قەیرانی ئاوارەکانی عێراق
ڕاپۆرتی بارودۆخ ژمارە٠٢( ١٣ .ی ئەیلول – ٠٢ی ئەیلول)

ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی ڕێکخەری کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی مرۆیی ئامادەکراوە .ماوەی ٠٢ی
ئەیلول هەتا ٠٢ی 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  ٠٢١٢/١٢/٢دا باڵودەبێتەوە.

هەواڵە سەرەکیەکان


تێڕوانینی پێویستیەکانی مرۆیی ئاماژە بەوە
دەکات کە  ٢.٠ملیۆن خەڵك پێویستیان بە
هاوکاری مرۆیی هەیە.



دەستگەیشتن بۆ هاوکاری خەڵكانی زیان
بەرکەوتوو نیگەرانیەکی سەرەکیە.



هەوڵەکانی وەرزی زستانە پێویستە و دەبێ
بەپەلە بەرزبکرێتەوە.



پێناسەیەکی پاڵپشتی دارایی و پڕۆگرامی
پسوولەی پارە وەرگرتن لە هەرێمی
کوردستان – عێراق لە مانگی  ١٢پێشبینی
دەکرێت بۆ کەم کردنەوەی ئەو فشارەی کە
لەسەر خۆراك هەیە.



هەڵسەنگاندنێکی بەپەلە جێبەجێ کرا بۆ
ئاوارەکان کە لە قەزای ئەلقوش لە پارێزگای
موسڵ دەگەڕێنەوە ،کە زیاتر لە ٠٢٢٢
خێزان لەخۆ دەگرێت.

تێروانینێکی بارودۆخەکە
تێڕوانینیییییی پێویسیییییتیەکانی مرۆییییییی لە عێیییییراق لە ٠٢ی ئەیلیییییول باڵوکیییییرایەوە .بەڵگەنیییییامەکە جەخیییییت لەسیییییەر ئەوە دەکیییییاتەوە کە
هەرچەنیییییدە  ١.٢ملییییییۆن خەڵیییییك ئێسیییییتا دەسیییییتیان گەیشیییییتووە بە هاوکیییییارانی مرۆییییییی ئەمە بەرامیییییبەر بە کیییییۆی دانیشیییییتوانێكە کە
پێویسییییتیان بە هاوکییییاری بەپەلە هەیە نییییزیکەی  ٢.٠ملیییییۆن ئیییییاوارە دەبێییییت .هەرێمییییی کوردسییییتان – عێییییراق  ٠٢٢.٢٢٢ئیییییاوارە
لەخۆدەگرێیییییییت لە کیییییییۆی  ١.٠ملییییییییۆن خەڵیییییییك کە ئیییییییاوارەبوون لەسەرتاسیییییییەری عێیییییییراق لەوەتەی میییییییانگی ١ی  .٠٢١٢دووەم
گەورەتییییرین ژمییییارەی ئاوارەکییییان لە پارێزگییییای ئەنبییییار جەختییییی لەسییییەر کییییراوەتەوە .تێییییڕوانینەکە ،هەرچەنییییدە ،بە ملیۆنییییان خەڵییییك
کە پێویستیان بە ژیانە لەدەرەوەی حکومەتی عێراق کە بەشێوەیەکی خراپ دەستیان دەگات بە مرۆیی و سنوردارکراوە.

+ 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 ef fective and
principled humanitarian action in partnership with national and international actors.
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تێڕوانینییییییی پێویسییییییتیەکانی مرۆیییییییی زیانبەرکەوتووەکییییییان لەسییییییەر ئاسییییییتی پارێزگییییییا پییییییۆلین دەکییییییات بەگییییییوێرەی هەڵسییییییەنگاندنی
گروپەکییییییانی ئاسایشییییییی خییییییۆراك و پاراسییییییتن و تەندروسییییییتی و شییییییوێنی حەوانەوە لە نێییییییوان ئاماژەکییییییانی تییییییری کییییییۆمە یەتی.
زۆرتییییرین زیییییانبەرکەوتوو لە  ١٠پارێزگییییاکەی عێییییراق لە ئەنبییییار و دهییییۆك دوابەدوای هاوشییییێوەی دیییییالە و هەولێییییر و کەرکییییوك
و موسیییییڵ و سیییییە حەددین .هەشیییییت پارێزگیییییا یەك ئاسیییییت لە خیییییوارەوەی حالەتەکیییییانی زییییییان بەرکەوتیییییوو پیییییۆلین کیییییراون .ئەو
پارێزگایانەی کە کەمترین زیانیان بەرکەوتووە بەهۆی قەیرانەوە بریتین لە پارێزگاکانی میسان و موثنی و زیقار.
سروشییییتی ملمالنییییێکە بییییۆتە هییییۆی بەردەوامییییی لێشییییاوی ئییییاوارەبوون ،لەگەڵ هێلەکییییانی پێشییییەوە بە بەردەوامییییی ئاوارەکییییان دێیییینە
ژوورەوە ،ئیییییاوارەبوونێکی تیییییر تۆمیییییارکراوە لە هەنیییییدچ نیییییاوچە ،لەوانە – وەکیییییو نمیییییوونەیەك – ئەلییییی ەلەم ،لە نزییییییك تکرییییییت (
پارێزگیییییییای سیییییییە حەددین) ،لەو شیییییییوێنەی کە ژمیییییییارەی خێیییییییزانە ئاوارەکیییییییان کە لە ملمالنێییییییییەکە ڕادەکەن ڕاپیییییییۆرتکراون کە
زیادیییییان کییییردووە لەسییییەرەتای مییییانگی ئەیلییییول لە  ٠٢٢٢خێییییزانەوە بییییۆ  ١٣٢٢٢خێییییزان لە کییییاتی ڕاپییییۆرت کییییردن .لە خییییانەقین
(پارێزگیییییای دییییییالە) ئاوارەکیییییان بەردەوامییییین لە هیییییاتنە ژوورەوە ،لەگەڵ تێکرایەکیییییی  ١٢خێیییییزان کە ڕۆژانە دەگەنە کەمپیییییی نیییییوچ
ی عەلیییییییاوە لەوەتەی ناوەڕاسییییییتی مییییییانگی ئییییییا  .جییییییولەی ئاوارەکییییییان بەرەو هەرێمییییییی کوردسییییییتان  -عێییییییراق ،بەتییییییایبەتی لە
ناوچەکییییانی نییییاوەوە و دەوروبەری موسییییڵ ،هەروەهییییا بەردەوامیییین لە تۆمییییارکردن ،هەرچەنییییدە ،هییییاتنەژوورەوە بییییۆ نییییاو هەرێمییییی
کوردسیییتان  -عێییییراق بییییۆ هەنیییدچ گییییروپ زۆر ئەسییییتەم بیییووە ،هەروەك ڕێنماییەکییییانی چییییون و هیییاتن لەسییییەر ئاوارەکییییان دانییییراوە
بەهییییۆی شییییوێنی جییییوگرافی و ڕچ و شییییوێنەکانی ئەمیییین و ئاسییییایش .هەروەهییییا ئییییاوارەبوونی دووەمیییییش تۆمییییارکراوە لە هەنییییدچ
نییییاوچە .دەسییییە تداران داوای گواسییییتنەوەی ئاوارەکییییان دەکەن لە قوتابخانەکییییان ،لەو شییییوێنەی کە نیشییییتەجێببوون ،بییییۆ ڕێییییگە دان
بە دەسیییییتپێکی سیییییاڵی ئەکیییییادیمی دواخیییییراوی  .٠٢١٢/٠٢١٢گواسیییییتنەوەی ئاوارەکیییییان لە قوتابخانەکیییییان سیییییەری هەڵییییییداوە ،و لە
هەنییییدچ حالەتییییدا ،بەبییییێ شییییوێنی نیشییییتەجێبوونی جێگییییرەوە دابییییین کرابێییییت .هەروەهییییا هەنییییدچ قسییییە هەن لە بییییارەی گەڕانەوەی
ئاوارەکییییان بیییییۆ شییییوێنی زێیییییدی خۆیییییان ،ئەوییییییش ییییییان لەبەر ئەوەیە کە ئاوارەکییییان باوەڕییییییان وایە لە ناوچەکییییانی زێیییییدی خۆییییییان
ئاسیییییایش ڕووی لە باشیییییتربوون کیییییردووە ،ییییییان لە ڕێیییییگەی ئەوەی کە ئەوان جیییییێ ی خۆییییییان خۆشیییییکردووە لە نێیییییوان کۆمەڵگیییییا
خانەخوێکان و دەستگەیشتنی سنورداریان هەیە بۆ هاوکاری لەو شوێنانەی کە ئاوارەبوون.
ئاستەنگەکانی یاسای ئاڵۆزیش کاریگەری هەیە لەسەر هەوڵەکانی کۆمەکی ،بۆ نموونە ،نێردەیەکی  ١٠بارهەڵگر بە ٠٢٢٢٢٢
دەرزی کوتانی دژی ئیفلیجی ،هەروەها دەرمانەکانی چارەسەرکردن و کۆمەکیە پزیشکیەکانی تر ،لەالیەن دەسە تدارانی ناوەخۆ
قەدەغەکراوە بۆ گەشتکردن لە کەرکوکەوە بۆ موسڵ .لە ڕووداوێکی تر ،هاوکاری بۆ خەڵکانی مەدەنی لە ناوچەکانی
زیانبەرکەوتووی ملمالنێ لە سە حەددین دواخراوە بۆ چەند هەفتەیەك هەروەك دەسە تداران بیریان لە ڕێگاپێدانی دەستگەیشتن بە
هێلی پێشەوە کردووەتەوە .لەالیەکی تر ،هەندچ لە هاوکاران زۆریان لێ کراوە بۆ ئەوەی چا کیە مرۆییەکان دوابخەن لە ئەنبار بە
مەبەستی دووبارە نوێبوونەوەی نیگەرانیەکانی ئەمن و ئاسایش بۆ ستاف و ئۆپەراسیۆنەکان .لەوکاتەی کە هەموو ڕێگاکانی نیگەرانی
لە بارەی کردنەوەی بۆشاییەکی مرۆیی لێکۆلێنەوەیان لەسەر کراوە ،لەوانە پارێزگاری لەسەر بنەمای ڕاستی بۆ بەرزکردنەوەی ڕێز
و سوپاس بۆ یاسای مرۆیی نێودەوڵەتی ،گفتوگۆیەکان لەبارەی فرە هێلی ئۆپەراسیۆنەکان لەگەڵ هەموو الیەنەکان بۆ ملمالنێکە زیاد
کراون.

)United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA
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تێڕوانینی پێویستیەکانی مرۆیی پۆلینکردنی زیانبەرکەوتووان بۆ هەر پارێزگایەك بۆ هەر گروپێك

وەرزی زستانی قورس زۆر بە زوویی ڕوودەدات و سەرەڕای نوێبوونەوەی هەوڵەکان  ،هاوکارانی مرۆیی زۆر نیگەرانن لەبارە ی
ئامادەکاریەکان کە ڕێکدەخرێن و ئەو ستافە و ماددەیە و پاڵپشتیە داراییەی کە هەیە بەشی وە مدانەوەی پێویستیە بەپەلەکان ناکات .
دەسەڵآتدارانی بەغدا و هەرێم نیگەرانی هاوشێوە دەردەبڕن و بانگەشەی کاری بەپەلە دەکەن بۆ ڕێگرتن لە ئازارچەشتنی زیاتری
زیان بەرکەوتووان ،ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ ،بەهۆی ملمالنێیەکە  .ت ە کنیکێکی پالنی وە مدانەوەی بەپەلەی ئاوارەکان کە دەبێ
وەکو کاری سەرەکی جێبەجێ بکرێن ،هەروەها پێکانی کەم و کورتیەکانی پاڵپشتی دارایی پێش دەستپێکردنی وەرزی زستان بۆ
هەرسێ پارێزگاکەی هەرێمی کوردستان  -عێراق بە کۆتا هێنراون  .پالنەکە جەخت لەسەر پێویستی سەیرکردنی هەموو ڕێگاکان،
لەوانە ڕێگای الوەکی ،بۆ جولەپێکردنی توانای زیاتر و پاڵپشتی دارایی بۆ وە مدانەوە .

وە مدانەوەی مرۆیی
ئاو و پێداویستی تەندروستی و خاوێنکەرەوە
پێویستیەکان:




بارودۆخی الوازی ئەمن و ئاسایش لە پارێزگای ئەنبار ،بەتایبەتی لە دەوروبەری ڕومادی لەو شوێنەی کە ئۆپەراسیۆنەکانی
سەربازی چڕوپڕ لە ڕێگا دان ،کاریگەری دەخاتە سەر چا کیەکانی ئاو و ئاوەڕۆ.
.
هەندچ لە ئاوارەکان گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان لە قەزای حەدیثە ،لە پارێزگای ئەنبار .ئاوارەکانی فەلوجە دەگەڕێنەوە
بۆ قەزا بچووکەکانی سەقالویە و ئەمریتی ئەلفەلوجە لە دوای ئەوەی کە حکومەتی عێراقی بەم دواییانە گەرەنتی داوە کە

)United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA
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هێزەکانی ئاسایشی عێراقی مەدفەعیە بەکارناهێنێت و چەکەکانی تری دژی خەڵکی مەدەنی لە ناوچە مەدەنیەکان .دابین
کردنی خزمەتگوزاریەکانی ئاو و ئاوەڕۆ داواکراوە بۆ ئاوارە گەڕاوەکان.


لەوکاتەی دابین کردنی ئاو و خاوێنکەرەوە بۆ ئاوارەکان لەسەرتاسەری عێراق زیاد کراون ،باشتربوونی ڕاهێنانەکانی
پێداویستی وەکو نیگەرانی دەمێنێتەوە .پرۆسە و جۆری گەیاندنی چا کیەکانی بەرزکردنەوەی کاریگەری پێویستی
خاوێنکردنەوە وەکو توخمێکی زۆر پێویستی ئاو و پڕۆگرامەکانی خاوێنکردنەوە بەهێزکراوە.

وە مدانەوە:
ناوەند و باشوری عێراق:


لە بەسڕا  ١٢٢٢ئاوارە لە شوێنی نافەرمی نیشتەجێبوون کە  ٠٢٢پێداویستی خاوێنکردنەوەی هەرزەکاران دابین کراون،
 ٠٢پێداویستی ئاوی سەرەکی خێزانی و  ١٠٢٢گالۆن و  ٠٢٢سەتڵ و  ٢٢٢ئامێری خاوێنکردنەوە.



لە کەربەال  ١١٣٠ئاوارە دەستیان پێگەیشتووە لە ڕێگەی دابین کردنی ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە .هاوکارانی گروپ
ڕاهێنانیان بە  ٢٢ستافی ڕێکخراوی ناحکومی ناوەخۆ کردووە لە بارەی بەرزکردنەوەی هۆشیاری خاوێنکردنەوە و
ڕێگرتن لە باڵوبوونەوەی نەخۆشیەکان و پرۆتۆکۆلەکانی باڵوبوونەوەی نەخۆشی کۆلێرا .بەردەوامی هۆشیاری پەروەردەی
خاوێنکردنەوە بۆ  ١٢٢٢ئاوارە دابین کراوە.



لە پارێزگای زیقار ٣٢٢٢ ،ئاوارە لە شوێنی نافەرمی نیشتەجێبوون کە  ٢٢٢پێداویستی خاوێنکردنەوەی هەرزەکارانیان
وەرگرتووە ٢٢ ،پێداویستی ئاوی سەرەکی خێزانی ٠٢٢٢ ،سابوونی سەر ئاو ٢٢٢ ،گالۆن و  ٢٢٢سەتڵ و  ٢٢٢ئامێری
خاوێنکردنەوە.



لە پارێزگای ئەنبار  ٠٠٠٧کەس ئاوی سەالمەتیان وەرگرتووە و  ٣٢٣٠خەڵك سوودیان لە کۆکردنەوەی پاشماوە
وەرگرتووە لە چەقی هیت و کوبەیسە و ئەلفورات و ئەلمەمورە لە قەزای هیت .لە ئەمریاتی لە فەلوجە  ٠٣١٠خەڵك
دەستیان پێگەیشتوون بە دابەشکردنی ئاو بەسەریاندا و  ١٢٧٠خەڵك لە ئەلخالدیە دابەشکردنی ئاو دەستی پێکرد بۆ ٢٠٢١
کەس و کۆکردنەوەی پاشماوە بۆ  ١٠٣١خەڵك .گەیاندنی تانکەری ئاو لە ئەلحەبانیە دابین کراوە بۆ پێداویستیەکانی ٣١٠٢
کەس و کۆکراوەی تریش بۆ  ١٢١٢خەڵك دابین کراون.

هەرێمی کوردستان  -عێراق:


گروپی هاوکاران ،بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی ڕاهێنانی دوو ڕاهێنەری جێبەجێکرد لەسەر دانیشتنەکانی
بەرزکردنەوەی هۆشیاری خاوێنکردنەوە .ئەمەش دەبێتە هۆی ئامادە سازی بۆ ڕاهێنانپێکردنی زیاتر بۆ ستافەکانی لە
بەڕێوەبەرایەتیەکانی تەندروستی و ڕێکخراوە ناحکومیە ناوخۆییەکان و پێشبینی دەکرچ کە ئەم دەستپێکە ببێتە هۆی باشتربوونی
جولەی کۆمە یەتی بۆ ڕاهێنانی سەالمەتی خاوێنکردنەوە لە پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی.



 ٢٢تانکەری ئاو نێردراوە بۆ دهۆك و زاخۆ و  ٧تانکی ئاوی  ٢٢٢٢لیتری لەم هەفتەیە چەسپکراون .هەتا ئێستا ،نزیکەی
 ٢٠٢٢٧٣خەڵك دەستیان پێگەیشتوون بە دابین کردنی ئاو لە پارێزگاکانی دهۆك و هەولێر و سلێمانی .پێشبینی دەکرچ کە ،هەر
هەفتەیەك ،ئەم ژمارەیە بەرزدەبێتەوە لەالیەن  ١٢٧٢خەڵك لەسەرتاسەری هەر سێ پارێزگاکە .گروپەکە دەستی دەگات بە
نزیکەی لەسەدا ٧٢ی ئامانجی دانیشتووان .هەرچەندە ،بەرەوپێشوەچونێکی بەرچاو داواکراوە بۆ دڵنیاکردنەوەی بەردەوامی
جۆریەتی دەستگەیشتن و جۆری ئاو.



کۆی  ١٠٢٠٢٢ئاوارە دەستیان پێگەیشتووە بە خزمەتگوزاریەکانی خاوێنکردنەوە لە پارێزگاکانی دهۆك و هەولێر و سلێمانی،
زیادبوونێیکی  ٣٢٢٢٢خەڵك لەوەتەی هەفتەی ڕابردوو .ئەمە لە ڕێگای چەسپکردنی تەوالێتەکانەوە بەدەستهاتووە ،دابین کردن
و خاوێنکردنەوەی  ٢٠٣تەوالێتی تر لە کەمپە گواستراوەکان ،قوتابخانەکان و سەنتەرەکانی کۆکردنەوە و باڵەخانەی خۆششتنی
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 ٠١٢ژووری .کۆکردنەوەی پاشەڕۆ و خاوێنکردنەوەی ماددەکان بەسەر  ٣٠٢٢خەڵك دابەشکراون لە سێ پارێزگاکان .لەم هەنگاوەدا،
گروپی هاوکاران دەستیان دەگات بە نزیکەی لەسەدا  ٠٠ی دانیشتوانی ئامانجکراو.


پڕۆگرامەکانی خاوێنکردنەوە دەستی گەیشتە  ٣٠٠٠٧٢خەڵك لە پارێزگاکانی دهۆك و هەولێرو سلێمانی زیادبوونێکی ٣٠٢٢٢
هەیە لە ماوەی ڕاپۆرتەکەی پێشوو .تێبینی کرابوو کە دابەشکردنی  ٢١٢٠پێداویستی خاوێنکردنەوە و پێداویستی منداڵ و ٠٠
دانیشتنی بەرزکردنەوەی هۆشیاری پێداویستی خاوێنکردنەوە بەتەنها لەم هەفتەیە .گروپەکە دەستی گەیشتووە بە نزیکەی لەسەدا ٢٠
دانیشتووانی ئامانجکراو لەگەڵ هەندچ الیەنی بەرزکردنەوەی هۆشیاری خاوێنکردنەوە .هەرچەندە ،کارێکی بەرچاو کراوە بۆ دابین کردنی
جۆریەتی بەرزکردنەوەی هۆشیاری خاوێنکردنەوە لە نامەناردن و جولەپێکردنی کۆمە یەتی بۆ بەدەستهێنانی ژینگەی خاوێن وەکو کەم و
کورتیەکی گرنگ دەمێنێتەوە.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


چا کی سەربازی داخراوە لە زۆربەی شەقامەکان لە ناو پارێزگای ئەنبار لە قەزای فەلوجە ،ڕێگری دەکات لە گەیاندنی ئاو
بۆ سوودمەندبووان لە ئەمریە ،ئەلفەلوجە ناسەقامگیری ئەمن و ئاسایش کاردەکاتە سەر شەقامەکان لە بەغداوە بۆ
پارێزگاکانی باشور و هەروەها لە بەغداوە بۆ پارێزگای ئەنبار .ئەمە کاریگەریەکی زۆر خراپ دەکاتە سەر وە مدانەوەی
کەرتی ئاو و ئاوەڕۆ.



پێویستیەك هەیە بۆ بەهێزکردنی هەماهەنگی ئاو و ئاوەڕۆ ،بەتایبەتی لە هەرێمی کوردستان عێراق لە پارێزگای دهۆك.



لەخۆگرتنی هەموو پێویستیەکانی خزمەتگوزاری ئاو و ئاوەڕۆ لە پارێزگای دهۆك ،بەتایبەتی ئاوارەکان کە لە سەنتەرەکانی
کۆکردنەوەی ئاوارەکان دەمێننەوە ،قوتابخانەکان و شوێن نیشتەجێبوونەکانی نافەرمی .بە ئەستەمی دەمێنێتەوە.
ئۆپەراسیۆنەکانی ئاو و ئاوەڕۆ ئاڵۆزن بەو ڕاستیەی کە لەسەر ئاوارەکان باڵوبوونەتەوە لە سەرتاسەری ژمارەیەکی زۆری
شوێنەکان ،و بە گۆڕانی دانیشتووان بە بەردەوامی و بەردەوامی ئاوارەبوون.

ئاسایشی خۆراك
پێویستیەکان:


گروپی هاوکارانی خۆراك دەستیان گەیشتووە بە  ١ملیۆن سوودمەندبوو لە نێوان مانگی ٢ی  ٠٢١٢و چارەگی یەکەمی مانگی
ئەیلولی  ،٠٢١٢لەسەرتاسەری وو ت ،هاوکاری خۆراك پێویستیەکی سەرەکیە بۆ  ٠.١ملیۆن خەڵك.



لەوەتەی مانگی ١ی  ٠٢١٢تاوەکو ١٢ی ئەیلول ،گروپەکە  ٢٠٢٠٢تەن هاوکاری کڕیوە ،لەسەر ئاستی هەرێمی و ناوەخۆیی،
کە ئۆپەراسیۆنەکانی پێداویستی خۆراك پڕدەکاتەوە هاتە مانگی ١١ی .٠٢١٢



لە ڕێژەی ئێستای دابەشکردنەکان ،کەمبوونەوەی ئۆپەراسیۆنی دارایی بۆ کۆتایی ساڵی  ٠٢١٢بۆ دەستپێشخەریەکانی خۆراك کە
نزیکەی دەگاتە  $٣٢ملیۆن دۆالر .بەو ئەنجامەش ،جەختکردنەوەیەکی زیاتر دەخرێتە سەر دەستنیشانکردن و ئامانجی سوود لێوەرگرتن بۆ
هاوکاری خۆراك .لەوەش زیاتر ،لەسەدا ٢٢ی زیادبوونی ژمارەی پالن بۆ دانراوی ئاوارەکان لە  ١.٠تا  ١.٠ملیۆن ئاوارە پێشبینی دەکرچ
کە کەمبوونەوەی بەرچاو زیادبکات.

وە مدانەوە:


گروپی خۆراك هاوکاری دەکات لە خەزنکردنی خۆراك و کڕین و دانانی سیستەمی کەل و پەلەکان لە هەرێمی کوردستان -
عێراق تاوەکو بڕیکی تەواو لە وە مدانەوەی کاریگەر دابین بکات بۆ پێویستیەکانی خۆراكی ئاوارەکان .گروپەکە
ڕێککەوتنی لەسەر ئاستی مەیدانی بە ئەنجام گەیاند لە پارێزگاکانی موسنی و زیقار و واسیت و میسان.
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پێناسەکردنی پاڵپشتیەکی دارایی و پرۆگرامی پسوولەی دارایی لە هەرێمی کوردستان  -عێراق لە مانگی  ١٢پێشبینی
دەکرچ ئەو فشارەی کە لەسەر کەرتی خۆراك هەیە کەمی بکاتەوە .چەکی پارە و گفتوگۆیەکانی پسوولەی پارە تەواوکراون
لەگەڵ هاوکاران و گفتوگۆیەکان بەردەوام دەبن لەگەڵ دوو لە هاوکارانی تری بە توانا.



بۆماوەی نێوان  ١٢ – ٠ی ئەیلول دابەشکردنی خۆراك گەیشتە زیاتر لە  ٠١٢٢٢٢خەڵك لەسەرتاسەری عێراق.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


کەمی دەستگەیشتن بە ناوچەکانی ملمالنێ دەبێتە ڕێگر لە گەیاندنی هاوکاری بۆ ئەو دانیشتووانانەی کە پێویستیان بە هاوکاری
هەیە.



زیادبوونی ژمارەی ئاوارەکان فشار دەخاتە سەر توانای ئێستای گروپی هاوکاران و هەروەها کۆمەڵگا خانەخوێکان.

شوێنی حەوانەوە و ماددەکانی کە خۆراك نین
پێویستیەکان:


میکانیزمی بەدواداچوونی ئاوارەکان سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران ڕاپۆرتی کردووە کە  ٠٠١٢٢١خێزانی
ئاوارە لە عێراق کەل و پەلەکانی ناخۆراکیان نیە لەوکاتەی کە  ١١٢٠٠٣خێزانی ئاوارە شوێنی نیشتەجێبوون وەکو
پێویستیەکی سەرەکی دادەنێن .لەسەر بنەمای زانیاری لەالیەن گروپی هاوکاران ،کە  ١٠٢١٠٢خێزان لە ناو عێراق کەل و
پەلی کە خۆراکی نین وەریان گرتووە لەوەتەی مانگی ١ی  .٠٢١٢بە درێژایی ماوەی ڕاپۆرتەکە  ٠٢٠٢خێزانی ئاوارەبوو
کەل و پەلی ناخۆراکیان وەرگرتووە لە پارێزگاکانی بابل و بەغدا و هەولێر و کەربەال و کەرکوك و نەجەف و موسڵ و
قادسیە و سلێمانی و واسیت.



 ٠٠٠٢٢خێزانی ئاوارە لە قوتابخانەکان نیشتەجێبوون ،و ئەمەش بووە هۆی دواکەوتنی دەستپێکی ساڵی ئەکادیمی
 ٠٢١٢/٠٢١٢بۆ زۆربەی قوتابیان .لە چوار قەزای پارێزگای دهۆك ،ئەو ئاوارانەی کە لە قوتابخانەکان نیشتەجێبوون
دەرکراون و لە سێ قەزاکەی تر  ٢٣٢قوتابخانە هێشتا لەالیەن  ١٢٧٢٠ئاوارەکان داگیرکراون .چۆڵکردنی ئاوارەکان لە
قوتابخانەکانەوە بۆ شوێنی نیشتەجێبوونی شیاو وەکو کارێکی سەرەکی دەمێنێتەوە .پالنێکی ڕێك و پێك داواکراوە بۆ
دڵنیاکردنەوەی کە چارەسەرێکی شوێنی نیشتەجێبوون بۆ ئەو ئاوارانە بدۆزرێتەوە کە هێشتا لە قوتابخانەکان ژیان بەسەر
دەبەن.



لەگەڵ نزیك بوونەوەی مانگەکانی وەرزی زستان  ٢٠٢٢٢٢ئاوارە لە هەرێمی کوردستان  -عێراق داوای هاوکاری
وەرزی زستانە دەکەن ،بە م ئەو سەرچاوانەی کە هەن تەنها بۆ  ٠٢٢٢٢٢ئاوارەیە .لە بەشەکانی تری عێراق ١٢٢٢٢
خێزانی ئاوارە داوای ڕەشماڵ و  ٠٢٢٢٢پێداویستی وەرزی زستانە دەکەن ،لەوانە کیرۆسین بۆ چێشت لێنان و
داواکاریەکانی گەرم کەرەوە ٢٢ .پرۆژە ڕادەست کراون کە لەالیەن  ١٠لە گروپی هاوکاران هەڵدەستن بە چاوپیاخشاندنەوە
بە پالنی ستراتیژی وە مدانەوە .نزیکەی لەسەدا  ٢٢ی ڕادەستکراوەکە لەوانە بڕگەی وەرزی زستانەیە.

وە مدانەوە:


بنیاتنانی کەمپ لە بەرەوپێشچوون دایە لە پارێزگاکانی کەرکوك و سلێمانی و دیالە و هەولێر و دهۆك و .چوار کەمپی
گوستراوە لە پارێزگای دهۆك کراونەتەوە ،لەوکاتەی شەش لە کەمپی ئاوارەکان لە ژێر پەرەپێدان دان .پێنج لەو کەمپانە
بەبێ پاڵپشتی دارایی دەمێننەوە و بەبێ ئاژانسی دامەزراندن .لە پارێزگای هەولێر یەك کەمپ کراوەتەوە و چوار کەمپی

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

 |7ڕاپۆرتی ژمارە  ٢ی بارودۆخی قەیرانی ئاوارەکانی عێراق

تریش بنیاتنراون .لە پارێزگای سلێمانی یەك کەمپی ئاوارە کراوەتەوە و چوار کەمپی تریش لە ژێر پەرەپێدان دان .یەك
کەمپی گواستراوە لە پارێزگای موسڵ کراوەتەوە.


 ٠٢٢سەنتەری کۆکردنەوە کراونەتە ئامانج بۆ هاوکاری لەسەرتاسەری ناوەند و باشوری عێراق.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


ستراتیژی وەرزی زستانە بەپەلە داواکراوە .تیمی وەرزی زستانە لە ئێستادا لە دهۆك و ئامادەیی گروپی کارکردن بۆ کەل و
پەلەکانی ناخۆراکی لە هەولێر لە ڕۆژی  ٣٢ی ئەیلول.



بە بەردەوامی کەمی هەیە لە دەستگەیشتنی گروپی هاوکاران بۆ هەندچ لە ناوچەکان بۆ دابەشکردنی کۆمەکیەکان ،ئەنجامدانی
هەڵسەنگاندنەکان و چا کیەکانی تر بەهۆی نەبوونی ئەمن و ئاسایش.

تەندروستی
پێویستیەکان:
 لە پارێزگای موسڵ ٠ ،لە  ١٢نەخۆشخانە بە باشی کار ناکەن ٢٢ .نۆرینگەی چاودێری سەرەتایی کارەکان بەڕێوە دەبەن
لەوکاتەی کە  ٠٣نۆرینگەی تر زیانیان بەرکەوتووە بەهۆی ئاوارەبوونی ستافی پزیشکی.
وە مدانەوە:


لە نێوان ١٠ – ١٢ی ئەیلول هەڵمەتی نیشتمانی کوتان دژی ئیفلیجی مندا نی خوار تەمەنی  ٢ساڵی بە ئەنجام گەیاند و لە ٠
قەزای پارێزگای دهۆك لەڕێگەی  ٢٠نۆرینگەی چاودێری تەندروستی جێبەجێکراوە.



دامەزراوەی نۆرینگەی چاودێری تەندروستی لە کەمپی ئاوارەی بەحرکە تێکڕای  ٢٠٢ڕاوێژکردنی هەفتانە دابین دەکات.
هۆیە سەرەکیەکانی ڕێژەی باڵوبوونەوەی نەخۆشی بریتین لە نەخۆشیەکانی هەوکردنی کۆئەندامی هەناسەدان و
هەرسکردن.



دوو یەکەی گەڕۆکی پزیشکی لە پارێزگای هەولێر کارەکە بەڕێوە دەبەن .ئەوان هەڵدەستن بە دابین کردنی خزمەتگوزاری
بۆ ئاوارەکان لە شاری هەولێر ،لە بنەساڵوە و سەنتەری وەرزشی بەرازیلی لە عەنکاوە .لە یەکەم ڕۆژیان لە دەستپێکی
ئۆپەراسیۆنەکان یەکەکانی پزیشکی گەڕۆك ڕاوێژکردنیان بۆ  ٢٠خەڵك ( ٣٣ئافرەت و  ٠٢پیاو) دابین کرد.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


سیستەمی چاودێری نەخۆشی لە پارێزگای موسڵ زۆر الوازە .پەیوەندی کردن لە نێوان سەنتەری موسڵ بۆ کۆنترۆڵ کردنی
نەخۆشی قەزاکان زۆر سنوردارە و هەندچ ڕاپۆرتی هەفتانە و مانگانە ناگەنە دەستی یەکەکانی چاودێری کردن.
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پاراستن
پێویستیەکان:


تیمەکانی چاودێری کردنی پاراستن هەڵسەنگاندنی بەپەلەیان ئەنجام دا لەدوای گەڕانەوەی ئاوارەکان لە هەولێرەوە بۆ قەزای
ئەلقوش لە پارێزگای موسڵ .هەڵسەنگاندنەکە  ١٣٢٢خێزانی مەسیحی لەخۆگرت ( ٧١٢٢کەس) و  ٠٣٢خێزانی یەزیدی
( ٢٠١٢کەس) .زۆربەیان گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان ،بە م ئەوانی تر لەگەڵ خێزان یان برادەرەکانیان نیشتەجێبوون ،یان
لە شوێن نیشتەجێبوونی بەکرێگیراو یان لە کلێسا دەژین .ئاوارە گەڕاوەکان دەڵێن کە ئەوان هەست بە ئەمن و ئاسایش دەکەن
بە م داوای هاوکاری مرۆیی دەکەن .ئەوانەی کە لە خانوی بەکرچ دان داوای پاڵپشتی دارایی دەکەن .ژمارەی ئەوانەی کە
خاوەن پێداویستی تایبەتن دەستنیشانکراون کەمن و هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت لەسەر ئاستی خاوەن ماڵ.



چاودێرانی خاڵەکانی پشکنین بەرزبوونەوەیەکی کەمیان دەستنیشانکردووە لە ژمارەی ئاوارەکان لە موسڵ بە دوای هاتنە
ژوورەوە دەگەڕێن بۆپارێزگای هەولێر .هەندچ لە ئاوارەکان دەڵێن نەیانتوانیوە بێنە ناو پارێزگای هەولێر بەبێ بوونی
سپۆنسەرێك ،کە پێویستی بە کەسێکی کورد هەیە کە دانیشتووی هەرێمی کوردستان بێت .نزیکەی  ٣٢٢خەڵك گیریان خواردبوو
بۆ ماوەی چەند ڕۆژێك لە خاڵێكی پشکنین لە نێوان پارێزگاکانی کەرکوك و هەولێر .ئاوارەکانی کە بە ڕەچەڵەك خەڵکی موسڵ
و بێجی و تەل ەفەر و سنجار و موسڵ و ڕومادین بەشێوەیەکی سەرەکی بریتین لە نەتەوەی شەبەك و عەرە  .ڕاپۆرتەکانی ئەم
دواییەی ڕاگەیاندنی ناوەخۆ دەڵین کە داعش  ٠٠کاتژمێری بە خەڵکی کورد داوە تاوەکو بە تەواوی شاری موسڵ چۆڵ بکەن یان
ڕووبەڕووی دەرەنجامی زۆر توند بببنەوە.

وە مدانەوە:


بەردەوامی هەڵسەنگاندنەکانی چاودێریکردنی پاراستن لەوەتەی مانگی شوبات جێبەجێ کراون بۆ  ٣٢٧٧٢٢کەس ٢٢٢٢٠
خێزان) :ئەوانەی کە هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوە  ١١٢٠٧حالەت سەلمێنراون بۆ هاوکاری دارایی ١٢٢٢٠ ،حالەت هاوکاری
یاساییان وەرگرتووە ،و ڕەوانەکردنی  ٢٢١٢کەس ئەنجام دراوە کە خاوەن پێداویستی تایبەتن .لەگەڵ ئەوەشدا ،هاوکاری
دەروونی بۆ  ٠١٠٣منداڵ و  ١٠٢قوربانی سێکسی و شێوەکانی تری توندوتیژی لەسەرە بنەمای ڕەگەزی دابین کراوە١٣٠١٣ .
پێداویستی ئافرەتان دابەشکراون بۆ ڕزگاربووان لە دەستی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریەکان بۆ ئاوارە گەڕاوەکانی ئەلقوش سنوردارە ،بەتایبەتی بۆ ئافرەتان و مندا ن .باڵەخانە
تەندروستیەکان بە باشی کار ناکەن بەهۆی کەمی ستاف و دەرمان و ئامێر .دەسە تدارانی ناوەخۆ هێشتا دەستیان کردووە بە
خزمەتگوزاریەکانی شارەوانی و کۆمە یەتی و بازرگانیکردن لە بازاڕەکانی ناوەخۆ زۆر کەمە.



گروپی هاوکاران پێویستی هاوکاری دەروونی بۆ ئاوارەکان دەخەملێنن بۆ ئەو ئاوارانەی کە دەناڵێنن بە دەست برینی سەخت و
ئاوارەبوون بەرزن و پێویستە ئاماژەی پێبکرێت بخڕیتە بەرنامەی کار.

پەروەردە
پێویستیەکان:


پێویستیەکانی وە مدانەوەی پەروەردەیی بۆ گڕیدانی خزمەتگوزاریەکانی دەروونی و پەروەردە بۆ مندا ن و مامۆستایان.



کردنەوەی زۆربەی قوتابخانەکان بۆ ساڵی ئەکادیمی  ٠٢١٢/٠٢١٢دواخراوە بەهۆی داگیرکردنی باڵەخانەکانی پەروەردە
لەالیەن ئاوارەکانەوە .بارودۆخەکە لە پارێزگای دهۆك نیگەرانیەکی تایبەتی هەیە.
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وە مدانەوە:


گروپەکە هاوکاری وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات لە نۆژەنکردنەوەی  ٢١قوتابخانە لە دوای
گواستنەوەی ئاوارەکان .وەزارەتی پەروەردە پێشنیار دەکات کە کۆمەڵەی مامۆستای خێزان بەکاربهێنێت بۆ هەماهەنگی لە
نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکان .هێلەکانی ڕێبەری پەرەیان پێدراوە لەالیەن وەزارەت و لەگەڵ گروپی هاوکاران بەشداری
پێدەکرێت.



گروپی هاوکاران پالن دادەنێت بۆ یارمەتیدان لە بنیاتنانی قوتابخانەکان لە کەمپی ئاوارەکانی باجێت کەندەڵە ،خانکێ و خادیە و
پابەندە بە نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکانی کۆمەڵگای خانە خوێ لە پارێزگای دهۆك.



لە کەمپی بەحرکەی (هەولێر)  ١٤٢منداڵ (  ٨٦١کور و  ٤٧٨کچ) لە چااڵکیەکانی پەروەردەیی و داهێنان ئامادەییان هەیە.
هەروەها  ٢٢١٤منداڵی تریش ( ٢٣٨١کوڕ و  ١١٦کچ) ئامادەییان هەیە لە قوتابخانەی وەرزی هاوینە لە شارەوانی شەقالوە.
لە شاریەی دهۆك  ٢٢١١منداڵ دەستیان دەگات بە شەش سەنتەری گەشەپێدان.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


نەك هەموو ئەو منداڵە ئاوارانەی کە لە کۆمەڵگای خانەخوچ دەژین تەمەنی قوتابخانەن بتوانن ئامادەییان هەبێ لە
قوتابخانەکان بەهۆی قەرەبالغی ،یان زمان یان کێشەی خێزان.



ئاوارەبوون و نەبوونی ئەمن و ئاسایش ڕێگری دەکەن لە کۆکردنەوەی زانیاری و شیکاری.

کەل و پەلەکان
پێویستیەکان. :



ئامادەکاریەکانی پڕۆگرامی وەرزی زستانەی کۆمەڵگای مرۆیی پێشبینی دەکرێن کەوا دەست پێبکات لە ماوەی هەفتەکانی
داهاتوو و داواکاریەکان بۆ خەزنکردنی زیاتر و گواستنەوە لەالیەن هاوکارانەوە پێشبینی دەکرێن.

وە مدانەوە:


گروپەکە بەردەوامە لە هاوهەماهەنگی لەگەڵ ئۆتچا سەبارەت بەو کەل و پەالنەی کە ماوە وەرگیراون لە گەشتەکانی
بەخشینەکانی دووالیەنە لە مانگی ئابی  ،٠٢١٢کە بەکۆنەکراوەیی دەمێننەوە.



کۆگای دهۆك کارەکە بە شێوەیەکی ئاسایی بەڕێوە دەبات .هاوکاری کۆگای فریاگوزاری لە هەولێر بوونی هەیە.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


گروپی دابینکارانی کەل و پەل بەردەوامە لە زیادکردنی ئۆپەراسیۆنەکان بۆ دابینکردنی هاوکاری بۆ هاوکاران لە گەشەپێدانی
توانای کەل و پەلەکان.



خەزنکردن و گواستنەوە پێشبینی دەکرچ زیاد بکات لەگەڵ دەستپێکی پرۆگرامی وەرزی زستانە.
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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 ،لەو کاتەی دابینکردنی خزمەتگوزاری ئینتەرنێت لە کەمپی ئاوارەکان ڕێگا بە ڕێکخراوەکان
دەدات کە پەیوەندی و بەڕێوەبردنی هەماهەنگی بە شێوەیەکی کاریگەر تر ئەنجام بدەن.

وە مدانەوە:


پالنەکانی گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان بۆ ناردنی خزمەتگوزاری فریاگوزاری پەیوەندیە ڕادیۆیەکان لە پارێزگاکانی
هەولێرو سلێمانی و دهۆك .پاڵپشتی گرێدانی ئینتەرنێت دابین دەکرچ بۆ بەڕێوەبردنی کۆمەڵگای مرۆیی لە کەمپە گواستراوەکانی
عەربەت و دۆمیز و کەمپی زیاتر پالنی بۆ دانراوە لە دەوروبەری شارەکانی دهۆك و سلێمانی.



گروپەکە بە یەك دەست لەالیەن ئیرکسۆن هاوکاری وە مدانەوە سێ لە ئەندامانی ستافی خۆی بۆ عێراق ناردووە ،بۆ
ئاسانکردنی فراوانکردن و بەڕێوەبردنی تۆڕەکانی ئینتەرنێت لە کەمپەکانی دەوروبەری دهۆك و سلێمانی ،لەوانە کەمپی
عەربەت و دۆمیز .ئەمەش دەبێتە هۆی باشتربوونی ئینتەرنێت بۆ کۆمەڵگای مرۆیی و گەیاندنی خزمەتگوزاریەکانی ئینتەرنێت
بە شێوەیەکی تەواو و کاریگەر.



گروپەکە لە ڕێکخراوی یونامی  UNAMIڕەزامەندی وەرگرتووە بۆ دانانی پرۆگرامی ڕادیۆ بۆ ئاژانسەکانی نەتەوە
یەکگرتووەکان لە جیاتی خۆی و ئەمەش دەبێتە هۆی بەکارهێنانی زیاتری تۆڕەکانی یونامی لەالیەن ستافی نەتەوە
یەکگرتووەکان .خزمەتگوزاریەکانی ڕادیۆ لە هەرێمی کوردستان  -عێراق ئێستا لەالیەن ڕێكخراوی یونامیەوە دابین کراوە و
تەنها بۆ ستافی نەتەوە یەکگرتووەکان هەیە بەکاری بێنن .هەرچەندە گروپی فریاگوزاری خزمەتگوزاریەکانی ڕادیۆی ئاژانسی
ناوەخۆ لە هەفتەکانی داهاتوودا دادەمەزرێنی.

بۆشاییەکان و سنورەکان:


هەڵبژاردەی گواستنەوەی ئاسمانی نێودەوڵەتی بۆ هێنانی تەکنەلۆجیای زانیاری و ئامێری پەیوەندی دوورە دەست بۆ ناو هەرێمی
کوردستان  -عێراق سنوردارن .ئەمەش دەبێتە هۆی دواخستنی هێنان و ناردنی تەکنەلۆجیای زانیاری و ئامێرەکانی پەیوەندی
دوورە دەست.

ڕێکخستنی گشتی


ڕێکخەری مرۆیی و سەرۆکی لێژنەی با ی حکومەتی عێراق بۆ ئاوارەکان ،جێگری سەرۆك وەزیران دکتۆر صالح مطلق
کۆبوویەوە بەم دواییە بۆ باسکردن لەبارەی بارودۆخی مرۆیی لە عێراق و ڕێگاکانی بەهێزکردنی ستراتیژی و هەماهەنگی
کەرتی لەسەر ئاستەکانی فیدراڵی و ناوەخۆ بۆ گەورەکردنی قەبارەی کاریگەری سەرچاوە دیاریکراوەکان کە هەن بۆ ستراتیژی
وە مدانەوە .کۆبوونەوەیەکی بەدواداچوون لەسەر ئاستی تەکنیکی لە نێوان وەزارەتە سەرەکیەکان و سەرکردەی گروپەکان
باسیان لە بەردەوامی دابین کردنی هاوکاری کرد لەالیەن دەسە تدارانی عێراقی و هاوکارانی نێودەوڵەتی کارە سەرەکیە
گرنەگەکان لە هەندچ کەرتی سەرەکی هەروەها ڕێگاکانی بەردەوامی دان بە میکانیزمی هەماهەنگی و بەهێزکردنی بەشداری
پێکردنی زانیاری .کۆبوونەوەی هەماهەنگی بەردەوام ئەنجام بدرێت لەالیەن ستافی سەرەکی پێشکەوتوو بۆ بەغدا
گواستراونەتەوە بەهۆی نیگەرانی ئەمن و ئاسایش چەند مانگێك پێش ئێستا.
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ڕێکخەری هەماهەنگی هاوکاری مرۆیی ئۆتچا ۆركشۆپێکی ڕاگەیاندن ی لە ٠٢ی ئەیلول ئەنجام دا لە هەولێر بۆ ٣٢
ڕۆژنامەنووسی ناوەخۆیی و ئەفسەرانی پەیوەندی بۆ پاڵپشتی ڕاگەیاندن و هاوکاری ڕاگەیاندن لەسەر قەیرانی ئاوارەکانی
عێراق.

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

swanson@un.org

: @OCHAIraqبەدوا داچوون بۆ ئۆتچا عێراق بکەن لە تۆڕی کۆمە یەتی تویتەر

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

زانیاری لەسەر قەیرانەکە
لەوەتەی کەوتنی موسڵ لە  ٧ی حوزەیران ،گروپە چککدارەکانی ئۆپۆزسیۆن ،لەوانە بەعسیەکان ،میلیشیا عەشایریەکان و ئەندامانی
پێشووی ڕژێم  /سەربازی ،شان بە شان لەگەڵ دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و ڕۆژهە تی عەرەبی ،ڕووبەرێکی فراوانیان لە
پارێزگاکانی عێراق کۆنترۆڵکردووە لەوانە موسڵ ،سەالحەدین و دیالە .شارەکانی موسڵ و تکریت و تەل ەفەر 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 داعش دایە .ئەمەش 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.
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