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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 
  (١١٢٢ شوباتیی ١٧ –١٢)  ٣٣ژمارە.   بارودۆخڕاپۆرتی 

 
 

 ی شوباتی١٧ – ١٢ماوەی . 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 ١١٢٢

 ئاداریی ٨ لە دەوروبەری داهاتوو اپۆرتی ڕ دەگرێت.ئینگلیزیەکەوە سەرچاوە وەرگێڕدراوە وێنەی فەرمی نیە، بەڵگەنامە فەرمیەکە لە وێنەی  ی کەبەڵگەنامە
 . باڵودەبێتەوەدا  ١١٢٢

  هەواڵە سەرەکیەکان 

  عێراق لەسەرتاسەری ئاوارەی ناوەخۆیی ملیۆن  ١،٢نزیکەی

خراوەتە  ڕاپۆرتە مەیدانیەکانیشدەستنیشان کراون؛ 

 شوێنەکەوە. 

 ئاوارەبوون. ئەلبەغدادی بچووکی لە قەزای خێزان  ٨١١١ 

  منداڵ ملیۆن  ٢،٥کە سۆریکە ئیفلیجی و کوتانی هەڵمەتەکانی

 دەست پێدەکات.وواڵت ئامانج لەسەرتاسەری دەکەنە 

  درێژکراوەی  ەکانناوەخۆیی ئاوارەئاشتی بۆ خێوەتگەی(

 .دا تەواو دەبێتنیسانلە مانگی لە سلێمانی( عەربەت، 

  زیاتر لە  بەسەرنەوت  لیترملیۆن  ٢٥،١زیاتر لە کۆی

لەالیەن دابەشکراون ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٢٨٦٦٨١

 . هاوکارانیحكومەت و 

 
 
 
 
 

  وانینێکی بارودۆخەکەڕتێ

تەمی یسس ڕاپۆرتی دواهەمینبە گوێرەی دەستنیشان کراون، شوێن لە عێراق  ١٧١١لەسەرتاسەری ناوەخۆیی ئاوارەی  لە کەس ١١٧١١١١
زیادی ( خێزان ٣٦١٢٦کەس ) ١٢٧١٥٦ ؛ەدەرچووکە لەم هەفتەیە بۆ پەنابەران نێودەوڵەتی سەر بە ڕێکخراوی ئاوارەبووانی بەدواداچوونی 

  ن. ائاوارەبووبەدواداچوونی سیستەمی پێشووی ڕاپۆرتی لە ماوەی کردووە 

 
دانیشتوانی  دۆزینەوەیلە ئاوارەبووان بەدواداچوونی سیستەمی باشترکردنی لەوانە ، ڕوون کراوەتەوە چەند هۆکارێكبەهۆی زیادبوونەکە ڕێژەی 
ی کە تازە دەستنیشان کراون، دانیشتوانەلەو . کرێ نیشتەجێنلە خانووی ئەوانەی  وکۆمەڵگا خانەخوێکان لە ناو کە ئەوانەی لەوانە بینراو؛ کەمتر 

پەرەپێدراوی تیمێکی  لە ڕێگەی دەستنیشانکردن سیستەمی پەرەپێدراویلە ڕێگەی تەنها ئاوارەببوون، بەاڵم ی ئەیلول ٢لەسەدا پێش  ٢٨
 مەیدانی. چاودێرانی 

 
لەسەدا یان  ٢٥کەرکوك )کەس(،  ٢٢٧٥٦١یان  لەسەدا ٢١)کە دەکاتە کراون  چاودێری بەغدالە پارێزگای زیادبوونە سەرەکیەکان ڕێژەی 
کاریگەری چوونەژوورەوە توانای جیاوازی لە ە ک خەسڵەتێکیان هەیەئەو پارێزگایانە کەس(.  ١٢٦٨٦لەسەدا یان  ٢١دیالە )کەس(، و  ١٢١٢١

  بەدواداچوون. و  چاودێری کردن یجێگیریدەبێت لەسەر 

 

 

ی ٢١بەدواداچوونی ئاوارەبوونی سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران هەروەك لە سیستەمی  نەخشە: سەرچاوەکانی
یشان دراون و ئەو هێلکاریەی نسنورەکان و ناوەکان کە دەستەی زانیاری کرداری باو.  گروپەکان و، لەالیەن ١١٢٢شوباتی 

نەخشەیە  لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکان. ئەمیان قبوڵکراوە  خشەیە مانای ئەوە نیە کە فەرمیەکە بەکارهێنراوە لەسەر ئەو نە

 دروست کراوە.  ١١٢٢ ی ئادار٢لە بەرواری 
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 خۆی مەیدانی توانای بۆ پەنابەران نێودەوڵەتی ن، ڕێکخراوی ابەدواداچوونی ئاوارەبووسیستەمی ی چاوپیاخشێندراوەڕێبازی بۆ هاوکاری کردنی 
بەدواداچوونی سیستەمی توانای ئەمەش . کانپارێزگا ٢٨هەموو لەسەرتاسەری کە نێردراون ستاف  ٢٣٧ستاف ەوە بۆ  ٨٢لە فراوانکردووە 

زیادبوونی ئێستا لە ڕێگەی  یهەمەالیەنەی ئاڵۆزبارودۆخی واداچوونی لەسەر چاودێری کردن و بەدبۆ بەردەوام بوون زیادکردووە ی نائاوارەبوو
بەهۆی زیانیان بەرکەوتووە کە ئەو ناوچانەی و تێدا بەرزە هاوواڵتیانی کە ڕێژەی  انەیناوچ ولەئاوارەبوون کە دەست گەیشتن بەو کەسانەی 

 . بکاتەوەپشتڕاست ئاوارەبوون  ڕاپۆرتە سەرەتاکانیبە خێرایی  کە دەتوانێت، وەکەملمالنێ
 

لەم هەفتەیە کە هاوپەیمانان، فرۆکە جەنگیەکانی عێراق و میلیشیاکانی لەالیەن بە هاوکاری عێراقی لەگەڵ ئاسایشی هێزەکانی لە نێوان پێکدادان 
ی ٢١داعش لەوەتەی لەالیەن لە ژێر گەمارۆدابوو کە ئەنبار( لە )پارێزگای ئەلبەغدادی ئاڵۆزی شوێنی لەوانە لە دەوروبەری ، نبەردەوام بوو

ژمارەی لەسەر ژمارە تەواوەکان حەدیثە، ئەلبەغدادی و شارۆچکەکانی چوونەژوورەوە لە نێوان و بارودۆخە الوازەکان بەهۆی کانوونی دووەم. 
 عێراقیسوری خاچی و  مەیدانی کانی مرۆییتیمەلەبارەی زانیاری هەندێ ، ، هەرچەندەدەمێنێتەوەبە ئەستەمی بۆ بڕیاردان ئاوارەبووان 
 وەرگیراون. 

 
کە ئەوانەی لەوکاتەی ، ئەلبەغدادیبچووکی لە قەزای ئاوارەی ناوەخۆیی هەن خێزانی  ٨١١١لە ئێستادا عێراقی، سوری خاچی بە گوێرەی 

هاوکاری نەبوونی لەبارەی ڕاپۆرت دەکەن خێزانەکان . بەغداپارێزگای هیت و و حەدیثە سێ ئاڕاستە: بەرەو کەمەوە بەالیەنی  هەڵبێنتوانیان 
 تەندروستی. کارەبا، ئاو و ئەلبەغدادی، لەوانە خزمەتگوزاریەکان لە ژیان، هەروەها ڕزگارکردنی 

 
خۆراك نەبوونی  ئەنجامیبەهۆی تەوە مرۆیی دەبێکارەساتێکی کە دووچاری ە ەنەوئاگادار دەکقەزاکە حەدیثە ناوەخۆ لە لەوکاتەی، دەسەاڵتدارانی 

 دەمێنێتەوە. تری ئەنبار دەبەستێتەوە بە داخراوی بە شارەکانی کە حەدیثە شەقامە سەرەکیەکەی سێ بە تێبینی کردنی کۆمەکیە پزیشکیەکان، و 
 

شوێنی سەالمەت و دەستیان ناگات بە ئەوێ ئەو دانیشتوانەی و دەمێننەوە، وەکو خۆی پاراستن بەرەنگاریە گەورەکانی موسڵ، لە 
دەستیان بگات بە یان شارەکە جێهێشتنی لە لێدەکات ڕێگریان داعش هەروەك گەورە دان لە مەترسیەکی موسڵ هاوواڵتیان لە خزمەتگوزاریەکان. 

خاڵە چەکدارانی موسڵ. شاری سنورەکانی لە زیاد کردووە پشکنینی خاڵەکانی ژمارەی داعش تەندروستیە سەرەکیەکان. خزمەتگوزاریە 
بە دەیان ، کاتدالەهەمان . بەجێبێڵێتموسڵ  هەوڵ بداتئەگەر تاکو تەقە لەهەر هاوواڵتیەك بکەن پێکرابێت فەرمانیان پێدەچێت پشکنینەکان 

هێرشە ئاسمانیەکانی ئەنجامی بەهۆی ئەلقائم(، )لە ڕێگەی جێدێڵن سوریا کەوا موسڵ بەرەو ڕاپۆرت کراون خێزانەکانیان و داعش چەکداری 
 . ی کە خەریکە ڕووبداتئۆپەراسیۆنە سەربازیەئەو ترسی  و لە هاوپەیمانان

 

هەڵمەتەکە عێراق. دەستی پێکرد لە هەرێمی کوردستانی ی کانوونی دووەم ١١لە ڕۆژی سۆریکە ئیفلیجی و نەخۆشی کوتان لە دژی هەڵمەتێکی 
، ئاوارە ناوەخۆییەکان، خەڵكانی پەنابەرەکانجەختکردنەوەیەك لەسەر ماڵ بە ماڵ دەکاتە ئامانج، لەگەڵ عێراق منداڵ لەسەرتاسەری ملیۆن  ٢،٥

 . یشعەرەبە بەدووەکان دەژین وخوار ستاندەر کە لە شوێنی حەوانەوەی 
 

، ئاوارە ناوەخۆییەکان بۆ ئاشتی خێوەتگەیکارکردن لەسەر 
بەردەوامە سلێمانی، لە ئاوارەی ناوەخۆیی خێوەتگەی فراوانکردنێكی 

لە مانگی ڕێکەوتەکە تەواو بوونی کردنی پێشبینی لەگەڵ لەم هەفتەیە 
کە ئاستی بۆ دیاریکراوە، زەویەکە کە لەو شوێنەی خێوەتگەکە، نیسان. 

 ٦١١١خێزان )زیاتر لە  ٢١١١زیاتر لە لەخۆگرتنی بۆ توانای دەبێت 
خێوەتگەی لە زیادە قەرەباڵغی کەمکردنەوەی کلیلێك بۆ دەبێتە و  کەس(

کەل و پەلە ناخۆراکیەکان و ەشماڵەکان ڕئاوارەی ناوەخۆیی عەربەت، 
لەخۆ خێزان  ١٧١١زیاتر لە عەربەت لە کاتی ئێستادا . دابین کراون

  خێزان.  ٢١١١تەنها پالن بۆ دانراوی توانای لە بەرامبەر ێت دەگر
 

دووەمی قۆناغی خێوەتگە بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و گروپی 
تەواونەکراوەکان و بۆ باڵەخانە تەواو کردووە هێلی بنکەی نەخشەدانانی 

عێراق. لە هەرێمی کوردستانی نافەرمیەکان شوێنە چۆڵکراوەکان، و 
دووەم قۆناغی لە ماوەی بۆ کراوە هەڵسەنگاندنیان شوێن  ٨٢١زیاتر لە 

 ٧٣١زیاتر لە کۆی هەمووی، لە دووەم(. قۆناغی لە هەڵسەنگاندراوەکان لەسەدای شوێنە  ٢)نموونە. شوێنی تازە، بریتی بوون لە شوێن  ١١: 
قۆناغی لەوەتەی چااڵکەکان شوێنە ئەو ژمارەیەی لەسەدای  ٢٨کەمبوونەوەیەك پیشان دەدات لە ئەمەش شوێنە چااڵکەکان. بریتی بوون لە شوێن 
ڕەگەز و  یزانیاری پۆلینکراولەوانە: بۆ هەر شوێنێك دهۆك. زانیاری کۆکراوەتەوە پارێزگای دەکەونە شوێنە چااڵکەکان لەسەدای هەشتا یەکەم. 

و شوێنی حەوانەوە جۆری بە کارەبا، دەستگەیشتن دەستگەیشتن، جۆرێتی ئاو و بەر توخمەکان، بەرکەوتنی سەالمەتی شوێنەکە، تەمەن، 
لە شوێنەکانی ئاستیان بۆ دابنرێت  تاکو وبۆ هەر شوێنێك مەترسی ئاستی لە بۆ بڕیاردان بەکارهێنراوە ئەم زانیاریە . وەلە ملمالنێکەدوورونزیکی 

فرە مەترسی بارودۆخەکانی سلێمانی( لەژێر شوێن لە  ٧و  لە هەولێر ٢لە دهۆك و  ٢)شوێن  ٥ئەو بارودۆخانە، لەسەر بنەمای کاری سەرەکی. 
 دەرکردن دان. مەترسی لە ژێر شوێن  ٥٣دان؛ 

 
 
 

ملیۆن منداڵ ٢.٥بە ئامانجی دەستی پێکرد لەم هەفتەیە سۆریکە ئیفلیجی و هەڵمەتێکی کوتان لە دژی نەخۆشیەکانی   
ئۆچا/ بەهاء ئیلیاسوێنە لەالیەن   
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 مرۆیی بەهاناوەهاتنی

 پێداویستی پاك و خاوێنی خاوێنکردنەوە و و  ئاو  

 پێویستیەکان: 

  وە سەاڵحەددین لە پارێزگای لە ناوچە ملمالنێکان ئاوارەی ناوەخۆیی تازە هەاڵتوون خێزانی  ١١١١: زیاتر لە باشور ناوەڕاست و
ئاو و هەیە بۆ بەپەلەیان  داواکاریکەوا ڕاپۆرت کراون  ومزگەوتەکان و قوتابخانەکان تەواونەکراوەکان، بالەخانە لە نیشتەجێبوون 
 پێداویستی پاك و خاوێنی. کۆمەکیەکانی ، و پاشەڕۆ یفڕێدان کۆکردنەوە و

 
  :دهۆك 

o  ١و  ٢کەبەرتوو ئاوارە ناوەخۆییەکانی لە خێوەتگەکانی ڕاپۆرت کراون ئاو ناتەواوەکانی بڕە . 
 

o  کۆتاییبەم زووانە لەوانەیە  ەکانناوەخۆیی ئاوارەبۆ چەمیشکۆ لە خێوەتگەی ئاو تانکەری  لەبارەیبەرزکراونەتەوە نیگەرانیەکان 
ئاو بۆ هاوواڵتیانی کۆمەکی بۆشاییەك لە لە هەر بۆ دوورکەوتنەوە جێبەجێ کراوە بەدواداچوون پالنێکی بۆ . داوایەکان بێت پێ

 . کەخێوەتگە
 

o  ەکانناوەخۆیی ئاوارەبۆ ئیسیان لە خێوەتگەی گەورە دەمێنێتەوە وەکو بەرەنگاریەکی زبڵ و خاشاك کۆکردنەوەی . 
 

 کاتی پێداویستی پاك و خاوێنی ئاو و خاوێنکردنەوە و بۆ ئاسانکاریەکانی هەولێرپەنابەرانی ئەنجومەنی لە وەرگیراون داواکاریەکان : هەولێر
لە نیشتەجێکراون کاتی کە بە شێوەیەکی ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ١١١سەالمەت( بۆ خواردنەوەی ئاوی تەوالێت و  ٣١)کە دەکاتە 

خێزانی ئاوارەی  ٢١١نزیکەی بۆ کاتی پاك و خاوێنی ئاو و خاوێنکردنەوە و ئاسانکاریەکانی بۆ پێویستی ئاوارەی ناوەخۆیی دیبەگە. شوێنی 
هەندێ هاوکاری دەستنیشان کراون. ئەوانیش مزگەوتەکان( کێڵگەکان و )لە باڵوبوونەتەوە تر ناوچەیەکی چەند زیاتر لە لە کە ناوەخۆیی تر 
بەاڵم دەستی پێ بگەیەنرێت دەتوانرێت ش خاوێنکردنەوەهەندێ ئاسانکاری ئاوەوە، و تانکی لە ڕێگەی لەالیەن دەسەاڵتداران دابین کراوە 

 . ئەم بارودۆخە پالنی بۆ دانراوەقوڵی زیاتر و ەڵسەنگاندنێکی هبەش ناکات. ئەوانە 
 

 وەاڵمدانەوە: 

  باشور: ناوەڕاست و 
o  :فەلوجە لە شارۆچکەکانی تانکیە ئاوەکان دابین کردنی لە ڕێگەی دەستیان پێ گەیەنراوە ئاوارەی ناوەخۆیی  ٨١١١١زیاتر لە ئاو

ئاوارەی خێزانی  ١١١١ئاو بۆ بوتڵی  ١١١١١دابین کردن و دابەشکردنی  لەگەڵ ئەوەشدا ئەنبار(، )پارێزگای نوخەیب( لە و 
 سەاڵحەددین(. سامەڕا )لە پارێزگای قەزای لەسەرتاسەری باڵوبوونەتەوە و وون کە تازە نیشتەجێبناوەخۆیی 

 
o دابەش ئاوی پاشەڕۆ، و بەتاڵکردنەوەی لە ڕێگەی   دەستیان پێ گەیەنراوبووئاوارەی ناوەخۆیی  ٢١١١١کە: زیاتر لە ەبارودۆخ

میسان و کەربەال و  پارێزگاکانی لەحەمامەکان و تەوالێتەکان چەسپ کردنی و پاشەڕۆ فڕێدانی ، ەکانزبڵ ەعەلالگکردنی 
 بەغدا و بابل. ئەنبار و سەاڵحەددین و 

 
o  :ی کەل و پەلپێداویستیەکانی لە دابەشکردنی ئاوارەی ناوەخۆیی سوودیان وەگرتووە  ٢١٨١١پێداویستی پاك و خاوێنی

 سەاڵحەددین. میسان و پارێزگاکانی تان لە ئافرەخاوێن کردنەوە بۆ پارچەکانی خاوێنکردنەوە بۆ هەرزەکاران و 
 

 :ئاوارەی ناوەخۆیی )لە خێوەتگەی  ٧لە خۆی گرتۆتە ئەستۆی پاشەڕۆی دهۆك کۆکردنەوەی شارەوانیەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی  دهۆك
موسڵ( کە سوودی گەیاندووە بە نزیکەی شێخان لە )پارێزگای داودیە و گەرماوە و ، و لە خانکێ و  ١و ٢باجێت کەندەڵە بێرسڤی  دوو و 

  .ئاوارەی ناوەخۆیی ٧٢١١١
 

 
 ێگریەکان: ڕو  بۆشاییەکان 

  ،کەم  و کە حکومەت ی بۆ ئەو شتانەزەوی لەسەر پێویستیەکان و گەورەکان بەرەنگاریە لە یەکێکە هێشتا پاشەڕۆ بەڕێوەبردنی لە دهۆك
 پاڵپشتی دارایی. لە هەیە کوڕی 

 
  بۆ سنوردارن سەرچاوەکان پاك و خاوێنی. خاوێنکردنەوە و ئاو و بۆ بەهاناوەهاتنی  وەکو ڕێگریەك دەمێنێتەوەلە هەولێر، پاڵپشتی دارایی

 دیبەگە. ناوچەکان وەکو لە پێویستیەکان سەرهەڵدانی 
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 کەل و پەلە ناخۆراکیەکان شوێنی حەوانەوە و  

 پێویستیەکان:

  ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ١٧٥١١١کە نزیکەی باشوری عێراق ناوەڕاست و لە ئاوارەبووان بەدواداچوونی سیستەمی ڕاپۆرتی دواهەمین
بە شێوەیەکی زۆر خراپ دان، شوێنی حەوانەوەی ئامادەکاریەکانی لە لەسەدای ئەو سەرۆك خێزانانە  ٢٧)لەگەڵ کەس  ٢٦٧١١١١/ 

ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٢٣٣١١١نزیکەی عێراق لە هەرێمی کوردستانی لەوکاتەی موسڵ(؛ نەجەف و کەرکوك و لە ئەنبار و سەرەکی 
بە شێوەیەکی ی خراپ دان، شوێنی حەوانەوەلە ئامادەکاریەکانی لەسەدا کە  ١٨)لەگەڵ دەستنیشان کراون دا لە ئێستا کەس  ٨١١١١١یان 

 (. دهۆكلە سەرەکی 

  

 وەاڵمدانەوە: 

  لە باڵەخانە خراپ ژیان بەسەر دەبەن شوێنی حەوانەوەی ئامادەکاریەکانی لە ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٧٢١، زاخۆ(لە دهۆك )لە قەزای(
 ان. ژیانیبارودۆخەکانی بۆ باشترکردنی وەرگرتووە حەوانەوەیان شوێنی داخستنی تەواونەکراوەکان( پێداویستیەکانی 

 
  حکومەت و لەالیەن ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٢٨٦٦٨١بۆ زیاتر لە نەوت دابەش کراون لیتر ملیۆن  ٢٥.١زیاتر لە کۆی ئیمڕۆ، تاکو

 گروپەوە.هاوکارانی 
  
  کە ئاوارەکان، کۆکردنەوەی سەنتەری  ٢٢١زیاتر لە نۆژەنکردنەوەی

 ٣١واسیت )زیاتر لە  لە دۆتەوەکرکۆئاوارەی خێزانی  ٢٢١زیاتر لە 
ئاوارەی خێزانی  ١٢١بۆ زیاتر لە ئاوارەکان کۆکردنەوەی سەنتەری 

بۆ ئاوارەکان کۆکردنەوەی سەنتەری  ٧١)زیاتر لە دیالە ناوەخۆیی( و 
نۆژەنکردنەوەی بەغدا، ئاوارەی ناوەخۆیی(. لە خێزانی  ٣١١نزیکەی 
 تەواو کراوە. وەی تاکە کەسیش شوێنی حەوانەیەکەی  ٥١زیاتر لە 

 
 

 ڕێگریەکان: بۆشاییەکان و 

  کە کردووە تێبینی ئەوەی سلیمانی لە پارێزگا فریاگوزاری خانەی سەرۆکی
هەندێ نەوت، هەروەك دابەش کردنەکانی لەبارەی هەبوون ناڕەزاییەکان 

هەر تریش خێزانەکانی وەرگرتووە و دووجار نەوتیان لە خێزانەکان 
بانگەشە پارێزگا فریاگوزاری خانەی سەرۆکی وەرنەگرتووە. هیچیان 

کەل و پەلە شوێنی حەوانەوە و گروپی لەگەڵ دەکات بۆ کۆبوونەوەیەك 
هەماهەنگی و هەڵبژاردن پێوەری زیاتر لە کردنی  بۆ باسناخۆراکیەکان 

هەولێر پەنابەرانی ئەنجومەنی لە هەولێر، گروپەکان. ئەندامانی لە نێوان 
 . گەیەنراوەلەو بڕە نەوتە کەمتر کە دەلێت 

 
 

 ئەمن و ئاسایشی خۆراك 

 :پێویستیەکان
  لە ئاوارە ناوەخۆییەکان و  مەڕدارەکانو جوتیاران و  دانەوێڵەبەرهەم هێنەرانی لە سەرۆك خێزان کە پێکهاتبوون  ٢٢١١١١دەوروبەری

ژیان و هاوکاری بە پێویستیان کراون  کۆنتڕۆڵلەالیەن حکومەتەوە کە ئەو ناوچانەی لە ناوچە ملمالنێکان و خانەخوێکان، کۆمەڵگا 
 . هەیە پارەی کاش بۆ ئیش و کارو گوزەران 

 
  سەاڵحەددین و موسڵ و ئەنبار و لە پارێزگاکانی بۆ هاوکاری خۆراك هەیە  ەكپێویستیکە ڕاپۆرت دەکەن نیشتمانیەکان ناحکومیە ڕێکخراوە

 باشور. پارێزگاکانی و دیالە 
 

 :وەاڵمدانەوە
 

  پارێزگا )بە  ٢٨لە کۆی  پارێزگا ٢٧لە وەرگرتووە خۆراکیان هاوکاری کەس ٢١١١١١١مانگی شوبات، زیاتر لە دەستپێکی لەوەتەی
و  جیهانیخۆراکی پرۆگرامی ڕێکخراوی لە دەست گەیشتن، بەرەنگاری بارودۆخی سەرەڕای سەاڵحەددین(. پارێزگای دەرهێنانی 
 ئەنبار. کەرکوك و دیالە و لە پێ دەگەیەنرێت دەستیان کە بە ئەستەم  پارێزگایانەی وئەنجام دەدەن لەدابەشکردنەکان خۆی هاوکارانی 

 
  عێراق، زیاتر لە لە هەرێمی کوردستانی خۆراك پسوولەکانی بە پێدانی هاوکاری کرابوون یان  ١٢١٢١١سوودمەندبووانە، ئەو لە کۆی

بەهاناوەهاتنی بەپەلە خۆراکی پارچەی یان بە پێدانی  ٣٣٣١زیاتر لە پارێزگا، و ٢٧لە خێزانی خۆراکی پارچەی بە پێدانی یان  ٢١١٦٨١١



ی بارودۆخی قەیرانی ئاوارەکانی عێراق ٣٣ڕاپۆرتی ژمارە   |5 
 

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

 بەهاناوەهاتن. خێرای میکانیزمی لە ڕێگەی 
 

 سەوزە و میوە تۆیەکانی بە پێدانی  هاوکاری کرابوون خۆراكئەمن و ئاسایشی هاوکارانی لەالیەن هەژار جوتیاری سەرۆك خێزانی  ٢١١١
 دیالە. موسڵ و سەاڵحەددین و دهۆك و لە هەولێر و کشتوکاڵی بۆ بەرهەمهێنانی 

 
  سامەڕا و کەربەال و پارەی کاش بۆ ئیش و کار لە بۆ چااڵکیەکانی دەکەنە ئامانج سوودمەندبوو  ٦٣١ئەمن و ئاسایشی خۆراك هاوکارانی

 لە کۆمەڵگا خانەخوێکان. زیان بەرکەوتوو کشتوکاڵی ژێرخانی چاککردنەوەی و موڵکەکانیان بۆ نۆژەنکردنەوەی بەغدا 
 

  بەغدا و دیالە و لە ئەنبار و ژیان و گوزەران کشتوکاڵی و هەڵسەنگاندنەکانی تێروتەسەل، خۆراکی بۆ ئەمن و ئاسایشی کۆتا ڕاپۆرتەکان
 شوبات. مانگی لە کۆتایی کەرکوك پێشبینی دەکرێن 

 

 

 خێوەتگە بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و  
 

 پێویستیەکان:

  کە هەماهەنگی بۆ دڵنیاکردنەوەی بەوە هەیە کە بەهێز بکرێت پێویستی حکومەت  بەشانیهاوخێوەتگەی بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و توانای
ئامادەکاری حکومی، خێوەتگەی بەڕێوەبردنی بۆ بەهێزکردنی پێویستیەك هەیە هەیە. بوونی کاریگەر ڕێکخراو و گشتگیر و یەکی 

کەسایەتی ناوەخۆیی ، خێوەتگەبەڕێوەبردنی هەماهەنگی و گروپی هاوکارانی لەگەڵ هەماهەنگی کردن لە بەهاناوەهاتن توانای نیشتمانی، و 
 نیشتمانی. و 
 

  بکرێن دەستنیشان شێوەیەکی کاریگەربە  ئەوەی بۆنافەرمیەکان لە خێوەتگە کە نیشتەجێ بوون ئاوارە ناوەخۆییەکان مرۆییەکانی پێویستیە . 
 

 

 وەاڵمدانەوە:

  کە بەڕێوەبردبەشداربوو  ١٣لەگەڵ ۆرکشۆپێکی خێوەتگە بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و گروپی مانگی شوبات، ی  ٢٢و  ٢١لە نێوان 
و  (ACTED)ڕێکخراوی کی و دانیمارپەنابەرانی ئەنجومەنی و بۆ پەنابەران بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان کۆمیسیاری ڕێکخراوی لەالیەن 
توانای بنیاتنانی  بۆ پێویستیلەسەر ن ڕێککەوتبەشداربووان بۆ پەنابەران. نێودەوڵەتی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی و ڕزگارکردنی لێژنەی 
کە نیشتمانی ڕاهێنەرانی لە دەستەیەك دروست کردنی هەروەها وواڵت،  تەواویلەسەر ئاستی خێوەتگە بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و گروپی 

 . ستافی هاوکارانی ناوەخۆیینیشتمانی و ستافی پێکهاتووە لە 
 

  مەشقی کی یەکەم دانیمارومەنی پەنابەرانی ئەنج وخێوەتگە بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و مانگی شوبات، گروپی ی  ٢٥و  ٢٢لە نێوان
کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە ڕێکخراوی بەرپرس لە  ٢١بە بەشداری کردنی ەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە بەڕێوەچوو هڕاهێنەرانی 

لەسەر دەکەن ئاوارە ناوەخۆییەکان خێوەتگەی بەڕێوەبەرانی مەشق بە ڕاهێنەرەکان دانیمارکی. ئەنجومەنی پەنابەرانی و یەکگرتووەکان 
 . خۆیانئۆپەراسیۆنی ناوچەکانی 

 
  هەولێر. سلێمانی و لە دهۆك و بە کۆتا هێناوە خێوەتگەی خزمەتگوزاری نەخشەیەکی خێوەتگە بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و گروپی

خزمەتگوزاری دابین کردنی کە هەماهەنگی بۆ دڵنیاکردنەوەی ئامرازێکی بانگەشەیەك و وەکو بەکاردەهێنرێن و شیکار دەکرێن ئەنجامەکان 
هەرێمی سێ پارێزگاکەی لە پێدەکرێت دەستی زوو لە ماوەیەکی خێوەتگە بەڕێوەبردنی هەڵسەنگاندنەی ئەم لە ئارادایە. گشتگیر کاریگەر و 
 عێراق. کوردستانی 

 
  بنیاتنانی  تواناینەخشەدانانی لە بەکاردەهێنرێن خێوەتگە بەڕێوەبردنی هەڵسەنگاندنی خێوەتگە و خزمەتگوزاری نەخشەدانانی هەردوو

 خێوەتگە. بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و  ستراتیژی
 

 
 

 پاراستن   
 
 

 
 

 پێویستیەکان: 

  هاوکاری و کە هیچ ڕاپۆرت دەکەن بەغدا دەگەنە کە ئەو ئاوارە ناوەخۆییانەی دەمێنێتەوە، لەگەڵ داعش لە ژێر کۆنتڕۆڵی حەدیثە ناوچەی
 . پچڕاوەکارەبا ئاو و کۆمەڵگاکە و ناگاتە کۆمەکیەك 

 
  بەسەربردنی ێر( بەردەوامن لە هەوللە )پارێزگای ئاوارەی ناوەخۆیی دیبەگە لە شوێنی ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٧١١زیاتر لە گروپێکی
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پێداویستی پاك و ئاو و خاوێنکردنەوە و ئاسانکاریەکانی و لەگەڵ گشتیەکان باڵەخانە قەرەباڵغی زۆر لە خراپ )بارودۆخێکی ژیان لە 
  جێگرەوە.  یشوێنڕێگری لێکردوون لە جوالنەوە بەرەو کە بەش ناکات( و خاوێنی 

  
  بۆمبە و  مین ڕێژەکانکێلگە لە ئەنجامی ئەمن و ئاسایش دەبنەوە سەالمەتی و کێشەکانی دووچاری زۆر لە ئاوارە ناوەخۆییەکان ژمارەیەکی

لە زۆر لە ئاوارە گەڕاوەکان ژمارەیەکی تایەفەگەری. میلیشای لەالیەن هەڕەشەکان و کۆمەڵگا ناوەخۆیی بارگرژیەکانی چێنراوەکان و 
بە  هەرچەندەبەردەوامە عێراق دایە هەرێمی کوردستانی لە کە بنکەکەی مرۆیی هاوکارانی لەالیەن راوەتە ئەستۆ یگکە ناوچەکانی 

 . دەمێنێتەوەژمارەکەی  سنورداری لە
 

 : وەاڵمدانەوە

  ٢.١هەندێ لە لە داهاتوودا دەستی دەگات بە دەستی دەگات یان گروپەکە  ملمالنێکەوە،بەهۆی کە ئاوارە بوون خەڵکەی ملیۆن  ١.٢لەو 
 . ١١٢٢ساڵی یەکەمی نیوەی لە زیان بەرکەوتوو دانیشتوانانی و ئاوارەی ناوەخۆیی ملیۆن 

 
  خزمەتگوزاریەکانچاودێری کردن و لە ڕێگەی زیان بەرکەوتووەکان  کۆمەڵگالە ئاوارە ناوەخۆییەکان دەستی گەیشتۆتە گروپی پاراستن ،

هاوکاری بەهاناوەهاتن، ڕەگەز و لەسەر بنەمای توندوتیژی لە ڕێگە گرتن منداڵ، پاراستنی کە خراوەتە ناو خزمەتگوزاریەکانی وەکو 
یان  ١٣١٥١زیاتر لە ژمارەیە، کۆی ئەم لە . بە بەڵگەنامەکردنبۆ تۆمارکردن و هاوکاری و مین مەترسی پارەی کاش، هۆشیارکردنەوەی 

دەست پێشخەریەکانی و یاسایی هاوکاری لە سوودیان وەرگرتووە کەس  ٢٦٣١١لە زیاتر تایبەتن؛ خاوەن پێداویستی کە دەستنیشان کراون 
 بەڵگەنامەکان. دەرچوواندنی و ئاوارە ناوەخۆییەکان تۆمارکردنی  ئاسانکردن لەبۆ بانگەشە 

 

  بە  ئاوارە ناوەخۆییەکان دەستگەیشتنی چاودێریبۆ ئەوەی پشکنین لە خاڵە سەرەکیەکانی پاراستن بەردەوامی هەیە چاودێری کردنی
لە لە خانەقین کۆبوونەوە بۆ باسکردن سەرکردە ئایینەکان لەگەڵ پاراستن تیمەکانی بکرێت.  کەسە هەژارەکاندەستنیشانی سەالمەتی و 

لەسەر بنەمای سێکسی و توندوتیژی هۆشیارکردنەوەی هەڵمەتەکانی لە سەرکردەکان بەشداری کردنی وە ئاوارە ناوەخۆییەکان بارودۆخی 
 ئاوارە ناوەخۆییەکان. لە خێوەتگەکانی ڕەگەزی 

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

  ئەگەری لە زیاتر دەبنەوە پاراستنی مەترسی کەوا دووچاری موسڵ سەالمەتی لە دەرەوەی بەدوای بۆ گەران لێکراوە ڕێگریان هاوواڵتیان
موسڵ نەخۆشخانەکانی داعش،  بریندارانیژمارەی زیادبوونی بەهۆی تازەدا، لە بەرەوپێشچوونێکی سەربازیەکان. ئۆپەراسیۆنە ڕوودانی 

پێ ئەولەویەتیان لە بەرهەندێ موسڵ لە هاوواڵتیان  .داعشچەکدارانی لە چارەسەرکردنی دەدەن ئەولەویەت کە لەوەی ڕاپۆرت دەکەن 
 شارەکە.لە نەخۆشخانە گشتیەکانی بۆ چارەسەرکردن نەدراوە 

 

 

 پەروەردە  
 
 

 پێویستیەکان: 
 
 کە تەمەنیان  قوتابخانەتەمەنی مندااڵنی کە بریتین لە  ٦٢١١١١خەمالندنێکی عێراق، سەرتاسەری لەی ملیۆن ئاوارەی ناوەخۆی ١،٢ نزیکەی

زیاتر لە لەو مندااڵنە ساڵی دایە.  ٢ – ١کە تەمەنیان لە نێوان منداڵ  ٢٢٢١١١لەگەڵ خەمالندنێکی ە، ساڵی دای ٢٧تا  ٦لە نێوان 
  نیشتەجێن. ئاوارە ناوەخۆییەکان لە خێوەتگەکانی یان ٢١١١١

لە دەرەوەی و ساڵی دایە  ٢٧تا  ٦لە نێوان کە تەمەنیان ئاوارەی ناوەخۆیی( مندااڵنی لەسەدای  ٧٢)منداڵ کە دەکاتە  ١٦١١١١خەمالندنێکی 
 فەرمی. پەروەردەی لە نیە ئامادەییان و  عێراقلەسەرتاسەری  قوتابخانەن

 
 
 

 : وەوەاڵمدانە

  پەروەردەی زیاتر بۆ فێربوونی ژینگەکانی لەوانە دابین دەکەن منداڵ  ٢٢١١١١بۆ زیاتر لە پەروەردە چااڵکیەکانی لە کاتی ئێستادا گروپەکە
 .داهێنانچااڵکیەکانی نافەرمی و پەروەردەی چااڵکیەکانی دابین کردنی نافەرمی، 

 
  عێراق، قوتابخانە لەسەرتاسەری لە ئامادەییان هەیە و فەرمی پەروەردەی ناو خراونەتە ئاوارەی ناوەخۆیی منداڵی  ٢٥١١١١خەمالندنێکی

کە دەمێنێتەوە لەگەڵ ئەوەی و عێراق دان لە هەرێمی کوردستانی یان  ٢٣٨١١١لەو ژمارانە پەروەردە. وەزارەتی ڕاپۆرتی بە گوێرەی 
 عێراق. ناوەڕاستی باشور و لەسەرتاسەری  ٢١١١١بریتی یە لە 

 
  لەالیەن دامەزراون قوتابخانەکان دهۆك کراونەتەوە. پارێزگای  لە ناوەخۆییئاوارەی خێوەتگەی  شەشلە ڕەشماڵی قوتابخانەی دە

بۆ عێراق کوردستانی هەرێمی حکومەتی ناوەند و  ڕێبازی خوێندنی لە هەردوودابین دەکات فەرمی پەروەردەی کە گروپ هاوکارێکی 
 کوڕ(.  ٥١٢١زیاتر لە کچ و  ٢١١١منداڵ )زیاتر لە  ٢١٨٦١زیاتر لە 

 
  ئاوارەی منداڵی  ١١١١زیاتر لە لە هەولێر( بۆ پێشوازی کردن لە )پارێزگای کردۆتەوە لە شەقاڵوە تازەی قوتابخانەیەکی گروپ هاوکارێکی
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 نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی )ئۆتچا(
 www.unocha.org |هەماهەنگی خەڵکی ڕزگاردەکات 

 لە قوتابخانە ئامادەن. کە بۆ ئەو مندااڵنەی دابین دەکات زیاتر گواستنەوەی هاوکارەکە ناوەخۆیی. 
 
 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

  عێراق. باشوری بۆ ناو پەروەردە لە ناوەڕاست و ئاوارە ناوەخۆییەکان مندااڵنی خستنە ناوەوەی لەسەر داواکراوە زیاتر زانیاری 
 
 

   ەکانکەل و پەل   

 وەاڵمدانەوە: 

  هاوکاری جۆرێتی بۆ زیاد کردنی خۆی هاوکارانی لە  ٢٢لەالیەن بە بەشداری کردن کۆبوونەوە بەدوو قۆڵی کەل و پەلەکان گروپی
 شوبات. ی ١١لە ڕۆژی کەل و پەلەکان پێویستیەکانی و موڵکەکانی کە لەبەردەستدان هەڵسەنگاندنی بە کڕیاری خۆی خزمەتگوزاری 

 
  دابین کردنی و دەستدان لەبەر سەرچاوەکانی کەبەکارهێنانی بۆ باشترکردنی هاوکاران بەهێزدەکات لە نێوان زانیاری گروپەکە

ئەم سەردانی بۆ بینین تکایە زانیاری تری بەرهەمەکانی نەخشەکان، و لەگەڵ ماڵپەڕەکە وەکو هەماهەنگی کەل و پەلەکان مێزگەردەکانی 
 http://www.logcluster.org/ops/irq14aماڵپەڕە بکەن: 

 
  سلێمانی و بەسڕە، و لە لەبەردەستدایە فریاگوزاریش شوێنی خەزنەی هەولێر. لە دهۆك و کاتی خەزنەی لە دابین کردنی بەردەوامە گروپەکە

 بەغدا.
 

  لە عێراق نوێدەکاتەوە. کۆگاش خەزنەی هەروەها نوێدەکاتەوە و جوگرافیا نەخشەدانان بەرپرسێکی 
 

  (بەغدابەسڕە و مەیدان بۆ نێردراوەتە کەل و پەل )بەرپرسێکی لە پرۆسەدایە کەل و پەل گروپی هەڵسەنگاندنی . 
 

 

 فریاگوزاریەکان پەیوەندیە گروپی 
 

 وەاڵمدانەوە: 

  ن.دابین کراوفریاگوزاریەکان پەیوەندیە لەالیەن گروپی فریاگوزاری پەیوەندی و فریاگوزاری زانیاری تەکنەلۆجیای خزمەتگوزاریەکانی 
دابین لەوکاتەی لەسەر زەوی، مرۆیی ستافی ئەمن و ئاسایشی سەالمەتی و بۆ باشترکردنی ڕادیۆ خزمەتگوزاریەکانی کردنی  دابینلەوانە 
 گفتوگۆ لەسەرکاریگەر  زیاتر بە شێوەیەکیدەدات بۆ ئەوەی بە ڕێکخراوەکان ڕێگە خێوەتگەکان لە ئینتەرنێت  خزمەتگوزاریەکانیکردنی 

 . ئۆپەراسیۆنەکان بکەنهەماهەنگی 
   

  ڕێکخراوی بەیەکەوە لەگەڵ گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان(UNAMI)  لە ژووری ناردن سیستەمی نوێکردنەوەی بە دەستیان کردووە
  .  کاریگەربە شێوەیەکی ی ستافەکان بەدواداچوونتواناپێدانی هەولێر بۆ ڕادیۆی 

 
 

 زانیاری لەسەر قەیرانەکە

ژێم / سەربازی، شان بە ڕ، گروپە چککدارەکانی ئۆپۆزسیۆن، لەوانە بەعسیەکان، میلیشیا عەشایریەکان و ئەندامانی پێشووی ١١٢١ی ی حوزەیران٥لەوەتەی 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  تەەڕووبەرێکی زۆری ئەنبار لە ژێر کۆنترۆڵی داعش دایە. ئەمەش بوو کانوونی دووەمبەرهەڵستکاران دان. لەوەتەی مانگی 

ی ی ساڵکانوونی دووەممانگی لەوەتەی  ئاوارە هەنملیۆن  ٢،١هەموو جیهان دادەنرێت؛ زیاتر لەعێراق بە گەورەترین دانیشتوانی ئاوارەبووی ناوەخۆ لە ئێستا ناوخۆی عێراق. 
    .ڕابردوو

 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:   

 amiri@un.org :سەرۆکی نووسینگە عبدلحەق ئەمیری،

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

 swanson@un.org :، بەرپرسی زانیاری گشتیدەیڤد سوانسۆن

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

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

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

 

http://www.logcluster.org/ops/irq14a
https://twitter.com/OCHAIraq
https://iraq.humanitarianresponse.infoبۆ

