
 

 

 

 

 

 

 

 وەڵامەکانی وەزارەتی ناوخۆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بینی هاتنی چەند ئاوارە دەکرێت؟پێش 

پڕۆسەی  تایبەت بە هاوبەشی حكومەتی هەرێم و حكومەتی عێراق پلانی فریاكەوتنی مرۆییبەگوێرەی   -

لە تر زیاپێشبینی دەكەین ، پێشبینی ئاوارەبوونی یەك ملیۆن كەس دەكرێت و لەو ژمارەیەش ڕزگاركردنی موسڵ

یە بەگوێرەی پڕۆسەی سەربازی ەنی كردنە لەوانشبیئەوەش تەنها پێ. بێنە هەرێمی كوردستان كەس و ملیۆننی

 بگۆڕدرێت. ژمارەكە رەوشی مرۆیی و ئاوارەبوون 

   لەرووی مرۆییەوە ئەو ئامادەکاریانە چین کە ئەنجامدراون بۆ پێشوازی کردن لە هاتنی ئاوارەکان لە ئەنجامی

بەتایبەتی لە رووی دابینکردنی خزمەتگوزارییە پێویستەکان وەک خۆراک و ئاو و  دکردنەوەی موسڵپرۆسەی ئازا

  ؟خزمەتگوزاری تەندروستی

یەكانی ئاوارەكان روون كراوەتەوە و پارەی خەمڵێنراو بۆ یسەرجەم پێداویست كراوی سەرەوە بۆ لەپلانی ئاماژە  -

ملیۆن دۆلار  275دیاریكراوە كە پێویستمان بە  ، ئاسایش(وەكو )خواردن ، شێلتەر، پاراستنهەر سێكتەرێكی 

نە لەلایەن حكومەتی عێراق هاوكاری و بەڵام تاكو ئێستا وەكو پێویست نە لەلایەن كۆمەڵگای نێودەوڵەتی  .هەیە

 تسهاوكات بەگوێرەی بودجەی بەردە ە. یپێویستمان پێشكەش نەكراوە بۆیە ئاماداەكارییەكان وەكو پێویست نی

لە دهۆك و هەولێر و  و پێنج ناوەندی پێشوازی كردن كەمپ (10وە وەكو دروستكردنی )وەكاریمان كرددئاما

 . تنەوەی ئاوارەكان لە بەرەكانی شەڕبۆ گواس ئۆتۆمبیلكردنی و دابینسلێمانی 

 چ هەنگاوێکتان ناوە بۆ پاراستنی ئاوارەکان لە شەڕ و کوشتار؟  

لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە و ئاسایش بۆ چۆنیەتی پێشوازی  هەنگیبە هەما مان داناوەبەرنامەیەكبێگومان  -

مپەكان ئێستا بەرنامەكە ەكردن لە ئاوارەكان و گواستنەوەیان بۆ ناوەندەكانی پێشوازی و دواتر بۆ ك

دەكرێت. وەزارەتی پێشمەرگە ئاوارەكان دەپشكنێت بۆ دڵنیابوون لەوەی هیچ  بەجێلەسەرانسەری هەرێم جێ

مەشق پێ كراوە بۆ  یهێزی تایبەتی ئافرەتهەروەها هەوڵ دەدرێت  ، هەروەهاەییان پێ نیچەك و تەقەمەن

 و دواتر گواستنەوەیان. ئامادە بکرێت  پشكنینی ئافرەتان 

 ئایا هیچ خاڵی پشکنینی نوێ دانراوە وەک خۆئامادە کردن بۆ هاتنی ئاوارەکان؟ 

بە پشكنین و  تایبەتئاوارەكان  ۆنیەتی پێشوازی كردنیتكردوە تایبەت بە چسپێنج ناوەندی پێشوازی كردنمان درو -

و خێرا  پاراستنی ئاوارەكان لە ڕووی ئەمنیەوە، ئەمەش دەبێتە هۆی كاندڵنیابوونەوە لە پاراستنی ژیانی ئاوارە

  .گواستنەوەیان بۆ ناوچە ئارامەكان

 تان بۆ ناو ئاوارەکان؟لەرووی ئەمنییەوە چ هەنگاوێکتان ناوە  بۆ رێگە گرتن لە دزە کردنی تیرۆریس 

ستان لە ناو یوەزارەتی پێشمەرگە و هێزەكانی ناوخۆ و ئاسایش بەرپرسیارن لە دڵنیابوونەوە لە نەهاتنی تیرۆر  -

ئاوارەكان و ئەوان پلانی ئەمنی خۆیان هەیە و بە لەبەرچاوگرتنی گشت بنەما مرۆیی و یاساییەكان پڕۆسەی 

 و رێزەوە هاوكاری دەكرێن.  ئاوارەكان بە شكۆپێشوازی كردن و پشكنین ئەنجام دەدرێت و 

 رێوشوێنەکانی دەستگیرکردن چین بۆ ئەو کەسانەی کە ئاوارە دەبن؟ 

كاری پێوست و لایەنە جێبەجێكارە یاساییەكان  مامەڵەی لەگەڵ دەكرێت بەگوێرەی یاسا كارپێكراوەكانئەم بابەتە  -

  ئەنجام دەدەن.

 ر کەسانێک دەستگیر دەکرێن لەسەر بنەمای  رەگەز، ئایین، نەتەوە، و رێکخراوەکان باس لەوە دەکەن کە زۆر جا

 ناوی هۆزەوە ئایا ئەمە تا چەند راستە؟

یە، چونكە ئەگەر سەیری ئاوارەكانی هەرێم بكەن ئەوا لە هەموو رەگەز و نەتەوە و ئایین و یئەم بابەتە دروست ن -

هەرە لە پێشینەكانە بە ئاوارە و پەنابەرانیشەوە، هەموو وڵاتیانی هەرێم لە كارە وی هانبەڵام پاراست ،پێكهاتەكانن

كەسێك بەبی بەڵگە و زانیاری دروست  هیچئەوانەی دەستگیر دەكرێن لەسەر بنەمای زانیاری و بەڵگەیە و 

  .دەستگیر نەكراوە



 ەنجام دەدرێن دوای هاتنی ئاوارەکان و پێشوازی کردن  لێیان لە خاڵەکانی پشکنین ئەو رێوشوێنانەی لەو خاڵانەدا ئ

  چەند دەخایەنێت؟

ە و دواتر ئاوارەكان تەنها یەكجار بە فیزیكی دەپشكنرێن لە بەرەكانی جەنگ لەلایەن هێزەكانی پێشمەرگ -

دەگوازرێنەوە بۆ ناوەندەكانی پێشوازی، ماوەكە وەستاوەتە سەر ژمارەی ئاوارەكان كە لە یەك كاتدا دەگەن، 

 ێتەوە بەگوێرەی ئەو پلانەی دانراوە. ێك نامێنبەڵام هیچ ئاوارەیەك زیاتر لە چەند كاتژمێر

 ؟داڵەکانیان چی دەبێتئەو دایک و باوکانەی بە هەر تۆمەتێک دەستگیر دەکرێن، چارەنووسی من 

، ەپێشووتر ئەو حاڵەتانە زۆر بووهەر منداڵیك بە هەر هۆكارێك بەبێ دایك و باوك بێتە هەرێمی كوردستان وەكو  -

ەكانەوە مامەڵەیان ینی كەمپەكان و ڕێكخراوە ناوخۆیی و نێودەوڵەتیوەبەراەڵام زۆر بەباشی لە لایەن بەڕێب

ێندن و پاراستنی فێركردنی خوند بكرێن لە سیستەمەكانی )دمەوسولەگەڵ كراوە و هەوڵداراوە ئەو كەسانە 

ی و از . لە كاتی هاتنی ئاوارەی تازە بەهەمان شێوە پێشوكۆمەڵایەتی و فێركردنی كاری دەستی ....هتد(

تیار دەكرێت و شوێنی تایبەتیان بۆ شر ەبێ سەرپ یت لەگەڵ منداڵەبمامەڵەی تای مامەڵەیان لەگەڵ دەكرێت.

 رێت. تەرخان دەك

  زۆر جار منداڵ بۆ مەبەستی سەربازی بەکارهێنراون، هەڵوێستتان چییە بەرامبەر بەو منداڵانەی کە بەشداری

 کردەوە سەربازییان کردووە و ئێستا لە کەمپەکانی ئاوارەکان یان دەستگیرکراون؟

اسا مامەڵەی سەرجەم ئەو كەیسانە بە گوێرەی یاسا مامەڵەیان لەگەڵدا دەكرێت و هیچ كەس لەدەروەی ی -

 لەگەڵدا ناكرێت.

ئێمە داوامان لە رێكخراوەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان و رێكخراوەكانی تایبەت بە منداڵان كردووە كات وها

 هاواكریمان بكەن سەبارەت بەو بابەتە كە زۆر هەستیارە و شارەزایی و ئەزموونی تایبەتی دەوێت. 

  پەنابەران دەکەن، ئایا هیچ رێوشوێنێکی تایبەت هەیە بە رێکخراوەکان چۆن سەردانی کەمپەکانی ئاوارە و

 سەردانیان؟

یەكی ەژنموسڵ ئێمە لی بە بەتنی پلانی فریاكەوتنی مرۆیی تایبەمەبەستی رێكخستن و جێ بەجێ كرد -

هاوبەشمان لە حكومەتی هەرێم و وەزارەتی كۆچ و كۆچبەرانی بەغدا و نەتەوە یەكگرتووەكان پێكهێناوە لە 

ان بۆ ئەنجامدانی ئامادەكاری پێشوەختە و کرشتی پارێزگارە بەڕێزەەگا لەژێر فەرمان و سەرپئاستی پارێز 

وەڵامدانەوەی فریاكەوتنی ئاوارەكان بۆ مسۆگەركردنی هاوكاری و هەماهەنگی و یەكخستنی هەوڵی هەموو 

وولایەن پێویستە لایەنە حكومی و ناحكومیەكان. بۆ پاراستن و دابینكردنی ئاسایش بۆ ئاوارەكان ئەوا هەم

 هەماهەنگی و هاوكاری ئەو لیژنەیە بكەن بۆ رێزگرتن و پاراستنی شكۆی ئاوارەكان لە كاتی هاواكاریكردنیان. 

بابەتێكی  بینینی دەستگیرکراوان بۆسەردانی رێکخراوەکان سەبارەت بە سەردانی کردنی دەستگیرکراوانیش  -

یاسا اوە یاساییەكان هەماهەنگی دەكەن و بەگوێرەی یاساییە و رێكخراوە تایبەتمەندەكان لەكەڵ دامەزر 

و هیچ لایەنێك لە دەرەوەی یاسا رێگەی پێ نادرێت سەردانی  کانرێكخراوەدەکەن سەردانی دەستگیركراوەكان 

ستنی گیانی ئەو دەستگیركراوانە و پاراستنی زانیاری كەسی و شكۆی پارادەستگیركراوەكان بكات بە مەبەستی 

  دەستگیركراوەكان.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وەزارەتی پەروەردە

 

 

 

 

 

 

 

 



وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەناو بنکەی چاکسازیەکان قوتابخانەی دامەزراندووە و 

وەزارەتی کار و  ەتی پەروەردەی تیادا دەخوێندرێت،میلاکی مامۆستایانی بۆ دابین کردووە و پڕۆگرامی وەزار 

دەستێت بە دابینکردنی توێژەری کۆمەڵایەتی و گشت ئەو کاروبارانە بە هاوکاری هەڵ کاروباری کۆمەڵایەتی 

چ لە کەمپەکان  ئەگەر لە داهاتوودا بنکەی زیاتر بکرێتەوە بۆ ئاوارەکان  هەردوو وەزارەت جێ بەجێ دەکرێت.

  لە شوێنی تر ئەوە هەر بە هەمان شێوە کاری بۆ دەکرێت. یاخود 

 

 UNICEFرەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ڕێکخراوی لەڕووی پەروەردەییەوە وەزا

ئەوە بەگوێرەی   UNHCRپێکهاتووین کە هەرکاتێک ئاوەرە تازەکان سەرژمێری کران لەلایەن ڕێکخراوی 

تەمەنەکانیان پۆلیان بۆ دەستنیشان دەکرێت بۆ قوتابخانە بە پڕۆگرامی وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی 

مامۆستایانەی خۆیان کە ئاوارە بووین. لەم بارەیەوە وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی  ناوەندی و بەو

) مذکرة تفاهم(ی واژووکردووە لەگەڵ وەزارەتی پەروەردی ناوەند بە  کوردستان یاداشتی لێکگەیشتن

 مەبەستی خزمەتکردنی ئاوارەکان لە ڕووی پەروەردەییەوە.

 

 


