 هئێستا و پڕۆژە تهواونهکراوەکان؛ سێيهم، دڵنيابوونهوە لهوەی که کۆمهڵگه ميواندارەکان سوود لهو هاوکارييه دارايی و قهرزان

 .کوردستان دارێمى ههو پێشکهوتن له واڵتهکه و وەردەگرێت که به عێراق دەدرێت بهمهبهستی سهقامگيريی 
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 و زاینیارییەکی تر بۆ هەر پرسیار

 (JCCبە ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان ) نتکایە پەیوەندی بکە

 

 ئیمەیل:

Info.jcc@moi.gov.krd 

Jcc@MoI.gov.krd  

 

 ژمارەی پەیوەندی کردن:

 +964 751 1205505 
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