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                                   بھھاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق
 )۲۰۱٦ ی تشرینی یھکھم۱۹ –۱۷(  1ڕاپۆرتی بارودۆخ  ژمارە. 

 
 

ئھگھری  ،ھھڕەمھکیبھ بارودۆخھکھ لھبھر گۆڕانی  کراوە. لھ عێراق بھ ھھماھھنگی لھگھڵ ھاوکارانی مرۆیی ئامادە ئھم ڕاپۆرتھ لھالیھن نووسینگھی ھھماھھنگی کاروباری مرۆیی
 ب�ودەبێتھوە. ئۆکتۆبھردا ی ۲۳ڕاپۆرتی داھاتوو لھ دەوروبھری  .بھسھردابێتگۆڕانکاریان لیستێك لھم ڕاپۆرتھ دانراون ھھیھ کھ ژمارەکان و شوێنھکان کھ بھ 

 سھرەکیھکانھھواڵھ 

ڕاسیۆنھکان بۆ ھکھس لھ سێ ڕۆژی یھکھمی دوابھدوای ڕاگھیاندنی ئۆپ ٥٦٤۰ •
. ژمارەی ئھو کھسھ ئاوارەبوون ئازادکردنھوەی موسڵ لھ دەستی داعش

ئاوارانھی کھ جولھدەکھن بھرەو شوێنھ ئارامھکان پێشبینی دەکرێت کھوا بھرز 
نزیکتر دەبێتھوە لھو ناوچانھی بێتھوە بھھۆی چڕبوونھوەی شھڕوپێکدادانھکان و 

 کھ ھاوو�تیانی تێدایھ.
 
پێداویستی میکانیزمی  ۷۷٤کاتژمێری یھکھمی بھھاناوەچوونھکھ،  ۷۲لھ  •

کھس) دابھش کراون،  ۳۱۳۹خێزان کھ دەکاتھ ( ٦۲٦بھھاناوەھاتنی بھپھلھ بۆ 
زۆربھیان بریتین لھ ئافرەتان و مندا�ن. پێش وەختھ دانانی پێداویستیھکانی 

بوتڵی ئاو و پێداویستیھکانی کھ  دەدات یکانیزمی بھھاناوەھاتنی بھپھلھ دڵنیای م
بۆ ئھو خێزانانھی کھ بھپھلھ  لھبھردەستدان پارچھکانی خۆراك و پاك و خاوێنی

  شوێنھکانی پشکنین. دەگھنھ 
 

توانای ئێستا کھ لھبھردەستدایھ لھ خێوەتگھکان و شوێنھ تھنگھتاویھکان زیاتر لھ  •
کھس نیشتھجێ دەکات. لھگھڵ ئھوەشدا، خێوەتگھکان و شوێنھ  ٦۰۰۰۰

تھنگھتاویھکان بۆ باشور و باشوری ڕۆژھھ�تی شاری موسڵ ئامادەکاری 
کھ  دەکھن بۆ وەرگرتنی کھسھ ئاوارەکان، لھگھڵ ژمارەی ئھو شوێنانھی

 لھبھردەستدان بھ خێرایی بھرزدەبنھوە. 
 

ملیۆن کھس لھ شاری موسڵ کھ دووچاری نادڵنیایی دەبن ھھروەكو ملمالنێ  ۱٫۲ھاوکارانی کاروباری مرۆیی نیگھرانیھکی زۆر دەردەبڕین بۆ زیاتر لھ  •
واردن لھ نێوان ھێلھکانی ملمالنێ، یان وەکو قھڵغانی مرۆیی دەگاتھ دەوروبھری شار. ھاوو�تیان لھ مھترسیھکی خراپدان لھ کھوتنھ بھر تھقھکردن، گیرخ

 بھکاردەھێندرێن. 
 

5,640 
ی تشرینی ۱۷کھس لھوەتھی 

(ھھروەكو  ئاوارەبوون یھکھم
 ی تشرینی یھکھم)۲۰لھ 

200,000 
ئاوارەبوونی 

پێشبینیکراو لھ 
 داھاتووداھھفتھکانی 

  1ملیۆن
کھس لھوانھیھ ئاوارەبوون لھ 

 سیناریۆداخراپترین 

700,000 
کھس لھوانھیھ پێویستیان بھ 

پھناگھ نیشتھجێکردن بێت لھ 
 تھنگھتاویھکان

1.2-
 ملیۆن1.5

کھس لھوانھیھ زیانیان 
بھرکھوێت بھھۆی 

  سھربازی ئۆپھڕاسیۆنی 

365,640 
لھ پھناگھی کھسی شوێنی 

لھ ژێر پالندانان دان یان 
 بنیاتناندان 

 تێڕوانینێکی گشتی بۆ بارودۆخھکھ

ی ۳ی تشرینی یھکھم بۆ ئازادکردنھوەی شاری موسڵ لھ دەستی داعش بۆتھ ھۆی بھرزبوونھوەی ئاستی ۱۷ڕاگھیاندنی ئۆپھڕاسیۆن لھ ڕۆژی 
 ھۆیتھنگھتاوی لھ عێراق. نیگھرانی زۆر ھھن سھبارەت بھ ئافرەتان و پیاوان و کچان و کوڕان کھ دەکھونھ بھر ملمالنێ کھ لھوانھیھ ببێتھ 

 . ۲۰۱٦ئاڵۆزترین قھیرانی مرۆیی لھ جیھان لھ ساڵی  گھورەترین و

تیانی ڕاپۆرتھکان بۆ سێ ڕۆژی یھکھمی ئۆپھڕاسیۆن ئاماژە بھوە دەکھن کھ چا�کیھ سھربازیھکان لھناو گۆڕەپان ڕوودەدەن لھو ناوچانھی کھ ھاوو�
تر دەبنھوە لھو ناوچانھی کھ ھاوو�تیانی زۆری تێدایھ. ھھروەكو کھم تێدان ئاوارەبوون پێشبینی دەکرێت بھرزبێتھوە ھھروەك شھڕوپێکدادانھکان نزیک

کھسی تۆمارکردووە کھ  ٥٦٤۰ی تشرینی یھکھم، تۆمارکھری بھدواداچوونی ئاوارەبوونی سھر بھ ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵھتی ۱۹لھ ڕۆژی 
، ئھل شورە و )حمام عھلیل(لھ  –کھس  ٥٤۰۰کاتھ کھ دە –جوالون بھرەو دوو ئاڕاستھ، بھرەو باشور و باشوری ڕۆژھھ�تی موسڵ. زۆرینھی 

کھس کھ  ۲٤۰و بھشھکانی گھیارە لھ باشوری ڕۆژھھ�تی قھزای موسڵ لھ پارێزگای نھینھوا ئاوارەبوون. ئاوارەبوونی دووەمی  )ئھل ھود(گھیارە و 
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پھنابھر  ۹۰۰یھکگرتووەکان ڕاپۆرتی کردووە کھ زیاتر لھ  لھ گوێڕ و دیبھگھ لھ پارێزگای ھھولێر ڕوویدا. لھگھڵ ئھوەشدا، ئاژانسی پھنابھری نھتھوە
  بۆ ناو سوریا و گھیشتوونھتھ خێوەتگھیھك بۆ کھسھ ئاوارەکان لھ ئھل ھول لھ حھسھکھ. پھڕیونھتھوە لھ پارێزگای نھینھوا  )بھعاج(لھ 

 
سھرکردایھتی  ەوەOCHAئازادکرایھوە، کاروانێکی فرە ئاژانس کھ لھالیھن  )ئھل ھود(بیست و چوار کاتژمێر لھدوای ئھوەی کھ شارۆچکھی 

، لھ باکوری گھیارە، لھوێ کھ )ئھل ھود(دەکرێت لھوانھ ڕێکخراوی یونیسێف و ڕێکخراوی کاری مین ھھڵگرتنھوەی نھتھوە یھکگرتووەکان گھیشتھ 
پێداویستی پاك و خاوێنی گھیاندووە.  ۱٥۰۰دەستھی بوتڵی ئاو و  ۳۰۰۰، ڕێکخراوی یونیسێف )ئھل ھود(نیشتھجێ بوون. لھ خێزان  ٥٥۰

ھکھن بۆ بھزووترین کات کھ ڕاپۆرتھ سھرەتاییھکان لھبارەی گھیشتنی خێزانھکان لھ گھیارە تۆمارکراون، ھاوکارانی کاروباری مرۆیی لھ ناو گۆڕەپان
 ی بھھاناوەھاتنی بھپھلھ، کھ ھھڵسھنگاندنی بھپھلھ بۆ پێویستیھکان و نیگھرانیھکانی پاراستن دەکھن. گھیاندنی ھاوکاری بھپھلھ لھ ڕێگھی میکانیزم

ھکھم ھھروەك بھھاناوەچووانی ھێلی سھرەکی دەست دەکھن بھ وەرگرتنی ڕەزامھندی تاکو دەستیان بگات بھو ناوچانھی کھ ھاوو�تیانی تێدان و لھ ی
. کشانھوەی بھرەو نھمان دەچێتھوە، ئھو زیانھ کارەساتبارەی زیاتر لھ دوو ساڵھ لھالیھن داعش کۆنتڕۆڵ کراوە ڕۆژەکانی ئۆپھڕاسیۆن ئازادکراونھت

لھ دوای خۆی بھجێھێشت لھ بۆمب و تھقھمھنیھ چێندراوەکان لھسھر شھقام کھ شھقامھ سھرەکیھکانی باکوری  یبکوژئھو گروپھ چھکدارە میراتێکی 
بیرە نھوت گڕیان تێبھردرا لھالیھن گروپھ  ۱۹لھو ناوچانھی کھ ھاوو�تیانی تێدان لھ باشوری ڕۆژھھ�تی موسڵ،  گھیارە بھیھکھوە دەبھستێتھوە.

بھری شارۆچکھی گھیارە. خھڵکی دەگھنھ گھیارە بھدوای شوێنێ ئارام دەگھڕێن وچھکدارە ھھ�تووەکان لھ ناوچھی باشوری موسڵ، بھتایبھتی لھ دەور
و  بارووتی ڕەشنی تھندروستی دەبنھوە، سووتاندنی نھوتی خاو دەبێتھ ھۆی پیس بوونێکی گھلێك فراوان، لھوانھ دووچاری مھترسیھ جددیھکا

گازەکان. نیشانھ الوەکیھکانیش لھسھر دانیشتوانی ناوخۆیی و تھندروستی کۆمھڵگا زیان بھرکھوتووەکان بھجێدێڵێت بھ پشت بھستن بھو 
درێت ھھروەھا ماوەی کھوتنھبھر پیسبوونھکھ و دووری لھ ئاگری نھوتھکھ. ئھگھری کاریگھری جھختکردنھوەی ئھو پیسیھی کھ ھھڵدەمژێر

رگ؛ تھندروستی لھبھرکھوتن بھو دوکھڵھ دەبێتھ ھۆی خورانی پێست؛ ئاو ھاتنھخوارەوە لھ لوت، کۆخھ، ھھناسھ بڕکێ؛ خورانی چاوەکان و لوت و قو
پیشھسازی ڕاپۆرت کراون کھ زیانیان بھرکھوتووە،  چھسپکردنھکانیی دەوروبھری گھیارە، ھھروەھا حالھتھکانی جیوب و ڕەبۆ. لھ ھھمان شوێن

کیلۆمھتر لھ ڕوباری دیجلھ / زێ ی گھورە. ھاوشێوەی سووتاندنی نھوتی خاو، ب�وبوونھوەی پیسبوون  ۲٫٦لھوانھ ووێستگھی کبریت کھ دەکھوێتھ 
ێنێت بھ ھھناسھدان و لھوانھیھ ببێتھ ھۆی نھخۆشیھکانی سی، لھگھڵ ئھوەشدا زیان گھیاندن بھ بھھۆی سووتانی باڵھخانھ پیشھسازیھکان کھ زیان دەگھی

ندین ژینگھی ناوخۆیی. ب�وبوونھوەی ماددە ژەھراویھکان لھ باڵھخانھ پیشھسازیھ زیان بھرکھوتووەکان وەکو نیگھرانیھك دەمێنێتھوە، ھھروەك چھ
 بھری موسڵ. وێستگھی لھو شێوە لھ ناوچھکھ ھھیھ لھ دەورو

جولھ نھتھوە یھکگرتووەکان و ھاوکارانی کاروباری مرۆیی ئامادەکاری دەکھن بۆ بھرزبوونھوەیھکی خێرا لھ ئاوارەبوون ھھروەكو ئۆپھڕاسیۆنھکان 
کھسی  ۳٦٥٦٤۰شوێنی ڕەشماڵی تر بۆ  ٦۰۹٤۰کھس.  ٦۰۰۸٤شوێنی ڕەشماڵ لھ ئێستادا لھبھردەستدان بۆ  ۱۰۰۱٤دەکھن بۆ ناو موسڵ. کۆی 

لھ باشور و باشوری ڕۆژئاوای  –گھیارە جھدە، بنکھی ئاسمانی گھیارە و حاج عھلی  –ان بۆ دانراوە یان لھ ژێر بنیاتنان دان. سێ خێوەتگھ تر پالنی
 موسڵ دەستنیشان کراون وەکو شوێنھ لھپێشینھکان بۆ یھکھمین شھپۆڵھکانی ئاوارەبوون. 

ری ھنن لھبارەی چڕبوونھوەی شھڕوشۆڕ لھو ناوچانھی کھ ھاوو�تیانی تێدان، و ئھگلھ ھھمان کاتدا، ھاوکارانی کاروباری مرۆیی زۆر نیگھرا
دەرەنجامھ مرۆییھکان بۆ ئھو کھسانھی کھ لھ شاری موسڵ لھ ژێر کۆنتڕۆڵی داعش ژیان دەگوزەرێنن. ھاوکارانی کاروباری مرۆیی پێشبینی 

ا لھ شاری موسڵن لھوانھیھ زیانیان بھرکھوێت. ھاوو�تیان لھو پھڕی ملیۆن کھس کھ ھێشت ۱٫٥ تا ملیۆن ۱٫۲دەکھن کھ زۆربھی ھھرە زۆری 
 مھترسیدان لھ کھوتنھ بھر تھقھکردن و کرانھ ئامانج لھالیھن قھناس بھدەستھکان. بھ دەیان و ھھزاران کھس لھوانھیھ بھ ناچاری دەربکرێن،

ڵغانی مرۆیی ڕابگیرێن و بھکاربھێندرێن. چھکھ کیمیاویھکان لھوانھیھ گیربخۆن لھ نێوان ھێلھکانی شھڕکردن، یان لھژێر گھمارۆدابن یان وەکو قھ
 بھکاربھێندرێن. باڵھخانھ گشتیھکان، ڕێگاکان و ماڵھکان لھوانھیھ مین ڕێژکرابن یان پیس بووبن بھھۆی تھقھمھنیھ ژەھراویھکان. مندا�ن،

 بھتھمھنھکان و پھكکھوتوان بھ شێوەیھکی تایبھت لھ مھترسیدان. 

نی کاروباری مرۆیی بھ شێوەیھکی چڕوپڕ ئامادەکاریان کردووە بۆ چھندین مانگ بۆ بھھاناوەچوونی ئھو کھسانھی کھ پێویستیان بھ ھاوکارا
ھاوکاریھ بھھۆی ئۆپھڕاسیۆنی پێشبینکراوی موسڵ. قھیرانی موسڵ دروست دەبێت ھھروەك ھاوکارانی کاروباری مرۆیی لھ عێراق پێش وەختھ 

ھھندێ جۆری ھاوکاری  ھھیھ لھ ملیۆن کھس کھ پێویستیان بھ ھاوکاری ۱۰کردنی کۆمھکی فریاگوزاری بۆ ھھندێ لھ  کۆشش دەکھن بۆ دابین
ملیۆن کھسی ئاوارە، زۆربھیان بۆ دووەم جار و سێیھم جار ئاوارەبوون. ئاوارەبوون و گھڕانھوەی  ۳٫۳لھ سھرانسھری وو�ت، لھوانھ  مرۆیی

کرێن لھ ناوچھکانی تری عێراق، کۆکردنھوەی پێویستیھکانی تر لھ دەقێکی کورتھێنانی بھرچاوی پاڵپشتی کردنی ئاوارەکان بھ بھردەوامی تۆماردە
ملیۆن عێراقی پێشبینی  ۱۳بۆ  ۱۲دارایی. لھ کۆتایی ساڵ، بھ پشت بھستن بھو قھبارە و ماوەیھی ئۆپھڕاسیۆنی موسڵ، زۆربھی ھھرە زۆری 

 ی بێت. دەکرێن کھ پێویستیان بھ ھاوکاری مرۆی
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 پاڵپشتی کردنی دارایی

$ ملیۆن دۆالری ئھمھریکی بۆ خێراترکردنی ھھوڵھکانی ۲۸٤، ھاوکارانی کاروباری مرۆیی دەستیان کردووە بھ داوایھکی بھپھلھ بۆ ۲۰۱٦لھ مانگی تھموزی 
$ ملیۆن دۆالری ۱٥٥، ۲۰۱٦ی تشرینی یھکھمی ۲۰ ئامادەکاری پێش ئھو ھھڵمھتھ سھربازیھی کھ پێشبینی دەکرێت بۆ ئازادکردنھوەی موسڵ. ھھروەكو لھ

لھسھدای ئھو بڕە پارەیھی کھ پێویستھ، کھ بھشێوەیھکی بھرچاو بۆتھ ئاستھنگ لھبھردەم توانای گروپھکان بۆ کڕین و پێش وەختھ  ٥٤ئھمھریکی وەرگیراوە، تھنھا 
کراوەکان. لھسھرەتایی مانگی تشرینی یھکھم، پێویستیھ بھپھلھکان یبارەی پێویستیھ پێشبیندانانی کۆمھکیھکان و دانانی ئامادەکاریھ تھنگھتاویھکان بۆ پڕکردنھوەی قھ

$ ملیۆن دۆالری ئھمھریکی پێویست دەبێت بۆ کۆتاییھێنان بھ ئامادەکاریھکانی دابین کردنی ھاوکاری ڕزگارکردنی ژیان ۳٦۷نوێکرانھوە و ئھوە نیشان دەدەن کھ 
ھھرچھندە بھشداری کردنی بھخشندانھ وەرگیراون، زۆربھی ئھو پاڵپشتیھ داراییھی کھ زۆر پێویستھ یھکھمی ئاوارەبوونیان. بۆ خێزانھکان لھ ماوەی سێ مانگی 

 تھنھا ئێستا دەستی بھگھیشتن کردووە. 

 پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ داوای ھاوکاری بھپھلھی موسڵ 

 
کھ بھ ھاندراون مھکی، کۆوەرگری ئاژانسھکانی کۆمھکبھخشان و کاروباری مرۆیی لھوانھ ھاوکارانی تشرینی یھکھم. ی ۲۰دارایی ھھروەك لھ خزمھتگوزاری بھدواداچوونی لھسھر بنھمای 

ھاوکاری پارەی کاش بھ ناردنی بھشداری کردنھ جۆریھکان و لھ   :https://ftsbeta.unocha.org(FTS(لھ ڕێگھی ئھم ماڵپھڕە سھر بھ ئۆچا ڕابگھێنن بھدواداچوونی دارایی خزمھتگوزاری 
 fts@un.orgئیمھیڵ بۆ 

$ ملیۆن دۆالری ئھمھریکی داوای سا�نھ ۸٦۱ڕوودەدات بۆ ئۆپھڕاسیۆنی مرۆیی لھ عێراق. تاکو ئێستا،  گرنگئامادەکاریھکان بۆ موسڵ لھ دەقێکی کورتھێنانی 
 ٥۸$ ملیۆن دۆالری ئھمھریکی وەرگرتووە، تھنھا ٥۰٥ملیۆن عێراقی ھھژار بڕی  ۷٫۳بۆ پڕکردنھوەی پێویستیھکانی  ۲۰۱٦دەستی پێکردووە لھسھرەتای ساڵی 

 تھێنانی پاڵپشتی کردنی داراییھ زیانێکی جددی دەبێت لھسھر ئۆپھڕاسیۆنھکھ بھ گشتی. لھسھدای بڕی پێویست. ئھم کور

و بۆ داوای بھپھلھ بۆ موسڵ  ۲۰۱٦ی تشرینی یھکھم، بھشداریھکردنھکان وەرگیران بۆ پالنی بھھاناوەھاتنی مرۆیی بۆ عێراق لھ ساڵی ۲۰ھھروەك لھ ڕۆژی 
 لھالیھن سندوقی کۆمھکی مرۆیی بۆ عێراق. $ ملیۆن دۆالری ئھمھریکی ۸۹٫۲لھوانھ تێیدا 

 مرۆیی بۆ عێراقبۆ بھھاناوەچوونی پاڵپشتی کردنی دارایی کۆی گشتی 

 

http://www.unocha.org/
https://ftsbeta.unocha.org/
mailto:fts@un.org
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 مرۆیی بھھاناوەھاتنی 

 

 میکانیزمی بھھاناوەھاتنی بھپھلھ
 پێویستیھکان:

ھاوکارانی کاروباری میکانیزمی بھھاناوەچوونی خێرا دەیخھملێنن کھ زیاتر لھ یھك ملیۆن کھس لھوانھیھ پێویستیان بھ  •
 ھاوکاری بێت لھ دوای دەستپێکی ئۆپھڕاسیۆنی سھربازی بۆ سھر موسڵ. 

 
 :بھھاناوەچوون

 ینیتشر ی۱۹و  ۱۷ وانێن ھل ەارھیگ ھنھگەد ھک کانەئاوار ھزانێخ ۆب ستدابوونەردھبھل ھلھپھب راێخ یچوونەھاناوھب یکانھزمیکانیم ھیختەو شێپ یگاکانۆک •
 ،ەشکردووھبدا ەارھیگ ھل سھ) ک۱٦۹۷( ھکاتەد ھک زانێخ۳۹۷ ۆب انیستیداوێپ ۷۷٤ ھلھپھب یچوونەھاناوھب یزمیکانیم یکاروبار ی. ھاوکارانمھکیھ
  .ن�و مندا تانەئافر ھل نیتیبر انھینیرۆز

 یکردن یھاوکار ۆب کانیھکەرھس ھنێشو ھل سھک نیۆمل ۱٫۲ ۆب یستیداوێپ ۲۰۰۰۰۰ ھختەو شێپ ھلھپھب یچوونەھاناوھب یزمیکانیم یکاروبار یھاوکاران •
  .دانراون یلھو حاج ع ەارھیگ ھل ھختەو شێپ یستیداوێپ ٤۰۰۰ ھوانھل ،ڵموس یچوونەھاناوھب

  
  :ڕێگریھکانبۆشاییھکان و 

 جوالنھوە لھسھرانسھری پردی گھیارە سنوردارە، کھ دەبێتھ ڕێگر لھبھردەم گواستنھوەی بارھھڵگر.  •
ھردەم ڕێ و شوێنی تازەی ئھمن و ئاسایش لھ ھھرێمی کوردستانی عێراق بۆ تێپھڕین لھ خاڵھکانی پشکنین بۆ ناو پارێزگای نھینھوا دەبنھ ڕێگر لھب •

  جولھکردن و پێش وەختھ دانانی کۆگاکان.
 نھبوونی توانای کۆگای تھواو لھ گھیارە دەبێتھ ڕێگر لھبھردەم توانای ھاوکاران بۆ خھزنکردنی کۆگا تھنگھتاویھکان.  •

· 

 ھھماھھنگی و بھڕێوەبردنی خێوەتگھ 
 پێویستیھکان

کھس کھ پێشبینی  ۲۰۰۰۰۰خێوەتگھ بۆ لھ توانای کاردەکات بۆ دڵنیابوون ھھماھھنگی و بھڕێوەبردنی خێوەتگھ گروپی  ●
دێتھ شوێنی زیاتر ھھروەك قھیرانھکھ بنیاتنانی و بۆ پالندانان و قھیرانھکھ، یھکھمی لھ ھھفتھکانی ئاوارەبن دەکرێن 
لھپێشینھی کاروانی ھھماھھنگی و بھڕێوەبردنی خێوەتگھ گروپی ، ی تشرینی یھکھم۱۹لھ ڕۆژی کایھوە. 

دانیشتوان ئھو شوێنانھی کھ بھم دواییھ جێبھجێ کرابوو بۆ ی تشرینی یھکھم ۱۹لھ ڕۆژی ھھڵسھنگاندنێکی مھترسی 
یاری دەدات سھبارەت بھ بھھاناوەچوونی زانو تشرینی یھکھم ی ۲۰لھ لھبھرچاودەگیرێن نھوەکان دۆزیتێدا ئاوارەبوون. 

 بھردەوام. 
 

 بھھاناوەچوون: 
و پھناگھ ھاوکاری کردن لھ ئامادەکردنی خێوەتگھکان بۆ ھاوکارانی کاروباری مرۆیی کاریان کردووە لھگھڵ ھھماھھنگی و بھڕێوەبردنی خێوەتگھ گروپی  ●

کھس لھسھرانسھری  ٦۰۰۸٤بۆ لھبھردەستدابوون شوێنی ڕەشماڵ  ۱۰۰۱٤تشرینی یھکھم، ی ۲۰ھھروەك لھ کھسھ ئاوارەکان. بۆ وەرگرتنی تھنگھتاویھکان 
ئھگھری  بنیاتناندان.لھ ژێر یان کھس پالنیان بۆ دادەنرێت  ۳٦٥٦٤۰شوێنی ڕەشماڵی زیاتر بۆ  ٦۰۹٤۰و شوێنھ تھنگھتاویھکان. خێوەتگھکان تھواوی 

 دەستنیشان دەکرێن. شوێنھ تازەکان ھھروەك زیادبوونی ژمارەکھ بھ خێرایی لھگھڵ کھس،  ٤۸۷٤٤۰بۆ شوێنی ڕەشماڵ  ۸۱۲٤۰بریتی یھ لھ توانا زۆرترین 
 

پێش وەختھ دانانی چڕوپڕ. پالندانانی  ین لھ شوێنھ جھخت لھسھرکراوەکانییتبرحاج عھلی گھیارە، بنکھی ئاسمانی لھ گھیارە جھدە، شوێنھ لھپێشینھکان  ●
 .شوێنھکانبھردەوامی ئامادەکاریھکانی لھگھڵ بھ ھاوتھریبی نھینھوا ئھنجام دراون باشوری سێ شوێنی لھپێشینھ لھسھرانسھری بۆ کۆمھکیھ زۆر گرنگھکان 

 
 ڕێگریھکان:بۆشاییھکان و 

و بھڕێوەبردنی ھھماھھنگی ھھروەھا بھ کۆتادێنێت بۆ بھڕێوەبردنی خێوەتگھ. نوێنھرەکان ھھماھھنگی و بھڕێوەبردنی خێوەتگھ ئێستا دەستنیشانکردنی  ●
 لھو شوێنھی کھ پێویستھ. لھ بھڕێوەبردنی خێوەتگھ، ھاوبھشھکان و ھاوکارانی کاروباری مرۆیی توانای بھھێزکردنی خێوەتگھ ئامانجی بریتی یھ لھ 

 
 
 
 

میکانیزمی پێداویستیھکانی 
بھھاناوەچوونی بھپھلھ 

  1.2ئامادەیھ بۆ
 کھسملیۆن 

60,000 
people 
وەکو لھ دەتواندرێت نیشتھجێ بکرێن 

لھ خێوەتگھکانی ی تشرینی یھکھم ۱۹
شوێنھ تھنگھتاویھکان و ئاوارەکان 

ئامادەکاری  –ناوچھکھ لھسھرانسھری 
کھس  ۲٥۰۰۰۰بۆ شوێنھکان 

 خێراکراوە

http://www.unocha.org/
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 پھناگھ و کھل و پھلھ ناخۆراکیھکان 

 
 پێویستیھکان:

پھناگھی بھ چارەسھریھکانی پێویستیان کھ پێشبینی دەکرێن کھسی ئاوارە دەکاتھ ئامانج  ۲۰۰۰۰۰لھسھرەتادا گروپھکھ  ●
بۆ  زۆرداوایھکی ئھمھش دەبێتھ ئھنجامی ۆپھڕاسیۆنی موسڵ. ئدەستپێکی دوای یھکھمی تھنگھتاوی بێت لھ ھھفتھکانی 

 ناخۆراکیھکان. کھل و پھلھ ھاوکاری پھناگھ و 
 

 بھھاناوەچوون:
 ٤۰دابھشکرابوون. زیاتر لھ خێزانھکان بۆ پێداویستی سھرەکی کھل و پھلھ ناخۆراکیھکان  ۳٥۰ئاوارەکان بۆ گھیارە، کاتژمێری گھیشتنی  ۲٤لھ ماوەی  ●

 پێویستیھ بھپھلھکانی کھ دێنھ کایھوە. بۆ بھھاناوەچوونی ئامادەن ارانی کاروباری مرۆیی گروپی ھاوک
پێویستیھ پێشبینیکراوەکان تاکو بھخێرایی دامھزراوە بھھێزیش کۆمھکیھکی  ئاوارەبوون دانراون، ولھ نزیك ناوچھ پێشبینکراوەکانی پێش وەختھ کۆگاکان  ●

  پڕبکاتھوە.
ئھو زۆرینھی بۆ دابین کردنی وەزارەتی کۆچ و کۆچبھران بھھێز لھالیھن پابھندبوونێکی ڕەشماڵ، لھگھڵ  ٥۹۸۰۰کھ بریتین لھ ڕەشماڵھکان ی ئێستا کۆگای ●

 لھ ڕێگادان. تر  ۸۳۲٥٥دان و  کۆگالھ پھناگھی تھنگھتاوی پێداویستی  ٦۰۰لھگھڵ ئھوەشدا، ڕەشماڵی تر لھ ھێلی کۆمھکیدان.  ۱۸۳۱۰ڕەشما�نھ. 
 لھ ھێلی کۆمھکیدان. تر  ٤۹٤۰۰لھگھڵ ڕەشماڵ، داپۆشینی پێداویستی  ۳۰۰لھوانھ  کۆگانھلھ ئێستا لھبھردەستدان ھناگھ پتری چارەسھریھکانی  ●
پێداویستی تر لھ ھێلی  ۱۲۳۸٤٦داناوە، لھگھڵ دھۆك بھغدا و لھ ھھولێر و کھل و پھلی ناخۆراکی خێزانی پێداویستی  ۳٥۸۰۳پھناگھ پێش وەختھ گروپی  ●

 لھ ھێلی کۆمھکی دان. یش  ۲٥٥۲۷و بۆ دابھشکردنیان، ئامادەن خێزانی وەرزی زستانھی پێداویستی  ۳٦۰۰۰زستان، ھاتنی لھگھڵ کۆمھکی دان. 
 

 ڕێگریھکان و بۆشاییھکان 
پێویستھ بۆ گھیشتن بھ ھاوکارانی مرۆیی بانگھشھی زیاتر و پھناگھ بھ شێوەیھکی بھرچاو ئھندامێتی خۆی بھھێزکردووە لھ مانگھکانی ڕابردوودا. گروپی  ●

پێویستیھکان، دوورکھوتنھوە لھ بۆشاییھکان بۆ دەستنیشانکردنی ھھماھھنگی گروپ میکانیزمھکانی لھ ڕێگھی یش کاردەکھن ڕێکخراوەکاندڵنیاکردنھوەی کھ 
 کھمکردنھوەی دووبارەبوونھوە. زۆر لھوەش گرنگتر بریتی یھ لھ و 

و خھزنھکان پێش وەختھ دانانی ئامادەکردن و بھشێوەیھکی بھرچاو بۆ گروپھکھ بھ توانای زیان گھیاندن لھ بھردەوامھ نانێکی زۆری پاڵپشتی دارایی کورتھێ ●
 کھس تێدەپھڕێنێت.  ۲۰۰۰۰۰ژمارەی ئاوارەکان کاتێك بھتایبھتی بھ ھاوکاریھ، بۆ ئھو دانیشتوانھی کھ پێویستیان ھاوکاری دابین کردنی 

 

 پاراستن  
 پێویستیھکان:

لھ گھیارە. ی تشرینی یھکھم ۱۹لھ ڕۆژی بھپھلھ پاراستنی ھھڵسھنگاندنێکی دەستی کردووە بھ پاراستن گروپی  ●
 )ئھل ھود(لھ کھ ئھو خێزانانھی کردووە بۆ پاراستنیان نیگھرانیھ جددیھکانی دەستنیشانی دۆزینھوە سھرەتاییھکان 

تێپھڕبوو.  ی پێدا ھھروەك شھپۆڵی ملمالنێبرینداربوون  یھاوو�ت زۆری ژمارەیھکیلھوانھ ڕایانکردووە، 
تھواوی  دۆزینھوەکانیئاماژەی پێکرا. گروپھ چھکدارەکان  نیگھرانیھکانی سھبارەت بھ ھێنانی مندا�ن بۆ ناو ڕێزەکانیو جیاکردنھوەی خێزانھکان 

 دەگھیێندرێت. ی تشرینی یھکھم ۲۰ڕۆژی لھ پاراستنی بھپھلھ ھھڵسھنگاندنی 
 

 بھھاناوەچوون: 
زانیاری تر بھدواداچوونی ئاوارەبوون و تۆمارکھری دەیانێرێت ئھو کاتھ و شوێنھی کھ پێویست بێت. و لھ ئامادەباشیدایھ تیمی گھڕۆکی  ٦٦گروپی پاراستن  ●

پاراستنی بھپھلھی ھھڵسھنگاندنھکانی دەستپێکردنی فراوانتر، لھوانھ پالندانانی بۆ  یارمھتیدەرێكدەبێتھ کاروباری پاراستن کۆکراوەتھوە ھاوکارانی لھالیھن  کھ
 زیاتر.

 
 ڕێگریھکان:بۆشاییھکان و 

گروپی بھھاناوەچوونی پێویست. ئاڵۆزی و وەھا جوگرافیای قھبارەیھکی بھ ھھبوونی سنوردارە لھ ھھندێ ناوچھ، ھاوکارانی کاروباری پاراستن توانای  ●
بھ  پھرەپێدانو دابین کردنی مھشق کردن، لھ ڕێگھی لھوانھ ئھو ھاوکارانھی کاروباری مرۆیی، توانای بۆ زیاتر بھھێزکردنی کاردەکات پاراستن 

بھڕێوەبردنی ڕێ و شوێنھ ستاندەرەکانی  پاراستنگروپی ھھروەھا خراوەتھ ڕوو. تیمھ گھڕۆکھکان کھ تێیدا ڕۆڵی ڕێبھری کردن بھڵگھنامھیھکی 
 لھ شوێنھکانی پشکنینی ئاوارەکان. استن پارپێویستیھکانی کھمترین لھسھر گروپھ مرۆییھکان تھواوی بۆ ڕێبھری کردنی بھرھھمھێناوە 

 
 
 
 

59,000 
ڕەشماڵ ئامادەن بۆ دابین کردنی 

کھس  ۳٥۸۰۰۰پێویستیھکانی پھناگھ بۆ 
  

66 
پاراستن لھ تیمھ گھڕۆکھکانی 

 ئامادەباشیدان 
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 ئاوەڕۆکان و پاك و خاوێنیئاو و خاوێنکردنھوەی  
 ێویستیھکان:پ

دنھوەی ئاوەڕۆکان و پاك بۆ ھاوکاری ئاو و خاوێنکرزۆر ھھیھ داوایھکی پێشبینیکراو مانای ئھوە دەبێت کھ ئاوارەبوونی  ●
ئھو کاتھی دەگھنھ خاوێنکردنھوە و پاك وخاوێنی دەبێت ئاو و چآرەسھریھکانی پێویستیان بھ ئاوارەکان و خاوێنی. 

 کۆببنھوە. لھ ئامادەکاریھ نافھرمیھکان ئھوان ئھگھر یان موسڵ، بۆ ئاوارەکانی ھ دیاریکراوەکان خێوەتگ
 ھاتوو ھھتا ئھگھرپاك وخاوێنی ببێت، خاوێنکردنھوە و ئاو و بھ ھاوکاری پێویستیان کھ لھ ماڵھکانی خۆیان دەمێننھوە ئھوانیش پێدەچێت ئھو خێزانانھی  ●

 . نھبن  ئاوارەخۆیان لھ ماڵھکانی ئھوانیش 
 

 بھھاناوەچوون:
 کھس گھیاندووە.  ۹۰۰۰بۆ پاك و خاوێنی پێداویستی  ۱٥۰۰بوتڵی ئاو و دەستھی  ۳۰۰۰ھاوکارانی کاروباری مرۆییھوە یونیسێف لھ ڕێگھی ڕێکخراوی لھ ئھل ھود،  ●
شھرگات، ئاوەکھ لھ چارەسھری ووێستگھی لھ گھیارە بۆ شارەوانی ئاو لھ بھغدا بۆ کۆمھکی بھڕێوەبھرایھتی لھالیھن کلۆرین  ماددەیلھ چوار تھن گھیاندنی  ●

 ئاسانکاری بۆ کراوە. یونیسێفھوە ڕێکخراوی لھالیھن 
 بۆ جێبھجێ کردنی بھھاناوەچوون. گھیارە ئھنجام دەدرێن ئاوارە تازەکان لھ دەوروبھری بھپھلھکانی شوێنی  ھھھڵسھنگاندن ●
 گھیاندووە.  ج عھلیچارەسھرکردنی ئاو لھ حابۆ ووێستگھی کلۆرین لھ تۆزی کیلۆگرام  ۱۰۰ئۆکسفام ڕێکخراوی  ●
لھسھر و شوێنھ تھنگھتاویھکان بۆ خێوەتگھکان خاوێن کردنھوە و پاك و خاوێنی  و ئاوئاسانکاریھکانی بۆ ھێنانی ئامادەکاری بھردەوامیان ھھیھ چا�کیھکانی  ●

 بھردەوامیان ھھیھ. خھزنھکان پێش وەختھی دانانی و لھپێشینھکان شوێنھ لھسھرانسھری  نھخشھدانانھاوکارانی کاروباری توانای ھێڵ. 
کھ بھشی تھواو دەکات بۆ کلۆرین، حھبھکانی پاکێجی  ۳٦٦٥و کلۆرین تھن لھ تۆزی  ٥۰ئامادەیھ بۆ ناردنی ئاو و خاوێنکردنھوە و پاك و خاوێنی گروپی  ●

 سھالمھت. مھتر سێجا لھ ئاوی  ۱٤٦٦۰۰دابین کردنی 
 

 و ڕێگریھکان:بۆشاییھکان 
گھیارە لھ دەوروبھری کۆمھڵگا خانھخوێکان بۆ ناو ی تشرینی یھکھم ۲۰و  ۱۸لھ نێوان ئھو خێزانھ ئاوارانھی سھرەتا کھ تۆمارکرابوون زۆربھی جوالنھوەی  ●

شوێنھ و لھسھر ھاوکاری کردنی خێوەتگھکان  تاکو ئێستاجھختیان لھسھرکراوەتھوە ستھکردنھوە دەبێت کھ دووبارە ئاڕا تیمھ گھڕۆکھکانی پێویستیان بھ
 ویھکان. تھنگھتا

 

 تھندروستی 

 
 پێویستیھکان 

پێویستیان ئھو کھسانھی کھ شانکردنی یبۆ دەستنبھکاردەھێنێت بھدواداچوونی ئاوارەبوون تۆمارکھری تھندروستی گروپی  ●
 ئاوارەبوونی نوێ. لھ ناوچھکانی تھندروستیھ بھ ھاوکاری 

 
 ھھاناوەچوون:ب

لھ ڕەگھزی نێر و یھك پزیشکی دکتۆر یھك لھوانھ وە ھاوکاری دەکرێن و ھتھندروستی کاروباریگروپی ھاوکارانی  لھالیھنپزیشکی گھڕۆك یھکھیھکی  ●
ئاوارەکانی  خێزانھلھ ئێستادا کھ گھیارە لھ  نێردران بۆ قوتابخانھیھكتھندروستی ئافرەتانی دووگیان گھڕۆکی لھ ڕەگھزی نێر بھیھکھوە لھگھڵ تیمێکی  پھرستار

ئافرەتانی دووگیان تیمی تھندروستی ئھنجام دا. ی تشرینی یھکھم ۱۹حھوت ئافرەت لھ ڕۆژی ڕاوێژکاری بۆ سێ پیاو و  ۱۰پزیشکی تیمی ن. ئێستا نیشتھجێ
یھك لھدایکبوون و بۆ ژووری منداڵ بوون ڕەوانھکرابوو ئافرەت یھك ئھنجام داوە. ڕاوێژکردنیان  ۱۱۰ گھیارەسھرەتایی چاودێری تھندروستی لھ سھنتھری 

  گھیارە. سھرەتایی تھندروستی ھ سھنتھری چاودێری تۆمارکرابوو ل
 ۱٥بۆ مندا�نی خوار تھمھنی سۆریکھ ئیفلیجی و بۆ کوتانھکانی پشکنینی ئاوارەکان لھ شوێنھکانی کوتان لھگھڵ تیمھکانی لھ ئامادەباشیدایھ تھندروستی بھشی  ●

 ساڵی. 
کھ بھ ستافانھی ئھو ئاژانس و بۆ دەستنیشانکردنی تھندروستی کاروباری جێبھجێ کردنی ھاوکارانی تھندروستی لھ دھۆك ھھماھھنگی دەکات لھگھڵ بھشی  ●

 بۆ شوێنی خێوەتگھ پالن بۆدانراوەکان. تھندروستی ھاوکارانی تھواوی نھخشھدانانی کار بکھن، ھھروەھا ئاوارەکان پشکنینی لھ شوێنھکانی نیازن 
 شێخان. نھخۆشخانھی دابین کردووە بۆ ھاوکاری کردنی قھرەوێڵھی نھخۆشخانھی  ٥۰ھاوکارانی کاروباری تھندروستی  ●
خزمھتگوزاریھکان، لھوانھ و تھندروستی ئافرەتانی دووگیان تیمھ گھڕۆکھکانی کھ ھاوکاری بکھن بھ ناردنی ئامادەن ھاوکارانی کاروباری تھندروستی  ●

 تھندروستی ئافرەتانی دووگیان. پێداویستیھکانی 
ێن، کھ بھشی تھواو دەکات بۆ کاتژمێر بگھێندر ۲٤لھ تاکو ئامادەن نھشتھرگھری پێداویستیھکانی و فرە ئاژانس تھندروستی تھنگھتاوی یستیھکانی پێداو ●

 کھسی تر.  ۱۰۱۰۰ھاوکاری کردنی 
 

 و ڕێگریھکان:بۆشاییھکان 
لھ ئێستادا ئھوان بۆ ھھندێ کات؛ لھ ناوچھکھ چا�ك بوون بھڕێوە دەبھن بھھاناوەچوون سھرەتایی لھ قۆناغی کارەکان تھندروستی  گروپیھاوکارانی  ●

 خزمھتگوزاری. کێشھکانی تر بھ گھیاندنی یان ھ مھزنھکان نابنھوە بھرەنگاریدووچاری 
 

113,000 
خێزانی پێداویستیھکانی پاك و خاوێنی 

لھ ئێستادا لھ کۆگادایھسھرەکی   

210,000  
کھس دەتواندرێت ھاوکاریان بکرێت 
لھ ڕێگھی پێداویستیھکانی تھندروستی 
ئافرەتانی دووگیان، پێداویستیھکانی 

تھندروستی تھنگھتاوی فرە ئاژانس و 
کۆمھکیھ پزیشکیھکان پێش وەختھ لھ 

 حاج عھلی و ئیجھێال دانراون
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 ئھمن و ئاسایشی خۆراك 

 
 ێویستیھکان:پ

پێویستیان بھھاوکاری لھوانھیھ کھس کھ زیاتر لھ یھك ملیۆن دەیخھملێنن ئھمن و ئاسایشی خۆراك ھاوکارانی کاروباری  ●
 خراپترین سیناریۆ ڕووبدات. ئھگھر بێت 

لھگھڵ ئھوەشدا پێویستیان بھ ھاوکاری خۆراك بێت لھ ڕۆژەکانی داھاتوودا، گھیشتوو بۆ گھیارە لھوانھیھ ئاوارەکانی تازە  ●
پشت بھ بھپھلھ. میکانیزمی بھھاناوەھاتنی  ھاوکارانی کاروباری لھ ڕێگھیئھو پارچھ خۆراکانھی کھ ئامادەن بۆ خواردن و کھ پێشوەخت وەریانگرتووە 

پشکنینی لھ شوێنھکانی ەکان ژەمھ لێندراوو ئامادە بۆ خواردن خۆراکی ھھروەك دابھش بکرێت بھسھریان بھستن بھ پێویستیھکانیان، خۆراك دەتواندرێت 
 تھنگھتاوی. پھناگھی لھ دامھزراوەکانی خانھخوێ یان خێزانانی لھگھڵ ئھو خھڵکھ نیشتھجێ دەبن کاتێك خۆراکی ووشك،  پارچھکانییان ئاوارەکان 

 
 بھھاناوەچوون: 

تر بھگوێرەی شوێنھکانی و پھناگھ تھنگھتاویھکان ێوەتگھکان، ناردنیان بۆ خ بھپھلھبۆ بھغدا دانراون لھ ھھولێر و دھۆك و خۆراك پێش وەختھ خھزنھکانی  ●
میکانیزمی لھ ڕێگھی بھپھلھ بھھاناوەچوونی پارچھکانی خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن، لھوانھ پارچھی  ۲۳۸۰۰۰لھوانھ خھزنھکان پێویست. 

خۆراکی سھرەکی دابین دەکات بۆ کھ خۆراکی ووشك پارچھی  ۲۷۰۳٤۸؛ کھس بۆ ماوەی سێ ڕۆژ ٦تا  ٥کھ بھشی تھواو دەکات بۆ بھھاناوەچوونی بھپھلھ 
 تاکھ کھسی. گھرمی ژەمی پارچھی  ۲٥٦۹۹۹٥و ڕۆژ؛  ۳۰بۆ ماوەی کھس  ٦تا  ٥

 
 ڕێگریھکان:بۆشاییھکان و 

لھوەی کھ بۆ دڵنیابوون و ھھماھھنگی و بھڕێوەبردنی خێوەتگھ کھل و پھلھ ناخۆراکیھکان پھناگھ و لھگھڵ گروپھکانی بھردەوامی ھھیھ ھھماھھنگی  ●
بتوانن تاکو خێزانھ ئاوارەکان نھوت بۆ کاراکردنی چێشتخانھ، و و دەستھکانی چێشتلێنان تھباخھکانی وەکو تھواو بھش دەکات، چێشتلێنان ئاسانکاریھکانی 

 خۆراکی ووشك. پارچھکانی لھگھڵ ئامادە بکھن ژەمھکان بۆخۆیان 
کھ کارەکھ ھاوکارانی کاروباری مرۆیی حکومھت و لھگھڵ ھھماھھنگی بھھاناوەچوونی ئھمن و ئاسایشی خۆراك کاردەکات بھرەو بھھێزکردنی گروپھکھ  ●

 گروپھکھ. سیستھمی دەرەوەی  لھبھڕێوە دەبھن 
 

 پھروەردە  
 پێویستیھکان: 

پھروەردە لھ دەبێت بۆ پێویستیھکانی ژینگھ پارێزراوەکان پێویستیان بھ شوێنی ئارام و و مندا�ن خێزانھ ئاوارەکان  ●
 شوێنھ تھنگھتاویھکان. و خێوەتگھکان 

 
 

 بھھاناوەچوون:
ھاوکاری دابین کردنی بۆ بھھاناوەچوون و ئامادەن ك لھ خێوەتگھ پالن بۆ دانراوەکان، و ھھر یھبۆ دامھزراون پھروەردە گروپی کاروباری ھاوکارانی  ●

ھێلی لھگھڵ  کاتی دەوامدوو منداڵ لھ  ۱۰۰۰۰بۆ ھاوکاری کردنی بھردەوامیان ھھیھ ئامادەکاریھکان کاتژمێر.  ۷۲تا  ٤۸لھ ھێلی سھرەکی پھروەردەی 
 ئارام. پھروەردەیی ژینگھکانی و پھروەردەیی ھاوکاری سھرەکی 

 لھ حھسھن شام. مامۆستا  ۲۱بۆ دابین کراون قوتابخانھ چا�کیھکانی کۆمھ�یھتی، و  و دەروونینافھرمی، ھاوکاری کردنی پھروەردەی مھشقکردن لھسھر  ●
 کاتی. فێربوونی ژینگھکانی بۆ بھردەوامھ لھ ئامادەکردنی خێوەتگھی ئاوارەکان شوێنھکانی ھڵسھنگاندنی ھ ●
 ۱قوتابی و  ٤۰بۆ لھوانھ (ھھر یھکھیان قوتابخانھ سندوقی پێداویستی  ٦٤پێداویستی چا�کی قوتابخانھ،  ۱۲ڕەشماڵ،  ٤۰خھزنھکان: پێش وەختھ دانانی  ●

 منداڵ.  ٥۱۰۰۰زیاتر لھ ھاوکاری کردنی بۆ تھواو بھش دەکھن خھزنھکان پالستیکی، پارچھی  ٤۰نھ، مندا�پھرەپێدانی پێنج پێداویستی مامۆستا)، 
بۆ دابین کردنی بۆ ھاوکارانی کاروباری پھروەردە دابین کردووە کۆمھکیھ پھروەردەییھکانی لھ ڕەشماڵ و جۆری کۆمھکی ڕێکخراوی یونیسێف  ●

 . سێ شوێنھ لھپێشینھکانلھ تھواوی ھێلی سھرەکی بھھاناوەچوونی 
 

 ڕێگریھکان:بۆشاییھکان و 
پھروەردە گروپی بھکاردەھێندرێن. پھناگھی تھنگھتاوی پشکنینی ئاوارەکان و شوێنھکانی کھ وەکو لھ بارەی قھتابخانھکان ھھیھ  دارزیادبوونێکی مھترسی ●

 وەکو پھناگھ. قوتابخانھکان لھسھر بھکارھێنانی ڕێبھری کردنی پھرەپێداوە  ھکیتێبینی
 
 
 
 

پارچھکانی خۆراکی ووشك ئامادەیھ 
 بۆ 

 کھس ملیۆن1.3 

ھاوکارانی لھ  10
  کاروباری پھروەردە

بھھاناوەچوونی ئامادەن بۆ دابین کردنی 
پھروەردەھیلی سھرەکی   
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 پھیوەندیھ فریاگوزاریھکان   
 ناوەچوون:بھھا
شوێنھ تھنگھتاویھکانی لھ ھھر سێ بۆ دابین کردنی خزمھتگوزاریھکان ئامادەیھ گروپی پھیوەندیھ فریاگوزاریھکان  ●

ڕادیۆکان، دەسکی ، کانمۆبایلھمۆلیدەکان، ئینتھرنێت، پێکھوە بھستنی خزمھتگوزاریھکانی ڕادیۆ، لھوانھ: لھپێشینھ 
 ئینتھرنێتی مانگی دەستکرد.گھڕۆکی خزمھتگوزاریھکانی الپتۆپھکان و

●   
قۆناغێکی ڕادیۆ وەکو و ئینتھرنێت خاڵھ گھرمھکانی خزمھتگوزاریھکانی دابین کردنی بریتی یھ لھ ئامانجی پھیوەندیھ فریاگوزاریھکان گروپی ھھروەھا  ●

 سھرەتایی. 
 مرۆیی. کاروباری بۆ ھاوکارانی دادەنێن ئینتھرنێت بھیھکھوەبھستنی پھیوەندی کردنی ئھمن و ئاسایش و ئامێری بھرنامھ بۆ  ی مرۆییانھاوکار ●
ستافی زیاتر لھ ھھبوونی دڵنیابوون و ئۆپھڕاسیۆنی تازە، ناوچھکانی بۆ بۆ ناردنیان لھناو گۆڕەپان ستاف ئامادە دەکات گروپی پھیوەندیھ فریاگوزاریھکان  ●

 ئۆپھڕاسیۆنی موسڵ. خێرابوونێکی ھھر بۆ ھاوکاری کردنی لھ ئامادەباشیدان 
 ھاوکاری بھھاناوەچوون بکھن. دەتوانن ئھوان تاکو ببینێ کھ چۆن لھ وێ مۆبایل ھھڵگرانی دەستی دەگات بھ پھیوەندیھ فریاگوزاریھکان گروپی  ●

 
 ێگریھکان:ڕ

یھ لھ بۆشایی پاڵپشتی دارایی بۆ دابین کردن و بھردەوامیدان بھ خزمھتگوزاریھکانی گروپی پھیوەندیھ  $ ملیۆن دۆالری ئھمھریکی بریتی٦۰۰۰۰۰ •
 فریاگوزاریھکان بۆ بھھاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ.

 کھل و پھل  
 بھھاناوەچوون:

مھتر  ٥٤۰۰لھ ھھولێر (بۆ ھاوکاران لھبھردەستدایھ باو خھزنھی  شوێنی لھمھتر دووجا  ۱۲٥۷۳کھل و پھل گروپی  ●
مھتر دووجا) بۆ  ۲٤۰۰(لھ تکریت مھتر دووجا)، و  ۲۰۰۰لھ بھغدا ( مھتر دووجا)، ۲۷۷۳لھ دھۆك (دووجا)، 

خھزنھ لھ شوێنی ئاوارەبوون. شوێھکانی لھ نزیك خھزنھکانیان بۆ پێش وەختھ دانانی ڕێکخراوە مرۆییھکان 
 داھاتوودا لھبھردەستدا دەبێت. لھ ھھفتھکانی  مھتر دووجا) ٦٤۰عوینات/زومار (مھتر دووجا) و  ۱۲۰۰(بھردەڕەش 

و  گھیارە جھدەحاج عھلی و و  حھسھن شام شوێنھ تھنگھتاویھکانیلھ لھ کاتێکی نزیكدا گھڕۆك خھزنھی یھکھکانی  ●
خھزنھی ی یھکھکۆمھکھ فریاگوزاریھکان. بۆ ھاوکاری کردن لھ دابھشکردنی  ێندەکردروست  خێوەتگھکان

 پێویستیھکان. و شوێنھ لھپێشینھکان بھ گوێرەی کھ بنێردرێن ن ئامادەو لھ کۆگا ھھن یش گھڕۆکی زیاتر
ئھو پردەی ئێستا ئھگھری چاککردنھوەی بۆ ڕاسپاردەکان یان بۆ دابین کردنی تشرینی یھکھم ی ۲۳گھیارە پالنی بۆ دانراوە لھ بۆ پردی ھھڵسھنگاندنێك  ●

 تازە. پردێکی بۆ چھسپ کردنی یان 
ھوە دەستگھیشتنبھ کھ پھیوەندیان ڕێگریھکانی نھمانی ئھگھری دەستنیشانکردنی ھھماھھنگی دەکات بۆ ڕێکخراوە مرۆییھکان لھگھڵ کھل و پھل گروپی  ●

ھھماھھنگیش دەکات لھگھڵ  کھل و پھلگروپی ھھروەھا مرۆیی. کاروانی ئھمن و ئاسایش بۆ جوالنھوەی پاك کردنھوەی ڕێ و شوێنھکانی لھوانھ ھھیھ، 
 عێراق. کوردستانی بۆ ناو ھھرێمی گومرگی پاكکردنھوەی بۆ ئاسانکردنی ووێستگھیھك بۆ دامھزراندنی عێراق لھ ھھرێمی کوردستانی دەسھ�تداران 

 
 :ڕێگریھکانبۆشاییھکان و 

$  ٤بریتی بێت لھ کھ دەخھملێندرێت گواستنھوە، بنیاتنان و گشتی، لھوانھ کۆی گھیارە. پردی پێویست دەبێت بۆ کارەکانی پاڵپشتی کردنی دارایی زیاتر  ●
 ئھمھریکی. دۆالری ملیۆن 

 لھ حھسھن شام. باو خھزنھی باڵھخانھی بۆ بھڕێوەبردنی ھاوکارێك بۆ دەستنیشانکردنی مرۆیی کۆمھڵگای کھل و پھل دەستی دەگات بھ گروپی  ●
 

 ھھماھھنگی و خزمھتگوزاریھ باوەکان  
 

 :بھھاناوەچوون  
بۆ کۆکردنھوەی لھ ھھولێر دامھزراند ئۆپھڕاسیۆنھ مرۆییھکانی سھنتھرێکی  OCHAکھم، ی تشرینی یھ۸لھ ڕۆژی  ●

تری  سھرەکی ھاوکارانیو سھربازی سھر بھ نھتھوە یھکگرتووەکان  –مرۆیی مھدەنی ڕێکخھرانی گروپ،  ڕێکخھرانی
 پێشبینی کراو. ئاوارەبوونی گشتگیر بۆ بۆ بھھاناوەچوونێکی پالن دابنێن بھ ھاوبھشی تاکو مرۆیی کاروباری 

چاودێری کردنی چا�ك کراوە بۆ بھدواداچوون و  سھر بھ ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵھتیبھدواداچوونی تۆمارکھری  ●
لھسھر جوالنھوەی ڕۆژانھ تازەکردنھوەی دابین کردنی ئاوارەکانی موسڵ، و دانیشتوانی ئاوارەبوون و جوالنھوەی 

 ئاوارەکان. 
بۆ ڕێکخراوە ئھمن و ئاسایش شیکاری زیاد کردووە سھبارەت بھ پھیوەندی کردنی خۆی  ڕێکخراوی ناحکومی نێودەوڵھتیسھالمھتی ڕێکخراوی  ●

 لھ بۆ بھھاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ. کارەکان بھڕێوە دەبھن کھ و ھاوکارانی کاروباری مرۆیی ناحکومیھکان 
کاتی ئێستادا لھ کاتژمێرەکانی دەوام لھ گۆڕینی ئامادەکاری دەکات بۆ جێبھجێ دەکرێت،  UNOPSکھ لھالیھن ڕێکخراوی ئاوارەکان، پھیوەندی سھنتھری  ●

یھكخستنی بۆ بھڕێوەبردن ڕێ و شوێنھ ستاندەرەکانی چاودەخشێنێتھوە بھ لھگھڵ ئھوەشدا، کاتژمێر؛  ۲٤بۆ  ی ئێوارە ٥تاوەکو ی بھیانی  ۸کراوەی لھ 

$600,000 
بۆشایی لھ پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ 

بۆ ھ فریاگوزاریھکان گروپی پھیوەندی
 بھھاناوەچوونی موسڵ 

ھھزار 12
  دووجا مھتر

شوێنی خھزنھی باو 
 لھبھردەستدایھ 

 

 

5 
لێژنھی کھلھالیھن مھیدانی چاودێرانی 

ھھماھھنگی ڕێکخراوە ناحکومیھکانی 
بۆ ھاوکاری عێراقھوە دامھزراون 

ھھماھھنگی کردنکردنی   
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ھاوکارانی کاروباری و گروپھکان بۆ  کھ دێن کێشانھیئھو بھردەوامھ لھ ڕەوانھکردنی ھاوکارانی کاروباری مرۆیی، و لھ نێوان زانیاری بھشداری پێکردنی 
 . واداچوونیانبھدبۆ کارکردن لھسھریان و مرۆیی 

لھگھڵ  انکارکردنی زیادکردنیبۆ  باشترکردووەنھتھوەییھکانی ناوخۆیی و دەستگھیشتنی بھ ڕێکخراوە بۆ عێراق  ڕێکخراوە ناحکومیھکانھھماھھنگی لێژنھی  ●
ھھماھھنگی ھھوڵھکانی دادەمھزرێنێت بۆ ھاوکاری کردنی مھیدانی پێنج چاودێری لێژنھکھ لھ کاتێکی نزیكدا کاروباری مرۆیی. ھھماھھنگی کردنی سیستھمی 

 مھیدانی. کردنی 
 

  : ڕێگریھکانو شاییھکان بۆ
 کاروباری مرۆیی. ھاوکارانی ئامادەکاریھکانی زیان دەگھیێنێت بھ ڕاکردن لھ شاری موسڵھوە لھ ئێستادا ڕێگاکانی لھسھر ڕوون و ئاشکرایی نھبوونی  ●
 لھئھستۆ بگیرێن. تازە ئازادکراونھتھوە پێویستھ کھ لھو ناوچانھی کھ ئاوارەنھبوون  خھڵکانھی ئھو فرە کھرت وھھڵسھنگاندنھکانی  ●
 کھرتی تایبھت). خێرخوازیھکان، لھوانھ (کھ مرۆیی نین تری ھاوکارانی خھڵکانی ناوخۆ و لھگھڵ  کارکردنلھ ڕووی نھخشھدانان و بۆشاییھك ھھیھ  ●
 

 ھھماھھنگی کردنی گشتی

دامھزراوە بۆ ڕێکخھری مرۆیی سھربازی و ی کوردستان و حکومھتی ھھرێم حکومھتی عێراقی وھاوبھش کھ تێیدا لھوانھ ستراتیجی، لێژنھیھکی لھسھر ئاستی 
 مرۆیی بۆ موسڵ. بھھاناوەچوونی تھواوی ھاوکاران لھ ھھماھھنگی لھ نێوان لھ تھواوی دڵنیابوون 

ڕێکخھری سھرکردایھتی دەکرێت لھالیھن و لھ بھھاناوەچوونی موسڵ کھ کاردەکھن سھرکردەکانی ئاژانسی گروپھکان کھ پێك دێت لھ خانھیھکی تھنگھتاوی 
نھتھوە یھکگرتووەکان و ھھماھھنگی دەمێنێتھوە لھ نێوان ستراتیجی پێکھاتھیھکی وەکو مرۆیی وو�ت کاروباری تیمی زۆربھی جار کۆدەبنھوە. و مرۆیی 

لھ ھھولێر مرۆیی ئۆپھڕاسیۆنی ئۆچا سھنتھری کرداری، لھسھر ئاستی بھھاناوەچوونی مرۆیی لھ عێراق. تێڕوانینی بۆ حکومیھکان ڕێکخراوە ناھاوکارانی 
و گروپھکان تھواوی ھھماھھنگی بھھێز دەکات لھ نێوان ئۆپھڕاسۆنی مرۆیی سھنتھری گروپھکان. کرداری نانی اپالندبۆ ھاوکاری کردنی دامھزراندووە 

ھھماھھنگی چوارچێوەیھکی لھناو گۆڕەپان. کرداری  کاروباری ھاوکارانیو ھھماھھنگی ستراتیجی پێکھاتھکانی زانیاری بھخێرایی لھ نێوان  ڕێکخستنی
ئھمن و ئاسایشی و ن، ھاوو�تیاپاراستنی کاروباری مرۆیی، ئاسانکاری دەکات بۆ دەستگھیشتنی سھربازی نھتھوە یھکگرتووەکان  –مھدەنی کاروباری مرۆیی 

 کۆمھکی مرۆیی. کارگوزارانی 
ێوەبھرایھتیھکانی بھڕتھندروستی و لھگھڵ وەزارەتھکانی تشرینی یھکھم ی ۲۰و  ۱۹لھ ڕۆژەکانی دوو ڕۆژەی کی ێۆڕکشۆپڕێکخراوی تھندروستی جیھانی 

کۆبوونھوەکھ تیایدا  یبابھتھ گشتیھکان. ڕێوەبردبھ کۆمھكبھخشانتھندروستی و گروپی ھاوکارانی حکومھتی ھھرێمی کوردستان و حکومھتی عێراقی و تھندروستی 
ھاتنی شێوازەکانی بریتی یھ لھسھر بنھمای  موسڵ ڕزگارکردنھوەیبۆ تھندروستی گشتی ئامادەکاریھکانی لھ ھکان کرداری بۆشاییھدەستنیشانکردنی لھوانھ 

 جۆراوجۆرەکانکھ لھ ناوچھ تھندروستی ھاوکارانی ھھماھھنگی لھ نێوان ڕێکخستنی چوارچێوەیھك بۆ پێناسھکردنی و شوێنھکان؛ ڕێ و شوێنھکان ئاوارەبوون، 
دڵنیاکردنھوەی لھو کاتھی ھھڕەشھکان و تھندروستی مھترسیھکانی بھ چاوخشاندنھوە و ئۆپھڕاسیۆنھکان؛ ئھو تێگھیشتنھی پھسھندکردنی کارەکان بھڕێوە دەبھن؛ 

سندوقی نھتھوە ئۆپھڕاسیۆنھکان. تھندروستی کھرتی  تێگھیشتنی بھچاوخشاندنھوە و بۆ ئۆپھڕاسیۆنھکان؛  حکومھتی عێراقیتێگھیشتنی ڕازیبوون لھگھڵ 
لھ تھواوی گروپی تھندروستی ئھندامانی بۆ ئافرەتانی دووگیان تھندروستی سھرەتایی تگوزاری ھخزم پاکێجی کھمترینمھشقێکی  یھکگرتووەکان بۆ دانیشتوان

 . ڕێکخست تشرینی یھکھمی ۲۸و  ۲٦لھ نێوان ناوچھکان 
درێژی  ماوەبۆ ھھماھھنگی کردنی ئھنجام دەدرێت خاوێن کردنھوە و پاك و خاوێنی ئاو و لھگھڵ ھاوکارانی تشرینی یھکھم، کۆبوونھوەیھك ی ۲۰لھ ڕۆژی 

بۆ مرۆیی ئۆپھڕاسیۆنی سھنتھری کۆبوونھوەکانی و  ھھفتانھ نھتھوەیی کانیلھسھرەوەی کۆبوونھوەگھیارە، و حاج عھلی کۆمھکی لھ ئاو و چارەسھرکردنی 
 ھھروەك لھسھر ھێل بھردەست دەبن. دیاریکراوەکان شوێنھ ھھماھھنگی کردنی 

 
کاتژمێر لھ ھھفتھیھك  ۲٤پھیوەندی کردنی سھر ھیلی پھروەردە سیستھمێکی گروپی و ناوچھکانی ھھماھھنگی، پھروەردە ئامادەییان ھھیھ لھ تھواوی نوێنھرانی 

 ھھماھھنگی. کۆبوونھوە بھردەوامھکانی داناوە لھسھرەوەی 

 

 ئھو دیوی قھیرانھکھ
. لھ سھرەتادا جھختی کردەوە لھ پارێزگای ئھنبار، لھگھڵ شارەکانی ڕومادی و فھللوجھ بھ ۲۰۱٤ھڵدا لھ مانگی کانوونی دووەمی توندوتیژی فراوان و ملمالنێ ی چکداری لھ عێراق سھری ھ

، ۲۰۱٤ار. لھ مانگی حوزەیرانی کھس لھ مانگی ئای ٥۰۰۰۰۰شێوەیھکی تایبھتی زیانیان بھرکھوت، توندوتیژیھکھ و کاریگھریھکھی بھ خێرایی تھشھنھی کرد، کھ بووە ھۆی ئاوارەکردنی زیاتر لھ 
ق، لھوانھ پارێزگاکانی ناوچھکانی دیالھ و داعش، بھیھکھوە لھگھڵ گروپھ چھکدارەکان، ھێرشیان کرد و کۆنتڕۆڵی دووەم گھورەترین شاری عێراقیان کرد موسڵ، بھشێکی زۆری باکوری عێرا

ی چھکداری، ئاوارەبوونی بھلێشاوی ناوخۆیی، توندوتیژی سیستھماتیکی و جددی لھ پاراستنی ھاوو�تیان و مافھ  کھرکوك و نینھوا و سھ�حھددین. ئھمھش بووە ھۆی بھردەوامی ملمالنێ
یھکێك لھ مێك، عێراق لھ ئێستادا دووچاری سھرەتاییھکانی مرۆڤ، پچڕاندنی دەستگھیشتن بھ خزمھتگوزاریھ سھرەکیھکان، و کۆت و بھندی خراپ لھسھر کۆمھڵگا خانھخوێکان. وەکو دەرەنجا

ملیۆن عێراقی لھ ناوخۆ ئاوارەبوون بھھۆی توندوتیژی لھوەتھی کانوونی  ٤ملیۆن کھس پێویستیان بھ ھاوکاری مرۆییھ. زیاتر لھ  ۱۰گھورەترین قھیرانھ مرۆییھکان دەبێتھوە لھ جیھان، زیاتر لھ 
 ملیۆن کھس لھ ئێستادا ئاوارەن.  ۳٫۳. لھو ژمارەیھ، ۲۰۱٤دووەمی 
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