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نهخشهی ئاوارەبوونی مهخمور11

پالنی بههاناوەهاتنی مرۆيی بۆ ساڵی 2016

قهيرانی مرۆيی له عێراق بريتی يه له يهکێك له گهورەترين و ئاڵۆزترين قهيرانهکان له جيهان، که زيانی ههيه بۆ سهر نزيکهی يهك لهسهر سێ ی دانيشتوان. 10 مليۆن عێراقی، لهوانه 3،4 مليۆن کهس لهوەتهی مانگی کانوونی دووەمی 2014 ئاوارەبوون، له ئێستادا ئاوارەکان داوای ههندێ 
جۆری هاوکاری مرۆيی دەکهن. سهرەڕای بهڕێوەبردنی کارەکان له يهکێك له ترسناکترين ژينگهکان له جيهان، نهتهوە يهکگرتووەکان و 180 له هاوکارانی مرۆيی خۆی دەستيان دەگات به زياتر له 2 مليۆن عێراقی ههموو مانگێك به پێدانی کۆمهکی. هاوکارانی ئهمن و ئاسايشی خۆراك يارمهتی 

پێشکهش به تێکڕای 1،6 مليۆن کهس دەکهن له ههر مانگێك. گروپی پهروەردە دەستی دەگات به نيو مليۆن منداڵ به پێدانی ههندێ جۆری هاوکاری پهروەردەی تهنگهتاوی. هاوکارانی تهندروستی دەستيان گهيشتۆته 1،3 مليۆن کهس به ئهنجامدانی ڕاوێژەکان لهم ساڵ و 5.5 مليۆن منداڵيان کوتاوە 
که تهمهنيان له ژێر 5 ساڵيهوەيه له دژی نهخۆشی ئيفليجی. چارەگه مليۆنێكی پهنابهرە سوريهکان و سهدان و ههزاران خێزانی ئاوارەی عێراقی هاوکاری شوێنی حهوانهوەيان وەردەگرن. 

لهو کهسانه بريتين 
له کۆمهڵگا خانهخوێکان 

 لهو کهسانهی کهوتوونهته ئهو شوێنانهی که
به ئهستهم دەستيان پێ دەگهێندرێت

داواکراوە بۆ ساڵی 2016 مليۆن دۆالری ئهمهريکی وەرگيراوە 

 کهس بريتين له پهنابهرە سوريهکان

داواکاريهکانی که پاڵپشتی دارايی کراون
 و پاڵپشتی دارايی نهکراون بۆ ههر گروپێك
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چارەگــی يهکهمــی 2016 دەناســرێتهوە بــه ئۆپهراســيۆنه ســهربازيه چڕوپــڕەکان لــه ئهنبــار و زيادبوونــی 
ــهوەی ئۆپهراســيۆنه  ــهی بهرزبوون ــار لهوەت ــه ئهنب گهمــارۆی ســهر فهلوجــه. نزيکــهی 57000 کــهس ل
ســهربازيهکان لــه کۆتايــی مانگــی کانوونــی يهکــهم ئاوارەبــوون، لهوانــه لــهو ناوچانــهی کــه بــه ئهســتهم 
دەســتيان پــێ دەگهێندرێــت لــه ڕۆژئــاوای ڕومــادی. ئهمــهش تيايــدا لهوانــه 38000 کــهس کــه بههــۆی 
ــڵهژاوی  ــه ش ــه ب ــوون. بارودۆخهک ــت ئاوارەب ــاوەوە و دەرەوەی هي ــه ن ــهوە ل ــن و ئاسايش ــی ئهم نهبوون
دەمێنێتــهوە و لــهو کاتــهی خهڵکانــی ئاوارەبــوو بــهدوای شــوێنی حهوانــهوە دەگهڕێــن لــه شــوێنه نافهرميــه 
ــان.  ــی خۆي ــی ماڵ ــۆ ناوچهکان ــهوە ب ــه گهڕاونهت ــش وەخت ــه پێ ــهو ئاواران ــدێ ل ــهزراوەکان، ههن ــازە دام ت
هاوکارانــی مرۆيــی بههاناوەهاتنهکانيــان خێــرا کــردووە تاکــو پێويســتيه گهشهســهندووەکان پــڕ بکهنــهوە 
بهتايبهتــی لــه ئــاو و خاوێــن کردنــهوە و پــاك و خاوێنــی و شــوێنی حهوانــهوە و تهندروســتی و ئهمــن و 

ئاسايشی خۆراك. 

بارودۆخــه مرۆييــهکان له فهلوجه زۆر جێگای نيگهرانين. بارودۆخهکان لهســهرەتای 2016 خراپتربوون 
لــهو کاتــهی کــه گهمــارۆی ســهر شــارەکه زيــادی کــردووە. هيــچ هه�تنێکــی ڕێــگای ئــارام لــه ئــارادا نيــه 
بــۆ هاوو�تيــان و کۆمهکيــهکان ڕاپــۆرت کــراون کــهوا ناچنــه ژوورەوە بــۆ شــارەکه. ڕاپۆرتهکانــی 
نهتــهوە  ههرچهنــدە  بــهردەوام.  بنهماێکــی  لهســهر  وەرگيــراون  تهقينــهوەکان  و  بۆمبارانکــردن 
يهکگرتــووەکان ناتوانێــت دەســتی بــگات بــه شــاری فهلوجــه، ســهرچاوەی زانيــاری ســهرەکی ڕاپــۆرت 

دەکات که کهم و کورتی بهرفراوان ههيه له کۆمهکيه سهرەکيهکانی خۆراك و دەرمانهکان. 

38,000 

 

 بریتین لەو کەسانەی کە خەملێندراون ئاوارەبوون لەوەتەی 10ی
 ئادار لە ناوچەکانی دەوروبەری هیت و ڕۆژئاوای ڕومادی

93,400 
 

ههولێر: زيانی مرۆيی بههۆی ئۆپهراسيۆنه سهربازيهکان1

لهوەتــهی 24ی ئــادار، نزيکــهی 2400 کــهس ئاوارەبــوون لــهو الدێيانــهی که تــازە ئازادکــراون له قهزای 
ــی  ــه�م بههــۆی زيادبوون ــه شــارۆچکهی مهخمــور نيشــتهجێکران، ب ــه ســهرەتا ل ــهو ئاواران مهخمــور. ئ
ــه ڕۆژی  ــهکان ل ــاوارە ناوخۆيي ــۆ ئ ــه ب ــۆ خێوەتگــهی ديبهگ ــترانهوە ب ــايش، گواس ــن و ئاس ــی ئهم نهبوون
1ی نيســان. زۆرينــهی ئــاوارەکان بريتيــن لــه ئافرەتــان و منــدا�ن. هاوکارانــی مرۆيــی هــاوکاری 
ــاو، هــاوکاری پزيشــکی گــهڕۆك و باشــترکردنی  ــی خــۆراك، ئ ــه پێدان دەســه�تدارانی ناوخــۆ دەکــهن ب
خاوێــن کردنــهوە و پــاك و خاوێنــی و بــۆ دڵنياکردنــهوەی کــه ئــاوارە تــازەکان جــل و بــهرگ وەردەگــرن 
چونکــه ئــهوان ئێســتا موڵکێکــی کهميــان پــێ مــاوە. هاوکارانــی مرۆيــی ســهير دەکــهن تاکــو ژينگهيــهك 
لــه  زياتــر  کــه  دەکرێــت  پێشــبينی  تــر.  گواســتنهوەی  ناوچهکانــی  بــۆ  بکــهن  دەستنيشــان 

30000 کهس لهوانهيه ئاوارەببن بههۆی نهبوونی ئهمن و ئاسايش له قهزای مهخمور. 

لهو کهسانهی که ئاوارەی ناوخۆيين بريتين له ئاوارە گهڕاوەکان

لهو کهسانهی که کراونهته
ئامانج بۆ هاوکاری کردنيان

 کەس ئاوارەبوون لەوەتەی  24ی ئادار لە دیبەگە 2,412

لهو کهسانهی که پێويستيان به هاوکاريه

نهخشهی ئاوارەبوونی ڕۆژئاوای ڕومادی 1
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ژمارەی ئاوارەکان له شوێنهکه
x,xxxلهوەتهی 10ی ئاداری 2016 

 شوێنی نافهرمی ئاوارە ناوخۆييهکان
 ناوچهی ملمالنێ

 جوالنهوەی ئاوارەبووان

 ژمارەی ئاوارە ناوخۆييهکان لهوەتهی 24ی ئادار
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پاڵپشتی دارایی کراوە بە

            ملیۆن دۆالری ئەمەریک 

 ئەو داواکاریەی کە هێشتا

 پڕنەکراوەتەوە بە

ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

2,412

جوايبية
حسيبة

عێراق: ديمهنێکی مرۆيی (ههروەك له 10ی نيسانی 2016)

سنورەکان و ناوەکان که نيشان دراون و هێلکاريهکانی که لهسهر ئهم نهخشهيه بهکارهێنراون مانای پشتڕاستکردنهوەی فهرمی يان جێگای قبول نيه لهاليهن نهتهوە يهکگرتووەکان. داتاکهی ئهم نهخشهيه ژمارەيهك له سهرچاوەی سنورداری ههيه، لهوانه اليهنهکانی ئهم ملمالنێيه. داتاکه به شێوەيهکی سهربهخۆ پشتڕاستنهکراوەتهوە و جێگای ههڵهيه يان البردنه لهاليهن سهرچاوە جۆراوجۆرەکانهوە. بههۆی گۆڕانی بارودۆخهکه به شێوەيهکی خێرا، ژمارەکان و شوێنهکان که به ليستێك دانراون جێگای گۆڕانکارين. 
ڕێکهوتی دەرچوون: 10ی نيسانی 2016 سهرچاوەکان: 1. ئۆچا نووسينگهی ههماههنگی کاروباری مرۆيی، گروپهکان و سيستهمی بهدواداچوونی ئاوارەبووانی سهر به ڕێکخراوی نێودەڵهتی بۆ کۆچبهران، fts.unocha.org،3 .2. گروپی ئاو و خاوێن کردنهوە و پاك وخاوێنی، 4. ههماههنگی و بهڕێوەبردنی خێوەتگه،

 5. ژيان و گوزەرانی تهنگهتاوی ، سهنتهری هاوبهشی ههماههنگی قهيرانهکان/ ئهنجومهنی پهنابهری ههولێر. 
iraqinfo@un.org iraq.humanitarianresponse.info www.reliefweb.int :ههڵسهنگاندن بنێرن بۆ
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 بریتین لەو کەسانەی کە خەملێندراون نیشتەجێبوون لە ناحیەی
(ئامریەت ئەلفەلوجە (لەوەتەی کانوونی دووەمی 2015


