
www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

 

                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

 (2016 دووەمتشرینی  ی20 –14)  8ڕاپۆرتی بارودۆخ  ژمارە. 

 
 

بە لەبەر گۆڕانی بارودۆخەکە  کراوە. مرۆیی ئامادەکاروباری ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی 
 دووەمتشرینی ی 28ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .گۆڕانکاریان بەسەردابێتلیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون ئەگەری هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان کە بە  ،هەڕەمەکی

 باڵودەبێتەوە. 

 هەواڵە سەرەکیەکان

  68,550 پێویستیان بە لە ئێستادا ئاوارەبوون و  کەس
مرۆیی کاروباری هاوکارانی حکومەت و  مرۆییە.هاوکاری 

بۆ خێوەتگەکان  ناوەوە و دەرەوەی  لەهاوکاری تەنگەتاوی 
    .دابین دەکەنئەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە 

 

  لە کراونەتە ئامانج  قەنناس بە دەستەکانلەالیەن هاوواڵتیان
دانانی بۆ خێراکردنی کاردەکەن هاوکاران ناو شاری موسڵ. 

برینەکان بۆ چارەسەرکردنی دەروونی ڕاتەکانی چاودێری 
 لە نێوان  مندااڵن. بەتایبەتی  ەوە،گولبەهۆی 

 

  فرە کەرت تەنگەتاوی بەهاناوەچوونی دابەشکردنێکی دووەمی
دەستی  وئەنجام درا حەمام عەلیلی تازە ئازادکراو لە 

خۆراك، ئاو کۆمەکی بە پێدانی کەس  18,000گەیشتووە بە 
  پاك و خاوێنی.و کەل و پەلەکانی 

 

 153,832 کەسی زیان بەرکەوتوو لە ناوەوەی خێوەتگەکان و
 ٠٣لە کۆمەڵگا زیان بەرکەوتووەکان پارچەکانی خۆراكی 

 ی تشرینی یەکەم. ٧١ڕۆژەیان وەرگرتووە لەوەتەی 
 

 

69,000 
کەس ئاوارەبوون )هەروەك لە 

 (دووەمی تشرینی 7

146,000 
خەڵکانی زیان بەرکەوتوو 

بەهاناوەچوونی پاکێجەکانی 

فرە کەرتیان  تەنگەتاوی

خۆراك، ئاو و  وەرگرتووە لەوانە

پاك و خاوێنی کەل و پەلەکانی 

ی تشرینی یەکەم(٧١)لەوەتەی   

 

154,000 
کەس خۆراکیان 

وەرگرتووە کە بەش 
 انگ )لە دەکات بۆ یەك م

 ی تشرینی یەکەم(٧١

155,000 
تەوالێت و کەس هاوکاری 

حەمام و خزمەتگوزاریەکانیان 

ی ٧١وەرگرتووە )لەو کاتەی 

 تشرینی یەکەم(

 

77,000 
کەس کەل و پەلەکانی 

ناوماڵیان وەرگرتووە لەوانە 

پێداویستیەکانی وەرزی زستان 

ی تشرینی ٧١لەو کاتەی )

(یەکەم  

 

60,000 
کەس دەتواندرێت ئێستا 

لەو نیشتەجێ بکرێن 
وێنە شخێوەتگایانە و 

 تەنگەتاویانەی کە ئێستا هەن

 ەگشتی بۆ بارودۆخەکنێکی تێڕوانی

بەردەوامە لە قەیرانی موسڵ ، دەستی پێکردووە داعشلە دەستی شارەکە ئۆپەڕاسیۆنی سەربازی بۆ ئازادکردنەوەی  دەبێتیەك مانگ زیاتر لە 
هاوواڵتیانی زیان ، نخێوەتگەکالە ناوەوە و دەرەوەی خێزانە ئاوارەکان لە نێوان زۆر پێویستن پێویستیە مرۆییەکان . ئاڵۆز دەبێت و گەشەسەندن

فراوان کراوە بۆ بەهاناوەچوون لە ناو شاری موسڵ. ئەو کەسانەی کە لە شەڕی سەخت ڕادەکەن کۆمەڵگا تازە ئازادکراوەکان، و بەرکەوتووی 
 زیان بەرکەوتوو. کەسانی و  ێكهەر گروپپێویستیە جۆراوجۆرەکانی پڕکردنەوەی 

 68,550 گشتی زیادی کردووە بە گەیشتن بەو ژمارەی کۆی 14,000زیاد دەبێت لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، کە بە ئاوارەبوون بەردەوام 
لە موسڵ هاوواڵتیانی تێدان  ژمارەیەکی زۆری بەشانەی کەشەڕی سەخت لەو شارەکە، دەچێتە ناو قواڵیی کە ئۆپەڕاسیۆنی سەربازی لەگەڵ . کەس

بۆ هەوڵەکان بەرەو ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. بەردەوامن ئاوارەبوونە تازەکان زۆرینەی نی ئاوارەبوون. قەبارەیەکی مەزببێتە هۆی لەوانەیە 
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 یان گونجاوپەناگەی ئەو کەسانەی ئێستا ئاوارەبوون ی 78لە سەدا دڵنیایی داوە کە ئەو خێزانانەی کە ڕادەکەن نیشتەجێکردنی ئامادەکاری 
هەڵبژاردووە. خانەخۆییەکان کۆمەڵگا لە ناو مانەوەیان ئەو کەسانەی تریش کە دەمێننەوە شوێنە تەنگەتاویەکان. لە ناو خێوەتگەکان و دۆزیوەتەوە 

بۆ ڕۆژهەاڵتی نیشتەجێ بکات. کەس  60,000ئەمڕۆ لەوانەیە لە هەشت خێوەتگە کە ڕەشماڵ شوێنی  10,000توانای خێوەتگە بریتی یە لە 
وەرزی پلەکانی گەیشتنی لەگەڵ داهاتوودا. لە ڕۆژەکانی خازر دەگاتە توانای تەواوی خۆی خێوەتگەی ، و پڕبۆتەوەحەسەن شام خێوەتگەی موسڵ، 
 پێویستە.  تازە بوونیئاوارەنیشتەجێکردنی  بۆ بۆ خێراکردن لەزیاتر توانای دروست کردنی عێراق، بۆ باکوری زستان 

 
ئاوارەبوونی هاوواڵتیانی بەخۆیەوە  زیاد بوونێکیئەم ماوەیەی ڕاپۆرتکردن مەترسیەکان دەبنەوە. دووچاری لە ملمالنێکە ڕادەکەن  ئەو کەسانەی کە

کەسانی سەربازی و هاوواڵتی  200زیکەی کە لە شاری موسڵ ڕادەکەن. نلەو کاتەی کراونەتە ئامانج قەنناس بەدەستەکانی داعش لەالیەن بینیوە کە 
بریتی ئەو کەسانە لەسەدای  20 بەالیەنی کەمەوە ڕاتەکانی دەروونی.  چاودێریبچنە ژێر تاکو  گوازراونەتەوەبۆ نەخۆشخانە  لە هەفتەی ڕابردوو

و  پزیشکیە سەقامگیرکردنی ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە برتین لە نێوان مندااڵن ئافرەتان و . لە زیادبوون دانژمارەکانیش بوون لە هاوواڵتیان، 
کە ئەو سەنتەرانەی ڕاتەکانی دەروونی . ڕزگارکردنی ژیان بەهۆی برینەکان لە کەوتنە بەر گولەگواستنەوە بۆ نەشتەرگەری ڕەوانەکردنی هەروەها 

 بۆکاردەکەن تەندروستی هاوکارانی کاروباری و دەسەاڵتداران قوربانیان. ژمارەی بەرزبوونەوەی بەهۆی زۆر قەرەباڵغن هەن لە ناو موسڵ ئێستا 
بتواندرێت بەبێ ڕزگارکردنی ژیان پزیشکی کۆمەکی فریاگوزاری تاکو موسڵ رۆژهەاڵتی نزیك لە گەڕەکانی ئاسانکاری زیاتر بۆ جولەپێکردنی 

  بەڕێوەبچێت. دواخستن 

گەلێك زۆر بەهۆی پیسبوونێکی ن هەڵبژاردووە لە ماڵەکانی خۆیان. کە مانەوەیاهەرگیز زۆر دوور نیە لەو کەسانەی چەکداری ملمالنێ ی مەترسی 
لە . یان دەکاتشەی ماوە درێژ بۆ ژیان و گوزەرانهەڕەبۆ سەر ژیانی خەڵك و بەردەوام مەترسی بریتی یە لە بۆمبە چێندراوەکان و مینە چێندراوەکان 

 لە ناوچەکە. کە بەردەوامن لە سووتان ەوت بیرە ن ٧١ ئاگری ڕەشیدەکەونە بەر هەوای هێشتا خەڵکی گەیارە، دەوربەری 
 

بۆ هاوکاری کردنی پالن دادەنێن هاوکارانی کاروباری مرۆیی حکومەت و شاری موسڵ، لە دەوروبەری بەرەنگاریە تازەکان دێنە پێشەوە لەو کاتەی 
ناوچە تازە هاوواڵتیانی زیان بەرکەوتووی فەراهەم دەکرێت. پێیان کە دەستگەیشتن هەموو ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە بە زووترین کات 

دووەم، تشرینی ی ٧١لە ڕۆژی خزمەتگوزاریە پزیشکیەکان دەبنەوە. کیەکان و ەسەرشتومەکە گەلێك زۆری کورتهێنانێکی دووچاری ئازادکراوەکان 
بە پێدانی کەس  18,000حەمام عەلیلی تازە ئازادکراو کە دەستی گەیشتووە بە ئەو هاوواڵتیانەی فرە کەرت بە ڕێوەچوو بۆ دابەشکردنێکی دووەمی 

خۆراك لە هاوکارانی ئەمن و ئاسایشی لەالیەن دابەشکردنەکان پاك و خاوێنی. کەل و پەلە زۆر پێویستەکانی ئامادەکراو بۆ خواردن، ئاو و خۆراکی 
 ئازادکراو بەڕێوەچوو. تری کۆمەڵگای  ٧١
 

تشرینی ی ٠٣و  ٧١لە ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەکان. لە نێوان دابەشکردنەکان لە سەرکردایەتی کردنی بەردەوامە کۆچ و کۆچبەران وەزارەتی 
گەرم بەتانیەکان، خۆراك، سەبەتەکانی گەیاندووە لەوانە کۆمەکی فریاگوزاری کەل و پەلی  18,000نزیکەی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران دووەم، 

لە ناوچەی لە الدێیە تازە ئازادکراوکان خازر. حەسەن شام و خێوەتگەکانی بۆ ناوماڵ کەل و پەلەکانی پاك و خاوێنی و کەل و پەلەکانی و کەرەوەکان 
خاچی ی ەکۆمەڵزیان بەرکەوتوو. هاوواڵتیانی دابەشکردووە بەسەر هاوکاری خۆراکی تەن  ٨١زیاتر لە وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران نەمروود، 

لەو کۆمەکی پزیشکی خۆراك، ئاو  بە پێدانی لە الدێیە ئازادکراوەکان کردووە زیان بەرکەوتووی خێزانی  8,150هاوکاری زیاتر لە عێراقی سوری 
 قەیرانەکە. دەستپێکی کاتەی 

 
 مەودایلە لە شاری موسڵ،  کە دەستیان پێناگەێندرێتێندرێن لدەخەمیەك ملیۆن کەس دەمێننەوە. دەستگەیشتنی مرۆیی خەڵك لەو دیوی زۆربەی 

ت کراون کە لە ژێر دەستی کەس ڕاپۆرهەزاران بە هیوای ئەوە بن کە ڕابکەن. ڕزگاریان بێت یان هەوڵ دەدەن خەڵکی ، نیشتەجێبوون شەڕەکە
  هاوواڵتیانە.  ولەبارەی سەالمەتی ئەزۆر نیگەرانە مرۆیی کۆمەڵگای . بەکاردەهێندرێن قەڵغانی مرۆییوەکو  و دەستبەسەرکراونداعشدان، 

 

 پاڵپشتی کردنی دارایی

بۆ  ملیۆن دۆالری ئەمەریکی کە پشتڕاستکراوەتەوە  184.7$ بەشداری کردنەکان بریتی یە لە بڕی، کۆی گشتی دووەمی تشرینی ٠٧هەروەك لە 
ی بڕی پێویست دەنوێنێت. ڕاپۆرتەکانی سەبارەت بە پاڵپشتی کردنی دارایی زیاتر وەرگیراون و ١٥سەدا  لە کە نزیکەی ،بانگەشەی بەپەلە بۆ موسڵ

کۆمەکیە خێوەتگە و توانای بۆ بەهێزکردنی ئامادەکاری هەوڵەکانی خێراکردنی لە بەردەوامن هاوکاران  .پشتڕاستکردنەوەیانلە پڕۆسەدان بۆ 
بەهۆی قەیرانەکە. خەڵکی زیاتر زیانیان بەردەکەوێت هاوواڵتیانی نیشتەجێ ی موسڵ، شەڕ لە ناوچەکانی نزیكبوونەوەی لەگەڵ تەنگەتاویەکان. 

 بە هاوکاریە. بچن کە پێویستیان هەموو ئەو خەڵکەوە بەهانای بتوانن تاکو تازە کە دێنە پێشەوە بۆ کاری لەپێشینەی لەبەرئەوە هاوکاران پالن دادەنێن 
تەواو ئامادەکاری و کارە لەپێشینە گۆڕاوەکان زیاتر پێویستە بۆ پڕکردنەوەی ، پاڵپشتی کردنی دارایی کردنە بەخشندانانەئەو بەشداری سەرەڕای 

جەختکردنەوەیەکی هاوشێوە لەگەڵ ئۆچا لەبەرچاو گیراوە، بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی ناوەندی سندوقی فۆڕمێك بۆ بکرێت بۆ خراپترین سیناریۆ. 
گەڕانەوەی بۆ ئاسانکاری کردنی مین هەڵگرتنەوەش ڕێکخراوی و دایکایەتی، چاودێری و دەروونی ڕاتەکانی وەرزی زستانە،  پێویستی لەسەر

زیاتر لە لەگەڵ لە پڕۆسەدایە، یەکێتی ئەوڕوپا  سەر بەمەدەنی پاراستنی میکانیزمی بۆ کردنە جۆریەکان بەشداری بۆ داوایەك خێزانە ئاوارەکان. 
 . وەیپابەندن پێکە پێش وەختە ڕەشماڵ  500و بەتانی  6,500
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نزیکەی  داچوونەوەن.لە ئێستادا لە ژێر پیبەهاناوەچوونی موسڵ، لەوانە ، ٠٣٧١کۆی گشتی پێویستیەکانی پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ عێراق لە ساڵی 

بۆ هەموو پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی پڕنەکراونەتەوە. هێشتا  ٠٣٧١بۆ ساڵی پاڵپشتی کردنی دارایی داواکاریەکانی کۆی گشتی یەك لەسەر سێ ی 

 7.3بۆ ڕزگارکردنی ژیان هاوکاری پێویستە بۆ دابین کردنی  ەی کەملیۆن دۆالری ئەمەریکی 861$ وەرگرتووە لەو یلەسەدا١٧تەنها عێراق 

 عێراقی زیان بەرکەوتوو. ملیۆن 

 

 مرۆیی بەهاناوەهاتنی 

 میکانیزمی بەهاناوەهاتنی بەپەلە

 ویستیەکان:پێ

  ەسەرەکیکۆمەکی هێلی بەپەلەی هاوکاری و پێویستیان بە ئەو کەسانەی کە لە ڕێگادان ژمارەی 

 شێوازەکانی ئاوارەبوون. بە درێژایی لە زیاد بوون دایە  بەردەوام
  لە ڕێگادان بۆ یان لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە لە کۆمەڵگا خانەخۆییەکان خێزانە ئاوارەکان

 میکانیزمی پێویستیان بە هاوکاریشوێنە تەنگەتاویەکان و ناو خێوەتگەکانی ئاوارەبووان 

 یە. بەهاناوەچوونی بەپەلە

 بەهاناوەچوون:  

  ،کەس(،   28,835) کە دەکاتە خێزان  5,040بۆ میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە پێداویستیەکانیلەماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە

دەگەیشتنە خێوەتگەکانی  ئاوارانەی کە ەدابەشکرابوون بەسەر ئەو خێزان پێداویستیەکانزۆربەی . دابین کراون منداڵ  13,552 لەوانە

 بەعشیقەن. بەیبۆخت و  ناحیەی لە ناوبۆ ئەو خێزانە ئاوارانەی کە و ، زێلکان دیبەگە و حەسەن شام و 

98,179 
دەستیان پێگەێندراوە  کەس

میکانیزمی  بە پێدانی
 بەپەلە بەهاناوەچوونی

ی تشرینی ٧١)لەوەتەی 
 یەکەم(
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 میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە هاوکارانی کاروباریی تشرینی یەکەم، ٧١ ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ لە و کاتەی سەرەتایلە 
تۆمارکەری بەدواداچوونی  تۆمارەکانیلە ژمارەی زیاترە کۆکراوەیە  ئەو ژمارە ،دووەدابەش کرکەس   98,179بۆ پێداویستیەکانیان

  ا گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان. ئێستو ئەو کەسانەی کە ئاوارەبوون چونکە تیایدایە لەوانە ئاوارەبوون 

  :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  دەستگەیشتن بە هەندێك  بۆهێشتا هەن بەرەنگاریەکان لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، توانای دەستگەیشتن باشتربوونی سەرەڕای
 تەلکێف. قەزای کفرۆك و وەك لە لەو خێزانانەی کە گیریان خواردووە، 

  

 هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە 

 پێویستیەکان

  خۆی بۆ وەرگرتنی ئاوارەکان و توانای تەواوی ە لە ئێستادا گەیشتۆتە عگەیارە جەدخێوەتگەی
  هاوکاران. بە هەماهەنگی لەگەڵ لە ژێر بنیاتناندان لەالیەن حکومەتەوە فراوانکردنی ناوچەکانیش 

 ەهاناوەچوون:ب

  ۆ ، لە کاتێكدا شوێنی زیاتریش بکەس 60,000حکومەت و هاوکارانی کاروباری مرۆیی توانایەکی هاوبەشی خێوەتگەیان هەیە بۆ
. چەند لە کۆتایی ئەم ساڵ شوێنی ڕەشماڵ لە ژێر بنیاتناندان یان پالنیان بۆ دانراوە  64,097کەسی تر کە دەکاتە   384,582

  لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە بۆ دەستنیشانکردنی شوێنی تازەی زیاتر.  بەڕێوەچوونکاروانێکی پالندانانی شوێنەکە 
 

  هاوکارانی کاروباری هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە بەردەوامن لە هاوکاری کردن بۆ ئامادەکردنی شوێنە تەنگەتاویەکان بۆ
دڵنیابوون لەوەی کە گروپەکانی پەناگە و ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی و کەل و پەل و تەندروستی و ئاسایشی خۆراك و 

 هاوکاری و خزمەتگوزاریەکان دابین بکەن.  پاراستن و پەروەردە دەتوانن

  کاردەکەن.  ئێستاکە ئەو هاوکارانەی گەکە لەالیەن بەڕێوەبردنی خێوەت زیاتری توانایگروپەکە هاوکاری دەکات لە دامەزراندنی  
 

 

 ڕێگریەکان:ۆشاییەکان و ب

  دەستگەیشتن وەك کێشەیەك بۆ هاوکاران دەمێنێتەوە لە هەندێك شوێن لە ئێستادا لە ئامادەکردندان بەهۆی چااڵکیەکانی ئەمن و ئاسایش و
پاكکردنەوە لە مین. ڕێگەپێدانەکان بۆ بەکارهێنانی زەوی و پیسبوونێکی زۆر بەهۆی بۆمبە چێندراوەکان دامەزراندنی شوێنە تازەکان 

 دوادەخات.   

  ئامادەکردنی لەگەڵ لەسەر ئەو خێراییەی بمێنێتەوە پێویستە هاوکاری خزمەتگوزاریەکانی دامەزراندنی زراوە خێوەتگەییەکان، دامەلە
لە . لە شوێنەکان و ئاسانکاریانەژمارەیەك لە بە دەستیان دەگات بە تەواوی ئەو ئاوارانەلەوەی بۆ دڵنیابوون ، بەپەلەڕەشماڵ بۆ  ەکانشوێنی

 بەبێ خزمەتگوزارین. ی ڕەشماڵ لەوانەیە لەبەردەستدابن، بەاڵم تەنگەتاوی لەناکاو، ژمارەیەکی بەرچاو لە شوێنەکانحالەتی 
 

 پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان 

 :پێویستیەکان

  ئەو و پەلە ناخۆراکیەکانە.  کەلپێویستیان بە لە ناوەوە و دەرەوەی دامەزراوە خێوەتگەییەکان خەڵکی

بارودۆخە خراپەکانی ی کە لە خێزانە ئاوارەکانکەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە لەوانە  گروپ و

 کەسانی تری زیان بەرکەوتوو کە لە ماڵەکانی خۆیان دەمێننەوە. و  پشتگیری کردننپەناگە و 

  لەگەڵ و شکۆدارە. گەنجاو بە پەناگەی پێویستیان خێوەتگەکان خێزانە ئاوارەکانی ناوەوە و دەرەوەی

بریتین لە و بەتانیەکان جل و بەرگی گەرم پارێزراو، پەناگەی وەرزی زستان، پلەکانی گەیشتنی 

 ن. پێویستیە لەپێشینەکا

 :بەهاناوەچوون

  دەرەوەی کۆمەڵگاکانی و لە ناو خێوەتگەکان خێزانی کەل و پەلی ناخۆراکی پێداویستی  12,836بەهاناوەچوون، دەستپێکی لەو کاتەی

کە دەکاتە لەسەدای ئەو خێزانانە  ٥٦لە کاتی شەودا، نزیکە لە بەستن سەرما کە ئێستا پلەکانی لەگەڵ دابەشکرابوون. خێوەتگەکان 

نەوت و گالۆنەکان بۆ ان، گەرم کەرەوەکوەرگرتووە تیایدا لەوانە وەرزی زستانەیان کەل و پەلەکانی سەرۆك خێزان( ئەوانیش  8,488)

وەرگرتووە وەك وەرزی تەواوکاریان کەل و پەلەکانی خێزان  12,836بەالیەنی کەمەوە نیوەی لەگەڵ ئەوەشدا، شە گەرمەکان. فەر

ئەو کەسانەی کە دەستیان پێگەێندراوە بە پێدانی ژمارەی  بەمەش کۆی گشتیچێشتخانە. کەرەستەکانی بەتانیەکان و مافورەکان،  پێاڵوەکان،

 کەس.  77,016دەگاتە یەکەم تشرینی ی ٧١لەو کاتەی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان 

60,000 
بۆ ڕەشماڵەکانی شوێنی ڕەشماڵ 

 لەلە پالندانان دان یان کەسی  ٥

  بنیاتناندان

77,016 
کەس دەستیان پێگەێندراوە بە 

کەل و پەلە پێدانی 
ی ٧١لەوەتەی ناخۆراکیەکان 

 تشرینی یەکەم
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  بۆ دابین کردنی شوێنە تەنگەتاویەکان. و بۆ دابین کردنی پەناگە لە ناو خێوەتگەکان چەسپ کراون ڕەشماڵی خێزانی  12,716کۆی گشتی

پەناگەی پێداویستی  1,200ان، لە کاتی گەیشتنیبۆ ئەو کەسانەی ناو خێوەتگەکان شوێنی تەنگەتاوی چارەسەریەکانی ماوە کورتی 

 دابەشکراون. خێزانیش تەنگەتاوی 

 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان 

  کاری لەپێشینەی بریتی یە لە پێویستیەکی گرنگ دەمێنێتەوە و وەکو ئاوارە کە لە ناو خێوەتگە نین  15,000زیاتر لە پەناگە بۆ

 لە ماوەیەکی کورتدا. گروپی پەناگە بەهاناوەچوونی 

  لەو کەل و پەلە ناخۆراکیەکان کە دەستی گەیشتووە بەو خەڵکە بە پێدانی تاکو ئەمڕۆ، پڕکردنەوەی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان سەرەڕای

لەپێشینە و  کارکردنیلە ئەستەمیەکان ڕاپۆرت دەکەن لەبارەی هاوکاران دەمێنێتەوە. ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە وەك بەرەنگاریەك 

 کان. سنوردار لەسەر پێویستیە مرۆییەزانیاری بەهۆی هێلی دووەم بۆ بەدواداچوونی دابەشکردنەکانی پالندانان 

  پڕکردنەوەی.گروپەکە دەگەڕێت بەدوای کە بریتی یە لە بۆ شاییەکی بەهاناوەچوون بۆ خێزانە خانەخۆییەکان هاوکاری 

   گروپەکە کە لەدەرەوەی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان پەناگە و گروپی پێویستیەك هەیە بۆ هەماهەنگی کردنی زیاتر لەگەڵ هاوکارانی
 ی بەخۆیەوە بینیوە. بەرەوپێشوەچوونهەرچەندە بەردەوامی هەیە، کارەکە بەڕێوە دەبەن 

 
 

 ئەمن و ئاسایشی خۆراك 

 :پێویستیەکان

  پێویستیان بە هاوکاری خۆراك دەوروبەری لەوانەیە ناوچەکانی کەس لە موسڵ و یەك ملیۆن زیاتر لە

 داهاتوودا. بێت لە مانگەکانی 
  بە  لە کاتی گەیشتنیانهاوکاری خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردنە بە پێویستیان خێزانە ئاوارەکان

  پارچەکانی خۆراکی مانگانە. جۆری هاوکاری بەدواداچوون لە و ، شوێنەکانی پشکنین و خێوەتگەکان
 هاوواڵتیان و خەڵکانی زیان بەرکەوتوو، ەرکەوتوو لە ناوچە ئازادکراوەکان، لەوانە خەڵکانی زیان ب

بەهاناوەچوونێکی بەپەلە بە خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردنە وەك پێویستیان کۆمەڵگا خانەخۆییەکان 

خۆراکی پارچەکانی زیاتر لە جۆری هاوکاری دەکرێت ئەنجام بدرێت و مرۆیی دەستگەیشتنی کاتێك 

 . کردنی حکومەتهاوکاری ووشك بۆ تەواوکاری 
  خانەخۆییەکان کۆمەڵگا و هاوواڵتیان خەڵکانی ئاوارە، ئاماژە بەوە دەکەن کە تازە ئازادکراوەکان  چەلە ناوهەڵسەنگاندنە سەرەتاییەکان

زۆر بە خراپی کە بە هاوکاریە بۆ دووبارە دامەزراندنەوەی ژیان و گوزەرانیان پێویستیان هەروەها ئەو کەسانەی کە دەیانەوێت بگەڕێنەوە 

  . پێگەیشتووەزیانیان  بەهۆی ملمالنێیەکە

 :بەهاناوەچوون

  ،خێزان کە دەکاتە  7,724بەسەر ڕۆژەیان  ٠٣هاوکارانی گروپ پارچەکانی خۆراکی ووشکی لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە

کەسی  19,745گەیارە جەدعە، زێلکان(؛ ، ٧)خازر مئاوارە لە سێ خێوەتگەکانی  20,184لەوانە: کەس دابەش کردووە،  39,929

ەرکەوتوو لە ناوچە ئازادکراوەکانی )ئیبراهیم خەلیل، ئەوسەجە، تەل ئەل لەبەن، وەردەك، فازلیە، دەیریج، تلیارە، الدێ ی دەنەج، زیان ب

 نیارە، تویبە(. ساف ئەل توت، حەرارە، گەیارە، سەنتەری الدێ ی جوانە، 

  ژەمی گەرمیان دابەشکردووە بۆ ئاوارەکانی کە لە خێوەتگەکانی خازر و حەسەن شام و زێلکان   22,253هاوکارانی گروپ
 نیشتەجێکراون.  

  وەك بەشێك لە دابەش کردووە لە حەمام عەلیل پارچەی خۆراکی خێزانی ئامادەکراو بۆ خواردنیان  2,340هاوکارانی گروپ

  فرە کەرت. بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی دابەشکردنی 

  شاری نەمروود و حەمام عەلیل و گەیارە و دابەشکردووە لە پارچەی خۆراکی ووشکیان  12,800زیاتر لە وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران

، ٧خازرمخێوەتگەکانی دابەشکردووە لە خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردنیان پارچەی  1,310زیاتر لە خێوەتگەی ئەل عەلەم، و موسڵ و 

 گەیارە جەدعە. ئەل عەلەم و 
 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

  ئەمن و ڕێگریەکانی بە شێوەیەکی مەزن بەهۆی ، دەمێنێتەوە بەرەنگاریەك وەك، وەك نەمروود، بە ناوچە تازە ئازادکراوەکاندەستگەیشتن

چااڵکیەکانی دەبنە ئاستەنگ لەبەردەم یش دەستگەیشتنڕێگریەکانی رهەڵگر. کاروانی باتێپەڕینی کارگێڕی بۆ ڕێ و شوێنەکانی و ئاسایش 

  هاوکارانی گروپەوە. چاودێری کردن لەالیەن هەڵسەنگاندن و 

  سەرنجی دەگەێندرێت، بەپەلە هێلی سەرەکی تەنگەتاوی بەهاناوەچوونی بەرەوپێش دەچێت و بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ کاتێك
ەرانی ژیان و گوزدووبارە دامەزراندنەوەی بۆ ڕێك و پێك لە هاوکاریەکی بۆ دڵنیابوون پالندانان پێویست دەبن هەوڵەکانی زیاتر و 

 زیانیان بەرکەوتووە. ملمالنێکەوە خەڵکی کە بەهۆی 
 

 

153,832 
گەیشتووە بە کەس دەستیان 

 یخۆراك پارچەکانیوەرگرتنی 

تشرینی  ٧١لەوەتەی  ەڕۆژ ٠٣

  یەکەم
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 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

 بە هاوکاریە بۆ پێویستیان ناوچە ئازادکراوەکان کۆمەڵگاکانی ئاوارە گەڕاوەکان، و  اوارەکان،ئ

 تن بە چاودێری تەندروستی. دەستگەیش
  زیانیان پێگەیشتووە.تەندروستی چەند پێکهاتەیەکی کە ئاماژە بەوە دەکەن هەڵسەنگاندنە سەرەتاییەکان 

 کۆمەکیە پزیشکیەکان هەیە. دەرمانەکان و و پزیشکی ستافی کورتهێنانی لە هەندێك ناوچەی دیاریکراو، 
  ڕاتەکانی دەروونی و چاودێری بە کە پێویستیان انەی ئەو قوربانیژمارەی لە موسڵ، هاوواڵتیان ناوچەکانی گەیشتۆتە شەڕەکە لەو کاتەی

 زیاد دەبێت. چاودێری کردن سێیەمی دووەم و ئاستی بۆ ڕەوانەکردنە بۆ نەخۆشخانە 

 :بەهاناوەچوون

  ،لەسەدای  ٠٦چاودێری کردن، دووەم و سێیەمی بۆ ئاستی ڕەوانەکراون پزیشکی حالەتی  ٧١١لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە

 تشرینی دووەم. ی ٧٠تا  ١ڕاپۆرت کردنی پێشوو لە ماوەی زیادکردنێك هەیە لە وەی 

  ،برینداران بەهۆی و برینداران بەهۆی مین بریندارانی گولە، بۆ بریندار ڕاپۆرت کرابوون، بە شێوەیەکی سەرەکی  ٦١لەگەڵ ئەوەشدا

 ماوەی ڕاپۆرت کردنی پێشوو.  ژمارەی وزیادی کردووە لەلەسەدای  ٧١تۆپبارانەکان، 

  هەڵسەنگاندنە دوابەدوای نەشتەرگەری وەرگرتووە. ڕاتەکانی دەروونی و پێداویستیەکانی کۆمەکیەکی  هەولێر فریاکەوتنینەخۆشخانەی

موسڵ بۆ دابین کردنی لە ڕۆژهەاڵتی ئامێریان بۆ دابین کراوە ڕاتەکانی دەروونی سەقامگیرکردنی دوو سەنتەری تەندروستیەکان، 

تەندروستی گەڕۆکی زیاتری یەکەی لە هەولێر و دهۆك. بگوازرێنەوە بۆ نەخۆشخانە سەرەکیەکان پێش ئەوەی  چاودێری بۆ نەخۆشەکان

هەڵسەنگاندنەکان خزمەتگوزاری تەندروستی. گەیاندنی بۆخێراکردنی ئامێریان بۆ دابین کراوە تەندروستی ئافرەتانی دووگیان سەرەتایی و 

 بۆ موسڵ. دەروونی چاودێری ڕاتەکانی سەنتەرەکانی نزیکردنەوەی شوێنی زیاتر بۆ سەقامگیرکردن و بۆ دەستنیشانکردنی بەردەوامن 

  ،1,464جێبەجێ کردووە، لەوانە ڕاوێژکردنیان  9,073تەندروستی هاوکارانی کاروباری لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە 

تیەکانی بەڕێوەبەرایەێری تەندروستی ئافرەتانی دووگیان. ڕاوێژکردنی چاود 1,564و پێنج ساڵی مندااڵنی خوار تەمەنی بۆ  راوێژکردن

ئەنجام چاودێری تەندروستی سەرەتایی ڕاوێژکردنی  1,959ڕاپۆرتیان کردووە کە نەینەوا دهۆك و هەولێر و پارێزگاکانی تەندروستی 

 دراون. 

  بەڕێوەبردووە. ئیفلیجی کوتانەکان لە دژی نەخۆشی سۆریکە و دەستەی  3,510دەسەاڵتدارانی تەندروستی 

  پشکنینی شوێنەکانی لە خێوەتگەکان و  دابین دەکەن بۆ خێزانە ئاوارەکانخزمەتگوزاریە تەندروستیەکان گروپی تەندروستی هاوکارانی

خەڵکانی زیان بەرکەوتوو لەو و نەرگیزلیە بۆ پشکنینی ئاوارەکان(.  شوێنیزێلکان، و ، ٠حەسەن شام یو، ٧خازرم)جەدعە، لە  ارەکانئاو

 حەمدانیە. عومەر قابجی و فازلیە، کەرمە، ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت وەك ئەل دنۆ، 

  و حەمام عەلیل، وەك ن تێدا بەڕێوەچوون، تەندروستیەکانیا گاندنەهەڵسەنبەهێزکردووە کە لە ناوچەکان بەهاناوەچوونەکانیان هاوکاران

ناوچەکانی وەك حاج عەلی لە ەنگاندنە بەپەلەکانی پاراستن هەڵسکە ئاماژەیان پێکرا لە ڕێگەی نیگەرانیە تەندروستیەکانەوە چوون بەهانای 

 فازلیە. و 

 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  پێویستیەکانی خزمەتگوزاری گەیاندنی و پالنی چاودێری بەهاناوەچوونی ڕاتەکانی دەروونی لەوەی کە بۆ دڵنیابوون لە ڕێگادان هەوڵەکان

 پڕدەکاتەوە.  ڕادەکەنکە ئەو خێزانانەی 
  کە تازە و لەو ناوچانەی لە ناو خێوەتگەکان دەروونی و کۆمەاڵیەتی تەندروستی مێشك و هاوکاری خزمەتگوزاریەکانی دابین کردنی

 بە زیاد کردنە. پێویستی دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت 
  پێویستە دڵنیاییان پێ بدرێت. هەیە درێژخایەنیان کە نەخۆشی بۆ نەخۆشەکانی و چارەسەری بە دەرمانەکان دەستگەیشتن 

 

 ئاو و خاوێنکردنەوەی ئاوەڕۆکان و پاك و خاوێنی 

 :پێویستیەکان 

  خاوێن ئاو و خزمەتگوزاریەکانی پێویستیان بە بەردەوام ئاوارە لە ناو خێوەتگەکان  54,000نزیکەی

  . حەمامەپاك و خاوێنی تەوالێت و کردنەوەی 

  جۆری ئاوی الواز، گشتی کە کۆی ئاماژە بەوە دەکەن لە ناوچە تازە ئازادکراوەکان هەڵسەنگاندنەکان

گەلێك پشتبەستنێکی و ئاو زیانیان بەرکەوتووە چارەسەری ووێستگەکانی گەڵ ڕاپۆرتە بەرچاوەکانی لە

ئەمەش دیجلە. ڕووباری ئاوی چارەسەرنەکراوی  بەکۆمەڵگا خانەخۆییەکان و هاوواڵتیان زۆری 

 حەمام عەلیل. حاج عەلی و گەیارە و تایبەتە لە حالەتێکی 

 

 

23,425 
جێبەجێ  ڕاوێژکردنی پزیشکی 

ی تشرینی ٧١لەو کاتەی کراون 
 یەکەم

154,831 
خزمەتگوزاریەکانی ئاو و  کەس

وەرگرتووە حەمامیان و  تەوالێت

 دەرەوەی ناوەوە و لە

کانخێوەتگە  
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 :بەهاناوەچوون

 53,622 ( 8,937ئاوارە کە دەکاتە  )لە ناو خێوەتگەکان و وەردەگرن ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی خزمەتگوزایەکانی خێزان

 کاتی گواستنەوەی ئاوارەکان. شوێنەکانی 

  یەك کۆمەکی خاوێن کردنەوەی ئاو)تڵە پالستیکەکان، سەپاك و خاوێنی، پێداویستیەکانی دابەشکردنێکی تشرینی دووەم، ی ٧٥ڕۆژی لە

فرە تەنگەتاوی بەهاناوەچوونی  دووەمی لە حەمام عەلیل وەك بەشێك لە دابەشکردنیکەسی تر  18,000گەیشتووە بە  دەستی مانگی(

 . کەرت

  کەس.  29,209خێوەتگە دەستی گەیشتووە بە شوێنی دەرەوەی  ٧٥تانکەری ئاو لە بەهاناوەچوونەکە، دەستپێکی لەو کاتەی 

 13,128  شوێنی تەوالێت و حەمام  623و شوێنی تەنگەتاوی خێوەتگە و  ٧٧لە سەرانسەری ئامادەکراون  حەمامو  تەوالێتشوێنی ئاو و

 ئاوارە.  82,506بۆ خزمەتکردنی گواستنەوەی ئاوارەکان، لە شوێنە کاتیەکانی 

  نەینەوا و سەاڵحەددین لە پارێزگاکانی چەسپ دەکرێن لە شوێنە لەپێشینەکان چارەسەرکردنی ئاو وەرگیراون بۆ ناو وواڵت و شەش یەکەی

 بۆ ئەو دانیشتوانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە. 

 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  کۆمەڵگا زیان هاوواڵتیانی ئاو و تەوالێت و حەمام بۆ دابەشکردنێکی تەنگەتاوی دەمێنێتەوە. وەك ڕێگریەك مرۆیی دەستگەیشتنی

 دەستگەیشتن. نەبوونی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە بەهۆی لە ماوەی لە نەمروود دەبوو دوابخرابایە بەرکەوتووەکان 
  چارەسەرکردنی ئاو لە حەمام عەلیل. بۆ ووێستگەی پێویستن مۆلیدە کلۆر( و کلۆر )تۆزی 
  گەڕۆكی ئاوی چارەسەرکردنی چارەسەری دابین کردنی چارەسەرکردنی ئاو یان  ووێستگەکانی تر بۆ نۆژەنکردنەوەی هەڵبژاردەی

مۆلیدەکان و  بەکلۆرکردن ئامێری باڵەخانەکان، زیانی زۆر خراپ گەیشتووە بە لە ناوچە ئازادکراوەکان. بەپەلە پێویستن تەواوکاری 

باشور و باکوری ئەرکبە شەرقی و  ئیجهالە ئەل شەرقی، وئاو لە حەمام عەلیل و چارەسەرکردنی ووێستگەکانی  ناو ئەمەش ڕوویداوە لە

مەترسی خراپیان دانیشتوان  بەمەشئاو بە فلتەر دا نەڕۆیشتووە یان کلۆری تێنەکراوە، دەرەنجام، لە . گەیارە باکور و باشوری، جوانە

 زستان.  بارانیزیاددەبێت لە دەستپێکی کە تەنها ، لەسەر بەجێ دەمێنێت

 

 پاراستن

 :پێویستیەکان

  هاوواڵتیانی زیان بەرکەوتوو کە ئاوارە نەبوون و لە ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەکان ئاوارەکان

کەسانی خاوەن پێداویستی ، ئافرەتانی دووگیان، خێزانە ئافرەتەکانسەرۆك پاراستنە. پێویستیان بە 

 بەتایبەتی الوازن و زیانیان پێگەیشتووە. مندااڵن و بەسااڵچووان تایبەت، 
بەپەلەی هەڵسەنگاندنێکی وەك نیگەرانیەك دەمێنێتەوە. ئاوارەکان پشکنینی پاراستن لە شوێنەکانی 

دەستنیشان کرد، لەوانە ژمارەیەك لە کێشەکانی موسڵ، ڕۆژئاوای باکوری لە زومارو پاراستن 

لە دەستگەیشتنی دەستوەردان یاسایی، ەی ناسنامدەستبەسەرداگرتنی  لەسەر جوالنەوە،ڕێگریەکان 

 پاراستنی مندااڵن. کێشەکانی و مرۆیی 

 

 :بەهاناوەچوون

  کارمەندانی لەالیەن بۆ بەدواداچوون گروپەکە لەگەڵ تۆمارکراون  لە ئێستاداجیابۆوە لە خانەوادەیان بێ هاوەڵ و منداڵی  ٥٧کۆی گشتی

 کۆمەاڵیەتی. 

  ،و لەسەر بنەمای ڕەگەزی توندوتیژی کەس زانیارییان لەسەر کەمکردنەوەی مەترسی  3,989لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە

بۆ تەنگەتاوی کۆمەاڵیەتی دەروونی و هاوکاری وەرگرتووە. خزمەتگوزاریەکانی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی کە لەبەردەستدان 

حالەتی بەڕێوەبردنی لەوانە چاودێریە تایبەتیە جۆراوجۆرەکان بۆ ڕەوانەکردن بۆ نەخۆشخانە  212لەگەڵ ئافرەت دابین کرابوو،  834

 توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی. 

  توندوتیژی لەسەر بنەمای شکۆداری پێداویستی  2,688لە حەمام عەلیل،  فرە کەرتتەنگەتاوی دابەشکردنی دووەمی لە وەك بەشێك

 مای ڕەگەزی کە لەبەردەستدان. توندوتیژی لەسەر بنەلەسەر خزمەتگوزاریەکانی زانیاری دابەشکرابوون بەیەکەوە لەگەڵ  ڕەگەزی 

  حاج کۆمەڵگاکانی گەیارە جەدعە، لە خازر و حەسەن شام و و زێلکان لە خێوەتگەکانی مندااڵن پاراستنی گروپی هاوکارانی کاروباری

 کوڕ 1,168)منداڵ کە دەکاتە  2,235کاردەکەن. و مەندان بۆ پشکنینی ئاوارەکان نەرگیزلیە و لە شوێنەکانی و گەیارە جەدعە، عەلی و 

دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە لە ڕێگەی هاوکاری ئافرەت(  175پیاو،  163هەرزەکار کە دەکاتە ) 338و کچ(  1,067و 

 مندااڵن. ژینگەکانی و دەروونی و کۆمەاڵیەتی سەرەتایی کۆمەکی فریاگوزاری 

  بەڕێوەبردنی ئیش و کارەکان ڕێ و شوێنەکانی لە  بارەی دەسەاڵتداران لەالیەن پرۆسەی پەرەپێدان هاوکاری دەکەن لە گروپ هاوکارانی

 پشکنینی ئاوارەکان. لەسەر پڕۆسەکانی دەسەاڵتداران ەشقپێکردن بۆ ملەسەر پشکنین و 

2,235 
 و کوڕ و کچ ئافرەتپیاو و 

و دەروونی  هاوکاری

وەرگرتووە انکۆمەاڵیەتی  



٨مرۆیی بۆ موسڵ ژمارە عێراق: بەهاناوەچوونی   | 8 

.  
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) | Iraq 
Coordination Saves Lives | unocha.org | @OCHAIraq | facebook.com/OCHAIraq | unocha.org/iraq 

 

  حەسەن شام لە خێوەتگەکانی جێبەجێ کراون چاودێری کردنی پاراستن ئامرازی هەڵسەنگاندنی  300تشرینی یەکەم، ی ٧١لەو کاتەی

U3 گروپی هەروەها لە زومار جێبەجێکراوە، لەگەڵ ئەوەشدا هەڵسەنگاندن بە وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران.  سەری  ٧م یخازر و

 و شەرگات جێبەجێکردووە. ئەل عەلەم لە خێوەتگەی بەپەلەی پاراستنی هەڵسەنگاندنێکی پاراستن 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  .بۆشاییەکی بەرچاو هەیە لە چااڵکیەکانی پاراستنی مندااڵن کە هەرزەکارەکان لە کوڕان و کچان دەکاتە ئامانج 

  بۆ ئاوارەکان. دەروونی و کۆمەاڵیەتی خزمەتگوزاریەکانی پێویستیەك هەیە بۆ زیادکردنی 

  و لە ناکی زۆر بە پیادە دەڕۆن مەودایەزۆربەی جار مندااڵنی ئاوارە، و بەسااڵچوان ار، لەوانە سنوردبە هەبوونی جوالنەوەی ئاوارەکان

کە نیگەرانیان هەیە پێویستە بۆ ئەو کەسانەی بە خزمەتگوزاریەکان دەستگەیشتن . و شوێنە تەنگەتاویەکانخودی خێوەتگەکان 

 بەهێزبکرێت. 

  بناسێندرێن و پێویستە بە ڕوونی و تەوالێتەکان حەمامەکان لە گەیارە جەدعە، شوێنە تەنگەتاویەکان، لەوانە و خێوەتگەکان لەسەرانسەری

جەدعە  خێوەتگە لە خێوەتگەی گەیارە بەڕێوەبەرانیئافرەتان. بۆ پیاوان و جیابکرێنەوە بۆ ئەوە دڵنیایی هەبێت لە شوێنی تایبەتی 

 زیاترپێویستە هەرچەندە، دەستنیشان کردنیان؛ بۆ کاردەکەن و تەوالێت و حەمام لەوێ،  دانانیتەوە سەبارەت بە کێشەکانی ئاگادارکراونە

  توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی. مەترسیەکانی کەمکردنەوەی لە تایبەتمەندێتی و بۆ دڵنیابوون پڕ بکرێنەوە  پێویستیەکان
 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  بێنە دەرەوە لە قوتابخانەمنداڵ ناچارکراون 21,585 ئاوارە، دانیشتوانی لە نێوان .  

  بە لەدەستدانی بە پەروەردەیە، پێویستیان لە کۆمەڵگا تازە ئازادکراوەکان ژمارەیەکی نەزانراو لە مندااڵن

 داعش بۆ زیاتر لە دوو ساڵ. لە ژێر دەسەاڵتی خراونەتە ناو قوتابخانە یان ساڵێکی تەواوی قوتابخانە 

 

 بەهاناوەچوون:

 3,521  حەسەن شام دامەزراون. خازر و گەیارە جەدعە و لە خێوەتگەکانی ژینگەی کاتی فێربوون  ٧٠هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوە و منداڵ 

  حەمدانیە بۆ تەواوکراوە بۆ ناوچەکانی زومار و ئافرەت(  ١پیاو ،  ٧١)کە پێك دێن لە پەروەردەیی  یکارمەند ١٧دامەزراندنی

 . انبەهاناوەچوونی تەنگەتاویەک بۆپەروەردە جێبەجێکردنی  و بەهێزکردن
 

 و ڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

 18,064 ئاوارەی تر کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە لە ئێستادا دەستیان بە پەروەردە ناگات.  منداڵی 
  وەك پەناگە بۆ ئاوارەکان. بەکارهێندراون، لەوانە ناپەروەردەیی وەك مەبەستەکانی بە داخراوی دەمێننەوە یان هەندێك لە قوتابخانەکان 
  پەروەردە لە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە، بۆ پێویستیەکانی هاوکارانی گروپ پەلەیان لێکراوە کە پشکنین بکەن لەو کاتەی

 کۆمەڵگا خانەخۆییەکان. و خێوەتگە لە الدێیە ئازادکراوەکان ویستی زیاتر پێویستە پڕبکرێنەوە بۆ گەیشتن بە مندااڵنی دەرەوەی داپێ

 لەپێشینە وەك کاری و رچاوگیراون خێوەتگە لەبەلە پالندانانی مندااڵن ژینگەکانی پەروەردە و چااڵکیەکانی لەوەی کە  دڵنیاکردنەوە

بۆ ئەو ژمارە  پەروەردەتەواو تەرخان ناکات بۆ مەبەستەکانی شوێنی هێشتا  ٧خازر لە خێوەتگەی فراوانکرنی شوێن  6,000دەمێنێتەوە. 

هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە هاوکاری دەربڕیوە بۆ شوێنی گروپی مندااڵن کە پێویستیان بە پەروەردەیە. زۆرەی پێشبینیکراوی 

 خێوەتگە.  بەڕێوەبەرانیشوێنی زیاتر لەالیەن بۆ دەستنیشانکردنی گروپی پەروەردە بەردەوام دەبێت لە بانگەشەکردن و زیاتر، 

 

 کەل و پەلەکان  

 :بەهاناوەهاتن

  لە شتومەك و مەتر سێجا،  3086مەتر، کە یەکسانە بە  537کۆی گشتی ەکەم، تشرینی یی ٧١لەوەتەی

  . ڕادەستکرا ڕێکخراوی مرۆییەوە ٧١بەناوی  کەل و پەلی ناخۆراکی

  بۆ خێزانی ڕەشماڵی  8,000وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران دەکات بۆ گواستنەوەی گروپەکە هاوکاری 

 گەیارە. و بنکەی ئاسمانی حاج عەلی  شوێنە تەنگەتاویەکانی 

  کۆگای باو نێردراون بۆ حاج عەلی.  بۆکۆگا دوو یەکەی گەڕۆکی 
 

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  بۆ  کیملیۆن دۆالری ئەمەری 5.8$ یخەملێندراوتێچووی هێشتا سەرچاوەیەکی پاڵپشتی کردنی دارایی پێویستە دەستنیشان بکرێت بۆ پڕکردنەوەی
 گەیارە. پردی چاککردنەوەی 

 

3,521 
ناو  کوڕ و کچ خراونەتە

ژینگەکانی فێربوونی کاتی  لە 

 ناو سێ خێوەتگەدا

 مەتر سێجا 3,086
لە کۆگای کەل و پەلی 

بە  ڕادەستکراونناخۆراکی 
 ڕێکخراو ٧٠ناوی 
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 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 

 

 پێویستیەکان:

  ستافی مەشقکردن لەسەر ڕادیۆ بۆ بەردەوامە لە دابین کردنی گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان

 گۆڕاو. ئاسایشی لە دەقێکی توانایان بۆ بنیاتنانی ڕێکخراوە مرۆییەکان 

  ڕادیۆی خزمەتگوزاریەکانی گروپەکەVHF دەوروبەری دەگرێتە و کە شارەکە گەیارە، دووە بۆ نار

 ستافەی کە لە ناوچەکە کاردەکەن.  ئەوسەالمەتی لە بارەی هاوکاری دەکات و خۆی 

  ی گەکانلە نووسیندامەزراندووە ئینتەرنێتی گەرمی خاڵی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان گروپی گەیارە، بنکەی ئاسمانی شوێنی لە گەیارە و

 ئینتەرنێت. بۆ دەستگەیشتن بە ماڵپەڕی ڕێکخراوە ناحکومیەکان و نەتەوە یەکگرتووەکان ئاژانسەکانی دوو لە هاوکاران بۆ 

  حەسەن شام  خێوەتگەکانی لەپەیوەندیە فریاگوزاریەکان خزمەتگوزاریەکانی بۆ دامەزراندنی پالنیان بۆ دانراوە هەڵسەنگاندنەکانU3  و

 زێلکان. 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت. هیچ شتێکی 

 

 هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان  

 :بەهاناوەچوون 

  ڕێکخراوی دەستپێشخەریREACH  دابین دەکات لە نەخشەدانان توانای خێرا و هەڵسەنگاندنی

بەدواداچوون  بۆ لە دەوروبەری موسڵ،  ناوچەکانی کە دەتواندرێت دەستیان پێبەگێندرێتتەواوی 

شەش تێروانینی  REACHڕێکخراوی جوالنەوەکانی ئاوارەبوون. و زانیاری کەسی پێویستیەکان، 

ئیش و کاری بۆ هاوکاری کردنی تشرینی یەکەم ی ٧١لەوەتەی بەرهەم هێناوە خێرای ئاوارەبوونی 

خازری وەزارەتی کۆچ خێوەتگەی کە لەخۆی دەگرێت بریتین لەمانە: ئەو شوێنانەی مرۆیی. کۆمەڵگای 

 حەمدانیە. قەزای نەمروود، گەیارە جەدعە؛ خێوەتگەی ، ١ی زێلکان خول؛ خێوەتگەی ٧زێلکان خولی خێوەتگەی ، ٧و کۆچبەران 

  نێودەوڵەتی ڕێکخراوی ناحکومی  سەالمەتیڕێکخراویINSO  ملمالنێ و بەرهەم دێنێت لەسەر ڕاپۆرتەکانی ڕۆژانە

پوختەی هەواڵی گەیاندنی و ڕێکخراوی ناحکومی، کۆمەڵگای بۆ  ئۆپەڕاسیۆنەکانی شاری موسڵئاسایش بۆ بەرەوپێشوەچوونەکانی 

   . HOCموسڵ مرۆیی  یئۆپەڕاسیۆنبۆ سەنتەری  ڕۆژانە 

  بۆ عێراق ڕێکخراوە ناحکومیەکان هەماهەنگی لێژنەیNCCI  ڕێکخراوی هەماهەنگی دوو کۆبوونەوەی ئاسانکاری کردووە بۆ

لەگەڵ ئەوەشدا، شەش کۆبوونەوەش لە کۆی گشتی. و ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، بەغدا لە ماوەی لەسەر ئاستی بااڵ لە هەولێر و ناحکومی 

لە نێوان کرداری زانیاری بەشداری پێکردنی ئاسانکاری کردووە بۆ  NCCIهەماهەنگی ڕێکخراوی ناحکومی بۆ عێراق لێژنەی 

  لە کاتی ئێستادا. مرۆیی ئۆپەڕاسیۆنەکانی سەنتەری ڕێکخراوی ناحکومی و کۆمەڵگای 
 

 :ڕێگریەکان بۆشاییەکان و 
 وە بکرێت. یەهیچ شتێكی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارە ●

 
  

 هەماهەنگی کردنی گشتی
لە بەردەوام بەڕێوە دەچن هاوکارانی تری کاروباری مرۆیی ڕێکخراوە ناحکومیەکان و و حکومەت و نەتەوە یەکگرتووەکان هەماهەنگی لە نێوان 

وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران، لەالیەن لە سەردانە مەیدانیەکان زنیجیرەیەك لەوانە هەماهەنگی تازەی قەبارەی ژمارەیەك لە پێکهاتەکان. ڕێگەی 

ی تشرینی دووەم ١٣خشتەی کاتی بۆ هەفتەی ، شوێنە تەنگەتاویەکانئۆچا بۆ خێوەتگەکان و و  JCCCهاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان سەنتەری 

لەسەر ئاستی کان. شکۆدار بۆ خێزانە ئاوارەشوێنی حەوانەوەی ئارام و زیاتر هەماهەنگی بەهێزتر دەکات بۆ دابین کردنی سەردانەکان دانراوە. 

ستراتیجی، تیمێکی ڕاوێژکاری بااڵ کە تیایدا لەوانە حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان، کەسە سەربازیەکان و ڕێکخەری مرۆیی 

وەچوون، کۆبوونەوە بەڕێدوو دامەزراوە بۆ دڵنیابوون لەبارەی هەماهەنگی گشتی لە نێوان تەواوی هاوکاران لە بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ. 

خانەیەکی تەنگەتاوی کە پێك دێت لە سەرکردەی گروپی دووەم.  ی تشرینی١١کۆبوونەوەیەکی سێیەم کە کاتی بۆ دیاریکراوە لە ڕۆژی لەگەڵ 

 .ئاژانسەکان کەوا کاردەکەن لەسەر بەهاناوەچوون بۆ موسڵ و سەرکردایەتی دەکرێت لەالیەن ڕێکخەری مرۆیی و سێ ڕۆژ لە هەفتەیەك کۆدەبنەوە

وواڵت وەکو پێکهاتەی ستراتیجی هەماهەنگی دەمێنێتەوە لە نێوان نەتەوە یەکگرتووەکان و هاوکارانی ڕێکخراوی ناحکومی بۆ  لە تیمی مرۆیی

بۆ دامەزراندووە تێڕوانینی گشتی بەهاناوەچوونی مرۆیی لە عێراق. لەسەر ئاستی کرداری، ئۆچا سەنتەرێکی ئۆپەڕاسیۆنی مرۆیی لە هەولێر 

. سەنتەری ئۆپەڕاسیۆنی مرۆیی هەماهەنگی لە نێوان گروپەکان و ڕێکخەرانی ناوچەکان و گروپەکان ی کردن لە پالنادانانی کرداریهاوکار

ڕێکخەری مرۆیی دەکات، و دڵنیایی دەدات سەبارەت بە هەماهەنگی لەسەرانسەری گروپەکان و ڕێکخستنی هاتنی زانیاری بە خێرایی لە نێوان 

سەربازی نەتەوە  –ەنگی ستراتیجی و هاوکارانی کاروباری کرداری لەناو گۆڕەپان. چوارچێوەیەکی هەماهەنگی مرۆیی مەدەنی پێکهاتەکانی هەماه

22 
فرە ئاژانس مەشقیان ستافی 

پێکراوە لەسەر بەکارهێنانی 
 VHF ڕادیۆی 

 

6 
ئاوارەبوونی خێرا تێڕوانینی 

ی ٧١لەو کاتەی ئەنجام دراون 
 تشرینی یەکەم 
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 یەکگرتووەکان ئاسانکاری دەکات بۆ دەستگەیشتی مرۆیی، پاراستنی هاوواڵتیان و ئەمن و ئاسایشی کارمەندانی کۆمەکی مرۆیی. گروپی هاوبەشی

لە سەنتەری هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان، وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران و ئۆچا هەفتەی جارێك کۆدەبنەوە بۆ دڵنیابوون لە کارکردن، کە پێك دێن 

 هەماهەنگی کرداری بۆ بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ. 

 

 

 

 

 

 

 

 ئەو دیوی قەیرانەکە
پارێزگای ئەنبار، لەگەڵ شارەکانی ڕومادی و فەللوجە بە  سەر. لە سەرەتادا جەختی کردەوە لە٠٣٧١کانوونی دووەمی توندوتیژی فراوان و ملمالنێ ی چکداری لە عێراق سەری هەڵدا لە مانگی 

، ٠٣٧١ی حوزەیرانی کەس لە مانگی ئایار. لە مانگ ٥٣٣٣٣٣شێوەیەکی تایبەتی زیانیان بەرکەوت، توندوتیژیەکە و کاریگەریەکەی بە خێرایی تەشەنەی کرد، کە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر لە 
ق، لەوانە پارێزگاکانی ناوچەکانی دیالە و داعش، بەیەکەوە لەگەڵ گروپە چەکدارەکان، هێرشیان کرد و کۆنتڕۆڵی دووەم گەورەترین شاری عێراقیان کرد موسڵ، بەشێکی زۆری باکوری عێرا

ئاوارەبوونی بەلێشاوی ناوخۆیی، توندوتیژی سیستەماتیکی و جددی لە پاراستنی هاوواڵتیان و مافە  کەرکوك و نینەوا و سەاڵحەددین. ئەمەش بووە هۆی بەردەوامی ملمالنێ ی چەکداری،
دەرەنجامێك، عێراق لە ئێستادا دووچاری یەکێك لە  پ لەسەر کۆمەڵگا خانەخوێکان. وەكسەرەتاییەکانی مرۆڤ، پچڕاندنی دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، و کۆت و بەندی خرا

ملیۆن عێراقی لە ناوخۆ ئاوارەبوون بەهۆی توندوتیژی لەوەتەی کانوونی  ١ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە. زیاتر لە  ٧٣رەترین قەیرانە مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان، زیاتر لە گەو
 . ملیۆن کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون ٠.٠. لەو ژمارەیە، ٠٣٧١دووەمی 

 تکایە پەیوەندی بکەن:بۆ زانیاری زیاتر، 

 elkorany@un.org, Tel: +964 790 193 1292بۆ پرسیاری ڕاگەیاندن، کەریم ئەلکورانی، 

 barber@un.org، بۆ پرسیاری تر: لویس باربەر

   www.reliefweb.int بۆ زانیاری زیاتر، تکایە سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکەن :

 http://bit.ly/2dDYK3Dبۆ زیادکردن یان البردن لە لیستی ئیمەیڵ: 
 

Disclaimer: This document is subject to availability of data at the time of circulation. The context is evolving and the above information is subject to constant 
change. 
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