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ەمای 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 لەسەر بن

 و نێودەوڵەتی 

 هەماهەنگی ژیانی خەڵکان ڕزگاردەکات

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

 عێراققەیرانی 
  (٥٣٠٢ شوباتیی ٦ –دووەم کانوونی  ٠٣)  ٠٣ژمارە.   بارودۆخڕاپۆرتی 

 
 

 ی شوباتی٦ – کانوونی دووەمی ٠٣ماوەی . ئامادەکراوە مرۆییهاوکارانی بە هەماهەنگی لەگەڵ  لە عێراقمرۆیی اروباری ک هەماهەنگینووسینگەی لەالیەن ڕاپۆرتە ئەم 
 ی کەئەم بەڵگەنامە .لەوانەیە گۆڕانکارییان بەسەردا هاتبێت دانراونلەو ڕاپۆرتە ستێك بە لیکە شوێنەکان و ژمارە بارودۆخەکە ەمەکی ڕهەلەبەر گۆڕانی . لە خۆدەگرێت ٥٣٠٢

 . باڵودەبێتەوەدا  ٥٣٠٢ یی شوبات٠٢ لە دەوروبەری داهاتوو اپۆرتی ڕ ئینگلیزیەکەوە سەرچاوە دەگرێت. لە وێنەنیە، بەڵگەنامە فەرمیەکە وەرگێڕدراوە وێنەی فەرمی 

  هەواڵە سەرەکیەکان 

  ٠٦٣٣٣دەگاتە ناوەخۆیی عەربەت ئاوارەی خێوەتگەی توانای 

 . ئەگەری بەرزبوونەوەی ژمارەی ئاوارەکان لە ئارادایەکەس؛ 

  نەوت هاوکاری ناوەخۆیی ئاوارەی خێزانی  ٠٠٠٣٣٣زیاتر لە
 وەردەگرن. 

 
  شوبات لە مانگی دیالە پارێزگای نوێ لە خێوەتگەی عەلیاوەی

 دادەخرێت. 
 

  ئاژانسەکانی تێدایە. بارگرژی هێشتا کەرکوك لە بارودۆخەکە
ئیش و کارەکانی خۆیان بە ئاگاداریەوە فریاگوزاری کۆمەکی 

 ڕادەپەڕێنن. 
 

  تازە ئازادکراوەکان ناوچە  هەڵسەنگاندن بۆڕێکخراوە ناحکومیەکان
 . ئەنجام دەدەن موسڵپارێزگای لە 

 
  لە دوای پێویستن، ئاگرکەوتنەوەی زیاتر لە خێوەتگەکان ئاگاداری

 کەوا ڕاپۆرتکرابوون. مردنەکان بریندارەکان و 
 
 

 

  وانینێکی بارودۆخەکەڕتێ

 ئاوارەخێوەتگەی لە ئاوارە ناوەخۆییەکان ژمارەی بەرزبوونەوەی سەبارەت بە دەربڕیوە نیگەرانیەکانیان فریاگوزاری کۆمەکی ئاژانسەکانی 
ئاوارەی خێزانی  ٥٠٣٣نزیکەی  خێوەتگەکەلە ئێستادا خێزان،  ٠٣٣٣تەنها پالن بۆ دانراوی توانای لەگەڵ لە سلێمانی. عەربەت  ەکانیناوەخۆیی

خێوەتگەکە بەیەکەوە. پێکردووە بەشداری یەك ڕەشماڵیان خێزانێك چەند هەندێ نموونەدا، لە کەس(.  ٠٦٢٣٣)کە دەکاتە لەخۆگرتووە ناوەخۆیی 
پێداویستی ئاو و خاوێنکردنەوە و دوورە. سلێمانیەوە شاری لە نیو کاتژمێر و  ی داگیرکردووەچوارگۆشەمەتری  ٥٢٣٣٣٣زیاتر لە  رووبەری

ۆربەی گەورەکان. زنیگەرانیە هەموویان بریتین لە تەندروستی چاودێری پەروەردە و دەست گەیشتن بە شوێنی حەوانەوە و و پاك و خاوێنی 
 بریتین لەمرۆیی هاوکاری  پێداویستی زیاتریهێناویانە. خۆیان کەمەوە کە لەگەڵ بە موڵکێکی خێوەتگەکە  ەتەگەیشتوونئاوارە ناوەخۆییەکان 

  . نەوتجل و بەرگ و ئاو و کاش، خۆراك و پارەی هاوکاری 
 

 

ی ٠٢سەرچاوەی نەخشە: سیستەمی بەدواداچوونی ئاوارەبووانی سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران لە ڕۆژی 
، گروپەکان و دەستەی زانیاری ئۆپەراسیۆنی باو. سنورەکان و ناوەکان کە پیشان دراون و ئەو ٥٣٠٢کانوونی دووەمی 

ئەوە نیە کە فەرمیە و یان قبوڵکراوە لەالیەن نەتەوە هێلکاریەی کە بەکارهێنراوە لەسەر ئەو نەخشەیە مانای 

 دروست کراوە.  ٥٣٠٢ی شوباتی ٧یەکگرتووەکان. ئەو نەخشەیە لە بەرواری 

٠٠٢٢٢٢ 
ەکانسوری ئاوارە  

ملیۆن ٣.٠  
 ێخانەخ یانەی کەکۆمەڵگائەو

زیانیان بەرکەوتووە لە و نین 
ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی گروپە 

نچەکدارەکان  

ملیۆن ٣.١  
ی کۆمەڵگاکانی خانەخێ

 زیانبەرکەوتوو

ملیۆن ٠.٠  
ئاوارە خەمالندنی 

 ناوەخۆییەکان

 

ملیۆن ١.٠  
پێویستیان بە هاوکاریە کەس   
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حالەت لە  ٤٣بۆ وەرگرتنی ئامادەبوو دکتۆرانی لەگەڵ لە خێوەتگەکە گەڕۆك( )نۆرینگەی داناوە یەك ڕەشماڵیان تەندروستی هاوکارانی 
کۆئەندامی هەوکردنی  تووشبووانی. دادەمەزرێندرێنکە لەم زووانە دەرمانسازێك پەرستار و دوو دکتۆر، دوو لەگەڵ تر ڕەشماڵێكی ڕۆژێکدا. 

تاکو ئامادە لە خێوەتگەکە لەو شوێنە دەبێت نێودەوڵەتیش دکتۆرێکی و خێزانەکان زۆر لە بەشێکی لە نێوان دەستنیشانکراون سەرەوە هەناسەدانی 
  دووگیان. ئافرەتانی زۆر لە ژمارەیەکی بۆ بێت 

 

هێشتا زیاتر  ڕەشماڵی، بەاڵم سەدان نتازە گەیشتوو کە ئاوارەی ناوەخۆییسەدان دابین کردووە بۆ ڕەشماڵەکانیان شوێنی حەوانەوە هاوکارانی 
ئەو بۆ لەخۆگرتنی خێوتگەکە ن لە بەردەمی دابنرێحکومەتەوە پێشکەش کراوە کە لە الیەن زەویەی ئەو پارچە لەسەر بۆ ئەوەی پێویست دەبن 

بەهۆی جاوە، نەگونکەوا گوتراوە لەوەتەی هەرچەندە، عەربەت، خێوەتگەی فراوانکردنی بۆ تەرخانکراوە پارچە زەویەکە ئاوارەکان. لێشاوەی 
پێویستی لەسەدای  ٠٣لە کەمترە کە دابنرێت بە سەالمەتی دەتوانرێت ڕەشماڵ  ٥٣٣ -٠٧٣کۆی کە بەوێدا تێدەپەڕێت. کارەبا وایەری زۆری 

 ڕاستەقینە. 
 

ی ٠٣و  ٥٢لە ڕۆژی بە نەوت دەوڵەمەند شاری بۆ سەر  داعش یی هێرشدوو ڕۆژدوابەدوای دەمێنێتەوە بە بارگرژی لە کەرکوك بارودۆخەکە 
بە ئاگاداریەوە کەوا ئێستا ڕێکخراوە ناحکومیەکان و و فریاگوزاری کۆمەك ئاژانسەکانی لە بچووك ژمارەیەکی دووەم، لەگەڵ کانوونی 

ئۆپەراسیۆنەکانی خەباز. نەوتی کێلگەی لە دەوروبەری ، لەوانە کەرکوكناوچەی لە شەڕ و شۆڕ بەردەوامی هەیە بەڕێوەدەبەن. کاروبارەکان 
لەالیەن ئاسمانی هاوکاری ڕۆژئاوا لەگەڵ باشوری  باشور ولە بەتایبەتی شار، دەوروبەری لە ناوچەکانی هەیە بەردەوامیان ئەمن و ئاسایش 

 انیان. ە بۆ خەسارەتەکلە بەرپەرچدانەوداعش هێرش کردن لەالیەن لەبارەی بەرباڵو هەیە نیگەرانیەکی هاوپەیمانان. هێزەکانی 
 

پشتڕاستنەکراوەکان ڕاپۆرتە بۆ پشتڕاسکردنەوەی کاردەکەن پاراستن چاودێرانی 
شاری کەرکوك جیاوازەکانی گەڕەکە  لەئاوارە ناوەخۆییەکان هەراسانکردنی لەبارەی 

 نە. عەرەبی سونناوەخۆیی  یئاوارەدانیشتوانی بە شێوەیەکی سەرەکی لە 
 

مندااڵن مافەکانی لەسەر نەتەوە یەکگرتووەکان لێژنەی مانگی شوبات، ی ٤لە ڕۆژی 
سکسی کۆیلەی وەکو عێراقی ڕفێندراوی مندااڵنی داعش  چەکدارەکانیکەوا گوتی: 

بە بە سووتاندنیان دانیان یان لە خاچبە دەکوژن، لەوانە تریش گەنجەکانی دەفرۆشن، و 
خوار عێراقی کوڕانی ڕاپۆرتکراوە کەوا چەکدارەی داعش ئەو گروپە زیندوویی. 

بۆمب، دروستکەرانی خۆکوژی. تەقینەوەی لە بەکاردێنێت ساڵی  ٠٠تەمەنی 
هێرشە لە دژی باڵەخانەکان بۆ پاراستنی مرۆیی قەلغانی یان زانیاری سەرچاوەی 

کو مەسیحی، بەڵکۆمەڵگاکانی یەزیدی یان ڕەچەڵەکی لە مندااڵن ئاسمانیەکان. 
نەتەوە یەکگرتووەکان الیەنی ئەم کارە، بوونەتە قوربانی سوننەکانیش، شیعەکان و 

 ڕاپۆرتی کردووە. 
 
 

دوو منداڵ ، ٠بێرسڤی خێوەتگەی لە ڕوو لە زیادبووندان. خێوەتگەکان لە ئاگرکەوتنەوەکان لە دهۆك ڕاپۆرت دەکات کە پاراستن گروپی 
لە خێوەتگەکانی  هەروەها ئاگرکەوتنەوەکانئاگرکەوتنەوەیەك. لە ئەنجامی بریندارببوون لەوانە شەش و بەم دواییە مردن ڕاپۆرتکرابوو کەوا 

هەڵمەتەکانی پاراستن هاوکارانی لێبکەوێتەوە. هیچ قوربانیەکی بەبێ ئەوەی بەاڵم هەبوون گەرماوە شاریە و ئاوارە ناوەخۆییەکانی 
و دابەش کردووە بێرسڤی لە ئاگرکوژاندنەوە ئامێرەکانی ناحکومی ڕێکخراوێکی . زیاد کردووە لە خێوەتگەکانئاگرکەوتنەوەیان ئاگادارکردنەوەی 

دابەش  ٥و  ٠کەبەرتوو و خانکێ خێوەتگەکانی لە ئاگرکوژێنەرەوەی  ٠٢٣٣ئەڵمانی سوری خاچی کەرتەکان دەکات. سەرکردەی بە مەشق 
  کردووە. 

 
دەستی بەسەر پێشمەرگە هێزەکانی ئەم دواییە کە لەالیەن لە ناوچەکانی مرۆیی بارودۆخی خراپ بوونی لەبارەی ڕاپۆرتەکان دوابەدوای  

ئەگەری کردووە بۆ هەڵسەنگاندنەکان دەستیان بە جێبەجێ کردنی ڕێکخراوە ناحکومیەکان ، زۆربەی موسڵداگیرایەوە لە پارێزگای 
لە ئازادکراوانە ئەو ناوچە ئاسان بۆ دەستگەیشتنی بۆ بانگەشە دانوستان و ئاژانسەکان دەکات بە هاوکاری ئۆچا نووسینگەی دەستپێشخەریەکان. 

 موسڵەوە. ی دەسەاڵتدارانڕێگەی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خێوەتگەی لەئێستا ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٥٧٤٢
 عەربەت دەژین 

چاندرا جونگ ڕانا الیەن لە ئۆچا/وێنە:  
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 مرۆیی بەهاناوەهاتنی

 ئاسایشی خۆراك  

 :پێویستیەکان
 
  خوارەوەبۆ ئەمانەی سەرەکی  پێویستیلە بریتی یە خۆراك کۆمەکی : 
 

o  ئەنبار(. )پارێزگای لە  ڕوتبەهیت و فەلوجە و قەزاکانی لە ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٦٠٣٣٣زیاتر لە 
 

o سەاڵحەددین(؛ )پارێزگای لە  سامەڕادوز و قەزاکانی لە ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٢٣٣٣ 
 

o  دیالە(؛ بەعقوبە لە )پارێزگای خانەقین و قەزاکانی لە ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٠٣٣٣٣لە زیاتر 
 

o بەغدا. شاری و لەتیفیە کەرخ و روسافە و قەزاکانی لە ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٤٣٣٣٣ 
 

  توندوتیژیەوە بەهۆی خەڵك کە لێشاوێکی دوابەدوای  "مەترسیدارەکانئاستە "دەگاتە بابل کەربەال و نەجەف و پارێزگاکانی لە بارودۆخەکە
 . هەاڵتوون ەوەتری وواڵتناوچەکانی لە 
 

  زستان.  بۆ وەرزی چاندنیکشتوکاڵیەکان هەیە  پێشینەپێویستیان بە خانەخوێکان کۆمەڵگا هەژار لە جوتیاری  ٠٥٣٣٣٣هەندێ لە  
 
 

 :وەاڵمدانەوە
 

  بە موثنی کردووە سەاڵحەددین و سلێمانی و کەرکوك و دیالە و پارێزگاکانی خەڵكیان لە  ٠٥٥٤٣نزیکەی هاوکاری هاوکاران
 کانوونی دووەم. لە مانگی خێرا بەهاناوەهاتنی میکانیزمی خۆراك لە ڕێگەی دابەشکردنەکانی 

 
  کاتی بە شێوەیەکی دابین کردووە کە ەی نخێزانائەو بۆ یەك مانگ بۆ ماوەی خێزانی خۆراکی پارچەی جیهانی خۆراکی ڕێکخراوی

 ٠٠٢٢٣٣زیاتر لە هاوکاری هاوکاران ی کانوونی دووەم، ٠لەوەتەی چێشتلێنان. ئاسانکاریەکانی دەستیان دەگات بە و نیشتەجێبوون 
  . پارێزگا ٠٦وواڵت لە لەسەرتاسەری خێزانی خۆراکی پارچەی کردووە بە پێدانی  انخەڵکی

 
  لە دهۆك لە پارێزگای هەولێر، پارێزگای لە وەرگرتووە خۆراکیان پسوولەکانی ئاوارەبوو خەڵکی  ٥٧٠٣٣٣مانگی کانوونی دووەم، لە(

پشتیان بازاڕەکان کە لەو شوێنانەی دابەشکراون تەنها پسوولەکان سلێمانی. پارێزگای سێ قەزا لە و دهۆك(، زاخۆ و شارەکانی 
 بەرنامەکەوە. بەهۆی بەرناکەوێت زیانیان بە پچەوانەوە و پێدەبەسترێت 

 
  دیالە و کەرکوك بۆ لە بەغدا و بەردەوامی هەیە گوزەران ژیان و و کشتوکاڵ خۆراك، ئەمن و ئاسایشی لەسەر تێروتەسەل هەڵسەنگاندنێکی

 دەردەچێت. شوبات مانگی دیالە و کەرکوك لە ناوەڕاستی بۆ ئەنبار و کۆتایی ڕاپۆرتی سەرەکیەکان. پێویستیە باشتر بڕیاردان لەبارەی 
 

 دهۆك و هەولێر و ارێزگاکانی لە پبۆ جوتیاران  کشتوکاڵیەکانکەس( تۆیەکان بۆ کێلگە  ٠٣٣٣٣ە دەکاتە )هەژار کسەرۆك خێزانی  ٢٣٣٣
 دیالە بۆیان دابین کردوون. موسڵ و سەاڵحەددین و 

 
  موسڵ. سەاڵحەددین و دهۆك و مەڕومااڵتەکان لە بۆ کوتانی نیشتمانی هەڵمەتێکی بۆ کڕدراون بەیتەری کوتانەکانی 

 

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 
 

  بەرزبوونەوەی ئەو بەهۆی پێویستی زۆر گرنگیان هەیە کە مەڕدارەکان و دارایی بۆ جوتیاران لە پاڵپشتی کردنی بۆشاییەك هەیە
 واسیت. کەرکوك و ئەنبار و پارێزگاکانی لە ئەم دواییە ئاوارەبوونەی 
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 کەل و پەلە ناخۆراکیەکان شوێنی حەوانە و  

 : ێویستیەکانپ

  بۆ نەوت لیتری ملیۆن  ٢٠،٠و پێویستە پێداوسیتی وەرزی زستانەیان کە کەل و پەلی ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٠٥٢٢٣٣خەمالندنێکی
  وەرزی زستانەیان. پێویستیەکانی پڕکردنەوەی 

 
 ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٧٧٧٣٣لەوکاتەی ن، لە خێوەتگەکاشوێنی حەوانەوە دەکەن داوای ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٧٢٣٣٣

 خێوەتگەکان. شوێنی حەوانەوە هەیە لە دەرەوەی چارەسەریەکانی پێویستیان بە 
 

 

 وەاڵمدانەوە: 

  گروپەکە. هاوکارانی حکومەت و لەالیەن ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٠٠٣٠٣٣بۆ زیاتر لە نەوت دابین کراوە لیتری ملیۆن  ٠٧نزیکەی 
 

  دابین کراوە. بۆیان لە ناو خێوەتگەکان شوێنی حەوانەوەیان ئاوارەی ناوەخۆیی  ٥٠٥٢٤٣مانگی شوبات، زیاتر لە ی ٥ڕۆژی هەروەك لە
ل کاتی ئێستادا کە بدۆزنەوە خێوەتگەکان لەناو بۆخۆیان شوێنی حەوانەوە دەتوانن کەوا ئاوارەی ناوەخۆیی  ٠٠٤٤٣٣زیاتر لە لە کۆی 

 لە ژێر بنیاتناندان. هێشتا یان درێژکراونەتەوە 
 

  وەرزی زستانەیان وەرگرتووەکۆمەکی  کەل و پەلەکانیعێراق خێزان لەسەرتاسەری  ٠٢٣٣٣دووەم، زیاتر لە کانوونی هەروەك لە مانگی 
کەل و بە پێدانی کەرکوك هاوکاری کراون لە پارێزگای ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٠٣٣ئەوەشدا، لەگەڵ گروپەوە. هاوکارانی لەالیەن 
لە سەرەکی بە شێوەیەکی و دەژین کەرکوك ناو شاری گەڕەکێکی چەند لە کە ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانانی وەرزی زستانە. پەکانی 

بەردەوامی بۆ خێزانە هەژارەکان وەرزی زستانە کەل و پەلەکانی دابەش کردنی ئەنبار ئاوارەبوون. دیالە و سەاڵحەددین و پارێزگاکانی 
  هەیە. 

 
 

 ڕێگریەکان: سنورەکان و 

  دۆالری ملیۆن  ٠٢٢بریتی یە لە تەنها پاڵپشتی دارایی گروپەکەوە داواکراوە، کە لەالیەن ئەمەریکی دۆالری $ ملیۆن ٧٢٠لە کۆی
 لەسەدا(.  ٥٦)ئەمەریکی کە دەکاتە 

 
  تێچووی دەگاتە نزیکەی کە بەغدا، لە ڕێگەی باج لێخۆشبوونی لەسەر ڕەزامەندی دواکەوتنی ڕاپۆرت دەکەن لەبارەی هاوکاران هەندێ لە

و  خایاندووە ێکیمانگچەند و  هەفتەیەكکەوا چەند دواکەوتنەکان لەگەڵ بەسرە. بەندەری لە بۆ هەر ڕۆژێك دۆالری ئەمەریکی $ ٠٣
  هاوکاران. تێچووی زیاتر دەخاتە سەرشانی ئەوەش 

 
  ئەمن و ئاسایش و لە ڕووی دڵنیاکردنەوەکان ڕوون و ئاشکرایی دەکەن و داوای هاوکاران کەرکوك، ئۆپەراسیۆنەکان لە خێراکردنی بۆ

 گونجاو و ڕێك و پێك. هاوکاری پێکهاتەکانی هەروەها ڕێگەدان بۆ دەست بە ئیش کردن 
 

 

 پاراستن   
 

 
 
 

 پێویستیەکان: 

  گەڕابوونەوە بۆ خێزان  ٥٤لە دوای ئەوەی کە  دیالەپارێزگای لە خانەقین قەزای  گەڕابوونەوەی پچڕ پچڕ بە ئاوارەکانزۆر لە ژمارەیەکی
کە ئێستا لە ژێر کۆنتڕۆڵی بەتایبەتی بۆ ناوچەکانی ئاوارەکان، وە پچڕ پچڕەکانی نەگەڕاقدادیە. میلە قەزای خۆیان زێدی ناوچەکانی 

گەورە گەڕانەوەی پێشبینیەکی هەر پالندانان بۆ لە بارەی تێڕوانینێك ئەمەو لەگەڵ چاودێری کردن هەیە. بە پێویستی ، حکومەت دایە
 دەمێننەوە.  لەوێ درێژ ەکیبۆ ماوەییان دەکەن و سەردانی دەچن تەنها ئاوارە گەڕاوەکان کە ئایا دەکرێت لە نزیکەوە چاودێری لەوکاتەی 

 
  دەگەڕێنەوە ئەوان دەڵێن کەوا ئازادکراون داعش لە دەستی دواییانە بەم کە ئەو ناوچانەن خەڵكی دهۆك پارێزگای لە ئاوارە ناوەخۆییەکان

خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان البراون، و مین ڕێژەکان کڵیگە و بۆمبە چێنراوەکان ئاسایش، ئەمن و سەقامگیربوونی زیاتر دوای لە ماڵەوە 
نەتەوەی تێكەاڵو دەژین، گوندەکانی لە کە ئاوارە گەڕاوەکان ڕێگر لەبەردەم ببێتە لەوانەیە پاراستن نیگەرانیەکانی بارە خەزنکراونەتەوە. دوو

باکوری لە یەزیدیەکان عەرەبە سوننی و  کانیکۆمەڵگاڕوویدا لە نێوان دواییە کە ئەم هێرشە بەرپەرچدانەوەکانی لە دوای بەتایبەتی 
بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان هاوکاری کە وایە ئەمەش مانای ئێستادا، زۆر لەکاتی  ەکیجوالنەوەیلەبارەی  هیچ ئاماژەیەك نیەموسڵ. پارێزگای 
 داهاتوو. بۆ مانگەکانی پێویست بێت پێدەچێت 

 
  بە بەڵگەنامە لەیالن خێوەتگەی ئاوارە ناوەخۆییەکانی لە ناوەخۆیی ئاوارەیەکی دەستبەسەرکردنی حالەتێکی کەرکوك لە پاراستن چاودێرانی

لەالیەن  پەیوەندیەكوەرگرتنی  لەدوایخێوەتگە لە هەمان ناوەخۆیی ئاوارەیەکی  ونبوونیتری حالەتێکی و ئاسایش  دەزگاکانیلەالیەن کرد 
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بە پارەی عێراقی ملیۆن دیناری  ٠کۆچ و کۆچبەران بکات بۆ وەرگرتنی وەزارەتی سەردانی لێکردبوو کەوا داوای نەناسراوەوە کەسێکی 
دیارنەمانی لەبارەی ڕووبدات ها حالەتێك وەمین جارە ئەمە دووەدۆالری ئەمەریکی. $(  ٠٤٣)کە دەکاتە بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان کاش 

پەیوەندی خێوەتگەکە لە تر ئاوارە ناوەخۆییەکانی دەلێن کە پشت ڕاستنەکراوەکان ڕاپۆرتە لەگەڵ خێوەتگەکە، لە ناوەخۆیی ئاوارەیەکی 
نیگەرانیەکی وەکو ئاوارە ناوەخۆییەکان بزربوونی دیارنەمان و و دەستگیرکردنەکان سەرهەڵدانی بۆ هاتووە. هاوشێوەیان تەلەفۆنی 
 دەستبەسەرکردن. پارێزەرانی و پاراستن چاودێرانی لەالیەن کرێت ببۆ بەدواداچوونی لە نزیکەوە دەبێت و دەمێنێتەوە ڕاستەقینە 

 
  بۆ دەستنیشانکردن و بەرەنگاریەکان لە دروست کردنی هەیە بەردەوامی ئاوارەی ناوەخۆیی دانیشتوانانی سەقامگیربوونی پەرش و باڵوی

کە خاوەن ئەوانەی ڕەگەزی، و لەسەر بنەمای سێکسی و توندوتیژی دەستی ڕزگاربووانی ، جیابۆوە لە خانەوادەیانبێ هاوەڵ و مندااڵنی 
دەروونی مێشك و پێویستیە تەندروستیەکانی بۆ پڕکردنەوەی تایبەتیەکان خزمەتگوزاریە بۆ دابین کردنی پێویستیەك هەیە تایبەتن. پێداویستی 

 ڕەگەزی. لەسەر بنەمای سێکسی و توندوتیژی دەستی ڕزگاربووانی سەبارەت بە درێژتر  ەکیبۆ ماوەیکۆمەاڵیەتی 
 

 : وەاڵمدانەوە

  چاودێرانی کەرکوك. بۆ سەر داعش هێرشەکانی پێش ید خالمەکتەب پشکنینی خاڵی گیریان خواردبوو لە کە ئاوارە ناوەخۆییەکان خێزانە
 ٥٠کەمەوە بەالیەنی هێرشەکە. پێش خۆیان کۆمەڵگاکانی گەڕابوونەوە بۆ و بەجێهێشتبوو پشکنینەکەیان خاڵی کەوا ڕاپۆرت دەکەن پاراستن 
ئەوەی لە دوای بەغدا پشکنینی خاڵی بۆ کەرکوك لە ڕێگەی بگەڕێنەوە یان ودواتر توانیبوگروپە ئەم کەس(ی  ٠٦٠)لە دەوروبەری خێزان 

 ی(. سلێمانلە پارێزگای )چەمچەماڵ لە بکەن پەنابەری داوای کە بە نیازبوون 
 

  لە کرایەوە شێخان لە کە هاوواڵتیان تۆماری بەڕێوەبەرایەتی لەالیەن دەرچووە بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان جێگرەوە ناسنامەی  ٢٣٣٣زیاتر لە
لە نۆرەکان پارێزگا. خزمەتگوزاریەکانی هەموو کەوا دەستیان بگات بە ناتوانن ئاوارە ناوەخۆییەکان ، بەڵگەنامانەبەبێ ئەم دهۆك(. )نزیك 

ناسنامە بگات بە دەستیان بتوانن ئاوارە ناوەخۆییەکان بۆ ئەوەی تیمەکان پەرەپێدانی بۆ پێویستیەك هەیە و درێژن، دوور و زۆر نووسینگەکە 
 ر. ئاسانت ڕێگایەکی بەجێگرەوەکان 

 
  ڕێگادایە. لە وەردەگرن لەدایكبوون بڕوانامەکانی ئاوارە ناوەخۆییەکان کە بۆ دڵنیاکردنەوەی هەڵمەتێك 

 

 

 ڕێگریەکان: بۆشاییەکان و 

  یەکەمی کانوونی مانگی و کانوونی دووەم مانگەکانی لە نێوان کە ئاشکرا کردووە ئەوەی ناوەڕاست باشور و  پاراستنی گروپیکۆبوونەوەی
بۆشایی کە ئەوە نیشان دەدەن ئەنجامەکان ا. پارێزگ ٠٣لە لە ئەستۆ گیران سەرۆك خێزان  ٢٣٣٣٣ هەڵسەنگاندنەکانی نزیکەی ٥٣٠٤ساڵی 

 هەن. کاش پارەی هاوکاری شوێنی حەوانەوە و پزیشکی و هاوکاری ە ڕووی لپاراستن گەورەی 
 
 

 

 پەروەردە  
 

 

 پێویستیەکان: 
  یان بریتین لە مندااڵنی کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە و  ٦٠٥٠٣٣ملیۆن ئاوارەی ناوەخۆیی لەسەرتاسەری عێراق، زیاتر لە  ٥.٥لە کۆی

 ساڵی دایە.  ٢ – ٤منداڵ کە تەمەنیان لە نێوان  ٠٣٢٣٣٣ساڵی دایە و خەمالندنێکی  ٠٧تا  ٦تەمەنیان لە نێوان 
 

  بە لەو مندااڵنە.  ٥٢٣٣٣٣لە بریتی یە ئامانجی پەروەردە گروپی بۆ پەروەردە؛ دەکەن دەستگەیشتن داوای منداڵ  ٤٢٣٣٣٣زیاتر لە
عێراق، لەسەرتاسەری قوتابخانەکان خراونەتە منداڵ  ٠٦٣٣٣٣زیاتر لە پەروەردە، وەزارەتی یەن لەالدواییە ئەم ئەو زانیاریەی گوێرەی 
 عێراق. ناوەڕاستی باشور و منداڵ لە  ٠٧٦٢٣زیاتر لە عێراق، و لە هەرێمی کوردستانی  ٠٥٠٥٠٣زیاتر لە 

 
  لەسەدا  ٥٦بریتی یە لە تەنها ناوەخۆیی بۆ ناو قوتابخانەکان ئاوارەی مندااڵنی خستنە ناوەوەی خەمالندنی بەرەوپێشچوون، سەرەڕای

 عێراق. لەسەرتاسەری 
 
 
 

 : وەوەاڵمدانە

  لەوانە منداڵ دەستیان دەگات بە چااڵکیەکانی داهێنان و چااڵکیەکانی تر لە ڕێگەی دابین کردنی ژینگەکانی فێربوونی کاتی.  ٢٠٠٣٣زیاتر لە
 ڕەشماڵی. پۆلی  ٠٠٣٣زیاتر لە 

 
  ارە نۆژەن کردنەوە و دووبپەروەردە لە ڕێگەی دووبارە دەستیان گەیشتۆتەوە بە خانەخوێ کۆمەڵگای مندااڵنی  ٥٣٥٣٣٣نزیکەی

 قوتابخانە.  ٤٥٢چاککردنەوەی 
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  قەزاکانی هیندیار، ناوەڕاست و لە وەرگرتووە پێداویستی خوێندنیان کەل و پەلەکانی قوتابخانە و جانتای قوتابی  ٤٤٣٣، زیاترلە کەربەاللە
 ٠٥٤٣بۆ زیاتر لە دابین کرابوون داهێنان پێداویستیەکانی پەروەردە و ماددەکانی بابل، هاشمیەی  و حللە  قەزاکانی لەئەوە هاوشێوەی هور. 

 خانەخوێ. کۆمەڵگای مندااڵنی ئاوارەی ناوەخۆیی و مندااڵنی 
 

  دەروونی مەشقێکی بەشداریان کرد لە کۆمەڵگا جولەپێکەری یەك کۆمەاڵیەتی و  چااڵکوانییەك ئاوارەی ناوەخۆیی، نۆ مامۆستای
 شەقاڵوە. لە قوتابی  ٠٣٤٣بۆ زیاتر لە بەردەوام هاوکاری بۆ دابین کردنی پێدەدات توانایان کە کۆمەاڵیەتی، 

 
 

 
 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

 کە لە مەترسیدان لە دابڕان لە پەروەردەی  یسەرچاوەکان پێویستن بۆ دامەزراندنی قوتابخانەکان و ژینگە پەروەردەییەکان بۆ ئەو مندااڵنە
 پەروەردەی جێگرەوە.  لەسەر فەرمی، هەروەها فراوانکردنی

  
 

 تەندروستی   

 پێویستیەکان: 

  موسڵ. ڕەبیعە لە زومار و شنگال و وەکو ناوچە تازە ئازادکراوەکانی لە خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان خەزنکردنەوەی 

  ئاوارە بەرچاوی ژمارەیەکی لەگەڵ لێ نیە کە ئەمن و ئاسایشی لەو ناوچانەی ناوەندی سەرەتایی و تەندروستی چاودێری بە دەست گەیشتن

 کەرکوك. موسڵ و ئەنبار و لە وەکو ناوەخۆییەکان 

 

 وەاڵمدانەوە: 

  بۆ ئاوارە ناوەخۆییە تازە گەیشتووەکان تەندروستی چاودێری خزمەتگوزاریەکانی لە دابین کردنی بەردەوامن تەندروستی گروپی هاوکارانی

 ڕابردوو. هەفتەی دابین کرا لە پزیشکی ڕاوێژکردنی  ٢٧٣زیاتر لە لەگەڵ ، هەولێر(لە پارێزگای دیبەگە )لە 

 

  ئاوارە رەتەکانی ئافبریتی بوون لە لەسەدا  ٠٧، دابین کرد لەوەی کەپزیشکی ڕاوێژکردنی  ٠٦٠٣٣زیاتر لە تەندروستی گروپی

لە پارێزگای شەقاڵوە )هەولێر و قەزاکانی لە باڵوەکان، نەخۆشیە جۆراوجۆری کە دەیاننااڵند بەدەست کۆمەڵگا خانەخوێکان و  ناوەخۆییەکان

لە و موسڵ( )پارێزگای ئاکرێ لە تەلکێف و کەرکوك(، کەرکوك )لە پارێزگای لە قەزای دهۆك، پارێزگای لە قەزاکان هەموو هەولێر(، 

 . سلێمانی(پارێزگای )لە سلێمانی قەزای 

 

 دەروونی هاوکاری حالەت  ٠٠٣زیاتر لە چارەسەر کراون، لەوکاتەی زەخت حالەتی  ٠٣٣زیاتر لە و شەکرە نەخۆشی حالەتی  ٥٥٣

هاوکاریان ئافرەت  ٥٠٤٣ زیاتر لە، و وەرگرتووەمێشکیان تەندروستی خزمەتگوزاریەکانی هەروەها ن وەرگرتووە و کۆمەاڵیەتیا

 .شارەزامامانێکی ئامادەبوونی بە وەرگرتووە 

 

  ڕێگە گرتن خۆراك پێدان و بابەتەکانی تەندروستی، لەوانە  پەروەردەیدانیشتنەکانی لە  هەبووییان ئامادەئاوارەی ناوەخۆیی  ٠٣٣نزیکەی

 لە نێوان مندااڵن.  تیژی سیەکانهەوکردنی پێست، و نەخۆشیەکانی لە 
 

 

 ڕێگریەکان: بۆشاییەکان و 

  دیالە و سەاڵحەددین و کەرکوك و ئەنبار و موسڵ و وەکو دەست گەیشتن بەو ناوچانەی لەبەردەم دەبێتە ڕێگر ئاسایش نەبوونی ئەمن و

کە لە پێویستی بۆ هەموو ئەو کەسانەی تەندروستیەکان بۆ خزمەتگوزاریە بۆ دڵنیاکردنەوەی دەستگەیشتن بەرەنگاریە ئەمەش تر. شوێنەکانی 

 دەستیان پێ دەگەیەنرێت. کە بەئەستەم ئەو ناوچانەی دان، بەتایبەتی 

 

  لە هەموو ، بۆ نەخۆشیە درێژخایەنەکانژیان، بەتایبەتی تر ڕزگارکردنی دەرمانەکانی (ی ئێستابۆشاییەکانی ئێستا )و کەم و کوڕیەکانی

 بینراوە. پارێزگاکان 
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   ەکانکەل و پەل   

 پێویستیەکان: 

  و شەقام هەڵ و مەرجی لەسەر کەل و پەل نوێکراوەی  و زانیاری بەردەوامدەکات بۆ پێویستیەکان دەست نیشانی کەل و پەل گروپی

 ەرەباڵغی. ق

 

  زانیاری. بەشداریپێکردنی باشترکردنی کارکردن و بۆ زیاد کردنی هەماهەنگی دەکات ڕێکخراوە ناحکومیەکان لە نزیکەوە لەگەڵ گروپەکە 

 

 وەاڵمدانەوە: 

  ئاژانسەکان بۆ خەزنەی بۆ قەرزپێدان بە گەڕۆك لەبەردەستدان خەزنەی یەکەکانی گەیشتە خەزنەکان. گەڕۆك خەزنەی پێنج یەکەی

 گروپەکەوە. پێشکەش دەکرێت لە ڕێگەی داوایەکان کاتی. فریاگوزاری 

 

  بۆ ناوچە سنوردار گواستنەوەی هەندی لە هەولێر لەگەڵ دهۆك و کاتی لە خەزنەی لە دابین کردنی بەردەوامە کەل و پەل گروپی

فریاگوزاریش خەزنەی شوێنی ئەگەر داوا بکرێت. خۆراکی جیهانی ڕێکخراوی بە هەماهەنگی لەگەڵ دەکرێ هەروەها دیاریکراوەکان 

 لە: بریتین بەغدا. سلێمانی و بەسرە و لە لەبەردەستدایە 

 

  لە بەرەوپێشچوون دایە. بۆ عێراق توانای کەل و پەل هەڵسەنگاندنی نوێکردنەوەی 

 

  مەڵپەڕەکە و وەکو کەل و پەل هەماهەنگی مێزگەردەکان دابین کردنی خزمەتگوزاری، دابین کارێکی ، وەکو کەل و پەلگروپی

سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکەن: تکایە بۆ بینین زانیاریەکانی تر  بەرهەمە نەخشەکان وکۆبوونەوەکان و 

http://www.logcluster.org/ops/irq14a 

 

  سەر بارودۆخەکانی و قەرەباڵغی تنەکان، دواکەوگواستنەوە، پەڕینەوەی کاتەکانی لەسەر ئیبراهیم خەلیل سنوری چاودێریکردن لەالیەن

 ەوە. نباڵودەکرێنوێکردنەوەکان  سەرەوە لەم ماڵپەڕەی دەستی پێکرد.شەقام لەم هەفتەیە 

 

  کەل  ڕێگریەکانینەخشەدانانی  سەبارەت بەچااڵکیەکان بۆ تەواوکردنی وواڵت  گەیشتەی کانوونی دووەم ٦لە ڕۆژی جوگرافی بەرپرسێکی

 خەزنکردن. توانای سەر شەقام و بارودۆخەکانی نوێکراوە، و پەلی بەردەوام و 
 
 
 
 
 

 فریاگوزاریەکان پەیوەندیە گروپی 
 

 وەاڵمدانەوە: 

  ی بەیەکەوە بەستنەوەو زانیاری تەکنەلۆجیای خزمەتگوزاری پێویستیەکانی کە جەختی کردەوە لەسەر  جێبەجێ کرابەغدا لە هەڵسەنگاندنێك
 تازە دامەزراو.  سەنتەری چاودێریکردن و هەماهەنگی هاوبەشی 

 
  نێردراوە دهۆكبۆ و دا هەیە هەفتەیەك ڕۆژ لە  ٧کاتژمێر و  ٥٤ئیشکردنی ڕادیۆ توانای ژووری .  

  
  گروپی پێشکەش کراوە لەالیەن کە هەڵدەسەنگێنێت خزمەتگوزاریەکان فریاگوزاریەکان پەیوەندیە گروپی بەکارهێنەری چاودێرێکی

کانوونی دووەم لەگەڵ  ی٥٢لە ڕۆژی نێردراوە فریاگوزاری پەیوەندی گروپی هاوکارانی بۆ هەموو و عێراق فریاگوزاری پەیوەندی 
 شوبات. ی ٦دواکات بۆ ڕۆژی 

 
  و نەتەوە یەکگرتووەکان ئاژانسەکانی ستافی بۆ هەموو  لەرەلەری بەرزڕادیۆی لە بەرنامەکانی بەردەوامە فریاگوزاری پەیوەندی گروپی

بۆ بەرنامەیان ڕادیۆ تاکە  ٥٢٠ئیمڕۆ، هەندێ لە . تاکو فریاگوزاریپەیوەندی گروپی باوی بۆ ستانداردێکی ڕێکخراوە ناحکومیەکان 
 بەردەوامی هەیە. ڕادیۆیەکان تەواو گونجاوی بەکارهێنانێکی ستاف لە مەشقپێکردنی ئەوەشدا، لەگەڵ دانراوە. 

 
  سێ لە ڕێکخراوە مرۆییەکان بەرجەستەکراوە بۆ هەموو فریاگوزاری پەیوەندی بێ تەلی گروپی ئینتەرنێتی بەیەکبەستەوەی سیستەمی

نزیك عەربەت لە )پارێزگای گواستراوەی خێوەتگەی لە عەربەت، هەروەها دۆمیز و خێوەتگەکانی لە : لەوانە ئۆپەراسیۆنیناوچەی 
 سلێمانی(. 

 
 

http://www.logcluster.org/ops/irq14a
http://www.logcluster.org/ops/irq14a
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یهەماهەنگی گشت  

  نوێکردنەوەی لەوانە  ئەمانەی لەخۆ گرتبووبابەتەکان . بەڕێوەچووی شوبات ٢لە ڕۆژی لە بەغدا گشتی هەماهەنگی یەکەم کۆبوونەوەی
لەسەر لە ئێستادا ئەم کۆبوونەوەیە . ملمالنێالبردنی  ون دەستگەیشتلە بەغدا، هەماهەنگی میکانیزمەکانی دارایی، پاڵپشتی کردنی مرۆیی، 
 ڕێکدەخرێت. مانگانە بنەمای 

 
  کردبەشداری  زانیاریچااڵکی ۆرکشۆپی لە بۆ ڕێکخستن و  کرد لەهاریکاری ئۆچا زانیاری بەڕێوەبردنی تیمی شوبات، ی ٤لە ڕۆژی ،

گفتوگۆکردن بۆ  بوونەوەکۆبەیەکەوەی حکومەت و ڕێکخراوە ناحکومیەکان لە نەتەوە یەکگرتووەکان و کەس  ٠٣٣نزیکەی نوێنەری 
لە بەهاناوەهاتن ستراتیژی پالنی و  پالنی بەهاناوەهاتنی هەرێمیجێبەجێ کردنی ڕاپۆرت کردن بۆ و ئامرازەکانی چاودێریکردن لەسەر 
 دهۆك. بەغدا و لە هەولێر و مەشقکردن دانیشتنەکانی لە زنجیرەیەك بە دادێت  بەدواتری کۆبوونەوەی ئەم کۆبوونەوەیە عێراق. 

 
 
 
 

 
 زانیاری لەسەر قەیرانەکە

ژێم / سەربازی، شان بە ڕ، گروپە چککدارەکانی ئۆپۆزسیۆن، لەوانە بەعسیەکان، میلیشیا عەشایریەکان و ئەندامانی پێشووی ٥٣٠٤ی ی حوزەیران٢لەوەتەی کەوتنی موسڵ لە 
حەدین و دیالە. شارەکانی ق کۆنترۆڵکردووە لەوانە موسڵ، سەاڵفراوانیان لە پارێزگاکانی عێرابەرشان لەگەڵ دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و ڕۆژهەاڵتی عەرەبی، ڕووبەرێکی 

جە و سەقالویە، ئێستا لەژێر کۆنتۆڵی گروپە چەکدارەکانی ز و فەلویاڕو سلێمان بەگ و ڕەشید و حەوێجە و  شنگالو بێجی و قوایەرە و  موسڵ و تکریت و تەلعەفەر
دانیشتووانی هۆی ئاوارەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە  تەڕووبەرێکی زۆری ئەنبار لە ژێر کۆنترۆڵی داعش دایە. ئەمەش بووە کانوونی دووەمبەرهەڵستکاران دان. لەوەتەی مانگی 

ی ی ساڵکانوونی دووەممانگی لەوەتەی  ئاوارە هەنملیۆن  ٥،٥هەموو جیهان دادەنرێت؛ زیاتر لە دانیشتوانی ئاوارەبووی ناوەخۆ لە عێراق بە گەورەترین ئێستا ناوخۆی عێراق. 
    .ڕابردوو

 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:   

 amiri@un.orgسەرۆکی نووسینگە،  عبدلحەق ئەمیری،

 9201 312 750 (0) 964+ ژمارەی مۆبایلی عێراق: 

 swanson@un.org، بەرپرسی زانیاری گشتی، دەیڤد سوانسۆن

   0849-377-750 (0) 964+عێراق:  یمۆبایل ژمارەی

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

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

 

https://twitter.com/OCHAIraq
https://iraq.humanitarianresponse.infoبۆ

