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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate ef fective 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 
  (ئەیلولی ٠٢ – ئەیلولی ٠٢) ١٣. ژمارە  بارودۆخڕاپۆرتی 

 
 

ی ٠٢ماوەی . ئامادەکراوە مرۆییهاوکارانی بە هەماهەنگی لەگەڵ  لە عێراقمرۆیی اروباری کنووسینگەی ڕێکخەری لەالیەن ڕاپۆرتە ئەم 
لەو بە لییستێك دانراون شوێنەکان ژمارەکان و کە ئەگەر هەیە بارودۆخەکە ەمەکی ڕهەلەبەر گۆڕانی . لە خۆدەگرێت ی ئەیلول٠٢ هەتا ئەیلول

 . باڵودەبێتەوەدا  ٢/١٢/٠٢١٢ لە دەوروبەری داهاتوو اپۆرتی ڕ .ەبێتچیتر دەقیق نڕاپۆرتە 

 هەواڵە سەرەکیەکان 

 

  مرۆیی ئاماژە بەوە تێڕوانینی پێویستیەکانی

ملیۆن خەڵك پێویستیان بە  ٢.٠دەکات کە 

 . مرۆیی هەیەهاوکاری 

 

  خەڵكانی زیان بۆ هاوکاری دەستگەیشتن

 . سەرەکیەنیگەرانیەکی بەرکەوتوو 

 

  دەبێ  و پێویستەوەرزی زستانە هەوڵەکانی

 . بەرزبکرێتەوەبەپەلە 

 

  پڕۆگرامی و پاڵپشتی دارایی پێناسەیەکی

لە هەرێمی پارە وەرگرتن پسوولەی 

پێشبینی  ١٢عێراق لە مانگی  –کوردستان 

کە بۆ کەم کردنەوەی ئەو فشارەی دەکرێت 

 . لەسەر خۆراك هەیە

 

  بۆ  جێبەجێ کرابەپەلە هەڵسەنگاندنێکی

 پارێزگای لەکە لە قەزای ئەلقوش ئاوارەکان 

 ٠٢٢٢لە ، کە زیاتر موسڵ دەگەڕێنەوە

  . لەخۆ دەگرێتخێزان 

 
 

 

  تێروانینێکی بارودۆخەکە

ئەوە دەکیییییاتەوە کە جەخیییییت لەسیییییەر بەڵگەنیییییامەکە . باڵوکیییییرایەوەی ئەیلیییییول ٠٢لە مرۆییییییی لە عێیییییراق پێویسیییییتیەکانی تێڕوانینیییییی 
کە کیییییۆی دانیشیییییتوانێكە بە بەرامیییییبەر ئەمە هاوکیییییارانی مرۆییییییی  دەسیییییتیان گەیشیییییتووە بە ئێسیییییتا خەڵیییییك ملییییییۆن  ١.٢هەرچەنیییییدە 
ئیییییاوارە  ٠٢٢.٢٢٢عێییییراق  –کوردسییییتان هەرێمییییی . دەبێییییت ئیییییاوارە ملیییییۆن ٢.٠نییییزیکەی هەیە بە هاوکییییاری بەپەلە پێویسییییتیان 

دووەم . ٠٢١٢ی ١میییییییانگی عێیییییییراق لەوەتەی لەسەرتاسیییییییەری کە ئیییییییاوارەبوون خەڵیییییییك ملییییییییۆن  ١.٠لە کیییییییۆی  لەخۆدەگرێیییییییت
 خەڵییییكبە ملیۆنییییان ، هەرچەنییییدە، تێییییڕوانینەکە. لەسییییەر کییییراوەتەوەجەختییییی ئەنبییییار لە پارێزگییییای ئاوارەکییییان  یژمییییارە گەورەتییییرین
 . سنوردارکراوەو  بە مرۆیی  اتگیان دەخراپ دەستعێراق کە بەشێوەیەکی حکومەتی بە ژیانە لەدەرەوەی کە پێویستیان 
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نی هەڵسییییییەنگاندبەگییییییوێرەی پییییییۆلین دەکییییییات لەسییییییەر ئاسییییییتی پارێزگییییییا زیانبەرکەوتووەکییییییان تێڕوانینییییییی پێویسییییییتیەکانی مرۆیییییییی 
. کییییییۆمە یەتیتییییییری ژەکییییییانی ئامالە نێییییییوان  شییییییوێنی حەوانەوەتەندروسییییییتی و و پاراسییییییتن ی ئاسایشییییییی خییییییۆراك و گروپەکییییییان
کەرکییییوك هەولێییییر و دیییییالە و هاوشییییێوەی دوابەدوای دهییییۆك لە ئەنبییییار و عێییییراق پارێزگییییاکەی  ١٠زیییییانبەرکەوتوو لە زۆرتییییرین 

ئەو . پیییییۆلین کیییییراون بەرکەوتیییییوو زییییییانحالەتەکیییییانی یەك ئاسیییییت لە خیییییوارەوەی پارێزگیییییا هەشیییییت . سیییییە حەددینموسیییییڵ و و 
 . زیقارو موثنی و میسان پارێزگاکانی بریتین لە  قەیرانەوەبەهۆی زیانیان بەرکەوتووە کە کەمترین پارێزگایانەی 

 
ەکییییان دێیییینە ئاواربە بەردەوامییییی پێشییییەوە هێلەکییییانی لەگەڵ ، بوونئییییاوارەلێشییییاوی  بەردەوامییییی بییییۆتە هییییۆی ملمالنییییێکەسروشییییتی 

) م، لە نزییییییك تکرییییییت لەئەلییییی ە –وەکیییییو نمیییییوونەیەك  –لەوانە لە هەنیییییدچ نیییییاوچە، تۆمیییییارکراوە تیییییر ژوورەوە، ئیییییاوارەبوونێکی 
کە ڕاپیییییییۆرتکراون ڕادەکەن کە لە ملمالنێییییییییەکە  ئاوارەکیییییییانخێیییییییزانە کە ژمیییییییارەی لەو شیییییییوێنەی ، (سیییییییە حەددین پارێزگیییییییای

لە خییییانەقین . ڕاپییییۆرت کییییردن لە کییییاتیخێییییزان  ١٣٢٢٢خێییییزانەوە بییییۆ  ٠٢٢٢لە ئەیلییییول مییییانگی لەسییییەرەتای  زیادیییییان کییییردووە
نیییییوچ دەگەنە کەمپیییییی کە ڕۆژانە خێیییییزان  ١٢لەگەڵ تێکرایەکیییییی لە هیییییاتنە ژوورەوە، بەردەوامییییین ئاوارەکیییییان ( دییییییالەپارێزگیییییای )

لە بەتییییییایبەتی عێییییییراق،  -ن هەرێمییییییی کوردسییییییتابەرەو ئاوارەکییییییان جییییییولەی . ئییییییا مییییییانگی ناوەڕاسییییییتی لەوەتەی عەلیییییییاوە ی 
بییییۆ نییییاو هەرێمییییی هییییاتنەژوورەوە ، هەرچەنییییدە، تۆمییییارکردنبەردەوامیییین لە هەروەهییییا موسییییڵ، دەوروبەری نییییاوەوە و ناوچەکییییانی 
دانییییراوە لەسییییەر ئاوارەکییییان  چییییون و هیییاتنڕێنماییەکییییانی هەروەك زۆر ئەسییییتەم بیییووە، عێییییراق بییییۆ هەنیییدچ گییییروپ  -کوردسیییتان 
لە هەنییییدچ تۆمییییارکراوە دووەمیییییش ئییییاوارەبوونی هەروەهییییا . ایشئاسییییئەمیییین و ڕچ و شییییوێنەکانی شییییوێنی جییییوگرافی و بەهییییۆی 
کە نیشییییتەجێببوون، بییییۆ ڕێییییگە دان دەکەن لە قوتابخانەکییییان، لەو شییییوێنەی گواسییییتنەوەی ئاوارەکییییان  داوایدەسییییە تداران . نییییاوچە

و لە سیییییەری هەڵییییییداوە، لە قوتابخانەکیییییان گواسیییییتنەوەی ئاوارەکیییییان . ٠٢١٢/٠٢١٢سیییییاڵی ئەکیییییادیمی دواخیییییراوی بە دەسیییییتپێکی 
بییییارەی گەڕانەوەی  لە هەن قسییییەهەروەهییییا هەنییییدچ . دابییییین کرابێییییتجێگییییرەوە نیشییییتەجێبوونی تییییدا، بەبییییێ شییییوێنی حالەهەنییییدچ 

لە ناوچەکییییانی زێیییییدی خۆییییییان وایە باوەڕییییییان کە ئاوارەکییییان ییییییان لەبەر ئەوەیە خۆیییییان، ئەوییییییش  زێیییییدی ئاوارەکییییان بیییییۆ شییییوێنی
لە نێیییییوان کۆمەڵگیییییا جیییییێ ی خۆییییییان خۆشیییییکردووە  ئەوەی کە ئەوانلە ڕێیییییگەی کیییییردووە، ییییییان ڕووی لە باشیییییتربوون ئاسیییییایش 

 . ئاوارەبوون کە  یو شوێنانەلەبۆ هاوکاری هەیە سنورداریان دەستگەیشتنی و خانەخوێکان 
 

 ٠٢٢٢٢٢بە  بارهەڵگر ١٠نێردەیەکی ، بۆ نموونە، کۆمەکیهەوڵەکانی لەسەر هەیە کاریگەری یاسای ئاڵۆزیش ئاستەنگەکانی 
ناوەخۆ دەسە تدارانی لەالیەن تر، کۆمەکیە پزیشکیەکانی و چارەسەرکردن دەرمانەکانی ئیفلیجی، هەروەها دژی کوتانی  دەرزی

لە ناوچەکانی مەدەنی بۆ خەڵکانی هاوکاری تر، لە ڕووداوێکی . لە کەرکوکەوە بۆ موسڵبۆ گەشتکردن قەدەغەکراوە 
بە دەستگەیشتن ڕێگاپێدانی لە بیریان دەسە تداران هەروەك بۆ چەند هەفتەیەك  دواخراوەلە سە حەددین زیانبەرکەوتووی ملمالنێ 

بە لە ئەنبار چا کیە مرۆییەکان دوابخەن بۆ ئەوەی زۆریان لێ کراوە تر، هەندچ لە هاوکاران لەالیەکی . کردووەتەوەپێشەوە هێلی 
نیگەرانی ڕێگاکانی کە هەموو لەوکاتەی . اسیۆنەکانئۆپەربۆ ستاف و ئاسایش ئەمن و  نیگەرانیەکانینەوەی دووبارە نوێبوومەبەستی 
ڕێز بۆ بەرزکردنەوەی ڕاستی لەسەر بنەمای پارێزگاری لەوانە  لەسەر کراوە،لێکۆلێنەوەیان مرۆیی بۆشاییەکی کردنەوەی لە بارەی 
زیاد بۆ ملمالنێکە هەموو الیەنەکان لەگەڵ سیۆنەکان ائۆپەرفرە هێلی ەکان لەبارەی گفتوگۆیمرۆیی نێودەوڵەتی، بۆ یاسای و سوپاس 

 . کراون
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ی لەبارەزۆر نیگەرانن مرۆیی هاوکارانی ، هەوڵەکاننوێبوونەوەی سەرەڕای و زۆر بە زوویی ڕوودەدات قورس وەرزی زستانی 

. پێویستیە بەپەلەکان ناکاتوە مدانەوەی بەشی پاڵپشتیە داراییەی کە هەیە ماددەیە و ستافە و ئەو و ڕێکدەخرێن  کە ئامادەکاریەکان

زیاتری لە ئازارچەشتنی بۆ ڕێگرتن دەکەن بەپەلە کاری بانگەشەی و هاوشێوە دەردەبڕن نیگەرانی هەرێم بەغدا و  دەسەڵآتدارانی

کە دەبێ بەپەلەی ئاوارەکان مدانەوەی وە پالنی کنیکێکی ەت. ملمالنێیەکەبەهۆی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ، زیان بەرکەوتووان، 

بۆ زستان وەرزی دەستپێکردنی پێش پاڵپشتی دارایی کەم و کورتیەکانی پێکانی هەروەها جێبەجێ بکرێن، سەرەکی کاری وەکو 

هەموو ڕێگاکان، سەیرکردنی پێویستی جەخت لەسەر پالنەکە . بە کۆتا هێنراونعێراق  -کوردستان هەرێمی هەرسێ پارێزگاکەی 

 .دارایی بۆ وە مدانەوەپاڵپشتی و زیاتر توانای جولەپێکردنی الوەکی، بۆ ڕێگای لەوانە 

 

 وە مدانەوەی مرۆیی

 

 پێداویستی تەندروستی و خاوێنکەرەوەئاو و  

  :پێویستیەکان
 

  ئۆپەراسیۆنەکانی کە لەو شوێنەی ڕومادی لە دەوروبەری بەتایبەتی ئەنبار، لە پارێزگای ئەمن و ئاسایش بارودۆخی الوازی

  . ئاوەڕۆئاو و چا کیەکانی دەخاتە سەر کاریگەری لە ڕێگا دان،  چڕوپڕسەربازی 

. 

  دەگەڕێنەوە ئاوارەکانی فەلوجە . ئەنبار، لە پارێزگای حەدیثەلە قەزای خۆیان ماڵەکانی بۆ گەڕاونەتەوە هەندچ لە ئاوارەکان

کە داوە گەرەنتی  بەم دواییانە عێراقیکە حکومەتی لە دوای ئەوەی ئەلفەلوجە ئەمریتی سەقالویە و قەزا بچووکەکانی بۆ 

بۆ هەر پارێزگایەك بۆ هەر گروپێكزیانبەرکەوتووان تێڕوانینی پێویستیەکانی مرۆیی پۆلینکردنی   
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دابین . لە ناوچە مەدەنیەکانمەدەنی خەڵکی دژی چەکەکانی تری و ێت مەدفەعیە بەکارناهێنعێراقی ئاسایشی هێزەکانی 

 . وەکانگەڕا ئاوارە بۆداواکراوە ئاو و ئاوەڕۆ خزمەتگوزاریەکانی کردنی 

 

  ڕاهێنانەکانی باشتربوونی زیاد کراون، عێراق لەسەرتاسەری بۆ ئاوارەکان خاوێنکەرەوە ئاو و دابین کردنی لەوکاتەی

کاریگەری پێویستی بەرزکردنەوەی چا کیەکانی گەیاندنی جۆری پرۆسە و . دەمێنێتەوەوەکو نیگەرانی پێداویستی 

 . بەهێزکراوەخاوێنکردنەوە  پڕۆگرامەکانی زۆر پێویستی ئاو وتوخمێکی وەکو خاوێنکردنەوە 

 
 :مدانەوەوە 
 

 :باشوری عێراقناوەند و 

 

  دابین کراون، هەرزەکاران خاوێنکردنەوەی پێداویستی  ٠٢٢کە نیشتەجێبوون نافەرمی لە شوێنی ئاوارە  ١٢٢٢لە بەسڕا
 . خاوێنکردنەوەئامێری  ٢٢٢سەتڵ و  ٠٢٢گالۆن و  ١٠٢٢و ئاوی سەرەکی خێزانی پێداویستی  ٠٢

 

  گروپ هاوکارانی . خاوێنکردنەوەئاسانکاریەکانی دابین کردنی لە ڕێگەی  پێگەیشتووەئاوارە دەستیان  ١١٣٠لە کەربەال

و خاوێنکردنەوە هۆشیاری بەرزکردنەوەی لە بارەی  ناوەخۆ کردووەڕێکخراوی ناحکومی ستافی  ٢٢بە ڕاهێنانیان 

 پەروەردەی  هۆشیاریبەردەوامی . نەخۆشی کۆلێراباڵوبوونەوەی و پرۆتۆکۆلەکانی نەخۆشیەکان باڵوبوونەوەی لە ڕێگرتن 

 . ئاوارە دابین کراوە ١٢٢٢بۆ خاوێنکردنەوە 

 

  هەرزەکارانیان پێداویستی خاوێنکردنەوەی  ٢٢٢کە نیشتەجێبوون نافەرمی ئاوارە لە شوێنی  ٣٢٢٢زیقار، لە پارێزگای

ئامێری  ٢٢٢سەتڵ و  ٢٢٢گالۆن و  ٢٢٢سەر ئاو، سابوونی  ٠٢٢٢ زانی،خێئاوی سەرەکی پێداویستی  ٢٢، وەرگرتووە

 . خاوێنکردنەوە

 

  پاشماوە  ردنەوەیکۆکسوودیان لە خەڵك  ٣٢٣٠و وەرگرتووە سەالمەتیان کەس ئاوی  ٠٠٠٧ئەنبار لە پارێزگای

خەڵك  ٠٣١٠ لە فەلوجەلە ئەمریاتی . هیتئەلمەمورە لە قەزای ئەلفورات و و کوبەیسە هیت و لە چەقی وەرگرتووە 

 ٢٠٢١بۆ دەستی پێکرد ئاو دابەشکردنی خەڵك لە ئەلخالدیە  ١٢٧٠بەسەریاندا و ئاو بە دابەشکردنی گەیشتوون دەستیان پێ

 ٣١٠٢بۆ پێداویستیەکانی دابین کراوە لە ئەلحەبانیە ئاو تانکەری گەیاندنی . خەڵك ١٠٣١بۆ پاشماوە  دنەوەیکۆکرکەس و 

 . خەڵك دابین کراون ١٢١٢بۆ تریش کۆکراوەی کەس و 

 

 
 : عێراق -کوردستان هەرێمی 

 
 لەسەر دانیشتنەکانی جێبەجێکرد دوو ڕاهێنەری ڕاهێنانی تەندروستی وەزارەتی لەگەڵ  ، بە هەماهەنگیهاوکاران یگروپ

لە زیاتر بۆ ستافەکانی سازی بۆ ڕاهێنانپێکردنی  ئامادەئەمەش دەبێتە هۆی . خاوێنکردنەوەهۆشیاری بەرزکردنەوەی 
بێتە هۆی باشتربوونی بکە ئەم دەستپێکە پێشبینی دەکرچ و ڕێکخراوە ناحکومیە ناوخۆییەکان تەندروستی و بەڕێوەبەرایەتیەکانی 

 . سلێمانیهەولێر و لە پارێزگاکانی خاوێنکردنەوە سەالمەتی بۆ ڕاهێنانی کۆمە یەتی جولەی 
 

 نزیکەی ئێستا، هەتا . چەسپکراونلەم هەفتەیە لیتری  ٢٢٢٢ئاوی ی تانک ٧و ئاو نێردراوە بۆ دهۆك و زاخۆ تانکەری  ٢٢
هەر دەکرچ کە، پێشبینی . سلێمانیهەولێر و دهۆك و  پارێزگاکانی لەئاو دابین کردنی بە گەیشتوون پێدەستیان خەڵك  ٢٠٢٢٧٣

دەستی دەگات بە گروپەکە . پارێزگاکەهەر سێ لەسەرتاسەری خەڵك  ١٢٧٢لەالیەن بەرزدەبێتەوە هەفتەیەك، ئەم ژمارەیە 
بەردەوامی بۆ دڵنیاکردنەوەی داواکراوە بەرچاو بەرەوپێشوەچونێکی هەرچەندە، . ی ئامانجی دانیشتووان٧٢لەسەدا نزیکەی 
 . ئاوجۆری دەستگەیشتن و جۆریەتی 

 
  سلێمانیهەولێر و و دهۆك  پارێزگاکانی لەخاوێنکردنەوە بە خزمەتگوزاریەکانی  ئاوارە دەستیان پێگەیشتووە ١٠٢٠٢٢کۆی ،

دابین کردن ، تەوالێتەکانەوە بەدەستهاتووەچەسپکردنی ئەمە لە ڕێگای . ڕابردووهەفتەی  لەوەتەی خەڵك ٣٢٢٢٢زیادبوونێیکی 
ی خۆششتن باڵەخانەیو کۆکردنەوە سەنتەرەکانی و لە کەمپە گواستراوەکان، قوتابخانەکان تر تەوالێتی  ٢٠٣خاوێنکردنەوەی و 
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هەنگاوەدا، لەم . لە سێ پارێزگاکان خەڵك دابەشکراون ٣٠٢٢بەسەر خاوێنکردنەوەی ماددەکان و پاشەڕۆ کۆکردنەوەی . ژووری ٠١٢
 . ئامانجکراوی دانیشتوانی  ٠٠لەسەدا دەستیان دەگات بە نزیکەی  گروپی هاوکاران

 
  ٣٠٢٢٢زیادبوونێکی سلێمانی هەولێرو و دهۆك لە پارێزگاکانی خەڵك  ٣٠٠٠٧٢دەستی گەیشتە خاوێنکردنەوە پڕۆگرامەکانی 

 ٠٠ منداڵ وپێداویستی و  پێداویستی خاوێنکردنەوە ٢١٢٠کە دابەشکردنی تێبینی کرابوو . پێشووڕاپۆرتەکەی لە ماوەی هەیە 
 ٢٠لەسەدا نزیکەی بە دەستی گەیشتووە گروپەکە . ەبەتەنها لەم هەفتەیخاوێنکردنەوە پێداویستی  هۆشیاریبەرزکردنەوەی دانیشتنی 

بۆ دابین کردنی بەرچاو کراوە کارێکی هەرچەندە، . ەکردنەوخاوێنهۆشیاری بەرزکردنەوەی الیەنی هەندچ لەگەڵ ئامانجکراو دانیشتووانی 
کەم و وەکو  خاوێنژینگەی بەدەستهێنانی بۆ کۆمە یەتی جولەپێکردنی و لە نامەناردن خاوێنکردنەوە هۆشیاری بەرزکردنەوەی جۆریەتی 
 . گرنگ دەمێنێتەوەکورتیەکی 

 
 

 :سنورەکانبۆشاییەکان و 
 

  ئاو لە گەیاندنی ڕێگری دەکات فەلوجە، لە قەزای ئەنبار پارێزگای لە ناو شەقامەکان لە زۆربەی سەربازی داخراوە چا کی

لە بەغداوە بۆ شەقامەکان کاردەکاتە سەر ئاسایش ئەمن و ، ئەلفەلوجە ناسەقامگیری ئەمریەبۆ سوودمەندبووان لە 

وە مدانەوەی  زۆر خراپ دەکاتە سەرکی کاریگەریەئەمە . ئەنبار پارێزگای بۆلە بەغداوە هەروەها و باشور پارێزگاکانی 

   . ئاو و ئاوەڕۆکەرتی 

 

  دهۆكعێراق لە پارێزگای لە هەرێمی کوردستان ئاو و ئاوەڕۆ، بەتایبەتی هەماهەنگی زکردنی هێبەبۆ پێویستیەك هەیە . 

 

  لە سەنتەرەکانی کە ئاوارەکان بەتایبەتی دهۆك، ئاو و ئاوەڕۆ لە پارێزگای خزمەتگوزاری پێویستیەکانی هەموو لەخۆگرتنی

. ستەمی دەمێنێتەوەئەبە  .نافەرمی بوونەکانینیشتەجێ شوێنو قوتابخانەکان ، دەمێننەوە ئاوارەکانکۆکردنەوەی 

زۆری باڵوبوونەتەوە لە سەرتاسەری ژمارەیەکی ئاوارەکان  سەرلەکە بەو ڕاستیەی ئاڵۆزن ئاو و ئاوەڕۆ ئۆپەراسیۆنەکانی 

  .بەردەوامی ئاوارەبوونردەوامی و بە بەدانیشتووان  بە گۆڕانیو شوێنەکان، 

 

 ئاسایشی خۆراك  

 :پێویستیەکان
 
  مانگی چارەگی یەکەمی و  ٠٢١٢ی ٢مانگی لە نێوان ملیۆن سوودمەندبوو  ١بە  دەستیان گەیشتووەخۆراك هاوکارانی گروپی

  .  ملیۆن خەڵك ١.٠ەکیە بۆ ی سەرپێویستیەکراك خۆهاوکاری وو ت، لەسەرتاسەری ، ٠٢١٢ولی ئەیل
  

  ناوەخۆیی، و هەرێمی کڕیوە، لەسەر ئاستی تەن هاوکاری  ٢٠٢٠٢گروپەکە ی ئەیلول، ١٢تاوەکو  ٠٢١٢ی ١مانگی لەوەتەی
 . ٠٢١٢ی ١١مانگی هاتە پڕدەکاتەوە خۆراك پێداویستی ئۆپەراسیۆنەکانی کە 

 
  کە  خۆراكبۆ دەستپێشخەریەکانی  ٠٢١٢ساڵی بۆ کۆتایی دارایی ئۆپەراسیۆنی کەمبوونەوەی ی دابەشکردنەکان، ڕێژەی ئێستالە

بۆ لێوەرگرتن  ئامانجی سووددەستنیشانکردن و سەر دەخرێتە زیاتر جەختکردنەوەیەکی ئەنجامەش، بەو  .دۆالر ملیۆن$ ٣٢دەگاتە نزیکەی 
 دەکرچپێشبینی ئاوارە ملیۆن  ١.٠تا  ١.٠لە ئاوارەکان پالن بۆ دانراوی ژمارەی زیادبوونی ی ٢٢لەسەدا زیاتر، لەوەش . خۆراكهاوکاری 

 . بەرچاو زیادبکاتکەمبوونەوەی  کە
 

 
 : وە مدانەوە

  کوردستانلە هەرێمی  سیستەمی کەل و پەلەکاندانانی کڕین و و خۆراك لە خەزنکردنی هاوکاری دەکات گروپی خۆراك - 
گروپەکە . ئاوارەکانخۆراكی پێویستیەکانی بۆ دابین بکات لە وە مدانەوەی کاریگەر تەواو بڕیکی تاوەکو  عێراق

 .میسانواسیت و و زیقار موسنی و لە پارێزگاکانی بە ئەنجام گەیاند مەیدانی ڕێککەوتنی لەسەر ئاستی 
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  پێشبینی  ١٢لە مانگی عێراق  - کوردستانلە هەرێمی دارایی پسوولەی پرۆگرامی و دارایی پاڵپشتیەکی پێناسەکردنی
تەواوکراون پارە پسوولەی گفتوگۆیەکانی پارە و چەکی . کەمی بکاتەوەخۆراك هەیە کەرتی کە لەسەر ئەو فشارەی دەکرچ 
 . توانا بەتری لە هاوکارانی دوو لەگەڵ بەردەوام دەبن گفتوگۆیەکان هاوکاران و لەگەڵ 

 

  عێراقخەڵك لەسەرتاسەری  ٠١٢٢٢٢لە زیاتر گەیشتە خۆراك دابەشکردنی  ی ئەیلول  ١٢ – ٠بۆماوەی نێوان . 
 

 
 :بۆشاییەکان و سنورەکان 
 

  بە هاوکاری کە پێویستیان ی بۆ ئەو دانیشتووانانەهاوکاری تە ڕێگر لە گەیاندنی ێدەبملمالنێ ناوچەکانی بە دەستگەیشتن کەمی
 . هەیە

 
  کانێخانەخو کۆمەڵگا هەروەها گروپی هاوکاران وتوانای ئێستای فشار دەخاتە سەر ژمارەی ئاوارەکان زیادبوونی .  

 
 

 شوێنی حەوانەوە و ماددەکانی کە خۆراك نین 

 

 : پێویستیەکان
 

  خێزانی  ٠٠١٢٢١کە ڕاپۆرتی کردووە بۆ پەنابەران نێودەوڵەتی ڕێکخراوی ئاوارەکان سەر بە بەدواداچوونی میکانیزمی

وەکو نیشتەجێبوون شوێنی ئاوارە خێزانی  ١١٢٠٠٣کە لەوکاتەی نیە ناخۆراکیان کەل و پەلەکانی لە عێراق ئاوارە 

کەل و لە ناو عێراق خێزان  ١٠٢١٠٢کە ان، گروپی هاوکارلەالیەن زانیاری لەسەر بنەمای . دادەنێنسەرەکی پێویستیەکی 

خێزانی ئاوارەبوو  ٠٢٠٢ماوەی ڕاپۆرتەکە بە درێژایی . ٠٢١٢ی ١مانگی ەتەی لەووەریان گرتووە کە خۆراکی نین پەلی 

و موسڵ نەجەف و کەرکوك و کەربەال و هەولێر و بەغدا و بابل و لە پارێزگاکانی وەرگرتووە کەل و پەلی ناخۆراکیان 

 . واسیتو سلێمانی و قادسیە 

 

 ئەکادیمی ساڵی دەستپێکی دواکەوتنی ئەمەش بووە هۆی  نیشتەجێبوون، ولە قوتابخانەکان خێزانی ئاوارە  ٠٠٠٢٢

نیشتەجێبوون لە قوتابخانەکان  ئەو ئاوارانەی کەدهۆك، پارێزگای چوار قەزای لە . قوتابیانبۆ زۆربەی  ٠٢١٢/٠٢١٢

لە ئاوارەکان  چۆڵکردنی. داگیرکراون کانئاوارە ١٢٧٢٠هێشتا لەالیەن قوتابخانە  ٢٣٢تر و لە سێ قەزاکەی دەرکراون 

بۆ داواکراوە پێك ڕێك و پالنێکی . دەمێنێتەوەسەرەکی ێکی کاروەکو نیشتەجێبوونی شیاو شوێنی بخانەکانەوە بۆ قوتا

ژیان بەسەر هێشتا لە قوتابخانەکان بدۆزرێتەوە کە نیشتەجێبوون بۆ ئەو ئاوارانە شوێنی چارەسەرێکی کە دڵنیاکردنەوەی 

 . دەبەن

 

  هاوکاری عێراق داوای  -ێمی کوردستان ئاوارە لە هەر ٢٠٢٢٢٢وەرزی زستان مانگەکانی لەگەڵ نزیك بوونەوەی

 ١٢٢٢٢عێراق تری لە بەشەکانی . ئاوارەیە ٠٢٢٢٢٢بۆ تەنها کە هەن چاوانەی سەرئەو دەکەن، بە م وەرزی زستانە 

و کیرۆسین بۆ چێشت لێنان دەکەن، لەوانە وەرزی زستانە پێداویستی  ٠٢٢٢٢ڕەشماڵ و داوای ئاوارە خێزانی 

 پیاخشاندنەوەچاوهەڵدەستن بە لە گروپی هاوکاران  ١٠لەالیەن  کە ڕادەست کراون پرۆژە ٢٢. گەرم کەرەوەداواکاریەکانی 

 . وەرزی زستانەیەبڕگەی لەوانە ڕادەستکراوەکە ی  ٢٢لەسەدا نزیکەی . ستراتیژی وە مدانەوەبە پالنی 

 

 : وە مدانەوە
 

  کەمپی چوار . دهۆك وهەولێر و و دیالە و سلێمانی کەرکوك و لە بەرەوپێشچوون دایە لە پارێزگاکانی کەمپ بنیاتنانی
پێنج لەو کەمپانە . لە ژێر پەرەپێدان دانلە کەمپی ئاوارەکان شەش لەوکاتەی دهۆك کراونەتەوە، لە پارێزگای  گوستراوە

چوار کەمپی و کراوەتەوە یەك کەمپ هەولێر لە پارێزگای . مەزراندندائاژانسی بەبێ و بەبێ پاڵپشتی دارایی دەمێننەوە 
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یەك . لە ژێر پەرەپێدان دانچوار کەمپی تریش و یەك کەمپی ئاوارە کراوەتەوە سلێمانی لە پارێزگای . بنیاتنراونتریش 
 .کراوەتەوەموسڵ لە پارێزگای ستراوە اکەمپی گو

 

  باشوری عێراقناوەند و لەسەرتاسەری بۆ هاوکاری  کراونەتە ئامانج کۆکردنەوەسەنتەری  ٠٢٢ . 
 

 

 :بۆشاییەکان و سنورەکان 
 

  کەل و  بۆ کارکردنگروپی ی یئامادەو لە ئێستادا لە دهۆك  وەرزی زستانە تیمی . بەپەلە داواکراوەوەرزی زستانە ستراتیژی
 . ی ئەیلول ٣٢لە ڕۆژی  لە هەولێر ناخۆراکی پەلەکانی 

 
  ئەنجامدانی کۆمەکیەکاندابەشکردنی بۆ بۆ هەندچ لە ناوچەکان هاوکاران گروپی لە دەستگەیشتنی هەیە کەمی بە بەردەوامی ،

 . ئاسایشئەمن و بەهۆی نەبوونی تر چا کیەکانی و هەڵسەنگاندنەکان 
 

 

 

 تەندروستی  

 : پێویستیەکان

  بەڕێوە دەبەن کارەکان سەرەتایی چاودێری  ۆرینگەین ٢٢. بە باشی کار ناکەنخۆشخانە نە ١٢لە  ٠موسڵ، لە پارێزگای
 . پزیشکیستافی ئاوارەبوونی بەهۆی زیانیان بەرکەوتووە تر نۆرینگەی  ٠٣کە لەوکاتەی 

 
 

 : وە مدانەوە
 

  ٠و لە بە ئەنجام گەیاند ساڵی  ٢خوار تەمەنی مندا نی ئیفلیجی کوتان دژی نیشتمانی هەڵمەتی ی ئەیلول ١٠ – ١٢لە نێوان 

 . جێبەجێکراوەتەندروستی چاودێری  نۆرینگەی ٢٠دهۆك لەڕێگەی پارێزگای قەزای 

  

  دابین دەکاتهەفتانە  ردنیڕاوێژک ٢٠٢ای تێکڕبەحرکە ئاوارەی چاودێری تەندروستی لە کەمپی نۆرینگەی دامەزراوەی .

و  دانکۆئەندامی هەناسەهەوکردنی نەخۆشیەکانی  نەخۆشی بریتین لە ڕێژەی باڵوبوونەوەی  هۆیە سەرەکیەکانی

 . هەرسکردن

 

  خزمەتگوزاری دابین کردنی بە ئەوان هەڵدەستن . هەولێر کارەکە بەڕێوە دەبەنلە پارێزگای پزیشکی گەڕۆکی یەکەی دوو

لە دەستپێکی لە یەکەم ڕۆژیان . عەنکاوەبەرازیلی لە وەرزشی سەنتەری وە و لە بنەساڵولێر، هەلە شاری بۆ ئاوارەکان 

  . دابین کرد( پیاو ٠٢ئافرەت و  ٣٣)خەڵك  ٢٠بۆ ڕاوێژکردنیان پزیشکی گەڕۆك یەکەکانی ئۆپەراسیۆنەکان 

 

 :بۆشاییەکان و سنورەکان

 
  موسڵ بۆ کۆنترۆڵ کردنی سەنتەری پەیوەندی کردن لە نێوان . موسڵ زۆر الوازەلە پارێزگای نەخۆشی چاودێری سیستەمی

 . چاودێری کردنیەکەکانی ناگەنە دەستی مانگانە هەفتانە و هەندچ ڕاپۆرتی و زۆر سنوردارە قەزاکان نەخۆشی 
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 پاراستن 

 :پێویستیەکان
 
  قەزای لە هەولێرەوە بۆ  ئەنجام دا لەدوای گەڕانەوەی ئاوارەکانبەپەلەیان هەڵسەنگاندنی  پاراستن چاودێری کردنی تیمەکانی

یەزیدی خێزانی  ٠٣٢و ( کەس ٧١٢٢)لەخۆگرت مەسیحی خێزانی  ١٣٢٢هەڵسەنگاندنەکە . موسڵلە پارێزگای ئەلقوش 
نیشتەجێبوون، یان لەگەڵ خێزان یان برادەرەکانیان ئەوانی تر بە م ماڵەکانی خۆیان، گەڕاونەتەوە بۆ زۆربەیان (. کەس ٢٠١٢)
دەکەن ئاسایش کە ئەوان هەست بە ئەمن و دەڵێن ئاوارە گەڕاوەکان . دەژینیان لە کلێسا بەکرێگیراو نیشتەجێبوونی  شوێن لە

ئەوانەی کە  ژمارەی. پاڵپشتی دارایی دەکەنداوای دان  لە خانوی بەکرچ کەئەوانەی . مرۆیی دەکەنهاوکاری داوای بە م 
 . خاوەن ماڵلەسەر ئاستی بۆ دەکرێت و هەڵسەنگاندنی کەمن دەستنیشانکراون تایبەتن خاوەن پێداویستی 

 

  دوای هاتنە  بەلە موسڵ لە ژمارەی ئاوارەکان دەستنیشانکردووە کەمیان بەرزبوونەوەیەکی پشکنین چاودێرانی خاڵەکانی
بەبێ بوونی هەولێر پارێزگای بێنە ناو نەیانتوانیوە دەڵێن هەندچ لە ئاوارەکان . هەولێربۆپارێزگای دەگەڕێن ژوورەوە 
گیریان خواردبوو خەڵك  ٣٢٢نزیکەی . ن بێتکوردستاهەرێمی کە دانیشتووی کورد هەیە بە کەسێکی ، کە پێویستی سپۆنسەرێك

موسڵ ەك خەڵکی کە بە ڕەچەڵئاوارەکانی . هەولێرکەرکوك و  کانیپارێزگالە نێوان لە خاڵێكی پشکنین بۆ ماوەی چەند ڕۆژێك 
ئەم ڕاپۆرتەکانی . عەرە شەبەك و نەتەوەی بریتین لە سەرەکی بەشێوەیەکی ڕومادین  موسڵ وسنجار و تەل ەفەر و بێجی و و 

یان موسڵ چۆڵ بکەن شاری بە تەواوی تاوەکو کورد داوە بە خەڵکی کاتژمێری  ٠٠کە داعش دەڵین ناوەخۆ ڕاگەیاندنی دواییەی 
 . بنەوەببدەرەنجامی زۆر توند ڕووبەڕووی 

 
 

 
 : وە مدانەوە

 

  ٢٢٢٢٠کەس  ٣٢٧٧٢٢بۆ جێبەجێ کراون مانگی شوبات لەوەتەی پاراستن چاودێریکردنی هەڵسەنگاندنەکانی بەردەوامی 
کاری هاو حالەت ١٢٢٢٠، دارایی هاوکاریبۆ سەلمێنراون حالەت  ١١٢٠٧ئەوانەی کە هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوە (: خێزان
هاوکاری ئەوەشدا، لەگەڵ . کە خاوەن پێداویستی تایبەتنئەنجام دراوە کەس  ٢٢١٢ڕەوانەکردنی  و، ان وەرگرتووەیاسایی

 ١٣٠١٣. ەدابین کراو ەگەزیڕلەسەرە بنەمای توندوتیژی شێوەکانی تری و سێکسی قوربانی  ١٠٢منداڵ و  ٠١٠٣بۆ دەروونی 
 . بنەمای ڕەگەزی توندوتیژی لەسەرڕزگاربووان لە دەستی بۆ دابەشکراون ئافرەتان پێداویستی 

 

 :بۆشاییەکان و سنورەکان

 
  باڵەخانە . مندا نبۆ ئافرەتان و بەتایبەتی سنوردارە، ئەلقوش ان بۆ ئاوارە گەڕاوەکانی بە خزمەتگوزاریەکدەستگەیشتن

بە هێشتا دەستیان کردووە ناوەخۆ دەسە تدارانی . ئامێردەرمان و بەهۆی کەمی ستاف و بە باشی کار ناکەن تەندروستیەکان 
 . زۆر کەمەبازرگانیکردن لە بازاڕەکانی ناوەخۆ و کۆمە یەتی شارەوانی و ەکانی خزمەتگوزاری

 
  سەخت و برینی بە دەست کە دەناڵێنن بۆ ئەو ئاوارانەی دەخەملێنن بۆ ئاوارەکان دەروونی  هاوکاری پێویستیگروپی هاوکاران

 . بخڕیتە بەرنامەی کار پێبکرێتئاماژەی پێویستە  بەرزن وئاوارەبوون 
 

 
 

 پەروەردە   

 :پێویستیەکان
 

  مامۆستایانبۆ مندا ن و دەروونی و پەروەردە خزمەتگوزاریەکانی گڕیدانی بۆ پەروەردەیی پێویستیەکانی وە مدانەوەی . 
 

  پەروەردە باڵەخانەکانی داگیرکردنی بەهۆی دواخراوە  ٠٢١٢/٠٢١٢بۆ ساڵی ئەکادیمی قوتابخانەکان کردنەوەی زۆربەی

   . تایبەتی هەیەنیگەرانیەکی بارودۆخەکە لە پارێزگای دهۆك . ئاوارەکانەوەلەالیەن 
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 : وە مدانەوە
 
  لە دوای  قوتابخانە ٢١دەکات لە نۆژەنکردنەوەی هەرێمی کوردستان حکومەتی وەزارەتی پەروەردەی هاوکاری گروپەکە

لە بۆ هەماهەنگی بەکاربهێنێت مامۆستای خێزان کە کۆمەڵەی پێشنیار دەکات پەروەردە وەزارەتی . گواستنەوەی ئاوارەکان

گروپی هاوکاران بەشداری لەگەڵ وەزارەت و لەالیەن پەرەیان پێدراوە ڕێبەری هێلەکانی  . قوتابخانەکاننۆژەنکردنەوەی 

 . پێدەکرێت

  
  خادیە و باجێت کەندەڵە، خانکێ و  لە کەمپی ئاوارەکانیقوتابخانەکان لە بنیاتنانی بۆ یارمەتیدان پالن دادەنێت گروپی هاوکاران

 . دهۆكلە پارێزگای خانە خوێ کۆمەڵگای قوتابخانەکانی پابەندە بە نۆژەنکردنەوەی 

 
 ئامادەییان هەیەداهێنان پەروەردەیی و  لە چااڵکیەکانی( کچ ٤٧٨کور و  ٨٦١ ) منداڵ ١٤٢( هەولێر) یلە کەمپی بەحرکە. 

 .شەقالوەوەرزی هاوینە لە شارەوانی ئامادەییان هەیە لە قوتابخانەی ( کچ ١١٦کوڕ و   ٢٣٨١)منداڵی تریش  ٢٢١٤ هەروەها

 . گەشەپێدان سەنتەری دەستیان دەگات بە شەش منداڵ ٢٢١١دهۆك لە شاریەی 

 

 :بۆشاییەکان و سنورەکان 
 

 لە هەبێ ئامادەییان بتوانن ن قوتابخانەتەمەنی کۆمەڵگای خانەخوچ دەژین لە  کەئاوارانەی  ەمنداڵ ئەو هەموو نەك

 . خێزانکێشەی یان زمان یان قەرەبالغی، بەهۆی قوتابخانەکان 

 

  و شیکاریزانیاری کۆکردنەوەی  ڕێگری دەکەن لەئاسایش ئەمن و نەبوونی و ئاوارەبوون .  

 

   ەکانکەل و پەل   

  .: پێویستیەکان
 

  هەفتەکانی لە ماوەی کەوا دەست پێبکات  پێشبینی دەکرێنمرۆیی کۆمەڵگای وەرزی زستانەی  پڕۆگرامیئامادەکاریەکانی
 . هاوکارانەوە پێشبینی دەکرێن الیەنلە و گواستنەوە اترزیبۆ خەزنکردنی داواکاریەکان  داهاتوو و

 
 

 :وە مدانەوە

   گەشتەکانی  لەلەگەڵ ئۆتچا سەبارەت بەو کەل و پەالنەی کە ماوە وەرگیراون بەردەوامە لە هاوهەماهەنگی گروپەکە 

 . کۆنەکراوەیی دەمێننەوەکە بە، ٠٢١٢مانگی ئابی لە دووالیەنە بەخشینەکانی 

 

 لە هەولێر بوونی هەیەکۆگای فریاگوزاری هاوکاری . بە شێوەیەکی ئاسایی بەڕێوە دەبات کۆگای دهۆك کارەکە . 

 
 

 :سنورەکانبۆشاییەکان و 

 لە گەشەپێدانی بۆ هاوکاران  هاوکاری دابینکردنیئۆپەراسیۆنەکان بۆ  زیادکردنیلە ە مبەردەوا گروپی دابینکارانی کەل و پەل 

  . کەل و پەلەکان یتوانا

 

 ەزستان وەرزی پرۆگرامی لەگەڵ دەستپێکی زیاد بکات دەکرچ پێشبینیگواستنەوە و  خەزنکردن. 
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  فریاگوزاریەکان ەەیوەندیپ گروپی 
 

 : پێویستیەکان

  گروپی  لەدەکات پەیوەندی خزمەتگوزاریەکانی و تەکنەلۆجیای زانیاری  گوزاریافریداوای لە عێراق کۆمەڵگای مرۆیی

ی ستافی ئەمن و ئاسایشسەالمەتی و لە شارە گەورەکان ادیۆ ڕخزمەتگوزاریەکانی دابینکردنی . فریاگوزاریەکان پەیوەندیە

بە ڕێکخراوەکان ڕێگا لە کەمپی ئاوارەکان ئینتەرنێت خزمەتگوزاری دابینکردنی ، لەو کاتەی باشتر دەکاتمەیدانی مرۆیی 

 .تر ئەنجام بدەن کاریگەربە شێوەیەکی هەماهەنگی بەڕێوەبردنی  کە پەیوەندی ودەدات 

 

 :وە مدانەوە

  پارێزگاکانی لە یەکانادیۆڕ ەپەیوەندی فریاگوزاریخزمەتگوزاری بۆ ناردنی  فریاگوزاریەکان گروپی پەیوەندیەپالنەکانی 

 کەمپە گواستراوەکانی لەمرۆیی کۆمەڵگای  بەڕێوەبردنی بۆ دەکرچدابین ئینتەرنێت گرێدانی پاڵپشتی . دهۆكسلێمانی و و هەولێر

 .سلێمانیدهۆك و شارەکانی لە دەوروبەری و کەمپی زیاتر پالنی بۆ دانراوە دۆمیز  و عەربەت

 

  ناردووە، بۆ  بۆ عێراق خۆی ئیرکسۆن هاوکاری وە مدانەوە سێ لە ئەندامانی ستافیبە یەك دەست لەالیەن گروپەکە

سلێمانی، لەوانە کەمپی دهۆك و دەوروبەری لە کەمپەکانی ئینتەرنێت تۆڕەکانی بەڕێوەبردنی فراوانکردن و ئاسانکردنی 

ئینتەرنێت گەیاندنی خزمەتگوزاریەکانی و مرۆیی بۆ کۆمەڵگای ئینتەرنێت دەبێتە هۆی باشتربوونی ئەمەش . دۆمیزعەربەت و 

 . کاریگەرتەواو و بە شێوەیەکی 

 
  یونامی لە ڕێکخراوی گروپەکەUNAMI  نەتەوە ڕادیۆ بۆ ئاژانسەکانی پرۆگرامی بۆ دانانی وەرگرتووە ڕەزامەندی

نەتەوە ستافی لەالیەن یونامی تۆڕەکانی ارهێنانی زیاتری بەکئەمەش دەبێتە هۆی و ە جیاتی خۆی لیەکگرتووەکان 

و دابین کراوە ڕێكخراوی یونامیەوە لەالیەن عێراق ئێستا  - کوردستانلە هەرێمی ڕادیۆ خزمەتگوزاریەکانی . یەکگرتووەکان

ئاژانسی  ڕادیۆی خزمەتگوزاریەکانیفریاگوزاری گروپی هەرچەندە  .بەکاری بێنن هەیەنەتەوە یەکگرتووەکان تەنها بۆ ستافی 

 . دادەمەزرێنی داهاتوودالە هەفتەکانی ناوەخۆ 

 

 : سنورەکانبۆشاییەکان و 

  هەرێمی بۆ ناو دوورە دەست پەیوەندی ئامێری و زانیاری تەکنەلۆجیای هێنانی بۆ نێودەوڵەتی ئاسمانی گواستنەوەی هەڵبژاردەی

پەیوەندی ئامێرەکانی و زانیاری تەکنەلۆجیای ناردنی ان و هێندواخستنی هۆی  دەبێتەئەمەش . عێراق سنوردارن -کوردستان 

 . دوورە دەست

 

 

 ڕێکخستنی گشتی
 

  صالح مطلق  دکتۆر سەرۆك وەزیران ، جێگری عێراق بۆ ئاوارەکانحکومەتی با ی لێژنەی سەرۆکی و ڕێکخەری مرۆیی
هەماهەنگی و ستراتیژی بەهێزکردنی  و ڕێگاکانیمرۆیی لە عێراق بارودۆخی بۆ باسکردن لەبارەی بەم دواییە کۆبوویەوە 

تیژی ابۆ سترکە هەن سەرچاوە دیاریکراوەکان کاریگەری قەبارەی بۆ گەورەکردنی ناوەخۆ فیدراڵی و  کەرتی لەسەر ئاستەکانی
گروپەکان سەرکردەی سەرەکیەکان و وەزارەتە لە نێوان تەکنیکی لەسەر ئاستی بەدواداچوون کۆبوونەوەیەکی . مدانەوەوە 

کارە سەرەکیە نێودەوڵەتی  و هاوکارانی عێراقی دەسە تدارانی  لەالیەنکرد هاوکاری دابین کردنی لە بەردەوامی باسیان 
بەشداری بەهێزکردنی و  هەماهەنگیمیکانیزمی بەردەوامی دان بە ڕێگاکانی هەروەها سەرەکی کەرتی لە هەندچ گرنەگەکان 
بۆ بەغدا  ستافی سەرەکی پێشکەوتوو لەالیەن ئەنجام بدرێت بەردەوام هەماهەنگی کۆبوونەوەی . زانیاریپێکردنی 

 . پێش ئێستاچەند مانگێك ئاسایش ئەمن و نیگەرانی  بەهۆی گواستراونەتەوە 
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  ٣٢بۆ لە هەولێر ئەنجام دا ی ئەیلول ٠٢لە ی  ڕاگەیاندنئۆتچا ۆركشۆپێکی مرۆیی هاوکاری هەماهەنگی ڕێکخەری 

ئاوارەکانی لەسەر قەیرانی ڕاگەیاندن هاوکاری و  پاڵپشتی ڕاگەیاندنبۆ پەیوەندی ئەفسەرانی و ناوەخۆیی ڕۆژنامەنووسی 
 . عێراق

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 زانیاری لەسەر قەیرانەکە
ی حوزەیران، گروپە چککدارەکانی ئۆپۆزسیۆن، لەوانە بەعسیەکان، میلیشیا عەشایریەکان و ئەندامانی ٧لەوەتەی کەوتنی موسڵ لە 

سەربازی، شان بە شان لەگەڵ دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و ڕۆژهە تی عەرەبی، ڕووبەرێکی فراوانیان لە / ژێم ڕپێشووی 
شارەکانی موسڵ  و تکریت  و تەل ەفەر و بێجی و قوایەرە و . نە موسڵ، سەالحەدین و دیالەپارێزگاکانی عێراق کۆنترۆڵکردووە لەوا

سنجار و سلێمان بەگ و ڕەشید و حەوێجە و ریاز و فەلەجە و سەقالویە، ئێستا لەژێر کۆنتۆڵی گروپە چەکدارەکانی بەرهەڵستکاران 
ئەمەش بووە هۆی ئاوارەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە . داعش دایە ڕووبەرێکی زۆری ئەنبار لە ژێر کۆنترۆڵی ١لەوەتەی مانگی . دان

   1.8عێراق بە گەورەترین دانیشتوانی ئاوارەبووی ناوەخۆ لە هەموو جیهان دادەنرێت  زیاتر لە  ئێستا . ناوخۆی عێراقدانیشتووانی 
 .ی ئەم ساڵ١مانگی لەوەتەی  ئاوارەبووان هەنملیۆن 

 

:بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە  

، مانزی، سەرۆکی نووسینگەباربەرا   manzi@un.org,    

: مۆبایل عێراق  +964 (0) 750 312 9201  
  

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

 0849-377-750 (0) 964+مۆبایل عێراق

 

 OCHAIraq@ :بەدوا داچوون بۆ ئۆتچا عێراق بکەن لە تۆڕی کۆمە یەتی تویتەر

 

:زیاتر تکایە سەردانی ئەم ماڵپەرە بکەنزانیاری بە دەستهێنانی بۆ    https://iraq.humanitarianresponse.info  
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