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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 ئەیلولیی ٢٩ –١٦)  ٦٢ژمارە.   بارودۆخڕاپۆرتی 

 
 

ەمەکی ڕهەلەبەر گۆڕانی  .کراوە ئامادە مرۆییهاوکارانی بە هەماهەنگی لەگەڵ  لە عێراقمرۆیی اروباری ک هەماهەنگینووسینگەی لەالیەن ڕاپۆرتە ئەم 
 ئۆکتۆبەردای ١٧ لە دەوروبەریداهاتوو اپۆرتی ڕ .بێتاچیتر دەقیق ندانراون ڕاپۆرتە  لەمستێك بە لیکە شوێنەکان ژمارەکان و کە هەیە  یئەگەر ،بارودۆخەکە
 . باڵودەبێتەوە

  هەواڵە سەرەکیەکان

  کەم کردنەوەی بەردەوامی هەیە لە بەهاناوەهاتنی فریاگوزاری
کۆلێرا کە زیان بە چەندین پارێزگا نەخۆشی باڵوبوونەوەی 

 ناوەڕاستی عێراق. دەگەێنێت لە باشور و 
 

  تازە بۆ ئاوارەکان کراونەتەوە لە بەغدا کە دوو خێوەتگەی
لە عێراق دابین دەکات کە  ٣٥٠٠شوێنی حەوانەوە بۆ نزیکەی 

 ئەنبار لەم چەند مانگەی دوایی ڕایان کردبوو. 
 

  کە کەس گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان  ٣٧٥٠٠٠نزیکەی
تێكشکاوە. بەشێکی زۆری بەهۆی ملمالنێ ی چەکداری 

لە نێوان کەس گەڕاونەتەوە بۆ سەاڵحەددین  ٢٠٠٠٠نزیکەی 
 ی مانگی ئەیلول. ٢٩تا  ٢٢

 

  لە عێراق زۆر زیاترن لەو سەرچاوانەی پێویستیە مرۆییەکان
بۆ پالنی ملیۆن دۆالرەی کە  ٤٩٨ئەو کە لەبەردەستدان. 

نگی کانوونی گی تەموز تا مامرۆیی بۆ مانبەهاناوەهاتنی 
 .ی پاڵپشتی دارایی کراوە٤٠دانراوە لەسەدا  ٢٠١٥یەکەمی 

  بارودۆخەکەوانینێکی ڕتێ

نەخۆشی کۆلێرا کە لە حالەتەکانی ی ئەیلول، ژمارەی ٢٩لە کۆلێرا لە عێراق بەردەوام حالەتەکانی ڕوولە زیادبوونە.  باڵوبوونەوەی نەخۆشی
موثنی و بەسڕە و کەربەال و ناوەڕاست لە )بابل و بەغدا و باشور و هەشت پارێزگای لە حالەت  ٤١٤بەرزبۆتەوە بۆتەوە نەتاقیگە پشتڕاستکراو

کەس کە  ١٧٠٠زیاتر لە . (WHO)تەندروستی جیهانی ڕێکخراوی ڕاپۆرتی وەزارەتی تەندروستی و بە گوێرەی (، واسیتقادسیە و نەجەف و 
 ز لە پارێزگا زیان بەرکەوتووەکان. لە نەخۆشخانەکان لە شوێنی جیاوابۆ چارەسەری گومانی تووشبوون بە کۆلێرایان لێدەکرێت ڕاپۆرت کراون 

 
بریتین لە هۆکارە سەرەکیەکانی  شیاوئاوی کلۆر بۆ دابین کردنی بڕی ناتەواوی و لە کار کەوتوون ئاو کە دابین کردنی سیستەمەکانی 

پاك و خاوێنی خاوێن کردنەوە و ئاو و تەندروستی و هاوکارانی ، نەخۆشی کۆلێرابالوبوونەوەی بۆ ڕاوەستاندنی ەکە. وەی نەخۆشیباڵوبوونە
لە دەستپێکی باڵوبوونەوەی نەخۆشیەکە کۆلێرا هێزی کاری ئەم بارودۆخەی ئێستا. بەهاناوەهاتنی بۆ دەدەن وەزارەتی تەندروستی یارمەتی 
گالۆنەکان بەردەوامیان هەیە و ئاوی سەرەکی خێزانی پێداویستیەکانی و ئاوی لە بوتڵ کراو و پاك و خاوێنی پێداویستیەکانی ابەشکردنی ددانرابوو. 

لە بە ڕێگای نامەکان لەسەر خۆپاراستن بەردەوامی هەیە  بە کۆمەڵگادەستگەیشتن پارێزگا زیان بەرکەوتووەکان. و  خالە گەرمەکانناوچەی بۆ 
خاوێن کردنەوە ئاسانکاریەکانی چاودێری کردنی ( و کۆمەڵگاەکانی ڕتۆنامەی مۆبایل و ڕادیۆ و دەرگا بە دەرگا و نەخۆشی کۆلێرا )هەڵمەتەکانی 

  . زێرابەکانپاشماوە و تانکیەکانی رەساسی، ئاوی فڕێدانی ۆ نموونە. ب
 

ملیۆن ٨.٦  
پێویستیان بە کەس 

 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

 ستی/ ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی تەندروباڵوبوونەوەی نەخۆشی کۆلێرا لە عێراق. سەرچاوە: وەزارەتی 
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کەس کە گیریان خواردبوو لە خاڵی پشکنینی داقوق لە  ١٥٠٠کەرکوك، نزیکەی لە قەزای داقوق لە پارێزگای ان سەربازیەکاسیۆنە ئۆپەرئامانجی 
ئاوی شیاوی خواردنەوە خۆراك و شوێنی حەوانەوە و مرۆیی هاوکارانی پێویستیەکان، بەپەلەی هەڵسەنگاندنێکی دوابەدوای ئەیلول. ی ١١ڕۆژی 

کە ڕێگایان پێدرابوو بچنە ڕاپۆرت کرابوون ئەو ئاوارانە . ننینکە لە خاڵی پشککەسانەی  بۆ ئەو دابین کرد پاك و خاوێنیکەل و پەلەکانی و 
لە خانوی یان نیشتەجێبوون خزمانیان لەگەڵ خێزانەکان زۆربەی ئەمن و ئاسایش.  پشکنینیکەرکوك لە دوای و داقوق ژوورەوە بۆ ناوەڕاستی 

 کەرکوك. هەندێکیان بەردەوام ڕوودەکەنە ، لەو کاتەی داقوقنناوەڕاستی لە باڵەخانە تەواونەکراوەکانی بەکرێ و 
 

کە لە ئەنبار لەم چەند مانگی ئەم عێراقی  ٣٥٠٠شوێنی حەوانەوە بۆ نزیکەی لە بەغدا کرانەوە بۆ دابین کردنی تازە بۆ ئاوارەکان دوو خێوەتگەی 

خاڵی پردی بیزبز؛ دەکەوێتە شەش کیلۆ مەتر دووری لە کەس نیشتەجێ دەکات،  ٢٠٠٠کە سەدر یوسفیە، خێوەتگەی دواییە ڕایان کردبوو. 

ئاوارە  نیشتەجێ  ١٥٠٠نزیکەی  سکۆت لە گەڕەکی غەزالیەی بەغداخێوەتگەی بەغدا. ئەنبار و پارێزگاکانی لە نێوان چوونەژوورەوەی سەرەکی 

 لە شارەکە. لەگەڵ خزمان کۆمەڵگای خانەخوێ یان لەگەڵ مابوونەوە، کە لە باڵەخانە تەواونەکراوەکان  دەکات

مانگی کانوونی عێراق لەوەتەی شوێنی جیاواز لەسەرتاسەری  ٣٠٠٠لە ڕایان کردووە و  خۆیانماڵەکانی لە ملیۆن کەس  ٣.٢نزیکەی لەوکاتەی 
لەبارەی هەن نیگەرانیەکان گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان. هەرچەندە، کەس  ٣٧٥٠٠٠نزیکەی ، پەرش و باڵوبوونەتەوە ٢٠١٤دووەمی 

ئەیلول، ی ١٩لە ڕۆژی ملمالنێ ی چەکداری. بەهۆی تێکشکاون ی خانووەکان هەندێ حالەتدا هەروەك زۆربە لەبەردەوامیدان بە گەڕانەوەکان 
کە تیایدا نزیکەی زێدی خۆیان،  ناوچەی سەردانی کردنیلە دوای ی دیالە. سعدیە لە پارێزگابۆ قەزای  گەڕانەوە خانەقینلە کەس  ٩٦٠نزیکەی 

یەکەم جار ڕێگریان لێکرا لە خەڵك هەرچەندە، اندا بگەڕێنەوە بۆ خانەقین. لەبەرهەندێ بڕیاری، تێکشکابوونکە ڕاپۆرت کراون هەموو خانووەکان 
ئازادی لە و سەالمەتی لەگەڵ ئەوەشدا بۆ دەستگەیشتن بە ئەمن و ئاسایش. پشکنینی پێدرا بگەڕێنەوە لە دوای دواتر ڕێگایان ، بەاڵم گەڕانەوەیان

دروست بدەن. بڕیاری بتوانن تاکو باشتر پێش گەڕانەوەیان زانیاری بۆ وەرگرتنی ئاوارەکان سەر پێویستی تیشك دەخاتە ئەم ڕووداوە جوالنەوە،   
 

ڕێکخراوی  سەر بەسیستەمی بەدواداچوونی  ڕاپۆرتیبەگوێرەی ئەیلول ی ٢٩تا  ٢٢لە نێوان کەس گەڕاونەتەوە بۆ سەاڵحەددین  ٢٠٠٠٠نزیکەی 
بەگوێرەی تکریت، لەسەدای  ٧٥سەاڵحەددین، نزیکەی بۆ گەڕاونەتەوە کەس  ١٤٢٤٠٠حوزەیران، مانگی ناوەڕاستی . لەوەتەی کۆچی نێودەوڵەتی

 ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی. 
 

دەکات بۆ دابین کردنی ملیۆن دۆالری ئەمەریکی  ٤٩٨داوای دەستی پێکرد،  ٢٠١٥عێراق، لە مانگی حوزەیرانی پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی 
لەسەدای وەرگیراوە لە  ٤٠تاکو ئیمڕۆ، ملیۆن کەس لە مانگی تەموز تاکو کانوونی یەکەم.  ٥.٦پاراستن بۆ و ڕزگارکردنی ژیان هاوکاری 

دەگات، بە هێواشی پاڵپشتی کردنی دارایی دارایی سەر هێلی ئینتەرنێت. بەدواداچوونی خزمەتگوزاری  بەگوێرەیکاری لەپێشینە بەرامبەر پالنی 
 بەهاناوەهاتن. سەر توانای بارگرانی دەخاتە مەش ، بەکەلەبەردەستدانزیاترن لەو سەرچاوانەی پێویستیە مرۆییەکان بەاڵم 

 بەهاناوەهاتنی مرۆیی

 پاراستن  

 پێویستیەکان:
 

  ڕاپۆرت بە داخراوی دەمێنێتەوە بە درێژایی ماوەی فەرمی بەغدا بەیەکەوە دەبەستێتەوە بە شێوەیەکی ئەنبار و پردی بیزبز کە پارێزگاکانی
 دەستیان بگات بەسەالمەتی لە بەغدا. هەوڵ دەدەن کەسی کە گیریان خواربوو لە خاڵی پشکنینەکە  ٢٤٠خەمالندنێکی کردن. 

 

  ژمارەی  بەمەش ،ئەنبار ڕاونەتەوە بۆ ئەلکەرمە لەگەلە ماوەی هەفتەی ڕابردوو کەس  ٧٢٠ڕاپۆرتی کردووە کە وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران
دەستگەیشتن لەالیەن ئاوارە لە ئەل جەزیرە.  ١٢٠٠ئاوارە لە ئەلخەیرەت و  ١٩٧٦ئاوارە لە دوو ناحیە:  ٣١٧٦دەگەێنێتە ئاوارە گەڕاوەکان 
ئەلکەرمە.  ئاڕاستەیبەرەو نائارامەکان شەقامە سنوردارە بەهۆی بۆ ناوچەکە کردن هاوکاری زیاتر و بۆ هەڵسەنگاندنی هاوکارانی مرۆیی 

 پێشووتر لەبەغدا ئاوارەببوون. ئاوارە گەڕاوەکان زۆربەی 
 

  لێدەکرێت مەترسی دەرکردنیان ئێستا ئاوارەی بابل بوون و نەینەوان تەلعەفەرو پێدەشتەکانی کەس کە بەڕەچەڵەك خەڵکی  ١٤٤٠نزیکەی
 . نیە بۆ چۆڵکردنی ئەو باڵەخانانە دیار واکاتێكدهیچ قاس سولێمان. نیشتەجێبوونی کۆمەڵگای لەالیەن 

 

  ی ٦ڕۆژی لە تەلکیف لە نەینەوا لەوەتەی وانە لە ناوچەی گەرماوە بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان کەس گواستراونەتەوە بۆ خێوەتگەی  ٢٦٠٠نزیکەی
 لەسەر جوالنەوە لە گەرماوە. سنورداری هەیە بەدیارکەوت کە ناخۆبەخشانەیە و گواستنەوەکە ئەیلول. 

 

 بەهاناوەهاتن: 

  هەڵسەنگاندنی سەر ئاستی کۆمەڵگایان جێبەجێ کردووە بۆ دەستنیشان کردنی  ٢٦تیمەکانی پاراستن لە پارێزگاکانی ناوەڕاست و باشور
 ١٥٩هەڵسەنگاندنی پاراستنی سەر ئاستی سەرۆك خێزان. هاوکاری یاسایی بۆ  ١١٣٨پێویستیەکانی ئاوارەکان و هەروەها جێبەجێ کردنی 

 ڕەوانە کرابوون تاکو هاوکاری بکرێن بە پارەی کاش.  کەس ٥٠٠٠کەس دابین کرابوو.  ٣٢١حالەت دابین کرابوو و ڕاوێژکردنی یاسایی بۆ 

http://www.unocha.org/
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  لە نێوان ئەلنخەیب پشکنینی کەس کە لە خاڵی  ٤٥٠نزیکەی سەاڵحەددین(، کەربەال و لە )ئەنبار و بانگەشە لە سێ پارێزگا دوابەدوای
 سەاڵحەددین. ك مانگ گیریان خواردبوو ڕێگەیان پێدرا بچن بۆ بەغدا و یەکەربەال بۆ ماوەی ئەنبار و پارێزگاکانی 

 

  ڕێگاکانی ئەنجام درا. ڕێکخراوی ناحکومی حکومی و بەشداربووی ٢٤لە کەرکوك بۆ ڕەگەزی لەسەر بنەمای ی توندوتیژی کردنمەشق
 لەسەر کرا.ەوتنی کڕێکبەشداربووان کە زیانیان بەرکەوتووە لەالیەن ڕەوانەکردن بۆ ئەو کەسانەی 

  
  تەندروستی و ئافرەتان لە ژێر یاسای عێراقی مافەکانی رەگەزی، هۆشیارکردنەوە لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای دانیشتنی  ٢٧سلێمانی، لە

  . جێبەجێ کران لە سلێمانیلە حەوت شوێن ناحکومی نیشتمانی چوار ڕێکخراوی لەالیەن ئافرەتانی دووگیان 

 
  سەرۆك سەردانی  ٢٥٩کۆڵەجۆ و کەالر و  نێردراون بۆلەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی بەرزکردنەوەی هۆشیاری ماددەکانی

ئاگاداربوون سەبارەت بە سەنتەرەکانی ئەنجام دران، بۆ چەرموو لە سلێمانی تاکیە و سلێمانی و تاسڵوجە و شاری کەالر و لە کۆڵەجۆ و خێزان 
لە کچ ئافرەت و  ٧٢٣ئافرەتانی دووگیان. و هۆشیارکردنەوەی لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی دانیشتنەکان ئەنجام دانی و ئافرەتان 
  دا. انهەبوو تیایئافرەت و کچ ئامادەییان  ٣١٩لەالیەن بنیاتنان چااڵکی  ١٧و سەردانی سەنتەرەکانیان کردووە سلێمانی 

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  ڕزگاربووانی دەستی توندوتیژی  پێویستیەکانی کەعێراق تێبینی ئەوەیان کردووە لە ناوەڕاستی ڕەگەزی لەسەر بنەمای توندوتیژی هاوکارانی
نی خۆیان دەبەستنەوە بە ئەزمووڕزگاربووان زۆربەی دەروونی کۆمەاڵیەتی. هاوکاری خزمەتگوزاریەکانی جار دەچێتە ئەو دیوی زۆربەی 

ت ببەستن بە کەوا پشلێڕاهاتوون ئەوان باری دارایی خۆیان؛ سەرچاوە سنوردارەکانی لەگەڵ لەسەر بنەمای ڕەگەزی توندوتیژی 
 ئێستا. پاراستن لە بەرنامەی  بازنەیبریتی یە لە توخمێکی وونبوو لە ئابووری تواناپێدانی ئەندامانی خێزانیان. هاوسەرەکانیان یان 

 
 

 پاك و خاوێنی ئاو و خاوێن کردنەوە و  

 پێویستیەکان: 

  پاك و خاوێنی کردۆتەوە لە ناوچە زیان ئێستای نەخۆشی کۆلێرا جەختی لەسەر پێویستیەکی گرنگی ئاو و خاوێن کردنەوە و باڵوبوونەوەی
ئاوی شیاو بۆ خواردنەوە گونجاوی و لە تیایدا دڵنیابوون لەوانە کارە هەرە لە پێشینەکان کە مەترسیان لەسەرە. ئەو ناوچانەی بەرکەوتووەکان و 

 بەرزکردنەوەی ئاستی پاك و خاوێنی. خاوێن کردنەوە و و 
 

  هاوکاری بە ئەبو غرێب لە بەغدا بەپەلە پێویستیان لە قەزای  اڵنئاژە پزیشکیکۆلێژی و کشتوکاڵی لە کۆلێژی قوتابی ئاوارە  ٤٠٠٠زیاتر لە
و  تەوالێت و حەمامەکانپاشماوەی ، فڕێدانی ئاو، کۆکردنەوەی پاشماوەچاککردنەوەکانی تۆڕی لەوانە ە، پاك و خاوێنیخاوێن کردنەوە و ئاو و 

  پاك و خاوێنی. کەل و پەلەکانی ئاو و دابین کردنی 
 

  ٧٢٠٠لەوکاتەی شیاوی خواردنەوەیە، ئاوی لە بەغدا پێویستیان بە مەحمودیە سەدر ئەلیوسفیە لە قەزای ئاوارە لە خێوەتگەی  ٣٠٠نزیکەی 
بەڕێوەبردنی هاوکاری خزمەتگوزاریەکانی بە کەرخ پێویستیان لە قەزای بۆ کۆکردنەوەی ئاوارەکان ئەلتەکیە ئەلکەسنەزانیە سەنتەری کەس لە 

 پاشماوەیە. 
 
 

 بەهاناوەهاتن: 

  بەغداقادسیە و  پارێزگاکانی لەسەرە لەمەترسیەکی گەورەی کۆلێرایان کە لەو ناوچانەی ئاوی کۆمەڵگا دامەزراون دابەش کردنی خاڵەکانی ،
 کلۆرکراو. بەشیاو و ئاوی تانکەری  کردنە لیتر(، و ١٠٠٠٠بۆ  ١٠٠٠کی ئاو دەخاتە مەترسیەوە )بە توانای تان ٢٥٠کە زیاد لە 

 

  لەوانە تۆڕی جیاجیاوە لە نەخۆشی کۆلێرا جێبەجێکراوە لەڕێگای لەسەر خۆپاراستن نامە سەرەکیەکان دەستگەیشتن بە کۆمەڵگا لەڕێگای
 هاوکاران. و تۆڕەکانی  هەڵمەتەکانی دەرگا بۆ دەرگاڕادیۆ، نامە کورتەکان، باڵوکراوەکانی کۆمەاڵیەتی، ڕاگەیاندنی 

 

  خاوێن کلێنسەکانی سابوون و گالۆنەکان و  و پاککەرەوەی ئاوئەبو غرێب لە بەغدا لە قەزای کشتوکاڵ لە کۆلێژی قوتابی  ٢٥٢٠٠نزیکەی
کی ئاوی پیس تانبەتاڵکردنەوەی پاشماوە و  کۆکردنەوە و فڕێدانیهەڵمەتەکانی ڕەگەزی مێ( دابین کرابوون. قوتابی  ١٢٧٠کردنەوە ) بۆ 

 ئەوانیش جێبەجی کران. 
 

  سەدر یوسفیە لە مەحمودیە لە بەغدا.لیتر لە خێوەتگەی  ٥٧٠٠ئاوارە تانکەری ئاوی ڕۆژانەیان بۆ دابین کرابوو بە بڕی  ٣٠٠زیاتر لە 
 

  لە ڕێگەی  ندرابووئاوارە دەستیان پێ گەێ ٧٢٠٠کەرخ لە بەغدا، لە قەزای ئەلتەکیە ئەلکەسنەزانیە بۆ کۆکردنەوەی ئاوارەکان لە سەنتەری
  حەمام.تەوالێت و  ٩٨خاوێن کردنەوەی بەتاڵکردنەوە و نی پاشماوە، کۆکردنەوە و فڕێدا
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  فەرمی و شوێنی حەوانەوەی ئاوارە کە لە ئامادەکاریەکانی  ١٩٦٥٠کە دەستی دەگاتە لە ئەنبار بەردەوامی هەیە تانکەری ئاوی ڕۆژانە

  نخەیب. قەزای سەنتەری فەلوجە و ئەلمەدینە ئەلسیاحیە لە قەزای (، ئەلمەدانیئەلومەل و لە گەڕەکەکانی لە ئامریات ئەلفەلوجە )نافەرمین 
 

  ئاوارە کە لە  ١٥٠٠بۆ نزیکەی پاك و خاوێنی و، خاوێن کردنەوە و ئا پێویستیەکانی دابین کردنیبۆ پڕکردنەوەی فریاگوزاری بەهاناوەهاتنی
 بەپەلە. هەڵسەنگاندنێکی دوابەدوای ناوەڕاستی مانگی ئەیلول دابین کرابوو لەوەتەی خالی پشکنینی داقوق لە کەرکوك گیریان خواردووە 

 
 

ڕێگریەکان:بۆشاییەکان و   
 

  کۆلێرا لە نەخۆشی ی دارایی زیاتر بۆ هاوکاری کردن لە بەهاناوەهاتن بۆ باڵبوونەوەی پاڵپشتی کردنبۆ دابین کردنی  بەپەلە هەیەپێویستیەکی
بۆ باڵوبوونەوەی لە بەهاناوەهاتن تر بۆ هاوکاری کردن لە بەرنامەکانی گۆڕاوە پاڵپشتی کردنی دارایی ناوەڕاست. باشور و پارێزگاکانی 
 نەخۆشیەکە. 

 

  کە مەترسیەکی زۆریان لەسەرە. بۆ کۆمەڵگاکانی سەرۆك خێزان ئەکوا لەسەر ئاستی تەڕکردنەوە و  دەمحەبەکانی شیاوی خواردنەوە، ئاوی 
 

  ئاو. پاكکردنەوەی غازی کلۆر یان ماددەی بەهۆی بڕە نەگونجاوەکانی  ەسنوردارئاوی خاوێن، کە بەرهەمهێنانی 
 
 

 تەندروستی 

 پێویستیەکان: 

  ی ١٥ناوەڕاست لەوەتەی باشور و هەشت پارێزگای  زیانی گەیاندووە بە نەخۆشیەکەباڵوبوونەوەی کۆلێرا؛ چارەسەری بۆ نەخۆشەکانی
 . ئەیلول

 

  خزمەتگوزاریەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و ناوەندی زۆر پێویست بۆ ئاوارەکان، پەنابەران و کۆمەڵگا خانەخوێکان و کەسانی زیان
 ناوچەی ملمالنێ پێویستن.  بەرکەوتووی تری

 

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

 
 

 بەهاناوەهاتن:

  زیاتر لە لە بەغدا. گشتی تەندروستی تاقیگەی  ناوەندی حالەتی کۆلێرا پشتڕاستکراوەتەوە لەالیەن ٤١٤ئەیلول، ی ٢٩هەروەك لە ڕۆژی
ا لە پارێزگا لە شوێنی جیاجیلە نەخۆشخانەکان بۆ چارەسەرکردنیان کەس کە گومانی نەخۆشی کۆلێرایان لێدەکرێت ڕاپۆرت کراون  ١٧٠٠

 خێرا دەگۆڕێت. بە شێوەیەکی ژمارەی حالەتەکان پۆرتی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی. هەرچەندە، بەگوێرەی ڕا، زیان بەرکەوتووەکان
 

  نەخۆشی کۆلێرا لە هێزی کاری کۆنتڕۆڵکردن و سەنتەری کۆلێرا و فەرماندەی لەالیەن  نبۆ بەهاناوەهاتن دەستنیشان کراوکارە لەپێشینەکان
راونەتە چڕ و پڕ خحالەتی بەڕێوەبردنی شوێنەکانی ڕێ و و کە حالەتە تازەکان ڕۆژانەی پێشنیارکراوی ڕاپۆرتی ئەوەش لەوانە بەغدا. 

زیاد بکرێت لەگەڵ پێویستە ئەکوا بەردەوامە، بەاڵم تەڕکردنەوەی دەم و حەبەکانی ، شیاوی خواردنەوەبەرباڵوی ئاوی دابەش کردنی شوێنەکە. 
 کۆمەڵگا.لەسەر ئاستی بەتایبەتی نی پاك و خاوێنی نامە ناردتەندروستی و 

 

  بەرکەوتوو لە ناوچەکانی زیان خاوێن ئاوی بۆ هاوکاری کردن لە دابین کردنی ناردووە حەبی ئەکوایان  ٦٠٠٠٠٠تەندروستی هاوکارانی
 بەهۆی کۆلێراوە. 

 

  غرێب لە  ئەبولە قەزای  ٢ئەلشوئدا و  ١ئەلشوئدا لە ئەبو مونەیسیر، هەیە جیاواز ئامادەییان لە سێ شوێنی پزیشکی گەڕۆکی دوو تیمی تازەی
 ئەنجام درابوون. پزیشکی ڕاوێژکردنی  ٦٦٤ماوەی ڕاپۆرت کردن، بە درێژایی بەغدا بۆ بەهاناوەهاتن بۆ باڵوبوونەوەی نەخۆشی ئێستا. 

 

 ی ئەیلول دا جێبەجێ کرابوون. ٢٩تا  ٢٠ڕاوێژکردنی تەندروستی لە نێوان  ٨٥٧٣ 
 

  کۆکردنەوەی ڕاپۆرتەکان بە بەردەوامی هەوڵەکان بەردەوامن بۆ بەهێزکردنی سیستەمی چاودێری کردنی نەخۆشی لە خێوەتگەکان لە ڕێگەی
دابین کردنی کاتژمێر و  ٤٨، ئاگاداری لێکۆڵینەوە لەماوەی بۆ ئاگاداربوون لە دەستنیشان کردنی نەخۆشیەکانیە باڵوبۆەکان نەخۆشلەسەر 

 . نەخۆشیەکەلە باڵوبوونەوەی بۆ ڕێگەگرتن  بەهاناوەهاتن
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 خزمەتگوزاریە تایبەتیەکان بەردەوامیان هەیە لەوانە چارەسەرکردن و دەرمان پێدان بۆ نەخۆشیە درێژخایەنەکان، لەوانە تەندروستی مێشك و 
حالەت خزمەتیان  ٨٢٨تەواوی هەموو ئەمانە، لە  هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ ئاوارەکان و کەسانی زیان بەرکەوتوو بەهۆی ملمالنێ.

 . ٣٩لە هەفتەی خەوێندراون حالەت لە نەخۆشخانە  ٢٢لەوانە پێشکەش کرابوو، 
 

  سەنتەرەکانی لەگەڵ ئامریات ئەلفەلوجە لەوانە و  حەبانیەئەلنخەیب، شاری گەشتیاری لە هاوکاری کردن بۆ بەردەوامن تەندروستی هاوکارانی
 ٩٣٠، درێژایی ماوەی ڕاپۆرت کردنبە ددان. خزمەتگوزاریەکانی و تاقیگە خزمەتگوزاریەکانی سەرەتایی، چاودێری تەندروستی 

 . ئەنجام درابوونتاقیگە لێکۆڵینەوەی  ١٢٧لەوانە ڕاوێژکردن، 
 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  تەندروستی و بەرزکردنەوەی ئاستی بۆ خێراکردنی پێویستیەك هەیە لە نەخۆشی کۆلێرا ناتەواوە و دەستگەیشتن بە کۆمەڵگا لەسەر ڕێگەگرتن
 دن. ڕاگەیانفرە کەناڵەکانی بەکارهێنانی لە ڕێگەی پاك وخاوێنی، لەوانە 

 

  بارودۆخەکە لەو شوێنە. بۆ لە نزیکەوە چاودێری کردنی جوالنەوە بۆ هاوکارانی مرۆیی تەواو و دەستگەیشتنی 
 
 

 کەل و پەلە ناخۆراکیەکان شوێنی حەوانەوە و  

 : پێویستیەکان

  لەسەدا کە لە شوێنی ٢١لەسەدا(، لەگەڵ  ٦٨ئاوارەی ناوخۆیی کە لە دامەزراوەی تایبەت دەمێننەوە بریتی یە لە )ملیۆن  ٣.٢نزیکەی
ئەوانەی کە دەمێننەوە لە لەوکاتەی  دەمێننەوە، لە خێوەتگەکانئاوارەکان تەواوی لەسەدای  ٨تەنها خراپدا ژیان دەگوزەرێن.حەوانەوەی 

 تردا ژیان دەگوزەرێنن. دامەزراوەکانی 
 

  بە تێکشاوی ماڵەکانیان زۆربەی ئەو ئاوارانە ، بەاڵم ناوچەی زێدی خۆیانگەڕاونەتەوە بۆ  لە مانگەکانی ڕابردوو کەس ٣٧٥٠٠٠نزیکەی
 ٨٦)ماونەتەوە کە دەکاتە خۆیان نیشتەجێبوونی لە شوێنی ئاوارە گەڕاوەکان زۆرینەی چەکداری. ملمالنێ ی دۆزیەوە کە خاپوورببوون بەهۆی 

لە ەوە نەتئەو ئاوارانەی کە ماودەمێننەوە، لەوکاتەی یان چۆڵکراوەکان لە باڵەخانە تەواونەکراوەکان ئەو ئاوارانە لەسەدای  ١١لەسەدا(، 
فریاگوزاری شوێنی حەوانەوەی بە زۆربەی جار پێویستیان ئاوارە گەڕاوەکان نیشتەجێبوونیان، سەرەڕای تر ژیان دەگوزەرێنن. دامەزراوەکانی 

 ناوماڵە. کەل و پەلە سەرەکیەکانی و 

 

 ەهاناوەهاتن:ب

  بۆ دابین ناوماڵیان کەل و پەلەکانی نیشتەجێبوون بەغدا سەدر یوسفیە لە سکۆت و لە خێوەتگەکانی ئاوارەی تازە لە ئەنبار کە  ١٢٠٠نزیکەی
  فلینەکان. پانکەیەك و و چێشتخانە و دەستەکانی گالۆنەکان نەوت و  ئاو وو پالستیکی پارچەی و  بەتانیەکانو  ەکانفەرشکرابوو وەکو 

 

  لە کەربەال و لە ئێستادا لە خێوەتگەی هیندیە لە ئەلجەدوەل ئەلغەربی لە قەزای دەرکراون لە ئوتێلەکان کە ئەو سەرۆك خێزانە هەژارانەی
  بۆ دابین کرابوو. ناوماڵیان پێداویستی  ١٢٥٠نیشتەجێکراون وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران 

 

  موثنی. سامەڕا لە پارێزگای لە قەزای وەرگرتووە ناوماڵیان ئاوارە کەل و پەلەکانی  ٩٠٠نزیکەی 
 

  ناوماڵیان وەرگرتووە. کەل و پەلەکانی بەهۆی بەردەوامی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان ئاوارەببوون کەس لە کەرکوك کە  ٢٤٠٠نزیکەی 

 

 و ڕێگریەکان: بۆشاییەکان 

  کە ئەمەش دەبێتە هۆی ، ٢٠١٥ی کانوونی یەکەممانگی بۆ مانگی تەموز تاکو وەرگرتووە داواکاریەکەی لەسەدای  ٤١شوێنی حەوانەوە گروپی
 نن توانراوە هاوکاری بکرێن. خراپدا ژیان دەگوزەرێکە لە شوێنی حەوانەوەی بەشێکی ئاوارەکان تەنها شوێنی حەوانەوە. هاوکاری نەگونجاوی 

 

 

 ئەمن و ئاسایشی خۆراك  

 :پێویستیەکان

  گەیشتن دەستملیۆن کەس دەخەملێنرێن کە پێویستیان بە هاوکاری خۆراکە. هاوکارانی خۆراك ئامانجیان بریتی یە لە  ٤.٤بەالیەنی کەمەوە
کورتهێنان لە پاڵپشتی کردنی بەهۆی ، بەاڵم ٢٠١٥هاناوەهاتنی مرۆیی بۆ ساڵی ملیۆن کەسی زیان بەرکەوتوو لە ژێر پالنی بە ٢.٢بە 

ملیۆن  ١.٥تاکو دەستیان بگات بە و ئێستا کاردەکەن کەم بکەنەوە هاوکاری کە ناچاربوون هاوکاران دەستگەیشتن، ەکانی ڕێگریو دارایی 
 کەس بۆ هەر مانگێك. 
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 بەهاناوەهاتن:

  کەس  ٨٢٣٠٠٠ژمارانە، لەو لە مانگی ئەیلول. هاوکاری خۆراك تاکو ئێستا بە پێدانی  ندراوەدەستیان پێ گەێکەس  ٨٤٣٠٠٠زیاتر لە
  وەرگرتووە. خۆراكیان کەس پسوولەکانی  ٢٠٠٠٠خێزانی و خۆراکی پارچەکانی 

 

 میکانیزمی بەش دەکات لە ڕێگای  ۆ ماوەی سێ ڕۆژب کەیان وەرگرتووە ئامادە بۆ خواردنخۆراکی و ئاوارە لە ڕێگادان  ٢٨٠٠٠
 بەپەلە. بەهاناوەهاتنی 

 

  شانەدەر لە هەولێر. پارکی  تەەکەم بەم دواییە گەیشتوونبۆ ئەو کەسانەی دابەش کرابوون خۆراك پارچەی  ٣٠٠جەژن، پێش 
 

  لە نێوان ، نیشتەجێبوون هەولێرلە پارێزگای ئاوارە کە لە کۆمەڵگا خانەخوێکان  ٣٨٥٠لە نێوان بەردەوامیان هەیە  خۆراكهەڵسەنگاندنەکانی
 ئاوارە لە بەغدا.  ١٢٠٠

 

  ١٠٥٠ئەنبار؛ حەدیثە لە هیت و ڕومادی و فەلوجە و ڕوتبە و سەرۆك خێزانی جوتیار لە قەزاکانی  ١٥٠٠سەوزە و میوە بۆ تۆیەکانی 
 سلێمانیکەالر لە خانەقین و قەزاکانی لە سەرۆك خێزان  ١٥٠٠و داقوق لە کەرکوك؛ ئەلحەویجە و قەزاکانی سەرۆك خێزانی جوتیار لە 

  . دابەش کرابوون
 

 
 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  و خزمەتگوزاریەکان ناوەڕاست، بەردەوامە لە ئاستەنگ خستنە بەردەم لە پارێزگاکانی بەتایبەتی و ئاسایش،  ئەمنبەردەوامی نەبوونی
 بەدەست بگات. هاوکاریان کە زیانیان بەرکەوتووە تاکو ئەو کەسانەی هەروەها سنوردادەنێت لەسەر توانای 

 

  ،ملیۆن  ١.٥بۆ نزیکەی پارچەی خۆراکی مانگانە لە ژێر سیناریۆی سەرچاوەی ئێستا و سەرەڕای ژمارەیەکی زۆری بڕینی قەبارەکانی تێچوو
  .ڕادەوەستێت مانگی نۆڤێمبەرکەس لە کۆتایی 

 

 بەڕێوەبردنی خێوەتگە هەماهەنگی و  

 : ێویستیەکانپ

  بەڕێوەبردن. پێویستیان بە مەشقپێکردنە لەسەر هەماهەنگی و خێوەتگە بەڕێوەبەرانی 
 

  ئاوارەی تازە ئامادەکاری ژمارەیەك لە کەسانی هەژار. پشتڕاستکردنەوەی و تۆمارکردن بۆ بەهێزکردنی ڕێ و شوێنەکانی پێویستیەك هەیە
 لە هەولێر. شوێنی حەوانەوە لە خێوەتگەکان بۆ شوێنەکانی کردووە تایبەتیان دووالیەنە و 

 

 بەهاناوەهاتن: 

  خێوەتگە و کارگێڕی مەشقەکە . ڕێکخرابوون مانگی ئەیلولی ٢٣تا  ٢١لە لە بەغدا ڕێوەبردن بەخێوەتگە و هەماهەنگی مەشقەکانی
   کردە ئامانج. بەڕێوەبردنی 

 

  لە کە ئەوانەی و ئاوارە تازە گەیشتووەکان بۆ بەڕێوەبردنی کاروبارەکان ڕێ و شوێنی چاودەخشێننەوە بە ستاندەرەکانی گروپ هاوکارانی
دانانی وەرگرتن و و  پرۆسەکەمەزنتر دەدات لە ماوەی کۆنتڕۆڵکردنێکی ئەمەش توانا بە لە هەولێر. بۆ ئاوارەکان  دەڕۆن شوێنە فەرمیەکان
ڕێگر و گونجاو وەردەگرن حەوانەوەی شوێنی ئاوارە هەژارەکان زۆربەی دڵنیایی دەدات لەوەی کە هەروەها پێویستیەکان. کاری لەپێشینەی 

 ان. بەبێ پشتڕاستکردنەوەیپێشووتردا سەری هەڵداوە لە ماوەی کە تایبەت، ئامادەکاریەکانی دەبێت لە 
 

  دەبنە ئەنجامەکان . ئەنجام درا ناوخۆئاگرکوژێنەوەی بەشی لە هەولێر لەالیەن هەرشەم ئاگر لە خێوەتگەی مەترسی هەڵسەنگاندنێکی
  ئیش و کارەکان. بەڕێوەبردنی ستاندەری ڕێ و شوێنەکانی ئاگر و بۆ بەهاناوەهاتنی ئامادەکاری 

 

 لە هەولێر. خێوەتگە بەڕێوەبردنی لەسەر هەماهەنگی خێوەتگە و مەشقیان پێکرابوو ناحکومی ناوخۆیی ڕێکخراوێکی لەالیەن بەشداربوو  ١٧
کەس  ١٩٨٠٠٠کە لە دهۆك تەواو کراوە لە خێوەتگەکان ئەلیکتڕۆنیە، تۆمارکردنی شێوازێکی ، دوا میلی چارەسەری گەڕۆكتۆمارکردنی 

 دەگرێتە خۆی. 
 

 ڕێگریەکان: بۆشاییەکان و 

  ڕەشماڵ  ٥٠تاکو خانکێ لە دهۆك داوایان کردووە شێخان و و  ١و بێرسڤی  ٢بێرسڤی باجێت کەندەڵە و بەڕێوەبردنی خێوەتگە لە خێوەتگەکانی
سەخت بارودۆخی تووشی و یەك ساڵ دەبێت بەکارهێنراون بۆ ماوەی زیاتر لە هەروەك ئەو ڕەشمااڵنە وەرزی زستان بگۆڕن پێش دەستپێکی 

   هاوین. وەرزی بوونەتەوە لە ماوەی 
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 پەروەردە 
 

 
 

 پێویستیەکان: 

  بریتین لەو مندااڵنە ملیۆن  ١زیاتر لە . بەرکەوتووەزیانیان  ئەم قەیرانەی ئێستاوەبەهۆی هەیە قوتابخانەیان کە تەمەنی  منداڵملیۆن  ٤زیاتر لە
  ئاوارە کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە. لە کوڕان و کچانی 

 
  لەسەدای ئەو  ٣٠. لە کۆتایی ساڵی خوێندن، تەنها پەروەردەیان لەدەست چووە تەواوی سەدای مندااڵنی ئاوارە نزیکەی ساڵێکی لە ٧٠نزیکەی

 بە هەر جۆرێکی پەروەردە لە کۆتایی ساڵی خوێندن.مندااڵنە دەستیان گەیشتووە 
 
 زۆر قەرەباڵغن و ناتوانن هەموو قوتابیانی ئاوارە لە خۆ بگرن. ئەو ربەی قوتابخانەکان پڕبوونەتەوە، لەو شوێنەی کە بەرجەستکراوە، زۆ

قوتابخانانە پۆلین کراون بە ڕێژەی قوتابی زۆر بۆ مامۆستا، ژمارەیەکی نەگونجاو لە مامۆستایانی لێهاتوو و ژمارەیەکی سنوردار لە 
 یان پێویستیە تایبەتیەکان کە ئەو قوتابخانانە پۆلین دەکەن.  مامۆستایان لەگەڵ مەشقکردن یان لەسەر چاودێری دەروونی کۆمەاڵیەتی و هاوکاری

 
 بەهاناوەهاتن: 

  بۆ ساڵی ئەکادیمی ئاوارە بۆ ناو قوتابخانەکان مندااڵنی بۆ خستنە ناوەوەی پەیوەندیدار دەدەن دەسەاڵتدارانی پەروەردە یارمەتی هاوکارانی
دهۆك. لە سەرتاسەری دەگرنە بەر کە دەستیان پێکردووە لە خێوەتگەکان کوردی ڕێبازی خوێندنی  ڕێچکەیقوتابخانە فەرمیەکان داهاتوو. 

 پێبکات.  ئۆکتۆبەر دەستی ١٨لە ڕۆژی دەگرنە بەر کە بڕیار وایە عەرەبی ڕێبازی خوێندنی ڕێچکەی قوتابخانە فەرمیەکان 
 

 لە دهۆك.  و قادیەباجێت کەندەڵە خێوەتگەکانی لە داهێنان چااڵکیەکانی بەشداریان کرد لە قوتابی  ٢٦٧٤ 
 

  ١٠بۆ دابەش کرابوون  ٦تا  ٥لە پۆلی بۆ قوتابیان پێداویستی  ١٢٠و  ٤تا  ١لە پۆلەکانی بۆ قوتابیان پێداویستی  ١٥٨ئەیلول، ی ٢٢لە ڕۆژی 
کە منداڵ لەو کۆمەڵگایانەی  ١٠٠٠و منداڵ کە دەچنە قوتابخانە  ٣٠٠٠زیاتر لە لە زومار لە نەینەوا کە ئامانجی بریتی بوو لە قوتابخانە 

 قوتابی.  ٤٠تێبینی بۆ دەفتەری پەڕاو و قەلەم جاف و پەروەردە دابین دەکات وەکو هەر پێداویستیەك کۆمەکیەکانی گەڕوانەتەوە. 
 

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  گەیشتن بە  هۆکارەکانیهەولێر کە دەچنە قوتابخانەکان لە دهۆك و مندااڵن بۆشاییەك.  بریتی یە لەگواستنەوە بۆ قوتابیان هاوکاری
 نیە. قوتابخانەکانیان 

 

  ٢٠١٦ – ٢٠١٥ساڵی ئەکادیمی بۆ  کوردیەخوێندنی ڕێبازی  ی زیاتریپەرتووکبە پێویستیان مندااڵن پارێزگا کوردیەکان، لە . 
 

 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. 

 

  ژینگەی زیاتر بۆ ئەوەی بتوانرێت قوتابیان دەستیان بگات بە خوێندن لە ی زیاترو مامۆستاپێویستیەکی بەپەلە هەیە بۆ قوتابخانەی گشتی زیاتر .
 ساڵی خوێندن.ماوەی 

  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:

  گروپەکە بەردەوامە لە یارمەتی دانی هاوکاران لەگەڵ هەماهەنگی کردن و بەشداری پێکردنی زانیاری، نوێکردنەوەی بەردەوام و نەخشەکان
 لەسەر دەستگەیشتن، بارودۆخەکانی سەر شەقام، توانای خەزنکردنی کۆمەڵگای مرۆیی و ڕێگریەکان و بەرجەستەبوونی موڵکەکان. 

 

 ی و خێرا کردنی چااڵکیەکان هەتا کۆتایی ئەم ساڵ بەردەوامە، لەوانە ئامادەییەکی بەردەوام و باشترکراو لە بەغدا لەگەڵ بنکەیەکی هەماهەنگ
 ئەمن و ئاسایشی باڵەخانەکانی خەزنکردن.  دابین کردنی

 

  پێویستیە بۆ بەهاناوەهاتنی ناخۆراکیەکان  و پەلەکەل هاتووی بارێکی بۆ ئاسانکردنی هاماهەنگی دەکات کۆمەك بەخشان لەگەڵ گروپەکە
کە  خەزنکردنشوێنی لەسەر دابین دەکات زانیاری و هاوکاری گروپەکە مرۆییەوە دەستنیشان کراون. چەند ئاژانسێکی کە لەالیەن بەپەلەکان 

http://www.unocha.org/


ی بارودۆخی قەیرانی ئاوارەکانی عێراق ٦٢ڕاپۆرتی ژمارە   |8 
 

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

بەڕێوەبردن بۆ هەر جەنجاڵیەكی چارەسەریەکان  دەگەرێ بەدوایکەل و پەل و خزمەتگوزاریە سەرەکیەکانی تری گواستنەوە و لەبەردەستدایە، 
  کە لەوانەیە سەر هەڵبدات. 

 
 

 

 

 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 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. 
  . 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.infoزانیاری زیاتر تکایە سەردانی ئەم ماڵپەرە بکەن:بە دەستهێنانی بۆ 

 

http://www.unocha.org/
mailto:attefors@un.org
https://twitter.com/OCHAIraq
https://iraq.humanitarianresponse.infoبۆ/

