


UNICEF carries out a range of activities in Qayara Airstrip Emergency Site and the Jeddah 
camps about 70 km south of Mosul. The people in these camps have been displaced from 
across northern Iraq since military operations began to retake Mosul in October 2016. 
UNICEF supports WASH activities including the provision of water and sanitation facilities 
as well as hygiene awareness activities.  Additionally, UNICEF runs activities in temporary 
learning spaces and child friendly spaces to facilitate ongoing education and psychosocial 
resilience.
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 ەک ەیینگیژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆب ۆییمر یچوونەوەنگەدەب ینگاندنەسەڵه

 ەداو ینجامە( ئ6160-6102) ەیماو ەل راقێع – فێسیونی یکخراوڕێ
 

 یگشت ێکیباس

 ییژو پاک ەڕۆئاو و ئاو ۆب ۆییمر ەدەنگەوەچوونیب ەربارەید یگشت ێکیباس
( 6160-6102) ەیماو ەل ێراقع – یونیسێف ڕێکخراوی ەک ینگەییژ
 ێراقدا،ع ەل ەسک یۆن( مل2.2) یکەیدا، نز6102 ڵیسا ەل . ەداو ەنجامیئ
 یکەینز ەک ەبووەه ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو یوانییپشت ەب ێویستیانپ
 ەڕاوەگ ەسیانک یۆن( مل1.0بوون و ) ۆناوخ ەیئاوار ەسیانک یۆن( مل0.1)

( 0.2) ێشتادا، ه6160 ڵیسا ەبوون. ل ەنابەرپ ەسیانک یۆن( مل1.6بوون و )
 ۆربەیان،ز ەک ەبووەه ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ەب ێویستیانپ ەسک لیۆنم
 ۆناوخ ەیئاوار ەسیانک یۆن( مل1.0بوون و ) ەڕاوەگ ەسیانک یۆن( مل0.0)

 ەبوون. ل ەنابەرو پ ەخوێکانخان ۆمەڵگەک ەندامانیئ یشتر ەوانیبوون و ئ
ئاو و  ییانەیستێداویپ ەمئ ەدەنگەوەچوونیب ڕابردوودا، ڵیسا ەشش ەیماو
 ۆییەکانیمر ەوڵەه ەل ەبوو ەرچاوب ەشێکیب ینگەیی،ژ ییو پاکژ ەڕۆئاو

 ۆب ەڵسەنگاندنەیه ەمئ ێراقع ەل یونیسێف ینگەینووس ۆیە،. بیونیسێف
 ەک ەکردوو ێبەجێج ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆییمر ەدەنگەوەچوونیب
 .ەدراو ەنجامئ ێراقع ەل یونیسێف یەنال ەل 6160تا  6102 ێوانن ەیماو ەل

 نگەیییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆییمر ەدەنگەوەچوونیب ەل یونیسێف ئامانجی
 ێراقدا،ع ەلومەرجیه ەل ێزانەکانیانالواز و خ اڵنیمندا ەک ەبوو ەوەئ

 ینابد ۆب ینگەیییانژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ەردەوامەکانیب ەتگوزارییەخزم
 یونیسێف ەکان،رەیوەنداپ ەرەنجامەو د ەئامانج ەمئ ێنانەدیه ۆ. بێتبکر

و  یاگوزارییەکانفر ڕۆژەپ ەبوون ل یتیبر ەک ەداو ەنجامئ یچاالک ۆمەڵێکک
 ەوەیکردن ۆژەنئاو، دروست کردن / ن یکردن ینداب ەورەکانیگ ڕۆژەپ

 ەستخانە،ئاود یقورس، دروست کردن یئاو یکردن ەسەرچار ەزراوەکانیدام
 ەوەینردک ەرزب تانکەر، ەئاو ب ەوەیگواستن ەتگوزارییەکانیخزم یکردن ینداب

 kit) ەگبەیه یکردن ەشو داب ینگەییژ ییپاکژ ەربارەید ۆشیاریه یئاست
distributionەل اراستنۆپخ یژەکانیسترات ێویشیاندا،ن ە)ل ینگەییژ یی( پاکژ 

 ەیامەو پ ەگبەه ڕێگەی ەل 6102 – ۆڤیدک ەهێشتنیتووشبوون و ن
 ەوەیدنکر ەمک ییەکانیرەستپێشەخە(، دینگەییژ ییپاکژ ێنراوەکانیگونج
 دەکانیەنناو یدروست کردن ەشوهەوا،ک ۆڕینیگ ەترسییەکانیو م ەساتەکانکار

 ،یاسەتس یکردن ەهێزب ینگەیی،ژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ەتگوزارییخزم

 ادەستڕ ۆب ییەکانحکووم ەرژەوەندییەب ەنخاو ەگەڵل ەستەرەکانو ب یتواناساز
 ینگەیی.ژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ەتگوزارییەکانیو خزم ێرخانژ یکردن

 
( تا 0بوون:  ەمانەئ ەڵسەنگاندنەکەه . ئامانجەکانیەکانو ئامانج ەڵسەنگاندنه

 ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆب یونیسێف ۆییمر ەدەنگەوەچوونیب ڕاددەیەکچ 
 یەدەنگەوەچوونب ەل ەگونجاو بوو ەلومەرجه ەپێیو ب ەبوو یگەرکار ینگەییژ
 ەدەنگەوەچوونیب ڕاددەیەک( تا چ 6. یشتوواندان ۆجێییەکانیخ ێداویستییەپ

و  گەریکار ەستەریب ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆب یونیسێف ۆییمر
( تا چ 0. ەدروست کردوو ەشەپێدانو گ ۆییمر ێوەیچوارچ ێوانن ەل ەتوانایب

 ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆب یونیسێف ۆییمر ەدەنگەوەچوونیب ڕاددەیەک
 ەزئامرا ەب ەشەیو گ ێناوەه ەدیب ێپرسینەوەیل ەندییەکانیپاب ینگەییژ

و  دەنپ ەردەوامب ێوەیەکیش ەب ەوەیئ ۆب ەداو ۆییەکانو توانا مر اوەکانگونج
 یارد ەوە( ئ0. یانکردن و گونجاندن ێبەجێج ەبەستیم ەب ەربگیرێنو ێل ەیانوان
 یەدەنگەوەچوونب ەکانیباش یادەکردنەو پ ێنانداه ەتوانرێتد ۆنچ ەک ەینبک
 یان ەوە،ێنبکر وبارەدو ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆب یونیسێف ۆییمر

 ەهێزەکانیب ڵەو خا ەنگەکانئاست یکردن ەستنیشان( د5. ێنفراوانتر بکر
 ەبەستیم ەب ێژەکاندر ەوداو م ڵۆزئا یاگوزارییەفر ەبار ەل ەدەنگەوەچوونب

 ەرەسل ێوەکانهاوش ەلومەرجەو ه ێراقع ۆب ەسوودەکانب ڕاسپارە یکردن ینداب
  .یهانداج یئاست

 ەندانیارمو ک ەڕێوەبەرب ەل یتینبر ەڵسەنگاندنەه ەمئ ینەییبنچ بەکارهێنەرانی
 یو باکوور ەڕاستناو ڕۆژهەاڵتی ەرێمیه ینگەینووس ەل ێراقع – یونیسێف

 ێراق،ع ەل یونیسێف ییحکووم ەشانی(، هاوبMENARO) ەفەریقائ
 و ەڕۆئاو و ئاو ۆب ێراقع - یونیسێف ۆییمر ەدەنگەوەچوونیب ەخشەرانیب

او و ئ ۆمەڵەی/ ک ەرتک ەماهەنگییه ەکانیگرووپ ەندامانیئ ینگەیی،ژ ییپاکژ
 یتر ەشانیو هاوب ێبەجێکارەکانج ەشەهاوب ینگەیی،ژ ییو پاکژ ەڕۆئاو

 .اقێرع ەل ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆب یونیسێف ۆییمر ەرنامەیب
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 ەتاوەەرس ە)ل ەڵسەنگاندنەکەه پرۆسەکانی ەڵسەنگاندن.ه ەنجامدانیئ ێوازیش
 یئاب یتا مانگ 6160 یەکەمی ینیتشر یمانگ ێوانن ە( لۆتاییک ڕاپۆرتەکانیتا 

 ەل ەوەیئ ەککراون )و ەواوو ت ەئاماد ەڵسەنگاندنەوەه یمیت یەنال ەل 6166
 ییهاوکار یژنەیل ێوەرەکانیپ ەیریس ەڵسەنگاندنەکە(. هەدا هاتوو2 ەڕەالپ
و  یگەریو کار یو چوست یگونجاو ۆب ەکردوو ی(DAC) ەشەپێدانگ
 ۆییرم ەدەنگەوەچوونیب ەب ەیوەستپ یارکردنەکانید ەبەستیم ەب ەستنەوە،ب

 یەنەال اییدا،ۆتک ەڵسەنگاندنیه ە. لینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆب یونیسێف
 نیانداه ەبەستیم ەکراون ب یادز ۆمەاڵیەتیک ۆریپاراستن و ج ۆب ەکییەکانالو
 ەکانیو ماف ۆمەاڵیەتیک ۆریج ڕەچاوکردنەکانی ۆب ەمەالیەنه یکارییش

     .ەروەریو دادپ ۆڤمر
 گەڵەل ەندایەتییەکانچ ڕووپێوەداتاکان،  ۆکردنەوەیک ێوازیش ەب سەبارەت

 ەروەهادراون. ه ەنجامئ ڵەکانیانو مندا ڕاستەوخۆیەکان ەماف ەنخاو ێزانەخ
 نەخاو ەگەڵل ەدراو ەنجامئ ەرەکییەکانس ێڕاگەیەنەرەپ ەگەڵل ێکەوتنچاوپ

 ۆب فیونیسێ ۆییمر ەدەنگەوەچوونیب ەرنامەیب ەب یبەتتا ەرژەوەندییەکانیب
 ەدراو ەنجام( ئ6160-6102) ەیماو ەل ەک ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو

 ییژو پاک ەڕۆئاو و ئاو ەشیب ەل یونیسێف ەندانی: کارمەگرێتەوەد ەمانەئ ەک
 ان،ییەکناحکووم ڕێکخراوەو  ییەکانحکووم ێبەجێکارەج ەشەهاوب ینگەیی،ژ

 ێستائ ڕێکخەرەکانی ە)ک ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆمەڵەیک ەندانیکارم
 ەرس انیەکتر / ئاژانس ەیوەندارەکانیپ ۆمەڵەک ەندانی(، کارمەگرێتەوەد ێشووو پ

 ە،نموون ۆ)ب ۆمەڵک ەرژەوەندییەکانیب ەنخاو یەکگرتووەکان، ەتەوەن ەب
 یۆیەکانگفتوگ ەمەش،ئ ەرباری(. سۆمەاڵیەتییەکانو ک یینیئا ەرکردەس

 ڕاستەوخۆیەکانو نا ڕاستەوخۆیەکان ەماف ەنخاو ۆمەڵگاک ەگەڵل ەقچ یگرووپ
 گەیڕێ ەل ینەییەکانداتا بنچ نەوەیۆکردک ێوازەکانیش ەروەهادراون. ه ەنجامئ
 پۆرتەڕاو  ێداچوونەوەپ یستەکانیو ل یرگشتگ ینگەیینووس ێداچوونەوەیپ
  دراون.  ەنجامئ ێنەدارەکانو ەڵگەو ب ەیدانییەکانم
 
 

  ەرەکییەکانس ۆزراوەد

 یگونجاو
 شتڕ ۆرز یونیسێف ەرەتادا،س ۆناخیق ەل :ەستێوەردانەکەد ەدەنگەوەچوونیب

 ەسەرل ەشەسەندووگ ۆخیو د ەکانباو ێداویستییەپ ەدەنگەوەچوونیب ەسەربوو ل
 زمییکانیبوون. م ەرگیراو ێشووداپ اڵنیسا ەل ەک ەیو وانان ەندپ ەوئ ەمایبن
 ڕیاریب ەمەوە،ئ ێچەوانەیپ ەبوو. ب یگەرکار ەتایبەتیب ێراخ ەدەنگەوەچوونیب

 ەمو ک ەمک یەیەکماو ەکامپدا ل ەندێه ەل ەوەکشان ۆب یونیسێف یەنەیتاکال
 ەب یان ەگەیاند،باش ن ێوەیەکیش ەب ۆیخ ۆییەکانیمر ییەچاالک ەوەیکردن

 و ەڕۆئاو و ئاو ۆمەڵەیک ێوەیچوارچ ەل ەبوون ەماهەنگه ێویستپ ێوەیەکیش
 ەیاربژ ی،گشت ێوەیەکیش ە. بتر ەکانیئاژانس ەگەڵل ینگەییژ ییپاکژ
کرد  یوا یونیسێفەوە یەنال ەل ەرەتاییس ەستێوەردانید ەکانیبوار

  .ێتب یگەرکار یاگوزارییەکانفر ێداویستییەپ ەدەنگەوەچوونیب
 ییژو پاک ەڕۆئاو و ئاو ێوەرەکانیپ یکردن ەستەبەرد :ێوەرەکانپ گشتاندنی

 ەل ش،ەتایبەتیب ەن،ه ەربەرستو ب ەنگئاست ەک ەلماندووەس ەوەیانئ ینگەییژ
 ەنجامیئ ەل ەاڵمب ەپاندووە،س ڵوگۆڕەکانیئا ەک یاگوزارییەکاندافر ۆناخەق ەیماو

 و ەخشەسازیو ن ونکامپ بو ێشترپ ەک ەبوو ێنانەششو ەوئ یارکردنید
ئاو  ۆنایەتییچ ێوەرەکانیپ یکردن ەستەبەرد ۆیە،. بەکراو ۆب ەکارییانئاماد

 یردنک ەگشتی. بەتەوەماو ەنگئاست ەب ێستاشو تا ئ ەبوو ەنگئاست ەردەوامب
 ەزراوەکانیدام ۆب ەگونجاو دراو ێنیشو ەب یەخو با بووەەه ۆمەاڵیەتیک ۆریج

 ۆگەرسم ێنیپارێزیپاراستن و نه ەوەیئ ۆب ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو
 ۆب ەردەخەند یدانگرنگ یشکراوەکانستا ەستپێشخەرییەد ەرچەندە. هێنبکر
 ەاڵمب ەتەکان،یبتا ێداویستییەپ ەنخاو ەسانیک ێداویستییەکانیپ یکردن ەسەرچار

 ەنخاو ەسانیک ەستیارییه ەک ینەییەیبنچ ڕێبازە ەوبوو بن ل ەشێکب ێتناچ ێپ
 ەکانیاوارئ ڕێژەیی، ێوەیەکیش ە. بەگرێتد ەبەرچاول یبەتەکانتا ێداویستییەپ

او و ئ ەتگوزارییەکانیخزم ێوەرەکانیپ ەوەیخوار یئاست ەوتوونەتەک ۆناوخ

 نیێبوون و شو اڵوو ب ەرشپ ەک ەوەیئ ەنجامیئ ەل ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو
 .ەبوو ەرمیناف یاترز یشتەجێبوونیانن

 

 ەستنەوەییب

 :ەترسییەکانم یکارییو ش ێداویستییەکانپ ەخۆیگرتن یئاست
 یوودس ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆب یونیسێف ۆییمر ەدەنگەوەچوونیب
 ۆب ێڕوانینیت ەک ینیوەب ەماڵندنخ ەکانیئامراز یفراوان ۆمەڵێکیک ەل
 ینابد یاجیاداج یئاست ەسەرل ەکانماف ەنخاو ێداویستییەکانیپ ەشەسەندنیگ

 ەرەتایس ەل ەک ەمەالیەنەیه ۆرز ەماڵندنەخ ەول ڕێکخراوەکە. ووەکرد
 ۆب ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆمەڵەیک یەنال ەل ەدەنگەوەچوونەکەب
 یشواترد ەک ە،دراو ەنجامئ ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو یداویستییەکانیپ

. ووەەرگرتو ێل یشیو سوود ەکردوو ەشداریب ە،کراو ۆب ەیناو ەناو یکارییش
 ەل ەک ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ییالواز یکارییش یئامراز ەروەهاه
 ییارمەتیدان ەبەستیم ەب ەکراو ێشکەشپ ە،کراو ەئاماد یونیسیفەوە یەنال

 ۆڕینیئاو و گ ەب ەیوەستپ ەترسییەکانیم ەماڵندنیخ ۆب ەتحکووم
   .ەشوهەواک

 یچاککردن ەبەستیم ەب ڕیاردانب ەسەرل ێریچاود کاریگەریی
 و ەڕۆئاو و ئاو ۆب یونیسێف ۆییمر ەدەنگەوەچوونیب :ەدەنگەوەچوونەکەب

. ەکراو وانییپشت ێریچاود یفراوان یستەمێکیس ەب ێراقع ەل ینگەییژ ییپاکژ
 ەدواداچوونیب ەب ەداتبوار د ێکراوکارپ ێریچاود یستەمیس ێکداکات ەل

و  یچاالک ەجێهێنانیب یئاست ێوانیو پ ێشڤەچوونپ یئاست ۆب یگەرکار
 یئاست ێوانیپ ەل ەمترەک ۆرز یگەری، کار (output)ەرخراوەکاند
 ۆب ڕەخنەگرانە ێداچوونەوەیو پ  (outcome)ەرەنجامەکاند ێشڤەچوونیپ

 ەیاندنیو گ ەرەنجامەکانو د ەرخراوەکاند ێوانن ەگوزارشت کردن ل
   .ەکانژیسترات ۆڕانکارییەگ

 ەستنەوەیب ێوەکانیچوارچ ەنجامیئ ەل ەک ۆگونجاندنخ دەستکەوتەکانی
 ەیەه یباش ێنێکیشو یونیسێف ئارا: ەتەهاتوون  (LHD)ەشەپێدانو گ ۆییمر

 ۆرز یهاودژ ێشتاه ەاڵمب ەیوەندار،پ ۆمەڵەیک ڕێبازی یکردن ەرکردایەتیس ۆب
 ەمییک و ڕێبازانە ۆرەج ەمئ یردۆزییب ێڕانەوەیگ ینگەیژ ێوانن ەل ەیەه

 مەڵەداۆک یئاست ەسەرو ل ۆناوخ یئاست ەسەرل ەکردن ک ێبەجێج ەکانیئامراز
 بەرئەوەیەفراوانتر، ل ێوەیەکیش ە. بۆسەیەپر ەمئ یکردن یاوەری ۆب ەردەستنب
 ەستییێداویپ یکردن ەسەرچار ەرس ۆتەکرد ەختیج ۆرز ەدەنگەوەچوونەکەب

 ەستکەوتەکانید ینگەیی،ژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو یاگوزارییەکانیفر
 ەخوێیەکانیشخان ۆمەڵگەک ۆسنووردار بوون و ب ەنابەرانپ ۆب ۆگونجاندنخ

 ۆب ەدەنگەوەچوونب ەستکردنیو د ەکانکامپ یداخستن ەگەڵبوون. ل ەندمامناو
 ەردووک ەشدارییانب یاترز ەکانکار ێژخایەنەکان،در ەئامانج ەرەوب ەوەگواستن

 ۆمەڵگەو ک یستەمەکەس ارچێوەیچو ەناول ۆگونجاندنخ یدروست کردن ەل
  .ەڕاوەکانداگ

 نیەستکەوتد ۆب ەرتو ک ۆمەڵەک ەماهەنگییه ەکارییەکانیئاماد پاڵنەرەکانی
 ەهێزیب ەماهەنگییەکیه ەبوونیه :ێژخایەندر ەشەپێدانیگ ەکانیئامانج

 ەدەنگەوەچوونیب ۆکرد ب یادز ەورەیگ ەهایەکیب ۆمەڵەک ۆیو ناوخ ۆمەڵەک
 یتر انیکەکچاال یەنەو ال ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆب یونیسێف ۆییمر

 ۆب یونیسێف ەوڵەکانیه ێڕای(دا. و6160-6102) ەیماو ەل ێراقناو ع
ئاو  ۆمەڵەیدا، ک6101 ڵیسا ەل ەیوەندارپ ۆمەڵەیک ڕێبازێکی یدروست کردن

 یردنک ەماهەنگه ۆب ەبوون یارمەتیدەر ڕاستی ەب ەییینگژ ییو پاکژ ەڕۆو ئاو
 .ەکاتد ەیوەندارپ ۆمەڵەیک ڕێبازەی ۆرەج ەمل یوانیپشت ەک ەواڵنەیه ەوئ
 ەرکردد ەکانیکامپ یداخستن ڕیاریب ەتحکووم ۆتاییدا،ک ەل ەک ەوەشدائ ەگەڵل

 یەکسەر ەناچار کرد ک ۆمەڵەیک ێت،ب ێراترخ ەکەکار ەوەیئ ۆیه ەو بوو
 .ەنەوەکب ێپ ەستد ەیوەندارپ ۆمەڵەیک ڕێبازی یچاالک کردن ەبارەیل ۆگفتوگ

 

 یچوست

و  ەرچاوەکانس یکردن ەئاماد ەب ەبارەتس ەدەنگەوەچوونەکەب ییچوست
 – ۆڤیدک ەدەنگەوەچوونیو ب ێراخ ەدەنگەوەچوونیب میکانیزمی :ەماهەنگیه
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 ۆب ێتباش بکر ەکاریگونجاودا ئاماد ۆرز ێکیکات ەل ەوەیئ ۆیه ەبوو 02
 یدوا ۆناخیق ێچەوانەیپ ڕێک ەمەش. ئۆییەکانو مر یو مادد ییدارا ەرچاوەس
و  ەڕۆئاو و ئاو ۆب یونیسێف ۆییمر ەدەنگەوەچوونیب ەبوو ک یاگوزاریفر
ردن ک ییدارا ەورەکانیگ ەندەو ب ۆتک ۆیه ەبوو ب یتووش ینگەییژ ژییپاک
 .ەگەڕایەوەد ەخشەرانب یوانییپشت ەمبوونەوەیک ۆب ۆریز ەشێکیب ەک

 ەل ەزاییارش ەرزیب ۆنایەتییچ یئاست ەبکات ل ێزگاریپار ەیتوانین یونیسێف
 یتوانا یئاست ەزینیداب ۆیه ەبوو ەوەشئ یاگوزاری،فر یدوا ۆناخەکانیق
 ەل هاتەکانێکو پ ێڕوانینت ەیاندنیگ ەل ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ەشیب

   .ۆیداخ ەرنامەیب ێوەیچوارچ
 ییژو پاک ەڕۆئاو و ئاو ۆمەڵەیک ەرکەوتنیس ەل ەشداریب ەچاالکان یونیسێف

 ەڕۆاوئاو و ئ ۆب ێراقع - یونیسێف ەرنامەیب ەرامبەردا،ب ە. لەکردوو ینگەییداژ
 ەیەکۆیس ەمل ۆیخ ەشدارییب ەل یچوست ەستکەوتید ینگەییژ ییو پاکژ

 گییەماهەنه ەکانیهاتێکپ ەنێول ەرتەوازەییپ ەندێ. هەدەستهێناوەب ەماهەنگیداه
 ێڕایو ەبووە،باش ن ەوا ک ەیوەندییو پ ڕیاردانب ۆیه ۆتەب ەک ەبووەه ێوخۆییدان

  .کردندا ێبەجێج ۆنایەتییچ یو ئاست ێوازش ەل یاوازییەکانج
 یکردن ێشکەشپ ەکانیباش ەجێهێنانەو ب ێنانو داه ێوەش ەل ڕێژەیی چوستیی

 ێراقع – یونیسێف کارکردندا: یاوازەکانیج ەلومەرجەه ەل ەتگوزاریخزم
 ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ەرتیک ەل ەکردوو ێشکەشپ ێنانیداه ۆرز ەیەکیژمار

 مییەو: کەکو ۆراوجۆرەکانیج ەپرس یکردن ەسەرچار ەبەستیم ەب ینگەییداژ
، و خاشاک ڵزب یکردن ەسەرچار ەندروستی،ت ێرییچاود ە،وز یئاو، گونجاندن

 ییئاو و پاکژ ەتگوزارییەکانیخزم ەیبنک ەیئاو. نموون ۆنایەتییچ یئاست
  .ەلماندووەس ۆیخ ەرکەوتنیس  (WSC)ینگەییژ

 انی یونیسێف، ەتر ک ەستێوەردانەکانید ەگەڵل یکاریهار ێکەوەپ چوستیی
و  ەستپێشخەرید ەکوکردوون، و ەرکردایەتیتر س ەکانیچاالک یەنەال
 ەگەڵل انیکارییەکهار ێکەوەپ ۆنایەتییچ یئاست: ییەکانحکووم ەرپرسیارییەب

 ەکی ەره یو توانا ۆرج ەب یپشت ۆرز ڕاددەیەکیتا  ێبەجێکارەکان،ج ەشەهاوب
 ڕێکخراوە یان ییەکانحکووم ڕێکخراوە ە،نموون ۆ)ب ەستووەب ەهاوکاران ەول

 ەێکەوبوون. پ ەواوجار نات ەندێه یانەتوانا ەم(. ئۆجێییەکانخ ییەناحکووم
 وەکو یەکگرتووەکان، ەتەوەن ەب ەرس ەکانیئاژانس ەگەڵل یکارییەکانهار

 ۆب یەکگرتووەکان ەتەوەن ەرنامەی( و بIOM) ێودەوڵەتین ۆچیک ڕێکخراوی
 سنووردار بوون.   ڕاددەیەک( تا UNDP) ەشەپێدانگ

 

 یگەریکار
 ۆب یینگەیژ ییو پاکژ ۆ ەڕئاو و ئاو ۆییەکانیمر ێداویستییەپ ەخۆیگرتن

 ەوانەشل ەگات،د ێپ ەستیاند ەحمەتز ەب ەوانەیو ئ ەسەکانک ینالوازتر
 ییو چوست ۆنایەتیچ یئاست ی،گشت ێوەیەکیش ەب :یژانژنان و ک

وانا و ت ەب ەستووەب یپشت ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ەدەنگەوەچوونیب
 و ۆجێییەکانخ ەسەاڵتە/ د ێبەجێکارەکانج ەشەهاوب ەندبوونیو پاب االکیچ
 ۆب یسێفیون ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ەشیب ەندانیکارم ەردەستبوونیب

 انیەتگوزارییەکخزم ەیبنک ەی. نموونەکانالوازتر ەشەهاوب یکردن یوانیپشت
 ەشدارییب ەل اریگەریک یادبوونیز ۆیه ەبۆتەن ەنیات ەب ینگەییژ ییئاو و پاکژ

 یکردن ەسەرچار ۆسەکانیو پر ڕیاردانو ب ەرژەوەندییەکانب ەنخاو
 یەکانیەتگوزاریخزم ەردەوامییب ەل ەکردوو یوانیشیپشت ەڵکوب ۆکییەکان،ناک
  .ئاو یکردن ینداب

 ەوون و بکرا ب ەستنیشانباش د یگشت ێوەیەکیش ەب یتواناساز چاالکییەکانی
 یکارەەکنت ەرەکییەهاوتا د ەل یاندرا بوون و سوود ەنجامئ یگەرکار ێوەیەکیش
 ەمئ ەردەوامبوونیو ب ەستنپشتب ەوەشدا،ئ ەگەڵبوو. ل ەرگرتو ەتواناکانب
 ەب دەمێنێتەوە، ەنگئاست ەکو ۆرز ڕادەیەکیتواناکان تا  ەستکەوتانەید
 ەندانکارم ەیژمار ۆریز ەکوو ەزراوەییەکانیدام ەالواز ڵەخا ەبەرچاوگرتنیل

   .ەرمانڕەواییو ق
( یژیپالندانان )سترات ۆب ەگەرئ :ەرکەوتووب یشتووانیدان ەرەوب لێپرسینەوە

 ەیبنک ەینموون ە،نموون ۆب ێنەرەکان،داه ڕێبازەکردن، ) ێبەجێج یان ێت،ب
و  نۆچووب ەمایبن ەسەرل یان ینگەیی،ژ ییئاو و پاکژ ەتگوزارییەکانیخزم
 ەڕاوەکان،و گ ەخوێیەکانخان ۆمەڵگاک ەتایبەتیش،ب ێت،ب ڕازیبوون ەکانیئاست

 وەرەب ەیەه یگەرکار ێپرسینەوەیەکیل ەک ەدەند یشانوا ن ۆزراوەکاند ەوائ
  .(یژانیشەوەژنان و ک ە)ب ەرکەوتووب یشتووانیدان

 ەدیهێنانیب ەل یو نزم ەرزیب ئاو: ەتگوزارییەکانیخزم کاریگەریی
 ەکانماف ەنخاو ۆمەڵەیەکیک ەمووه ەئاو ل ەتگوزارییەکانیخزم ەکانیئامانج

 ەل وونڕازیبو  ۆچوونەکانب ەکانیئاست ی،گشت ێوەیەکیش ە. بەبووەه یاوازیج
 ەیەرەود یانیشتوودان ەمەئ ە،بوو ەرێنیئ ەکانماف ەنخاو ۆمەڵەک یچوار ەل ێس

   .ێتەوەناگر ەکانکامپ
 کانیەئامانج ی،گشت ێوەیەکیش ەب :ەڕۆئاو ەتگوزارییەکانیخزم کاریگەریی

 ێگەیئاو ج ەب ەیوەستپ ەکانیئامانج ەل ەمترک ۆرز ەڕۆئاو ەب ەیوەستپ
 ەکیێوەیش ە. بەبووەن ەرچاوەب یاوازییەج ەمئ ڕوونی یانووی. بەبوو ڕەزامەندی

 ەنوخا ۆمەڵەک یچوار ەل ێس ەل ڕازیبوونو  ۆچوونەکانب ەکانیئاست ی،گشت
 .ێتەوەناگر ەکانکامپ ەرەوەید یشتووانیدان ەمەئ ە،بوو ەرێنیئ ەکانماف

 ییپاکژ ەب ەبارەتس :ینگەییژ ییپاکژ ەتگوزارییەکانیخزم کاریگەریی
 ۆردا ز (L3)ۆناخیق ەل ێراخ یاگوزارییفر ەدەنگەوەچوونیب ینگەیی،ژ

 ەکو ینگەییژ ییپاکژ ەگبەکانیه ەورەیگ یکردن ەشو داب ەبوو یگەرکار
 ەسەرەوە،ب 6101 ڵیسا ەل ەوەشدا،ئ ەگەڵ. لەرکەوتووەد ەرەکیس ییچاالک
راوان ف ەرەوب یژەکەیسترات ێشکەوتنیپ یترچ ەیوەندارەکەپ نیشاندەرەدوو 
 ەکانڕاپۆرت ەل ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ەتگوزارییەکانیخزم یکردن

 ەب ەبارەت. سەڕانەوەگ ەکانیبوار ەرس ۆتەکرد ەختیج یاترو ز ەرنەخستووەد
 رەوەیەان و دەکناو کامپ ەکانیماف ەنخاو ۆب ینگەیی،ژ ییپاکژ ییەکانیچاالک
  .نەڕاوەکاو گ ەخوێیەکانخان ۆمەڵگاک ەب ەراوردب ەب ە،باشتر بوو ەکانکامپ
 یێریچاود ەکانیو بنک ێندنگاکانخو ەل ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆو ئاو ئاو

 ییژو پاک ەڕۆئاو و ئاو ەدەنگەوەچوونیب ی،گشت ێوەیەکیش ەب :ەندروستیت
 ە. لەوبو یگەرباش و کار ێندنگاکانداخو ەل یشتووانەوەدان یەنال ەل ینگەییژ
 ەمئ ەک ەستووەرخد یانوا ەاڵمدەرەوانو ۆربەیز ەخوێیەکاندا،خان ۆمەڵگاک
و باشتر  یۆنایەتچ یباشتر ێکیئاست ەئاو ب یادبوونیز ۆیه ۆتەب ەستێوەردانانەد

 ییەکانەندروستت ەبنک ەوەیکردن ۆژەنن ەب ێداچوونەوە. پەستخانەکانئاود یبوون
 ەەیه ەهێزترب ەماهەنگییه یبوار ەک ەردەخاتد ەوەئ ەکاندا،ئازادکراو ەناوچ ەل
 .ەنبارئ ەل ەخاسمەن ەندروستی،ت ەرایەتییەکانیبەرێوەو ب ێفیونیس ێوانن ەل

 
 

 ەرەکییەکانس ەرەنجامەد

 :0 ەرەنجامید
 ۆییمر ەدەنگەوەچوونیب ڵۆزەکاااااناااادا،و ئااااا ێژدر ەیرانەق ێوەیچوارچ ەل

و  ەریگکار ۆرز ڕادەیەکیتا  ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆب یونیسااااااێف
 ەدەنگەوەچوونیب ەل ەگونجاااااو بوو ەلومەرجه ەگەڵو ل ەباوو ێاهاااااتاوولا
 ۆب ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ینەییەکانیبنچ یاگوزارییەفر ێداویسااتییەپ

 وەکانەرچاب ەلێنەک ەل یەکێک ەوەشدا،ئ ەگەڵل .ۆمەڵک ێون ەساانیک ینالوازتر
 ەڕۆئاو ئاو و ەتگوزارییەکانیخزم یگەرانەیکاار یکردن ەیڕەوپ ەل ەبوو یتیبر

 ەل ە. جگەبوو ەحمەتز ەیشاااااااتنیااانگ ەک ێنااانەیشاااااااو ەول ینگەییژ ییو پاااکژ
ئاو  گەوەچوونیەدەنب ینەییەکان،بنچ یاگوزارییەفر ێداویستییەپ یکردن ەساتەبەرد

 ەیرانبوا ەوئ ەیوەندارپ ۆمەڵەیک ەوەیو گواساااتن ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆو ئاو
 ڕووی ەل ،تیبەتا ێوەیەکیش ەب ە،نموون ۆ)ب ێنباشتر بکر ێتبتوانر ەک ەبووەه

 ەهاەرو(، هەیوەندارەکانپ ۆمەڵەک ڕێبازەکانی ەب ێکردنپ ەساااااااتد یکات یدانان
 ەماااهەنگییه ە،نموون ۆدراون )ب ەنجااامئ یباااشااااااا ەب ەک ەیتوخمااان ەول ۆرز
 ەبەساااااااتیم ەب ییەکااااانهاااااوتااااا حکووم ەگەڵل ەوتوودواک ەدەناگەوەچاوونیب

 ەوەیئ یێڕاو ۆتاییدا،ک ە(. لەشااەپێدانگ ۆب ۆییەکانمر ەسااتەرەب ۆب یئاسااانکار
 ادەیەکڕتا  ەشاااەپێدانگ ڕێبازەکانی ۆب ۆییەکانەوەمر ڕێبازە ەل ەشاااەکردنگ ەک
و  ۆمەڵک ەکااانیئاااسااااااات ەساااااااەر)ل ەدەنگەوەچوونەکەب ەاڵمب ە،بوو ەڕەمەکیه
بکات  نیداب ینگەییژ ییو پااکژ ەڕۆئااو و ئااو ێگیرییج ی( توانەرناامەڕێژیاداب
 ە،ناامااوون ۆ)باا ۆڕاوداو گاا ەڵااگەڕاوەه ەلااومەرجااێااکاایه ێااوەیچااوارچاا ەل
 سانیەک ەسەرل ەکانکامپ یو داخساتن ۆکیناک ەرەنجامەکانید ەدەنگەوەچوونیب

  .(ستبارالواز و شک
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 :6 دەرەنجامی

 ەنگاویه ەب ەساااااااتکردند ۆبوون ب ەساااااااەرەخۆل ەنگااوەکاانه ەرچەنادەه 
 ێوانن ەدروست کرد ل یگەریکار ەستەریب ەندینچ یونیسێف ەاڵمب ی،کردار

 ۆتاااااییک ەشااااااایب ەل ەشاااااااەپێاااادانگ ێوەیو چوارچ ۆیایمار ێاوەیچاوارچا
 ەل ینگەییژ ییو پااااکژ ەڕۆئااااو و ئااااو ۆب ۆیخ ۆییمر ەدەنگەوەچوونیب
باس کرا، تا  ەرەوەداسااااااا ی(0) ەنجاامیئ ەل ەوەیئ ەکو (دا.6102-6160)

/  ەیوەنااادارەکاااانپ ۆمەڵەک یردۆزیب ێوانن ەل ەبووەه ەرتەوازەییپ ڕادەیەک
 ەلومەرجیه ەل یکردار یکردن ێبەجێو ج ەشااااەپێدانو گ ۆییمر ەسااااتنەوەیب

. ینگەییژ ییو پااااکژ ەڕۆئااااو و ئااااو ەدەنگەوەچوونیب ۆربەیز ۆب ێراقاااداع
 ارەیەربد ەوپت ڕێبازێکی یدروساات کردن ۆب یونیسااێف ەوڵەکانیه ەرەڕایساا
 ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆمەڵەیدا، ک6101 ڵیساااااااا ەل ەیوەنادارەکاانپ ۆمەڵەک
 دروسااااات ۆب ەبەساااااتن ەواڵنەه ەوب یپشااااات یگەرکار ێوەیەکیشااااا ەب ینگەییژ

 ە. لەداکات ەول ەشااەپێدانو گ ۆییمر ەساتنەوەی/ ب ەیوەندارەکانپ ۆمەڵەک یکردن
 ەکانیکامپ یداخسااتن ڕیاریدا، ب6102 ڵیسااا ەبوو ل ەتحکووم ەوەئ ۆتاییدا،ک
 ئاو و ۆمەڵەیو ک یونیساااااااێفو  ەکەکار ۆوا بوو ب ڵنەرێاکپاا ەکو ەک ەرکردد

االک چ ەبارەیل ۆگفتوگ یەکساااااااەر ەنااچاار کرد ک ینگەییژ ییو پااکژ ەڕۆئااو
    .ەنەوەبک ێپ ەستد ەیوەندارپ ۆمەڵەیک ڕێبازی یکردن

 
 : 3 دەرەنجامی
 وەرەێپ یکردن ێبەجێج ەل ەکردوو یباش ئاساااااانکار ڕادەیەکیتا  یونیساااااێف

و  ەڕۆئاو و ئاو ۆب ۆیخ ەرناامەیب ەل ەکاانبااشااااااا یاادەکردنەو پ ۆییەکاانمر
 انیێوەرەکاااپ یکردن ەگشاااااااتیب ڕێگەی ەل ەتاااایبەتیش،ب ینگەیی،ژ ییپااااکژ

 ییو پاکژ اوەڕۆئاو و ئ ۆییەکانیمر ێوەرەو پ ۆمەاڵیەتیک ۆریپاراساااتن و ج
 ێوەرەکانپ ەب ەندبوونپاب .ۆمەنادیداو شاااااااک ەالمەتیسااااااا ێنااویپ ەل ینگەییژ

 ەرەتایسااا ەل ەخاسااامە)ن ەگرتوو ەخۆل ڵوگۆڕیئا ەک ەبوو ێواشه ۆساااەیەکیپر
 ەتەخراون یااانژ یکردن ڕزگااار ەدەنگەوەچوونەکااانیب ەک ەدەنگەوەچوونەکەب
 ڕەتیان یش"ەگەیاندنن ێپ ر"ئازا ەل ەک ەرزەکانئاساااات ب ەکنیکییەت ێوەرەپ ێشپ

کراون.  ەندو ب ۆتک یشکامپ ەخشەسازیین ەکوو ەنگەکانیئاست ەب ەک ە،کردوو
 ەردەوامب ەنگێکیئاااااسااااااات ەکو ێوەرەکااااانپ یکردن ێابەجاێجا ۆرەش،جا ەمب
 ەمەش،ئ ەرەڕایئاو(. س ۆنایەتییچ یئاست ەب ەبارەتسا ە،نموون ۆ)ب ەمێنێتەوەد
 کانیەماف ەنخاو ۆب ێوەرەکانپ ۆشااااییەکانیو ب ەلێنک ێشاااتا، ه0 ەنجامیئ ەکو

 ێپ یانەسااتد ەحمەتز ەب ێنانەیشااو ەوو ئ یشااتەجێبوونن ەرمییەکانیناف ێنەشااو
 ەرب ەکەونەد یاااااتاااارز ەوانئ ەبەرئەوەیماااااون ل ۆیااااانخاااا ەکو ەگااااات،د

 ەرشپ ۆیه ەب ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ەکییەکانیالو ەتگوزارییەخزم
 ۆییەوەرم ڕووی ەل یاترز ەک ەبەرئەوەشان و لیشااتەجێبوونین ێنیشااو اڵوییو ب

  .ۆرەز یشتووانیاندان ڕییچ ەک ەدرێتد ێنانەشو ەوب یگرنگ
 

 :4 دەرەنجامی
 یکات ەل ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆب یونیسێف ۆییمر ەستێوەردانید 
 ۆب ەماهەنگیه یباشااااااا ەو ب ەکراو ۆب ەکاریئاماد ێهاتووانەو ل ەبوو ۆیاداخ

 ۆب ۆییەکانەوەو مر یو مادد ییدارا ەرچاوەساااا ەکارهێنانیب ڕووی ەل ەکراو
 ری،یاگوزافر یدوا قۆناخەکانی ۆب ەاڵمب .یااگوزارییەکانفر ەدەنگەوەچوونەب
 ەبوو ەرمیو ن یچوساااااات و چاالک ڕێژەیی ەبوونیین ەنگئاساااااات ەرچاوترینب

 ەل ەمەشئ ەک ییەکاندارا ەرچاوەساااااا ەکارهێنانیو ب ەکاریئاماد ەب ەبارەتساااااا
 یەنال ەل ییدارا یوانییپشااااااات ەمبوونەوەیک ۆب ەگەڕێتەوەد ۆیەکەیه ینەدابنچ

 ییدارا یوانییپشاات ەب ەگەیشااتنن هەروەهاو  ەوە6101 ڵیسااا ەل ەخشااەرانەوەب
  .ەشەپێدانگ ۆب ێگرەوەج
 

 :5 دەرەنجامی
 ەڕۆئاو ئاو و ەتگوزارییەکانیخزم ەل ڕازیبوون یئاست ی،گشت ێوەیەکیش ەب 
 ڵەگەل ەراوردب ەب ەنزم بوو ەکااانکااامپ ێون ەرکەوتوویب یژانیژنااان و ک ۆب

 یئاساااات ڕووەوە ەمل ەک ەڕاوەکانو گ ەخوێیەکانخان ۆمەڵگاک یژانیژنان و ک
 ییخراپ ەب ەیوەناادیپ حاااڵەتاادا، ۆرز ەل ەمەشئ ەوانەیەل .ەبوو ەرزب ڕازیبوون

 ەوئ ۆربەیز ەل ەبێته ەکانەوەکامپ ەخشااەسااازیین ییو خراپ ەکانکامپ ینیشااو
ئااااو و  ۆناااایەتییچ یئااااسااااااات ەساااااااەرل ەبووەه یگەریکاااار ەک ێناااانەیشاااااااو
 ەل ڕازیبوون ەکانیئاساااااات ەمەوە،ئ ێچەوانەیپ ە. بەڕۆئاو ەتگوزارییەکانیخزم

 ەل ینگەییژ ییو پاااااکژ ەڕۆئاااااو و ئاااااو ۆب یاونایساااااااێاف ەدەناگەوەچاوونایب
 ەب ەبااارەتسااااااا ەکاااتد ەرێنییەکااانیئ ەرخراوەد یوانیپشااااااات ێناادنگاااکاااناادا،خو
 وساااااتییەەندرت ەبنک ەل ەک ێکدایەکات ەل ەمە. ئیاجیاکانداج ێنەشاااااو ەل یگەریکار

 ەبوو ێوەهاوشااا ەساااوودەکانب ەرەنجامەو د ڕازیبوون یئاسااات ۆژەنکراوەکاندا،ن
 ەڕێوەبەرایەتییەکااانیب ەگەڵل هاااریکاااری ەتوانرێااتجااار د ەناادێه ەرچەناادە)ه
  .(ێتبکر ەهیزترب ەندروستیت

 
 :2 دەرەنجامی

و  ەڕۆئاااو و ئاااو ۆمەڵەیک ێوانن ەل ەهێزو ب یگشااااااات ەماااهەنگییه یبوون 
 ۆباا ەورەیگ ەهااااایەکاایب یااوناایسااااااااێاا ەوە یەنال ەل یاانااگەیاایژ یاایپاااااکااژ

 یەنەو ال ینگەییژ ییو پاااااکژ ەڕۆئاااااو و ئاااااو ۆییمر ەدەناگەوەچاوونایب
 ەنجااام(دا ئ6160-6102) ەیمااو ەل ەکرد ک یاادز ێراقع ەتر ل ەکاانیچااالک

 ۆکرد ب یکاااارئااااساااااااااان ینگەییژ ییو پااااکژ ەڕۆئااااو و ئااااو ۆمەڵەیک .ادر
 ۆرز ەماڵنااادنێکیخ یکردن ینداب ڕێگەی ەل یااااگوزاریفر ەدەنگەوەچوونیب
 ەرەتایس ەل ەک ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ێداویستییەکانیپ ۆب ەمەالیەنەه
 یکارییەکانو شااا ێریچاود ەردەوامییب یشاااان ەدرا، شاااان ب ەنجامئ ەیرانەکانق
 ئاااو و ەرنااامەیب یکردن ێبەجێج ەل یونیساااااااێف ەکوو ەکااانیچاااالک یەنەال ەک

ئاو  یۆمەڵەک یتر ەکانی. ساااوودینیب ێل یانساااوود ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو
 ێون یەماهەنگیه یئاساات یباشااتر کردن ێوەیشاا ەل ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆو ئاو
و  ەکااانیااانبااازڕێ یسااااااااازان ۆرتریز ڕادەیەکیو  ەرژەوەناادییەکااانب ەنخاااو

 یەکیتوانا ۆمەڵەک ەروەهابوو. ه ەرجەسااااااتەب ەتحکووم یاتریز ەشاااااادارییب
 ەک یەکانیحکووم ەرژەوەندییەب ەنخاو ێکردنیپ ەشاااداریب ەل ەبووەه ەورەیگ
 ەرەوب ەوەگواساااااااتن ەلومەرجیه ەل ەبوو ەساااااااوودب ۆرز ەلماندووەسااااااا ەوەیئ
 ەمااااهەنگییه ەک ەوەشئ ەگەڵل ەاڵم. بێژخاااایەنەکااااندر ەئااااماااانج ەدیهێناااانیب

 گەییینژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆمەڵەیک ەبووە،ه ەهێزیشو ب ییگشت ۆییمر
 ۆرەج ەمل یوانییاااانپشااااااات ەک ەکردووەن ەماااهەناااگه ەواڵنەیه ەوکردار ئ ەب

 ەوا ئت ەکردوو ەشاەپێدانو گ ۆییمر ەساتنەوەی/ ب ەیوەندارپ ۆمەڵەیک ڕێبازەی
 ەلێنەیک ەم. ئەکردوو ەکااانکااامپ یداخساااااااتن ەب ەساااااااتید ەتحکووم ەیکااات

 یەنەیتاااکال ڕیاااریو ب ەزراناادندام ەلێنەکااانیک ۆیه ەب یاااترز ەماااهەنگیه
و  ینگەییژ ییو پاااکژ ەڕۆئاااو و ئاااو ەل ەناادێه ەل ەوەکشااااااااان ۆب یونیساااااااێف

 گێکیەنئاساااات ەک ەبوو ەورەترگ ەکانکامپ ەدەنگەوەچوونیب ەسااااتێوەردانەکانید
 ییو پاااکژ ەڕۆئاااو و ئاااو یکااانەرژەوەناادییەب ەنخاااو ۆئااارا ب ێناااوەتەه یتر
 .ینگەییژ
 

 :7 دەرەنجامی
 ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئااو و ئااو ێرییچااود ەمەالیەنەکاانیه یساااااااتەمەسااااااا
 و ێشاااوەچوونپ یئاسااات یگەرییکار ەدواداچوونیب ۆب ڕەخسااااندووە یانبوار

 ێگەیج .ەرخراودا/ د یچاالک یئاسااااااات ەساااااااەرل ەجێهێنانب یئااسااااااات ێوانیپ
 ەنافەرمیی ێنەشاااو ەل ێریچاود ۆنایەتییچ یئاسااات ەمانه ەک ییەن ەرساااوڕمانسااا

 اون،ەزردام ەکانکامپ یداخسااتن یدوا ەل ەک یشااتەجێبوونن اڵوەکانیو ب ەرشپ
 ەمەش،ئ ەرباااری. ساااااااۆرەز ەنگیئاااسااااااات ۆخەکەد ەک ەلمااناادووەسااااااا ەوەیاانئ

 ێوانیپ ۆب ەکارهێنراونب ەمترک یگەرکار ێوەیەکیش ەب ێریچاود یستەمەکانیس
 ۆب ەڕەخنەگران ێداچوونەوەیپ ەرەنجامەکان،د یئاست ەسەرل ێشڤەچوونپ یئاست

 ەیاااانااادنیگ ەرەنجاااامەکاااان،و د ەرخراوەکااااند ێوانن ەگوزارشااااااااات کردن ل
 ەب ەبارەتسااا ەسااانووردار بوو ێریچاود ەروەها. هیژەکانساااترات ۆڕانکارییەگ
 ۆناوخ ەکانیئاوار ەکو)و ەکانماف ەنخاو ۆراوجۆرەکانیج ێوەشاا ۆگونجاندنیخ

 ۆب ینەییەبنچ ڵێکیخاااا ۆگونجاااانااادنخ ەل ێگەیشاااااااتنو ت ێوان(. پەڕاوەکاااانو گ
 یەوڵه یاترز ڕێکارەکان ەوێل ەک ێژخایەنەکاندر ەئامانج ەرەوب ەوەگواساااااااتن

. اۆمەڵگەکاندک ێون ەل ەدەند ەخۆبەسااااتنو پشااااتب ۆگونجاندنخ یدروساااات کردن
 نیسێفیو یتوانا ەل ەردەخەند ۆشاییو ب ەلێنک ێریچاود ەردەمب ەنگەکانیئاست

ئامراز  یکردن ەو ئاماد ۆیخ ێپرساااینەوەیل ەندبوونەکانیپاب ۆگەربوونیمسااا ۆب



5 

 

 ەجێێبج ەل ەردەوامب ێربوونیف ۆب ۆییەکااانگونجاااو و توانااا مر یکااانیزمیو م
 یامانجئ ەگوێرەی)ب ێویساااااااتپ ەپێیب ۆیخ ڕێبازەکانی یکردن ەاڵڵەکردن و گ

   .(ەڵسەنگاندنەه ەمئ ێیەمیس
 

 : 8 دەرەنجامی
 ەک ێنانەکانو داه ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ەزموونییەکاانیئ ەرناامەب

 .ێناوەه ەدیب ۆریز ەرێنییئ ەنجامیئ ە،کردوو ەرکردایەتیساااااا یونیسااااااێف
 یاسااتئ ینیزان ۆب ێنبدر ەنجامئ ێویسااتەپ ڵترقوو یکارییشاا ەمەشاادا،ئ ەگەڵل

 یئاااااسااااااات لەساااااااەر ەگەریئ ەودایم یو فراوان کردن ەباوونەوەدووبااااار
 ەکانیبنک ەساااااتپێشاااااخەریید ەرنجڕاکێشاااااتر،سااااا ەموویه ەل .ەرەنجامەکانداد

 ەکوو ەناااگد ۆیک ەب ینگەییژ ییو پااااکژ ەڕۆئااااو و ئااااو ەتگوزارییخزم
 یندا ڕێکخراوەکە ۆتوانا ب ڕوونی ەرچاوەیەکیو ساا ەرکەوتووساا ەیەکینموون

وون ب یتیبر ەن کەڵسااەنگێنراوه ەکەماو یتر ێنانەکانیداه ەروەها. هەنراو ێداپ
 یساااااتەمەکانیسااااا ەوی،ز ێرژ یئاو ێدانیپ ەدووبار ڕۆژەکانیپ ە،نموون ۆب )ەل
 ۆژیایەکنەلت ەکارهێنانیئاو، ب ەکارهێنانەوەیب ەدووبار یرەک،ز یشاار ێوانیپ
؛  (RO membrane technology /ێاااچەوانەیااایپااا ەاڵناااادناااید ەردەیپ

 ەرهەمهێنااانی)ب ەناادروساااااااتیت ێریی(، چاااودۆرخ ەمپی)پ ەوز ۆگونجاااناادنیخ
 یئاو )سااازگار کردن ۆنایەتییچ یانو خاشاااک،  ڵزب یکردن ەسااەر(، چارۆرکل

 یڕێگە ەئاو ل یکردن ەساااااااەرچار ەکانیبچووک ێساااااااتگەو ەکارهێنانیب ەئااو ب
 یەکالکەرەوەکاااانی ۆساااااااەپر ەبوونیی(. نێچەوانەییپ ێاااداڕەتبوونی/ پ ەاڵنااادند

 ەمئ ۆب  (MEAL)گرتنەرو ەندو پ ێپرساااااینەوەو ل ەڵساااااەنگاندنو ه ێریچاود
 ەرخراوەد ەساااااااەرل یگەرییااانکااار ڵیقوو ێگەیشاااااااتنیت ەل ڕێگرە ێنااانااانە،داه

 ەیەیڕاد ەوئ ینیزان ەرەڕایس ەرەنجامەکان،د یئاست ێرییو چاود ێوەرییەکانپ
 کانۆییەمر ەلومەرجەه ەب ەیوەندییانپ یاترز ەساااااتپێشاااااخەرییانەد ۆرەج ەمئ ەک

 ستنەوەیەب ۆب یوانییەکنپشت ەکوو یان) ەیەه ەشەپێدانەوەگ ەلومەرجەکانیه یان
   .(ەردووکیانه
 

 : 2 دەرەنجامی
 ەشااااااییەکانو هاوب یکاریهار ێکەوەپ ڕەخسااااااندنی ەل ەچاالک بوو یونیساااااێف

 مەڵەۆک ە. لینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئااو و ئااو ەرژەوەنادییەکاانیب ەنخااو ەگەڵل
 انداەکئاست ەمووه ەو ل یکەوەنز ەل ەتو حکووم یونیساێف ۆردا،ز ییەکیچاالک

 یەکانیکاریهار ێکەوەپ ۆنایەتییچ یئاساات ەوەشاادا،ئ ەگەڵ. لەکردوو ییانهاوکار
 رەه یتوانا ەب ەبوو ەندب ۆرز ڕادەیەکیتا  ێبەجێکاارەکاانج ەشاااااااەهااوب ەگەڵل

. وەەبون ێویستپ ەکو ڕادەیەکتا  یەتوانا ەمجار ئ ەندێ. هەشەکانهاوب ەل یەک
 ەتەوەن ەب ەرسااااااا یتر ەکانیئاژانسااااااا ەگەڵل یکارییەکانهاار ێکەوەپ ەروەهااه

 ەتەوەن ەرنااااامەیو ب ێودەوڵەتین ۆچیک یخراوڕێک ەکوو یەکاگرتووەکااااان،
 وە،ێشاا ەمانه ەساانووردار بوون. ب ڕادەیەکتا  ەشااەپێدان،گ ۆب یەکگرتووەکان

 ەڕۆاو و ئاوئ ەشیب یونیسێف، ەیدانییەکانیم ەنووسنگ ێوخۆییدا،ن یئاست ەسەرل
 ەل ەنر بککا یلۆکانسااااا ەل یسااااتوویانەو اڵبا ەڕێوەبردنیو ب ینگەییژ ییو پاکژ

 ەرتەوازەییپ ۆیه ۆتەجااار ب ەناادێه ەمەش،. ئەناادیناااناااو ەیکەریپ یمەنجااائ
  .ردنداک ێبەجێج ۆنایەتییچ یئاست ەل یاوازییەکانو ج ڕێبازەکانو  ەیاندنگ
 

 :01 دەرەنجامی
 مییکانیزم ەندێه ەبوونیه ێڕایو ێپرسااینەوە،ل یسااتەمەکانیساا ەب ەبارەتساا 
 ەهێزب ەشاااەکانهاوب یتوانا ەک ێویساااتەوا پ ێشااانیارەکان،و پ ەرنجسااا ەرگرتنیو

 ەب ەاڵماادانەوەیااانو و یااانکردن ۆمااارو ت اڵکااانساااااااکااا ۆکردنەوەیک ۆب ێااتبکر
 ۆرەج ەمئ ۆکردنەوەیک ۆب ێویستەپ یونیسێفیش ۆب ەروەهاگونجاو؛ ه ێوەیەکیش

 ێنەکانشاااااو ەل ەبووەه ڕێبازەکان ەل ەرتەوازەییپ ەمەش،ئ ەرباری. ساااایانەداتا
 ەکاااارهێنەرانیب ەخشاااااااەساااااااااازیین ەل ەشاااااااااداری/ ب ڕاوێژ ەب ەباااارەتسااااااا
 .ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆو ئاو ئاو ەتگوزارییەکانیخزم

 

 ەرەکییەکانس ڕاسپاردە
 ڕاسپاردە ەمئ ەنجامەکان،و ئ ەڵسەنگاندنه ۆزراوەکانید ەمایبن ەسەرل

 ەرژەوەندییەب ەنخاو ەگەڵل ڕاسپاردەکان. ەبوونه ەوەخوار ەرەکییانەیس
 ۆی(. پاشکێداچوونەوەپ ۆسەیپر ڕێگەی ە)ل ەتەوەکراون یتاق ەرەکییەکانس

 ەات کەکد ینداب ێشەکانک ەبارەیل ێژورد و در ڕاگەیانراوێکی( 06) ەژمار
 .ەیەه ەوەخوار ەرەکییانەیس ڕاسپاردە ەمل یەک ەره ەب ەیوەندییانپ

 
 :0 ڕاسپاردەی
 ەیەوگواستن ۆب ەکاتد ەئاماد ەرمیف ڕێنوێنیی ەندێه ێراقع – یونیسێف

 .ەپێدانەشگ ۆب یاگوزارییەوەفر ەل ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ەرنامەیب
 ۆب ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ۆمەڵەیک ەخشەڕێگای"ن یشان ەشان ب
 ەرمییەکانف ڕێنوێنییە" ێراقع ەل ۆییمر ەدەنگەوەچوونیب ەوەیگواستن
 یاتک ەل ەمەشو ب ەکەند ینداب ەیوەندارپ ۆمەڵەیک ەرنامەیب ۆب ێوەیەکچوارچ

 ۆ. بەکانڕێباز ەوەیگواستن ەل ەکەند یوانیپشت ڕێکخراو ێوەیەکیش ەو ب ۆیداخ
 ۆیاوخن ەل ەماهەنگیو ه ێکردنکارپ یئاست ەسەرل ەوڵەکانه یکردن یوانیپشت

 ۆکارەه ەیوەنداردەتوانێتپ ەڵەیمۆک ڕێنوێنییەکانی یکردن ەئاماد یونیسێفدا،
 ێبەجێج ەب ەیوەندییانپ ەبگرن ک ەبەرچاول یشتمانییەکانو ن ەرێمیو ه ۆجێییخ

 ۆب ویستەێ. پەیەه ەشەپێدانو گ ۆییمر ەستنەوەیب ەستپێشخەرییەکانید یکردن
 ۆمەڵەیک یەکانیحکووم ەچاالک یەنەال ڕاسپاردەیە، ەمئ یکردن ێبەجێج
 ەن،بک یگەرانەکار ەشداریب ۆسەکاندا،پر ئاستەکانی ەمووه ەسەرل ەیوەندارپ
 نڕشتو پالندانان و دا ەرچاوەییەکانس ەرجەم یکردن ەئاماد ۆناخەکانیق ەکوو

 ناخیۆق ەل ەک ەیو وانان ەندپ ەوئ ێویستەپ ەروەها. هۆتاییک یکردن ەسەندو پ
 ەمئ یردنک ینداب ەوانەیەل ۆتاییدا،ک ە. لێنبکر ۆمارت ەرگیراون،و ەوەداگواستن

 ێراقع ەرەوەید ەتر ل ێوەیهاوش ەلومەرجیه ۆب ێتب ەسوودب ڕێنوێنییانە ۆرەج
  .ەسنووردار یانداهات ەسانەیک ەوئ یارمەتیدانی ۆب

 ۆمەڵەیک ڕێبازەکانی ەرکەوتنیس ێت: ناتوانرێشووپ ڵیخا ۆب ێژەیەکدر وەک
 ەسەرەچار یکردن ێبەجێو ج ەشەپێدانو گ ۆییمر ەستنەوەی/ ب ەیوەندارپ
 ەدیب ێشڕەوپ ەماهەنگییه یئاژانس یان ەرت،ک یەک ەب ەمیشەییەکانه
 تیژەتراو س ییەکانکردار ڕێنوێنییە ەتوانند ڕێنوێنییەکان ۆیە،. بێنرێتبه

 ەب ەرس یتر ەکانیئاژانس ەگەڵل ەماهەنگیه ۆب ەربگرنو ەهەندب ڕوونەکان
  .ەیەه ێوەکانیانهاوش ەرتییەک ییەئامانج و چاالک ەک یەکگرتووەکان ەتەوەن

 
 :6 ڕاسپاردەی

 جامەنئ ەمەالیەنەو ه ڕێکخراو ەماڵندنێکیخ ێراقع – یونیسێف ێویستەپ 
 ەزموونەکانیو ئ ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ێنانەکانیداه ۆبدات ب

 ۆرەج ەمئ ۆب ێشنیارکراوەکانپ یشاندەرەن و داهاتوو. ێستائ ەستێوەردانەکانید
 ەخۆل ەردەوامیفراوانبوون و ب ایو توان ێهاتووییل ەستکەوتەکانید ەماڵندنە،خ
 ەستپێشخەرییەد یکردن ۆڵێنپ ۆب ەبێتد یارمەتیدەر ەمەش. ئەگرێتد

 ەلومەرجیه ەب ەیوەندییانپ یاترز ۆئاخ ەک ڕووەوەی ەول یکراوەکان،تاق
 ردووکیانەه ەستنەوەیب ۆب ڵپشتێکپا ەکوو یان) ەشەپێدانگ یان ەیە،ه ۆییەوەمر
 ەستێوەردانەکانید ەب ەیوەندییانپ ەک ۆسەیەپر ەمئ ۆزراوانەید ەو(. ئەبند
 ەک وەیەل ڵنیابوونو د ۆکیداک ۆب نەکاربێدواتر ب ەتوانرێتد ەیە،ه ێستاوەئ

 انیۆسەکپر ەواویت یوانییەکیپشت ەب یندەئا ەزموونەکانیو ئ ێنانەکانداه
 ەأ( ب ەک ێنبدر ەنجامئ ەرگرتنو ەندو پ ێپرسینەوەو ل ەڵسەنگاندنو ه ێریچاود

 ێوەریب( پ ەسترابنەوە،ب ەرەنجامد یئاست ێرییو چاود ێوەریپ یوەرخراد
 ەیەڵگو ب ەرکەوتووەکانس ەستپێشخەرییەد ۆب ەبێته ڕوونیان یارکراوید
  .ەحوکمان ۆرەج ەمئ یکردن یوانیپشت ەبەستیم ەب ێویستپ

 
 :3 ڕاسپاردەی

 ۆیداخ ێرییچاود یستەمیس ەب ێداچوونەوەپ ێراقع – یونیسێف ێویستەپ 
 ەسەرل ەجێهێنانب یئاست یگەریکار ێرییەکیچاود ەب ڕێگە ەوەیئ ۆبکات ب

 ەب ڕێگە ەتوانێتد ەمەشئ بکات. ەرخراوداو د ەرەنجامد یدوو ئاست ەره
 یستئا لەسەر ەنجامەکانئ ەب ەرامبەرب ێشڤەچوونپ یبدات ئاست یونیسێف

 ێوانن ەگوزارشت ل ێداچوونەوەیپ ڕەخنەگرانە ێوێت؛بپ ەرەنجامەکاند
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 یەکانێداویستیپ ەپێیب ەرنامەب ەستکاریبکات؛ د ەرەنجامەکانو د ەرخراوەکاند
 ەرنامەیب یکردن ێبەجێو ج ەخشەسازیبکات؛ ن ەلومەرجه ێشکەوتنیو پ

 ەمئ یکردن ەیڕەوپ ەتوانرێتد ەستپێک،د ڵیخا ەک. وەیەنێتداهاتوو بگ
 ەکانۆکاره یکردن ەسەرو چار ینپشکن ڕەخنەگرانە ێوەیەکیش ەب ڕاسپاردەیە

 یئاست ێوانن یاوازییەکانیج ۆب ێتبگر ەبەرچاول ڕیشەییەکان ۆیەو ه
   .ەرەنجامداو د ەرخراود یئاست ەسەرل ەدیهاتووب ێشڤەچوونیپ

 
 :4 ڕاسپاردەی

 ەیاندنگ و ڕیاردانب ۆسەکانیپر ەب ێداچوونەوەپ ێراقع – یونیسێف ێویستەپ 
 یکانیزمەو م ۆیداخ ۆییناوخ ەماهەنگییه ێکهاتەیپ ەرجەمس ەبکات ل

 وەبردنیەرێب ەشیب ێوانن یباشتر ڕێکخستنی ۆبکات ب ەئاماد ێویستەکانپ
 یکردن یادز بۆ .ەکنیکییەکانت ەشەو ب ەکییەکانالو ینگەو نووس اڵبا
و  ڕۆەئاو و ئاو ەستێوەردانەکانید ەک ەوەیل ڵنیابوونو د یگەرکار ەماهەنگییه

 ێویستەپ ەدرێن،د ەنجامباش ئ ۆنایەتییەکیو چ ێکەوەییپ ەب ینگەییژ ییپاکژ
 ەرجەمس ەل ەیاندنگ ەناڵەکانیو ک ەڕێوەبردنب ڕۆڵەکانیو  ەرکئ

 ەب و ێنبکر یارون دڕو ێوەیەکیش ەب ێراقع – یونیسێف ینگەکانینووس
 ڕووەوە ەمل ەستپێشخەرییەکاند ەوەیئ ۆ. بێبگەنت ێیباش و فراوان ل ێوەیەکیش

 ێشنیارەو پ ەرنجبن و س یکردار ۆرز ڕادەیەکیتا  ێویستەپ ەن،بک ینداب ڕوونی
و  ڕۆەئاو و ئاو ینەییەکانیبنچ ەئامانج ەل یوانیپشت ەماهەنگی،و ه ەکانباش

 تەحکووم ەک ەیوەندارپ ۆمەڵەیک گواستنەی ەکوو ەنبک ینگەییژ ییپاکژ
 .ەکاتد ەرکردایەتییانس
 

 :5 ڕاسپاردەی
 – فیونیسێ ێویستەپ ەیوەندار،پ ۆمەڵەیک ەوەیگواستن یباشتر کردن ۆب 
 ەل ەردەوامیو ب ۆنایەتیچ یئاست یکردن ۆکمەت ەل ێتب ەردەوامب ێراقع
 ەک ەشیهاوب ەکانینموون یکردن ەهێزب ڕێگەی ەل ەشانهاوب ەجێهێنانیب

و  یتۆنایەچ یئاست ەبەرئەوەیل .ەکاتد ەرکردایەتییانس ەتحکووم
 ەکانێبەجێکارج ەشەهاوب ەل یەک ەره یتواناکان ەپێیب ەشەکانهاوب ەردەوامییب

و  ەرخستند ۆب یکانیزمەکانم یکردن ەئاماد ەگۆڕێت،د ەلومەرجو ه
 کەوتنیەرس ۆب ەگرنگ ۆرتواناکان ز ەمک ەشەهاوب ێشوەختەیپ ەوەیئاگادارکردن

 ۆرە،ج ەم. بەشەپێدانو گ ۆییمر ەستنەوەی/ ب ەیوەندارپ ۆمەڵەیک ەکانیئامانج
 ۆب ەرچاوەکانس ێویستەپ ەیوەندار،پ ۆمەڵەیک ەیکارنام یکردن ەئاماد ۆب

 ەیەکەمەو ڕێزبەندی ەنەبخ ەشانەهاوب ەوئ یتواناکان ەشەپێدانیگ ەلومەرج،ه
 ەب تیانێویسکراون پ ەستنیشانوا د ە( کەگرێتەوەد ییەکانیشحکووم ەشە)هاوب

  .ەیەتر ه یوانییەکانیپشت یکردن ەهێزب
 

 :2 ڕاسپاردەی
 ڕەچاوکردنەکانی ەک ەوەیبدات ل ڵنیایید ێراقع – یونیسێف ێویستەپ 

 ەبند ەشێکب ەگات،د ێپ ەستیاند ەحمەتز ەب ەک ەیناوچان ەوئ ۆب یەکسانی
و  ڕۆەئاو و ئاو ەرنامەیب ێون ەتەخراون ەک ەسانەیک ەوئ یئامانج گرتن ەب ەل

 انیەدەنگەوەچوونەکب ئەوەی ۆب ەبێتد یارمەتیدەر ەکار ەمئ .ینگەییژ ییپاکژ
 ینالوازتر ەرەوبن ب ەرچاوڕوونترب ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو

 ەب ەک ێنانەیشو ەول ەکراونن ەتخزم ەک ۆمەاڵنەیک ەوو ئ ۆمەڵەکانک
. وونیشتەجێبن ەرمییەکانیناف ێنەشو ەل ەروەهاو ه ەگاتد ێپ ەستیاند ەحمەتز
 ەب ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ەماڵندنەکانیو خ ێریچاود ێویستەپ

 ەوئ ەسانیک ێداویستییەکانیپ ەک ێنو فراوان بکر ێنبکر ەستکارید ێوەیەکش
 سانیەک یانو /  ەگاتد ێپ ەستیاند ەحمەتز ەب ەک ەنبک ەستنیشاند ێنانەشو

 ارییەشدو ب ێخراوەکانت ەل ەنبک یوانیپشت ێویستەپ ەروەها. هەراوێزخراوپ
 ەل ەشێکب ەکو ەدواداچوون،ب ەکانیکار ەجکراو لەئامانب ەسانیک ەیچاالکان

 تووەرکەوب نیەساک ەب ەرامبەرب ێپرسینەوەل ەماکانیبن ەب یونیسێف ەندبوونیپاب
(AAP). ۆرەج ەمئ ۆ" بۆمەاڵیەتیک ۆریج ڕوانگەی" یکردن ێبەجێج 

 نێکیێگەیشتت ەرس ەکرێتەد ەختج ەچونک ەبێتد ێوەریگونجاو و پ ۆسەیەپر
  .ۆمەڵک ێون یو شکستبار وازال ەسانیک یباشتر

او و ئ ەورەتریگ یوانییپشت ەب ڕێگە ێچوونت یتواناکان ەوانەیەل هەرچەندە
و  یاجیاج ێنیشو ەوتوونەتەک ەسانەیک ەوئ ۆب ەدەنن ینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو

 مەتەحز ەب ەک ەیناوچان ەول ەمەک یشتوانیاندان ڕییچ ڕێژەیی ێوەیەکیش ەب
 ەلوپەلەک ە،نموون ۆ)ب ەرمن ەرنامەیب ێویستەپ ەاڵمب ەگات،د ێپ ەستیاند

 ئاو و ەب یبەتتا ینگەیییژ ییپاکژ یکردن ەهێز( و بNFI) ۆراکییەکانناخ
 ەکراون ەتالواز و شکستبار و خزم ۆرز ەسانی(، کینگەییژ ییو پاکژ ەڕۆئاو

 ەب ەتیبتا ییەکانیجوگراف ینەشو ەنیات ەک ەوەیئ ەبریل ێتبگر ەبەرچاول
 ەسانیک اەنیو ت ێتبگر ەخۆوەل ەییگینژ ییو پاکژ ەڕۆئاو و ئاو ییەکانیچاالک

 .ێنبکر یوانیپشت ێنانەشو ەوئ
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