قهيرانی ئاوارەکانی عێراق
ڕاپۆرتی حالهت ژمارە٢٣) ٩ .ی ئاب – ٢٩ی ئاب(

ئهم ڕاپۆرته لهاليهن نووسينگهی ڕێکخهری کاروباری مرۆيی له عێراق به ھهماھهنگی لهگهڵ ھاوکارانی مرۆيی ئامادەکراوە .ماوەی ٢٣ی ئاب
ھهتا  ٢٩ئاب له خۆدەگرێت .لهبهر گۆڕانی ھهڕەمهکی بارودۆخهکه ئهگهر ھهيه که ژمارەکان و شوێنهکان به لييستێك دانراون لهو ڕاپۆرته چيتر
دەقيق نهبێت .ڕاپۆرتی داھاتوو له دەوروبهری ٥ی ئهيلول دا باڵودەبێتهوە.

ھهواڵه سهرەکيهکان
•

•

•

•

زياترله  ١،٨مليۆن خهڵك
مهزەندە دەکرێ لهسهرتاسهری
وواڵت ئاوارە بن.
دابينکردنی شوێنی نيشتهجێ ی
ڕێك و پێك بۆ ئاوارەکان
نيگهرانی سهرەکی و پێويستی
سهرەکيه لهسهرتاسهری
وواڵت ،ھهروەك ئاوارەکان
بهردەوامن له داگيرکردنی
بهڵهخانه تهواونهکراوەکان،
قوتابخانهکان ،مزگهوتهکان و
کڵێساکان.
 ٥٢گهشتی بارھهڵگر
گهيشتوەته ھهولێرله ھهفتهکانی
ڕابردوو ،که ھهڵساوە به
گهياندنی نزيکهی  ٥٤٠٠تهن
چوارگۆشه له کۆمهکی مرۆيی.
زيادبوونی نهخۆشيه
گواستراوەکان که دەگهڕێتهوە
بۆ سنورداری دەستگهيشتن به ئاو و پێداويستی خاوێنکهرەوە.

تێروانينێکی بارودۆخهکه
لێشاوی ئاوارەکان و سروشتی ملمالنێيهکه چاودێری کردن و بهدواداچوونی ژمارەيهکی زۆری ئاوارەکان لهسهرتاسهری وواڵت
قورستر دەکات ،که زۆربهی جار له ماوەيهکی کهم ڕوودەدات .ئهم ھهفتهيه نهتهوە يهکگرتووەکان ژمارەی پالنی ئاوارە نوێيهکان
ڕاگهياندووە له عێراق که  ١٫٨مليۆن خهلكه لهسهرتاسهری وواڵت .لهو  ١٫٨مليۆنه ،حکومهتی ھهرێمی کوردستان و نهتهوە
يهکگرتووەکان دەيخهملێنن که  ٨٥٠٠٠٠ئاوارە لهم ساڵهدا گهيشتونهته ھهرێم ،زۆربهی ھهرە زۆری له  ١١ھهفتهی رابردوو بووە.
حکومهتی ھهرێمی کوردستان به ھاوکاری لهگهڵ ھاوکارانی مرۆيی ،بهردەوامن له دابينکردنی يارمهتی بۆ ئاوارەکان ،بهاڵم
پێويستيهکان گهلێك زۆرن .نهتهوە يهکگرتووەکان و ھاوکارانی نێودەوڵهتی ھهوڵهکان چڕدەکهنهوە به زووترين کات .ھهرچهندە ،له
ڕاستيدا که ئاوارەکان پهرش و باڵوبوونهتهوە به درێژايی ژمارەيهکی بهرفراوان له شوێنهکان ئهمهش تهحهددايهکی بهرچاو
دەخولقێنێ بۆ وەاڵمدانهوەيهکی کاريگهر.
له ھهفتهی ڕابردوودا ،سهر له نوێ بهھۆی شهڕ له پارێزگاکانی ناوەندی ئاوارەبوونی زياتری دانيشتوانی لێکهوتۆتهوە که زياتر له
 ١٠٠٠٠خێزان ڕاپۆرت کراون گهيشتبێتنه خانهقين )دياله( ،ھهاڵتن بهھۆی بهردەوامی ملمالنێ لهسهرتاسهری پارێزگاکه .ھێرشه
ئاسمانيهکانی نزيك تکريت )سهالحهددين( بۆته ھۆی ئاوارەبوونی زياتری خهڵکهکه لهناو پارێزگاکه .به سهدان خێزان ڕاپۆرتکراون
که بجولێن بهرەو باشوری وواڵت ،بهتايبهتی بۆ بهسرا.
+ For more information, see “background on the crisis” at the end of the report
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.
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شهڕکردن و ھێرشه ئاسمانيهکانی نزيك ئامرلی )سهاڵحهددين( چڕدەبێتهوە ٣٥ .گوند له دەوروبهری ئامرلی لهژێر کۆنترۆڵی تهواوی
دەوڵهتی ئيسالمی دايه له عێراق .ڕاپۆرتهکان لهبارەی ژمارەی ئهو خهڵكهی که ھێشتا گيريان خواردووە لهو شارۆچکهيه که
گهمارۆدراوە لهاليهن داعش بۆ ماوەی  ٨٢ڕۆژدەبێت )ھهروەك له )٢٨ی ئاب( بهشێوەيهکی گهلێك زۆر دەگۆڕێ  ،و ئێستا
دەخهملێنرێ به  ١٤٠٠٠ -١٠مهدەنی که لهوانهيه پێويستيان به ھاوکاری بهپهله ھهبێت .حکومهتی عێراق  ٢٥نيشتنهوەی
ھهليکۆپتهری ئهنجامداوە بۆ ناو ئامرلی بۆ دابينکردنی خۆرك و ھهروەھا چهکهکان و ھێنانه دەرەوەی ژمارەيهکی سنوردار له خهڵك،
زۆربهيان منداڵ و خهڵكی بهتهمهنن .ھهندێ ئاماژە ھهن که ئاو و ھهبوونی چارەسهری تهندروستی بريتين له کێشه گهورەکان.
شوێنی حهوانهوەی ڕێك و پێك وەکو کليلی نيگهرانی و پێويستی سهرەکی دەمێننهوە لهسهرتاسهری وواڵت ،ھهروەك ئاوارەکان
بهردەوامن له داگيرکردنی باڵهخانه تهواونهکراوەکان ،قوتابخانهکان ،مزگهوتهکان و کڵێساکان ،يان له شوێنی کراوە دەژين .له ٢٧ی
ئاب ،چوار کهمپ کرانهوە )يهکيان له ھهولێر ،سێيانيان له دھۆك( ،به نيشتهجێکردنی نزيکهی )  ٢٠٠٠٠خهڵك( .له دياله ،چوار
شوێنی کهمپ دەستنيشانکراون بهاڵم تهنھا توانای لهخۆگرتنی نزيکهی لهسهدا  ٣٠دانيشتوانی ئاوارەکانی ھهيه له پارێزگاکه.
ھهڵبژاردەکانی شوێنی حهوانهوەی جێگرەوە بهپهله لهبهرچاو گيراون .زياتر له  ٢٠٠٠قوتابخانه تاوەکو ئێستا لهاليهن ئاوارەکان
داگيرکراون و پێشبينی دەکرێ که ساڵی دەستپێکی خوێندن دوابکهوێت ھهروەك ھهڵبژاردەکانی تری شوێنی حهوانهوە ھێشتا دەبێت
دەستنيشان بکرێن.
لهھهولێکدا بۆ ھاوکاريکردنی حکومهتی ھهرێمی کوردستان ،تۆڕی ھاوکارانی شوێنی حهوانهوە ۆرك شۆپێکيان لهم ھهفتهيه
ئهنجامدا بۆ دڵنياکردنهوەی پالنێکی ڕێکخرای ڕێك و پێکتر بۆ قۆناغی فرياکهوتن ھهروەھا دانانی بنهما بۆ وەاڵمدانهوەی شوێنی
حهوانهوەی گواستراوە .ۆرك شۆپه يهك ڕۆژيهکه بهژداری نوێنهران له وەزارەتی ئاوەدانکردنهوە و نيشتهجێکردن ،وەزارەتی
پالندانان ،ئهنجومهنی کۆچبهرانی ھهولێر ،و سهنتهری گهشهسهندن و پهرەپێدان .تۆڕی دابينکارانی شوێنی حهوانهوە و حکومهتی
ھهرێمی کوردستان ھهڵسان به پۆلين کردنی ئهو خێزانانهی که له قوتابخانهکان دەژين نزيکهی ) (١٤٠٠٠٠خێزان دەبن و ئهوانی تر
له مزگهوتهکانن وباڵهخانه چۆڵکراوەکان ،شوێنی حهوانهوەی جۆری تر لهوانه نيشتهجێبوونی نافهرمی و کهمپی پالن بۆدانراو بۆ
شوێنی حهوانهوە و خزمهتگوزاريهکان که پێويسته کۆتاييان پێبھێنرێت پێش دەستپێکی وەرزی زستان ٢٦ .شوێن بۆ کهمپهکان دەست
نيشان کراون له سێ پارێزگاکهی باکور ،به توانای لهخۆگرتنی نزيکهی  ٢٤٠٠٠٠کهس .سهرچاوەکانی ئێستا که ھهن بهشی ئهوە
ناکات که کهمپهکانی پێ تهواو بکرێت وھهندێ لهو بڕيارانهی که دراون ھێشتا نهبوونهته پابهدنبوونی پتهو .چارەسهريهکانی
جێگرەوە ،لهوانه بهکارھێنانی کهرتی تايبهت ،ميکانيزمی پاراستنی مهدەنی ،و ھهتا ئهگهری يهکهکانی ئهندازياری سهربازی له
ئارادان وەکو ھهڵبژاردنێك بۆ باشترکردنی توانای وەالمدانهوەی بهپهله.

وەاڵمدانهوەی مرۆيی
 ٥٢گهشتی بارھهڵگر گهيشتوونهته ھهولێرله ھهفتهکانی ڕابردوو ،ھهڵساون به گهياندنی نزيکهی  ٥٤٠٠تهن مهتری چوارگۆشه له
کۆمهکی مرۆيی که بهخشراون لهاليهن  ١٠ئهندامی وواڵت يان بهرھهمھێنراون لهاليهن  ٧ڕێکخراوی نێودەوڵهتی /ئاژانسهکانی
نهتهوە يهکگرتووەکان.

ئاو و پێداويستی تهندروستی و خاوێنکهرەوە
پێويستيهکان:
•

تهلهفۆنی فرياکهوتنی پارێزگای دھۆك چوار ناوچهی سهرەکی دەستنيشانکردووە :زاخۆ ،خانکێ ،شاريه ،شاری دھۆك و
باتێڵ .زيادکردنی خزمهتگوزاريهکان لهاليهن ئاوارەی کهمپهکانی خانکێ ،باجێت کهندەڵه داواکراون لهو کاتهی ئامادەکردنی
کهمپی زياتر له شاريه و شوێنی تر له ناو پارێزگاکه ھهيه .ئهمهش داوای کۆمهکی دارايی زياتر دەکات و زيادکردنی
تواناکان له ھهموو ھاوکاران.

•

دەسهاڵتدارانی پارێزگای کهربهال داوايهکی فهرميان کردووە له ھاوکاران بۆ دابينکردنی ئاوی خواردنهوە و چاودێری
جۆری ئاو .کێشهکانی پهيوەنديدار به پێداويستيه سهرەکيهکان ڕاپۆرت کراون ،بهتايبهتی بۆ ئافرەتان و کچان که له تهلعهفهر
ھهاڵتوون )موسڵ( و ناوچه ملمالنێکانی تر و که پێويستی بهپهلهيان ھهيه له پێداويستی پهروەردەی سوری مانگانه ھهروەھا
دابينکردنی کلێنسی خاوێنکردنهوە.

)United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA
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وەالمدانهوە:
•
•
•

زياتر له  ٦٧تهنکهر ھهموو ڕۆژێ ھهڵدەستن به دابينکردنی  ٥٠٠٠٠بۆ  ٦٠٠٠٠ليتری ئاو بۆ خهڵك له شاری دھۆك.
نزيکهی  ٢٣٧تهوالێت له کهمپهکان چهسپکراون و شوێنی نيشتهجێبوونی نافهرمی که خزمهت به  ٩٤٨٠خهڵك دەکهن.
له ھهولێر ،تانکهرەکانی ئاو خزمهت به نزيکهی  ١٠٠٠٠خهڵك دەکهن له ھهشت شوێنی کهمپهکانی عهنکاوە و بهحرکه.
له خانهقين ٧٥ ،تهوالێت چهسپکراون له عهلياوە و کهمپی کۆنی بهھار تازە که خزمهت به نزيکهی  ٣٠٠٠خهڵك دەکات.

بۆشاييهکان و سنورەکان:
•

•

دانيشتوويهکی زۆر له شارەکانی زاخۆ و دھۆك له پارێزگای دھۆك به دوای سهنتهرەکانی کۆکردنهوەی شوێنی
نيشتهجێبوون دەگهڕێن ،لهوانه قوتابخانهکان و شوێنی نيشتهجێبوونی نافهرميهکان که زۆر پێويستيان به دەستگهيشتن به
ئاسانکاريهکانی پێداويستيهکانی خاوێنکهرەوە ھهيه .دەستنيشانکردنی شوێنهکان ،ھهڵسهنگاندنی پێويستی و وەاڵمدانهوە
ئهستهمن بهھۆی ژمارەيهکی زۆری شوێنهکان و گۆڕانی دانيشتوەکان.
سنورداری ئاسايشی شهقام و دواکهوتنی ماوە درێژ له بهدەستھێنانی پاککردنهوە که کاردەکاته سهر وەاڵمدانهوەی
ھهرەمهکی.

ئاسايشی خۆراك
پێويستيهکان:
•
•

زياتر له  ١٥٢٨مليۆن خهڵك دەخهملێنرێن که پێويستيان به ھاوکاری خۆراك ھهبێت.
کۆمهڵگاکانی خانهخوێ بهردەوامن له ڕووبهرووبوونهوەی کهمی خۆرك ،زيادبوونی نرخهکان و بێ ھيوابوون له ژيان.

وەاڵمدانهوە:
•
•
•

ھاوکاری خۆراك ئێستا گهيهنراون له ڕێگهی چيشتلێنانی مهيدانی ،وەاڵمدانهوەی بهپهلهی خۆراك و پارچهکانی خۆراك بۆ
نزيکهی  ١،٢مليۆن خهڵك لهسهرتاسهری وواڵت.
له پارێزگاکانی دھۆك و ھهولێر ،لهوەتهی ٣ی ئاب  ٢١٠٠٠٠خهڵك ھاريکاريکراون به ژەمی گهرم ،نزيکهی ٢١٠٠٠
پارچهی وەڵآمدانهوەی بهپهلهی خۆراکی دابهشکراون ،و نزيکهی  ٢٣٠٠٠خانهوادە ھاريکاريکراون لهڕێگهی پارچهی
خۆراكی.
دەستگهيشتن به ڕێگای نوێ بۆ ئاوارەکان پشتڕاستکراوەتهوە وەکو پسوله و ھاوکاری ماددی و چااڵکيهکانی ھاوکاری
بازاڕ.

بۆشاييهکان و سنورەکان:
•

سهرەڕای باشتربوونی دەستگهيشتن به مرۆيی له ھهندێ ناوچه ،دەستنهگهيشتن به ھهندێ ناوچهی ملمالنێ بهردەوامه له
ئهستهمی ھاريکاری خۆراك بۆ زۆربهی دانيشتوانی که پێويستيان پێيه.

)United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA
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شوێنی حهوانهوە و ماددەکانی که خۆراك نين
پێويستيهکان:
•
•

•

به گوێرەی بهدواداچوونی ئاوارەبوونی ئهم دواييهی ڕێکخراوی کۆچبهرانی نێودەوڵهتی ،شوێنی حهوانهوە و ماددەکانی که
خۆراك نين له بهشی دووەمی پۆلينکردن دابوون لهاليهن ئاوارەکان وەکو پێويستيهکی سهرەکی.
ئاوارەکان لهو شوێنانهی خوارەوە نيشتهجێ بوون :لهگهڵ کۆمهڵگای خانهخوێ )لهسهدا  ،(%٣٢له ماڵه بهکرێگيراوەکان
يان ئوتێلهکان )لهسهدا  ،(%٢٧له قوتابخانهکان و باڵهخانه ئايينيهکان )لهسهدا  ،(%١٢باڵهخانه چۆڵکراوەکان )لهسهدا
 (%١١و له کهمپهکان )لهسهدا .(٤
گروپهکانی که ھهرە لهمهترسيدان لهوانه کهمايهتيهکان لهگهڵ کهمێك يان ھيچ پهيوەنديهکی دامهزراو لهگهڵ کۆمهڵگای
خانهخوێ ،ئاوارەکان له باڵهخانه چۆڵکراوەکان دەژين يان له شوێنی کراوە و ئهوانهی که له بارودۆخی زۆر قهرەبالغ ژيان
بهسهردەبهن.

وەاڵمدانهوە:
•
•
•

ھهروەك له ٢٨ی ئاب ،کۆی ژمارەی شوێنهکان که  ٢٦شوێن له شاری دھۆك و سلێمانی و ھهولێر دەستنيشانکراون.
کۆی  ١٣٣٠ڕەشماڵ و  ٥٤١٠پارچهی پالستيکی دابهشکراون له ھهرێمی کوردستان که ھهڵدەستێ به دابينکردنی توانای
شوێنی نيشتهجێبوون بۆ نزيکهی  ٤٠٠٠٠خهڵك.
 ٥٤٢٧٠کهس سووديان وەرگرتووە له کهل و پهله پێداويستيه سهرەکيهکانی فرياگوزاری لهوانه )فهرەش ،گالۆن ،بهتانی(
له باکوری عێراق.

بۆشاييهکان و سنورەکان:
•

نزيکبوونهوەی وەرزی زستان له باکوری وواڵت نيگهرانيهکی تايبهته .تۆڕی دابينکارانی شوێنی حهوانهوە کاردەکهن
لهسهر دانانی ستراتيژی زستانه بۆ ئهوەی ئامادە بێت له ڕووبهڕووبوونهوەی بارودۆخه قورسهکانی زستان.

تهندروستی
پێويستيهکان:
•

•

بارودۆخی قورسی ژيان لهنێوان ئاوارەکان ،دەستپێدەکات له زيادبوونی نهخۆشيه گواستراوەکانی که پهيوەنديدارن به
دەستگهيشتنی سنوردار به ئاو و و پێداويستی خاوێنکهرەوە .بۆ نموونه ،نۆرينگهيهکی چاودێری تهندروستی سهرەتايی له
شارۆچکهی شاريه )دھۆك( زيادبوونێکی به خۆيهوە بينيوە له حالهتهکان له سهدا  ،%٥٠له نزيکهی  ٨٠ڕاوێژکاری بۆ
 ١٢٠حالهت بۆ ھهر ڕۆژێك لهگهڵ لهسهدا %٤٠ی نهخۆشهکان ناڕەزايی دەردەبڕن لهسهر ووشكبوون و ڕشانهوە.
پێکدادانهکان له ناوچه ملمالنێکان بوونهته ھۆی برينداربوونی سهدان و نهخۆشهکان ڕەوانهی نهخۆشخانهی جۆراو جۆر
کراون که زيانيان بهرکهوتووە وەکو خانهقين )دياله(.

وەاڵمدانهوە:
•
•

خزمهتگوزاريه تهندروستيهکان دووبارە دەرگاکانيان کراونهتهوە له کهمپهکانی چۆڵکراوی پێشووتر وەکو کهمپی گهرماوە له
)موسڵ( و کهمپهکانی ئاوارە نوێ يهکان.
ژمارەيهك له بهخشينهکانی پزيشکی لهوانه دەرمانه زۆر پێويستهکان بۆ  ٦٠٠٠٠خهڵك بۆ ماوەی دوو مانگ ،و ماددەکانی
نهشتهرگهری و جل ،بهدەستيانگهيشتووە و بارھهڵگری زياتر له ڕێگادان.
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•

ھاوکارانی تهندروستی نوێ گهيشتوونهته ھهرێمی کوردستان و ئهگهری ھاوکاری دەدۆزنهوە بۆ نۆرينگهکانی چاودێری
تهندروستی سهرەتايی و نهخۆشخانهکان.

بۆشاييهکان و سنورەکان:
•

سيستهمی تهندروستی زۆر به قورسی پچڕاوە له تهلکێف و مهخمور )موسڵ( ،لهو شوێنهی که تهنھا  ٣له  ٢١باڵهخانهی
تهندروستی چااڵکن.

پاراستن
پێويستيهکان:
•

•
•

شوێنی حهوانهوە وەکو کێشهيهکی گهورە دەمێنێتهوە له سهرتاسهری وواڵت .ئاوارەکان له شوێنی نيشتهجێبوونی نهشياو
دەژين لهوکاتهی ئهوانی تر خانوو بهکرێ دەگرن بهبێ ھيچ سهرچاوەيهکی داھات .دوابهدوای ئهوە ،ھاريکاری دارايی
پێويسته بهردەوام بێت.
ژمارەيهکی زۆری ئاوارەکان داوای ھاريکاری ياسايی دەکهن که پهيوەنديدارە به بهڵگهنامه و تۆمارکردن لهگهڵ حکومهت
بۆ خزمهتگوزاريهکان و ھاريکاری.
فهراھهمکردن و دابينکردنی خزمهتگوزاری پزيشکی له شاری دھۆك باشتر دەبێت ،ھهرچهندە نرخی دەرمان وەرگرتن،
بهتايبهتی بۆ ئهوانهی که نهخۆشی درێژخايهنيان ھهيه ،سنوردارکردنێکی گهورەيه بۆ ئاوارەکان بهبێ سهرچاوەی دارايی.
پێوسيتيه گشتيهکان بۆ خزمهتگوزاری دەروونی بهردەوام ڕاپۆرت بکرێن ،بهتايبهتی له شاری دھۆك.

وەاڵمدانهوە:
•

•
•

له ڕێگهی بهردەوامی چاودێری پاراستن لهوەتهی مانگی شوبات ،ھهڵسهنگاندنهکان جێبهجێکراون بۆ  ٢٠٤٩٢٧کهس
) ٣٥٢٥٠خێزان( ،لهگهڵ  ٦٣٩٧حالهت که سهلمێنراون بۆ ھاريکاری دارايی ،ھاريکاری ياسايی دابينکراوە بۆ ١٠٧٦٣
حالهت ،و گهرانراوەکان جێبهجێکراون بۆ  ٣٦٦٦کهس لهگهڵ پێويستی دياريکراو.
له شاری دھۆك ،زياتر له  ٢٠٠٠لهو ئاوارانهی که زۆر زيانيان بهرکهوتووە توانراوە پێوەری زيانهکانيان بزانرێت بۆ
پێدانی دارايی .دابهشکردن پێشبينی دەکرێت دەستپێبکرێت بهم زوانه.
زانياری بهفراوان له نامهناردن بۆ کۆمهڵگای ئاوارەکان لهسهر پهنابهرێتی و دووبارە ھاواڵتيبوون له ژێر پهرەپێدان دايه.

بۆشاييهکان و سنورەکان:
•

•

ئاوارەبوون تهحهددای گهورەی خولقاندووە بۆ ئاوارەکان ھهروەھا دەسهاڵتداران له پهيوەندی دڵنيايی نوێکردنهوەی
بهڵگهنامهی باری شارستانی ،که ئێستا به کهل و پهلهکان بهستراوە و کهمی سهرچاوەکان لهگهڵ بهربهستهکانی بيۆکراتيکی
زياتر لهگهڵ يهك تێکهڵ دەبن.
چاودێرانی پاراستن ژمارەی زيادبووی لێپێچينهوەکان وەردەگرن لهوەی که ئايا ئاوارەکان دەتوانن داوای پهنابهرێتی بکهن
يان ھاريکاريبکرێن بۆ دووبارە نيشتهجێبوونهوە له وواڵتێکی تر .باڵوکردنهوەی زانياری بۆ کۆمهڵگا لهسهر ئهو کێشانه
پێويسته ،ھهروەك پێشبينيهکان لهم بارەيهوە به بهرزی دەمێننهوە له نێوان ئاوارەکان .ھاوکارانی دەروونی نيگهرانن که نامه
ناردن لهسهر داوای پهنابهرێتی و پێويستيهکانی دووبارە نيشتهجێکردنهوە به ھهستياری جێبهجێبکرێ بۆ دڵنياکردنهوەی که
کاريگهری خراپی نابێت.
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پهروەردە
پێويستيهکان:
•
•

مندااڵن لهوانه تهمهنی پێش قوتابخانه ،کچان ،و مندااڵنی دەرھێنراو ،داوای دەرفهتی جۆری پهروەردە دەکهن.
خزمهتگوزاريهکانی دەروونی و تهندروستی بۆ مندااڵن و مامۆستاکان پێويسته تهواوبکرێت له ھهموو چااڵکيهکانی
پهروەردەيی.

وەاڵمدانهوە:
•
•
•

ژمارەيهك له چااڵکی پهيوەنديدار بهردەوامی ھهيه بۆ دابينکردنی ژينگهی فێربوون بۆ مندااڵن.
گفتوگۆکانی سهبارەت به کردنهوەی قوتابخانهکان ،ناردنی مامۆستاکان ) لهوانه مووچهکان و پاداشتهکان( و خستنه ناوەوەی
قوتابخانهکان له نهخشهکانی کهمپ بهردەوامی ھهيه بۆ ھاوکاری ئامادەکاری بۆ دەستپێکی ساڵی نوێ ی خوێندن.
نزيکهی  ٤٠٨قوتابی له کهمپی بهحرکه )ھهولێر( و  ١٣٠قوتابی تر له شهقالوە )ھهولێر( بهژداريدەکهن له چااڵکيهکانی
فێربوون ١١٩ .قوتابی تر له شاری ھهولێر و  ٦٣منداڵ له شاری دھۆك بهژداری دەکهن له پۆلهکان ،دوو کهرتی مندااڵنهی
جوالو لهو شوێنهی که چااڵکيهکانی پهروەردەيی و پاراستنی منداڵ تهواودەکرێن ،له پارێزگای دھۆك کاردەکهن .له تێکرای
 ٧٠منداڵ له دھۆك و  ٣٤منداڵ له زاخۆ ھهموو ڕۆژێ بهژداری دەکهن.

بۆشاييهکان و سنورەکان:
•

ھيچ ژمارەيهکی تهواو نيه له مندااڵنی ئاوارەبوو که ھهن ،وەکو پۆلينێکی زانياری له تهمهن و ڕەگهز کۆنهکراونهتهوە
لهاليهن دەسهاڵتدارانی وواڵت.

Logistics

پێويستيهکان:
•

•

ھاوکارانی مرۆيی ڕووبهڕووی ئهستهم دەبنهوە لهگهڵ پاککردنهوەی پێويست و کات سنوردار له گهشتهکانی بارھهڵگری
ھاتوو له بهخشهرانی وواڵته ئهوروپيهکان .کهمی توانای کهل و پهلهکان ،بهڵگهنامه ،و گهشته پێشبينينهکراوەکان دەبنه
ھۆی سهرلێشێواندن لهنێوان ھاوکاران. .
دابهشکردن له دھۆك له نێوان ھاوکاران ڕاپۆرتکراوە که بهردەوامی ھهيه و کۆمهکی زياتر پێويسته بۆ ئارامکردنهوەی
بهپهلهی ناوچهکه.

وەاڵمدانهوە:
•

•

•

گروپی تۆڕی دابينکارانی کهل و پهل بهردەوامن له دابينکردنی ھاريکاری بۆ ڕێکخراوەکانی که بارھهڵگری ھاتوو
وەردەگرن و بهخشينهکان که لهاليهن حکومهته ئهوروپيهکان دەنێردرێن و له فرۆکهخانهی نێودەوڵهتی ھهولێر وەردەگيرێن.
لهوەتهی ١٤ی ئاب ،گروپی تۆڕی دابينکارانی کهل و پهل ئاسانکاری کردووە له پاککردنهوەی گومرگ .گواستنهوە و
خهزنکردنی  ١٤گهشتی بارھهڵگر بۆ ڕێکخراوە مرۆييهکان لهگهڵ توانای سنورداری کهل و پهل .بڕی ئهو بارھهڵگرە پێك
دێت له  ٢٢٠تهن مهتری چوارگۆشه و خۆراك و ماددەی که خۆراك نين له بهخشهرانی وواڵته ئهوروپيهکان.
ڕێبهری بۆ بهڕێوەبردنی بهخشينهکانی دوواليهنه دابهشکراوە بهسهر ھاوکارانی گروپی کهل و پهل و نووسينگهی
گفتوگۆيهکان بۆ ھاوکاری مرۆيی بۆ يارمهتيدان به ھێنانی زانياری بۆ ڕێبهری کردنی بهخشهران .دەتوانرێ
دەستبگهيهنرێت به زانياری لهسهر ھێل.
تۆڕی دابينکارانی کهل و پهلی ئاژانسی ناوەخۆی کۆگا له شاری دھۆك  ٨٠٠٠پێداويستی ناو ماڵ بۆ ئاو و خاوێنکردنهوە
و ھاوکارانی تۆڕی پێداويستی بۆ دابهشکردن .داوايهکان بۆ خهزنکردن بهردەوامی ھهيه.
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بۆشاييهکان و سنورەکان:
•
•

تۆڕی دابينکارانی کهل و پهلی ئاژانسی ناوەخۆی کۆگا له شاری دھۆك  ٨٠٠٠پێداويستی ناو ماڵ بۆ ئاو و خاوێنکردنهوە و
ھاوکارانی تۆڕی پێداويستی بۆ دابهشکردن .داوايهکان بۆ خهزنکردن بهردەوامی ھهيه .س
ھاوکاران داوای ھاوکاری زياتريان کردووە له گروپی دابينکارانی کهل و پهل بۆ پاککردنهوە و گواستنهوە و خهزنکردن له
کۆگا له شاری ھهولێر بۆ گهشته بارھهڵگرەکانی که له ڕێگادان ،لهبهرھهندێ ھاوکاری بهردەوامی ھهيه.

ڕێکخستنی گشتی
گروپی ڕێکخستنی دابينکردنی کهل و پهل له پێنج شهم ٢٨ی ئاب کۆبوويهوە و باسيان له پالنێك کرد بۆ چاوپياخشاندنهوەی
تێڕوانينی پێويستيهکانی مرۆيی و پالنی وەاڵمدانهوەی ستراتيژی .ڕێکخهرانی دابينکاران ،لهژێر سهرکردايهتی سهرکردەکانی
گروپی دابينکاران ،له پرۆسهی چاوپياخشاندنهوە دايه .دەتوانرێ خشتهی کۆبوونهوەی ڕێکخستن له ماڵپهری
بدۆزرێتهوەhttp://iraq.humanitarianresponse.info. .

زانياری لهسهر قهيرانهکه
لهوەتهی کهوتنی موسڵ له ٩ی حوزەيران ،گروپه چککدارەکانی ئۆپۆزسيۆن ،لهوانه بهعسيهکان ،ميليشيا عهشايريهکان و ئهندامانی
پێشووی ڕژێم  /سهربازی ،شان به شان لهگهڵ دەوڵهتی ئيسالمی عێراق و ڕۆژھهاڵتی عهرەبی ،ڕووبهرێکی فراوانيان له
پارێزگاکانی عێراق کۆنترۆڵکردووە لهوانه موسڵ ،سهالحهدين و دياله .شارەکانی موسڵ و تکريت و تهلعهفهر و بێجی و قوايهرە و
سنجار و سلێمان بهگ و ڕەشيد و حهوێجه و رياز و فهلهجه و سهقالويه ،ئێستا لهژێر کۆنتۆڵی گروپه چهکدارەکانی بهرھهڵستکاران
دان .لهوەتهی مانگی  ١ڕووبهرێکی زۆری ئهنبار له ژێر کۆنترۆڵی داعش دايه .ئهمهش بووە ھۆی ئاوارەبوونی ژمارەيهکی زۆر له
دانيشتووانی ناوخۆی عێراق .ئێستا عێراق به گهورەترين دانيشتوانی ئاوارەبووی ناوەخۆ له ھهموو جيھان دادەنرێت؛ زياتر له 1.8
مليۆن ئاوارەبووان ھهن لهوەتهی مانگی ١ی ئهم ساڵ.

بۆ زانياری زياتر تکايه پهيوەندی بکهن به:

For further information, please contact: :
Barbara Manzi, Head of Office, manzi@un.org,
Mobile Iraq: +964 (0) 750 312 9201
For more information, please visit https://iraq.humanitarianresponse.info
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