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يهکهمين جار له وەاڵمێکی فرياکهوتن، تيمێکی ئاژانسی ناوەخۆ که  بۆ
پێكھاتبوون له ئاژانسهکانی نهتهوە يهکگرتووەکان، ڕێکخراوەکانی 
ناحکومی و ڕاگهياندنێکی پهرەپێدانی ڕێکخراو له ھهولێر و دھۆك و 
سلێمانی بۆ تێگهيشتن له پێويستيهکانی زانياری و دەستگهيشتن به 

وگۆ له نێوان خهڵکانی ئاوارەبووی ناو عێراق. دۆزينهوە کهناڵهکانی گفت
سهرەتاييهکان جێگای نيگهرانين. دانيشتووانی ئاوارە بوو تهنھا دەستيان 
دەگات به ملمالنێ و زانياری نادروست سهبارەت به دابينکردنی 
خزمهتگوزاريه سهرەتاييهکان، سهرلێشێواندنی دروست کردووە، 

هڵه. تاوەکو ئێستا، ئاوارەکان بهزۆری پشت گۆشهگيرکردن و متمانهی بهھ
به تهلهفۆن دەبهستن بۆ له پهيوەنديدابوون لهگهڵ ئهندامانی خێزانيان که 

کانی ئاسايش له ناوچهی بهرەپێشوەچوونه بهجێماون و بۆ بهدواداچوونی
زێدی خۆيان. دانيشتووانی که زيانيان بهرکهوتووە بهھۆی قهيران پێويستی 

تهنھا پێويستيهکانی جهستهيی. زانياری و گفتوگۆ  ھهر زياتريان ھهيه نهك
ئهوانيش جۆرێکن له ھاوکاری، ھهوەکو ئاو و شوێنی حهوانهوە ئهوانيش 
گرنگن. ھاوکارانی مرۆيی ھهڵساون به جولهپێکردنی سهرچاوەکان بۆ 
دەستپێکردنی کار لهگهڵ کهناڵهکانی گفتوگۆی دياريکراو، وەکو گفتۆوگۆی 

  کان، ماددەکانی چاپ و ڕاگهياندنی ناوەخۆ. ڕووبهڕوو، تهلهفۆنه
  

داھاتووی زۆربهی عێراقيهکان، بهتايبهتی ئهوانهی که زۆر مهترسيدارن، 
فاندنی ڕوو له زيادبووندان سهبارەت به ڕاپۆرتهکان ڕجێگای نيگهرانين. 

ئافرەتان، به شێوەيهکی تايبهتی ئهوانهی که سهر به گروپه کهمايهتيهکانن، 
چهکدارەکان و ھاتووچۆی خهڵكی له ناو و دەرەوەی عێراق لهاليهن گروپه 

بهرێوە دەچێت. تراوما، کارمهندی منداڵ، نهبوونی ڕۆشنبيری، توندوتيژی 
راستهوخۆ و ناراستهوخۆ بۆ داھاتووی منداڵهکان و  و کاريگهری سێکسی

بۆ بهفراوانی،  گهنجان به، بۆ داھاتووی مندااڵن و درێژدەکاتهوەگهنجان  و 
سيستهمهکانی پاراستنی کۆمهاڵيهتی ھهمووی داھاتووی عێراق. 

بێھێز کردنی زياتری کاربهدەستان. خهڵکی له ڕۆيشتن دان و   دارووخاوە.
کۆمهڵگا مهترسيدارەکانی تريش پێويسته خۆيان ئامادە بکهن بۆ 

  نزيكبوونهوەی زستانێکی زۆر سارد. 
 

بيلدت، و کۆميسياری  وەزيری کاروباری دەرەوەی سويد، بهڕێز. کارڵ
پهرەپێدانی نێودەوڵهتی يهکێتی ئهوروپا خاتوو. کريستالينا جيۆرجييڤا، 

ی ئاب بۆ باسکردنی ١٩لهگهڵ تيمی مرۆيی وواڵت کۆبوويهوە له 
بهرەوپێشوەچوونهکانی که ئهنجامدراون بۆ پێويستيه بهپهلهکانی 

ری دانيشتووانی ئاوارە بوو. دەستنيشانکراوی نوێ جێگری ی ڕێکخه
  ی ئاب گهيشته ھهولێر.    ٢٠مرۆيی، بهڕێز. کێڤن کێنێدی له 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

شارۆچکهی بچووکی ئامرلی دەکهوێته قهزای بچووکی 
توزخورماتوو له پارێزگای سهالحهدين بهردەوامه له 

. بهگوێرەی ڕووبهڕووبوونهوەی کهمی ئاسايش و خۆراك
اپۆرتهکان، ھێزەکانی داعش خاڵه سهرەکيهکانی ڕ

چوونهژوورەوەی بۆ ناو ئامرلی داخستووە لهوەتهی مانگی 
ستوونی دەستگهيشتن به خۆراك وەيهکی ێکه به ش ٢٠١٤ ی٧

  . و کۆمهکيهکان داخراون
  

شيعه دانيشتوانهکهی  دەخهملێنرێ که موسڵمانانی تورکمانی
، ھهرچهندە ڵئافرەت و مندا ١٢٠٠٠لهوانهيه بگاته 

خهمالندنهکانی ئێستای دانيشتوانی که له ئامرلی ماونهتهوە به 
 ٢٥٠٠شێوەيهکی فراوان دەگۆرێ، لهگهڵ ھهندێ خهمالندنی 

کهس. پرۆگرامی خۆراکی جيھانی بهردەوامه له دۆزينهوەی 
ڕێگايهك بۆ دابينکردنی خۆراك بۆ ئامرلی له ڕێگهی 
پهيوەندی ناوەخۆ ھێشتا ھيچ شتێك لهئارادا نيه که داعش رازی 

  . ی ھاوکاریچوونهژوورەوە به دەبێ له ڕێگهدان
  

اپۆرته پشتراستنهکراوەکان ڕابردوو، ڕۆژی ڕدوای چهند 
ژەيان داوە بهوەی که ھهليکۆپتهرەکانی حکومهتی عێراق ئاما

ھهندێ کۆمهکيان گهياندووە و ھێنانه دەرەوەی ژمارەيهك له 
، بهتايبهتی ئهنجام دراوە ئافرەتان و مندااڵن و کهسهکان

ئافرەتانی دووگيان و نهخۆش و برينداربوو. ھهرچهندە ئهم 
اك و خۆر ناتوانێ اپۆرتيشکراوە کهڕھهوڵه سنووردارە و 

ئاوو تهندروستی و کهمی کۆمهکيهکان له ئامرلی دابين بکات. 
ھهوڵهکانی حکومهت بۆ دابينکردنی ھاريکاری 
سنوردارکراون به کهمی ھاريکاری ئاسمانی حکومهتی 
عێراق و ھێرشه يهك به دوای يهکهکان لهسهر 

  ھهليکۆپتهرەکان که دينه ناو ئامرلی و دەردەچن. 
  

يان بهوە کردووە که ناوچهکانی سهرچاوەکانی ئۆچا ئاماژە
سوونه نشينی نزيك ئامرلی،لهوێ که له ژێر کۆنترۆڵی داعش 
دان، پێويستيان به ھاريکاری مرۆيش ھهيه. ھهروەھا  ئۆچا 
ھانيان دەدات که ھێرشه سهربازيهکان بهکارنهھێنرێت بۆ 

اپۆرت ڕدابهشکردنی ھاريکاری مرۆيی بێجگه له وەی که 
کارکردن لهگهڵ ژمارەيهکی زۆری  بکهن و بهردەوام بن له

کهسايهتيهکان بۆ دەستنيشانکردنی ھهلێك تاوەکو ھاريکاری 
دابين بکرێت. ھهڵسهنگاندنێکی ئامرلی لهاليهن نهتهوە 

به رێگای ووشکانی يان به ڕێگای که ، کراوە يهکگتووەکان
ئاسمانی، تاوەکو ئيمرۆ ئهو ئهگهرە لهئارادا نيه بهھۆی ئهو 

ێوەيهکی ستوونی گهمارۆدراوە و له ژێر ناوچهيهی که بهش
  کۆنترۆلی ھێزەکانی داعش دايه.

  
دەبێ لهوە تبگهين که زۆربهی زانياريهکانی سهبارەت به 
ئامرلی دووەم و سێيهم دەسته. ئۆچا له عێراق بهردەوام دەبێت 
تا له نزيکهوە چاودێری بارودۆخی ئامرلی بکات و بهگوێرەی 

  اپۆرت بنووسێ. ڕپێويست 
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  وەاڵمدانهوەی مرۆيی

  ئاو و پێداويستی تهندروستی و خاوێنکهرەوە 

سهرجهمی وەاڵمی مرۆيی بهرزدەبێتهوە ھهروەك ھاوکاران، حکومهت و دەسهڵآتدارانی ناوەخۆ دەستيان کردووە به جوله پێکردنی 
ھهموو ئهو سهرچاوانهی که ھهيانه. لهگهڵ ئهوەشدا دوابهدوای داوايهکی يهك دەنگ بۆ ميکانيزمی پاراستنی مهدەنی يهکێتی ئهوروپا، 

داويستی تايبهتيان بهخشيوە بۆ يارمهتيدانی پێويستيه بهپهلهکانی ئهو ئاوارانه، لهوانه: ئهڵمانيا، ھۆڵهندا، بهاليهنی کهم شهش وواڵت پێ
ئاب ئهو کهل و پهالنه ھێنراون کۆمهڵهيهك له خۆراك و ماددەی که خۆراك  ٢١تاوەکو  ١٠بهريتانيا، سويد، ئيتاڵيا، فهرەنسا، له نێوان 

 ٢٣کردنی پێويستيهکان لهوانه: جێگای حهوانهوە، ئاسايشی خۆراك و تهندروستی له ڕێگهی نين بۆ ھاوکاری ھهوڵهکانی دابين 
  گهشتی بارھهڵگر. 

    
   :پێويستيهکان

  
  زۆريستيهکانی خاوێنکهرە بۆ دانيشتووانی ئاوارە له پارێزگای دھۆك پێداوخزمهتگوزاريهکانی ئاو، خاوێنکهرەوە و 

 بهگرنگی دەمێنێتهوە. 
 ئاوارە له شوێنی  ١١٥٢٠وارەکان که له تهلعهفهر(موسڵ) ھهڵدێن بهرەو دياله (قادسيه)، لهو شوێنهی که لێشاوی خێرايی ئا

جێکراون. دەساڵتداران داوايان له ھاوکارانی مرۆيی کردووە بۆ دابينکردنی بهپهلهی پێويسته تايبهتيهکان نيشتهنافهرمی 
 ھهروەھا ئاو و خزمهتگوزاريهکانی پاککردنهوە. 

  خێزانی ئاوارە که تهلعهفهريان جێھێشتووە و  ١٠٠٠پارێزگای بهسرا داوای بهپهلهی کاری مرۆيی کردووە  بۆ ھاوکاری
 ئێستا له شوێنی نافهرمی نيشتهجێکراون. 

  :وەالمدانهوە
  

  ١٠٩٥٢٣پێويستيهکانی ناو ماڵ بۆ نزيکهی  ١١١٨٠٠خزمهتگوزاريهکانی بهپهلهی ئاو و خاوێنکهرەوە له پارێزگای دھۆك 
 ئاسانکاريهکانی خاوێنکهرەوە دابينکردووە.  ٥٠٦٢٨خهڵك دابينکردووە لهگهڵ ئاو بۆ خواردنهوە و بهکارھێنانی و 

  ،ئاوارە  ١٣٧١٠ئاوارە پێويستيهکانی ناو ماڵيان پێگهيشتووە لهوانه (سابون و ئهوانی تر) و  ٣٨٤٠له پارێزگای ئهنبار 
 ئاوی خواردنهوەيان بۆ دابينکراوە. 

  بۆ خهڵك ئاو و پێويستيهکانی خێزانيان  ١٠٠٠٠ئاوارە بوتڵی ئاويان بهدەستگهيشتووە،  ٦٩٠٠پارێزگای نهجهف، له
 دابينکراوە. 

  ،به  ئاوارە پێويستيه تايبهتيهکانی ھهرزەکاران و گالۆن بۆ خهزنکردنی ئاو به سهالمهتی ١٠٠٠٠له پارێزگای کهربهال
 .دەست گهيشتووە

 

  سنورەکان:بۆشاييهکان و 

  
  ژمارەيهکی دانيشتوانی زۆر له شارەکانی زاخۆ و دھۆك له پارێزگای دھۆك له قوتابخانهکان و شوێنی نيشتهجێ ی نافهرمی

دەژين زۆر پێويستيان به دەستگهيشتن به ئاسانکاريهکانی پێداويستی خاوێنکهرەوە ھهيه. پێناسهی شوێنهکان، ھهڵسهنگاندنی 
 انی دانيشتووان. ڕئهستهمن به شێوەيهکی سهرەکی بهھۆی ئهو ژمارە زۆرەی شوێنهکان و گۆپێويستيهکان و وەاڵمدانهوە 

  ناوچهکانی تر له موسڵ وەکو (شێخان و قهزايهکانی ئاکرێ) ھهروەھا له پارێزگاکانی ھهولێر و سلێمانی، ئهوانيش
 پێويستيان ھهيه. ھاوکاران دەستنيشانکراون بۆ وەاڵمدانهوەی خێرا. 

 له بۆ ئهو خهڵکانهی که لهڕێگا دان، بهتايبهتی ئهوانهی دواکهوتوون له پهڕينهوەی خاڵهکانی پشکنين، وەکو وەاڵمی بهپه
 بۆشاييهکی گرنگ دەمێنێتهوە. 
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 ئاسايشی خۆراك  

  پێويستيهکان:
  

  .ژمارەيهکی زۆری ئاوارەکان پێويستيان به ھاوکاری خۆراکه، بهتايبهتی ئهو ئاوارانهی پارێزگاکانی  دھۆك و ھهولێر
 خۆراکی بهپهله پێويستيهکی گرنگه بۆ ئاوارە تازە گهيشتووەکان. 

 تهواو له ژيان،  یژمارەيهکی زۆری ئاوارەکان ڕووبهرووی پێشبرکێ دەبنهوە له دەستکهوتنی پێويستيهکان و بێ ھيوابوون
 بهتايبهتی له پارێزگاکانی ئهنبار، دھۆك و ھهولێر. 

  .کۆمهڵگای خانهخوێش دووچاری کهمی خۆراك بوونهتهوە، بهرزبوونهوەی نرخهکان و خراپبوونی ژيانيان 
  خهڵك پێويستيهکی بهپهلهيان ھهيه له ھاريکاری خۆراك.  ٣٩٢٧٠٠له پارێزگاکانی ئهنبار و دياله، کۆی 

  
  

  مدانهوە: وەاڵ
  

  پهلهی خۆراك (بڕێكی تهواو بۆ  وەاڵمی به ١٦٢٤٠به ژەمی گهرم،  نخهڵك يارمهتی دراو ١٧٦٠٠٠ی ئاب، ٣لهوەتهی
ێگهی پارچهی خۆراك، له ڕخانهوادە يارمهتيدراون له  ١٥٣٧٠يهك کهس، بۆ ماوەی سێ ڕۆژ) دابهشکراون، و 

 پارێزگاکانی دھۆك و ھهولێر. 

 سنورەکان:بۆشاييهکان و  

  
  ئاوارەکانی که له پێويستی دان. توانای چوونه ژوورە نيه بۆ ناوچهکانی ملمالنێ تاوەکو بگهن به 
  خاته سهر ئهو توانايهی ئێستا ی ھاوکاران، شوێنهکانی که دەپرۆژەکان له زيادبوون دان له ژمارەی ئاوارەکان که پاڵهپهستۆ

. بهزربوونهوەی توانا داواکراوە بۆ گهياندنی پرۆژەکانی پێويستی بۆ پرکردنهوەی يشکهمپهکان بگرە و ئاوارەی لێيه
 پێويستيهکان. 

  

 شوێنی حهوانهوە و ماددەکانی که خۆراك نين 

  
  پێويستيهکان: 

  
 پهلهی شوێنی حهوانهوە و  داوای به ٢٠١٤وەتهی  له  ئاوارە که گهيشتوونه بۆ ھهرێمی کوردستانی عێراق ٤٠٠٠٠٠

 ماددەی که خۆراك نين دەکهن. 
  ئاوارە ئێستا له قوتابخانهکان دەژين  ٥٢٠٠٠دووبارە کردنهوەی دەرگاکانی قوتابخانهکان زياتر دوادەکهوێت چونکه زياتر له

 و پێويستی بهپهلهيان ھهيه له جێگرەوەی شوێنی حهوانهوە. 

  
  وەاڵمدانهوە: 

  
  ٤٤٠٠٠پارچهی پالستيکی دابهشکراون که توانای شوێنی حهوانهوە دابين دەکات بۆ  ٥٢٠٠ڕەشماڵ و  ٢١٦١نزيکهی 

 خهڵك، زۆربهيان له پارێزگاکانی دھۆك و ھهولێرن. 
 کهس سووديان له پێداويستيه تايبهتيهکان وەرگرتووە (پێخهف و گالۆن و بهتانی) لهسهرتاپای باکوری عێراق.  ٦٨٠٠٠ 
  شوێنی کهمپهکان له پارێزگای دھۆك دەستنيشانکراوە. فراوانکردنی کهمپی بهحرکه له ھهولێر (ئێستا نزيکهی  ١٤نزيکهی

 خێزان ھهيه.  ١٠٠٠خێزانی تێدا دەژين) له پرۆسهدايه و توانای نيشتهجێکردنی بۆ  ٤٣٠
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 تهندروستی  

  
  پێويستيهکان: 

  
  نۆرينگهکانی چاودێری تهندروستی سهرەتايی که پێشوازی له ژمارەيهکی زۆری دەرمانی گرنگ  پێويستن بهتايبهتی بۆ

 پارێزگاکانی دھۆك و سلێمانی و ھهولێر دەکهن.   ئاوارەکان له
  کهمی دەرمانهکان، ھاوکاريهکان و ئامێرەکان ڕووبهڕووی ئهستهم بوونهتهوە بۆ گهيشتن به ناوچهکانی وەکو پارێزگاکانی

 ڵ و دياله. سهالحهدين، ئهنبار، موس
  ئاوارە بهرەو باشووری عێراق ( نهجهف، کهربهال، بابليۆن، قادسيه) ئهرکێکی زۆر دەخاته  ٨٠٠٠٠ئاوارەبوونی زياتر له

سهر باڵهخانهکانی چاودێری تهندروستی، بهتايبهتی لهوەتهی ئاوارە تازە گهيشتووەکان دەنالێنن بهھۆی نهخۆشيه 
 . ته) و نهخۆشيه نهگواستراوەکان (زەخت و نهخۆشی شهکرە)گواستراوەکان (سۆريکه، زگچوون و مێکو

  وەاڵمدانهوە: 
  

  له وەاڵمدانهوەی ئهو لێشاوە زۆرەی ئاوارەکان بۆ دھۆك، ھاوکارانی تهندروستی ھاوکاری دەساڵتدارانی تهندروستی دەکهن
تيمی چاودێريکردن بۆ چاودێری کردنی جۆری ئاو و نهخۆشيه  ١١تيمی جوالوە و  ٤٦پهرستار،  ١٥٠به ھێنانی 

 گواستراوەکان. 
  ٥٠٠٠٠ھاوکارانی تهندروستی ھهڵساون به بهخشينی دەرمانی پێويست و پێداويستيهکانی تهندروستی ئافرەتان بۆ نزيکهی 

کهس و دەرمانه پێويستهکان بۆ  ١٥٠٠٠٠خهڵك. له پارێزگای سلێمانی،  پێداويستيهکانی تهندروستی ئافرەتان دابينکراوە بۆ 
 خهڵك دابينکراون.  ٣٠٠٠٠نزيکهی 
 تهنی چوارگۆشه له کێکی ووزە بهخش گهيهنراون.  ٤گاکانی نهجهف و کهربهال و واسيت، له پارێز

گرام بۆ ھهر  ٨٠٠ێگهی نۆرينگهکانی چاودێری تهندروستی بۆ پێدانی ڕدەساڵتداران دەستيانکردووە به دابهشکردن له 
  انهکانی تهندروستی. کيسی خوێش دابهشکراون بۆ باڵهخ ٦٠٠٠٠سااڵن. نزيکهی  ٥مندالێك له خوار تهمهنی 

  

 سنورەکان:بۆشاييهکان و 

  
  چارەسهری تايبهت بۆ نهخۆشهکانی شێرپهنجه، شوشتنی گورچيله و تاالسيميا بوونی نيه و ھاوکارانی مرۆيی به شێوەيهکی

 بهرزی ئهو چارەسهريانه.  نرخفراوان نهيانتوانيوە بۆيان دابين بکهن بهھۆی ماوەی درێژ و 
 ارەسهری بۆ نهخۆشهکانی شێرپهنجه له کهالر و خانهقين (دياله) کاريکردۆته سهر خزمهتگوزاری نيگهرانی بهردەوامی چ

 گهياندن. 

  

  پاراستن 

  پێويستيهکان:
  

  دەساڵتدارانی کهربهال ئاماژەيان کردووە که پارێزگاکه چيتر ناتوانێ ھاوکاری ئاوارەکان بکات. ئاوارەکانی بهبێ پاڵپشتی
که دارايی نێردراون بۆ پارێزگاکانی تر. نيگهرانی له بهرزبوونهوەدايه که پارێزگاکانی ناوەندی گهيشتوونه خاڵی کۆتايی 

  مان لهو دانيشتوانانهی ئهم لهسهر گهيشتن به ئهکاريگهری دەبێت 

  کهسانی پێداويستی تايبهت، نهخۆشيه درێژخايهنهکان و برينهکانی که پێويستيان به چاوديڕی وورد ھهيه. دەستنيشانکردنی
پێويستيهکان لهوانه ئاستهنگهکانی دەستگهيشتن به فرياگوزاری مرۆيی، کهمی فرياگوزاری جوالوە، زانياری لهسهر 

 تهکان و شارەزايی سنورداری تهکنيکی بۆ دەستنيشانکردنی حالهت و بهدواداچوون. خزمهتگوزاريه تايبه
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  وەاڵمدانهوە: 

  
 ھهڵسهنگاندنهکان جێبهجێکراون بۆ  ێگهی پرۆسهی بهردەوامی پاراستنی چاودێری کردن لهوەتهی مانگی شوبات، ڕ له

پارە، ھاريکاری ياسايی دابينکراوە بۆ  حالهتی سهلمێنراو بۆ ھاريکاری ٥٧٨١خێزان)، لهگهڵ  ٣٥٢٠٩کهس ( ١٨٨٠٧٩
 کهس لهگهڵ پێويستی وورد بۆ خزمهتگوزاريهکان و ھاريکاری.  ٣١٦٣ەوانهکردن ئهنجام دراوە بۆ ڕحالهت،   ٨٨٥٨

  .کارمهندانی کهل و پهلی ئافرەتان دابهشکراون بۆ ژن و کجه ئاوارەکان و خزمهتگوزاری دەروونی له ھهولێر دابينکراون 
که خاوەن پێداويستی تايبهتن. نهخۆشيه درێژخايهنهکان و برينهکان له ھهولێر   دەستنيشان کردووەکهسيان  ٤١٣پاراستن 

 کهسی تر له ھهفتهکانی داھاتوودا دەگهن.  ٥٥٠بۆ خزمهتگوزاريه تايبهتيهکان.   يانەوانهکردنڕدھۆك بۆ ھاريکاری و 

  
   

 سنورەکان:بۆشاييهکان و 

  
  ئافرەتان له کێشهدان، بهتايبهتی ئهوانهی که سهر به گروپه کهمايهتيهکانن، له ناوچهکانی کۆنتڕۆلکراو لهاليهن گروپه

اپۆرتهکانی که گهيشتوون سهبارەت به فرۆشتنی ئافرەتان بۆ مهلھاکان و کۆيلهی کۆمهڵگا، که ڕچهکدارەکان لهگهڵ 
 ێکی وەالمدانهوە نيه تاوەکو ھاوتووچۆی خهڵكهکه دەستنيشان بکات. دەرەوەی عێراقيش دەگرێتهوە. ئێستا ھيچ ميکانيزم

  بهتايبهتی له ھهڵکشاندايه بهرەنگاربوونهوەیدەرکردن و جێگرتنهوەی بهڵگهنامهی مهدەنی بۆ ئاوارەکان له ئاوارەبوون که ،
زۆبهی ئاوارەکان ناتوانن ەگهزنامهبوون. ڕله ڕووی دەستگهيشتن به تۆمارکردن و جێنشينبوون و ڕێگريکردن له بێ 

 انهوە بۆ ناوچهکانی زيدی خۆيان. ڕبهڵگهنامهی ناسنامهی مهدەنی بگۆرنهوە بهبێ گه
  .پێويستيهک ھهيه بۆ بهھێزکردنی خزمهتگوزاريهکانی دەروونی بۆ ئاوارەکان که بهدەست برينی سهختهوە دەنالێنن 

  
  

 پهروەردە   

  پێويستيهکان:
  

  ھێشتا لهاليهن ئاوارەکان داگيرکراون لهسهرتاسهری وواڵت، دەستپێکی ساڵی خوێندنی ئهم ساڵ قوتابخانه  ٢٠٠٠زياتر له
 ١٠دوادەکهوێت ھهتا مانگی 

  .مهنھهجی پهروەردە، مووچهکان و ھهبوونی مامۆستاکان که ھێشتا له گفتووگۆدان لهگهڵ دەسهاڵتداران 

  وەاڵمدانهوە: 
  

  و  ٩سلێمانی توانيان که ناوی خۆيان تۆماربکهن بۆ تاقيکردنهوەکانی پۆلی  قوتابيانی ئاوارە له پارێزگای ٢٧٠٠نزيکهی
١٢. 

  قوتابی له بهحرکه (ھهولێر) بهژداريدەکهن له پۆلهکان.  ٤٠٠قوتابی له شهقالوە (ھهولێر) و  ١٨٠٠نزيکهی 
  ستکردنهوەی و نوێ درو کيهکانی دووبارەچااڵقوتابی بهژداريدەکهن له  ٢٧٠له کهمپی بهحرکه (ھهولێر)، دەوروبهری

 کردنهوەی خولهکان. 

  
  سنورەکان:بۆشاييهکان و  

  
  ەگهز کۆنهکراوەتهوە ڕژمارەيهکی تهواو لهبهردەست دا نيه لهبارەی منداڵه ئاوارەکان، داتايهکی پۆلينکراو به تهمهن و

 تداران تاوەکو ئيمرۆ.دەسهاڵلهاليهن 
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 بهرەنگاری دەبنهوە له دەستگهيشتن به زانياری  و که دەوامی ناسهقامگيری ئاسايشی له ھهندێ ناوچه رئاوارەبوون و به
 کۆکردنهوەيان. 

  

Logistics  

  پێويستيهکان: 
  

به ھۆی گهشتهکانی بهخشين که دەگهنه ھهولێر لهاليهن بهخشهرانی جۆراو جۆر، ھاوکارانی مرۆيی پێويستيان به زانياری ھهيه 
  له ھهولێر.  شڕێ و شوێنهکان، ئهگهری خهزنکردنی کاتی له ئارادايه، ھهروەھا گواستنهوە پاککردنهوەیلهسهر 

  
  

  وەاڵمدانهوە: 
  

  گهيشتوونه ھهولێر پێداويستی خۆراكيان تێدايه.   کراوە که گهشت ٢٣خاوێنکردنهوەی پشکنين بهاليهنی کهم بۆ 
  .بارھهڵگرێکی مهزنی شهحن له خهزنهکانی فرۆکهخانه پاککراونهتهوە 
   پاککردنهوە و گواستنهوە و خهزنکردن بۆ ڕێکخراوەکانی که ھيچ توانای کهل و پهليان نيه توانراوە که وەکو قهبارەيهکی

  ھاوکاران. دابهشکردنيان بۆ  و ادەبهدەر دابين بکرێت بۆ دڵنياکردنهوە له گهيشتنی کهل و پهلهکانڕله 

  

  ڕێکخستنی گشتی
تيژی وەاڵمدانهوە. اتيمی مرۆيی وواڵت ڕەزامهندی لهسهر خشتهيهکی کاتی دەربڕيوە بۆ تێڕوانينی پێويستيهکانی مرۆيی و پالنی ستر

  . ی ئهيلول٢٨ۆژی ڕ لهدەستپێکی پالنی ستراتيژی وەاڵمدانهوە پالنی بۆ دانراوە بۆ دابهشکردن 
  

مانگ کۆبوويهوە و باسيان له پالندانان کرد بۆ تێڕوانينی پێويستيهکانی مرۆيی  ٢١له پێنجشهمهکۆمهڵهی ناوخۆی گروپی ڕێکخستن 
  و پالنی ستراتيژی وەاڵمدانهوە. 

  
  .http://iraq.humanitarianresponse.infoله  بدۆزرێتهوەڕێکخستن کۆبوونهوەی خشتهی دەتوانرێ 

  
  زانياری لهسهر قهيرانهکه

ی حوزەيران، گروپه چککدارەکانی ئۆپۆزسيۆن، لهوانه بهعسيهکان، ميليشيا عهشايريهکان و ئهندامانی ٩لهوەتهی کهوتنی موسڵ له 
ەبی، ڕووبهرێکی فراوانيان له ژێم / سهربازی، شان به شان لهگهڵ دەوڵهتی ئيسالمی عێراق و ڕۆژھهاڵتی عهرڕپێشووی 

پارێزگاکانی عێراق کۆنترۆڵکردووە لهوانه موسڵ، سهالحهدين و دياله. شارەکانی موسڵ  و تکريت  و تهلعهفهر و بێجی و قوايهرە و 
کاران سنجار و سلێمان بهگ و ڕەشيد و حهوێجه و رياز و فهلهجه و سهقالويه، ئێستا لهژێر کۆنتۆڵی گروپه چهکدارەکانی بهرھهڵست

ڕووبهرێکی زۆری ئهنبار له ژێر کۆنترۆڵی داعش دايه. ئهمهش بووە ھۆی ئاوارەبوونی ژمارەيهکی زۆر له  ١دان. لهوەتهی مانگی 
 1.45عێراق به گهورەترين دانيشتوانی ئاوارەبووی ناوەخۆ له ھهموو جيھان دادەنرێت؛ زياتر له  ئێستا ناوخۆی عێراق. دانيشتووانی 

  ی ئهم ساڵ. ١مانگی لهوەتهی  وان ھهنئاوارەبومليۆن   
  
 

 

 

  
 

For further information, please contact: 
Brendan McDonald, Senior Humanitarian Officer, mcdonaldb@un.org, 

 Mobile Iraq: +964 (0) 750 307 4213 

Alexandra Sicotte-Levesque, Reports for OCHA in Iraq, sicotte-levesque@un.org, 

Mobile Iraq: +964 (0) 750 354 6170. For more information, please visit https://iraq.humanitarianresponse.info
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