قەیرانی ئاوارەکانی عێراق
ڕاپۆرتی بارودۆخ ژمارە ٥٢( ١٨ .ئۆکتۆبەر –١١ی ئۆکتۆبەر)

ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی مرۆیی ئامادەکراوە .ماوەی ٥٢ی
ئۆکتۆبەر هەتا ١١ی ئۆکتۆبەر لە خۆدەگرێت .لەبەر گۆڕانی هەڕەمەکی بارودۆخەکە ئەگەر هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان کە بە لیستێك لەو
ڕاپۆرتە دانراون چیتر دەقیق نابێت .ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  ٥١١٢/١١/٧دا باڵودەبێتەوە.

هەواڵە سەرەکیەکان


لەوەتەی مانگی ١ی ،٥١١٢
 ١.١ملیۆن خەڵك ئاوارەبوون و
پەرتەوازەبوون لەسەرتاسەری
 ١١٥٨شوێن لە ناو عێراق.



لەسەرتاسەری عێراق،
١.٥١ملیۆن ئاوارە پێویستیان بە
شوێنی نیشتەجێبوون و هاوکاری
کەل و پەلی ناخۆراکی هەیە.
خەمالندنێکی  ١١١١١١خەڵك
پێویستی بەپەلەیان هەیە بۆ
هاوکاری وەرزی زستانە.



بەبێ پاڵپشتیەکی دارایی بەبڕی
 $ ٧١.٥ملیۆن دۆالر بۆ
هاوکاری خۆراك بۆ  ٥.٨ملیۆن
خەڵك ،کۆمەکیەکە لەوانەیە
تەواوببێت لە مانگی ١ی
.٥١١٢



چەند کەم و کوڕیەکی پزیشکی
هەیە لە پارێزگای موسڵی شاری موسڵی کۆنتڕۆڵکراو لەالیەن داعش.

د

تێروانینێکی بارودۆخەکە
ژمارەی کەسە ئاوارە ناوەخۆییەکان (ئاوارەکانی ناوەخۆیی) لە مانگی  ١تاوەکو  ٥١١٢/١١/٥١چاویان پیاخشێندراوەتەوە کەوا زیادی
کردووە لە  ١.٨ملیۆن بۆ  ١.١ملیۆن خەڵك لەسەرتاسەری  ١١٥٨شوێن .ئاوارەبوونەکانی ئەم دواییە لە مانگی  ٥١١٢/١١بە
شێوەیەکی گەورە سەری هەڵدا لە پارێزگاکانی ئەنبار و موسڵ و دیالە .نزیکەی لەسەدا ٢٧ی هەموو خەڵکانی ئاوارەی عێراق کە
دەکاتە ( ١٢٨١١١خێزان ،کە دەکاتە نزیکەی  ٨٨١٨٧٨کەس) دەکەونە هەرێمی کوردستانی عێراق و هەرێمەکانی سنوری
جێناکۆکیەکانی ئاکرێ و شێخان ،لە پارێزگای موسڵ؛ کفری و خانەقین لە پارێزگای دیالە.
پارێزگاکانی لەگەڵ گەورەترین ژمارەی دانیشتووان ماڵەکانی خۆیان بەجێهێشتووە لەوەتەی مانگی ١ی  ٥١١٢بریتین لە موسڵ بە
 ١٢١٥٢١خێزان کە دەکاتە (لەسەدا ٢١ی کۆی ژمارەی ئاوارەبوون) و ئەنبار لەگەڵ  ٨٧١١١خێزان کە دەکاتە (لەسەدا .)٥٨
سیستەمی بەدواداچوونی ئاوارەبوون تێبینی دەکات کەوا ڕوون و ئاشکرایە کە ئاوارەبوون بە شێوەیەکی سەرەکی لە پارێزگاکانی
باکور و ناوەڕاستی عێراق سەری هەڵداوە .هەرچەندە ،لەسەدا ١١ی هەموو ئاوارەکان لە ناو عێراق ،یان  ١١٨٨٧٢٢خەڵك لە
پارێزگای زێدی خۆیان هەاڵتوون ،لەگەڵ زیاتر لە سێیەکی لە پارێزگاکانی خۆیان ماونەتەوە و زۆربەی جار لە ژێر کۆنتڕۆڵی گروپە
+ 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.
Coordination Saves Lives
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چەککدارەکان دەژین .پارێزگای دهۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق وەرگری زۆرترین ئاوارەیە کە دەگاتە نزیکەی چارەگێکی
(لەسەدا )٥٢ی حاڵەتەکانی ئاوارەی عێراق ،لەگەڵ زیاتر لە  ٢٢١١١١کەسی ئاوارە کە بەدوای ئاوارەبوون دەگەڕێن لەسەرتاسەری
هەر چوار قەزاکەی سمێل و زاخۆ و دهۆك و ئامێدی .وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران دەیخەملێنیێت کە لەناوەوە و دەوروبەری شاری
کەرکوك  ٢٢١١١حاڵەتی خێزانی ئاوارە هەن کە دەکاتە ( ١١١١١١کەس).
دانیشتووانانی ئاوارە لەسەرتاسەری عێراق بەدوای شوێنی نیشتەجێبوونی جۆراو جۆر دەگەڕێن ،لە مانەوە لەگەڵ خێزانانی
خانەخوێ ،باوترین ئامادەکاریەکان کە دەکاتە (لەسەدا  ،)٥٨یان لە خانوی بەکرێ ،وەکو ئۆتێلەکان و باڵەخانەکان کە دەکاتە (لەسەدا
 )٥١هەرچەندە ،بەشێکی بەرچاو تەواوی ئاوارەکان ،لەسەدا  ١١کە دەکاتە ( ١٨١٧١خێزان) ،بەدوای پەنابەرێتی گەڕاون لە
ئامادەکاریەکانی شوێن نیشتەجێبوونی جێگرەوە وەکو قوتابخانەکان و باڵەخانە ئایینیەکان و باڵەخانە تەواونەکراوەکان و چۆڵکراوەکان.
باڵەخانە چۆڵکراوەکان بریتین لە نیگەرانیەکی تایبەت بۆ هاوکارانی مرۆیی هەروەك ئەو باڵەخانە چۆڵکراوانە زۆربەی جار مەترسی
زیاتر دروست دەکەن لە بۆگەن بوون و پیسبوون لەگەڵ دیوارەکان و سەقفەکان دەڕوخێن بە بەراود لەگەڵ زۆربەی باڵەخانە
تەواونەکراوەکان.
ژمارەیەکی زۆری خێزانەکان لە ئامادەکاریەکانی شوێنی نیشتەجێبوونی ناڕێك دەمێننەوە کە ناگونجێن بۆ بارودۆخەکانی کەش و
هەوای زستان .ئەمەش بە شێوەیەکی تایبەتی جدییە لە پارێزگاکانی کە زۆربەی خەڵکی ئاوارە لەخۆدەگرن ،کە لە هەرێمەکانی پلەی
بەرزن وەکو پارێزگای دهۆك ،و کە خراپترین کەش و هەوای وەرزی زستان بەخۆیەوە دەبینێت ،لەو شوێنەی کە پلەکانی گەرما دێتە
خوارەوە بۆ  .١٢-بەاڵم هاتنە خوارەوە لە پلەکانی گەرما ،بەتایبەتی لە هەرێمە بیابانیەکان لە شەودا دووچاری دەبنەوە لەسەرتاسەری
وواڵت.
 ١.٥١ملیۆن ئاوارە پێویستیان بە هاوکاری شوێنی نیشتەجێبوون و کەل و پەلی ناخۆراکی هەیە لە عێراق ،لەگەڵ خەمالندنێکی
 ١١١١١١خەڵك کە پێویستیان بە هاوکاری بەپەلەی وەرزی زستانە هەیە .چااڵکیە پالن بۆدانراوەکانی وەزی زستانە لە نێوان مانگی
 ٥١١٢/١١و مانگی  ٥١١٢/١داوای بەشداری کۆمەك بەخشەرانی نوێ دەکات بە  $ ١٧٥ملیۆن دۆالر بۆ ژمارەیەك پڕۆژە لە
پالنی ستراتیژی وەاڵمدانەوەی عێراق (مانگی شوباتی  ٥١١٢بۆ مانگی .)٥١١٢/١٥


 ٢٢١١١١خەڵکی ئاوارە لەوانە  ٥٥٢١١١منداڵ کە (مندااڵنی تەمەن  ١مانگان تاوەکو  ١٢سااڵن) پێویستیان بە
جل و بەرگی گەرمی زستانە و پێاڵو هەیە ،بە تێچووی  ٧.٢ملیۆن دۆالر.



 ٢١١١١١خەڵکی زیان بەرکەوتوو پێویستیان بە شوێنی نیشتەجێبوونی ڕێك و پێك هەیە (لەوانە ڕەشماڵەکان وەکو
لە دواهەمین ڕاپۆرت) .چارەسەریەکانی شوێنی نیشتەجێبوون بۆ ئەو  ٨١١١١خێزانەی کە دەکاتە (١١١١١
ڕەشماڵ و  ٢١١١١پێداویستی چەسپکردن کە پێك دێت لە هێلی ناوەوە بۆ ڕەشماڵی خێزانێك لەگەڵ یەك دیوار
لەناو ڕەشماڵ ،پێنج فەرشی گەرم کەرەوە بۆ زەوی ،و هەشت تەختەی پۆلیسترینی بۆ چەسپکردنی سەر زەوی).
ئەمەش تێچووەکەی دەگاتە  $٢١.١ملیۆن دۆالر.



 $٥٢ملیۆن دۆالر پێویستە بۆ  ١١١١١١خەڵك بۆ پاکێتەکانی رزگارکردنی وەرزی زستانەی کەل و پەلە
ناخۆراکیەکان؛  ٢١١١١خێزان پێویستیان بە کەل و پەلەکانی ناخۆراکی وەرزی زستانە هەیە کە شەش بەتانی
گەرمکەرەوە و یەك پارچەی پالستیکی و یەك گالۆن بۆ سووتەمەنی و ئاو بەبێ جیاوازی ،یەك تەباغ و هەروەها
 ٢١لیتر کیڕۆسین بۆ هەر مانگێك .بەبێ پرۆسەی پاڵپشتی دارایی  $٧١.٥ملیۆن دۆالر بۆ خۆراکی  ٥.٨ملیۆن
خەڵك کە داوای هاوکاری دەکەن هەتا مانگی نیسانی  ،٥١١٢کۆمەکیەکە لەوانەیە تەواوببێت لەدوای مانگی
.٥١١٢/١



نەخۆشیەکان پێشبینی دەکرێن کەوا زیادبێت بە درێژایی مانگەکانی زستان .زیاتر لە نیوەی دانیشتووانانی ئاوارە
پێدەچێت پێویستیان بە هەندێ لە جۆری هاوکاری پزیشکی هەبێت بۆ ماوەی وەرزی زستان.



نەخۆشیەکان پێدەچێت ڕوولەزیادبوون بکەن ئەگەر ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە و فرێدانی پاشماوە دەستنیشان
نەکرێن لە شوێنەکانی ئاوارەکان.



دابەشکردنی  ٥٢١١١١پێداویستی پاك و خاوێنی کە تێچووی دەگاتە  $٥١.٥ملیۆن دۆالری ئەمەریکی .پاراستنی
پاك و خاوێنی بەشێکی گرنگە لە مانەوە بە لەشێکی تەندروست ،بەاڵم خێزانەکانی کە لە ماڵەکانی خۆیان
هەاڵتوون زۆربەی جار هەوڵ دەدەن بۆ کڕینی ئەو کۆمەکیە پێویستیانە.

نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی (ئۆتچا)
هەماهەنگی خەڵکی ڕزگاردەکات | www.unocha.org
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تەحەددایە بەرچاوەکان بوونیان هەیە لە کڕین و بەرهەمهێنانی کەل و پەلەکانی ناوماڵ لەسەر بازاڕەکانی نیشتمانی و هەرێمی و
نێودەوڵەتی .لە هەندێ حالەتدا کڕینی کەل و پەلەکان دەخەملێنرێت کەوا دوو تا سێ مانگ بخایەنێت .نرخەکانی سووتەمەنی
تەحەددایەکانی گەرم کردنەوە بەرەو خراپی دەبەن لەم وەرزی زستانە دا؛ نەبوونی کۆمەکی نەوتی وواڵت بۆ ئاوارەکان مانای وایە
کە جیاوازی سەدا  ٢١١لە تێچووەکانی سووتەمەنی .هەرچەندە بەرهەم هێنانی نەوت بەهۆی ملمالنێکەوە زیانی بەرنەکەوتووە ،بەاڵم
توانای پااڵوگە زیانی بەرکەوتووە .هاتنە خوارەوەی نرخەکانی نەوتی نێودەوڵەتیش دەبێتە مایەی فشار بۆ حکومەتی عێراق .هیچ
ناردنێکی نەوت لە ئارادا نەبووە لەالیەن شاری کەرکوكی کۆنتڕۆڵکراو لەالیەن پێشمەرگەی کوردستان لەوەتەی مانگی ،٥١١٢/١
هەروەك هێلی بۆڕی نەوت بۆ بەندەری جیهانی تورکی کاری نەکردووە بەهۆی هێرشەکانی گروپە چەككدارەکان.
هەرچەندە ،سروشتی ملمالنێیەکەش ئەو سەرچاوانەی کە لەبەردەستدایە پەکیان دەخات ،بەتایبەتی بۆ ئەو ئاوارانەی کە لە ناوچەکانی
ژێر کۆنترۆڵی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و شام (داعش) و هاوکارانی داعش لە گروپە چەککدارەکانن ،کە ئەوان تەنها دەتوانن
دەستیان بگات بە هاوکاری مرۆیی بە هەڵقۆستنەوە یان بە سنورداری .کەم و کورتیەکی بەرچاو هەیە لە دەرمان لە ناوچە
کۆنتڕۆڵکراوەکانی داعش لە شاری موسڵ لە پارێزگای موسڵ ،لەوانە بۆ چارەسەری نەخۆشیە درێژخایەنەکان ،وەکو نەخۆشی
شەکرە و زەخت .هەروەها کەم و کورتیەك هەیە بۆ چارەسەری کیمیایی لە نەخۆشخانەی تایبەت بە ژێرپەنجە و شیکاری
چارەسەریەکانی گورچیلە هەروەها فشارێکی زۆر لەسەر کۆمەکیەکانی دەرزی کوتان هەیە.
داعش و هاوکارانی لە گروپە چەککدارەکان گەمارۆیەکی کاریگەریان داناوە و نکۆڵی دەکەن لە چوونەژوورەوەی خۆراك و
پێداویستیە سەرەکیەکانی ناوماڵ و بەنزین بۆ پارێزگای ئەنبار لە شاری ئەلبەغدادی و دانیشتووانەکەی کە دەگاتە نزیکەی ١٧١١١
کەس ،کە نزیکەی  ٢١١١خێزان لەخۆ دەگرێت کە دەکاتە ( ٢٥١١١کەس) .حکومەتی عێراق بەم دواییە  ١١تەن لە هاوکاری
مرۆیی بە ڕێگای ئاسمانی نارد بۆ کۆمەڵگا گەمارۆدراوەکان ،نزیکەی لەسەدا ١٢ی پێویستیەکان ،و ئەمەش دوابەدوای کۆمەکی
 ٧١١١ژەمی حەالل بەڕێگای ئاسمانی لەالیەن ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بۆ پارێزگای نزیك بنکەی سەربازی ئەلئەسەد
فڕێدرایە خوارەوە.
نزیکەی  ٥.٥ملیۆن خەڵك لە پێویستیدان( ،لە کۆی  ٢.٥ملیۆن خەڵك کە لە پێویستی دان) ،کە ئێستا ئەوان بە بەردەوامی لەودیوی
دەست گەیشتنی هاوکارانی مرۆیین هەروەك ئەوان لە ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی داعش و گروپە چەککدارەکانی هاوکارانی داعش
دان .سەرەڕای دەستگەیشتنی زۆر خراپی سنوردارکراو ،هاوکارانی مرۆیی هێشتا بە دوای دەرفەتێك دەگەڕێن ،بەبێ ئەوەی
بنەماکانی بێ الیەنی مرۆیی بخەنە مەترسیەوە ،بۆ گەیاندنی هاوکاری لەو شوێنەی کە دەکرێت .سەالمەتی و ئاسایشی ستاف،
سوودمەندان و ئۆپەراسیۆنەکان ،بۆ گەیاندنی هاوکاری مرۆیی (هەردوو ڕاستەوخۆ و لە دوورەوە) ئەوانەش بریتین لە تەحەددایەك.
هەروەك ،هاوکاری مرۆیی نەگەیەنراوە بە بڕی تەواو بۆ پڕکردنەوەی پێویستیە هەرە سەرەکیەکان لەو ناوچانە.
دەستگەیشتن بە ناوچەکانی ئەم دواییەی کۆنتڕۆڵکراو لەالیەن داعش و هاوکارانی داعش لە گروپە چککدارەکان بۆتە ئاستەنگ
بەهۆی هەبوونی تەڵەی داعش و کێلگە مینڕێژەکان کەوا گەڕانەوەی خەڵکی ئاوارە بە سەالمەتی دوادەخات .لە دوای هێزەکانی
ئاسایشی عێراق و میلیشیا شیعەکان کە بەم دواییە پارێزگای بابل شارۆچکەی جرف ئەلسەخریان گرتە دەست ،سەرەڕای ئەو
کاوڵکاریە زۆرەی لە ئەنجامی شەڕێکی توند هاتە کایەوە ،خەمالندنێکی  ١١١١چەك و تەقەمەنی جەنگ و کێڵگە مینڕێژەکان
لەالیەن داعش بەجێهێڵدراون بە درێژایی پاشەکشەیان لە شارۆچکەکە بە دووری  ٢١کیلۆمەتر لە باشوری بەغدا.

وەاڵمدانەوەی مرۆیی
ئاو و پێداویستی پاك و خاوێنی و خاوێنکردنەوە
پێویستیەکان:


دەسەاڵتدارانی ناوەخۆ لە پارێزگاکانی واسیت و میسان و زێقار داوای هاوکاری دەکەن بۆ ئاو و خاوێنکردنەوە و پێداویستی
پاك و خاوێنی بۆ چەسپ کردنی تەوالێتە گەڕۆکەکان و حەمامەکان ،بۆ کەمپە تازە دامەزراوەکان لە ئەلڕەحمەی پارێزگای
میسان و چێبایش لە پارێزگای زیقار.
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وەاڵمدانەوە:


سنورداریەکانی ئەمن و ئاسایش لە پارێزگای ئەنبار نەبۆتە ڕێگر لە بەردەم هاوکاری ئاو و خاوێنکردنەوە و پێداویستی پاك و
خاوێنی بۆ  ٢١١١ئاوارە لە ڕێگەی دابین کردنی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان ،تەوالێتە گەڕۆکەکان و حەمامەکان و تانکیە
ئاوەکان بۆ ئەلڕەحالیە و ئەلخالدیە و ئەلحەبانیە.



دەسەاڵتدارانی پارێزگای دیالە دامەزراندنی دوو کەمپە نوێیە پێشنیارکراوەکانیان لە خانەقین ڕاگەیاند .یەك کەمپ کەرەڤانەکان
لە خۆدەگرێت بۆ پاڵپشتی شوێنی نیشتەجێبوون لەالیەن حکومەتی ناوەخۆ لەوکاتەی کەمپی دووەم هاوکاری دەکرێت لەالیەن
هاوکارێکی گروپی نیشتەجێبوون لە ڕێگەی دابین کردنی ڕەشماڵەکان .پڕۆگرامی ئاو و ئاوەڕۆ بۆ کەمپەکان لەگەڵ هاوکارانی
نیشتەجێبوون ڕێکدەخرێت.



 ٢٥١١مندااڵنی قوتابخانە لە پۆلەکانی سەرەتایی و ناوەندی لە پارێزگای نەجەف لە ئەلحەیدەریە سوودیان وەرگرتووە لە دابین
کردنی حەوت تانکی ئاو لەگەڵ کۆی توانای  ١٢١١١لیتری ئاو.



پڕۆگرامی بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنی  ١٢١١ئاوارەی کردۆتە ئامانجی خۆی کە لە شوێن نیشتەجێبوونە
نافەرمیەکان دەژین لە پارێزگاکانی نەجەف و واسیت و بابل .پێداویستیەکانی هۆشیاری پاك و خاوێنی دابەشکراون بۆ ئافرەت
و کچە ئاوارەکان لە پارێزگای قادسیە لە قەزاکانی دیوانیە و کەربەال.



گروپەکە وەاڵمی داواکاریەکی دایەوە لە الیەن دەسەاڵتدارانی پارێزگای میسان کە داوای دابین کردنی  ٢٧تەوالێت و حەمامیان
کردبوو .دەسەاڵتدارانی ناوەخۆ پابەندی خۆیان نیشانداوە بۆ چەسپکردن و بەستانەوەی بە ئاوی زێراب.



 ١١٥تەن لە کبریتی ئەلەمنیۆم و  ١٥.٥تەن لە هیبۆکلۆریت کالیسیۆم دابەشکراون بۆ چارەسەرکردنی ئاو لە پرۆژەکانی ناو
سلیمانیە و و گەرمیان لە هەرێمی کوردستانی عێراق لە پارێزگای سلێمانی بۆ سوود گەیاندن بە نزیکەی  ٢٢١١١١خەڵك لە
کۆمەڵگای خانەخوێ ١١ .تەن لە کبریتی ئەلەمنیۆم و  ٢١تەن لە کلۆر دابەشکراون بۆ پرۆژەکانی ئاو لە کەرکوك کە سوود
دەگەیەنێ بە نزیکەی  ١١١١١١خەڵك لە کۆمەڵگای خانەخوێ.



 ٧١١١١لیتری ئاوی تانکی خەزن گەیەنراوە بۆ پارێزگای دیالە لە کەمپی عەلیاوە لە خانەقین.



گروپەکە پالنی کڕینی خۆی بە کۆتا هێناوە بۆ هاوکاری وەرزی زستانە بۆ ئاوارەکان لەسەرتاسەری عێراق.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


سنورداریەکانی ئەمن و ئاسایش خراوەتە سەر ڕێگای گەشت کردن و بەدەست هێنانی پاککردنەوەکانی ئەمن و ئاسایش
دوادەخات و کاریگەری دەبێت لەسەر وەاڵمدانەوەی خێرا و تەواو بۆ هاوکاری ئاووئاوەڕۆ بۆ ئاوارەکان .بە تایبەتی،
نیگەرانیەکانی ئەمن و ئاسایش لە پارێزگای ئەنبار دەبنە ڕێگر لەبەردەم وەاڵمدانەوەی ئاووئاوەڕۆ بۆ خەڵکانی ئاوارە.

ئاسایشی خۆراك
پێویستیەکان:


گروپەکە نیگەرانە لەبارەی ئەمن و ئاسیشی خۆراكی سەدان و هەزاران خەڵك ،بەتایبەتی ئەو ئاوارانەی کە لەناوچە
چااڵکەکانی ملمالنێ نیشتەجێن.



پاڵپشتی دارایی  $ 70.2ملیۆن دۆالر داواکراون بۆ ڕێگرتن لە تەواوبوونی کۆمەکی خۆراك بۆ مانگی ١ی .٥١١٢
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وەاڵمدانەوە:


لە ماوەی مانگی ئەیلولی  ،٥١١٢گروپەکە دەستی گەیشتە  ١،٢ملیۆن سوودمەندبوو بە پێدانی هاوکاری خۆراك.



گروپەکە دەست دەکات بە گروپی کارکردنی تەکنیکی بۆ هەڵسەنگاندنی ئاسایشی خۆراك .گروپەکە هاوکاری هاوکاران دەکات لە
ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنەکانی جۆری و بەشداری پێکردنی زانیاری ڕێکخراو ئەو کاتەی کە زانیاریەکە کۆ دەکرێتەوە.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


گروپەکە و هاوکارانی توانیویانە هاوکاری خۆراك دابین بکەن لە  ١٨پارێزگاکەی عێراق .هاوکارانی ناوەخۆ خۆراکیان
دابەشکردووە لە ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی گروپە چەککدارەکان لەسەر بنەمای تایبەتیمەندیدار بە بابەتەکەوە .لەوکاتەی
هاندانی ،کە ئەمەش پێویستیە بەردەوامەکانی دانیشتووانی ئاوارە پڕناکاتەوە کە لە ناو خودی ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی گروپە
چەککدارەکانن ،بەتایبەتی لە پارێزگای ئەنبار .لەگەڵ ئەوەشدا ،هاوکاری ماوە درێژی ژیان و گوزەران ناتوانێت بگەیەنرێت
هەتا دەست گەیشتنێکی سەالمەت لە ئارادا نەبێت بۆ ناوچەکانی زیان بەرکەوتووی ملمالنێ.

شوێنی نیشتەجێبوون و کەل و پەلەکانی کە ناخۆراكین
پێویستیەکان:


لە پارێزگای دیالە لە کەمپی ئایدن لە قەزای خانەقین ١١١ ،ڕەشماڵ داوای جێگرەوە دەکەن.



کەمپی هەرشەم لە پارێزگای هەولێر توانای خۆی گەیشتۆتە  ١١١١ئاوارە ٢١ .خێزان لە لیستی چاوەڕێدان بۆ هاوکاری شوێنی
نیشتەجێبوون.



زۆربەی ئاوارەکان لەگەڵ خێزانە خانەخوێکان دەمێننەوە ،لە خانوە بەکرێگیراوەکان یان لە باڵەخانە چۆڵکراوەکان و
تەواونەکراوەکان .زیادبوونی کرێ ی خانوو یان کەمبوونەوەی داهات لەوانەیە زیادبوونێك بەخۆیەوە ببینێت لە دەرکردنی
ئاوارەکان؛ چارەسەریەکان بۆ ڕێگرتن لە ڕوودانی ئەمە پێویستە دەستنیشان بکرێت بەپەلە.

وەاڵمدانەوە:


هاوکارانی گروپ دەستیان گەیشتووە بە  ٢٢٧لە کۆی  ١١٢١ڕەشماڵی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران لە کەمپی ئایدن.



زیاتر لە  ٥١١١پێداویستی کەل و پەلی ناخۆراکی دابەشکراون لەالیەن هاوکارانی گروپ لە پارێزگای دهۆك لە قەزاکانی
زاخۆ و ئامێدی و سمێڵ.



هاوکارێکی گروپ  ١١ڕەشماڵی دابین کردووە لە ناو خودی  ١باڵەخانەی تەواو نەکراو لە سنوری هەرێمی جێناکۆکی ئاکرێ،
بەمەش کۆی دابەشکردنەکانە بۆ .١١١



لە مانگی  ،١١زیاتر لە  ١٧١١١خێزان کەل و پەلەکانی وەرزی زستانەیان وەرگرتووە لە هەرێمی کوردستانی عێراق لە کۆی
 ٨١١١١خێزانی ئامانجکراو.



بەیەکەوە لەگەڵ هاوکاران و گروپی پاراستن و گروپی نیشتەجێبوون و کەل و پەلی ناخۆراکی ووتووێژ دەکەن لەبارەی
کێشەکانی نیشتەجێکردن و زەوی و موڵكی پەیوەندیدار بە ئاوارەکان.
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بۆشاییەکان و سنورەکان:


بنیاتنانی کەمپەکان لە پێنج شوێنە دەستنیشانکراوەکان لە پارێزگای دهۆك دواخراوە لەالیەن یان کەم و کورتی لە پاڵپشتی دارایی
یان نەبوونی ئاژانسی بەڕێوەبردنی کەمپ .ئەمەش بۆتە هۆی ئەنجامی دواکەوتن بۆ  ١١١١١ئاوارە کە چاوەڕێ ی
نیشتەجێکردن دەکەن لە کەمپەکان.



نەبوونی ڕوون و ئاشکرایی لەسەر ئەگەری هەرزانکردنی نرخی سووتەمەنی حکومەت هاوکاران ناچار دەکات کەوا ئامانجە
سووتەمەنیەکانی خۆیان کەم بکەنەوە .یەك هاوکار دابەشکردنەکانی سووتەمەنی خۆیان بڕیوە بۆ خێزانانی ئاوارە بە ٢١
لەسەدا.



کڕینی نێودەوڵەتی بۆ گەیشتنی پێداویستیەکانی شوێنی نیشتەجێبوونی وەرزی زستانە دوادەخات هەتا مانگی .١٥

هەماهەنگی کەمپ و بەڕێوەبردنی کەمپب
پێویستیەکان:


پالنێكی کار بۆ گواستنەوەی دانیشتووانان کە لە شوێنە کراوەکان و باڵەخانە چۆڵکراوەکان و تەواونەکراوەکان دەژین دەبێت
ئامادە بکرێت بۆ دڵنیاکردنەوەی کە گواستنەوەیەکی تەواو و سەالمەت هەیە بۆ کەمپەکانی کە کراونەتەوە.



بارودۆخی ئەو دانیشتووانانی ئاوارانەی کە لە شوێنی نیشتەجێبوونی گۆڕاو و لە باڵەخانە تەواونەکراوەکان و چۆڵکراوەکان
دەژین وەکو نیگەرانیەکی گرنگ دەمێنێتەوە بۆ ئاژانسەکانی مرۆیی هەروەك وەرزی زستان نزیك دەبێتەوە .لەگەڵ
دەسەاڵتداران لە پۆلینکردنی گواستنەوەی کەسە ئاوارەکان لە قوتابخانەکان و لەگەڵ هەندێ لە کەمپەکان کە پێشبینی ناکرێت
تەواو ببن پێش دەستپێکی وەرزی زستان ،دەستپێشخەریە بەپەلەکان داواکراون بۆ بە زستان کردنی شوێنی نیشتەجێبوون کە
ئێستا بەکاردێن یان دەستنیشانکردنی هەڵبژاردەکانی گواستنەوە.

وەاڵمدانەوە:


هاوکارانی گروپ پێشنیارێك بە کۆتا دێنن بۆ دەسەاڵتداران لەبارەی هەڵبژاردە جیاوازەکانی هاوکاری کە لەوانەیە بۆیان فەراهەم
بکرێت .ئەمەش لەوانە هێنانی ستاف و ڕێکخستنی ڕاهێنان و دامەزراندنی پرۆگرامەکانی ئاراستەکردن.



هاوکارانی گروپ هەڵسەنگاندنێکی هێلی بنکەیان تەواوکردووە لە بارەی شوێنە کۆمەڵگەییەکان (زیاتر لە پێنج خێزان) لە
باڵەخانە تەواونەکراوەکان و چۆڵکراوەکان و شوێنە کراوەکان لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستانی عێراق .زیاتر لە  ٨٨١شوێن
دەستنیشانکراون لەگەڵ کۆی  ٨١١١١کەس .زانیاری تەواو لەبەردەست دایە لەسەر ماڵپەڕی وەاڵمدانەوەی مرۆیی.



ئەنجامەکانی هەڵسەنگاندن بەشداریان پێکراوە لەگەڵ دابین کارانی هاوکاری و خزمەتگوزاری و هاوکارانی گروپ کاردەکەن بە
هاوکاری کردنی پەرەپێدانی ستراتیژیەکی وەاڵمدانەوەی ڕێکخراو .ئەوەش کارێكی بەپەلەیی دەوێت هەتا ئەگەر نیگەرانی
دەستپێشخەریەکانی وەرزی زستانە لە ئارادا بێت ،هەروەك خزمەتیش بە پۆلینکردنی گواستنەوەی خێزانەکان دەکات بۆ ناو
کەمپەکان یان هەڵبژاردەکانی شوینی نیشتەجێبوونی جێگرەوە.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


لەگەڵ بەردەوامی دامەزراندنی کەمپەکان و جەختکردنەوە لەسەر گواستنەوەی بەپەلەی ئاوارەکان لە قوتابخانەکان کارێکی هەرە
سەرەکیە بۆ دەسەڵآتداران لەسەر کێشە و پێویستیەکانی خەڵکانی ئاوارە کە لە باڵەخانە تەواونەکراوەکان دەژین و پێویستیان بە
دەستپێشخەری بەپەلە هەیە پێش دەستپێکی وەرزی زستان.
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ژمارەی ئەو کەمپانەی کەلەبەر دەست دان ،ئەوەش تەحەددایەکە بۆ دەسەاڵتداران بۆ دەستنیشانکردنی بەپەلە و ڕاهێنان پێکردنی
ستافێك بۆ لەئەستۆ گرتنی بەرپرسیارێتیەکان بۆ بەڕێوەبردنی کەمپەکان .هاوکاریەکی بەرچاو داوا دەکرێت لە قۆناغە
سەرەتاییەکان ،بەتایبەتی لە ناوچەی هەماهەنگی و هاوکاری و خزمەتگوزاریەکان ،هەروەها دڵنیایی کردنەوەی ڕاوێژکردنێکی
چااڵك و کارکردن لەگەڵ دانیشتووانانی کەمپ لە کەمپەکانی کە کارەکانیان تێدا بەڕێوە دەبەن.



بارانی بە خوڕی ئەم دواییە زیانی گەیاندووە بە بەرەوپێشوەچوونی بنیاتنانی کەمپەکان ،گەیشتنی ئاوارەکان زیاتر دوادەخات کە
لە قوتابخانەکان و باڵەخانە تەواونەکراوەکان دەژین.

تەندروستی
پێویستیەکان:


لێشاوی ئاوارەکان بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق لە شارۆچکەی کۆبانێ ی باکوری سوریا و قەزاکانی دەوروبەری
هەڕەشەی هاوردەکردنی ڤایرۆسی ئیفلیجی دەشتەکی و ئەو نەخۆشیانەی کە بەکوتان ڕێگریان لێ دەکرێت بەرزکردۆتەوە .بۆ
نزیکەی چوار ساڵ دەبێت شەڕی ناوەخۆی سوریا ڕێگری کردووە لە هەماهەنگی هەڵمەتەکانی کۆتانی بەرگری گشتی لە
زۆربەی بەشەکانی وواڵت .لەوەتەی مانگی  ،١١نزیکەی  ١٢١١١ئاوارەی سوری هاتوونەتە ژوورەوەی خاکی عێراق لە
تورکیاوە ،بۆ پەیوەندی کردن بەو  ٥١٧١١١ئاوارەی دیکە ،بەمەش دەچێتە پاڵ ئەو ئەرکەی لەسەر پێشوەختەی درێژکراوی
ژێرخانی تەندروستیەوە.



دابین کردنی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و ناوەندی و دەرمانەکانی ڕزگارکردنی ژیان.



دەست گەیشتن بە تەندروستی ئافرەتانی دووگیان و چاودێری لەدایكبوونی مندااڵن بۆ ئاوارەکان ،ئاوارە سوریەکان و کۆمەڵگا
خانەخوێکان کە داوای بەهێزکردنیان دەکەن.

وەاڵمدانەوە:


هاوکارانی گروپ چاودێری پزیشکی دابین کردووە بۆ  ١١٨٨نەخۆشی ئاوارە کە دەناڵێنن بەدەست باڵوبوونەوەی نەخۆشیەکان
لە هەرێمی کوردستانی عێراق لە پارێزگاکانی هەولێر و دهۆك و سلێمانی .لە نێوان ئەوانەی کە چارەسەر کراون ٥١ ،نەخۆش
لەگەڵ برینی سەخت لە دەستپێشخەریەکانی پزیشکی ڕزگارکردنی ژیان و  ١١چارەسەرکردن بۆ ئەو خەڵکەی کە دەناڵێنن
بەدەست زەخت و نەخۆشی شەکرە ٥١ .خەڵکی تر هاوکاری دەروونیان وەرگرتووە.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


نەبوونی ئەمن و ئاسایش دەبێتە ڕێگر لەبەردەم دەستگەیشتنی تەندروستی بۆ پارێزگاکانی ئەنبار و کەرکوك و سەاڵحەدیین و
دیالە.



نەبوونی خۆراك و ئاو و شوێنی نیشتەجێبوون و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان لە دەرەنجام کاریگەریەکی نەرێنی دەبێت لەسەر
تەندروستی زۆربەی ئەوانەی کەوا ئاوارەبوون.



کەم و کورتی هەیە لە دەرمانەکانی ڕزگارکردنی ژیان ،بەتایبەتی بۆ ئەو نەخۆشانەی کە دەناڵێنن بەدەست نەخۆشیە درێژ
خایەنەکان.



ژمارەی سنورداری هاوکارانی تەندروستی لە عێراق تواناکە ماندوو دەکات بۆ گروپەکە لە دابین کردن پێویستیە تەندروستیەکان،
بەتایبەتی کە مانگەکانی وەرزی زستان نزیك دەبنەوە.
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پاراستن
پێویستیەکان:


ڕاپۆرتەکان هەن لەبارەی ژمارەی ئەو خێزانانەی کە ئاوارەبوون دوابەدوای گرتنە دەستی ئەم دواییەی پارێزگای بابل لە
شارۆچکەی جرف ئەلسەخر لەالیەن هێزەکانی ئاسایشی عێراق و میلیشیا شیعەکان .خێزانەکان بۆ ئەم ماوەیە ژیانیان
گوزەراندبوو لە ژێر کۆنترۆڵی داعش و هاوکارانی داعش لە گروپە چەککدارەکان لەناو شارۆچکەکە .ئاماژە سەرەتاییەکان ئەوە
پێشنیار دەکەن کە هێزەکانی ئاسایشی حکومەت جولەیان بە خێزانەکان کردووە ،بەهۆی نیگەرانیەکانی سەالمەتی،
گواستونیانەتەوە بۆ قوتابخانەکان و باڵەخانە گشتیەکان لە قەزای ئەلموسەیب و شارۆچکەی حللە .ئەو ئاوارانە بەشی هەرە
زۆری ئافرەت و مندااڵنن و دەگووترێت کەوا پێویستیان بە هاوکاری مرۆیی بەپەلە هەیە.



هەڕەشەکان هەن لەبارەی دەرکردنی ئاوارەکان بۆ زیاتر لە  ١٥١١خێزانی ئاوارە کە لە باڵەخانە تەواونەکراوەکان دەژین لە
هەرێمی کوردستانی عێراق لە پارێزگای دهۆك لە قەزاکانی زاخۆ و دهۆك و سمێڵ.



داعش و هاوکارانی داعش لە گروپە چەککدارەکان ڕاپۆرت کراون کەوا نکۆڵی دەکەن لە تێپەڕینی خۆراك و دەرمانەکان و
سووتەمەنی بۆ قەزای حەدیثە.

وەاڵمدانەوە:


بەردەوامی هەڵسەنگاندنەکانی چاودێریکردنی پاراستن کە  ٧١٥٧١٢کەس کە دەکاتە ( ١١٧١١١خێزان) لەخۆدەگرێت
جێبەجێکراون لەوەتەی مانگی شوباتی  .٥١١٢لەو هەڵسەنگاندنانە  ١٢٧١١حالەت ڕەزامەندیان لەسەر دراوە بۆ هاوکاری
پارەی کاش ٥١١١١ ،حالەت هاوکاری یاساییان وەرگرتووە ،ڕەوانەکردنەکان ئەنجام دراون بۆ  ١١٨٥کەس کە خاوەن
پێداویستی تایبەتن .لەگەڵ ئاوەشدا ،هاوکاری دەروونی بۆ  ٨١٧١منداڵ و  ١٥٢قوربانی دەستدرێژی سێکسی و جۆرەکانی تری
توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی دابین کراون ١١٧١١ .پێداویستی ئافرەتان دابەشکراون بۆ حالەتەکانی توندوتیژی لەسەر
بنەمای ڕەگەزی و  ٥١١فانۆس دابەشکراون ١١١ .خێزان سوودیان وەرگرتووە لە پڕۆژەکانی کاریگەری خێرا و  ٥١هەڵمەتی
هۆشیارکردنەوەی کۆمەاڵیەتی جێبەجێکراون کە  ١١١١سوودمەندی کردبووە ئامانج.



پارێزگاری و دەستپێشخەریەکان لەالیەن ئەندامانی گروپ لەسەر ئاستی شارەوانی و پارێزگا لەجیاتی خێزانە ئاوارە هەڕەشە
لێکراوەکان بە دەرکردن لە باڵەخانە تەواو نەکراوەکان بەردەوامە لە هەوڵەکانی بۆ دەستنیشانکردنی چارەسەریەکانی شوێنی
نیشتەجێبوونی جێگرەوە.



چااڵکیەکانی پاراستنی منداڵ لە ڕێگەی ئۆپەراسیۆنی کەرتی مندااڵنە لە پارێزگاکانی دهۆك و هەولێر و دیالە دەستیان گەیشتووە
بە  ٢٥٥١منداڵ و گەنج.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


هاوکارێکی گروپ نزیکە لە گەیشتن بە هاوکاری دارایی ئامانجکراو لە پارێزگاکانی ناوەڕاست و باشور ،کە جێبەجێ کراوە لە
ڕێگەی پاڵپشتی دارایی لەالیەن مەملەکەتی عەرەبی سعودیە .هاوکاری دارایی سەلمێنراوە کەوا دەبێتە سەرچاوەیەکی بەردەست
بۆ ئاوارەکان ،بەتایبەتی بۆ ئەو ئاوارانەی کە لە ناوچانە دەژین کە هاوکاری مرۆیی سنوردارکراوە .هەرچەندە ،لەگەڵ هیچ
پاڵپشتیەکی دارایی کەلەبەردەستدا نیە ،بۆشاییەك پێشبینی دەکرێت کەوا بێتە کایەوە سەبارەت بەم بابەتە بۆ خێزانانی زیان
بەرکەوتوو.



گروپەکە بانگەشە دەکات بۆ بنەماکانی پاراستن کەوا گشتگیر بێت بە درێژایی جێبەجێ کردنی هەوڵەکانی وەرزی زستانە
لەالیەن ڕێکخراوی جۆراوجۆرەوە ،لەوانە پێویستیەکانی وەرزی زستانە بۆ مندااڵن.
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پەروەردە
پێویستیەکان:


لە کۆی  ١٥٨٨قوتابخانەی هەرێمی کوردستانی عێراق لە پارێزگای دهۆك ١٨١ ،قوتابخانە بە داگیرکراوی دەمێننەوە لەالیەن
ئاوارەکان ،بەشێوەیەکی سەرەکی لە شارەکانی زاخۆ و دهۆك و سمێڵ.



لە پارێزگای دیالە ١١ ،قوتابخانە بەم دواییە چۆڵکراون کە ئەمەش دەبێتە  ١٢١قوتابخانە کە داگیرکراوە لەالیەن هەردوو
سەربازان و خەڵکانی ئاوارە .لە پارێزگای واسیت دوو قوتابخانە بە داگیرکراوی دەمێننەوە لەالیەن ئاوارەکان لەوکاتەی کە ١١
لەو قوتابخانانە چۆڵکراون .لە کۆی  ٥٨قوتابخانە لە پارێزگای میسان کە داگیر کراوە لەالیەن ئاوارەکان ١١ ،قوتابخانە
چۆڵکراون و  ١٢١خێزانی ئاوارە گواستراونەتەوە بۆ کەمپی ئاوارەی میسان.

وەاڵمدانەوە:


داگیرکردنی قوتابخانەکان لەالیەن خەڵکانی ئاوارە لە پارێزگای دهۆك دەستپێکی قوتابخانەی دواخستووە هەتا .٥١١٢/١٥/١
سەرەڕای ئەوەش ،هەندێ لە قوتابخانەکان توانیویانە دەرگاکانیان بکەنەوە .قوتابخانە ئامادەییەکانی دهۆك و سمێڵ (پۆلەکانی
 )١٥-١١دەستیان بە ساڵی نوێ ی ئەکادیمی کردووە .لە زاخۆ تەنها قوتابیانی پۆلی  ١٥دەستیان بە خوێندن کردووە و یەکێك لە
هۆڵەکانی زانکۆی زاخۆ بەکاردێنن بۆ دڵنیاکردنەوەی هەموو قوتابیانی پۆلی  ١٥کەوا دەتوانن بەشداری بکەن لە
تاقیکردنەوەکان.



چەسپکردنی  ١١پۆلی ڕەشماڵی تەواو بووە بۆ دەست پێکردنی قوتابخانە بۆ مندااڵنی ئاوارە لە کەمپی عەلیاوە لە پارێزگای
دیالە .تۆمارکردنی قوتابیەکان و کڕینی ماددەکانی فێرکردن بەدواداچوونی بۆ دەکرێت.



 ٧قوتابخانەی ڕەشماڵی کە پێك دێت لە  ٨٢پۆلی خوێندن تەواوکراون لە نەجەف .تۆمارکردنی قوتابیەکان بەردەوامی هەیە و
پۆلەکان پێشبینی دەکرێن کەو دەستپێبکەن لە ماوەی هەفتەکانی داهاتوو.



تۆمارکردن بۆ نزیکەی  ٥١١١قوتابی بۆ ساڵی ئەکادیمی  ٥١١٢/٥١١٢لە کەمپی بەحرکە ،لە ناوچەی عەنکاوە و شارەوانی
شەقالوە جێبەجێ کراوە .پرۆگرامی پەروەردە لەوانە توخمێکی دەروونی بۆ هەردوو قوتابیان و مامۆستایان ،لەگەڵ پەرەپێدانی
ڕاهێنانی دیاریکراو و چااڵکیە گەشەسەندنە نافەرمیەکان.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


ئاستە بەرزەکانی جوالنەوەی ئاوارەکان و نەبوونی ئەمن و ئاسایش لە هەندێ لە پارێزگاکان بەردەوامە لە ڕێگرتن لە
کۆکردنەوەی زانیاری و شیکاری.



نزیکەی  ٥١١١١١مندااڵنی قوتابخانە هەن کە پێویستیان بە جل و بەرگی گەرم هەیە و نزیکەی  ٥١١کەرتی فێرکردنی کاتی
هەن کە داوای ماددەکانی بەربەست دەکەن ،وەکو مافورەکان و پارچەی قوماش ،هەروەها نەوت و گەرم کەرەوەی کارەبایی بۆ
مانگەکانی زستان.

کەل و پەلەکان
پێویستیەکان:


.

لە وەاڵمدانەوەی ژینگەی نەبوونی ئەمن و ئاسایش ،بەتایبەتی لە پارێزگای ئەنبار ،گروپەکە چاودێری توانا دەکات لە دژی
داواکردن بۆ ڕێگاکانی کەل و پەل.
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خەزنکردنی کۆگای زیاتر و گواستنەوە پێشبینی دەکرێت لە هاوکارانی مرۆیی بۆ هاوکاری وەرزی زستانە.

وەاڵمدانەوە:


گروپەکە باڵەخانەی خەزنکردنی کاتی دابین دەکات لە کۆگاکانی خۆی لە دهۆك و هەولێر.



کۆگای دهۆك  ١١.٢تەن لە کەل و پەلی ناخۆراکی خەزن دەکات لە جیاتی دوو ڕێکخراوە ناحکومیەکان .ناردنی کەل و پەلی
وەرزی زستانەی هاوکارێکی گروپێك پێشبینی دەکرێت کەوا بەردەوام بێت بۆ چەند هەفتەیەکی داهاتوو لە پارێزگای دهۆك.



گروپەکە خەزنکردنی کاتی دابین دەکات (لەوانە زنجیرەی سەرما) بۆ  ١.٧تەن پێداویستی تەندروستی ئافرەتان بۆ هاوکارێك لە
کۆگای خۆی لە هەولێر.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


داوای خەزنکردن و گواستنەوە پێشبینی دەکرێت کەوا زیاد بکات هەروەك دابەشکردنەکانی وەرزی زستانە دەست پێدەکات.
خەزنکردنی زیاتر بە بڕی (١١مەتر ١٥ xمەتر یەکەی مەتری چوارگۆشە) دەبێت دابنرێت لە باڵەخانەی دهۆك بۆ باشترکردنی
توانای خەزنکردنی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان.



زانیاری لەالیەن هاوکاران سەبارەت بە پالنەکانی وەرزی زستانە بەشداری پێکراوە لە ڕێگەی تاکە پرۆگرامی گروپەکان،
بەاڵم ئەگەری پێویستی کەل و پەل هێشتا دەستنیشان نەکراون .هەڵسەنگاندنی هاوکارێکی دیکە پێویستە بۆ دڵنیاکردنەوەی
سەرچاوەکان کە لەبەردەستدان بۆ پڕکردنەوەی هەر بۆشاییەك و کەم و کوڕیەك.

گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان
پێویستیەکان:
خزمەتگوزاریەکانی تەکنەلۆجیای زانیاری پەیوەندی کردن داواکراون لە هەرێمی کوردستانی عێراق لە پارێزگاکانی هەولێر و
دهۆك و سلێمانی .گروپەکە پالن دادەنێت بۆ هاوکاریکردنی ڕێکخراوە مرۆییەکان لەو ناوچانە لەگەڵ بەستانەوەی زانیاری باو و
خزمەتگوزاریەکانی پەیوەندی ڕادیۆ.



وەاڵمدانەوە:


خزمەتگوزاریەکانی ڕادیۆی ئەنەلۆگ لەبەردەستدان بۆ هەردوو ڕێکخراوە ناحکومیەکان و ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان
لە دەرەوەی پارێزگای دهۆك لە کەمپی دۆمیز.



دوابەدوای داواکاریەکان لەالیەن هاوکارانی مرۆیی ،گروپەکە یارمەتی ڕێکخراوە مرۆییەکان دەدات بە پرۆگرامی ڕادیۆ لە
هەولێر .ڕاهێنان لەسەر ڕادیۆش دابین کراوە لە پارێزگاکانی هەولێر و دهۆك.



بەستانەوەی تۆڕی ئینتەرنێتی بێ تەل خزمەت بە ڕێکخراوە مرۆییەکان دەکات لە ناو کەمپی دۆمیزی پارێزگای دهۆك و
کەمپی عەربەت ،هەروەها لە کەمپێکی گواستراو حەوت کیلۆمەتر لە دووری عەربەت .تۆڕی بێتەلی گروپەکە سیستەمێکی
تۆمارکردنی بەکارهێنەری هەیە بۆ باشترکردنی هەردوو تۆڕی بەڕێوەبردن و دانانەکەی.



دوابەدوای زیانی گەردەلول کە دای لە ئامێری بێتەل لە کەمپی عەربەت ،خزمەتگوزاریەکان ئێستا دووبارە خەزنکراونەتەوە.
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بۆشاییەکان و سنورەکان:


گروپەکە پالن دادەنێت بۆ ناردنی خزمەتگوزاریەکانی ڕادیۆی فرە ئاژانس لە پارێزگای سلێمانی و باشترکردنی ژووری
ڕادیۆی خۆی لە هەولێر لەگەڵ دامەزراندنی کارمەندی زیاتر.



هەڵبژاردەکانی گەشتی ئاسمانی بۆ هاوردەکردنی ئامێرەکان بە سنورداری دەمێنێتەوە .ئەمەش دەتوانێ ناردنی
خزمەتگوزاریەکانی تەکنەلۆجیای زانیاری مرۆیی دوابخات.



ئێستا گروپەکە تەنها چوار لەرەلەری دووانی هەیە ،کە ناردنی خزمەتگوزاریەکانی ڕادیۆ سنوردار دەکات.

هەماهەنگی گشتی


نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی چاوپیاخشاندنەوەیەکی دوو هەفتەیی دەردەکات بۆ میکانیزمەکانی هەماهەنگی لە
عێراق ،کە تێیدا لەوانە چاودێریەك هەروەها ووتوێژەکانی گروپی جەختکراو لەگەڵ کاربەدەستانی مرۆیی کەوا کاردەکەن
لەسەر میکانیزمەکانی هەماهەنگی .ئەنجامەکان شی دەکرێنەوە و چاویان پیادا دەخشێنرێتەوە لەالیەن تیمی مرۆیی وواڵت ،بۆ
ووتوێژی زیاتر لەسەر جێگرەوەکان و چارەسەریەکان بۆ کێشە بەرزکراوەکان ،لەسەر هێل لەگەڵ ئەجێندای گواستنەوە.



ڕاوێژکارێکی بەتوانای جێندەر ،کە میوانداری دەکرێت لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی ،بەم دواییە گەیشتە
عێراق .ڕاوێژکارەکە ڕاوێژ دەکات لەگەڵ گروپەکان و کاربەدەستانی تر و پالنێکی کار پێشکەش دەکات لە ناوەڕاستی مانگی
 ١١بۆ تیمی مرۆیی وواڵت.

زانیاری لەسەر قەیرانەکە
لەوەتەی کەوتنی موسڵ لە ١ی حوزەیران ،گروپە چککدارەکانی ئۆپۆزسیۆن ،لەوانە بەعسیەکان ،میلیشیا عەشایریەکان و ئەندامانی
پێشووی ڕ ژێم  /سەربازی ،شان بە شان لەگەڵ دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و ڕۆژهەاڵتی عەرەبی ،ڕووبەرێکی بەرفراوانیان لە
پارێزگاکانی عێراق کۆنترۆڵکردووە لەوانە موسڵ ،سەاڵحەدین و دیالە .شارەکانی موسڵ و تکریت و تەلعەفەر و بێجی و قوایەرە و
شنگال و سلێمان بەگ و ڕەشید و حەوێجە و ڕیاز و فەلوجە و سەقالویە ،ئێستا لەژێر کۆنتۆڵی گروپە چەکدارەکانی بەرهەڵستکاران
دان .لەوەتەی مانگی  ١ڕووبەرێکی زۆری ئەنبار لە ژێر کۆنترۆڵی داعش دایە .ئەمەش بووەتە هۆی ئاوارەبوونی ژمارەیەکی زۆر
لە دانیشتووانی ناوخۆی عێراق .ئێستا عێراق بە گەورەترین دانیشتوانی ئاوارەبووی ناوەخۆ لە هەموو جیهان دادەنرێت؛ زیاتر لە 1.9
ملیۆن ئاوارە هەن لەوەتەی مانگی ١ی ئەم ساڵ.

بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:
باربەرا مانزی ،سەرۆکی نووسینگەmanzi@un.org, ،
مۆبایل عێراق+964 (0) 750 312 9201 :
دەیڤد سوانسۆن ،بەرپرسی زانیاری گشتیswanson@un.org ،
مۆبایل عێراق+964 (0) 750-377-0849 :
بەدوا داچوون بۆ ئۆتچا عێراق بکەن لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی تویتەر@OCHAIraq

بۆ بە دەستهێنانی زانیاری زیاتر تکایە سەردانی ئەم ماڵپەرە

بکەنhttps://iraq.humanitarianresponse.info:
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