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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

+ For more information, see “background on the crisis” at the end of the report 

 ئاوارەکانی عێراققەیرانی 
  (ئۆکتۆبەری ٦١– ئۆکتۆبەر ٦٦)  ٦١ژمارە.   بارودۆخڕاپۆرتی 

 
 

ی ٦٦ماوەی . ئامادەکراوە مرۆییهاوکارانی بە هەماهەنگی لەگەڵ  لە عێراقمرۆیی اروباری کنووسینگەی ڕێکخەری لەالیەن ڕاپۆرتە ئەم 
لەو ستێك بە لیکە شوێنەکان ژمارەکان و کە ئەگەر هەیە بارودۆخەکە ەمەکی ڕهەلەبەر گۆڕانی . لە خۆدەگرێت ئۆکتۆبەری ٦١ هەتا ئۆکتۆبەر
 . باڵودەبێتەوەدا  ی ئۆکتۆبەر٤٢ لە دەوروبەری داهاتوو اپۆرتی ڕ .بێتاچیتر دەقیق ندانراون ڕاپۆرتە 

 هەواڵە سەرەکیەکان 

 

  پشتڕاستکراونەتەوە کەس  ٢٤٤٤٤
لە پارێزگای کەوا ئاوارەبوون 

کۆی ژمارەکە بەاڵم  ئەنبار،
هەروەك زۆر زیاتر بێت لەوانەیە 

ئاسایش ئەمن و نەبوونی 
خەڵك و بەردەوامی هەیە 
 بەردەوامن لە هەاڵتن. 

 

  ٦.١ی ٢٤نززززززززززززیکەی لەسزززززززززززەدا 

ملیززززۆن ئززززاوارە لە عێززززراق شززززوێنی 

نیشزززززززتەاێبوونیان دۆزیزززززززوەتەوە لە 

شزززززێوەی کۆمەڵگزززززای نیشزززززتەا  ی 

، وەکززززززو لە قوتابخانەکززززززان و بەپەلە

باڵەخززززززززززززززانە چۆڵکراوەکززززززززززززززان و 

  تەواونەکراوەکان.

 

  و زسززززززتان دەگززززززات کەش و هەوای

پڕۆگرامەکزززززززانی بە هزززززززۆی ئەمەش 

 وبززززۆ ئاوارەکززززان زسززززتانە  یوەرز

 .بۆتەوەداراییان کەم  پاڵپشتیبەرچاو زیان بەرکەوتوو بە شێوەیەکی  خەڵکانی
 

 دەستیان پ  نەگەیەنراوە.  ٢٤٤٤٤٤هێشتا لەو ژمارەیە پەروەردە، هاوکاری بۆ ئاوارە ئاماناکراون  ٠٤٤٤٤٤ 
 

 

  وانینێکی بارودۆخەکەتێڕ

 

لە شاری لە پارێزگای ئەنبار بەم دواییە دەدەنەوە ئاوارانەی  ئەو لێشاویوەاڵمی هاوکارانیان و نەتەوە یەکگرتووەکان ئاژانسەکانی 
بە ئەستەمی کە ئاوارەبوون ئەو خەڵکەی تەواوی ژمارەی . لە پارێزگاکە ناوچە زیان بەرکەوتووەکانی تری ملمالن و هیت 

و ئەلبەغدادی فەلواە، ئەلبۆ ئامریات هەروەها پارێزگاکەی ڕومادی پایتەختی بۆ باڵوبوویەوە بە خێرایی ملمالنێیەکە . دەخەملێنرێت
بۆ ناو مرۆیی هاوکارانی دەست گەیشتن لەالیەن . هەتا پێش ئەو شەپۆلی توندوتیژیەکە ئاوارەکانیان لە خۆگرتبوو شوێنەکانی تر، 

لە خەڵك  ٢٤٤٤٤نزیکەی ئاوارەبوونی  –ۆ تاوەکو ئیمڕ –بکەنەوە پشت ڕاستی  نهاوکارا لەوانەیە وبە سنورداری دەمێنێتەوە ئەنبار 
بۆ اولە دەکەن تر ئەوانی لەوکاتەی بۆ ماڵەکانیان، دەگەڕێنەوە هەندێ خەڵك دەبێتەوە،  هێواشملمالنێیەکە هەروەك . هەیە شاری هیت

 وواڵت. بەشە ایاوازەکانی 
 
 

وا کەکردووە ڕاپۆرتی داعش گەمارۆدران. تەقریبەن ئەلبەغدادی و تر( ئاوارەی هەزار چەند هاوواڵتی و  ٦٤٠٤٤٤)لە حەدیثە 
بازاڕەکان بە هێمنی وەسفکراوە، ئاسایش ثە بارودۆخی لە حەدیبۆ ناو شارەکە. دەرمانی کردووە لە هاتنەژوورەوە خۆراك و قەدەغەی 

کەوا نەچنە ئامۆژگاری کراون هاوواڵتیان و نرخەکان بەرزدەبنەوە دەگمەنن، دەرمان خۆراك و بەاڵم کاری ئاسایی خۆیان دەکەن 
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دابین بۆ خێزانە ئاوارەکان ملیۆن دیناری عێراقی  ٦ بەهاوکاری دارایی کۆچ و کۆچبەران وەزارەتی . سنورەکانی شاردەرەوەی 
چەند لەم  کەڕاپۆرتکراوە بارودۆخی ئاسایش لە ئەلبەغدادی . تە خوارەوەفرێداوەخۆراك بە ڕێگای ئاسمانی  تەن مەتر ٠٤کردووە و 
ئاوارەی  ٠٠٤٤٤کەس و  ٦٤٤٤٤٤کە ژمارەیان دەگاتە گشتی هەیە دانیشتووانێکی شارۆچکەکە . بەرەو خراپی چووە دواییڕۆژەی 

بەم دواییە لە مرۆیی هاوکاریەکی هیچ ێن ڵدەناوەخۆ دەسەاڵتدارانی ئەنارۆ وە دێن. اەرمە و فەلواە و هیت و کەوا لە مەزەندەکراو 
 اێبێڵن.شارۆچکەکە هاوواڵتیان لێناگەڕێت شارەکە لە دەوروبەری شەڕکردن ئارادا نەبووە، و 

 

زۆر ئەستەم گەڵێك بەشێوەیەکی ەخت بەغداد، پایتنزیك دەبێتەوە لە قەڕاغی کە ئەنبار، لە پارێزگای ملمالن  بەرزبوونەوەی  و هەاڵتن
کەمیان هەڵبژاردەیەکی چەند بەردەوامی شەڕوشۆڕ دەڵێن کەوا  هاوواڵتیانولە پارێزگای ئەنبارناوەخۆ دەسەاڵتدارانی دەبێت. 

لە بن شوێن سەالمەتترین پێدەچێت ڕەوا لە عەننا و پارێزگاکە ڕۆژئاوای لە هەڵبێن. کەوا بۆ کوێ لەوەی بەراەستە کردووە 
لە داهاتوویەکی دەربچێت لە توانای کە لەوانەیە سنوردار بە توانای انە شاری بچوکن ئەوهەرچەندە، ئێستا، بۆ کاتی ناوچەکەدا 

هێشتا  کە ترشوێنەکانی بن لە ڕیگایان بۆ بەردەوام و بەغداد ڕێگا بەرەو لە گرتنە بەری بن بەردەوام چەند خێزانێك لەوانەیە دا. نزیک
لە داخستووە ڕاستەوخۆکانی ڕێگە  ئامریات ئەلفەلواەشارۆچکەی دەوروبەری لە ناوەوە و شەڕکردن مەترسیدارە. گەشتەکە 
کە هەندێ ئاوارە لەگەڵ ، زۆر ئەستەم دەبێتگەڵێك بەشێوەیەکی بۆ ئاوارەکان چوونەژوورەوە بۆ بەغداد وە بۆ بەغدا. ڕۆژئاوا

وەکو ڕاپۆرتکراوە سوریا ڕومادی. لە قەزای بچووکە حکومڕانیەکان کۆمەڵگا لە سەالمەت شوێنی ووترێت چووبن بەرەو گدە
سەرەکی لە سەر شەقامی ڕێگایان بدۆزنەوە تیان ێیئەوان توانیوووت گدەیانکە کان لە ئاوارەبۆ هەندێ دوا چارەنووسە وواڵتێکی 
لە ڤیزا هیچ داواکاریەکی کە لەو شوێنەی سوریا دیمەشق لەسەر پایتەختی بە سوریا و دەبەستێتەوە ئەنبار کە پارێزگای نێودەوڵەتی 
 ی کە هەڵدێن. بۆ ئەوانەبێت هەڵبژاردنێك پێنااێت ئوردەن ڤیزا، سنورداریەکانی لە تێڕوانینی نیە.  داشوێنەکە

 

بااڵی نەتەوە کۆمیسیاری ڕێکخراوی ئاووئاوەڕۆ و لە کەرتی یونیسێف ڕێکخراوی لەالیەن هاوبەش  نێردەیەکیئاژانسی 
 سنوری لەبۆ کەربەال اێبەا  کرا  بۆ پەنابەراننێودەوڵەتی و ڕێکخراوی  نێودەوڵەتی زگارکردنیڕێژنەی لو یەکگرتووەکان 

خێزانی  ٢٤تێکڕای ردەکە نێ. دواخرا ئەلنخەیبخاڵی پشکنینی لە ئاوارەکان بۆ دەست گەیشتن بە بارودۆخی ئەنبار پارێزگای 
ە ڕێپێوان هاتنی لەگەڵکەربەال، لە پارێزگای . بەاێهێشتئەنباریان کاتژمێرێکدا پارێزگای لە ماوەی  کەوا کردچاودێری ئاوارەی 

هاتنە ژوورەوە کە بەدوای ئەو خەڵکەی و لە خۆبگرێت تر ئاوارەیەکی هیچ ڕەتی دەکاتەوە کەوا بۆ کەربەال، ئایینیەکانی عاشورا 
  . پارێزگاکەدەرەوەی دەگەیەنرێنە ئاوارەکان  دواتر ئیناا .دەیانوەستێنێت پارێزگاکەدەروازی لە دەگەڕێن 

 

ڕەوا و هیت و و فەلواە قەزاکانی لە کارەکان بەڕێوەببەن کەوا ناتوانن کە ئاوارەبوون، لەوانەی هەندێ مەیدانی مرۆیی، چاودێرانی 
ڕومادی. شاری دەستیان ناگات بە هەموو و ڕومادی، بۆ قەزای سنورداریان هەیە تەنها دەست گەیشتنێکی و قایم، ڕوتبە و عەنا و 
لەو ناوەخۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکانی و کۆمەڵگا سەرکردەکانی لەگەڵ نکردن تەلەفۆلە ڕێگەی کۆکراونەتەوە ناوچانەوە  لەوزانیاری 
   شوێنە.

 

خێزان  ٠١١بە توانایەك بۆ لە بەغدا ئەنبار لە پارێزگای بۆ ئاوارەکانی ئەم دواییە فەرمی دامەزراندووە دوو کەمپی عێراق حکومەتی 
ڕەزامەندیان دەربڕیوە ئاوارەکان بەاڵم مرۆیی، کۆمەڵگای لەالیەن پێشکەشکراون ڕەشماڵی زیاتر ڕەشماڵ(.  ٦١١کەرەڤانە و  ٤٤٤) 

کردۆتەوە ئاگاداری ایهانی خۆراکی پرۆگرامی ڕێکخراوی خانەخوێ. کۆمەڵگای کان یان لە ناوخودی لە کەرەڤانەبمێننەوە تاوەکو 
ڕێکخراوی لێشاوەکە. لەگەڵ ناتوانێت خۆی بگوناێنێت خۆراك نێردەی ئاوارەبن ئەوا ئەنبار کەس لە پارێزگای  ٢٤٤٤٤ئەگەر کەوا 

ئاوارە بۆ هەردوو ، ئۆکتۆبەری ٦١لە ڕۆژی خێزان  ٤٢٤٤٤بۆ خۆراك داناوە بۆ دابەشکردنی پالنێکی پرۆگرامی خۆراکی ایهانی 
سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان و ناردووە دەرمانەکانی ڕێکخراوی تەندروستی ایهانی لە ناو شاری بەغدا. تر ئاوارەکانی نوێیەکان و 

بااڵی نەتەوە کۆمیسیاری ڕێکخراوی گەیاندووە. خاوێنکردنەوەی دەستەی ئافرەتان و  لە پێداویستیتەن  ٦٢.٠بۆ دانیشتووان 
ناردووە، لەوانە سەرەکی خێزانی کەل و پەلی پێداویستی  ٠٤٤و خێرا اێبەا  دەکات هەڵسەنگاندنێکی یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران 

ی بۆ ئەو ئاوارانەناوەخۆ هاوکارانی لەالیەن دابەش بکرێت بەردەوامیدان بە ژیان بۆ ئەوەی تری کەل و پەلی بەتانی و گالۆنەکان و 
 بەغدا.  دەوروبەریئەبوغرێب و کەربەال و ڕومادی و کە بەم دواییە گەیشتوون لە قەزاکانی 

 

بۆ نێودەوڵەتی ڕێکخراوی کە لەالیەن دواییەی عێراق ئاوارەبوونی ئەم بەدواداچوونی سیستەمی لەبارەی دۆزینەوە سەرەتاییەکان 
ژمارەی کۆی بەمەش ئاوارە،  ١٦٠١٤ئاوارەبوونی لە بەرزبوونەوەیەك هەیە  کەئەوە پیشان دەدات بەڕێوە دەچێت پەنابەران 
ی ٠ڕۆژی کۆتا هەفتەی بریتین لە دواهەمین ژمارەکان خێزان.  ٠٤٤٢١١یان  ٦١٦٢١١٤دەگەیەنێتە لە عێراق ئاوارەکان 
لەالیەن بەهۆی دەست بەسەرداگرتنی ئاوارەبوون بەرفراوانی ڕووبەری لەبارەی ناگرێت لە ئەستۆی بەتەواوی و  ٤٤٦٢ئۆکتۆبەری 
و ناوچەکانی ئەلفەلواە ئامریات ڕومادی و هیت و خێرا بەرەو بەرەوپێشوەچوونی ی هاوکارانی داعش چەککدارەکان گروپەداعش و 

   ملمالن . زیانبەرکەوتووی تری 
 

 نۆڤێمبەر،ئۆکتۆبەر و بۆ مانگی دانەوێڵە چاندنی وەرزی ئەنبارهاوکاتە لەگەڵ لە پارێزگای توندوتیژی دواییەی ئەم بارگرژیەکانی 
 لە کێڵگەکانیاننەتوانن ئاوارەبن، یان اوتیاران ئەگەر لە پاڕێزگاکە. دانەوێڵەیە  کشتوکاڵی سەرەکیەکانیلە بەرهەم هێنانە یەكێك 
وباری وڕدۆڵی بە درێژایی شەڕکردن ئەوەشدا، لەگەڵ . كخۆراك بۆ ماوەیەئاسایشی لەسەر بەاێدێل  ری ەگئەمەش کاری، بیچێنن
کە لەوانەیە وواڵت، سەرەکی بەرهەم هێنانی لە هەرێمی ێت، بپچڕێنخورماکان لێکردنەوەی کە لەوانەیە ئەنبار لە پارێزگای فورات 
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بەخێوکەرانی کاریگەری دەبێت لەسەر ملمالنێیەکە  هەروەها .ی هاوواڵتیانگوزەران دروست بکات لەسەر ژیان وزیاتر کاریگەری 
 خاڵە ئاویەکان. ناوچەی و بۆ لەوەڕگای نوێ ئاژەڵەکان اولەی سنوردارکردنی مەڕومااڵت، 

 

خێزانە دهۆك لە پارێزگای ی وەرزی زستانە. ئامادەکاریەکانکەمبوونەوەی هۆی دەبێتە وەرزی زستان  بارودۆخی قورسیگەیشتنی 
نیگەرانیەکی یان. ناڕێكنیشتەا  ی شوێنی بەهۆی باران بوونەتەوە بەرکەوتنی باڵەخانە تەواونەکراوەکان دووچاری لە ئاوارەکان 
لەو زاخۆ دانراوە، لە گردێك الیەکی لەسەر وەرگە دەالل، لە ئاوارەکان نافەرمی تەاێبوونی نیششوێنی لە کە بریتی یە هەیە تایبەت 

خاوەن زەویەکان کە ڕێگریان لێکراوە لەالیەن  ئاووئاوەڕۆ سیستەمەکانیفریاگوزاری چەسپکردنی بۆ هەوڵەکان کە شوێنەی 
انی هەروەك فرێدشی، نەخۆبوونەوەی ولە باڵزیاد دەکات مەترسی زستانیش بارانی دەستپێکی هەروەها ناکۆکیەکان. پەیوەندیدارە بە 

نەتەوە حکومەت و تەوالێتەکان. ی کەمی بەهۆدەژین باڵەخانە تەواونەکراوەکان کە لە ئاوارەکانی  الیەنلە کراوەلە شوێنی  پاشماوە
کەل و پەلە ، دابەشکردنی ئاووئاوەڕۆسیستەمەکانی بۆ چەسپکردنی کاردەکەن ڕێکخراوە ناحکومیەکان یەکگرتووەکان و 
 هەرچەندە،فریاگوزاری. تەوالێتەکانی چەسپکردنی نیشتەاێبوون، و شوێنی و کەل و پەلەکانی وەرزی زستانە ناخۆراکیەکانی 

بۆ دەست گەلێك زۆرە بەتایبەتی بۆشاییەکە . دارایی دەمێنێتەوەپاڵپشتی بە کەمی بەرچاو بە شێوەیەکی وەرزی زستانە هەوڵەکانی 
لەو ، هەیە ئاوارەیانخێزانی  ٠٤٤٤هاوکاریکردنی توانای ئەوانە تەنها بەاڵم نین.  کە کەمپنیشتەاێبوونی شوێنی پێشخەریەکانی 

 ندەژیلە پارێزگاکە چۆڵکراوەکان خێزانی ئاوارە لە باڵەخانە تەواونەکراوەکان و  ٦٦٤٤٤ بۆ کەمبەالیەنی پێویستی هەیە کە شوێنەی 
گایدا لە کەمپی ێلە ڕزستانیەکان گەردەلولە خانەقین لە قەزای دیالە لە پارێزگای ئاوارەکان. بەدواداچوونی سیستەمی بەگوێرەی 
 ی ڕەشماڵەکان ٠٤لەسەدا نیشتەاێکردبوو. نزیکەی خێزانی ئاوارەی  ٦٢٤٤تا  ٦٤٤٤کە تەخت کردووە ڕەشماڵەکانی داوە عەلیاوەی 
 ئەو کاتەوە گۆڕدراون. لەوەتەی  زیان بەرکەوتووەکانڕەشماڵە چاك بکرێنەوە. بەرکەوتووە کە ناتوانرێت زیانیان 

 
 

 وەاڵمدانەوەی مرۆیی

 پێداویستی تەندروستی و خاوێنکەرەوەئاو و  

 
  :پێویستیەکان

 

  ڕێککەوتن لە نێوان هاتە کایەوە لە ئەناامی و کەربەال  ئەنبار پارێزگاکانی هەرێمیبۆ سنوری ناوەخۆ ئاژانسی نێردەیەکی
ئاسانکاریەکانی بۆ دابین کردنی و ئەنبار کەربەال و پارێزگاکانی لە سنوری بنیاتبنرێن ڕەشماڵەکان ئەوەی بۆ دەسەاڵتداران 

 ئەنبار.  پارێزگای دواییەیئەم ئاوارەبوونی دوابەدوای  یانگواستنەوەلە بۆ ئاوارەکان ئاووئاوەڕۆ کەرتی 
 

 
 :مدانەوەوەاڵ

 

  لە ئەستۆ ئەو ئاوارانەی ئاو تانکیەکانی و حەمامەکان و تەوالێتە گەڕۆکەکان لەوانە ن، کەل و پەلە ناخۆراکیەکادابەشکردنی
 . نئەلنخایبئەلحەبانیە و و ئەلخالدیە و ئەلڕەحالیە ئامریات ئەلفەلواە و قەزاکانی ئەنبار لە گرتووە کەوا لە ناو پارێزگای 

 

 پارێزگاینەاەف و نێوان لەسەر شەقامی سەرەکی کەربەال و نەاەف و نێوان سەرەکی لەسەر شەقامی ئاوارە  ٢١٠٤٤ 
 ناوەخۆ. هاوکارانی لە ڕێگەی وەرگرتووە بوتڵی ئاویان دیوانیە لە قەزای قادسیە 

 

 چێبایش قەزای لە تانکی خەزنکراو ئاوی لیتری  ٠٤٤٤٤دابین کردنی لە ڕێگای گەیشتوون  لەو شوێنەی ئاوارە  ٦٠٤٤
سەنتەری لیتری لە  ٠٤٤٤٤ ئاویتانکی  ٦٤ئاوارە  ٤٠٤٤. قارێزپارێزگای لە ئاوارەکان کۆکردنەوەی سەنتەری 

 دابین کراوە.  بەسرالە پارێزگای مەعاقیل کۆکردنەوەی 
 

  لە ڕێکخراوە کەسایەتی  ١٤بە سوودی گەیاند پاك و خاوێنی هۆشیاری بەرزکردنەوەی چوار ڕۆژەی ڕاهێنانێکی
 نەاەف. و دیوانیە لە قەزای قادسیە لە پارێزگای تەندروستی ستافی و ناوەخۆ ناحکومیەکانی 

 

 ٦٦٤٤و ئافرەتان سانتی  ٦١٤٤قادسیە پارێزگای و ئەلشەنافیە کەس( لە  ١٤٤٤لە ئاوارە کە دەکاتە )زیاتر خێزانی  ٦٦٤٤ 
و پێخەف پارچەی  ٦٦٤٤و  لیتری  ٠٤٤٤ئاوی حەوت تانکی تەوالێت و سابونی  ٠٤٤٤سەتڵ و  ٦٦٤٤بەتانی و 

   یان وەرگرتووە.سپیتەختەی  ٦٤هەروەها شەش یەك تاوەکو بۆ قوتابیانی نێوان پۆلەکانی پێداویستیەکان 
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 ئەلنخایب خاڵی پشکنینی ئاوارە لە  ٤٢٤٤پێویستیەکانی بۆ پڕکردنەوەی ڕۆژانە ئاوەوە دەکرێتە تانکەری ئاو لیتری  ٢١٤٤٤
بۆ پڕکردنەوەی ڕۆژانە ئاو کراوە لە تانکەری ئاو لیتری  ٤٠٤٤٤٤فەلواە. و ئەنبار پارێزگاکانیلەسەر سنوری 
 حەبانیە. ئاوارە لە  ٤٦١٤و ئەلخالدیە ئاوارە لە  ٢٢٤٢ەلفەلواە و ئامریات ئئاوارە لە  ٤١٤١پێویستیەکانی 

 

  ماوەی لەخەڵك  ١٦٤زیادکردنێکی دهۆك، ئاو لە پارێزگای پێدانی بە دەستیان پ  گەیەنراوە خەڵك  ٠١١٠٦٠تاوەکو ئیمرۆ 
دابین دەکات لە ڕێگەی ڕۆژانە سوودمەند لەسەر بنەمای  ٤١٠٤٤بۆ ئاو بردوو. هاوکارێکی گروپەکە ڕاڕاپۆرتی 

هەولێر لە کەمپی لە پارێزگای ڕۆژانە سوودمەند لەسەر بنەمای  ٠١٤٤دهۆك و ئاو لە زاخۆ، لە پارێزگای بەڕێوەبەرایەتی 
ئاو لە بە پێدانی دەستیان پ  گەیەنراوە خەڵك  ٠٦٦١٠تاوەکو ئیمرۆ . بۆیان دابین کراوە ئاوەوەبیری لە ڕێگەی بەحرکە 

لەماوەی ڕاپۆرتی پێشوو،  ٦٤٤٤٤زیادی کردووە و بۆتە ئەم ژمارەیە سلێمانی. لە پارێزگای خەڵك  ٢٠٦١٢هەولێر و 
 تانکەرەکانی ئاو. لەالیەن ڕۆژانە لیتری ئاو  ٤٢٤٤٤٤دابین کردنی لەگەڵ 

 

  لە زیادی کردووە  ١٢١٢ دهۆك، لە پارێزگای  پاكکردنەوەپێدانی بە دەستیان پ  گەیەنراوە خەڵك  ٦٠٠٤٤٤تاوەکو ئیمرۆ
لە نکردنەوە ێخاوهۆشیاری بەرزکردنەوەی بە پێدانی دەستیان پ  گەیەنراوە خەڵك  ٤٠٤٢٠٤و ماوەی ڕاپۆرتی پێشوو 

 کردووە. خەڵك زیادی  ٦٠١٦١ دهۆك، پارێزگای 
 
 

 

 سنورەکان:بۆشاییەکان و 
 

  دەستیان کە هێشتا خەڵکی ئاوارە  ١٤٤٤٤٤بریتین لە ئاوەڕۆ، کە کراونەتە ئامانج بۆ کەرتی ئاووملیۆن ئاوارەی  ٦.١لەو
 پ  نەگەیەنراوە. 

 

  خێرا بۆ دابین وەاڵمدانەوەی دەبێت ڕێگر لەبەردەم و ڕۆژ دەخایەنێت  ٦٤ئەمن و ئاسایش پاککردنەوەی بەدەستهێنانی
ئاوارە ئەمن و ئاسایش. بە لەبەرچاوگرتنی ئەمەش زیاد دەکات بۆ ئاوارە زیان بەرکەوتووەکان. ئاووئاوەڕۆ کردنی 

 . تایبەتنیگەرانیەکی لە بریتی یە خاڵە پشکنینەکان دان کە لە دواخراوەکانی 
 

 

 ئاسایشی خۆراك  

 پێویستیەکان:
 

  هێشتا دەستیان پ  نەگەیەنراوە. خەڵك  ١٤٤٤٤٤خۆراك، ج بۆ هاوکاری ۆن ئاوارەیەی کە کراونەتە ئامانملی ٦.١لەو 
 

 

 وەاڵمدانەوە: 
 
  هاوکاری پێدانی بەسوودمەندبوو  ٦٤٤٤٤٤ زیاتر لەگەیشتە  اندەستیگروپەکە هاوکارانی ، ٤٤٦٢ئەیلولی مانگی  ماوەیلە 

بە هاوسەنگی کردنی  پێویستیەکانی سوودمەندبووتەواوی بە خزمەتکردنی ڕێگە دەدات ناوەخۆ گروپی هەڵسەنگاندنی خۆراك. 
  . چێشتخانەسووتەمەنی و دەستەی گەیاندنی ، تەباغخۆراك لەگەڵ هاوکاری 

 
 بۆشاییەکان و سنورەکان: 
 

  خۆراکی  بەرزکردنەوەیتوانای . و هەڵقۆستنەوەیە تایبەتمەندار نیەهاوکاری بۆ دابین کردنی ئەنبار بە پارێزگای دەست گەیشتن
بگاتە ژمارەکان ئەگەر ئاووئاوەڕۆ شکاندنی ببێتە هۆی لەوانەیە هیت لە باشور لە ڕۆژهەاڵت و بۆ ئاوارەکان کە دەگەن بەپەلە 
 کەس.  ٢٤٤٤٤لە زیاتر 
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 خۆراكین ناکە  کەل و پەلەکانیو  نیشتەجێبوونشوێنی 

 

 پێویستیەکان:
 

  دەکەن. نیشتەاێبوون شوێنی داوای زۆربەیان ئەنبار، پارێزگای دواییەی ئەم ئاوارەکانی لە نێوان 

 

  کەوا شوێنەکانیان بگوازنەوە بۆ داوا لە خێزانە ئاوارەکان دەکەن باڵەخانە تەواونەکراوەکان خاوەن دهۆك، لە پارێزگای
 . ەشەکانڕهەالبردنی لەسەر بەدواداچوون دەکەن پاراستن تیمەکانی . ترشوێنێکی 

 
 وەاڵمدانەوە: 

 عێراق. کوردستانی لە هەرێمی وەرزی زستانە دابەشکردنەکانی گەی ێلە ڕدەستیان پ  گەیەنراوە ئاوارە  ١٠٤٤ 
 

  ئاوارەکانی لەالیەن ئێستا داگیرکراون لەو کەمپانە  ٠دهۆك، زگای لە پارێکە پالنی بۆ دانراوە  ئاوارەکان کەمپەی ٦٢لەو
و خێزان(  ٤٤٠٤خانک  کە دەکاتە )و خێزان(  ١٦٤)کە دەکاتە  ٤بااێت کەندەڵە خێزان(،  ٦٤٠١)کە دەکاتە  ٦بااێت کەندەڵە 

لە کەمپەکان کە خێزانەکان ژمارەی کۆی  (.خێزان ٠٤٤کە دەکاتە )دێرابوون خێزان( و  ١٠٦گەرماوە کە دەکاتە )
 خێزان.  ٠٠٤١لە بریتین نیشتەاێکراون 

 

  بۆ پالن بۆدانراو )توانای  ٤بێرسڤ  و خێزان(  ٤٠٤٤بۆ لە خۆگرتنی پالن بۆدانراو )توانای  ٦-بێرسڤ لەسەر کەمپی کارەکان
و تەختەی چیمەنتۆ بنیاتنانی میان هەیە. ابەردەو دهۆكلە قەزای زاخۆ لە پارێزگای کەمپەکانی خێزان(  ٦١١٤لە خۆگرتنی 
مانگی لە کۆتایی کەمپەکان زرێنەوە بۆ ابگوئاوارەکان دەکرێت پێشبینی . لە تەواوبووننزیکە ڕەشماڵەکان دانانی چەسپکردن و 
 .٤٤٦٢ ئۆکتۆبەری

 

 ڕەشماڵی  ١٠٤کەمپی گەرماوە بەردەوامیان هەیە. دهۆك لە پارێزگای خانک  گەرماوە و  لە کەمپەکانیکارەکان وەی درێژکردن
 تری هەیە. ڕەشماڵی  ٦١٤١خانکێش و هەیە تری چیمەنتۆی تەختەی بنکە 

 

  بە شێوەیەکی باش( خێزان  ٦٤٦و  ٦٠٢) کە دەکاتەبامەڕن  گوندەکانی و لە ئنشیک  دامەزراوە ڕەشماڵ شوێن نیشتەاێبوونی
خزمەتگوزاریە حکومەتی ناوەخۆ دهۆك. لە پارێزگای قوتابخانەکان اولەیان پ  کراوە بۆ دەرەوەی کە بۆ ئەوانەی 

 ئاو دابین دەکات.  کان وسەرەتاییە
 

  یان وەر دهۆكلە پارێزگای  ناخۆراکیانکەل و پەلە سەرەکیەکانی پاکێتەکانی خێزان  ٤٦١٦ڕاپۆرتەکە ماوەی بە درێژایی
 کەل و پەل و پێداویستی وەرزی زستانەیان وەرگرتووە. خانک  کەمپی خێزان لە  ٠٤١و  گرتووە

 
 

 بۆشاییەکان و سنورەکان: 
 

  خەڵك  ١٤٤٤٤٤کە دەگاتە کەل و پەلی ناخۆراکی بەسەریاندا. بۆ دابەشکردنی تە ئامانج نەئاوارەی کە کراوملیۆن  ٦.٠لەو
 هێشتا دەستیان پ  نەگەیشتووە، 

  داعش لە گروپە هاوکارانی و داعش زۆر سنوردارە، هەروەك ئەنبار لە پارێزگای دانیشتووانی ئاوارە بە دەست گەیشتن
 مرۆیی.هاوکاری دابەشکردنی لە ڕێگری دەکەن چەککدارەکان 

  و ناخۆراکیە ستانداردەکان پێداویستی کەل و پەلە گەیاندنی وەکو، ەوە. گەیاندن وەکو تەحەددایەك دەمینێتمیکانیزمەکانی
بە دوای دەگەڕێن هەروەك ئاوارەکان بەتایبەتی  دەمێننەوە،ۆکی ڕبە گەئاوارە دانیشتووانی هێواشە. وەرزی زستانە هاوکاری 
 . وەرزی زستانپێش دەستپێکی باشتر نیشتەاێبوونی شوێنی 
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 بەڕێوەبردنی کەمپهەماهەنگی کەمپ و  

 پێویستیەکان 
 

  نە شوێلە اۆراواۆر لە شێوەی دۆزیوەتەوە نیشتەاێبوونیان شوێنی لە عێراق ملیۆن ئاوارە  ٦.١ی ٢٤لەسەدا نزیکەی
 باڵەخانە گشتیەکان. تەواونەکراوەکان و چۆڵکراوەکان و باڵەخانە لە قوتابخانەکان و وەکو کۆمەڵگا،  نیشتەاێکانی

 

  کەمیئەمەش یان بەهۆی لەبەرچاو نەگیراون، گونااو بۆ ژیان نیشتەاێبوونی شوێنی چارەسەرێکی ئەو شوێنانە ۆربەی زلە 
ناو حالەتی  لەلێی خۆشنەبوون یان مانەوەیان بۆ ماوەیەکی درێژخایەن کۆمەڵگا، نیشتەاێبوونی  ئاسانکاریە سەرەکیەکانی 

 پێویستیە پەروەردەییەکان.بۆ خزمەتکردنی بکرێنەوە دووبارە دەرگاکانیان بەخێرایی پێویستە ئەوان چونکە  قوتابخانەکان
  

 هاوکاری تەواو و ئاسانکاری کە لەو شوێنەی کەمپەکان پەرەپێدانی بنیاتنان و  لەگەڵداوا کردووە  هاوکاریان دەسەاڵتداران
پێویستیان دەسەاڵتداران  هەروەها ولە ژێر پەرەپێدان دان ئێستا ژمارەیەك لە کەمپەکان بۆ ئاوارەکان. ئەناام بدرێت دەتوانرێت 
 دانیشتووانی لەگەڵئەو کەمپانە تەواوی بەڕێوەبردنێکی بۆ دڵنیاکردنەوەی دابنێن نەکە ێلە شوئامادەکاریەکان تاوەکو بە هاوکاریە 

 چااڵك و کارا بگێڕن. ڕۆلێکی کەمپەکە 
 

  ئەگەری لەگەڵ  –دادەنرێن بۆ ژیان دەشێن کەوا مێننەوە دەکۆمەڵگا  ەکانینافەرمی ەشوین نیشتەاێبوونکە لە ئەو ئاوارانەی
باشتر ئاگادار بکرێنەوە ئەوانە پێویستە هەروەها خۆیان. بۆ ڕێکخراوەکەی پێویستی هاوکاری  –داواکراوە  باشترکردنیان

  .وا دەتوانن یارمەتیان بدەنکەخزمەتگوزاری دابین کارانی و هاوکاری کە بەستراوەتەوە بە ن و لەبارەیا
 
 

 : وەاڵمدانەوە
 
  ئاماناکراو لە هەردوو پێویستیەکانی انی ناوچە سەرەکیەکبۆ دەستنیشانکردنی ێت ڕکە دەگەبە ستراتیژیەك داوە پەرەی گروپەکە

شوێن  لە کە دەکات ئاوارەدانیشتووانی هاوکاری فەرمی هەروەك نیشتەاێبوونی بۆ بەڕێوەبردنی هاوکاری بۆ دەسەاڵتداران 
 داهاتوو. لە مانگەکانی دەمێننەوە ن ەکانافەرمینیشتەاێبوونە 

 
  ئاماژە ئەوان پێویستیانە. کە هاوکاری اۆری پارێزگا لەسەر دەسەاڵتداران لەسەر ئاستی لەگەڵ گفتوگۆ دەستی پێکردووە

داوای بەاڵم ڕاستەوخۆ، بە شێوەیەکی دەگرنە ئەستۆ کەمپ ێوەبردنی ڕبەکاری دەسەاڵتداران زۆربەی ئەوانەن کە سەرەتاییەکان 
 خۆیان.  کارمەندەکانیبۆ بنیاتنان توانای ڕاهێنان و بەڕێوەبردن هەروەها تێچووەکانی بۆ پڕکردنەوەی کردووە داراییان هاوکاری 

 
  لە کاردەکەن  ی کەهاوکارانکەمپ و بەڕێوەبردنی  کارمەندانی بۆڕاهێنان عێراقدا، کۆبوونەوەکانی لە هەرێمی کوردستانی

 ئەناام دران. پارێزگاکان لە هەرس  بۆ ئاوارە سوریەکان دامەزراون  کە ئێستا کەمپەکانی
 

  بۆ دەستنیشانکردنی شوێنەکە خێرای هەڵسەنگاندنێکی بە دەستیان کردووە کەمپ ێوەبردنی ڕبەهەماهەنگی کەمپ و هاوکارانی
کە ئێستا خزمەتگوزاریەکان هاوکاری و ئاستی دەست گەیشتن بە و ماوە درێژ کۆمەڵگای شوێن نیشتەاێبوونی ئامادەکاریەکانی 
 کە لەوێ دەژین. بۆ ئەو خێزانانەی لەبەردەست دان 

 
 

 بۆشاییەکان و سنورەکان:
 

  هەموو کەمپەکان. بۆ بەڕێوەبردنی تەواویان هەبێت لێهاتووی کارمەندی  دەسەاڵتدارانلەوانە نیە کەوا 
 

  کە بە خێرایی ئەو ئاوارانەی ئامااکراوی دەستنیشانکردنێکی بۆ لەخۆگرتنی دەکات زۆر ئەستەمی تەواو تۆمارکردنی کەمی
 ژیان.  نەشیاو بۆئامادەکاریەکانی لە گواستنەوە دەکەن داوای 

  مانای ئاوارەبوون بەدواداچوونی سیستەمی زانیاری ڕاپۆرتی لە ئاوارەکان کە ڕاپۆرتکراوە لەگەڵ شوێنەکان زۆری ژمارەیەکی
نەك هەموو کاری گرنگ بێت. پێوەری دەبێت لەسەر بنەمای سەرەتایی بە شێوەیەکی خێرای شوێنەکە هەڵسەنگاندنی ئەوەیە کە 
 یەکەم. لە اەولەی  خۆی بیگرێتەدەتوانرێت  کە شوێنەکان
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  بۆ ئاماناکردنی ستراتیژی هەیە و  تێڕاونینپەرەپێدانی  و هاوکاری پێویستیان بەو  خزمەتگوزاریدابینکارانی
ی تەواوی بەشگەیاندن کە لەسەر ڕێبازێکی ڕێککەوتوون هەروەها  زیان بەرکەوتووپێوەری لەسەر بنەمای دەستپێشخەریەکانیان 

 لە دووبارە بوونەوە. دووردەکەوێتەوە و دەدات  و بەدواداچوون کاریگەرچاودێریکردنی ڕێگە بە ، دەکات ئاوارەکان
 
 

 تەندروستی  

 
 پێویستیەکان: 

 
  ژیان. ڕزگارکردنی دەرمانەکانی و ناوەندی سەرەتایی و تەندروستی چاودێری دابین کردنی  

 
  کە دەیگرێتە خۆی لە ئامانای ی ١٠لە سەدا زیاتر  هەردوو نەخۆشیەکانی ئیفلیای و سۆریکە بۆچڕوپڕ کوتانی هەڵمەتەکانی

 پێنج ساڵەوەیە.  وویکە تەمەنیان لە خوارمنداڵ ملیۆن  ٠.١
 

  بەهێزکردنی  وبۆ ئاوارەکان، ئاوارە سوریەکان لەدایكبوون  چاودێریدووگیان وتەندروستی ئافرەتانی بە دەست گەیشتن
سەرەتایی تەندروستی چاودێری ی سەنتەرەکانی ١٤لەسەدا لە پارێزگای ئەنبار  کۆمەڵگا خانەخوێکان. پێویستیەکانی

ناو ڕومادی، دوو لە دوو نەخۆشخانە لەوانە لە پارێزگاکە،  نەخۆشخانە ٦٤ تەواویکاردەکەن. کە هێشتا ڕاپۆرتکراون 
ستافی کەمی بەرچاو هەیە لە هەرچەندە، کەوا کاردەکەن. لە هیت ڕاپۆرتکراون یەك نەخۆشخانە نەخۆشخانە لە فەلواە و 

دەرمان و لە کۆمەکیەکانی کەمی تر. شوێنی یان بەغداد گەڕاونەتەوە بۆ وەکو زۆربەیان پزیشکەکان، بەتایبەتی تەندروستی، 
 ڕاپۆرت نەکراون. پزیشکی 

 
 

 وەاڵمدانەوە: 
 
  ئەلخالدیە ناردووە بۆ پزیشکی کۆمەکی لە کیلۆگرام  ٠٤٤گروپەکە ئەنبار، لە پارێزگای نوێیەکان  ئاوارەبوونەلە وەاڵمدانەوەی

 . سەرەتاییتەندروستی چاودێری بۆ دابەشکردن لە سەنتەری 
 
  لە کەمپی ڕاوێژکردن  ٠٢٤خانەقین، ئاوارەی لە کەمپی دیالە لە پارێزگای ئەناام داوە ڕاوێژکردنیان  ٤٢٠گروپ هاوکارانی

 هەولێر. لە پارێزگای بەحرکە لە کەمپی ڕاوێژکردن  ١١٤و سلێمانی، عەربەت لە پارێزگای 
 

  بۆ دابین پزیشکی تیمی گەڕۆکی  ٤٦بۆ ئۆپەراسیۆنی دهۆك لە پارێزگای دەکات تەندروستی بەڕێوەبەرایەتی هاوکاری گروپەکە
 پزیشکی بۆ ئاوارەکان. کانی سەرەکیەخزمەتگوزاریە کردنی 

 
  پێنج ساڵی خوار تەمەنی ملیۆن منداڵی  ٠.١کە ئیفلیای و سۆریکە نەخۆشیەکانی بۆ هەردوو چڕوپڕ کوتانی هەڵمەتەکانی

 ی لەخۆی دەگرێت. ١٠کە لەسەدا کردۆتە ئامانج 
 

 

 

 بۆشاییەکان و سنورەکان:
 

  ئەنبار و وەکو  ی ملمالن ،زیانبەرکەوتووبۆ پارێزگاکانی دەست گەیشتن دەبێتە ڕێگر لەبەردەم ئاسایش نەبوونی ئەمن و
 دیالە. سەاڵحەددین و کەرکوك و 

 
  نۆرینگە ژمارەی بۆ زیادکردنی پالن دادەنێت و زۆر پێویستەکان دەکات دەرمانە دەستنیشانی گروپەکە وەرزی زستانە، بۆ

 نەخۆشە ڕەوانەکراوەکان. فریاکەوتن بۆ میکانیزمەکانی ئۆتۆمبێڵی بەهێزکردنی گەڕۆکەکان و 
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 پاراستن 

 پێویستیەکان:
 

  لە داعش لە گروپە چەککدارەکان هاوکارانی داعش و خێرای بەرەوپێشچوونی بەهۆی ئاوارەبوون خەڵك زۆری ژمارەیەکی
وەرگیراون ڕاپۆرتەکان پارێزگا. دەرەوەی پارێزگا و ناوەوەی لە هەردوو ئاوارەبوون ئاوارە نوێیەکان ئەنبار. پارێزگای 
لێنەگەڕاون کەربەال، پارێزگای ئەنبار و سنوری لە ئەلنیخایب خاڵی پشکنینی لە بەیەکەوە کۆبوونەوە کەوا ئاوارەکان لەبارەی 
 بۆپێویستی بەپەلەیان هەیە کە ئەوان پێشنیاری ئەوە دەکەن ەکان یڕاپۆرتە سەرەتایبەرەو بەغدا. لە ڕێگەیان تێپەڕن کەوا 

بۆ بڕیاردان لە ئەستۆ گیراون هەڵسەنگاندنە خێراکان ئاووئاوەرۆ. ئاسانکاریەکانی خۆراك و ئاو و نیشتەاێبوون و شوینی 
 ەر پێویستیەکان. لەس

 

  هەندێ  بەغداد.گەیشتوونە کە هیت لە شاری ئەنبار لە پارێزگای ئاوارەکان لەبارەی اێبەاێکراون هەڵسەنگاندنەکانیش
 ئەو ئاوارانە. لەش ساغی و سەالمەتی لەبارەی هەن نیگەرانی 

 
 

 

 وەاڵمدانەوە: 
 

 

  اێبەا  خێزان(  ٦٦٠١١٠کەس کە دەکاتە ) ١١٦٤٤٤بە لە خۆگرتنی بەردەوامە پاراستن کردنی چاودێری هەڵسەنگاندنەکانی
 کاش، پارەی بۆ هاوکاری سەلمێنراون حالەت  ٦٢٦٠٠ کە هەڵسەنگێندراون لەو ژمارەیە. ٤٤٦٢مانگی شوباتی لەوەتەی کراون 
کە خاوەن پێداویستی تایبەتن. خەڵك ١١١١ بۆاێبەا  کراون ڕەوانەکردنەکان و وەرگرتووە یاساییان هاوکاری حالەت  ٦١١٤٦
شێوەکانی تر لەسەر بنەمای دەستدرێژی سێکسی و قوربانی  ٦٤٢و  منداڵ ١٦١٠بۆ هاوکاری دەروونی ئەوەشدا، لەگەڵ 

ڕەگەزی. لەسەر بنەمای توندوتیژی بۆ حالەتەکانی دابەشکراون پێداویستی ئافرەتان  ٦٠١٦٠ن. دابین کراو توندوتیژی ڕەگەزی
بەرزکردنەوەی هەڵمەتەکانی کۆمەڵگا و هۆشیاری  ٤٤و کاریگەریە خێراکان پڕۆژە لە سوودیان وەرگرتووە خێزان  ٦٦٤

 کردبووە ئامانج. سوودمەندی  ٦٤٤٤کە اێبەا  کراون هۆشیاری 
 

 

 بۆشاییەکان و سنورەکان:
 

  ڕێگرە ، خراپتربووەئەمن و ئاسایش بارودۆخی و زۆر سنوردارکراوە گەلێك  بە شێوەیەکیئەنبار بە پارێزگای دەست گەیشتن
هاتۆتە دەست گەیشتن کۆنتڕۆڵکردنی هاوکاری. دابین کردنی پێویستیەکان و لە هەڵسەنگاندنی مرۆیی هاوکارانی لەبەردەم 
دەبێتە ئاستەنگی زیاتر کەربەال لە پارێزگای اولە بۆ ئاوارەکان سنوردارکردنی ناوەخۆ، وەکو دەسەاڵتدارانی لەالیەن کایەوە 

بەپەلە کەربەال، پارێزگای لەگەڵ دەسەاڵتداران، بەتایبەتی لەگەڵ ناوەخۆ ئاژانسی هەماهەنگی مرۆیی. وەاڵمدانەوەی لەبەردەم 
 داواکراوە. 

 

 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:
 
  کە ئاوارەکان نوێیەکانی  کەمپەلە پەروەردەیی ئاسانکاریەکانی بۆ تەرخانکراوەکان کەرتە بۆ پارێزگاری بەردەوام بێت پێویستە

 تازە دامەزراون. 
 

  پەروەردە. وەاڵمدانەوەی پرۆسەی پێویستە بخرێتە ناو مامۆستایان و بۆ مندااڵن دەروونی هاوکاری 
 
 

 وەاڵمدانەوە: 

  بۆ وەرزی بۆ دابین کراوە ئامێریان کە بەباشی قوتابخانەکان بۆ دڵنیاکردنەوەی ستاندارد بە توانای خۆی دەگوناێنی گروپەکە
 زستان. 
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  حەوانەوە شوێنی وەکو کە قوتابخانە  ٦٢١و داگیرکراون خێزانە ئاوارەکان لەالیەن قوتابخانە  ٠٤٦دهۆك، لە پارێزگای
 چۆڵکراون. بەکارهێنراون 

 

  لەماوەیەکی نزیك بکرێتەوە دەبێت سلێمانی لە پارێزگای عەربەت لە کەمپی پێنج پۆل کە پێك هاتووە لە ڕەشماڵی قوتابخانەیەکی
 قوتابی.  ٤٠٤بۆ لەخۆگرتنی 

 

  بنیاتنراون. منداڵ،  ١١٤بە سوودگەیاندن بۆ ، ڕەشماڵیپۆلی خوێندنی  ٦٦دیالە، لە خانەقین، لە پارێزگای عەلیاوە لە کەمپی 

 

  لە پارێزگای شەقالوە عەنکاوە و بەحرکە، لە کەمپی وەرگرتووە  گەشەپێدانو پەروەردەیی ماددەکانی قوتابی  ٦٦٤٢نزیکەی

 هەولێر.

 

 بۆشاییەکان و سنورەکان: 
 

  دەستیان پ  نەگەیەنراوە.  ٢٤٤٤٤٤، پەروەردەبۆ هاوکاری کە ئاماناکراون ئاوارەی  ٠٤٤٤٤٤لەو 

 

 گەورەیە.گەلێك کێشەیەکی هێشتا ئاوارە لە کۆمەڵگا خانەخوێکان مندااڵنی لەسەر تۆمارکردنی  و تێگەیشتن ئاشکرایی 

 

  و زانیاری لە کۆکردنەوەی دروست دەکەن تەحەددایەکان لە هەندێ ناوچە ئەمن و ئاسایش نەبوونی و بەردەوام ئاوارەبوونی
 شیکاری. 

 

 

   ەکانکەل و پەل   

 پێویستیەکان: 

 
  پارێزگای بەم دواییەی ئەو شەڕەی دوابەدوای ئاوارەبوون نوێ ی شەپۆلێکی بۆ وەاڵمدانەوەی کاردەکەن مرۆیی هاوکارانی

 ڕومادی. هیت و لە شارەکانی ئەنبار 
 

 وەاڵمدانەوە:

  بۆ نەتەوە یەکگرتووەکان سندوقی تەن بارهەڵگری  ٦٢.٠گروپەکە ڕومادی، هیت و شاری ئاوارەبوونەکان لە دوابەدوای
 بەغدا. بۆ شاری هەولێر عێراق لە شاری ئافرەتان گەیاند لە هەرێمی کوردستانی پێداویستی کەل و پەلی کە تێیدا دانیشتووان 

 

  وەرزی زستانە کەل و پەلەکانی ناردنی . ناحکومیڕێکخراوی بۆ دوو خەزن کردووە لە ماددەی تەن  ٠٠.٠دهۆك کۆگای

 داهاتوو. کەوا بەردەوام بێت لە هەفتەکانی پێشبینی دەکرێ و دەستی پێکردووە 

 
  داهاتووهەفتەکانی تاوەکو پێشبینی دەکرێ کەوا بەردەوام بێت و دەستی پێکردووە وەرزی زستانە کەل و پەلەکانی ناردنی. 

 

 سنورەکان: بۆشاییەکان و 

  هەڵسەنگاندنی گەلێك زۆرن؛ پێویستیەکان ئەگەری و وەرزی زستانە بە پالنەکانی سەبارەت هاوکارانەوە زانیاری لەالیەن
پڕکردنەوەی بۆ هاوکاریکردن و لەبەردەستدان سەرچاوەکان  کە لەوەی بۆ دڵنیاکردنەوەیبەزووترین کات پێویستە زیاتر 

 بۆشاییەکان. 
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  بە ئەگەری لەگەڵ سەبارەت پێویستن، بەتایبەتی گرنگ بە شێوەیەکی ئاوارەکانیش وەاڵمدانەوەی زیادکردنی لەسەر زانیاری
 خەزنکردن لە کۆگا. پێویستیەکانی 

 

 

  فریاگوزاریەکان ەەیوەندیپ گروپی 
 

 پێویستیەکان: 

 لە  ەستد ەدوور ەیوەندیپ ەتگوزاریەکانیو خزم یاریزان ەکنەلۆایایت یاگوزاریفر یداوالە عێراق  ۆییمر ۆمەڵگایک
 ەوکاتەیل ەکات،باشتر د ۆییمر یستاف یشیئاسا ەورەکانگ ەشار ەل ڕادیۆ ەتگوزاریەکانیخزم یکردن ین. دابەکاتد گروپەکە

 ەب ەکانکار ەڕێوەبردنیب ەماهەنگیو ه ۆگفتوگ باشتر ۆب ەداتد ڕێگە ەمپەکانک ەل ینتەرنێتئ ەکانیەتگوزاریخزم یکردن ینداب
  .یگەرترکار ێوەیەکیش

 

 

 وەاڵمدانەوە:

  کەمپی ، هەروەها شاری سلێمانیلە  عەربەتتۆڕی ئینتەرنێتی ب  تەل دابەشکراوە بۆ هەموو ڕێکخراوە مرۆییەکان لە کەمپی
چااڵکیەکانی لەبارەی هەماهەنگی و گفتوگۆ باشترکردنی دەبێتە هۆی ئەمەش دوورە. لە عەربەتەوە کیلۆمەتر  ١کە گواستراوە 
 لە ناو کەمپەکە. وەاڵمدانەوە 

  بۆ ڕادیۆ اێبەا  دەکات پڕۆگرامی گروپەکە لە هەولێر. مرۆیی ستافی بۆ ڕاهێنان پێکردنی نێردراوە ڕادیۆ ڕاهێنەرێکی
کارمەندەکانی تەواوی بۆ ڕادیۆ گوناانی بۆ دڵنیاکردنەوەی نامی، ۆیڕێکخراوی لە ایاتی نەتەوە یەکگرتووەکان ئاژانسەکانی 

 نامی. ۆیڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان لەسەر تۆڕی 

  دابمەزرێن  ناحکومیەکان بۆ ڕێکخراوە ئەنەلۆگ ڕادیۆی خزمەتگوزاریەکانی بۆ دهۆك تاوەکو نێردراوە چەسپاندن نێردەیەکی
داهاتوو. ڕۆژێکی چەند لەماوەی بە کۆتا بێت ئەمەش دەبێت ەکە. شاردەوروبەری و لە کەمپەکان کە کارەکان بەڕێوەدەبەن 

بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان ڕادیۆی ئەنەلۆگ خزمەتگوزاریەکانی تاوەکو سلێمانی بۆ دەنێردرێ چەسپکردنیش نێردەیەکی 
 شارەکە. لە کەمپەکانی دەوروبەری کە کارەکان بەڕێوە دەبەن دابمەزرێن  

 لە کەمپی لەبەردەستدان ئێستا ندی دوورە دەست فریاگوزاری پەیوەگروپی  یئینتەرنێتخزمەتگوزاریەکانی ، كلە شاری دهۆ
بۆ ئەم شوێنانەی درێژکراوەتەوە ئینتەرنێت دابەشکردنی مێگابایتی.  ٢لینکێکی لە بریتی یە ئینتەرنێت بەستانەوەی دۆمیز. 

نەتەوە شەقامی لەسەر بۆ ئاوارەکان نەرویای لێژنەی نووسینگەی ( ٤، نەتەوە یەکگرتووەکان  بنکەی( ٦خوارەوە: 
 ئاژانسیڕادیۆی ژوورێکی  دهۆك. پارێزگای نووسینگەکانی و گەشەسەندن( پەرەپێدان سەنتەری دوو ( ٠یەکگرتووەکان 

نەتەوە ستافی لە بەدواداچوونی دابین دەکات ناوەخۆ ئاژانسی خزمەتگوزاریەکانی و کاردەکات بەتەواوی ئێستا ئاوارەکان 
 ئۆتۆمبێڵەکان. و یەکگرتووەکان 

 لە کەمپی سەرەکی ئێستا لەبەردەستدان ندی دوورە فریاگوزاری پەیوەگروپی  یئینتەرنێتخزمەتگوزاریەکانی  لە شاری سلێمانی
توانای بۆ هەیە وامی ەبەرددامەزراندن مێگابایت.  ٢بریتی یە لە ئینتەرنێت بەستانەوەی لە کەمپی گواستراوە. هەروەها عەربەت 
 ئێستا کاردەکات. اوارەکانیش ئ ئاژانسیڕادیۆی ژووری لە شاری دهۆك، هەروەك لە شاری سلێمانی. تەکنیکی هاوکاری 

 

  پالنی بۆ دانراوە ڕادیۆ گفتوگۆکانی لەسەر نەتەوە یەکگرتووەکان ستافی هەیە. ڕادیۆ بەردەوامی بەکارهێنەرانی بۆ ڕاهێنان
 لە مانگی ئۆکتۆبەر. هەفتەی ڕابردوو لەماوەی 

 

 
 

 سنورەکان:بۆشاییەکان و 

  ئەمەش دەبێتە هۆی دەمێنێتەوە. بە سنورداری گفتوگۆ زۆر گرنگەکانی ئامێرە بۆ هاوردەکردنی ئاسمانی گەشتی هەڵبژاردەکانی
 ۆکان. گفتوگتەکنەلۆایای  خزمەتگوزاریەکانی ومرۆیی زانیاری ناردنی دواخستنی 

 
  هەولێر و کوردستانی عێراق لە شارەکانی هەرێمی هەن، وەکو کارکردن لە ناوچە سەرەکیەکانی ڕادیۆ خزمەتگوزاریەکانی

یۆنامی ڕێکخراوی ڕادیۆی خزمەتگوزاریەکانی لەبەردەستدا نین. بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان ئێستا سلێمانی، دهۆك و 
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ڕێکخراوە زۆرینەی لەوکاتەی ، ییژمارەلە شێوەی لەبەردەستدایە تەنها و نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ئاژانسەکانی سنوردارن 

 ئەنەلۆگ بەکاردەهێنن. شێوازی ناحکومیەکان 

 

 

 هەماهەنگی گشتی 

تیمەکانی لە باکور. لە چوار ناوچە ئۆکتۆبەر ی ٦٢لە ڕۆژی دەستی پێکرد هەڵسەنگاندنەکە  :فرە گروپپێویستیەکانی هەڵسەنگاندنی 
 وبۆ ئەلە حکومەت دەکەن هاوکاری داوای ێگر و دەبێتە ڕئەمن و ئاسایش بارودۆخی چونکە بۆ کەرکوك بچن ناتوانن دەستگەیشتن 
 ێستادا. ئلە کاتی نوێکراوەتەوە بەاڵم زانیاری ئامادە دەبێت و لەبەردەست دەبێت لە ماوەی دوو هەفتە کۆکراوەکان ئەناامە ناوچەیە. 

 

پالنی ستراتیژی وەاڵمدانەوە خشتەی چاوپیاخشاندنەوەی سێیەم نێودەوڵەتی دەستپێکردنی وەاڵمدانەوە: پالنی ستراتیژی دەستپێکردنی 
 ی ئۆکتۆبەر. ٤٠بۆ ڕۆژی بۆ دانراوە 

 

ی ئۆکتۆبەر ٦٠لە ڕۆژی دەستیپێکرد کۆمەڵگاکان  لەگەڵلەسەر گفتوگۆکردن گروپی کارکردن کۆمەڵگاکان: گفتوگۆکردن لەگەڵ 
بۆ ئەوەی دەستنیشان بکرێن کێشە سەرەکیەکان بەخشەران. گروپەکان و و ڕێکخراوە ناحکومیەکان لەالیەن  بەژداریکردنلەگەڵ 

هەڵسەناگاندنەکان کۆمەڵگاکان، لەگەڵ خۆی دەکات بە مەبەستەکانی بەشداری نێودەوڵەتی کۆمەڵگای وەی کە چۆن بریتین لە
 بە کۆتا هێنراوە. بۆ گروپی کارکردن ستراتیژیەك نامە ناردن. لە هەماهەنگی باشتر و لەالیەن کۆمەڵگاکان، کۆدەکاتەوە 

 
 

 
 

 

 
 زانیاری لەسەر قەیرانەکە
ی حوزەیران، گروپە چککدارەکانی ئۆپۆزسیۆن، لەوانە بەعسیەکان، میلیشیا عەشایریەکان و ئەندامانی ٦لەوەتەی کەوتنی موسڵ لە 

ژێم / سەربازی، شان بە شان لەگەڵ دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و ڕۆژهەاڵتی عەرەبی، ڕووبەرێکی فراوانیان لە ڕپێشووی 
نە موسڵ، سەالحەدین و دیالە. شارەکانی موسڵ  و تکریت  و تەلعەفەر و بێای و قوایەرە و پارێزگاکانی عێراق کۆنترۆڵکردووە لەوا

اە و سەقالویە، ئێستا لەژێر کۆنتۆڵی گروپە چەکدارەکانی بەرهەڵستکاران وگ و ڕەشید و حەوێاە و ریاز و فەلسناار و سلێمان بە
داعش دایە. ئەمەش بووە هۆی ئاوارەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە  ڕووبەرێکی زۆری ئەنبار لە ژێر کۆنترۆڵی ٦دان. لەوەتەی مانگی 

   1.8عێراق بە گەورەترین دانیشتوانی ئاوارەبووی ناوەخۆ لە هەموو ایهان دادەنرێت؛ زیاتر لە  ئێستا ناوخۆی عێراق. دانیشتووانی 
 ی ئەم ساڵ.٦مانگی لەوەتەی  هەن ئاوارەملیۆن 

 :پەیوەندی بکەن بەبۆ زانیاری زیاتر تکایە 

   ,manzi@un.orgباربەرا مانزی، سەرۆکی نووسینگە،  

  9201 312 750 (0) 964+مۆبایل عێراق:  
  

 swanson@un.orgدەیڤد سوانسۆن، ئەفسەری زانیاری گشتی، 

 0849-377-750 (0) 964+ مۆبایل عێراق
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