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ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی ڕێکخەری کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی مرۆیی ئامادەکراوە .ماوەی ٦٢ی
ئەیلول هەتا ٣ی ئۆکتۆبەر لە خۆدەگرێت .لەبەر گۆڕانی هەڕەمەکی بارودۆخەکە ئەگەر هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان بە لیستێك دانراون لەو
ڕاپۆرتە چیتر دەقیق نەبێت .ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  ٦١٤١/٤١/٤١دا باڵودەبێتەوە.

هەواڵە سەرەکیەکان


حکومەتی عێراق  ٠١بلیۆن دیناری عێراقی کە
دەکاتە ( ١٣ملیۆن دۆالری ئەمەریکی) بۆ
هاوکاریکردن لەگەڵ وەاڵمدانەوەی ئاوارەکان لە
هەرێمی کوردستانی عێراق.



پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلە بۆ قەیرانی ئاوارەکان
لە هەرێمی کوردستانی عێراق لەم هەفتەیە
دەرچوو .پالنێکی هاوشێوە بۆ تەواوی عێراق لە
ژێر گفتوگۆدایە لەگەڵ حکومەتی عێراق.



دەستگەیشتنی مرۆیی لە زۆربەی بەشەکانی
ڕۆژئاوا و ناوەڕاستی عێراق زۆر بە خراپی
سنوردارکراوە ،کە کاردەکاتە سەر توانای
هاوکاران لە گەیاندنی هاوکاری مرۆیی.



هاوکاران دەستیان بە ئامادەکاریەکان کردووە بۆ
وەرزی زستان ،بەاڵم ئەو سەرچاوانەی کە
لەبەر دەست دان ناتەواون بۆ پڕکردنەوەی پێویستیەکان .هەبوونی بەنزین بە نرخی هەرزان بۆ ئاوارەکان بریتی یە لە نیگەرانیەکی
گەورە.

تێروانینێکی بارودۆخەکە
دوبەداوی ڕاوێژکردنێکییییی چڕوپییییڕ لەنێییییوان حکییییومەتی هەرێمییییی کوردسییییتان و نەتەوە یەکگرتووەکییییان ،پالنییییی وەاڵمییییدانەوەی بەپەلە بییییۆ
قەیرانیییییی ئاوارەکیییییان لە هەرێمییییییی کوردسیییییتانی عێیییییراق دەرچییییییوو .بەڵگەنیییییامەکە کە بریتیییییی یە لە بەشییییییێکی گەورەی پالنیییییی سییییییتراتیژی
وەاڵمیییییدانەوە ،دەستنیشیییییانی بەپەلەتیییییرین پێویسیییییتیەکان دەکیییییات بیییییۆ نیییییزیکەی  ٠٢١١١١ئیییییاوارە لە هەرێمیییییی کوردسیییییتان هەتیییییا دەسیییییتپێکی
وەرزی زسیییتان ،لە ناوەڕاسیییتی میییانگی  .٤٤ئامیییانسە سیییەرەکیەکان بیییۆ ئەم پیییالنە ئیییاوارە زۆرتیییرین زییییان بەرکەوتووەکیییان دەگیییرێتە خیییۆی،
لەوانە ئەو ئیییییاوارانەی کە لە شیییییوێنی کیییییراوە و قوتابخانەکیییییان و باڵەخیییییانە تەواونەکراوەکیییییان دەژیییییین .کەرتەکیییییانی شیییییوێنی نیشیییییتەسێبوون و
ئاووئییییاوەڕۆ و تەندروسییییتی و خییییۆراك و پەروەردە پییییۆلین کییییراون لەم پییییالنەدا ،کە شیییییکاری پێویسییییتیەکان دەکییییات ،ئەو سییییەرچاوانەی کە
لەبەردەستدان و بۆشاییە داراییەکان.

پییییییالنەکە ئەوە دەستنیشییییییان دەکییییییات کە چارەسییییییەریەکانی شییییییوێنی نیشییییییتەسێبوونی بەپەلە پێویسییییییتە بییییییدۆزرێنەوە بییییییۆ ٣٠١١١١
ئییییییاوارە ،بەاڵم ئەو سییییییەرچاوانەی کە لەبەر دەسییییییتدان تەنهییییییا بەشییییییی  ٦٦١١١١خەڵییییییك دەکییییییات کە نییییییزیکەی  ٤١٢١١١خەڵییییییك
بەبییییین شیییییوێنی نیشیییییتەسێبوون دەمێنییییینەوە .گواسیییییتنەوەی ئاوارەکیییییان لە قوتابخانەکیییییانەوە بیییییۆ شیییییوێنی سێگیییییرەوە وەکیییییو کیییییارێکی
سییییییەرەکی دەمێنێیییییییتەوە .کەل و پەلەکیییییییانی وەرزی زسیییییییتانە کە لەبەر دەسیییییییتدان تەنهیییییییا بیییییییۆ نییییییییوەی حیییییییالەتە کەلەکەبووەکیییییییانی
ئاوارەکیییییان ئامیییییانسکراوە لەالیەن پیییییالنەکە ،لەوکیییییاتەی بۆشیییییاییەکان لە تەندروسیییییتی و خیییییۆراك دەستپێشیییییخەریە پەیوەندییییییدارەکان
بە شیییییێوەیەکی بەرچیییییاو کەم دەبێیییییتەوە و دەبێیییییت سیسیییییتەمی دابەشیییییکردنی گشیییییتی و نیییییاردنی دەرمانەکیییییان لەالیەن دەرمانخیییییانەی
ناوەنییییدی دووبییییارە دەسییییت پێبکییییاتەوە .گواسییییتنەوەی ئەم دوایییییییەی  ٠١بلیییییۆن دینییییاری عێراقییییی کە دەکییییاتە ( ١٣ملییییییۆن دۆالری
+ For more information, see “background on the crisis” at the end of the report
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ئەمەریکیییییی) لە الیەن حکیییییومەتی عێیییییراق لەم هەفیییییتەیە بیییییۆ هاوکییییییاری کردنیییییی ئاوارەکیییییان لە هەرێمیییییی کوردسیییییتانی عێییییییراق
بەشیییییداری دەکیییییات لە پڕکیییییردنەوەی پێویسیییییتیەکان .لەوە تێگەیشیییییتوون کە پاڵپشیییییتی داراییییییی زییییییاتر دەگیییییوازرێتەوە لەمیییییاوەیەکی
نزیك.
سییییێیەم زنسیییییرەی کۆبوونەوەکییییان لە نێییییوان نووسییییینگەی سێگییییری سییییەرۆك وەزیییییران و نەتەوە یەکگرتووەکییییان لە بەغییییدا باسیییییان
لە دەستپێشییییخەریە بەپەلەکییییان کییییرد بییییۆ هاوکییییاری کردنییییی ئییییاوارە زیییییان بەرکەوتووەکییییان لەسەرتاسییییەری عێییییراق .بەشییییداربووان
ڕێککەوتیییییوون لەسیییییەر پێویسیییییتی باسیییییکردنی زییییییاتر لە پالنیییییی ئۆپەراسییییییۆنی بیییییۆ دەستنیشیییییانکردنی پێویسیییییتیەکانی ئاوارەکیییییان
لەسەرتاسییییەری عێییییراق بییییۆ شییییوێنی نیشییییتەسن و خییییۆراك و ئییییاو و خییییاوێنکردنەوە ،و کەرتەکییییانی پەروەردە لە کۆتییییایی مییییانگی
 ،٤٤کە زییییاتر باسیییی لێیییوە دەکرێیییت لە ژێیییر سیییەرکردایەتی حکیییومەت و دەبێیییتە ئەنسیییامی گفتوگۆیەکیییان لە نێیییوان وەزارەتەکیییانی
تەکنیکیییییی و ئاژانسیییییە تایبەتمەنیییییدەکان /سیییییەرکردەکانی گروپەکیییییان .بە درێژاییییییی کۆبیییییوونەوەکە نەتەوە یەکگرتووەکیییییان سەختیییییی
لەسییییەر ئەوە کییییردەوە کە دەسییییت گەیشییییتن و نەبییییوونی ئاسییییای بییییریتین لە ئاسییییتەنگە گەورەکییییان بییییۆ دابییییین کردنییییی هاوکییییاری
مرۆییییییییی لە هەنییییییید بەشیییییییی وواڵت و داوای هاوکیییییییاری لەالیەن حکیییییییومەت دەکیییییییر بیییییییۆ ئاسیییییییانکردنی ئۆپەراسیییییییییۆنەکانی
تێپەڕانییییدنی سیییینور .بەتەنهییییا لە پارێزگییییای ئەنبییییار  ١١١١١١ئییییاوارە هەن بییییۆ ئەوەی کە هاوکییییارانی مرۆیییییی پەیوەنییییدی بییییکەن
تەنهیییییا دەستگەیشیییییتنێکی زۆر سییییینورداریان هەیە .لەوکیییییاتەی کە نەتەوە یەکگرتووەکیییییان و هاوکیییییارانی ڕێکخیییییراوە ناحکومیەکیییییان
هەوڵەکانیان چڕدەکەنەوە بۆ گەیشتن بەو ئاوارانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە ،زۆر کەم دەبێتەوە لەوەی کە داواکراوە.
هاوکییییاران دەسییییتیان بە ئامادەکاریەکییییان کییییردووە بییییۆ وەرزی زسییییتان ،کە بە خێرایییییی نزیییییك دەبێییییتەوە .لە هەرێمییییی کوردسییییتانی
عێیییییییراق لەو شیییییییوێنەی کە پلەکیییییییانی گەرمیییییییا بە درێژاییییییییی وەرزی زسیییییییتان دەگیییییییۆر لە نێیییییییوان  ٠+س و  ٤٢-س هەنییییییید لە
 ٠١١١١خێزانییییییی ئییییییاوارەی نییییییاوەخۆ ئێسییییییتا پێویسییییییتی بەپەلەیییییییان هەیە لە فریییییییاگوزاری وەرزی زسییییییتان لەوانە بەتانیەکییییییان و
کیرۆسییییین و تەباغەکییییانی گەرمییییکەرەوە ،گالۆنەکییییان و کەل و پەلەکییییانی چەسیییید کییییرد ،وەکییییو ڕایەخییییی سییییەر زەوی و تەخییییتەی
پۆلیسیییییترینی بیییییۆ گەرمکردنیییییی ڕەشیییییماڵەکان و بەرگیییییری زییییییاتر بیییییۆ بارودۆخەکیییییانی وەرزی زسیییییتان .هەرچەنیییییدە ئەو پاڵپشیییییتیە
دارایییییییییییەی کە لەبەر دەسیییییییییتدایە تەنهیییییییییا نییییییییییوەی پێویسیییییییییتیە دەستنیشیییییییییانکراوەکان پڕدەکیییییییییاتەوە .پارێزگیییییییییاری بەردەوامە لە
دڵنییییییاکردنەوەی کە هاوکاریەکیییییان بیییییۆ کیرۆسیییییین بیییییۆ چێشیییییتلێنان و گەرمکیییییردنەوە گەرەنتیییییی دراون بیییییۆ ئاوارەکیییییان ،شیییییتێك کە
کیییییاریگەریەکی زۆر ئەرێنیییییی دەبێیییییت هەروەك ئەو سیییییەرچاوانەی کە ئێسیییییتا هەن بەشیییییی تەنهیییییا پڕکیییییردنەوەی پێویسیییییتی بەنیییییزین
دەکییییات بییییۆ  ١٠١١خێزانییییی ئییییاوارەی سییییوری و  ٣١١١١خێزانییییی زیییییان بەرکەوتییییوو لە هەرێمییییی کوردسییییتانی عێییییراق بییییۆ دوو
مانگ.
لەسەرتاسییییییەری عێییییییراق ،بییییییارودۆخەکە وەکییییییو خییییییۆی دەمێنێییییییتەوە هەروەك دانیشییییییتووانی ئییییییاوارە بە شییییییێوەیەکی بەرفییییییراوان
پەرتەوازە بییییوون ،گەڕۆکیییین و پێویسییییتیەکی زۆریییییان هەیە .بە گییییوێرەی سیسییییتەمی بەدواداچییییوونی ڕێکخییییراوی نێییییودەوڵەتی بییییۆ
پەنییییییابەران لە ٦٠ی ئەیلییییییول کە نییییییو کییییییراوەتەوە ،لەوەتەی ڕاپییییییۆرتی ڕابییییییردوو ئییییییاوارەبوون تۆمییییییارکراوە لە نییییییاو خییییییودی
پارێزگییییای کەرکیییییوك (زییییییاتر لە  ١٠١١خێیییییزان) دوبەدوای ڕووداوەکیییییانی ئاسیییییای لە حەوێیییییسە و بەهیییییۆی بیییییارودۆخی ژییییییان و
گییییوزەران لە باڵەخییییانە تەواونەکراوەکییییان لە نییییاو خییییودی شییییاری کەرکییییوك .لەگەڵ ئەوەشییییدا ،سیاسییییەتی سیییینوردارکراو لە خییییاڵە
سیاوازەکیییییانی پشیییییکنین لە پارێزگیییییای کەرکیییییوك کیییییاریگەری دەکیییییاتە سیییییەر ئیییییازادی سیییییوالنەوەی ئەوانەی کە خەڵكیییییی کەرکیییییوك
نییییین ٣٠٤٠ .خێزانییییی ئییییاوارەی تییییر لە موسییییڵ هەاڵتییییوون بەرەو تلکێیییی لە بییییاکوری موسییییڵ و زاخییییۆو قەزاکییییانی پارێزگییییای
دهییییییییۆك و شییییییییاری هەولێییییییییر ،هەروەهییییییییا بابییییییییل ( ،)٢٦٣بەغییییییییدا ( )٦٦٠نەسە ( )٤١٢میسییییییییان ( )٠٠و زیقییییییییار ( .)٤٦٠لە
پارێزگییییییای ئەنبییییییار ڕاپۆرتەکییییییان ئامییییییاژە بەوە دەکەن کە ئییییییاوارەبوون لە نییییییاو خییییییودی شییییییارۆچکەی فەلییییییوسە و قەزای ئییییییامریە
( ٠٠١خێزانە) سەرەڕای ئەو ڕاستیەی کە ئۆپەراسیۆنەکانی سەربازی سولەی هاوواڵتیان سنوردار دەکەن.
ئییییاوارەبوون لە بەغییییدا بەردەوامە هەروەك خێزانەکییییان هەڵییییدێن لە گەرەکێییییك بییییۆ گەرەکێکییییی تییییر بییییۆ نیشییییتەسێبوون .ئییییاوارەبوونی
زیییییاتر لە بییییابلەوە بەرەو شییییاری پایتەخییییت بینییییراوە هەروەك ئۆپەراسیییییۆنەکانی سییییەربازی لە نێییییوان هێزەکییییانی ئاسایشییییی عێییییراق
و گییییروپە چەککییییدارەکان بەردەوامە لە بییییاکوری پارێزگییییاکە .لەگەڵ ئەوەشییییدا ،لە هەرێمییییی کوردسییییتانی عێییییراق ١٤١١ ،خێییییزان
لە سییییامەڕا ،لە پارێزگیییییای سییییەاڵحەددین ،شیییییاری هەولێرییییییان بەسێهێشییییت بەهیییییۆی بارودۆخەکییییانی ژییییییان و گیییییوزەرانی هەژاری
و نیییرخە بەرزەکییییانی کیییر  ،کە ئەوان نییییاتوانن چیتیییر بیییییدەن .لەو ئییییاوارانە ٦١١ ،خێیییزان گەڕاونەتەوە بییییۆ شیییوێنی زێییییدی خۆیییییان
لە قەزاکییییانی بێسییییی و شییییەرگات و  ٦٠١ئییییاوارەی تییییر سییییوالون بەرەو قەزای سییییۆران لە پارێزگییییای هەولێییییر و ئەوانییییی تییییری
پێشییییییبینی دەکییییییرێن بییییییڕۆن .هاوکییییییارانی مرۆیییییییی نیییییییگەرانن لەبییییییارەی ئەگەری شییییییەپۆڵێكی نییییییو ی ئییییییاوارەبوون ،زیییییییاتر لەو
ملییییییۆنەی کە پێشیییییوەختە ئیییییاوارەبوون .دەبییییین ئەمە ڕووبیییییدات ،توانیییییای فرییییییاگوزاری کۆمەڵگیییییا بیییییۆ وەاڵمیییییدانەوە زییییییاتر درێیییییژ
دەکرێتەوە.
هەڵسیییییەنگاندنێکی ئەم دوایییییییەی پارێزگاکیییییانی کەربەال و نەسە نیگەرانیەکیییییان بەرز دەکیییییاتەوە لەبیییییارەی دەرکردنیییییی ئاوارەکیییییان
کە لە مزگەوتەکیییان و خانووەکییییانی میوانییییداری نیشییییتەسێن پییییێ دەسییییتپێکی ڤیسیییتیاڵی ئییییایینی یییییادکردنەوەی مردنییییی ئیمییییام حسییییین.
ڕێپێیییییوانی ڕۆژی عاشیییییورا دەسیییییت پێیییییدەکات لە کۆتیییییایی میییییانگی  ٤١و سیییییەرنسی نێیییییوان  ٣تیییییا  ٤٦ملییییییۆن مییییییوان ڕادەکێشییییین.

)United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA
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دەسییییەاڵتدارانی ئییییایینی و مەدەنییییی نەسە
ڕۆژی ڕێپێوان.

دڵنیییییایی دەدەنە هاوکییییاران کە دەرکردنییییی هیییییو ئییییاوارەیەك لە ئییییارادا نابێییییت لە مییییاوەی

وەاڵمدانەوەی مرۆیی
ڕێکخراوی  UNDPبانگەشەی پڕۆژەی پێشنیارەکان دەکات لە نێوان  ٠١١١١دۆالی ئەمەریکی و  ٣١١١١١دۆالری ئەمەریکی لە
ڕێکخراوە ناحکومیەکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی بۆ پڕکردنەوەی پێویستیە بەپەلەکانی ئاوارەکان و کۆمەڵگا
خانەخوێکان لە هەرێمی کوردستانی عێراق لە ناوچەکانی کۆکردنەوەی داهات و دامەزراندن ،و ژێرخانی سەرەکی بەرهەمهێنان و
کۆمەاڵیەتی .بۆ زانیاری زیاتر سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکەن:
http://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/ourwork/crisispreventionandrecovery/smallgrants/

ئاو و پێداویستی تەندروستی و خاوێنکەرەوە
پێویستیەکان:


بااڵدەستی بارودۆخی ئاسای ئەستەم دەبێت لە دەستگەیشتن بۆ پارێزگاکانی ئەنبار و هەندێك لە قەزاکانی بابل .دەست
گەیشتن ئالۆز بووە بەهۆی ئەستەمی ڕاگرتنی ئەمن و ئاسایشی پاككردنەوە لەالیەن دەسەڵآتداران بۆ دابین کردنی
چااڵکیەکانی ئاو و ئاوەڕۆ.



ڕاهێنانەکانی پێداویستی ناوماڵ لە نێوان ئاوارەکان بە کەمی دەمێنێتەوە لە ناوەڕاست و باشوری پارێزگاکان .پێویستیەك
هەیە لە بەرزکردنەوەی ڕاهێنانی پێداویستی ناوماڵ بۆ ستافی ناوخۆی ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ دروست کردنی
تێگەیشتنێکی گەورەتر لە نێوان دانیشتووانی ئاوارەکان بۆ خۆ راهێنان لە ڕاهێنانی پێداویستی ناو ماڵی باشتر.

وەاڵمدانەوە:
ناوەند و باشوری عێراق:
گروپەکە و هاوکارانی ناوەخۆ دەستپێشخەریەکانی ئاووئاوەڕۆیان دابین کرد بۆ  ٦٠١١١خێزانی ئاوارە لە کۆی  ٠٠١١١خێزانی
ئامانسکراو لە قەزاکانی پارێزگای ئەنبار لە هیت و خالدیە و حەبانیە و ئەمریات و فەلوسە و هەند قەزای تری پارێزگای بابل.





هاوکارانی ناوەخۆ بوتڵی ئاویان بۆ  ١٢٣٦١ئاوارە دابین کردووە لەسەر شەقامی سەرەکی بەیەکەوە بەستراوی نەسە
کەربەال ،هەروەها بۆ ئەوانەی لەسەر شەقامی سەرەکی نێوان نەسە و دیوانیەن.



پێداویستی هەرزەکاران دابەشکراون بۆ  ٤٤٠١١ئاوارە لە پارێزگای قادسیە و قەزا بچوکەکانی دیوانیەی بەیدەر و غەماس و
مەهانویە و سالحیە.



 ٣١١١١لیتری ئاوی تانکی خەزن کراو ئێستا خزمەتی  ٤٠١١ئاوارە دەکات لە پارێزگای قادسیە و قەزا بچوکەکانی دیوانیەی
مەهانویە ٣٦٠١ .ئاوارە  ٦٠١١سابونی سەر ئاویان وەرگرتووە لە قەزای بچوکی غەماس.



کۆی  ٤٤١١خێزان کە دەکاتە ( ٢١١١خەڵك) ،لە قەزای بچوکی دیوانیە لە ئەلشەنافیە  ٤٢١١پێداویستی خاوێنکەرەوە و ٤٤١١
بەتانی و  ٤٤١١سەتڵ و  ٣١١١سابونی سەرئاو  ٠تانکی ئاوی خەزنکراو ( ٠١١١لیتری ئاو بۆ هەر یەکێکیان) و ٤٤١١
پارچەی نووستن بۆیان دابین کراوە.



 ٣١١١ئاوارە  ٤٦تانکی ئاوی چەسپکراویان هەیە لە قەزا بچوکەکانی شۆمەڵی و نعمانیە لە پارێزگای واسیت.



لە قەزای عەمارە ،لە پارێزگای میسان ٦٠١١ ،ئاوارە کەل و پەلی پێداویستی هەرزەکارانیان وەرگرتوە ،لەوانە  ٠١کەل و
پەلی خێزانی ئاوی سەرەتایی و  ٦١١١سابونی سەرئاو و  ٤١١١گالۆن و  ٠١١سەتڵ و  ٤١تانکی  ٠١١١لیتری ئاو و ٠١١
گسكی ناوماڵ.

)United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA
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لە پارێزگای ئەنبار لە قەزای هیت ( سەنتەری هیت ،کوبەیسیە ،ئەلفورات ،ئەلمامورە) تانکیەکان  ٤٠٠٠٠٠لیتری ئاو دەگەیەنن،
کە خزمەتی  ٤٣٢٢خێزانی ئاوارە دەکەن کە دەکاتە ( ٠٦١٤خەڵك) لەگەڵ  ٦٤لیتری ئاو بۆ هەر کەسێك ،لەسەر بنەمای
ڕۆژانە .لە سەنتەری هیت ٠ ،تەن پاشماوە کۆکراونەتەوە ڕۆژانە لەالیەن  ١٣١خێزانی ئاوارە کە دەکاتە ( ٦٢١٦کەس) و ٠
تەن لە ئاوی زێراب کۆکراوەتەوە لە قەزای هیت لەسەر بنەمای ڕۆژانە .لە ئامریاتی فەلوسە ٠٣٤١١ ،لیتری ئاو کە دەکاتە (٦١
لیتری ئاو بۆ هەر کەسێك بۆ هەر ڕۆژێك) دابەشکراوە ڕۆژانە بۆ  ١١٠خێزانی ئاوارە کە دەکاتە ( ٦٢٠٠کەس) ،و ٦٢٦٠تەن
لە پاشماوە کۆکراوەتەوە لە  ٦٤٦خێزانی ئاوارە .لە قەزای خالدیە ،تانکەرەکانی ئاو  ٤٤٤١١٠لیتری ئاو دەگەیەنن بە ٠٤٦
خێزانی ئاوارە یان  ٠١٠١کەس ( ٦١لیتری ئاو بۆ هەر کەسێك بۆ هەر ڕۆژێك)  ٤٢٠٠تەن لە پاشماوە و  ٣تەن لە ئاوی زێران
کۆکراونەتەوە ڕۆژانە لە  ٤٠٣خێزانی ئاوارە لەو  .لە حەباننیە ،تانکەرەکانی ئاو  ٢٢٣٠١لیتری ئاو رۆژانە کۆمەکی بۆ ١٦٠
خێزانی ئاوارە دەبەن یان  ٦٠٠٤کەس ( ٦٢لیتری ئاو بۆ هەر کەسێك بۆ هەر ڕۆژێك) .دوو تەن لە پاشماوە کۆکراونەتەوە
ڕۆژانە لە بۆ  ٤٠١خێزانی ئاوارە.



هەرێمی کوردستان  -عێراق:


لە زاخۆ ،پارێزگای دهۆك ،هاوکارانی مرۆیی دەستیان دەگات بە ئاوارەکان کە لە باڵەخانە تەواونەکراوەکان و سەنتەرەکانی
کۆکردنەوەی ئاوارەکان دەژین ٠٠٠٤ .گالۆن دابەشکراون ٤١١١١ ،سەتڵ و  ٦١١١کەل و پەلی ئاوی خێزانی و ٤١١١١
دەستەی سابون کە سوود دەگەیەنێت بە نزیکەی  ٠١١١١خەڵك .تاوەکو ئیمڕۆ  ٠٠٠تەوالێت بنیاتنراون کە سووددەگەیەنێت بە
 ٦٠١١١ئاوارە .لە شاری دهۆك  ٠٠١١گالۆن و  ٠١١کەل و پەلی پێداویستی ناوماڵ و  ٤٠١تەوالێت بنیاتنراون کە سوود
دەگەیەنێت بە نزیکەی  ٣٣١١١خەڵك.
لە عەنکاوە ،شاری هەولێر ٦٤٣١ ،کەل وپەلی پێداویستی نا وماڵ دابەشکراون ،تانکەری ئاو دابەشکردن بەردەوامی هەیە لە
 ٤١قوتابخانە و سەنتەرەکانی کۆکردنەوەی ئاوارەکان ،کە سوود دەگەیەنێت بە نزیکەی  ٤٦١١١خەڵك.



بۆشاییەکان و سنورەکان:
ڕێگر دەبێت لە گەیاندنی



ئۆپەڕاسیۆنەکانی سەربازی زۆربەی شەقامەکانی داخستووە کە دەچێت بۆ ئامریە فەلوسە و ئەمە
رۆژانە بۆ سوودمەندبووانی ئاو.



سنورداریەکانی ئاسای لەسەر شەقامەکان کە دەچێت بۆ بەغدا بۆ پارێزگاکانی باشور هەروەها بۆ بەغدا بۆ پارێزگای ئەنبار
کاریگەری دەبێت لە توانای وەاڵمدانەوەی مرۆیی.

ئاسایشی خۆراك
پێویستیەکان:


گروپەکە  ٣١١١پسوولەی وەاڵمدانەوەی بەپەلەی دابین کردووە وەکو (پاکێتەکانی خۆراك بۆ  ٠٦کاتژمێر) بۆ ژمارەیەکی
خەملێنراوی  ٣١١١ئافرەت و منداڵ کە ئاوارەبوون بەهۆی شەڕوشۆڕەوە لە سن گووندەکانی داقوق کە قەزایەکی بچوکە بە
 ١١کم لە باشوری شاری کەرکوك .ئاوارەکان لەسەرتاسەری قەزاکە پەر و باڵوبوونەتەوە بەبن ئاو و خۆراك .هاوکارێکی
گروپێك پسوولەکانی خۆراكی وەاڵمدانەوە دابە دەکات و  ٣١١١کەل و پەلی پێداویستی ناوماڵ بۆ ئاوارە نو یەکان.
هاوکارێکی تری ناوخۆ کۆمەکی دەکر بە پارچەکانی خۆراکی خێزانی بۆ دابەشکردنەکان بۆ وەکو ماندووبوونی خۆراکی
فریاگوزاری.



لە کۆتایی مانگی ئەیلول  ، ٦١٤١ژامارەی سوودمەندبووان کە هاوکاری خۆراك وەردەگرن زیاتر بوو لە یەك ملیۆن خەڵك.
هاوکاری خۆراك بووەتە پێویستیەکی سەرەکی بۆ  ٤٢٠ملیۆن خەڵك ،لەوانە ئاوارەکان ،کۆمەڵگا خانە خوێکان و گروپە زیان
بەرکەوتووەکان.

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


هاوکاران ی گروپی خۆراك ئاستی هاوکاری زیاد دەکەن و دەستگەیشتنیان بۆ ناو پارێزگاکان فراوانتر دەکەن بۆ ئەو قەزایانەی
کە لەو ئاسایشی خۆراكی ئاوارەکان و دانیشتووانی خانەخو هەڵسەنگاندنی بۆ کراوە کە لە مەترسی دابێت.



ئاستی تێکەاڵو هەن لە دەست گەیشتن بۆ دابین کردنی هاوکاری بۆ پارێزگاکانی ئەنبار و دیالە و پارێزگای زیان بەرکەوتووی
ملمالنن ی تر .دەست گەیشتنی الیەنی سێیەم بەدەستهێنراوە لە ڕێگەی بەکارهێنانی ڕێکخراوە ناحکومیەکان لەو ناوچانە.
هاوکاری خۆراکی بەردەوام دابین کراو ە لە پارێزگاکانی موثنی و ڕۆژهەاڵتی ئەنبار و باشوری ناوەڕاستی دیالە و زیقار.

بۆشاییەکان و سنورەکان:
زۆربەی ئاوارەکان لە ناوچە بن ئەمن و ئاسایشەکان دەمێننەوە کە بەتەواوی لە ژێر کۆنترۆڵی حکومەت دا نیە.



گروپەکە گفتوگۆ دەکات لەگەڵ حکومەتی عێراق بۆ دووبارە دەستپێکردنەوەی سیستەمی دابەشکردنی گشتی لە ناوچەکانی کە لە
ژێر کۆنتڕۆڵی خۆی دایە ،بۆ هاوکاری کردن لە دابین کردنی خۆراك بۆ ئاوارەکان .ئەگەر سیستەمی دابەشکردنی گشتی
دووبارە دەستپێکرایەوە ،هاوکاری خۆراكی زیاتر ئەوکات کۆمەکی ئەوە دەکات کە دابین کراوە لەالیەن نەخشەی حکومەت.
ئاسایشی خۆراك بۆ زیاتر لە  ١ملیۆن کەس ،کە ئاوارە نەبوونە ،بەاڵم پشت دەبەستن بە سیستەمی دابەشکردنی گشتی بۆ زیاتر
لە سەدا  %٠١ی وەرگرتنی ووزەیان ،ئەوی کەوتۆتە مەترسیەوە بەهۆی ملمالنێیەکە.



شوێنی نیشتەجێبوون و کەل و پەلەکانی کە ناخۆراكین
پێویستیەکان:


هەڵسەنگاندنەکان لە باشور و ناوەڕاستی عێراق  ٤٦١١١١ئاوارەی دەستنیشان کردووە کە پێویستی بەپەلەیان هەیە بۆ
شوێنی نیشتەسێبوون و هاوکاری وەرزی زستانە .

وەاڵمدانەوە:


هەموو  ٠١٢٠ئاوارەکان کە  ٠٣قوتابخانەیان داگیرکردووە لە هەرێمی کوردستانی عێراق لە پارێزگای سلێمانی بە خۆبەخشانە
گواستراونەتەوە ٤٢١ .خێزانی ئاوارە یان  ٢١١کەس ،سولێنراون بەرەو کەمپی ئاوارەی عەربەت ،لەوکاتەی خەڵكە
ئاوارەکانی تر شوێنی نیشتەسێبوونیان بۆ دابین کراوە لە شارەکانی چەمچەماڵ و قەاڵدز و کەالر ،بەگوێرەی وەزارەتی
پەروەردەی هەرێمی .هەروەها زۆربەی ئاوارەکان شوێنی نیشتەسێبوونیان دۆزیوەتەوە لە نێوان کۆمەڵگای خانەخو .



سێگری وەرۆك وەزیران ڕایگەیاند کە پێنج یان شە کەمپی تر لە پارێزگای دهۆك پاڵپشتی دارایی دەکرێن لەالیەن حکومەتی
عێراق بۆ نیشتەسێکردنی ئەو ئاوارانەی کە هێشتا لە کەمپەکان ناژین یان بەبن شوێنی نیشتەسێبوونی ڕێك و پێكن .ئەو کەمپانە
 ٤٦١١١١ئاوارە لەخۆدەگرن و بۆشای یەکە پڕدەکاتەوە بۆ ئەو ئاوارانەی کە بەبن شوێنی نیشتەسێبوونی ڕێك و پێکن لە هەرێمی
کوردستانی عێراق کە نزیکەی بۆ  ، ١٢١١١ئەگەر هەموو کەمپەکان بەڕێوەبچن لەوپەڕی توانایان .پارێزگای دهۆك پێشوەختە
چوار کەمپی بەڕێوە دەچێت و شەشی تری لە ژێر پەرەپێدان دان.



گروپێکی کار هەڵدەستن بە نۆژەنکردنەوەی باڵەخانەکانی کە تەواو نەکراون و بەسێهێڵدراون دەستی پێکردووە لە پارێزگای
دهۆك



زیاتر لە  ٢٠٠٠کەل و پەلی ناخۆراکی دابەشکراون لە پارێزگاکانی دهۆك و موسڵ و هەولێر و کەرکوك و میسان و بەغدا و
دیالە و کەربەال و زیقار و سلێمانی و واسیت لەالیەن هاوکارانی گرود بەدرێژایی ماوەی ڕاپۆرتکردنەکە.



هاوکاری وەرزی زستانەی هاوکارێك  ١٠١١خێزانی ئاوارەی لەناو کەمپەکان کردۆتە ئامانج ،هەرچەندە لەوانەیە ئەمە زیاد
بکات ،و  ٣١١١١خێزان لە هەرێمی کوردستانی عێراق .هاوکاریەکی زۆر بۆ پارێزگای دهۆك دەبێت کە دەکاتە (لەسەدا )٢٣
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دوابەدوای هەولێر کە دەکاتە (لەسەدا  )٦١و لە سلێمانی کە دەکاتە (لەسەدا  .)٤٠دابەشکردنەکان لەسەر بنەمای پێویستیەکان
دەبێت .کاری هەرە سەرەکی بۆ ئەو خێزانانە دەبێت کە هاوکاری وەرزی زستانەیان وەرنەگرتووە لە ساڵی ڕابردوو.
هاوکارەکە تەنها دەتو انن دابینی بکات بۆ ئەو خێزانە ئاوارانەی کە کۆمەکی دوو مانگی کیرۆسینیان وەرگرتووە لەم زستانە ،کە
پێك دێت لە  ٦١١لیتری بۆ هەر خێزانێك بۆ هەر مانگێك .کیرۆسینی ساڵی ڕابردوو بۆ چێشلێنان و گەرم کردنەوە دابین
کرابوو بۆ چوار مانگی زستان.
بۆشاییەکان و سنورەکان:


گروپەکە زانیاری کۆدەکاتەوە لەالیەن دەسەاڵتدارانی پارێزگای دهۆك بۆ دابین کردنی شیکاری قەزا بچووکەکان و شوێنە
دیاریکراوەکانی خێزانە ئاوارەکان و ئاوارەکانی تر کە هێشتا کەل و پەلی ناخۆراکیان وەرنەگرتووە .ئەمە ڕێگە دەدات بە
گروپەکە بۆ دەستنشانکردنی ئەو شوێنەی کە هیو یان هاوکاریەکی ناتەواو دابین کراوە بۆ ئاوارەکان.
لە هەڵسەنگاندنەکانی پارێزگای سلێمانی کە سێبەسێکراون بۆ ئەو ئاوارانەی کە لە سەنتەرەکانی کۆکردنەوەی ئاوارەکان یان لە
باڵەخانە تەواونەکراوەکان دەژین بۆ بڕیار دان لەسەر پێویستیەکانی وەرزی زستانەیان یان بۆ ئەگەری نۆژەنکردنەوەی ئەو
شوێنی نیشتەسێانە .هەتا ئێستا  ٦٣١١باڵەخانەی تەواو نەکراو و چۆڵکراو کراونەتە ئامانج بۆ نۆژەنکردنەوە لە پارێزگای دهۆك.
هەڵسەنگاندنەکە بەردەوامە لە بڕیاردان لە سەر سۆرەکانی نیشتەسێبوون و ژمارەی ئەو خەڵكەی کە تیایاندا دەژین بۆ
ئاشکراکردنی بۆشاییەکان لە هاوکاری.



تەندروستی
پێویستیەکان:


دەستگەیشتی باشتر بۆ هەردوو خزمەتگوزاریە سەرەتایی و ناوەندیەکانی چاودێری تەندروستی.



زیاد کردنی کۆمەکیە پزیشکیەکان ،لەوانە بۆ ئەو ئاوارانەی کە دەناڵێنن بە دەست نەخۆشیە درێژخایەنەکان.



زیاد کردنی چااڵکیەکانی بەرگری نیشتمانی بۆ دەست گەیشتن بە زۆربەی مندااڵن لە نێوان ئاوارەکان و ئاوارە سوریەکان و
کۆمەلگا خانەخوێکان.
زیاد کردنی دەستگەیشتن بۆ دانیشتووان بۆ خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی ئافرەتانی دووگیان و چاودێری کەم کوریەکانی
منداڵ بوون.



وەاڵمدانەوە:


گروپەکە خزمەتگوزاری فریاگوزاری چاودێری تەندروستی بۆ  ٠١١ئاوارە دابین دەکات لە کەمپی عەربەت ،پارێزگای
سلێمانی و پارێزگای دیالە لە کەمپی ئاوارەکانی خانەقین .خزمەتگوزاریەکانی تاقیگە داواکراون بۆ هەردوو کەمپی ئاوارەکان.



دوابەدوای پارێزگاری بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی دەستگەیشتن ،هاوکارانی گروپەکە کوتانی دژی ئیفلیسیان گەیاند،
دەرمانەکانی دژی نەخۆشی سی و دەرمانە زۆر پێویستەکانی تر بۆ بەرێوەبەرایەتی تەندروستی پارێزگای موسڵ.



هەڵمەتی کوتانی دژی ئیفلیسی ئەنسام درا لە نێوان  ٤١تا  ٤٠ی ئەیلول بە ئامانسی پێنج ملیۆن منداڵی خوار تەمەنی پێنج سااڵن
لەسەدا ٠٠ی ئامانسەکە بەدەستهێنرا.



نۆرینگەیەکی نەخۆشی لە کەمپی ئاوارەی شاریە لە پارێزگای دهۆك ،دابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی ئافرەتانی
دووگیان و نۆرینگەیی لە نێوان خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکانی تر ،خشتەی بۆ دانراوە کەوا زوو دەست پێبکات.
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گروپەکە خزمەتگوزاری سەرەتایی چاودێری تەندروستی بۆی دابین کراوە بۆ ئاوارەکانی کە دەکەونە پارێزگای دهۆك سن
نۆرینگەی گەڕۆك بەکاردەهێنن کە بەڕێوەدەچن هەموو ڕۆژێك لە کەمپەکانی شاریە و زاخۆ .شاری کەرکوك دوو نۆرینگەی
گەڕۆك کارەکان بەڕێوە دەبەن.



بۆشاییەکان و سنورەکان:


نەبوونی ئاسای دەبێتە ڕێگر لەبەردەم دەستگەیشتن بە پارێزگاکانی زیان بەرکەوتووی ملمالنن وەکو ئەنبار و کەرکوك و
سەاڵحەددین و ناوچەکانی تر.
هاوکارانی تەندروستی کەمتر لە عێراق کارەکان بەڕێوە دەبەن ،سەرەڕای گروپەکان بانگەشەی هاوکارانی زیاتر دەکەن بۆ
دەستپێشخەری لە ناو کەرتەکە و هاوکاریکردن لەداخستنی بۆشاییەکانی عێراق کە پێویستیەکانی تەندروسیتی زیاد دەکات.



پاراستن
پێویستیەکان:


ڕاپۆرت هەن لەبارەی بەڵگەنامەی پێناسەی ئاوارەکان ئاڵۆزکراون لەالیەن دەسەاڵتداران تاوەکو کۆنترۆڵی سولەیان بکەن.
سنوردارکردنی سولەی ئاوارەکان ڕێگریان دەکات کە بتوانن بە دوای ڕێگای ژیان و گوزەرانی سێگرەوە بگەڕێن.



نەبوونی هاوکاری دەروونی و ئاسانکاریەکانی داهینان بۆ مندااڵن ،دەرفەتە سنوردارەکان بۆ پەروەردە ،و دەستگەیشتنی ناتەواو
بۆ ئاوی خواردنەوەی سەالمەت و سل و بەرگی زستانە دەستنیشانکراون وەکو پێویستی بەپەلەی کۆمەڵگای ئاوارەکان.



چاودێرانی پاراستن لە پارێزگای دهۆك تێبینیان کردووە کە زۆربەی ئاوارەکان داوای پارەی کا و سل و بەرگی زستانە و
پێخە دەکەن .ئاوارەکانی کە لە قوتابخانەکان و باڵەخانە گشتیەکان دەمێننەوە مەترسی لە دەرکردنیان دەردەبڕن.

وەاڵمدانەوە:


هەڵسەنگاندنی چاودێری پاراستنی بەردەوام  ١٤٤٠٢٢کەس لە خۆ دەگرێت کە دەکاتە ( ٢٣٠٦٠خێزان) سێبەسێکراون لەوەتەی
مانگی شوباتی  .٦١٤١لەو ژمارەیە ٤٦٤١٠ ،حالەت سەلمێنراون بۆ هاوکاری دارایی کا  ٤٠٦١٣ ،حالەت هاوکاری یاساییان
وەرگرتووە و ڕەوانەکردنەکان ئەنسام دراون بۆ  ٢١٦٢کەس کە پێویستی دیاریکراویان هەیە .هاوکاری دەروونی بۆ ٠٤٠٣
منداڵ و  ٤٦١قوربانی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی دابین کراون ٤٣٠٤٣ .کەل و پەلی ئافرەتان دابەشکراون بۆ
توندوتیژی سێکسی و شێوەکانی تری توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی.



حکومەتی هەرێمی کوردستان ،بەهاوکاری لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکان ئاژانسەکانی تر ،پەرە بە پالنێکی تۆمارکردنی
چڕوپڕی ئاوارەکان دەدەن بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


هەڵسەنگاندنەکانی ئەم دواییە بۆشاییەکانی هاوکاری دەستنیشان دەکەن بۆ ئاوارەکان لە ناوچەکانی دەستگەیشتنی ئەستەم ،لەوانە
پارێزگای ئەنبار.



توانایەکی سنوردار هەیە لە نێوان هاوکاران بۆ دابین کردنی خزمەتگوزاری پاراستن بۆ کەمپەکانی پالن بۆ دانراو بۆ
ئاوارەکانی پارێزگای دهۆك.
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پەروەردە
پێویستیەکان:


هەروەك لە ٣١ی ئەیلول ،ئاوارەکان  ١٣٠قوتابخانەیان داگیرکردبوو لە پارێزگای ئەنبار ٢٠ ،قوتابخانە لە پارێزگای دیالە،
لەگەڵ  ٤٣٠قوتابخانەی تری داگیرکراو لەالیەن گروپە چەککدارەکان .لە بەغدا  ٦٠قوتابخانە داگیرکراون یان زیانیان
بەرکەوتووە بەهۆی ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان .لە پارێزگای دهۆك  ٠١٤قوتابخانە لەالیەن خێزانە ئاوارەکان داگیرکراون و
 ٤٦٠قوتابخانە بەم دواییە چۆڵکران .داگیرکردنەکان دەستپێکی سالن ئەکادیمی  ٦١٤٠/٦١٤١دوادەخەن.



پێویستیەك هەیە بۆ پارێزگاری بۆ بۆشاییە تەرخانکراوەکان بۆ باڵەخانەکانی پەروەردە لە کەمپە نو دامەزراوەکانی ئاوارەکان.



هاوکاری دەروونی بۆ هەردوو مندااڵن و مامۆستاکان داوای پرۆسەکە دەکەن بۆ ناو وەاڵمدانەوەی پەروەردە.

وەاڵمدانەوە:





وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێبەریەکان پەرەپێدەدات لەگەڵ هاوکاری گرود ،بۆ نۆژەنکردنەوەی
قوتابخانەکان کە پێشوەختە لەالیەن ئاوارەکان داگیرکرابوو .لە نێوان پێشنیارەکان بریتین لە بەکارهێنانی کۆمەڵەکانی مامۆستای
خێزانی بۆ هاوکاریکردن لە نۆژەنکردنەوەکان.



مەنهەسی عەرەبی نیشتمانی عێراق بە  ٠٠٢ئاوارە دەگوترێتەوە بۆ مندااڵنی پۆلی یەك تاوەکو پۆلی شە کە دەکاتە ( ١٢٠
کور و  ٠١٠کو) لە دوو پۆلی خوێندنی ناو ڕەشماڵ لە شاری هەولێر لە قەزای عەنکاوە ( لە کلێسای مارت شمونی و نزیك
هۆڵی مەرحەبا)



لە کەمپی ئاوارەی بەحرکەی هەولێر  ٠١٤منداڵ کە دەکاتە ( ٣٢٠کوڕ و  ١٠٣کو) لە چااڵکیەکانی پەروەردەیی و داهێنانەکان
ئامادەییان هەیە .چاودێری سەرەتایی منداڵێتی و پەرەپێدانی پرۆگرامدانان ،هاوکاری و چاودێری کردنی بەردەوامی هەیە بۆ
 ٤١٠مندااڵن لە نێوان تەمەنەکانی سن سااڵن تاوەکو شە سااڵن کە دەکاتە ( ٠٠کوڕ و  ٢١کو) ٤٠٦١ .زیاتری کەدەکاتە
( ٤١٣٠کوڕ و  ٠٠٢کو) لە قوتابخانەی شارەوانی شەقالوە ئامادەییان هەیە.



لە فادیە ،لە پارێزگای دهۆك ،ژینگەیەکی مندااڵنە دابین کراوە بۆ  ٦٠٤منداڵ کە دەکاتە (  ٤١٠کوڕ و  ٤٦٣کو) لە
تەمەنەکانی نێوان  ٣تا  ٤٠ساڵی .لە پارێزگای دهۆك لە قوتابخانەی ڤارسیتی کەرتی مندااڵنە هەن بۆ  ٤٠١منداڵ کە دەکاتە
( ٠٣کوڕ و  ٠٠کو) بە دابین کردنی ژمارەیەك لە باڵەخانە پەروەردەیی و داهێنانەکان.



لە قوتابخانەکانی خانکن و شاریە لە پارێزگای دهۆك  ٤٠٦١منداڵ دەستیان دەگات بە چااڵکیەکانی داهێنان لە ڕێگەی
دامەزراندنی  ٤١سەنتەری پەرەپێدانی مندااڵن.
بنیاتنانی سێ ژینگەی فێربوونی جێگرەوەی پێش فابریکی بۆ فێرکردنی مندااڵن لە شێوەی عەرەبی تەواوکراون لە زەهاوی ،لە
پارێزگای سلێمانی.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


ڕوونکردنەوەکان بۆ تۆمارکردنی مندااڵنی ئاوارە بۆ ناو قوتابخانەکان داواکراوە لەالیەن حکومەتی عێراق .گروپەکە
بەردەوامە لە پارێزگاری بۆ وەزارەتی پەروەردە و بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە بۆ ڕێبەری ڕوون تاوەکو دابمەزرێن بۆ
ئاوارەکان یان قوتابیە ئاوارەکان تاوەکو بخرێنە ناو قوتابخانەکان شێوەی عەرەبی.



نەك هەموو منداڵە ئاوارەکان تەمەنی قوتابخانەیان هەیە کە لە کۆمەڵگا خانەخوێکان دەژین بتوانن ئامادە ببن لە قوتابخانەکان
بەهۆی قەرەبالغی و ئاستەنگەکانی زمان.
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ئاوارەبوون و نەبوونی ئەمن و ئاسای

لە هەند ناوچەدا ئەستەمی دێنێتە کایەوە بۆ کۆکردنەوەی زانیاری وشیکاری.

کەل و پەلەکان
پێویستیەکان. :



پرۆگرامی وەرزی زستانەی کۆمەڵگای مرۆیی خشتەی بۆ دانراوە تاوەکو بەزوویی دەستپێبکات داواکان بۆ خەزنکردنی
کۆگای زیاتر و توانای گواستنەوە پێشبینی کراوە لەالیەن هاوکارانەوە.

وەاڵمدانەوە:


گروپەکە هەماهەنگی دەکات لەگەڵ ڕێکخەری هەماهەنگی و هاوکاری مرۆیی بۆ کۆکردنەوەی ئەوەی ماوەتەوە لە  ٠١١١تەن
بەخشینەکانی دووالیەنە کە وەرگیراوە لەالیەن بەخشەرانی ئەوروپی لە مانگی ئابدا .دوو لە هاوکاران خشتەیان بۆ دانراوە کەوا
دەست بکەن بە کۆکردنەوەی بەخشینە زۆرەکان لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر لە ڕۆژی ٤ی مانگی .٤١



کۆگای دهۆك کارەکە بەڕێوە دەبات بەشێوەیەکی ئاسایی و گروپەکە ڕەزامەندی لەسەر داوایەکی هاوکاری داوە بۆ خەزنکردنی
نزیکەی  ٣٠تەن کە کەل و پەلی ناخۆراکی لە باڵەخانەکە .فریاگوزاری هاوکاری خەزنکردنی کۆگا لەبەردەستدایە لە
باڵەخانەی گروپەکە لە هەولێر.

بۆشاییەکان و سنورەکان:
پێناسەکردنی ڕێسا و یاسایە نوێیەکان لەالیەن خزمەتگوزاری ئاسایشی فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر بۆ گەیاندن و
پاککردنەوەی بارهەڵگری مرۆیی کە دێتە ژوورەوە لە ڕۆژی ٦٠ی ئەیلول .گروپەکە دەستنیشانکراوە وەکو خاڵی گرنگی نەتەوە
یەکگرتووەکان بۆ پاککردنەوەی بارهەڵگرە نوێیەکە .هەموو ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان دەبێت خالێکی گرنگ دەستنیشان
بکەن بۆ ئاگادارکردنەوەی گروپەکە لە سولەی بارهەڵگرەکە و ڕادەستکردنی بەڵگەنامەی پەیوەندیدار پێ گەیشتنی گەشتەکانی
کە بارهەڵگری مرۆیی دەگوازێتەوە بۆ هەولێر .لەوەتەی یاسا نوێەکان کە کاریگەری هەبووە ،یەك گەشتی بارهەڵگری یونیسێ
گەیشتووە لە ڕۆژی ٦٠ی ئەیلول و بارهەڵگرەکە پاكکراوەتەوە لە ڕۆژی دواتر.



گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان
پێویستیەکان:
کۆمەڵگای مرۆیی داوای فریاگوزاری تەکنەلۆسیای زانیاری و خزمەتگوزاریەکانی پەیوەندی دوورە دەست دەکات .دابین کردنی
خزمەتگوزاریەکانی ڕادیۆ لە شارە گەورەکان ئاسایشی ستافی مرۆیی باشتر دەکات ،لەوکاتەی دابین کردنی خزمەتگوزاری
ئینتەرنێت لە کەمپەکان ڕێگە بە ڕێکخراوەکانی مرۆیی دەدات بۆ گفتوگۆ و هەماهەنگی بەڕێوەبردنی کارەکان بە شێوەیەکی
کاریگەرتر .



وەاڵمدانەوە:


ژووری ڕادیۆ لە کەمپی دۆمیز ،کە دەکەوێتە  ٦١کم لە باشوری ڕۆژهەاڵتی شاری دهۆك ،ئێستا بە باشی کاردەکات لە دوای
ڕاهێنانەکەی بەکاربەرەکان.



بەستنەوەی ئینتەرنێت لە کەمپی دۆمیز لە ڕێگای شەپۆڵی پێکەوەبەستن لە شاری دهۆك .گروپەکە ئەم بەستنە بەبن وایەرە
دابەشدەکات بۆ هەموو ڕێکخراوە مرۆییەکان لە بەڕێوەبردنی کەمپەکە.
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بۆشاییەکان و سنورەکان:


خزمەتگوزاری ڕادیۆ لە ناوچە سەرەکیەکانی کارکردن ،وەکو شارە کانی هەولێر و دهۆك و سلێمانی ،ئێستا لەبەردەستی
ڕێکخراوە ناحکومیەکاندا نیە .خزمەتگوزاریەکانی ڕادیۆی  UNAMIسنوردارن بۆ ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان و
لەبەردەست دان تەنها لە شێوەی ژمارەیی ،لەوکاتەی زۆرینەی ڕێکخراوە ناحکومیەکان شێوازی ئەنەلۆگ بەکاردەهێنن.



ئێستا گروپەکە تەنها دەستی دەگات بە چوار لەرەلەری دووانی کە گروپەکە سنوردار دەکات کە تەنها توانای هەبێت بۆ ناردنی
چوار کەناڵی ڕادیۆی  VHFلەسەرتاسەری هەرێمی کوردستانی عێراق .ئەمە ڕێگر دەبێت لە ژمارەیەك شوێن لەوەی کە
خزمەتگوزاریەکانی ڕادیۆ دەتوانر بنێردر بۆ دوو کەناڵ .ئەمە مانای وایە کە ڕێکخراوە ناحکومیەکان و کۆمەڵگای
نەتەوە یەکگرتووەکان تەنها دەتوانن یەك کەناڵیان هەبێت.



بەستنەوەی ئینتەرنێت داواکراوە لەالیەن ڕێکخراوە مرۆییەکان کە کارەکە بەڕێوە دەبەن لە کەمپەکانی ئاوارەکان لە ناوچەکانی
دەوروبەری شارەکانی دهۆك و سلێمانی.

ڕێکخستنی گشتی
پالنی وەاڵمدانەوەی ستراتیژی چاوپیاخشێنراو کە ماوەی مانگی شوباتی  ٦١٤١تاوەکو مانگی ٤٦ی  ٦١٤٠لەخۆ دەگرێت لە
هەنگاوەکانی کۆتایی دایە لە ڕاوێژکردن لەگەڵ تیمی مرۆیی وواڵت و حکومەتی عێراق و دەستی پێدەکرێت لە ناوەڕاستی مانگی
.٤١
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زانیاری لەسەر قەیرانەکە
لەوەتەی کەوتنی موسڵ لە  ٠ی حوزەیران ،گروپە چککدارەکانی ئۆپۆزسیۆن ،لەوانە بەعسیەکان ،میلیشیا عەشایریەکان و ئەندامانی
پێشووی ڕژێم  /سەربازی ،شان بە شان لەگەڵ دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و ڕۆژهەاڵتی عەرەبی ،ڕووبەرێکی فراوانیان لە
پارێزگاکانی عێراق کۆنترۆڵکردووە لەوانە موسڵ ،سەالحەدین و دیالە .شارەکانی موسڵ و تکریت و تەلعەفەر و بێسی و قوایەرە و
سنسار و سلێمان بەگ و ڕەشید و حەوێسە و ریا ز و فەلەسە و سەقالویە ،ئێستا لەژێر کۆنتۆڵی گروپە چەکدارەکانی بەرهەڵستکاران
دان .لەوەتەی مانگی  ٤ڕووبەرێکی زۆری ئەنبار لە ژێر کۆنترۆڵی داع دایە .ئەمە بووە هۆی ئاوارەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە
دانیشتووانی ناوخۆی عێراق .ئێستا عێراق بە گەورەترین دانیشتوانی ئاوارەبووی ناوەخۆ لە هەموو سیهان دادەنرێت؛ زیاتر لە 1.8
ملیۆن ئاوارەبووان هەن لەوەتەی مانگی ٤ی ئەم ساڵ.

بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:
 manzi@un.org,باربەرا مانزی ،سەرۆکی نووسینگە،
 +964 (0) 750 312 9201مۆبایل عێراق:
دەیید سوانسۆن ،ئەفسەری زانیاری گشتی،
+964 (0) 750-377-0849مۆبایل عێراق

swanson@un.org

: @OCHAIraqبەدوا داچوون بۆ ئۆتچا عێراق بکەن لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی تویتەر

 https://iraq.humanitarianresponse.infoبۆ بە دەستهێنانی زانیاری زیاتر تکایە سەردانی ئەم ماڵپەرە بکەن:
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