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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

 ناوخۆیی و نێودەوڵەتی 
 هەماهەنگی ژیانی خەڵکان ڕزگاردەکات

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

 قەیرانی مرۆیی :عێراق
  (٢٠١٥ ئابیی ١٨ –١٢)  ٥٧ژمارە.   بارودۆخڕاپۆرتی 

 
 

ەمەکی ڕهەلەبەر گۆڕانی  .کراوە ئامادە مرۆییهاوکارانی بە هەماهەنگی لەگەڵ  لە عێراقمرۆیی اروباری ک هەماهەنگینووسینگەی لەالیەن ڕاپۆرتە ئەم 
ئابدا ی ٢٨ لە دەوروبەریداهاتوو اپۆرتی ڕ .بێتاچیتر دەقیق ندانراون ڕاپۆرتە  لەمستێك بە لیکە شوێنەکان ژمارەکان و کە هەیە  یئەگەر ،بارودۆخەکە
 . باڵودەبێتەوە

  هەواڵە سەرەکیەکان 

  لە بە تایبەتی دەمێنێتەوە، بە شڵەژاوی مرۆیی بارودۆخی
هێرشە کە چەند هەفتەیەك دەبێت لەو شوێنەی ئەنبار، پارێزگای 

لە خستنە بەردەوامیان هەیە شەڕی زەمینی ئاسمانیەکان و 
 مەدەنی.هاواڵتیانی ئەمن و ئاسایشی  سەالمەتی و مەترسی

 

   کەل و پەلەو دەستگەیشتن بۆ ئەو ئاوارانە ڕێگاکانی 
بە سنورداری هاوالتیانی مەدەنی دانیشتوانی بۆ سەرەکیەکان 

 . ننەوەدەمێ
 

  بەرەنگاریەك وەکو سەالمەت ئاوی خواردنەوەی تەواو و
ئاوی سەالمەت پلە بەرزەکانی گەرما؛  لە نێواندەمێنێتەوە 

ئاوارە  ٢٤٠٠٠بۆ ڕۆژانە  یکراوەتە تانکەری ئاو لەسەر بنەما
 ئەنبار. لە پارێزگای 

 

  بە کۆمەکیە پزیشکیەکان و ژیان دەرمانەکانی ڕزگارکردنی
لە تەندروستیەکان بۆ باڵەخانە ندرێن ێدەگەڕێگای ئاسمانی 

وەزارەتی کە لەالیەن ئەنبار، لە پارێزگای حەدیثە شاری 
 ئاسانکاری بۆ کراوە. تەندروستی 

  وانینێکی بارودۆخەکەڕتێ

سەرۆك وەزیران ی ئابدا، ١٦لە ڕۆژی سیاسی. چاکسازی پالنەکانی پڕۆسەکان و وەرگرتووە بە هۆی  یڕابردوو لە عێراق خەسڵەتهەفتەکانی 
ژیانی لە بەرەوپێش بردنی گۆڕانکاری بە ئامانجی وەزارەت،  ٢٢رەتەوە کەم کردەوە بۆ وەزا ٣٣لە وەزارەتەکانی ژمارەی حەیدەر ئەلعبادی 

جێگری سێ پۆستی بریتن لەوانە پۆستە دوورخراوەکان گەندەڵی. ڕیشەکێشکردنی دام دەزگاکانی حکومەت و بۆ پەرەپێدانی عێراق، خەڵکی 
دووبارە پێناسە پێناسەکردن و پێویستی بە لە ئەنجام دا سەرهەڵدەدەن، کە هەندێ لە وەزارەتەکان ڤ. مرۆوەزیری  مافەکانی و سەرۆك وەزیران 

   حکومەتی فیدڕاڵ.لەسەر ئاستی بەشدار دەبن پە مرۆییەکان گرو لەکە  ئەو کەسانەیکردنەوەی 
 

بەردەوامیان هەیە زەمینی شەڕی و  هێرشە ئاسمانیەکان کە ئەنبار لەو شوێنەی پارێزگای لە بە تایبەتی بە شڵەژاوی دەمێنێتەوە، بارودۆخی مرۆیی 
نەتەوە یەکگرتووەکان لەالیەن ڕاستەوخۆ بەشێوەیەکی  ڕاپۆرتەکان نەتوانراوەمەدەنی، هاوواڵتیانی ئەمن و ئاسایشی سەالمەتی و لە خستنە مەترسی 

بە  دەستگەیشتنڕێگاکانی مەدەنی. قوربانی کەوتنەوەی کە لەوانەیە ببنە هۆی  ەندەکهێرشە ئاسمانیەکان ئاماژە بە  واکەپشتڕاست بکرێنەوە 
بۆ کۆمەکی ڕێگاکانی و نیان بەرکەوتووە بەهۆی ملمالنێ شێوە زیاکە بە قورسترین بەجێدێڵن ئەو ناوچانە ئاوارانەی  بۆ ئەو سنورداری دەمێننەوە

ئاوارەکان بارەت بەوەی کە هەن سەرنیگەرانیەکان بەرکەوتووە، ئەوانیش زیانیان مەدەنی هاواڵتیانی بۆ دانیشتوانی کەل و پەلە سەرەکیەکان 

ملیۆن ٨.٦  
کەس پێویستیان بە 

 هاوکاریە

ملیۆن ٥.٦  
بە ئامانجی هاوکاری 

 کردنیان

ملیۆن ٣.٢  

بریتین لە کەسانی 
 ئاوارەی ناوخۆیی

ملیۆن ٢.٩  
کەسی ئاوارە کە لە 

خێوەتگەکان دەرەوەی 
 ژیان بەسەر دەبەن

ملیۆن ٣.٢  
کەسی زیان 

بەرکەوتوو لە 
 کۆمەڵگا خانەخوێکان

ملیۆن٠.٢٥  
 پەنابەری سوری

سنورەکان و ناوەکان کە نیشان دراون و ئەو هێلکاریەی کە بەکارهێنراوە لەسەر ئەم نەخشەیە  شوێنی نەخشەکە:

 بریتی نیە لە وێنەی فەرمی یان جێگای قبوڵکردن بێت لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکان 
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ڕەحالیە دوو هەفتە دەبێت لە بۆ ماوەی نزیکەی ئاوارە کە  ٧٠٠نزیکەی سەالمەتتر. بۆ ناوچەی پشکنین خاڵەکانی لە پەڕینەوە لە ڕێگریان لێکراوە 
ڕێگایان پێدرا ڕەزازە بپەڕنەوە بۆ ناو کەربەال، ناتوانن لە خاڵی پشکنینی و  ئەنبارلە پارێزگای ڕومادی باشوری گیریان خواردووە، کە دەکەوێتە 

عامریەت ئەلفەلوجە. ناوچەی بیزبز و پردی بەردەوام بوون لە پەڕینەوە بۆ ئاوارەکان . بپەڕنەوەلەگەڵ ئاوارەکانی تر ی ئاب تاکو ١٤ڕۆژی لە 
دەستگەیشتن لەوکاتەی بەردەوام لە گۆڕان دایە بەغدا بەیەکەوە دەبەستێتەوە ئەنبار و کە پارێزگاکانی پردی بیزبز دەگەنە ئەو ئاوارانەی ژمارەی 

  دەمێنێتەوە.بە سنورداری پردەکە لەسەرتاسەری 
 

لە عامریەت ئەلفەلوجە نیشتەجێبوون. ناوچەی و پردی بیزبز لە دەوروبەری کە ئەو ئاوارانەی بارودۆخی لە باشترکردنی بەردەوامن هەوڵەکان 
ئاوارە کە شوێنیان کرد لەو شوێنانەی خێوەتگە و  ١١سەردانی پاك و خاوێنی خاوێن کردنەوە و گروپی ئاو و هاوکارانی ی ئابدا، ١٦ڕۆژی 

یەك دەگرنەوە لەگەڵ کە برەکانی ئاو و جۆری دڵنیاکردنەوەی لەوانە بەهاناوەهاتن کارە لەپێشینەکانی بەغدا نیشتەجێبوون. لە ئەنبار و ناوخۆییەکان 
و پاك و خاوێنی ئاستی بەرزکردنەوەی چااڵکردنی تەوالێتەکان، دابین کردنی و زەوی تەختەی دووبارە دانانی  یەکان،ستاندەرە سەرەک
نەخۆشی. هەروەها بوونەوەی وباڵبۆ دەستنیشان کردنی تەندروستی هاوکارانی لەگەڵ بەهاناوەهاتن پالندانانی ئامادەکاریەکان و  بۆدەستپێشخەری 

بە ئاوی دەستگەیشتن سەالمەت. کۆمەکی لە باشتر دڵنیابوون ئاو دەکەن و تانکەری خزمەتگوزاریەکانی باشترکردنی سەیری چۆنیەتی هاوکاران 
راوەتە سەالمەت کلیتری ئاوی  ٤٩٢٠٠٠ی گەرما. زەکانپلە بەرماوەی بە درێژایی مەت وەکو بەرەنگاریەك دەمێنێتەوە تەواو و سەالخواردنەوەی 

ئەو لەوانە ئەنبار، پارێزگای سەرتاسەری ئاوارە لە ناوچەکانی  ٢٤٠٠٠خراپ لەسەر بارودۆخی بۆ البردنی ڕۆژانە تانکەری ئاو لەسەر بنەمای 
 . دەگوزەرێننژیان  حەبانیەشاری گەشتیاری نزیك پردی بیزبز و لە عامریەت ئەلفەلوجە و دەرەوەی خێوەتگەکان لە ناوەوە و کە ئاوارانەی 

 
هەیە بۆ کەس کە دەستگەیشتنی سنورداریان  ٨٠٠٠٠بەرەنگاریەك دەمێنێتەوە لەگەڵ نزیکەی وەکو لە ئەنبار، لە حەدیثە، هەروەها ەکە بارودۆخ

و ژیان  ی ڕزگارکردنیکاندەرمانەناردنی عێراق هاوکاری کردووە لە تەندروستی وەزارەتی . کەل و پەلەکانو خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان 
حەوت کاروانەکە تیایدا لەوانە پێکهاتبوو لە بە ڕێگای ئاسمانی.  ئەلئەنبارلە شاری حەدیثە لە قەزای تەندروستیەکان بۆ باڵەخانە کۆمەکی پزیشکی 

و نەشتەرگەری ، دوو پێداویستی ەکانزۆر پێویستدەرمانە لەگەڵ سەرەکی یەك پێداویستی فرە ئاژانس، لەوانە تەندروستی فریاگوزاری پێداویستی 
 کەس بۆ ماوەی سێ مانگ.  ١٦٠٠٠بەش دەکات بۆ چارەسەرکردنی کۆی کاروانەکە برینی سەخت. پێداویستی 

 

 بەهاناوەهاتنی مرۆیی

 پاراستن  

 پێویستیەکان:

  لە سنورداری بەهۆی مەترسیەکانی پاراستن ڕوو لەزیادبوون دەکەن لە ئەنبار بە شڵەژاوی دەمێنێتەوە و حەدیثە و مرۆیی لە بارودۆخی
لە بەنداوی ئاو ئاستەکانی کەمبوونەوەی بەهۆی کارەبا ڕاپۆرت کراوە نەبوونی . کەل و پەلەکانو دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان 

 حەدیثە. 
 

  دەگات بە دەستیان بە سنورداری ملمالنێ و ناوچەکانی کە دەچێتە دەرەوەی  پشکنینانە گیریان خواردووە و خاڵەلەئاوارەکان
ڕەزازە لە خاڵی پشکنینی ئاوارە ڕێگەیان پێدرابوو کە  ١٢٠٠ئابدا، نزیکەی ی ١٤لە ڕۆژی سیان لەسەر زیاد دەبێت. مەتر، خزمەتگوزاریەکان

ئاوارەکان لەوێ گیریان خواردبوو.  دەچێتهەفتە کە بۆ چەندین ئەوەی ، لە دوای ئەنبارڕومادی لە ، کە دەکەوێتە باشوری بپەڕنەوە لە ڕەحالیە
 . دەجولێن بەرەو پردی بیزبز و بەغداو بەرەو عامریەت ئەلفەلوجە 

 

 داوایەك هەیە بۆ ئاوارە بەردەوامە وەکو پێویستیەك. کچانی بۆ ئافرەتان و دەروونی کۆمەاڵیەتی یاسایی و هاوکاری  خزمەتگوزاریەکانی
. ەنپێشکەش دەک ژیان یلێهاتوویپەرەپێدانی کەسایەتی و وە هەروەها  ییپیشەیی لێهاتوو ەکانیمەشقکە خێوەتگەکان ئافرەتان لە سەنتەرەکانی 
تەندروستی ئافرەتان و مافەکانی بنەمای ڕەگەزی،  لەسەرتوندوتیژی لەسەر ڕێگری کردن لە دژی هۆشیارکردنەوە پێویستن دانیشتنەکانی 

  دووگیان. ئافرەتانی 
 

 بەهاناوەهاتن: 

  ٦١١یاسایی و بۆ هاوکاری حالەت تۆمارکراون  ٢٩٧زگاکانی ناوەڕاست. پارێئاوارەی لەخۆگرتووە لە  ٧٤٠٠هەڵسەنگاندنەکانی پاراستن 
هاوکاری دەتوانن کە کان ەێکخراوڕبۆ ئاوارەی هەژار ڕەوانە کرابوون  ١٧٦٥یاسایی. بەالیەنی کەمەوە ڕاوێژکاری هاوکاری حالەت بۆ 

 دابین بکەن. پارەی کاش پاك و خاوێنی( و ئاو و پێداویستی گالۆنەکانی خۆراك و کەل و پەلەکانی ناوماڵ )
 

  تۆمارکردن لەالیەن و پشکنین بە سەالمەتی لە خاڵەکانی لەسەر دەستگەیشتنی ئاوارەکان  دۆتەوەجەختیان کربانگەشەکردن دەستپێشخەریەکانی
دەستبەسەرکردن و بە هاوکاری کە پەیوەندی زانیاری و و بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان دەستگەیشتن کۆچ و کۆچبەران. وەزارەتی 

 بریتین لە کاری لە پێشینە. دەرکردنەکانەوە هەیە 
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  لە ئەنبار. لە خێوەتگە دەستنیشان کراوەکان دابەش کردووە خێزانەکانیان بۆ یبەت بە مندااڵن و پێداویستی تا ٢٠٠٠پاراستنی مندااڵن هاوکارانی
 پزیشکی. ی یستپێوهاوکاری لەسەر بنەمای بە  دەگاتدەستیان منداڵە هەژارەکان کە کردۆتەوە ئەوان دڵنیاییان هەروەها 

 

  پردی بیزبز دابەشکردووە. چوار ناوچە لە ئەنبار لەدەوروبەری لە ئافرەتانیان  پێداویستی ٢٠٠٠هاوکارانی پاراستن 
 

  دەستنیشان حالەتیان  ٢١، دابین کردووەئاوارەکان بۆ سەنتەرەکانی کۆکردنەوەی ڕووناککەرەوەیان پاراستن هاوکارانی باشور، لە پارێزگاکانی
داوە ئاوارەیان  ٩٠یارمەتی ڕەگەزی دابین کردووە و لەسەر بنەمای توندوتیژی حالەتی  ١٤هاوکاریان بۆ ، یاساییکردووە  بۆ کۆمەك کردنی 

  . تۆماربکرێنوەکو ئاوارە لەگەڵ دەسەاڵتداران تاکو 
 

  لێهاتوویی و پەرەپێدانی دانیشتنەکانی لە کەرکوك و یەحیاوە لەیالن و لە خێوەتگەکانی دەستیان بەکارەکان کردووە ئێستا ئافرەتان سەنتەرەکانی
 دابەش کرابوون. ئافرەتان پێداویستی  ٣٠٠یەحیاوە، لە خێوەتگەی . دەستیان پێکراوەکارامەیی 

 

  تەندروستی ئافرەتان لە ژێر یاسای عێراقی و مافەکانی بنەمای ڕەگەزی،  لەسەرتوندوتیژی  هۆشیارکردنەوە لەبارەیدانیشتنی  ٢٨سلێمانی، لە
  کردووە. کۆمەاڵیەتی ئافرەتانیان سەنتەرەکانی کچ سەردانی ئافرەت و  ٦٣٩. جێبەجێ کرابوون لە هەشت شوێنئافرەتانی دووگیان 

 

 عەربەت بۆ ئاوارە خێوەتگەی کۆڵەجۆ و ، لە کەالر و سلێمانیلە شاری داهێنان چااڵکی دانیشتنی  ١٠بەشداریان کردووە لە ئافرەت و کچ  ١٢٩
 جێبەجێ کرابوون. سەردانی مااڵن  ١٢٨هۆشیار کردنەوە، بۆ زیاتر زیاد کردنی لە سلێمانی. ناوخۆییەکان 

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

 پاراستنی یەکەکانی ناردنی پێویستیان بە هاوکاریە. لەو کاتەی و بیزبز لە خاڵی پشکنینی ئاوارە بە گیرخواردوویی دەمێننەوە  ٢٠٠ەی نزیک
بەهاناوەهاتن سنوردار تواناکانی هاوکارانی مرۆیی سنورداری ئامادەیی پردی بیزبز، نزیك ناوچەکانی لە  نڕوو لە زیادبوون دامندااڵن 
 دەکات. 

 

  ،هەفتەی  ڵڕوو لەزیادبوونە بە بەراورد لەگەبەاڵم نزم دەمێننەوە، بۆ خێوەتگە بە شێوەیەکی لە ئوتێلەکانەوە گواستنەوەکان ڕێژەی لە کەربەال
 کارەبا. دەبنەوە لە ئاو و  کەم وکورتیەکاندووچاری جوالون بەرەوخێوەتگە کە ئەو ئاوارانەی ڕابردوو. 

 

 

 پاك و خاوێنی ئاو و خاوێن کردنەوە و  

 پێویستیەکان: 

  خاوێن کردنەوەیە. ئاو و هاوکاری بە لە ئەنبار پێویستیان ڕومادی ئاوارە لە ڕەحالیە لە قەزای  ٦٠٠٠نزیکەی 
 

  لە کەم و کورتیەکان زیادی کردووە بەهۆی ڕومادی لە خالدیە لە قەزای خاوێن کردنەوە بۆ ئاوارەکان و  ئاوفشار لەسەر خزمەتگوزاریەکانی
 کان. ئاوارەژمارەی  زیادبوونێکیسووتەمەنی، نەبوونی ئاو، تۆڕی 

 

  بۆ ئاوی سەالمەت. دەستگەیشتنی باشتر هەیە لە ئەنبار پێویستیان بە ئاوارە لە شاری گەشتیاری حەبانیە  ٢٦١٠٠خەمالندنێکی 
 

  سەلە خاوێن کردنەوە و یەکەکانی ئاوارەی تازە داوای  ٤٥٠بەغدا، لە پارێزگای مەحمودیە لە قەزای ئەلڕەشید کەرەڤانەیی لە خێوەتگەی
  . پاك و خاوێنی دەکەنکەل و پەلەکانی و  زبڵپالستیکەکانی 

 

  تۆڕی بەستناوەیە بە بە نۆژەنکردنەوە و مەحمودیە پێویستی ئەکرەد زۆبیە لە قەزای خێوەتگەی ئاو لە دەوروبەری چارەسەری ووێستگەی
 ئاوارە.  ٢٤٠٠ئاوی شیاو بۆ خواردنەوە بۆ 

 

  لە قەزای کەرخ لە بەغدا وەکو بەرەنگاریەك دەمێنێتەوە. ئەلجەنابی دڵنیاکردنەوە لە ئاوی خواردنەوەی تەواو لە خێوەتگەی 
 

 پاك و خاوێنی و خاوێن کردنەوەیە. کەل و پەلەکانی بە ئاو و کەربەال پێویستیان شەقامی لە نەجەف نیشتەجێن، بەدرێژایی ئاوارە  ٢٥٠ 
 
 

 بەهاناوەهاتن: 
 

 ئەنبار. ئاوارە دەگەێنێت لە پارێزگای  ٢٤٠٠٠ئاوی سەالمەت کراوەتە تانکەری ئاوەوە لەسەر بنەمای ڕۆژانە کە سوود بە لیتری  ٤٩٠٠٠٠ 
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  کە بۆ  ٢ئەلئەمەل ئەلمونشید خێوەتگەی ئاوارە( و  ١٤٠٠یت بۆ )اولە خێوەتگەی ئاسانکاریەکانی خاوێن کردنەوە بەردەوامە چاککردنەوەی
 عامریەت ئەلفەلوجە لە ئەنبار. ئاوارەیە( لە قەزای  ١٤٤٠)
 

  بۆ دابین کرابوو. ئاوارە ساردکەری ئاویان  ١٢٠٠٠ڕومادی، ڕەحالیە لە قەزای ناحیەی لە 
 

  حەبەکانی ئاویان وەرگرتووە لەوانە  ەکانیئاوارە پێداویستی ٢٦١٠٠بەردەوامە. تانکەری ئاوی ڕۆژانە ، گەشتیاری حەبانیەلە شاری
  فڕێدراوە. و  کۆکرایەوە مەتر سێجا لە پاشماوە لە شوێنەکە ١١٧پاککردنەوەی ئاو. 

 

  لە بەغدا مەحمودیە سەدر ئەلیوسفیە، لە قەزای لە خێوەتگەی پاك و خاوێنی ئاو و خاوێن کردنەوە و خزمەتگوزاریەکانی دابین کردنی
 و چەسپ کراون. دامەزراون حەمام  ٢٦تەوالێت و  ٢٦ئاو، هەشت تانکی ئێستا، تاکو بەردەوامیان هەیە. 

 

 بەغدا. مەحمودیە لە لە قەزای  کەرەڤانەیی ئەلڕەشید )ئەلوەحدە(لە خێوەتگەی تانکیە ئاوەکان دامەزراندنی لە ئاوارە سوود وەردەگرن  ٤٨٠ 
 

  دامەزراندن و ئاوارە.  ٤٠٨بۆ دابین کرابوون چوار حەمام تەوالێت و پێنج لە بەغدا، لە قەزای مەحمودیە بیزبز گواستراوەی خێوەتگەی لە
 دووبارە ڕێکبخرێنەوە. لە خێوەتگەکە ڕەشماڵەکان تاکو دوابخرێن زیاتر دەبوایە چەسپ کردنی 

 

 و خاوێن  ی ئاوی ئامانجدارکۆمەک چااڵکیەکانی سوودیان وەرگرتووە لەلە بەغدا مەحمودیە ئەلبو ساڵح لە قەزای ئاوارە لە هەرێمی  ٢٢٠٠
 بەرزکردنەوەی ئاستی پاك و خاوێنی. کردنەوە و 

 

 تەوالێتە چەسپ کردن و دامەزراندنی کەرخ لە بەغدا سوودیان وەرگرتووە لە ئەلتەکیە ئەلکەسنەزانیە لە قەزای ئاوارە لە خێوەتگەی  ٧٢٠٠
 فڕێدانی پاشماوە. خزمەتگوزاریەکانی ئێستا و ئەو تەوالێتانەی ، چاكکردنەوەی تازەکان

 
 

ڕێگریەکان:بۆشاییەکان و   
 

  بە فشار خستنە و خاوێنی،  پاكخاوێن کردنەوە و ئاو و  بارودۆخی لە خراپ کردنی بەردەوامە وواڵتگەرما لەسەرتاسەری پلە بەرزەکانی
 ئاوی خواردنەوە کە پێشوەختە سنوردارە. سەر کۆمەکیەکانی 

 

  بەرزکردنەوەی ئاستی پاك و خاوێنی لە هەموو چااڵککردنی پێویستیەك هەیە بۆ: بەغدا، ئەو بەهاناوەهاتنە بەردەوامەی ئەنبار و بۆ
هاوکارانی بەهاناوەهاتن بە ڕاوێژکاری لەگەڵ پالندانانی ئامادەکاریەکان بۆ نەخۆشی کۆلێرا و دەستپێشخەری و دامەزراندن خێوەتگەکان؛ 
 بڕەکەی. ئاو و جۆری چاودێری دڵنیایی باشتر و تەندروستی؛ و 

 

  لەسەر باشترجەخت مرۆیی عێراق، هەوڵەکان پاڵپشتی دارایی بەکۆمەڵی لە ڕێگەی کە تازە تەرخان کراوە ئەو پاڵپشتیە داراییەی لەگەڵ 
ئاو و خاوێن  ستاندەرەکانیهەموو خێوەتگەکان تاکو بگاتە ك وخاوێنی دەکەنەوە لە خاوێن کردنەوە و پائاو وخزمەتگوزاری لەخۆگرتنی 
 مرۆیی. لە ژێر پالنی بەهاناوەهاتنی پابەندبوونەکان و پاك و خاوێنی کردنەوە و 

 
 

  شوێنی حەوانەوە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان  

 پێویستیەکان:

  ژیان بەسەر دەبەن، لەوانە اوە تایبەتیەکان رلە دامەزعێراق لە ئێستادا لەسەرتاسەری ئاوارەی ناوخۆیی  ملیۆن ٣.٢لەسەدای  ٦٩نزیکەی
 خراپدا ژیان دەگوزەرێنن.شوێنی حەوانەوەی لە ئامادەکاریەکانی ئەو ئاوارانە لەسەدای  ٢٠کۆمەڵگا خانەخوێکان، لەو کاتەی لەگەڵ 

 

 بە هاوکاری شوێنی حەوانەوەیە. پێویستیان و کەرمە ژیان دەگوزەرێنن لە خێوەتگەی پەنابەر لە عامریەت ئەلفەلوجە لە ئێستادا  ٢٤٠٠ 
 

  نەبوونی کارەبای بەردەوام.  ەهەروەهاو هەیە ئاوی گواستنەوە لە پردی بیزبز لە ئەنبار بۆڕی الوازیسەنتەری 
 
 

 بەهاناوەهاتن:

 لە پارێزگای دهۆك. مامڕەشەن لە خێوەتگەی و چەسپ کراون کەرەڤانە دامەزراون  ٤٠٠ 
 

  چۆمان و هەولێر و شەقاڵوە و قەزاکانی ئاوارە لە  ٤٩٢٠پارێزگا دابەش کراون لەوانە چەندین لەسەرتاسەری ناوماڵ کەل و پەلەکانی
ڕوسافە لە کەرخ و قەزاکانی  لە  کەس ٣٦٠٠بۆ فەلوجە لە ئەنبار؛ قەزای  ئاوارە لە ٧٢٠٠ بۆ وە هەروەها هەولێر؛مێرگەسور لە پارێزگای 
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قەزای کەسیش لە  ٨٤٠و کەس لە قەزای دیوانیە لە قادسیە؛  ١٢٠٠تکریت و سامەڕا لە سەاڵحەددین؛ بۆ کەس لە قەزاکانی  ٦٦٠٠بەغدا؛ 
 .نەینەواتلکێف لە 

 
 ڕێگریەکان: بۆشاییەکان و 

 

 پەلەکانی  کەل  وشوێنی حەوانەوە و  ڕووی دابین کردنی لە ی گروپەکەبەردەوامە لە ڕێگری کردن سنوردار پاڵپشتی کردنی دارایی
 . ناوماڵ

 

 تەندروستی  

 پێویستیەکان: 

 نابەران و کۆمەڵگا خانەخوێکان و بۆ ئاوارەکان، پە ی سەرەتایی و ناوەندی زۆر پێویستخزمەتگوزاریەکانی چاودێری تەندروست
 . پێویستن ناوچەی ملمالنێ تری بەرکەوتوویکەسانی زیان 

 

  هاوکاری کردنی باڵەخانە تەندروستیە جێگیرەکان و ناردنی تیمە گەڕۆکەکان بۆ ئەو ناوچانەی کە ملمالنێ تیایاندا سەر هەڵدەدات بۆ
کە وەکو  و ئەنبار و کەرکوك ، لەوانە لە پارێزگاکانی نەینەوادەگوزەرێننهاوکاری کردنی ئاوارەکان کە لە دەرەوەی خێوەتگەکان ژیان 

 . کارێکی لەپێشینە دەمێننەوە

 کاتی دیاریکراو بۆ باڵبوونەوەی نەخۆشیەکان زۆر  دنەوەکانی نەخۆشی و بەهاناوەهاتنێکیدەستنیشان کردنی سەرەتایی ئاگادارکر

 پێویستە. 

 
 

 :بەهاناوەهاتن

  تەندروستی وەزارەتی کە لەالیەن نێردرابوون، پزیشکیەکان بە ڕێگای ئاسمانی کۆمەکیە ژیان و ڕزگارکردنی دەرمانەکانی کاروانێکی
حەوت پێداویستی کاروانەکە پێکهاتبوو لە لە ئەنبار. ئەلبەغدادی قەزای لە شاری حەدیثە لە باڵەخانە تەندروستیەکان بۆ ئاسانکاری بۆ کرابوو، 

نەشتەرگەری و دوو پێداویستی زۆر پێویستەکان، دەرمانە لەگەڵ سەرەکی یەك پێداویستی لەوانە فرە ئاژانس، تەندروستی فریاگوزاری 
 سێ مانگ.کەس بۆ ماوەی  ١٦٠٠٠تەواو بەش دەکات بۆ چارەسەرکردنی کۆی کاروانەکە پێداویستی برینی سەخت. 

 

 ی ئابدا جێبەجێ کرابوون. ١٤تا  ٨ڕاوێژکردنی تەندروستی لە نێوان  ٢٨٢٠٩ 

 

 لەدایكبوونی تریش بە ڕێگەی نەشتەرگەری لەو ناوچانەی کە  ٧٥٤مامانێکی شارەزا هاوکاری کرابوون و لەدایك بوون لەالیەن  ٢٢٤٣
 جێبەجێ کرابوون. تێدا نیشتەجێنئاوارەکان زۆربەی 

 
  لە ڕێگەی دامەزراندنی شوێنەکانی چاودێری کردن  ەکانبۆ بەهێزکردنی سیستەمی چاودێری کردنی نەخۆشی لە خێوەتگ بەردەوامنهەوڵەکان

باڵەخانەی تەندروستی وەرگیراون  ٦٧و دابەش کردنی ئامێرە ئەلکتڕۆنیەکان )تابلێتەکان( بۆ خاڵە ناوەندیەکان. ڕاپۆرتە هەفتانەییەکان لەالیەن 
لە شوێنە چاودێری کراوەکان هەندێ لە و وردستان کهەرێمی ناو هەموو خێوەتگەکانی بۆ لەخۆگرتنی  لەسەر ئەو نەخۆشیانەی کە باڵودەبنەوە

 بەسڕە.بەغدا و کەرکوك و لە ئەنبار و لەوانە ناوچە ملمالنێکان، 
 

 هاوکاری تەندروستی مێشك و درێژخایەنەکان، لەوانە  نەخۆشیەبۆ  پێدان دەرمانچارەسەرکردن و لەوانە  ەکانتایبەت ەخزمەتگوزاری
 حالەت خزمەت کرابوون، لەوانە ٣٩٨٠، دا ٣٢لە هەفتەی . زیان بەرکەوتوو بەهۆی ملمالنێکەسانی و بۆ ئاوارەکان  کۆمەاڵیەتی دەروونی

 نەخۆش لە نەخۆشخانە خەوێندراون.  ٢٣٠٥
 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  ئاوارەکان. زۆری بەسەر شانەوەیە بەهۆی ژمارەیەکی  انگەلێك زۆریئەرکێکی کوردستان لە هەرێمی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان 
 

 لەناو ماوە سنوردار ەکی توانایلەگەڵ نیگەرانیەك دەمێننەوە بەتایبەتی بۆ تەندروستی وەکو ندرێت ێئەو ناوچانەی کە بەئەستەم دەستیان پێ دەگە
   ئامادەییان هەیە. لەشوێنەکە کەمێك لە هاوکاران و  ناوخۆتەندروستی خزمەتگوزاریەکانی گەیاندنی سیستەمی خودی 
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 ئەمن و ئاسایشی خۆراك  

 :پێویستیەکان

  هاوکارانی خۆراك ئامانجیان بریتی یە لە گەیشتن بە بە هاوکاری خۆراکەملیۆن کەس دەخەملێنرێن کە پێویستیان  ٤.٤بەالیەنی کەمەوە .
 . ٢٠١٥ملیۆن کەسی زیان بەرکەوتوو لە ژێر پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی بۆ ساڵی  ٢.٢

 

  هەڵسەنگاندنەکانی هەژاری لەالیەن پرۆگرامی خۆراکی جیهانی ئەوە نیشان دەدات کە نەبوونی ئەمن و ئاسایشی خۆراك زیادی کردووە لە
. لە پارێزگای ئەنبار، ژمارەی ئەو سەرۆك خێزانانەی کە لەبەکارهێنانی الوازی خۆراك و لەسەر هێلی ٢٠١٥چارەگی دووەمی ساڵی 
 لەسەدا لە نێوان مانگەکانی نیسان و حوزەیران.  ١٨لە شەش لەسەدا بۆ  هەژارین بەرز دەبێتەوە

 

  ملیۆن تەن مەتر دەکات لە تۆیەکانی دانەوێڵە و مەوادی کیمیاوی بۆ وەرزی داهاتووی چاندن لە  ٥کۆمەڵگای کشتوکاڵی لە عێراق داوای
 .)مانگی ئۆکتۆبەر و نۆڤێمبەر(

 

  ناوەڕاست و ناوچەکانی لە زۆربەی دەستگەیشتن نەبوونی و بەردەوامی توندوتیژی  ئەنجامیلە کە دروست بووە بەهۆی ئەو پچڕانەی
 دەستنیشان کردووە. تەن مەتر لە دانەوێڵەیان ملیۆن  ٢بۆشاییەکی بە بڕی شیکارکاران ڕۆژئاوا، 

 

    زۆربەی ئەو خێزانانە سەاڵحەددین. سامەڕا لە پارێزگای تکریت و لە قەزاکانی خۆیان ئاوارە گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی دەیان و هەزاران بە
 هاوکاری خۆراك دەکەن. داوای 

 

 بەهاناوەهاتن:

  دۆالری  ٢٦بنچینە کە بریتی بوو لە کەمکردنەوەیەك لە بڕی دۆالری ئەمەریکی،  ١٦کەم کرانەوە بۆ پسوولەکانی خۆراك بڕەکەیان
 سلێمانی. هەولێر و کەسی زیان بەرکەوتوو لە پارێزگاکانی  ٨٣٠٠٠بۆ کە دابەش کرابوون ئەمەریکی، 

 

  خۆراکی پارچەکانی نەینەوا کەرکوك و هەولێر و دیالە و و دهۆك لە پارێزگاکانی ژیان دەگوزەرێنن ئاوارە لە خێوەتگەکان  ١٠٠٠٠٠نزیکەی
 خێزانیان وەرگرتووە. 

 

  سەالحەددین کەرکوك و ئەنبارو لە پارێزگاکانی بەپەلەیان وەرگرتووە خۆراکی بەهاناوەهاتنی پارچەی ئاوارە کە لەڕێگادان  ١٧٠٠٠نزیکەی
 خێرا.بەهاناوەهاتنی میکانیزمی لە ڕێگەی 

 

 وەرگرتووە.سەاڵحەددین پارێزگای لە  سامەڕالە شارۆچکەی پاك و خاوێنیان پێداویستی خۆراك و پارچەکانی ئاوارەی گەڕاوە  ٢٥٠٠ 
 

 هەولێر. لە پارێزگای ی حەسارۆکان ٥لە ناوچەی لەم هەفتەیە وەرگرتووە پاك و خاوێنیان پێداویستی ئاوارە خۆراك و  ٣٥٠٠ 
 

  هەولێرکەسی زیان بەرکەوتوو لە شاری  ١٥٠٠٠بۆ نزیکەی دابەش کرابوون پارچەکانی خۆراك مانگی ئابدا، نیوەی یەکەمی لە ماوەی ،
 سلێمانی.لە دوکان و سلێمانی شاری 

 
 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  کەم و کورتی ئێستای پاڵپشتی کردنی دارایی بەهاناوەهاتنی فریاگوزاری دەخاتە مەترسیەوە. هاوکارانی خۆراك ناچاردەکرێن کە بڕینی
بڕینێکی تەواو لە ئەگەر پاڵپشتی کردنی دارایی زیاتر وەرنەگیرێت. ئەمەش تیایدا لەوانە ئەنجام بدەن زیاتر لە هاوکاری خۆراك 

  گرافی. ۆکردنەوەی جیڕهاوکاری خۆراك بۆ هەندێ لە گروپە سوودمەندبووەکان و کەم کردنەوەیەك لە پ
 

  ناچاردەبێتلە ژێر سیناریۆی سەرچاوەی ئێستا و سەرەڕای ژمارەیەکی زۆری بڕینی قەبارەکانی تێچوو، پرۆگرامی خۆراکی جیهانی 
. پرۆگرامی خۆراکی جیهانی ئۆکتۆبەرکەس لە مانگی  ٤٥٠٠٠٠بۆ نزیکەی  کۆتایی پێبێنێتکە دابین کردنی پسوولەکانی خۆراك 

  . نۆڤێمبەرمانگی  کۆتاییملیۆن کەس لە  ١،٦پارچەی خۆراکی مانگانەی پێنامێنێت بۆ زیاتر لە 

 

 بەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی و  

 پێویستیەکان: 

http://www.unocha.org/


ی بارودۆخی قەیرانی ئاوارەکانی عێراق ٥٧ڕاپۆرتی ژمارە   |7 
 

 نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی )ئۆچا(
 www.unocha.org |هەماهەنگی خەڵکی ڕزگاردەکات 

  نەبوونی پاڵپشتی کردنی بەهۆی  لە مانگی ئابدا کۆتایی پێ دێتلە دهۆك دابین دەکات، خێوەتگە  ١٦بۆ هاوکاری ڕێبەری کردن، کە کۆمەڵەی
  دارایی. 

 

  ناوخۆیی. دەسەاڵتدارانی لێدوانی گوێرەی  جێگرەوەیە، بەبە دهۆك پێویستیان لە خێوەتگەکانی قوتابخانە ڕەشماڵەکانی 
 

  ڕەشماڵ.  ٢٦٠٠شوێنی  بۆپێویستی بە فراوانکردنە سلێمانی ئاشتی لە پارێزگای خێوەتگەی 

 

 بەهاناوەهاتن: 

  بۆ پڕکردنەوەی هەوا کڕدراون ساردکەرەوەی  ٢٠٠٠چەمیشکۆ. و  ١بێرسڤی لە خێوەتگەکانی هەوا دابەش کرابوون ساردکەرەوەکانی
 تر. لە خێوەتگەکانی بۆشاییەکان 

 

  کڕیوە بۆ پڕکردنەوەی ڕەشماڵی خێزانیشان  ١٥٠هەروەها و  دابەش کرد ١لە خێوەتگەی بێرسڤی ساردکەرەوەیان  ١٩٠٠دەسەاڵتدارانی ناوخۆ
 ئاوارە ناوخۆییەکان. لە هەندێ لە خێوەتگەکانی بۆشاییەکان 

 
 ڕێگریەکان: بۆشاییەکان و 

  ساڵ. کۆتایی تاکو بە چااڵکیەکان بۆ بەردەوامیدان پاڵپشتی کردنی دارایی دەگەڕێت بەدوای کۆمەڵەی ڕێبەری کردن 
 

   پاشماوەی زبڵ لە دهۆك. ی کۆکردنەوەلەگەڵ کاریگەری دەبێت لەسەرهاوکاری پالن بۆ دانراو پاڵپشتی کردنی دارایی ڕێگریەکانی 
 
 

 پەروەردە 
 
 

 

 پێویستیەکان: 
 
  ملیۆن لەو مندااڵنەی  ١زیاتر لە  بەهۆی ئەم قەیرانەی ئێستا زیانیان بەرکەوتووە. ملیۆن منداڵ کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە  ٣.٢نزیکەی

 تەواوی لەسەدای مندااڵنی ئاوارە نزیکەی ساڵێکی ٧٠کە ئاوارەن بریتین لەو کچ و کوڕانەی کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە. نزیکەی 
 . پەروەردەیان لەدەست چووە

 

 زۆربەی قوتابخانەکان پڕبوونەتەوە،  زۆر قەرەباڵغن و ناتوانن هەموو قوتابیانی ئاوارە لە خۆ بگرن. ئەو کراوەلەو شوێنەی کە بەرجەست ،
مامۆستایانی لێهاتوو و ژمارەیەکی سنوردار لە لە  نەگونجاوقوتابخانانە پۆلین کراون بە ڕێژەی قوتابی زۆر بۆ مامۆستا، ژمارەیەکی 

تایبەتیەکان کە ئەو قوتابخانانە پۆلین چاودێری دەروونی کۆمەاڵیەتی و هاوکاری یان پێویستیە مامۆستایان لەگەڵ مەشقکردن یان لەسەر 
 دەکەن. 

 

   مانگی نیسان. کەس لە ئەنبار لەوەتەی  ٣٥٠٠٠لەگەڵ نزیکەی قوتابیانی ئاوارە زیادی کردووە ژمارەی 
 
 

 : بەهاناوەهاتن

 کوڕ و کچی ئاوارە کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە هاوکاری کراون تاکو دەستیان بگات بە دەرفەتەکانی پەروەردە.  ٢٢١٠٠٠ 
 

 و  دن و چااڵکیەکانی وەرزی هاوینە، پەروەردەی نافەرمی و داهێنانهاوکارانی پەروەردە بەردەوامن لە ڕێکخستنی پۆلەکانی گەیشتن بە خوێن
دهۆك و بۆ مندااڵنی  مندااڵنی ئاوارە لە بەغدا )لە بەهاناوەهاتن بۆ قەیرانی ئەنبار(،  بۆ بەردەوامیان هەیە کۆمەاڵیەتیدەروونی هاوکاری 

 ١٦٤ هاوکاری کردنی ئەو چااڵکیانە،بۆ کەرکوك کە بەشێکی زۆر گرنگی خوێندنی ساڵی ڕابردوویان لەدەست چووە. و هەولێر و سلێمانی 
کە سوود دەگەیەنێت بە زیاتر لە دهۆك، لە پارێزگای ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەکان پێداویستی داهێنان دابەش کرابوون بۆ ئەو ناوچەکانی 

 کچ و کوڕ.  ٦٩٠٠
 

  بەرزکردنەوەی پێشوەختە، بۆ تۆمارکردنی و بانگەشە دەکەن گەڕانەوە بۆ قوتابخانە چااڵکیەکانی لە هەماهەنگی دەکەن هاوکارانی گروپ
کە لە مانگی ئۆکتۆبەر دەست بۆ ساڵی تازەی خوێندن. لە ئامادەکاری قوتابخانە کۆمەکیەکانی دابەش کردنی پالنەکانی لە قوتابخانە و ئامادەیی 
 پێدەکات. 

 
 

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

http://www.unocha.org/
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  توانای سنوردار لە سەاڵحەددین. ئەنبار و لە پارێزگاکانی بۆ قوتابیان خزمەتگوزاریەکان دابین کردنی دەبێتە ڕێگر لەبەردەم ئەمن و ئاسایش
 پارێزگا. لەسەر ئاستی ی دەکات لە ئامادەکردنی پێشوەختەی کۆمەکیەکان ڕێگرکۆگاکان 

 

  عێراق. لەسەرتاسەری مندااڵنی ئاوارە بە پەروەردە دەستگەیشتنی شوێن بۆ دابین کردنی لە دابین کردنی توانایەکی سنوردار هەیە 
 

  و پێویست کورسی لە کەم و کورتیان هەیە قوتابخانەکان پەروەردە. کەرتی لەناو خودی دارایی پاڵپشتی کردنی نەبوونی سەرچاوەکان و
تێچووەکان بۆ  لەبە هاوکاریە پێویستیان خێزانەکان  .بنەڕەتیپەروەردەی جۆری لە کردنەوە بۆ دڵنیایی زیاتری قوتابخانە ماددەی پەرتووك و 

  گواستنەوەی قوتابیان. و ماددەکانی فێربوون کڕینی 

 
 

   کەل و پەلەکان   

 :بەهاناوەهاتن

 باوەکان هەیە لە هەرێمی کوردستان، خزمەتگوزاریە بە کە پێویستیان بەهێزتر دەکات بۆ یارمەتیدانی هاوکاران  گروپی کەل و پەل هەوڵەکان
لە کەل و پەلەکان ناوەندی و دامەزراندووە تازەی هەماهەنگی یەکی هەروەها گروپەکە دهۆك. لە هەولێر و ناوەندەکانی کەل و پەل لەگەڵ 

  . ناوەڕاستباشور و  ناوچەکانی لەدەکات ئۆپەراسیۆنە مرۆییەکان بەغدا کە خزمەت بە 
 

 دۆزینەوەئامێری جێگە لەسەر پێکراوە هاوکار مەشقیان ڕێکخراوی  ٩لەالیەن ئەمن و ئاسایش کەل و پەل و بەرپرسی  ١٢ (GPS) و
 داتای نەخشەدانانی کۆکردنەوە و شەقام و هەڵسەنگاندنی فۆرمەکانی جەختی کردەوە لەسەر مەشقکردنەکە لە هەولێر. شەقام هەڵسەنگاندنی 

(GPS )جێگە دۆزینەوە . 
 

  مەتر سێجا( لە فریاگوزاری کەل و  ٤٦٦،٨٩٢تەن مەتر کە دەکاتە ) ٥٧،٠٣٨هاوسەنگی کۆگای خەزن کردن لە دهۆك توانای بریتی یە لە
کەل مەتر سێجا( لە  ٥٦.٢٢٢)تەن مەتر کە دەکاتە  ١٢٣٧٦ئەم هەفتەیە، لە ماوەی لە هاوکارانی مرۆییە.  سێپەلە نا خۆراکیەکان کە سەر بە 

بە هەولێر بۆ خزمەت کردن هاوکار لە بۆ دوو لە ڕێکخراوانی بەخشراوە نێردراون قەتەریەوە خێرخوازی دامەزراوەی یەن کە لەال و پەل
 دهۆك. کەرکوك و لە ناوچەکانی ئۆپەراسیۆنە مرۆییەکان 

 

  بەهۆی سەرەکی بە شێوەیەکی ، لەناکاو خەزنەیپێشوەختە و سنوردار بۆ ئامادە کردنی خەزنکردنی توانای لەوانە بۆ گروپەکە بەرەنگاریەکان
 پێویستیە مرۆییەکان. زیادبوونی و  ئەمن و ئاسایشبارودۆخی  خێرای گۆڕانیی دەستگەیشتن، ڕێگریەکان

 

 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان گروپی  

 :ەهاناوەهاتنب

 دامەزراوە. سلێمانی بۆ پەنابەران لە کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕێکخراوی نووسینگەی لە بۆ پەیوەندیەکان مەتری  ١٨ بورجێکی
 تازەکە.  بورجەگواستراوەتەوە بۆ  کردن پەیوەندیژێرخانی 

 

  سلێمانی و هەولێر. لە دهۆك و ئۆپەراسیۆنەکان دەدات بۆ ستافی نەتەوە یەکگرتووەکان ژووری ڕادیۆی بەردەوامی بە گروپەکە 
 

  کاری پرۆژە. چاککردنەوە و دەکات لەوانە  ناوخۆزانیاری تەکنەلۆجیای هاوکاری توانای گروپەکە 
 
 

 هەماهەنگی گشتی 

لەسەرتاسەری  کەسانی هەژارهاوکاری کردنی  وەی کەلەکراوە بۆ دڵنیابوون  بۆهاوسەنگی لە ئێستادا دووبارە  لە عێراقئۆپەراسیۆنی مرۆیی 
ی ئابدا ١٦مرۆیی وواڵت لە بەغدا لە ڕۆژی تیمی . ئامادەیی لە بەغدازیادکردنی فراوانکردن و ئەمەش تیایدا لەوانە . دابین کراوە وواڵت

. ڤیدیۆلە ڕێگەی کوردستان لە هەرێمی مرۆیی ناوەندی  وە بەیەکەوەبەستراوە لەگەڵە کۆبوونەوەیشوێنی پایتەخت ئێستا  بەغدای وکۆبوویەوە 

 . گروپهەماهەنگیکارانی وەزارەتەکان و بەهێزتر لە نێوان هەماهەنگی یەکی دووبارە پێکهاتەی دانراوە لەوانە کوردستانیش لە هەرێمی ئامادەیی 

ژمارەی . دەست بەکاربوونیهەفتەی شەش لە یەکەم وەرگرتووە پەیوەندی  ٢٣٧لە عێراق بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان فرە ئاژانس پەیوەندی سەنتەری 
لە بینراوە وەکو . بانگەشە بۆ کردنگشتی فراوان و هەڵمەتەکانی دوای  لەزیاد ببێت پێشبینی دەکرێت بەاڵم بە نزمی دەمێنێتەوە، پەیوەندیەکان 

کە لە  دەکرانلەالیەن پیاوانەوە پەیوەندیەکان و هاوکاری خۆراكەوە هەبوو بە بەردەوام پەیوەندیان پەیوەندیەکان زۆربەی قۆناغی یەکەم، 

http://www.unocha.org/
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پاراستنەوە هەبوو، پەیوەندیان بە کە دەکران ئەو پەیوەندیانەی باوترینی دووەمی بابەتی . ژیان دەگوزەرێنن دەرەوەی خێوەتگەکاندامەزراوەکانی 
بۆ ئاوارە زانیاری هێلە گەرمەکە . ێننشوێن تاکو تیایدا ژیان بگوزەرهاوکاریان دەکرد بۆ دۆزینەوەی کە داوای پەیوەندیکاران زۆربەی لەگەڵ 

دابین تەندروستی و پەیوەندی کردن و تۆمارکردن و ، لەوانە بۆ ئاوارەکان هەنکە ئەو خزمەتگوزاریانەی دابین دەکات لەسەر ناوخۆییەکان 
هەر هەڵگرێکی بە بەکارهێنانی  ٦٩٩٩دەتواندرێت پەیوەندی پێوە بکرێت لە ڕێگەی ژمارەی پەیوەندی سەنتەری . شوێنی حەوانەوەکردنی 
 . عێراقیمۆبایلی 

 

 

 
 

 

 زانیاری لەسەر قەیرانەکە

ئەنبار، لەگەڵ لە پارێزگای  نەوەکەجەختیکردلەسەرەتادا لە عێراق سەری هەڵدا.  ٢٠١٤ساڵی 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، ، ٢٠١٤لە مانگی حوزەیرانی کەس لە مانگی ئایار.  ٥٠٠٠٠٠لە 
بە ئاوارەبوونی بەردەوامی ملمالنێ ی چەکداری، بووە هۆی . ئەمەش سەاڵحەددیننەینەوا و کەرکوك و دیالە و پارێزگاکانی ناوچەکانی ، لەوانە ی کردباکوری عێراقگەورەی 
کۆت و یشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، و پچڕانی دەستگەمرۆڤ، مافە سەرەکیەکانی هاوواڵتیان و پاراستنی سیستەماتیکی ڕاستەقینە و پێشێلکاری ناوخۆیی، کۆمەڵی 

ملیۆن  ٨زیاتر لە لەگەڵ لە جیهان، قەیرانە مرۆییەکان گەورەترین یەکێك لە لەگەڵ لە پێشبڕکێ دایە ئێستا عێراق دەرەنجامێك، وەکو بەندی خراپ لەسەر کۆمەڵگا خانەخوێکان. 
  . ٢٠١٥ یتەموزمانگی هەروەك لە هاوکاری مرۆییە بە کە پێویستیان کەس 

 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:   
  ، بەرپرسی کاروباری مرۆیی،سێسیلیا ئەتیفۆڕس

1352880) (0)751 /+964 attefors@un.org(  

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

   7511844379 (0) 964+عێراق:  یمۆبایل ژمارەی

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

  https://iraq.humanitarianresponse.infoماڵپەرە بکەن:بە دەستهێنانی زانیاری زیاتر تکایە سەردانی ئەم بۆ 
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