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                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

 (2016 ی تشرینی یەکەم25 –23)  3ڕاپۆرتی بارودۆخ  ژمارە. 

 
 

ئەگەری  ،هەڕەمەکیبە لەبەر گۆڕانی بارودۆخەکە  کراوە. لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی مرۆیی ئامادە ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی
 باڵودەبێتەوە.  تشرینی یەکەمی ٢٩ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .گۆڕانکاریان بەسەردابێتلیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان کە بە 

 سەرەکیەکان هەواڵە

  بە پێویستیان کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون و  ٠١٥١١لە زیاتر

لە خێوەتگەکان تەنگەتاوی هاوکاری هاوکاران هاوکاری مرۆییە. 

لە ئەو ئاوارانە زۆرینەی دابین دەکەن. کۆمەڵگا خانەخۆییەکان و 

 نیشتەجێبوون. کۆمەڵگا خانەخۆییەکان 
 

  هەڵکشان و داکشان بەخۆیەوە دەبینێت جوالنەوەی دانیشتوان

خەڵکی لەوانە دەجولێن، پێشەوەی شەڕ خاڵەکانی هەروەکو 

بارودۆخی باشتربوونی دوابەدوای خۆیان بۆ ماڵەکانی دەگەڕێنەوە 

 لە ناوچە ئازادکراوەکان. ئەمن و ئاسایش 
 

  سەرۆك خێزانە لە ژمارەیەکی بەرچاوی هەڵسەنگاندنەکان
بەرزدەکاتەوە کە نیگەرانیەکان ئافرەتەکان تۆمارکردووە، 

 کوڕان. و پیاوان دەستبەسەرکردنی گرتن و بە سەبارەت 
 

  لە  وەرگرتووە تەنگەتاویانکەس هاوکاری  ٠٠٥١١نزیکەی
دەستی داعش لەکاتژمێری ناوچە تازە ئازادکراوەکان  ٢٠ماوەی 

کاروباری مرۆیی هاوکارانی لەالیەن کە دەستیان پێدەگەێندرێت 
 سەربازیەکان. ڕاسیۆنە ەئۆپدەستپێکی لەوەتەی 

10,548 
 کەس ئاوارەبوون )هەروەك

 ی تشرینی یەکەم(٢٢لە 

200,000 
ئاوارەبوونی پێشبینیکراو لە 

 هەفتەکانی داهاتوودا

 ملیۆن 1
ئاوارەبوون لە خراپترین 

  یەسیناریۆدا

1.2-
 ملیۆن1.5

کەس لەوانەیە زیانیان 
 بەرکەوێت 

14,500 
کە ئەو کەسانەی ژمارەی 

هاوکاری تەنگەتاوی لە 
کاتژمێر  ٢٠ماوەی 

ی ٠١لەوەتەی )وەردەگرن 
 تشرینی یەکەم(

508,764 
ژمارەی ئەو کەسانەی کە 

دەتواندرێت نیشتەجێ بکرێن 
لە خێوەتگەکان کە پالنیان بۆ 

 دانراوە یان لە بنیاتناندان

 ەگشتی بۆ بارودۆخەک نێکیتێڕوانی

کۆچی بە ڕێکخراوی  ئاوارەبوونی سەر بەدواداچوونیتۆمارکەری تەنگەتاوی بەدواداچوونی سیستەمی یەکەم، ی تشرینی ٢٢لە هەروەكو 
ماوەی زیاتر لە دووهێندەی ، ئاوارەبوون موسڵبۆ ئازادکردنەوەی بەهۆی ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان  تۆمارکردووە کەکەسی  ٠١٥٠١نێودەوڵەتی 

هەندێ ڕادەکەن. لە شەڕەکەوە جیاواز بە ئاڕاستەی خەڵکی  هەروەكزۆر ئاڵۆزدەبن، ئاوارەبوون ەکانی جوالنەوڕاپۆرتی ڕابردوو زیادی کردووە. 
ئەو زۆرینەی دانیشتوانی ئاوارە نیشتەجێ دەکەن. لەسەدای  ٤٠خێوەتگە فەرمیەکان و لە ئێستادا ئاوارەبوون، بۆ ناوچەکانی دەکەن  جولەکەس 

 بە هاوکاری مرۆییە. پێویستیان و هەژارن، ، کە خۆیان لە کۆمەڵگا خانەخۆییەکانپەناگە گەڕاون کە بەدوای کەسانەی 
 

 ئازادکردنەوەیان لەدوای  لەکات بەزووترین خۆیان الدێیەکانی کەس گەڕاونەتەوە بۆ  ٤٤١١ی تشرینی یەکەم، بەالیەنی کەمەوە ٢٠لە  هەروەك
خێزانە . دەگەڕێنەوە لە ناوچەکانی تر ژمارەیەکی کەملەگەڵ ئەل هود بوون، بۆ ئاوارە گەڕاوەکان ئەو جوالنەوەی زۆرینەی . داعشدەستی 

مەترسیەکی ڕاستەقینە هەیە لە تەڵەکانی  هەروەهاماددە ژەهراویەکانی تر. لە کەوتنە بەر مینەکان و بە شێوەیەکی تایبەت لە مەترسیدان گەڕاوەکان 
   داعش پێشوتر بەکاری هێناوە.کە ئەمەش تاکتیکێکە لەالیەن ئازادکراوەکان؛ لە الدێیە لە باڵەخانەکان و مینی چێندراو 
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گەیارە جەدە خێوەتگەی لە هەڵسەنگاندنێك وە. تەنەوبەرزکرا زیان بەرکەوتوو دانیشتوانیخێزان لە نێوان لەبارەی جیاکردنەوەی نیگەرانیەکان 

هەندێ لە چاوپێکەوتووەکان سەرۆك خێزانی ڕەگەزی مێ. بریتی بوون لە سەرۆك خێزانە بەشداربووەکان نیوەی کە ئاماژە بەوە دەکات جێبەجێ کرا 

هەروەها لە میانی تەقەکردن. پیاوان کوژراون ئەوانی تر ڕاپۆرتیان کردووە کە ؛ گیراون ئاوارەبوونلە ماوەی  کەپیاوان لە بریتین گوتیان کە 

لەوانەیە بەناچاری کە ئەوان ئاماژەی بەوەکرد کە ئەگەری هەیە ، و ساڵ ٠١تا  ٠٠تەمەن کوڕانی دیارنەمانی تیشکی خستە سەر هەڵسەنگاندنەکە 

لەگەڵیان لە چاوپێکەوتنەکان لەوەش زیاتر،  قەڵغانی مرۆیی.وەکو بۆ بەکارهێنانیان گیرابن یان ناو ڕێزەکانی چەکداران هێندرابنە داعش لەالیەن 

خێزانەکان کۆنتڕۆڵی داعش دابوو، لە ژێر شارۆچکەکە کە لەوکاتەی لە ئەل هود پشتڕاستیان کردەوە خەڵکی ی کاروباری پاراستن، هاوکارانلەالیەن 

ی ٢٤لە ڕۆژی زلێکان لە خێوەتگەی هەڵسەنگاندنێك هەروەها بەیەكتر شادنەبوونەتەوە.  هێشتاو بپارێزن، مندااڵن تاکو جیاکرابوونەوە بە ئەنقەست 

 ساڵی دایە بریتی بوون لە ڕەگەزی مێ.  ٥٩تا  ٥لە نێوان  تەمەنیان خێوەتگە دانیشتوانی دوو لەسەر سێی نزیکەی تۆماری کردووە کە تشرینی یەکەم 

وەکو تەندروستیەوەن چاودێری هاوکاری بەدوای کەس  ٠١١١تاکو ئێستا، گەیارە بەردەوامە لە سووتان. نزیك لە کارگەی کیبریت بیرە نەوتەکانی 
 ژەهراویە. ئەو هەڵمە بەهۆی دەرەنجامێك 

 
هەژار، هەندێ لەوانەی کە هاوواڵتی دانیشتوانی و کۆمەڵگا خانەخۆییەکان و لە خێوەتگەکان زیان بەرکەتوو کە پێك دێن لە ئاوارەکان دانیشتوانی 

 دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێتالدێیەکان و شارۆچکەکان و  بەرەوپێش دەچن هێلەکانی پێشەوەی شەڕهەروەکو خەڵکی ئاوارە لە ئەستۆ دەگرن. 
کە کۆمەڵگاکانی بەرچاو هەیە نیگەرانیەکی . پڕنەکراونەتەوەلەو کۆمەڵگایانە پێویستیە مرۆییەکان فراوانی هاوکارانی کاروباری مرۆیی، لەالیەن 

بەرامبەر ئەم  بۆ وەستان لەهەوڵە بەرچاوەکان دەدەن  هاوکارانو ناو بۆشاییەکان لە بەهاناوەچوونی مرۆیی،  بکەونەلەوانەیە هاوواڵتیانی هەژار 
هەموو تەواوی کردنە ئامانجی و وە، ئەو بارودۆخە نەخوازراکاریگەر بۆ بەهاناوەچوونی و نەرم و نیان کرداری پالناندانانی پاراستنی بۆشاییە بە 

  دانیشتوانی ئاوارە.نەك هەر تەنها ەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە، ئەو ک

 
دیبەگە و  خێوەتگەکانی  لەگەیارە، و لە ناوەوە و دەرەوەی بۆ ئەو کەسانەی کە دەگەن و هاوکاری تەنگەتاوی هەڵدەستن بە دابین کردنی هاوکاران 
ڕەشماڵ کە شوێنی  ٠١١٠٠کۆی گشتی لەگەڵ ئاوارەکان، بۆ وەرگرتنی  ئامادەبوونخێوەتگە یەکەم، حەوت تشرینی ی ٢٥هەروەكو لە زلێکان. 

 ٠٠٥١١زیاتر لە دەستیان گەیشتووە بە بۆ نزیك لە هێلەکانی پێشەوەی شەڕ ەکان وکاروانە ڕۆیشتوکەس لەخۆ بگرن.  ٢١٢٢٠لەوانەیە لەبەردەستدان 
 بەرەنگاریەکی گەورە دەمێنێتەوە. ك وەدەستگەیشتن بەاڵم تەنگەتاوی، هاوکاری هەژار بە پێدانی هاوواڵتیانی ئاوارە و 

 پاڵپشتی کردنی دارایی

) پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ هەر گروپێك                                                                        داوای بەپەلە بۆ موسڵ ئەمەریکیبە ملیۆن دۆالری   US$) 
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 تەواوی پاڵپشتی کردنی دارایی و بۆشاییەکان 

 :FTS)ە ئۆچا ڕابگەێنن لە ڕێگەی ئەم ماڵپەڕە هاوکارانی کاروباری مرۆیی لەوانە کۆمەکبەخشان و ئاژانسەکانی وەرگری کۆمەکی، هاندراون کە بە خزمەتگوزاری بەدواداچوونی دارایی سەر بهەموو 

)https://ftsbeta.unocha.org  لە بەشداری کردنە جۆریەکان و هاوکاری پارەی کاش بە ناردنی ئیمەیڵ بۆfts@un.org 

 

 مرۆیی بەهاناوەهاتنی 

 میکانیزمی بەهاناوەهاتنی بەپەلە

 ویستیەکان:پێ

  زیاتر لە یەك ملیۆن کە  دەیخەملێننمیکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە کاروباری هاوکارانی

سەربازی بۆ سەر ئۆپەڕاسیۆنی دەستپێکی هاوکاری بێت لە دوای پێویستیان بە کەس لەوانەیە 

 موسڵ. 

 بەهاناوەچوون:  

  بۆ پێداویستیەکانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لە ماوەی

خەلیل و کەس لە کۆمەڵگاکانی دانیشتوان )ئیبراهیم  ٤٦٢١خێزان(:  ٠٩٤١کەس دابەش کرابوون کە پێك دێن لە ) ٤٩٥١

 حەسەن شام. زلێکان و دیبەگە و کەس لە خێوەتگەکانی  ١٤٠٦و گەیارە(، 

  :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

 چونکە  جێگای بەرەنگارین کۆمەڵگا خانەخۆییەکانکە تێکەڵە لە دانیشتوانی ئاوارە و لە الدێیە ئازادکراوەکان ابەشکردنەکان د

 یەکسانی هەژارن.  بە هەردووکیان
  ڕۆژئاوای ئەل مەکوك و لە ناوچەکانی وەکو سنورداری دەمێننەوە  پێویستیان بە هاوکاریە بەبەو کەسانەی کە دەستگەیشتن

و کەس( ڕاپۆرتیان کردووە کە گیریان خواردووە  ١٠١١)خێزانی هەژار کە بریتین لە  ٢٥١هەندێ لە لەوێ تەلکێف، 

 هاوکاریە. پێویستیان بە 
  

 هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە 

 پێویستیەکان

  پڕ ئاوارە تازەکان پێویستیەکانی توانیویانە  ی ئێستاخزمەتگوزاریەکانو  ئاسانکاریانە وئەو

هەبوونی  بۆ پێویستیحەسەن شام. زلێکان و گەیارە جەدە و بکەنەوە کە دەگەنە خێوەتگەکانی 

 ئاوارەبوون زۆر دەبێت.  کاتێكزیاد دەکەن باڵەخانەکان و  ڕێزلێگیراوشوێنی ئارام و 

 ەهاناوەچوون:ب

  و  شوێنە تەنگەتاویەکان. لەگەڵ ئەوەشدا شوێنی تر لەبەردەستدان و خێوەتگەکان توانای فراوانکردنی کارکردن بەردەوامە بۆ

 ٩٠٦٥١١نیان بۆ دانراوە، زیادبوونێیی پالیان کەسی تریش لە ژێر بنیاتناندان  ٩٩٦٥١١شوێن بۆ کەس،  ٤١١٤٩بۆ ئامادەن 

 ڕابردوودا. کەس هەیە لە ماوەی ڕاپۆرتکردنی 
  شوێنە بۆ ئامادەکردنی  دەبن لە هاوکاری کردنبەردەوام خێوەتگە بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و هاوکارانی کاروباری

کەل و پەل و تەندروستی پاك و خاوێنی و ئاو و خاوێن کردنەوە و پەناگە و گروپەکانی لەوەی کە بۆ دڵنیابوون تەنگەتاویەکان 

 دابین بکەن. و خزمەتگوزاری هاوکاری دەتوانن خۆراك و 

 

 ڕێگریەکان:ۆشاییەکان و ب

  ئەمن و ئاسایش وچااڵکیەکانی  بەهۆیلە ئامادەکردندان لە ئێستادا بۆ هەندێ شوێن بریتی یە لە کێشەیەك دەستگەیشتن 

  مین.  پاكکردنەوە لە
  لە خێوەتگەکان.  كهەندێ ناو لە نپێویست کارەباو  ەکانکۆمەڵگەیی ئاسانکاریەزیاتری پەرەپێدانی 

 

 14,469  
دەستیان پێگەێندراوە  کەس

پێداویستیەکانی  بە پێدانی
بەهاناوەچوونی میکانیزمی 
ی تشرینی ٠١)لەوەتەی 

  یەکەم(

74,750 
بۆ ڕەشماڵەکانی شوێنی ڕەشماڵ 

لە پالندانان دان یان کەسی  ٤

  لەژێر بنیاتناندان

https://ftsbeta.unocha.org/
mailto:fts@un.org
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 پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان 

 :پێویستیەکان

  تەواوی ئاوارە تازەکان پێویستیان بە خزمەتگوزاریەکانی پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکانە لە

 شوێنی پشکنینی ئاوارەکان لە خێوەتگەکانی گەیارە، گەیارە جەدە و حاج عەلی و زلێکان. 

 

 :بەهاناوەچوون

  ئاوارە لە الدێیە خێزانانی بۆ پەلی ناخۆراکی خێزانیکەل و  پێداویستی ٥١١هاوکارانی گروپ 

 دابەشکردووە. ئیبراهیم خەلیل  لە ئازادکراوەکانتازە 
  پێداویستی کەل و  ٥١پێداویستی کەل و پەلی ناخۆراکی خێزانی پێش وەختە دابەشکرابوون، هاوکاران  ٠٩٩لەگەڵ ئەوەشدا

ڕەشماڵی تەرخان کردووە لە ماوەی  ٥١ووە و پەلە ناخۆراکیەکانی تری بۆ خێزانە ئاوارەکان لە خێوەتگەی زلێکان دابین کرد

 ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە. 
 دابەشکرابوون. حەسەن شام بۆ یەکەم گەیشتوان بۆ خێوەتگەی خێزانی کەل و پەلی ناخۆراکی پێداویستی  ٥٥ 

 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان 

  پێویستیەکی بەردەوام هەیە بۆ هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی کاروباری پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان کە کارەکان بەڕێوە

دەبەن لە دەرەوەی گروپەکە، تاکو بۆشاییەکان دەستنیشان بکرێت، کردنە ئامانجی هاوکاری کردنی خێزانەکان بە پێدانی 

هاتۆتە کایەوە، لەگەڵ چوار لە هاوکارانی هەندێك بەرەوپێش چوون وبارە بوونەوە. هاوکاری گونجاو و دوورکەوتنەوە لە دو

 پەیوەندی بە گروپەکەوە دەکەن. تازە کە 

 

 ئەمن و ئاسایشی خۆراك 

 :پێویستیەکان

  بە پێویستیان   -هاوواڵتیانی هەژار خەڵکانی ئاوارە و کە پێك دێن لە  –خێزان  ٢٩٤٤زیاتر لە

پێویستیان خێزان( لەو کەسانەی کە  ٢١١١لەسەدای کە دەکاتە )نەوەد و سێ هاوکاری خۆراکە. 

هاوکارانی مرۆییەوە لەالیەن وا ئێستا دەستیان پێدەگەێندرێت کە الدێیەکانن هاوکاریە لە بە 

 پێشەوەی شەڕ دەجولێن. هەروەكو هێلەکانی 

 :بەهاناوەچوون

  شارۆچکەی ئەل زوایە، کەس ( لە حاج عەلی،  ٠١٩٠١خێزان کە دەکاتە ) ٥١٤١بۆ  پارچەکانی خۆراكی ووشكهاوکاران

ڕۆژ  ٠١بەشی و بۆ خواردن  کە ئامادەکراونگەیارە جەدە دابەش کردووە و خێوەتگەی مەهانە و خەباتە، . مەکوك، گەیارە

لە داوە کەس  ١٩٤ بەژەمە گەرمەکانی و گەیارە جەدە، کەس( لە خێوەتگەی  ٥١١خێزان کە دەکاتە ) ٠١٩دەکات بۆ 

  حەسەن شام. کەس لە خێوەتگەی  ٠١٥١و زلێکان خێوەتگەی 
  و خێوەتگەکانپشکنینی ئاوارەکان شوێنەکانی لە نزیك ون پێش وەختە دانرازیاد کردووە کە کۆگاکانیان گروپ هاوکارانی .  

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

 یان ئاوارەبوون، ئامانجیان بریتیە لە پڕکردنەوەی پێویستیەکانی هەموو ئەو دانیشتوانانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە، اوکاران ه

تەواوی دەبنە ئاستەنگ لەبەردەم تاکە کەسیەکان کە پڕۆژە هەژارن. هاوواڵتیانی ئاوارەی گەڕاوەن یان  یان ئاوارە لەخۆدەگرن

بۆ دڵنیابوون لەوەی کە بۆشاییەکان هاوکاران لە نێوان هاوکاری دەکات لە هەماهەنگی کردن ، گروپەکە ئامانجەکە

 پڕکراونەتەوە. 
  یان خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن زلێکان، و گەیارە جەدە و خێوەتگەکانی لە هێشتا لەبەردەستدانین چێشتلێنان تەباخەکانی

ئاوی چێشتلێنان، نەوت و تەباخەکانی بانگەشە دەکات بۆ هەڵمەتی گروپەکە بە شێوەیەکی کاتی. دابین کراون ژەمە گەرمەکان 

 پێویستیەکی زۆر گرنگ. هەڵگیراو وەکو 
  لە دهۆك (حەتەرە)و  (سەحێال)بوونەتەوە لە دەستگەیشتن ڕێگریەکانی و دواکەوتنەکان گروپەکە دووچاری .  

 

627 
کەل و پەلە پێداویستی 

لە کاتی  ناخۆراکیەکان
ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە 

  دابەشکراون

37,722 
گەیشتووە بە کەس دەستیان 

 یخۆراك پارچەکانیوەرگرتنی 
تشرینی  ٠١ڕۆژی لەوەتەی  ٤١

  یەکەم
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 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

 بۆ بەدواداچوونی ئاوارەبووان گروپی تەندروستی تۆمارکەری بەدواداچوونی تەنگەتاوی 

بۆ دەستنیشان کردنی ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە لە ناوچەکانی  بەکاردەهێنێت

 ئاوارەبوونی تازە. 

 :بەهاناوەچوون

  کەس لە ماوەی ئەم ڕاپۆرتە دابین کردووە.  ٠١١٩هاوکاران ڕاوێژکاریەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتاییان بۆ 
  پزیشکیە گەڕۆکەکان لە نۆرینگە ەك لە نۆرینگەکانی ئێستا و تێکەڵەیبە بەکارهێنانی دابین کراوە هاوکاری تەندروستی :

گەیارە و لە شارۆچکەی شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان گەیارە جەدە و زلێکان؛ ئەل هود؛  خێوەتگەکانی شارۆچکەی گەیارە و

ی تشرینی ١٥وەکو لە ڕۆژی دابین کراون حەسەن شام تگەی لە خێوە تەندروستیەکانیشخزمەتگوزاریە هەروەها ە. ینەرگیزل

 یەکەم. 
  ێال وەکو دەرەنجامێك بەهۆی حجهەیە زیادی کردووە لە گەیارە، حاج عەلی و نەخۆشی سیەکانیان کە ئەو حالەتانەی ژمارەی

 . کبریتو  ی سوتاونەوتئەو دوکەڵەی 

 
 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  پێویستیان بە هاوکاریە لەو ناوچانەی ئەو کەسانەی کە و هاوواڵتی بە دانیشتوانی بۆ دەستگەیشتن هەڵبژاردەکان دۆزراونەتەوە

بە دەستیان پێبگەێندرێت لەالیەن نۆرینگەی پزیشکی گەڕۆك کە هێشتا ناتواندرێت تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت کە 

  . بە بەردەوامیسەالمەتی و 

 ئاو و خاوێنکردنەوەی ئاوەڕۆکان و پاك و خاوێنی 

 :پێویستیەکان 

  زۆربەیان ، زیانیان بەرکەوتووە بەهۆی ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکانهاوواڵتیانیش دانیشتوانی

 پاك و خاوێنیە. خاوێن کردنەوەی ئاوەڕۆکان و هاوکاری ئاو و پێویستیان بە لەوانەی کە 
 

 :بەهاناوەچوون

  لە گەیارە پشکنینی ئاوارەکان شوێنە نافەرمیەکانی لە ڕێگای  ئاوارەکانی کە دەجولێنهەموو

 ن. پاك و خاوێنی وەردەگرئاو و خاوێن کردنەوە و هاوکاری 
  بۆ لەبەردەستدان پاك و خاوێنی کەل و پەلەکانی و خزمەتگوزاریەکان و پاك و خاوێنی ئاو و خاوێن کردنەوە و ئاسانکاریەکانی

 نیشتەجێبوون. حەسەن شام زلێکان و خێوەتگەکانی خێزان کە لە  ٩٥١کۆی گشتی 
  ٠١١١لە حەسەن شام لە خێوەتگەکان: ئاوەڕۆ  تەوالێت وبۆ چەسپ کردنی   هاوکاری کردنبەردەوامن لە هاوکارانی گروپ 

حەمامەکان تەوالێتەکان و تەوالێت و ئاو و ئاوەڕۆکان، و لە گەیارە جەدە کە بە هەموو ئاسانکاریەکانی شوێنی ڕەشماڵ ئامادەن 

ی ١٩گەیارە لە ڕۆژی بنکەی ئاسمانی خێوەتگەی لە دەستی پێکردووە  بناغەکاری خێزان.  ٥١١بۆ ی تەواو دەکەن بەش

 دەستیان پێکراوە. شوێنی ڕەشماڵی تر لە حاج عەلی  ٠١١١بۆ ئاوەڕۆکان تەوالێت و چەسپ کردنی ، و یەکەمتشرینی 
  پشکنینی ئاوارەکان. کەس لە شوێنەکانی  ٢١٤٤بۆ لەخۆگرتنی ئامادەکراون حەمام و ئاوەڕۆکان تەوالێت و 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  دانیشتوانی دەرەوەی خێوەتگە کە زیانیان بەرکەوتووە بە هاوکاری  بۆ باشترین دابین کردنچۆنیەتی سەبارەت بە گفتوگۆکان

 بەردەوامیان هەیە.ئاوەڕۆکان حەمام و تەوالێت و کردنیان بە پێدانی 
   بە پێدانی شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان بکەن هاوکاری ئەو هاوکارانەی کە دەتوانن پێویستیەك هەیە بۆ دەستنیشان کردنی

 حەمام و ئاوەڕۆکان. تەوالێت و خزمەتگوزاریەکانی 

 

 

 

 

210,100 
چاودێری کەس لەوانەی کە 

تەندروستی سەرەتایی وەردەگرن 
لەو کۆگایانەی کە پێش وەختە 

 دانراون

3,066 
 کە  ژمارەی ئەو کەسانەی

خزمەتگوزاریەکانی ئاو و 
خاوێنکردنەوەی ئاوەڕۆکان و 

دەتوانێت لەخۆیان  پاك و خاوێنی
بگرێت لە شوێنەکانی پشکنینی 

  ئاوارەکان
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 پاراستن

 :پێویستیەکان

  الوازن بەردەوامی  بەبەتەمەنەکان و ، ئافرەتانی دووگیان، مندااڵن خێزانە ئافرەتەکانسەرۆك

 و زیانیان پێدەگات. 

 :بەهاناوەچوون

  گەیارە دابین و زلێکان ەتگەی لە خێوتوندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی خزمەتگوزاریەکانی

توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی گەڕۆکی تیمی و دامەزراون، ئافرەتان ژینگەکانی کراون. 

دەروونی و خزمەتگوزاریەکانی بە پێدانی زلێکان ئافرەت لە  ٥١دەستی گەیشتووە بە 

 کۆمەاڵیەتی. 

 ۆکی گەڕتیمی بیست و پێنج دابین کراون. ی تشرینی یەکەم ٠٥لەوەتەی ئافرەتانی دووگیان تەندروستی ڕاوێژکاری  ٠١١١

حالەتی بەڕێوەبردنی ەروونی و کۆمەاڵیەتی و دتەندروستی گەڕۆك کە هاوکاری تیمی  ١٢و تەندروستی ئافرەتانی دووگیان 

 . ەتان دابین دەکەن جولەیان پێکراوەبۆ ئافر ڕەوانەکردنی نەخۆشەکانتەنگەتاوی و 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  توانای هاوکاران بەردەوامە بۆ زیادکردنی توانای بەهاناوەچوونی تیمە گەڕۆکەکان.بنیاتنانی 

 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  ئاوارەن بریتین لە مندااڵنکەس کە لە ئێستادا  ٠١٥٩٦زیاتر لە نیوەی . 

 بەهاناوەچوون:

  منداڵ لە دوو  ٠١١١١ئامادەن بۆ وەرگرتنی خوێندن ڕەشماڵ بۆ پۆلە کاتیەکانی  ٠١١زیاتر لە

 دەوام لە شوێنەکانی ئاوارەبوون. 
 مامۆستای  ٠٦١بۆ پالنی بۆ دانراوە پەروەردە لە تەنگەتاویەکان مەشقپێکردنی بۆ ناردنیان، و مامۆستا لە ئامادەباشیدان  ٠٤١

 .تر

 و ڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

  قوتابخانەکان لە ناوچەکانی ئاوارەبوون داخراون یان وەکو شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان بەکارهاتوون، کە نیگەرانیەکان

بەرزدەکاتەوە سەبارەت بەوەی کە قوتابخانەکان لەوانەیە بە بەردەوامی وەکو مەبەستەکانی نا پەروەردەیی بەکاربهێندرێن، 

 لەوانە وەکو پەناگە بۆ ئاوارەکان. 
 ئەوە نیشان  خێوەتگەهەماهەنگی و بەڕێوەبردنی گروپی اری لەپێشینەی شوێن لەالیەن خێرای مەترسی کێکی هەڵسەنگاندن

فێرکاران بۆ دامەزراندنی ئاستەنگ دروست دەکات کە ئەمەش دانیشتوانی ئاوارەبوو نیە،  هیچ مامۆستایەك لەدەدات کە 

 بەخێرایی. 

 کەل و پەلەکان  

 :بەهاناوەهاتن
  ی ١٢گەیارە لە ڕۆژی پردی هەڵسەنگاندنیان بۆ شوێنەکە و زیانی ئەندازیاری تەکنیکی تیمێکی

ی تشرینی ٩لە ڕۆژی پردەکە کارکردن لەسەر بۆ تەندەرەکان داواکردنی نی یەکەم کردووە. تشری

 دووەم تەواو دەبێت. 
 

  بۆ داوایە سەرەتاییەکان کۆگای باو بەکۆتایی هاتووە، و بەڕێوەبردنی هاوکارانی جێبەجێکار بۆ لەگەڵ ڕێککەوتنەکان

 . دەستپێدەکەن و دەچنە بواری جێبەجێکردنەوەکۆگا خزمەتگوزاریەکانی 
  نەینەوا پەرەی پێدراوە. بۆ ناو باکوری مرۆیی لۆریەکانی کاروانی تێپەڕینی ئاسانکراو بۆ ئاسانکردنی پڕۆسەیەکی 
 

 

 

70 
ئافرەت 

خزمەتگوزاریەکانی 
لە دەروونی کۆمەاڵیەتی 

زلێکان بۆیان خێوەتگەی 
 دابین کراوە

4,000 
ژمارەی پێداویستەکانی قوتابخانە 

دانراون کە پێش وەختە  

شوێنی کۆگای   %50

باو لە ئێستادا لەالیەن 

 بەکاردەهێندرێنهاوکاران 
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 :ڕێگریەکان

  چەسپ کۆگای گەڕۆكی دوو یەکەی بۆ بەڕێوەبردنی لە حەسەن شام کە چااڵکن هاوکاران کەل و پەل دەستی دەگات بە گروپی

  کراو بۆ کۆگای باو. 

 

 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 

 :بەهاناوەچوون 

  شوێنە خزمەتگوزاریەکان لە ئامادەیە بۆ دابین کردنی گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان

ئینتەرنێت، بەیەکەوەبەستنی خزمەتگوزاریەکانی و  ڕادیۆلەوانە: لەپێشینەکانی تەنگەتاوی 

  گەڕۆك. ئینتەرنێتیئامێرەکانی الپتۆپەکان و  ،ڕادیۆدەسکەکانی و مۆبایلەکان مۆلیدەکان و 

 :ڕێگریەکان 

  بەردەوامیدان بە بۆ دابین کردن و $ دۆالری ئەمەریکی ٤١١١١١بە بڕی بۆشاییەك هەیە لە پاڵپشتی کردنی دارایی

 مرۆیی بۆ موسڵ. بەهاناوەچوونی بۆ پەیوەندیە فریاگوزاریەکان گروپی خزمەتگوزاریەکانی 

 

 هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان  
 

 :بەهاناوەچوون 
بوونی خێرا دابین دەکات لە هەموو ئەو ئاوارەنەخشەدانانی توانای  کە ڕێکخراوی ڕیچدەستپێشخەری  ●

خەڵك، پێویستیەکانی بەدواداچوونی ، ڵموسناوچانەی کە دەستیان پێ دەگەێندرێت لە دەوروبەری 
ی تشرینی ٢٢زلێکان لە ڕۆژی لە خێوەتگەی هەڵسەنگاندنەکان ردەکاریەکان و جوالنەوەکانی ئاوارەبوون. و

 ی تشرینی یەکەم جێبەجێ کرا. ٢٤دیبەگە لە لە خێوەتگەی جێبەجێ کرابوون، و یەکەم 
 سەبارەت بە موسڵزانیاری پۆڕتاڵێکی تشرینی یەکەم، ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی ی ٢٠لە ڕۆژی  ●

ماڵپەڕەکە بەدواداچوونی ئاوارەبون بۆ موسڵ، تۆمارکەری تەنگەتاوی بەدواداچوونی داتای کە هێلکاری دەکات لەسەر دەرچوواندووە. 
بەشداری پێکردنی زانیاری ئاسانکاری دەکات بۆ ی تشرینی یەکەمەوە و ٠١دانیشتوانی ئاوارە دابین دەکات لەوەتەی تازەترین ژمارەکان لەسەر 

 بەهاناوەچوونی مرۆیی. کاربەدەستانی موسڵ لە نێوان بۆ بەهاناوەچوونی 
 

 

 :ڕێگریەکان بۆشاییەکان و 
ری هیچ نازاندرێت سەبارەت بە خێرایی و ئاڕاستەی جوالنەوەکانی ئاوارەبوون کە لە ئێستادا زیان دەگەێنێت بە ئامادەکاری هاوکارانی کاروبا ●

 مرۆیی. 
 رێن. هەڵسەنگاندنەکانی فرە کەرت سەبارەت بەو کەسانەی کە ئاوارەنەبوون لە ناوچە تازە ئازادکراوەکان هێشتا پێویستیان بەوەیە لە ئەستۆ بگی ●
  خێرخوازیەکان، کەرتی تایبەت(.) نانەریتیو  نەریتیکاروباری مرۆیی هاوکارانی کارکردن لەگەڵ  و هەیە لە نەخشە دانانبۆشاییەك  ●
 

 هەماهەنگی کردنی گشتی
مرۆیی ڕێکخەری سەربازیەکان و حکومەتی هەرێمی کوردستان، و حکومەتی عێراقی و ڕاوێژکاری بااڵ کە تیایدا لەوانە تیمێکی ستراتیجی، لەسەر ئاستی 

 مرۆیی بۆ موسڵ. لە بەهاناوەچوونی هاوکاران تەواوی لە نێوان لە هەماهەنگی گشتی بۆ دڵنیابوون دامەزراوە 
 

ڕێکخەری لەالیەن سەرکردایەتی دەکرێت و بەهاناوەچوون بۆ موسڵ  سەرلەکەوا کاردەکەن ئاژانسەکان  یی گروپسەرکردەلە  تکە پێك دێتەنگەتاوی خانەیەکی 
ڕێکخراوی هاوکارانی نەتەوە یەکگرتووەکان و لە نێوان ستراتیجی هەماهەنگی دەمێنێتەوە پێکهاتەی مرۆیی وواڵت وەکو تیمی ڕۆژانە کۆدەبنەوە. و مرۆیی 

لە هەولێر بۆ دامەزراندووە ئۆپەڕاسیۆنی مرۆیی سەنتەرێکی ئۆچا کرداری، لەسەر ئاستی مرۆیی لە عێراق. بەهاناوەچوونی گشتی بۆ تێڕوانینی ناحکومی 
و دەکات، ڕێکخەری مرۆیی ناوچەکان و ڕێکخەرانی گروپەکان و هەماهەنگی لە نێوان مرۆیی ئۆپەڕاسیۆنی سەنتەری کرداری.  لە پالنادانانی هاوکاری کردن

و ستراتیجی هەماهەنگی پێکهاتەکانی لە نێوان بە خێرایی زانیاری هاتنی ڕێکخستنی و گروپەکان لەسەرانسەری دڵنیایی دەدات سەبارەت بە هەماهەنگی 
ئاسانکاری دەکات بۆ دەستگەیشتی نەتەوە یەکگرتووەکان سەربازی  –مەدەنی مرۆیی هەماهەنگی چوارچێوەیەکی لەناو گۆڕەپان. کاروباری کرداری هاوکارانی 

 .مرۆییکۆمەکی  یمەندانکار ئەمن و ئاسایشی هاوواڵتیان وپاراستنی مرۆیی، 

$600,000 
بۆشایی بریتی یە لە بڕی 

 لە پاڵپشتی دارایی

 

 ڕۆژانە
ئاوارەبوون لە بەدواداچوونی 

ی تشرینی ٠١لەوەتەی  موسڵەوە
 یەکەم
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 ئەو دیوی قەیرانەکە
. لە سەرەتادا جەختی کردەوە لە پارێزگای ئەنبار، لەگەڵ شارەکانی ڕومادی و فەللوجە بە ٢١٠٠توندوتیژی فراوان و ملمالنێ ی چکداری لە عێراق سەری هەڵدا لە مانگی کانوونی دووەمی 

، ٢١٠٠کەس لە مانگی ئایار. لە مانگی حوزەیرانی  ٥١١١١١وە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر لە شێوەیەکی تایبەتی زیانیان بەرکەوت، توندوتیژیەکە و کاریگەریەکەی بە خێرایی تەشەنەی کرد، کە بو
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

پاراستنی هاوواڵتیان و مافە نەوا و سەاڵحەددین. ئەمەش بووە هۆی بەردەوامی ملمالنێ ی چەکداری، ئاوارەبوونی بەلێشاوی ناوخۆیی، توندوتیژی سیستەماتیکی و جددی لە کەرکوك و نی
ەخوێکان. وەکو دەرەنجامێك، عێراق لە ئێستادا دووچاری یەکێك لە سەرەتاییەکانی مرۆڤ، پچڕاندنی دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، و کۆت و بەندی خراپ لەسەر کۆمەڵگا خان

ملیۆن عێراقی لە ناوخۆ ئاوارەبوون بەهۆی توندوتیژی لەوەتەی کانوونی  ٠ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە. زیاتر لە  ٠١گەورەترین قەیرانە مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان، زیاتر لە 
 ملیۆن کەس لە ئێستادا ئاوارەن.  ٤.٤یە، . لەو ژمارە٢١٠٠دووەمی 

 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە:

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

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

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

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