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مای مرۆیی بە هاوبەشی لەگەڵ هاوکارانی ئەرکی نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری مرۆیی )ئۆچا( بریتی یە لە جولەپێکردن و هەماهەنگی کاریگەر و ئیش و کار لەسەر بنە

 ناوەخۆیی و نێودەوڵەتی 
 هەماهەنگی ژیانی خەڵکان ڕزگاردەکات

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

 عێراققەیرانی 
  (١٤٥١ یی نیسان١٥ – ٥١)  ٠٤ژمارە.   بارودۆخڕاپۆرتی 

 
 

ی نیسانی ١٥ – ٥١ماوەی . کراوە ئامادە مرۆییهاوکارانی بە هەماهەنگی لەگەڵ  لە عێراقمرۆیی اروباری ک هەماهەنگینووسینگەی لەالیەن ڕاپۆرتە ئەم 
ئەم  .بێتاچیتر دەقیق ندانراون ڕاپۆرتە  لەمستێك بە لیکە شوێنەکان ژمارەکان و کە هەیە  یئەگەربارودۆخەکە ەمەکی ڕهەلەبەر گۆڕانی . لە خۆدەگرێت ١٤٥١

دا  ئایاری ٥ لە دەوروبەریداهاتوو اپۆرتی ڕ دەگرێت.ئینگلیزیەکەوە سەرچاوە وەرگێڕدراوە وێنەی فەرمی نیە، بەڵگەنامە فەرمیەکە لە وێنەی  ی کەبەڵگەنامە
 . باڵودەبێتەوە

  هەواڵە سەرەکیەکان 

  لە ڕومادی شەڕوشۆڕەوە  بەهۆیکەس  ٥٤٤٤٤٤زیاتر لە

  ڕادەکەن. 

  ئاوارەی تازە لە خۆ دەگرێت. خێزانی  ٥٥١١٥بەغدا 

  خێرا دەکەن. بەهاناوەهاتن هەوڵەکانی ئاژانسە مرۆییەکان 

  خۆراکی پارچەی جیهانی خۆراکی پرۆگرامی ڕێکخراوی

  کەس دابین دەکات.  ٠٤٤٤٤خێرا بۆ 

 

 

 

 

  وانینێکی بارودۆخەکەڕتێ

دەستپێکردنی حەیدەر عەبادی عێراق سەرۆك وەزیرانی لەوەتەی ڕایانکردووە عێراق لە ڕومادیەوە ناوەندی لە قەزای کەس  ٥٤٤٤٤٤زیاتر لە 
 نیسان. ی ٨ئەنبار لە ڕۆژی پارێزگای لە داعش ڕاگەیاندووە لە دژی سەربازیەکانی ئۆپەراسیۆنە 

 
لەوانە ڕایانکردووە، لە ڕومادی کەس(  ٥٥٠٤٤٤)نزیکەی خێزان  ٥٥٤١٨کە خەمالندووە ئەوەی حکومەت نیسان ی ١٥ڕۆژی لە هەروەك 

کە دەکاتە )نزیکەی خێزان  ١٤٤٤٤ کە نزیکە لەخۆیان ژمارە ڕاستەقینەکەی مرۆیی هاوکارانی لەوکاتەی ئەلبو ئەیثە، ئەلبوفەرەج و ناوچەکانی 
  بەرەو پارێزگاکان ئەنبار ئاوارەببوون،لەناوخودی خێزان  ١٤٤٤نزیکەی مەیدانی. بەردەوامەکانی هەڵسەنگاندنە لەسەر بنەمای  کەس( ٥١٤٤٤٤
  حکومەت. ڕاپۆرتی ان بەرەو سلێمانی، بەگوێرەی خێز ١٨٤٢بەرەو بابل و خێزان  ٥٤٤٤بەرەو بەغدا و خێزان  ٥٥١١٥

  
 شوێنی حەوانەوە. ئاو و خۆراك و وەکو  لەوانە پێداویستیە لەپێشینەکان، یهاوکاربۆ دابین کردنی بە خێرایی جولەیان کردووە ئاژانسە مرۆییەکان 

خاوێن ئاو و خزمەتگوزاریەکانی بەپەلەی فریاگوزای دەرەنجامی بۆتە هۆی ڕومادی بەرەو دەرەوەی ئاوارەبوون ئەو بەرزبوونەوە لەناکاوەی 
زیاتر لە پاك و خاوێنی(. پێداویستی کەل و پەلەکانی حەمامەکان و تەوالێتەکان و  ئاو و)تانکەری پاك و خاوێنی وەکو پێداویستی کردنەوە و 

 خواردنەوە هەیە. ئاوی پێویستیان بە  بەپەلە وئاوارەی ناوەخۆیی لەڕێگادان  ٥٤٤٤٤
 
 

 

ی ٦٢ڕاپۆرتی سیستەمی بەدواداچوونی ئاوارەبووانی سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران لە  نەخشە: سەرچاوەکانی
یشان دراون و ئەو هێلکاریەی کە نسنورەکان و ناوەکان کە ، گروپەکان، دەستەی زانیاری کرداری باو. ٦١٠٢ئاداری 

نەخشەیە لە  . ئەمقبوڵکراوەلەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکان یان  خشەیە مانای ئەوە نیە کە فەرمیەنە مبەکارهێنراوە لەسەر ئە
 دروست کراوە.  ٦١٠٢ ی نیسانی٦٠بەرواری 
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( بۆ پەنابەرانبااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان )ڕێکخراوی کۆمیسیاری نەتەوە یەکگرتووەکان پەنابەری ئاژانسی ی نیسان، ١٥هەروەك لە ڕۆژی 
سێ سەنتەری پەرە بە و بەغدا ئەنبار و پارێزگاکانی خێزان( لە  ١١١٢)کە دەکاتە کەس  ٥٥١٤٤بۆ زیاتر لە ناوماڵ کەل و پەلە سەرەکیەکانی 

 .  لەبەرچاوگیراونکە تر چوار شوێنی لەگەڵ  بەغدا،دەدات لە کۆکردنەوەی ئاوارەکان 
 

خۆراك بەپەلەی پارچەی پێدانی بە ڕومادیەوە ڕادەکەن کە لە کەس دەکات  ٠٤٤٤٤پێشکەشی یارمەتی جیهانی پرۆگرامی خۆراکی ڕێکخراوی 
کە لە ناوچەکانی  کرددابین ناوەخۆیی ئاوارەی  ٠٥٤٤٤بۆ نزیکەی هاوکاری هاوکاران نیسان، ی ٥٥و  ٥٠لە نێوان کە بەشی سێ ڕۆژ دەکات. 

دەستیان پێکردووە، حەبانیە خالدیە و لە قەزا بچووکەکانی دابەش کردنەکان ئەنبار. پارێزگای ڕۆژهەاڵتی لە حکومەتەوە کۆنتڕۆڵ کراون لەالیەن 
 بەغدا دوورە. کیلۆمەتر لە ڕۆژئاوای  ٠٤ئامریات ئەلفەلوجە،قەزای بچووکی لە و دوورە، ڕومادیەوە لە ڕۆژهەاڵتی کیلۆمەتر  ٥٤نزیکەی 

 
ئەوانەی کە زۆربەیان عێراق. بۆ ناو پایتەختی چوونەژوورەوە بۆ بەدەستهێنانی پشکنین لە خاڵەکانی نۆرە ڕاوەستاون  بەکەس بە هەزاران 

خۆراکە سەرەکیەکان لە کە پێكهاتبوو فرە ئاژانس کۆمەکی دابەشکردنێکی لە ڕێگەی هاوکاری کراون لە شارەکە گەیشتوونەتە شوێنی سەالمەت 
کە دەکەوێتە ڕێگریان لێکرابوو، بزبیز پردی پێشووتر لە کە ئەو خەڵکە تازەی ژمارەی لەوکاتەی مرۆیی. تری کۆمەکیە زۆر پێویستەکانی و 

بۆ پاڵپشتیکارێکی داواکاری ئەگەری جیاجیا هەن لەسەر ڕاپۆرتی بەرچاو کەمی کردووە، بە شێوەیەکی بەغدا، ئەنبار و پارێزگاکانی نێوان 
 . البردرابێتبەغدا بەتەواوی پێبدرێت بێنە ژوورەوە بۆ ناو پارێزگای ڕێگایان تاکو ناوەخۆیی بۆ ئەو خەڵکە 

 
خێزان  ١١٤٤نیسان، ی ١٤لە ڕۆژی هەروەك . ڕۆیشتوون بەغداسلێمانی و بەرەو پارێزگاکانی شوێنی پردەکە لە زۆرینەی ئاوارە ناوەخۆییەکان 

جولە دەکەن سەرەکی بەشێوەیەکی  ەوەڕومادی لە ئاوارە تازە گەیشتووەکانپێشووتر. لە ڕۆژی خێزان  ٥٥١زیادبوونێکی ، ئاوارەبوون سلێمانی بۆ
کاردەکات بۆ بەدەستهێنانی بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران کۆمیسیاری ڕێکخراوی تێدا نیشتەجێن. انی هاوواڵتیکە ەکانی شوێنبەرەو 

 تەزەردی بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان. قوارەتوو و خێوەتگەکانی بۆ کردنەوەی حکومەت ڕەزامەندی 
 

لە پارێزگای ئەلعەلەم بچووکی بۆ قەزای گەیەنراون خێرا بەهاناوەهاتنی میکانیزمی کەل و پەلی  ١٤٤٤و خۆراك بەپەلەی پارچەی  ١٤٤٤
  بەرفراوان. پێویستی لەسەر بنەمای بەردەوام ببن کە پالنیان بۆ دانراوە دابەش کردنەکان سەاڵحەددین، لەگەڵ 

 
ئاوارەی ناوەخۆیی تازە خێزانانی لە وەرگرتنی بەردەوام دەبێت کە حکومەت پشتڕاستی کردۆتەوە بابل پارێزگاری ، نیسانی ١٤لە ڕۆژی 

ئەو گروپەیان هەیە کە تەمەنی کردووە ئەوانەی پیاوان لە داوای پارێزگار پێدەچێت  دایە.ساڵی  ١٤تا  ٥٨کە تەمەنیان لە نێوان پیاوان بێجگەلە 
بۆ پێویستی ، بەجەخت کردنەوە لەسەر داعش دایەکە لە  ژێر کۆنترۆڵی لە ئەنبار شارەکانیان لە دووبارە کۆنتڕۆڵکردنەوەی شەر بکەن تاکو 

 لە بابل. بە ئەمن و ئاسایش بەردەوامیدان 
 

دەستنیشان نەکراو، کە ئەمەش دەبێتە ڕێگر زۆر لە شوێنی ژمارەیەکی پەرش و باڵوبوونەتەوە لەسەرتاسەری ڕومادی ئاوارە تازەکانی زۆرینەی 
 فریاگوزاری ڕاپۆرتیان کردووە.  کرێکارانی ، وئاژانسە مرۆییەکانحکومەت و لەالیەن خێرا بەهاناوەهاتنی هەوڵەکانی لەبەردەم 

 
حەوت شوێنی دەستنیشان کردووە هاوبەش چاودێری کردنی هەماهەنگی و سەنتەری ئاوارە ناوەخۆییەکان،   ئەو شەپۆڵەیلەگەڵ بۆ خۆگونجاندن 

شوێنی دەستنیشان چوار بۆ پەنابەران سیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان کۆمیڕێکخراوی ئاوارەکان لە بەغدا. کۆکردنەوەی  سەنتەری تریبۆ 
هەماهەنگییان پێشوەختە نەتەوە یەکگرتووەکان ئاژانسەکانی لە. بەپەبۆ بەکارهێنانی دان  ئامادەکردنپرۆسەی لە لەوانە دوو بۆ سێ یان  کردووە،
شوێنی خزمەتگوزاریەکانی پێداویستی پاك و خاوێنی کردووە، لەوانە خاوێن کردنەوە و ئاو و ئاسانکاریەکانی باسیان لە چەسپ کردنی و کردووە 

 گاندنەکان. هەڵسەن بەکۆتاهێنانیلەبەردەستدایە لەسەر کە خێرا کردنی لە هاوکاری  بوونەوەبۆ دڵنیایی تر ئەوانی حەوانەوە و 
 

 مرۆیی بەهاناوەهاتنی

 شوێنی حەوانەوە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان  

 پێویستیەکان:

  ئاوارەی ناوەخۆیی بۆ دانیشتوانانی زۆر گرنگ ەکی پێویستیبەردەوام بریتی یە لە کەل و پەلی ناخۆراکی هاوکاری شوێنی حەوانەوە و
 ڕومادی. تازەی 

 
  بانگەشەیەکی لە بەهاناوەهاتن بۆ کەرکوك پارێزگای بۆ ناو لەخۆگرتنیان فراوانکردنی بۆ دەدۆزنەوە هەڵبژاردەکان گروپ هاوکارانی

ئاوارەی  ٥٤٤٤٤شوێنی حەوانەوە بۆ نزیکەی تاکو ك ەگەیبۆ خێوەتدەستنیشان کرد پەلەی بە پێویستیڕاگەیاندنەکە ە. ئەم دوایی
  ناوەخۆیی تازە دابین بکات. 

 

 بەهاناوەهاتن: 

  ،خاوێن کردنەو و ئاو و خزمەتگوزاریەکانی نەبوونی بەهۆی دەمێنێتەوە بە بەتاڵی ئەلوەقف ئەلسوننی کۆکردنەوەی سەنتەری لە بەغدا
 پاك و خاوێنی. پێداویستی 
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 TWIG  لەبەکۆتادێت لەم هەفتەیە ئەم درافتەش بەرهەم هێناوە.  پوختەکردنیچااڵکیەکانی تێڕاونینی  درافتێکیپوختەکردن لەسەر 
  ی هاوین.ەوەرز ملە ئاوارە ناوەخۆییەکانبۆ پێویستیەکانی گروپ بەهاناوەهاتنی بەستاندەرکردنی 

 
  لە پارێزگاکانی سەرەکی بەشێوەیەکی  تازە،ئاوارەی بۆ دانیشتوانی دابەش کراون ناخۆراکی کەل و پەلی  پێداویستی ١٠٤٢ئیمڕۆ، تاکو

 بەغدا. ئەنبار و 
 

  ئاوارە تازە لە بەغدا بۆ نیشتەجێکردنی چەسپ کراون تێدایە، ڕەشماڵی  ٢٥کە  خێوەتگەیەكو ڕەشماڵی تێدایە  ١٥کە یەك خێوەتگە
 گەیشتووەکان. 

 
  نکراون بۆ ئاوارە تازە گەیشتووەکادابەش ڕەشماڵ  ٥٤٤ئەنبار، لە پارێزگای. 

 
  سکۆت لە غەزالیە لە خێوەتگەی خێزان  ٠٤٤بۆ نزیکەی ئاوارەکان کۆکردنەوەی سەنتەرێکی بەغدا، هەرێمی ئەنجومەنی لە داوایەکی

 دادەمەزرێندرێت. 
 

  کەرکوك. لە موثنی و کەل و پەلی ناخۆراکیان وەرگرتووە هاوکاری ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ١٤٢زیاتر لە 
 

  خێزانی  ٥١٥١شوێنی حەوانەوە بۆ کە ، کراوندابەش بەغدا و کەرکوك سەاڵحەددین و لە کەربەال و ڕەشماڵ  ٥١٥١زیاتر لە
 . دەکەنئاوارەی ناوەخۆیی دابین 

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  ،خاوێن کردنەوە خزمەتگوزاریەکانی ئاو و نەبوونی بەهۆی دەمێنێتەوە بە بەتاڵی ئەلوەقف ئەلسوننی کۆکردنەوەی سەنتەری لە  بەغدا
 پێداویستی پاك و خاوێنی. و 
 
 

  پاراستن 

 پێویستیەکان: 

 دەستگەیشتن: سنورداریەکانی جوالنەوە و 
 

  لەالیەن اڵپشتیکردن پداواکاری بەهۆی پشکنین لە خاڵەکانی بەغدا لێکراوە لە چوونەژوورەوە بۆ ناو پارێزگای ڕێگریان خێزانەکان
سەالمەتی بگەڕێن بەدوای یان ئەنبار لە پارێزگای تردا بگەڕێن ڕێگاچارەسەری بەدوای کەوا ناچارکراون ئەوان کێکەوە. یە

هەبوونی بەڵگەنامە و دەبنەوە سەرەڕای چوونەژوورەوە ئاستەنگەکانی دووچاری بەتایبەتی کە سەڵتن ئەو پیاوانەی ئەنبار. لەناوخودی 
بە کارە و پێشدەچێت کە ئەم بێنە ژوورەوە ڕێگایان پێبدرێت بۆ ئەوەی هەبێت ناوەخۆییان پاڵپشتیکارێکی ئەوان پێویستە پاڵپشتیکردن. 

 جێبەجێکرابێت. هەرەمەکی شێوەیەکی 
 

  چەند جارێك هەندێ لە خێزانەکان لە جوالنەوە. هەیە سنورداریان ئازادی کە ڕاپۆرت دەکەن بەغدا لە پارێزگای ئاوارە ناوەخۆییەکان
لەو ناوچانەی کە ئەوان بەغدا یان لەناو پشکنین لە خاڵەکانی  کەسێکەوەکردن لەالیەن یپاڵپشتبەڵگە و هێنانی بۆ پرسیاریان لێکراوە 

بۆ شوێنە بگەڕێنەوە ناوە بۆ ئەوەی ئاوارە ناوەخۆییەکان پاڵی بە هەندێ لە ئەو داواکاریانە نیشتەجێببن تیایدا. مەبەستیان بووە 
 ئەلحەبانیە. ئەلخالدیە و ئەنبار وەکو لەناو خودی تر ئارامەکانی 

 
  دەرچووە ئەمن و ئاسایشبااڵی لێژنەی سەرۆکی و بابل پارێزگاری لەالیەن نیسان ی ٥٥ڕێنماییە تازەکان کە لە ڕۆژی بە گوێرەی ،

 ئەنبارپارێزگای بچنە ژوورەوە بۆ ناو ڕێگایان پێنادرێت ساڵی دایە  ١٤ – ٥٨ی ئەنبار کە تەمەنیان لە نێوان پیاوە ئاوارە ناوەخۆییەکان
پاڵپشتیکردن . ەکانناوەخۆیی ئاوارەبە خێزانانی بقۆزنەوە ناوچەکە لەوانەیە داعش ئەندامانی نیگەرانن لەوەی کە دەسەاڵتداران هەروەك 

بەغدا دەسەاڵتدارانی بچنە ژوورەوە بۆ ناو بابل. هەوڵ دەدەن کە ئەنبار تری ئاوارە ناوەخۆییەکانی بۆ هەموو داواکراوە هێشتا 
 پارێزگای بابل. بچنە ژوورەوە بۆ ناو ڕێگایان پێنادرێت کە بۆ پیاوانی ئەنبار لەبەرچاوگرتووە خێوەتگەیەکیان دامەزراندنی 

 
  ئاوارەی ناوەخۆیی تر بە چوونەژوورەوەی ڕێگەنادەن ئەوان کە ڕایانگەیاند  نەجەفپارێزگای دەسەاڵتدارانی نیسان، ی ٥٥لە ڕۆژی

 ئاوارەکان. پڕبۆتەوە بۆ لەخۆگرتنی تەواو حکومەت  توانای هەروەك
 

  ناوەخۆییە ئاوارە . البردران نیسانی ١٤لە ڕۆژی بەاڵم لە ئارادابوو، پێشوەختە چوونەژوورەوە ڕێگریەکانی ی کەربەال، پارێزگالە
 وو. نەکرابچااڵك پاڵپشتیکردن سیستەمی واسیت و بچنەژوورەوە بۆ ناو پارێزگای بۆ ئەوەی ڕێگایان پێنەدراوە تازەکان 
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 ئاوارە ئەو دیالە. موقدادیە، لە پارێزگای لە قەزای تۆمارکرابوون پەنابەر خێزانانی و ئاوارەی ناوەخۆیی  ١٤٤٤ خەمالندنێکی
یان گروپە چەکدارەکان، لەالیەن ڕفاندن  یانکوشتن ، بەسەرکردن دەستئەگەری ترسی بەهۆی بجولێن ناتوانن بەئازادی ناوەخۆییانە 

 . تایفەگەریپارە یان  ەکانیبەهۆی
 

  لە کەالر لە ڕێگەی عێراق نەژوورەوە بۆ ناو هەرێمی کوردستانی دەچسەرەکی بەشێوەیەکی نیسان، ئاوارە ناوەخۆییەکان ی ٥٥تاکو
 لەالیەن کەسێکەوە. پاڵپشتیکردن بەبێ داواکاریەکانی سلێمانی پارێزگای باشوری 

 
 

 : گەڕانەوەکان ئاوارەبوونەکان و 
 

  ی ١٤لە ڕۆژی خێزانی ئاوارەی ناوەخۆیی تازە  ٥١٤، بۆ پەنابەرانکۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕێکخراوی بەگوێرەی
 تەواونەکراوەکان. لە باڵەخانە قوتابخانەیەك و لە لەگەڵ خزمان دەمێننەوە،  ئاوارە ناوەخۆییەکان . گەیشتوونەتە پارێزگای بابل نیسان

  
  بەغدا. پارێزگای لەناوخودی تۆمارکرابوون ئاوارەی ناوەخۆیی تازە خێزانی  ٥٤٤٤نیسان ی ١٤هەروەك لە ڕۆژی  

 
  دیالە چومەرکی( لە پارێزگای هینبس و لە سێ الدێ لە )ئەلعەباسیە و ئاوارەی ناوەخۆیی  سەرۆك خێزانی ٥٠٤خەمالندنێکی

ئەمن و نیگەرانیەکانی بگەڕێنەوە بەهۆی ڕەتیان کردۆتەوە بۆ ئەوەی ئاوارە ناوەخۆییەکان زۆرینەی خۆیان. گەڕاونەتەوە بۆ الدێکانی 
ڕێککەوتنێك لەنێوان بەگوێرەی پۆلیس. و گروپە چەکداریەکان لەالیەن ناوەکانیان بخرێتە لیستی ڕەشەوە کە لەوەی یان ترس ئاسایش 

پێشبینی ئاوارەی ناوەخۆیی زیاتر سەرۆك خێزانی عێراقی، ئاسایشی هێزەکانی و ئاوارە ناوەخۆییەکان کۆمەڵگای سەرکردەکانی 
 خۆیان. زێدی کەوا بگەڕێنەوە بۆ دەکرێن 

 
  بە گواستنەوە بۆ سلێمانی لەوەتەی سلێمانی. پارێزگای گەیشتوونەتە ڕومادی خێزانی خەڵكی  ١١٥١، ی نیسان١٤لە ڕۆژی هەروەك

ئاوارە تازە . ئەو گەشتە ئەنجام بدەنتوانیویانە لەالیە دارایی پێویستیان کە سەرچاوەی ئەو خێزانانەی تەنها بەرز دەمێنێتەوە، تێچووی 
 کردووە. ڕاپۆرتیان  هاوکارانی مرۆیی کە بازرگانینیشتەجێبوونی دەگەڕێن بەدوای گەیشتووەکان 

 

 : بەهاناوەهاتن

  سەرەکی ڕێگای لەسەر  ٢١خاڵی پشکنینی و بیزبز ، لە پردی ر ئەلیوسفیەلە، سەدگواستنەوە سەنتەری سێ عێراقی دەسەاڵتدارانی
کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ڕێکخراوی . دادەمەزرێنێتئەنبار لە پارێزگای موقدادیە فەلوجە و قەزاکانی نێوان 

بۆ بانگەشەی کردووە خاڵەکانی پشکنین، هەروەها و بیزبز لە پردی جێبەجێ کردووە پاراستنی چاودێری کردنێکی پەنابەران 
 نیشتەجێبوو.ی هاواڵتیەکپاڵپشتی کردن لەالیەن داواکاری داوای البردنی بەرزکردنەوەی 

 
  و ، ئاوارەی ناوەخۆییخێزانی  ٥١٤بۆ  تەواوکردووە بابللە پارێزگای پێویستیەکانیان  خێراکانیهەڵسەنگاندنە پاراستن چاودێرانی

  ئامانجکراو. کردنی بۆ هاوکاری هەژاربوون کە ئەوانەی بەغدا، بۆ دەستنیشان کردنی لە پارێزگای خێزان  ٥٥٥٤
 

  کە دەستنیشان کرابوون هاوکاری بۆ زانیاری و ئاوارە گەڕاوەکان خستنە ناوەوەی کۆمەڵگای سەنتەرەکانی نزیك دەبنەوە لە خێزانەکان
 ناوماڵ. کەل و پەلە سەرەکیەکانی لەوانە بۆ هاوکاری، 

 
  هاوکاری کراوە، بۆ پەنابەران بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان کۆمیسیاری رێکخراوی کە لەالیەن کۆچبەران، ئاوارەبووان و نووسینگەی

جێبەجێ دەکات لە پشکنین خاڵەکانی ڕومادیەوە دەگەنە کە لە ئاوارە ناوەخۆییە تازەکانی خێزانە سەرۆك خێزانی ئاستی تۆمارکردنی 
 سلێمانی. پارێزگای باشوری 

 
    دەروونی خزمەتگوزاری دابین کارانی بۆ هەموو نەخشە دادەنێت دهۆك ڕەگەزی سێکسی و لەسەر بنەمای توندوتیژی گروپی کاری

بۆ دەستگەیشتن بە توانای لە ڕێگادان هەوڵەکان ئاوارەبوو. یەزیدی بۆ ئافرەتانی هەماهەنگی بەهاناوەهاتن بۆ باشترکردنی کۆمەاڵیەتی 
شوێنی ڕزگاربووان لە دابین بکەن بۆ کۆمەاڵیەتی  -دەروونیخزمەتگوزاریەکانی دەتوانن کە ئەوانەی دەستنیشان کردنی و کەسی 
 جیاجیا. 

 

 ڕێگریەکان: بۆشاییەکان و 

  بۆناو دەستگەیشتن سنورداریەکانی بەرەنگاریەك دەمێنێتەوە. وەکو سەالمەتی دەستگەیشتن بە لەسەر جوالنەوە و سنورداری
 کەربەال ڕاپۆرت کراون. واسیت و نەجەف و بەغدا و بابل و پارێزگاکانی 

 
  کە ئەنبار بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکانی دەمێننەوە سەرەکیەکان بەرەنگاریە وەکو نیشتەجێبوون نەبوونی ناڕێك و شوێنی حەوانەوەی

 بەغدا.  تەگەیشتوونە
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  ماڵەکانیان کە دیالە ڕاپۆرتیان کردووە لە پارێزگای موقدادیە قەزای خۆیان، ئاوارە ناوەخۆییەکانی ان بۆ زێدی گەڕانەوەیلەسەر
خزمەتگوزاریە دەست گەیشتن بە لە  وەئەستەمی دەبنەدووچاری ئاوارە ناوەخۆییەکان هەروەها تێكشکێندراون. و دزراون 

شیاو لە قەزاکە بارودۆخەکان . چەکدارەکانگروپە لەالیەن هەڕەشەکان بەهۆی لەبارەی سەالمەتی خۆیان ترسیان هەیە  سەرەکیەکان، و
 ئێستادا. گەڕانەوە لەم قۆناغەی نین بۆ 

 
 هەفتەیی، ڕەوانەکردنی سیستەمێکی ڕاپۆرتیان کردووە لەبارەی ڕەگەزی سێکسی و لەسەر بنەمای توندوتیژی کاری گروپی ی ئەندامان

کوڕان و ، کۆمەڵگاکان، پیاوان بۆ خێزانەکاندەروونی کۆمەاڵیەتی هاوکاری نەبوونی تەندروستی مێشك، خزمەتگوزاریەکانی نەبوونی 
 بە گشتی. ناوەخۆیی  کۆمەاڵیەتی -دەروونی خزمەتگوزاریەکانی ماندووبوونی هەروەها و 

 
  هەولێر،  لە پارێزگای نیسان تاکو تێبینی دواتر ی ٥٠لە ڕۆژی ڕاگیراوە هاندیکاپ نێودەوڵەتی ڕێکخراوی لەالیەن دەستپێشخەریەکان

خزمەتگوزاریەکان، لەوانە دارایی. ئەم پچڕانەی لە پاڵپشتی کردنی بۆشاییەکان کەمی کردووە، بەهۆی دهۆکیش لە پارێزگای و 
جددی نیگەرانیەکی تەندروستی،  بۆ خزمەتگوزاریە تایبەتیەکانی هەیە درێژخایەنیان نەخۆشی  کە ئەو کەسانەی گواستنەوەی 
 دەنوێنێت. تەندروستی 

 
  بەو دەمێنێتەوە بۆ بەردەوامیدان بە ئەستەمی عێراق لە هەرێمی کوردستانی ئاوارە ناوەخۆییەکان هاوواڵتی خێوەتگەکانی کەسایەتی

هەڵمەتی لە دەستیان هەیە ڕاستەوخۆ بە شێوەیەکی ئاوارە ناوەخۆییەکان کە ئەو ڕاستیەی و کەکان ەچەکفراوانەی  دەستاودەستکردنە
 داعش. لە دژی سەربازی 

 

 ئەمن و ئاسایشی خۆراك 

 :پێویستیەکان
 

  بەغدا. دیالە و سەاڵحەددین و  ئەنبار، کانیپارێزگا بەشەکانیلە پێشینە لە  ەکیکۆمەکی خۆراك بریتی یە لە پێویستی 
 

  شەمیە و قەزای دیوانیە، نفری نەجەف )قەزای بچووکی دیوانیە و قەزای باشور لەوانە: پارێزگاکانی لە پێویستن خۆراك کۆمەکیەکانی
وەزارەتی گشتی دابەشکردنی سیستەمی لەگەڵ لە لیستەکە دانین ئاوارە ناوەخۆییەکان زۆربەی میسان. پارێزگای (، لەگەڵ ئافاققەزای 

 خۆراك وەربگرن. پاکێتەکانی ناتوانن ئەوان و بازرگانی 
 

  هاوکاری خۆراك بەردەوام دەبێت لە هەردوو پارێزگای دهۆك و پارێزگای هەولێر لە )خێوەتگەکانی بەحرکە و هەرشەم بۆ ئاوارە
 ناوەخۆییەکان(. 

 
  ژیان و هەبووە لەسەر کاریگەری بەرچاو بەشێوەیەکی ملمالنێ لە ئەنبار دەستنیشانی کردووە کە هاوکاران لەالیەن هەڵسەنگاندنێك

کشتوکاڵی، پێشینەکانی زیادبوونی تێچووی و کەم بەرهەمهێنانی و میوە، دانەوێڵە کەمبوونەوەی ، بەتایبەتی لەسەر کشتوکاڵیگوزەرانی 
 مەڕومااڵت.  و کیمیاویو مەوادی  ماددەی لەناوبردنی مێرووتۆیەکان و وەکو کشتوکاڵی پێشینەی هاوکاری بەپەلە هەیە بۆ پێویستیەکی 

 
 :بەهاناوەهاتن

  خۆراك بە پێدانی ڕادەکەن کەس دەکات کە لە ڕومادیەوە  ٠٤٤٤٤ زیاتر لەنزیکەی هاوکاری خۆراکی جیهانی پرۆگرامی ڕێکخراوی
 ڕۆژ.  ٥بۆ ماوەی 

 
  ارێزگای ئەنبار. داوە لە پئاوارەی کەسی  ٠٥٤٤٤ یارمەتی جیهانیپرۆگرامی خۆراکی ڕێکخراوی و ڕێکخراوی 

 
  بەغدا. لەسەرتاسەری  کەسی ئاوارەی تازەیان داوە ١٢١٤یارمەتی گروپ هاوکارانی  

   
  ئامادە بۆ خواردن خۆراکی پارچەی موسلم فریاگوزاری ڕێکخراوی و خۆراکی جیهانی پرۆگرامی ڕێکخراوی نیسان، ی ٥٠لە ڕۆژی

مرۆیی دڵسۆزی  ڕێکخراوی. ئەبو غرێببۆ قەزای کردووە  چۆڵیان ئەنبارزانکۆی کە لە دابین کردووە ئاوارەبوو قوتابی  ٨١٤بۆ 
 ٠١کە بیزبز، پردی خۆراك لە ناوچەی کەسیان داوە بە پێدانی  ١٤٤٤یارمەتی جیهانی خۆراکی ڕێکخراوی پرۆگرامی و عێراقی 

  بەغداوە دوورە. کیلۆمەتر لە 
 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

  کەسانی شاری بەغدا. بچنە ژوورەوە  بۆ ناو لە هەوڵدان بۆئەوەی پشکنین لە خاڵەکانی لە نۆرەگرتن بەردەوامن کەس بە هەزاران
لەناوخودی ئەنبار، بۆ قەزا سەالمەتەکان ئەنبار، لە پارێزگای حەدیثە، هەروەها گەمارۆدراوی لە شاری بەتایبەتی ڕایانکردووە هەژار 

 بەغدا. لە پارێزگای ئەبو غرێب قەزای و بەغدا لە شاری 
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  کەم کرێیەکانی خۆراك و لە نرخەکانی زۆر بەرزبوونەوەیەکی بۆتە هۆی و داخراون کۆمەکی ڕێگاکانی و چڕ و پڕ ملمالنێ ی
هەبێت کاریگەری نەرێنی کەوا بە شێوەیەکی ئەمەش پێدەچێت  ئەنبار.کەرکوك و موسڵ و سەاڵحەددین و لە پارێزگاکانی کردۆتەوە 

 دانیشتوان. خۆراك بۆ تەواوی ئەمن و ئاسایشی لەسەر 
 

  پارێزگای بۆ کەسەکان لە دەخاتە مەترسیەوە  کڕینهێزی خراپ بە شێوەیەکی کرێیەکان نزمی و ئیش و کار دەرفەتەکانی نەبوونی
 موسڵ. 

 
 

 پێداویستی پاك و خاوێنی خاوێنکردنەوە و و  ئاو 

  پێویستیەکان:

  خاوێن کردنەوە ئاو و فریاگوزاری خزمەتگوزاریەکانی دابین کردنی داوای ڕومادی بۆ دەرەوەی ئاوارەبوون ئەو بەرزبوونەوە زۆرەی
 پاك و خاوێنی. پێداویستی کەل و پەلەکانی تەوالێتەکان حەمامەکان و ئاو و لەوانە تانکەری پاك و خاوێنی دەکات، پێداویستی و 
 

  ئاوارەی تازە. کەسانی بۆ پێویستیە بەپەلەکانی بەهاناوەهاتن توانای زیاد کردنی پێویستیەك هەیە بۆ 
 

 زیان بەرکەوتوو. پێویستیەکانی دانیشتوانی  بۆ بەهاناوەهاتنیداواکراون تر لەناکاوی  کۆگاکانی 
 

  هەیە ئاوی خواردنەوەبە  بەپەلە پێویستیانو لە جولەدان ئاوارەی ناوەخۆیی  ٥٤٤٤٤زیاتر لە . 
 

   لە سلێمانیقوارەتو بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان خێوەتگەی ناو کە دەکرێنە ڕومادی،  ئاوارەی تازەیخێزانی  ٥٨١بەالیەنی کەمەوە ،
 پێداویستی پاك و خاوێنی دەبێت. ئاو و خاوێن کردنەو و خزمەتگوزاریەکانی دابین کردنی پێویستیان بە بەردەوام 

 
  خاوێن کردنەوە و ئاو و خزمەتگوزاریە سەرەکیەکانی  بەپەلە پێویستیان بەنەجەف ئاوارە لە پارێزگای خێزانی  ٥٥٨٤٤زیاتر لە

 . هەیە پاك و خاوێنیپێداویستی 
 

  سەالمەت. ئاوی هیچ دەستیان ناگات بە زیقار لە پارێزگای ئەلچێبایش لە خێوەتگەی ناوەخۆییەکان ئاوارە 
 

  ،میسان بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان. ئەلڕەحمەی لە خێوەتگەی خواردنەوە پێویستن ئاوی و حەمامەکان تەوالێتەکان 
 

  خاوێن کردنەوە و ئاو و بەرەنگاریەکانی دهۆك بەردەوام لە دووچاربوونەوەی لە پارێزگای ئاوارە ناوەخۆییەکان خێوەتگەکانی
کەم کردنەوەی ژێرخان و بۆ باشتر کردنی وەبەرهێنان ئاستی خێوەتگە. ژێرخانی سەرەکی بەشێوەیەکی ، دان پێداویستی پاك و خاوێنی

 دەمێننەوە. نیگەرانی کێشە سەرەکیەکانی وەکو زبڵ و خاشاك البردنی و ئاو پاشماوەی فرێدانی گرنگە. گەلێك بەڕێوەبردن تێچووی 
 

  دڵنیایی بۆ دەکەن هاوکاری ژێرخان و بەپەلەی نۆژەنکردنەوەی داوای کە دەستیان پێ دەگەیەندرێت ئاوارە گەڕاوەکان ناوچەکانی
  . یاندابین کردنبۆ تەواو هەیە خزمەتگوزاری کە لەوەی  بوونەوە

 
  وەرزی هاوین. زیاد دەکات لە ماوەی سەالمەت ئاوی بۆ  کاریداواو پێویستی 

 
 

 :بەهاناوەهاتن

  کەل و پەلە ئاو، بوتڵی پێدانی بە وەاڵمیان داوەتەوە یەکەم کاتژمێری  ١٠لە پاك و خاوێنی پێداویستی ئاو خاوێن کردنەوە و هاوکارانی
 ٥٤٤٤٤بۆ نزیکەی تانکیە ئاوەکان لەگەڵ حەمامەکان، گەڕۆك و تەوالێتی ە و پاك و خاوێنی، کردنەوخاوێن ئاو و ی ناخۆراکیەکان

 . دێن بەرەو بەغداڕومادیەوە و کە لە ئاوارەی ناوەخۆیی 
 

 کە تازە دەستیان پێ دەگەیەنرێت لە و ناوچانەی لەئاوارەی ناوەخۆیی  ٥٥٤٤٤٤بۆ ئاو تانکەری  تگوزاریەکانیەخزم دابین کردنی
  ئەنبار بەردەوامی هەیە. 

 
  خاوێن کردنەوە و ئاو و تری کەل وپەلە ناخۆراکیەکانی و پاك و خاوێنی پێداویستیەکانی سەاڵحەددین، دابەش کردنی لە پارێزگای

 لە سێ شوێن. تەواو کرابوو پێداویستی پاك و خاوێنی 
 

  پێداویستی پاك و خاوێنی ناخۆراکیەکانی ئاو و خاوێن کردنەوە و کەل و پەلە و خاوێن کردنەوە چەسپ کرابوون ئاسانکاریەکانی
 دیالە. لە پارێزگای تازە ئاوارەبوونی شوێنەکانی لە دابەش کرابوون 
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  لە شوێن نیشتەجێبوونە اویستی پاك و خاوێنی دابین کردووە پێدئاو و خاوێن کردنەوە و خزمەتگوزاریەکانی لە دهۆك هاوکاران
 لە هەندێ ناوچەدا. بەردەوام ئاوی تۆڕەکانی بنیاتنانی لەگەڵ کەم کراوەتەوە ئاو تانکەری تەواونەکراوەکان. باڵەخانە و نافەرمیەکان 

 
  ئاو و خاوێن کردنەوە و گروپی هاوکارانی لەالیەن دابین کراوە لە ئێستادا دهۆك لە خێوەتگەکانی بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان تەواو ئاوی

. بەڕێوەبردن و کە داواکراوەلەو شوێنەی ئاو کراوە بە تانکەری هاوکاری و تۆڕی ئاو لە دابەش کردنی پێداویستی پاك و خاوێنی 
 بەردەوامیان هەیە. خێوەتگە  ٥٢لە پاك و خاوێنی ئاو و خاوێن کردنەوە و ئاسانکاریەکانی چاککردنەوەی 

 

 ێگریەکان:ڕو  بۆشاییەکان

  وەکو پێداویستی پاك و خاوێنی ئاو و خاوێن کردنەوە و بۆ خزمەتگوزاریە زۆر پێویستەکانی دارایی ڕێگریەکان لە پاڵپشتی کردنی
 دەمێنێتەوە.  گەورەبەرەنگاریەکی 

 
  ئاو و خاوێن کردنەوە چااڵکیەکانی بەردەوام نەبوونی ( بۆتە هۆی هیتلە شاری لە هەندێ ناوچەدا )بۆ نموونە ئاسایش ئەمن و نەبوونی

 پاك و خاوێنی. و 
 

 ئاوی فریاگوزاری. تانکەری لە هاوکاری کردنی هاوکاران بۆتەوە توانای لە وواڵت بەرەنگاری کلۆر  یتەواو نا کۆمەکیەکی 
 

  بەهۆی پاك و خاوێنی ئاو و خاوێن کردنەوە و بۆ هاوکارانی بەرچاوەکان بەردەوامن لە بەرەنگاریە چاککردنەوە بەڕێوەبردنەکان و
 ژێرخان. نەخشەکانی جیاوازیەکان لە 

 

 تەندروستی  

 

 :پێویستیەکان

  ،ئەو کۆمەڵگا  لەگەڵخزمەتگوزاریەکانی چاودێری تەندروستی زۆر پێویستی سەرەتایی و ناوەندی بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان و پەنابەران
 کە ببێتە کارە لەپێشینەکان. بەرکەوتووە، بەردەوامە لەوەی خانەخوێ و کۆمەڵگاکانی تر کە زیانیان 

 
 ناردنی تیمە گەڕۆکەکان لەو ناوچانەی کە ملمالنێ تیایاندا  هەروەها هاوکاری کردن لە چاککردنەوەی باڵەخانە تەندروستیەکان و

  . زۆر پێویستەئەنبار، و سامەڕا  قەزای ، لەخێوەتگەدەرەوەی  و ئاوارە ناوەخۆییەکانی سەرهەڵدەدات
 

  نەخۆشیەکان بۆ باڵوبوونەوەی دیاریکراو کاتی بەهاناوەهاتنێکی و نەخۆشی هۆشداری لەبارەی لێکۆڵینەوە کردنی سەرەتایی و دەستنیشان
  جەختیان لەسەر دەکرێتەوە.بەردەوام 

 

 

 بەهاناوەهاتن:

  بیزبز لە پردی لە هەر یەك لە کۆتایی تەندروستی گەڕۆکیان دوو نۆرینگەی لە ئەنبار، هاوکاران بارودۆخەکە لە بەهاناوەهاتنی
بچووکی قەزای لە نوێ ی تەندروستی سەرەتایی: یەکێکیان دوو سەنتەری پارێزگای بەغدا. بۆ ناو ئەنبار دەست پێکردووە پارێزگای 

 . دامەزرابوونئەوانیش ئەلنخیب قەزای بچووکی لە و ئەوەی تریان  ئامریات ئەلفەلوجە
 

  خزمەتگوزاری و نەگواستراوە نەخۆشی لە بریتی یە گشتی کە بەشێوەیەکی سەرەتایی، تەندروستی چاودێری دەستپێشخەریەکانی
  بەردەوامی پێدەدرێت. و بەهێز دەکرێت ش نەخۆشیچاودێری کردنی هەروەها دابین کرابوون. ، دەروونی کۆمەاڵیەتی

 
  ئاوارە کە لە ناوچەکانی دابین کرابوون گشتی تەندروستی سەنتەرەکانی لە ڕێگەی دووگیان ئافرەتانی چاودێری خزمەتگوزاریەکانی

کۆرپەلە  ٠٢٠و شارەزا مامانێکی هاوکاری کرابوون لەالیەن لە دایكبوون  ٥٠٠٠ جەختیان لەسەر کراوەتەوە.ناوەخۆییەکان 
   . نەشتەرگەریلە بەشی لەدایكبوون 

 
  دەرمانەکانی و  فریاگوزاردوو و دکتۆرێك لەگەڵ ناردووە، هەر یەکەیان فریاکەوتنیان ئۆتۆمبێلی شەش تەندروستی هاوکارانی

 دابین دەکەن.  دەرزی لێدان و پزیشکیڕاوێژکردنی خزمەتگوزاریەکانی کە ژیان، ڕزگارکردنی 
 

 

 ڕێگریەکان: بۆشاییەکان و 

  خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە عێراق ئەرکێکی قورسی لەسەر شان دەمێنێتەوە بەهۆی زۆری ژمارەی
 لە هەرێم.ئاوارە ناوەخۆییەکان 

 

  ئەو ناوچانەی کە بەئەستەم دەستیان پێ دەگەیەنرێت، وەکو نیگەرانیەکی تایبەت دەمێننەوە بەهۆی کەمی لە ئامادەیی هاوکارانی تەندروستی
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 لەو شوێنە. 
 تەندروستی. خزمەتگوزاری دابین کردنی بۆ  ناوەخۆیی شارەزاستافی لە دامەزراندنی  هەن بەرەنگاریەکان  

 
 

 پەروەردە 
 

 
 

 پێویستیەکان: 
 
  یان بریتین لەو مندااڵنەی کە تەمەنی  ٢٠٤٤٤٤ملیۆن مندااڵنی ئاوارەی ناوەخۆیی لەسەرتاسەری عێراق، زیاتر لە  ١،٢لەو خەمالندنەی

یان بریتین لەو مندااڵنەی کە تەمەنی پێش خوێندنی سەرەتاییان  ٥١١٤٤٤ساڵی دایە، و  ٥٢ – ٠قوتابخانەیان هەیە و تەمەنیان لە نێوان 
 ساڵی دەبێت.  ١ – ٠هەیە و تەمەنیان لە نێوان 

   
  فەرمی. پەروەردەی ئامادەییان هەیە لە لە ئێستادا ئەو مندااڵنە لەسەدای  ٥٥زیاتر لە تەنها کە ئاماژە بەوە دەکەن ئێستا خەمالندنەکانی

 ئاوارە ناوەخۆییەکان مندااڵنی لەسەدای  ٢٤بۆ نزیکەی 
 

  ئەمەش کۆت و بەندی کە ، زیانیان بەرکەوتووە عێراقلەسەرتاسەری قەیرانەکە بەهۆی خانەخوێ کۆمەڵگای مندااڵنی ملیۆن  ٥.١زیاتر لە
  .بەسەر شانەوەیە خۆی زیاد لە ئەرکیپەروەردە کە پێش وەختە سەر سیستەمی زیاتر دەخاتە 

 

 بەهاناوەهاتن: 

  قوتابخانە دابین کردنی لە ڕێگەی منداڵ  ٥١٤٤٤٤بۆ زیاتر لە پەروەردە کردووە بۆ دەست گەیشتن بە ئاسانکاریان پەروەردە هاوکارانی
 فابریکیەکان. پۆلە و ڕەشماڵیەکان 

 
  زیاتر لە بۆ دابین کراون هاوکاری کردن چااڵکیەکانی تری  داهێنان وژینگەی چااڵکیەکانی لە ڕێگەی کۆمەاڵیەتی هاوکاری دەروونی

 هەیە. بەردەوامیان پەروەردە جۆری بۆ باشتر کردنی پەروەردەیی  کەسایەتیمەشقکردن بە منداڵ.  ٥٠٤٤٤
 

  چەمیشکۆ بۆ ئاوارە خێوەتگەی لە ئاوارە ناوەخۆییەکان دابین دەکات بۆ مندااڵنی فەرمی پەروەردەی ئێستا و تەواوکراوە تازە قوتابخانەیەکی
ژمارەکان زیاد پێشبینی دەکرێت کەوا لەگەڵ ئێستا تاوەکو تۆمارکردووە قوتابی  ١١٥٠قوتابخانەکە دهۆك. لە پارێزگای کان، ناوەەخۆییە

 بکات. 
 

 لە بەغدا بۆ بۆ چوار قوتابخانە دابین کراون ڕەشماڵ چوار بەغدا. لە پارێزگای منداڵ  ٠٤٤بە بۆ سوودگەیاندن چەسپ کراون ڕەشماڵ  ٥٥
لە قوتابخانە  ٠٠پاك کردنەوەی لە وەرگرتووە سوودیان منداڵ  ١٤٤٤٤زیاتر لە دەروونی کۆمەاڵیەتی. بەکارهێنان لە چااڵکیەکانی 

 دیالە. پارێزگای 
 

  لە لە ئێستادا کوردستان وەزارەتی پەروەردەی عێراق و پەروەردەی وەزارەتی بە هەماهەنگی لەگەڵ پەروەردە، گروپی هاوکارانی
 کەمترین .فریاگوزاریەکانستاندەرەکانی  کەمترین لەبکەن بە بەڵگەیی بۆ پەروەردە نێودەوڵەتی تۆڕی ئەوەی بۆ کۆبوونەوەدان 

بۆ بۆ بەهاناوەهاتن خۆ ئامادەکردن لەسەر چۆنیەتی دابین دەکات ڕێبەری لەسەر کراوە کە ڕێککەوتنی عێراقی کانی ستاندەرە
  ئێستا. فریاگوزاریەکانی 

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  دەرچوون لە مەترسی کە دەکاتە ئامانج کە ئەو مندااڵنە پەروەردە دەست گەیشتن بە دەرفەتەکانی بۆ زیاد کردنی سەرچاوەی زیاتر پێویستن
 لێ دەکرێت. قوتابخانەیان 

 
  شارۆچکەکان لە کردووە کە دەستیان بە خوێندن بۆ دەست گەیشتن بەو قوتابخانانەی گواستنەوە دەکەن داوای ئاوارە ناوەخۆییەکان قوتابیانی

بۆ گواستراونەتەوە کە ئاوارە ناوەخۆییەکان بۆ زۆربەی دەبێتە ئاستەنگ بۆ پەروەردە گواستنەوە نەبوونی و لە قوتابخانە دووری شارەکان. و 
 فێربوون. سەنتەرەکانی یان لە قوتابخانەکان کە دوورن ناوچەکانی 

 
  بۆ جۆری پەروەردەی بۆ دابین کردنی داواکراون  کورسیەکان،لەوانە ئامێر، پەڕاوگە و پەرتووکەکان، وەکو زیاتر، کۆمەکی پەروەردەی

 مندااڵن. 
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   کەل و پەلەکان   

 پێویستیەکان: 

  و گروپی کەل و پەل پێویستیەك دەستنیشان دەکات بۆ زانیاری کەل و پەلی بەردەوام و نوێکراوە لەسەر بارودۆخەکانی سەر شەقام
 بەرجەستەکردنی موڵکەکان.  

 

  ناکاو و پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی.  پالندانانی لە ەکانیزانیاریش کۆکراوەتەوە بۆ مەبەست 
 

  پالندانان. لەسەر کەل و پەلەکان و بۆ زانیاری دەکات ئۆپەراسیۆنە مرۆییەکان سەنتەری هەماهەنگی لەگەڵ گروپەکە 
 

 بەهاناوەهاتن:

  کەل و پەلەکان پێشوەختە لە بەغدا دانراون لەالیەن ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران و ڕێکخراوی کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە
یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان و ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی بۆ دووەمین بەهاناوەهاتن بۆ یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران و سندوقی نەتەوە 

حەدیثە و ئەلبەغدادی. گروپی کەل و پەل لەالیەن ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن داواکراوە بۆ هەماهەنگی کردنی میکانیزمی 
 چااڵکیە. ئەم لە پێشبینی کردنی بەردەوامە  اژانسەکانی تر. پالندانانبەهاناوەهاتنی خێرا لەگەڵ پرۆگرامی خۆراکی جیهانی و ئ

 

  دابین و کە لەبەردەستدان ئەو سەرچاوانەی باشتر بەکارهێنانی بەهێز دەکات بۆ هاوکاران لە نێوان زانیاری بەشداری پێکردنی گروپەکە
و نەخشەکان لەگەڵ کە لەخوارەوە ئاماژەی پێکراوە ئەو ماڵپەڕەی . ئەمەش لەوانە ی کەل و پەلەکانهەماهەنگی کردنمێزگەردەکانی کردنی 

 http://www.logcluster.org/ops/irq14aئەم ماڵپەڕە بکەن: سەردانی تکایە تر. بەرهەمە زانیاریەکانی 
 

 گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 
 

 بەهاناوەهاتن:
 ڕادیۆیەکان بەمەش دڵنیایی دەدات لەوەی کە ئۆچا نووسینگەی ئۆتۆمبێڵەکانی  گروپی پەیوەندی فریاگوزاری بەردەوامە لە دانانی بەرنامە بۆ

 مرۆیی. بۆ ستافی ئەمن و ئاسایش بۆ باشتر دابین کردنی  فراوانی وواڵت نوێ ی ڕادیۆیکۆدی لەگەڵ بەرنامەیان بۆ دانراوە 
 

  ١٠دڵنیایی دەدات لە خزمەتگوزاری خۆی کردووە، ی هەولێر دەستی بە ئەرکی پەیوەندیەکانبۆ سەنتەری نوێ ی ڕادیۆ بەڕێوەبەرێکی 
 دا.  کاتژمێر لە هەفتەیەك

 

 

 هەماهەنگی گشتی
 

زانیاری گۆڕینەوەی هێز کردنی  لە بەغدا بۆ بە هاوبەش هەماهەنگیچاودێری کردن و سەنتەری کاردەکات لە نزیکەوە لەگەڵ هەروەها ئۆچا 
کەل و گەیاندنی لە ڕێگەی کاریگەر هاوکاری و بۆ هەماهەنگی کردن لە کاتی دیاریکراو هەروەها ی خێزانە ئاوارەکان، شوێنجوالنەوە و لەسەر 

هەماهەنگی هاوبەش،  چاودێری کردن وسەنتەری لە ناوخودی  مرۆییستافی لە ڕێگەی خزمەتگوزاریەکان.  دابین کردنی و پەلە سەرەکیەکان 
پێنج حکومەت لە هەوڵەکانی بۆ هاوکاری کردنی مرۆیی هاوکارانی و نەتەوە یەکگرتووەکان ڕاپۆرتی کردووە لەسەر مرۆیی هەماهەنگیکاری 
 کە دامەزراون. شوێنی خێوەتگە 

 

یەکخستنی لە بەردەوامە و نیسان ی ٥٠لە ڕۆژی باڵوکردۆتەوە تازەی نوێکردنەوەی ئۆچا یەکەم نووسینگەی ، ومادیڕقەیرانی لە بەهاناوەهاتنی 
زیاتر باڵودەکرێتەوە نوێ کردنەوەی مرۆیی. وەاڵمدانەوەی هاوکاران لەسەر و ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان لەالیەن بارودۆخ ڕاپۆرتەکانی 

 زیاتر دەبێت. پێویستی بارودۆخەکە هەروەك 

 
 زانیاری لەسەر قەیرانەکە

ژێم / سەربازی، شان بە ڕ، گروپە چککدارەکانی ئۆپۆزسیۆن، لەوانە بەعسیەکان، میلیشیا عەشایریەکان و ئەندامانی پێشووی ١٤٥٠ی ی حوزەیران٥لەوەتەی کەوتنی موسڵ لە 
حەدین و دیالە. شارەکانی ق کۆنترۆڵکردووە لەوانە موسڵ، سەاڵپارێزگاکانی عێرافراوانیان لە بەرشان 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 نی دووەمکانووبەرهەڵستکاران دان. لەوەتەی مانگی 

ی ی ساڵکانوونی دووەممانگی لەوەتەی  ئاوارە هەنملیۆن  ١،٢ هەموو جیهان دادەنرێت؛ زیاتر لەعێراق بە گەورەترین دانیشتوانی ئاوارەبووی ناوەخۆ لە ئێستا ناوخۆی عێراق. 
    .ڕابردوو

 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:   

 massella@un.orgسەرۆکی نووسینگە،  جێگری ،ئەنتۆنیۆ مەسێال

 4379 184 751 (0) 964+ ژمارەی مۆبایلی عێراق: 

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

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

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

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