
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
   

  
 

 
 

WFP/Mohammed Al Bahbahani 

 هەواڵە سەرەکیەکان
 750,000  کەس لە ڕۆژئاوای موسڵ گیریان

 خواردووە و لە بارودۆخێکی خراپ دان. 

  بە دەیان و هەزاران کەس دەگەڕێنەوە ماڵەوە بۆ

 ڕۆژهەاڵتی موسڵ.

 23,000  منداڵ دەستیان بە خوێندن کردۆتەوە لە

 ڕۆژهەاڵتی موسڵ.

 بەردەوام  ماددە تەقەمەنیە ژەهراویەکان

مەترسیەکان دروست دەکەن لە ناو کۆمەڵگاکانی 

 ئاوارە گەڕاوەکان.

 ژمارەکان

  ئەو کەسانەی کە
پێویستیان بە 

 هاوکاریە

 11ملیۆن 

  لەوکەسانەی کە
بۆ بەئامانجکراون 

 هاوکاری کردنیان 

  
 6.2ملیۆن

  بریتین لە ئاوارە
 ناوخۆییەکان

 3ملیۆن 

  ئەو ئاوارانەی لە
دەرەوەی 

ژیان  خێوەتگەکان
 دەگوزەرێنن

  
 2,5ملیۆن

  ئەوکەسانەی لە
کۆمەڵگا 

 خانەخۆییەکان
زیانیان 

 پێگەیشتووە

 3.2ملیۆن 

 ئاوارە گەڕاوەکان  ملیۆن 

1,5 

  پەنابەرە
 سوریەکان

 ملیۆن 
0.23 

سەرچاوە: پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی عێراق 
/تێڕوانینی پێویستیە ٦١٠٢بۆ ساڵی 

مرۆییەکان/تۆمارکەری بەدواداچوونی 
ئاوارەبوونی سەر بە ڕێکخراوی کۆچی 

 نێودەوڵەتی

 

مرۆیی بەهاناوەچوونیپالنی   

 پاڵپشتی کردنی دارایی

 (US$) ملیۆن  861  
٦١٠٢بۆ ساڵی  داواکراوە   

84% ( ملیۆن  $719) 

ڕەنگدانەوەی پاڵپشتی )وەرگیراوە

کردنی دارایی لەسەر 
بەدواداچوونی  خزمەتگوزاری

ی 20دارایی هەر وەك لە ڕۆژی 

 (٦١٠٧ شوباتی
 سەرچاوە:

: http://fts.unocha.org 
 

 

 

 هەیە کە هێشتا لە ناو ڕۆژئاوای شاری موسڵ بنەگەری ئهاوواڵتی  750,000 

 تەندروستیکۆمەڵگای مرۆیی زۆر نیگەرانە بۆ 
کەس باوەڕدەکرێت کە هێشتا لە ناو  750,000نزیکەی 

ەش زۆر گرنگە ئەوموسڵ ژیان بگوزەرێنن. ڕۆژئاوای 
ز لە کە هەموو الیەنەکانی ئەم ملمالنێیە ڕێ

بەرپرسیارێتیەکانیان بگرن لە ژێر یاسای مرۆیی 
هاوواڵتیان لە دەقی نێوەدەوڵەتی بۆ پاراستنی 

ئۆپەراسیۆنی سەربازی بۆ ئازادکردنەوەی ئەم بەشەی 
 شارەکە. 

و هاوکارانی کاروباری مرۆیی  حکومەتی عێراق
کە  ئامادەکاری دەکەن بۆ ئەگەری چەند سیناریۆیەك

لەوانە ئۆپەراسیۆنەکە،  ماوەیبێنە کایەوە لە  لەوانەیە
ئەو کەسانەی کە بەهۆی هاوکاری کردنی 

موسڵ ڕۆژئاوای  لە .ئاوارەبوونشەڕوپێکدادان 
پێشووتری خۆی بۆ کۆمەکیەکان پچڕاوە، ڕێگاکانی 

لە موسڵەوە بۆ ناو سوریا، ڕێگای سەرەکی لەوانە 
و بارودۆخەکان تشرینی دووەم، کۆتایی لەوەتەی 

دەبیندرێن کە بەرەو خراپی چوون هەروەكو 
سووتەمەنی کۆمەکیەکانی بەرجەستەبوونی خۆراك و 

لە ئەنجامی ئەمەش بەردەوام لە کەمبوونەوەدان، 
زبڵ و خاشاك دەسووتێنن ناو ماڵ و  یئەساسهاوواڵتیان 

 خۆیان. بۆ گەرمکردنەوەی 

 

 

 

ڕۆژئاوای موسڵ لە  بۆ سەر ئۆپەراسیۆنی سەربازی
 ودۆخەکە لەم ماڵپەڕە لەبەردەستە:هەواڵی تازە لەسەر باردەستی پێکرد.  کاتی باڵوکردنەوەی ئەم هەواڵنامە

https://goo.gl/7YrnOv 

 لەو کاتەیبە هەزاران کەس دەگەڕێنەوە بۆ ڕۆژهەاڵتی موسڵ 
  باشتردەبێتئەمن و ئاسایش 

 باشتر دەکەندەستگەیشتن بۆ ڕۆژهەاڵتی موسڵ ئەمن و ئاسایش و دەستکەوتە سەربازیەکان 

ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ ئێستا ، نزیك دەبێتەوە یداعش لە چوارەم مانگ موسڵ لە دەستیبۆ ئازادکردنەوەی جەنگەکە  لەو کاتەی
لە الی ڕۆژهەاڵتی ڕووباری دیجلە بەردەوام دەکرێتە هەندێك لە گەڕەکەکان هێزەکانی ئاسایشی عێراقیە. لە ژێر کۆنتڕۆڵی 

و بەهۆی تەقەکردنی ناڕاستەوخۆوە لەالیەن  فڕێ دەدرێن ۆکە بێ فڕۆکەوانەکانفڕلەالیەن  کە بەهۆی تەقەمەنیەکانیئامانج 
گشتی، بە شێوەیەکی ان. کە ئەمەش دەبێتە هۆی کەوتنەوەی قوربانی لە ڕێزی هاوواڵتیلە ڕۆژئاوا، داعش شوێنەکانی 

 هەواڵنامەی مرۆیی عێراق

 ٦١٠٧کانوونی دووەمی | ی شوبات دەرچووە ٦١لە ڕۆژی  

ڕاپۆرتەدالەم   

لە ناو ڕۆژئاوای  تاکو ئێستاکەس  ٠.750,000الپەڕە

 موسڵن

 بە هەزاران کەس دەگەڕێنەوە بۆ ڕۆژهەاڵتی موسڵ . ٦الپەڕە 

 .منداڵ دەگەڕێنەوە بۆ قوتابخانە  ٣23,000 الپەڕە

گەڕانەوەی ئاوارەکان بەردەوامە لەسەرانسەری عێراق.. ٤الپەڕە   

 خەڵکی بەردەوام لە حەوێجە ڕادەکەن.

 

 

 مندااڵن لە ناو خێوەتگەیەکی ئاوارەبووان لە پارێزگای ئەنبار. سەرچاوە: ئۆچا/لەالیەن کەیت پۆند 
 

. سەرچاوە: دەسەاڵتداران و هاوکارانی کاروباری ئاوارەبوون بە درێژایی ڕێگای موسڵ
 نی سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچبەرانژمارەکانی ئاوارەبوومرۆیی. 

http://fts.unocha.org/
https://goo.gl/7YrnOv
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مندااڵن دەگەڕێنەوە ماڵەوە لە خێوەتگەی حەسەن شام بۆ ڕۆژهەاڵتی موسڵ. سەرچاوە: 
 ئۆچا/لەالیەن کاتریۆنا هیث

، هەیەدیمەنی ژیانێکی ئاسایی و باشتربووە، بەرچاو بە شێوەیەکی ڕۆژهەاڵت لەالی ئەمن و ئاسایش ، بارودۆخی هەرچەندە
 دەگەڕێنەوە خێوەتگەکانئاوارەبوون و کە لە شوێنەکانی و کەسانەی لە هەزاران لەگەڵ

گرتنەوەی دەستگەیشتنی مرۆیی بە شێوەیەکی بەرچاو باشتربووە لە ماوەی مانگی کانوونی دووەم لە دوای دەستکەوتەکانی 

هاوکارانی کاروباری مرۆییەوە ئەنجام دراون حکومەت و کە لەالیەن دابەشکردنەکانی هێزەکانی ئاسایش، و لەالیەن ناوچەکان 

لە تر کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت. ناوچەکانی کەس لە ناو شارەکە و  700,000هاوکاری دەگەێننە نزیکەی 

بۆ جاری یەکەم، لەوانە دەستیان گەیشتووە بە ژمارەیەك لە ناوچە تازەکان هاوکارانی کاروباری مرۆیی ئەم دواییە، هەفتەکانی 

سوودیان وەرگرتووە لە کەس  16,000 لەوێموسڵ دوورن، باشوری ڕۆژئاوای کیلۆمەتر لە  ٠٨کە الدێیەکانی 

  پاك و خاوێنی. ناوماڵ و کەل و پەلەکانی ئاو و دابەشکردنەکانی 

 کەس دەگەڕێنەوە ماڵەوە 57,000زیاتر لە 

 
بەرەو ڕۆژهەاڵتی  کان لە خێوەتگەکانەوە دەجولێنئاوارە یبەرچاوژمارەیەکی باشتر دەبێت، ئاسایش بارودۆخی  لەو کاتەی

اسیۆنە رئۆپەبەهۆی کەس  220,000نزیکەی لەم ژمارەیە موسڵ. لە ڕۆژهەاڵتی خۆیان بۆ گەڕانەوە بۆ ماڵەکانی شارەکە 

 ئاوارە گەڕاونەتەوە ماڵەوە.   57,000، زیاتر لەئاوارەبوون دەوروبەریلە ناو موسڵ و سەربازیەکانەوە 

ڕێگا لە ڕێگەی ڕۆژهەاڵت کراونەتەوە و کۆمەکیان بۆ نێردراوە لە هەندێك لە گەڕەکەکانی دووکانەکان و بازاڕەکان 

بە بەراورد لەگەڵ شارەکانی نزیك لەوێ.  و نرخانەیبەبەرجەستەن ی سەرۆك خێزان خۆراکە سەرەکیەکانبازرگانیەکان، و 

کردووە بۆ بانگەشەیان دەسەاڵتداران و ئاوارە گەڕاوەکان کۆمەڵگاکانی و دەمێنیتەوە، بە نزمی هاوواڵتیان لە نێوان هێزی کڕین 

سەرۆك خێزان داهاتی ر هاوکاری کردنی ژیان و گوزەران تاکو یارمەتیدەر بێت لە بەهێزکردنی زیادکردنی جەختکردنەوە لەسە

 ئابووری شارەکە. دەستکردنەوە بە  دووبارە و

 ئاو اون بۆ هەڵگرتنی کورتهێنانەکانیوەرگیر جێگرەوەی کاتیقەبارەکانی 

کە بە ئاوی شارەوانی، لە کارکردنی تۆڕی ناڕێکی موسڵ بریتی یە لە لە ڕۆژهەاڵتی گەورەترین نیگەرانیە مرۆییەکان یەکێك لە 

هاوکارانی . دەهێڵێتەوەسەرۆك خێزان پێویستیە گشتیەکانی بەبێ ئاوی خواردنەوە، شووشتن و کەس هەزاران سەدان و 

بەاڵم ئەم بڕە هێشتا ئاو دەخەنە تانکەری ئاو و دەینێرن بۆ ناو شارەکە ڕۆژانە، لیتری ملیۆن  ٣.٢لە ئێستادا کاروباری مرۆیی 

هەروەك و بازاڕەکان، بەاڵم ناو دووکانەکان بۆ فرۆشتنە لە ئاوی لە بوتڵکراو بەشی تەواو ناکات بۆ دانیشتوانی فراوانبوو. 

زیانی زۆریان و ئەو سەرۆك خێزانانەی کە  ئەو کەسانە یبۆ هەژارترینداهات نزمن، ئەم هەڵبژاردەیە بەردەست نیە ئاستەکانی 

کو تۆڕی ئاو وەتا بێت جێگرەوەی کاتیقەبارەیەکی ئاو تەنها دەتواندرێت وەکو تانکەری چڕە و گرانە، کرێکاری پێگەیشتووە. 

 چاککدەکرێتەوە. 

وونەوەی ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان. هێواش بکەمبۆتەوە لە هەفتەکانی ئەم دواییە دوابەدوای زەبری دەروونی قوربانیانی ڕێژەی 

هاوواڵتیە بریندارەکان هێشتا زۆربەی توانای چاودێری کردنی زەبری دەروونی لە نزیك شارەکە بە نزمی دەمێنێتەوە، و 

ی ٧١ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان لە ڕۆژی لەوەتەی بۆ نەخۆشخانەکان لە هەولێر. کیلۆمەتر  ٠٨دەگوازرێنەوە بە دووری 

کراوە لە نەخۆشخانە  زەبری دەروونیان بۆبرینەکانی چارەسەری هاوواڵتی  1,600تشرینی یەکەم دەستیان پێکردووە، زیاتر لە 

کە مەیدانی نەخۆشخانەیەکی سەرەکیەکانی هەولێر. 

ناحکومیەوە بەڕێوە دەچێت و ڕێکخراوێکی لەالیەن 

ڕۆژهەاڵتی کیلۆمەتر بە دووری لە  ٣٨کەوتۆتە 

ی کانوونی دووەم ٠ڕۆژی کە دەرگاکەی لە موسڵ، 

نەخۆشی  300چارەسەری زیاتر لە کرایەوە، 

زەبری دەروونیان هەبووە لە کە برینەکانی کردووە 

ئیش و کار لە ئۆپەراسیۆنەکان. مانگی یەکەمی 

زەبری چاودێری توانای بۆ فراوانکردنی ڕێگادایە 

لەگەڵ بەرزبوونەوەی بۆ خۆگونجاندن دەروونی 

لە ئەنجامی قوربانیان لە ڕێزی پێشبینکراو 

موسڵ، و لە ڕۆژئاوای ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان 

دەروونی زەبری سەقامگیرکردنی  تری دوو خاڵی

 بۆ باشوری شارەکە. دامەزراون 

 

 بۆ قوتابخانە لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ منداڵ دەگەڕێنەوە 23,000
 دەکەنەوەقوتابخانە دووبارە دەرگاکانیان  ٠٣

 وەزارەتی پەروەردەلەالیەن مانگی کانوونی دووەم کرابۆوە لە کۆتایی قوتابخانە لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ دووبارە دەرگاکانیان  ٢٨

دووبارە دەست بە منداڵ دەدات تاکو  23,000کە ڕێگە بە کاروباری مرۆییەوە، هاوکارانی بە هاوکاری لەالیەن لەگەڵ 

لە دەست چووە لە ژێر خوێندنیان کچان بە تایبەتی بۆ ماوەی دوو ساڵ داخراون، و قوتابخانەکان لە هەندێك بکەنەوە. خوێندنیان 

دووبارە دەستکردنەوە بە لە ئامادەبوون لە قوتابخانە. ڕێگریان لێکراوە زۆر بە شێوەیەکی هەروەك ئەو مندااڵنە دەسەاڵتی داعش، 

تی داعش براونەتە ڕێزی چەکداران، جار لە ژێر دەسەاڵزۆربەی کە هەرزەکار، بۆ کوڕانی زۆر گرنگە ئەویش خوێندن 

خولە بەڕێوەبردنی بۆ پالن دادەنێن مرۆیی هاوکارانی وەزارەتی پەروەردە و ابوون. پارێزراڵەکانی خۆیان لە مکچان لەوکاتەی 

لەدەستدانی کەوتنە دواوە لە خوێندن و لە بۆ ڕێگەگرتن خوێندنی ئەم ساڵیان،  بگەن بە مندااڵن تاکو بۆ یارمەتیدانی تایبەتەکان 

ملیۆن لیتری ئاو دەخرێتە  ٦.٣

تانکەری ئاو دەنێردرێت بۆ 

ڕۆژهەاڵتی موسڵ هەموو ڕۆژێك 

 وەكو قەبارەیەکی جێگرەوەی کاتی. 

 

 

 

 

دابەشکردنەکانی کۆمەکی دەگەنە 
کەس  700,000دەستی نزیکەی 

 لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ
 
 
 
 
 

قوتابخانە دووبارە لە  ٣١
ڕۆژهەاڵتی موسڵ دەرگاکانیان 

 23,000دەکرێنەوە، کە ڕێگە بە 
منداڵ دەدات تاکو دەست بکەنەوە 

بە خوێندن، هەندێك لەو مندااڵنە بۆ 
 . جاری یەکەمە لە ماوەی دوو ساڵ

 
 
 

http://www.unocha.org/iraq
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 –ڕۆژهەاڵتی موسڵ لە تەقەمەنیە نەتەقێندراوەکان هەبوونی عێراق. تری لە بەشەکانی بۆ مندااڵن دەرفەتەکان کە بەرجەستەن 

زۆر ئەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە لە نەینەوا، بەردەوام مەترسیەکی لە سەرانسەری و  –قوتابخانەکان لە یاردەی لەوانە 

 رە کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان. دەبێتە ئاستەنگ لە دووباو دروست دەکات بۆ مندااڵن 

 لە ناو خێوەتگەکانئامادەبوون لە قوتابخانە ڕەشماڵەییەکان منداڵ  24,000

بۆ نزیکەی خوێندن لە ئێستادا لە نزیك موسڵ لە ناو خێوەتگەکانی ئاوارەبووان فێربوونی کاتی نگەکانی دامەزراندنی ژی

سنوردارە لە ناو شوێن ژیان دەگوزەرێنن. شوێنە تەنگەتاویەکان منداڵ دابین دەکەن کە لە ناو خێوەتگەکان و  24,000

ئەمەش ، یاری کردن بۆ مندااڵنژینگەی زیادکردنی بۆ دووهێندەی لێهاتووە فێربوون لە ناو ڕەشماڵ  پۆلەکانیخێوەتگەکان، و 

شوێن، کێشەکانی سەرەڕای هەفتەیە. ڕۆژەکانی لەبەردەستن، یان جێگرەوەی بە نۆرە چااڵکیە پەروەردەییەکان مانای وایە کە 

و دەوروبەر ئاوارەبوون  ناوچەکانی لە موسڵ و لە ئێستادا کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە منداڵ  53,400لە سەدای  30زیاتر 

بەهۆی ئاوارەبوون منداڵ   26,000بەشداری دەکەن. هەرچەندە زیاتر لەنافەرمی پەروەردەی ئێستا لە بەرنامەکانی 

 ن ناگات بە هیچ جۆرێکی پەروەردە.هیچ دەستیاشەڕوپێکدادان 
 
 
 

 ەبەردەوام لە سەرانسەری عێراق کانئاوارە گەڕانەوەی

 ملیۆن کەس گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان  ٥.١نزیکەی 

گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان ملیۆن کەس   1.5نزیکەی لەگەڵ  ،بەردەوامەلە سەرانسەری عێراق، گەڕانەوەی ئاوارەکان 
گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەوە لە سەرانسەری کەس   100,000نزیکەی لە مانگی ڕابردوودا، . ٦١٠٤مانگی حوزەیرانی لەوەتەی 
ئەویش دوابەدوای کەس،   670,000کە دەگاتە ژمارەی ئاوارە گەڕاوەکان زۆرترین ئەنباربەردەوامە لە تۆمارکردنی وواڵت. 

   ئاوارەی گەڕاوە.  375,000کە دەگاتە سەالحەددین 

بۆمبە تەقەمەنیە نەتەقێندراوەکان و پیسبوون بەهۆی فراوانی بریتی یە لە ئاستەنگی گەورە بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان یەك 
گەڕانەوەی ئاوارەکان لە دوای گەڕانەوەی ئاوارەکان. لە ناوچەکانی  ژێرخانزیانی تر بریتی یە لە ئاستەنگێکی چێندراوەکان. 

 دەبنەوە. مەترسیەکان بەردەوام دووچاری زەحمەتی و عێراقیەکان ۆ ماڵەوە بۆ ناوچە ئازادکراوەکان، ب

 سەاڵحەددیندەبنە ڕێگر لەبەردەم گەڕانەوەی ئاوارەکان لە بێجی و تەقەمەنیە ژەهراویەکان 

کیلۆمەتر لە  250بێجی، بە دووری شارۆچکەی 
لەالیەن سەاڵحەددین، باکوری عێراق لە پارێزگای 

هێزەکانی ئاسایشی عێراقیەوە لە تشرینی یەکەمی 
جەنگێکی درێژ، لە دوای ئازادکرایەوە.  ٦١٠٢

ژێرخانی مەدەنی، خزمەتگوزاریە زیانەکەی 
لە خانوو دەخەملێندرێت کە و سەرەکیەکان 
ئەو زۆرینەی لەسەدا بێت.  50دەوروبەری 

مانگی کەسانەی کە لە بێجی ئاوارەبوون لە نێوان 
بە ڕایانکردووە،  ٦١٠٤ئابی حوزەیران و 

ئەوەی کە شارەکە ماوەیەکی کورت لە دوای 
ی ٣٠لە ڕۆژی داعش گەمارۆدرابوو. لەالیەن 

گەڕانەوەی ئەو حکومەتی عێراقی کانوونی دووەم، 
کەسانەی بێجی بۆ ماڵەکانی خۆیان بە خشتە 

 28,000دەوروبەری تاوەکو ئەمڕۆ، . ڕاگەیاند
 11,000کەس پێش وەختە گەڕاونەتەوە بۆ بێجی، و 

هێشتا لە ناو ئاوارەییدا ژیان کەسی تریش  
زانیاری بە گوێرەی ڕاپۆرتی ەگوزەرێنن، د

رکردنی بەدواداچوونی ئاوارەبووان. سیستەمی تۆما
پیسبوونێکی زۆر بەهۆی لە بێجی، لەوانە نیگەرانیەکانیان بەرزکردۆتەوە لەبارەی بارودۆخەکان کاروباری مرۆیی هاوکارانی 

گەڕانەوە بەسەالمەتی. دەبنە ئاستەنگ لەبەردەم هەردووکیان ، زیانێکی بەرچاوی ژێرخانو تەقەمەنیە ژەهراویەکان 
وو منداڵ بەم دواییانە دلە ناوچەی بێجی، لەوانە بە بەردەوامی سەرهەڵدەدەن کە ڕاپۆرت کراون ڕووداوەکانی ئەمن و ئاسایش 

بەردەوامیان پاککردنەوە لە مین چااڵکیەکانی مردن کاتێك بۆمبێکی چێندراو دانرابۆوە لەو شوێنەی کە یاریان تێدا دەکرد. 
لەو کاتەشدا، ووردە. هێواش و بۆمبە چێندراوەکان، پڕۆسەیەکی ئاڵۆزی و پیسبوون ئاستێکی زۆری بە هەبوونی بەاڵم هەیە، 

لە بارەی مەترسیەکان کە دێنە کایەوە بەهۆی هۆشیاری گشتی هەڵمەتێك بۆ بەرزکردنەوەی کۆمەڵگا بانگەشە دەکات بۆ 
 تەقەمەنیە ژەهراویەکان. 

 

 

 

ملیۆن عێراقی گەڕاونەتەوە بۆ  ٠،٢

ماڵەکانی خۆیان، زۆربەی جار بۆ 

ئەو ناوچانەی کە هێشتا بە شێوەیەکی 

زۆر پیسبوون بەهۆی تەقەمەنیە 

  ژەهراویەکان. 
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 زیانی زیاتر دەگەێنێت بە هەژارانکەمبوونەوەی سەرچاوەکان 

دوو ساڵ و ای دوابەدوئابووری دەبنەوە  تەنگژەیدووچاری نیگەرانیەکانی پاراستن، زۆربەی خێزانەکان لەگەڵ ئەوەشدا بۆ 
ن. ماندووبووکەل و پەلەکانی ناوماڵ و ەکەوتیان کەمکردۆتەوە، پاشخەڵکی نیو لە گوزەراندنی ژیان لە ئاوارەییدا. 

بهێڵێتەوە بە سەرچاوەیەکی کەم بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی ماڵەکانیان. خەڵکی ئەمەش وا دەکات کە دەرفەتەکانی ئیش سنوردارن، 
لە مەترسیدان، سەرۆك خێزانەکان لە ڕەگەزی مێ بەتایبەتی و پەککەوتووان لەوانە بەتەمەنەکان، زیان پێگەیشتووەکان  ەگروپ

  هاوکاری مرۆیی بەردەوامە. پێویستیان بە و 

دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە: لە ژمارەیەکی زۆری ئاوارەکان چیڕۆکێکی لەو شێوەیە بینراوە لە بەشەکانی تری عێراق، لەوێ کە 
لە ئازادکراونەتەوە لە نەینەوا. کە بەم دواییانە لە بەشەکانی هیت لە ئەنبار و فەللوجە و ڕومادی و تکریت لە سەاڵحەددین و 

هاوکاری پێویستیان بە ردەوام زیانیان پێگەیشتووە، و بەوواڵت خەڵکی دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان سەرانسەری 
لەوەی کە هیچ بۆ دڵنیابوون چاککبوونەوە، دەستپێشخەریەکانی بە هەماهەنگی لە نزیکەوە لەگەڵ بەردەوامی چڕی مرۆییە، 

 نەماوە.  کەسێك لە عێراق لە دواوە بەجێ

 کەرکوك  ناو لەڕادەکەن  بەردەوام لە حەوێجەخەڵکی 

 دروستکردنی ئاوارەبوونی تازە لە قەزاکەوەتوندوتیژی سووردەبێت لە حەوێجە کە ئەمەش دەبێتە هۆی 

زیاتر لە ێجە لە پارێزگای کەرکوك بەردەوام لە مەترسیدایە لە ناوەڕاستی توندوتیژی بەردەوام. بارودۆخی مرۆیی لە حەو
چڕبوونەتەوە، بە مانگی ئاب کاتێك ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان لە قەزای حەوێجە ڕایانکردووە لەوەتەی کەس  85,000
ئەو کەس بە تەنها لە مانگی کانوونی دووەم ڕایانکردووە.  18,000نزیکەی بەدواداچوونی ئاوارەبووان.  تۆمارکەریگوێرەی 

هەبوونی و ، زۆربەی جار لە شەودا، باس لە گەشتە مەترسیەکان دەکەنەوە کە گیراونەتە بەرڕابکەن توانیبوویان کەسانەی کە 
مەترسیە ڕاستەقینەکان دەبنەوە دووچاری دەرمانەکان. ئەو کەسانەی کە لە حەوێجە ڕادەکەن لە خۆراك و ئاو و کورتهێنان 

لە چیاکانی ایبەتی ، بەتڕێگاکەبە درێژایی تەقەمەنیە نەتەقێندراوەکان و بۆمبە چێندراوەکان مردن بەهۆی برینداربوون و لەوانە 
 حەمرین. 

 37,000ئاوارە لە پارێزگای کەرکوك ماونەتەوە، لەوکاتەی  40,200لەو کەسانەی کە لە حەوێجەوە ئاوارەبوون، نزیکەی 
لەگەڵ ژمارەی بچووکتری ئاوارەکان بەرەو نەینەوا، هەولێر و بەغدا ڕایانکردووە. سەاڵحەددین. کەس ڕایانکردووە بۆ 

 C زیادبوونی ڕێژەی ئاوارەبوون، توانای خێوەتگە لە کەرکوك بەم دواییانە بەهێزکراوە و خێوەتگەیەکی تازە، بە ناوی لەیالن
دەسەاڵتدارانی حکومی دەستی کرد بە وەرگرتنی ئاوارەکان لە مانگی شوبات. و  کۆچبەران دامەزراوەزارەتی کۆچ و لەالیەن 

بۆ ئەو خێزانانەی کە دەگەنە خێوەتگەکانی ئاوارەبووان و  دابین دەکەن هاوکاری تەنگەتاویڕێکخراوە مرۆییەکان و 
خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن و چاودێری پزیشکی تەنگەتاوی بۆ ئەو ئەمەش تیایدا لەوانە ئاو و خاوێنکردنەوە، شوێنەکان. 

هەڵسەنگاندنەکانی بەپەلەی پاراستن ئەنجام خێزانانەی کە تێدەپەڕن بە خاڵەکانی پشکنین و شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان. 
روەها پەناگە تەنگەتاویەکانیش هەپێویستیە زۆر گرنگەکان و بەهاناوەچوون بە گوێرەی پێویست. دراون بۆ دەستنیشان کردنی 
  بنیاتنانراون لە سەاڵحەددین. 

لە ژێر کۆنتڕۆڵی داعش بووە لەوەتەی لە حەوێجە ماونەتەوە، دەخەملێندرێن کە کەس  80,000تا  70,000لە نێوان 
 . ٦١٠٤حوزەیرانی 

 

 ٦١٠٧کۆمەکی لە بە ئامانجکراون بۆ پێدانی ملیۆن عێراقی  6.2
  ملیۆن دۆالری ئەمەریکی دەکات 985داوای  ٧١٥٢پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی 

 
لە پالنی بەهاناوەچوونی  پێشنیارکردنیان پێشکەش کردلە مانگی کانوونی یەکەم، هاوکارانی کاروباری مرۆیی پوختەیەکی 

ملیۆن عێراقی  6.2ملیۆن دۆالری ئەمەریکی پێویستە لەم ساڵ بۆ گەیشتن بە  985بەالیەنی کەمەوە . ٦١٠٧مرۆیی بۆ ساڵی 
مرۆیی هاوکاری ملیۆن دۆالر داواکراوە بۆ بەهاناوەچوونی موسڵ.  331لەم بڕە پارەیە، کە زۆر زیانیان پێگەیشتووە. 

و بە ملیۆنان ، تەلعەفەر، حەوێجە و بێجی ئازاد دەکرێنەوەێنێتەوە لە دوای ئەوەی کە موسڵ، زۆر بە گرنگی دەمبنەمادار 
پالنی تەواوی ماوەی ملمالنێیەکە چوونەتە ئەوێ.  عێراقی دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە یان لەو ناوچانە دەمێننەوە کە لە

 لە هەفتەکانی داهاتوودا دەردەچێت.  ٦١٠٧بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی 
 

  

 

 

سەردانمان بکەن لەسەر 
 هێلی ئینتەرنێت

تەنگژە ئابووریەکان هاتوونە 

کایەوە بەهۆی درێژبوونەوەی 

ماوەی ئاوارەبوون کە ئەمەش 

دەبێتە هۆی زیادبوونی 

نیگەرانیەکانی پاراستن بۆ ئاوارە 

 گەڕاوەکانی کە هەژارن. 

 

 

 

 

 

کەس لە حەوێجە  85,000زیاتر لە 

، ڕایانکردووە لەوەتەی مانگی ئاب

تەنها لە مانگی کەس بە 18,000

 .ڕایانکردووە کانوونی دووەم
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  تکایە پەیوەندی بکەن بە:بۆ زانیاری زیاتر، 
 freijsen@un.orgئیڤۆ فرێجسن، سەرۆکی نووسینگە، لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵەوە 
 pond@un.org, Tel. (+964) 782 780 6086کەیت پۆند، بەرپرسی ڕاپۆرتکردن، لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە، 
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