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همای مرۆيی به هاوبهشی لهگهڵ هاوکارانی ناوەخۆيی ئهرکی نووسينگهی نهتهوە يهکگرتووەکان بۆ کاروباری مرۆيی (ئۆتچا) بريتی يه له جولهپێکردن و ههماههنگی کاريگهر و ئيش و کار لهسهر بن

 و نێودەوڵهتی 

 ههماههنگی ژيانی خهڵکان ڕزگاردەکات

 بۆ زانياری زياتر،" ئهو ديوی قهيرانهکه ببينه" له کۆتايی ڕاپۆرتهکه 

 عێراققهيرانی 
  )۲۰۱٥ شوباتیی ۲۰ –۱٤(  ۳۲ژمارە.   بارودۆخڕاپۆرتی 

 
 

 ی شوباتی۲۰ – ۱٤ماوەی . ئامادەکراوە مرۆيیهاوکارانی به ههماههنگی لهگهڵ  له عێراقمرۆيی اروباری ک ههماههنگینووسينگهی لهاليهن ڕاپۆرته ئهم 
ئهم  .بێتاچيتر دەقيق ندانراون ڕاپۆرته  لهمستێك به ليکه شوێنهکان ژمارەکان و که ههيه  یئهگهربارودۆخهکه ەمهکی ڕههلهبهر گۆڕانی . له خۆدەگرێت ۲۰۱٥

 ئاداریی ۱ له دەوروبهری داهاتوو اپۆرتی ڕ دەگرێت.ئينگليزيهکهوە سهرچاوە وەرگێڕدراوە وێنهی فهرمی نيه، بهڵگهنامه فهرميهکه له وێنهی  ی کهبهڵگهنامه
 . ب�ودەبێتهوەدا  ۲۰۱٥

  ههواڵه سهرەکيهکان 
بۆ کارە پێويسته ئهمهريکی دۆالری مليۆن  ۱٥۰٫۳ •

بههاناوەهاتنی پالنی له خێرا بهدواداچوونی سهرەکيهکانی 

 . ستراتيژی عێراق

خێوەتگهی له ڕاپۆرتکراوە نهخۆشی سۆريکه ب�وبوونهوەی  •

 عهربهت. 

له بارودۆخه مرۆييهکان لهبارەی تهشهنه دەکات نيگهرانيهکان  •

 ئهلبهغدادی. 

سوودمهندبوو له  ۱۰۰۰۰۰ئاو دەستی دەگاته تانکهری  •

 شارۆچکهی ئهنبار. 

 

  وانينێکی بارودۆخهکهڕتێ

نێودەوڵهتی کۆمهڵگای پێشکهش به  عێراق ستراتيژی بههاناوەهاتنی پالنی له کارە سهرەکيهکان خێرای بهدواداچوونی  پێويستيهکانیبهڵگهنامهی 
 پێنج مانگی داهاتووله ماوەی پاڵپشتی دارايی بۆ پۆلين کردنی کاری سهرەکی داناوە پالنهکانی شوبات، ی ۱۸جهنهوا له ڕۆژی سويسڕا کراوە له 

له عێراق، لهوانه ئۆپهراسيۆنه مرۆييهکان شهست لهسهدای ئهو کهمهێنانه. بهڕێوەبردنی ) بۆ ۲۰۱٥ت بۆ مانگی حوزەيرانی ساڵی (مانگی شوبا
يان داخستن دەبنهوە ئهگهری دووچاری پهروەردە، و تهندروستی و پێداويستی پاك و خاوێنی ئاو و خاوێنکردنهوە و خۆراك و بهرنامهکانی 

بهڵگهنامهی دۆالری ئهمهريکيهی مليۆن  ۱٥۰ئهو له ههفتهکانی داهاتوودا، پاڵپشتی دارايی تازە ئامادە نهکرێت ئهگهر کهمبوونهوە دەبنهوە 
که دەکات ئهوانهی ئاوارە ناوەخۆييهکان هاوکاری که داواکراون دارايی نهوەت لهسهدای پاڵپشتی ی کردۆتهوە. ئاگادارکاری سهرەکی پۆلينکردنی 

بۆ تهرخان دەکرێت که دەمێنێتهوە لهسهدايهی  ۱۰ئهو . زياد ببێتکهوا پێدەچێت و گهلێك زۆرن پاراستنيان ڕزگارکردنی ژيانيان و پێويستيهکانی 
 پهنابهرە سوريهکان. زيان بهرکهوتوو، لهوانه تری دانيشتوانانی و خانهخوێکان کۆمهڵگا فرە کهرتی پێويستيهکانی 

 
کيلۆمهتر له  ۱۱۰(ئهنبار له پارێزگای ئهلبهغدادی شارۆچکهی ڕۆژئاوای زياتر، له ئاوارەبوونی بارودۆخهکان، ههروەها لهسهر زانياری 

له داعش کهوته ژێر دەستی شارۆچکهکه زۆری بهشێکی ئهوەی له دوای بمێنێتهوە که به سنورداری  یبهردەوامه لهوەڕومادی)، ڕۆژئاوای 
کهوا ئهوان ڕاپۆرت دەکهن نێودەوڵهتی بۆ پهنابهران ئاوارەبوونی سهر به ڕێکخراوی بهدواداچوونی سيستهمی  تيمهکانی شوبات.ی ۱۲ڕۆژی 

. ەسنوردارکراوئهلبهغدادی به دەستگهيشتن و داخراون شهقامهکان لهوەتهی ئاوارەبوون کۆبکهنهوە که زانياری لهبارەی ڕێگريان لێکراوە لهوەی 
 شهڕەکهوە. دەستپێکی لهوەتهی ئهوانيش داخراون مۆبايل وتۆڕەکانی پهيوەندی کردن، لهوانه ڕێگاکانی 

 
کهم و که هاوو�تيان ئهوەی لهگهڵ دەچێت، ڕاپۆرت کراوە که بهرەو خراپی ههرچهندە، ، دانيشتوانو  �تيانوهاوبۆ بارودۆخه مرۆييهکان 

بۆ نێودەوڵهتی ڕێکخراوی  مهيدانیستافی  به گوێرەیخزمهتگوزاريهکان، و ژيان ڕزگارکردنی هاوکاری دەست گهيشتن به له کوڕيان ههيه 
قهزای شوبات بۆ ی ۲۰له ڕۆژی شارۆچکهکه له ڕابکهن توانيويانه که کردووە خێزان  ۱۱۹ههندێ له لهگهڵ کهوا چاوپێکهوتنيان  پهنابهران

بۆ  کاريگهر یهاوکارگهياندنی دەبێته ڕێگر لهبهردەم بارودۆخهکان له ناوچهکه سهبارەت به  سنورداردەستگهيشتنی  هاوکاران دەڵێن هيت.
منداڵی  ۹که لهوکاتهی پيس ئاوی خواردنهوەی له ئهنجامی مردوون مندا�ن که دەسه�تدارانی ناوەخۆ ڕاپۆرت دەکهن . له ناوچهکهداهاوو�تيان 

  کردووە. به نهخۆشی ههستيان تر 
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کۆمهکی با� بۆ لێژنهی سهرۆکی و سهرۆك وەزيران جێگری ئاسمانی. بهڕێگای کۆمهکی بۆ بهرزکردنهوەی پالن دادەنێت حکومهتی عێراق 
هاوکاری له مهتر تهن  ۷٥۰۰۰و حهديثه، ئهلبهغدادی و ئهو خهڵكهی کردنی بۆ کۆمهکی تهرخانکردووە بهشه خۆراکی  ۳۰۰۰۰سالح ئهلموتلهق 

له که گيريان خواردووە خێزان  ۱۲۰۰بهاليهنی کهمهوە لهوکاتهدا، ئاسمانی. داهاتوودا به ڕێگای دوو ههفتهی له ماوەی دەنێرێت خۆراك 
 ئاو ماونهتهوە. کارەبا و خۆراك و به دەست گهيشتن بهبێ که ڕاپۆرت کراوە ئهلبهغدادی ئاڵۆزی گهڕەکی 

 
نهخۆشی حالهتی  ۱۱(سلێمانی)، له عهربهت خێوەتگهی  له

ڕێکخراوی اپۆرت کراون. ڕدوايی م ڕۆژانهی لهسۆريکه  
ت، کاردەکاتهندروستی بهشی لهگهڵ  انی،جيهتهندروستی 

بۆ کوتان ههڵمهتێکی به قهيرانهوە دێت ههانای ئهم بکه 
قهرەباڵغهی ئهو بارودۆخه لهگهڵ ە تازە گهيشتووەکان. ئاوار

له بهرامبهر خێزان  ۲۷٤٥(خێوەتگهکه له که له ئارادايه 
نيگهرانی ههيه خێزان)،  ۱۰۰۰پالن بۆ دانراوی توانای 

کوتان ههڵمهتێکی زياتر. حالهتی ئهگهری سهبارەت به 
خێوەتگهی له سۆريکه ئيفليجی و بۆ نهخۆشيهکانی ههبوو 

ههڵمهتی له کۆتا کانوونی دووەم. مانگی عهربهت له 
بۆ ئهنجام دراوە. کوتانيان منداڵ  ٤۲۰۰زياتر له کوتان، 

له نێوان ههتاکو ئێستا دەستنيشانکراون که حالهتهی  ۱۱ئهو 
 وارە ناوەخۆييه تازە گهيشتووەکان. ئا

 
چهسپ ڕەشماڵ  ٦۰۰زياتر له ئهم ههفتهيه، لهسهرەتای 

ئاوارەی ناوەخۆيی خێوەتگهی درێژکردنهوەی بۆ کراون 
و کهل و پهله ناخۆراکيهکان دابهشکردنی لهگهڵ عهربهت، 

کاتدا، لهههمان بۆ دانراوە. پالنيان نهوت ههروەها 
پاشهڕۆی کۆکردنهوەی سلێمانی شارەوانی ئهنجومهنی 

له نهوتيان نوێکردنهوەی مهخزەنهکانی بۆ که چاوەڕێ دەکهن يوە لهوکاتهی نڕێژەی ئاوارەی ناوەخۆيی عهربهت به خێوەتگهی له  پچڕاندووە
 ناوەنديهوە. حکومهتی 

 
پاڵپشتيکردنی له ڕێگهی ئهلقوش ڕەبيعه و له بهشه خۆراك گشتی بۆ دابهشکردنی سيستهمی دابهشکردنی به دهۆك دەستی کردووە پارێزگای 

بريتی بهشه خۆراکهکه ). دەستی پێکردووە ئاوارەبوونلهوەتهی کاری خۆی ناکات (که موسڵ پارێزگای ی بهناوعێراق لهاليهن حکومهتی دارايی 
شنگال ئهلقوش و له ههڵسهنگاندنهکان دەستی کردووە به ناحکوميش ڕێکخراوی هاوکارێکی ئارد بۆ ههر کهسێك. نۆ کيلۆ شهکر، نهوت و لهوانه 

نهتهوە ئاژانسێکی لهگهڵ ئهوەشدا، کهل و پهله ناخۆراکيهکان. خۆراك و دابهش کردنی موسڵ) بۆ له (پارێزگای ڕەبيعه و زومار و 
 زومار. بچووکی له قهزای کشتوکاڵی ژێرخانی نۆژەنکرندەوەی بۆ ههڵسهنگاندنێك به دەستی کردووە يهکگرتووەکان 

 
بهمهش کۆی کهس،  ٥۰بۆ زياد کردووە مهيدانی ی بۆ پهنابهران ستافی نێودەوڵهتڕێکخراوی بهدواداچوونی ئاوارەبوونی سهر به سيستهمی تيمی 

ڕاپۆرتی دواههمين به گوێرەی وو�ت. کهس لهسهرتاسهری  ۱۳۷دەبێته ئاوارە ناوەخۆييهکان که کار دەکهن لهسهر بهدواداچوونی تيمی مهيدانی 
زياتر له ناوەخۆيی لهسهرتاسهری ئاوارەی کهسی مليۆن  ۲٫۲٥زياتر له کانوونی دووەم، ی ۲۹ڕۆژی له ئاوارەبوون بهدواداچوونی سيستهمی 

 وو�ت ههن.لهسهرتاسهری شوێن  ۲٤۰۰

 

 مرۆيی بههاناوەهاتنی

 پێداويستی پاك و خاوێنی خاوێنکردنهوە و و  ئاو  
 پێويستيهکان: 

بههۆی سهالمهت خواردنهوەی ئاوی دەستيان ناگات به هيچ ئهلبهغدادی ئاڵۆزی وێنی له شخێزان  ۱۲۰۰کهمهوە ئهنبار: بهاليهنی  •
 ئۆپهراسيۆنه سهربازيهکان. بهردەوامی 

 
زاخۆ) (له قهزای  ۲بێرسڤی ، سمێڵ)(قهزای خانکێ ئاوارە ناوەخۆييهکانی خێوەتگهکانی  حهمامهکان له و تهوالێتهکان ئاو، کۆمهکی دهۆك:  •

تانکهری ئاو له شوێن نيشتهجێبوونه . نوێ کردنهوەباشترکردن و لهبارەی ههيه بهپهلهيان پێويستيهکی  سمێڵ)(قهزای  ۲ باجێت کهندەڵهو 
به (لهوانه  زياتربهردەواميدانی چارەسهری جێگايان بگيرێتهوە به و کهم بکرێنهوە پێويسته تهواونهکراوەکان باڵهخانه و نافهرميهکان 

 تانکيه ئاوەکان. چهسپ کردنی ئاو و تۆڕی درێژکردنهوەی 
 

 مندا�نی ئاوارەی ناوەخۆيی له شوێنێکی نيشتهجێبوونی نافهرمی ئاو دەهێنن له دهۆك 
 ئۆچا/ دەيڤيد سوانسۆن 

http://www.unocha.org/
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 وە�مدانهوە: 
و خالديه شارۆچکهکانی له سوودمهندبوو  ۱۰۰۰۰۰دەستی گهيشتووە به ڕۆژانه ليتری  ۲٫٦تێكڕای ڕێژەيهکی  بهئهنبار: تانکهری ئاو  •

 ئامريه. حهبانيه و 
 

شارۆچکهکانی له دەژين تهواونهکراوەکان باڵهخانه و نافهرميهکان له شوێن نيشتهجێبوونه ئاوارەی ناوەخۆيی  ۱۰۳۰۰۰دهۆك: زياتر له  •
تانکهری ئاو له ڕێگهی سهالمهتيان بۆ دابين کرابوو عهقرە ئاوی خواردنهوەی ئامێدی و فاديه و و  سهرسنگشێخان و و  سمێلزاخۆ و 
 دەوروبهر. ئاوی بهڕێوەبهرايهتی و  بۆ مندا�ن)نهتهوە يهکگرتووەکان (ڕێکخراوی  UNICEFڕێکخراوی لهاليهن 

 
 

 ێگريهکان: ڕو  بۆشاييهکان 

ئهمهش کاريگهر. تهواو و مرۆيی هاوکاری لهبهردەم سهرەکيهکان ڕێگريه بريتين له له پارێزگاکه ئهمن و ئاسايش ئۆپهراسيۆنهکانی ئهنبار:  •
 بۆشاييهکان. خزمهتکراو و دروستهکان، خهڵكی حالهته ڕاست و دەستنيشانکردنی دەبێته هۆی کێشهکان له ههروەها 

 
 شارەوانی لهئهنجومهنی لهاليهن پاشهڕۆ کۆکردنهوەی حکومهت): ڕێکخراوە ناحکوميهکان و و (نهتهوە يهکگرتووەکان پاڵپشتی دارايی  •

کهم و کوڕی له ههڵپهسێردراوە بههۆی شێكی بهسلێمانی و دهۆك   خێوتگهکانیدانيشتوانی دەرەوەی ئاوارە ناوەخۆييهکان و  خێوەتگهکانی
 کاری لهوانهتريش خزمهتگوزاريه زۆر گرنگهکانی ئهمه بهردەوام بێت، ئهگهر  .کارمهندەکانبۆ ئۆتۆمبێڵهکان و دارايی پاڵپشتيکردنی 

 بهر دەکهوێت. زيانيان ئاويش تانکهری و قوڕ و ليته البردنی 
 
 

 ئهمن و ئاسايشی خۆراك 
 :پێويستيهکان

 
 ئاسته زۆر مهترسيدارەکان""دەگاته بابل کهربهال و نهجهف و له پارێزگاکانی بارودۆخهکه جيهانی، ڕێکخراوی خۆراکی گوێرەی به  •

 . هه�توون وو�تتری له بهشهکانی که بههۆی توندوتيژيهوە خهڵك لێشاوێکی دوابهدوای 
 
 وەرزی زستان.بۆ چاندنی پێشينه کشتوکاڵيهکان له پێويستی دەمێننهوە بۆ  خانهخوێکانله کۆمهڵگا ههژار جوتياری  ۱۲۰۰۰۰دەوربهری  •
 
 

 :وە�مدانهوە
 

ملمالنێ زيان بهرکهوتوو بههۆی خهڵكانی و ئاوارە مليۆن  ۱٫۱کۆی دابين کردووە بۆ خۆراکی هاوکاری جيهانی خۆراکی ڕێکخراوی  •
 وە تاکو ئێستا. شوباتهله مانگی پارێزگا  ۱۷لهسهرتاسهری 

 
زيان دانيشتوانی نی کارە سهرەکيهکاپێويستيهکانی له بڕياردان به ئامانجی کهرکوك له بهغدا و دياله و جێبهجێ کراون ههڵسهنگاندنهکان  •

، ههيهباری ژيان و گوزەرانهوە چاککبوونهوەی داهات و کۆکردنهوەی کشتوکاڵ و خۆراك و ئهمن و ئاسايشی به که پهيوەندی بهرکهوتوو 
 شوبات. مانگی کۆتايی پێش لهبهردەستدا دەبن ئهنجامهکان و تهواو کراون 

 
 ئاژە�ن. له ڕێگريکردنی نهخۆشی بۆ هاوکاری کراونهته ئامانج موسڵ سه�حهددين و له دهۆك و ههژار جوتياری سهرۆك خێزانی  ۷٥۰۰ •

 
 بهردەوامن له: گروپ هاوکارانی  •

o  ؛ له باخچهکانکشتوکاڵی بۆ بهرههمهێنانی سهوزە و ميوە تۆيهکانی و مهڕو ما�ت پێدانی به جوتيارە ههژارەکان يارمهتيدانی 
 

o  چاککردنهوەیو موڵکهکانيان بۆ نۆژەنکردنهوەی پارەی کاش کار بۆ بهرنامهی له ڕێگهی سوودمهندبووان کردنه ئامانجی 
 کۆمهڵگا خانهخوێکان. له ناوچهکانی پهيوەنديدار به کشتوکاڵ زيان بهرکهوتووی ژێرخانی 

 
o  مهڕوما�ت و مێگهلهکان. بۆ کوتانی نيشتمانی ههڵمهتی بهشێك له وەکو ئاژە�ن زۆر پێويستهکانی کوتانه کڕينی 

  
له ڕاهێنهران مهشقپێکردنی ، و خۆراكکشتوکاڵی ڕێکخراوی دەکرێت لهاليهن سهرکردايهتی  ئافرەتان کهتواناسازی  پڕۆژەيهکی له ژێر •

کۆمهڵگايهکی گشتگير بۆ پهرەپێدانی پهمۆ کهتان و پيشهسازيهکانی  بۆ ههولێرو دهۆك و له سلێمانی کشتوکاڵ ستافی بۆ بهڕێوە چوو ان عم
�يهتی و کۆمهئابووری باری ڕەگهز و سهرەڕای ههبێت زۆرترين دەستکهوتيان توانن بعێراق له ههرێمی کوردستانی ههموو خهڵك که 

 نهتهوە. ئايين و تهمهن و شوێنی له دايكبوون و 
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 کهل و پهله ناخۆراکيهکان شوێنی حهوانه و  
 : ێويستيهکانپ
 دەست نيشانکراون: خوارەوە پێويستيانهی خێرا ئهم بهدواداچوونی کارە سهرەکيهکانی دەستنيشانکردنی پرۆسهی له ماوەی  •

 
o  ئاوارەی ناوەخۆيی.  ۱۸۰۰۰بۆ سلێمانی بهغدا و کهرکوك و تازە له ئاوارەی ناوەخۆيی خێوەتگهی سێ بنياتنانی 

 
o ۳٦۰۰۰  ئهو ههروەها ئاوارە گهڕاوەکان ئاوارە بوون و بۆ لێشاوە تازەکانی بۆ ئامادەکردنيان کهل و پهله ناخۆراکيهکان پێداويستی

ههرێمی کوردستانی خێوەتگهن له دەرەوەی دامهزراوەکانی خێوەتگهيی و دامهزراوە له که زۆر ههژارن ئاوارە ناوەخۆييانهی 
 سه�حهددين). موسڵ و کهرکوك و ئهنبار و له سهرەکی ( به شێوەيهکی عێراق باشور و ناوەڕاستی عێراق و 

 
o  ئهو شوێن نيشتهجێيانهی که خێوەتگهکان (دەرەوەی دامهزراوەکانی له ئاوارەی ناوەخۆيی  ۳۰۰۰۰بۆ شوێنی حهوانهوە هاوکاری

 پارێزگاکانی لهنۆژەنکردنهوە) بۆ گرێبهستکاری سهرکردايهتی ههروەها شوێنی حهوانهوە پێداويستيهکانی کراوەيه و سهريان 
 قادسيه. ئهنبار و کهرکوك و نهجهف و بابل و کهربهال و واسيت و دياله و و ههولێر و سلێمانی موسڵ و دهۆك و 

 

 وە�مدانهوە: 
 ٥۸۰خێزانی ئاوارەی ناوەخۆيی (له کۆمهڵگا خانهخوێکان) تهواوکراون له کهرکوك، لهوکاتهی زياتر له  ٥٥۰دابهشکردنهکانی ڕەشماڵ بۆ  •

خێزانی ئاوارەی ناوەخۆيی تر که له باڵهخانه تهواونهکراوەکانی دهۆك دەژين پێداويستيهکانيان وەرگرتووە بۆ داپۆشينی ئهو شوێن 
 ه سهريان کراوەيه بۆ باشترکردنی بارودۆخهکانی ژيانيان.  نيشتهجێبوونانهی ک

 
هرتاسهری وو�ت بهردەواميان ههيه (زياتر له سخێزان له ۳٦۰۰کهل و پهله ناخۆراکيهکان دابهش کراون بۆ زياتر له پێداويستيهکانی  •

نهجهف  کهربهال وو دياله و  و بابل بهغدا لهباشور(ناوەڕاست و له خێزان  ۲۳۰۰زياتر له و  ههرێمی کوردستانی عێراق لهخێزان  ۱۳۰۰
  قادسيه). و 
 

خێزانی ئاوارەی ناوەخۆيی نيشتهجێ  ۱۱۰بهغدا، که زياتر له تهواوکراوە له ئاوارەکان کۆکردنهوەی تری سهنتهرێکی  نۆژەنکردنهوەی •
 تهواو کراون.  شوێنی حهوانهوە تری يهکهی ۲٥نۆژەنکردنهوەی هغداش، بله ههروەها  دەکات.

 
 

 

 ڕێگريهکان:سنورەکان و 
ئاوارەی ناوەخۆيی بۆ  ۲۹۸٥۰۰بهپهلهکانی  پێويستيه سهرەکيهدەستنيشانکردنی دۆالری ئهمهريکی ههيه بۆ مليۆن  ۳۳به پێويستی گروپهکه  •

 پێنج مانگی داهاتوو. ماوەی 
 
 

 پاراستن   
 
 
 
 

 پێويستيهکان: 
 پاراستنی زۆر گرنگ به انپێويستي ئهو خهڵكه لهسهدای ۲۰کهمهوە بهاليهنی بههۆی ملمالنێوە، مليۆن خهڵك ئاوارە بوون  ۲٫۲زياتر له  •

 سێکسی. توندوتيژی و برينی سهخت به ههيه که پهيوەنديان ئهوانهی لهوانه  ههيه،
 

 تايبهتی دان. له مهترسيهکی مندا�ن قوتابخانهن، له دەرەوەی زۆربهيان و ساڵيهوەن  ۱۸تهمهنی که له ژێر دانيشتووان نيوەی لهگهڵ زياتر له  •
 

ههڵقۆستنهوە ی گهورەمهترسی  دووچاریئهوان بهبێ ئهم هاوکاريه دارايی، هاوکاری پێويستی بهپهلهيان ههيه بۆ خێزان  ۱۰۰۰۰ههندێ له  •
 قسهی نهشياو دەبنهوە. و 
 

دەستگيرکردن مهترسی و بنهوە ەدله جوالنهوەيان سنورداری دووچاری به بهڵگهنامه نهکراون يان تۆمارنهکراون که ئاوارە ناوەخۆييهکانی  •
 کاشی حکومهت.پارەی بۆ بهرنامهکانی يان خزمهتگوزاريه گشتيهکان ناگات به هيچ دەستيان ئهوان دەستبهسهرکردن دەبنهوە. و 
  

ئهڵغامهکان و بههۆی ئهنجامی ئهمن و ئاسايش دەبنهوە سهالمهتی و کێشهکانی دووچاری ئاوارە ناوەخۆييه گهڕاوەکان زۆر له ژمارەيهکی  •
به تاوانباری بههۆی تۆڵهسهندنهوە کوشتنهکانی  تايهفهگهری.ميليشيای ەشهکانی ڕههو فرە کۆمهڵگا بارگرژيهکانی چێنراوەکان و بۆمبه 

و بۆمبه چێنراوەکان و ئهلغام پيسبوون به (بههۆی سهالمهتی موسڵ). شنگال (له پارێزگای له قهزای ڕاپۆرت کرابوون کۆمهڵهوە 
کێشه وەکو و خزمهتگوزاريهکان نيشتهجێبوون به دەست گهيشتن و ئاشتهوايی پێکهوەژيانی ليشيا)، ميتايهفهگهری ههڕەشهکان لهاليهن 

  ئاوارە گهڕاوەکان. له ئاماژەيان پێکراوە که لهسهرەوە ناوچانهی لهو دەمێننهوە سهرەکيهکان 
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که لهپشوودان سهربازانی لهوەتهی ئاوارە ناوەخۆييهکان خێوەتگهکانی ههموو مهدەنی سروشتی دووبارە جهختبکرێتهوە لهسهر کهوا پێويسته  •
 لهگهڵ خۆياندا دەهێنن. جار چهکهکانيان له خێوەتگهکان که زۆربهی دەکهن خزمانيان و سهردانی 

   
جۆرێتی و تگوزاريه چڕوپڕەکان، هخزمله دەستگهيشتن به کهم و کوڕی ڕەگهزی سێکسی و لهسهر بنهمای دەستی توندوتيژی ڕزگاربووانی  •

ههيه لهسهر مهشقکردن به پێويستيان پێك ڕێك و کهسايهتی ه. باشترکردن ههيبه پێويستيان لهبهردەستدان که ئێستا ئهو خزمهتگوزاريانهی 
به حکومهت پێويستی دامهزراوەکانی له ستاف ڕەوانهکردن. ميکانيزمهکانی و ڕەگهزی لهسهر بنهمای  سێکسی وتوندوتيژی بنهماکانی 

لهسهر بنهمای دەستی توندوتيژی سێکسی و بۆ ڕزگاربووانی دەروونيهکان  –هتگوزاريه کۆمه�يهتی خزمدابين کردنی هاوکاری ههيه بۆ 
 ئهشکهنجهدان. ڕەگهزی و 

 

 : وە�مدانهوە
که ئهو ناوچانهی ههروەها ئاوارە ناوەخۆييهکان بۆ شوێنهکانی جێبهجێ کردووە سهردانه مهيدانيهکانيان پاراستن چاودێريکردنی تيمهکانی  •

له بنکهکهی و دەيانگرێته خۆی مرۆيی دياله) که هاوکارانی له ناوەڕاستی عێراق (له پارێزگای تهوە بۆيان هگهڕاونئاوارە ناوەخۆييهکان 
 عێراق دايه. ههرێمی کوردستانی 

 
بۆ ئهنجومهن ئهندامانی لهگهڵ دياله) و له (پارێزگای کۆبوونهوە جهلهوال شاری ئهنجومهنی سهرۆکی لهگهڵ پاراستن گروپی ئهندامانی  •

پێويستيهك ناوەخۆ، دەسه�تدارانی بهگوێرەی جهلهوال. ڕۆژهه�تی ئهلحوسێنی، له گوندی خێزانی گهڕاوە  ۲۳۰بۆ باسکردنی هاوکاری 
 زيان بهرکهوتووەکان. بۆ ماڵه شوێنی حهوانهوە نۆژەنکردنهوەی و بۆ کهل و پهله ناخۆراکيهکان ههيه 

 
و بۆ گروپهکان خۆی مهشقکردنی بهرنامهی دەستی کرد به جێندەر پاراستن و به گرنگيدان کاری پێشوو، هێزی ڕاپۆرتکردنهکهی له ماوەی  •

له رێن جێبهجێ دەک بهسرەشبهغدا و له کهرکوك و مهشقيش ههمان سلێمانی. دهۆك و و  له ههولێرههماههنگی کارکردنی گروپهکانی 
 داهاتوودا. ههفتهکانی 

 
له ههرێمی کوردستانی پاراستن گروپی ئهندامانی به کۆتاهێنراوە، و بۆ ئاوارە ناوەخۆييهکان لهدايكبوون کهيهك لهسهر تۆمارکردنی ناميل •

 . تۆمارنهکراومندا�نی لهگهڵ ئاوارە ناوەخۆييهکان بۆ خێزانانی زانياريه ب�ودەکهنهوە ئهم عێراق 
 

له پاراستن هاوکارانی ڕەگهزی، لهسهر بنهمای توندوتيژی سێکسی و دەستی ڕزگاربووانی  پاراستنی نهێنین و بۆ بههێزکردله ههولێکدا  •
لهسهر بنهمای  سێکسی وتوندوتيژی بۆ خزمهتگوزاريهکانی لهسهر ڕەوانهکردنهکان پهرەپێداوە ڕێبهريهکيان عێراق ههرێمی کوردستانی 

 بۆ ڕزگاربووان. هاتنه ژوورەوە خاڵهکانی له ههموو ن بهکاربهێنرێڕەگهزی بۆ ئهوەی 
 

بۆ ههنگاو يهکهم وەکو دياله له پارێزگای ئافرەتان سهنتهری دوو دابين دەکات له ڕێگهی دەروونی کۆمه�يهتی هاوکاری پاراستن گروپی  •
 ئاوارە ناوەخۆييهکان. لێشاوی دواههمين بههاناوەهاتنی 

 
 بۆشاييهکان و ڕێگريهکان:

ئهو تێکدانی ئهم دواييهی کێشهکانی و خۆيان زێدی که گهڕاونهتهوە بۆ کردووە له ئاوارە گهڕاوەکان باسی ئهنجومهنی پارێزگای کهرکوك  •
قهرەبووکردنهوە بهباشيان زانيوە کهوا پارێزگا ئهنجومهنی ئهندامانی بۆ مهبهسته سهربازيهکان. کهرکوك باشووری ڕۆژئاوای الدێيهی پێنج 

 چهند لهوێ دەبن. بۆ ماوەی و سهقامگير دەبن . ههرچهندە ڕوونيش نيه کهوا ئهو ئاوارە ناوەخۆييانه ئهو موڵکانهبۆ خاوەنهکانی ههبێت 
 
 

 

 پهروەردە  
 
 

 پێويستيهکان: 
 
که  قوتابخانهتهمهنی مندا�نی که بريتين له  کهس ٦٥۰۰۰۰خهمالندنێکی عێراق، مليۆن ئاوارە ناوەخۆييانهی سهرتاسهری  ۲٫۲٥لهو  •

زياتر له لهو مندا�نه ساڵی دايه.  ٥ – ٤که تهمهنيان له نێوان منداڵ  ۱۱۱۰۰۰لهگهڵ خهمالندنێکی ه، ساڵی داي ۱۷تا  ٦له نێوان تهمهنيان 
 نيشتهجێن. ئاوارە ناوەخۆييهکان له خێوەتگهکانی يان ٥۰۰۰۰

 
 فهرمی. پهروەردەی له نيه ئامادەييان و قوتابخانهن ) له دەرەوەی ٤۸۷٥۰۰(که دەکاته ئاوارە ناوەخۆييهکان مندا�نی ههموو لهسهدای  ۷٥ •

 
 

 
 

 : وەوە�مدانه
له ههيه ئامادەييان و فهرمی ناو پهروەردەی خراونهته ئاوارەی ناوەخۆيی منداڵی  ۱٦۲۰۰۰خهمالندنێکی پهروەردە وەزارەتی به گوێرەی  •

ناوەڕاستی باشور و له تر ئهوانی لهگهڵ عێراقن، ههرێمی کوردستانی  لهيان  ۱۲۳۰۰۰لهو ژمارانه . عێراقلهسهرتاسهری قوتابخانه 
  عێراق.
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دهۆك. پارێزگای لهسهرتاسهری خێوەتگه شهش له ڕەشماڵ تهواو کراون  ۱٥۰نزيکهی که دروست کراون ڕەشماڵی دوانزە قوتابخانهی  •

 ٥۰۰۰بۆ نزيکهی عێراق حکومهتی که دابين کراوە لهاليهن ماددەکان و مامۆستاکان ، لهگهڵ کردووەدەستی پێ قوتابخانهکان له خوێندن
 قوتابی. 

 
بۆ دڵنياکردنهوەی ئهزموون و خوێندن ڕێبازی بهشداری پێکردنی به دامهزراندووە نافهرمی پهروەردەی کاری هێزێکی پهروەردە گروپی  •

بهڕێوەبهری لهگهڵ کارە ئهو هێزی ئاوارە ناوەخۆييهکان. بۆ مندا�نی دابين کراون با� جۆری جێگرەوەی فێربوونی چا�کيهکانی که 
 پهروەردەی نافهرمیبهرنامهکانی که لهو ڕێگايهی بۆ باسکردن عێراق له ههرێمی کوردستانی پهروەردە وەزارەتی له  پهروەردەی نافهرمی
هاوشێوەکانيش کۆبوونهوە  ههروەها که لهبهردەستدايه. هینڕێبازی خوێندئهو جۆری و  عێراقله ههرێمی کوردستانی تێدا بهڕێوە دەبرێن 

 وەزارەتی پهروەردەی حکومهتی عێراق. نوێنهرانی لهگهڵ بهڕێوە دەچن 
 
بۆ ڕێنماييهکان کۆکردنهوەی و بۆ پهروەردە، ئاستهنگهکان و پێويستيهکان تهواوی لهسهر ههڵسهنگاندنی پالن دادەنێت پهروەردە گروپی  •

له کۆتايی کارێکی لهگهڵ عێراق؛ له ههرێمی کوردستانی ئاوارە ناوەخۆييهکان خێوەتگهی دامهزراوەکانی جۆرێتی باشتر کردنی 
  . خێوەتگهکاندەرەوەی دامهزراوەکانی 

 
 

 بۆشاييهکان و ڕێگريهکان:
له نيان ادابڕکه مهترسی بهتايبهتی بۆ ئهو مندا�نهی پهروەردە، به دەرفهتهکانی دەستگهيشتن بۆ زيادکردنی زياتر پێويستن سهرچاوەی  •

ئهو ئاوارە ناوەخۆييهکان، ههروەها کانی نوێيه بۆ قوتابخانهداواکراون پهرتووکهکان و قوتابخانه مێزی کورسی و لێدەکرێت. قوتابخانه 
 ن دان. مهزرانددا هیله پڕۆسکه قوتابخانانهی 

 
 

   هکانکهل و پهل   

 وە�مدانهوە: 
باشتری بۆ دڵنياکردنهوەی ههڵسهنگاندووە بهغدا له  چاودێری کردنیههماههنگی و هاوبهشی کهل و پهل سهنتهری گروپی ئهندامانی  •

 کارکردن. 
 

که بهکاربێنن سهرچاوەکان باشترين ئهوەی بۆ هاوکارانی له نێوان زانياری بههێزدەکات بۆ بهشداريپێکردنی کهل و پهل گروپی  •
 لهبهردەستدان. 

 
 
 
 

 بۆشاييهکان و ڕێگريهکان:

 زانياری. بهشداری پێکردنی بۆ باشترکردنی هاوکاران له نێوان موڵکهکان بهشداريپێکردنی  •
 

 فرياگوزاريهکان پهيوەنديه گروپی 
 

 وە�مدانهوە: 
له ژووری دۆميز تۆڕی چاودێريکردنی بۆ توناپێدانی دۆميز دهۆك و له نێوان چهسپ کراوە بچووك خاڵ بۆ خاڵ شهپۆڵی بهستانهوەيهکی  •

 دهۆك. ڕاديۆی 
 

بهدواداچوون کاريگهر به شێوەيهکی دەتوانن که ئهوان بۆ دڵنياکردنهوەی له دهۆك جێبهجێ کراون بۆ بهڕێوەبهران پاککهرەوە مهشقکردنی  •
 نێردەکان. ستاف و بۆ بکهن 

 
بۆ ستافی ئاژانسهکانی نهتهوە يهکگرتووەکان و  گروپی پهيوەندی فرياگوزاری بهردەوامه له بهرنامه دانان بۆ ڕاديۆی لهرەلهری بهرز •

تاکه ڕاديۆ بهرنامهيان بۆ دانراوە. لهگهڵ ئهمهشدا، مهشق  ۲۹۰. فرياگوزاریی پهيوەندی ڕێکخراوە ناحکوميهکان بۆ ستانداردێکی باو
 پێکردنی ستاف له بهکارهێنانی تهواو گونجاوی ڕاديۆيهکان بهردەوامی ههيه. 

 
بنکهی لهگهڵ گفتوگۆ بدات که  چاودێری کردنههماههنگی و هاوبهشی سهنتهری توانا به ستافی ئهوەی بۆ چهسپ کردووە ڕاديۆی  •

 . بکهن UNAMIڕێکخراوی 

http://www.unocha.org/
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 نووسينگهی نهتهوە يهکگرتووەکان بۆ ههماههنگی کاروباری مرۆيی (ئۆتچا)
 www.unocha.org |ههماههنگی خهڵکی ڕزگاردەکات 

 
 

 بۆشاييهکان و ڕێگريهکان:

ئهم کاته له دوای فرياگوزاری گروپی پهيوەندی زياتری مانگی ئادار، هاوکاری کۆتايی ههتا لهبهردەستدايه بۆ گروپهکه پاڵپشتی دارايی  •
 .کۆمهك بهخشانزياتر لهاليهن  دارايی پاڵپشتيکردنیبه پشت دەبهستێت 

 
 
 
 

یههماههنگی گشت  
نووسينگهی لهاليهن که کارئاسانی بۆ کرا له دهۆك بهڕێوەچوو، جێندەر پاراستن و به گرنگيدان ۆرکشۆپێکی شوبات، ی ۱۷له ڕۆژی  •

مندا�ن  ڕێکخراوی وبۆ پهنابهران با�ی نهتهوە يهکگرتووەکان کۆميسياری ڕێکخراوی بۆ کاروباری مرۆيی و ههماههنگی 
جێندەر بۆ به پاراستن و گرنگيدان داهاتووی ۆرکشۆپی نيشتمانی پاراستنی گروپی دانيمارکی. پهنابهرانی ئهنجومهنی و ڕزگاربکهن 

 شوبات. ی ۲٤له ڕۆژی که له بهغداوە کاردەکهن گروپ سهرەکيهکانی ئهندامه 
 

 

 
 
 
 

 زانياری لهسهر قهيرانهکه
ژێم / سهربازی، شان به ڕ، گروپه چککدارەکانی ئۆپۆزسيۆن، لهوانه بهعسيهکان، ميليشيا عهشايريهکان و ئهندامانی پێشووی ۲۰۱٤ی ی حوزەيران۹لهوەتهی کهوتنی موسڵ له 

ەکانی حهدين و دياله. شارق کۆنترۆڵکردووە لهوانه موسڵ، سه�فراوانيان له پارێزگاکانی عێرابهرشان لهگهڵ دەوڵهتی ئيسالمی عێراق و ڕۆژهه�تی عهرەبی، ڕووبهرێکی 
جه و سهقالويه، ئێستا لهژێر کۆنتۆڵی گروپه چهکدارەکانی ز و فهلوياڕو سلێمان بهگ و ڕەشيد و حهوێجه و  شنگالو بێجی و قوايهرە و  موسڵ و تکريت و تهلعهفهر

دانيشتووانی هۆی ئاوارەبوونی ژمارەيهکی زۆر له  تهڕووبهرێکی زۆری ئهنبار له ژێر کۆنترۆڵی داعش دايه. ئهمهش بووە کانوونی دووەمبهرههڵستکاران دان. لهوەتهی مانگی 
ی ی ساڵەمکانوونی دوومانگی لهوەتهی  ئاوارە ههنمليۆن  ۲،۲ههموو جيهان دادەنرێت؛ زياتر له عێراق به گهورەترين دانيشتوانی ئاوارەبووی ناوەخۆ له ئێستا ناوخۆی عێراق. 

    .ڕابردوو

 بۆ زانياری زياتر تکايه پهيوەندی بکهن به:   
 amiri@un.orgسهرۆکی نووسينگه،  عبدلحهق ئهميری،

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

 swanson@un.org، بهرپرسی زانياری گشتی، دەيڤد سوانسۆن
   0849-377-750 (0) 964+عێراق:  یمۆبايل ژمارەی

 OCHAIraq@ بهدوا داچوون بۆ ئۆتچا عێراق بکهن له تۆڕی کۆمه�يهتی تويتهر
  https://iraq.humanitarianresponse.infoزانياری زياتر تکايه سهردانی ئهم ماڵپهرە بکهن:به دەستهێنانی بۆ 
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