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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 

 عێراقلەیرانی 
  (٤٥٠٠ یحوزەیرانی ٠٥ – ی حوزەیران٤٢)  ٠٥ژمارە.   بارودۆخڕاپۆرتی 

 
 

 –ی حوزەیران٤٢ماوەی . کراوە ئامادە مرۆییهاوکارانی بە هەماهەنگی لەگەڵ  لە عێراقمرۆیی اروباری ک هەماهەنگینووسینگەی لەالیەن ڕاپۆرتە ئەم 
دانراون ڕاپۆرتە  لەمستێن بە لیکە شوێنەکان ژمارەکان و کە هەیە  یئەگەربارودۆخەکە ەمەکی ڕهەلەبەر گۆڕانی . لە خۆدەگرێت ٤٥٠٠ یحوزەیرانی ٠٥

لە داهاتوو اپۆرتی ڕ ئینگلیزیەکەوە سەرچاوە دەگرێت. وێنەنیە، بەڵگەنامە فەرمیەکە لە وەرگێڕدراوە وێنەی فەرمی  ی کەئەم بەڵگەنامە .بێتاچیتر دەلیك ن
 . باڵودەبێتەوەدا تەموزی ٠٥ دەوروبەری

   هەواڵە سەرەکیەکان 

 ئاوارەبوونن کەس تازە لە پارێزگای سەاڵحەددی ٤٥٥٥٥ . 

  بە هاوکاری مرۆییە.ئاوارە گەڕاوەکانی تکریت پێویستیان 

 لە سەبارەت بە گەڕانەوە باناچاریەکان  نیگەرانیەکان

 .کەرکون

  لە بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان فرە ئاژانس پەیوەندی سەنتەری

  . نی کرددەستی بە کارەکا حوزەیرانی ٠٥ڕۆژی 

  دارایی سنوردار بەردەوامە لە ڕێگری کردن پاڵپشتی کردنی

کی فریاگوزاری بۆ ئەو کەسانەی کە کۆمەگەیاندنی لە 

 پێویستیان پێیە. 

 

 

  وانینێکی بارودۆخەکەڕتێ

لە و سامەڕا لە پارێزگای سەاڵحەددین بەلەد و دوجەیل و  لەزاکانیلە سەاڵحەددین کەس( لە پارێزگای  ٤٥٥٥٥خێزان )نزیکەی  ٠٢٥٥زیاتر لە 
ڕێکخراوی  ئاوارەبووانی سەر بە تۆماری بەدواداچوونی ،ئاوارەبوون شەڕوشۆری ئەم دواییەبەهۆی  حەوێجە لە پارێزگای کەرکونلەزای 

لە خێوەتگەکان و لە شوێنی جۆراوجۆر نیشتەجێبوونم لەوانە خێزانەکان ڕاپۆرتی کردووە. حوزەیران ی ٠٥لە ڕۆژی  پەنابەرانبۆ نێودەوڵەتی 
لە کە کەس  ٠٠٥٥٥٥نزیکەی ژمارەکە دەگاتە گەیشتنی ئەو خێزانانە بە . بەکرێ گیراوخانووی تەواونەکراوەکان و باڵەخانە لوتابخانەکان و 

شەپۆڵێکی ئەم کە ڕاست کردۆتەوە ئەوەی پشتڕێکخراوی ناحکومی کۆمەڵگا لەالیەن ئاستی هەڵسەنگاندنەکانی . ئاوارەبوون پارێزگاکەناوخودی 
   . بوونئاوارە مانگی حوزەیرانسەرەتای لەوەتەی ئەلعشەلی بەلەد بۆ ناحیەی لە لەزای شوێنی جیاواز لە شەش  کانخێزانەدواییەی 

 

 ٠٠٥٥٥)نزیکەی کە دەکاتە خێزان  ٤٤٥٥کە ڕاپۆرتی کردووە  پەنابەراننێودەوڵەتی بۆ ێکخراوی ڕمانگی حوزەیران، ی ٤٧تا  ٠٢لە نێوان 
عێرالی ئاسایشی هێزەکانی تکریت لەوەتەی گەڕاونەتەوە بۆ لەزای کە کەس  ٠٠٥٥٥خەمالندنێکی تکریت. کەس( گەڕاونەتەوە بۆ شارۆچکەی 

 هاوکاری خۆران. مرۆییە، لەوانە کۆمەکی فریاگوزاری بە بەپەلە پێویستیان زۆربەیان گرتەوە دەست لە مانگی نیسان. دووبارە ناوچەکەیان 

 

پێویستیەکانی  ئاوارە جێبەجێ کرا بۆ هەڵسەنگاندنی مرۆیی فرە ئاژانسی هەڵسەنگاندنێکی کاروانێکی مانگی حوزەیران،  ٠٥لە  ڕۆژی 
سەردانیان کۆکردنەوەی ئاوارەکان سەنتەری و چەندین شوێن . سەاڵحەددینبۆ پارێزگای نەوە ێگەڕب بە نیازنکە ئەو ئاوارانەی و ناوخۆییەکان 

و کۆمەڵگا خانەخوێکان لەالیەن خۆران دابین کرابوو هەرچەندە ، زڵوعیەناحیەی لەوانە ، بەلەدسامەڕا و  تکریت،لەزاکانی لەناو خودی کراوە 
 کەل و پەلە سەرەکی دەبینن، هەروەها نیگەرانیەکی خۆران وەکو ئاوارە ناوەخۆییەکان ، ناوخۆییخێرخوازی گروپەکانی 

سنورەکان و ناوەکانی کە نیشان دراون و هێلکاریەکانی کە لەسەر ئەو نەخشەیە بەکارهێنراون فەرمی نیە و لەالیەن نەتەوە 

دروست کراوە.  ٤٥٠٠ی تەموزی ٤یەکگرتووەکانەوە لبوڵ کراوە. ئەم نەخشەیە لە بەرواری  
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لەو تکریت، لە لەزای ئەلعەلەم نەیتوانیبوو دەستی بگات بە ناحیەی تیمەکە جل و بەرگی مندااڵن. دەستەی چێشتخانە و ناخۆراکیەکان وەکو 
  زانراوە.کەس( بەم دواییە ئاوارەبوون ڕاپۆرت کراون کەوا شوێنەکەیان  ٤٥٢٥٥کە دەکاتە )نزیکەی خێزان  ٠٢٥٥زۆربەی کە شوێنەی 

 
ی مانگی حوزەیران. ٤٠کرایەوە لە ڕۆژی دەرگای فەرمی بە شێوەیەکی لە پارێزگای سلێمانی بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان ئاشتی خێوەتگەی 
و ڕێکخراوی کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران ڕێکخراوی کەس.  ٠٥٥٥بۆ هەیە توانایەکی پالن بۆ دانراوی خێوەتگەکە 

عەربەت بۆ ئاوارە خێوەتگە لەرەباڵغەکە لە خێوەتگە تازەکە بۆ ڕۆژانە دەگوزانەوە کەس  ٠٠٥خێزان کە دەکاتە  ٠٥بۆ پەنابەران یەکگرتووەکان 
لە عەربەت  بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان خێوەتگەی خۆبەخشانەیە. پرۆسەکە کردۆتەوە کە  ئەوەیان پشتڕاستسلێمانی، و  لەهەروەها ناوخۆییەکان، 

  کەس. ٢٠٥٥توانای پالن بۆ دانراوی نیشتەجێ دەکات لە بەرامبەر ئاوارەی ناوخۆیی  ٠٠٥٥٥نزیکەی ئێستادا 
 

پارێزگای خەڵکی کە ئاوارە ناوخۆییەکانی لەگەڵ کەرکون، لە پارێزگای گەڕانەوە بەناچاریەکان نیگەرانیان دەربڕیوە سەبارەت بە هاوکاران 
کارتی و ناسنامەکانیان ڕاپۆرت کراون کە ئەوان ئاوارە ناوخۆییەکان . تاکو بگەڕێنەوە فشاریان خراوەتە سەرڕاپۆرت کراون کەوا دیالەن 

هەردوو دالوق. خاڵی پشکنینی لە ڕێگەی لە کەرکوکەوە دەرکرابوون هەندێکیان نیشان کراوە. ان ئاڵۆزکراوە یان گشتیسیستەمی دابەش کردنی 
لە پرۆسەی کە ئەوان پشتڕاستیان کردۆتەوە بۆ نەتەوە یەکگرتووەکان کوردستان پارتی دیموکراتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و  ئاسایشی

بۆ بڕیاردان تێڕوانینێن لەگەڵ دیالە کە لە کەرکون نیشتەجێن ئاوارە ناوخۆییەکانی ۆکردنەوەی زانیارین لەسەر ژمارەی تەواو و دروستی ک
کەسێکەوە، پشتگیری کردنن لەالیەن بەبێ نووسراوی کە  و ئەوانەی دیالە،ناوخۆییە تۆمارنەکراوەکانی ئاوارە لەوەی کە کێ دەبێت بگەڕێتەوە. 

  .لێدەکرێتمەترسی دەرکردنیان ڕاپۆرت کراون کەوا 
 

وەزارەتی مانگی حوزەیران، ی ٤٤هەروەن لە ڕۆژی بۆ کەسە ئاوارەکان دەرچوواندووە کارتی زیرەکی  ٢٤٥٥٥٥عێراق زیاتر لە حکومەتی 
بەغدا،و لە پارێزگای  کارت ٠٠٤٥٤، دەرچووبوون  هەولێرلە پارێزگای کارت  ٠٠٤٠٧ژمارانە، لەو ڕاپۆرتی کردووە.  کۆچ و کۆچبەران 

کە تەرخان کراوە وەربگرن بەخشینە داراییەکان دەدەن ڕێگە بە ئاوارە ناوخۆییەکان کارتە زیرەکەکان کەرکون. لە پارێزگای  کارت ٢٠٠٠٥
 .٤٥٠٠بۆ ساڵی گشتی نیشتمانی لە بودجەی بۆیان 

 
کە  دابین دەکات مرۆییبۆ هاوکارانی بەخشینەکان پاڵپشتیە داراییەکە بەرەوپێشەوە دەچێت. دامەزراوە و عێراق مرۆیی دارایی کردنی پاڵپشتی 

بەناوی مرۆیی ڕێکخەری  لەالیەنبەڕێوەدەبدرێت پاڵپشتی دارایی مرۆیی عێراق عێرالەوە دەچن. پێویستیە زۆر گرنگەکانی بەهانای 
دوو ، انکۆمەن بەخشدوو  نوێنەرانی پێن دێت لەکە ڕاوێژکاری، دەستەی ڕاوێژکاری کراوە لەالیەن و کۆمەکی فریاگوزاری هەماهانگیکاری 

. ئۆچا داوەبە نووسینگەی پەیمانی کارگێڕی و بەڕێوەبردن ئۆپەراسیۆنی نەتەوە یەکگرتووەکان. دوو ئاژانسی و ناحکومی ڕێکخراوی 
لە تەرخان کردن یەکەم گروپ. هاوکارانی خستنە کاری و پاڵپشتی کردنی دارایی پرۆسەی لە ئاسانکاری دەکەن گروپەکە هەماهەنگیکارانی 

هۆڵەندا و میرنشینی یەکگرتوو، ێستادا،  لە کاتی ئمانگی ئاب. لە ناوەڕاستی بۆ هاوکاران خەرج کراوە و  پێدەکات،تەمووز دا دەست  مانگی
میلۆن  ٤٥لە بریتی یە هەرێم لە ناوخودی پاڵپشتی دارایی  نامەی دەستپێکیایی مرۆیی عێراق. سوید بەشداریان کردووە لە پاڵپشتی دارئەڵمانیا و 

   کۆمەن بەخشان.لەالیەن پاڵپشتی دارایی دەگۆڕێت درێژکردنەوەی  بڕی کۆتاییهەرچەندە دۆالری ئەمەریکی، 
 
 

 شوێنی حەوانەوە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان  

 بەهاناوەهاتن:

  دابەش کردنەکانی کەس( لەگەڵ  ٠٢٠٢٥کە دەکاتە )کردووە خێزانی ئاوارەی ناوخۆییان  ٤٢٢٥هاوکاری زیاتر لە هاوکارانی گروپ

 شوێنی حەوانەوە. دەستپێشخەریەکانی و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان 

  کەس( لە لەزای  ٢٠٥٥کە دەکاتە )خێزانی ئاوارەی ناوخۆیی  ٠٥٥بۆ هاوینە دابەش کردنەکانی کەل و پەلی هەولێر، لە پارێزگای

  . تەواو کراون مەخمور

  ئاشتی بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان دەستی بۆ خێوەتگەی عەربەت بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان خێوەتگەی جوالندنەوەی نی، سلێمالە پارێزگای

 پێکردووە. 

  و پەلەکانی هاوینەیان  کەلکەس( پێداویستیەکانی  ٢٤٥٥)کە دەکاتە خێزانی ئاوارەی ناوخۆیی  ٧٥٥سەاڵحەددین، لە پارێزگای

 سامەڕا. بەلەد و وەرگرتووە، لە لەزاکانی 

  خێزانی ئاوارەی ناوخۆیی  ٤٠٥کە زیاتر لە ئایینیان تەواو کردووە باڵەخانەی  ٠٥نۆژەنکردنەوەی هاوکاران واسیت، لە پارێزگای

 . نمانیەلە لەزای کەس(  ٠٠٠٥)کە دەکاتە لەخۆدەگرێت 

  کۆکردنەوەی ئاوارەکانیان تەواو دوو سەنتەری نۆژەنکردنەوەی وسافە، هاوکاران ڕئەلمەنسور و بەغدا، لە لەزاکانی لە پارێزگای

خێزانی  ٠٠٥کەس( م لەو کاتەی  ٠٠٥کە دەکاتە )تێدانیشتەجێن خێزان ئاوارەی ناوخۆیی  ٠٥)مزگەوتەکان( کە زیاتر لە کردووە 

 بۆ دامەزراندنیان لەسەر چیمەنتۆ. کەس( ڕەشماڵەکانیان وەرگرتووە ٠٥٥کە دەکاتە )ئاوارەی ناوخۆیی تر 
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وەرزی کەل و پەلە ناخۆراکیەکانی کەس( پێداویستیەکانی  ٤٧٥٥یی کە دەکاتە )خێزانی ئاوارەی ناوخۆ ٢٠٥ لە پارێزگای بەغدا،

 مەحمودیە. کەرخ و لەزاکانی لە هاوینەیان وەرگرتووە 

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

 ۆراکیەکان بۆ ئاوارە کەل و پەلە ناخو  ەشوێنی حەوانەوی دارایی سنوردار بەردەوامە لە ڕێگری کردن لە بەهاناوەهاتنی پاڵپشتی کردن

 ناوخۆییەکان. 

 

 ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی   
 

 پێویستیەکان:

  ئاستی پان بەرزکردنەوەی پێویستیان بە ، لادسیە پارێزگاری شەمیە،  وکەس( لە لەزاکانی ئافاق  ٤٠٢٥کە دەکاتە )خێزان  ٢٢٥زیاتر لە

 هەیە. و خاوێنی 

  پان و خاوێنکردنەوە و ئاو و بەبێ ئاسانکاریەکانی ڕەشماڵ دامەزرابوون  ٠٠٥، لە پارێزگای ئەنبار، عامریەت ئەلفەلوجەلە ناحیەی

  خاوێنی. 

  مەنسوڕیە لە ناحیەی و مولدادیە پێویستە بۆ لەزای ئاو و خاوێن کردنەوە و پان و خاوێنی بۆ پێویستیەکانی خێرا هەڵسەنگاندنێکی

  گەڕاونەتەوە. کەس(  ٧٤،٥٥٥)خێزان کە دەکاتە  ٠٤٥٥٥کە زیاتر لە دیالە لەو شوێنەی پارێزگای 

 پێویستیەکی گرنگیان بە ، نەجەفکەربەال لە پارێزگای بەرەو  نکەس( لە ڕێگادا ٤٠٥)کە دەکاتە خێزانی ئاوارەی ناوخۆیی  ٠٠

 پان و خاوێنی.  کەل و پەلەکانیالبردنی ئاوی پیس و ئاسانکاریەکانی کۆکردنەوەی پاشماوە هەیە، هەروەها 

 لە دەمێنێتەوە کێشەداری  بە پان و خاوێنیکەل و پەلەکانی و   بە خاوێن کردنەوەی سەرەکیدەستگەیشتنی تەواو و  نەبوونی ئاو

 میسان. عەمارە، لە پارێزگای لە لەزای بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان ئەلڕەحمە خێوەتگەی 

  بە زیمار پێویستیان لە پارێزگای بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان چێبایش لە خێوەتگەی پان و خاوێنی خاوێن کردنەوە و ئاو و ئاسانکاریەکانی

 نۆژەنکردنەوەیە.

 

 بەهاناوەهاتن: 

 

 و نخەیب لە پارێزگای ئەنبار دەستیان پێگەینراوە لەسەر ئەلفەلوجە ئاوارەی ناوخۆیی لە ناحیەکانی حەبانیە، عامریەت ٤٠٠٥٠ ،

 بنەمای ڕۆژانە لە ڕێگەی تانکەری ئاو. 

 

 ئەبو غرێب، لە لە لەزای ئەلئەهل بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان کەس( لە خێوەتگەی  ٠٠٥٥خێزانی ئاوارەی ناوخۆیی کە دەکاتە ) ٤٠٥

ێداویستی ئاوی خێزنی پ ٤٠وەرگرتووە، هەروەها زبڵیان کارتۆنی عەالگەی  ٠٠ساردکەرەوە و  ٤٠٥مەسینە و  ٤٠٥بەغدا، پارێزگای 

 پان و خاوێنی. دابین کردنی ئاو و پاكکردنەوەی حەبەکانی سەلەکان و و گالۆنەکان خێزان بەش دەکات، پێن هاتوون لە  ٠٥کە بۆ 

  ئاوارەی لوتابی  ٤٠٥٥بۆ دابین کردووە پان و خاوێنیان خاوێن کردنەوە و ئاو و هاوکاران لە پارێزگای بەغدا خزمەتگوزاریەکانی

 کەس(.  ٤٢٥٥٥خێزانی ئاوارەی ناوخۆیی کە دەکاتە ) ٢٥٥٥ئەبو غرێب و لە لەزای کشتوکاڵی ناوخۆیی لە کۆلێژی 

 وەرگرتووە تانکی ئاویان  ٠٥سەاڵحەددین، بەلەد، لە پارێزگای کەس( لە لەزای  ٠٠٥٥خێزانی ئاوارەی ناوخۆیی کە دەکاتە ) ٤٠٥

 پان و خاوێنی. خاوێن کردنەوە و ئاو و پێداویستیەکانی لیتر بۆ هەر تانکیەن، لەگەڵ  ٠٥٥٥لەگەڵ توانای 

  کەس( لە پارێزگای  ٠٥٥)خێزانی ئاوارەی ناوخۆیی ئەنبار کە دەکاتە  ٠٥٥جێبەجێ کرا بۆ پان و خاوێنی ووشیارکردنەوەی هەڵمەتێکی

 لادسیە. 
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 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

 

  لەو شوێنەی کە ئاسایش هێزەکانی لەگەڵ هەروەها ، کارەکان بەڕێوە دەبەنکە  ڕێکخراوە ناحکومیەکانهەماهەنگی نزیکتر لە نێوان

 خزمەتگوزاریەکان. تەواوی کۆمەکیەکان و گەیاندنی لە داوا دەکرێت بۆ دڵنیابوون ، پێویستە

  کاریگەری ئاو و خاوێن کردنەوە و پان و خاوێنی لەسەرتاسەری وواڵت بە شێوەیەکی خراپ دابین کردنی بەهاناوەهاتنێکی

بەردەوامەکان لە ماوەیەکی کەم دا دووچاری داخستن  زۆر پێویستە ئۆپەڕاسیۆنە سنوردارکراوە بەهۆی پاڵپشتی دارایی. زۆربەی

ی لە کۆتایی مانگی تەمووز ئەگەر پاڵپشتی دارایدادەخرێن نی ئاو و خاوێن کردنەوە و پان و خاوێبەرنامەکانی لەسەدای  ٢٥دەبنەوە. 

 زیاتر دابین نەکرێت.

 
 

 ئەمن و ئاسایشی خۆراك  

 :پێویستیەکان

  ٠٠لەسەرتاسەری بە هاوکاری خۆران هەیە بەردەوام پێویستیان کەس ملیۆن  ٢.٢کە ڕاپۆرتی کردووە خۆران گروپی ئەمن و ئاسایشی 
 پارێزگا. 

  ڕێکخراوی لە دوورەوەی کۆنتڕۆڵ کردنی ئامێری ئایار، مانگی بەرەو خراپی دەچێت زیاتر لە ئەنبارخۆران لە پارێزگای بەکارهێنانی
گۆشت و وەکو کەمتر بەکارهێناوە بە پرۆتینیان دەوڵەمەند  خۆراکیئاوارە ناوخۆییەکان ڕاپۆرتی کردووە. پرۆگرامی خۆراکی جیهانی 

ڕاپۆرتیان  و بۆ کراوە دراسەیەکیانسەرۆن خێزانە ئاوارەکان نیوەی پێشوو. مانگەکانی شەکرە بە بەراورد لەگەڵ بەرهەمەکانی هێلکە و 
  .دراسەیەئەم هەفتەی پێشتر بۆ خوێندنەوەی خۆران بکڕن، لە  تاکوهەیە لە پارە کەم و کورتیان لە خۆران، یان کە کردووە 

 بەهاناوەهاتن:

 لە مانگی حوزەیران وەرگرتووە. خۆراکی خێزانیان پارچەکانی ئاوارەی ناوخۆیی لە خێوەتگەکان  ٤٠٥٥٥٥ 

  ئەنبار و پارێزگاکانی جەختکردنەوەیەن لەسەر لەگەڵ بۆ ئاوارە تازەکان زیاد دەکەن دابەش کردنە فریاگوزاریەکان گروپ هاوکارانی

 سەاڵحەددین. 

  بۆ ژەمە ئامادەکراوەکان   -دابەش کردووە خێرای بەهاناوەهاتنی  خۆراکی پارچەکانیخۆران ئەمن و ئاسایشی گروپی هاوکارێکی

 ی حوزەیران. ٤٠نەینەوا، لە ڕۆژی ، لە پارێزگای تەلعەفەرلەزای کەس لە  ٠٥٥٥بۆ نزیکەی  –سێ ڕۆژ بۆ ماوەی خواردن 

  دهۆن. لە پارێزگای دەستنیشان کراون ئاژەاڵن دابەش کردنی خۆراکی بۆ سوودمەندبووان 

  دهۆن و نەینەوا و لە پارێزگاکانی تەواو کرابوو  سوودمەندبوو ٠٥٥٥٥بۆ هەندێ لە کیمیاوی مەوادی دابەش کردنی خولی دووەمی

 سلێمانی. کەرکون و هەولێر و 

  

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  مرۆیی  هاوکارانیووبارە کۆنتڕۆڵ کراوی ئەم دواییە. دتکریتی شارۆچکەی دەستیان بگات بە گروپ نەیانتوانیوە هاوکارانی
 مرۆیی دابین بکەن. دەستگەیشتن بۆ هاوکارانی تاکو لەگەڵ حکومەتی عێراق هەماهەنگی دەکەن 

  کە ئەو ئاوارانەی لەوانە ەمێننەوە بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان، بە داخراوی دسلێمانی و پارێزگای لەالیەن پشکنین کۆنتڕۆڵ کراون خاڵەکانی
ئەو بەهاناوەهاتنی پالنێکی کار بۆ ڕەزامەندیان دەربڕیوە لە بارەی ناوخۆیی دەسەاڵتدارانی ئەنبار ئاوارەبوون. پارێزگای لە بەم دواییە 

هاتنەژوورەوە بۆ  تاکو بێنەلە خاڵی پشکنینەکە هەندێ خێزان لەبەر چاودەگرێت کە چاوەڕێ دەکەن و کە لەو خاڵی پشکنینەن  خەڵکەی
 دەرگای دەکرێتەوە. تەزەر دێ بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان خێوەتگەی کاتێن کەالر، ناو لەزای 

  دارایی زیاتر،  بەبێ پاڵپشتی کردنێکیە زۆر گرنگەکان. پێویستیلە بەهاناوەهاتنی لە ڕێگری کردن بەردەوامە دارایی پاڵپشتی کردنی
 کۆتایی مانگی ئەیلول. بەردەوام نابێت لە دوای خۆران دابەش کردنە بەردەوامەکانی بەردەوام، 
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 تەندروستی  

 

 بەهاناوەهاتن:

 ی مانگی حوزەیران جێبەجێ کرابوون. دابین کردنی دەستپێشخەری چاودێری ٤٠ – ٤٥ڕاوێژکاری تەندروستی لە نێوان  ٤٠٠٠٠

 کۆمەاڵیەتی دەگرێتە خۆی. - مێشن و هاوکاری دەروونیتەندروستی سەرەتایی گشتگیرە و نەخۆشیە نەگواستراوەکان و تەندروستی 

 

 لەدایكبوونی تریش لە ڕێگەی نەشتەرگەری لەو ناوچانەی کە  ٧٠٧لەداین بوون لەالیەن مامانانی شارەزا هاوکاری کرابوون و  ٤٠٠٠
 ئاوارە ناوەخۆییەکان جەختیان لەسەرکراوەتەوە جێبەجێ کرابوون. 

 
 بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان و کۆمەڵگا زیان بەرکەوتووەکان جێبەجێ کرابوون، لەوانە چارەسەری  تایبەت ڕاوێژکاری تەندروستی ٢٥٤٥

نەخۆش لە نەخۆشخانە  ٤٠٤٠کۆمەاڵیەتی.  -بۆ نەخۆشیە درێژخایەنەکان، هەروەها تەندروستی مێشن و هاوکاری دەروونی
 خەوێندراون. 

 
 وە لە گەیاندنی خزمەتگوزاریەکانی چاودێری تەندروستی لە ڕێگەی تیمە یارمەتیان پێشکەش کردو هاوکارانی گروپی تەندروستی

گەڕۆکەکان و سەنتەرەکانی تەندروستی جێگیرلە ناحیەی عامریەت ئەلفەلوجە، لەگەڵ هەردوو الی پردی بیزبز، لە شارۆچکەی 

 حەبانیە و ناحیەی خالدیە لە پارێزگای ئەنبار.  

 
 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

 پاڵپشتی کردنی دارایی سنوردار ی تەندروستی دادەخرێن پێش مانگی ئۆکتۆبەر ئەگەر پاڵپشتی دارایی زیاتر دابین نەکرێن. بەرنامە ٠٠

 تەندروستی. پێویستیە زۆر گرنگەکانی بە شێوەیەکی خراپ کاریگەری دەبێت لە بەهاناوەهاتنی 

 

 پەروەردە 
 

 

 

 پێویستیەکان: 

  بەهۆی پەروەردەیان و ساڵی دان  ٠٧تا  ٢لە نێوان  کە تەمەنیان عێراقهەرزەکار لەسەرتاسەری ملیۆن منداڵ و  ٠.٠نزیکەی

 ملمالنێکەوە پچڕاوە. 

  ئەم ساڵلە کۆتایی لەدەستداوە ئاوارە یەن ساڵی تەواوی خوێندنیان مندااڵنی هەموو لەسەدای  ٧٥نزیکەی . 

  ملیۆن مندااڵنی کۆمەڵگا خانەخوێکان بەهۆی لەیرانەکەوە لەسەرتاسەری عێراق زیانیان بەرکەوتووە، ئەمەش کۆت و بەندێکی  ٤زیاتر
 زیاتر دەخاتە سەر سیستەمی پەروەردە کە پێش وەختە ئەرکێکی زۆری بەسەر شانەوەیە. 

 
 

 بەهاناوەهاتن: 

  لە کە خوێندیان ئەم ساڵ بۆ ئەو مندااڵنەی  هاوینەی گەیشتن بە خوێندنی یتایبەتپۆلەکانی هاوکارانی گروپ جەخت دەکەنەوە لەسەر

 ساڵی ئەکادیمی پار. لە ماوەی دەستچووە 

  زیاد تواناکانیان حوزەیران، ی ٤٠بەغدا لە ڕۆژی ئەبو غرێب لە پارێزگای لەزای بۆ دوو لوتابخانە لە گەیەنرابوون سێ پۆلی فابریکی

ئەلیەرمون دوو پۆلی تری وەرگرت بۆ لە لوتابخانەی سەرەتایی پارێزگای ئەنبار. مندااڵنی ئاوارەی ناوخۆیی بۆ لەخۆگرتنی دەکەن 

تری وەرگرت بۆ یەن پۆلی ئەلیەرمون بۆ کچان لوتابخانەی لەوکاتەی لوتابی ئاوارەی ناوخۆیی لە لوتابخانەکە،  ٤٥٥خۆگرتنی 

 لوتانی ئاوارەی ناوخۆیی.  ٠٠٥لەخۆگرتنی 

 کە مندااڵنی ئاوارە ئەو لوتابخانانەی کە گەیەنراوە بۆ فابریکی پۆلی  ٠٥بۆ کۆی دواهەمین کاروانی بریتین لە پۆلی فابریکی  ٠

 یەکە ٠٥لوتابی.  ٢٤٥٥پەروەردە بۆ زیاتر لە دەستگەیشتن بە زیاد کردنی مانگی ئادار، لەوەتەی لە خۆدەگرن ناوخۆییەکان 

 بەغدا.لە پارێزگای  ٤٧بابل و لە پارێزگای  ٠گەیەنرابوون بۆ پارێزگای دیالە، 

 
 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 
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 بۆ ئەو لوتابخانانەی کە ئێستا هەن لە ناوچە زیان بەرکەوتووەکان بە دوو کاتی دەوام و سێ کاتی دەوام کارەکان بەڕێوەدەبەن 

 لەخۆگرتنی داوایەکان. 

 

  .نەبوونی مامۆستایانی شارەزا لە ناوچە زیان بەرکەوتووەکان، جۆری ئەو پەروەردەیەی کە دابین کراوە الواز دەکات 

 

  پاڵپشتی کردنی دارایی لە ئاستێکی نزم دەمێنێتەوە بۆ گروپی پەروەردە، کە بە شێوەیەکی ڕاستەلینە بەهاناوەهاتنی فریاگوزاری

 پەروەردە سنوردار دەکات.  

 
 

  پاراستن 

 

 پێویستیەکان: 

  ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان بەردەوامی سەرەڕای سەاڵحەددین تکریت لە پارێزگای بەردەوامن لە گەڕانەوە بۆ ناوچەی خێزانە ئاوارەکان

 بێجی. لە لەزای 

 

 بەهاناوەهاتن: 

  بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان لێژنەکانی کرد لەگەڵ بانگەشەی بە سەرکەوتوویی تۆمارکردن هاوکاری و و پاراستن  سەنتەریتیمێکی

ئاو لە ناحیەی عامریەت ئەلفەلوجە، لە بەڕێوەبەرایەتی کەس( لە بەردەوام  ٠٥٥خێزانی ئاوارە کە دەکاتە ) ٠٥٥بە ئاو بۆ دەستگەیشتن 

 ئەنبار.پارێزگای 

  خێزانی ئاوارەی  ٠٠٥کەس( لە کۆی  ٠٠٤خێزانی ئاوارەی ناوخۆیی کە دەکاتە ) ٠٤بۆتە دەرەنجامی بانگەشەکردن هەوڵەکانی

بۆ ئاوارە لە خێوەتگەی عبدلکریم عاتەن وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران لەالیەن کەس( تۆمارکراون  ٤٠٥٥ناوخۆیی کە دەکاتە )

 لە شاری بەغدا.  سەدر ئەلیوسفیەلە ناوچەی ناوخۆییەکان 

  هەڵسەنگاندنەکە  نەینەوا دەستی پێکرد.الدێ بەهۆی مین لە ناوچەکانی زومار، سنونێ و ڕەبیعە لە پارێزگای  ٢٥ یپیسبووندراسەیەکی

لەو شوێنەی کە پێویست چااڵکیەکانی هەماهەنگی کۆمەڵگا پاککردنەوەی زیاتر و هاوکاری دەکرێت و بەدواداچوونی بۆ دەکرێت لەگەڵ 

 بێت. 

  دەستی تابلێتێکی دهۆن بە بەکارهێنانی سەرۆن خێزانی ئاوارەی ناوخۆیی جێبەجێ کرا لە پارێزگای  ٠٧٠چاودێری کردنی پاراستن بۆ

 لەسەر بنەمای سیستەمی چاودێری کردن. 

  لە دەوروبەری بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان ئەلتەکیە لە خێوەتگەی دامەزراون مندااڵن ژینگەکانی لە ڕێگەی هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی
  بەغدا. 

 

 هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە

 پێویستیەکان: 

 

  بۆشاییەن دەمێنێتەوە لە زۆربەی خێوەتگەکانی ئاوارە ناوخۆییەکان. پاشماوە وەکو پێویستی زۆر بۆ بەڕێوەبردنی 

 

  پێویستیە لەپێشینە سەرەکیەکان وەکو فلینەکان، سەالجە بچووکەکان و ساردکەرەوەکانی هەوا، ی وەرزی هاوینە، وەکو و پەلەکانکەل

 دەمێننەوە. 

 
 

 بەهاناوەهاتن: 
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  لەسەر عەربەت بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان لیتری ئاو بۆ خێوەتگەی  ٤٥٥٥٥٥دەستی کردووە بە دابەش کردنی وەزارەتی کۆچ و کوچبەران
کۆی ن. ولە خێوەتگەکە دابەش کرابەکاردەهێنرێت بۆ یارمەتیدانی ساردکەرەوەکانی هەوا کە بەم دواییە  زیاترکۆمەکی بنەمای ڕۆژانە. 

ڕێکخراوێکی دابەش دەکرێن لەالیەن لیتری ڕۆژانە لە ئێستادا  ٢٠٥٥٥٥لیتر ڕۆژانە.  ٠٠٥٥٥٥دەگاتە ئاوی دابەش کراو بڕی 
 ناحکومی. 

 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان گروپی  
 

 

 :بەهاناوەهاتن

 بااڵی نەتەوە ڕێکخراوی کۆمیسیاری لە نووسینگەی پەیوەندی سەنتەری بۆ جوالندنی  پالنی بۆ دانراوەدهۆن بۆ پارێزگای  کاروانێن

 جیهان. لە ئوتێلی خۆراکی جیهانی ڕێکخراوی پرۆگرامی نووسینگەی بۆ بۆ پەنابەران یەکگرتووەکان 

 

 ڕێگریەکان: بۆشاییەکان و 

 

  پاڵپشتی کردنی دارایی زۆر کورتهێنانی  سنوردارکراو لەگروپی پەیوەندی فریاگوزاری عێراق کارەکان بەڕێوەدەبات لەناو خودی

 . ٤٥٠٠بۆ ساڵی پێویستیە پالن بۆ دانراوەکان بۆ پڕکردنەوەی پاڵپشتی دارایی زیاتر داواکراون گرنگ. 

   کەل و پەلەکان   

 بەهاناوەهاتن:

  گروپی کەل و پەل دەستنیشانی پێویستی دەکات بۆ تازەترین زانیاری کەل و پەلی بەردەوام لەسەر بارودۆخەکانی شەلام و جەنجاڵیەکان
 و بەرجەستەکردنی موڵن. 

 
  گروپەکە لە نزیکەوە لەگەڵ هاوکاران هەماهەنگی دەکات بۆ باشتر کردنی زانیاری و بەشداری پێکردنی موڵن، دابین کردنی

 ەتگوزاری باو و هاوکاری لە خەزن کردن.خزم
 

  .گروپەکە یارمەتی هاوکاران دەدات بە خزمەتگوزاریەکانی خەزنەی باو لە هەولێر و دهۆن 
 

 

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

 هەڵبژاردە گروپی کەل و پەل لە ئێستادا ڕوو لەزیاد بوونە. بەغدا باو لە پارێزگای بۆ خەزنەی  لەالیەن هاوکاران داواکاریەکان
 دەکاتەوە.  تالیکە لەبەردەستدان جیاجیاکان 

 

 هەماهەنگی گشتی

ئەم هێلە گەرمە زانیاری لەبارەی کرد. بەکارەکانی ی حوزەیران دەستی ٠٥لە ڕۆژی سەنتەری پەیوەندی فرە ئاژانس بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان 
تۆمارکردن، پەروەردە، تەندروستی، دابین دەکات، لەوانە  ئاوارەبووی عێراقبۆ هاواڵتیانی ملمالنێ لەسەر بەرجەستەبوونی خزمەتگوزاریەکان 

 خزمەتگوزاریەکە لەم نزیکانە فراوانتر دەبێت بۆ بەسڕە و تەواوی عێراق. لە هەولێر دەستی پێکردووە، دابین کردنی شوێنی حەوانەوە. 
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 قەیرانەکەزانیاری لەسەر 

ئەنبار، لەگەڵ لە پارێزگای  نەوەکەجەختیکردلەسەرەتادا لە عێراق سەری هەڵدا.  ٤٥٠٢ساڵی کانوونی دووەمی لە مانگی ملمالنێ ی چەکداری بەرفراوان و توندوتیژی 
زیاتر ئاوارەکردنی کە بووە هۆی بە شێوەیەکی خێرا گەشەی سەند، کاریگەریەکانی و توندوتیژی زیانیان بەرکەوتووە،  تایبەتکە بە شێوەیەکی  بوو فەلوجەڕومادی و شارەکانی 

بەشێکی کۆنتڕۆڵی موسڵ و هێرشی کردە سەر موسڵ و تر، گروپە چەکدارەکانی بە یەکەوە لەگەڵ داعش، ، ٤٥٠٢لە مانگی حوزەیرانی کەس لە مانگی ئایار.  ٠٥٥٥٥٥لە 
بە کۆمەڵی ئاوارەبوونی بەردەوامی ملمالنێ ی چەکداری، بووە هۆی . ئەمەش سەاڵحەددیننەینەوا و کەرکون و دیالە و پارێزگاکانی ناوچەکانی ، لەوانە باکوری عێراقگەورەی 

کۆت و بەندی خراپ یشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، و پچڕانی دەستگەمرۆڤ، مافە سەرەکیەکانی هاوواڵتیان و پاراستنی سیستەماتیکی ڕاستەلینە و پێشێلکاری ناوخۆیی، 
کە کەس ملیۆن  ٠زیاتر لە لەگەڵ لە جیهان، لەیرانە مرۆییەکان گەورەترین یەکێن لە لەگەڵ لە پێشبڕکێ دایە ئێستا عێراق دەرەنجامێن، وەکو لەسەر کۆمەڵگا خانەخوێکان. 

  . ٤٥٠٠مانگی حوزەیرانی هەروەن لە هاوکاری مرۆییە بە پێویستیان 

 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:   

 ,bosco@un.orgسەرۆکی نووسینگە،  ،گیۆڤانی بۆسکۆ

 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@ کۆمەاڵیەتی تویتەرعێراق لە تۆڕی لە بەدوا داچوون بۆ ئۆتچا بکەن 

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