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

 و نێودەوڵەتی 

 هەماهەنگی ژیانی خەڵکان ڕزگاردەکات

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

 عێراققەیرانی 
  (٥١١٢ شوباتیی ١٣ –٧)  ٣١ژمارە.   بارودۆخڕاپۆرتی 

 
 

 ی شوباتی١٣ – ٧ماوەی . ئامادەکراوە مرۆییهاوکارانی بە هەماهەنگی لەگەڵ  لە عێراقمرۆیی اروباری ک هەماهەنگینووسینگەی لەالیەن ڕاپۆرتە ئەم 
ئەم  .بێتاچیتر دەقیق ندانراون ڕاپۆرتە  لەمستێك بە لیکە شوێنەکان ژمارەکان و کە هەیە  یئەگەربارودۆخەکە ەمەکی ڕهەلەبەر گۆڕانی . لە خۆدەگرێت ٥١١٢

ی ٥٥ لە دەوروبەری داهاتوو اپۆرتی ڕ دەگرێت.ئینگلیزیەکەوە سەرچاوە وەرگێڕدراوە وێنەی فەرمی نیە، بەڵگەنامە فەرمیەکە لە وێنەی  ی کەبەڵگەنامە
 . باڵودەبێتەوەدا  ٥١١٢ یشوبات

  هەواڵە سەرەکیەکان 

  دەگرێت عێراق دا خاکی زۆر لەبەشێکی دەست بەسەر داعش .  

  خۆراك دابەشکردنەکانی بە دەستی جیهانی ڕێکخراوی خۆراکی

 هەیە. بەردەوامیان هەڵسەنگاندنەکان ئەلقوش؛ زومار و کردووە لە 

  ،بە پێویستیان و دیبەگەن لە ناوەخۆیی ئاوارەی  ١١١١لە هەولێر

 پاك و خاوێنی هەیە. پێداویستی و خاوێنکردنەوە و  ئاوهاوکاری 

  ئاژانسەکانی دەمێنێتەوە. بە بارگرژی کەرکوك بارودۆخەکە لە

 بەڕێوە دەبەن. بە ئاگاداریەوە خۆیان کارەکانی فریاگوزاری 

  لە ئاوارەی ناوەخۆیی ئەلوەند بۆ خێوەتگەی پێویستن زیاتر هاوکاری

 )دیالە(. 

 
 
 
 

  وانینێکی بارودۆخەکەڕتێ

گەلێك بەشێکی لە عێراق و شام ئیسالمی دەوڵەتی چەکدارەکانی  ئەوەی لە دوای ەڕاپۆرت نەکراونوێ هیچ ئاوارەبوونێکی لە پارێزگای ئەنبار
ئاسمانی بنکەیەکی لە شوبات، کە هەڕەشەی ی ١٥لە ڕۆژی ئەلبەغدادی شارۆچکەی ڕۆژئاوای لە بەسەرداگرت  یاندەست عێراقخاکی زۆر لە 

لە داعش ڕومادی. ۆژئاوای ڕکیلۆمەتر لە باکوری  ٥٢نزیکەی دەکەن، هێزە عێراقیەکان بە  ڕاهێنانئەمرکیەکان سەربازە کە دەکرد لەو شوێنەی 
بریتی بوو ئەلبەغدادی شارۆچکەکە، کەوتنی تاکو شارۆچکەکە. پێشڕەوی بکەن بەرەو پێش ئەوەی ئەلبەغدادی کردە سەر دوو ئاراستەوە هێرشی 

 دابوو. عێراقی سوپای دەسەاڵتی  ژێرلە کە هێشتا ئەنبار ڕۆژئاوای لە چەند شارۆچکەیەك لە لە یەکێك 
 

ڕێکخراوی تر، شوێنێکی بەرەو ێن جولبپێش ئەوەی هێواش نەبنەوە پێکدادانەکان تاوەکو هەڵبێن ن کە زۆر دەترسن لەوەی وڕاپۆرتکراخێزانەکان 
بەدواداچوونی سیستەمی دواهەمین بارودۆخەکە. بە گوێرەی کردنی چاودێری لە بەردەوامە کە، کردووە ڕاپۆرتی بۆ پەنابەران نێودەوڵەتی 

)هەروەك لە ئەنبار ئاوارەبوون پارێزگای لە ناوخۆدی خەڵك  ٣٧٣٣١٥لە ئێستادا نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران، ڕێکخراوی سەر بە ئاوارەبوونی 
زۆر مرۆیی هاوکاری کە ڕێگربووە لە و داوە شارۆچکەکەی گەمارۆی داعش مانگ دەبێت، بۆ چەندین (. ٥١١٢کانوونی دووەمی ی ٥٢

ڕێگری  داعش کەڕاپۆرت کراوە کردۆتەوە. پشت ڕاستیان ناوەخۆیی فریاگوزاری هاوکارانی هاوواڵتیان، دەستی بە  ئەوەی بگاتبۆ پێویست 
 شارەکە. جێهێشتنی بەلە هاوواڵتیان لە کردووە 

 

 لەم شوێنەموسڵ(. لە )پارێزگای  ئەلقوشزومار و لە هاوکارانی لە ڕێگەی خۆراك دابەش کردنی دەستی کردووە بە جیهانی خۆراکی پرۆگرامی 
ئەمن و گروپی لە . هاوکاران پاراستنکۆمەڵەی دەستەی نیگەرانیەکانی و کە گەڕاونەتەوە  دانیشتوانەی ئەو لەسەردەمێنێتەوە زانیاری بۆشاییەکی 

لە گوند  ١٧-١٢دەوروبەری لەوانە ، پێ بگەیەنرێتدەستیان کە تازە دەتوانرێ لەو ناوچانەی جێبەجێ دەکەن هەڵسەنگاندنەکان خۆراك ئاسایشی 
بە ئاژانسەکان دەکات ئۆچا هاوکاری موسڵ. لە چوار ناوچەی کردووە بە کارەکان دەستیان پێش وەختە لە هاوکاران بەشێك موسڵ. پارێزگای 

 دانوستان و 

 

سەرچاوەی نەخشە: سیستەمی بەدواداچوونی ئاوارەبووانی سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران لە ڕۆژی 
، گروپەکان و دەستەی زانیاری ئۆپەراسیۆنی باو. سنورەکان و ناوەکان کە پیشان ٥١١٢ی کانوونی دووەمی ١٢

ئەوە نیە کە فەرمیە و یان قبوڵکراوە لەالیەن دراون و ئەو هێلکاریەی کە بەکارهێنراوە لەسەر ئەو نەخشەیە مانای 

 دروست کراوە.  ٥١١٢ی شوباتی ١٢نەتەوە یەکگرتووەکان. ئەو نەخشەیە لە بەرواری 

سەرچاوەی نەخشە: سنورەکان و ناوەکان کە پیشان دراون و ئەو هێلکاریەی کە بەکارهێنراوە لەسەر ئەو نەخشەیە 
ی ی شوبات٥١نەخشەیە لە بەرواری  لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکان. ئەممانای ئەوە نیە کە فەرمیە و یان قبوڵکراوە 

 دروست کراوە.  ٥١٥١
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  موسڵەوە. دەسەاڵتدارانی لە ڕێگەی ناوچە ئازادکراوەکان دەستگەیشتن بە ئاسانکردنی بۆ بانگەشە 
لەخۆی دەگرێت خێوەتگە  ١١کۆی لە  خێوەتگە ١١کە دەست پێکردووە، خێوەتگەی بەڕێوەبردنی پرۆژەی ناحکومی ڕێکخراوێکی کۆمەڵەیەکی 

 . زانیاریبەڕێوەبردنی و کۆمەڵگا بەشداری کردنی پاراستن،  –خێوەتگە بەڕێوەبردنی لە سێ ناوچەی دابین دەکرێت هاوکاری دهۆك. لە 
  

لە خێوتگەی ئاوارەی ناوەخۆیی ارە ناوەخۆییەکان بۆ ئاوناخۆراکیەکان کەل و پەلە خۆراك و کردنەکانی دابەش بارەیلەلە ئارادایە چوون بەرەوپێش
تر کە ی تەوالێت ٧٥لەو دەمێننەوە. پاك وخاوێنی ئاو و خاوێن کردنەوە و لە ڕووی بەرەنگاریەکان ، هەرچەندەسلێمانی؛ لە پارێزگای عەربەت 

لە ئێستادا و تەواوکراون یان ١٥تەنها دووەم، کانوونی ی ٢ڕۆژی لە ئاوارە گەیشتووەکان لێشاوی دووەمین لە دوای پالنیان بۆ دانراوە 
ئەو . ر بنیاتنان دانکە لە ژێئەوانی تریش لەگەڵ کاردەکەن، 

هێواش کردووەتەوە. تەوالێتانەی ئەم تەواوکردنی بەم دواییە بارانەی 
پالن توانای لە بەرامبەر و لە خێوەتگەکەن خێزان  ٥٧١٢لە ئێستادا 

  . دەبێت خێزان ١١١١تەنها کە بۆ دانراوی 
 

خێوەتگەی بۆ تەواوکردنی زیاتر پێویستە وکاری هاکاتەدا،  لەم
دیالە( بۆ ئەوەی پارێزگای خانەقین )لە ئەلوەند ئاوارەی ناوەخۆیی 

ئاوارەی لە خێوەتگەی کە ئێستا ئاوارە ناوەخۆییەکان بگوازرێنەوە 
تەواو باڵەخانە کە لە ئەوانەی هەروەها ، عەلیاوەنناوەخۆیی 

چەسپ لە خێوەتگەکە سەد ڕەشماڵ پێنج . دەمێننەوەنەکراوەکان 
پارچە پێشبینی دەکرێن بۆ  کە ڕەشماڵ ٢١١زیاتر لە لەگەڵ  کراون.

دەسەاڵتداران. لەالیەن هەڵپەسێردراو تەرخانکراوی زەویەکی 
بۆ باشتر خانەقین لە دەبن پێویست گروپ زیاتری هاوکارانی 

باسیان کە تر نیگەرانیەکانی بەرنامەکان. و چاودێریکردنی  پالندانان

جۆریەتی و گونجاوێتی بریتی بوون لە لێوە کراوە 
هەماهەنگی  هەروەهاپەلە ناخۆراکیەکان، کەل و دابەشکردنەکانی 

  ناوەخۆیی. دەسەاڵتدارانی لەگەڵ کردن 
 
 
 

 مرۆیی بەهاناوەهاتنی

 پێداویستی پاك و خاوێنی خاوێنکردنەوە و و  ئاو  

 پێویستیەکان: 

  ە ئەوهەولێر( )پارێزگای لە ن دیبەگەشوێنی ئاوارە ناوەخۆییەکانی لە  نگوێرشارۆچکەی  خەڵكیکە ئاوارەی ناوەخۆیی  ١١١١خەمالندنی
  پێداویستی پاك و خاوێنین. ئاو و خاوێنکردنەوە و گونجاوی هاوکاری بەبێ ماوەی مانگێك دەبێت 

 
 موسڵ( لەو )پارێزگای لە زومارن شارۆچکەی دەوروبەری لە گوندەکانی پاك وخاوێنی پێداویستی خاوێنکردنەوە و ئاو و ی انهاوکار

 گەڕاونەتەوە. ئاوارە ناوەخۆییەکان لە  کەمژمارەیەکی شوێنەی کە 
 

  لە ئاوارە ناوەخۆییەکان خێوەتگەکانی لە ئاوارە ناوەخۆییەکان مندااڵنی نێوان لە سەریان هەڵداوە سۆریکە نەخۆشی لە بارەی ڕاپۆرتەکان
 کەربەال. پارێزگای 

 

 

 وەاڵمدانەوە: 

  دەوروبەری لە دابین دەکەن گوندێك چەند لە سەالمەت خواردنەوەی ئاوی پاك و خاوێنی پێداویستی خاوێنکردنەوە و ئاو و هاوکارانی
 ئێستا. ئاوی تۆڕەکانی ەوەی نۆژەنکردنهەروەها ئاوارە گەڕاوەکان، زومار بۆ شارۆچکەی 

 
 سلێمانی(. لە )پارێزگای عەربەت ئاوارەی ناوەخۆیی لەخێوەتگەی کەس دابین کراون  ١٠١١١بۆ سەالمەت ئاوی لیتری ملیۆن  ٥ 

 
  ئەلخالدیە، ئامریات یە، لە ئەلحەبانئاوارەی ناوەخۆیی  ١١٣١١بۆ زیاتر لە  دابین کراوەڕۆژانە لیتری  ٥٢١١١١زیاتر لە  کەئاو تانکەری

 ئەنبار(. ئەلنەخیب لە )پارێزگای ئەلفەلوجە و 
 

ی ئاوارەخێوەتگەی پێداویستی پاك و خاوێنی لە چوون لەسەر ئاو و خاوێنکردنەوە و بەرەوپێش
 ناوەخۆیی عەربەت هێواش بووە 

ئیاسۆن ئەثانسیادیسئۆچا/ لەالیەن   
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  گروپی هەماهەنگی فەرمی ی کۆبوونەوەیەکەم مرۆیی کۆمەڵگای ئەندامانی و حکومەت وەزارەتەکانی بە بەشداری شوبات، ی ١٥لە ڕۆژی
 لە بەغدا. عێراق باشوری ناوچەی بۆ  بەڕێوەچووپاك و خاوێنی بەڕێوە ئاو و خاوێنکردنەوە و 

 
 

 ێگریەکان: ڕو  بۆشاییەکان 

  کەهەولێر( )پاڕێزگای  نیندیبەگە  ئاوارە ناوەخۆییەکان لەبۆ پێداویستی پاك و خاوێنی خاوێنکردنەوە و گروپی ئاو و هاوکارێکی هیچ 
 . هەڵپەساردووەفەرمیکراوەکانی بە خێوەتگە دامەزراندنی  ئەمەش

 
  کەرکوك. کەالر و عەربەت و لە زومار و ئاوارە ناوەخۆییەکان بەهاناوەهاتنی لە  هەیە پاڵپشتی دارایی گرنگ لەبۆشاییەکی 

 
  ئاو لە زومار. دابین کردنی سیستەمەکانی بۆ بەڕێوەبردنی نەوت و مۆلیدە نەبوونی 

 

 ئەمن و ئاسایشی خۆراك 

 :پێویستیەکان
 

  :کۆمەکی خۆراك بریتی یە لە پێویستی سەرەکی بۆ ئەو ناوچانەی خوارەوە 
 
o (ەنبارئ ێزگای)پار ەل ڕوتبەو  یتو ه ەلوجەف ەزاکانیق ەل ەخۆییناو ەیئاوار ێزانیخ ٠٣١١١ ەل یاترز. 

 
o (؛ەاڵحەددینس ێزگای)پار ەل ەڕادوز و سام ەزاکانیق ەل ەخۆییناو ەیئاوار ێزانیخ ٢١١١  

 
o (؛یالەد ێزگای)پار ەل ەعقوبەو ب ەقینخان ەزاکانیق ەل ەخۆییناو ەیئاوار ێزانیخ ٣١١١١ ەل یاترز  

 
o ەغداب یو شار ەتیفیەو ل ەرخو ک ەوسافڕ ەزاکانیق ەل ەخۆییناو ەیئاوار ێزانیخ ٥١١١١.  

 
o  قار. زێبەسرە و میسان و دیوانیە و ئاوارەی ناوەخۆیی لە خێزانی  ٢١١١باشور: پارێزگاکانی 

 
 نەخۆشی لە ڕێگە گرتن  بۆهاوکاریان پێویستە موسڵ سەاڵحەددین و دهۆك و پارێزگاکانی  لەهەژار جوتیاری سەرۆك خێزانی  ٧٢١١

  ژیان و گوزەرانیان. بۆ دڵنیاکردنەوەی مەڕومااڵت 
 

  لە توندوتیژی کە خەڵك لێشاوێکی موسڵ دوابەدوای سەاڵحەددین و دهۆك و پارێزگاکانی دەمێنێتەوە لە  خراپبە شێوەیەکی بارودۆخەکە
 . ی وواڵتشوێنەکانی ترڕایانکردبوو لە 

 
 

 :وەاڵمدانەوە
 
  لەگەڵ موثنی سەاڵحەددین و سلێمانی و دیالە و و  لە پارێزگاکانی کەرکوك دەدەن خەڵكیارمەتی خۆراك من وئاسایشی ئەگروپی هاوکارانی

 . خۆراك دابەشکردنەکانی ی خێرایبەهاناوەهاتنمیکانیزمی 
 

  پێدەبەسترێت و پشتیان  واکەوا دادەنرێن بازاڕەکان  و لە شوێنەکانخۆراك پسوولەکانی مانگ، هەروەك یەك بۆ خێزانی خۆراکی پارچەی
وە نیشتەجێبوون کاتی بە شێوەیەکی بۆ ئەو خێزانانە دابین کراوە کە ، بەرنامەیەوە ئەم بە هۆینابێت  لەسەر وە بە پێچەوانەوە کاریگەری

 چێشتلێنان. ئاسانکاریەکانی دەستیان دەگات بە 
 

  شیکارکردنی بۆ وا بەکاردەهێندرێت کەخۆی نوێ ی زانیاری ئامرازێکی کردنی  جێبەجێلە بەردەوامە خۆراك ئەمن و ئاسایشی گروپی
لە زانیاری بەشداری پێکردنی لە لەسەر ئەمە کاردەکەن لە هاوکاران زۆر ژمارەیەکی عێراق. لەسەرتاسەری خۆراك هاوکاری  کارکردنی

 ئەم دواییە. هەفتەکانی 
 

  لەگەڵ تەواوکراون دیالە و کەرکوكلە بەغدا و گوزەران ژیان و و کشتوکاڵ خۆراك، ئەمن و ئاسایشی لەسەر تێروتەسەل هەڵسەنگاندنێکی ،
 . شوباتمانگی  کۆتایی کە پێشبینی دەکرێن پێش ئەنجامەکان

 
 
 
 



ی بارودۆخی قەیرانی ئاوارەکانی عێراق ٣١ڕاپۆرتی ژمارە   |4 
 

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

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 
 

  لەبەردەم ڕێگر کە دەبێتە ئەنبار وەکو ناوچەی ملمالنێ لە هەندێ خۆراك ئەمن و ئاسایشی لەبارەی بۆ زانیاری زۆر سنوردار دەستگەیشتنی
 مرۆیی. فریاگوزاری کۆمەکی 

 

 کەل و پەلە ناخۆراکیەکان شوێنی حەوانە و  

 : ێویستیەکانپ

  خانووی لە ئاوارەی ناوەخۆیی تر خێزانی  ٥٥٥١١کە زیاتر لە ئاوارەبوون سیستەمی بەدواداچوونی ڕاپۆرتی دواهەمین بەگوێرەی
ئاوارەی خێزانی  ٢٢١١)زیاتر لە خانەخوێ کۆمەڵگای ئامادەکاریەکانی  لەبینراوە کەمبوونەوەیەك کاتدا، لەهەمان بەکرێگیراو دان. 

ئەو ئاوارەی ناوەخۆیی دەبن(. خێزانی  ٢١١١کە )زیاتر لە  دان نەزانراوشوێن نیشتەجێبوونی پۆلینکردنی ناو خودی  لەناوەخۆیی( و 
 دهۆك و کەرکوك. پارێزگاکانی لە لە سەرەتادا بینراون گۆڕانانە 

 
 

 وەاڵمدانەوە: 

 کەرکوك، لەوکاتەی نەجەف و میسان و ئەنبار و لە تەواوکراون ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٧٢١بۆ زیاتر لە ڕەشماڵ کردنەکانی دابەش
ئەو شوێن  داپۆشینیپێداویستیەکانی دهۆك دەژین لە باڵەخانە تەواونەکراوەکانی  کە ناوەخۆیی ترئاوارەی خێزانی  ٧١١زیاتر لە 

  ژیانیان. خەکانی دۆباروبۆ باشترکردنی کە سەریان کراوەیە نیشتەجێبوونانەی 
 

  دیالە و بەغدا و لە عێراق کوردستانی لە هەرێمی ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ١٠٥١بۆ زیاتر لە کەل و پەلە ناخۆراکیەکان دابەش کراون
 زیقار. 

 
  پارێزگاکانی لە تەواوکراوە ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٣٥١١بۆ زیاتر لە ئاوارەکان کۆکردنەوەی سەنتەری  ٢٣١زیاتر لە نۆژەنکردنەوەی

 بەغدا. بابل و نەجەف و کەربەال و 
 

  ،تەواو کراون. شوێنی نیشتەجێبوون یەکەی  ١١نۆژەنکردنەوەی لە بەغدا 
 
 

 

 ڕێگریەکان: سنورەکان و 

  بجولێنن بەرەو ئاوارە ناوەخۆییەکان نەقین بۆ ئەوەی لە خائەولوەند ئاوارەی ناوەخۆیی خێوەتگەی بۆ تەواوکردنی زیاتر پێویستە هاوکاری
باڵەخانە تەواونەکراوەکان کە لە ئەوانەی نیشتەجێن، هەروەها عەلیاوە لە خێوەتگەی ئاوارەی ناوەخۆیی ئەو ئاوارانە ئەوێ کە ئێستا 

 . نیشتەجێن

 

 خێوەتگە بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و   
 

 ێویستیەکان: پ

 لە  لە ژێر بنیاتناندان()کە شێخان گەرماوە و ن و مەمیلیابەردەڕەش و خێوەتگەی دهۆكن، لەوانە کە لە پارێزگای خێوەتگەیەی  ١٢ لەم
 . یان بۆ دانراوەپالن ەی کەتوانای ئەو گەیشتوونەتەلەو خێوەتگایانە نۆ موسڵ، پارێزگای 

 
 ئاو و خاوێنکردنەوە لە ڕووی بەتایبەتی دهۆك، ەسەرتاسەری خزمەتگوزاریەکان لە خێوەتگەکان لوجۆر و جۆرا  ردیستاندە کانیبارودۆخە

، ئەو خێوەتگەکانلە هەموو ئامادەییان هەیە مرۆیی هاوکارانی لەوکاتەی دەکرێت. بۆ چاودێریان بە بەردەوامی و پێداویستی پاك و خاوێنی 
 . ەرەکیەکانس کەل و پەلە ناخۆراکیەخزمەتگوزاریەکانی لە کەم و کوڕیان هەیە هێشتا دواییە کراونەتەوە بەم کە خێوەتگایانەی 

 
  ئاو و خاوێنکردنەوە و ئاسانکاریەکانی بە کۆتاهێنانی چاوەڕێ ی کە هێشتا ئاوارەکان لە بەغدا نوێ ی کۆکردنەوەی سێ سەنتەری

 پاك و خاوێنی دەکەن. پێداویستی 
 

  فریاگوزاری لەناوخودی خانەکانی دامەزراندنی لەوانە خانەقین لە پێویستە خێوەتگە بەڕێوەبردنی بۆ دامەزراوەیی چوارچێوەی کارێکی
ڕێکخراوە و ناوەخۆ دەسەاڵتدارانی بۆ هەردوو توانا بنیاتنانی خێوەتگەکان. بەڕێوەبردنی توانای لەگەڵ ناوەخۆیی حکومەتی دەسەاڵتی 
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 لەناوەخۆیی دەسەاڵتدارانی لەگەڵ بەردەوامە بەدواداچوون لە خانەقین بەڕێوەدەبەن. خێوەتگەکان  واکەناحکومیە ناوەخۆییەکان 
 دیالە(. ئەلوەند لە )پارێزگای ئاوارەی ناوەخۆیی خێوەتگەی بۆ بەڕێوەبەرێکی بەتوانا دەستنیشانکردنی 

 

 وەاڵمدانەوە:

  هەموو و دابین کراوە خێوەتگە بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و گروپی لەالیەن مەشقکردن بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و ۆرکشۆپی
 هەبووە تیایدا. ئامادەییان کە ناوەڕاست باشور و نووسینگەکانی 

 
  خێوەتگە بەڕێوەبەرانی هاوکاری خێوەتگە بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و هاوکارانی خێوەتگە، لەسەر ئاستی هەماهەنگی بۆ هاوکاریکردنی

خێوەتگە لە پێنج  بەڕێوەبردنکۆبوونەوەکانی  بەردەوامی لە ئاسانکردن وهەماهەنگی میکانیزمەکانی بەڕێوەبردنی بۆ دامەزراندن و دەکەن 
لە کۆبوونەوە هاوشێوەکان بۆ ئاسانکردنی کە لە ڕێگا دان هەوڵەکان لەگەڵ شاریە(، گەرماوە و خانکێ و و  ٥بێرسڤی ، لە )باجێت کەندەڵە

 ئیسیان. مەمیلیان و بەردەڕەش و خادیە و کەبەرتوو، داوادیە و لەوانە تر، خێوەتگەکانی 
 
 

 ڕێگریەکان: بۆشاییەکان و 

  بارودۆخە هەیە بە چاککردنەوە کە پەیوەندی چاودێری و  کێشەکانی لەگەڵدەبێتەوە بەرەنگاریەکان خێوەتگە دووچاری بەڕێوەبردنی
هەماهەنگی و گروپی . ٥١١١ی ١١مانگی چەند مانگێك دەبێت لەوەتەی بۆ ماوەی هەندێ لەوانە دهۆك، خێوەتگەی هەندێ لە تەکنیکیەکان 

نیگەرانیەکان و لە دهۆك، پێداویستی پاك و خاوێنی ئاو و خاوێنکردنەوە و گروپی بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبردنی خێوەتگە، 
و  ٥و کەبەرتوو  ١کەبەرتووخێوەتگەیە ئەوانیش )چەمیشکۆ و شەش ئەو کێشە تەکنیکیەکانی سەبارەت بە هەڵسەنگاندنەکانی کۆکردۆتەوە 

پەرەپێدانی و پاك و خاوێنی پێداویستی خاوێنکردنەوە و ئاو و لەسەر کێشەکانی سەرەکی بە شێوەیەکی مەمیلیان(، ئیسیان و بەردەڕەش و 
 خێوەتگەکان. لەناوخودی بۆ خزمەتگوزاریەکان دەستگەیشتنیان و ژیان بارودۆخەکانی کاریگەریان لەسەر شوێنەکە، و 

 
 

 پاراستن   
 
 
 
 

 پێویستیەکان: 

 ئەو ئێستا، چەکداری لە ملمالنێ ی  بەکارهێنراوە ی شەڕێکتاکتیکوەکو ڕەگەزی لەسەر بنەمای سێکسی و توندوتیژی  لەبەرئەوەی
جەستەیی و برینی سەخت و ڕزگاربووانی  خراپەی بارودۆخەئەو لەگەڵ خۆگونجاندن بۆ ت تەواو بەش ناکائێستا خزمەتگوزاریانەی 

 . سەالمەتیپێویستیەکانی یاسایی و پزیشکی و 
 

  بۆ ڕێزی بردنیان ، یانهەڵقۆستنەوەسێکسی، جەستەیی و ئازاردانی کۆمەاڵیەتی، دەروونی خەمی لەبارەی مەترسیان هەیە مندااڵن بەتایبەتی
یان. پەرەپێدانتەندروستیان و بۆ سەر زیانی دەبێت کە کاریان پێ دەکرێت و خێزانەکانیان جیاکردنەوەیان لە ڕفاندن، چەکدارەکان، گروپە 

 عێراقن. ناوەخۆیی لە ئاوارەی  ٥٧٥٠١١زیاتر لە خەمالندنێکی 
 

 : وەاڵمدانەوە

  وەکو خزمەتگوزاریەکان، چاودێریکردن و لە ڕێگەی ئاوارە ناوەخۆییەکان دەستی بگات بە کەوا توانیویەتی پاراستن گروپی ئێستادا، لە
لە سێ بە بەڵگەنامەکردن. بۆ تۆمارکردن و هاوکاری و  پارەی کاش،هاوکاری منداڵ، پاراستنی کە خراونەتە ناو خزمەتگوزاریەکانی 

دەستی بۆ ڕزگاربووانی دابین کراون خزمەتگوزاریەکان ، سلێمانی(هەولێر و )دهۆك و  عێراق لەهەرێمی کوردستانی پارێزگاکەی 
بەشی لەالیەن دابین کراون سەرەکی بە شێوەیەکی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان ڕەگەزی. لەسەر بنەمای سێکسی و توندوتیژی 

فریاگوزاری کۆمەکی کۆمەاڵیەتی و دەروونی و حکومەت ئاژانسەکانی لەالیەن دابین کراون سەالمەت شوێن نیشتەجێبوونی تەندروستی؛ 
دابین جۆری لە دڵنیایی پێکردن و  مەشقلە ڕووی دابین دەکەن هاوکاری ئاژانسە مرۆییەکان ڕێکخراوە ناحکومیەکان. لە ڕێگەی یاسایی 
  بگەیەندرێن. کلتوری هەستیاری و لێهاتوو بە شێوەیەکی  ئەو خزمەتگوزاریانەکە ئەو خزمەتگوزاریانە بۆ ئەوەی کردنی 

 
  ئایدنی عەلیاوە یان ئەلوەند و و بەختیاری گەڕەکی ئاوارە ناوەخۆییەکانی بۆ خێوەتگەکانی جێبەجێ کردووە مەیدانیەکانیان سەردانە هاوکاران

 پاراستن. بە بەڵگەنامەکردن و کێشەکانی ، ئاوارە ناوەخۆییەکانتۆمارکردنی لەسەر نوێ بۆ بەدواداچوون 
 

  ٥١١١شوباتی لە کەس  ٢١١١١١زیاتر لە پێویستیەکان، پاراستن و هەڵسەنگاندنەکانی پاراستن و چاودێریکردنی بەردەوامی لە ڕێگەی 
کە کاش پارەی لەسەر دراوە بۆ هاوکاری کردنی ڕەزامەندیان حالەت  ٥٢١١١ئەو ژمارەیە، زیاتر لە لە کۆی دەستیان پێ گەیەنراوە. 

سوودیان خێزان  ٢٣١١١زیاتر لە . ڕابردووهەفتەی  لەکەسی تر دەنوێنێت  ٧٠٢١ئەمەش وەرگرتووە(. پارەکانیان حالەت  ٥١٧١١)
 تایبەتن.خاوەن پێداویستی کە کەس  ٥١٥١١بۆ زیاتر لە جێبەجێ کراون ڕەوانەکردنەکان و یاسایی، هاوکاری لە وەرگرتووە 

  
 دەروونی هاوکاری عێراق لەسەرتاسەری منداڵ پاراستنی هاوکارانی (، ٥١١٢دووەمی کانوونی ی ٣١)هەتا بەهاناوەهاتن دەستپێکی  لە

بۆ تایبەت پاراستنی هاوکاری کوڕ( و  ٥٥٧١١زیاتر لە کچ و  ١٢٧١١زیاتر لە )منداڵ  ١٣١١١بۆ زیاتر لە وە دابین کردوکۆمەاڵیەتیان 
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)زیاتر جیابۆوە لە خانەوادەکانیان بێ هاوەڵ یان منداڵی  ٢٣١زیاتر لە کوڕ(.  ١٥٥١زیاتر لە کچ و  ١٣١١)زیاتر لە منداڵ  ٣١١١زیاتر لە 
 جێگرەوەی دۆزینەوەییان  خێزانیاندووبارە شادبوونەوە لەگەڵ زیاتر لە بۆ هاوکاری دەستنیشان کراون کوڕ(  ٥٧١زیاتر لە کچ و  ٥٢١لە 

 بۆیان.  چاودێریگونجاوی ئامادەکاریەکانی 
 

 

 پەروەردە  
 

 

 پێویستیەکان: 
 
  ئەمەش مانای ، عێراقلەسەرتاسەری قوتابخانەن لەدەرەوەی هێشتا ئاوارەی ناوەخۆیی مندااڵنی لەسەدای  ٧٢بەرەوپێشچوون، سەرەڕای

 فەرمی. پەروەردەی لە ئامادەییان نیە دایە ساڵی  ١٧-٠کە تەمەنیان لە نێوان ناوەخۆیی ئاوارەی منداڵی  ١٧٥١١١کە ئەوەیە 
 
 
 

 : وەوەاڵمدانە

  عێراقلەسەرتاسەری قوتابخانە لە ئامادەییان هەیە و فەرمی ناو پەروەردەی خراونەتە ئاوارەی ناوەخۆیی منداڵی  ١٠٥١١١خەمالندنێکی ،
 ٣٢١١١کە دەشمینێتەوە ئەوەی و عێراقن کوردستانی هەرێمی لە یان  ١٥٣١١١لەو ژمارانە عێراق. پەروەردەی بە گوێرەی وەزارەتی 

 عێراقن. باشورو ناوەڕاستی لە منداڵ 
 

  لە ناو پەروەردە دەخاتە مندااڵن بەحرکە ئاوارەی ناوەخۆیی خێوەتگەی لە نوێ ی تەواوکراو قوتابخانەیەکی هەولێر،  لە پارێزگای
بۆ تەواو بووە قوتابیان بۆ ناو پۆلەکان خستنە ناوەوەی . دەوامکاتی دوو لە قوتابی  ٧١١بۆ فەرمی پەروەردەی دابین کردنی بۆ خێوەتگەکە 

ئامادە دەبن و قوتابخانە لە کەوا  دابین دەکات قوتابی ١١١١بۆ گواستنەوە  گروپەکە هاوکارێکیلە شەقاڵوە. قوتابخانە خوێندنی پۆلی  ٥٥
 . دابەش بوون دەوامبەسەر سێ کاتی 

 
  ئەنبار. لە پارێزگای ڕەشماڵ  ١٣١لە پەروەردە وەردەگرن فریاگوزاری قوتابی  ١٥١١١زیاتر لە 

 
  بۆ دڵنیاکردنەوەی ئەزموون و  بەرنامەی خوێندنبۆ بەشداریپێکردنی دادەمەزرێنێت نافەرمی پەروەردەی کاری هێزێکی پەروەردە گروپی

 ئاوارە ناوەخۆییەکان. بۆ مندااڵنی فێرکردن دابین کراون  چااڵکیەکانی بااڵیجۆری کە 
 
 

 
 ڕێگریەکان:بۆشاییەکان و 

  لە دابڕنیان کە مەترسی بەتایبەتی بۆ ئەو مندااڵنەی پەروەردە، بە دەرفەتەکانی دەستگەیشتن بۆ زیادکردنی زیاتر پێویستن سەرچاوەی
ئەو ئاوارە ناوەخۆییەکان، هەروەها کانی نوێیە بۆ قوتابخانەداواکراون پەرتووکەکان و قوتابخانە مێزی کورسی و لێدەکرێت. قوتابخانە 

 دادەمەزرێندرێن. هێشتا کە قوتابخانانەی 
 

  
 

 تەندروستی   

 وەاڵمدانەوە: 

  هاوکارانی گروپی تەندروستی بەردەوامن لە دابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی چاودێری تەندروستی بۆ ئاوارە ناوەخۆییە تازە گەیشتووەکان

لە هەفتەی  لە ئەستۆگیراونڕاوێژکردنی پزیشکی  ٥١١١دیبەگە )لە پارێزگای هەولێر(، لەگەڵ زیاتر لە  شوێنی ئاوارەی ناوەخۆیی لە

 ڕابردوو. 

 
  کۆمەڵگا خانەخوێکان لە قەزاکانی ئاوارە ناوەخۆییەکان و بۆ  ووەڕاوێژکردنی پزیشکی دابین کرد ٥٢١١١١ نزیکەیگروپی تەندروستی

هەموو قەزاکان لە پارێزگای دهۆك، لە قەزای کەرکوك )لە پارێزگای کەرکوك(،  هەروەها هەولێر(،هەولێر و شەقاڵوە )لە پارێزگای 

 تەلکێف و ئاکرێ لە )پارێزگای موسڵ( و لە قەزای سلێمانی )لە پارێزگای سلێمانی(. قەزاکانی 

 

 نەخۆش  ٣٢١لەگەڵ  چارەسەریان وەرگرتووەکە  پاڵەپەستۆی خوێنیان هەبوو کەس ١٢١زیاتر لە شەکرە و نەخۆشی لە هەبوون  کەس ٥٥١
پێ هاوکاریان ئافرەت  ٢٥١١زیاتر لە . مێشکیان وەرگرتووەتەندروستی خزمەتگوزاریەکانی کۆمەاڵیەتی و دەروونی هاوکاری کە 

 شارەزا مامانێکی لە ڕێگەی گەیەنراوە 
 

  ڕێگە گرتن خۆراك پێدان و بابەتەکانی تەندروستی، لەوانە  پەروەردەیدانیشتنەکانی لە  ییان هەبووئامادەئاوارەی ناوەخۆیی  ٠١١نزیکەی

 لە نێوان مندااڵن. تیژی سیەکانهەوکردنی پێست، و نەخۆشیەکانی لە 
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 نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی )ئۆتچا(
 www.unocha.org |هەماهەنگی خەڵکی ڕزگاردەکات 

 ژیان و گوزەران  بەردەوامیدان بەیەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی و  

 پێویستیەکان:

  بۆ ئیش و کار پارەی کاش لەگەڵ گوزەران ژیان و چااڵکیەکانی تێکەڵەیەك بوو لە کە بەکۆتاهێنراون دهۆك لە ئەم دواییە هەڵسەنگاندنەکانی
هەروەها کشتوکاڵی نین، کە چااڵکیەکانی و بازرگانی، کشتوکاڵ گشتیەکان،  ژینگەلە دووبارە خەزنکردنەوەی بدات یارمەتی کە دەتوانێ 

 گەڕاونەتەوە. کە ئاوارەکان لەو ناوچانەی ئابووری ناوەخۆیی دووبارە دامەزراندنەوەی 
 

 

  وەاڵمدانەوە: 

  ژیان و گوزەران دەدات دەستپێشخەریەکانی کە یارمەتی خراوەتە کار یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی چااڵکیەکانی ڕوون و ئاشکرای شێوازێکی
کۆمەڵگا ڕاوێژکردنی شەش کەسنەزان لە )پارێزگای هەولێر(. بچووکی قەزای لە کاریگەری گەورەکردنی بۆ بەردەوام ببێت بۆ ئەوەی 

هەفتەیە ئەم هاوکاریان. پێشکەش کردنی بۆ کە لەم دواییە دامەزرا  کاربەدوای گەڕان هاوکاری سەنتەری لە داوە بەڕێوەبەران بە توانای 
 ١١١زیاتر لە لەوانەش و سەنتەرەکەیان کردووە خانەخوێ سەردانی کۆمەڵگای ئەندامانی و پەنابەران ئاوارەی ناوەخۆیی،  ١٢١زیاتر لە 

ئاوارەی ناوەخۆیی دەرەوەی  ١٥، شدامەئەلەگەڵ . تردەرفەتەکانی و  ئیش و کارهاوتاکردنی بۆ مەشقکردن، تۆمارکرابوون کەسانە  لەم
 ١١خێوەتگە، دەرەوەی ئاوارەی ناوەخۆیی تری  ١١و سەنتەرەکە لە تەواوکردووە دامەزرانیان توانای لێهاتوویەکانی  مەشقی خێوەتگە

بە هاوبەشی پیشەیی مەشقی چااڵکیە بەردەوامەکانی لە کردووە بەشداریان کەسنەزان لە  خانەخوێکۆمەڵگای ئەندامانی  ٥١و تر پەنابەری 
 کۆمەاڵیەتی. کارو کاروباری وەزارەتی لەگەڵ 

 
  و ئیش و کار: مەشقەکانی یان لەسەر  ٣٥١زیاتر لە تەواوکرابوون؛ ئیش و کار پەرەپێدانی تری مەشقی  ٧٥عێراق، تری لە ناوچەکانی

ئامرازی پێداویستی ' ، سوودمەندبوو ١٢١زیاتر لە بۆ پسوولە گەیەنرابوون جۆری پاکێتەکانی تەواوکرابوون. پیشەیی مەشقی  ٢٥١زیاتر لە 
 . سوودمەندبوو ٥١بۆ سەر ئیش و کار' مەشقی ' پێداویستی ئامرازی و سوودمەندبوو،  ١١١بەسەر دابەش کران  'پیشەییمەشقی '

 
  لەسەر کاردەکەن ئاوارەی ناوەخۆیی  ٥١١لەوانە دهۆك، ( و هەولێر)لە پارێزگای کەسنەزان لە کاش بۆ ئیش و کار پارەی چااڵکیەکانی

 خێوەتگەکان. دەرەوەی و  ییخێوەتگە دامەزراوەهەردوو لە هەیە چااڵکیەکان بەردەوامیان . گاکۆمەڵژێرخانی چاککردنەوەی پەرەپێدان و 
 

  م هەفتەیە. دەستیان پێ گەیەنراوە لەخەڵك  ١٥٥١١بۆ زیاتر لە خێزانەکان دەکەن هاوکاری کەس  ٥١١١زیاتر لە 
 

 

 ڕێگریەکان: بۆشاییەکان و 

  بگەیەنرێتدەستیان پێ کە ناتوانرێت ملمالنێ بەهۆی زیان بەرکەوتوو کۆمەڵگای لە هەندێ ئەمن و ئاسایش نەبوونی لە بەردەوامی بەهۆی .
ئەو زۆربەی بەرز دەمێنێتەوە، بە شێوەیەکی ئەو خەڵكە جوالنەوەی و تۆمارنەکراون ئاوارە ناوەخۆییەکان زۆربەی هەروەك  ،لەوەش زیاتر

ژیان و گوزەران چااڵکیەکانی بۆ بەتایبەتی دارایی، لە پاڵپشتی کردنی  سنورداریەکانلەمەش، زیاتر هەمیشەیین.  ناونیشانێکیبەبێ خەڵكانە 
پرۆژە تایبەتیەکان هەماهەنگی لەسەر هەژارانە. ئەو خەڵكە زۆربەی پێویستیەکانی پڕکردنەوەی لە ئاژانسەکان لەبەردەم دەبێتە ڕێگر کە 

 هەوڵەکان. دووبارە بوونەوەی لە ڕێگە گرتن زیاتر دەکات بۆ باشترکردنی داوای 
 

   ەکانکەل و پەل   

 پێویستیەکان: 

  زانیاری. بەشداری پێکردنی بۆ باشترکردنی هاوکاران لە نێوان موڵکەکان داریپێکردنی بەشباشترکردنی 

 

 وەاڵمدانەوە: 

  سەر شەقام، بارودۆخەکانی لەسەر نوێکراوە و بەردەوام کەل و پەلی زانیاری دەکات بۆ پێویستیەکان دەستنیشانی کەل و پەل گروپی
 .هەتا دواییو قەرەباڵغیەکان 

 
  دابین و زانیاری بەشداریپێکردنی بۆ باشترکردنی ڕێکخراوە ناحکومیەکان هاوهەماهەنگی دەکات لە نزیکەوە لەگەڵ کەل و پەل گروپی

هاوکاری جۆرێتی بۆ زیاد کردنی خۆی هاوکارانی لەگەڵ دەست پێکردووە دووالیەنەی کۆبوونەوەی گروپەکە . خزمەتگوزاریکردنی 
 کەل و پەلەکان. پێویستیەکانی و کە لەبەردەستدان موڵکەکان هەڵسەنگاندنی بە  خۆی کڕیارانیخزمەتگوزاری 
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  ماڵپەڕێك و لەوانە دابین دەکات، کەل و پەلەکان هەماهەنگی مێزگەردەکانی خزمەتگوزاری، دابین کارێکی وەکو  کەل و پەل،گروپی
ماڵپەڕە بکەن: ئەم تکایە سەردانی بۆ بینین  .تربەرهەمە زانیاریەکانی و ان، نەخشەککۆبوونەوەکان، 

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

 
 
 
 
 

 فریاگوزاریەکان پەیوەندیە گروپی 
 

 وەاڵمدانەوە: 

  و نەتەوە یەکگرتووەکان ئاژانسەکانی ستافی بۆ  لەرەلەری بەرزڕادیۆی  دانان بۆ لە بەرنامەبەردەوامە فریاگوزاری پەیوەندی گروپی
ستاف لە پێکردنی  مەشقشدا، مەئەلەگەڵ بۆ دانراوە. بەرنامەیان ڕادیۆ تاکە  ٥٢٥ .باوبۆ ستانداردێکی ڕێکخراوە ناحکومیەکان 

 بەردەوامی هەیە. ڕادیۆیەکان تەواو گونجاوی  بەکارهێنانی
 
 
 

یهەماهەنگی گشت  

  هەماهەنگی فەرمی کۆبوونەوەی یەکەم  لە بەشداریان کرد مرۆییکۆمەڵگای ئەندامانی  وحکومەت  وەزارەتەکانی شوبات،ی ١٥لە ڕۆژی
 عێراق لە بەغدا. باشوری ناوچەی بەڕێوەچوو بۆ کە  پێداویستی پاك و خاوێنیئاو و خاوێنکردنەوە و گروپی 

 
  جێگری لەالیەن بە سەرکردایەتی دامەزراند مرۆیی فریاگوزاری کۆمەکی کاروباری دەستەی فەرمی بە شێوەیەکی دهۆك پارێزگای

کاری ەکات. دئاوارە ناوەخۆییەکان پەیوەندیدار بە چااڵکیەکانی و هەموو پەنابەرەکان چاودێری مرۆیی کاروباری ئەم دەستەیەی پارێزگار، 
 تر. بەشەکانی یەکەکان و سەرپەرشتیکردنی بەڕێوەبردن و بریتی دەبێت لە جێبەجێکار بەڕێوەبەری 

 
 " دەستی مرۆییەوە دێت قەیرانە  ئەمکە بەهانای عێراقی مەدەنی کۆمەڵگای بۆ ڕێکخراوەکانی  مرۆیی"توانای بەهێزکردنی بەرنامەیەکی

دەکاتە کە بانگەشەیە ئەم ڕۆژی کۆتا لەگەڵ ڕاگەیەندراوە  کخراوە ناحکومیەکانلێژنەی هەماهەنگی ڕێماڵپەڕی لە بانگەشەکە . پێکردووە
 . /http://www.ncciraq.orgزیاتر بۆ زانیاری  ماڵپەڕە بکەئەم سەیری . ٥١١٢ی شوباتی ٥٣
 
 

 
 

 
 

 زانیاری لەسەر قەیرانەکە

ژێم / سەربازی، شان بە ڕ، گروپە چککدارەکانی ئۆپۆزسیۆن، لەوانە بەعسیەکان، میلیشیا عەشایریەکان و ئەندامانی پێشووی ٥١١١ی ی حوزەیران٢لەوەتەی کەوتنی موسڵ لە 
ەکانی حەدین و دیالە. شارق کۆنترۆڵکردووە لەوانە موسڵ، سەاڵفراوانیان لە پارێزگاکانی عێرابەرشان لەگەڵ دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و ڕۆژهەاڵتی عەرەبی، ڕووبەرێکی 

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

ی ی ساڵەمکانوونی دوومانگی لەوەتەی  ئاوارە هەنملیۆن  ٥،٥هەموو جیهان دادەنرێت؛ زیاتر لە عێراق بە گەورەترین دانیشتوانی ئاوارەبووی ناوەخۆ لە ئێستا ناوخۆی عێراق. 
    .ڕابردوو

 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:   

 amiri@un.orgسەرۆکی نووسینگە،  عبدلحەق ئەمیری،

 9201 312 750 (0) 964+ ژمارەی مۆبایلی عێراق: 

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

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

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

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