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سەر بنەمای مرۆیی بە هاوبەشی لەگەڵ هاوکارانی ناوەخۆیی ئەرکی نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری مرۆیی )ئۆتچا( بریتی یە لە جولەپێکردن و هەماهەنگی کاریگەر و ئیش و کار لە

 و نێودەوڵەتی 

 هەماهەنگی ژیانی خەڵکان ڕزگاردەکات

 بۆ زانیاری زیاتر،" ئەو دیوی قەیرانەکە ببینە" لە کۆتایی ڕاپۆرتەکە 

 ئاوارەکانی عێراققەیرانی 
  (ی دیسەمبەر٢٢–ی دیسەمبەر٦  ٢٤ژمارە.   بارودۆخڕاپۆرتی 

 
 

ی ٦ماوەی . ئامادەکراوە مرۆییهاوکارانی بە هەماهەنگی لەگەڵ  لە عێراقمرۆیی اروباری ک هەماهەنگینووسینگەی لەالیەن ڕاپۆرتە ئەم 
لەو ستێك بە لیکە شوێنەکان ژمارەکان و کە ئەگەر هەیە بارودۆخەکە ەمەکی ڕهەلەبەر گۆڕانی . لە خۆدەگرێت ی دیسەمبەر٢٢ هەتادیسەمبەر
 . باڵودەبێتەوەدا  ٢١/٢٢/٢١٢٤ لە دەوروبەری داهاتوو اپۆرتی ڕ .بێتاچیتر دەقیق ندانراون ڕاپۆرتە 

 هەواڵە سەرەکیەکان 

  لەگەڵ کەرکوك لە ئاوارە ناوەخۆییەکان زۆری ژمارەی

وا لە ناوچەکەدا، لە ئاسایش ئەمن و نەبوونی بەردەوامی 

 مرۆیی. سەرەکی وا ببێتە کاری کەدەکات پارێزگاکە 

 

  ملیۆنان بۆ لە خۆگرتنی  بەکارهێنراونڕەشماڵەکان

دووبارە ئاوارە بۆ ئەوەی کەربەال لە ئەربەعین حەجاجەکانی 

شوێن نیشتەجێبوونەکانی لە کە نیشتەجێبوون ناوەخۆییەکان 

ئاوارە دەگوازرێتەوە بۆ ئەمانەش ئەربەعین؛ حەجاجانی 

 ڕێوڕەسمەکان. لەدوای ناوەخۆییەکان 

 

  نۆرینگە بۆ ئاسمانی بە ڕێگای مرۆیی بەرزکردنەوەکانی

وەرزی زستان پەلەکانی کەل و و تەندروستی گەڕۆکەکانی 

هەفتەکانی دانراوە بۆ  یشزیاتروە پالنی وواڵت، گەیشتوونە 

 . داهاتوو

 

 

 

 

  تێروانینێکی بارودۆخەکە

. نلە پارێزگاکەخەڵکی ئاوارە دانیشتووانانی لە زۆر گەلێك ژمارەیەکی کەوا ئەوەی بەهۆی دەمێنێتەوە سەرەکی کاری ناوچەیەکی وەکو کەرکوك 
ئاوارە، خەڵکانی بۆ پارێزگا دانیشتوانانی زۆرترین سێیەم دەبێتە بەمەش ، دەوەستێتناوەخۆیی ئاوارەی کەسی  ٢٠١١١١لە ئێستا خەمالندنەکانی 

 دان. پەرەپێدانلە ژێر هەماهەنگی میکانیزمەکانی و دەمێنێتەوە بە سنورداری  پارێزگالە ئۆپەراسیۆنە مرۆییەکان . هەولێرلەگەڵ 
 

و کۆچ بەران کۆچ و وەزارەتی لەالیەن بە سەرۆکایەتی بەڕێوەچوو، کەرکوك لە ی دیسەمبەر ٠لە ڕۆژی گشتی هەماهەنگی کۆبوونەوەی یەکەم 
و جۆراوجۆر نێودەوڵەتی ناحکومی ڕێکخراوی لەوانە ، كخەڵ ٤١لەالیەن هەبوو ئامادەیی و مرۆیی بۆ کاروباری هەماهەنگی نووسینگەی 

هۆشیارکردنەوەیەك هەماهەنگی. باشترکردنی چۆنیەتی کردەوە لەسەر جەختی گفتوگۆیەکان زۆربەی حکومی. ستافی نەتەوە یەکگرتووەکان و 
نەتەوە ئاژانسەکانی مدا، وە لە ئەنجاتێدەپەڕێنێت. توانای ئێستا لە ناوچەکەدا ەکان یپێویستکە کۆمەك بەخشان و ئاژانسە مرۆییەکان لە نێوان هەیە 

 لە کەرکوك. یان چااڵکیەکان زیادکردنیبۆ  دەکەنخێرا پالنەکانیان ڕێکخراوە ناحکومیەکان و یەکگرتووەکان 
 

لەو توانایەدابوو، پێش وەخت و کۆتایی پێهات بە سەرکەوتوویی ( خێزان ٢٠١١) بۆ کەرکوكلەیالنی خێوەتگەی بنیاتنان، لە سێ مانگ لەدوای 
چوونە لە ئەستەمیەکان بوونەتەوە دووچاری شارەکە، دەرەوەی کە دەکەونە خێوەتگەکە، ناوەخۆییەکانی ئاوارە وەربگرێت. نوێ خێزانی ناتوانێت 

وەاڵمدا، لە جێ بێڵن. ەبلە خاڵی پشکنینەکە ناسنامەکانیان بەڵگەنامەی کەوا لێکردوون داوایان دەسەاڵتداران هەروەك ناو کەرکوك ژوورەوە بۆ 
بۆ ناسنامەکان کۆچبەران. کۆچ و وەزارەتی و پارێزگار نووسینگەی لەگەڵ گرەوە ێجچارەسەرێکی بۆ کردووە گفتوگۆیان مرۆیی هاوکارانی 

خاڵی بۆ دابین دەکرێت نیشتەجێبوون خێوەتگەکە کە لە ئاوارە ناوەخۆییەکان ناوەکانی و نیشتەجێبوون لە خێوەتگەکە کەوا دەردەچێت ئەوانە 
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 بۆ چوونە ژوورەوە بۆ ناوداواکراوە کە ڕەت دەکاتەوە ناسنامە بەڵگەنامە گرنگەکانی بەجێهێشتنی پێویستی کە ئەوەش ، پشکنینەکە
 شارەکە. خزمەتگوزاریەکانی 

 
گەڕاونەتەوە بۆ کەرکوكەوە کە لە خێزان  ٢١١بۆ  ٠١لەگەڵ سەرهەڵدەدەن، کە لە کەرکوك ڕاپۆرت کراون سنوردار گەڕانەوەی هەروەها 

لە وای کەرکوك لە شاری گوزەران ژیان و بارودۆخە ئەستەمەکانی کە ئاماژە بەوە دەکەن ڕاپۆرتەکان پاڕێزگاکە. باشوری ڕۆژئاوای ناوچەکانی 
ڕاپۆرتە پشت شارەکەدا، لە خانەیەك لە قاوەی دیسەمبەر ٤ۆژی ڕتەقینەوەکەی دوابەدوای . بۆ ماڵەوەبگەڕێنەوە کردووە کەوا خێزانەکان 

 بۆ چوونەژوورەوە بۆ ناو شارەکە. بە ئاوارە ناوەخۆییە نوێیەکان ڕێگە نادەن پشکنین خاڵەکانی کە ئاماژە بەوە دەکەن ڕاستکراوەکان 
 

داعشەوە لەالیەن بەم دواییە کە  نئەلجەبووریهۆزی لە ناوەخۆیی ئاوارەی  ٢٢١١١نزیکەی بۆ کەرکوك کەوا ئاوارەبوون ئەوانەی لە نێوان 
چوار ئەوان اپۆرتیان کردبوو کەوا ڕناوەخۆییەکان ئاوارە نوێنەرانی حەددین. اڵسەپارێزگای لە لە نزیك تکریت دەرکرابوون. ئەلعەلەم لەناوچەی 

ڕاپۆرتیان ئەوان کانیان. موڵکەلە کەمێك لەگەڵ هەڵبێن بۆ ئەوەی ناچاریان بکەن چۆڵ بکەن، خۆیان ماڵەکانی بۆ ئەوەی دراوەتێ کاتژمێریان 
هەندێ کەرکوك، لە پشکنین خاڵی داخستنەکانی بەهۆی . پیاوانبەتایبەتی دەرکردنەکە، بەدرێژایی ڕفێندران کوژران یان زۆربەیان کردووە کە 

کە ڕاپۆرت دەکات هۆزەکە . کەرکوكبگەنە بۆ ئەوەی باکور بۆ بگەڕێنەوە ئینجا و بەغدا سامەڕا و بەرەو باشور بۆ گەشت بکەن دەبوایە لەوان 
کە ڕاپۆرت دەکەن ئەوان ها  هەروەهەیە. هاوکاری بە زۆریان پێویستیەکی و ناکرێت یان هاوکاریەکیچ ه کەخێزان  ١١١کەمەوە بەالیەنی 

ئەوان ئێستا، کە هەتاوەکو بژین تەواونەکراوەکان باڵەخانە لە تاوەکو بدرێت دەبێت کەوا خانوو کرێی تێچووەکانی پێدانی بۆ توانایان نیە 
هاوبەشانی لەگەڵ هەماهەنگی دەکەن مرۆیی هاوکارانی گشتی. دابەشکردنی سیستەمی حکومی و تۆمارکردنی بە دەستیان بگات نەیانتوانیوە 

 ئەو کێشانە. دەست نیشان کردنی پەیوەندیدار بۆ حکومی 
 

ناحکومی ڕێکخراوی هەڵسەنگاندنێکی بۆ نموونە،  دەن.سەر هەڵدەکە دەگەڕێنەوە بچووك لەوانەی ژمارەیەکی ملمالنێەکە، بەردەوامی سەرەڕای 
گوند  ٢١لە کەس(  ٢١١١١)زیاتر لە کە دەکاتە سەرۆك خێزان  ٠٢١١لەوانە موسڵ( )لە پارێزگای زومار ڕۆژئاوای  بەشی لەدواییە ئەم 

، تەلعەفەرلە هەن ئاوارە ناوەخۆییەکان لە  هەندێهەرچەندە دەگەڕێنەوە کەرکوك پارێزگای  کە لە بریتین لەوانەی خێزانانە ئەو زۆربەی دەژین. 
دهۆك لە گوزەران ژیان و  هەژاری ی بوو لە بارودۆخیبریتبۆ ئاوارە گەڕاوەکان بینراوە کە سەرەکی هۆی زومار. تری بەشەکانی و موسڵ 

بە ئارامی هەستیان گشتی بە شێوەیەکی کردبوو کەوا ئەوان ڕاپۆرتیان گەڕاوەکان (. ئاوارە ژیاونباڵەخانە تەواونەکراوەکان لە زۆربەیان )
سوریا سنوری خانووەکان لە نزیك زۆربەی پێشمەرگە. ئێستای زۆری ئامادەیی دەرچوونی لە ترسیان هەبوو ئەوان هەرچەندە زومار لە کردبوو 

ئاوارە گەڕاوەکان ئاب. لە مانگی داعش لەالیەن ناوچەکە داگیرکردنی پێش وەکو خۆیان دەمێننەوە وەکو خانوەکانی تر هەرچەندە تێکدراون 
باڵەخانە هەندێ لە ن. ماڵەکانیاڕووخاندنی  بەهۆیوەرزی زستانە پەلەکانی کەل و و فەرشەکان لەوانە هەیە  مرۆییان زۆریپێویستیەکی 

، لە خزمەتکردن دایەئاو دابەشکردنی سیستەمی دانیشتووانان. خزمەتکردنی بۆ هەیە بە کۆمەکی پێویستیان و کارا نین چیتر تەندروستیەکان 
کەمی بریتی یە لە گەورە کێشەیەکی ن. دەکە کارناوەندیەکان سەرەتایی و قوتابخانە هەردوو . نۆژەنکردنەوە دەکاتئەمەش داوای هەرچەندە 

نیگەرانیەکانی ئەگەری لەبارەی هەندێ ئاماژە هەن کێڵگەکانیان.  ئاودانیبۆ جوتیارەکان توانای و نۆرینگەکان کاریگەری دەبێت لەسەر کە کارەبا 
نێودەوڵەتی دوو ڕێکخراوی سەرەکیەکان. خزمەتگوزاریە بگات بە دەستیان دەتوانن عەرەب دانیشتووانانی لە ڕووی لەوانە هەروەها، پاراستن 

 شوێنەکەدا دابین دەکەن. لە هاوکاری پێش وەختە 
 

 ٢٦و ی دیسەمبەر ٦لە عێراق هەروەك لەسەرتاسەری ڕاپۆرت دەکات خێوەتگە  ٢٢خێوەتگە بەڕێوەبردنی هەماهەنگی خێوەتگە و گروپی 
لە خێوەتگەکانن کەس  ٢٤٠١١نزیکەی و  عێراق کوردستانیهەرێمی لە لە خێوەتگەکانن کەس  ٢١٤١١١ی نزیکەبنیاتنان دان. لە ژێر خێوەتگە 

لەگەڵ تەواوکراون خێوەتگە  ٢٦لە  ٢٢بۆ دهۆك . ٢٢٠١١١زیاتر لە کە دەکاتە خێوەتگە دانیشتوانانی کۆی بۆ عێراق باشوری ناوەڕاست و لە 
. ٢٢مانگی لە کۆتایی دەرگاکانیان بۆ کردنەوەی بۆ دانراوە پالنیان سێ خێوەتگەی تر خەڵك.  ٢٤٢١١١پڕۆژە بۆ دانراوی خێوەتگەیەکی توانای 
کە ئێستا خەڵك  ٢٠٠١١١)خەمالندنێکی کە دەکاتە  ئێستائاوارەی دانیشتوانانی کۆی بۆ کە بەش بکات پێشبینی دەکرێت دهۆك بۆ خێوەتگە توانای 

. (یان پێ بدەنڕێگەزەویەکان خاوەن ئەگەر لە شوێنەکە بمێننەوە لەوان پێدەچێت هەندێ بەاڵم باڵەخانە تەواونەکراوەکانن، لە خێوەتگەکان و 
 خۆیان. گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی ەوە لە زومار، لەسەرکە تێبینی کراون وەکو ئەوانەی ناوەخۆییەکان، ئاوارە هەندێ لە 

 
بە بەرەو پێشەوە دەچێت دهۆك پارێزگای لە تازە دامەزراوەکان خێوەتگە باڵەخانە تەواو نەکراوەکان بۆ لە ئاوارە ناوەخۆییەکان گواستنەوەی 
لە نێوان توڕەیی زیادکردنی دەبێتە هۆی الوازە، لە هەندێ خێوەتگەکان لە خێوەتگە گوزەران ژیان و بارودۆخەکانی هەرچەندە، بەردەوامی. 
دەستیان پێکردووە بە تر خێوەتگەکانی لە ئاوارە ناوەخۆییەکان شاریە، خێوەتگەی توندوتیژیەکان  لە دوابەدوای ناڕەزاییە خێوەتگە. دانیشتوانانی 
خێوەتگەکان، ی الوازی بارودۆخبەهۆی پەلە ناخۆراکیەکان. کەل و دابەش کردنی بە درێژایی ناڕەزایەتیان، بەتایبەتی توڕەیی و دەرچوون لە 

بۆ بجولێن کە بە باشتری دەزانن ئەوان کە دەلێن لە دەرکردن دەبنەوە حەتمی مەترسیەکی دووچاری ئاوارە ناوەخۆییەکان هەندێ لە خێزانانی 
 خێوەتگە نوێیە دامەزراوەکان. بچن بۆ لەوەی تر تەواونەکراوی باڵەخانەیەکی 

 
 ٢٥٠١دابەش کردنی بۆ کەربەال دەسەاڵتدارانی ڕێککەوتوون لەگەڵ کە ئەوان بۆ پەنابەران پشت ڕاستی دەکاتەوە نێودەوڵەتی ڕێکخراوی 

شوێن نیشتەجێبوونەکان  کە ئێستائاوارە ناوەخۆییەکان هەروەك بەعین، ئەرحەجاجانی لەالیەن کورت بۆ ماوەیەکی لە بەکاردەهێنرێن کە اڵ مڕەش
ڕەشماڵەکان دەکرێتەوە، یادی دیسەمبەر  ی٢٤لە ڕۆژی کە ئەربەعین لەدوای حەجاجەکانەوە. لەالیەن بەکارهێنراون هەمیشە کە داگیر دەکەن 

کەربەال بۆ هەفتەیە گەیشتوون لەم شیعە حەجاجی بە ملیۆنان ئاوارە ناوەخۆییەکان. لەالیەن بەکاردەهێنرێن و دووبارە دەکرێنەوە مەبەست 
ئەمن و نیگەرانیەکانی و دروست دەکات جوالنەوە گاریەکی بەرەن کەعێراق لە دەرەوەی زۆربەیان هەروەها لە ئێران، سەرەکی بەشێوەیەکی 

 بەرزدەکاتەوە. ئاسایش 
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زۆربەی . گەورە دەمێنێتەوەبۆشاییەکی عێراق وەکو کوردستانی لە هەرێمی ئاوارە ناوەخۆییەکان بۆ مندااڵنی پەروەردە ئاسانکاریەکانی نەبوونی 
دووری و بەژداری پێکراو قوتابخانەکانی ستەنگەکانی، ئابەهۆی مندااڵنیان، بۆ بەرزدەکەنەوە پەروەردە نەبوونی ئاوارە ناوەخۆییەکان خێزانانی 

خێزانەکان ی ٠١، لەسەدا لە هەولێرلە ئاوارەبوونە. ان سەرەتاییەکانینیگەرانیە لە یەکێك هەروەك ، بەش ناکات کەلەبەردەستدانقوتابخانەکانی بۆ 
لە دابین کردنی کان قوتابخانەکەم و کورتی بریتین لە سەرەکیەکان ئاستەنگە لەگەڵ قوتابخانە، لە ئامادەییان نیە ڵەکانیان امندکە ڕاپۆرت دەکەن 

 ناکات.  انیبەشکە لەبەردەستدان لە قوتابخانەکانی عەرەبی و ڕێنمایی بە زمانی 
 

ئاوارە ناوەخۆییەکان مندااڵنی  ٦١١١١١خەمالندنێکی پەروەردە بۆ دەست گەیشتن بە لە هەندێ بەرەوپێشچوون بە ئەنجام گەیەنراون دواییە، بەم 
دامەزراون کە ئاوارەکان مامۆستا لە سلێمانی، عەربەت خێوەتگەی لە ئەرێنی لە پەرەپێدانێکی ساڵی دەبێت.  ٢٥تا  ٦لە نێوان تەمەنیان کە 

قوتابخانەکانی لە عەرەبی مەنهەجی ئاوارە ناوەخۆییەکان. بۆ مندااڵنی دابین دەکەن وانە و ئێستا ئاوارەبوونیان پێش ناوەند حکومەتی لەالیەن 
قوتابخانە بنیاتنانی لە )هەولێر(، هەرشەم خێوەتگەی لە پێش ئاوارە بوونیان. بەکاریان هێناوە قوتابیەکان کە مەنهەجە هەمان ئاوارە ناوەخۆییەکان 

تەواو بکرێن. بۆ ئەوەی یاری کردن( ژینگەی باخچە و )لەوانە دەوێت مانگی سێ و خەمالندنێکی دەستی پێکردووە ( ١تاوەکو پۆلی  ٢بۆ )پۆلی 
بۆ نیە پالنێك هیچ ەرچەندە، هکاتی. ماوەیەکی  بۆکاتی فێرکردنی ژینگەکانی بۆ چەسپکردوون ڕەشماڵێکی چەند ناحکومی ڕێکخراوێکی 

پۆلەکانی لە ئامادەبوون بۆ لێیانەوە نزیك بەحرکەی بۆ خێوەتگەی گەشت بکەن بتوانن لەوانەیە قوتابیان لە خێوەتگەکە. ناوەندی قوتابخانەی 
   دەکرێتەوە.قوتابخانە کاتێك لەوێ، ناوەندی 

 
 
 

 وەاڵمدانەوەی مرۆیی

 ردنەوەو خاوێنک پاك و خاوێنیئاو و پێداویستی  

 :پێویستیەکان
 

  ئاو و پەیوەندیدار بە زۆر گرنگی لە پێویستیەکی بریتی یە تەواونەکراوەکان باڵەخانە لە خاوێنکردنەوە بە ئاسانکاریەکانی دەست گەیشتن
باڵەخانە لە ئاوارە ناوەخۆییەکان گوستنەوەی لەسەر شکرایی ئاڕوون و نەبوونی بەهۆی دهۆك. لە و پاك وخاوێنی، بەتایبەتی خاوێنکردنەوە 

ئاوارە ناوەخۆییەکان هەروەك وەاڵمدانەوە  لەدوو دڵن هاوکاران بۆ خێوەتگەکان، نافەرمیەکان شوێن نیشتەجێبوونە و تەواونەکراوەکان 
 تر. شوێنێکی لە چەسپ بکرێن یان بهێندرێنەوە و دەبێت خاوێنی پاك و خاوێنکردنەوە و ئاو و ئاسانکاریەکانی و بجولێن  لەوانەیە

  لە خێوەتگەپاك و خاوێنی خاوێنکردنەوە و ئاو و ژێرخانی بە بەردەوامیدان و ئۆپەراسیۆن بۆ گرتنە ئەستۆی بۆ هاوکاران پێویستیەك هەیە 
پەلە کەل و دابەشکردنی پاك و خاوێنی، و هۆشیاری بەرزکردنەوەی ە، پاشماوکۆکردنەوەی لەوانە کە هەروەها دامەزراوە نوێیەکان، 

 و پاك و خاوێنی.  خاوێنکردنەوە ئاو و ناخۆراکیەکانی 

 
 

 :وەاڵمدانەوە
 

  :شوێن نیشتەجێبوونە و لە خێوەتگەکان بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان دابین کراوە نێودەوڵەتی( لە ئاو)بە ستانداردی گونجاو بڕێکی لە دهۆك
جێ بەجێ کە هەڵسەنگاندنێك وەکو بۆ هەر ی کاتی. ئاوتۆڕەکانی چەسپ کردنی ئاو یان لە ڕێگەی تانکەری ڕێگەی لە یان نافەرمیەکان 

 ٠٠٦٤خەمالندنێکی ئاو. دابین کردنی لەگەڵ ڕازین بۆ کراوە خەڵك کە دراسەیان ی ١٤ لەسەدا، REACHڕێکخراوی کراوە لەالیەن 
 وکەندەڵە باجێت  ئاوارە ناوەخۆییەکانی خێوەتگەکانی لەئاوەوە تانکەری لە ڕێگەی دابینکراوە  یانبۆخاوێن ئاوی ی ناوەخۆیئاوارەی 

هاوکاران . کەندەڵەباجێت و دوو بێرسڤی خانکێ، لە کاتی ئاوی تۆڕەکانی لە ڕێگەی دەستیان پێ گەیەنراوە خەڵك  ٠٤٠٢٢گەرماوە. 
بنیاتنراوە خێوەتگە دەگوازرێنەوە بۆ خەڵكی هەروەك قوتابخانەکان و کۆمەڵگا خانەخوێکان ئاو لە تانکەری کەم کردۆتەوە بۆ هاوکاریان 

تەوالێت خاوێنکردنەوە لە یەك ئاسانکاریەکانی بە دەگات دەستیان خێوەتگەکان زۆربەی خاوێنکردنەوە، پێویستیەکانی ڕووی لە نوێ یەکان. 
 کەس دەکات.  ١١٠١کە خزمەتی دوو بێرسڤی لە تەواوکراون بەم دواییە تەوالێت  ٤٦١خەڵکێك. ٢١هەر بۆ 

  چەسپ کردنی ئاو، تۆڕەکانی بنیاتنانی لە ڕێگەی بۆ دابین کراوە ئاوی سەالمەتیان کەس(  ٥٠١١خێزان )کە دەکاتە  ٢٠١١کەرکوك: لە
 ٠١٢چەسپ کردنی لە ڕێگەی باشتر خاوێنکردنەوەی بۆ دەست گەیشتن و بۆ هەردووکیان؛ لیتری  ٢١١١١بەرزکەرەوەی تانکەری دوو 

 فابریکی. تەوالێتی 
  بەرزکردنەوەی هەڵمەتەکانی بە کە دەستیان پێ گەیەنراوە تازە بەهاری و عەلیاوە خێوەتگەکانی لە کەس(  ١١١١)خێزان  ٢٦٠١خانەقین: لە

بە دەست گەیشتن و ؛ پاشەڕۆکیسی و سەتڵەکان گالۆنەکان، پاك و خاوێنی، پەلەکانی کەل و دابەشکردنی لەوانە خاوێنی پاك و هۆشیاری 
 لیتری ئاوە.  ٢١٠١١١کە تانکەری ئاوی ڕۆژانە لە ڕێگەی ئاوی سەالمەت 

  گواستنەوەی خێوەتگەی لە خێزان  ٦٤١کە سوود دەگەیەنێت بە هەیە بەردەوامی ڕۆژانە  تانکەری لیتری ئاوی ١١١١١سلێمانی: لە
کە  ئاوارەی ناوەخۆیی ٠٠٤١نزیکەی خێزان لەوێ.  ٢١١هەریەکەیان بۆ لیتری  ٠١١ئاوی تانکی  ٢١١دابەشکردنی لەگەڵ عەربەت، 

و تەوالێت  ٢٥٠چاكکردنەوەی چەسپ کردن و لە ڕێگەی باشترکراو خاوێنکردنەوەی لە عەربەت دەستیان دەگات بە خێزان(  ٦٤١)دەکاتە 
 حەمام.  ٢٥٦
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 : ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  بەستانەوەیان بە لەگەڵ هەمیشەیی ئاوی بگۆڕدرێن بۆ تۆڕی دەبێت  کە ئاو وێستەگەکانیئاو لەگەڵ فریاگوزاری ، تۆڕی دهۆكبۆ
و لە تەوالێتەکان کارەبایان نیە هەندێ لە خێوەتگەکان خزمەتگوزاری. ئاستی چێشتخانەکان بۆ باشترکردنی تەوالێتەکان، حەمامەکان و 

 تێکڕایەك لە دووهێندە بکرێت )بۆ ئەوەی بگاتە دەبێت تەوالێتەکان ژمارەی بەرز دەکاتەوە. پاراستن نیگەرانیەکانی کە ئەمەش حەمامەکان، 
 بۆ هەردوو ڕەگەزەکان. تەوالێت  بەدەست هێنانی بۆ  خەڵك( ٢١بۆ ٢ لێتاتەو

 
 

 

 ئاسایشی خۆراك  
 

 پێویستیەکان:

  شێخان و خۆراك: لە ئامێدی و هاوکاری بۆ لەخۆگرتنی ناوچە نوێیەکان وەاڵمدانەوە بۆ ڕێکخستنی بۆ کاردەکات دهۆك خۆراك لە گروپی
 ا. ئێستهەتاوەکو لەخۆ گرتووە ئەو ناوچانەی دهۆك پارێزگای ئاکرێ. بەردە ڕەش و 

  موسڵ و  پارێزگاکانی لەسەرتاسەریانەخوێکان( کۆمەڵگا خئاوارە ناوەخۆییەکان و )هەردوو بەرهەم دەهێنن دانەوێڵە کە  خێزانانەیئەو
پێویستیان ە کشتوکاڵیەکان، چااڵکیکردووە لە کاریان پیش وەخت واسیت، کە ئەنبار و و کەرکوك و دیالە سەالحەددین و دهۆك و هەولێر و 

 وەرزی زستانە. چاندنی بۆ هەیە کیمیاوی مەوادی و دانەوێڵە تۆیەکانی بە 

  لە بارەی لێکۆڵینەوە دەکەن پارێزگا، ڕێگەگرتنی تەندروستی بەشی لەگەڵ بەیەکەوە لە دهۆك، خۆراك پێدان خۆراك و هاوکارانی
 ئامێدی. لە بەدخۆراکی 

 
 

 :وەاڵمدانەوە

 لە زیاتر لەگەڵ عێراق، باشوری باکور و هەردوو لەسەرتاسەری هەیە بەردەوامیان بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان خۆراك ابەشکردنەکانی د
 نۆڤێمبەر. مانگی خێزان بەدرێژایی  ٠١١١١لە زیاتر بۆ دابەشکراو خۆراکی پارچەی  ٤٢٠١١

 بۆ نیشتمانی هەڵمەتی لە بەشێك دەبنە ئەو دەرزیانە کشتوکاڵ. وەزارەتی دەستی گەیەنراونەتە و کڕاون بۆ ئاژەاڵن کوتان دەرزەنی  ٥٤٢٠
لە دهۆك و خەڵك(  ٤٠١١١)کە دەکاتە ملمالنێ زیان بەرکەوتووی خاوەن ماڵی  ٥٠١١بە سوود دەگەیەنێت کە مێگەلەکان کوتانی 

 موسڵ. سەاڵحەددین و 
  لەگەڵ دیالە هەولێرو دهۆك و موسڵ و شارەکانی لەسەرتاسەری خێزانەکان بۆ دانەوێڵە بەرهەم هێنانی لە کردووە هاوکاری فاو ڕێکخراوی

 زستانە. وەرزی چاندنی بۆ کیمیاوی ی دمەواو دانەوێڵە تۆیەکانی 
  وەرگرتووە گشتی حکومیاندابەشکردنی سیستەمی بەشە خۆراکی ناوەخۆیی ئاوارەی خێزانی  ٠١٤٠٤کۆی  نۆڤێمبەر،بە درێژایی مانگی .

 بەشە خۆراك. تەواوکردنی بۆ وەرگرتووە کاشیان پارەی هاوکاری خێزانیش  ٤١٥٥

 
 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

 
  زیان بەرکەوتووی ناوچەکانی لە شوانەکان و جوتیاران بۆ هاوکاری بۆ ، سنوردارەپاڵپشتی دارایی زیادکراو هەیە، بەاڵم پێویستیەکی

 واسیت. کەرکوك و ئەنبار و پارێزگاکانی( لە ناوەوەی )لە دەرەوە و دواییە ئەم ئاوارەبوونەکانی بەرزبوونەوەی ملمالنێ بەهۆی 
  دەبێتە ئەنبار، وەکو ملمالنێ، ناوچەی هەندێ لە ئاسایشی خۆراك  ئەمن وبارودۆخی بۆ زانیاری دەربارەی زۆر سنوردار دەست گەیشتنی

 مرۆیی . فریاگوزاری گەیاندنی لەبەردەم ڕێگر 

 
 

 

 خۆراكین ناکە  کەل و پەلەکانیو  نیشتەجێبوونشوێنی 
 

 پێویستیەکان:
 

  تۆمارکراون پێش وەختە بەستن پلەکانی کە لەو شوێنانەی عێراق، لە هەرێمی کوردستانی ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ١١٠١١خەمالندنێکی
چوار ماوەی بۆ کیڕۆسین دەکەن لیتری  ٤١١کە داوای عێراق باشوری لە ناوەڕاست و ناوەخۆیی ئاوارەی خێزانی  ٠٠٠٠٠شەودا، و لە 

 زستان. مانگی 
  یەکێك لە وەکو ئاوارە ناوەخۆییە هەژارەکان بۆ زۆرترین بە زستانکراو کەل و پەلە ناخۆراکیەکانی و شوێنی نیشتەجێبوون دابین کردنی

 ٤٢١١١١هەندێ بەرەو خراپی دەچێت. وەرزی زستان هەروەك عێراق  کوردستانیلە هەرێمی مرۆییەکان دەمێنێتەوە، ویستیە پێگرنگترین 
تەواو باڵەخانە و کە لە خێوەتگەکان، ئەوانەی لەوانە هەژار، شوێنی نیشتەجێبوونی بارودۆخی لە مانەوە لە بەردەوامن ناوەخۆیی ئاوارەی 
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پەلی کەل و  ٠١٠١١١تر. بارودۆخە خراپەکانی و ئاوارە ناوەخۆییەکان، کۆکردنەوەی سەنتەرەکانی چۆڵکراوەکان، نەکراوەکان و 
 وەرزی زستان. بە درێژایی ئاوارە ناوەخۆییەکان بۆ هاوکاری کردنی پێویستن وەرزی زستان پێداویستی 

  پالن بۆ توانای کۆی ی ٤٥کە لەسەدا دا نیشتەجێن، خێوەتگەکان لە ئێستا ئاوارەی ناوەخۆیی  ٢١١٠٢٠، عێراقکوردستانی لە هەرێمی
انای توی کۆی ٢٠کە لەسەدا نیشتەجێن، لە خێوەتگەکان ناوەخۆیی ئاوارەی  ٢٤٤٠٢عێراق، باشوری ناوەڕاست و . لە داگیر دەکەندانراو 

ی ٥٠کە لەسەدا نیشتەجێبوون، ئاوارەکان کۆکردنەوەی سەنتەرەکانی لە ناوەخۆیی ئاوارەی  ٤٠٠١هەولێر، لە پالن بۆ دانراو داگیر دەکەن. 
کە نیشتەجێن، ئاوارەکان کۆکردنەوەی سەنتەرەکانی لە ناوەخۆیی ئاوارەی  ٠١١بەسڕە، لە ی پالن بۆ دانراو داگیر دەکەن. تواناکۆی 

 داگیریان کردووە. بەتەواوی 

 
 
 

 

 وەاڵمدانەوە:
 

  بە درێژایی ئاوارە ناوەخۆییەکان کیڕۆسینی پێویستیەکانی بۆ پڕکردنەوەی کاردەکەن بەیەکەوە حکومی دەسەاڵتدارانی و گروپ هاوکارانی
ی ٥لە ڕۆژی هەروەك باشور. ناوەڕاست و و لە هەرێمی کوردستانی عێراق بەردەوامیان هەیە  جەختکراوەکاندابەشکردنە زستان. ماوەی 

 باشور،لە پارێزگاکانی  ٢٢٢١)کە دەکاتە ناوەخۆیی ئاوارەی خێزانی  ٢٠٦٦٠بۆ کیڕۆسین دابەش کرابوون لیتری  ٢٥١٤٠١دیسەمبەر، 
 عێراق(. کوردستانی لە هەرێمی  ٠٤٦٥ناوەڕاست و لە پارێزگاکانی  ٠١١٢

o لیتری سووتەمەنی بۆ  ٠٠٢١١١)کە دەکاتە لە دیالە عێراق حکومەتی لەالیەن دابەشکراون لیتری سووتەمەنی  ٠٠١٦١١
 ٤١٠٦بۆ لیتری سووتەمەنی  ٤١٠٦١١لە دهۆك )دەسەاڵتدارانی ناوەخۆیی لەالیەن و ناوەخۆیی( خێزانی ئاوارەی  ٤٢٢١

 خێزانی ئاوارەی ناوەخۆیی(. 
o لیتری  ٢٥٢٢١١باشور کە دەکاتە )هاوکارانی گروپ لە پارێزگاکانی لەالیەن دابەش کراون سووتەمەنی لیتری  ٠٤٠٠٠١

سووتەمەنی بۆ لیتری  ٠١٠٠١)ناوەڕاست کە دەکاتە پارێزگاکانی ناوەخۆیی(، ئاوارەی خێزانی  ٢٢٢١بۆ سووتەمەنی 
 ٤٠٢بۆ لیتری سووتەمەنی  ١٦٢١١لە هەرێمی کوردستانی عێراق کە دەکاتە )ئاوارەی ناوەخۆیی( و خێزانی  ٢٠٥٢

 ناوەخۆیی(. ئاوارەی خێزانی 
o  کە ناوەخۆیی خێزانی ئاوارەی  ٠١١١بۆ یارمەتیدانی  هەولێرگەیەنراوەتە سووتەمەنی لیتری ملیۆن  ٢.٠، ئەوەشدالەگەڵ(

 هەتا ئێستا دابەش نەکراون(. 
 کەربەال و نەجەف و کەرکوك و بەغدا و لە وەرزی زستانەیان وەرگرتووە خێزانی ئاوارەی ناوەخۆیی کەل و پەلەکانی کۆمەکی  ٤٠٠١

هەرێمی کوردستانی عێراق، ناوەخۆیی کەل و پەلەکانی کۆمەکی وەرزی زستانەیان وەرگرتووە لە ئاوارەی خێزانی  ٢٦٠٢٠ئەنبار. 
 ئاوارەی ناوەخۆیی تر.خێزانی  ٢٠٢٥٢بۆ بەردەوامی هەیە هێشتا دابەشکردن لەوکاتەی 

 

 

 س:ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  لیتری  ٢١١تاوەکو بۆ هەر خێزانێك سووتەمەنی لیتری  ٤١ئەوپەڕی کە بڕ لە جۆراوجۆربوونە ئیمڕۆ تاوەکو کیڕۆسین دابەشکردنەکانی
بۆ لیتری کیڕۆسین  ٠٦١تا  ٢١١لە دەوروبەری هاوکارانی گروپ، کە بۆشاییەکی حکومەت و لەسەرتاسەری بۆ هەر خێزانێك سووتەمەنی 

 . پارێزگاکەیارمەتی دراوە بە پشت بەستن لەسەر هەر خێزانك کە 

 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

ئاسایشی لێ نیە ئەمن و کە ناوچەکانی لە ناوەندی سەرەتایی و چاودێری تەندروستی هەردوو دەست گەیشتن بە لەوانە پێویستیە تەندروستیەکان 
کە نەخۆشی بۆ نەخۆشەکانی چاودێری لەوانە هەروەها پێویستیەکان ئەنبار. پارێزگای  وەکولە ئاوارە ناوەخۆییەکان، زۆر ژمارەیەکی لەگەڵ 

سۆریکە و نەخۆشیەکانی لە دژی ساڵی  ٠خوار تەمەنی کوتان بۆ مندااڵنی دەرمانەکانیان و باشتر بە دەست گەیشتنی لەگەڵ درێژخایەنیان هەیە 
گەیاندن خزمەتگوزاری بە دەست گەیشتن و تەندروستی ئافرەتانی دووگیان کۆمەڵگا خانەخوێکان.  ئاوارەکان وبۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان، ئیفلیجی 
لە نێوان ئەوانەش هەروەها ئافرەتانی دووگیان تەندروستی تری خزمەتگوزاریەکانی و ئاڵۆزەکان گەیاندنە لەسەر جەختکردنەوەیەك لەگەڵ 

 ەوە. دەمێننگرنگەکان پێویستیە 

 

 وەاڵمدانەوە:

  کۆمەڵگا لە ئاوارە ناوەخۆییەکان و نەخۆش  ٠٠١٢١بۆ دابین بکەن تەندروستی چاودێری کەوا توانیان تەندروستی گروپی هاوکارانی
قەزایەکان هەموو ، هەولێرلە پارێزگای ، شەقالوەهەولێر و لە قەزاکانی نەخۆشیە باڵوەکان جۆراوجۆری بەدەست کە دەناڵێنن خانەخوێکان 
لە کەرکوك داقوق و قەزاکانی سەاڵحەددین و دوز لە قەزای موسڵ، لە حەمدانیە قەزای  ،لە ئەنبارئەلقائم  قەزای دهۆك،لە پاڕێزگای 

، زەختحالەتی  ٢٥١نەخۆشی شەکرە و حالەتی  ٢٠٥ دابین کراوە بۆچارەسەر  سلێمانی.لە پارێزگای سلێمانی  قەزایو کەرکوك پاڕێزگای 
ئافرەت  ٢٦١١و وەرگرتووە  کۆمەاڵیەتیاندەروونی هاوکاری دەروونی و هاوکاری خزمەتگوزاریەکانی  نەخۆش ٠٢٥لەوکاتەی 

دانیشتنەکان بۆ ئامادەییان هەبووە لە ناوەخۆیی ئاوارەی  ٠٦٠٤زۆربەی وەکو منداڵ بوون. مامانێکی لەالیەن وەرگرتووە ان اوکاریه
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مندااڵن و تیژی سیەکان لە هەوکردنی پێست و نەخۆشیەکانی لە ڕێگەگرتن وەکو جیاواز دەگرێتەوە تەندروستی کە بابەتی پەروەردەی 
 . ی گونجاوخۆراك پێدان

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

  سەاڵحەددین کەرکوك و ئەنبار و موسڵ و دەست گەیشتن بە ناوچەکانی لە ئاستەنگ دروست کردنی بەردەوامە لە ئاسایش ئەمن و نەبوونی
کە کەسەکان بۆ هەموو تەندروستیەکان خزمەتگوزاریە بە دەست گەیشتن دڵنیاکردنەوەی بۆ ئەوە ئەستەمە تریش. پارێزگاکانی دیالە و و 

 ئەستەمە. دەست گەیشتن پێان کە ئەو ناوچانەی بەتایبەتی نیگەرانین، جێگای 

  لەکەمکردنەوەی بۆ ناخۆراکیەکان پەلە کەل و و شوێن نیشتەجێبوونەکان گەرم کەرەوەی سیستەمی گونجاو، نیشتەجێبوونی شوێنی نەبوونی 
ئەو دانیشتوانانە تەندروستی باری دەبێت لەسەر کاریگەری بە نەرێنی لە کۆتاییدا هەموویان ئەمانە وەرزی زستان هەوای کەش و بەرامبەر 

 زستان. وەرزی بە درێژایی 
 

 

 

 

 
 

 پاراستن 
 

 

 

 پێویستیەکان: 
 

  لە بارەی کەم و کورتی گشتی بەژداری پێکراو و زانیاری لە نەبوونی ڕاپۆرت دەکەن پاراستن چاودێرانی ، هەولێرلە پارێزگای بەتایبەتی
لە ڕێزگرتن دەمێننەوە لەگەڵ پرسیارەکان کە لە دەرەوەی سەنتەرە گەورەکانن. ئاوارە ناوەخۆییەکان دانیشتوانانی لە نێوان هۆشیاری 
بۆ هان دراون هاوکاران بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان. لەبەردەستدایە کە هاوکاری جۆری و بەدەست بهێندرێت هاوکاری یان لە کوێ چۆنیەتی 

 هاوواڵتیان(. دەرەوەی لە ناوچەکانی ) بۆ نموونە:  تکراوانەخزمەکەمتر بۆ ئەو ناوچە ئۆپەراسیۆنەکانیان فراوانکردنی 
 
 

 وەاڵمدانەوە: 
 

 کە لەوەتەی  گرتۆتە خۆی یکەس ٥٦٠٢٠١ریکردنی پاراستن، هەڵسەنگاندنەکانی پێویستیەکانی پاراستن کە ێلە ڕێگەی بەردەوامی چاود
حالەت هاوکاری یاساییان  ٠٠٠١٥حالەت ڕەزامەندیان لەسەر دراوە بۆ هاوکاری پارەی کاش،  ٢١١٠٤مانگی شوبات. لەو ژمارانە، 

 کەس بە پێدانی پێداویستی تایبەت.  ٢٢٠٠١وەرگرتووە، و ڕەوانەکردنەکان ئەنجام دراون بۆ 
  قوربانی توندوتیژی سێکسی و لەسەر بنەمای  ٢٠٢منداڵ و  ٠٠١٤لەگەڵ ئەوەشدا، هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی دابین کراوە بۆ

فانۆس دابەش  ٢٠٢پێداویستی ئافرەتان دابەش کراون بۆ حالەتەکانی توندوتیژی سێکسی و لەسەر بنەمای ڕەگەزی و  ٢٠٥٢٠ڕەگەزی. 
خێزان سوودیان وەرگرتووە لە پرۆژەکانی کاریگەری خێرا و  ١١١وەخۆیی )یەك دانە بۆ هەر خێزانێك(. کراون بۆ خێزانانی ئاوارەی نا

 سوودمەندبووی کردبووە ئامانج.  ٢١١١هەڵمەتی هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگا جێ بەجێ کراون کە  ٢١
 ییەکان و کۆمەڵگا خانەخوێکان لەگەڵ ئامانجی پرۆژەکانی کاریگەری خێرا بۆ دەست نیشانکردنی پێویستیە ناوەخۆییەکانی ئاوارە ناوەخۆ

پاڕێزگا لە ناوەڕاست  ٢٠دابین کردنی هاوکاری و بەهێزکردنی یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی، لە پڕۆسەدان بۆ دەست پێکردنیان. پرۆژەکان لە 
ژەنکردنەوە و دابین کردنی و باشوری عێراق، لەوانە دابەشکردنی کەل و پەلە زۆر پێویستەکان، جل و بەرگی زستانە و کارەکانی نۆ

 ئامێرەکان، بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنی و تەندروستی و چااڵکیەکان بۆ مندااڵن و گەنجان و مەشقی پیشەیی. 
  خێوەتگەکان لە دهۆك )لە دێرابوون و لە دەوروبەری لە شوێنەکان لە ژمارەیەك چەك و تەقەمەنیە نەتەقێندراوەکان ڕاپۆرتەکانی دوابەدوای

بە بۆ دەکرێت تەواوکاری کە نیگەرانین، کە جێگای لەو ناوچانەی لە ئەستۆ دەگرن مین دراسەیەك ڕاوێژکاری گروپی بێرسڤی(، 
کاری نەکراوەتە لە کاتی ئێستادا ی پیسالبردنی ااڵکیەکانی چخێوەتگە. دانیشتووانانی لەگەڵ هۆشیاری بەرزکردنەوەی دانیشتنەکانی 

 بۆ پاك کردنەوەی. کە داوا دەکرێت کاتەکە ماوەی درێژی و کیشەکە ڕووبەری لەبەرچاوگرتنی سەرەکی، 
  پەروەردەیی پزیشکی و پێویستیەکانی شوێن.  ٢١لە خێزان  ٠١١١زیاتر لە بە کردنە ئامانجی لە سلێمانی بەردەوامە پاراستن چاودێریکردنی

لە سلێمانی و دەسەاڵتداران لە لەگەڵ لە ئەستۆ گیراون بانگەشە هەوڵەکانی بەئەنجام گەیەنراون. ڕەوانەکردنەکان و دەست نیشانکراون 
کەوا ناوچەکە پێکرابوو فەرمانیان کە سەرەتا خێزان  ٠٠لەگەڵ بجێبێڵن، پێکراوە ناوچەکە کە فەرمانیان عەرەب خێزانانی وەاڵمدانەوەی 

 ڕێگەیان پێدراوە کەوا بمێننەوە. بجێبێڵن 
  هەڵمەتەکانی ئافرەتان و لەگەڵ جەختکردنەوە گروپی گفتوگۆیەکانی دامەزراون. سلێمانی لە پارێزگای ئافرەتان کۆمەاڵیەتی سەنتەری پێنج

سەنتەرەکانی و خێوەتگەکان لە ئافرەتی خۆبەخش  ٠١زیاتر لە کردبووە ئامانج، لەو کاتەی ئافرەتیان  ٠١کە هۆشیاری بەرزکردنەوەی 
 .ڕەگەزیلەسەر بنەمای سێکسی و توندوتیژی پاراستنی تیمەکانی ڕاهێنەرایەتیان بۆ دەکرا لەالیەن و دەست نیشانکرابوون کۆمەڵگا 
 لە سلێمانی. منداڵ  ٦١نزیکەی دەستیان گەیشت بە مندااڵنیش ژینگەکانی  تیمەکانیهەروەها 

 

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

 ۆب ۆییمر ەاڵمدانەوەیو ەل ەشێكب ەکوو ەژارنه ەک ەخۆییەکانیناو ەئاوار ۆب ەکردوو ینداب یانکاش ەیپار یپاراستن هاوکار یهاوکاران 
 ڕووی ەل ێپەڕاندووەت ەوەیئ ێستائ ەک ەت،حال ٢٢٠١١ ەل یە یتیبر ەک ەو باشور ەڕاستناو ێزگاکانیپار ۆب ەکە. ئامانجێستائ ەیرانەکەیق
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کاش  ەیپار ڕاستەقینەی ەشکردنیداب ەرچەندەکاش، ه ەیپار یهاوکار ۆب ەدراو ەسەرل ڕەزامەندیانو  یشانکراونن ەستد ەک ەتەکانیحال
 ەب ێویستیانپ یاترو ز یاترز ڵەتیحا ەک ەوکاتەیل ێیانەوەپ ەندنپاب ەبەردەستدانل ەک ییەکانیدارا ڵپشتیەپا ەرچەندە،. هەیەه ەردەوامیب

 یاترز ییدارا ڵپشتیپا ەتاه ۆشاییەكب ەل یە یتیبر ەنجامەکەیئ ەک ێنبکر یشانن ەستد ەوەیئ ۆب ەردەوامیب ەب ەیەکاش ه ەیپار یهاوکار
 .ەکرێتد ەرجەستەب

  ئاوارە ڕاپۆرتەکانی لە وەاڵمدانەوەی بە دەستپێشخەری پێویستی لەسەر بنەمای لە کارکردن بەردەوامە پاراستن هاوکارانی توانای دهۆك، لە
 ڕووداوێك. وەها ژمارەکانی زیادبوونی بەهۆی  دەرکردنەکان،درێژکردنەوەی لەبارەی حەتمی دان لە مەترسیەکی کە ناوەخۆییەکان 

  عەرەبەکان کە  ئاوارە ناوەخۆییەخێزانانی لە دژی کۆمەڵگا خانەخوێیە ناوەخۆییەکان لەالیەن دەربڕدراوە شەڕانگێزی گەشەسەندنی
ناچارکراو دەرکردنی ڕاپۆرتەکانی هەروەك سلێمانی، پارێزگای لەسەر بۆ نیگەرانی جەختکردنەوەیەك ببێتە  لەوەی کە بەردەوامی هەیە

 . بەردەوامیان هەیە
 

 

 پەروەردە   
 

 پێویستیەکان:
 

  تا  ٦لە نێوان کە تەمەنیان قوتابخانە تەمەنی بریتین لە مندااڵنی  ٦١١١١١عێراق، لەسەرتاسەری ناوەخۆیی ئاوارەی ملیۆن  ٢.٢لە کۆی
مندااڵنی  ٠٠٦٤١خەمالندنێکی مندااڵنە، لەو ساڵی دەبێت.  ٠تا  ٤لە نێوان مەنیان کە تەمنداڵ  ٢١٠١١١خەمالندنێکی و ساڵی دەبێت؛  ٢٥

لە لە کاتی ئێستادا ساڵی  ٠و  ٤تەمەنەکانی لە نێوان منداڵ  ٠٠١١و دەبن ساڵی  ٢٥تا  ٦کە لە نێوان قوتابخانەیان هەیە کە تەمەنی 
 خێوەتگەکانن. 

  لە نێوان کە تەمەنیان منداڵ  ٢١١١١١( ساڵی دەبن و ٢٥تا  ٦)کە لە نێوان هەیە قوتابخانەیان منداڵ کە تەمەنی  ٠٥٠١١١ئێستادا لە کاتی
 خێوەتگەکان. دەرەوەی لە دامەزراوەکانی بۆ پەروەردە دەست گەیشتن دەکەن داوای ساڵی دەبێت ( ٠-٤)

  داگیرکراون قوتابخانەش  ٢٠١و ئاوارە ناوەخۆییەکان  ەوە لەالیەن بە داگیرکراوی دەمێننعێراق لەسەرتاسەری قوتابخانە  ٦٦١زیاتر لە
 زە سەربازیەکان. هێلەالیەن 

 
 

 
 

 وەاڵمدانەوە: 
 

  دەست گەیشتن بۆ پەروەردە کە ئەمەش دهۆك. لە پارێزگای قوتابخانە  ٢١١زیاتر لە کراوە لە خاوێنکردنەوە تەواو و بچووك چاککردنەوەی
  قەیرانەکە.  بەهۆی زیانبەرکەوتووخانەخوێی کۆمەڵگای مندااڵنی  ١١١١١لە بۆ زیاتر دابین دەکات 

  هەردوو لە( فابریکیخوێندنی پۆلەکانی )لەوانە کاتی فێربوونی ژینگەکانی لە ناوەخۆیی سوود وەردەگرن قوتابی ئاوارەی  ٤٠١١١لە زیاتر 
  کان. خێوەتگەدەرەوەی خێوەتگە و  دامەزراوەکانی

  چەسپ کردنی بۆ جێبەجێ کراوە ڕێککەوتنێك کەرکوك، لە عەلیاوە. خێوەتگەی لە چەسپ کراون ی خوێندنی ڕەشماڵی پۆل ٢٢خانەقین، لە
ژینگەی ئەو ڕەشمااڵنە کۆی یایاوە. خێوەتگەی لە ڕەشماڵی پۆلی خوێندنی  ٥و  لەیالنخێوەتگەی لە ڕەشماڵی تر خوێندنی پۆلی  ٢٠

 بۆ هەر ڕەشماڵێك(. قوتابی  ١١قوتابی )نزیکەی  ٢٠١١بۆ زیاتر لە دابین دەکەن زیاتر فێربوونی 
 لە ٢٢بنیاتنانی لەوکاتەی )هەولێر( هەرشەم لە خێوەتگەی لە جێگرەوە پەروەردەی چااڵکیەکانی بۆ دابین کردنی ڕەشماڵ چەسپکراون  ٢

 منداڵ.  ٠١١لە بۆ زیاتر بۆ پەروەردە دەست گەیشتن دابین کردنی یە، بەردەوامی هەفابریکیانە پۆلی خوێندنە 
  سوود دەبینن قوتابی  ٤٠١. نزیکەی بەردەوامی هەیە بەحرکەخێوتگەی لە ناوەندی قوتابخانەی لە کە تازە گەیشتوون ئەوانەی تۆمارکردن بۆ

 و قوتابخانەیە. لە

  
 

 

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و  

  بەرەنگاریەکی کە ببێتە بەردەوامی هەیە پەروەردە بە  دەست گەیشتننیشتەجێبوون، کۆمەڵگا خانەخوێکان کەوا لە بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان
 لەبەردەستدانکە ئێستا قوتابخانەکانی ڕەشماڵی، فراوانکردنی پۆلەکانی خوێندنی تێدا لەوانە کە  فرە الیەننزیك بوونەوەیەکی زۆر گرنگ. 

داوا کە دەگونجێت لەو شوێنەی دوو دەوامی دوو کاتی بەکارهێنانی و باڵەخانە و هۆلەکان بەکرێ گرتنی تر، خوێندنی پۆلەکانی لەگەڵ 
 . بۆیان پەروەردە خزمەتگوزاریەکانی بۆ زیاد کردنی دەکرێت 

  بەرەو بەردەوام دەکات بانگەشەی داوای و بەش ناکات جار زۆربەی لە خێوەتگەکان پەروەردەیی بۆ چااڵکیەکانی قوتابخانە ژینگەکانی
ئاوارەی مندااڵنی ی ٦٠لەسەدا تەنها کە ئاماژە بەوە دەکەن ئێستا خەمالندنەکانی دهۆك لە پارێزگای نموونە، بۆ پەیوەندیدار. دەسەاڵتدارانی 

 پەروەردە. بە دەستیان دەگات هەیە قوتابخانەیان ناوەخۆیی کە تەمەنی 
  زیاد بکەن پەروەردە جێگرەوەی چااڵکیەکانی دەبێت پەروەردە  گروپی هاوکارانیگونجاو، بە شێوەیەکی پێویستیەکان پڕکردنەوەی بۆ

 دامەزراون. فەرمیەکان قوتابخانە لەوکاتەی 
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   ەکانکەل و پەل   

 پێویستیەکان:
 

  (ڕێگای ووشکانی و ئاسمانی) بە –پێشبینی دەکات لە زیادبوونی داوایەکان بۆ هەردوو خەزنکردن و گواستنەوە پەلەکان گروپی کەل و – 
 ئاسمانی. بەرزکردنەوە بەڕێگای یارمەتی بدات بە دەتوانێت گروپەکە . بۆ وەاڵمدانەوەی وەرزی زستانە

 
 

 وەاڵمدانەوە:
 

  پرۆگرامی خۆراکی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی و ڕێکخراوی بە هاوبەشی لەالیەن بە ڕێگای ئاسمانی کۆمەکی بەرزکردنەوەیەکی
وەرزی زستانە پەلەکانی کەل و لەوکاتەی تەندروستی گەڕۆك،  نۆرینگەی ٠لەگەڵ دیسەمبەر گەیشت ی ٢٢لە ڕۆژی عەممانەوە لە جیهانی 

دوو . هەولێرگەیشتنە گەشتانە  ٥لەو  ٦ڕاپۆرتکردنەکە، ماوەی  لە. گەیشتی دیسەمبەر ٢٢لە ڕۆژی  UNHCRڕێکخراوی بۆ 
گەشتەکە و بەڵگەنامەی کەل و پەلەکان گروپی دیسەمبەر. مانگی بۆ کۆتایی پالنیان بۆ دانراوە ئاسمانی بە ڕێگای کۆمەکی بەرزکردنەوەی 
 . فرۆکەخانەئەمن و ئاسایشی داواکاریەکی بۆ هەر هەروەك ، دابین کردووەدروستی بەڵگەنامەکانی 

  گروپی کەل و پەلەکان بەردەوامە لە دابین کردنی خەزنەی کاتی لە دهۆك و هەولێر لەگەڵ هەندێ گواستنەوەی سنوردار بۆ ناوچە
یەکەکانی هەروەها لە بەغدا. سلێمانی و لە لە بەسرە، لەبەردەستدایە فریاگوزاری خەزنەی جێگای هەروەها دیاریکراوەکانیش ئەگەری هەیە. 

خەزنەی یەکەی پێنج داواکرا. ئەگەر فریاگوزاری کاتی بۆ خەزنەی بۆ ئاژانسەکان بۆ قەرزکردن لەبەردەستدان  گەڕۆكیشخەزنەی 
دهۆك کەم لە زیاتر خەزنەی و بۆ هاوکاران بەم دواییە قەرزەکانی هەروەك خەزنەکان پڕکردنەوەی بۆ فەرمانیان پێکراوە گەڕۆکی تر 

 بۆ دوو یەکە. وواڵت لە خەزنەی  کراوەتەوە
  و  ماڵپەڕوەکو  دابین دەکاتپەلەکان کەل و هەماهەنگی مێزگەردەکانی  خزمەتگوزاری،دابین کارێکی وەکو پەل، کەل و گروپی

بینین سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکەن:  بۆتر زانیاری بەرهەمەکانی نەخشەکان و کۆبوونەوەکان و 
http://www.logcluster.org/ops/irq14a  

  ٢١٢٠ی ٢لە مانگی لە دهۆك بۆ دەست پێکردن  پەلگروپی کەل و بەردەوامەکانی کۆبوونەوە . 
  ئیبراهیم سنوری لە ڕۆژانە زانیاری بۆ دابین کردنی هاوکارێك بۆ دەست نیشانکردنی داهاتوودا لە هەفتەکانی ئەنجام دەدرێن گفتوگۆیەکان

 سەر شەقام. بارودۆخەکانی گلدانەوەکان و دواخستنەکان و و  گواستنەوە تێپەڕبوونی خشتەکانی خەلیل لەسەر 
  بەرپرسێکیGIS  ڕێگریەکانینوێکردنەوە و نەخشەدانانی بۆ چااڵکیەکان تەواوکاری بۆ مانگی دیسەمبەر لە کۆتایی لە وواڵت دەبێت 

 خەزنە. توانای و سەر شەقام بارودۆخەکانی کەل و پەلەکان، بەردەوام لە
 
 
 
 
 
 
 
 

 فریاگوزاریەکان  ەپەیوەندیگروپی  

 :پێویستیەکان

 

 یکردن ین. دابەکردوو یاگوزاریفر ەیوەندیو پ یاریزان ەکنەلۆجیایت یاگوزاریفر ەتگوزاریەکانیخزم یداوا ێراقع ەل ۆییمر ۆمەڵگایک 
 یکردن ین. دابەکاتباشتر د ۆییمر ەسایەتیک یشیو ئاسا ەمنو ئ ەالمەتیس ەورەکانگ ەشار ەل ڕادیۆ ەتگوزاریەکانیخزم
 ێوەیەکیش ەب ۆپەراسیۆنەکانئ یکردن ەماهەنگیه ۆب ڕێکخراوەکان ەب ەداتد ڕێگە خێوەتگەکان ەل ینتەرنێتئ ەتگوزاریەکانیخزم
  .یگەرترکار

 
 

 وەاڵمدانەوە:  
 

   بۆ زیاتر دەدات ڕادیۆی بە کەناڵی کە ڕێگە فریاگوزاری. پەیوەندی دابین دەکات بۆ گروپی زیاتر ڕادیۆی یۆنامی لەرەلەرەکانی ڕێکخراوی
لەخۆگرتنی دهۆك، کە لە سلێمانی و دابین کراون شوێنە دووبارە بووەکان ئەوەشدا، لەگەڵ مرۆیی. ستافی زۆری ژمارەیەکی لەخۆگرتنی 

کە نێردراوە بۆ سلێمانی لە کاتی ئێستادا فریاگوزاری پەیوەندی گروپی نێردەیەکی بەدوادچوون، بۆ . دابین دەکاتگەورەتر  ئەنەلۆگیڕادیۆی 
 ژمارەیی. ڕادیۆی بۆ تۆڕی زیاد دەکات کەناڵەکانی نوێ 

  ێرەکان. بۆ شوف و یۆنامیڕێکخراوی ئەمن و ئاسایشی بۆ ستافی لە دابین کردنی بەردەوامی هەیە پێشکەوتوو ڕادیۆی مەشقی 
  سێ ناوچەی لە ڕێکخراوە مرۆییەکان بۆ هەموو بەرجەستە کراوە فریاگوزاری پەیوەندی گروپی ی بێ تەلی ئینتەرنێتتۆڕی بەستانەوەی

نزیکەی ، ئیمرۆعەربەت. تاوەکو نزیك گواستنەوەی خێوەتگەی لە عەربەت، هەروەها دۆمیز و خێوەتگەکانی : لە ئۆپەراسیۆنی سەرەکی 
 . تۆمارکراو هەنبەکارهێنەری  ٢٥١

 

 

 

http://www.logcluster.org/ops/irq14a
http://www.logcluster.org/ops/irq14a
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 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

 
  ناردنی دەتوانێت و دەمێنێتەوە بە سنورداری زانیاری تەکنەلۆجیای ئامێرەکانی گەورەی بڕێكی ەکردنی بۆ هاوردگەشت هەڵبژاردەکانی

 . دوابخاتمرۆیی زانیاری تەکنەلۆجیای خزمەتگوزاریەکانی 
  زیاتری کردووە داوای پەیوەندی فریاگوزاری، گروپی یۆنامی، لە جیاتی ڕێکخراوی . هەولێرڕادیۆ لە لەرەلەرەکانی یە لە وکورتیەك هەکەم

 ڕاگیراوە. ڕەزامەندی و حکومەت لە 

 

 هەماهەنگی گشتی

باسیان لە کێشەکان بەژداربووان لە دەستپێکردندا، دامەزراوە. لە سلێمانی گوزەران ژیان و یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی و بەردەوامیدان بە گروپی 
بەهۆی ملمالنێ ئەگەری لەگەڵ  عێراقبۆ ناو هەرێمی کوردستانی  دێتئاوارە ناوەخۆییەکان لێشاوی  یەتیچۆنبە هەیە پەیوەندی کرد کە 

پردیان بۆ پێویستە کە گروپەکان بوونی هەیە لە نێوان کلتوری کۆمەاڵیەتی و جیاوازیەکانی نەتەوەییەکان.  گروپەلە نێوان مێژوویی بارگرژی 
دەرنەبڕیندراون. بە زیاد لە سنوری خۆی بەالیەنی کەمەوە یان باو نین لەالیەن کۆمەڵگا خانەخوێکان گازاندەکان ئێستا، تاوەکو دروست بکرێت. 

لەسەر ئەرکێك وەکو ئاوارە ناوەخۆییەکان ببینن گەیشتنی کۆمەڵگا خانەخوێکان کە لەوانەیە لەو شوێنەی دەگۆڕێن، بە هێواشی شێوازەکان بەاڵم 
 کۆمەڵگا کە لەبەردەستدان. درێژکراوەی سەرچاوەکانی 

 

بازاڕ فریاگوزاری شیکارێکی نەخشەدانان و کاردەکات لەسەر یش یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی و بەردەوامیدان بە ژیان و گوزەرانگروپی هەروەها 
پێویستیەکانی گروپەکە کۆتاییدا، لە . ٢مانگی لە سەرەتایی پێشبینی دەکرێت هەڵسەنگاندنە ئەم دۆزینەوەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق. بۆ 

مانگی ئۆکتۆبەر لە جێبەجێ کراوە گروپ کە فرە پێویستیەکانی هەڵسەنگاندنی وەکو ئاماژەکان هەمان لەگەڵ کۆمەڵگا خانەخوێکان ئامادە دەکات 
بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان پالندانانی وەزارەتی لەگەڵ  REACHدەستپێشخەری ڕێکخراوی لەالیەن هەرێمی کوردستانی عێراق لە 

ئاوارەکان و ئاوارە لەخۆگرتنی بۆ ماوەی دەکات کاریگەریەکە سەیری ئەم هەڵسەنگاندنە خێوەتگەکان. دەرەوەی ئاوارە ناوەخۆییەکانی 
 کۆمەڵگا خانەخوێکان. لەسەر ناوەخۆییەکان 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 زانیاری لەسەر قەیرانەکە

ژێم / سەربازی، شان بە شان ڕی حوزەیران، گروپە چککدارەکانی ئۆپۆزسیۆن، لەوانە بەعسیەکان، میلیشیا عەشایریەکان و ئەندامانی پێشووی ١لەوەتەی کەوتنی موسڵ لە 
حەدین و دیالە. شارەکانی موسڵ  و ق کۆنترۆڵکردووە لەوانە موسڵ، سەاڵفراوانیان لە پارێزگاکانی عێرابەرتی ئیسالمی عێراق و ڕۆژهەاڵتی عەرەبی، ڕووبەرێکی لەگەڵ دەوڵە

کۆنتۆڵی گروپە چەکدارەکانی بەرهەڵستکاران  جە و سەقالویە، ئێستا لەژێرز و فەلویاڕو سلێمان بەگ و ڕەشید و حەوێجە و  شنگالتکریت  و تەلعەفەر و بێجی و قوایەرە و 
عێراق ئێستا ناوخۆی عێراق. دانیشتووانی هۆی ئاوارەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە  تەڕووبەرێکی زۆری ئەنبار لە ژێر کۆنترۆڵی داعش دایە. ئەمەش بووە ٢دان. لەوەتەی مانگی 

 ی ئەم ساڵ.٢مانگی لەوەتەی  ئاوارە هەنملیۆن ٢هەموو جیهان دادەنرێت؛ زیاتر لە بە گەورەترین دانیشتوانی ئاوارەبووی ناوەخۆ لە 

 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:

   ,manzi@un.orgباربەرا مانزی، سەرۆکی نووسینگە،  

  9201 312 750 (0) 964+مۆبایل عێراق:  

 swanson@un.orgدەیڤد سوانسۆن، بەرپرسی زانیاری گشتی، 

   0849-377-750 (0) 964+مۆبایل عێراق: 

 OCHAIraq@ بەدوا داچوون بۆ ئۆتچا عێراق بکەن لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی تویتەر

  https://iraq.humanitarianresponse.infoبە دەستهێنانی زانیاری زیاتر تکایە سەردانی ئەم ماڵپەرە بکەن:بۆ   

 

mailto:manzi@un.org,
https://twitter.com/OCHAIraq
https://iraq.humanitarianresponse.infoبۆ

