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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

ودەوڵەتی ناوخۆیی و نێ  

 هەماهەنگی ژیانی خەڵکان ڕزگاردەکات

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

 قەیرانی مرۆیی :عێراق
  (٢٠١٥ ئابیی ٢٥ –١٩)  ٥٨ژمارە.   بارودۆخڕاپۆرتی 

 
 

ەمەکی ڕهەلەبەر گۆڕانی  .کراوە ئامادە مرۆییهاوکارانی بە هەماهەنگی لەگەڵ  لە عێراقمرۆیی اروباری ک هەماهەنگینووسینگەی لەالیەن ڕاپۆرتە ئەم 
ئەیلول ی ٤ لە دەوروبەریداهاتوو اپۆرتی ڕ .بێتاچیتر دەقیق ندانراون ڕاپۆرتە  لەمستێك بە لیکە شوێنەکان ژمارەکان و کە هەیە  یئەگەر ،بارودۆخەکە
 . باڵودەبێتەوە

  هەواڵە سەرەکیەکان 

  هۆکارە سەرەکیەکانی وەکو ملمالنێ ی چەکداری توندوتیژی و
ملیۆن کەسی  ٣.٢نزیکەی لە عێراق کە ئاوارەبوون دەمێننەوە 

مانگی کانوونی لەوەتەی ماڵەکانی خۆیان بەجێبێڵن ناچارکردووە 
 . ٢٠١٤دووەمی 

 

  لە پارێزگای لە ناوچەی خاڵە گەرمەکان مرۆیی دەستگەیشتنی
  . دەمێنێتەوە الوازیبە  ئەنبار

 

  کە بۆ ئەو کەسانەی بەردەوامی هەیە فریاگوزاری بەهاناوەهاتنی
ئامریەت ئەلفەلوجە لە ناوچەی و بیزبز پردی بەرەو ڕایانکردووە 

نافەرمیەکان دامەزراوە خێوەتگەکان و کە لە  ئەوانەی ئەنبار
 نیشتەجێن. 

 

  بەکەس لە حەدیثە پێویستیان  ٨٠٠٠٠نزیکەی 
و  شیاو بۆ خواردنەوەئاوی خۆراك و  خزمەتگوزاریەکانی

 تەندروستیە. 
 
 
 

  وانینێکی بارودۆخەکەڕتێ

هەروەك نیشان نەداوە.  یئاسانکردننیشانەیەکی هیچ مرۆیی بارودۆخی پرۆسەکان لە عێراق، و سیاسی چاکسازی  پالنەکانی بەردەوامیلە دەقی 
نێودەوڵەتی کۆچی ژیان بگوزەرێنن. ڕێکخراوی ماڵەکانی خۆیان لە دووری کەس کە ناچارکراون ملیۆنان لە نێوان  پێداگیری دەکاتتوندوتیژی 
ئاوارەبوون ئاماژە هۆی سەرەکی . ٢٠١٥ئابی ی ١٣و  ٢٠١٤کانوونی دووەمی مانگی لە نێوان دەستنیشان کردووە  ئاوارەی عێراقی ٣١٧٦٩٤٦

 لەسەدا(.  ٩٦)کە دەکاتە  دەکات چەکداریملمالنێ ی و  گشتیتوندوتیژی بە 
 

بە بەردەوامی هێرشە ئاسمانیەکان و زەمینی شەڕی درێژبوونەوەی دەمێنێتەوە. بە شڵەژاوی لە ناوچە ئاماژە پێکراوەکان  ئەمن و ئاسایشبارودۆخی 
ناوچە لە بەجێهێشتنی هەیە توانای سنورداریان . خەڵکی ڕومادیفەلوجە و لە قەزاکانی  انزۆربەی، ڕاپۆرت دەکرێن ئەنبارپارێزگای لە ڕۆژئاوای 

نەبوونی ئەمن و بەردەوامیان هەیە، لەسەر جوالنەوە ڕێگریەکان لەوکاتەی مەدەنی. دانیشتوانی دەگەنە دەستی ە کەمکراوەکان کۆمەکی و ملمالنێکان
دەستگەیشتن هەرچەندە، . دەگەڕێن سەالمەتی دوای بە کەهەاڵت باشوری ڕۆژبەرەو ڕۆژهەاڵت و  کەس هەزارانبۆتە هۆی ئاوارەبوونی ئاسایش 

بەمەش بە سنورداری دەمێننەوە، فورات ڕووباری ی تدیوی ڕۆژهەاڵلەسەر بانکەکانی ناوچەکانی سەالمەتتر و پردی بیزبز سەرتاسەری لە 

   .گیربخۆن یەکاننافەرمدامەزراوە و ڕۆژئاوا لە خێوەتگەکان بانکەکانی لە دیوی  خەڵکیزۆربەی وادەکات کە 

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 

دەرەوەی خێوەتگەکان 
 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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تانکەری ئاوی ڕۆژانە. لەوانە دابین دەکەن فریاگوزاری بۆ ئاوارەکان بەهاناوەهاتنی خزمەتگوزاریەکانی  یبەردەوامبە هاوکارانی مرۆیی 

زۆری کورتهێنانێکی لە نێوان قەیرانەکە. لە دەستپێکی بز بیزپردی  ناوچەی بۆگەڕۆکیان ناردووە نۆرینگەی دوو یەکەی تەندروستی هاوکارانی 
بە هاوکارانی توانای دارایی دیاریکراوی کاتی پێدانی پاڵپشتی کردنێکی هەڵپەساردووە، پرۆژە گرنگەکانی تەندروستی کە پاڵپشتی کردنی دارایی 

ئەلنخەیب ئامریەت ئەلفەلوجە و  یدژواربۆ بارودۆخی  خزمەتگوزاریەکانلە بەهاناوەهاتن و خراتر بکەن کاری لەپێشینە تاکو داوە تەندروستی 
کاری لەپێشینەیان  تەندروستیگروپی هاوکارانی  هەروەهاکاتی شەوان. بۆ لەخۆگرتنی بەڕێوەبردن کاتەکانی فراوانکردنی ستافی زیاتر و لەگەڵ 

کەرەڤانەی  ١٥ناردنی ئەنبار و ڕۆژهەاڵتی بەغدا و لە ڕۆژئاوای ئاوارە ناوخۆییەکان زۆری جەختکردنەوەیەکی لەگەڵ شوێن  ١٥داناوە بۆ 
  بۆ ئەو شوێنانە. تەندروستی 

 
کەس لە  ٨٠٠٠٠نزیکەی کە  یوەتەوەئەوەی دۆزو نێردراوە لە ئەنبار ئەلبەغدادی بەروانە و حەقالنیە و بۆ حەدیثە و کە فرە ئاژانس کاروانێکی 

 دەبێت بۆ زیاتر لە یەك ساڵداعش حەدیثە لەالیەن تەندروستیە.  و ئاوی شیاو بۆ خواردنەوەخۆراك و خزمەتگوزاریەکانی حەدیثە پێویستیان بە 
بە دوای دەگەڕێن مرۆیی هاوکارانی . بەرزدەکاتەوە یشسەرەکیەکان کەل و پەلە نرخیو کۆمەکی کەم دەکاتەوە ڕێگاکانی بەمەش ، دراوە گەمارۆ

   بۆ ناوچەکە. کۆمەکی فریاگوزاری هاوکاری کردن لە گەیاندنی چۆنیەتی 
 

تورکیاوە پەڕیونەتەوە بۆ ناو لە سنوری کەس  ٤٥٤ئەوەی پشتڕاستکردۆتەوە کە پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتووەکان ئاژانسی ئابدا، ی ٢٥لە ڕۆژی 
لە ناوچەکانی سەر سنور. بوونی شەڕ و شۆڕ بەهۆی دەگەڕێن بەدوای سەالمەتی  ئابدا کەی ١٩عێراق لەوەتەی هەولێر لە باکوری پارێزگای 
  . نیشتەجێ دەبن دابین کراون لەگەڵ کۆمەڵگا خانەخوێکانبۆ ئەو پەنابەرانەی کە جل و بەرگ و پاك و خاوێنی پێداویستیەکانی ك، خۆراپارچەکانی 

داوایان لێکراوە کە پارێزگاکە بەجێبێڵن لە دیالە ئاوارەکان هەروەك ناخۆبەخشانە ڕاپۆرت کراوە گەڕانەوەی هەڕەشەیەکی کەرکوك، لە پارێزگای 
یان سەالمەت نین کە بۆ ناوچەکانی زێدی خۆیان بگەڕێنەوە ناچاربکرێن خەڵك لەوانەیە بەرزکراونەتەوە کە نیگەرانیەکان یەك مانگ. لە ماوەی 

  لەبەرچاوبگیرێن. دووەم ئاوارەبوونێکی وەکو 

 بەهاناوەهاتنی مرۆیی

 پاراستن  

 پێویستیەکان:

  پاراستن نیگەرانیەکی لە پارێزگای ئەنبار وەکو بەجێبێڵن ناوچە ملمالنێکان کە هەوڵ دەدەن بۆ ئەو کەسانەی بە سەالمەتی دەستگەیشتن
کەس لە خاڵی پشکنینەکە  ٣٦٠نزیکەی ی ئابدا، ٢٤لە هەروەك کات. زۆربەی بۆ داخراوە فەرمی پردی بیزیبز بە شێوەیەکی دەمێنێتەوە. 

 مانەوە کە هەوڵیان دەدا بپەڕنەوە بۆ ناو بەغدا. 
 

  یەك مانگدا لە ماوەی دیالەن دەبێت خەڵکی کە لە پارێزگاکە ئاوارەکان کە هەمووو ئابدا گوتی ی ٢٣کەرکوك لە ڕۆژی پارێزگای ئەنجومەنی
بۆ پێویستن جێگرەوەکان ئاوارەبوونی دووەم لەبەرچاوبگرن. بگەڕێنەوە یان مەترسیان لەسەرە کە دەبێت بە ناچاری خەڵك ناوچەکە بەجێبێلن. 

 بە کەرامەتەوە نابێت. سەالمەت و خشانە یان کە بە خۆبەکە دەگەڕێنەوە دیالە ئەو کەسانەی 
 

  ،بوون لە  بریتیئەو ئاوارانە لەسەدای  ٨٠جێبەجێ کرا.  دەگوزەرێننژیان ئوتێلەکان کە لە  ئاوارەکانهەڵسەنگاندنێکی لە شاری هەولێر
لە بارەی مەزنەوە دەخاتە مەترسی خەڵکی ئەمەش کە ژیان دەگوزەرێنن،  یهەژارئاڵۆز و بارودۆخی لە زۆربەیان ئەنبار و خەڵکی 

 بگونجێنن. خۆیان لەگەڵ میکانیزمەکان نەرێنی بە شێوەیەکی بۆ ئەوەی فشارخستنە سەریان نەشیاو و  ڕەفتاری بەهەڵقۆستنەوەیان و
 

  ڕووناكکەرەوەیە. بە پێویستی لە پارێزگای میسان ئاوارە ناوخۆییەکان خێوەتگەی 
 
 

 بەهاناوەهاتن: 

  بۆ هاوکاری ڕەوانەکرابوون کەس  ٣٤٢٠٠زیاتر لە کەس.  ٥٥٠٠٠دەستی گەیشتە زیاتر لە چاودێری کردنی پاراستن لە هەفتەی ڕابردوودا
 دارایی. کردنی فریاگوزاری 

 

  ی پاراستنهەڵسەنگاندن ١٢٠٣کۆمەڵگا و لەسەر ئاستی  ی پاراستنهەڵسەنگاندن ١٠١عێراق، لە ناوەڕاستی هەرێمی کوردستانی عێراق و لە 
. ئەنجام درابوون حالەت ١٩٩بۆ تر بۆ پێدانی هاوکاری بۆ گروپەکانی ڕەوانەکراوەکان . جێبەجێ کرابوونسەرۆك خێزان لەسەر ئاستی 

ڕەوانە کەس  ١١٦٣حالەت دابین کرابوو.  ١٨١کەس دابین کرابوو و کۆمەکی فریاگوزاری یاسایی بۆ  ٢٩٠ڕاوێژکردنی یاسایی بۆ 
  بۆ هاوکاری کردنیان بە پارەی کاش. کرابوون 

 

  مەرکەز کفری و  خانەقینالدێ لە پارێزگای دیالە )لە جەلەوال لە قەزای  ١٥لە بەردەوامیان هەیە گەڕانەوەی ئاوارەکان ئامانجی دراسەکانی
 قەزای موقدادیە. خانەقین و لە قەزای جەلەوالن سەعدیە و کە خەڵکی ئاوارەکان لەخۆدەگرن ئەو الدێیانە کفری(. قەرەتەپە لە قەزای و 

 

http://www.unocha.org/
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  ،پێکهێنرابوون گروپی کۆمەڵگاکان  ١٢و بۆ مندااڵن ڕێکخستن لەسەر چااڵکیەکانی مەشقیان پێکرابوو لە خۆبەخشانی کۆمەڵگا  ١٢لە دهۆك
 . ٢بێرسڤی لە خێوەتگەی 

 

  دهۆك بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان لە داودیە قادیە و چەمیشکۆ و بەردە ڕەش و لە خێوەتگەکانی بەردەوامە لەبارەی مەترسی مین هۆشیارکردنەوە
 کە لە دەرەوەی خێوەتگەکان ژیان دەگوزەرێنن. بۆ ئەو ئاوارانەی و 
 

  هاوکاری  پاراستن، بە پارەی کاشبۆ خزمەتگوزاریەکانی ڕەوانە کرابوون ژیان دەگوزەرێنن لە هەولێر خەڵکانی هەژار کە لە ئۆتێلەکان
  شوێنێك لە خێوەتگەێك. داواکردنی دەستگەیشتن بە چۆنیەتی سەبارەت بە زانیاریان بۆ دابین کرابوو و  کرابوون

 

  ٢٤. جێبەجێ کرابوو نڕێکخراوی ناحکومی لەسەر کەمترین ستاندەر بۆ پاراستنی مندااڵبۆ ستافی مەشقکردن سلێمانی، لە پارێزگای 
لە ئافرەتانی دووگیان و لەژێر یاسای عێراقی ئافرەتان سەر بنەمای ڕەگەزی، مافەکانی ەوە لەبارەی توندوتیژی لەهۆشیارکردندانیشتنی 

ئافرەت و کچ  ٢٣٥ ولە سلێمانی ئافرەتانیان کردووە سەنتەرەکانی کچ سەردانی ئافرەت و  ٦٨٥. جێبەجێ کرابوون لە سلێمانیهەشت شوێن 
ماددەکان  چااڵکیەکانیان.و سەنتەرەکان بۆ زیاتر بەرەوپێش بردنی جێبەجێ کرابوون کە  چااڵکی داهێناندانیشتنی  ١٥ ئامادەییان هەبوو لە

سەردانی سەرۆك  ٣٣١بۆ سلێمانی. ئافرەتان نێردرابوون پێداویستی  ٧٧و ڕەگەزی لە بارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای لەسەر ڕێگری کردن 
   . جێبەجێ کرابوون لە چوار شوێن لە سلێمانیخێزان 

 

  دەستی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی ڕزگاربووی  کەسی نۆهۆشیار کردنەوە جێبەجێ کرابوون. سێ هەڵمەتی باشور، لە پارێزگاکانی
 کۆچ و کۆچبەرانبە یارمەتی وەزارەتی تاکو ئاوارە هاوکاری کرابوون  ١٠٠نزیکەی هاوکاریان بۆ دابین کرابوو. و دەستنیشان کرابوون 

  حالەتی دەستنیشان کراو.  ٢٠زیاتر لە لە نێوان ، نهاوکاری یاسایی بۆ شەش حالەت دابین کرابوو. تۆماربکرێن
 

 مەشقیان پێکرابوو فریاگوزاریمنداڵ لە بارودۆخەکانی پاراستنی لەسەر پێویستیەکانی ئافرەت لە بەسڕە  ١٦پیاو و  ١٨ .  
 

 ئەو لەسەر بنەمای پیس بوون لە ملمالنێ ی ئێستا تەواوکرابوو. مەترسیەکانی جەنگ و لەسەر پاشماوەکانی تەقەمەنی  كچاوپیاخشاندنەوەیە
هۆشیارکردنەوە لەبارەی لەوانە بە ئامانجی مرۆیی، بۆ هاوکاری کردنی پالندانانی دەتواندرێت دروست بکرێن نەخشەکان ، چاوپیاخشاندنەوەیە

 کردن. اری لەپێشینەی بە بەڵگەنامەکهەوڵەکانی مەترسی مین و 

 
 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  کەرکوك و بابل و کەربەال و ناو پارێزگاکانی لە ناوچەکانی  داخراوی دەمێنێتەوە بە بۆ ئاوارە تازەکانوەزارەتی کۆچ و کۆچبەران تۆماری
  . سەاڵحەددین و واسیت نەجەف و

 

  هەروەك لە مانگی ئاداری لە ئێستادا نەخشەدانان پیسبوون بە مین. ئەگەری بۆ ناوچەکانی خشتەی  ەزیاتر پێویستپاڵپشتی کردنی دارایی
بۆ ، پێویستیەك هەیە دروست دەکات لەسەر بنەمای ڕۆژانەتازە ژەهراوی ماددەی ملمالنێ کە ئەمەش پەرەسەندنی لەگەڵ هەرچەندە، . ٢٠١٥

 کە لەبەردەستدان. لە تازەترین نەخشەکان بوون دڵنیا

 
 

 پاك و خاوێنی ئاو و خاوێن کردنەوە و  

 پێویستیەکان: 

  ئاوارە کە لە  ٣٠٠٠بۆ یارمەتیدانی  داواکراون ئەنبارئاوی بیزبز لە قەزای فەلوجە لە پارێزگای چارەسەری بۆ ووێستگەی تانکیە ئاوەکان
   . باڵوبوونەتەوەپەرش و  لە دامەزراوە ڕەشماڵیەکانو ئەبیەز و ئەسفەر نیشتەجێبوون خێوەتگەکانی 

 

  داواکراون لە سەنتەری ئەلتەکیە ئەلکەسنەزانیە بۆ کۆکردنەوەی ئاوارەکان لە قەزای کەرخ لە بەغداتانکیە ئاوەکان .  
 

  لە دهۆك. کراوەکان  پێویستیان بە بەرەوپێش بردنە لە خێوەتگە دەستنیشانتەوالیتەکان تۆڕی ئاوی ناوخۆیی و ژمارەی 
 

  لە سینسیل لە ناوچەی و موقدادیە پەروانە لە قەزای بۆ سەنتەرەکانی تەندروستی لە الدێ ی هاوکاری ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك وخاوێنی
تۆڕەکانی ئاوی چاککردنەوەی تانکیە ئاوەکان، و چەسپ کردنی کۆمەکی ئەمەش تیایدا لەوانە . داواکراون دیالەقەزای خالس لە پارێزگای 

  . زێرابسیستەمی ئاوی چاککردنەوەی ناوخۆیی و تەوالێتەکان و 
 

 ئاسانکاریەکانی داوایخالس لە پارێزگای دیالە لە قەزای موقدادیە و دالی عەباس لە قەزای شەروین ئاوارەی گەڕاوە لە سەعدیە و  ٥٤٦٠٠ 
 کەل و پەلەکانی پاك و خاوێنی دەکەن. ێن کردنەوە و ئاو و خاو

 

  کۆمەڵگا خانەخوێکان ژیان دەگوزەرێنن لەگەڵ باڵەخانە ئایینیەکان قوتابخانەکان و کەس کە لە باڵەخانە تەواونەکراوەکان و  ٦٢٠٠٠نزیکەی
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 . کۆمەکیەکی کەمیان هەیەن کردنەوە خاوێئاسانکاریەکانی کە لە دیالە لەو شوێنەی خانەقین کفری و لە قەزاکانی 
 

 بەهاناوەهاتن: 

  ەی ئامریەت ئەلفەلوجە لە ئەنبار. چارەسەرکردنی ئاوی بیزبز لە ناحیدوو تانکی ئاو نێردراوبوون بۆ ووێستگەی 
 

 سەنتەریتازەی خێوەتگەی دامەزراندنیان لە  بۆنێردرابوون لیتر(  ٥٠٠٠بە توانای )هەر یەکەیان تانکی ئاو  ٢٥تەوالێت و  ٥٢حەمام و  ٥٠ 
 کەس.  ١٥٠٠هەیە بۆ لەخۆگرتنی  توانایکە ئامریەت ئەلفەلوجە، ناحیەی 

 

  فەلوجە و ئەل ئەمەل ئەلمونشید لە ئەل ئامریەت لە قەزای ێوەتگەی ئاوارە لە خ ٢٧٠٠بە کە سوود دەگەێنێت پاشماوە فڕێدانی کۆکردنەوە و
 حەبانیە لە قەزای ڕومادی لە ئەنبار. کەس لە شاری گەشتیاری  ٢٤٠٠٠

 

 وەزارەتی ڕەشماڵی خێوەتگەی ئەل ئامریەت بیزبز،  ،لە ئەلئامریەت لە ئەنبارلە تانکەری ئاوی ڕۆژانە ئاوارە سوود وەردەگرن  ٢٦٣٠٠
حەبانیە گەشتیاری ، لە شاری لە ئامریەت ئەلفەلوجەڕەشماڵە پەرش و باڵوەکان وایت و خێوەتگەی ئەل ئەمەل ئەلمونشید، کۆچ و کۆچبەران، 

 پارێزگای ئەنبار. لە نخەیب قەزای  سەنتەری ڕومادی وقەزای  ئەلخالدیە لە سەنتەریو 
 

  دیە لە قەزای ڕومادی بەکۆتا هێناوە، کە خزمەت بە بۆ گەڕەکی قودس لە ئەل خالبۆڕی سەرچاوەی ئاویان ناوخۆ بەستنەوەی دەسەاڵتدارانی
 ئاوارە دەکات.  ٧٢٠٠

 

  لە قەزای کەرخ لە بەغدا ئەلتەکیە ئەلکەسنەزانیە بۆ کۆکردنەوەی ئاوارەکان لیتر نێردرابوون بۆ سەنتەری  ٥٠٠٠دوو تانکی ئاو بە توانای
 فڕێدانی پاشماوە،و کۆکردنەوەی پاشماوە ندرابوو لە ڕێگەی ێکەسی تر دەستیان پێ گە ٧٢٠٠کەس.  ٣٠٠٠بۆ خزمەت کردنی 

 حەمام. تەوالێت و  ٩٨خاوێن کردنەوەی بەتاڵکردنەوەی تەوالێتەکان و 
 

 لە خێوەتگەی پاك و خاوێنی دانیشتنەکانی لە دهۆك. لە خێوەتگەکان پاشماوە کۆکردنەوەی لە ڕێگەی هاوکاری کرابوون کەس  ٤٤٤٥٠
ئیسیان کەس لە خێوەتگەی  ١٥٤٠٠منداڵ.  ٢١٠٠ئافرەت و  ١١٠٠ ە، کە دەستی گەیشتجێبەجێ کرابوون ، لە قەزای زاخۆ٢بێرسڤی 

گالۆنەکان و پاك و خاوێنی و خانکێ پێداویستیەکانی لە خێوەتگەی کەس  ١٨٢٠٠لەو کاتەی وەرگرتووە پاك و خاوێنیان پێداویستیەکانی 
 سەتڵەکانیان وەرگرتووە. 

 

 بە تانکەری ئاو سوودی گەیاندووە لەو کاتەی  ،دابەش کرابوون سمێللە شاریە لە قەزای تانکی ئاو  ٣٥دەرەوەی خێوەتگە، ی دامەزراوەکان
 نەینەوا.باکوری کەس لە حەوت قەزا لە دهۆك و  ٤٩٣٠٠

 

 قوارەتوو بۆ ئاوارە و  ١ئەلوەند عەلیاوەی تازە و لە خێوەتگەکانی پاك و خاوێنی  کۆمەکی ئاو، خاوێن کردنەوە وی کانخزمەتگوزاریە
 و ئاوارە ٥٤٠٠٠بۆ پاك وخاوێنی خاوێن کردنەوە و خزمەتگوزاریەکانی ئاو و دابەش کرابوون. لە دیالە لە قەزای خانەقین ناوخۆییەکان 

   . دابین کراون کفری خانەقین  ولە قەزاکانی خێزانانی خانەخوێیان 
 

  بە جەختکردنەوە کۆلێرا، کاردەکات لەسەر ئامادەکاریەکانی لەگەڵ هاوکارانی تەندروستی ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی گروپی
 پاشماوەی تەوالێتەکان. ی یفڕێدانی سەالمەتی کۆتاو  چاودێری کردنی جۆری ئاو پێشوەختە،لەسەر کۆمەکیەکانی 

 
 

ڕێگریەکان:بۆشاییەکان و   

 سەنتەری گواستنەوە لە بۆ حەمامەکان و تەوالێتە تازەکان شوێنی بۆ ناردووە کۆمەکیان خاوێنی  هاوکارانی ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و
  کە بەکاردەهێنرێت. هەڵپەسێردراوە لەسەر ئەو پارچە زەویەی چەسپ کردن و دامەزراندنی دەوروبەری پردی بیزبز لەسەر الی بەغدا؛ 

 

  وەکو بەرەنگاریەك لە پارێزگای سلێمانی، لە ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەکان جۆری ئاو لە هەندێ لە شوێنەکان، بەتایبەتی کۆنتڕۆڵی
ەت ئاوی تایبتانکەری و  بێ سەرپەرشتیارەکان یان بیرەکانچاوەکانی تەواوکاری بەکارهێنراون، تۆڕە فرۆشیارانی ئاو وەکو سەردەمێنێتەوە. 

و هاوکاران ، ۆگاکانری کئاوی شیاو بۆ خواردنەوە لە هەڵگزۆربەی جار تێکەڵ کراوە لەگەڵ کە ئەمەش ئاوی بە کلۆرکراو دابین ناکەن، 
 چاککردنەوە بەهێزدەکەن. چاودێری کردن و قەبارەکانی دەسەاڵتداران 

 

  بۆ بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك باشور پێویستیەك هەیە لە پارێزگاکانی سەنتەرەکانی کۆکردنەوەی ئاوارەکان و خێوەتگەکان لەسەرتاسەری
ناوماڵ بۆ ئاو و خاوێن کردنەوە و کەل و پەلەکانی دەستگەیشتنی زیاتر بە کەل و پەلەکانی پاك و خاوێنی و ن، هەروەها پەرەپێداو و خاوێنی 

 پاك و خاوێنی. 
 

  پاك وخاوێنی ئاو و خاوێن کردنەوە و خزمەتگوزاریەکانی سەرەکی دەمێنێتەوە بۆ دابین کردنی بەرەنگاریەکی پاڵپشتی کردنی دارایی وەکو
چاککردنەوەی خزمەتگوزاریەکان لە  ئۆپەراسیۆنی بەردەوام ونەینەوا(، لە )دیالە و  دەگەڕێنەوە یانئاوارەکان بۆکە لەو ناوچانەی 

)لە  دەگوزەرێننژیان  خێوەتگەکانکە لە دەرەوەی ئەو ئاوارانەی پێویستیەکانی پڕکردنەوەی مانگی دیسەمبەر )دهۆك( و لەدوای خێوەتگەکان 
   لە دیالە(. خانەقین کفری و قەزاکانی 
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  ستراتیجیەکانی ساردکەرەوەکانی ئاو. بەکارهێنانی ئاو بۆ خواردنەوە و زیادبوونی بەرەنگاریەك دەمێننەوە لەگەڵ وەکو گەرما پلە بەرزەکانی
ئاوەوە هەیە بە پاراستنی کە پەیوەندیان نامە دیاریکراوەکان بۆ لەخۆگرتنی دووبارە نەخشەیان بۆ دانراوە ئاستی پاك و خاوێنی بەرزکردنەوەی 

 بەکارهێنانی قەبارەنەکراوی ئاو دەدات. هانی کە کۆمەکی بە خۆرایی لەو شوێنەی بەتایبەتی بە کردنە ئامانجی خێوەتگەکان 
 
 

  شوێنی حەوانەوە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان  

 پێویستیەکان:

  لەوانە لەگەڵ دەگوزەرێننملیۆن ئاوارەی ناوخۆیی لەسەرتاسەری عێراق لە ئێستادا لە دامەزراوە تایبەتیەکان ژیان  ٣.٢لەسەدای  ٦٩نزیکەی ،
 لەسەدای ئەو ئاوارانە لە ئامادەکاریەکانی شوێنی حەوانەوەی خراپدا ژیان دەگوزەرێنن. ٢٠کۆمەڵگا خانەخوێکان، لەو کاتەی 

 

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

  ی نیەکارەبای بەردەوام هەروەها ەو هەیە ئاوی گواستنەوە لە پردی بیزبز لە ئەنبار بۆڕی الوازیسەنتەری . 
 
 

 بەهاناوەهاتن:

  بۆ ، لەوانە دابەش کراون  چەندین پارێزگالەسەرتاسەری  پارچە پالستیکەکان(بەتانیەکان، فەرشەکان و ) لەوانە وەکو کەل و پەلەکانی ناوماڵ
لە هەولێر و ئاوارە لە قەزای شەقاڵوە  ٨٤٠ئاوارە لە قەزای سامەڕا لە سەاڵحەددین؛  ١٥٠٠فەلوجە لە ئەنبار؛ قەزای ئاوارە لە  ٣٦٠٠
  ئاوارە لە قەزای کەرکوك لە کەرکوك.  ١٢٠٠

 

  کەس نیشتەجێ دەکەن لە قەزای کەرخ لە پارێزگای بەغدا دووبارە دانراونەتەوە.  ١٠٠کە نزیکەی ئاوارەکان کۆکردنەوەی دوو سەنتەری 
 

 لە دیالە. تەوالێتەکان لە قەزای خانەقین چێشتخانەکان و دیوارەکان و سەبە چیمەنتۆیەکان و ڕەشماڵ نوێکراونەتەوە لەگەڵ  ٥١٢ 
 
 

 ڕێگریەکان: بۆشاییەکان و 

  ئەوانە بدەن کە لە ئامادەکاریەکانی یارمەتی بەشێکی شوێنی حەوانەوە دەتوانن تەنها هاوکارانی نەبوونی پاڵپشتی کردنی دارایی، بەهۆی
 شوێنی حەوانەوەی خراپدا ژیان دەگوزەرێنن. 

 
 

 تەندروستی  

 پێویستیەکان: 

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

 

 وچانەی کە ملمالنێ تیایاندا سەر هەڵدەدات بۆ هاوکاری کردنی باڵەخانە تەندروستیە جێگیرەکان و ناردنی تیمە گەڕۆکەکان بۆ ئەو نا
کە وەکو  ، لەوانە لە پارێزگاکانی نەینەوا و ئەنبار و کەرکوكدەگوزەرێننهاوکاری کردنی ئاوارەکان کە لە دەرەوەی خێوەتگەکان ژیان 

 . کارێکی لەپێشینە دەمێننەوە

 کاتی دیاریکراو بۆ باڵبوونەوەی نەخۆشیەکان زۆر  بەهاناوەهاتنێکیدنەوەکانی نەخۆشی و دەستنیشان کردنی سەرەتایی ئاگادارکر

 پێویستە. 

 
 

 :بەهاناوەهاتن

 ی ئابدا جێبەجێ کرابوون. ٢٢تا  ١٦ڕاوێژکردنی تەندروستی لە نێوان  ٢٨٢٠٩ 
 

 لەدایكبوونی تریش بە ڕێگەی نەشتەرگەری لەو ناوچانەی کە  ٧٥٨لەدایك بوون لەالیەن مامانێکی شارەزا هاوکاری کرابوون و  ٢٢٤٠
 زۆربەی ئاوارەکان تێدا نیشتەجێن جێبەجێ کرابوون.

 
  هەوڵەکان بەردەوامن بۆ بەهێزکردنی سیستەمی چاودێری کردنی نەخۆشی لە خێوەتگەکان لە ڕێگەی دامەزراندنی شوێنەکانی چاودێری کردن

باڵەخانەی تەندروستی وەرگیراون  ٦٧)تابلێتەکان( بۆ خاڵە ناوەندیەکان. ڕاپۆرتە هەفتانەییەکان لەالیەن  و دابەش کردنی ئامێرە ئەلکتڕۆنیەکان
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لەسەر ئەو نەخۆشیانەی کە باڵودەبنەوە بۆ لەخۆگرتنی هەموو خێوەتگەکانی ناو هەرێمی کوردستان و هەندێ لە شوێنە چاودێری کراوەکان لە 
 بەسڕە.و کەرکوك و بەغدا و  ناوچە ملمالنێکان، لەوانە لە ئەنبار

 
 تەندروستی مێشك و درێژخایەنەکان، لەوانە  نەخۆشیەبۆ  پێدان دەرمانچارەسەرکردن و لەوانە  بەردەوامیان هەیە ەکانتایبەت ەخزمەتگوزاری

حالەت خزمەت  ٥٦٩٨، دا ٣٤لە هەفتەی . زیان بەرکەوتوو بەهۆی ملمالنێکەسانی و بۆ ئاوارەکان  کۆمەاڵیەتی هاوکاری دەروونی
 نەخۆش لە نەخۆشخانە خەوێندراون.  ٢٣٢١ کرابوون، لەوانە

 
 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

 بەسەر شانەوەیە بەهۆی ژمارەیەکی زۆری ئاوارەکان.  انخزمەتگوزاریە تەندروستیەکان لە هەرێمی کوردستان ئەرکێکی گەلێك زۆری 
 

 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 

 

 

 

 ئەمن و ئاسایشی خۆراك  

 :پێویستیەکان

  ملیۆن کەس دەخەملێنرێن کە پێویستیان بە هاوکاری خۆراکە. هاوکارانی خۆراك ئامانجیان بریتی یە لە گەیشتن بە  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

 

  زیان گەیەندراوە بە ەینەوا تێبینی ئەوەیان کردووە لە پارێزگای نکشتوکاڵی بەشی گروپ و هاوکارانی ئەم دواییە لەالیەن هەڵسەنگاندنێکی   
ندرێت. ێلەو ناوچانەی کە تازە دەستیان پێ دەگەدانەوێڵە بۆ بەرهەمهێنانی ئاوی ئاودان بوونی ەسنورداری لە بەرجەستو ئاودان بیرەکانی 

 داهاتوو.چاندنی وەرزی ، و بەمەش زیان دەگەێنێت بە بەرباڵوەکە زیانەکە ئەوە نیشان دەدەن ئەنجامەکان 
 

 بەهاناوەهاتن:

  کەس  ١٥٨٠٠٠نزیکەی ئاوارە لە مانگی ئاب؛  ٥٠٠٠٠٠هاوکاریان دابین کردووە بۆ نزیکەی گروپی ئەمن و ئاسایشی خۆراك هاوکارانی
خۆراکی خێزانیان پارچەکانی ، ن بگاتدەستیان بە خێوەتگەکاکە چاوەرێ دەکەن ئەوانەی ەرێنن و ژیان دەگوزلەوانەی کە لەناو خێوەتگەکان 

 کە بۆ ماوەی یەك مانگ بەش دەکات. وەرگرتووە 
 

 خۆراکی مانگی ئابیان وەرگرتووە، کە بەشی یەك مانگ دەکات. پسوولەی ئاوارەی تر  ٢٨٧٠٠٠ 
 

  خێرا لە مانگی ئابدا، بەهاناوەهاتنی میکانیزمی لە ڕێگەی گرتووە یان خۆراکی ئامادە بۆ خواردن وەرو ئاوارە لە ڕێگادان  ٥١٠٠٠زیاتر لە
 خۆراك بۆ یەك خێزان بۆ ماوەی سێ ڕۆژ دابین دەکات. کە 

 

  ئەنبار و لە پارێزگاکانی کەس بەردەوامیان هەیە  ٧٧٥٠٠کەی بۆ نزیی ی کیمیاومەوادکێڵگە و ئامێرەکانی میوە، تۆی دابەش کردنەکانی
 . و سلێمانیسەاڵحەددین نەینەوا و کەرکوك و کەربەال و دهۆك و هەولێر و بابل و بەغدا و 

 

  لە دهۆك ژیان خێوەتگەکان ئاوارە کە لە ناو خودی  ٧٨٠٠٠خۆراکی ئەنجام داوە بۆ نزیکەی یەک جار دابەش کردنی کوەیتی خاچی سوری
خۆراك دابەش ئەمن و ئاسایشی گروپی هاوکارانی ڕێگری کردن لە دووبارە بوونەوە، و کۆگا سنوردارەکان بۆ پاراستنی دەگوزەرێنن. 

کە لە ناو خێوەتگەکان بۆ ئەو ئاوارانەی دابەش کردنێك مانگی ئەیلول. دهۆك تاکو  لەهەڵپەساردووە خۆراکی خێزانیان پارچەکانی کردنی 
 بکات. دەست پێ کە بەم نزیکانە خشتەی بۆ دانراوە ناژین 

 
 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  ،راك کە بە ئامانجن دەستیان پێیان ئەمن وئاسایشی خۆهاوکارانی کە ئەو ئاوارانەی زۆربەی ئەگەر پاڵپشتی دارایی بە پەلە دابین نەکرێت
هاوکاری کردنی خۆراك بۆ هەندێ تەواو لە بڕینێکی تیایدا لەوانە پاڵپشتی کردنی دارایی کورتهێنانی لەوانەیە بەبێ یارمەتی بمێننەوە. بگات 

 جیۆگرافی. کەم کردنەوەیەك لە پڕکردنەوەی یان لە گروپە سوودمەندبووەکان 

http://www.unocha.org/


ی بارودۆخی قەیرانی ئاوارەکانی عێراق ٥٨ڕاپۆرتی ژمارە   |7 
 

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

  لە ژێر سیناریۆی سەرچاوەی ئێستا و سەرەڕای ژمارەیەکی زۆری بڕینی قەبارەکانی تێچوو، پرۆگرامی خۆراکی جیهانی ناچاردەبێت کە دابین
. پرۆگرامی خۆراکی جیهانی پارچەی خۆراکی ئۆکتۆبەرکەس لە مانگی  ٤٥٠٠٠٠بۆ نزیکەی  کۆتایی پێبێنێتکردنی پسوولەکانی خۆراك 

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

 
 

 بەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی و  

 پێویستیەکان: 

 ١٤٧٠نزیکەی هەروەها گوێرەی لێدوانی دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی.  ڕەشماڵەکانی قوتابخانە لە خێوەتگەکانی دهۆك پێویستیان بە جێگرەوەیە، بە 
 لە پارێزگای نەینەوا. شێخان لە خێوەتگەی پێویستە بگۆڕدرێن ڕەشماڵی دڕاو 

 

 ڕەشماڵ.  ٢٦٠٠لە پارێزگای سلێمانی پێویستی بە فراوانکردنە بۆ شوێنی  بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان خێوەتگەی ئاشتی 
 

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

 

 بەهاناوەهاتن: 

 دابەش ؛ ەوە وەردەگرنکوەیتحکومەتی لەالیەن خۆراك دهۆك و نەینەوا پارچەکانی لە پارێزگاکانی ئاوارە ناوخۆییەکان خێوەتگەی  ١٦
 لە کەل و پەلی خۆراکی ووشك وەردەگرێت. کیلۆگرام  ٢٨هەر خێزانێك هێشتا بەردەوامیان هەیە. کردنەکان 

 
 

 ڕێگریەکان: بۆشاییەکان و 

  ەڕێوەبەری کۆتایی پێدێت. ببۆشاییەك دەمێنێتەوە هەروەك پاڵپشتی کردنی دارایی نەینەوا وەکو لە پارێزگای شێخان پاشماوە لە خێوەتگەی کۆکردنەوەی
 کۆکردنەوەی زبڵ و پاشماوە لە ئەستۆ بگرێت تاکو کۆتایی ساڵ. شارەوانی دەکات تاکو گفتوگۆ لەگەڵ خێوەتگە 

 

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

 پەروەردە 
 
 

 

 پێویستیەکان: 

  ملیۆن لەو مندااڵنەی کە  ١زیاتر لە  قەیرانەی ئێستا زیانیان بەرکەوتووە.بەهۆی ئەم ملیۆن منداڵ کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە  ٣.٢نزیکەی
 تەواوی لەسەدای مندااڵنی ئاوارە نزیکەی ساڵێکی ٧٠ئاوارەن بریتین لەو کچ و کوڕانەی کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە. نزیکەی 

 پەروەردە. هەر جۆرێکی ئەو مندااڵنە دەستیان گەیشتووە بە لەسەدای  ٣٠ساڵی خوێندن، تەنها زیاتر لە کۆتایی . 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 مامۆستایان لەگەڵ مەشقکردن یان لەسەر چاودێری دەروونی کۆمەاڵیەتی و هاوکاری یان پێویستیە 
 دەکەن. 

 
 

 : بەهاناوەهاتن

  'داهێنان و چااڵکیەکانی و پەروەردەی نافەرمی بە خوێندن، گەیشتن قوتابخانەی هاوینەیان لەوانە پۆلەکانی چااڵکیەکانی هاوکارانی پەروەردە
 قوتابی ئاوارەبوو.  ١٧٠٠٠بۆ زیاتر لە پشووی هاوین لە ماوەی بەردەوامیان هەیە دەروونی کۆمەاڵیەتی هاوکاری 

 

 چوار ژینگەی مندااڵن گەیشتن بە خوێندنی پشووی هاوینە لە پۆلەکانی و پەروەردەی نافەرمی چااڵکیەکانی لە سوود وەردەگرن منداڵ  ٣٥٧٦
 حی ئەلمەنسور لە پارێزگای کەرکوك. حی ئەلعەسکەری و لە شۆرش، 

 

 ( ،٥٧٦کوڕ و  ٦٧٤کە دەکاتە قوتابی  ١٢٥٠لە پارێزگای دهۆك  )لە سێ خێوەتگە؛ لە پەروەردەی نافەرمی لە پۆلەکانی ئامادەییان هەیە کچ
هەمان و پەرەپێدان لە سەرەتایی دااڵنی منچاودێری کردنی لە چااڵکیەکانی منداڵی تر سوود وەردەگرن  ٤٨٩چەمیشکۆ. و  ٢و  ١بێرسڤی 

بە زمانی گەیشتن بە خوێندن منداڵ ئامادەییان هەیە لە پۆلەکانی  ٦٠٠٠زیاتر لە  ٢و  ١باجێت کەندەڵە قادیە و  خێوەتگەکانی لەشوێنەکان. 
شاریە بۆ کۆکردنەوەی سەنتەری لە بەردەوامیان هەیە یش چااڵکیەکانهاوین. پشووەکانی لە ماوەی زانستەکان ئینگلیزی و عەرەبی و 

 شێخان لە پارێزگای نەینەوا. خێوەتگەی دهۆك و شاریە لە پارێزگای خێوەتگەی لە کۆمەڵگای دەوروبەری ئاوارەکان 
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 منداڵ لە گەنجان سیتی لە پارێزگای هەولێر.  ١٩٠لە دارەتوو و پۆلەکان ئامادەییان هەیە لە منداڵ  ٣٩٠ 
 

  بەم بابل و کەربەال و دیالە و بەغدا و لە پارێزگاکانی هاوینە خوێندنی چااڵکیەکانی منداڵی ئاوارە دەستیان کردووە بە  ٥٢٢٠هەندێ لە
ڕوسافە لە بەغدا، هاوینە بکرێت لە خوێندنی دەست بە چااڵکیەکانی تاکو لە ڕێگادایە پالن دانان . پارێزگای واسیتدەست پێدەکات لە نزیکانە 

 قوتابی ئاوارە.  ٢٠٠٠خزمەتکردنی بە ئامانجی 
 

  هاوکارانی گروپ هەماهەنگی دەکەن لە چااڵکیەکانی گەڕانەوە بۆ قوتابخانە و بانگەشە دەکەن بۆ تۆمارکردنی پێشوەختە، بەرزکردنەوەی
 لە مانگی ئۆکتۆبەر.  بۆ ساڵی تازەی خوێندنکردنی کۆمەکیەکانی قوتابخانە لە ئامادەکاری دابەشپالنەکانی  بەکۆتاهێنانی ئامادەیی لە قوتابخانە و

 

 وەزارەتی پەروەردە بکرێن. کە ڕادەستی ئامادەن و  لە بەغدا تەواو کرابوون ٢لە ڕوسافە ئەلناوەران لە قوتابخانەی  تازە فابریکیپۆلی  ١٣  
 

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

 لە  ئەمن و ئاسایش دەبێتە ڕێگر لەبەردەم دابین کردنی خزمەتگوزاریەکان بۆ قوتابیان لە پارێزگاکانی ئەنبار و سەاڵحەددین. توانای سنوردار
 کۆگاکان ڕێگری دەکات لە ئامادەکردنی پێشوەختەی کۆمەکیەکان لەسەر ئاستی پارێزگا. 

 

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

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

  گواستنەوەی قوتابیان. و ماددەکانی فێربوون 
 

 

   کەل و پەلەکان   

 :بەهاناوەهاتن

  ئۆپەراسیۆنی باو. ڕێگریەکانی بۆ دەستنیشان کردنی ڕێکخرا  ی ئاب١٩لە بەغدا لە ڕۆژی هەماهەنگی کۆبوونەوەیەکی  
 

 هاوکارێکخراوێکی ڕبۆ پاك و خاوێنی لە کۆگای دهۆکەوە نێردرابوون مەتر سێجا( لە پێداویستیەکانی  ٥٧.٧١تەن مەتر کە دەکاتە ) ٨٥٢٩ .
 بۆ سێ لە هاوکاران. مەتر سێجا( لە کەل و پەلە ناخۆراکیەکان  ٤٠٩،١٨تەن مەترکە دەکاتە ) ٤٨.٥٠٨هاوسەنگی لە دهۆك بریتی یە لە 

 

  گۆڕانی دەستگەیشتن،  ێگریەکانیڕسەرەکی بەهۆی کۆگای لەناکاو سنوردارە، بە شێوەیەکی و بۆ ئامادەکردنی پێشوەختە توانای خەزن کردن
 پێویستیە مرۆییەکان. زیادبوونی و ژینگەی ئەمن و ئاسایش خێرای 

 

  تێچووەکە ئەمەش لە ئەنجامی لە ناوچە سەرەکیەکانی ئۆپەراسیۆن کەسایەتیەکان بۆ بارهەڵگری مرۆیی و سنورداری لە جوالنەوە هەیە 
 بۆ هەندێ لەو ناوچانەی کە بەئەستەم دەستیان پێ دەگەێندرێت.  گواستنەوە بۆ ەکانزۆر

 

 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان گروپی  

 :ەهاناوەهاتنب

  مرۆیی. ستافی ئەمن و ئاسایشی سەالمەتی و بۆ باشترکردنی ڕادیۆیان بۆ دابین کراوە خزمەتگوزاریەکانی ڕێکخراوە مرۆییەکان
و هەماهەنگی کاریگەرتر گفتوگۆ ڕێگە بە ڕێکخراوەکان دەدات کە بە شێوەیەکی ئینتەرنێت لە خێوەتگەکان خزمەتگوزاریەکانی 

 ئۆپەراسیۆنەکان بکەن. 
 

  ئاشتی خێوەتگەی و نزیك گواستنەوەی سەنتەرێکی ، کردووە جێبەجێ عەربەتلە خێوەتگەی هەڵسەنگاندنێکی گروپەکە پارێزگای سلێمانی، لە
کە لەو سێ ڕێکخراوی ناحکومی نەتەوە یەکگرتووەکان و داتای ئینتەرنێت بۆ ستافی خزمەتگوزاریەکانی گەیاندنی بۆ چاوپیاخشاندنەوە بە 

 شوێنە کاردەکەن. 

 

 

 

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

 
 

 

 زانیاری لەسەر قەیرانەکە
، لەگەڵ بوو ئەنبارلە پارێزگای  جەختکردنەوەکەلەسەرەتادا لە عێراق سەری هەڵدا.  ٢٠١٤ساڵی کانوونی دووەمی لە مانگی ملمالنێ ی چەکداری بەرفراوان و توندوتیژی 
زیاتر لە  بوونیئاوارەکە بووە هۆی بە شێوەیەکی خێرا گەشەی سەند، کاریگەریەکانی و توندوتیژی زیانیان بەرکەوتووە،  تایبەتکە بە شێوەیەکی  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.  ٥٠٠٠٠٠
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 دەستگەپچڕانی مرۆڤ، 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. 
  . هاوکاری مرۆییەبە 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.infoبە دەستهێنانی زانیاری زیاتر تکایە سەردانی ئەم ماڵپەرە بکەن:بۆ 
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