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مای مرۆیی بە هاوبەشی لەگەڵ هاوکارانی ئەرکی نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری مرۆیی )ئۆچا( بریتی یە لە جولەپێکردن و هەماهەنگی کاریگەر و ئیش و کار لەسەر بنە

ودەوڵەتی ناوخۆیی و نێ  

 هەماهەنگی ژیانی خەڵکان ڕزگاردەکات

 بۆ زانیاری زیاتر،" ئەو دیوی قەیرانەکە ببینە" لە کۆتایی ڕاپۆرتەکە 

 قەیرانی مرۆیی :عێراق
  (٢٠١٥ ئەیلولیی ١٥ –٩)  ٦١ژمارە.   بارودۆخڕاپۆرتی 

 
 

ەمەکی ڕهەلەبەر گۆڕانی  .کراوە ئامادە مرۆییهاوکارانی بە هەماهەنگی لەگەڵ  لە عێراقمرۆیی اروباری ک هەماهەنگینووسینگەی لەالیەن ڕاپۆرتە ئەم 
 ئۆکتۆبەردای ٣ لە دەوروبەریداهاتوو اپۆرتی ڕ .بێتاچیتر دەقیق ندانراون ڕاپۆرتە  لەمستێك بە لیکە شوێنەکان ژمارەکان و کە هەیە  یئەگەر ،بارودۆخەکە
 . باڵودەبێتەوە

  هەواڵە سەرەکیەکان 

  نەخۆشی حالەتی  ١٥باڵوبوونەوەی تەندروستی وەزارەتی
 . پشتڕاستکردەوە ی ئەیلول١٥لە پارێزگا لە دوو  یکۆلێرا

 

  ئەنبار کە بەردەوامە لە ئەمن و ئاسایشی شڵەژاو بارودۆخی
ئەو ئەمن وئاسایشی  کاریگەری دەبێت لەسەر سەالمەتی و

 بەر ناوچە ملمالنێکان.کە دەکەونە هاواڵتیانەی 
 

   کەرکوك ئاوارەبوون لە دەبێتە هۆی نەبوونی ئەمن و ئاسایش
بە داقوق لە خاڵی پشکنینی کەس  ١٥٠٠کە نزیکەی 

  هاوکاری مرۆییە. پێویستیان بە و گیرخواردوویی دەمێننەوە 
 

  سنوری نێوان لە ناوچەی شڵەژاو ئەمن و ئاسایشی بارودۆخی
سنوری داخرانی پچڕ پچڕی عێراق و تورکیا دەبێتە هۆی 

 ئیبراهیم خەلیل. پەڕینەوەی سەرەکی 

 
 

  وانینێکی بارودۆخەکەڕتێ

 ١٠. پشتڕاستکردۆتەوە ی ئەیلول١٥لە دوو پارێزگا لە حالەتی  ١٥کە ڕاگەیاند لە عێراق نەخۆشی کۆلێرای باڵبوونەوەی تەندروستی وەزارەتی 
حالەتە ژمارەی چارەسەریشیان  بۆ دابین کراوە. و کە سەقامگیرن ڕاپۆرت کراون حالەتەکان هەموو بەغدا. لە حالەتیش پێنج حالەت لە نەجەف و 

 الیهئیسحالەتەکانی لە کەم نەخۆشیەکە لە دوای ئەوەوە دێت کە زیادبوونێکی باڵوبوونەوەی ڕوو لە زیادبووندان. گومانلێکراوە پشتڕاستنەکراوەکان 
ئەو بارودۆخەی ئێستا، بۆ بەهاناوەهاتنی . تێبینی کرابوو ڕابردووهەفتەکانی باشور و ناوەڕاست لە پارێزگاکانی هەندێ لە لە ئاساییەوە لەسەروی 
بۆ نەخۆشخانەکانی نێردراون الی هئیسنەخۆشی پێداویستیەکانی . ن بۆ ناوچە زیان بەرکەوتووەکاننێردراوهاوکارانی و تەندروستی وەزارەتی 

ی ووشكهەڵگەڕانچارەسەری سەنتەرێکی لەگەڵ دامەزراندووە الیان هئیسنەخۆشی چارەسەری و نەخۆشخانەکان ناوچە زیان بەرکەوتووەکان 
   پشتڕاستکرابۆوە. هەرێمی کوردستان لە باشوری  ٢٠١٢کۆلێرا لە عێراق لە ساڵی نەخۆشی باڵوبوونەوەی دواهەمین زارەکی. 

 
لە فەلوجە بەتایبەتی بۆ ئاوارەکان. بە سەالمەتی دەستگەیشتن بەردەوامە لە کەمکردنەوەی  ئەمن و ئاسایش لە پارێزگای ئەنبارنەبوونی  بەردەوامی

لە ناتوانن یان ناوچەکان لە بەجێهێشتنی ڕێگریان لێکراوە کە یان ڕاپۆرتیان کردووە خەڵك لەو ناوچانە حەدیثە. ئەلئامریات و ڕومادی و و 
 بەزۆری بەغدا بەشێکی پارێزگاکانی ئەنبار و بیزبزی نێوان پردی بە سەالمەتتر دادەنرێن. کە بۆ ئەو ناوچانەی پشکنین بپەڕنەوە خاڵەکانی 

دەستیان پێ بگات، پێدراوە کە ڕێگەیان کەمیان بەشێکی لە بەغدا لەگەڵ سەالمەتی دەگەڕێن بەدوای ئەو ئاوارانەی کە بەڕووی داخراوی دەمێنێتەوە 
ناوچە ملمالنێکان. بەجێهێشتنی لەبڕی ێك پارە دەدەن بڕئەو ئاوارانەی کە هەن لەبارەی ڕاپۆرتەکان پزیشکیان هەیە. حالەتی کە ئەو کەسانەی وەکو 

 دانیشتوانی مەدەنی. کە دەگاتە دەستی کۆمەکیەکان کەمکردنەوەی هۆی بوونەتە ئەوانیش دەستگەیشتن داخراوەکانی ڕێگا 

ملیۆن ٨.٦  
کەس پێویستیان بە 

 هاوکاریە

ملیۆن ٥.٦  
بە ئامانجی هاوکاری 

 کردنیان

ملیۆن ٣.٢  

بریتین لە کەسانی 
 ئاوارەی ناوخۆیی

ملیۆن ٢.٩  
کەسی ئاوارە کە لە 

دەرەوەی خێوەتگەکان 
 ژیان بەسەر دەبەن

ملیۆن ٣.٢  
 کەسی زیان

بەرکەوتوو لە 
 کۆمەڵگا خانەخوێکان

ملیۆن٠.٢٥  
 پەنابەری سوری

 تەندروستی جیهانی سەرچاوە: وەزارەتی تەندروستی/ ڕێکخراوی 
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هاوکاری خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان و و  ئاوی ڕۆژانەلەوانە فریاگوزاری بەهاناوەهاتنی لە دابین کردنی بەردەوامن مرۆیی هاوکارانی 
کەس کە  ١٨٧١٠٠نزیکەی مانگی ئەیلول، دوو هەفتەی لە یەکەم کە ئاوارەبوون بوونی هەیە. لەو شوێنانەی و لە ناوچە خاڵە گەرمەکان پاراستن 

هێلەکانی لە نێوان یان گیریان خواردووە پشکنین کە لە خاڵەکانی ئەوانەی ندرێت، ێدەستیان پێدەگەئەستەم  بە کەلەو ناوچانەی لە ڕێگادابوون، 
لە ڕێگەی پاك و خاوێنی پێداویستیەکانی و فریاگوزاری خۆراکی ژیان و ڕزگارکردنی ئاوی خواردنەوەی پێدانی درابوو بە ێندەستیان پێگەپێشەوەن 

دیالە و بابل و ئەنبار و لە پارێزگاکانی لەوانە ، دابەش کرابوون لە حەوت پارێزگافریاگوزاری پێداویستیەکانی خێرا. بەهاناوەهاتنی میکانیزمی 
 سلێمانی. و سەاڵحەددین نەینەوا و کەرکوك و 

 
داقوق کە بۆتە هۆی لە قەزای  الدێکاریگەری هەبووە لەسەر چەندین پێکدادانە چەکداریەکان لەگەڵ ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان لە کەرکوك، 

لە خاڵی کەوا گیریان خواردبوو ئەیلول ی ١١لە ڕۆژی بەجێبێڵن بە نیازن کەوا ناوچە ملمالنێکان کەس  ١٥٠٠نزیکەی ئاوارەبوونی تازە. 
ئاو بۆ و پێداویستیەکانی پاك و خاوێنی خۆراك و دابین کردووە لەوانە فریاگوزاریان بەهاناوەهاتنی داقوق لە کەرکوك. هاوکارانی مرۆیی پشکنینی 

 . پێویستیە بەپەلەکانبۆ بەهاناوەهاتنی جولەی پێکراوە هاوکاری زیاتر خاڵی پشکنین. ئەو کەسانەی 
 

کاریگەری دەبێت لەسەر نەکراوی دەمێنێتەوە بەمەش بە پێشبینیتورکیا کوردستانی عێراق و لە نێوان لەسەر سنوری سەرەکی دەستگەیشتن 
بە کراوەیی پەڕینەوە کە گوتیان  ئیبراهیم خەلیلسنوری  خاڵی لەبەرپرسان ئەیلول، ی ١٣لە ڕۆژی کەل و پەل و هاواڵتیان. هاتوچۆی تێپەڕبوونی 

ئاماژە بەوە دەکەن کە ڕاپۆرتەکان مانگی ئەیلول. یەکەمی لە هەفتەی داخرابوو کەم چەند ڕۆژێکی بۆ ماوەی ئەوەی کە لە دوای ماوەتەوە 
 بۆ ئۆتۆمبێڵەکانیش. لەوانە کراوەتەوە بۆ هەموو خەڵك، پەڕینەوەی سنور ئێستا 

 

 بەهاناوەهاتنی مرۆیی

 پاراستن  

 پێویستیەکان:

  ،یان ڕێگریان خەڵك لە کەمبوونەوە. حەدیثە بەردەوامە ئەلئامریات و لە فەلوجە و بۆ ئاوارەکان، بەتایبەتی بە سەالمەتی دەستگەیشتن لە ئەنبار
کە ئارامترن. بۆ ئەو ناوچانەی خاڵەکانی پشکنین لە پەڕینەوەی یان تێدا نیە کە ئەمن و ئاسایشیان ئەو ناوچانەی لێکراوە لە بەجێهێشتنی 

 . ناوچە ملمالنێکان بەجێبێڵنتاکو بتوانن پارە دەدەن  كبڕێکە  انەیئاوار سەبارەت بەوبە بەردەوامی وەردەگیرێن ڕاپۆرتەکان 
 

  دەبنەوە لە پەڕینەوەی خاڵی پشکنینی ئەستەمیەکان دووچاری و داقوق لە کەرکوك ڕادەکەن لە باشوری خەڵك بەهۆی نەبوونی ئەمن و ئاسایش
 داقوق.

 

  لە پارێزگاکانی لەوانە ڕابردوو، هەفتەی ناوەڕاست لە ماوەی لە پارێزگاکانی ڕاپۆرت کراون دەرکردن  بۆ ئاوارەکان مەترسی دەرکردن و
لە باڵەخانە لە باڵەخانە گشتیەکان دەمێننەوە، بەتایبەتی  کەکاریگەری دەبێت لەسەر ئەو کەسانەی دەرکردنەکان بەغدا. بابل و ئەنبار و 

چیتر ناتوانن  کانئاوارە یان لەبەرئەوەیبۆ فەرمانبەرانی حکومی تەرخان کراون کە باڵەخانەکانیش یان خانوەکانیش، ن، بەاڵم قوتابخانەییەکا
 خێوەتگەکان. لە وەکو بۆ دابین کرابوو جێگرەوەیان حەوانەوەی شوێنی  ئاوارانەسنوردار لەو ژمارەیەکی ێ بدەن.  پارەی کر

 

  گەڕانەوەکان ەبارەت بەردەوامیدان بە بەرزکردۆتەوە سنیگەرانیەکانی سەاڵحەددین دیالە و پارێزگاکانی لە بەشەکانی پاراستن چاودێری کردنی
ئەوەیان هەڵبژارد کە هەندێ لە ئاوارە گەڕاوەکان ژێرخان لە هەندێ ناوچە. و  ان، نەبوونی خزمەتگوزاریەکئەمن و ئاسایشنەبوونی بەهۆی 

وبارە لێکرابوو لە دوڕێگریان ئەوان ی زێدی خۆیان، بەاڵم لە الدێکانکە بینیان ئەو باردۆخەی بگەڕێنەوە بۆ ناو ئاوارەبوون بەهۆی 
 ئاوارەبوونی خۆیان.  چوونەژوورەوە بۆ ناوچەی

 

  بۆ ئافرەتانسەالمەتی ی یەکژینگەدەستیان ناگات بە لە سلێمانی ئاشتی ئافرەت و کچ لە خێوەتگەی  ٢٨٠٠نزیکەی . 
 

  بەردەوامە لەوەی ببێتە نیگەرانیەکی منداڵی  تەمەنی بەهەن سەبارەت بە ناوەڕاستی عێراق کە ئاماژە بەوەدەکات هاوسەرگیری ڕاپۆرتەکان
سنوردار دەبنەوە، هەڵبژاردەی ئاوارەکان، دووچاری خێزانە ئاوارە. گەنجی بۆ ئافرەتان و کچانی ڕەگەزی لەسەر بنەمای توندوتیژی سەرەکی 

گەنج ئافرەتانی ئەوەی کە لە ترسی خێزان ئەندامانی ژمارەی  یپێشوەختە بۆ کەم کردنەوەکچان بۆ شووکردنی کە فشار دەخەنە سەر زۆربەی 
 مێردیان نەبێت. ئەگەر ناتوانرێت بپارێزرێن 

 

 بەهاناوەهاتن: 

  بۆ دەستنیشان کردنی جێبەجێ کردووە سەر ئاستی کۆمەڵگایان هەڵسەنگاندنی  ٣٦باشور ناوەڕاست و لە پارێزگاکانی پاراستن تیمەکانی
 ٢٨٩بۆ هاوکاری یاسایی سەرۆك خێزان. پاراستنی سەر ئاستی هەڵسەنگاندنی  ١٢٥٠جێبەجێ کردنی هەروەها و ئاوارەکان پێویستیەکانی 

 تاکو هاوکاری بکرێن بە پارەی کاش. ڕەوانە کرابوون خێزان  ٧٩٧کەس دابین کرابوو.  ٣٩٨بۆ یاسایی ڕاوێژکردنی حالەت دابین کرابوو و 
 

http://www.unocha.org/
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 نێردراون پێداویستی تری ئافرەتان  ١٠٠٠. کە دووگیانن و کچانەی ئافرەت ئەو بۆ نێردرابوونلە نەینەوا لە ڕەبیعە  ئافرەتان پێداویستی ٢٥٠٠
 بۆ سۆران و ڕواندوز لە هەولێر. 

 

  لە قەزای بۆ مندااڵنی ئاوارە ، ی ساوامنداڵ ەکانیپێداویستیدابەش کردووە، لەوانە پێداویستی سەرەکیان  ٧٢٠پاراستنی مندااڵن هاوکارانی
  . ژیان دەگوزەرێنن لە دهۆكبۆ ئاوارە ناوخۆییەکان  وانەگەرلە ئێستادا لە خێوەتگەی کە موسڵ بەنداوی وانکێ لە نزیك 

 

 بۆ باری شارستانی بەڵگەنامەی بۆ باس و تاوتوێ کردنی ئەنجام دران لە سلێمانی کۆچ و کۆچبەران وەزارەتی لەگەڵ  دوو کۆبوونەوە
هاوکاری پارەی کاشی حکومەت. لە سوود وەربگرن ناتوانن ئەو خەڵکانە بەبێ بەڵگەنامە، بۆ سەرۆك خێزانە ئافرەتان. بەتایبەتی ئاوارەکان، 

کە لەالیەن حالەتی کەسەکان ئاسانکردنی ئەو کێشەیە و چارەسەرکردنی پابەندبوونی خۆی دەربڕی سەبارەت بە وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران 
   اوکارانی پاراستنەوە ڕەوانەکراون. ه

 

  دەستبەسەرداگرتنیسەبارەت بە ئەنجام درا عەربەت لە سلێمانی لە شارۆچکەی ئەمن و ئاسایش دەسەاڵتدارانی لەگەڵ کۆبوونەوەیەك 
پرۆسەی بەهۆی تر ڕاگیراون داوایەکانی وەرگرتەوە؛ بەڵگەنامەکانیان کەس  ٣٠٠دەرەنجامێك، وەکو کەسانی ئاوارە.  یناسنامەبەڵگەنامەکانی 

  ئەمن و ئاسایش. چاوپیاخشاندنەوەی 
 

  ژیان شاری هەولێر لە ئۆتێلەکان لە ناوچەقی هەژار دەستنیشان کردووە کە لە بارودۆخێکی کەسی هەژاریان  ٦٠٠پاراستن چاودێرانی
 بۆ خزمەتگوزاریەکان. کردوون ەوانەی ڕو  دەگوزەرێنن

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  ڕزگاربووانی دەستی توندوتیژی  پێویستیەکانی کەعێراق تێبینی ئەوەیان کردووە لە ناوەڕاستی ڕەگەزی لەسەر بنەمای توندوتیژی هاوکارانی
نی خۆیان دەبەستنەوە بە ئەزمووڕزگاربووان زۆربەی دەروونی کۆمەاڵیەتی. هاوکاری خزمەتگوزاریەکانی جار دەچێتە ئەو دیوی زۆربەی 

ت ببەستن بە کەوا پشلێڕاهاتوون ئەوان باری دارایی خۆیان؛ سەرچاوە سنوردارەکانی لەگەڵ لەسەر بنەمای ڕەگەزی توندوتیژی 
 ئێستا. پاراستن لە بەرنامەی بریتی یە لە توخمێکی وونبوو لە سوری ئابووری تواناپێدانی ئەندامانی خێزانیان. هاوسەرەکانیان یان 

 
 

 پاك و خاوێنی ئاو و خاوێن کردنەوە و  

 پێویستیەکان: 

  زیادی کردووە.  نەجەفبەغدا، قادسیە و  پارێزگاکانی لەباڵەخانە تەندروستیەکان لەالیەن ڕاپۆرتکراون الی هئیسحالەتەکانی ژمارەی
 نەجەف. قادسیە و پارێزگاکانی مەحمودیەن لە بەغدا و ئەبو غرێب و قەزاکانی خەڵکی نەخۆشەکان 

 

  گۆڕینی ئاو هەیە سیستەمەکانی پێویستیان بە چاککردنەوەی ئاژەاڵن پزیشکی کۆلێژی و لە ئەبو غرێب لە بەغدا، کۆلێژی کشتوکاڵی(
فڕێدانی ئاوی پیس و زبڵ و کۆکردنەوەی ژینگە )خاوێن کردنەوەی (، خەزن کردنتوانای زیادکردنی پێکەوەبەستان، دزەکردنی فلتەرەکان، 

قوتابی ئاوارە   ٥٠٠٠ئاستی پاك و خاوێنی. لە تەواوی ئەمانە، بەرزکردنەوەی و پاك و خاوێنی کەل و پەلەکانی خاوێن کردنەوە( و هەڵمەتی 
 قوتابی کچ( لە کۆمەڵگاکە ژیان دەگوزەرێنن.  ١٢٧٠قوتابی کوڕ و  ٣٧٣٠کە دەکاتە )

 

  بە ئاوی شیاوی خواردنەوەیە. دەستگەیشتن ناو ماڵ و پێداویستیەکانی بە پێویستیان بەلەد لە سەاڵحەددین کەس لە قەزای  ١٥٠٠٠نزیکەی 
 

  بە دەستگەیشتن بە داقوق پێویستیان لە خاڵی پشکنینی کەس لە قەزای داقوق لە کەرکوك کە گیریان خواردووە  ١٥٠٠نزیکەی
  پاك وخاوێنیە.  خاوێن کردنەوە وئاو و خزمەتگوزاریەکانی 

 

  چاککردنەوەی ردەوام و چاککردنەوەی بەلە قەزای زاخۆ لە دهۆك پێویستیان بە  ٢ و ١بێرسڤی خێوەتگەکانی ئاوارە لە  ٢٠٤٠٠نزیکەی
 زیانی گەیاندووە بە  ٢بێرسڤی بەشەکانی خێوەتگەی و کورتیەکانی ئاو لە هەندێ لە کەم خاوێن کردنەوەیە لە خێوەتگەکان. ژێرخانی ئاو و 

  ئاوی کاتی. تۆڕی لەکارکەوتنی کەس بەهۆی  ٣٢٠٦
 

 بەهاناوەهاتن: 

 ئاوی ئاو لە ئەنبار بۆ بەرهەم هێنانی پرۆژەی چەندین ندراوەتە ێگەئاوەوە دابین کراوە، دەسەاڵتدارانی کە لەالیەن ، )کلۆر( تۆزی سپیکەرەوە
 شیاو بۆ خواردنەوە. 

 

  لە ئاوارە ٢٣٧٥٠ندرێتە دەستی ێبە بەردەوامی دەگەشیاوی خواردنەوە ئاوی لیتری  ٤٦٥٠٠٠کە دەگاتە بڕی تانکەری ئاوی ڕۆژانە 
 فەلوجە لە ئەنبار. لە قەزای ئامریات بیزبز و ئامریات ئەنبار  خێوەتگەکانی
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  لەگەڵ . تەواوکراوە کۆچ و کۆچبەرانوەزارەتی ئەلفەلوجە لە خێوەتگەی ئامریات لە قەزای حەمام  ١٥و تەوالێت  ٢٨نۆژەنکردنەوەی
  . کۆکراوەتەوە ئەم هەفتەیەلە ماوەی مەتر سێجا لە پاشماوە ١٢و خاوێن کراونەتەوە ڕۆژانە حەمام تەوالێت و  ٥٢ئەوەشدا، 

 

  لە ڕێگەی ئاوی شیاوی خواردنەوەیان وەرگرتووە لە بەغدا مەحمودیە سەدر ئەلیوسفیە لە قەزای ئاوارەی تازە لە خێوەتگەی  ٢٤٠نزیکەی
 . گەێندراوە بوتڵکراو ەئاوی لئاوەوە و تانکەری 

 

  بە ندرابوو ێلە بەغدا دەستیان پێ گەکەرخ لە قەزای ئاوارەکان  کۆکردنەوەی بۆ ئەلکەسنەزانیەئەلتەکیە لە سەنتەری کەس  ٧٨٠٠زیاتر لە
 ٩٨و ئەم هەفتەیە لە ماوەی کۆکرابۆوە پاشماوە مەتر سێجا لە  ٣٧نزیکەی ی. ك و خاوێنپاخاوێن کردنەوە و ئاو و خزمەتگوزاریەکانی پێدانی 

 خاوێن کرابوونەوە. ڕۆژانە حەمام تەوالێت و 
 

  سامەڕا لە سەاڵحەددین. بۆ قەزای ئاوارە نێردرابوون  ١٥٠٠٠مەسینەکان بۆ نایلۆنی زبڵ و ئافرەتان، ئاو و پێداویستی 
 

  وەرگرتووە. پاك و خاوێنیان داقوق لە کەرکوك کەل و پەلەکانی لە خاڵی پشکنینی کەس  ١٥٠٠نزیکەی 
 

 

ڕێگریەکان:بۆشاییەکان و   
 

  زۆر گرنگ لە وەرزی بۆشاییەکی خاوێن کردنەوە بریتی یە لە ماددەکانی بەغدا و نەجەف، نەبوونی سەاڵحەددین و ئەنبار و  پارێزگاکانیلە
 ئێستا. کۆلێرای 

 
  پاك و ئاو و خاوێن کردنەوە و خزمەتگوزاریە گونجاوەکانی کەم و کورتیان هەیە لە لە دهۆك لە خێوەتگەکان مندااڵن ژینگەکانی زۆربەی

 خاوێنی. 

 
  بەهۆی پاك وخاوێنی خاوێن کردنەوە و ئاو و ستاندەرەکانی بەرەوپێش بردنی لە بۆشاییەکان دەبنەوە دووچاری لە دهۆك خێوەتگەکان زۆربەی

 لە پاڵپشتی کردنی دارایی. کەم و کورتیەکان 
 
 

 تەندروستی 

 پێویستیەکان: 

 نابەران و کۆمەڵگا خانەخوێکان و بۆ ئاوارەکان، پە ی سەرەتایی و ناوەندی زۆر پێویستتەندروست خزمەتگوزاریەکانی چاودێری
 . پێویستن ناوچەی ملمالنێ کەسانی زیان بەرکەوتووی تری

 

  هاوکاری کردنی باڵەخانە تەندروستیە جێگیرەکان و ناردنی تیمە گەڕۆکەکان بۆ ئەو ناوچانەی کە ملمالنێ تیایاندا سەر هەڵدەدات بۆ
کە وەکو  ، لەوانە لە پارێزگاکانی نەینەوا و ئەنبار و کەرکوكدەگوزەرێننهاوکاری کردنی ئاوارەکان کە لە دەرەوەی خێوەتگەکان ژیان 

 ە دەمێننەوە.کارێکی لەپێشین

 کاتی دیاریکراو بۆ باڵبوونەوەی نەخۆشیەکان زۆر  دنەوەکانی نەخۆشی و بەهاناوەهاتنێکیدەستنیشان کردنی سەرەتایی ئاگادارکر

 پێویستە. 

 
 

 بەهاناوەهاتن:

 جێبەجێ کرابوون.  ئەیلول دای ١٢تا  ٦ڕاوێژکردنی تەندروستی لە نێوان  ٢٠٥٠١ 
 

 لەدایكبوونی تریش بە ڕێگەی نەشتەرگەری لەو ناوچانەی کە  ٨٤٧لەدایك بوون لەالیەن مامانێکی شارەزا هاوکاری کرابوون و  ٢٤٠٣
 زۆربەی ئاوارەکان تێدا نیشتەجێن جێبەجێ کرابوون.

 
 ڕاپۆرت تەندروستی ی باڵەخانە ٨٠. هەندێ لە هەوڵەکان بەردەوامن بۆ بەهێزکردنی سیستەمی چاودێری کردنی نەخۆشی لە خێوەتگەکان

 ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە. ئاگادارکردنەوە و بەهاناوەهاتنی تۆڕی بۆ دەکەن 
 
 ەکان بەردەوامیان هەیە لەوانە چارەسەرکردن و دەرمان پێدان بۆ نەخۆشیە درێژخایەنەکان، لەوانە تەندروستی مێشك و یخزمەتگوزاریە تایبەت

 . حالەت خزمەت کرابوون ٣٨٩٨، دا ٣٧ئاوارەکان و کەسانی زیان بەرکەوتوو بەهۆی ملمالنێ. لە هەفتەی هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی بۆ 
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 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

 بەسەر شانەوەیە بەهۆی ژمارەیەکی زۆری ئاوارەکان. انخزمەتگوزاریە تەندروستیەکان لە هەرێمی کوردستان ئەرکێکی گەلێك زۆری 
  

  ندرێت وەکو نیگەرانیەك دەمێننەوە بەتایبەتی بۆ تەندروستی لەگەڵ توانایەکی سنوردار ماوە لەناو ێبەئەستەم دەستیان پێ دەگەئەو ناوچانەی کە
 خودی سیستەمی گەیاندنی خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی ناوخۆ و کەمێك لە هاوکاران لەشوێنەکە ئامادەییان هەیە.   

 

 

 

 ئەمن و ئاسایشی خۆراك  

 :پێویستیەکان

  ملیۆن کەس دەخەملێنرێن کە پێویستیان بە هاوکاری خۆراکە. هاوکارانی خۆراك ئامانجیان بریتی یە لە گەیشتن بە  ٤.٤بەالیەنی کەمەوە
 . ٢٠١٥ملیۆن کەسی زیان بەرکەوتوو لە ژێر پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی بۆ ساڵی  ٢.٢

 

 بەهاناوەهاتن:

  پارچەی دەستیان پێ گەیەندراوە بە پێدانی ژیان دەگوزەرێنن ئاوارە لە ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەکان  ١٦٠٠٠٠ئێستا لە مانگی ئەیلول، تاکو
 بەردەوامیان هەیە. دابەش کردنەکان خۆراك. 

 

  ،دهۆك، لە پارێزگای دۆالری ئەمەریکی  ١٦بە بڕی خۆراکیان وەرگرتووە ئاوارە پسوولەکانی  ٢٠٠٠٠نزیکەی تاکو ئێستا لە مانگی ئەیلول
کەم لە ماوەیەکی مانگی ئەیلول دابەش کردنی سوری خۆراك(. تری دابەش کردنەکانی هەماهەنگی کردن لەگەڵ  تاکو ڕێگا بدات بۆ)دواخراوە 

 کەس کە هاوکاری وەردەگرن.  ٤٥٠٠٠٠هەندێ لە لەگەڵ دەست پێدەکات، دا 
 

  لە ، لەوانە دابەش کراوە دهۆكهەولێر و لە پارێزگاکانی کەسی زیان بەرکەوتوو بۆ یەك مانگ  ١٠٠٠٠خۆراكی تەواو بۆ نزیکەی پارچەکانی
 کەرکوك. لە بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان یەحیاوە لەیالن و  خێوەتگەکانی باوە ولە دهۆك لە لە هەولێر و ی حەسارۆکان ٥ناوچەی عەنکاوە و 

 

  لە خاڵەکانی و خۆراکی بەپەلە بۆ ئاوارەی تازە لە کەرکوك، پارچەکانی دابەش کردنی خۆراك بەردەوامن لە ئەمن و ئاسایشی هاوکارانی
  خێرا. بەهاناوەهاتنی میکانیزمی داقوق لە ڕێگەی لەسەر شەقامی پشکنین 

 

  سێ ڕۆژ ئامادەکراو بۆ خواردن بۆ ماوەی خۆراکی پارچەی ئاوارە بە پێدانی  ١٠٠٠بە خۆراك دەستیان گەیشتووە ئەمن و ئاسایشی هاوکارانی
 لە نەینەوا. 

 
 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

  ،ملیۆن  ١.٥بۆ نزیکەی پارچەی خۆراکی مانگانە لە ژێر سیناریۆی سەرچاوەی ئێستا و سەرەڕای ژمارەیەکی زۆری بڕینی قەبارەکانی تێچوو
  .ڕادەوەستێت مانگی نۆڤێمبەرکەس لە کۆتایی 

  

  خۆراك ئەمن و ئاسایشی هاوکارانی ئەمەش مانای وایە کە ، تۆمارنەکراون مرۆییبۆ هاوکاری کردنی ئاوارە  ٣٠٠٠کەرکوك، نزیکەی لە
 دابین بکەن. بۆیان کۆمەكی فریاگوزاری ناتوانن 

 

 پەروەردە 
 

 
 

 پێویستیەکان: 

  ملیۆن لەو مندااڵنەی کە  ١زیاتر لە  قەیرانەی ئێستا زیانیان بەرکەوتووە.بەهۆی ئەم ملیۆن منداڵ کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە  ٣.٢نزیکەی
 ئاوارەن بریتین لەو کچ و کوڕانەی کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە. 

 
  لەسەدای ئەو  ٣٠. لە کۆتایی ساڵی خوێندن، تەنها پەروەردەیان لەدەست چووە تەواوی لەسەدای مندااڵنی ئاوارە نزیکەی ساڵێکی ٧٠نزیکەی

 مندااڵنە دەستیان گەیشتووە بە هەر جۆرێکی پەروەردە لە کۆتایی ساڵی خوێندن.
 

  لەو شوێنەی کە بەرجەستکراوە، زۆربەی قوتابخانەکان پڕبوونەتەوە،  زۆر قەرەباڵغن و ناتوانن هەموو قوتابیانی ئاوارە لە خۆ بگرن. ئەو
قوتابخانانە پۆلین کراون بە ڕێژەی قوتابی زۆر بۆ مامۆستا، ژمارەیەکی نەگونجاو لە مامۆستایانی لێهاتوو و ژمارەیەکی سنوردار لە 

 لەگەڵ مەشقکردن یان لەسەر چاودێری دەروونی کۆمەاڵیەتی و هاوکاری یان پێویستیە تایبەتیەکان کە ئەو قوتابخانانە پۆلین دەکەن.  مامۆستایان
 بەهاناوەهاتن: 
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  کەسنەزان شاوێس لە هەولێر و دارەشەکران و قوشتەپە و کەورگۆسك و شوێنەکانی لەسەرتاسەری مندااڵن لە ژینگەکانی پەروەردەی نافەرمی
لە پەرەپێدان بەرنامەکانی ساوا و مندااڵنی چاودێری کوڕ(.  ٦٩٠کچ و  ١٠٤٦)منداڵ کە دەکاتە  ١٧٣٦دەستیان گەیشتووە بە لە سلێمانی 

 کوڕ(.  ٤٤٩کچ و  ٥٠٧)منداڵ کە دەکاتە  ٩٥٦هەمان ئەو شوێنانە دەستیان گەیشتووە بە 
 

  دایك(.  ١٤)هەشت کوڕ، پێنج کچ و کەس کە دەکاتە  ٢٩لە هەولێر دەستیان گەیشتووە بە لە کەورگۆسك مندااڵنیان دایکان و بەرنامەدانانی 
 

  قادیە لە خێوەتگەی منداڵ لە باجێت کەندەڵە و  ٧٣٤٠جێبەجێ کرابوو بۆ وەرزی هاوین چااڵکیەکانی ی نبڕوانامەکالەگەڵ ئاهەنگێکی دەرچوون
 دهۆك. 

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان: 

 لە  ئەمن و ئاسایش دەبێتە ڕێگر لەبەردەم دابین کردنی خزمەتگوزاریەکان بۆ قوتابیان لە پارێزگاکانی ئەنبار و سەاڵحەددین. توانای سنوردار
 کۆگاکان ڕێگری دەکات لە ئامادەکردنی پێشوەختەی کۆمەکیەکان لەسەر ئاستی پارێزگا. 

 

  لە ماوەی دەستیان بگات بە خوێندن زیاتر بۆ ئەوەی بتوانرێت قوتابیان ژینگەی مامۆستا. و بۆ قوتابخانەی گشتی زیاتر پێویستیەکی بەپەلە هەیە
 ساڵی خوێندن. 

 

  و پێویست کورسی لە کەم و کورتیان هەیە قوتابخانەکان پەروەردە. کەرتی لەناو خودی دارایی پاڵپشتی کردنی نەبوونی سەرچاوەکان و
تێچووەکان بۆ کڕینی  لەبە هاوکاریە پێویستیان خێزانەکان  .بنەڕەتیپەروەردەی جۆری لە  دڵنیابوونبۆ زیاتری قوتابخانە ماددەی پەرتووك و 

  گواستنەوەی قوتابیان. و ماددەکانی فێربوون 
 

 

   کەل و پەلەکان   

 بەهاناوەهاتن:

  نەخشەکان و نوێکردنەوەی بەردەوام  زانیاری،بەشداری پێکردنی هەماهەنگی کردن و لەگەڵ لە یارمەتی دانی هاوکاران بەردەوامە گروپەکە
 موڵکەکان. بەرجەستەبوونی و ڕێگریەکان مرۆیی و کۆمەڵگای خەزنکردنی توانای سەر شەقام، بارودۆخەکانی لەسەر دەستگەیشتن، 

 

  و  بنکەیەکی هەماهەنگیباشترکراو لە بەغدا لەگەڵ بەردەوام و ئامادەییەکی هەتا کۆتایی ئەم ساڵ بەردەوامە، لەوانە چااڵکیەکان خێرا کردنی
 زنکردن. خەئەمن و ئاسایشی باڵەخانەکانی 

 

  پێش پێویستیەکان زیادبوونی چاوەڕوانی دهۆك لە لە کۆگای مەتر دووجا بەرجەستەکراوە  ٣٢٠تر بە توانای گەڕۆکی خەزن کردنی یەکەیەکی
 لە ناوچەکە.  ٢٠١٥ساڵی وەرزی زستانەی هەڵمەتی 

 

  بەهۆی بە شێوەیەکی سەرەکی لەناکاو، پێش وەختە و سنوردار بۆ خەزنەکانی خەزن کردنی توانای لەوانە بۆ گروپەکە بەرەنگاریەکان
 . ە مرۆییەکانپێویستیزیادبوونی و ئەمن و ئاسایش ژینگەی هەڕەمەکی گۆڕانی ، دەستگەیشتنڕێگریەکانی 

 

 

 زانیاری لەسەر قەیرانەکە

، لەگەڵ بوو ئەنبارلە پارێزگای  جەختکردنەوەکەلەسەرەتادا لە عێراق سەری هەڵدا.  ٢٠١٤ساڵی کانوونی دووەمی لە مانگی ملمالنێ ی چەکداری بەرفراوان و توندوتیژی 
زیاتر لە  بوونیئاوارەکە بووە هۆی بە شێوەیەکی خێرا گەشەی سەند، کاریگەریەکانی و توندوتیژی زیانیان بەرکەوتووە،  تایبەتکە بە شێوەیەکی  فەلوجەڕومادی و شارەکانی 
بەشێکی کۆنتڕۆڵی موسڵ و هێرشی کردە سەر موسڵ و تر، گروپە چەکدارەکانی بە یەکەوە لەگەڵ داعش، ، ٢٠١٤لە مانگی حوزەیرانی کەس لە مانگی ئایار.  ٥٠٠٠٠٠
بە ئاوارەبوونی بەردەوامی ملمالنێ ی چەکداری، بووە هۆی . ئەمەش سەاڵحەددیننەینەوا و کەرکوك و دیالە و پارێزگاکانی ناوچەکانی ، لەوانە ی کردباکوری عێراقگەورەی 
کۆت و یشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، و دەستگەپچڕانی مرۆڤ، مافە سەرەکیەکانی هاوواڵتیان و پاراستنی سیستەماتیکی ڕاستەقینە و پێشێلکاری ناوخۆیی، کۆمەڵی 

ملیۆن  ٨زیاتر لە لەگەڵ لە جیهان، قەیرانە مرۆییەکان گەورەترین یەکێك لە لەگەڵ لە پێشبڕکێ دایە ئێستا عێراق دەرەنجامێك، وەکو بەندی خراپ لەسەر کۆمەڵگا خانەخوێکان. 
  . هاوکاری مرۆییەبە کە پێویستیان کەس 

 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:   
  ، بەرپرسی کاروباری مرۆیی،سێسیلیا ئەتیفۆڕس

1352880) (0)751 /+964 attefors@un.org(  

 swanson@un.org، بەرپرسی زانیاری گشتی، دەیڤد سوانسۆن

   7511844379 (0) 964+عێراق:  یمۆبایل ژمارەی

  OCHAIraq@ عێراق لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی تویتەرلە بەدوا داچوون بۆ ئۆتچا بکەن 

  https://iraq.humanitarianresponse.infoبە دەستهێنانی زانیاری زیاتر تکایە سەردانی ئەم ماڵپەرە بکەن:بۆ 
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