قەیرانی ئاوارەکانی عێراق
ڕاپۆرتی بارودۆخ ژمارە٦( ١١ .ی ئەیلول – ١١ی ئەیلول)

ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی ڕێکخەری کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی مرۆیی ئامادەکراوە .ماوەی ٦ی ئەیلول
هەتا ١١ی ئەیلول لە خۆدەگرێت .لەبەر گۆڕانی هەڕەمەکی بارودۆخەکە ئەگەر هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان بە لییستێك دانراون لەو ڕاپۆرتە
چیتر دەقیق نەبێت .ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری ١١ی ئەیلول دا باڵودەبێتەوە.

هەواڵە سەرەکیەکان


ڤالێری ئامۆس ،جێگری سکرتێری گشتی
کاروباری مرۆیی و ڕێکخەری پێداویستی
فریاگوزاری ،بۆ سەردانێکی چوار ڕۆژە گەیشتە
عێراق.



یەك ملیۆن دەرزەنی دەرزی پێست بە گەشتی
ئاسمانی نێردرایە دهۆك بۆ هەڵمەتێك کە ئامانجی
بریتی بوو لە  ١٦٤٩١١ئاوارەی ناوەخۆ کە
تەمەنیان لە نێوان  ٤مانگان تاوەکو  ١١سااڵن
دەبوو.



لەوەتەی مانگی ١ی  ١١١٩ژمارەی ئاوارەکان
گەیشتۆتە  ١.١ملیۆن ئاوارە لەسەرتاسەری
سەرووی  ١١١١شوێن.

تێروانینێکی بارودۆخەکە
لەوەتەی ماااااااانگی ١ی  ،١١١٩نااااااازیکەی  ١.١خەڵاااااااك ئااااااااوارەبوون بەهاااااااۆی ملمالنااااااا کە ئێساااااااتا لە زیااااااااتر  ١١١١شاااااااوێن
نیشااااتەجێبوون لەسەرتاسااااەری عێااااراق .ئاوارەکااااانی ناااااوەخۆ بەدوای شااااوێنی نیشااااتەجێبوون دەگەڕێاااان لەهەر شااااوێنێك بتااااوانن،
لەوانە :قوتابخانەکاااااااان ،باڵەخاااااااانە تەواو نەکراوەکاااااااان و لە شاااااااوێنی کاااااااراوە .لە هەرێمااااااای کوردساااااااتان – عێاااااااراق زیااااااااتر لە
 ١٦١١١١ئااااااوارە هەن و بەکارهێناااااانی قوتابخانەکاااااان باااااۆ شاااااوێنی نیشاااااتەجێبوون باااااۆتە هاااااۆی دواخساااااتنی دەساااااتپێکی سااااااڵی
ئەکاااااادیمی  ١١١١/١١١٩باااااۆ زۆربەی منااااادااڵن ،بەتاااااایبەتی لە دهاااااۆك ،کە نااااازیکەی لەساااااەدا  %٦٦ی ئاوارەکاااااان جەختیاااااان
لەساااااەرکراوەتەوە .نیگەرانیەکاااااان ڕوولە زیاااااادبوون دان کە ئەگەر چارەساااااەرێکی بەپەلە و خێااااارا نەدۆزرێاااااتەوە باااااۆ دووباااااارە
کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان دەبێتە هۆی پاڵەپەستۆ بەرەو ڕووی ئاوارەکان.
لەوەتەی ساااااڵی  ١١١٦وە هەرێماااای کوردسااااتان بەهەشااااتێکی ئااااارام بااااووە بااااۆ خەڵەاااای کە هەڵاااادەهاتن لە شااااەپۆڵەکانی توناااادوتیژی
عێااااراق ،هەروەهااااا لە ئااااامێزگرتنی ئاوارەکااااانی سااااوریا بەهااااۆی ساااا ساااااڵەی شااااەری ناااااوەخۆ .بەاڵم هەنااااد ئاماااااژە هەن کە
دەستگەیشاااتن بە هەرێااام زیااااتر ئەساااتەم باااووە ،بەتاااایبەتی بااااۆ ئەو ئااااوارە نوێیاااانەی کە دەیانەوێااات دەساااتیان بگاااات بە پارێزگااااای
هەولێر لە پارێزگای کەرکوکەوە.

+ 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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شاااااەڕو پێکااااادادانی توناااااد بەردەوامە لە بااااااکور و ڕۆژهەاڵتااااای عێاااااراق ،کە ماناااااای ئەوەیە ژماااااارەی ئاوارەکاااااان ئەگەری زۆری
هەیە زیااااااد بکاااااات لە مانگەکااااااانی داهااااااتوودا .ڕاپااااااۆرتە پشتڕاساااااتنەکراوەکان لە سااااااەرکردەکانی نااااااوەخۆ لە بەلەد ،پارێزگااااااای
دیاااالە ،ئاماااااژە بەوە دەکەن کە ساااانوردارکردنی ئاااااو هاااااتۆتە کاااایەوە لەالیەن داعاااا لەسااااەر دانیشااااتوانی ناااااوەخۆ کەلەوانەیە ببێااااتە
هۆی ئاوارەبوونی زیاتر لە  ١٦١١١١خەڵك لە مانگەکانی داهاتوودا.

وەاڵمدانەوەی مرۆیی
لە ڕۆژی ٠١ی ئەیلولی  ٤١٠٢ۆرکشۆپێکی پالندانان بەهاوبەشی لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان و نەتەوە یەکگرتووەکان و
ڕێکخراوەکانی ناحکومی بەڕێوەچوو .وۆركشۆپەکە ،لەالیەن حکومەتی هەرێم – وەزارەتی پالندان بەسەرکردایەتی بەرێز وەزیری
پالندان عەلی سندی بەڕێوەچوو بۆ پەرەپێدانی پالنێکی ئۆپەراسیۆنی ماوە کورت بۆ پڕکردنەوەی پێویستیە بەپەلەکانی ئاوارەکان و
کۆمەڵگاکانی خانەخوێ بۆ دوو مانگی داهاتوو .کێڤن کێنێدی ،جێگری ڕێکخەری مرۆیی عێراق لە دەستپێکی قسەکانی لە ۆرکشۆپەکە
ووتی" :ئێمە ناتوانین لە دوو مانگدا هەموو شتێك بکەین .ئێمە دەبێت ڕوونی بکەینەوە کە چیمان پێ دەکرێ و چیمان پێ ناکرێ .ئێمە
پێویستە جەخت لەسەر کارە سەرەکیەکان بکەینەوە" پالنەکە ئامانجێتی کە شووێنی نیشتەجبوون و خۆراك و تەندروستی و ئاو و
ئاوەڕۆ دابین بکات بۆ ئەو ئاوارانەی کە زۆر زیانیان بەرکەوتووە و گۆڕینی شوێنی ئاوارەکان لە قوتابخانەکان بۆ شوێن نیشتەجێ ی
جێگرەوە بۆ ڕێگەدان بە دەستپێکی ساڵی نوێ ی خوێندن.

ئاو و پێداویستی تەندروستی و خاوێنکەرەوە
پێویستیەکان:


دامەزراندنی کەمپی ئاوارەکان بەپەلە بۆ نیشتەجێکردنی ئاوارە گواستراوەکانی پالن بۆ دانراو ،بەتایبەتی لە قوتابخانەکان،
داوای خێراکردنی ئاسانکاریەکانی ئاو و ئاوەڕۆ دەکەن لە دهۆك و هەولێر و سلێمانی.



نەبوونی ئاو و چارەسەری کیمیایی و کەمی بەنزین کە کاریگەری دەب لەسەر پرۆژەی ئاو لە پارێزگای ئەنبار.

وەاڵمدانەوە:


 ١١١١١ئاوارە لەسەر شەقامە سەرەکیەکانی کە شارۆچکەکانی نەجەف و کەربەال بەیەکەوە گر دەدا  ١١١١١١لیتری ئاو
بۆیان دابین کراوە .ئەمە یەکسانە بە  ١١لیتری ئاو بۆ هەر کەسێك.
کۆی ئاوی سەرەکی کە
پێویستە لەژێر ستانداردەکان
بریتی یە لە  ١١ – ٣.١لیتری
ئاو بۆ هەر ڕۆژێك بۆ هەر
کەسێك.



چاککردنەوەی ئاسانکاریەکانی خاوینکردنەوە بۆ  ١٩١ئاوارە تەواو کراوە.



 ١١٣٦١١خەڵك بوتڵی ئاو بۆیان دابینکراوە و  ٦١٤٤١٩خەڵك دەستیان دەگات
بە ئاوی خاوێن لە ڕێگەی سەرچاوەکانی تر لە هەولێر و دهۆك و سلێمانی.



 ١١١١١ئاوارە پێداویستیەکانی خێزانی بۆ ئاو لە قەزای شافیە لە پارێزگای قادسیە دابینکراوە.



 ٦٩٩٦٩٣خەڵك کەل و پەلی ناوماڵ بۆیان دابینکراوە لە هەولێر و دهۆك و سلێمانی.

)United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA
Coordination Saves Lives | www.unocha.org
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بۆشاییەکان و سنورەکان:


دانیشتوویەکی زۆری ئاوارەبوو لە پارێزگای دهۆك لە شارەکانی زاخۆ و دهۆك لە سەنتەرەکانی کۆکرنەوە ،قوتابخانەکان و
شوێن نیشتەجبوونە نافەرمیەکان دەژین کە پێویستیەکی زۆریان بە ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە هەیە.



پێناسەکردنی شوێنی ئاوارەکان ،هەڵسەنگاندنی پێویستی و وەاڵمدانەوە ئەستەمن بەهۆی زۆری ژمارەی شوێنی ئاوارەکان و
گۆڕانی دانیشتووان.



سنوردارکردنی ئەمن و ئاسایشی شەقامەکان و دواخستنی ماوە درێژ لە بەدەستهێنانی پاککردنەوە لەالیەن دەسەاڵتدارانی
پەیوەندیدار کاریگەری دەخاتە سەر لێهاتوویی و خێرایی وەاڵمدانەوەی ئاو و ئاوەرۆ.



توانای ڕێکخراوە ناحکومیەکانی ناوەخۆ کە وەاڵمی قەیرانی ئاوارەبوون دەدەنەوە لە ناوچەکانی کە پێشتر لەو نەبوون
سنوردارە .بەمە داوای باشتربوون دەکر لەسەر ئاستی هاوکاری کە دابین کراوە بۆ ڕێکخراوەکانی ناوەخۆ لە ناوچەی
کارگێڕی و بەڕێوەبردن.

ئاسایشی خۆراك
پێویستیەکان:


ژمارەیەکی زۆری ئاوارەکان ڕووبەڕووی پێشبڕک و پێویستی دەبنەوە و ب هیوا بوون لە ژیان ،بەتایبەتی لە پارێزگاکانی
ئەنبار ،دهۆك و هەولێر.

وەاڵمدانەوە:


گروپی ئاسایشی خۆراك لە ١٩ی ئاب بۆ ٣ی ئەیلول لە  ١١کۆبوونەوە ئامادەیی هەبووە کە نیگەرانی بەڕێوەبردنی زانیاری
و ئاسایشی خۆراك و بەڕێوەبردنی کەمپە .ڕێکخەری گروپ کۆبوویەوە لەگەڵ بەرپرسانی وەزارەتی کشتوکاڵ لە حکومەتی
هەرێمی کوردستان بۆ باسکردنی وەاڵمدانەوەکانی ئاسایشی خۆراك.



گروپی هاوکاران پێشنیارەکانی ڕادەستی ڕێکخراوی پرۆگرامی خۆراکی جیهانی کرد بۆ جێبەجێکردنی خشتەیەکی پسوولە
بۆ ئاوارەکان .ئەو بڕە پارەیە و گروپی کارکردن لەسەر تەکنیکی پسوولە کە کاریکی ئۆپەراسیۆنیە ،.لەگەڵ هاوکارانی
ئێستا :وۆرلد ڤیژن و .World Vision, UNHCR, FAO, ACTED, Mercy Corps, WFP and FSC



دواکات بۆ هاوکاران بۆ ڕادەستکردنی پرۆگرامی پێشنیارکراو بۆ ١١١١/١١١٩سیستەمی پرۆژەی سەر هێڵی ئینتەرنێت
درێژکرایەوە بۆ ١١ی ئەیلول ،بۆ دڵنیاکردنەوەی پابەندبوون لەگەڵ ستراتیژی پالنی وەاڵمدانەوە.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


دەست گەیشتنی مرۆیی هێشتا بەستراوەتەوە ،هەرچەندە دابەشکردنەکان بەرەو پێشەوە دەچن لە ناوچە نوێیەکانی ئەنبار و موثنی
بەردەوامە لەگەڵ وەاڵمدانەوەی تەواوی عێراق.



زیادبوونی پێشبینیکراو لە ژمارەی ئاوارەکان فشار دەخاتە سەر توانای ئێستای هاوکاران ،دانیشتووانی خانەخو و کەمپەکان.
بەرزکردنەوەی توانا داواکراوە بۆ پڕکردنەوەی پێویستیەکانی ئێستا.

)United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA
Coordination Saves Lives | www.unocha.org
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شوێنی حەوانەوە و ماددەکانی کە خۆراك نین
پێویستیەکان:


ئاوارەبوونی بەردەوام لە ئەنبار ڕاپۆرتکراوە .پێویستیە سەرەکیەکانی ئاوارە نوێیەکان بریتین لە خۆراك و کەل و پەلی
ناخۆراکی وەکو شوێنی نیشتەجێبوون و ئاو و هاریکاری دارایی و چاودێری تەندروستی و پاککەرەوە.



پێویستی بەپەلە بۆ ئاوارەکانی کەرکوك بریتین لە شوێنی نیشتەجێبوون و فەر
کەرەوە.

و بەتانی و ئامێری چێشتلێنان و خاوێن



پێویستیە سەرەکیەکان بۆ ئاوارەکانی پارێزگای سەاڵحەددین بریتین لە کەل و پەلی خۆراك و ڕەشماڵ ،لەو کاتەی لە
پارێزگای موسڵ ئاوارەکان داوای شوێنی نیشتەجێبوون و کەل و پەلی ناخۆراەی و کەل و پەلی خۆراکی و
خزمەتگوزاریەکانی پزیشکی و هاوکاری ماددی دەکەن.

وەاڵمدانەوە:


گروپی دابینکارانی کەل وپەل  ١٩١٦پێداویستی تەواوی کەل و پەلی ناخۆراکی دابەشکرد لە هەولێر و دهۆك و کەرکوك و
بەغدا و دابەشکردنی  ١١١ڕەشماڵی لە میسان.



 ١٤٦سندوقی فێنیکەرەوە دابین کراون لەالیەن گروپی کەل و پەل لە شاری دهۆك.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


چوار خاڵە سەرەکیەکەی چوونەژوورە بۆ ناو کەرەوك ڕاپۆرتکراوە کە داخراون لەالیەن هێزەکانی ئاسایشی حکومەتی هەرێمی
کوردستان بۆ ئەوانەی کە ناسنامەی دیاریکراوی کەرکوکیان پ نەبێت .لەهەمان کاتدا هیج ڕاپۆرتێك نیە لەبارەی جولەی
خەڵەی ئاوارەبوو لە کەرکوکەوە بۆ پارێزگای هەولێر.



وەاڵمدانەوەی مرۆیی لە ئەنبار زۆر کەمبۆتەوە ،وەکو زۆربەی گوندەکان ،شارەکان و قەزاکان ئێستا لە ژێر کۆنترۆڵی گروپە
چەەدارەکان دایە لە بەرامبەر حکومەت.



دەسەاڵتدارانی ئەنبار تەنها ئەو ئاوارانە تۆمار دەکەن کە دەکەونە قەزاکانی ژێر دەسەاڵتی حکومەتی عێراقی.

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


شە لە منداڵە نەخۆشەکانی ناوەخۆ لە نەخۆشخانەی حەوێجەی کەرکوك ڕاپۆرتکراوە کە کوژراون لەالیەن هێرشێەی
هێزی ئاسمانی لە ٦ی ئەیلول لە ماوەی ئۆپەراسیۆنەکانی بەرگری لەدژی هێزەکانی داع و هاوکارانیان ١١ .لە
خزمەکانی منداڵەکانی برینداربوون ،هەروەها دوو پەرستاری .



یەك نەخۆشخانە و چوار باڵەخانەی چاودێری تەندروستی سەرەتایی کە چاودێری تەندروستی سەرەتایی دابین دەکەن لە
باکوری ڕۆژئاوای پارێزگای موسڵ لە شارۆچکەی سنجار .خزمەتگوزاریەکانی کوتانی بەرگری بوونی نیە و داوای
گواستنەوەی دەرزیەکان لە باج یان نەخۆشخانەکانی تەلعەفەر دەکر .

وەاڵمدانەوە:


پالندانان بۆ هەڵمەتێکی کوتانی دژی نەخۆشی پێست لە پارێزگای دهۆك  ١٦٤٩١١ئاوارەی کردبووە ئامانج ،تەمەنیان لە
نێوان  ٤مانگی تاوەکو  ١١سااڵن بوو ،کە لە ١ی ئەیلول  ١١١٩دەستی پێکرد ١ .ملیۆن دەرزەنی دەرزی دژی نەخۆسی پێست بە
گەشتی ئاسمانی ئەنجام درا بۆ هەڵمەتێکی  ١١ڕۆژی.



لە دوای کۆتایی پێهێنانی گەمارۆی ئەم دواییەی شارۆچکەی تورکمانی لە ئامرلی ،لە پارێزگای دیالە ،دەرمانی زۆر
پێویست ،لەوانە تەڕکردنەوەی دەم و پێداویستیەکانی ووشکبوون ،کۆمەکی خۆراکی و کۆمەکی پزیشکی ،گەیەنراون.
پێشبینی دەکر کۆمەکیەکان پێویستیەکانی دانیشتوان پڕبکەنەوە بۆ دوو مانگی داهاتوو.



بیناتنانی  ١٦ژووری باڵەخانەی نۆرینگەی تەندروستی گشتی لە دهۆك لە کەمپی ئاوارەی باجێت کەندەڵە خشتەی بۆ دانراوە
کە بەم زووانە دەست بەکاربێت .ئێستا  ٦دکتۆر و  ١٣ستافی یاریدەدەری پزیشکی کە ڕاوێژکاری دەکەن لە نێوان – ١١١
 ١١١١خەڵك ڕۆژانە لە باڵەخانەیەکی بچووك.



هەڵسەنگاندنێکی خۆراکی بەپەلە لە پارێزگاکانی کەربەال و نەجەف و واسیت تەواو کرا.



نۆرینگەی ئاوارەکانی کەمپی گەرماوەی دهۆك لەژێر پرۆسەی دووبارە دانانەوە دایە .خزمەتگوزاریەکان دابین کراون
لەالیەن ستافی وەزارەتی تەندروستی.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


مووچەی کارمەندانی تەندروستی ،لەوانە ئەوانەی کە لە ناوچە پڕ مەترسیەکان کار دەکەن ،یان نەدراون یان دراون لەسەر
بنەمای شاز .بۆ نموونە ،لە سنجار دکتۆرەکان و پەرستارەکان لەوەتەی مانگی حوزەیرانی  ١١١٩مووچەکانیان وەرنەگرتووە.
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پاراستن
پێویستیەکان:


لەوەتەی مانگی ١ی  ١١١٩ژمارەی ئاوارەکان گەیشتۆتە  ١٦١٦٩١ئاوارە لەسەرتاسەری زیاتر لە  ٩١١شوێن لە هەرێمی
کوردستان -عێراق و چوار قەزا جێناکۆکەکانی ئاکر و شێخان لە پارێزگای موسڵ و کفری و خانەقین لە پارێزگای دیالە.



ئاسانکاریەکانی ئاوو ئاوەڕۆ کە خەڵەی پێداویستی تایبەت دەستیان پ
کەمپەکانی تری ئاوارەکان.



ئاوارەبوون بەردەوامە لە شارەکانی موقدادیە و خانەقینی سەر بە پارێزگای دیالە لە وەاڵمدانەوەی ئۆپەراسیۆنەکانی سەربازی .لە
هەفتەی ڕابردوودا ١١١ ،خێزان گەیشتنە خانەقین .هەند ڕاپۆرت هەن کە دەڵێن سنورداری ڕووبەڕووی ئاوارەکان بۆتەوە.
هاوکارانی پاراستن چاودێری پەرەپێدانەکان دەکەن و لە پەیوەندی دان لەگەڵ دەسەاڵتدارانی ناوەخۆ بۆ پاراستنی مافی ئاوارەکان.

دەگات وەکو پێویستیەکی سەرەکی دەمێنێتەوە لە بەحرکە و

وەاڵمدانەوە:


بەردەوامی هەڵسەنگاندنەکانی چاودێریکردنی پاراستن لەوەتەی مانگی شوبات جێبەج کراون بۆ  ٦٩٦١١١کەس ١١١٦١
خێزان) ١١١١٦ :حالەت سەلمێنراون بۆ هاوکاری دارایی ،هەروەك هاریکاری یاسایی بۆ  ١١٤١١حالەت دابین کراوە ،و
ڕەوانەکردنی  ٩٣٩١کەس ئەنجام دراوە کە خاوەن پێداویستی تایبەتن.



هاوکاری دەروونی بۆ  ١١٣٦منداڵ و  ١١٩قوربانی سێکسی و شێوەکانی تری توندوتیژی لەسەرە بنەمای ڕەگەزی دابین
کراون ١٦٣١٦ .پێداویستی ئافرەتان دابەشکراون بۆ ئەو خەڵکانەی کە دەناڵێنن بەدەست توندوتیژی لەسەرە بنەمای ڕەگەزی.
 ١٦١خێزانی ئاوارە هەر یەکەیان فانۆسێکیان وەرگرتووە.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


سنوردارکردن لەسەر هاتنەژوورەوەی ئاوارەکان بۆ ناو خانەقین بەهۆی نەبوونی شوێنی نیشتەجێبوون و نیگەرانیەکانی ئەمن و
ئاسای لەالیەن هێزەکانی ئاسایشی حکومەتی هەرێمی کوردستان.

پەروەردە
پێویستیەکان:


مندااڵنی قوتابخانە ،لەوانە تەمەنی پێ



خزمەتگوزاریەکانی دەروونی و تەندروستی بۆ مندااڵن و مامۆستاکان پێویستە تەواوبکرێت وەکو بەشێك لە وەاڵمدانەوەی
پەروەردەیی بۆ ملمالنێیەکە ،ئەمە وەکو پێویستیەکی زۆر گرنگ دەمێنێتەوە.

قوتابخانە و کچانی منداڵ ،دەناڵێنن بەهۆی دەرفەتەکانی دەستگەیشتن بە پەروەردە.

وەاڵمدانەوە:


زیاتر لە  ٠٠١١١منداڵ سوودیان وەرگرتووە لە پڕۆژە جۆراوجۆرەکانی پەروەردەیی ،لە دووبارە دانانەوەی قوتابخانەکان ،کرێ
ی خوێندنی زیاتر ،و ڕاهێنانپێکردنی  ٠٠١مامۆستا.
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لەدوای پارێزگاری چڕوپڕ ،وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی فیدراڵ و وەزارەتی پەروەردە گەیشتنە ڕێککەوتنێك بۆ
جێبەجێکردنی تاقیکردنەوەکانی بەکالۆریۆسی پۆلەکانی  ٩و  ٠٤بۆ قوتابیە ئاوارەکان لە هەرێمی کوردستان.



فرۆکە ئامادەکراوە بۆ گەیاندنی ماددەکانی تاقیکردنەوە لە بەغداوە بۆ هەولێر ،هەروەك لەبەرچاوگرتنی ئەمن و ئاسایش بە باش
زانراوە لە دژی گواستنەوەی ماددەکان بە بەکارهێنانی شەقام.



ئاسانکاری باڵوکردنەوەی فرە ڕاگەیاندن بۆ خشتەی تاقیکردنەوەکان ،تۆمارکردن و سەنتەری تاقیکردنەوەکان بۆ قوتابیەکان و
هاوکاران؛ و چاودێری کردنی پرۆسەی تاقیکردنەوەکان.



کۆبوونەوەیەکی پارێزگاری دوو ڕۆژە لە نێوان وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی فیدراڵ و وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ،هەروەها
نوێنەرانی پێنج پارێزگای زۆرترین زیان بەرکەوتوو ،بۆ باسکردن لەسەر ئامادەکاریەکان بۆ پەروەدەی ئاوارەکان لەناو خودی
هەرێمی کوردستان.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


هیچ ژمارەیەکی تەواو نیە لە مندااڵنی ئاوارەبوو کە هەن ،وەکو پۆلینێکی زانیاری لە تەمەن و ڕەگەز لەالیەن
دەسەاڵتدارانی وواڵت کۆنەکراونەتەوە.



دەستپێکی ساڵی ئەکادیمی  ١١١١/١١١٩لە زۆربەی قوتابخانەکان دواخرا ،بە تایبەتی لە دهۆك ،هەروەك زۆربەی
باڵەخانەکانی پەروەردەیی بوونەتە شوێنی نیشتەجێبوون بۆ ئاوارەکان.

کەل و پەلەکان
پێویستیەکان:


.

هاوکاری فریاگوزاری لەالیەن بەخشەرانی دووالیەنە لە ڕێگەی فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر هێوا دەبێتەوە و
پێشبینی دەکر کە گەشتەکانی فریاگوزاری هاتوو بۆ سەنتەرەکەی هەولێر .گروپی کەل و پەل هەماهەنگی دەکات لەگەڵ
ئۆتچا هاوکاری ڕێکخەری کاروباری مرۆیی و هاوکاران بۆ دڵنیاکردنەوەی ناردن و دابەشکردنی هاوکاری بەخشین.

وەاڵمدانەوە:


گروپی دابینکارانی کەل و پەل بەردەوامن لە دابینکردنی هاریکاری بۆ ڕێکخراوەکانی کە بارهەڵگری هاتوو وەردەگرن و
بەخشینەکان کە لەالیەن حکومەتە ئەوروپیەکان دەنێردرێن و لە فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر وەردەگیرێن .گروپی
دابینکارانی کەل و پەل  ١١گەشتی پێداویستی مرۆیی نێودەوڵەتی پاەکردۆتەوە لەوەتەی ١٩ی ئاب ،گروپی دابینکارانی
کەل و پەل لەگەڵ ئۆتچا ڕێکخەری کاروباری مرۆیی کاریان کردووە بەڕێەخستنی گەیشتنی زیاتر لە  ١١١تەن مەتری
چوارگۆشە لە بەخشینە مرۆییەکان لەالیەن بەخشەرانی ئەوروپیەوە.



گروپی کەل و پەل  ١١٣.٦١تەن مەتری چوارگۆشە ١١١٦/تەن مەتر لە بارهەڵگری ئاژانسی ناوەخۆ بۆ کۆگای دهۆك
لەوەتەی ١ی ئابەوە وەرگرتووە .بارهەڵگەرەکە ئەمانەی تێدایە شوێنی نیشتەجێبوون ،خۆراك و پێداویستی ناوماڵ و
ماددەکانی پاراستن .گروپەکە بارهەڵگری  ١٣٦٦١تەن مەتر  ١١٤٣ /تەن مەتری سێجای ناردووە؛ و لە دەستی کۆگا لە
دهۆك کە  ٩١١/١٩١٦مەتری سێجایە.
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بۆشاییەکان و سنورەکان:


گروپی دابینکارانی کەل و پەل بەردەوامە لە زیادکردنی ئۆپەراسیۆنەکان بۆ هاوکاریکردنی هاوکارانی مرۆیی هەروەك توانای
دابینکردنی کەل و پەلی خۆیان زیاد دەکات لە ماوەی قۆناغی بەرزبوونەوەی ئۆپەراسیۆنەکان.



کە گەیاندنەکان زیاد

خەزنکردنی زیاتر و گواستنەوە داواکراوە بۆ هاوکاریکردنی بەرزبوونەوەی ئێستا و پێشبینی دەکر
بکات بۆ پرۆگرامی زستانە.

گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان
پێویستیەکان:


کۆمەڵگای مرۆیی لە عێراق داوای فریاگوزاری تەکنەلۆجیای زانیاری و خزمەتگوزاریەکانی پەیوەندی دەکات لە گروپی
پەیوەندیە فریاگوزاریەکان .دابینکردنی خزمەتگوزاریەکانی ڕادیۆ لە شارە گەورەکان سەالمەتی و ئەمن و ئاسایشی ستافی
مرۆیی مەیدانی باشتر دەکات.



گروپی کەل و پەل خزمەتگوزاریەکانی ئینتەرنێت دابین دەکات لە کەمپی ئاوارەکان بە ڕێگەدان بۆ پەیوەندی زیاتر کاریگەر و
هەماهەنگی ئۆپەراسیۆنە مرۆییەکان.

وەاڵمدانەوە:


پالنەکانی گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان بۆ ناردنی فریاگوزاری پەیوەندیە ڕادیۆیەکان لە هەولێرو سلێمانی و دهۆك بۆ
باشترکردنی سەالمەتی و ئاسایشی ستافی مرۆیی.



ژوورێکی ڕادیۆ لە سلێمانی دامەزراوە و دوو بەڕێوەبەری ڕادیۆ دامەزراون .پێشبینی دەکر کە باڵەخانەی ڕادیۆ بە تەواوی
بکەوێتە کار لەماوەی چەند ڕۆژی داهاتوودا لە دوای کۆتایی هاتنی ڕاهێنانی بەڕێوەبردن.



خزمەتگوزاریەکانی فریاگوزاری ئینتەرنێت دەنێردرێتە کەمپی ئاوارەکانی دۆمیز لە دهۆك و عەربەت لە سلێمانی .گفتوگۆیەکان
لەگەڵ دابینکارانی خزمەتگوزاری ئینتەرنێتی ناوەخۆ لەبەرەو پێشچوون دان .پێشبینی دەکر کە خزمەتگوزاریەکانی ئینتەرنێت
بەتەواوی بکەونە کار لەماوەی دوو هەفتە.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


کەمی گەشتەکانی بازرگانی بۆ ناو هەرێمی کوردستان – عێراق هێنان و ناردنی ئامێری ئینتەرنێت و تەکنەلۆجیای زۆر گرنگی
دواخستووە.
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ڕێکخستنی گشتی
هەڵسەنگاندنەکانی پێویستی :هەروەك (ئایسك) لە ساڵی  ١١١١ڕێبەریکردنی ئۆپەراسیۆنی دەرکرد بۆ هەڵسەنگاندنەکانی ڕێکخراو
لە قەیرانە مرۆییەکان ،لەسەرەتایی وەاڵمدانەوەی ڕێکخەری مرۆیی گروپێکی کاری بەڕێوەبردنی زانیاری هەڵسەنگاندن بۆ
هەماهەنگی میکانیزمەکان بۆ فرە گروپی کەرتی دابینکارانی هەڵسەنگاندنی پێویستی و شیکاری دامەزراندووە .گروپی کاری
بەڕێوەبردنی زانیاری هەڵسەنگاندن ڕاپۆرت دەکات بۆ گروپی ڕێکخستنی دابینکارانی کەل و پەلی ناوەخۆ .هەموو ئەندامانی
گروپی دابین کاران داوایان لێدەکر کە پابەند بن بە ڕێککەوتنی ڕێکخستنی ناو کۆمەڵە بۆ ناو هەڵسەنگاندنەکان بە شێوەیەکی قوڵ
لە عێراق ،هەروەها بەژداریپێکردنی زانیاری هەڵسەنگاندن لەگەڵ ڕێکخەری کاروباری مرۆیی (ئۆتچا) بۆ باڵوکردنەوەی بۆ
کۆمەڵگای مرۆیی بۆ کەمکردنەوەی هەوڵی دووبارە و بچووککردنەوەی سوودەکان" ماندووبوونی هەڵسەنگاندن.
بەرێوەبردنی زانیاری :بەردەوام بوون لەگەڵ (ئایسك)ی ١١١١کە ڕێبەریکردنی ئۆپەراسیۆن لەسەر بەرپرسیارەتیەکانی
سەرکردەکانی گروپی کەرتی دابینکاران و ڕێکخەری کاروباری مرۆیی لە بەڕیوەبردنی زانیاری ،گروپی دەستەی زانیاری کاری
بەڕێوەبردنی هەڵسەنگاندنی زانیاری دەستەی زانیاری کەمترین ئۆپەراسیۆنی باوی دەرکردووە بۆ بەکارهێنان لە عێراق .دەستەی
زانیاری ئۆپەراسیۆنی باو دەستەی زانیاری گرنگن کە بەکاردێن لە هاوکاریکردنی کاری هاوبەشانی مرۆیی لە نێو فرە گروپی
کەرتی دابینکاران .ئەوان وەکو ستانداردی دیفاکتۆ دادەنرێن بۆ کۆمەڵگای مرۆیی لە عێراق و باشترین دەستەی زانیاری دەنوێن کە
هەیە بۆ هەر وێنەیەك .هەموو ئەندامانی گروپی دابینکاران ،هەروەها بەخشەران ،داوایان لێدەکر کە دەستەی زانیاری بەکاربێنن.
زیادکردن یان هەڵەکان سەبارەت بە دەستەی زانیاری دەب بنێردرێت بۆ:
Iraqinfo@un.org

دەتوانی دەستت بگات بە دەستەی زانیاری لە ماڵپەڕی:
https://www.humanitarianresponse.info/applications/data/datasets/locations/iraq

زانیاری لەسەر قەیرانەکە
لەوەتەی کەوتنی موسڵ لە ٤ی 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 فراوانیان لە
پارێزگاکانی عێراق کۆنترۆڵکردووە لەوانە موسڵ ،سەالحەدین و دیالە .شارەکانی موسڵ و تکریت و تەلعەفەر و بێجی و قوایەرە و
سنجار و سلێمان بەگ و ڕەشید و حەوێجە و ریاز و فەلەجە و سەقالویە ،ئێستا لەژێر کۆنتۆڵی گروپە چەکدارەکانی بەرهەڵستکاران
دان .لەوەتەی مانگی  ١ڕووبەرێکی 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 جیهان دادەنرێت؛ زیاتر لە 1.8
ملیۆن ئاوارەبووان هەن لەوەتەی مانگی ١ی ئەم ساڵ.

بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:

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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