
 
 

 

 
 

 لەم ڕاپۆرتەدا
کەس لە ڕۆژئاوای ئەنبار ڕادەکەن ٢٢.٠٠٠  P.1 

هەن نیگەرانیەکانی پاراستن لە ناوچەکانی گەڕانەوەی ئاوارەکان  P.3 

ناو موسڵهاوواڵتیان دووچاری مەترسیە ڕاستەقینەکانی دەبنەوە لە   P.3 

 P.4 بە جۆراوجۆرکردنی داهات کارێکی سەرەکیە بۆ چاککبوونەوە

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

   
 

 
 

ڵە سەرەکیەکان هەوا  
ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە زیادبوونی  •

ڕۆژئاوای ئەنبار ڕادەکەن لە ژێر 

 . گەردەلولە لمیەکان

لە ناو  چاکسازی یکۆمەڵگاکان •

 دووچاری زیادبوونیسەاڵحەددین 

لە  مەترسیەکان دەبنەوە لە زیادبوونێك

 داعش.  هێرشەکانی

ئەو هاواڵتیانەی کە لە ناو شاری کۆنی  •

مەترسیەکانی موسڵ دەمێننەوە دووچاری 

 . هەڕەشکردن لە ژیانیان دەبنەوە

وملمالنێ دراسەیەکی نوێ لەسەر ڕەگەز  •

ئافرەتان فراوانکردنی ڕۆڵەکانی  پێشنیازی

سەرۆك خێزان دابینکارانی دەکات وەکو 

 چاککبوونەوەیان. بۆ پەرەپێدانی 

کان رە ژما  

 کە کەسانەی ئەو#
 بە پێویستیان

 هاوکاریە

ملیۆن١١  

 کە لەوکەسانەی#
 بۆ بەئامانجکراون

 کردنیان هاوکاری

 ملیۆن٦.٢

 ئاوارە لە بریتین#
 ناوخۆییەکان

ملیۆن ٣.٣  

 لە ئاوارانەی ئەو#
 دەرەوەی
 ژیان خێوەتگەکان

 دەگوزەرێنن

ملیۆن ٢.٥  

 لە ئەوکەسانەی#
 کۆمەڵگا

 یەکانوێخانەخ
 پێگەیشتووە زیانیان

ملیۆن ٣.٢  

ملیۆن ١.٩ گەڕاوەکانن ئاوارە#  

 پەنابەرە#
 سوریەکانن

٠.٢٣ 
 ملیۆن

 مرۆیی بەهاناوەهاتنی پالنی :سەرچاوە
 پێویستیە تێڕوانینی/ ٢٠١٧ ساڵی بۆ عێراق

 بەدواداچوونی تۆماری/مرۆییەکان
کۆچی  ڕێکخراوی بە سەر ئاوارەبوونی

 نێودەوڵەتی

 مرۆیی بەهاناوەچوونی پالنی

ی شت پ ڵ ا پ ی  ن د ر ک ی  ی ا ر ا  د

 دۆالر ملیۆن ٩٨٥

 ٢٠١ ٧ساڵی بۆ داواکراوە

 ملیۆن ٤٢٠ (لەسەدا ٤٣
 ) ئەمەریکی دۆالری

 لەسەر دارایی کردنی پاڵپشتی ڕەنگدانەوەی (

 هەر دارایی بەدواداچوونی خزمەتگوزاری

 (٢٠١٧ تەموزی ی٤ ڕۆژی لە وەك
  http://fts.unocha.org :سەرچاوە

 
 

ژێردەسەاڵتی داعش ڕادەکەنڕۆژئاوای ئەنباری ژمارەی هاوواڵتیان کە لە زیادبوونی    

 بە هەزاران کەس لە ژێر گەردەلولە لمیەکان ڕادەکەن 

ڕۆژئاوای کەس لە ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی داعش ڕایانکردووە لە الی  ٢٢.٠٠٠زیاتر لە دەستپێکی ئەم ساڵ، لەو کاتەوەی 
و  ٦٠ناوچەی کیلۆ پارێزگای ئەنبار بۆ 

بە گوێرەی کە شوێنی پەڕینەوەن،  ١٨کیلۆ 
وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران. ڕاپۆرتی 

لەگەڵ زیاد دەکات، ئاوارەبوون ڕێژەی 
کۆمەڵگای ئاوارە ڕادەکەن زیاتر لە نیوەی 

لە ژێر ئادار مانگی کۆتایی لەو کاتەوەی 
لە لە ئێستادا، لمی وەرزی. گەردەلولەکانی 

 ٥٠٠گەشتێکی کەس  ٣٠٠و  ١٥٠نێوان 
ناوچەی بۆ قائیمەوە دەبڕن لە کیلۆمەتری 

لە ژێر پلە هەموو ڕۆژێك  ١٨کیلۆ 
دەگاتە کە بە بەردەوامی بەرزەکانی گەرما 

خەڵکی قاچاغچیەکان سلیزی. پلەی  ٤٥
بۆ ناوچەکانی دەرەوەی دەگوازنەوە 

 ڕاپۆرت هەن کۆنتڕۆڵی داعش، لەو کاتەی
ە پیادە گەشتیان بهاوواڵتیانە  لەمهەندێك  کە

لە سەرەتای مانگی ئاوارەبوون کردووە. 
لەگەڵ زیاتر لە بەرزبوویەوە، ئایار 
سێ ڕۆژ کەس کە لە ماوەی  ١.٢٠٠

پێشبینی دەکرێت ماوەی سێ ڕۆژ. کەس ڕایانکرد لە ماوەی هەمان  ١.٢٠٠کاتێك مانگی حوزەیران، ، و لە کۆتایی یانکردووەڕا
گەردەلولە و پلەکانی گەرما بەرزبوونەوەی لەوانە بارودۆخە خراپەکان لە ژێر لە پێش مانگی تەموز، ڕابکەن کەوا خەڵکی زیاتر 

 . بەهێزەکانلمیە 

 زیاد دەکەنپاراستن  و قەرەباڵغبوونی زۆر نیگەرانیەکانی مەترسی

ڕووبەڕووی ئاستەنگ دەبێتەوە لەگەڵ بەردەوام و ماوەی کورت، کاتی شوێنی وەکو دانراون  ١٨کیلۆ و  ٦٠کیلۆ ناوچەکانی 
لە ڕۆژئاوای ئەو کەسانەی کە لەسەدای  ٩٠، زیاتر مانگی حوزەیرانلە پێش تازە گەیشتوان. ڕێژەی بوون لەسەر وەرگرتنی 

لە ناو هەیە خانەخوێ کە توانای لەخۆگرتنیان کۆمەڵگای باشتر و خێوەتگەی جولەیان پێکرابوو بۆ ئەنبارەوە گەیشتبوون 
ئاوارەکان شوێنەکانی گواستنەوەی گەیشتوونەتە خەڵکی بۆ مانگی ڕابردوو، . وسنورهاپارێزگاکانی ئەنبار و ڕۆژهەاڵتی 

لە بە خێرایی پڕ دەبنەوە.  ١٨و  ٦٠کیلۆ  ناوچەکانیلە ناو ڕۆژهەاڵت، و لە جولەکردن بۆ ناو خێوەتگەکان ڕێگریان لێکراوە 
دەگاتە خێوەتگەکە بەمەش نیشتوانەکەی دوو هێندەی لێهاتووە، ژمارەی دا ٦٠کیلۆ مانگی حوزەیران، ناوچەی ڕابردووی هەفتەی 

لە ئێوارەی ڕۆژی لە ناو خێوەتگەکان. نیگەرانی پەرەسەندووی بریتی یە لە کێشەیەکی یش تنپاراستەواوی خۆی. لە توانای نزیك 
 کەس.  ١٤کە بووە هۆی کوشتنی ، ٦٠کیلۆ لە ناوچەی کردە ئامانج نیشتەجێبوونی خێوەتگەی هێرشێکی خۆکوژی ی تەموز، ٢

 
لە ناو بۆشایی بەرچاو هەن هەندێك کان، بەاڵم لە شوێنەکانی گواستنەوەی ئاوارەدابین کراوە هاوکاری سەرەکی 
و خۆراکی بە ئاوی خواردنەوەی خاوێن دەستگەیشتن تەندروستی، چاودێری زبڵ و پاشماوە، فڕێدانی لەوانە خزمەتگوزاریەکان، 

کە ئەو خزمەتگوزاریانەی لەسەر لەالیەن تازە گەیشتوان داوایەکانی کە کراون بۆ پڕکردنەوەی کاردەکەن هاوکاران تەواو. 
کە ئەمەش دەبێتە ڕێگر لە لە ڕۆژئاوای ڕومادی، کاردەکەن هەندێك لە هاوکاران کەمن لەگەڵ بەاڵم سەرچاوەکان ، بەرجەستەن

لە بەرزبوونەوەیە بەردەوام پلەکانی گەرما لەو کاتەی کەم دەکاتەوە. هاوکاری دابین کردنی توانای ن و بەرەوپێشوەچووبەردەم 
نەگونجاو بۆ سەرچاوەی بەهۆی خراپتربووە ئەمەش لە ڕێگەی ئاو. تووشبوون بە نەخۆشی مەترسی بە هەمان شێوەش 

 خاوێن کردنەوە. چاودێری تەندروستی، ئاو و خزمەتگوزاریەکانی باشترکردنی 

  لەالیەن کەیت پۆند/ئۆچا  سەرچاوە:

 هەواڵنامەی مرۆیی عێراق

 ی تەموز دەرچووە٤لە ڕۆژی  | ٢٠١٧ئایار/حوزەیرانی 

 لەالیەن تێمبە لیندن /اسەرچاوە: ئۆچ                                 مندااڵنی ئاوارە لە ناو گەردەلولی لمی
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 کەسی تر لەوانەیە ڕابکەن کاتێك ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان دەستپێدەکەن  ٥٠.٠٠٠

لەگەڵ زۆرینەی لە ناو ڕۆژئاوای ئەنبار، ژیان دەگوزەرێنن عانە، ڕوا و قائیم کەس کە لە شارەکانی  ٨٠.٠٠٠خەمالندنێکی 
لەوانەیە لە ڕۆژئاوای ئەنبار کەسی تر  ٥٠.٠٠٠سوریا. سنوری لەسەر  ەقائیم ژیان دەگوزەرێنن، شارۆچکەیەكئەو کەسانە لە 

لە دەستی ڕۆژئاوای ئەنبار بۆ ئازادکردنەوەی دەستپێدەکەن ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان کاتێك لە خراپترین سیناریۆدا. ڕابکەن 
جەخت مرۆیی ئامادەیی لەو کاتەی ئەستەم دەبێت. لە ماڵەکانی خۆیان هەڵدەبژێرن مانەوە دەستگەیشتن بەو کەسانەی کە داعش، 

بۆ دابین کردنی هاوکاری ەن. کار ناکهیت لە ڕۆژئاوای هیچ هاوکارێکی مرۆیی و ڕۆژهەاڵتی ئەنبار، دەکاتەوە لەسەر
بەڕێوە دەچن، ڕومادی لە بەغدا و لە دوورەوە بە شێوەیەکی فراوان لەم ناوچانە، و دەرەوەی خێوەتگە سنوردارکراوە شوێنەکانی 
بەهاناوەچوون، توانای بەرەوپێشبردنی و سەرچاوەکان زیادکردنی بەهاناوەچوون. بەبێ مەترسی دەخاتە سەر خێرایی کە ئەمەش 

کاتێك ئاوارە عێراقیەکان پێویستیەکانی دەبنەوە لە پڕکردنەوەی تووشی ئەستەمی دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی هاوکارانی مرۆیی و 
   دەست پێدەکەن. ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان 

 نبار زۆر ئاڵۆز دەبنلە ناو ئەپێویستیەکان 

لە ماوەی هێواش بۆتەوە ئاوارە گەڕاوەکان لێشاوی گەڕانەوە، هەرچەندە بەردەوامن لە خەڵکی پارێزگاکە ی ترلە بەشەکانی 
ە حەز ناکەن ک ئاوارەکانبۆ هۆیەکی سەرەکی بریتی یە لە تۆڵەسەندنەوە هەوڵەکانی مانگی حوزەیران. ترسی نیوەی دووەمی 
بە کۆمەڵ لە کاتی گەڕانەوەیان ئەشکەنجەدانی لە ئەو کەسانە ترسیان هەیە شوێنەکانی زێدی خۆیان، زۆربەی بگەڕێنەوە بۆ 

ر ئاڵۆز و زۆپێویستیەکانی ئەو کەسانەی ناو ئەنبار گەشە دەسێنن بە داعشەوە هەبووبێت. کە پەیوەندیان وا بزاندرێت ئەگەر 
فراوانی زیان لە ناو ڕۆژهەاڵت، ئاوارەبوون درێژبوونەوەی بۆتە هۆی تازە لە ناو ڕۆژئاوا ئاوارەبوونەکانی دەبن، لەگەڵ 

پێویستیە پڕکردنەوەی پاراستن. نیگەرانیەکانی گەشەسەندنی گەڕانەوە، و ناوچەکانی  ژێرخان لەبە خانووو گەیشتن 
کەم کە سەرچاوەی لەو کاتەی دەسەاڵتدارانی عێراقی و هاوکاران بەرەنگاربوونەوە بۆ دەبێتە هۆی سەلماندنی جۆراوجۆرەکان 

 بۆ بەهاناوەچوون لە ناو پارێزگاکە. و توانا بەرجەستەن 

 لە ناوچەکانی گەڕانەوەی ئاوارەکان  هەن نیگەرانیەکانی پاراستن

 لە ناو سەاڵحەددین ئەمن و ئاسایشی خراپ دەبنەوە دووچاری ئەو خێزانانەی کە دەگەڕێنەوە 

کەس بۆ هەر مانگێك.  ١٠٠.٠٠٠نزیکەی بە ڕێژەیەکی لە سەرانسەری عێراق دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە ئاوارەکان 
ئەنبار. لە دوای لە ناو عێراق، بەخۆیەوە بینیوە گەڕانەوەی ئاوارەکان زۆرترین ڕێژەی دووەم سەاڵحەددین پارێزگای 

بارودۆخێکی ئەمن و ئاسایشی شڵەژاو، و  بەهۆی ئازار چەشتنبەردەوامن لە لە ناو پارێزگاکە هاوواڵتیان 
ئەو کەسانەی کە وا لە دژی هەوڵەکانی تۆڵەسەندنەوە و هێرشە چەکداریەکان ، لە ماددە تەقەمەنیەکانمەترسیەکان 

زیاد بە داعشەوە هەبێت پەیوەندیان دادەنرێن 
ئەو بەرەنگاریانە، سەرەڕای . دەکەن

گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی کەس  ٣٨٦.٠٠٠
لە دەستی داعش ناوچەکان لەو کاتەوەی خۆیان 

تۆماری ئازادکراونەتەوە، بە گوێرەی 
سەر بە بەدواداچوونی ئاوارەبوونی 

بە هەژماردنی ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی؛ 
ئاوارەی ملیۆن  ١.٩لەسەدای  ٢٠زیاتر لە 
 ٩٠نزیکەی لەسەرانسەری وواڵت. گەڕاوە 

توانیبویان ئاوارە گەڕاوەکان لەسەدای 
ەکانی نیشتەجێبوونی بۆ ناوچبگەڕێنەوە 

 خۆیان. 

گەڕانەوەی ئاوارەکان یەکەم شاری بێجی 

شارەکە لەو کاتەوەی بەخۆیەوە دەبینێت 

 ئازادکراوەتەوە

لە ناو پارێزگای سەاڵحەددین جی ێشاری ب
بەخۆیەوە یەکەم گروپی ئاوارە گەڕاوەکانی 

لە دەست داعش ئایار. لە سەرەتای مانگی بینی 
یەکەمی لە مانگی تشرینی ئازادکرایەوە 

کە ئەمن و ئاسایش نەبوونی  و بەهۆی ،٢٠١٥
 چەکدارانی داعش. لەالیەن چەندین هێرش مایەی هۆی  ئەمەش بووە

دووچاری ئاوارە گەڕاوەکان بۆ شاری بێجی، و ئاوارە تازە گەڕاوەکان بۆ هاوکاریەکی کەمی مرۆیی هەیە 
هاوکارانی کاری مین هەڵگرتنەوە بەردەوامی نەبوونی ئەمن و ئاسایش. و تەقەمەنیەکان لە مەترسیەکان دەبنەوە 

پیسبوون لە فراوانی تێگەیشتنی زیاتر سەقامگیرکردن، بۆ هاوکارانی بە هەماهەنگی لەگەڵ هەڵدەسەنگێنن ناوچەکە 
بە گوێرەی ژیان و گوزەران. دووبارە دەستپێکردنەوەی لەسەر و کاریگەریەکەی لە ناو شارەکە بەهۆی تەقەمەنیەکان 

سەاڵحەددین، هێشتا تری بەشەکانی لە چاو قەزای بێجی کەمترە لە پیسبوون ئاستی پاراستن، لەو کاتەی هاوکارانی 

 

دەکاتەوە لەسەر  ئامادەیی مرۆیی جەخت

کە ئەمەش ئەنبار، پارێزگای ڕۆژهەاڵتی 

 مەترسیەوە.خێرایی بەهاناوەچوون دەخاتە 

دووچاری هاوواڵتیان لە ناو سەاڵحەددین 

بنەوە لە ماددە دەمەترسیەکان بەردەوامی 

هێرشە چەکداریەکان تەقەمەنیەکان، 

 . هەوڵەکانی تۆڵەسەندنەوە
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بەرچاو دەخاتە مەترسیەکی کە ئەمەش ە ناوچەکانی گەڕانەوەی ئاوارەکان، زۆر بێت لکە ژمارەیان وا دادەنرێت 
 هاوواڵتیان. سەر 

 
ت مەترسی دەخاتە سەر گەڕانەوەی هاوواڵتیان لە شەرگاهێرشە چەکداریەکان زیادبوونی     

ئاوارە ژمارەیەکی زۆری هەروەها  ەو .دەبێت ئاڵۆزلە ناو سەاڵحەددین دانیشتوان جوالنەوەی لەو کاتەی لە ئەنبار، 
کۆنتڕۆڵکراوی ناوچەکانی  لە ی مەبەستشوێن گەنەئەبەردەوام ئەو کەسانەی کە تازە ئاوارە دەبن گەڕاوەکان، 

لە ناو شاری شەرگات، شڵەژاوە، بەتایبەتی بەردەوام ئەمن و ئاسایش بارودۆخی ، بەتایبەتی لە حەوێجە. ەوەداعش
ادبوونی ژمارەی زی شوێنە ئەمڕۆژهەاڵتی شارەکە. هەیە لە بەشی هێشتا ئامادەییان هێزەکانی داعش لەو شوێنەی کە 

بە ئامانج لەسەر زیادبوونی هێرشەکانی داعش دوابەدوای بەاڵم بەخۆیەوە بینیوە  یتازە گەیشتوانو  ئاوارە گەڕاوەکان
لە ناو پاراستن لە بارەی پەرەدەسێنن نیگەرانیەکان مانگی حوزەیران، ناوەڕاستی هاوواڵتیان لەو کاتەوەی گرتنی 

 شەرگات. 
 

بخاتە مەترسیەوە  وێنی خۆیانشهەوڵەکانی گەڕانەوەی خەڵکی بۆ پێدەچێت ئەمن وئاسایش بارودۆخی لە راپبوونێك خ
هەندێك لە باری هاوسەنگی ئاسایی بۆ ڕەنگدانەوەی گوزەران ژیان و هەوڵەکانی دووبارە دەستپێکردنەوەی و 

بریتی یە لە زێدی خۆیان قبوڵکردنەوە لە ناوچەکانی و ئەمن وئاسایشی تاکە کەسی . ەکەی بارودۆخبوونەوە
ڕێکخراوی لەالیەن ئەم دواییە  ێکۆڵینەوەیەکیلبە گوێرەی بۆ گەڕانەوە، لە بڕیاری خەڵکی سەرەکی هۆکارێکی 

ێکی هۆکاربریتی یە لە بە داعش هەبوونی پەیوەندیان تۆڵەسەندنەوە بۆ هەوڵەکانی ترسی ، و کۆچی نێودەوڵەتی
پەیوەندیان بە داعشەوە ئەو خێزانانەی کە وا دادەنرێن  ەرامبەربلە ئەنجام دراون  کارانەئەم ون. گەورەی ڕێگربو

نیگەرانی دەبنە هۆی بارگرژیە ناوخۆییەکانی ناو کۆمەڵگا هێرشە تازەکان، و بەهۆی خراپتر ببێت لەوانەیە هەبووبێت 
لە ڵەکانیان گەڕاونەتەوە بۆ ما بە دەیان و هەزاران کەسکە ، لە هەردووکیان تکریتلە ناو شەرگات و ڕاستەقینە 
کە لە سەرانسەری وواڵت، کە لە بەرزبوونەوەدان ڕاپۆرت کراون تۆڵەسەندنەوە هەوڵەکانی ئەم دواییە. مانگەکانی 

بەشەکانی هەروەك لە لە ناو سەاڵحەددین ناو مەترسی زیاتر. دەخاتە ئاوارە تازەکان و ئاوارە تازە گەڕاوەکان ئەمەش 
بۆ ئەوەی مەترسی یاسا، بەگوێرەی سزا دەدرێن کە هەوڵەکانی تاوان زۆرە جێگای گرنگیەکی وواڵت، تری 

 ئاوارە گەڕاوەکان. ئاوارەکان و کۆمەڵگاکانی لە دژی کەم بکرێتەوە بە کۆمەڵ ئەشکەنجەدانی 

 مەترسیە خراپەکان دەبنەوەلە ناو شاری کۆنی موسڵ دووچاری هاوواڵتیان 

 کۆتاییان قۆناغی دەگەنە شەڕوپێکدادانەکان لەو کاتەی بۆ هاوواڵتیان دەمێننەوە نیگەرانیە ڕاستەقینەکان 

شارە کە لە ناو دەچنە ناو قۆناغی کۆتایی، خەڵکی موسڵ بۆ ئازادکردنەوەی کە ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان لەو کاتەی 
قەڵغانی وەکو هاوواڵتیان دەبنەوە. هەڕەشەکردن لە ژیانیان مەترسیەکانی دووچاری کۆنەکەی موسڵ دەمێننەوە 

ناو لە کە لە شەڕەکە ڕادەکەن. لەو کاتەی نیشان شکێنەکان بە ئامانج گیراون لەالیەن و بەکارهێندراون مرۆیی 
لەو شوێنەی کە هاوواڵتیان لە مەودای نزیك لە باڵەخانەکان  جێگیرکراوە قورس تۆپهاوێژی تەسکەکانشەقامە 

نە بەر تەقەکردن کەوئەە کەترسیە گەورەی کە پێش وەختە هەیە لەسەر هاوواڵتیان ئەو مکە ئەمەش نیشتەجێبوون، 
ئەو کەسانەی کە لە زۆر بەرزبوونەتەوە. نرخەکان  ەکەم بوونەتەوە، و ئاوخۆراك و هەروەها وە زیاد دەکات. 

و ، بەرزبۆتەوەدۆالری ئەمەریکی  ٧٠٠تاوەکو  کیلۆ ٥٠فەردەیەکی ئاردی بۆ نرخەکان دەڵێن کە کە ڕادەکەن شارە
کە ژمارەی ڕاپۆرت دەکەن ئەمن و ئاسایشی خۆراك هاوکارانی دۆالری ئەمەریکی.  ٦بۆ یەك لیتری سووتەمەنیش 

ناو خێوەتگەکان. دەگەنە تەواوکاریە کاتێك خۆراکپێدانی پێویستیان بە  و ئاوارە تازەکانلە نێوان  ەزیادبوومندااڵن 
کەمترینیان ری بەسەردا دێت، گۆڕانکاناو شارە کۆنەکەی موسڵ کە دەمێننەوە لە ژمارەی خەملێندراوی ئەو کەسانەی 

    کەس.  ٢٠.٠٠٠و  ١٠.٠٠٠بریتی یە لە نێوان 
 

   کەس لەو کاتەوەی مانگی تشرینی یەکەم ڕایانکردووەملیۆن  ١زیكەی ن

هێواشبۆتەوە، ڕایانکردبوو کەی ئەو کەسانەی کە لە شاری کۆنی موسڵ ، ڕێژەچڕتربۆتەوەشەڕوپێکدادان لەو کاتەی 
نزیك دەبێتەوە ئاوارەبوون شەڕوپێکدادانەکان کە بەهۆی کەسانەی ئەو ژمارەی  هەمووی بەیەکەوەلەو کاتەی بەاڵم 

کۆمەڵگای مرۆیی بۆی دانرابوو تێپەڕی کە لەالیەن سەرەتایی پالن بۆدانراوی  یئاوارەبوونژمارەکانی ، ملیۆن ١لە 
لە مانگی شەڕوپێکدادانەکان ڕایانکردووە لەو کاتەوەی دەستپێکی کە لە موسڵ  کەسە ٩٠٠.٠٠٠زیاتر لە  کردووە. 

بەردەوامە بۆ شەڕوپێکدادان  هێشتابەاڵم ڕۆژئاوان.  گەڕەکەکانیالی خەڵکی لەسەدای  ٨٠تشرینی یەکەم، زیاتر لە 
لەو بەشانەی کە تازە دەتواندرێت بۆ ماڵەکانی خۆیان ئازادکردنەوەی شارە کۆنەکەی موسڵ، خەڵکی دەگەڕێنەوە 

کەس  ٦٣.٠٠٠نزیکەی مانگی حوزەیران، لە کۆتایی بە هەزارانیان. شارەکە وای لە ڕۆژئادەستیان پێبگەێندرێت 
خەڵکی ئەوەی دۆزیوەتەوە کە پێویستیەکان هەڵسەنگاندنێکی ئەم دواییەی موسڵ. گەڕاونەتەوە بۆ ڕۆژئاوای 

  بەردەوامی ملمالنێ. زیادبوونی هەستی ئەمن و ئاسایش، سەرەڕای بەهۆی دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان 
 

خەڵکی بەردەوام دەکەونە ئازاد نین، لەو کاتەی لە مەترسی ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوای موسڵ ئازادکراوەکانی ناوچە 
لە ناو ڕۆژهەاڵتی لە هێرشە خۆکوژیەکان زیادبوونێك توندوتیژیەکان. هێرشە تەقەکردنی ناڕاستەوخۆ و بەر مەترسی 

بۆمبە ژمارەیەکی زۆری کاتی وەستاند، و بۆ ماوەیەکی دەستگەیشتنی مرۆیی مانگی حوزەیران لە کۆتایی موسڵ 

زیادبوونی هێرشەکان لەسەر بە دوابەدوای 

ئامانج گرتنی هاوواڵتیان لە شەرگات، 

لە ناو شارەکە نیگەرانیەکانی پاراستن 

 . زیادبوون

ەی هاوواڵتیانئەو بۆ بارودۆخە مرۆییەکان 

دەمێننەوە کە لە ناو شارە کۆنەکەی موسڵ 

  .خراپتر دەبێت زیاتر

لە لە هێرشە خۆکوژیەکان  ی زۆرژمارەیەك

ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ دەستگەیشتنی مرۆیی 

مانگی لە کۆتایی  بۆ ماوەیەکی کاتی وەستاند

 حوزەیران.
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گەڕانەوەی ئاوارەکان. ناوچەکانی  لەلە ژێر زبڵ و خاشاكی خانووە ڕووخاوەکان دۆزرابوونەوە چێندراوەکان 
لەو هەتا چەکە تەقەمەنیەکان. بوونی زیادلە دەرەنجامی دەدەن وەکو قوربانیەکان  ۆرزباجێکی بەردەوام هاوواڵتیان 

بە ناچاریەکانیان پابەند بن کە الیەنەکانی ئەم ملمالنێیە ئەوەش زۆر گرنگە ، دێن بە کۆتاشەڕوپێکدادانەکان کە  داکاتە
   بۆ ناوچە سەالمەتترەکان.ملمالنێ بەجێبێڵن ناوچەکانی ڕێگەیان پێبدەن هاوواڵتیان، و بۆ پاراستنی 

 چاککبوونەوەیداهات یارمەتی بە جۆراوجۆرکردنی ئەوەی دۆزیوەتەوە، کە  ێکۆڵینەوەیەكل
  زیانیان پێگەیشتووە سەرۆك خێزانانە دەدات کە بەهۆی ملمالنێوە ئەو

 کراوەرپێشنیادابینکارانی سەرۆك خێزان وەکو ڕۆڵی ئافرەتان قەبارەکان بۆ فراوانکردنی 
لە زیان بەرکەوتووی داعش ملمالنێ لە ناو کۆمەڵگاکانی 'شیکاری ڕەگەز و تازە،  ێکۆڵینەوەیەکیلئەنجامەکانی 

بەهاناوەچوونی مرۆیی ڕەگەز و بەرنامەدانانی هەستیار و  -ملمالنێ یپێشنیارەکان دابین دەکات بۆ ، عێراق'
 لە کۆتایی مانگی ئایارڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ئافرەتان ئۆکسفام و ڕێکخراوی لەالیەن پەرەپێدان، 

 . ەدەرچوو
  

دۆزینەوەکان، بە گوێرەی 
پێش وەختەی ڕەگەز بڕیارەکانی 

کە ڕۆڵەکانی لەبارەی کرێکاری 
پارێزگاری کردن و دابین کردن 

ڕۆڵەکانی دادەنێت بۆ پیاوان و 
بەرپرسیارێتیەکان بۆ و  ماڵەوە

ئەو بەهۆی خراپبوون ئافرەتان 
ڕەگەز کە شێوازە توندئاژۆیەی 

داعش بەسەریان دا لەالیەن 
  سەپێندرابوون. 

ژێر دەسەاڵتی داعش، ئافرەتان لە 
ڕێگریان لێکرابوو لە کارکردن و 

لە پەیوەندی کردن قەدەغەکرابوون 
لە بە پیاوان لە دەرەوەی خێزانیان 

بەو هۆیەشەوە  ،شوێنە گشتیەکان
بۆ زیادکرد فشاری لەسەر پیاوان 

بژێوی ژیان دابین کردنی 
ەو گروپەی کە لەمەترسیدان. لبریتین بەتایبەتی ئافرەتەکان سەرۆك خێزانە مەشقکردنێك، وەها لە ژێر بۆخێزانیان. 

بەشداری لە هاندانی پەرە بە ئەگەری ڕێگاکان دەدەن  نووسەرانی ئەم دراسەیەکەمکردنەوە، ی ستراتیجیەتێکهەر وەك 
بۆ ڕەگەزی کلتوری پەروەردەی داهات کە دەیانهێڵێتەوە لە شێوازی کۆکردنەوەی ڕەگەزی مێ لە چااڵکیەکانی کردنی 

 ئەو گروپانەی کە زۆرترین زیانیان پێگەیشتووە. بۆ بە تایبەتی مێ، 
  

: لە ژێر دەسەاڵتی داعش، پیاوان وکوڕانهەیە لەسەر پیاوان نەرێنی کاریگەریەکی توندئاژۆیی ڕەگەزیش شێوازی 
ی ڕەگەزکلتوری بۆ  پەروەردەی لە پێشبینیەکانیلە گوزەراندنی ژیان بوونەتەوە  وبەندە زیادکراوەکان کۆتدووچاری 

بە خراپی زیانیان بە شێوەیەکی تایبەتی پەیوەندی بە داعشەوە بکەن وە ئەو کەسانەی کە ڕەتیان دەکردە. نێر
ڕاستیان نەکردۆتەوە بۆ لەسەر ئەو کەسانەی کە پشتداعش یان لەالیەن ەرسزایەکان خرانە سلەو کاتەی پێگەیشتبوو، 

لە ئەنجامیشدا، پەیوەندی کردن بە داعشەوە کە ئەمەش ئاستەنگی دروست کرد لە توانایان بۆ بەدەستهێنانی داهاتێك. 
زیاتر ژیەکانی سەرۆك خێزانیشی وە هەروەها بارگر، کەمترکردەوەسەرچاوەکانی زیاتر ئاوارەبوون بۆ زۆربەیان 

   کرد. 
 
 ونزیكبوونەوەیان بۆ بە جۆراوجۆرکردنی کردووە  یژیانبژێوی دەستپێشخەریەکانی ی رپێشنیا ێکۆڵینەوەکەل

دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی کە ئەمەش ی ئافرەتان، بۆ دامەزراندنگونجاوی کلتوری و  نەریتیدەرفەتەکانی لەخۆگرتنی 
ە ستراتیجیەکاندانانی لە هەمان باردا لەو کاتەی ، پەروەردەی ڕەگەزیی بۆ شکاندنی شێوازکۆمەاڵیەتی دەنگدانەوەی 

بەرنامەدانانی بۆ دڵنیابوون لەوەی کە ڕەگەز بۆ ئافرەتان، پیاوان، کوڕان و کچان. ڕۆڵەکانی گۆڕینی پەرەپێدانی بۆ 
و نەرم و نیانی، و متمانە بنیاتنانی یارمەتی دەدات بۆ هەستیارە بۆ ملمالنێ کە ئەمەش ڕەگەزی و مرۆیی زیاتر 

  سەرەتایی چاککبوونەوە. قۆناغەکانی لە ماوەی ەهێزکردنی یەکگرتوویی کۆمەڵگا ب
 
 
 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە: 

 freijsen@un.orgنووسینگە، ئیڤۆ فرێجسن، سەرۆکی 
 pond@un.org, Tel. (+964) 0782 780 6086 ,، ڕاپۆرتەکانکەیت پۆند، بەرپرسی 
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ڕەگەز لەسەر بنەمای سنورداریەکانی 

لەسەر ئەو کۆمەڵگایانەی کە لە سەپێندرابوون 

ژێر دەسەاڵتی داعش ژیان دەگوزەرێنن 

بەرچاوی هەبوو لەسەر کاریگەریەکی 

بۆ سەرۆك کۆکردنەوەی داهات، بەتایبەتی 

 خێزانە ئافرەتەکان. 

بژێوی بەرنامەکانی بە جۆراوجۆرکردنی 

بۆ لەبەرچاوگرتنی  وگوزەرانژیان 

شێوازەکانی ڕەگەز یارمەتی ئەو خێزانانە 

کە بۆ سەر ڕێگای چاککبوونەوە دەدات 

  . زیانیان پێگەیشتووە بەهۆی ملمالنێ

پیاوان و کچان و کوڕانی کە زیانیان دەرفەتەکانی داهات سوود دەگەێنێت بە ئافرەتان و بە جۆراوجۆرکردنی 
 دامیان ڕانسسەرچاوە: ئۆچا/ لەالیەن                 .                     پێگەیشتووە بەهۆی ملمالنێ


