
٢٠١٤ / ٧ مانگی ئهيلول  
 

که  یھاوکارانی مرۆيی دەستيان دەگات به مليۆنان عێڕاق و ئاژانسهکانی نهتهوە يهکگرتووەکان،
.هقهيران ئهم زيانيان بهرکهوتووە بهھۆی  

 
٢٠١٤ مانگی يهکیکه ئاوارەبوون لهوەتهی  –نزيکهی نيوەيان منداڵن  –مليۆن  ١٫٨زياتر له    
 

ئاژانسهکانی نهتهوە ئاوارەبوون لهسهرتاسهری عێراق. و بهردەوامی توندوتيژی سهرەڕای  –بهغدا 
به پرۆگرامهکانی بهردەوامی قهيرانی مرۆيی دەدەنهوە و ھاوکارانی مرۆيی وەاڵمی يهکگرتووەکان 

له ڕۆژئاوای پارێزگای ئهنبار له ڕۆژھهاڵتی باشوری وواڵت بۆ له بهسهراوە زگارکردنی ژيان، ڕ
ڕووله زيادبوونه فرياکهوتنی ڕووبهڕووی وواڵت ق. عێرا –له ھهرێمی کوردستان بۆ دھۆك بهغدا، 
که له ئهو خهڵكهی ئاوارەبوون.  هوەکه لهوەتهی مانگی يهكخهڵكی عێراقی مليۆن  ١٫٨له زياتر لهگهڵ 

 ١٥٠٠تر و پاراستن له زيامرۆيی سهرەتايی ھاوکاری  دەکهن،شوێنی نيشتهجێبوون داوای مهترسيدان 
   . کرێنزگاردەبارودۆخه ناھهموارەکان ڕله زۆربهی شوێن له سهرتاسهری وواڵت، 

 

 ئاژانسهکانی  مانگی يهك،ئهنبار له له پارێزگای به لێشاو ئاوارەبوونی ی سهرەتادەستپێکی لهوەتهی 
لهاليهن بێپايان ھهوڵی  – گهياندوەته سهرتاسهری عێراقکۆمهکی فرياگوزاريان نهتهوە يهکگرتووەکان 

لهگهڵ ھهماھهنگی له نزيکهوە  و – بۆ خهڵك دراوەھاوکاری  بۆ ھێنانیناوەخۆ دەسهڵآتدارانی 
. کراوە نێودەوڵهتیناحکومی ڕێکخراوەکانی و عێراقيهکان   

 

ئهو چهند مانگه جاکيولين بادکۆك، ڕێکخهری مرۆيی نهتهوە يهکگرتووەکان له عێراق گووتی: 
ئێمه ی ئۆپهڕاسيۆنهکانی  له ھهندێ وڕێگری کردووە  ملمالنێ وھهروەك ە وتهحهددايهك بوو

ئێمه له ھهموو شوێنه و جێگير بووە کۆمهڵگای مرۆيی وەاڵمهکه لهاليهن ھهرچهندە، خستووە. دوا
تهنھا دەستيان به ڕۆيشتن کردووە. که ئاوارەکان ھاوکاری مرۆيی دەگهيهنين لهو شوێنهی سهرەکيهکان 

ھاوکاری زۆر ئامرلی،  سهر گهمارۆیھاتنی کۆتايی دوای له کاتژمێر  ٢٤ھهفتهيه، کهمتر له لهم 
نهتهوە يهکگرتووەکان ئاژانسهکانی خهڵك.  ١٥٠٠٠بۆ ھاوکاريکردنی پێويست له ڕێگهيهوە ھات 

ئهو بۆ بگهڕێننهوە ئارامی بۆ ئهوەی بيکهن ھهرچی پێويست بێت به مانهوە له وواڵت، و پابهندن 
لهسهرتاسهری عێراق، ھاوکاری ھهيه که بهپهله پێويستيان به خهڵکهی   

 

توانيويانه ڕێکخراوەکانی مرۆيی ، لهاليهن بهخشهرانهوە بوون که يهك جێ بهخشينانهیبۆ ئهو سوپاس 
گهياندنی بۆ سهرەکی دەمێنێتهوە وەکو ڕێگرێکی ئاسايش ئهمن و ھهرچهندە عێراقی مليۆنان به بگهن 

گهشتی بارھهڵگر  ٤٥زياترله . وواڵتله ھهندێ ناوچهی مرۆيی فرياگوزاری بهردەوامی 
له چوارگۆشه مهتر  ٦٧٠٠به ھهڵگرتنی عێراق،  –له ھهرێمی کوردستان ھهولێر گهيشتوونهته 

ئاو، و کارەساتی وەاڵمدانهوەی پێداويستی ئاو و بوتڵی پێداويستی ناو ماڵ و ڕەشماڵ و، فهرش و 
ی ئهمهريکی. $ مليۆن دۆالر٢٩لهگهڵ پارەيهکی لێکدراو به بڕی خۆراك، بهخشينهکانی   

 

يونيسێف ڕێکخراوی له مانگی ئاب، خهڵك ڕۆيشتنی بهردەوامی و نهبوونی ئهمن و ئاسايش سهرەڕای 
پێنج ڕۆژە ھهڵمهتێکی لهسهر کرد تهندروستيان وەزارەتی ھاوکاری تهندروستی جيھانی ڕێکخراوی و 

تهمهن منداڵی خوارووی  مليۆن ٣٫٧٥گهيشته پرۆگرامهکه . مندااڵن کوتانی دژی ئيفليجیبۆ ھهڵمهتی 
ئيفليجی ڤايرۆسی بۆ دووبارە سهرھهڵدانهوەی نيشتمانی له وەاڵمدانهوەی بهشێك بوو سااڵن، و  ٥

عێراق. له له سهرەتای ئهم ساڵ مندااڵن   
 

ناوەخۆ خهڵکی ئاوارەی  ٤٣٩٠٠٠ھاوکاری گهياندۆته لهسهرووی ھهموو ئهمانهش، يونيسێف 
که خاوێن کردنهوە، پرۆگرامهکانی و ئاو بهشێوەيهکی سهرەکی له دابهشکردنی  هوەمانگی يهكلهوەتهی 

زياتر له دەستی گهيشتووە به مندااڵن که ئاژانسی عێراق، لهو شوێنهی باشوری تيايدا له ناوەند و 
عێراقی.  ٩٠٠٠٠  

 
 



 

 جيھانیتهندروستی ڕێکخراوی   له مانگی حوزەيران،قهيرانهکه دەستپێکی لهوەتهی ھهروەھا 
سوودمهند  ٩٥٠٠٠٠بۆ نزيکهی پزيشکی کۆمهکی دەرمان و به دابينکردنی دەستيکردبوو 

له کردووە  گهرۆکی تهندروستینۆرينگهی  ١٣ھاوکاری ڕێکخراوەکه ت. وواڵلهسهرتاسهری 
ستافی  ٢٢٠و  ھهڵوەستهيان لهسهر کراوە تێدابوو ناوەخۆئاوارەبووی که خهڵکی شوێنهکانی 
 تهندروستی جيھانیڕێکخراوی  ھهروەھا کارمهند.کهمی بۆ پڕکردنهوەی  ووە دامهزراندتهندروستی 

له ھهموو نهخۆشی چاودێريکردنی سيستهمهکانی بۆ بهھێزکردنی  پێشکهش کردووە يارمهتی
   نهخۆشی. باڵوبوونهوەی مهترسی کهمکردنهوەی بۆ پارێزگاکان 

 

ڕاستهوخۆ ھاوکاری به شێوەيهکی بۆ پهنابهران، ئاژانسی کۆميسياری بااڵی نهتهوە يهکگرتووەکان 
 . هوەيهكمانگی لهوەتهی  عێراقپارێزگاکهی  ١٩ئاوارەی کردووە لهسهرتاسهری  ٣٠٠٠٠٠زياتر له 

دابين دەکات فرياگوزاری زۆر پێويست  ئاژانسی کۆميسياری بااڵی نهتهوە يهکگرتووەکان بۆ پهنابهران
تيمهکانی فرياگوزاری تر. کهل و پهلی و پالستيکی پارچهی ئاو، دەبهی فهرش، وەکو ڕەشماڵ، 

بۆ عێراق، لهسهرتاسهری خهڵك  ١٥٠٠٠٠داواکاريان ھهيه بۆ نزيکهی چاودێری پێويستی و پاراستن 
کۆميسياری بااڵی نهتهوە اوکاريهی که دەيانهوێت وەريدەگرن. ھ ئهو که ئهواندڵنياکردنهوەی 

بۆ شوێنی که خهڵکی ئاوارە دەستيان دەگات کاردەکات بۆ دڵنياکردنهوەی  يهکگرتووەکان بۆ پهنابهران
   کخستنهوەی ماڵهکان. دووبارە ڕێو خانووبهرەی کۆکراوە، له کهمپهکان، نيشتهجێبوون 

  
 

و عێراق پارێزگاکهی  ١٨له ھهموو بهڕێوە دەبات کۆچبهران پرۆگرامهکان بۆ نێودەوڵهتی ڕێکخراوی 
بهسڕا. له بهغدا و باشوری عێراق له ناوەند و سێ ميحوەر بهڕێوە دەبات، دوو لهو ميحوەرانه 

بۆ  هوەمانگی يهكله وەتهی بۆ ئاوارەکان دابهشکردووە کهل و پهلی فرياکهوتنی ڕێکخراوەکه 
 ٢٥٠٠٠له زياتر دابهشکردنی لهوانه عێراقی،  ١٤٩٠٠٠له بۆ زياتر ھاريکاری دابينکردنی 

تهباغی کهل و پهلی چێشتخانه و ، سهلهی زبڵبهتانی، فهرش و پێداويستی خێزان، که لهوانه 
. و کهل و پهلی تهوالێتچێشتلێنان، غهساله   

 

فرياگوزاری ياسايی دابين نهتهوە يهکگرتووەکان پێدانی ەپهرپرۆگرامی ناوەخۆ، ھاوکارانی له ڕێگهی 
له بهسرا. سلێمانی و ھهولێر، ، ئهنبار، ئاوارەی ناوەخۆی عێراق له دھۆكبۆ ئاوارەکان و دەکات 

ناوەخۆ دەدات يارمهتی دەسهاڵتدارانی پرۆگرامی پهرەپێدانی نهتهوە يهکگرتووەکان پارێزگای دھۆك، 
که ژمارەيهکی زۆری کۆمهڵگا و قوتابخانه  ١٠٠له ژينگه خاوێنکردنهوەی بۆ بهردەواميدان به 

بۆ خزمهتکردنی لێدەدات بيری ئاو دا نيشتهجێن. ئاژانسی پهرەپێدان تێئاوارەی ناوخۆی عێراقی 
. نداووديهله کهمپی نوێ ی خهڵك  ١٠٠٠  

 

و جيھانی  خۆراکی پرۆگرامیڕێکخراوی ئاب، بۆ مانگی له مانگی حوزەيران بهم دواييه، 
ڕێکخراوی دەکهن، لهگهڵ نهبوونی ئاسايشی خۆراك چارەسهری خۆراك کشتوکاڵ و ڕێکخراوی 

ئهم مانگه خهڵك لهسهرتاسهری عێراق.  ٨٣٨٠٠٠ه لزياتر بۆ گهيشتن  پرۆگرامی خۆراکی جيھانی
ھاوکاری خۆراك دووبارە دەستيکردووە به به سهرکهوتوويی ڕێکخراوی پرۆگرامی خۆراکی جيھانی 

. هعێراقپارێزگای گهورەترين  که شهڕی ئهنبار،له ھيت قهزاکانی و له ڕومادی خێزانه ئاوارەکان بۆ   
 

بێته کاتی چارەسهرێکی وەکو تهنھا دەتوانرێ مرۆيی ھاوکاری جاکيولين بادکۆك ئهوەشی گووت که "
مليۆنانی ژيانی توندوتيژی عێراق دەبێتهوە. بهردەوامی که ڕووبهڕووی بۆ ئهو تهحهددايانهی ئاراوە 

خهڵکی لهگهڵ چارەسهر بۆ درۆيهکان خهڵکی کرد که بۆ ژيانيان بترسێن.  وای لهخسته مهترسيهوە و 
بۆ ھهموو عێراقيهکان. بکهن فرەاليهنه حکومهتێکی ھاوکاری ه بهيهکهوە وای لێکردوون کعێراق 

ئايا مرۆيی نێودەوڵهتی، کۆمهڵگای و کۆمهڵگای مهدەنی ی لێکدراوی حکومهت، ھهوڵتهنھا له ڕێگهی 
   بگهيهنرێته عێراقيهکان" مرۆيی پێويستی بهپهلهی دەتوانرێ 

  
 

 



که بکهن به ھهموو اليهنهکان پهيوەندی دەتوانن ھاوکاران و نهتهوە يهکگرتووەکان ئاژانسهکانی 
مرۆيی، له ڕێکخراوەکانی بۆ ڕێزگرتن له وواڵت ئهم دواييهوە ھهبووە توندوتيژيهکانی پهيوەنديان به 

. رەکی ھهيهه پێويستيان به ھاوکاری سهککۆمهڵگاکان به بۆ پێدانی تهواوی دەستگهيشتن و 
بيروبۆچوونی سهرەڕای عێراقيهکان  ھهمووبه يارمهتيدانی پابهندن فرياگوزاری ڕێکخراوەکانی 

يان. ينهتهوەيان ئايينيان   
 

 
 
  

 
  ٢٠١٤کۆی گشتی بهخشينهکان بۆ عێراق بۆ ساڵی 

  
  الری اميركي ن دۆمليۆ $٧١٢

  
  مليون دوالر ٥٠٠  مهملهکهتی عربي سعودي

  مليون دوالر ٤٥  وواليهته يهکگرتووەکانی ئهمهريکا

  مليون دوالر ٣٩  بهريتانيا
  مليون دوالر ٢٣  نێردەی ئهوروپيهکان

  مليون دوالر ١٥  سويد
  مليون دوالر ١٢  نرويج
  مليون دوالر ١١  يابان 
  مليون دوالر ١٠  كويت
  مليون دوالر ٦  ئهلمانيا
  مليون دوالر ٦  كندا

  مليون دوالر ٦  سويسرا
  مليون دوالر ٥  ئيمارات
  مليون دوالر ٢٤  ئهوانی تر
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