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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 
  (٨١٠٢ ی نیسان٣ –ی ئادار٨٨)  ٣٨ژمارە.   بارودۆخڕاپۆرتی 

 
 

ی ٣ – ی ئادار٨٨ماوەی . ئامادەکراوە مرۆییهاوکارانی بە هەماهەنگی لەگەڵ  لە عێراقمرۆیی اروباری ک هەماهەنگینووسینگەی لەالیەن ڕاپۆرتە ئەم 
چیتر دەقیق دانراون ڕاپۆرتە  لەمستێك بە لیکە شوێنەکان ژمارەکان و کە هەیە  یئەگەربارودۆخەکە ەمەکی ڕهەلەبەر گۆڕانی . لە خۆدەگرێت ٨١٠٢نیسانی 

 لە دەوروبەریداهاتوو اپۆرتی ڕ ئینگلیزیەکەوە سەرچاوە دەگرێت.وەرگێڕدراوە وێنەی فەرمی نیە، بەڵگەنامە فەرمیەکە لە وێنەی  ی کەئەم بەڵگەنامە .بێتان
 . باڵودەبێتەوەدا  ٨١٠٢ ینیسانی ٠١

   هەواڵە سەرەکیەکان 

  ین لە دەستی تکریت لە پارێزگای سەاڵحەددشاری ستراتیژی
 داعش کۆنترۆڵکرایەوە. 

  لە  کانبۆشاییەهۆشداری دەدات لە بارەی تەندروستی گروپی
سنورداریەکان لە بەهۆی پاراستن خزمەتگوزاریەکانی 

کۆمەکیەکانی دەرمان و لەوانە دارایی، پاڵپشتی کردنی 
 دەرزیەکان. خۆراك و 

  لە بەردەوامە کڕینی نزم هێزی و خۆراك نرخە بەرزەکانی
موسڵ و ئەنبار و پارێزگاکانی خستنە سەر کاریگەری 

 کەرکوك. 

  بان کی مون نەتەوە یەکگرتووەکان گشتی سکرتێری
 ئاشتەواییهاوکاری کردنی ی داواسەردانی عێراق دەکات، 

توندوتیژی و دەکات مرۆڤ لە مافەکانی ڕێزگرتن و 
 سەرکۆنە دەکات. 

 بۆ بەدواداچوونیان  گەڕاونەتەوە ئەو ئاوارە ناوەخۆییانەی
 موسڵ. دیالە و سەاڵحەددین و پارێزگاکانی کراوە لە 

 

 

  وانینێکی بارودۆخەکەڕتێ

دووبارە لە تکریتیان ستراتیژی شاری هێزە عێراقیەکان کە ڕایگەیاند حەیدەر عەبادی، عێراق، سەرۆك وەزیرانی ی ئادار دا، ٣٠لە ڕۆژی 
پێ کردووە بۆ دەست بەسەرداگرتنی  دەستیانکە لەوەتەی  ەداعش بووبەرپەرچدانەوەی کە گەورەترین ، کردۆتەوە کۆنتڕۆڵ داعشدەستی 

ئەو بۆ لە ناوبردنی هێشتا لە ڕێگا دابوون ئۆپەراسیۆنەکان عەبادی، بە گوتەی ڕابردوو. ساڵی  لە عێراق و سوریاخاکی بەشێکی زۆری 
ناوەڕاستی دەستیان گەیشتۆتە هێزە عێراقیەکان گوتیان: کە کارگێڕی ئەندامانی جەنگ. تەقەمەنی پاشماوەکانی البردنی و کە ماون یاخیبووانەی 

 . بنکە هەرێمیەکانسەرەکیترین لە بەرزکرایەوە نیشتمانی ئااڵی تکریت و 
 

کردووە کە نەخشە دانان ڕاپۆرتیان تیمی گەڕۆك بۆ هەژاران و شیکاری جیهانی خۆراکی پرۆگرامی ڕێکخراوی ڕاپۆرتی دواهەمین بە گوێرەی 
پارێگاکانی خۆراك لە نرخەکانی بەرزکردنەوەی هۆی  بووەتەبەردەوام  یداخراوکۆمەکی ڕێگەکانی و ملمالنێ بەردەوامی ئادار، بۆ مانگی 

بە شێوەیەکی بەغدا، هەروەك بەراورد کراوە لەگەڵ شەکر، ئارد و دانەوێڵە و نرخ لە جیاوازی لە ئەنبار،  بەتایبەتی کەرکوك. موسڵ و ئەنبار و 
کڕین بریتی یە لە کە هێزی لە موسڵ، بەغدا. گرانترە لە دا لەسە ٦٦خۆراك لە ئەنبار سەلەی مانگی شوبات. لەوەتەی کردووە بەرچاو زیادی 

 لە پارێزگاکانی نرخ. ئاستە نزمەکانی و کار ئیش و دەرفەتەکانی کەم و کورتی لە ، بەهۆی کە دراسەیان بۆ کراوەپارێزگاکانی کەمترینی هەموو 
 

نیشتمانی  بچووکیگروپی ئاستەکانی  لەمەشقە هاوشێوەکان مانگی شوبات. لەوەتەی کڕین بە چارەگێك هاتۆتە خوارەوە هێزی دیالە، ئەنبار و 
 بەغدا. سلێمانی و لە دهۆك و جێبەجێ دەکرێن 

 

 

 XVIIخولی سیستەمی بەدواداچوونی ئاوارەبووانی سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران  نەخشە: سەرچاوەکانی
یشان دراون و ئەو هێلکاریەی کە بەکارهێنراوە نسنورەکان و ناوەکان کە دەستەی زانیاری کرداری باو. ، گروپەکان، 

نەخشەیە لە  . ئەمقبوڵکراوەەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکان لیان  خشەیە مانای ئەوە نیە کە فەرمیەلەسەر ئەو نە
 دروست کراوە.  ٥١٠٢ ی نیسانی٤بەرواری 
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لە )پارێزگای ئەلبەغدادی گەیشتە شارۆچکەی خێرا بۆ کەل و پەلەکان بەهاناوەهاتنی میکانیزمی فرە ئاژانسی کاروانێکی ئادار، ی ٣٠لە ڕۆژی 
لەگەڵ پێداویستیەکانی سێ ڕۆژ، بۆ ماوەی  کەس ٠٢١١١خۆراك پێدان دەکات بۆ کە بەشی ، خێرابەهاناوەهاتنی پارچەی  ٣١١١ئەنبار( لەوانە 
 . کەس ٨٠١١١بۆ پاك و خاوێنی 

 
نیسان مانگی لە سەرەتایی  کە سەر هەڵدەداتخزمەتگوزاری دابین کردنی لە بۆشایی ئەگەرەکانی لە بارەی دەدات هۆشداری تەندروستی گروپی 
کۆمەکی دەرمان و لەوانە کە لە مەترسی دان کۆمەکیەکان و زۆر پێویستەکان خزمەتگوزاریە . داراییپاڵپشتی کردنی لە سنورداریەکان بەهۆی 

کۆمەاڵیەتی، دەروونی مێشك، هاوکاری تەندروستی دەرزیەکان. پێشەوە، هەروەها لی ێهسەنتەرە تەندروستیەکانی خۆراك پێدان بۆ 
 مەترسی دەبنەوە. دووچاری ئەوانیش لە عێراق پەنابەران هەروەها و ئاوارە ناوەخۆییەکان بۆ دووگیان خزمەتگوزاریەکان بۆ ئافرەتانی 

 
کۆمەڵگای  ی، کە بانگەشەدهۆك ڕێکخستلە پارێزگای ئاوارە ناوەخۆییەکان خێوەتگەی لە هەشت خۆپیشاندانەکانی یەزیدی کۆمەڵگای 

هەندێ داعش دەستبەسەرن. لە الیەن کە هێشتا ئەوانەی لە ئازاد کردنی هەوڵەکان بۆ بەهێزکردنی و کۆمەڵکوژی  ناساندنیبۆ نێودەوڵەتی دەکات 
خۆپیشاندەر،  ٦٢زیاتر لە دەستگیرکردنی و ئاوارە ناوەخۆییەکان چوار خێوەتگەی لە توندوتیژی باڵوبوونەوەی بووە هۆی لە خۆپیشاندانەکان 

لە دەستی یەزیدیەکان، کە خێزانە لە کەم ژمارەیەکی ئازاد کران. ڕووداوەکە لەدوای کەم بە ماوەیەکی ڕاپۆرت کرابوون کە ئەوانەی هەموو 
 ئاوارە ناوەخۆییەکان. بۆ خێوەتگەکانی گەیشتن لە بەردەوام بوون هەاڵتبوون، داعش 

 
عێراق، حەیدەر عەبادی  سەرۆك وەزیرانی لەگەڵ و ی ئادار ٣١ڕۆژی لە گەیشتە بەغدا بان کی مون نەتەوە یەکگرتووەکان گشتی سکرتێری 
نەتەوە بەردەوامی تەواوی هاوکاری بە ئاماژەی گشتی سکرتێری مەعسومیش کۆبوویەوە. فواد  ،سەرۆكلەگەڵ ، هەروەها کۆبوویەوە

قەیرانی لە بارەی نیگەرانیشی دەربڕی ئەو هەروەها مروڤ لە عێراق. مافەکانی و پەرەپێدان ئاشتەوایی، بۆ  بەرەوپێش بردنی دا یەکگرتووەکان 
 لەسەر هاوواڵتیان. کاریگەری و لە وواڵتی عێراق ئەمن و ئاسایش 

 
لە ئازاد کراون کە بەم دواییە بۆ ئەو ناوچانەی کە دەگەڕێنەوە سەرۆك خێزان هەزاران بەدواداچوونی لە بەردەوامن مرۆیی هاوکارانی 

لەسەرتاسەری ەبێت بۆ سەر ئاوارە ناوەخۆییە گەڕاوەکان دکە کاریگەری ەکانی پاراستن سەرەکیکێشە سەاڵحەددین. دیالە و موسڵ و پارێزگاکانی 
مندااڵن ئافرەتان و سەالمەتی وونبوو، بەڵگەنامەی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان، خۆراك و هەبوونی موڵك، خاپوورکردنی هەیە بە پەیوەندی عێراق 
 پەروەردە. و شیاو بۆ خواردنەوە ئاوی و تەندروستی دەست گەیشتن بە میلیشیا هەروەها ئامادەیی بەهۆی 

 
هەروەك لە کەسە  ٨٦٨٣٦٦٨کە ژمارەیان ئاوارەبوو دانیشتوانێکی پشتڕاستی کردۆتەوە لە بارەی بەدواداچوونی ئاوارەبووان سیستەمی تیمی 

ی ٠٨لە رۆژی ماوەی ڕاپۆرت کردنی پێشوو لەوەتەی کەس  ٠٠٠١١کە دەکاتە زیاتر لە ئەمەش بریتی یە لە زیادبوونێك ئادار. ی ٨٦ڕۆژی 
لە دەست پێکردووە هاوتەریبی توخمێکی سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران ئاوارەبووانی بەدواداچوونی سیستەمی ئادار. 

ئەم سەرەتاییەکانی دۆزینەوە ئازاد کراون. کە بەم دواییە ئەو ناوچانەی لە ناو خودی وواڵت لەسەرتاسەری ئاوارە گەڕاوەکان بەدواداچوونی 
 داهاتوو. لە ڕاپۆرتەکانی ناو ڕاپۆرت دەخرێتە نوێیە توخمە 

 
 
 

 مرۆیی بەهاناوەهاتنی

 شوێنی حەوانەوە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان  

 پێویستیەکان:

  بەدوای دەگەڕێن دەسەاڵتداران و بەردەوامی هەیە ئەلعەلەم بۆ ناوچە ئازاد کراوەکانی  نخێزانەکاگەڕانەوەی سەاڵحەددین، لە پارێزگای
کە پێویستیان ئاوارەی ناوەخۆیی دەست نیشان کراون خێزانی  ٨١١١ئەوەشدا، ناوەخۆ. لەگەڵ ژێرخانی بۆ نۆژەن کردنەوەی هاوکاری 

 زلوعیە. هەیە لە سامەڕا و هاوکاری بە 
 

  ڕەبیعە، شاری دەروبەر، ئاوارەی ناوەخۆیی گەڕاونەتەوە بۆ زومار، ناوچەکانی خێزانی  ٠٠١١١موسڵ، زیاتر لە پارێزگای
 ژێرخان. زیان بەرکەوتنی و شارەوانی خزمەتگوزاریەکانی و کوڕیەك هەیە لە کەم دەروبەر. الدێکانی و
 

  شوێنی حەوانەوە کەل و پەلە ناخۆراکیەکان وجل و بەرگ و پێویستیان بە ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٣٣١زیاتر لە دیالە، لە پارێزگای
 هەیە. 

 
  ئەنبار. ، لە پارێزگای لە ڕومادیهاواڵتیان موڵکی خاپوربوونی لەبارەی راپۆرت دەکەن ناوەخۆییەکان سەرچاوە 
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 بەهاناوەهاتن: 

  هەولێر دابەش کردووە  دیالە وبەغدا و دهۆك و کەرکوك و لە پارێزگاکانی ناخۆراکیان کەل و پەلی  ٨١١١نزیکەی هاوکاران
 فەرشەکان. و پالستیکی، بەتانیەکان پارچەی کەل و پەلەکانی وەکو ڕابردوو، لەوانە هەفتەی لەماوەی 

 
  ٠٢١زیاتر لە  دهۆك ونوێ کردۆتەوە لە پارێزگای گەورە و بچووکیان شوێنی حەوانەوەی  ٠٨١زیاتر لە مانگی ئاداردا، هاوکاران لە 

 . فابریکی باشترکراوشوێنی حەوانەوەی گواستۆتەوە بۆ حەوانەوە نافەرمیەکان شوێن لە خێزانیان 
 

 
 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  کە بە قەرەباڵغی زیاد لە سنور دەمێنێتەوە. لەیالن، خێوەتگەی کردووە لە هاوکاری زیاد کردنی داوای کەرکوك پارێزگاری 
 

  بەکرێ ئامادەکاریەکانی لەگەڵ بکەنەوە سوودمەندبووەکان سەرۆك خێزانە دووبارە سەردانی پێویستە شوێنی حەوانەوە هاوکارانی
ی بە دەستنیشان بەردەوام پێویست ی ئەم خێزانانەشوێنی حەوانەوەئەمن و ئاسایشی  .بەم زووانەبەسەرچوونی ماوەیان بەهۆی گرتن 

  دابین دەکرێت.  هاوکاری گونجاو وەی کەلەبۆ دڵنیابوونەوە کردن هەیە 
 

 ئاسایشی خۆراك 

 :پێویستیەکان
 

  وەکو پێویستیەکی لە پێشینە لە پارێزگای ئەنبارڕێکخراوە ناحکومیە نیشتمانیەکان بەردەوامن لە ڕاپۆرت کردنی کۆمەکی خۆراك ،
لەگەڵ هیت. لە قەزاکانی ڕوتبە و زۆر خراپە، هەروەها بەپەلەیە و بارودۆخەکە کە حەدیثە، لەو شوێنەی بەغدادی و بەتایبەتی لە 

الدێکان و خانەقین، قەزای لە ئەلوەند سەاڵحەددین، خێوەتگەی لە تکریت، سامەڕا، لە پارێزگای ئەلعەلەم  ناوچەی ئەوەشدا،
 نیگەرانین.بەغدا جێگای تەرمیە لە ڕوسافە و قەزاکانی هەروەها لە بەعقوبە  خێوەتگەی سعد عەلیاوە و لە خێوەتگەکان 

  
  میسان.نەجەف و قادسیە و پارێزگاکانی بەشەکانی لە خۆراك بەتایبەتی پێویستن کۆمەکیەکانی عێراق، لە باشوری 

  
 ئیسالمی فریاگوزاری و جیهانی خۆراکی پرۆگرامی ڕێکخراوی و فاو ڕێکخراوی لەالیەن خۆراك ئەمن وئاسایشی گاندنێکی هەڵسەن

لە کشتوکاڵی، بەتایبەتی خستۆتە سەر باروگوزەرانی کاریگەری بەرچاو بە شێوەیەکی لە ئەنبار ملمالنێ کە ئەوەی تیشکی خستە سەر 
ئاماژە دەکات کە دراسەیەکیان بۆ کراوە جوتیارەکان لەسەدای  ٠٦ر کەم. زۆبەرهەم هێنانی  دانەوێڵە ومیوە و سەوزە، کەمبوونەوەی 

پێشینە دەستنیشان کراون کە پێویستی زیاتریان هەیە بۆ جوتیاران لەسەدای  ٨١کردووە. زیادی کشتوکاڵیەکان پێشینە بەوەی تێچووی 
هاوکاری نگەشە دەکەن بۆ بابەهاناوهاتنەکان لەسەدای  ٠١. مێروولەناوبەری مەوادە کیمیاویەکان، تۆیەکان و وەکو کشتوکاڵیەکان 

سەرۆك سێ چارەگی زیاتر لە فراوان. خۆگونجاندنیش ستراتیژیە هەڵەکانی ژیان و گوزەران. دووبارە خەزن کردنەوەی کردن لە 
ت و داهانەبوونی بەهۆی سەرەکی دێ لە مەڕومااڵتی خۆیان فرۆشتووە، بە شێوەیەکی هەنکەوا ڕاپۆرت کراون خێزانە جوتیارەکان 

 خۆراك بۆ ئاژەڵ. نەبوونی 
 
 

 :بەهاناوەهاتن
 

  کە لە ئۆپەراسیۆنە بۆ ئەو خەڵكانەی بین دەکەن داخۆراکی فریاگوزاری  هاوکاری خێرابەهاناوەهاتنی میکانیزمی هاوکارانی
لە ڕێگەی هاوکاری کراون ئاوارەی ناوەخۆیی  ٠٨٧١١لە زیاتر سەاڵحەددین. لە پارێزگای تکریت، لە ناوچەی هەڵدێن سەربازیەکان 

 سێ ڕۆژ دەکات. کە بەشی بەپەلە خۆراکی بەهاناوەهاتنی پارچەی 
 

  ،بۆ دابین کرابوو لە ڕێگەی فریاگوزاریان خۆراکی هاوکاری هەاڵتبوون، موسڵ نەینەوا لە پارێزگای کە خێزان  ٠١١لەگەڵ ئەوەشدا
 بەهاناوەهاتنی خێرا. میکانیزمی 

 
  وەرگرتووە. خۆراکیان هاوکاری دیالە، لە پارێزگای موقدادیە قەزای دەگەڕێنەوە بۆ  کەس ٠٧٢١١نزیکەی 

 
 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

  سەاڵحەددین و لە پارێزگاکانی نرخ بەرزبوونەوەی و خۆراك کەمبوونەوەی دەبنە هۆی  کانڕێگاداخرانی و چڕ و پڕ ملمالنێ ی
خۆراکی پرۆگرامی ڕێکخراوی لە دوورەوەی چاودێری کردنی لەالیەن دەستنیشان کراوە هەروەك ئەنبار، کەرکوك و موسڵ و 
 ی دانیشتوان. خۆراك بۆ تەواوئەمن و ئاسایشی هەبێت لەسەر کاریگەری نەرێنی بە شێوەیەکی کە ێت چئەمەش پێدەجیهانی. 
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 پێداویستی پاك و خاوێنی خاوێنکردنەوە و و  ئاو 

  پێویستیەکان:

  ئاوارە بۆ سەرۆك خێزانە داواکراون کۆمەکیەکان و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی ئاو و پێداویستی خزمەتگوزاریە گرنگەکانی
 (. ٠١١)سەاڵحەددین ( و ٨١١١قادسیە )( و ٨١١میسان )( و ٢١١١١ئەنبار )لە پارێزگاکانی ناوەخۆییەکان 

 
  خزمەتگوزاریەکانی داوای بەپەلە ئەلخەدرا تەهنی لە خێوەتگەی و غەزالیە لە گەڕەکی ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٦١١بەغدا، لە پارێزگای

بەپەلە لە کەسنەزان ئاوارەکان کۆکردنەوەی لە سەنتەری مندااڵن قوتابخانەی  ٣١١. خاوێن کردنەوە دەکەنپاك و خاوێنی و ئاو و پێداویستی 
 کاتی هەیە. تەوالێتی پێویستیان بە 

 
  سەرچاوەکانی خالس، و داوای قەزای دەگەڕێنەوە بۆ خێزان  ٢١١موقدادیە، و قەزای دەگەڕێنەوە بۆ خێزان  ٨٠١١دیالە، لە پارێزگای

 خاوێن کردنەوە. خزمەتگوزاریەکانی و  شیاو بۆ خواردنەوەئاوی لەوانە دەکەن بەردەوامیدان 
 

 :بەهاناوەهاتن

  فرە کاروانێکی ئەلبەغدادی، لەگەڵ شارۆچکەی گەیشتە کەس  ٨٠١١١خاوێن کردنەوە بۆ پاك و خاوێنی و پێداویستی ئاو و هاوکاری
 گرتووەکان. نەتەوە یەکئاژانسی 

 
 تێکڕای تاکە کەسەکان ئەنبار. لە فەلوجە لە پارێزگای ئاوی ڕۆژانە تانکەری دەستیان پێ گەیەنراوە لە ڕێگەی ئاوارەی ناوەخۆیی  ٨٦٢١١١

 بۆ هەر کەسێك بۆ هەر ڕۆژێك. ئاو وەردەگرن لیتری  ٨١

 
 ئەنبار. و قادسیە پارێزگاکانی بۆ لیتر( گەیەنراون  ٢١١١)تانکی ئاو هەر یەکەیان  ٠٢ 

 
 قادسیە. لە دیوانیە لە پارێزگای دابین کرابوون ئاوی خێزانی پێداویستی  ٠١ 

 
 و قوڕ و لیتە فرێدانی ئەنبار. حەمام لە پارێزگای  ٨٠تەوالێت و  ٣٦چەسپ کردنی سوودیان بینیوە لە ئاوارەی ناوەخۆیی  ٣٣١١١

ئاو پاك و کەل و پەلە ناخۆراکیەکانی گەیاندنی ئەنبار هەروەها نەجەف و بابل و لە پارێزگاکانی پاشماوە بەڕێوەبردنی خزمەتگوزاریەکانی 
 قادسیە دابین کرابوون. خاوێنی و خاوێن کردنەوە لە پارێزگای 

 
  بۆ ڕۆژانە بەردەوام دابین دەکرێن پاشماوە بەڕێوەبردنی خزمەتگوزاریەکانی خواردنەوە و ئاوی دابەش کردنی دهۆك، لە پارێزگای

 تەواونەکراوەکان. باڵەخانە و نافەرمیەکان لە خێوەتگەکان، شوێن نیشتەجێبوونە ئاوارە ناوەخۆییەکان پێویستیەکانی پڕکردنەوەی 

 

 ێگریەکان:ڕو  بۆشاییەکان

 ئەستەمی ئەمن و ئاسایش نەبوونی بەهۆی ، نەبوونی زانیاری و نەبوونی دەست گەیشتن و جوالنەوەکان جوالنەوەی ئاوارە ناوەخۆییەکان
لە ناوچە هاوکاری ئاو و پێداویستی پاك و خاوێنی و خاوێن کردنەوە و ژیان ڕزگارکردنی پێویستە زۆر گرنگەکانی دەکات لە گەیاندنی 

 قەیراناویەکان. 
 

  دابین کردنی بەهاناوەهاتنێکی کاریگەری ئاو و خاوێن کردنەوە و پێداویستی پاك و خاوێنی کە بە شێوەیەکی خراپ سنوردارکراوە بەهۆی
 داخستنلە پاڵپشتی کردنی دارایی. زۆربەیان زۆر پێویستن، ئۆپەراسیۆنە بەردەوامەکان دووچاری ئەگەری نزیکی  کەم و کورتی

 بوونەتەوە.  
 

 
 

 

 
 

 

 پەروەردە  
 

 

 

 پێویستیەکان: 
 

  قوتابخانەن.لە دەرەوەی کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە مندااڵنی لەسەدای  ٧١، زیاتر کاتی ئێستادالە 
 
  زۆر نزم دەمێنێتەوە. لە ئاستێکی ناوەندی پێش سەرەتایی و پەروەردەی دەستگەیشتن بە 
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 بەهاناوەهاتن: 

  پێداویستیە یاری کردن، پێداویستیەکانی سەرەتایی، فریاگوزاری ی قوتابی، پێداویستی ، جانتاتەختە سپیەکانلەوانە پەروەردە ماددەکانی
بەغدا و لە پارێزگاکانی کچ کوڕ و  ٢١١١بۆ نزیکەی دابەش کرابوون مامۆستایان پێداویستیەکانی و منداڵ پەرەپێدانی سەرەتاییەکانی 

 ئەنبار. واسیت و 
 
 ٧١پاك کردنەوەی کوڕ و کچ.  ٦١١١، کە سوودی گەیاندووە بە پاك کرابوونەوەئەنبار فەلوجە لە پارێزگای لە خالدیە و قوتابخانە  ٠٧ 

 دەستی پێکردووە. ی نیسان ٠لە ڕۆژی دیالە لە پارێزگای قوتابخانەی تریش 
 
  کوڕ و کچ.  ٠٠١١١بە ئەنبار کە سوود دەگەیەنێت لە پارێزگای تەواو بووە ڕەشماڵ  ٠٢١چەسپ کردنی 

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  لە دەرەوەی قوتابخانە دەمێننەوە، بەهۆی نەگونجاوی لە پاڵپشتی کردنی دارایی. ی ناوەخۆییزۆر لە مندااڵنی ئاوارە ئێجگارژمارەیەکی 
 

  بەهۆی نەبوونی ئەمن  دەمێنێتەوە بۆشاییەکانی زانیاری لەسەر خستنە ناوەوەی مندااڵنی ئاوارەی ناوەخۆیی لە هەندێ بەشی وواڵت
 وئاسایش. 

 
 

  پاراستن 

 

 پێویستیەکان:
 

  هەولێر. شەقاڵوە، لە پارێزگای قەزای گەیشتوونەتە کە ڕاپۆرت کراون بۆ هەر هەفتەیەك ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٠٢١خەمالندنێکی
هەژار لە بارودۆخێکی گەیشتوون و بە فرۆکە بەغداوە کە لە ئەنبار، لە پارێزگای سوننە عەرەبی بریتین لە زۆربەیان ئاوارە ناوەخۆییەکان 

 دووەم. ئاوارەبوونی لە ڕووی نوێیە پەرەپێدانێکی ئەمەش تەواونەکراوەکان. لە باڵەخانە ان بەسەر دەبەن، لەوانە ژی
 
  شیاو بۆ ئاوی کارەبا و وەکو خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان دەستیان ناگات بە گەڕاوەکان ئاوارە ناوەخۆییە ئەنبار، زۆرینەی لە پارێزگای

بۆ هەندێ بەشی ئاوارە ناوەخۆییەکان خێزانانی لەبەردەم سنور دادەنێت کەوا ڕاپۆرت دەکرێت هێشتا سەربازی ئۆپەراسیۆنی . خواردنەوە
 ئەمن و ئاسایش. ناسکی بارودۆخی بەهۆی پارێزگا 

 
  سەرۆك  ٢٠١١خالس ) قەزاکانی گەڕاونەتەوە بۆسەرۆك خێزان  ٨٦١١نزیکەی کە ناوەخۆ دەیخەملێنن دەسەاڵتدارانی دیالە، لە پارێزگای

ئەمن بارودۆخی . ٨١٠٢مانگی شوباتی لەوەتەی سەرۆك خێزان(  ٨٧١١لە موقدادیە )سەرۆك خێزان( و  ٢١١)لە خانەقین خێزان(، 
بۆ دووبارە دامەزراندنەوەی عێراق حکومەتی لەالیەن کە دراون هەوڵەکان سەرەڕای دەمێنیتەوە بە پێشێلکاری موقدادیە لە قەزای وئاسایش 
 فەرمان. یاسای و 

 
  ۆیان. بۆ زێدی خگەڕاونەتەوە کەس  ٧٠١١١موسڵ، خەمالندنێکی لە پارێزگای 

 
  ئاوارە ژمارەی ئەلعەلەم، کە دەکاتە کۆی بۆ قەزای گەڕاونەتەوە ئاوارەی ناوەخۆیی خێزانی  ٨١١١سەاڵحەددین، نزیکەی لە پارێزگای

بۆ دەستپێکردنی پالن دادەنێن کەوا ڕاپۆرت کراوە حکومی بەرپرسانی و سەرۆك هۆزەکان خێزان.  ٨٢١١بۆ ناوەخۆییە گەڕاوەکان 
 پارێزگا. لە هەمان یەثریب بۆ قەزای ئاوارە ناوەخۆییەکان گەڕانەوەی بۆ هاندانی گەڕانەوە هەڵمەتێکی 

 

 
 بەهاناوەهاتن:

 

  کە شوێنەکانی و لە خێوەتگەکان کۆمەاڵیەتی دەروونی هاوکاری خزمەتگوزاریەکانی گەیاندنی  لەبەردەوامن مندااڵن پاراستنی هاوکارانی
 ٢١١١١بۆ نزیکەی دابین کردووە کۆمەاڵیەتیان دەروونی خزمەتگوزاریەکانی هاوکاران قەیرانەکە،  دەستپێکی لەوەتەی خێوەتگە نین. 

)زیاتر لە منداڵ  ٨٣١١ماوەی ڕاپۆرت کردنەکە، بە درێژایی . کوڕ( ٨٧١١١کچ و  ٨٣١١١)کە دەکاتە ئاوارە ناوەخۆییەکان مندااڵنی 
ژینگەکانی دراوە لەالیەن پێیان کە پێکهاتەیان و لەگەڵ تەمەنیان کە گونجاوە چااڵکیەکانی ناو کوڕ( خراونەتە  ٠٨١١زیاتر لە کچ و  ٠١١١

دەرەوەی تری لە دامەزراوەکانی پێشکەش کراون گەڕۆکەکانی مندااڵنیش ژینگە ئاوارە ناوەخۆییەکان. خێوەتگەکانی لەناو مندااڵن 
بۆ ڕەوانە کرابوون کوڕ کە  ٣٦١کچ و  ٣١١بۆ زیاتر لە پێشکەش کردووە هاوکاریان ڕاستەوخۆ بە شێوەیەکی هاوکاران خێوەتگەکان. 

مانگی لەوەتەی منداڵ  ٠٠١١زیاتر لە زیاد دەکات بۆ ڕەوانکراوەکان کۆی ژمارەی ئەمەش تایبەت بە منداڵ. پاراستنی خزمەتگوزاریەکانی 
 . ٨١٠٠کانوونی دووەمی 
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  وەرگرتووە. کاشی بێ مەرجیان پارەی زۆر هەژار هاوکاری سەرۆك خێزانی  ٣٢١دیالە، لە پارێزگای 
 
   کەسە زیان و ئاوارەی ناوەخۆیی  ٠٠٧١٨١١، خەمالندنێکی چاودێری کردن و هەڵسەنگاندنەکانی پاراستنبەردەوامی لە ڕێگەی

کە خاوەن دەستنیشان کراون یان ٨٧١١١ژمارانە، نزیکەی . لەو ٨١٠٠مانگی شوباتی لەوەتەی دەستیان پێ گەیەنراوە بەرکەوتووەکان 
بانگەشە، لەوانە دەستپێشخەریەکانی یاسایی و لە هاوکاری کە سوودیان وەرگرتووە کەس  ٦٠١١١خەمالندنێکی و تایبەتن پێداویستی 
 بەڵگەنامەکان. دەرچوواندنی لە تۆمارکردن و  ئاسانکردن

 
 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان. 
 

  ئەو هاوکاریەی کە ناتوانن مندااڵن لە گەلێك زۆر بەشێکی بەش ناکات. بە تەواوی پاراستنی مندااڵن خزمەتگوزاریەکانی ئێستای لەخۆگرتنی
چاودێری کردنی پاراستنی مندااڵن و لەبەردەم بەردەوامیان هەیە لە ئاستەنگ دروست کردن دەست گەیشتن کێشەکانی بێنن.  یبەدەست داوای

 موسڵ. کەرکوك و ئەنبار و لە پارێزگاکانی بەهاناوەهاتنیان، بەتایبەتی 
 
 

   کاروباری لۆجیستی   

 پێویستیەکان: 

 سەر شەقام بارودۆخەکانی لەسەر لۆجیستی زانیاری ی بەردەوامکردن و نوێکردنەوەی دەستنیشان  هەڵدەستێ بە کاروباری لۆجیستی گروپی
  مرۆیی. بەهاناوەهاتنی پالنی پەرەپێدانی و ناکاو  لەپالندانانی کۆکراوەتەوە بۆ مەبەستی ش زانیاریاڵیەکان. ججەنو 
 
  چاودێری بارودۆخەکە دەکات بۆ ڕێگاکانی گروپەکەش ڕۆژانە دەگۆڕێت. سەاڵحەددین لە پارێزگای  دەست گەیشتن بە شەقامبارودۆخی

باشوری بەغدا ڕاپۆرت  ڕۆژئاوایبە پردی گەیشتن  دەستی اناتودەربارەی نیگەرانیەکان بەغدا. و دەرەوەی  ەوەبۆ ناوکۆمەکی گەورە 
 کراون. 

 
 

 بەهاناوەهاتن:

  عێراق و کاردەکات لە خەزن کردن باڵەخانەکانی و ئاژانسەکان کۆگای زانیاری نوێ دەکاتەوە لەسەر جوگرافی زانیاری سیستەمی تیمی
 . سەر شەقامکۆمەکی ڕێگاکانی لەسەر نوێ کردنەوەی 

 
  بەکۆتاهێنان دایە.  چاوپیاخشاندنەوە ولە ژێر لە ئێستادا و داتا، زانیاری کۆکردنەوەی لەوانە کەل و پەل تەواو بووە، گروپی هەڵسەنگاندنی

 بۆ داتاکە. دەکات لە نەخشە دانان هاوکاری جوگرافیا بەرپرسێکی 
 
 

 گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 
 

 بەهاناوەهاتن:
  بۆ هاوکاری کردنی لە بەغدا دووبارە چەسپ کرایەوە هاوبەش چاودێری کردنی هەماهەنگی و سەنتەری لە  ی بێ تەلیۆڕادبنکەیەکی

 . باڵەخانەکەنەتەوە یەکگرتووەکان لە ئۆپەراسیۆنەکانی 
 
  ڕێکخراوی فریاگوزاری و گروپی پەیوەندی لێکدراوی کاروانێکیUNAMI  لینکەکانی لەگەڵ تر کێشەکانی بۆ چارەسەرکردنی دەنێردرێت

 کۆڕەك. چیای سارا و لە نێوان  UNAMIڕێکخراوی 

 
  ڕێکخراوی فرە ئاژانسی  سەنتەری پەیوەندی کردنی ئیش و کار لەسەرنوێ کردنەوەیUNAMI  نەتەوە یەکگرتووەکان لە هەولێر  بنکەیلە

بۆ چاودێری چەسپ کرابوو تر تەکنیکی ئامێری چەسپ کرابوون. ی  SMD هەوایی تاوەری لەرەلەرینوێ و لەرەلەری تەواو بووە. 
 . UNAMI و ڕێکخراویڕێکخراوی ناحکومی نەتەوە تەکگرتووەکان و تۆڕەکانی فراوان بوونی کردنی 

 

  سەنتەرەکانیبۆ لینکەکان  ژمارەی حیسابەکان وبەسڕە. لە  ی گروپهاوکارنووسینگەکانی بۆ جێبەجێ کرابوو هەڵسەنگاندن کاروانێکی 
 بوو.بەرنامەیان بۆ دانراڕادیۆیەکان کراون و چاك  پەیوەندی کردن تری

 
 



ی بارودۆخی قەیرانی ئاوارەکانی عێراق ٣٨ڕاپۆرتی ژمارە   |7 
 

نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی )ئۆتچا(نووسینگەی   

 www.unocha.org |هەماهەنگی خەڵکی ڕزگاردەکات 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

 کۆتایی مانگی ئادار. هاوکاری زیاتری گروپی پەیوەندی  پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ گروپی پەیوەندی فریاگوزاری لەبەردەستدایە هەتا

  فریاگوزاری پشت دەبەستێت بە پاڵپشتی دارایی زیاتر.
 

 

 هەماهەنگی گشتی
 

  ڕێکخەری مرۆییجێگری تایبەتی نوێنەری سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان و هەماهەنگیکاری مرۆیی و  ی نیسان،٨لە ڕۆژی 
تێڕوانینی دەکەنەوە لەسەر  جەختگروپ هەماهەنگیکارانی مرۆیی وواڵت لە عێراق و بۆ تیمی کرد  کۆبوونەوەیەکی ڕۆتینیلە سەرکردایەتی 

بۆ تیشك کرد تەواوی پێویستیە سەرەکیەکان لە باسیان بەشداربووان مرۆیی. ی بەهاناوەهاتنی بۆ پالنداهاتوو هەنگاوەکانی و پێویستیە مرۆییەکان 
بەهاناوەهاتنی دەستنیشان دەکات بۆ پالنی لە وەاڵمدا ئامانجە ستراتیژیەکان ، کە ٨١٠٢بۆ ساڵی پێویستیە مرۆییەکان خستنە سەریان لە تێڕوانینی 

پالن بکات لە  ڕێنمونیبۆ ئەوەی باسیان لێوە کرا، تاوەکو ئیمڕۆ ئەوانیش بەهاناوەهاتن ئۆپەراسیۆنی سەرەکیەکانی وانە . ٨١٠٢مرۆیی بۆ ساڵی 
 بەهاناوەهاتنی داهاتوو. دانانی 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 زانیاری لەسەر قەیرانەکە

ژێم / سەربازی، شان بە ڕ، گروپە چککدارەکانی ئۆپۆزسیۆن، لەوانە بەعسیەکان، میلیشیا عەشایریەکان و ئەندامانی پێشووی ٨١٠٠ی ی حوزەیران٠لەوەتەی کەوتنی موسڵ لە 
حەدین و دیالە. شارەکانی ق 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 فەلوایڕو 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 ساڵکانوونی دووەممانگی لەوەتەی  ئاوارە هەنملیۆن  ٢،٨ هەموو جیهان دادەنرێت؛ زیاتر لەعێراق 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.infoبە دەستهێنانی زانیاری زیاتر تکایە سەردانی ئەم ماڵپەرە بکەن:بۆ 

 

https://twitter.com/OCHAIraq
https://iraq.humanitarianresponse.infoبۆ

