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ەمای مرۆیی بە هاوبەشی لەگەڵ هاوکارانی ناوەخۆیی ئەرکی نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری مرۆیی )ئۆتچا( بریتی یە لە جولەپێکردن و هەماهەنگی کاریگەر و ئیش و کار لەسەر بن

 و نێودەوڵەتی 

 هەماهەنگی ژیانی خەڵکان ڕزگاردەکات

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

 عێراققەیرانی 
  (٥١٤٢ یی نیسان٤٤ – ٤)  ٣٩ژمارە.   بارودۆخڕاپۆرتی 

 
 

ی نیسانی ٤٤ – ٤ماوەی . کراوە ئامادە مرۆییهاوکارانی بە هەماهەنگی لەگەڵ  لە عێراقمرۆیی اروباری ک هەماهەنگینووسینگەی لەالیەن ڕاپۆرتە ئەم 
ئەم  .بێتاچیتر دەقیق ندانراون ڕاپۆرتە  لەمستێك بە لیکە شوێنەکان ژمارەکان و کە هەیە  یئەگەربارودۆخەکە ەمەکی ڕهەلەبەر گۆڕانی . لە خۆدەگرێت ٥١٤٢

 نیسانی ٥٤ لە دەوروبەریداهاتوو اپۆرتی ڕ دەگرێت.ئینگلیزیەکەوە سەرچاوە وەرگێڕدراوە وێنەی فەرمی نیە، بەڵگەنامە فەرمیەکە لە وێنەی  ی کەبەڵگەنامە
 . باڵودەبێتەوەدا 

    هەواڵە سەرەکیەکان 

  بەهۆی شەڕو شۆڕەوە لە ڕومادیەوە خێزان  ٣١١١نزیکەی
 . ڕادەکەن

 دەگەڕێنەوە ئەلعەلەمبۆ قەزای بچووکی خێزان  ٤٢١١ .   

 ڕێکخراوی  UNESCOقوتابخانەی دووەم  دەرگای

ڵپشتی دارایی کراوە لەالیەن پاکە کردەوە  ناوەندی

  سعودیە.  عەرەبستانیمەملەکەتی 

  لە شاری  لە پێشینەنیگەرانی بریتی یە لە شوێنی حەوانەوە

 حەدیثە. قەزاکانی کەرکوك و 

 دەکات لە ئەمەریکی دۆالری ملیۆن  ٥١١تۆن داوای واشن

   مرۆیی بۆ عێراق. فریاگوزاری 

 

 

  وانینێکی بارودۆخەکەڕتێ

هەروەها ثیاب، ئەلبو و ئەلبوفەرەج شارۆچکەکانی ، لەوانە ڕایان کردووەڕومادی قەزای لە بەشەکانی ناوەڕاستی خێزان  ٥٩٢٢کەمەوە بەالیەنی 
ی مانگی ٩لە ڕۆژی سەرۆك وەزیرانی عێراق حەیدەر عەبادی کە فیا لەدوای ئەوەی سۆو ناوچەکانی غانم، ئەلبو مەحەل لە ئەلبو سەودا، ئەلبو 

قەزای جەخت دەکاتەوە لەسەر ئۆپەراسیۆنەکە . ئەنبارلە پارێزگای داعش لە دژی ڕاگەیاند ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانی دەستپێکردنی نیسان 
سەرەکی شەقامی فورات و لە ڕووباری درێژ دەبێتەوە کەسی، کە  ٥١١١١١زیاتر لە شارێکی  –ڕومادی پایتەختی هەرێمی لەگەڵ  –ڕومادی 

 . ٤ژمارە 
 

دوو هێرشی داعش کاتێك دابوون لە شوێنەکە ئامادەییان خێراکردنی لە پرۆسەی هاوپەیمانان چەکداری گروپەکانی عێراق و ئاسایشی هێزەکانی 
 باشور. ڕۆژئاوای باکور و الی لە  –بۆ سەر ڕومادی دەست پێکرد میحوەری 

 
ڕومادی،  شاری هاوواڵتیە، بەرەو  ٤٢١١١نزیکەی کە شوێنی هەاڵتبن، لە ئەلبو فەرەج  وایەباوەڕ کەس  ٩١١١نیسان ی ٤٤لە ڕۆژی هەروەك 

 بەغدا. جوالون بەرەو شاری ، یان نیشتەجێبوون مزگەوتەکانقوتابخانەکان و  لە ئەوان کە لەو شوێنەی 
 

باڵەخانە تەواو بەکرێ گیراو و لە خانووی لە باڵەخانە گشتیەکان و ئێستا و عێراق پایتەختی گەیشتوونەتە تاکو ئێستا خێزان  ٤٥٣٢هەندێ 
 نیشتەجێبوون. خانەخوێ خێزانانی لەگەڵ یان نەکراوەکان 

 

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

نەخشەیە لە  . ئەمقبوڵکراوەوە یەکگرتووەکان لەالیەن نەتەیان  خشەیە مانای ئەوە نیە کە فەرمیەنە مبەکارهێنراوە لەسەر ئە
 دروست کراوە.  ٦١٠٢ ی نیسانی٠٢بەرواری 
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کۆچ و وەزارەتی لەوکاتەی سەیر دەکەن لەپێشینە کارێکی وەکو شوێنی حەوانەوە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان خۆراك و ناحکومیەکان ڕێکخراوە 
  ئەنبار ناردووە. فریاگوزاری مرۆیی بۆ پارێزگای کەل و پەلی  ٥٢١١١زیاتر لە کە ڕاپۆرتی کردووە عێراق کۆچبەرانی 

 
ثیاب ئەلبو و ە یثبوئەدەوروبەری ناوچەکانی ان بەسەر دەست بەسەرداگرتنیفوراتی کۆنتڕۆڵکردووە، دوابەدوای باکور و ناوچەکانی ئێستا داعش 

سەاڵحەددین( لە )لە پارێزگای سامەڕا بۆ قەزای چوونەژوورەوە خاڵی هەروەها فەلوجە لەخۆ دەگرێت،  -ڕومادی سەرەکی شەقامی  کە –
 فەلوجە. ڕومادی و ال لە هەردوو 

 
ناوەخۆ ڕاپۆرت دەسەاڵتدارانی سەاڵحەددین(، لە )پارێزگای ئەلعەلەم بچووکی قەزای گەڕاونەتەوە بۆ ئاوارەبوو خێزانی  ٤٢١١خەمالندنێکی 

لە ناوچەکە پێش ئەوەی دزرابوون داعش لەالیەن لە هەندێ حالەتدا دزرابوون یان خاپوور کرابوون، ەکانیان خانوئەو خێزانانە زۆربەی . دەکەن
  . ئادارلە مانگی ڕابکەن 

 
حوزەیرانی لە مانگی داعش لەالیەن عەرەبی سوننەن، هاواڵتیانی زۆربەیان  کە کەس ٣١١١١خەمالندنێکی تکریت، لەگەڵ بچووکی قەزای 
بڕی زیاتر هەرچەندە ناردووە، فریاگوزاری سەرەتایی حکومەتی عێراق خێزانەکان.  ڕاکردنیئەمەش بووە هۆی کە هێرشی کرایە سەر  ٥١٤٤

 ئاوارەبوودانیشتوانی  لەالیەنکە ئێستا کەل و پەلە ناخۆراکیەکان خۆراك و وەکو زۆر پێویستی کاری لەپێشینەی بۆ پڕکردنەوەی داواکراون 
  . داواکراوە

 
بنیات بۆ دانراوە لەو چوار قوتابخانە ناوەندیەی کە پالنیان  کردەوەقوتابخانەی دووەمین دەرگای  OUNESC نیسان، ڕێکخراویی ٨لە ڕۆژی 

 ەسعودیعەرەبی مەملەکەتی لەالیەن دهۆك. لە پارێزگای بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان داودیە خێوەتگەی لە بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان لە وواڵت بنرێن 
کەلەالیەن کردەوە قوتابخانەی م یەکەدەرگای  OUNESC ڕێکخراویلەخۆدەگرێت. قوتابی  ٤١١قوتابخانەکە ، پاڵپشتی داراییش کراوە

 . ئاداری ٤١لە ڕۆژی  هەولێر لە پارێزگای بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان بەحرکە لە خێوەتگەی پاڵپشتی دارایی کراوە سعودیە عەرەبستانی مەملەکەتی 
  

گەورە لە کێشەیەکی وەکو خاوێن کردنەوە پاك و خاوێنی و پێداویستی ئاو و کە ڕایگەیاند لە سلێمانی حکومەت فریاگوزاری لێژنەی سەرۆکی 
دەرەوەی ناوچەکانی پۆلین کردنی بۆ  کردووەمرۆیی لە هاوکارانی ئەو داوای وە. نەدەمێنخێوەتگەکان دەرەوەی دامەزراوەکانی خێوەتگەکان و 

فشاری بەهۆی زیاد لە توانای خۆیەتی حکومەت کە سەرچاوەکانی ئەوەی بە تێبینی کردنی خزمەتگوزاری، بۆ دابین کردنی خێوەتگەکان 
 لە پارێزگاکە. ئاوارە ناوەخۆییەکان زۆری حالەتێکی 

 
فریاگوزاری لە کردووە ئەمەریکی دۆالری ملیۆن  ٥١١زیاتر لە داوای ئەمەریکا  ووالیەتە یەکگرتووەکانی حکومەتی نیسان،  ی٤٤لە  ڕۆژی 

سەرۆك سەردانەکەی لە درێژەی ئەنجام درا داوایەکە دژ بە داعش. شەڕی دەرەنجامەکانی کەم کردنەوەی بۆ یارمەتیدانی مرۆیی بۆ عێراق 
بەنیازی پاڵپشتی دارایی نامەی کە ڕایگەیاند ئۆباما ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا سەرۆکی تۆن. ، بۆ واشنحەیدەر عەبادیعێراق وەزیرانی 

  لەدەست داوە.  و گوزەرانیانژیان و ئاوارەبوون لە ماڵەکانیان کە ئەوانەی بۆ یارمەتیدانی و کۆمەڵگاکانە سەقامگیرکردنی 
 
 

 مرۆیی بەهاناوەهاتنی

 شوێنی حەوانەوە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان  

 پێویستیەکان:

 موسڵ(. زومار لە )پارێزگای بچووکی لە قەزای ئاستی جۆراوجۆریان بەرکەوتووە زیانی کە ڕاپۆرت کراوە خانوو  ٠١١١١ 
 

  لەو کەرکوك،  لە قەزای داواکراون ئاوارەکان شوێنی کۆکردنەوەی دامەزراوەکانی خودی  لەناوشوێنی حەوانەوە دەستپێشخەریەکانی
 ٩٩ئەم دواییەدا، لە دراسەیەکی نیگەرانی. سەرچاوەیەکی بریتی یە لە سەالمەتیش و تایبەت شوێنی لە کەم و کورتی هەیە کە شوێنەی 
 لەسەدا(.  ٥٩)نیە کە بوونی ئەوەی لەسەدا(یان  ١١نیە )پێویست حەوانەوە وەکو کە شوێنی ڕاپۆرتیان کردووە وەاڵمدەرەوەکان لەسەدای 

 
 بە ئەنە پێویستیان ئەلقائیم و شارۆچکەکانی لە  ئەنبار()لە پارێزگای ڕایان کردووە حەدیثە ناوەخۆیی کە لە قەزای ئاوارەی خێزانی  ٣٤١١

 نیشتەجێبوون. لە مزگەوتەکان لە ئێستادا ئەوان هەیە. حەوانەوە شوێنی 
 
 

 بەهاناوەهاتن: 

  نەجەف دابەش کراون. پارێزگای لە خێزان  ٣٢١لە بەغدا و خێزان  ٢١١بۆ بۆ شوێنی حەوانەوە پارەی کاش 
 

 لە بەغدا دابەش کراون. ناخۆراکی کەل و پەلی پێداویستی  ٤٩٢ 
 

 دابەش کراون ئەم دواییەئاوارەبوونی بەهاناوەهاتنی ئەنبار( بۆ لە )پارێزگای دی ڕومالە قەزای ڕەشماڵ  ٤١١ . 
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 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  شوێنی حەوانەوە. ێشخەریەکانی دەستپو  ستاندەر ناخۆراکی کەل و پەلی پاکێتەکانی یڕوونکردنەوەبۆ دامەزراوە تەکنیکی کاری گروپێکی 
 

 لە ناوەخۆیی زیاتر کە زۆر پێویستە ئاوارەی خێوەتگەی لە بنیاتنانی  دەبێتە ئاستەنگجێبەجێ کردن توانای و سەرچاوەکان  نەبوونی
ڕەشماڵ کە لە  ٤١١١بۆ گەیاندنی پێشکەش کردووە هاوبەش داوایەکی چاودێری کردنی هەماهەنگی و سەنتەری کەرکوك. پارێزگای 

 لە پرۆسەدایە. ئێستادا 
 

  تری ناوچەکانی  لە و، ئاوارەبوون ڕومادیلە شارۆچکەی کە دادەخات  چوونەژوورەوە بۆ خەڵكئەنبار پارێزگای لە شەڕو شۆڕ بەردەوامی
 دەوروبەر.

  
  لە تازە بنیاتنراو خێوەتگەیەکی لەبارەی بەرزکراونەتەوە خزمەتگوزاری گەیاندنی توانای و خێوەتگە بەڕێوەبردنی لەبارەی نیگەرانیەکان

 کەربەال. پارێزگای 
 

 ئەمن و ئاسایشی خۆراك 

 :پێویستیەکان
 
  هیت، ئەلقائیم و ڕوتبە و لە قەزاکانی هەروەها ئەنبار، لە پارێزگای حەدیثە لە بەغدادی و لە پێشینە پێویستی خۆراك بریتی یە لە کۆمەکی

لە سامەڕا(؛ ئەلعەلەم، و سەاڵحەددین )لە تکریت لە ناوچەی لە پارێزگای ایە. خراپ دبەتایبەتی لە ئاستێکی کە بارودۆخەکە لەو شوێنەی 
سەد لە خێوەتگەی و عەلیاوە، لە ناوچەی خێوەتگەکان الدێکان و خانەقین، لە قەزای ئەلوەند لە خێوەتگەی الدێکان و دیالە )لە پارێزگای 
 خۆراك داواکراون.هاوشێوە بەپەلەکانی تەرمیە( کۆمەکیە ڕوسافە و )قەزاکانی بەغدا لە لە پارێزگای و بەعقوبە(،

  
  لە قەزای هەروەها شەمیە، قەزای نفری دیوانیە، بچووکی نەجەف لە )قەزای دیوانیە و باشوری لە قەزاکانی خۆراکیش پێویستە فریاگوزاری

 میسان. لە پارێزگای ئافاك( لە هەروەها 
 

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

 
  ئەنبار. لە پارێزگای مەڕومااڵت پێویستن  و ماددەی لەناوبردنی مێروو وکیمیاوی مەوادی کشتوکاڵی، تۆی پێشینەکانی 

 
 :بەهاناوەهاتن

 
  ئەنبار(. لە )پارێزگای حەدیثە گەمارۆدراوی لە شاری ئاوارە دابەش کرد کەسی  ٨٢١١بەپەلەیان بۆ خۆراکی پارچەی گروپ هاوکارانی

لەسەر دەبێت کاریگەری و خۆراك بەرز دەکاتەوە نرخەکانی بەمەش لە خۆراك، کەم و کورتی دەبنە هۆی کۆمەکیە سنوردارەکان 
خێزانی خۆراکی پاکێتەکانی گەیاندنی بۆ هەڵدەسەنگێنێت هەڵبژاردەکان کە ئێستا جیهانی خۆراکی پرۆگرامی لەگەڵ ئاوارەکان،  هەژارترین

 زیان بەرکەوتوو. بۆ دانیشتوانی 

 
 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

  بە نزم کرێ ی ئیش و کار و دەرفەتەکانی نەبوونی موسڵ. لە پارێزگای بەرزی نرخەکان و خۆراك کەمبوونەوەی شۆڕ بۆتە هۆی شەڕو
 ناوەخۆ. بۆ هاوواڵتیانی دەخاتە مەترسیەوە کەل و پەل کڕینی هێزی خراپ شێوەیەکی 

 
  لە ی زیاد کردووە نرخە کشتوکاڵیەکانو کشتوکاڵی باری ژیان و گوزەرانی خستۆتە سەر کاریگەری بەرچاو لە ئەنبار بە شێوەیەکی ملمالنێ

یان بەرکەوتوو زهیتی لە قەزای چڕ و پرن خۆگونجاندن ستراتیژیەکانی کە ئاشکرا کردووە ئەوەی ئەم دواییە هەڵسەنگاندنێکی هەرێم. 
 حەدیثە. ڕومادی و ئەو قەزاکانی ، دوابەدوای بەهۆی ملمالنێکەوە
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 پێداویستی پاك و خاوێنی خاوێنکردنەوە و و  ئاو 

  پێویستیەکان:

  ئەنبارلە پارێزگای: 
 
o بۆ بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان کۆمیسیاری ڕێکخراوی ی خێوەتگەی ئەلعامریە گەیشتوونەتە خێزانی ئاوارەی ناوەخۆیی  ٣١١

پاشماوە دەکەن. حاویەی داوای قوتابخانە  ٤٤بەپەلە دەکات. نۆژەنکردنەوەی داوای  ئاوگرێدراوی یەکەی پەنابەران. 
ششتن خۆ شوێنیباڵەخانەی داوای  ترشوێن نیشتەجێبوونەکانی تر و خێوەتگە نافەرمیەکانی مەشود و ئەلئەمەل و خێوەتگەکانی 

و خاوێن کردنەوە و پێداویستی پاك وخاوێنی  ئاوکۆمەکیەکانی داوای بەپەلە ئاوارەی ناوەخۆیی لە ڕومادی خێزانی  ١٢١دەکەن. 
 لە ئەلخالدیە.دەکەن 

 
 لە پارێزگای سامەڕا، بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان لە پێویستن پێداویستی پاك و خاوێنی خاوێن کردنەو و ئاو و خێراکانی  ەدەستپێشخەری

 سەاڵحەددین. 
 

 پەنابەر لە ناوچەی خێزانی  ٤١١٣بەردەوامی هەیە بۆ پێداویستی پاك و خاوێنی پێویستیەکانی ئاو و خاوێن کردنەوە و دنێکی نهەڵسەناگا
خاوێن ئاو و ئاسانکاریەکانی داوای بەعقوبە، قەزای سعد، لە ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێوەتگەی خێزانی  ٥١٣دیالە. لە پارێزگای ئەلدیم 

 کردنەوە دەکەن. 
 

  ئاو و خاوێن کردنەوە و پێداویستی ئاوارەی ناوەخۆیی داوای کۆمەکیەکانی خێزانی  ٨١١بەغدا، لە پارێزگای ئەلڕەزوانیە لە ناوچەی
 پاك و خاوێنی دەکەن. 

 
  و کەل و پەلەکان هەیە.  پاك و خاوێنیپێداویستی تەندروستی و پێویستیان بە  کەس ٤٩٣٨١قادسیە،  لە پارێزگای دیوانیە لە قەزای 

 
 

 :بەهاناوەهاتن

 ەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کۆمیسیاری بااڵی نڕێکخراوی  ئەلعامریە لەالیەنلە خێوەتگەی چەسپ کراون حەمام تەوالێت و  ١١
 ئاو. تانکەری لە ڕێگەی دەستیان پێ گەیەنراوە کەس  ٨٢١١٤ئەنبار. پەنابەران، لە پارێزگای 

 
 بوتڵی ئاویان بۆ دابین کرابوو، سەاڵحەددین،  دوور لە پارێزگای جیلەم و زڵوعیە،  -لە ئەلحەردانیەخێزانی ئاوارەی ناوەخۆیی  ٤٨٤١

ئاوارەی ئافرەتی  ٠١بۆ پاك و خاوێنی هۆشیارکردنەوەی چااڵکیەکانی  تەوالێت. مەسینەیزبڵ و خاشاك و نایلۆنی و تانکیە ئاوەکان 
 –لە جیلەم تانکەری ئاو خزمەتگوزاریەکانی ئاوارەی ناوەخۆیی سوودیان لە خێزانی  ٥٤١. جێبەجێ کرابوون ناوەخۆیی لە حەردانیە

  . وەرگرتووە دور
 

  دیالە.لە پارێزگای سعد بۆ خێوەتگەی نێردرابوون لیتر هەر یەکەیان  ٢١١١ئاو بە توانای تانکی شەش   
 

 پالنی بۆ  بەسڕەو نەجەف و بەغدا پارێزگاکانی لە  وڕاهێنەر دەکاتە ئامانجی خۆی  ٤٠کە پاك و خاوێنی هۆشیاری کردنی  مەشق
 . دانراوە

 
 ئاوی کۆکردنەوەی خزمەتگوزاریەکانی کەربەال سوودیان لە بابل و واسیت و ئەنبار و لە پارێزگاکانی ئاوارەی ناوەخۆیی  ١٣٠٠

 . وەرگرتووە یناوەخۆیلە ژینگەی  زبڵ و پاشماوەزێراب و 
 

  پێست لە نەخۆشیەکانی بۆ کەم کردنەوەی لە چااڵکیەکانی بەهاناوەهاتن بەشداری دەکەن و هەماهەنگی دەکەن گروپ هاوکارانی
پێویستیە تایبەتیەکان دەکەن دەستنیشانی چااڵکیە پالن بۆ دانراوەکان دهۆك. پارێزگای لە ئاوارە ناوەخۆییەکان پەنابەران و خێوەتگەکانی 

لە پێویستی بەردەوام هەڵسەنگاندنەکانی زۆرینەی بۆ درێژەپێدانی دارایی سەرچاوەی کەمی . کە ئاوارەکان گەڕاونەتەوە و ناوچانەیلە
 دەمێنێتەوە. لەپێشینە کارێکی وەکو ئەم بەرەنگاریە بۆ دەستنیشانکردنی زیاتر سەرچاوەی سنوریەکان. ناوچە 

 

 ێگریەکان:ڕو  بۆشاییەکان

  بەرەنگاری لە بەردەوامە ئەمن و ئاسایش، نەبوونی دەست گەیشتن بەهۆی و زانیاری ، هەروەها نەبوونی جۆالنەوەکانژمارە گۆڕاوەکان و
خاڵە بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان لە پێداویستی پاك و خاوێنی خاوێن کردنەو و ئاو و  وەکوژیان ڕزگارکردنی هاوکاری گەیاندنی بوونەوە بۆ 

  . گەرمەکان
 

  ماوەی بە درێژایی زۆر گرنگی کاریگەر داواکراوی ئاو و پاك و خاوێنی و خاوێن کردنەوەی  بەهاناوەهاتنێکیبەردەوامی دابین کردنی
پاڵپشتی بارودۆخی ئەگەر داخستنی تەواو دەبنەوە ئۆپەراسیۆنە بەردەوامەکان دووچاری زۆربەی دارایی. پاڵپشتی کردنی بەهۆی  سنوردار
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 . بەرەوپێشچوون بە خۆیەوە نەبینێتناوەندی لە ماوەی دارایی کردنی 
 

  پاشماوە کۆکردنەوەی پێویستیەکانی و ئاو بە فیڕۆدانی خەملێندراوی ئاستەکانی  ،نزیك دەبێتەوەکە بە خێرایی هاوین بارودۆخەکانی لەگەڵ
 نەخۆشی. باڵوبوونەوەی  لە هەیەئەگەریش ڕوو لە زیادبوون دەکات، هەروەها 

 

 

 تەندروستی  

 

 :پێویستیەکان

  کۆمەڵگا ئەو پەنابەران، هەروەها و ئاوارە ناوەخۆییەکان بۆ ناوەندی سەرەتایی و زۆر پێویستی تەندروستی چاودێری خزمەتگوزاریەکانی
  بەرکەوتووە. تر کە زیانیان کۆمەڵگاکانی  خانەخوێ و

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

 ین. سەاڵحەددشوێنی تر لە پارێزگای سامەڕا و لەوانە 
 

  نەخۆشیەکان. بۆ باڵوبوونەوەی دیاریکراو کاتی بەهاناوەهاتنێکی و نەخۆشی هۆشداری لەبارەی لێکۆڵینەوە کردنی سەرەتایی و دەستنیشان 
 

 

 بەهاناوەهاتن:

  لە خێوەتگەکان. نەخۆشی چاودێری کردنی سیستەمەکانی بەردەوام بوون لە بەهێز کردنی 
 

 

 ڕێگریەکان: بۆشاییەکان و 

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

 
  تەندروستی هاوکارانی ئامادەیی لە کەمی بەهۆی دەمێننەوە تایبەت نیگەرانیەکی وەکو بەئەستەم دەستیان پێ دەگەیەنرێت،  کەئەو ناوچانەی

 لەو شوێنە. 
 

  چااڵکانە بە شێوەیەکی ارەسەریەکان بۆ ئەم بارودۆخە چبەردەوامی هەیە. ناوەخۆیی شارەزا ستافی لە دامەزراندنی بەرەنگاریەکان
 کراون.  دەستنیشان

 
 

 خێوەتگەبەڕێوەبردنی هەماهەنگی کردن و  
 

 ێویستیەکان:پ

  لە قۆناغی یان لە ژێر بنیاتناندان،  لە ئێستادا کە ئاوارە ناوەخۆییەکانبۆ خێوەتگەکانی داواکراون بەپەلە خێوەتگە بەڕێوەبردنی پێکهاتەکانی
 ئێستا تیایدا دەژین. ئاوارە ناوەخۆییەکان لەسەدای  ١١کە لەو شوێنەی عێراق، باشوری لە ناوەڕاست و پالندانان دان، 

 

 ەهاناوەهاتن: ب

  دهۆك. لە پارێزگای لە زاخۆ پەرەی پێدراوە سەرۆك خێزان  ٤١١١بە توانای ئاوارە ناوەخۆییەکان نوێ ی خێوەتگەیەکی 
 

 ،عەنکاوە بۆ خێوەتگەی گواستنەوە ئەنجام دەدرێت هەولێر کراوە هەتا پەنابەری ئەنجومەنی ڕادەستی عەنکاوە  مۆڵی بەڕێوەبردنی لە هەولێر
تر لەگەڵ گواستنەوە لە شوێنێك بۆ شوێنێکی سەبارەت بە باس کردنی ئەم بابەتە بەردەوامی هەیە کردن و تاوتوێ ن. ئاوارە ناوەخۆییەکا ی٥

 .کە دەکرێتەوەئەو کاتەی لە خێوەتگەکە وەربگرن حەوانەوە شوێنێکی کە دەتوانن ئەو کەسانەی ژمارەی جەخت کردنەوەیەك لەسەر 
  

 بەڕێوەبردنی هاوکاری کردنی داوای ڕاگەیاند و ئاوارە ناوەخۆییەکانی دوو خێوەتگەی کردنەوەی لە سلێمانی  خانەی فریاگوزاری حکومەت
 بۆ ئەو شوێنانە. کردووە خێوەتگەی 
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 خاڵە  بۆ گەیەنێتیدەئامانجدار پەرەپێدەدات و مەشقپێکردنی پاکێتەکانی لە کاتی ئێستادا گروپەکە ، لە دهۆك لەسەر بنەمای ئەو ئەزموونەی پێشوو
فراوانی توانای بنیاتنانی بۆ سەرچاوەکاندان بەدەستهێنانی لە پرۆسەی گروپ ئەندامانی ، هاوتەریبیبە . عێراقلەسەرتاسەری پارێزگاکان  ەکانیگەرم

کاربەدەستانی لەالیەن سەرکردایەتی دەکرێن کارایە و خێوەتگە بەڕێوەبردنی سیستەمەکانی کە  یلەوەبۆ دڵنیایی دان ڕێبەری کردن بەرنامەی وواڵت و 
نەخشەدانانی فایل بۆ خێوەتگە و کردنەوەی دەست دەکات بە نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران ڕێکخراوی و  REACHڕێکخراوی ، ئێستاتاوەکو حکومی. 
 لە مانگی نیسان. هەرێم ناوەڕاستی باشور و شوێن لە نافەرمی 

 
  خێوەتگە کە  بەهاناوەهاتنیلەگەڵ جەخت کردنەوەیەك لەسەر خێوەتگەکان گشتی بۆ دامەزراندنی زیاتر پالنی بۆ دانراوە هەماهەنگی یەکی

 لە کەرکوك.  گروپ فرە ئاژانسی سەرکردایەتی دەکرێت لەالیەن
 
 

 ڕێگریەکان: و بۆشاییەکان 

  دەسەاڵتدارانی بەرنامەی  چونکەخێوەتگە بەڕێوەبردنی توانای بنیاتنانی لە کاردەکەن گروپ ئەندامانی پاڵپشتی دارایی، نەبوونی بەهۆی
 هەرێم. ناوەڕاستی لە باشور و کارا کاربکات کە بە شێوەیەکی  توانیوەنەی ناوەخۆیی

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 پەروەردە  
 
 

 

 پێویستیەکان: 
 
  کە تەمەنی بریتین لەو مندااڵنەی یان  ١٠١١١١زیاتر لە ، عێراقلەسەرتاسەری ناوەخۆیی  ئاوارەیمندااڵنی ملیۆن  ٥٦٠٢خەمالندنەی لەو

پێش خوێندنی سەرەتاییان تەمەنی کە بریتین لەو مندااڵنەی یان  ٤٥٢١١١ساڵی دایە، و  ٤١ – ٠لە نێوان تەمەنیان و هەیە قوتابخانەیان 
  ساڵی دەبێت.  ٢ – ٤و تەمەنیان لە نێوان هەیە 

 
  ١٠زیاتر لە  ،لەوەشزیاتر فەرمی. پەروەردەی لە هەیە ئامادەییان کەوا لە ئێستادا دەخەملێندرێن ئەو مندااڵنە لەسەدای  ٣٤زیاتر لە 

 چووە.  دەستلە فەرمیان پەروەردەی زیاتر لە ساڵێکی ئاوارەی ناوەخۆیی مندااڵنی لەسەدای 
 

  ئەمەش کۆت و بەندی کە ، وەزیانیان بەرکەوتو عێراقلەسەرتاسەری قەیرانەکە بەهۆی خانەخوێ کۆمەڵگای مندااڵنی ملیۆن  ٤٦٥زیاتر لە
 .بەسەر شانەوەیە قورسیئەرکێکی پەروەردە کە پێش وەختە سەر سیستەمی زیاتر دەخاتە 

 

 بەهاناوەهاتن: 

  قوتابخانە دابین کردنی لە ڕێگەی منداڵ  ٤٥١١١١بۆ زیاتر لە بۆ دەست گەیشتن بە پەروەردە کردووە ئاسانکاریان پەروەردە هاوکارانی
 . بۆ خوێندن تیایاندافابریکیەکان  پۆلەدامەزراندنی و ڕەشماڵیەکان 

 
  ٣٠١١١بۆ زیاتر لە  ندابین کرابووهاوکاری کردن تری چااڵکیەکانی داهێنان و ژینگەکانی لە ڕێگەی دەروونی کۆمەاڵیەتی هاوکاری 

 زیاتر بۆ مندااڵن. هاوکاری پێویستی تواناپێدانی پەروەردەخواز بۆ کەسانی بەردەوامن لە مەشق پێکردنی گروپ هاوکارانی منداڵ. 
 

  بەهۆی خانەخوێ کە کۆمەڵگای مندااڵنی  ٥٣٩١١١بۆ دەستگەیشتن بە پەروەردە بۆ دابین کردنی نۆژەنکرابوونەوە قوتابخانە  ٢٤١زیاتر لە
  . زیانیان بەرکەوتووە ئێستائەم قەیرانەی 

 
  کرایەوە. دهۆك پارێزگای لە بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان داودیە لە خێوەتگەی قوتابی،   ٤١١لە خۆگرتنیبە توانای ئامادەیی نوێ، قوتابخانەیەکی 

 
  ئاوارە بۆ مندااڵنی نافەرمی بۆ پەروەردەی سەنتەر  ٣لە کەرکوك لەگەڵ دەست پێکرد چااڵکیەکانی پەروەردە کەرتی هاوکارێکی

 دابەش کرابوون. فێرکردنیش فێربوون و ماددەکانی خوێندن، ناوەخۆییەکان. ڕێبازی 
 

  وەزارەتە بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنجام دا خۆی کۆبوونەوەی یەکەم دامەزراوە کەرکوك  لەی کە تازە پەروەردەکارکردنی گروپی ئەو
  کار. ئیش و کەرکوکەوە دێن بۆ دەستپێکردنی ئەو بانگەشەی بەهانای نوێ هاوکارانی ئێستا ەت. حکوم پەیوەندیدارەکانی 

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  لە دەرچوون مەترسی کە ئامانج دەکاتە ئەو مندااڵنە  وپەروەردە دەست گەیشتن بە دەرفەتەکانی بۆ زیاد کردنی سەرچاوەی زیاتر داواکراون
 لێ دەکرێت. سیستەمەکەیان 

 
  لە شارۆچکەکان و کردووە کە دەستیان بە خوێندن لەو قوتابخانانەی بۆ ئامادەبوون گواستنەوە هەیە بە پێویستیان ئاوارەی ناوەخۆیی قوتابیانی

کە بۆ ئەو ناوچانەی گواستراونەتەوە کە ئاوارە ناوەخۆییەکان بۆ زۆربەی ئاستەنگێك دەمێنێتەوە وەکو قوتابخانەکان دووری شارەکان. 
 وون. فێربسەنتەرەکانی یان قوتابخانەکانەوە لە دوورن 
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  بۆ مندااڵن. جۆری پەروەردەی دابین کردنی بۆ داواکراوە تر ئامێری کورسی و پەڕاوگە و پەرتوکەکان و پەروەردەی زیاتر وەکو کۆمەکی 
 

 

   کەل و پەلەکان   

 پێویستیەکان: 

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

 

  ناکاو و پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی.  پالندانانی لە ەکانیکۆکراوەتەوە بۆ مەبەستزانیاریش 
  

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

 
 

 بەهاناوەهاتن:

  بااڵی نەتەوە کۆمیسیاری ڕێکخراوی و نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران ڕێکخراوی لەالیەن لە بەغدا دانراون پێشوەختە کەل و پەلەکان
بۆ  بەهاناوەهاتندووەمین یهانی بۆ تەندروستی جڕێکخراوی و بۆ دانیشتوان سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان و بۆ پەنابەران یەکگرتووەکان 

میکانیزمی بۆ هەماهەنگی کردنی داواکراوە نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن ڕێکخراوی لەالیەن گروپی کەل و پەل . ئەلبەغدادیحەدیثە و 
 دەستی پێکردووە. پالندانان  تر. ئاژانسەکانی و جیهانی خۆراکی پرۆگرامی لەگەڵ خێرا بەهاناوەهاتنی 

 
  دابین و کە لەبەردەستدان ئەو سەرچاوانەی باشتر بەکارهێنانی بەهێز دەکات بۆ هاوکاران لە نێوان زانیاری بەشداری پێکردنی گروپەکە

و نەخشەکان لەگەڵ کە لەخوارەوە ئاماژەی پێکراوە ئەو ماڵپەڕەی . ئەمەش لەوانە ی کەل و پەلەکانهەماهەنگی کردنمێزگەردەکانی کردنی 
 http://www.logcluster.org/ops/irq14aئەم ماڵپەڕە بکەن: سەردانی تکایە تر. بەرهەمە زانیاریەکانی 

 
 

 گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 
 

 بەهاناوەهاتن:
 
  رێتەوەببەستبە ئینتەرنێت عەربەت بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان دووبارە خێوەتگەی بۆ ئەوەی جێبەجێ کرابوو لە سلێمانی تەکنیکی کاروانێکی .

 . کارایەئێستا شوێنەکە 
 

  کە دڵنیایی دەدات بۆ مندااڵن نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ڕێکخراوی بەرنامە بۆ ڕادیۆیەکان دانانی بەردەوامە لە فریاگوزاری پەیوەندی گروپی
باری ئەمن و ئاسایشی بۆ باشتر کردنی  کۆدی نوێ ی فراوانی وواڵتلەگەڵ بۆ دانراوە لە وواڵت بەرنامەیان ڕادیۆیەکان هەموو وەی لە

 ستافی مرۆیی.
 

  دەستی پێکردووە. باشتر بکات ڕادیۆ لەخۆگرتنی  تاکودهۆك، دۆمیز، لە پارێزگای لە  بەرزپێ  ٤١١تاوەرێکی چەسپ کردنی 
 

  کاریگەرتری خێراتر و بۆ دەست نیشان کردنی دابەش کراوە و وواڵت دروست کراوە ڕادیۆی فراوانی سەنتەری کردنی لیستی پەیوەندی
 ستاف. شوێنی 

 
  بەرنامەیان بۆ پێشوەختە ئەو پاڵپشتیە داراییانە کەنەدا. حکومەتی کۆمەکیەك لەالیەن وەرگرتووە لە ڕێگەی پاڵپشتی دارایی زیاتری گروپەکە

 ان. بۆ بەکارهێنانی لەبەردەستدانو دانراوە 
 

  لەبارەی  بوونبۆ دڵنیایی دابین کردووە ناحکومی ڕێکخراوی ستافی بۆ چوار ڕادیۆی مەشق پێکردنی فریاگوزاری گروپی پەیوەندی
 ن. ڕادیۆیەکانیابۆ بەکارهێنانی هەیە تەواویان ستاف کە توانای ئەندامانی 

 
  دەستی پێکردووە. وواڵت فراوانی ڕادیۆی لەرەلەری کۆدی کۆتا دابەش کردنی 

 
  ڕێکخراوی  فرە ئاژانسیپەیوەندی کردنی سەنتەری  لەالیەنلە ئێستادا لە دهۆك و وەاڵمدەرەوەکانUNAMI  چاودێری کراون هەولێرلە ،

لە ڕێکخراوەکان ئەم هاوکاریەش، لەگەڵ . دابین دەکاتزیاتر بۆ هاوکارانی مرۆیی لە خێوەتگەکان ئەمن و ئاسایشی لەم ڕێگەیەوە 
 .چاودێری کراون لە هەولێر UNAMIڕێکخراوی فرە ئاژانسی پەیوەندی کردنی سەنتەری لەالیەن خێوەتگەکان 

http://www.logcluster.org/ops/irq14a
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 هەماهەنگی گشتی
 

  ی نیسان لەوێ ٤٤گەڕایەوە لە ڕۆژی بڕۆکسل  بۆلە سەردانەکەی لە عێراق، نەتەوە یەکگرتووەکان  مرۆییلیز گراندێ، هەماهەنگیکاری
 .٥١٤٢لە عێراق بۆ ساڵی مرۆیی لەپێشینەکانی گەورە کارە کرد بۆ بانگەشەی و هاوکاران کۆبوویەوە کۆمەك بەخشان و ئەو لەگەڵ 

 
  حکومەت، بەرپرسانی لەگەڵ  کۆبوونەوەکانیانو کەرکوکیان کرد سەردانی ی نیسان ٤٣لە ڕۆژی بۆ عێراق نەرویج سووید و نێردەی

 کۆمەڵێك کێشەیان تاوتوێ کرد. . ئەنجام دا یۆنامیڕێکخراوی هاوکارانی و سیاسەت مەداران 
 
 
 
 

 زانیاری لەسەر قەیرانەکە

ژێم / سەربازی، شان بە ڕ، گروپە چککدارەکانی ئۆپۆزسیۆن، لەوانە بەعسیەکان، میلیشیا عەشایریەکان و ئەندامانی پێشووی ٥١٤٤ی ی حوزەیران٩لەوەتەی کەوتنی موسڵ لە 
ەکانی حەدین و دیالە. شارق کۆنترۆڵکردووە لەوانە موسڵ، سەاڵفراوانیان لە پارێزگاکانی عێرابەرشان لەگەڵ دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و ڕۆژهەاڵتی عەرەبی، ڕووبەرێکی 

جە و سەقالویە، ئێستا لەژێر کۆنتۆڵی گروپە چەکدارەکانی ز و فەلویاڕو سلێمان بەگ و ڕەشید و حەوێجە و  شنگالو بێجی و قوایەرە و  موسڵ و تکریت و تەلعەفەر
دانیشتووانی هۆی ئاوارەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە  تەەڕووبەرێکی زۆری ئەنبار لە ژێر کۆنترۆڵی داعش دایە. ئەمەش بوو کانوونی دووەمبەرهەڵستکاران دان. لەوەتەی مانگی 

ی ی ساڵکانوونی دووەممانگی لەوەتەی  ئاوارە هەنملیۆن  ٥،١ هەموو جیهان دادەنرێت؛ زیاتر لەعێراق بە گەورەترین دانیشتوانی ئاوارەبووی ناوەخۆ لە ئێستا ناوخۆی عێراق. 
    .ڕابردوو

 

 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:   

 massella@un.orgسەرۆکی نووسینگە،  جێگری ،ئەنتۆنیۆ مەسێال

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

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

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

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

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