
 

 

 کەس تێدەپەڕێنێت ٥٠٠.٠٠٠موسڵ ڕادەکەن  ئەو کەسانەی کە لە شەڕوپێکدادانەکانیمارەی ژ

 کەس لە گەڕەکەکانی ڕۆژئاوا ڕایانکردووە  ٣٨٢.٠٠٠

موسڵ ڕۆژئاوای ئاوارەبوون لەالی ڕێژەی 

کە بەردەوام لە بەرزبوونەوەدایە لەو کاتەی 

ڕۆژئاوای بۆ ئازادکردنەوەی  شەڕوپێکدادان

شارەکە لە دەستی داعش لە شارە کۆنەکە بەرەو 

کەس  ٣٨٢.٠٠٠خەمالندنێکی تەواوبوون دەچێت. 

ڕۆژئاوا ڕایانکردووە لەو کاتەوەی لە گەڕەکەکانی 

 ٤٥٠.٠٠٠خەمالندنێکی مانگی شوبات. کۆتایی 

موسڵ لەالیەن کەس لە ناوچەکانی ڕۆژئاوای 

ناتواندرێت دەستیان  هاوکارانی مرۆییەوە

نیسان، کۆی گشتی ی ٢٥هەروەك لە  پێبگەێندرێت. 

کەس لە شەڕوپێکدادان لە موسڵ  ٥٤٣.٠٠٠

ڕایانکردووە، دەوروبەری  وناوچەکانی 

هێشتا لە ئاوارەییدان، کەس لەوانەی کە  ٤٥٢.٠٠٠

ژمارەکان لەالیەن حکومەتەوە. بە گوێرەی 

ئاوارەکان لە ناو خێوەتگەکانی ئاوارەکان زۆرینەی 

لە باشور، نیشتەجێ دەبن و شوێنە تەنگەتاویەکان 

لەو شوێنەی کە ڕۆژهەاڵت و باکوری شارەکە، 

ی هاوکاری دابین مرۆی وهاوکارانیحکومەت 

بۆ دەکەن. هاوکارانی مرۆیی ئامادەکاری دەکەن 

سیناریۆ جۆراوجۆرەکان، لەوانە ئەگەری 

 . ئاوارەبوونگەورەی  یترشەپۆڵێکی 

 

 

کەسانەی  ئەو نیشتەجێکردنیئاوارە تازەکان، پێویستیەکانی زیاد دەکات بۆ پڕکردنەوەی خێوەتگە بە خێرایی بنیاتنانی 

 داهاتوویەکی نزیکدا ڕابکەن. لەوانەیە لە کە 

 

 زیاترە هێندە لە ڕۆژئاوای موسڵ ێدوو سژێرخان زیان گەیاندن بە 

شەڕوپێکدادانی چڕ لەوانە تەقەکردنی ناڕاستەوخۆ بە ڕووی ژێرخانی هاوواڵتیان لە سەرانسەری موسڵ. بە گوێرەی 

نیشتەجێکردنی مرۆیی، گرتووەکان بۆ ڕێکخراوی نەتەوە یەکهەڵسەنگاندنە فراوانەکانی ئەم دواییە کە لەالیەن 

نەینەوا لەسەر بنەمای وێنەی مانگی دەستکرد، شوێنەکانی پارێزگای و پڕۆگرامی پەرەپێدانی نەتەوە یەکگرتووەکان 

کە بە شوێن  ١.٩٩٠کە هەڵسەنگاندنەکان ئاماژە بەوە دەکەن خانی پێگەیشتووە. نیشتەجێبوون خراپترین زیانی ژێر

 ١.١٤٠زیاتر لە شەڕوپێکدادان، بەهۆی دەرەنجامی زیانیان پێگەیشتووە یان بە تەواوی ڕووخاون زۆر شێوەیەکی 

گواستنەوە ژێرخانی ئەو شوێنانەی کە ڕووخێندراون. ژمارەی  کۆیلەسەدای  ٥٨کە دەگاتە نیشتەجێبوون، شوێنی 

 ١٩گشتی بە کۆی بەخۆیەوە بینیوە. زیای دووەم زۆرترین ئاستی وێرانکردنی و پردەکان لەوانە وەکو شەقامەکان 

 لەسەدا. 

. سەرچاوە: دەسەاڵتداران و هاوکارانی مرۆیی. ژمارەکانی ئاوارەبووانی سەر بە بە درێژایی ڕێگای موسڵ ئاوارەبوون

 ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی.

 رچاوە ئۆچا/کەیت پۆند 

 هەواڵنامەی مرۆیی
 عێراق

 ی نیسان دەرچووە٢٥لە ڕۆژی  | ٢٠١٧ئادار/نیسان 

 

ڵە سەرەکیەکان هەوا  
  ئاوارەبوون لە ڕۆژئاوای موسڵەوە

 ئاوارەکان دەگاتەژمارەی بەردەوامە، 

ی ٢٥لە ئاوارە هەروەك  ٣٨٢.٠٠٠

 نیسان.  

  زیاتر لە نیوەی شوێنە ڕووخاوەکان یان کە

زیانی زۆریان پێگەیشتووە لە ناو موسڵ 

 بریتین لە شوێنی نیشتەجێبوون. 

  لە فەرمانەکانی گەڕانەوەی بەزۆری

 ئەنبار ڕاوەستاوە. 

  ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان بۆ

ئازادکردنەوەی ڕۆژئاوای ئەنبار لە 

 ٦٠.٠٠٠دەستی داعش لەوانەیە زیاتر لە 

 کەسی تر ئاوارە بکات. 

  زیاتر لە نیوەی هاوکارانی سندوقی

 پاڵپشتی کردنی دارایی مرۆیی بۆ عێراق

لە ئێستادا بریتین لە ڕێکخراوە 

 یی. ناحکومیەکانی ناوخۆ

ن ا رەک ژما  

ئەو کەسانەی  #
کە پێویستیان بە 

 هاوکاریە

  ملیۆن١١

لەوکەسانەی کە  #
بۆ بەئامانجکراون 

 هاوکاری کردنیان

٦.٢ 
 ملیۆن

بریتین لە ئاوارە  #
 ناوخۆییەکان

٣.١ 
 ملیۆن

ئەو ئاوارانەی لە  #
دەرەوەی 

خێوەتگەکان ژیان 
 دەگوزەرێنن

ملیۆ٢.٥
 ن

ئەوکەسانەی لە  #
کۆمەڵگا 

 خانەخۆییەکان
 پێگەیشتووەزیانیان 

٣.٢ 
 ملیۆن

ئاوارە  #
 گەڕاوەکانن

١.٧ 
 ملیۆن

پەنابەرە  #
 سوریەکانن

٠.٢٣ 
 ملیۆن

سەرچاوە: پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی 
تێڕوانینی پێویستیە /٢٠١٧عێراق بۆ ساڵی 

مرۆییەکان/تۆماری بەدواداچوونی 
ئاوارەبوونی سەر بە ڕێکخراوی کۆچی 

 نێودەوڵەتی

 پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی
 پاڵپشتی کردنی دارایی

 ملیۆن دۆالر ٩٨٥ 
٧٢٠١بۆ ساڵی  داواکراوە   

 

١٨% ( ملیۆن  $١٧٣.٤) 

ڕەنگدانەوەی پاڵپشتی کردنی ) 

 خزمەتگوزاریدارایی لەسەر 
بەدواداچوونی دارایی هەر وەك لە 

 (٢٠١٧ نیسانی ی٢٥ ڕۆژی
 سەرچاوە:

: http://fts.unocha.org 
 

 لەم ڕاپۆرتەدا
ڕادەکەن کەس لە موسڵ  ٥٠٠.٠٠٠زیاتر لە   P.1 

 P.3 فەرمانەکانی گەڕاندنەوەی ئاوارەکان لە ئەنبار ڕاگیراوە

ڕابکەن ڕۆژئاوای ئەنبار لەکەس  ٦٠.٠٠٠لەوانەیە   P.4 

رایی کۆمەکی پاڵپشتی کردنی دا بۆ هاوکارانی تازە دەستنیشان کراون  P.4 

 

مندااڵن لە خێوەتگەیەکی ئاوارەبوون لە پارێزگای ئەنبار. سەرچاوە:  
 ئۆچا/کەیت پۆند

http://fts.unocha.org/
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جار خراپتر لە چاو  ٢.٥زیاترە لە ڕۆژئاوا گەڕەکەکانی  ملمالنێ لە لەدەرەنجامیوێرانبوون ، شیکاریەکەبە گوێرەی 

بە کە ئەمەش بەو مانایە دێت کە ژمارەی زیاتری خەڵك لە ڕۆژئاوا ڕادەکەن ڕۆژهەاڵت، ونی گەڕەکەکانی وێرانبو

دەستنیشان  وتەواوی وێرانبوونزیانە گەورەکە وێنەی مانگی دەستکرد تەنها هەروەك چۆن بەراورد بە ڕۆژهەاڵت. 

ئەل جەدیدە، گەڕەکی تر بن. پێگەیشتووە زۆر زیاهەندێك زیانیان پێدەچێت کە ژمارەی ئەو باڵەخانانەی کە دەکات، 

یەك لەسەر سێ کە زیانی زیانی گەلێك زۆری پێگەیشتووە، ناوچەیەکی نیشتەجێبوونە لە ڕۆژئاوای شارە کۆنەکەیە، 

باڵەخانەی  ١٢٥ئادار، لە هەفتەی ڕابردوودا بەتەنها لە مانگی ی هەموو خانووەکانی بەرکەوتووە لە تەواوی شارەکە. 

 زیانیان پێگەیشتووە لە ئەل جەدیدە. بە شێوەیەکی زۆر یان  خاپوورکراوننیشتەجێبوون 

بێبەشبوونیان ئەوپەڕی ملیۆنێك کەس هێشتا لە ناو ڕۆژئاوای موسڵن، زۆربەی ئەو کەسانەی کە خەمالندنێکی نیوەی 

شێوەیەکی بە یان وەکو قەڵغانی مرۆیی هاوواڵتیان  وبەکارهێنانیبەهۆی تەقەکردنی ناڕاستەوخۆ مەترسیەکان هەیە، 

لەگەڵ زیاتر بەردەوام لە بەرزبوونەوەیە، زەبری دەروونی ڕێژەکانی داعشەوە کراونەتە ئامانج. ڕاستەوخۆ لەالیەن 

بە  ودەستگەیشتن مانگی تشرینی یەکەم، ناوەڕاستی لەو کاتەوەی کە ڕەوانەی نەخۆشخانە کراون قوربانی  ٨.٠٠٠لە 

دانیشتوانانی کێشەیەکی بەرچاو بۆ زۆربەی دەوام بریتی یە لە دەکات بەرتەواو  یبەشخاوێن کە ئاوی خۆراك و 

هاوکاری دەگێننە ئەو ناوچانەی کە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە مرۆیی هاوکارانی ڕۆژئاوای موسڵ. 

ڕۆژئاوای  هاوکاری تەنگەتاوی دابین بکرێت لەنەتواندراوە کەل و پەل و ئاسایش کێشەکانی بەهۆی ڕۆژئاوا، بەاڵم 

 کە لە ڕۆژهەاڵت ئەنجامیاندا. موسڵ بەو خێراییەی 

 
 ئیڤۆر پریکێت /UNHCRسەرچاوە: ڕێکخراوی     بەردەوام دەگەنە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان بە ڕێژەیەکی خێرا. ئەو کەسانەی کە لە موسڵەوە ئاوارەبوون 

 

 بەردەوامی پێویستیە مرۆییەکان، سەرەڕای زیاد دەکات لە ڕۆژهەاڵت جێگیریبە گەڕانەوەی ئاوارەکان 

ئازادکراونەتەوە لە لەو ناوچانەی کە تۆمار نەکراون تاوەکو ئێستا بە فەرمی جوالنەوەکانی گەڕانەوەی ئاوارەکان 
کە خێوەتگەکان لەالی ڕۆژئاوای موسڵ ڕاپۆرت کراون لە ئاوارەکان هەرچەندە ژمارەیەکی کەم موسڵ، ڕۆژئاوای 

بە بەراورد لەگەڵ  لە گەڕەکەکانی ڕۆژئاواژێرخان زیانی فراوانی شارەکە. بەجێدێڵن بەرەو گەرەکەکانی ڕۆژئاوای 
وا لە کە ئەمەش بۆ گەڕانەوەیان بۆ ماڵەوە، خەڵکی ببێتە ئاستەنگ لەبەردەم توانای پێدەچێت ڕۆژهەاڵت 

موسڵ. لە چاو ڕۆژهەاڵتی هێواشتر ببێتەوە گەڕانەوەی ئاوارەکان دەکات کە بەشێوەیەکی بەرچاو جوالنەوەکانی 
کەس گەراونەتەوە بۆ  ٩٠.٠٠٠بەردەوامە، لەگەڵ زیاتر لە  بۆ گەڕەکەکانی ڕۆژهەاڵتگەڕانەوەی ئاوارەکان 

کە عێراقی، ڕاپۆرتی دەسەاڵتدارانی بە گوێرەی لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ و ناوچەکانی دەوروبەری ماڵەکانی خۆیان 
 لە ڕۆژهەاڵت ڕایانکردووە. ژمارەی ئەو کەسانەیە کە زیاتر لە نیوەی ئەمەش 

 یەبەردەوام بریتی دامەزراندن بە دەرفەتەکانی و نەبوونی دەستگەیشتن خواردنەوەی خاوێن بە ئاوی دەستگەیشتن 
تانکەری ئاو بە لە ناردنی بەردەوامن مرۆیی هاوکارانی ڕۆژهەاڵت. گەورەکانی مرۆیی لە گەڕەکەکانی لە پێویستیە 

تەواوکردنی کۆمەکی بۆ تی موسڵ لەسەر بنەمایەکی ڕۆژانە، لیتری ئاو بۆ ناو ڕۆژهەاڵملیۆن  ٢.٣ قەبارەی
داهات ڕاپۆرت کراون کە ئاستەکانی ئیش و کار لە ڕۆژهەاڵت کورتهێنانی  بەهۆی وەك دەرەنجامێكشارەوانی. 

 خەڵکیەوە داواکراوە. لەالیەن زۆربەی هێشتا هاوکاری خۆراکی تەواوکاری نزمن، و 

 

شوێنەکان ڕووخاون زیاتر لە نیوەی 

یان زیانی زۆریان پێگەیشتووە لە 

ناو موسڵ بریتین لە شوێنەکانی 

  . نیشتەجێبوون

فراوانی زیانی ژێرخان لە ڕۆژئاوای 

موسڵ پێدەچێت جوالنەوەکانی گەڕانەوەی 

و هێواشتر ئاوارەکان بەشێوەیەکی بەرچا

لە چاوی گەڕانەوەی ئاوارەکان لە  ەوەبکات

 . ڕۆژهەاڵت
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 لە ئەنبار ڕاگیراون  ی ئاوارەکانفەرمانەکانی گەڕانەوە
 بۆ گەڕانەوەیان بۆ ماڵەوە کردن ئاوارە زیانیان بەرکەوتووە بەهۆی ڕێنمایی ١١.٠٠٠زیاتر لە 

لە قەزای خالیدیە لە پارێزگای ئەنبار ژیان دەگوزەرێنن ڕێنماییان بۆ دەرچووبوو ئەو ئاوارانەی کە لە ناو خێوەتگەکان 
لەو ناوچانەی کە ئازادکراونەتەوە لە کۆتایی مانگی ئادار دوابەدوای کە دەبێت بگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان 

نی بەڕێوەبردن و راهاوکا ڕاپۆرتی بە گوێرەیپارێزگای ئەنبارەوە دەرچوو. ئەنجومەنی کە لەالیەن فەرمانێك 
ئەو کەسانەی کە لە کەس بەهۆی فەرمانەکەوە زیانیان بەردەکەوێت، لەوانە  ١١.٠٠٠زیاتر لە هەماهەنگی کردن، 

 فەللوجە، ڕومادی و هیتەوە ئاوارەبوون. 
  

خێوەتگەکانیان کەس(  ٧٢٠خێزان کە دەکاتە ) ١٢٠نزیکەی سەرچاوە ڕاپۆرتەکانی حکومەت،  گوێرەیبە 
خالیدیە قائیمقامی ڕاپۆرتی بە گوێرەی مانگی نیسان. لە دەستپێکی بەجێهێشتووە و گەڕاونەتەوە  بۆ ماڵەکانی خۆیان 

 ،ەووتشیەگێپ یمەک ینایز نایناکەووناخهەروەك ، ەبژاردووە کڵهە ناینەوەاگەڕبە وویستی خۆیان ئەم خێزانانە 
 ەرابوود یتەمالەس ەک ووبەه نایەنامتم و ،نووبارک نیباد نایۆخ یڵام یناکەچوان ەل ناکەیکەرەس ەیرازوگتەمزخ
  .ەناچوان مەئ ۆب ەوەتەواڕەگ

 

وەرگرتووە لەالیەن ئەو کەسانەی کە زیانیان پەیوەندی تەلەفۆنی  ١٠ئاوارەکانی عێراق پەیوەندیکردنی سەنتەری 
هاوکاری کە داوای ئەنجومەنی پارێزگای ئەنبار، پێگەیشتووە بەهۆی ئەم فەرمانەی گەڕانەوەی ئاوارەکان لە الیەن 

 و دەستپێشخەری دەکەن. 
 

بانگەشەکردن لەسەر ئاستی هەوڵەکانی دوابەدوای 
فەرمانی ئەنبار ڕێ و شوێنەکانی پارێزگاری جیاجیا، 

ئاوارەکانی ڕاگرت لە گەڕاندنەوەی بەزۆرە ملێ ی 
دەسەاڵتدارانی مانگی نیسان. یەکەمی هەفتەی 
بۆ لێژنەکان پالن دادەنێن بۆ دامەزراندنی پارێزگاکە 

ە ئەو ئاوارانەی کە لبەدواداچوون لەسەر بارودۆخی 
هەر ناو خێوەتگە دووچاریان دەبنەوە، لەوانە 
هیچ جوالنەوەیەکی گەڕانەوەی ئاوارەکان. 

گەڕاندنەوەی بەزۆرە ملێ ڕاپۆرت ڕووداوێكی 
هەرچەندە لە ماوەی ئەم ڕێکەوتە، نەکراوە 

خالیدیە لە خێوەتگەکانی ئاوارەکان گەڕانەوەی 
بە هەڕەشەکانی گەڕاندنەوەی بەردەوامیان هەیە. 

لەگەڵ سەریان هەڵداوە ی ئاوارەکان زۆرەملێ 
، لە ناو ئەنبار هەڕەشەکان یژمارە دووبارەبوونەوەی

 ڕاپۆرتی هاوکارانی مرۆیی لە ناو مەیدان. بە گوێرەی 
 

انەوەی زۆربەی ڕگەدەبنە ڕێگر لەبەردەم و بارگرژیە کۆمەاڵیەتیەکان تەقەمەنیە ژەهراویەکان ئەمن وئاسایش، نەبوونی 
 هاوواڵتیان

زۆربەی خەڵك هەن کە ناتوانن ژیان دەگوزەرێنن، کەسانەی کە لە ئاوارەییدا لە ناو خێوەتگەکان ئەو لە نێوان 
خانووەکانیان ڕووخاون، هەندێکی تر لەو کەسانەی ناتوانن ئەوەی کە بەهۆی هەندێكیان بۆ ماڵەوە: بگەڕێنەوە 

ئەو تەقەمەنیە ژەهراویەکان، یان بەهۆی هەبوونی یان نەبوونی ئەمن و ئاسایش بەردەوامی بگەڕێنەوە بەهۆی 
ۆمبە چێندراوەکان. هەندێك خەڵکی تر ناتوانن بگەڕێنەوە بۆ بپیسبووە بەهۆی کە ناوچەی ماڵی خۆیان بڕوایەی 

لە ملمالنێیە عەشایەریەکان بەردەوامی لە دەرەنجامی کە ئەوان دووچاریان دەبنەوە مەترسیەکانی ماڵەوە بەهۆی 
 ن لێیان لە پەیوەندی هەبوون بە داعشەوە. گومانکردبەهۆی ماڵی خۆیان، یان  ناوچەکانی

 
کەس  ٧٦٦.٠٠٠، نزیکەی ٢٠١٤ساڵی لەو کاتەوەی کە گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان عێراقیەی ملیۆن  ١.٦لەو 

تەقەمەنیە دەبنەوە بەهۆی پیسبوون مەترسیەکانی بەردەوام دووچاری ئاوارە گەڕاوەکان خەڵکی ئەنبارن. 
لەسەر جوالنەوە بە ئازادی، لەوانە و ڕێگریەکان خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان نەبوونی بەردەوامی ، ژەهراویەکان

ئەو خێزانانەی کە گومانیان لێدەکرێت دەرکردنی داعشەوە، و خانە نووستووەکانی بە دوای اسیۆنەکانی گەڕان ڕئۆپە
یەکگرتووی بەهۆی نەبوونی زیاد دەکەن بارگرژیەکان هیت. فەللوجە و لە پەیوەندیان بە داعشەوە هەبێت، بە تایبەتی 

لە ناوچە کە ئەنجام دراون هەڵسەنگاندنانەی ئەو بە یارمەتی  وەك مەترسیەکی زۆر دیاریکراوەکە کۆمەاڵیەتی 
 ئازادکراوەکانی پارێزگاکە. 

 
 
 
 
 
 

ی ئاوارەکان لە  گەڕانەوەی بەزۆرە ملێ

ناو خێوەتگەکانی خالیدیە زیان دەگەێنێت 

 ئاوارە.  ١١.٠٠٠بە زیاتر لە 

خێزانە گەڕاوەکان بەردەوامن لە 

دووچاربوونەوەی مەترسیەکانی تەقەمەنیە 

ژەهراویەکان و بەرزبوونەوەی 

بارگرژیەکان بەهۆی نەبوونی 

 یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی. 

ێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوونی سەر بە ڕ سەرچاوە:

 ٢٠١٧ی ئاداری ٣٠لە ڕۆژی  کۆچ
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 ڕابکەن ئەنبارکەس لەوانەیە لە ڕۆژئاوای  ٦٠.٠٠٠زیاتر لە 
 و پارێزگایەژێر کۆنتڕۆڵی داعشن لەدەخەملێندرێت کە لە ناوچەکانی کەس  ١٠٠.٠٠٠زیاتر لە 

لەوێ کە تەلعەفەر و حەوێجە و ڕۆژئاوای ئەنباری بە دەستەوەیە، خاکی ڕۆژئاوای موسڵ، داعش هێشتا لە دەرەوەی 

کەس لە بەشە  ١٢٠.٠٠٠تا  ١٠٠.٠٠٠خەمالندنێکی هاوواڵتی لە ئێستادا گیریان خواردووە. بە سەدان و هەزاران 

لەسەدای  ٧٠لە زیاتر ، وقائمعانە، ڕوا بە ناوەکانی کۆنتڕۆڵکراوەکانی داعش لە ڕۆژئاوای ئەنبار ژیان دەگوزەرێنن، 

ی داعش لە پارێزگاکە لەسەر بنەمایەکی لە ناوچەکانی ژێر دەستلەو کەسانە ژمارەیەکی کەم لە قائمن. ئەو کەسانە 

کەس لە ڕێگەی شوێنی  ١٦.٠٠٠زیاتر لە  ٢٠١٧نیسانی و مانگی کانوونی دووەم لە نێوان ڕۆژانە ڕادەکەن. 

بە ، پارێزگایەلە بەشەکانی ڕۆژئاوای ڕومادی، ، لە نزیك پەڕیونەتەوەبۆ ئاوارەکان  ١٨کیلۆ گواستنەوەی کاتی 

 وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران. ڕاپۆرتی گوێرەی 

ئامادەکاری دەکەن هاوکارانی مرۆیی دەست پێدەکات، نازاندرێت کەی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان لە ئێستادا  هەرچەندە

بریتی یە لە ئاوارەبوونی سیناریۆ خراپترین حاڵەتی لە جیاوازەکان.  یەژمارەیەك لە سیناریۆ بۆبۆ بەهاناوەچوون 

پێدەچێت پێویستیان بە هاوکاری مرۆیی بێت. ئەنبار، زۆربەی ئەو کەسانەی کە کەس بەرەو ڕۆژهەاڵتی  ٦٠.٠٠٠

 کەس پێدەچێت بەرەو ڕۆژئاوا بۆ ناو سوریا ڕابکەن.  ١٠.٠٠٠خەمالندنێکی 

مرۆیی هاوکارانی . وپێویستیەکانیانئەو ئاوارانە بڕیار دەدات لە ژمارەی سەربازی ئۆپەراسیۆنی سروشت و ماوەی 

کە خۆراك و ئاو هێلی کۆمەکی سەرەکی تەنگەتاوی بەهاناوەچوونێکی بەهاناوەچوون دەکەن: ئامادەکاری قۆناغێکی 

، کۆبوونەوەی ئاوارەکانکانی لە خاڵە دیاریکراوەدابین دەکات خاوێن کردنەوە بۆ ئاوارەکان  تەندروستی وو چاودێری 

بەپەلە شوێنی خێزانی  ٤.٥٠٠هەندێك لە هێلی کۆمەکی ئاستی دوو دێت. دوابەدوای ئەم قۆناغەش، قۆناغی 

کەس  ٢٧.٠٠٠زیاتر لە کە لەوانەیە ئەنبار، لە ڕۆژهەاڵتی تەنگەتاویەکان  وشوێنەلە ناو خێوەتگەکان بەرجەستەن 

   بکات.  ێنیشتەج

هاوکارانی ڕێکخراوی ناحکومی بۆ سندوقی پاڵپشتی کردنی زیاتر لە نیوەی 

 ئێستا بریتین لە ڕێکخراوەکانی ناحکومی ناوخۆییبۆ عێراق  یمرۆی یدارای

بۆ ئاستی گەورەتری ناوخۆیی، سندوقی کۆمەکی ڕێککەوتنی گەورە  یەکانپابەندبوون لەگەڵلە بەرەوپێشچوون 
دەستنیشان  یڕێکخراوی ناحکومی شایستەتازەی اوکارانی لە ه ٢٩پاڵپشتی کردنی دارایی مرۆیی بۆ عێراق 

 کردووە لە ڕێگەی دانیشتنەکانی مەشقکردن. 
 

عێراق زنجیرەیەك لە دانیشتنەکانی مەشقکردنی لەسەرانسەری عێراق ئەنجام داوە بۆ سندوقی کۆمەکی پاڵپشتی کردنی دارایی 
 ئەو هاوکارانەی کە شایستەن لە ئێستادا و هێنانی هاوکارانی تازە. هاوکاری کردنی 

 
لە ڕێکخراوەکانی  ٨٢سندوقی کۆمەکی پاڵپشتی کردنی دارایی مرۆیی عێراق مەشقکردنەکانی شایستەبوونی ئەنجام داوە بۆ 

. ٢٠١٦گی کانوونی یەکەمی لە مانهەولێر، کەرکوك و سلێمانی بە زمانەکانی عەرەبی و ئینگلیزی هاوکارانی نوێ لە دهۆك، 
 ٢٩بوولە دەستنیشان کردنی ڕێکخراو چوونە ژێر هەڵسەنگاندنی توانا کە ئەنجامەکەی بریتی  ٣٤مەشقکردنەکان، دوابەدوای 

دەرەنجامێكی ئەمەش، وەك هاوکارانی ناوخۆیی.  ١٧لەو هاوکارانە بریتی بوون لە هاوکارانی نێودەوڵەتی و  ١٢هاوکارانی تازە، 
لە سندوقی کۆمەکی پاڵپشتی کردنی  و بەشدارن هاوکارە١٣٣کە ژمارەیان هاوکارانی ڕێکخراوی ناحکومی زیاتر لە نیوەی 

 ڕێخکراوەکانی ناحکومی ناوخۆیی. عێراق ئێستا بریتین لە  بۆ دارایی مرۆیی
 

 –ی هاوکاران پێك دەهێنن ٨٨لەسەدا کە  –ڕێکخراوەکانی هاوکاری شایستە بۆ سندوقی کۆمەکی  ١١٧کەسی تر لە  ١٥٠
کەرکوك سلێمانی لەسەر پەرەپێدانی پڕۆژەی پێشنیارکراوی  هەولێر غدا و دهۆك و لە بەلە دانیشتنەکانی مەشقکردن ئامادەبوون 

یەکەی دارایی مرۆیی  هەروەها مانگی ئادار.بودجە لە بۆ سندوقی کۆمەکی پاڵپشتی کردنی دارایی مرۆیی بۆ عێراق و دانانی 
ولێر، کەرکوك بۆ 'بەشداری کرد' لە دانیشتنەکان بۆ هاوکاران لە بەغدا، دهۆك، هەئۆچا بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی 

 ٢٠١٧تەرخانکردنی ستاندەری ساڵی بەڕێوەبردنی بەخشش بۆ یەکەم لە ناو سیستەمی پێشنیارهاوکاری کردنی ڕادەستکردنی 
  . ٢٠١٧بەرنامە لەپێشینەکان لە پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی لە ساڵی ی ئادار دەرچوو بۆ هاوکاری کردنی ٢٩کە لە ڕۆژی 

 
ملیۆن دۆالری  ٩٨٥لەو بڕەی لە ئێستادا لەسەر هێلی ئینتەرنێت بەرجەستەیە.  ٢٠١٧مرۆیی بۆ ساڵی پالنی بەهاناوەچوونی 

لەسەدا بڕەکەی دەگاتە کە ملیۆن دۆالری ئەمەریکی پێش وەختە وەرگیراوە،  ١٧٣.٤ئەمەریکی کە لە ناو پالنەکە داواکراوە، 
 ی کۆی ئەو بڕەی کە داواکراوە. ١٨

 
 
 
 
 

سەردانمان بکەن لەسەر 

 هێلی ئینتەرنێت

  : یە، پەیوەندی بکەن بەیاتر تکازانیاری زبۆ 
 freijsen@un.orgسەرۆکی نووسینگە، لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە  ن،ێفرێجسئیڤۆ 
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OCHA humanitarian bulletins are available at www.unocha.org/iraq | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 

 

ئامادەکاری دەکەن بۆ هاوکارانی مرۆیی 

بەهاناوەچوون بە پێدانی خۆراك و ئاو و 

چاودێری تەندروستی و خاوێن کردنەوەی 

کەس. ٦٠.٠٠٠بۆ زیاتر لە  تەنگەتاوی  

mailto:freijsen@un.org
mailto:pond@un.org
http://www.unocha.org/iraq
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

