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پێشەکی
پێشەکی

حکومەتی هەرێمی کوردستان – عێراق بە
دەست ئەو هەموو کێشانەی کە لە ناوەڕاستی
ساڵی  ٢٠١٤تووشی بووە دەناڵێنێ .سەرەتای
ئەو كێشانە بە بڕینی بەشە بوجەی هەرێم
لەالیەن حکومەتی عێراق دەستی پێکرد و پاشان
لەگەڵ درووست بوون و پەیدا بوونی شەڕی
داعش هاتنی ئەو شەپۆڵە ئاوارانەی ڕوویان لە
هەرێم کرد کێشەکان زۆرتر بوون .قەیرانەكان
تاکو ئێستا لە هەرێم بەردەوامن و هیچ
هیوایەکی روون نیە کە بەم زووانە
چارەسەربکرێت .هەرچەندە هاتنی ئاوارەکان کەمی کردووە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هاتنیان بۆ هەرێم
بەردەوامە .ئێستاش هەفتانە هەڕێم پێشوازی لە نزیکەی  ٤٠٠-٣٠٠ئاوارە دەکات سەرەڕای هەبوونی
 ٢٤٠،٠٠٠پەنابەری سوری و نزیکەی  ١.٢ملیۆن ئاوارەی ناوخۆی عێراق کە لە هەرێم دەژین.
هەرچەندە حکومەتی هەرێم دەرگای کراوەیە بۆ هەموو ئەوانەی دەیانەوێت لە م ناوچەیە بە ئارامی
ژیان بکەن ،بەاڵم لە خۆگرتنی ئاوارە و پەنابەری زیاتر لە توانای هەرێم دەرچووە .لەگەڵ کەمی
هاوکاری مرۆیی و نا دڵنیایی لەگەڵ شێوازی هاوکارییەکان لە داهاتوودا .ئەمەش بوەتە هۆی
دروستبوونی بۆشاییەك كە وەاڵمدانەوەی قەیرانی مرۆیی مەترسیدار و زەحمەتر كردەوە.
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پێشەکی
لە ئێستادا حکومەتی هەرێمی کوردستان ناتوانێت خزمەتگوزاری گشتی بۆ هاواڵتیانی دابین بکات.
بەتایبەت لە کەرتەكانی تەندرووستی و کارەبا .بۆ نموونە،
بۆ
خزمەتگوزاری تەندروستی تەنها رێژەی ٪٤٥-٤٠
هاواڵتیانی هەرێم و هەموو ئەو پەنابەر و ئاوارانەی روویان
لە هەرێم کردووە دابین دەكرێت .دابینکردنی کارەبای گشتی
جارێکی تریش لە  ١٨کاتژمێر بۆ  ١٠-٨کاتژمێر لە ڕۆژێک
کەمی کرد بۆ ئەوەی بتوانرێ كارەبا بۆ زۆرترین ناوچە
دابینبكرێت .سەرەڕای ئەمانەش زۆربەی پڕۆژەكانی کەرتی
تایبەت و گشتی بە هۆی نەبوونی پارە دواکەوتوون یان
وەستاون .بە پێی ئامارەکان نزیکەی  ٥٠٠٠پڕۆژەی کەرتی
گشتی لەگەڵ  ٣٠٠٠پڕۆژەی کەرتی تایبەت وەستاون و
دواکەوتوون ،وەستاندنی ئەم پڕۆژانە وایکردووە بە هەزاران
هاواڵتی ناوخۆیی و بیانی و ئاوارەو پەنابەر بێکاربن و
هەزاران كۆمپانیای بچوك و مامناوەند بکەونە ژێر قەرز و مایە پووچ بن.
هەر هەرێمێک کە سەرەڕای هەبوونی ئابووری باش و ژێرخانی بەهێز دەکەوێتە ژێر پاڵەپەستۆوە
کاتێک رێژە دانیشتووانی  ٪٣٠زیاد بکات .هەموو زیاد بوونێکی دانیشتووان داواکاری زۆر بە دوای
خۆیدا دەهێنێت ئەمە سەرەڕای ئەوەی حکومەتی هەرێم كێشەی هەبوو پێش درووست بوونی ئەم
قەیرانە مرۆییانە .تەنانەت كەموكوڕی هەبوو لە ژێرخانی خزمەتگوزاری گشتی .ئەم کێشە و
قەیرانانە وای لە حکومەتی هەرێم کرد دەست بكات بە چاکسازی ئابووری و كارگێڕی بۆ دەرچوون
لەم قەیرانانە و بەالیەنی كەمەوە كەمركدنەوەی مەترسی هەرەس هێنانی ئابووری.
ئێستا مووچەی چوار مانگی فەرمانبەرانی حکومەتی هەرێم دواکەوتووە و حکومەتیش زیاتر لە ١٦
ملیار دۆالر قەرزدارە .حکومەت هەوڵ دەدات داهات زیاد بکات و خەرجی کەم بکاتەوە .پێشبینی
ناکرێت ئەم کێشە ئابووریانە بە ماوەیەکی کورت و لە داهاتووێکی نزیک چارەسەر بکرێن .بێگومان
ئەمەش کاریگەری خراپتر دەكاتە سەر هاواڵتیانی هەرێم و ئاوارە و پەنابەران .پرسیارێکی گرنگ
هەیە کە پێویستی بە وەاڵم هەیە .ئەویش ئەوەیە ئەگەر حکومەتی هەرێم ئەم هەموو ئاوارەو
پەنابەری لە خۆ نەگرتبا ،بۆ کوێ دەچوون؟ ئاخۆ حکومەتی هەرێم تووشی ئەم قەیرانە ئابووری و
داراییە دەبوو؟ .بۆیە ئەرکی رێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و حکومەتی ناوەندی عێراقە بەشیک لە
هاوکاریە مرۆییەکان لە ئاستۆ بگرن بە دابینکردنی هاوکاریی دارایی راستەوخۆی حکومەتی هەرێم
تاکو لەم قەیرانانە ڕزگاری بێت .بە پێچەوانەوە كاریگەری ئەم بارودۆخە زۆر گەورەتر دەبێت و
راستەوخۆ کار لە حکومەتی هەرێم ناوچەکە دەكات بەتایبەتی ئاوارەو و پەنابەران .بارودۆخەکە
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پێشەکی
لەئاستێكی مەترسیدار و خراپدایە پێویستە بە زووترین کات یارمەتیە داراییەکان زیاتربکرێن و
چونكە بەم جۆرە مەحاڵە حکومەتی هەرێم بتوانێت بەردەوام بێت لە دابینکردنی داواکاری ئاوارە و
پەنابەران .هەرێمی کوردستان بۆتە جومگەیەکی سەرەکی لە ڕووی ئاسایش و سەقامگیری لە
ناوچەکە .هەرچەندە ئەم قەیرانە ئابووریانە تەنگ و چەڵەمەی بە ملیۆنان هاواڵتی هەرێم
هەڵچنیووە .بە پێی هەموو هەڵسەنگاندنەکان و لێکدانەوەکان ،ئەم حاڵەتە بەرەو خراپتر دەڕوات
لە ساڵی  ٢٠١٦لەبەر بەردەوام دابەزینی نرخی نەوت کە نزیکەی  ٪٩٠لە داهاتی هەرێم پێکدێنێت،
کەمی هاوکاری مرۆیی و زیادبوونی ئاوارەەکان و خراپی بارودۆخی ژیانیان.
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تێڕوانینێک دەربارەی سەرچاوەی کۆمەک و دارایی
تێڕوانینێک دەربارەی سەرچاوەی کۆمەک و دارایی
کەمی بەردەستبوونی دارایی بۆ وەاڵمدانەوەی قەیرانە مرۆییەکان شتێکی زۆر ترسناکە .ئەمەش
وایکردووە حکومەتی هەرێم نەتوانیت هەموو پێویستیە زۆرەی هەیە دابینی بكات .پالنی
وەاڵمدانەوەی قەیرانە مرۆییەکان تایبەت بە پەناباران داڕێژراوە لەچوارچێوەی پالنی ) (3RPکە
ئەمەش توانراوە پشتگیری دارایی بۆ ڕێژەی  ٪٣٧دڵەڕاوکێ و كەم و كورتیەكان دابین بكرێت .پالنی
وەاڵمدانەوەی قەیرانی مرۆیی تایبەت بە ئاوارەكان ) (HRPتاکو ئێستا رێژەی  ٪٦١،٩پشتگیری
دارایی دابینکردووە .بە هۆی کەمی پاڵپشتی داراییەوە ،پالنی وەاڵمدانەوەی قەیرانە مرۆییەکان وەكو
پێویست سەرکەوتوو نەبووە بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی گونجاو ئەمانجە سەرەکیە کورت و درێژ
خایەناکانی بپێکێ .هەرچەندە ئەو هاوکاریانەی تاکو ئێستا کراون نەیان توانیووە پڕۆژە مام ناوەند
و دڕیژ خایەن بەرجەستە بکەن بە هۆی کەمی پارەی تەرخانکراوەوە کە وایکردووە مەودای پڕۆژەکان
بە شێوەیەکی بەرچاو کەم بکات بۆ گەیشتن بە پێویستیە سەرەتاییەکانی دانیشتوان .لەو کاتەی
رزگار کردنی ژیانی هاواڵتیان بووەتە شتێکی لە پێشینە ،چونكە پشتگوێ خستنی دانیشتوان دەبێتە
درووست بوونی یان بووەتە هۆی درووست بوونی چەندین کێشە و گرفت .وەكو کێشەی تەندرووستی
جەستەیی و عەقڵی ،الواز بوونی شێوازی ژیانی خێزان و کۆمەڵگا ،درووستبوونی کەشێکی خراپ،
الدان لە ڕێڕەوی فێربوون و گەشەی مندااڵن و درووست بوونی پەشۆکی و ناڕەزایی کۆمەاڵیەتی لە
کۆمەڵگادا.
دوای باڵوبوونەوەی پەتای کۆلێرا لە ناوەڕاست و باشووری عیراق لە مانگی ئەیلولی ساڵی ،2015
ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان  JCCداوای کۆبونەوەی کرد لەگەڵ هاوبەشەکانیJCC .
بە هەماهەنگی رێکخراوی  UNOCHAتوانی پێنج کۆبونووە رێکبخات بۆ مەبەستی دەستەبەرکردنی
تەواوی تواناکان بۆ خۆپاراستن و وەاڵمداناوەی پەتای کولێرا لە کاتی سەرهەڵدان و باڵوبونەوەی لە
هەرێمی کوردستان .گرنگترین ئەنجامەكانی کۆبوونەوەی یەکەم بریتیبوون لە دەستنیشانکردنی ئەو
بەربەستانەكان لەگەڵ دیاریکردن و دۆزینەوەی رێگا چارەی کاریگەر و ئامادەکاریەکی تەواو لە
ئەگەری باڵوبوونەوەی پەتای کولێرا )١ :کەمی کلۆر و باڵوکراوەی بەرنگاربوونەوە )٢ ،هۆشیاری گشتی
لەسەر پیس بوون و پاراستن و پااڵوتنی ئاو وە هەروەها کاریگەری هۆشیاری ژینگەیی )٣ ،چاودێری
کردنی سەچاوەکانی ئاو و ئاگادار کردنەوە لە میکانیزماکانی رێگریکردن لە باڵوبوونەوەی پەتاکە.
ئەمەش وەکو پشتگیری دەبێت بۆ تاقیگەکانی حکومەتی هەرێم )٤ ،هەبوونی کەلوپەلی پێویست بۆ
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تێڕوانینێک دەربارەی سەرچاوەی کۆمەک و دارایی
چاکردنەوەی ژێرخانی ئاو و پاراستنی ئاو )٥ ،دارشتنی بەرنامەی گونجاو بۆ بە فیرۆنەدانی ئاو و
رێگریگرتن لە پیس بوونی ئاو )٦ ،بەڕێوەبردن و مامەڵەکردن لەگەڵ هەبوونی هەر حاڵەتێکی کۆلێرا.
لە مانگی کانوونی یەکەمی  ،٢٠١٥پرۆگرامی یارمەتی پێداویستی زستانە دەستی پێکرد و تاکو
ئێستاش بەردەوامە بۆ دابینکردنی نەوت و کەلوپەلی زستانە بۆ ئاوارەو پەنابەران .بە هەماهەنگی
و چاودێری ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان  JCCبە هەموو لقەکانی لە هەر سێ
پارێزگاکانی کوردستان ،رێکخراوی  UNOCHAهەستا بە دابینکردنی کەلوپەلی حەسانەوە و
پێداویستیە سەرەکیەکان بۆ  ٤٥٧٩٨خێزان کە بریتی بوون لە بەتانی و ڕایەخی دژە ئاو و جەلیکانی
نەوت .پڕۆگرامەکە لە مانگی تشرینی یەکەم دەستی پێکرد ،گەیشتە  ٢٠٧٠٨خێزان لە دهۆک١٥٨١٠ ،
خێزان لە هەولێر و  ٩٢٨٠خێزان لە سلێمانی .لە سەراتا دا ژمارەی خێزانەکان زیاتر بوو لە ٣٩٠٠٠
خێزان (زیاتر ئەوانە بوون لە دەرەوەی کەمپ نیشتەجێ بوون) .کۆی گشتی  ٥٤٠٠٠خێزانی ئاوارەو
پەنابەران بە ئامانج کرابوون بۆ پێدانی کەلوپەلی زستانە .لەمانەش  ٣٩٠٠٠خێزان بۆ کەلوپەلی
حەسانەوە و پێداویستیە سەرەکیەکان ،دابینکردنی نەوت بۆ  ٢٧٠٠٠خێزان و دابینکردنی یارەمەتی
داریی بۆ کرینی نەوت بۆ  ٢٧٠٠٠خێزانی تر.
حکومەتی عێراق دەستی کرد بە پێدان و دابینکردنی بری  ٢٠٠لتر نەوت بۆ هەر خێزانێکی ئاوارەی.
پرۆسەکە تاکو ئێستاش بەردەوامە بۆ هەموو ئەو خێزانانەی لە دەرەوە و ناوەوەی کەمپەکان دەژین.
دابینکردنی نەوت لەالیەن حکەمەتی عێراق تەنها بۆ یەکجارە .لەگەڵ ئەمەش ئەوانەی لە نێو کەمپ
ە دەرەوەی کەمپەکان دەژین پێویستیان بە بەتانی و سۆپای نەوتی هەیە.
خشتەی خوارەوە پرۆسەی دابەشکردنی نەوت نیشان دەدات:
دابەشکردنی  ٢٠٠لیتر نەوت بۆ ئاوارەو پەناباران بۆ هەر خێزانێک
پاڕێزگا
١

هەولێر

کەمپ

دەرەوەی
کەمپ

دابەشکراوە بەردەوامە

تێبینی

نەوتی دابینکراو بۆ کەمپی هەرشەم و بەحرکە لە
الیەن رێکخراوی UNHCR
وەرگرتنی  ٢٠٠دۆالر بۆ هەر خێزانێک لە کەمپی
دیبەگە و عەنکاوە بۆ کرینی نەوت
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 ٢دهۆک
٣

سڵیمانی

دابەشکراوە

بەردەوامە

دابەشکراوە بەردەوامە

دابەشکرنی نەوت دەستیپێکردووە لە بەرواری -١١-٢٢
 ٢٠١٥لە ناوچە شاخاویەکانی کوردستان ئێستاش
بەردەوامە لە نێو شار
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هەڵسەنگاندنی وەاڵمدانەوەی ڕاپەراندن
هەڵسەنگاندنی وەاڵمدانەوەی ڕاپەراندن
تێڕوانینێکی ئاماری
پارێزگا
ژ.خێزان

دهۆک
هەولێر
سلێمانی

91, 945
99, 700
61, 547

کۆی گشتی

253, 192

ژمارەی ئاوەرەی
 ٪لە
ژ.تاک
کەمپ

ناوخۆیی
 ٪لە
دەرەوەی
کەمپ
59.73%
97%
89.70%

40.27% 482, 874
3%
454, 077
10.30% 289, 556
1, 226,
81.60% 18.40% 507

ژمارەی پەنابەر

پارێزگا

 ٪پارێزگا

39.27%
37.02%
23.61%
100%

 ٪پارێزگا

ژ.خێزان

ژ .تاک

 ٪لە کەمپ

 ٪لە
دەرەوەی
کەمپ

دهۆک
هەولێر
سلێمانی

29, 628
42, 922
11, 635

94, 639
112, 203
29, 434

45.56%
68%
2.72%

54.44%
32%
97.28%

40.05%
47.49%
12.46%

کۆی گشتی

84, 185

236, 276

21.82%

78.18%

100%

بێگومان لەگەڵ هاتنی ئەم ژمارە زۆرەی ئاوارە ،پیداویستی و داواکاریەکانیان بەشێوەیەکی بەرچاو
جێبەجێ نەکراوە .بەردەوام بوونی هاتنی ئاوارە بۆ هەرێمی كوردستان لە پارێزگاکانی تری
عێراقەوە باردۆخێکی ئاڵۆزی درووستکردووە کە تیایدا ملیۆنان هاواڵتی پێویستیان بە خزمەتگوزاری
و پاراستن و لەخۆگرتن هەیە .ئەم خزمەتگوزاریانە هەر لە کەلوپەلە سەرەتاییەکانی ژیان ،دووبارە
ئاسایی کردنەوەی باردوخۆی دەروونی ئاوارە و پەنابەران و دابینكردنی پەروەردە و پارێزگاری
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کۆمەاڵیەتی ،ئاسایشی ئابووری و گوزەرانی باشتریان دەگرێتەوە .هەر خێزانێک لە هەر شەپۆڵێکی
هاتنی ئاوارە ،چیرۆکێکی جیاوازی هەیە کە پەیوەستە بە سروشت و دووری ئەو جێگایەی تیایدا
ئاوارە بووە .ئەمەش وای کردووە هەر خێزانێک لەم شەپۆالنەی ئاوارەبوون پێویستی و داواکاری
سەرەکیەكانیان جیاوازبێت .لەگەڵ ئەمەش کە وەک ئەوەی لە خوارەوە باس کراوە ،هەبوونی ئەم
ئاوارانە کۆمەڵێک پێوسیتی هاوبەشیان هەیە بۆ گەڕانەوەیان بۆ دۆخێکی باشتر و فەراهەم كردنی
ژیانێكی گونجاوتر.

تەندروستی
وەزارەتی تەندروستی عێراق دوای دڵنیا بوونەوە لە  ١٥حاڵەت لە تاقیگەکانی عێراق،
باڵوبوونەوەی پەتای کۆلێرا لە دوو پارێزگای لە بەرواری  ١٥ئەیلولی  2015ڕایگەیاند .وەکو
هەنگاوێکی سەرەتایی بە مەبەستی ڕیگری کردن لە باڵو بوونەوەی پەتاکە ،وەزارەتی تەندرووستی
و هاوبەشەکانی ،کەرەستە و کەلوپەلی نەخۆشی سکچوون لە نەخۆشخانانەکانی ئەو ناوچانەی
پەتاکەی لێ بالوبۆیەوە دابەشکرد وە هەروەها هۆڵی تایبەتیان بۆ نەخۆشی سكچوون لەو ناوچانە
ئامادەكرد .سەرەڕای ئەوەی ئەم پالنە توانی لە کاریگەری پەتاکە کەم بکاتەوە ،بەاڵم لە ٢٢ی
تشرینی یەکەم زیاتر لە  ٢٨٠٠حاڵەتی کۆلێرا لە تاقیگیەی ناوەندی عێراق لە  ١٧پارێزگا راگەیندرا.
ئەم هەڕەشەیە گەیشتە هەرێمی کوردستان بە هەبوونی  ١٠حاڵەتی کۆلێرا ،بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا
توانرا حاڵەتەکان کۆنترۆڵبکرێن پاش ئامادە کردنی پالنێکی تۆکمە لە کاتی خۆی لەالیەن حکومەتی
هەرێم و ئاژانسەکانی  UNو هاوبەشەکانی .گرنگترین چاالکیەکانی کە ئەنجامدران بۆ رێگریکردن
لە پەتاکە بریتی بوون لە باڵوکردنەوە کەلوپەلی پاک و خاوێنی ،ئاوی خاوێن ،کەلوپەلی پێویست بۆ
خاوێنکردن و پاراستی ئاو و کامپینی باڵوکردنەوەی هۆشیاری تەندرووستی .بەشێوەیەکی دیار و
تایبەت رێکخراوی تەندرووستی جیهانی و هاوبەشەکانی هەستان بە دابینکردنی هاوکاری بۆ
فەرمانگەی تەندرووستی بە مەبەستی جێبەجێ کردنی دوو خولی کوتان دژی نەخۆشی کۆلێرا لە
هەموو هەرێمی کوردستان .خشتەی  ١،١و  ١،٢لە خوارەوە ئاماژە بەوە کردووە کە ڕاوێژکردنی پزیشکی
لە مانگی ئەیلول بە ڕێژەی  ٪٢٩زیادکردووە کە هۆکاری سەرەکی ئەم ڕاوێژکردنە لەبەر نەخۆشی
سکچوون ،هەوکردنی پێست ،هەوکردنی سیەکان بووە بەاڵم لە مانگی تشرینی یەکەم و دووەم
ڕاوێژکردنی پزیشکی کەمی کردووە بەهۆی کەم بوونەوە پەتای کۆلێرا.

Page 8

هەڵسەنگاندنی وەاڵمدانەوەی ڕاپەراندن
لە مانگی تشرینی دووەم ،خولی دووەمی کوتان دژی نەخۆشی ئیفلیجی لە پارێزگاکانی هەرێمی
کوردستان دەستی پێکرد .لە ماوەی  ٥ڕۆژی کەمپینەکە نزیکەی  ٪١٠٠هەموو مندااڵنی ناوچەکەی
گرتەووە بێجگە لەو مندااڵنەی کە پێشتر کوترابوون لە کەمپینی کۆلێرا .لە شاری دهۆک ٤٤،٩٩٧
منداڵی ئاوارەی تەمەن خوار  ٥ساڵی و  ١٩٤،٩٩٦منداڵی تری خەڵکی ناوچەکە کوتران .لە هەولێر
خشتەی ١،١
ژمارەی ئەم هاواڵتیانەی ڕاوێژی پزیشکیان کردووە
66484

84773

100259

Oct

Sep

150000

77952

63591

62909

Aug

Jul

Jun

100000
50000
0

Nov

 ٣٨،٥٤٥مندااڵنی ئاوارەی دەرەوەی كەمپەكان واتا ئەوانەی ناو کۆمەڵگا دەژین کوتران و لە کاتێکدا
لە سلێمانی  ٢٣،٣٠٤منداڵ کە لە ناو کۆمەڵگا دەژیان لەم کەمپینە کوتران وەکو ئەوەی لە خشتەی
ژمارە  ١،٣لە خوارەوە نیشاندراوە.

خشتەی ١،٣
ژمارەی ئەم مندااڵنەی کوتاون دژی نەخۆشی ئیفلیجی

4000000

2098570
271236

0

0

0

0

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

2000000
0

Nov

1455

-2000000

خشتەی ١،٢
ژمارەی ئەم تاکەنەی ناردراون لە دەرەوەی کەمپەکان چارەسەریان وەرگرتووە
1592

1876

1715

1180

1361

2000
1000
0

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun
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هەرچەندە وەاڵمدانەوەی تەندروستی بۆ ئەو ناوچانەی لە سەرەوە ئاماژەیان بۆ کراوە زۆر
وورد بووە ،بەاڵم تاکو ئێستاش چەند بەربەستێکی دیارو بەرچاو لە پێش ئەنجامدانی کارەکان هەیە.
کەمی دەرمان چەند گرفتێکی گەورەی بۆ نەخۆشەکان درووست کردووە کە تاکو ئێستا چەند نەخۆشێك
بە دەست نەخۆشی درێژخایەنەوە دەناڵێنن .کەمی پاڵپشتی دارایی و هاوکاری خۆراک دەبێتە هۆی
زیادبوون و درووستبوونی بەد خۆراکی بە تایبەتی لە نێو مندااڵن .کەلوپەلی فریاکەوتوون لە
کۆگاکانی هەرێم بە گوێرەی پێویست نیە .بەهاناوەچوونی حاڵەتەكانی فریاکەوتن لە هەرێم لە
استادا زەحمەت و مەحاڵە ،لە هەمان کاتدا سیستەمی تەندروستی لە هەرێم ناتوانێت ژمارەیکی
زۆری نەخۆش لە خۆ بگرێت ئەمەش بە گوێرەی لێدوانی بەرپرسانی وەزارەتی تەندروستی كە
ڕایگەیاندوە لە کاتی ئێستادا كەرتی تەندروستی دەتوانێت تەنها  ٪٤٥ – ٤٠خزمەتگوزاریی
سەرەتایی بۆ دانیشتوانان دابین بکات .ئەمەش وای کردووە ڕیژەیەکی ترسناکی  ٪٥٥-٥٠دانیشتوانان
بێ بەش بن لە خزمەتگوزاری تەندروستی .ئەگەر هاوکاری دارایی دابین نەکرێت ،پێشبینی دەکرێت
ئەم بۆشاییە زیاد بێت لە ساڵی  .٢٠١٦گرنگترین داواکاریەکان لە کاتی ئێستا بریتیە لە
نۆژەنکردنەوە و فراوانکردن و چاکردنەوە بنکەی خزمەتگوزاریە سەرەکی و الوەکیەکان کە ئەمانە
داگرێتەوە:
 -١ژێرخانی تەندروستی:
 درووست کردن و بەرەو پێش بردن بنکەی تەندروستی سەرەکی و الوەکی بەرزکردنەوەی ئاستی ئەو بنکە تەندروستیانەی ئێستا هەن فراوان کردنی ئەو بنکە تەندروستیانەی ئێستا هەن -٢کەلوپەل و پێداویستی پزیشکیەکان:
 دابینکردنی دەرمان و کەلوپەلی دەرمانخانە و ئامێرەكانی فریاکەوتن لە کاتی باڵوبونەوەیهەر نەخؤشیەک.
 دابینکردنی کەلوپەلە پێویستەكانی تەندروستی و تاقیگەیی دابینکردنی کەلوپەلی نەشتەرگەری تازەکردنەوەی ئەو کەلوپەالنەی بۆ نەشتەرگەری بەكاردێن دابینکردنی ئەمبوالنس بە هەموو کەلوپەلەکانیەوە دابینکردنی فریاگوزاری سەرەتایی و کەلوپەلی ئاگرکۆژێنەوە بۆ هەموو خێزانێک کەنیشتەجێی کەمپەکانن
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 -٣تێچووی ڕاپەراندنی کاروبارەکان
 دابینکردنی مووچەی کارمەندەکان کە بریتین لە پزیشکان و یاریدەدەری پزیشکان وپەرستارەکان و فەرمانبەرانی كەرتی تەندروستی.
 دابینکردنی مەشق و ڕاهێنانی پیشەیی لەسەر فریاگوزاری سەرەتایی بۆ چاودێران و ستافیکەمپەکان لەسەر حالەتی لە ناکاو.
 -تەرخانکردنی هاوکاری دارایی بۆ کارگێری کردن و بەرێوبردن و تێچووی تەندروستی.

پاک و خاوێنی ئاو و ئاوەڕۆ
باڵوبونەوەی نەخۆشی کۆلێرا لە سەرانسەری عێراق رێکخراوی  WHOو
هاوبەشەکانی ناچار کرد کە پالناکانیان بگۆڕن وئامادەکاری بۆ رێگری
کردن لە نەخۆشی کۆلێرا بکەن بە پالنی سەرەکیان .چاالکی و
ئامادەکاریەکان لە ناو کامپەکانی ئاوارە و پەناباران و کۆمەڵگای
میواندار جێبەجێکران .گرنگترین ئەو چاالکیانەی کە لەالیەن رێکخراوی
 WHOو هاوبەشەکانی کران بریتی بوون لە  :تاقی کردنەوەی کوالیتی
ئاو و خاوێن کردنەوەی وێستگەی پاکكردنەوەی ئاو و باڵوکردنەوەی
کەلوپەلی خاوێن کردنەوە و کۆکردنەوە و فرێدانی زبڵ و خۆڵ و خاشاک
و دابینكردنی تەنکەری ئاوی خاوێن لە چەند ناوچەیەک و کەمپینی
هۆشیاری کردنەوەی هاواڵتیان .ئەممە لە كاتێكدا حکومەتی هەرێمی
کوردستان ڕووبەڕووی کەم و کوڕیەکی ئێجگار گەورە بووەتە لە ژێرخانی ئاوی خاوێن و خراپی
سیستەمی دابینکردنی ئاوی خاوێن و کەمی ماددەی کلۆر بۆ خاوێن کردنەوەی ئاو .لە کاتێکدا کە
نەخۆشی کۆلێرا لە ناوچەكانی ترەوە هاتووە بۆ کوردستان ،بۆیە هەوڵەكان پۆلێن کراون بۆ رێگری
کردن لە هەر باڵوبونەوەیەکی تر لە هەرێم .لەم کاتەدا هەرێمی کوردستان کێشەی دابینکردنی ٪٢٩
ماددەی کلۆری هەیە ،ئەمەش رێگری لەبەردەم هەوڵەكانی خاوێن کردنەوەی ئاو و لە ناو بردنی
زیندەلۆچکانەی لە ناو ئاو دەژین کە دەبنە هۆی باڵوبونەوەی نەخۆشیەکە .لە کاتێکدا ئەم جارەیان
بە شیێوەیەکی رێک و پێک رێگریکرا لە باڵوبونەوەی نەخۆشی کۆلێرا لەم کاتەدا ،بەاڵم لەوانەیە
حکومەتی هەرێم نەتوانێت ئەم رێگریە لە داهاتوو بکات .چەند کارێکی گرنگ ماون بۆ باشترکردن و
چاکردنەوەی وێستگەکانی پاکردنەوەی ئاو تاکو بتوانن ئاوی خاوێن بۆ هاواڵتیان دابین بکەن.
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-

دابینکردنی سەرچاوەی ئاو بە پێ مەرج و ستانداردی جیهانی بۆ کەمپەکان.
درووست کردن و دانانی بۆڕی گواستنەوەی ئاو لە هەر شوێنێک کە پێویست بێت.
چاکكردنەوە و تازەکردنەوەی بۆڕیەكانی گواستنەوەی ئاو.
دابین کردن و درووستکردنی تانکی ئاوی لە هەموو کامپەکان.
دابین کردنی ماددەی کلۆر بۆ دڵنیا بوون لە دابینکردنی  ٪١٠٠ئاوی خاوێن بۆ هەموو
دانیشتوانی هەرێم

پاراستن
پاراستنی ئاوارە و پەنابەرن لە ئێستادا بە گرنگترین کاری سەرەکی حکومەتی هەرێم دادەندرێت،
بە تایبەتی بۆ ئافرەتان و مندااڵن و بە سااڵچووان و کەم ئەندامان .حکومەتی هەرێم ڕێ و شوێنی
گونجاوی گرتووەتە بەر بۆ ئەم کارە ،بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا چەندین کێشە و كەم و كورتی ماوون .لە
ماوەی چەند مانگی رابردوودا بە شودانی پێش وەختە بە شێوەکی بەرچاو زیادی کردووە لە نێو
ئاوارە و پەنابەران بە تایبەتی لە پارێزگای دهۆک .ئەمەش وایکرد الیەنە پەیوەندارەكان لە
حكومەت و رێكخراوەكان کەمپینێک دژی با شوودانی پێش وەختە رێکبخەن لە نێو کەمپەکان بۆ
ماوەی دوومانگ .کەمپینەکە کۆمەڵێک چااڵکی لە خۆگرتبوو لەوانە :کەمپینی باڵوکردنەوەی هۆشیاری
لە نێو منداالندا و ڕاهێنانی ستافی پەیوەندیدار لە رێکخراوە نا حکومیەکان و هاوبەشەکانی UN
لەسەر کەمپینەکە و بەشداری پێکردنی خەڵکی ئاسایی لە کۆمەڵگا لە بەرێوبەرانی کەمپ و مامۆستا
و پیاوانی ئایینی .خشتەی  ١.٤ئاماژە بە ژمارەی ئەم هاوالتیانە دەکات کە خزمەتگوزاری پاراستن
و چاودێری کردنیان پێگەیشتوە لە ماوەیەکی کورتدا.

خشتەی ١،٤
ژمارەی ئەم هاواڵتیانەی خزمەتگوزاری پاراستن و چاودێریان پێگەیشتوە
32450
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دوابەدوای ئەمە وەکو بەڵگەیەک خشتەی ژمارە  ١.٥و  ١.٦نیشان دەدات کە چۆن ژمارەی ئەوانەی
رزگاربوون لە توندو تیژی سێکسی پەیوەندیان بە الیەنی پەیوەندار و ڕاوێژکارییە دەروونییەكان
كردوە.
خشتەی ١،٥
ژمارەی ئەم هاواڵتیانەی لە توندوتیژی سێکسی رزگاریان بووەو پەیوەندیان بە راوێژکاری دەروونی
کردووە
336

237

184

286

309
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Sep

Aug

Jul

Jun

500
0

خشتەی ١،٦
ژمارەی ئەم هاواڵتیانە لە توندوتیژی سێکسی رزگاریان بووە و پەیوەندیان بە پزیشک
ودەروونناساناوە کردووە

336

237

184

286

309

Nov
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Sep

Aug

Jul

256

500
0

Jun

رێكخراوهكانی تایبەت بە پرسی توندوتیژی سێكسی دژی ئافرهتان چهندین پهیامی گرنگیان
باڵوكردهوه سهبارهت به توندوتیژی سێكسی دژی ئافرهتان و ههروهها پێشكهش كردنی خزمهتگوزاری
سهبارهت به كهمپینی باڵوكردنهوهی هۆشیاركردنهوه لهم بوارهدا ،ههروهها ئهنجامدانی چهندین
كاروچاالكی سهبارهت به بنیاتنانی تواناكان بۆ بهڕێوهبهرانی بۆ بهرهنگاربوونهوهی توندوتیژی دژی
ئافرهتان ،كه تیایدا خولی مهشق و ڕاهێنانی پهیوهست بهم بواره ئهنجامدرا .
لهگهڵ ئهمهشدا ،كهرتی پاراستن چەندین كێشه و كەم و كورتی تێدایە وەكو كهمی پێویستیهكانی
پاراستن بۆ خهڵكانی ئاواره و پهنابهرهكان .پێداویستیەكانی پاراستن و وهاڵمدانهوهی ئهم كەرتە
زۆر تایبهت و ههستیارن و دابینكردنیان زۆر زهحمهته ،بۆیه مهترسی زیان پیگهیاندیان زۆر بهرزه،
ههروهها ههندێك لە پێداویستیەكانی پاراستن زۆر ههستیارن لهڕووی كۆمهاڵیهتیهوه و بهشێوهیهك
تاك و خێزانهكان زۆر به زهحمهت بهدهستی دههێنن .بۆیه ،زۆر گرنگه لهم ڕوانگهوه بایهخ به خێزان
و كۆمهڵگه بدرێت دیالۆگ و گفتوگۆ ئهنجام بدرێت بهمهبهستی كردنهوهی ڕێگا و ئاسانكاری كردن
بۆ ئهم هاوكاری و خزمهتگوزاریانه ،ههروهها بهردهوام بوونی خولی مهشق و ڕاهێنانی هۆشیاری بە
مهبهستی دڵنیابوون له بهرزكردنهوهی ئاستی هۆشیاری تاك و كۆمهڵگه ،بهاڵم لهگهڵ ئهمهشدا،
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پارهیهكی زۆر كهم دهستهبهركراوه بۆ پێداویستیهكانی پاراستن لهژێر ڕۆشنایی ههردوو پالنی
هاوكاری مرۆیی  . (HRP & 3RP).ئهمانهی خوارهوه بهگرنگترین پێداویستی دهست نیشانكراوون:
 -١پێداویستیه گرنگهكان تایبەت بە بۆ بواری یهكسانی ڕهگهزی:
 دامهزراندنی تیمی گهڕۆكی هاوبهش ،بهمهبهستی چاودێریكردن و بهڕێوهبردن وچارهسهركردنی كێشهكانی پهیوهست به توند و تیژی سێكسی دژ به ئافرهتان.
 دابینكردنی خزمهتگوزاری پاككردنهوه ) (WASHو پابهند بوون به پێوهرهكانی پاراستنبهمهبهستی فهراههم كردنی كهش و ههوایهكی لهبار بۆ ئافرهتان و مندااڵن و گهنجان و
ههرزهكاران .
 كردنهوهی خولی مهشق و ڕاهێنانی پیشهیی و هونهری بۆ ئافرهتان . دامهزراندنی خولی مهشق و ڕاهێنانی پهیوهست به بهرنامهكان لهمانهش بنیاتنانیخزمهتگوزاری مهشق و اهێنان و لهناوهوهی كامپهكان لهسهرتاسهری ههرێمی كوردستان .
-٢
-

-

چاودێریكردن و ههماههنگی كردن:
دامهزراندنی ناوهندی ڕاوێژكاری كه تیایاندا بهشێوهیهكی ئازادانه پێداوستی و گرفتهكان
تاوتوێ بكرێت و باڵوكردنهوهی زانیاری پهیوەندیدار.
دامهزراندن و كردنهوهی یهكهی چاودێریكردن بهمهبهستی سهرپهرشتی كردن و دڵنیابوون
لهوهی كه هاوكاریه مرۆیهكان بهشێوهیهكی یهكسان و لهكاتی دیاریكراوی خۆیان
دابهشكراوون بهشێوهیهكی ڕێك و پێك
دامهزارندن و كردنهوهی یهكهی چاودێریكردنی مهشق پێكراو و خاوهن ئهزموون بهمهبهستی
دڵنیابوون و ڕێگریكردن له ئهنجامدانی سهرپێچی دژ به مافی مرۆڤ و تاوانی سێكسی دژ به
ئافرهتان و تاوانی كۆمهاڵیهتی .
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ئاسایشی خۆراک
خۆراك بە پێداویستیهكی هەرە سهرهكی و لەپێشینەی ئاواره و پهنابهرهكان دادهنرێت ،له ههرێمی
كوردستانی ئاوارە و پەنابەرە كهم دهرامهت و ههژارهكان بهشێكی ههرهزۆری خۆراك و
پێداویستیهكانینان وهرگرتووه له ڕێكخراوه ناحكومیهكان .هۆكاری سهرهكی نهبوون و كهمی
هاوكاریهكانی حكومهت له ههرێمی كوردستان دهگهڕێتهوه بۆ كێشه و گرفتی پهیوهست به سیستهمی
دابهشكردنی گشتی) ، (PDSكهبهشێوهیهكی فهرمی لهالیهن حكومهتی عێراقهوه بهڕێوهدهبردرێت.
بهردهوام بوونی قهیران و گرفتی پهیوهست به دووباره تۆماركردنهوه بۆ ناو لیستی سیستهمی
دابهشكردنی گشتی) ، (PDSكه ئهمهش مانای ئهوهیه كه زۆربهی زۆری خێزانه ئاوارهكان دهستیان
خشتەی ١،٧
ئەم هاواڵتیانەی هاوکاری خۆراکیان وەرگرتووە
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خشتەی ١،٨
ئەم هاواڵتیانەی هاوکاری خۆراکیان لە رێگای کاش/پسولە وەرگرتووە
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ناگات به سیستهمی دابهشكردنی گشتی) ، (PDSئهمهش وایلێكردون كه پشت ببهستن به
هاوكاریەكانی ڕێكخراوه ناحكومیهكان یان پشت بەستن بە خهرجی خۆیانهوه .ژمارهی ئهو
خهڵكانهی كه هاوكاری خۆراكیان وهرگرتووه بهشێوهیهكی بهردهوام له ههڵبهزین و دابهزیندایه
لهماوهی ئهو شهش مانگهی ڕابردوو ،مانگی تشرینی دووهم كهمبوونهوهیهكی ئێجگار گهورهی
بهخۆیهوه بینی لهڕووی ژمارهوه ،ههروهك له خشتهی  ١،٧پیشاندراووه .لهگهڵ ئهمهشدا ،ژمارهی
ئهو خهڵكانهی كه هاوكاری خۆراكیان وهرگرتووه لهڕێگهی پارهی كاش /پسووله بهشێوهیهكی ڕێژهیی
وهكو خۆی ماوهتهوه ،بهاڵم تاكو ئێستا نهگهیشتووه بهئاستی پێداویستی ئاوارە و پەنابەران .
لهكاتی ئێستادا ،ههموو كەمپهكانی پهنابهران له ههرێمی كوردستان لە شێوازی وهرگرتنی
ڕاستهوخۆی هاوكاری خۆراكهوه گۆڕاوون بۆ وهرگرتنی خۆراك لهڕێگهی پسووله .هۆكاری ئهمهش
دهگهڕێتهوه بۆ كهمی و نهبوونی سهرچاوهی دارایی و نەبوونی هیچ پالنێكی پێشنیاركراو بۆ زیاد
كردنی بڕی ئهم پسووالنه .بههای پسوولهی خۆراك له مانگی تشرینی یهكهم ،ههروهك مانگهكانی
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ڕابردوو مایهوه ،كه بڕهكهی بریتی بوو له  19دۆالری ئهمریكی بۆ ههر تاكێك مانگانە ،ئهمهش بۆ
ئهو خێزانانهی كه زۆر كهمدهرامهتن و پێویستیان به خۆراكه .ههروهها ،بڕی  10دۆالری ئهمریكی
تەرخان كراوە بۆ ههر كهسێك بۆ ههر مانگێك ،بۆ ئهو خێزانانهی كه مامناوهندن و كهمترپێویستیان
به خۆراكه.

پەروەردە و فێرکردن
لە کۆتایی سالێ خوێندنی  ٢٠١٥-٢٠١٤راپۆرتەکان
ئەوەیان نیشاندا کە تەنها  ٪٣٢مندااڵنی ئاوارە لە
خزمەتگوزاری خوێندنیان سوودمەند بوون  .هۆکاری
سەرەکی بۆ ئەم ڕێژە کەم و ترسناکە ئەوەیە کە ژمارەی
قوتابخانەکان كەمن و زۆربەیان و هەروەها لەهەر
قوتابخانەیەك دوو دەوامی و سێ دەوام دەكری و کەمی
مووچەی مامۆستایان و کەمی مامۆستای بە ئەزموون و
کەمی کەل و پەلی خوێندن و کەمی جێگای خوێندن و پرۆگرامی خوێندن ،بە زمانی خویندن هۆكارێكی
ترە کە رێگری دەکات لە خوێندنی مندااڵنی پەنابەر .لە کاتێکدا کە ڕێکخراوەكان و هاوبەشەكانیان
گرنگی بە پەروەردە و فێرکردن دەدەن کێشەكانیان بۆ الیەنی پەیوەندیدار خستۆتە ڕوو و
بەشێوەیەکی بەرداوەم لە هەوڵی زیادکردنی تۆماری مندااڵنن لە قوتابخەنەکانن و لەگەڵ ئەمەش
هەزاران منداڵ بێ بەش بوون لە هەلی خوێندن .ساڵی خوێندن نوێ لە مانگی تشرینی یەکەم دەستی
پێکرد .وەکو لە خشتەی  ١.٩نیشاندەدات کە چۆن تۆمارکردنی قوتابیان بۆ خوێندنی سەرەتایی بۆ
منداڵی تەمەن  ١٤-٦ساڵ باڵوبۆتەوە
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خستەی ١،٩
تۆماری منداالنی تەمەن ( ) ١٤-٦ساڵی بۆ خوێندنی سەرەتایی
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ئەو رێکخراو و هاوبەشانە کە لە بواری پەروەردەو فێرکرد کاردەکەن تەنها یارمەتی مندااڵنی
ئاوارەیان نەداوە بۆ خۆ تۆمارکردن لە خوێندن بەاڵم لەگەڵ ئەوەش توانیان قوتابخانەی نوێ بکەنەوە
کەمپینەکی سەرکەوتوو بۆ ئەوەی هانیان بدەن کە بگەڕێنەوە بۆ خوێندن

خشتەی ٢،٠
تۆماری مندااڵنی تەمەن  ١٧-١٥ساڵی بۆ خوێندنی ناوەندی
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لە کاتێکدا ئەمە سوودی هەبوو بۆ مندااڵنی تەمەن  ١٤-٦ساڵی ،بە گشتی وەکو لە خشتەی ژمارە ٢.٠
دەردەکەوێت ،کە ئارەزووی مندااڵنی تەمەن  ١٧-١٥ساڵ بۆ قوتابخانە جێگای نیگەرانیە.
سەرگوزشتەی مندااڵنی تەمەن  ١٧-١٥بە نەرێنی
دەمێنێتەوە بۆ چوون بۆ قوتابخانە ،ئەوان زیاتر حەز
دەکەن هەلی کاریان دەست بکەوێت نەک بچن بۆ
قوتابخانە ئەمەش بە بڕیاڕی خۆیان دەبێت یان لە
ژێر فشاری خێزانەکانیان دەبێت.
بە گوێرەی چەند سەرچاوەیەکی تایبەت لە نێو
پەنابەران ،تاکو ئێستا جیاوازیەکی زۆر بۆ چاالکی
پەروەردەیی هەیە لە نێوان ئەوانەی لە کەمپەکان و
دەرەوەی کەمپەکان دەژین .بە گشتی ڕێژەی مندااڵنی
تەمەن  ١٧-١٥ساڵی کە لە قوتابخانەی فەرمی دەخوێنن ترسناکە بە ڕێژەی  ، ٪٥ئەمە لە کاتێکدا
ئەم ڕێژەیە بە بەراورد بۆ مندااڵنی تەمەن  ١٤-٦ساڵی زۆر زیاترە .بە پێی خەمڵدنەكان ڕێژەی ئەو
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مندااڵنەی تەمەنیان لە نێوان  ١٤-٦ساڵیدایە و دەچن بۆ قوتابخانە بەڕێژەی  ٪٩٧هەژمار دەكرێت،
لەو ڕێژەیەش تەنها  ٪٤٩ئەم مندااڵنەی دەچنە قوتابخانە کە لە دەرەوەی کەمپەکانن.
کەرتی پەروەردەو فێرکردن بە شێوەیەکی جدی کار دەکات بۆ ئەوەی کێشەو گرفتەکان بەردەم
خوێندنی مندااڵنی ئاوارە چارەسەر بکات .ئەمانەی خوارەوە وەکو کاری لە پێشینە دیاریکراون بۆ
بەرەوە پێشچوونی کەرتی پەروەردە و فێرکردن و زیادکردنی تۆماری قوتابیان لە قوتابخانەی فەرمی
کە کۆمەڵێک کار لە خۆ دەگرێت وەکو نۆژەنکردنەوە و فراوانکردنی قوتابخانەكانی سەرەتایی و
ناوەندی:
 -١ژێرخانی پەروەردە:
 نۆژەنکردنەوە و تازەكردنەوەی باڵەخانەی ئەو قوتابخانانەی ئێستا هەن درووستکردن و دامەزراندنی چەند قوتابخانەیەک لە سەرانسەری هەرێمی كوردستان،قوتابخانە نوێیەکان دەتواندرێت درووست بکرێت لە کابینە و یاخود باڵەخانە.
 -٢کەلوپەل و پێداویستی پەروەردەیی:
 دابینکردنی کەلوپەل و پێداویستی قوتابخانە بۆ مامۆستا و قوتابیان. تازەکردنەوەی کەلوپەلی ئەو قوتابخانانەی ئێستا هەن دابینکردنی کەلوپەلی سەرەتایی قوتابخانە وەکو پەڕاوگە بۆ هەموو پۆلێک و قوتابیەک -٣تێچووی ڕاپەراندنی کاروبارەکان:
 دابینکردنی مامۆستایان لە سەرانسەری هەرێم دابینکردنی مووچە بۆ ئەوانەی لە قوتابخانەکان کار دەکان وەکو مامۆستا و کارمەند وفەرمانبەرانی ناو قوتابخانەی کەمپەکان.
 -ئەنجامدانی ڕاهێنانی تەکنیکی پەیوەندیدار بۆ مامۆستایان لە ئێستا و داهاتوو
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کاریگەری بەسەر هاواڵتیان
کاریگەری بەسەر هاواڵتیان
هەرێمی کوردستانی رووبەرووی هاتنی چەند لێشاوێک لە ئاوارە و پەنابەری بۆتەوە لە ئەنجامی
سەرهەڵدانی ئەم شەڕ و ناسەقامگیری و
توندوتیژیانەی لە سوریا عێراق هەیە.
ئەمەش قڵ کاریگەریەكی زۆری هەبووە
لەسەر ڕەوشی دارایی و کۆمەاڵیەتی هەرێم.
وەاڵمدانەوەی
دابینکردنی

قەیرانە

مرۆییەکان

و

ئاوارە

و

پێداویستیەکانی

پەناباران کارێکی قوڕس و زەحمەتە ،لەگەڵ
ئەمەش کاریگەری زۆری هەبووە لەسەر
کۆمەڵگای میواندار.
هاواڵتیان داوا دەکەن کە حکومەت پشتگوێیان نەخات لەم شڵەژانە و بارودۆخە ناهەموارەی کە
هەیە لە ناوچەکە .تاکو ئیستا وا دەخەمڵیندرێت  ٪٨١خێزانی ئاوارەو  ٪٦٩خێزانی پەنابەر لە
دەرەوەی کەمپەکان نیشتەجێن .ئەمانەش هەموو بوونەتە هۆی قەڕەباڵغی و زیادبوونی داواکاری بۆ
خزمەتگوزارییەكان و بەكارهێنانی سەرچاوەكان.
ئەو بوارە گرنگانەی کە پێویستە دیاریبکرێن و چاودێری بکرێن بە مەبەستی رێگریکردن لە خراپ
بوونی ڕەوشی ژیانی هاواڵتیان لە داهاتوودا ئەمانەن :دابینکردنی سەرچاوەی سروشتی پێویست و
پڕکردنەوەی بازاڕی کار و چڕکردنەوەی داهات و رێگریکردن لە هەڵئاوسانی نرخی خانووبەرە و
ئاسایشی خۆراک و سەقامگیری کۆمەاڵیەتی و زۆربوونی هەژاری و دابینکردنی پرۆگرامی خوێندن و
تەندروستی.
بابەتێكی تر كە پێویستی بە خستنە ڕوو هەیە برێتیە لە زۆربوونی داواکاری لەسەر ئاوی خواردنەوە
پاککردنەوەی خۆڵ و خاشاک لە کۆمەڵگای و کەمپەکانیش .داواکاری ئاوی پاک بە ڕێژەی ١٧،١( ٪١١
ملیۆن مەتر سێجا) زیادیکردووە بە هۆی زیاد بوونی ڕێژەی دانیشتوان ،لەگەڵ ئەمەشدا بە هۆی
زۆربوونی ئاوی پیس و پاشماوە و نەبوونی سیتەمێكی گونجاو بۆ پاککردنەوەی ئاوی پیس و خراپی
تۆڕی زێراب و چەند کێشەیەکی تری پەیوەندیدار زیادیکردووە.
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هەروەها بە ڕێژەی  ١،٦٩٠( ٪٢٦تەن) خۆڵ و خاشاک زیادیکردووە ،ئەمەش بە شێوەیەکی گشتی
جگە لە کاریگەری خراپی لەسەر ژێرخانی دارایی و ژینگەیی ،کاریگەری راستەوخۆی دەبێت لەسەر
ژیان و تەندرووستی دانیشتوان لەسەر هاواڵتیان و ئاوارەو پەنابەران.
نزیکەی  ٪٢٥بەرهەمی کارەبای گشتی هەرێمی کوردستان بۆ ئاوارەو پەناباران دابین دەکرێت .لە
ئەنجامی ئەم فشارە زۆرە و کەمی سەرچاوەی دارایی بەرهەمی کارەبای هەرێم بە شێوەیەکی
یەکجار زۆر كەمیكردوە كە بە ڕیژەی  ٪٥٠هەژمار دەكرێت .لە رابردوو حکومەتی هەرێم توانای
دابینکردنی  ٢٣کاتژمێری کارەبای بۆ هاواڵتیان هەبوو بەاڵم لە ئێستادا دەتوانێت تەنها ١٠-٨
كاتژمێر کارەبا دابین بکات.
ئاسایشی خۆراك ،ههرچهنده ئێستا به شێوهیهكی تاڕدەیەك باش بهڕێوه دهبردرێت ،بهاڵم مهترسی
لهسهر ئاسایشی خۆراك ههیه له ئاینده .رێژهیهكی زۆری هاواڵتیان پشت به كڕینی خۆراك دهبهستن
بهاڵم له بەرامبەریشدا ،بهشێكی زۆری هاواڵتیان پشت به بهشه خۆراكی مانگانه دهبهستن كه
لهالیهن حكومهت دابهش دهكرێت .پێویسته ئهوهش باس بكرێت كه ههندێك له هاواڵتیان تهواو پشت
به خۆراكی مانگانه دهبهستن وهكو سهرچاوهی سهرهكی خۆراك .له كاتی ئێستادا به شێوهیهكی
رێژهیی ئاسایشی خۆراك دابین كراوه بهاڵم بۆ ماوهی زۆرتر و لە ئەگەری روودانی قهیرانی دیكەی
مرۆیی یان دارایی و نهمانی بهشه خۆراكی مانگانه ئهوا كاریگهری و مهترسی تهواو دهكاته سهر
ئاسایشی خۆراك.
رێژهی ههژاری له ههرێمی كوردستان بۆ دووهێنده بەرزبوەتەوە له  %5 .3بۆ  %1 .8له ساڵی .2014
ههرچهنده ئهوه بۆ چهندین فاكتهر دەگەڕێتەوە ،بهاڵم بهشێكی زۆری پهیوهندی به هاتنی
ئاوارهكانهوه ههیه كه بۆته هۆی ههاڵوسانی بازاڕ و كهمبوونهوهی دهرفهتی كار .زیادبووونی
پێشبڕكێی لەنێوان هێزی كار له كهرتی گشتی و كهرتی خزمهتگوزاری ،به تایبهتی پێشبڕكێ لهسهر
كهرتی خزمهتگوزاری و هێزی بازوو ههیه .كهمبوونهوهی داهات بۆته بهربهست لهبهردهم توانای
بهردهوامیدان به پهیوهندی نێوان داهات و خهرجی ئهمهش بوهته هۆی زۆربوونی بارگرانی لهسهر
قهرزكردن ههروهكو خێزانهكان بۆ پڕكردنهوهی كورتهێنان له داهاتیان پشت به قهرز دهبهستن.
هەروەها ژمارهیهكی زۆر له ئاوارهكانی ناوخۆ و پهنابهران له دهرهوهی كهمپهكان لەخانوی كرێ
دهژین ،رووبهرووبوونهوهیهكی گهورهیه كه بتوانرێت شوێنی نیشتهجێبوون به كرێیهكی گونجاو دابین
بكرێت بۆ هاواڵتیانی ههرێم و ئاواره و پهنابهران .ههروهك له راپۆرتی بانكی نێودهوڵهتی و
وهزارهتی پالندانان هاتووه كه  000 .243ئاواره پێویستی به شوێنی گونجاو ههیه .
لێرهدا پێویسته ئاماژه بهوه بكرێت كه حكومهتی ههرێمی كوردستان لهیهك كاتدا رووبهرووی سێ
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قهیران بۆتهوه ئهوانیش :شهڕ له دژی رێكخراوی تیرۆرستی داعش و قهیرانی ئاواره و پهنابهران و
قهیرانی دارایی.
كاریگهرییه جۆراوجۆرهكان و گهورهیی ئهو
ئەو گرفتانەی كه ههرێمی كوردستان پێیدا
تێدهپهڕێت ،ههرچهنده ههمووی پهیوهندی
رێژهی
زیادبوونی
ناكاو
له
به
%30دانیشتوان نیه  ،بهاڵم ئهوه روونه ئهو
ژماره زۆرهی ئاوارهی ناوخۆ و پهنابهر
راستهخۆ و ناڕاستهوخۆ كاریگهری كردۆته
سهر ژێرخانی كۆمهڵگا و پێشكهش كردنی
خزمهتگوزارییه گشتی و سهرهتاییهكان .
هاواڵتیان و دانیشتوانی ههرێمی كوردستان
تاكو ئێستا ههڵسوكهوتیان دۆستانه و
هاوكاری بووه لهگهڵ ئاوارهی ناوخۆ و پهنابهران له ههرێمی كوردستان و ئومێدهوارین بهم شێوهیه
بهردهوام بێت و تاكو ئێستا پێكهوه ژیان نهبۆته كێشه ،بهاڵم نیگهرانیهكان بهردهوام روو له
زیابوونن بههۆی زیادبوونی كاریگهری ئاوارهكان لهسهر دانیشتوانی ههرێم و بههۆی بهردهوامی شهڕ
و ناسهقامگیری هیچ گهشبینیهك نیه بۆ تێپەڕاندنی قهیرانی مرۆیی ئاوارهبوون .لهبهرئهوه پێویسته
كار لهسهر بهرنامهیهكی فریاكهوتن بكرێت سهبارهت به پێكهوهژیان و ههڵكردن له نێوان ئاواره و
پهنابهر و هاواڵتیانی ههرێمی كوردستان .
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