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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 ١١– ئۆکتۆبەر ٤)  ١٥ژمارە.   بارودۆخڕاپۆرتی 

 
 

ی ٤ماوەی . 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 ١١ هەتا ئۆکتۆبەر
 . باڵودەبێتەوەدا  ی ئۆکتۆبەر١١ لە دەوروبەری داهاتوو اپۆرتی ڕ .بێتاچیتر دەقیق ندانراون ڕاپۆرتە 

 هەواڵە سەرەکیەکان 

  پارێزگای ئەنبار، دەست بەسەرداگرتنی

بووە شاری هیت لەالیەن چەکدارانی داعش 

خێزان لە شارۆچکە و  ٠١١١١هەاڵتنی  هۆی 

 ناوچەکانی دەوروبەر. 

 
 تورکیا  سنووری دەرگای دووبارە کردنەوەی

کوردستانی عێراق پێشبینی هەرێمی و 

لێشاوێکی ببێتە هۆی کەوا دەکرێت 

لە کە لە کۆبانێوە دەگەن سوری ئاوارەکانی 

 داهاتوو. ڕۆژەکان و هەفتەکانی

 

  بەشەکانی مرۆیی لە زۆربەی دەست گەیشتنی

عێراق بە خراپی ناوەڕاستی ڕۆژئاوا و 

 سنوردارکراوە.

 

  کە ناتوانن بۆ ئاوارەکان بەڵگەنامە جێگرەوەی  خزمەتگوزاری بۆ دابین کردنینەجەف دامەزراون بەغدا و لە نووسینگە تایبەتەکان

 خۆیان. بگەڕێنەوە بۆ پارێزگاکانی 
 

  تێروانینێکی بارودۆخەکە

 ئاوارەبوون لەم ساڵەدا،بەرفراوانی ڕووبەرێکی گەورەی بە شەپۆڵێکی هێرشی کرایە سەر ڕابردوودا، عێراق لە چەند ڕۆژی 
دەوروبەر هەاڵتن قەزاکانی ئەنبار لە شاری هیت و خێزان( لە پارێزگای  ٠١١١١)خەڵك کە دەکاتە  ١٠١١١١خەمالندنێکی لەدوای 

خنکێنرابوو هیت بۆ بەغدا خێرای شەقامی وپە چەککدارەکان. و هاوکارانی داعش لە گرداعش شارەکە بە دەستی لەدوای کەوتنی 
ناو ماڵیان ماڵەکانیان بەجێهێشت و تەنها کەل و پەلە سەرەکیەکانی و لە شەڕوشۆڕەوە هەاڵتن بەهۆی پیکابەکان هەروەك خێزانەکان 

ی دانیشتووانی شارۆچکەی هیت )لە بنچینەدا بریتین لە ١٥دا کە لەسەڕاپۆرتەکان پێشنیاری ئەوە دەکەن برد.  دالەگەڵ خۆیان
چوون بۆ ڕپۆرتکراون کەوا یت شارۆچکەی هئاوارەکانی ماون. خەڵك  ٥١١١١لەگەڵ تەنها ( ماڵەکانی خۆیان بەجێهێشت ٠١١١١١

خێزان( و ئامریە رەهالیە  ٤٠١حەجاج )خێزان(،  ٠١١١١خێزان(، خالیدیە ) ١١١١ی ڕومادی کە دەکاتە )پایتەختپارێزگاکانی 
لە قوتابخانەکان کە لەوانە وەرگرتووە لە باڵەخانە گشتیەکان، نیشتەجێبوونیان ئەوان شوێنی خێزان( لە نێوان ئاراستەکانی تر.  ١٠١١)

ئاماژە بەوە کۆمەڵگا خانەخوێکان. هەروەها ڕاپۆرتەکان لەناو خودی یان داگیرکرابوو، ئاوارەکان شەپۆڵەکانی لەالیەن پێش وەختە 
 ٠١١١گروپێکی کە هاوکاران ئاماژە بەوەدەکەن بەرەو کەربەال. باشور، کەوا هەڵدێن بەرەو کەسە ئاوارەکان  تر گروپێکیکە دەکەن 

ئەبو ناوچەی گەیشتنە خێزان   ٥١١هەندێ لە کەربەال. لە باکوری بەغدا وە دەستنیشانکراون لەسەر ڕۆیشتن بوون بەرەو خێزانی 
لە بنچینەکەیان گروپە ئەم هەنگاوە ئەگەر لەم  ئەوەش ڕوون و ئاشکرا نیە. تۆماریان دەکاتکەوا حکومەت لەو شوێنەی غرێب 

لە خۆیان زێدی شوێنی بگەڕێنەوە بەرەو هەوڵ دەدەن هیت کەوا هەندێ لە ئاوارەکانی ڕاپۆرتەکان ، یلەوکاتەهیت بێت. شارۆچکەی 
لە بۆ پەنابەران نێودەوڵەتی ڕێکخراوی چاودێریەکان لەالیەن بەهێزکردنەوەی لە  –ملمالنێ ی چااڵك ناوچەیەکی  –فەلوجە 

خودی خۆگونجاندنی میکانیزمی کەمکردنەوەی ئاوارەبوونەکان، دووەمی شێوەی گەشەسەندنی خێرای ڕاگەیاندنی دواهەمین 
نیشتەجێکردنی لەبارەی هەروەها ئاماژەکان هەن مرۆیی. هاوکارانی سەرچاوە سنوردارەکانی زیاتری درێژکردنەوەی و ئاوارەکان 
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لە ئایینیەکان ڤیستڤاڵە دەستپێکی پێش خۆیان جێبێڵن نیشتەجێبوونی شوێنی کەوا داوایان لێکراوە کەربەال لە مزگەوتەکانی ئاوارەکان 
 . مانگەکۆتایی ئەم 

 

خێااااازان،  ١٥١١١خاااااۆراك باااااۆ لەوانە باااااۆ ئااااااوارە نوێکاااااان هاوکااااااری باااااۆ داباااااین کردنااااای جاااااولە دەکەن مرۆیااااای هاوکاااااارانی 
سااااەر زیاااااتر دەخاااااتە فشاااااری ئەمەش داهاااااتوودا. لە ڕۆژەکااااانی لەوانە بەتانیەکااااان،  ناخۆراکیەکااااان،کەل و پەلە و دەرمانەکااااان 

 بۆ وواڵت. خۆراك و هی تر هاوکاری 
 

لە شاااااارۆچکەی ئاوارەبوونەکاااااان ئەم دوایااااایەی بەرفراوانااااای ڕووبەرێکااااای بە هێناااااانە دەرەوەی و ، ٠١١٤ی ١ماااااانگی لەوەتەی 
ی ئاوارەکااااانی ٤٤لەسااااەدا یااااان خەڵااااك،  ٠٥١١١١لە زیاااااتر عێااااراق. لەسەرتاسااااەری ئاااااوارەبوون خەڵااااك ملیااااۆن  ١،٠هیاااات، 

هاااااێلە گەرمەکاااااانی بەهاااااۆی ملمالناااااێ لە پێناساااااەیەکی عێاااااراق. کوردساااااتانی هەرێمااااای لە  دەگەرێااااانبەدوای پەنااااااگە عێاااااراق،  
تااااوەکو لە بزانێااات بە پێویساااتی ئەمە کە گەرەنتااای ناااادات هیااات لە بە کاااۆمەڵ ئااااوارەبوونی ی بەم دوایااایەی هەفاااتەیەئەم پێشاااەوە، 

لە ر. تااااائااااااوارەبوونێکی لەوانەیە ببێاااااتە هاااااۆی تااااار ناوچەکاااااانی و لە ئەنباااااار نوێکراوەکاااااان بەرگاااااریە کۆتاااااایی بێااااات لەم سااااااڵە. 
مااااااانگی لە زیاااااااتریش و ، ١لە مااااااانگی لە ئەنبااااااار بەکااااااۆمەڵ هەبااااااوون ئاااااااوارەبوونی هەناااااادێ لەم ساااااااڵەدا بەرزدا ئاسااااااتێکی 

لە ن لە جااااولەدان. لەهەر ڕۆژێکاااای تااااردا، خێزانەکااااالە مااااانگی ئۆکتااااۆبەر. بەاڵم لە هیاااات ئێسااااتا لە مااااانگی ئاااااب و حااااوزەیران، 
بەهااااااااۆی کەس(  ١٠١١)ئاااااااااوارە کە دەکاااااااااتە خێزاناااااااای  ٠١١لەم هەفااااااااتەیە، ناااااااازیکەی دیااااااااالە لە پارێزگااااااااای نموونەیەكاااااااادا 

لە خااااالێكی ئاسااااایش هێزەکااااانی لەالیەن ڕێگریااااان لێکرابااااوو کە ڕاپااااۆرت کرابااااوون لە ئەلموقاااادادیە شەڕوشااااۆڕەوە هەاڵتااااوون 
 حەوانەوە لە کەمپی ئاوارەکان. شوێنی کەمی بەهۆی لە نزیك خانەقین پشکنین 

 
لە شاااارۆچکەی ئاوارەکاااان لێشااااوێکی باااووە هاااۆی کااارایەوە، کوردساااتانی عێاااراق هەرێمااای تورکیاااا و نێاااوان سااانوری هەرێمااای 

چەناااااااد لە ڕابااااااردوودا هەاڵتااااااوون. تەنهااااااا لە دوو ڕۆژی کەس  ١٠١١زیاااااااتر لە کە مەزەناااااادە دەکرێاااااات کۆبااااااانێ ی سااااااوریا 
. عێاااراقکوردساااتانی باااۆ نااااو هەرێمااای کەوا باااپەڕنەوە ئااااوارە پێشااابینی دەکااارێن هەزار زیااااتری چەنااادین داهااااتوودا، ی ەفتەیەکاااه

زیاااااااتری گەیشااااااتنی درێااااااژدەبێتەوە لەگەڵ بەاڵم لێشاااااااوەکە، لەگەڵ خۆیااااااان بگااااااونجێنن ئێسااااااتا دەتااااااوانن مرۆیاااااای ئاژانسااااااەکانی 
 حکاااومەتی هەرێمااایباااۆ مرۆییەکاااان و ئاوارەکاااان وەاڵمااادانەوەی هەروەهاااا زیااااتر دەخااااتە ساااەری فشاااارێکی ئەمەش ئاوارەکاااان. 
 کوردستان. 

 
دەتااااااوانێ  پلەکااااااانی کە زۆر دادەبەزن یااااااش نزیكاااااادەبنەوە، و تەڕکەش و هەوای و زسااااااتان سااااااەرمای قورساااااای پلەکااااااانی لەگەڵ 

جەختکاااااردنەوەی کە لەو شاااااوێنەی  –بەرفاااااراوان نااااااوچەیەکی لەساااااەر هەباااااوو کااااااریگەری سااااالیزی،  ١٥-باااااۆ بێاااااتە خاااااوارەوە 
بااااۆ چێشااااتلێنان ئاوارەکااااان داواکاریەکااااانی زەوی، ڕووچااااوونی مەترساااایە دەستنیشااااانکراوەکانی هەروەهااااا  –ئاوارەکااااان گەورەی 

ژێرخااااااااانیش لەبااااااااار و  کەش و هەوایشااااااااوێن نیشااااااااتەجێکانی گەرم و خااااااااۆ گەرم کااااااااردنەوە، جاااااااال و بەرگاااااااای  نەوتاااااااایو 
ئاااااوارە لە سەرتاسااااەری عێاااااراق لە ملیاااااۆن  ١٢٠٠کەوا دەیخەملێنێاااات باااااۆ پەنااااابەران نێااااودەوڵەتی ڕێکخااااراوی سااااەرهەڵدەدات. 

ئااااااوارە  و دانیشاااااتووانی کەماااااپەکەئاماااااادەکردنی و بێااااات ساااااەقامگیر تااااااوەکو کە دێااااات. زساااااتانی لە کەش و هەوای مەترسااااایدان 
خەڵاااك  ٠١١١١١کە دەکااااتە، داهااااتوو زساااتانی باااۆ نیشاااتەجێبوون شاااوێنی تاااری لە جۆرەکاااانی زیاااان بەرکەوتووەکاااان زۆرتااارین 

 وەرزی زستانەی بەپەلە هەیە. عێراق پێویستیان بە هاوکاری لەسەرتاسەری 
  

بچااااااووك لە زۆرتاااااارین نیشااااااتەجێبوونی شااااااوێنی نااااااافەرمی و شااااااوێن نیشااااااتەجێکانی ئاااااااوارە کە لە کەمپەکااااااان و دانیشااااااتووانی 
کە بەیەکەوە بەکاااارێ گاااارتن، بااااۆ پااااارەی کاااااش هەروەك ئاوارەکااااان دەرکردناااای زیااااادبوونی هەروەهااااا مەترساااای مەترساااایدان. 

کااااااۆکردنەوە شااااااوێن نیشااااااتەجێکانی وەکااااااو خاااااازمەت دەکەن ئێسااااااتا کە قوتابخانەکااااااان دەرگاکااااااانی دووبااااااارە کااااااردنەوەی لەگەڵ 
لە نالەباااااری و دەدات بەدەسااااتەوە  زیادکردنێااااكکە ناڕیااااك شااااوێن نیشااااتەجێ ی وەاڵماااادانەوەی کاریگەریەکااااانی . خاااازمەت دەکەن

کێشاااااەکانی گەرماااااا هەروەهاااااا نزمااااای لە پلەکاااااانی هەناساااااە کۆئەنااااادامی هەوکردنااااای بەهاااااۆی تەندروساااااتی خااااارا  و ماااااردن و 
کەل و پەلە نرخەکاااااانی زیاااااادبوونی و هاوکاااااری کەم، بەرز، زیااااان بەرکەوتاااااووی ئاساااااتەکانی گشااااتی، بە شاااااێوەیەکی پاراسااااتن. 

ئسااات الل ، لەوانەنەرێنااای خۆگونجانااادنی میکاااانیزمی زیاااادبوونی ببااانە هۆکااااری کە پێشااابینی دەکااارێن بەنااازین پێویساااتەکان وەکاااو 
 پێویستیە پڕنەکراوەکان.و گوزەران ژیان و رەی سەرفکراو بۆ قەرەبووکردنەوە بۆ کەمی قەرز و پاکردن و 

 
لە دژی زسااااااااتان چارەسااااااااەریە دورودرێژەکااااااااان دەکەن بااااااااۆ وەرزی داوای شااااااااوێن نیشااااااااتەجێکان یەك پۆشااااااااتەیی نەبااااااااوونی 
لەالیەن پێشاااانیار کااااراو ناااااخۆراکی کەل و پەلاااای و کااااۆمەکی وەرزی زسااااتانە سااااەرەکی پێداویسااااتیەکی قورسااااەکان. بااااارودۆخە 

پااااارچەی بەتااااانی سااااوف و یەك شااااەش یەك مااااافور و لەوانە یەك خێاااازان بااااۆ ناااااخۆراکی کەل و پەلاااای نیشااااتەجێکردن و گروپاااای 
ناااااوەوە یەك چیناااای لەوانە بااااۆ ڕەشااااماڵەکان وەرزی زسااااتانە پێداویسااااتی پێشاااانیارکراوی فەرش. شااااەش و و حەبلێااااك پالسااااتیکی 

ساااااتاندارد، شاااااوێن نیشاااااتەجێبوونی باااااۆ و دیوارەکاااااان کەش و هەوا دیاااااواری بەرگاااااری یەك لەگەڵ ڕەشااااامالێکی خێزانااااای باااااۆ 
نیشااااتەجێبوونی شااااوێنی چەسااااپکردنی و ڕەشااااماڵەکان بااااۆ گەرمااااکەرەوە پێاااان  بااااۆ سااااەر زەوی و پۆلیسااااترینی تەخااااتەی هەشاااات 

هاوکاااااری لە ڕێگااااای بەناااازین گااااالۆن و هیتەرێااااك و لەوانە خێزانێااااك زیاااااتر بااااۆ هەر پااااالن بااااۆ دانااااراوی هاوکاااااری بچااااووك. 
 پارەی کاش. 
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هەرزەکااااار و بااااۆ هەردوو پااااێاڵو  جاااال و بەر  وشااااەش دەسااااتە لەوانە پێشاااانیارکراوی کااااۆمەکی وەرزی زسااااتانەی پێداویسااااتی 
لە زیاااااتر کە بااااۆ وەرزی زسااااتان و گەلێااااك زۆر هەیە کەوا کورتهێنااااانێکی ڕاپااااۆرتی کااااردووە یونیسااااێف ڕێکخااااراوی مناااادااڵن. 
دەسااااتە  ١٠٠١١١پااااێاڵوی زسااااتانەیان ناااایە. و  زسااااتانەن جاااال و بەرگاااای ڕێااااك و پێكاااای بەبااااێ کەوا پێاااادەچێت منااااداڵ  ٠١١١١١

باااۆ منااادااڵنی کە تەمەنیاااان لەم هەفاااتەیە باااارهەڵگر  ٠١١لە یەکەم دەساااتی کااارد بەگەیشاااتن جاااووت پاااێاڵو، منااادااڵن، لەگەڵ جلااای 
لە نێاااوان کە تەمەنیاااان باااۆ منااادااڵن پاااێاڵو جاااووت  ٠١١١١کە زیااااتر کاااۆمەك بەخشاااینەکی سااااڵ.  ١٤تااااوەکو مانااا   ٠لە نێاااوان 

ئەوانە ، یاننگەیاناااااد و دروساااااتکردنلە پێشاااااەنگن لەپێشاااااوەختە کە پاااااێاڵوانە، ئەو هەرچەنااااادە، گرتاااااۆتە ئەساااااتۆ.  سااااااڵی ١٤تاااااا  ٠
جاااال و بەرگاااای زسااااتانەی لە کەماااای هەیە هەروەهااااا . ٠١١٥مااااانگی شااااوباتی لە کۆتااااایی بااااگەن کەوا پێشاااابینی دەکاااارێن تەنهااااا 

جااااال و لە دژی کە لەبەر دەسااااات دایە سااااانوردارەی ئەو ڕێساااااا و یاساااااایە دووگیاااااان. باااااۆ ئافرەتاااااانی بەتاااااایبەتی هەرزەکااااااران، 
 پارەی کاش. هاوکاری وەکو بینراوە کاتی بۆ وەاڵمدانەوەیەکی جێگرەوە باشترین لەنگە، بەرگی 

 
لە ڕێگەی کەش و هەوا بارودۆخەکانی گۆڕانی بۆ خۆی ئامادەکردووە خرا  کە بەشێوەیەکی بەوەی داندەنێت نێودەوڵەتی کۆمەڵگای 
مرۆییەوە هاوکارانی لەالیەن کە لەبەرچاوگیراون ئەو هەڵبژاردانەی لە نێوان پاڵپشتی دارایی. کەمی لەوانە بارودۆخەکان، تێکەڵێك لە 
عەرەبی مەملەکەتی لەالیەن کۆمەك بەخشین دۆالری ئەمەریکی $ ملیۆن  ٥١١لەگەڵ، پارەی کاشی ڕاستەوخۆهاوکاری لە بریتی یە 
، هەرچەندە، ، بۆ تێبینبی کردنبەردەوامە کیرۆسینکۆمەکیەکانی کە بۆ دڵنیاکردنەوەی بۆ حکومەتی عێڕاق پارێزگاری . سعودی

مرۆیی کە بودجەی . یکە هەیەتوتنی پااڵ ەیتوانایئەو ملمالنێیەکە، بەهۆی زیانی بەرنەکەوتووە نەوتی وواڵت بەرهەمهێنانی 
خێزانی  ٠١١١١بۆ کەمتر لە نیوەی ئێستا لە نرخەکانی بۆ دوو مان  کیرۆسین دابەشکردنی دەدات بە ڕێگە دایە تەنها لەبەردەست 

بەنزین کۆمەکیەکانی پێشوو لە ساڵەکانی وارەی سوری. ئاخێزانی  ٤١١١و عێراقن کوردستانی هەرێمی کە لە زیان بەرکەوتوو 
 بۆ خێزانە زیان بەرکەتووەکان. مانگی زستان بۆ چوار دابین کرابوون 

 
 

 وەاڵمدانەوەی مرۆیی

 ئاو و پێداویستی تەندروستی و خاوێنکەرەوە 

 
  :پێویستیەکان

 
  لە ڕۆژی دەوروبەر و قەزاکانی هیت ئەنبارلە شاری ئاووئاوەڕۆ لە پارێزگای چااڵکیەکانی لە تەواوی ئاسایش ئەمن و نەبوونی

 .ی ئۆکتۆبەر١
 

 :مدانەوەوەاڵ
 
  هەفتەی لە خەڵك زیادی کردووە  11,170دهۆك، لە پارێزگای خەڵك  377,706بۆ دابین کردووە سەالمەتی ئاوی گروپەکە

لە پارێزگای سلێمانی  .کردووەزیادی پێشوو خەڵك لە هەفتەی  1,000هەولێر، خەڵك لە پارێزگای  59,163و پێشوو 
 . کردووەزیادی  پێشوولە هەفتەی خەڵك  2,130کە ئاوی سەالمەتیان بۆ دابین کراوە، خەڵك  33,164

 
 

  لە پێشوو زیادی کردووە. لە هەفتەی خەڵك  11,763دهۆك دابین کراوە، خەڵك لە پارێزگای  128,576خاوێنکردنەوە بۆ
زیادی کردووە، پێشوو لە هەفتەی خەڵك  4,600دەستیان دەگات بە خاوێنکردنەوە، خەڵك  13,355هەولێر پارێزگای 
خەڵك زیادی  2,130ێنکردنەوە، خاوئاسانکاریەکانی بە دەستیان پێ گەیەنراوە  خەڵك  5,360سلێمانی لە پارێزگای لەوکاتەی 
 پێشوو. ڕاپۆرتی  ماوەی لەکردووە 

 
  10,447دهۆك دابین کراوە، خەڵك لە پارێزگای 216,813 بۆ پێداویستی خاوێنکردنەوە لەبارەی هۆشیاری بەرزکردنەوەی 

بەرزکردنەوەی دەستیان پێ گەیەنراوە بە خەڵك  34,651هەولێر لە پارێزگای زیادی کردووە. پێشوو لە هەفتەی خەڵك 
سلێمانی لە پارێزگای زیادی کردووە. پێشوو لە هەفتەی خەڵك  1,000پێداویستی خاوێنکردنەوە،  چااڵکیەکانی هۆشیاری
لە هەفتەی خەڵك  5,110پێداویستی خاوێنکردنەوە، هۆشیاری بە بەرزکردنەوەی دەستیان پێ گەیەنراوە خەڵك  25,385

 کردووە. ڕابردوو زیادی 
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 3,250  قادسیە. لە پارێزگای ی دیوانیەیە قەزایەکی بچووک، دابین کراوە  بۆیان لە غەماسدەستە سابون  2,700ئاوارە 
 

  ئاوارە 2,123کە سوودی گەیاندووە بە کەربەال لە نەجەف و خاوێنکردنەوە دابین کردنی ئاسانکاریەکانی. 
 
 

 سنورەکان:بۆشاییەکان و 
 
  لە ملمالنێ زیانبەرکەوتووی ناوچەکانی بۆ ئەمن و ئاسایش پاککردنەوەکانی گرن  بۆ ئاسانکاری خالێکی گۆڕان لە لە دوای

سەر کاریگەری دەخاتە و دواکەوتن دەبنەوە دووچاری پاكکردنەوە ڕێ و شوێنەکانی ئەنبار، پارێزگای لەوانە باشور، 
 مرۆیی. وەاڵمدانەوەی لێهاتوویی 

 
  دەبێت لە توانای  انکاریگەرییش ەکانسەربازی ئۆپەراسیۆنەو بەردەوامی سنورداریەکانی ئاسایش لەسەر شەقامەکان

 وەاڵمدانەوەی مرۆیی. 
 

 ئاسایشی خۆراك  

 پێویستیەکان:
 
  ئاوارەبوونی هەرچەندە، ڕاپۆرتەکە. ماوەی بە درێژایی ملیۆن خەڵك  ١٢٠لە ماوەتەوە بە سەقامگیری خۆراك هاوکاری ئامانجی

وەاڵمدانەوەی کاریگەری بخاتە سەر دەوروبەر لەوانەیە قەزاکانی و هیت لە شاری ئەنبار لە پارێزگای خێزان  ٠١١١١
 گروپەکە. 

 
 وەاڵمدانەوە: 

 
  بە هاوکاریکردنی ملیۆن خەڵك  ١٢٤نزیکەی دەستی گەیشتە گروپەکە ، ٠١١٤و مانگی ئەیلولی مانگی حوزەیران لە نێوان

عێراق. پارێزگاکەی  ١٠لە پارێزگا  ١٠لەسەرتاسەری دابەشدەکات خۆراك دەگەیەنێت و بەسەرکەوتوویی و خۆراك 
هەولێر و دهۆك و لە پارێزگاکانی ئاوارە خەڵکانی و زیان بەرکەوتوو دەستی دەگات بە دانیشتووانی خۆراك فریاگوزاری 

 ئەنبار و زیقار. واسیت و  و موثنی و بابلکەربەال و موسڵ و نەجەف و دیالە و کەرکوك و و سلێمانی 
 
 بۆشاییەکان و سنورەکان: 
 

  لە ڕێگای خۆراك هاوکاری دابین کردنی و ئەستەمە گروپە چەککدارەکان ژێر کۆنتڕۆڵی بە ناوچەکانی دەست گەیشتن
کە هاوکارانی ئاوارە هەن  ٤١١١١١ئەنبار تەنها لە پارێزگای بە ەهەلوەرگرتن. بتایبەتمەند و هەردوو لە ناوەخۆ هاوکارانی 

 سنورداریان هەیە بۆیان. مرۆیی دەست گەیشتنی 
 

 خۆراكین ناکە  کەل و پەلەکانیو  نیشتەجێبوونشوێنی 

 

 پێویستیەکان: 
 
 390,000  لە هەرسێ عێراق. نیشتەجێبوون هەیە لە هەرێمی کوردستانی شوێنی هاوکاری بە ئاوارە هەن کە پێویستیان

ئەو ی ٠١لەسەدا رە لە شاری دهۆکن، ئاوا ٠٥١١١١زیاتر لە کە دەکاتە ی ٠٠لەسەدا کوردستان، هەرێمی پارێزگاکەی 
کە پێویستیان بە ئاوارە هەن  ٠٠١١١١پارێزگاکان ناوەڕاستی و لە باشور سلێمانین. لە شاری  ١١لەسەدا لە هەولێر و ئاوارانە 

ئاوارە ڕەشمالی نیشتەجێبوون  ٠١١١١و نیشتەجێ دەکرێن ئاوارە لە کەمپەکان  ٠١١١١هەیە. نیشتەجێبوون شوێنی هاوکاری 
چاککردنەوەی شوێنی داوای ئاوارەی تر  ١٤١١١١. فەرمیکەمپەکانی دانانی لە دەرەوەی بۆیان دابین دەکرێت و 

  کاتی خۆیان دەکەن. نیشتەجێبوونی 
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  ١٠١١١١کە لەوکاتەی راق. ی عێکوردستانلە هەرێمی وەرزی زستانە هەیە هاوکاری بە ئاوارە پێویستیان  ٤٠١١١١نزیکەی 
بۆ پێشبینی دەکرێ دانەوە وەاڵم. ی عێراقناوەڕاستباشور و  پارێزگاکانی لەوەرزی زستانە دەکەن هاوکاری داوای تر ئاوارەی 

جیاکردنەوەی ماددەی ، ڕەشماڵ نێوانکردنیپێداویستی زستانە، جل و بەرگی زستانە، وەرزی پێداویستیەکانی ناردنە ناوەوەی 
 کاتی. نیشتەجێبوونی ککردنەوەی چا ەکانیپێداویستیو زەمینی 

 
 وەاڵمدانەوە: 

 
  کە  نانبنیاتپیشەسازی لە بۆ تەندەرەکان کە بەکاردێت بەڵگەنامەیەك بڕەکان، بە پسوولەکانی گرو  کۆتایی دێنێت هاوکارێکی

لە نەجەف و  کۆکردنەوە سەنتەرەکانی  ١٠١بە تێروتەسەلی باسکراون، بۆ تێچووەکانیان کرێکار و بەشەکان و  ماددەکان و
 کەربەال. 

 
  ،بەسرا، یەك . لە پارێزگای خۆ دەگرێتئاوارە لە 3,418کە دەکرێنەوە، ئاوارەکان کۆکردنەوەی سەنتەری  ٠٠لە بەغدا

 17,022و کەم  کراونەتەوە  ٤دهۆك لە پارێزگای . ئاوارە لەخۆ دەگرێت 800کە ئاوارە کراوەتەوە کۆکردنەوەی سەنتەری 
یەك هەولێر، . لە پارێزگای ئاوارە لەخۆ دەگرێت 7,942کراوەتەوە و دیالە، کەمپێك لە پارێزگای  ئاوارە لەخۆ دەگرن.

یەك موسڵ، لە پارێزگای . ئاوارە لەخۆ دەگرێت 6,306کراوەتەوە و کەمپێك ئاوارە کراوەتەوە و کۆکردنەوەی سەنتەری 
 .ئاوارە لە خۆ دەگرێت 1,161وکەمپێك کراوەتەوە  سلێمانی. لە پارێزگای دەگرێت ئاوارە لەخۆ 2,671و کراوەتەوە کەم  

 
   پالن بۆدانراو لەبارەی توانایەکی لەگەڵ لە ژێر پەرەپێدان دایە یەك کەم  بەسرا لە ان. لەژێر پەرەپێدان دلە بەغدا دوو کەم

لە ئاوارە.  146,550پالن بۆ دانراو بۆ توانایەکی  رەپێدان دان، لەگەڵلە ژێر پەکەم   ١٠شاری دهۆك، لە ئاوارە.  6,000
هەولێر، لە پارێزگای ئاوارە.  4,400پالن بۆ دانراو بۆ توانایەکی لەگەڵ لە ژێر پەرەپێدان دایە دیالە، یەك کەم  پارێزگای 

لە ژێر کەمپێك موسڵ، لە پارێزگای . ئاوارە 13,300پالن بۆ دانراو بۆ توانای لەگەڵ لە ژێر پەرەپێدان دان کەم  چوار 
بە توانایەکی لە ژێر پەرەپێدان دان چوار کەم  سلێمانی، لە ئاوارە.  7,650پالن بۆ دانراو بۆ توانایەکی لەگەڵ پەرەپێدان دایە 

 ئاوارە.  16,800پالن بۆدانراو بۆ 
 

  خەڵك  ٤١١١١لە لەخۆگرتنی زیاتر لێكدراوی توانایەکی بە ، هەیەئاوارەکان شوێنی کەمپەکانی سێ ئەگەری دهۆك، لە شاری
 بۆ کراوە بۆ شیاویان. هەڵسەنگاندنیان کە 

 
 

 کە پلەکانی ئاوارەکان بەدواداچوونی لە سیستەمی ئاوارەکان داهاتوو، شوێنی مانگی لە وەرزی زستان دەستپێکی  لەگەڵ
کە نیشتەجێبوون شوێنی جۆری جیاوازی لەوانە هەروەها و مانگەکان بۆ ساردترین  خستویەتیە ناو نەخشەکە گەرمای 

 . وەرزی زستانەپالندانانی مەبەستەکانی دانی بۆ یارمەتی ئاوارەکان لەالیەن بەکارهێنراون 
 

 

 بۆشاییەکان و سنورەکان: 
 

  هاوکاری پێویستیەکان، دانیشتووان، قەبارەی لە ڕووی شوێن لەسەر ئاستی تەواو زانیاری هەبوونی هەیە لەبارەی نیگەرانیەك
فرە  وهەماهەنگی کەم  بەڕێوەبردنی کەم  و گروپی  خێرای شوێنەکە لەالیەن هەڵسەنگاندنی. مەبەستەکانو وەرگیراو 

 .لەو کێشانەبدەن زیاتر ڕوونکردنەوەیەکی دەبێت پێویستیەکان بە هەڵسەنگاندنی  دەست گەیشتن گروپی
 

  بۆ هاوکاری دابین کردنی بە سەبارەت لەگەڵ لە ئەستۆ بگیرێن پێویستە پاراستن و ئاسایش و سەالمەتی لەبەرچاوگرتنەکانی
 خاوێنکردنەوە. کەسی بۆ ئاو و سەالمەتی لە کە پێك دێت باڵەخانە تەواونەکراوەکان، لە ئاوارەکان 

 
  لە ناوەخۆ دەسەاڵتدارانی لەالیەن کەمەوە بەالیەنی یان پارێزگا فریاگوزاری پەیوەندی لەگەڵ پەلەیان لێکراوە هەموو هاوکاران

 ئەوان کاری لەسەر دەکەن. کە قەزاکە 
 

  کە داواکراوە لەسەر ئاستی کەم  نیشتەجێبوونی هاوکاری دەرەوەی لە ڕووی لە کوێ کە کێ چی دەکات  ولەبارەی زانیاری
 دەست گەیشتنیدواتر لەم مانگەدا بۆ دابین کردنی سەر هێڵ زانیاری چااڵکی  لەهەڵدەستێ بە ڕۆڵگێران گروپەکە قەزاکە. 
 پێشکەش بکرێت. ئەم ئامێرەش ڕاهێنان لەسەر ئاسان.  بەشێوەیەکی زانیاری
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  و دهۆك ناو پارێزگای بۆ کەمپەکانی دەگوازرێنەوە داهاتوودا لە هەفتەکانی و زۆر گەڕۆکن بەشێوەیەکی ئاوارە دانیشتووانی
فرێدانی لە  دوورکەوتنەوە بە بەفیرۆدانی و دووبارەبوونەوە بکەونەوە لە دوور کەوائامۆژگاری دەدەن  ئاگاداریە پێویستەکان

   . کەل و پەلەکان
 

  و گشتیەکان شەش مان  لە باڵەخانە لەوانەیە بۆ ئاوارەکان دەرکردنی لەسەر کاتی ڕاگرتنێکی بۆ حکومەت پارێزگاری
 پێشنیارکراوە.  کانئاوارەحەوانەوەی  هاوشێوەی شوێنەکانی تری

 
 ی کە ئاوارەکان لەسەر باڵەخانە تەواونەکراوەکاننوێ جێبەجێ بکرێت کاری کەوا ڕێگە نادەن باڵەخانەکان  خاوەنی زۆربەی

شەش مانگی بۆ باڵەخانە تەواونەکراوەکان  بۆ ئەگەری بەکارهێنانیحکومەت دەکات لەگەڵ هەماهەنگی گروپەکە لەخۆ دەگرن. 
 بۆ ڕێگەدان بە نوێکردنەوەکان . کاتی 

 
  حەوانەوەی شوێنی چارەسەریەکانی ئاوارە،  120,000لەخۆگرتنی بە توانای پالنیان بۆ دانراوە پێن  کەمپی تر هەرچەندە

 کوردستانی عێراقئاوارە لە هەرێمی  46,000بۆ هێشتا پێویستن زیاتر 
 

 
 

 تەندروستی  

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

 
  وی کە تەمەنیان لە خوارمنداڵ ملیۆن  ٥٢١کە دەیگرێتە خۆی لە ئامانجی ی ٠٥لە سەدا بۆ زیاتر چڕوپڕ کوتانی هەڵمەتەکانی

  سۆریکە. ئیفلیجی و هەردوو کوتانەکان بۆ لەوانە پێن  ساڵەوەیە، 
 

  کۆمەڵگا خانەخوێکان. و بۆ ئاوارەکان، ئاوارە سوریەکان لەدایكبوون دووگیان و تەندروستی ئافرەتانی بە دەست گەیشتن 
 
 

 وەاڵمدانەوە: 
 
  شاری دهۆك و لە ناو دەرمان کۆمەکیەکانی لە تەن شەش دەکات لە گەیاندنی تەندروستی وەزارەتی هاوکاری گروپەکە

نەخۆشیەکانی تیژ و هەناسەدان بە شێوەیەکی کۆئەندامی هەوکردنی زەخت و نەخۆشی شەکرە، دەرمانەکانی لەوانە گەرمیان، 
 . پێست

 
  ئاوارە لە زاخۆ، لە پارێزگای  7,560بۆ خزمەتکردنی سەرەتایی تەندروستی چاودێری ئاسانکاری بە دەستی کرد هاوکارێك

 دهۆك. 
 

  بۆ ئاوارە نەخۆشە ڕەوانەکراوەکان بۆ گواستنەوەی نارد فریاکەوتنی دوو ئۆتۆمبێڵی هاوکارێك ی ئۆکتۆبەر ٠لە  ڕۆژی
 دهۆك. شاری نەخۆشخانەکانی 

 
  دەژین ئاوارە کە لە ناو باڵەخانە تەواونەکراوەکان خێزانی  1,110کراوە بۆ پزیشکی ڕاوێژکاری  838ڕابردوودا، هەفتەی لە

جێبەجێ  ڕاوێژکاری ٠٥١تر هاوکارێکی بۆیان دابین کراون. هاوکارەوە لەالیەن سمێڵ، دابین و لە دهۆك لە ناو پارێزگای 
لە عەربەت ئاوارەی کەمپی لە بۆ ئاوارەکان ڕاوێژکاری  ٠٠١و خانەقین ئاوارەکانی کەمپی لە دیالە لە پارێزگای کرد 

 سلێمانی. پارێزگای 
 

 

 بۆشاییەکان و سنورەکان:

 

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

 
 

 پاراستن 

 پێویستیەکان:
 

  و پاسەپۆرتەکان ، وەکو زۆر پێویستەکانبۆ بەڵگەنامە بەدواداچوون بکەن بۆ جێگرتنەوە یان دەبینن بە ئەستەمی ئاوارەکان
خەڵکی ئاوارە باری شارستانی. ناسنامەکانی ڕەگەزنامە و بڕوانامەکانی گشتی، دابەشکردنی سیستەمی خۆراك و بیتاقەی 

زێدی بۆ گەڕانەوە بۆ پارێزگاکانی لەدەرەوەن  زۆر گرنگەکانبەڵگەنامە بۆ جێگرتنەوەی لەبەردەست دایە کەمیان هەڵبژاردەی 
بەڵگەنامە. جێگرەوەی خزمەتگوزاریەکانی نەجەف بۆ دابینکردنی لە بەغدا و دامەزراون تایبەت نووسینگەی خۆیان. 

ئەوانەی زۆربەی ، تانی عێڕاقکوردسلە هەرێمی بۆ ئاوارەکان تایبەت دێنێتە پێشەوە تەحەددای جوگرافی هەڵەوتەی هەرچەندە، 
لە سوودوەرگرتن ڕێگەیان لێ گیراوە بە داواکراو ئاوارەکان بەڵگەنامەی بەبێ گەشت بدەن. تێچووی پارەی ناتوانن کە 

 باری شارستانی. تری لە مافەکانی ژمارەیەك و حکومەت خزمەتگوزاریەکانی 
 

 
 وەاڵمدانەوە: 

 
  جێبەجێ خێزان(  64,633کەس کە دەکاتە ) 416,220بە لە خۆگرتنی بەردەوامە پاراستن کردنی چاودێری هەڵسەنگاندنەکانی

حالەت  18,629کاش، پارەی بۆ هاوکاری سەلمێنراون حالەت  12,445لەو ژمارەیە . ٠١١٤مانگی شوباتی لەوەتەی کراون 
 کە خاوەن پێداویستی تایبەتن. خەڵك  6,676بۆ جێبەجێ کراون ڕەوانەکردنەکان و وەرگرتووە یاساییان هاوکاری 

 
 

 بۆشاییەکان و سنورەکان:
 

  و مرۆیی هاوکاری بۆ باشتر کردنی پارێزگاکان باشووری ناوەند و لە گەورەتر هەماهەنگی بۆ پێویستیەك هەیە
 پاراستن. وەاڵمدانەوەکانی 

 
  ئەو لەبەرامبەر هاوسەن  کراون تر کۆمەڵگا زیان بەرکەوتووەکانی و بۆ ئاوارەکان کاش پارەی بۆ هاوکاری پێویستی بەپەلە

ئەمەریکی $ دۆالری ٥١١کۆمەك بەخشینی ماندووکردنی  نزیکبوونی جیاتیلە بەتایبەتی کە لەبەردەستدایە، داراییەی پاڵپشتیە 
 تی عەرەبی سعودی.  مەملەکەلەالیەن 

 

 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:
 
 قوتابخانە لە پارێزگای دیالە،  ٠٤قوتابخانەیان داگیرکردبوو لە پارێزگای ئەنبار،  ٤٠٥ی ئەیلول، ئاوارەکان ٠١لە  هەروەك

قوتابخانە داگیرکراون یان زیانیان  ٠٤قوتابخانەی تری داگیرکراو لەالیەن گروپە چەککدارەکان. لە بەغدا  ١٠١لەگەڵ 
قوتابخانە لەالیەن خێزانە ئاوارەکان داگیرکراون و  ٥١١لە پارێزگای دهۆك بەرکەوتووە بەهۆی ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان. 

خشتەی ئاسایی بە شێوەیەکی  ٠١١٤/٠١١٥دەستپێکی سالێ ئەکادیمی  دەرەنجامەشبەو  قوتابخانە بەم دواییە چۆڵکران. ١٠٥
 ، دواخراوە. ئەیلوللە مانگی بۆ دانراوە 

 

 وەاڵمدانەوە: 
 

  5,958  لە حەوت بۆ ڕۆڵگێران تۆمارکراون  (ناوەندی 1,783و  یناوەنددوا 1,368سەرەتایی و  2,807)کە دەکاتە قوتابی

 نەجەف.حەیدەریەی پارێزگای قەزای و کەربەال لە نەجەف پێکەوە بەستراوی شەقامی لەسەر ڕەشماڵیەکان قوتابخانە 
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 بۆشاییەکان و سنورەکان: 

 

  وەرزی زستانە. لە پڕۆگرامدانانی وەکو بەشێك قوتابخانە ڕەشماڵیەکان بۆ دابین کردنی خۆیان ئامادە دەکەن گرو  هاوکارانی 
 

  گروپەکە لە حکومەتی عێراق. داواکراوە ئێستا قوتابخانەکانی بۆ ناو منداڵە ئاوارەکان بۆ تۆمارکردنی ڕوونکردنەوەکان
بۆ هێڵەڕێبەریەکان ڕوونکردنەوەی بۆ پەروەردە بەڕێوەبەرایەتی و پەروەردە لەگەڵ وەزارەتی هەماهەنگی بەردەوام دەبێت لە 

 عەرەبی. لە قوتابخانەکان بە زمانی تاوەکو دەست بە خوێندن بکەن ئاوارەکان قوتابیە و بۆ ئاوارەکان دابمەزرێت ئەوەی 
 

   ەکانکەل و پەل   

 .پێویستیەکان: 

 
  لە بە کۆنەکراوەیی دەمێنێتەوە  مانگە لەسەرەتای ئەم دووالیەنە وەرگیراون بەخشینەکانی لەالیەن هەندی لە کەل و پەلەکان

و ئۆتچا هەماهەنگی و کاروباری مرۆیی ڕێکخەری لەگەڵ بە هەماهەنگی لە هەولێر. گروپەکە فریاگوزاری کۆگای 
 هاوکاران. و تەندروستی بۆ وەزارەتی ی ئۆکتۆبەر ٤لە ڕۆژی نێردران پزیشکیەکان کۆمەکیە حکومەت، بەرپرسانی 

  
  وەرزی زستانە. بۆ دابەشکردنەکانی دهۆك لە خۆ ئامادەکردن بۆ خەزنکردن لە کۆگای ڕادەست دەکەن هاوکاران داوایەکان

بە زیاد دەکات بۆ داواکاری زیاتر ئۆپەراسیۆنەکانی هاوکاران، گروپەکە لەالیەن دەستنیشان نەکراون بڕە تەواوەکان هەرچەندە 
 درێژایی خەزنکردنی ماوە کورت. 

 
 

 بۆشاییەکان و سنورەکان:

  تر بۆ هاوکارانی شوێنێك هەیە دهۆكی گروپەکە، کۆگای لە ێ لە هاوکاران هەندلەالیەن کەل و پەلەکان باشتربوونی بەهۆی
 کە بەستراوەتەوە. وەرزی زستانەیان بۆ پرۆژەکانی خۆیان ئامادە دەکەن 

 
  دەست گەیشتن. ئەستەمیەکانی بەهۆی وەستێنراون ئەلعەلەم وەاڵمدانەوەیەك لە بۆ گروپەکە کۆگای هەولێری لە کەل و پەلەکان

ڕێکخراوە زیان لەگەڵ لە گفتوگۆدایە گروپەکە زیاتر لە مانگێك. بۆ ماوەی دواخراوە مرۆیی پالن بۆ دانراوی ئۆپەراسیۆنی 
 . بارهەڵگرەکەیانبۆ گەڕاندنەوەی بەرکەوتووەکان 

 

 

  فریاگوزاریەکان ەەیوەندیپ گروپی 
 

 پێویستیەکان: 

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

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

 

 وەاڵمدانەوە:

  تۆڕی شاری دهۆك. لە دەرەوەی لە کەمپی دۆمیز مرۆییەکان ڕێکخراوە بۆ هەموو دابەشکراوە بێ تەل ئینتەرنێتی تۆڕی
 چەس  دەکرێت. شآری سلێمانی عەربەت لە دەرەوەی  ئاوارەی لە کەمپینزیك لە ماوەیەکی بێ تەل ئینتەرنێتی 

 
  ڕادیۆ لەسەر لەرەلەری تۆڕیVHF  لە دهۆك و دەست بەکاردەبێت بەم نزیکانە تەواوکراوە و بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان

 سلێمانی. 
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  دهۆك شاری شێخان لە نزیکو  سمێڵکەمپەکانی لە  زانیاریتەکنەلۆجیای مرۆیی هەڵسەنگاندنەکانی داواکاریەکانی 
کەمپی سمێڵ کە بەڕێوەچووە لە یان لە کەم  وەکو داوا نەکراون زانیاری تەکنەلۆجیای خزمەتگوزاریەکی هیچ تەواوبوون. 

 کەمپی شێخان هێشتا تەواو نەکراوە. کەمپی دۆمیز و 
 

 مرۆیی لەکاتی بۆ هاوکارانی لەبەردەستە ئەم ڕاهێنانە دابین کراوە و نەتەوە یەکگرتووەکان ی ڕادیۆ بۆ کارمەندانی ڕاهێنان
 داواکردن. 

 
 

 سنورەکان:بۆشاییەکان و 

  هەرێمی کوردستانی عێراق وەکو هەولێر و دهۆك و خزمەتگوزاری ڕادیۆ لە ناوچە سەرەکیەکانی کارکردن،  وەکو شارەکانی
بۆ ئاژانسەکانی  لەبەردەستدان تەنها UNAMI . خزمەتگوزاریەکانی ڕادیۆیناحکومیەکانڕێکخراوە سلێمانی سنوردارن بۆ 

 ئەنەلۆ  بەکاردەهێنن.  سیستەمەکانینەتەوە یەکگرتووەکان لە شێوەی ژمارەیی، لەوکاتەی زۆرینەی ڕێکخراوە ناحکومیەکان 
 

 نوردار دەکات تەنها توانای هەبێت بۆ ناردنی ئێستا گروپەکە تەنها دەستی دەگات بە چوار لەرەلەری دووانی کە گروپەکە س
ژمارەیەك شوێن لەوەی  بۆ سنورێك دادەنێتلەسەرتاسەری هەرێمی کوردستانی عێراق. ئەمەش  VHFچوار کەناڵی ڕادیۆی 

کە خزمەتگوزاریەکانی ڕادیۆ دەتوانرێ بنێردرێ بۆ دوو کەناڵ. ئەمەش مانای وایە کە ڕێکخراوە ناحکومیەکان و کۆمەڵگای 
 . هەریەکەیان تەوە یەکگرتووەکان تەنها دەتوانن یەك کەناڵیان هەبێتنە

 

 
 

 
 

 

 
 زانیاری لەسەر قەیرانەکە
ی حوزەیران، گروپە چککدارەکانی ئۆپۆزسیۆن، لەوانە بەعسیەکان، میلیشیا عەشایریەکان و ئەندامانی ٤لەوەتەی کەوتنی موسڵ لە 

ازی، شان بە شان لەگەڵ دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و ڕۆژهەاڵتی عەرەبی، ڕووبەرێکی فراوانیان لە ژێم / سەربڕپێشووی 
پارێزگاکانی عێراق کۆنترۆڵکردووە لەوانە موسڵ، سەالحەدین و دیالە. شارەکانی موسڵ  و تکریت  و تەلعەفەر و بێجی و قوایەرە و 

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

   1.8خۆ لە هەموو جیهان دادەنرێت؛ زیاتر لە  عێراق بە گەورەترین دانیشتوانی ئاوارەبووی ناوەئێستا ناوخۆی عێراق. دانیشتووانی 
 ی ئەم ساڵ.١مانگی لەوەتەی  ئاوارەبووان هەنملیۆن 

:بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە  

باربەرا مانزی، سەرۆکی نووسینگە،   manzi@un.org,   

مۆبایل عێراق:   +964 (0) 750 312 9201  
  

 swanson@un.orgدەیڤد سوانسۆن، ئەفسەری زانیاری گشتی، 

 0849-377-750 (0) 964+مۆبایل عێراق

 

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

 

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