
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

  
 

 
 

تاکیە بۆ خێوەتگەی هەندێك بەشی  کە تیایدا بارانی بەلێزمە لە کۆتایی مانگی تشرینی یەکەم

 تێمبە لیندینسەرچاوە: ئۆچا/ لەالیەن دووچاری الفاو بوونەوە. ئاوارە ناوخۆییەکان لە بەغدا 
 

سەرەکیەکانهەواڵە   

  بارانی بەخوڕ و الفاوی بەرباڵو زیانی بە چەندین

هەزار ئاوارەی ناوخۆیی گەیاندووە لە بەغدا و 

 بەشەکانی تری وواڵت. 

  کەس بەهۆی نەخۆشی کۆلێراوە  ٢٤٠٠زیاتر لە

. هەڵمەتی کوتان زیانیان بەرکەوتووە لە عێراق

دەستی پێکرد بۆ تەواوکاری بەهاناوەهاتنی 

  بەردەوام. 

  هاوکارانی مرۆیی هاوکاری خەڵکانی ئاوارە

دەکەن بۆ خۆگونجاندن لەگەڵ کەش و هەوای 

  . ترسارد

ژمارەکان  

ئەو خەڵکانەی 
کە پێویستیان بە 

 هاوکاریە

٨.٧ 
 ملیۆن

ئەو خەڵکانەی 
کە کراونەتە 
ئامانج بۆ 
هاوکاری 
 کردنیان

٥.٦ 
 ملیۆن

بریتین لە کەسانی  
 ی ناوخۆییئاوارە

 

ملیۆن ٣.٢  

ئاوارە ناوخۆییانەی لەو 
دەرەوەی  لە کە 

خێوەتگەکان ژیان 
 دەگوزەرێنن

ملیۆن٢.٩  

ئەو کەسانەی کە 
زیانیان 

بەرکەوتووە لە 
کۆمەڵگا 

 خانەخوێکان

ملیۆن ٣.٢  

 ئاوارە گەڕاوەکان    
 پەنابەرانی سوری  

ملیۆن ٠،٤٢  
 ملیۆن ٠،٢٥

  

پێویستیە سەرچاوە: پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی/ تێڕوانینی 
 مرۆییەکان

ی ی رۆ م ی  ا و ا د  

 پاڵپشتی کردنی دارایی

ملیۆن دۆالر داواکراوە بۆ ٤٩٨
مانگی تەموز تاکو مانگی کانوونی 

)بە دۆالری  ٢٠١٥یەکەمی 
 ئەمەریکی(

 
ملیۆن دۆالری  ٢١٨) %٤٤

 ئەمەریکی(
پاڵپشتی کردنی دارایی لە بەرامبەر 

پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی لە 
مانگی کانوونی  مانگی تەموز تاکو

 یەکەم

ملیۆن دۆالری  ٤١٧کۆی 
ئەمەریکی بۆ عێراق وەرگیراوە 

لە  لەبەرامبەر داواکاری مرۆیی
  ٢٠١٥ساڵی 

)ڕەنگدانەوەی ڕاپۆرتی پاڵپشتی کردنی دارایی لەسەر  
ی تشرینی ٥سیستەمی بەدواداچوونی دارایی لە ڕۆژی 

  ٢٠١٥ دووەمی
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 .دوای خۆی بەجێدێڵێت پایتەختی عێراق وێرانکاری لەفاو لە ال

 .  بارانی بەلێزمە زیانیان بەردەکەوێت بارینی بە سەدان و هەزاران کەسی ئاوارە بەهۆی

چونکە بۆڕی بەغدا، و دەوروبەری  ەوەبووە هۆی الفاو لەناوبارانی بەخوڕ لە کۆتایی مانگی تشرینی یەکەم 

ئاوی تێکڵبوونی لەگەڵ بووە هۆی سیستەمی زێرابەکان نەیتوانی ئەو ئاوە زۆرە ڕابگرێت و . زێرابەکان خراپن

ئاویان کارەبا شۆرتی کارەبا هەروەك زۆربەی ووێستگەکانی بوونە هۆی زیادبوونی  الفاوەکانهەروەها الفاو. 

زیانیان شەقامەکان . وەهۆی بەرکەوتن بە کارەبا بەمردنیان تۆمارکرد چەند حالەتێکی تێچووبوو و دەسەاڵتداران 

سەرۆك وەزیرانی بارانەکە.  نیوەستاهەتا چەند ڕۆژێکی دوای بوون بۆڕی ئاو داخرانی سیستەمەکابەرکەوتبوو و 

باری  رانی بەلێزمە زیانیان بەرکەوتبووبابارینی هۆی  لەو ناوچانەی کە بە ،تشرینی دووەمی ١لە ڕۆژی عێراقی 

ئاسایشی و بەرگری شارستانی هێزەکانی  هەرێمەکان ووەزارەتەکان و جوالندنی  یئەو بانگەشە. نائاسایی ڕاگەیاند

 تر کە زیانیان بەرکەوتووە. پارێزگاکانی لە بەغدا و ڕزگارکردن کرد بۆ هەوڵەکانی  یهاواڵتیانی خۆبەخشو 

 ٤٠کەسی ئاوارە کە لە زیاتر لە  ٨٤٠٠٠نزیکەی زیانیان گەیاندووە بە دەیخەملێنن کە الفاوەکان مرۆیی هاوکارانی 

لە بارانەکان ی تشرینی دووەم، ٥لە ڕۆژی . ئەنباربەغدا و لە پارێزگاکانی زۆربەیان ، شوێن و خێوەتگە دەمێننەوە

ئەو کەسانەی کە زیانیان بەرکەوتووە ژمارەی . وەستانی چەند ڕۆژێكدووبارە لە دوای دەستیان پێ کرد بەغدا 

الفاو لە . ناوچەکەبارودۆخەکانی بارەی لە زانیاری زیاتر وەردەگرن بەرزببنەوە هەروەك هاوکاران لەوانەیە 

   سلێمانی. دیالە و سەاڵحەددین و لەوانە تریش ڕاپۆرت کرابوون پارێزگاکانی 

ڕاپۆرت بارانی بەلێزمە و الفاوی کۆتایی مانگی تشرینی یەکەم بارینی کاریگەری 
 هاوکارانی مرۆیی سەرچاوە: دەسەاڵتداران و  .کراو

 

 

 

 

 هەواڵنامەی مرۆیی 
 عێراق

  دەرچووە ٢٠١٥ یدووەمی تشرینی ٨/ لە ڕۆژی دووەمی تشرینی ٥- تشرینی یەکەم١٦

لەم ڕاپۆرتەدا   
١الپەڕە  بارانی بەخوڕ دەبێتە هۆی الفاو  

کۆلێرانەخۆشی  بۆ هەڵمەتی کوتان ٢الپەڕە    

گەڕانەوەی ئاوارەکان ئاوارەبوونی تازە و ٣الپەڕە   

 خێرایی نزیك دەبێتەوە  کەش و هەوای ساردتر بە ٤الپەڕە 
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گروپەکان  
سەرکردایەتی یان سەرکردایەتی هاوبەشی 

 ڕێکخراوەکان

 
بەڕێوەبردن و 

هەماهەنگیکردنی 
 خێوەتگە

 
ڕێکخراوی کۆمیسیاری 

بااڵی نەتەوە 
یەکگرتووەکان 

 بۆ پەنابەران
ئەنجومەنی پەنابەری 

 نەرویجی

 یونیسێف پەروەردە
 مندااڵن بپارێزن

فریاگوزاری ژیان و 
 –گوزەران 

یەکگرتوویی 
 کۆمەاڵیەتی

 

 ڕێکخراوی
پڕۆگرامی پەرەپێدانی 

نەتەوە 
 یەکگرتووەکان

ئەنجومەنی پەنابەری 
 دانیمارکی

گروپی پەیوەندیە 
 فریاگوزاریەکان 

پڕۆگرامی خۆراکی 
 جیهانی

ئاسایشی خۆراكئەمن و   پڕۆگرامی خۆراکی جیهانی 
ACTED 

ڕێکخراوی تەندروستی  تەندروستی
 جیهانی

IMC 

 کەل و پەلەکان
یهانیج ۆراکیخ ڕۆگرامیپ  

  پاراستن 
 

 پاراستنی مندااڵن
 

 
توندوتیژی لەسەر 

 بنەمای ڕەگەزی
 

 هەڵگرتنەوەیکاری  -
 مین

 
نیشتەجێبوون و زەوی  -

 و موڵك

 

UNHCR 
DRC 

UNICEF 
Save the 

Childre
n 

سندوقی نەتەوە 
یەکگرتووەکان 

 بۆ دانیشتوان

NRC 
UNMAS 

MAG 
UNHCR  

ئەنجومەنی پەنابەری 
 نەرویجی

شوێنی حەوانەوە و  -
کەل و پەلە 

 ناخۆراکیەکان

ڕێکخراوی کۆمیسیاری 
بااڵی نەتەوە 

یەکگرتووەکان 
 بۆ پەنابەران

NRC 

ئاو و خاوێن کردنەوە  -
 و پاك و خاوێنی

             یونیسێف
ACF 

هەماهەنگی و  -
 خزمەتگوزاری باو

 ئۆچا
NCCI 

پارەی کاش بۆ فرە  -
 مەبەست

ڕێکخراوی کۆمیسیاری 
بااڵی نەتەوە 

یەکگرتووەکان 
 بۆ پەنابەران

Mercy Corps 

میکانیزمی 
بەهاناوەهاتنی 

 بەپەلە

 یونیسێف
 ۆراکیخ ڕۆگرامیپ

یهانیج  

 
 

 

 .کەسانی ئاوارەپێویستیەکانی پڕکردنەوەی بەپەلەترین بۆ تەنگەتاوی بەهاناوەهاتنی 

دەمێننەوە هەروەك خێزانانی خانەخوێ باڵەخانە ئایینیەکان یان لەگەڵ لە قوتابخانەکان و هەندێ لە ئاوارەکان 

حکومەتی  دەسەاڵتدارانی  شوێنەکان.زۆربەی سەرتاسەری  تێكشکاون یان زیانیان بەرکەوتووە لەڕەشماڵەکان 

مرۆیی هاوکارانی گواستۆتەوە. لە شوێنە زیان بەرکەوتووەکان ئەو خەڵکانەی و  ەحەفارەکانی دابین کردووی عێراق

 پێویستیە مرۆییەکان. بۆ بەهاناوەهاتنی حکومەت کاردەکەن بە هەماهەنگی لەگەڵ 

لەوانە شوێنی نیگەرانیە سەرەکیەکان 

ناوماڵ، کەل و پەلەکانی حەوانەوە، 

ئاو لەو فڕێدانی ئاوی خاوێن. خۆراك و 

کە الفاویان تێدایە و ناوچانەی 

پارچە پالستیکەکان، دابەشکردنی 

ڕەشماڵەکان و و  بەتانیەکان 

و  پاك و خاوێنی پێداویستیەکانی 

کراونەتە کاری تەنگەتاوی خۆراکی 

مانگی تشرینی لە سەرەتای لەپێشینە. 

ئاوارە لە  ٢٦٥٠نزیکەی دووەم، 

لە ئامادەکاریەکانی نیشتەجێبوون 

ەغدا کەل و پەلی بئامریات ئەلفەلوجە و 

وەرگرتووە وەکو سەرەکی کۆمەکیان 

چێشتخانە و دەستەکانی فەرشەکان و 

وەزارەتی مرۆیی و هاوکارانی  لەالیەن ڕەشماڵ ١٩٠٠نزیکەی پارچەی پالستیکی. ئاو و دەبەکانی سووتەمەنی و 

کەسی ئاوارە لە  ٣٠٠٠٠بۆ زیاتر لە دوو ڕۆژیش دابەشکراون خۆراکی دابین کراون.  کۆچ و کۆچبەران

  ئەنبار. لە بەغدا و نیشتەجێبوون ئامادەکاریەکانی 

 

هاوکارانی تەندروستی گشتی. مەترسیەکانی هۆی الفاوەوە زیانیان بەرکەوتووە دەبنە هۆی کە بەناوچەکانی 

زیادبوون لە لەوانەیە ببنە هۆی الفاوەکان دەکەن هەروەك  ترزیا ەکەنەخۆشی چاودێری کردنیتەندروستی 

 ڤایرۆسەکە. کۆنتڕۆڵکردنی درێژی دوورویەك هەفتەی ماوەی دوابەدوای نەخۆشی کۆلێرا، حالەتەکانی 

 .نەخۆشی کۆلێرا دەست پێدەکات بۆکوتان هەڵمەتی 
   کە. ەنەخۆشیباڵوبوونەوەی بۆ جڵەوگرتنی بەهێز بکرێت گرنگە بەرگری لە گروپە پڕ مەترسیەکان 

لە  ١٥ سەرتاسەری کەس لە ٢٤٠٠زیاتر لە 

تووشی نەخۆشی   عێراق پارێزگاکانی ١٨

کە باڵوبوونەوەی لەوساتەوەی کۆلێرا بوون 

 مانگی ئەیلوللە ناوەڕاستی نەخۆشیەکە 

وەزارەتی ڕاپۆرتی گوێرەی  ، بەڕاگەێندرابوو

و ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی. تەندروستی 

حالەتە لەسەدای  ٨٥نزیکەی 

کەوتوونەتە چوار کۆلێرا نی پشتڕاستکراوەکا

باشور لەوانە: بەغدا ناوەڕاست و پاڕێزگاکانی 

مانگی لە کۆتایی موثنی. قادسیە و و بابل و 

دەستیان تەندروستی هاوکارانی تشرینی یەکەم، 

کوتان کە ئامانجی بریتی هەڵمەتێکی کرد بە 

پەنابەرانی و ئاوارەی عێراقی  ٢٥٠٠٠٠بوو لە 

 ١٣لە  فەرمیخێوەتگەی  ٦٢کە لە سوری 

بۆ ڕێگە گرتن لە  دەمێننەوە پارێزگا

نەخۆشی کۆلێرا لەو ناوچانەی کە گواستنەوەی 

نێردراون و مەشقیان پێکراوە  ی کۆمەاڵیەتیجولەپێکار ٦٥٠کوتان و  ١٣٠٠نزیکەی مەترسیان لەسەرە. زۆرترین 

لە هەندێ کوتانی هەڵمەتەکانی  بەغدادەوروبەری الفاو لە ناوەوە و هەڵمەتەکە. خولی یەکەمی بۆ هاوکاری کردنی 

مانگی تشرینی لەسەرەتای شوێنە پالن بۆ دانراوەکان زۆرترین بگەنە توانیویانە تیمەکان ، بەاڵم دواخستووە شوێن

 .دووەم
  

بارانە تاکیە لە بەغدا دوابەدوای خێوەتگەی بە دووبارە بنیاتنانەوەی بەشێکی هاواڵتیان دەست دەکەن بە 
 . سەرچاوە: ئۆچالە کۆتایی مانگی تشرینی یەکەمبەلێزمەکان 

باڵوبوونەوەی نەخۆشی کۆلێرا لە عێراق. سەرچاوە: وەزارەتی تەندروستی/ ڕێکخراوی 
 تەندروستی جیهانی

http://www.unocha.org/somalia


 3 | هەواڵنامەی مرۆیی عێراق
 
 
 

 

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

دووەمی قەترەی پارێزگا.  ١٢لە ڕاپۆرت کراوە ووماڵکردنی ئەم بارودۆخە ڕلەسەدای  ٩٠لە ، زیاتر ئێستاتاکو 

 لەجێبەجێ بکرێت لە مانگی کانوونی یەکەم کە پالنی بۆ دانراوە و بەرگری بۆ زیادکردنی داواکراوە کوتانەکە 

دەسەاڵتدارانی تەندروستی لە ڕێگەی هەڵمەتی کوتان ەترەکان. قکەمترین دوو هەفتە لە نێوان ماوەی دوای 

ملیۆن  ٢.٢پاڵپشتی کردنی دارایی بە هاوکاری  بەجێبەجێ دەکرێن تەندروستی ناوخۆیی هاوکارانی حکومەت و 

  یەکگرتووەکان. هەڵمەتەکانی نەتەوە سەر بە تەنگەتاوی بەهاناوەهاتنی ناوەندی سندوقی لەالیەندۆالری ئەمەریکی 

پاك و خاوێنی ئاستی بەرزکردنەوەی ێگادان. ڕبەهاناوەهاتن کە لە تری ەوڵەکانی بۆ هبریتین لە تەواوکاری کوتان 

 کە مەترسیان لەسەرە. لەو ناوچانەی گواستنەوەی نەخۆشیەکە  ڕاوەستاندنیبۆ بە گرنگی دەمێننەوە تەندروستی و 

 

 . سەرەکی دەمێنێتەوەبەرەنگاریەکی وەکو  ئاوالوازی کۆمەکی  ژێرخانی

باڵوبوونەوەی دیارکەوتنی لە عێراق،  پێشووترباڵوبوونەوەکانی جیا لە 
ئەم ناوەڕاستەوەیە. باشور و پارێزگاکانی لە ی ئێستا کۆلێرانەخۆشی 

گەورە پەرش و باڵوبۆتەوە بە درێژایی بە شێوەیەکی نەخۆشیە بەرباڵوە 
ئاوی نەشیاو خەڵك لەو شوێنەی کە فوڕات، ڕووباری هەردوو الی 

بەهۆی نەبوونی ئەم کارەش . بەکاردەهێنن لە ڕوبارەکەوەڕاستەوخۆ 
ئاوی بە بۆ دڵنیابوون لە دەستگەیشتن  ،سەری هەڵداوە ژێرخانی گونجاو

زیاتر بەمەش تەنگەتاوی خۆگونجاندنی ستراتیجیەکانی شیاو بۆ خواردنەوە کە ئەمەش بەستراوەتەوە بە 
گەیاندن و جەخت دەکەنەوە لەسەر بەهاناوەهاتن هەوڵەکانی پیسبوون. بارودۆخەکە خراپتر دەکات بۆ مەترسی 

نەخۆشی کۆلێرا پیشان ی کانبۆ خەڵك کە نیشانەچارەسەری دابین کردنی ئاوی شیاو، کۆمەکیەکانی دابین کردنی 
لە بەرامبەر خۆیان بپارێزن خەڵك تاکو بۆ یارمەتیدانی نیشتمانی گفتوگۆی هەڵمەتی هاوکاری کردنی و دەدەن 

ملیۆن  ١.٣خاوێن کراونەتەوە، بە تەواوی ئاوی ناوماڵ کە کۆمەکیەکانی لەوەی بۆ دڵنیابوون کۆلێرا. نەخۆشی 
خەزن لە تانکیەکانی ئاو بۆ بەکارهێنان چارەسەری حەبی  ١٠٠٠و ناوماڵ بەکارهێنانی ئاو بۆ چارەسەری حەبی 
    . دابەش کراون پاك و خاوێنی خاوێن کردنەوە وئاو و هاوکارانی لەالیەن ئاوی کۆمەڵگا کردنی 

کەربەال و نەجەف دەکەن حەجی سەفەری خەڵك کە ملیۆنان تووشبوونی باڵوبوونەوە و زیاتری  یکردن کۆنتڕۆڵ
لەوانە تاکو ئێستا ئامادەکاری لە پێشینە. بریتی یە لە کارێکی مانگی تشرینی دووەم و یەکەم لە مانگی تشرینی 

تیمی  ١٥٠٠زیاتر لە پزیشکیەکان.  تیمە کردنیجولەپێکردن و ئامادەپزیشکیەکان و  کۆمەکیەکۆکردنەوەی 
نەخۆشخانە و نۆرینگە گەڕۆکەکان لە کەوا خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان پێشبینی دەکرێن پزیشکی 

لە حالەتە هاوردەکان نەخۆشی کۆلێرا، حالەتەکانی هەرێمی باڵوبوونەوەی لە ڕووی . دابین بکەن دیاریکراوەکان
  پشتڕاستکراونەتەوە. جیهانی ڕێکخراوی تەندروستی ڕاپۆرتی بە گوێرەی عومان کوەیت و ئێران و بەحرەین و 

 

 .لەسەر جوالنەوەڕێگریەکان ئەمن و ئاسایشی ناسەقامگیر و 
   سەرهەڵدەدەن. کاتدا یەك  لەئاوارەکان ئاوارەبوون و گەڕانەوەی ئاڵۆز لەگەڵ بارودۆخی 

 گەڕانەوەیتازە و ئاوارەبوونی لە میانەی لە سەاڵحەددین بەردەوامی هەبوو  بارودۆخی ئەمن و ئاسایششڵەژانی 

کراوە کە، ڕاپۆرت . بەردەوامی هەبوو بێجیلە باکوری شەڕ و شۆڕ کۆتایی مانگی تشرینی یەکەم، لە ئاوارەکان. 

بۆ ناو سەنتەرەکانی جولەیان کردبوو خەڵك و چۆڵکرابوون حەوێجە لە کەرکوك چەندین الدێ لە باشوری 

لە ئاوارەبوونی سەرەتایی بارەی  لەهەروەها ڕاپۆرتەکانیش هەبوون . حەوێجەقەزای لەناو خودی نیشتەجێبووان 

ئۆپەراسیۆنە هۆی  بەئاوارەبوون لە سەاڵحەددین بێجی کەس لە قەزای  ٢٥٠٠نزیکەی حەوێجە. ناوخودی 

ئاوارەبووانی بەدواداچوونی سیستەمی گوێرەی  بە ی مانگی تشرینی یەکەم،٢٧تا  ٢٠لە نێوان سەربازیەکان 

بۆ کەسی ئاوارە  ٨٠٠٠زیاتر لە هەمان ماوە، بەدرێژایی . پەنابەران بۆ نێودەوڵەتی ڕێکخراوی لەالیەن تەنگەتاوی 

لە ناحیەی بگەڕێنەوە بۆ سەاڵحەددین لە کەرکوکەوە بەنیازن کەس کە  ٢١٠نزیکەی پارێزگاکە گەڕاونەتەوە. 

پێویستیە وەکو ئاوی شیاو و شوێنی حەوانەوە . گیریان خواردووە مانگی تشرینی یەکەمناوەڕاستی لەوەتەی حەمرین 

دابین بەپەلەی بەهاناوەهاتنێکی ناوخۆیی هاوکارێکی شوێنەکە دوورە، بەاڵم ڕاپۆرت کرابوون. سەرەکیەکان 

    کردووە. 

لە کەسانی ئاوارە ژمارەیەکی بچووك فەلوجە لە ئەنبار. دەوروبەری لە ڕومادی و شەڕ و شۆڕ بەردەوامی هەیە 

بۆ  دەمێنێتەوە حەدیثە بە ئەستەمیدەوروبەری. و لە ڕومادی حەبانیە  شاری گەشتیاریبە بەردەوامن لە گەیشتن 

ناردووە بۆ هاواڵتیانی ئاردی تەن مەتر لە  ١٠٠٠بازرگانی زیاتر لە وەزارەتی هەرچەندە، . دەستگەیشتن پێ ی

نرخی ئاردی لە ڕاپۆرت کراوە کە دابەشکردنی ئاردەکە . کەسێك( لە ئارد بۆ هەرکیلۆگرام  ٩حەدیثە )نزیکەی 

تەن لە ئارد دابین  ٧٧٠تری دابەشکردنێکی بەغدا. لەوەی دووهێندەیە نرخەکەی هێشتا حەدیثە نیوە کردووە، بەاڵم 

 ئەلبەغدادی.  ناحیەی نزیكبۆ کرابوو 

  ١.٣ ملیۆن

حەبەکانی چارەسەرکردنی ئاو بۆ بەکارهێنانی ناوماڵ 
 دابەش کراون  

لەسەدای حالەتە  ٨٥نزیکەی 

نەخۆشی کۆلێرا پشتڕاستکراوەکانی 

کەوتوونەتە چوار پارێزگای باشور 

بابل و و ناوەڕاست: لە بەغدا و 

 . موثنیقادسیە و 

 

 

 

 

 

 

جەخت بەهاناوەهاتن هەوڵەکانی 

گەیاندن و دەکاتەوە لەسەر دەکەنەوە

، ئاوی شیاو کۆمەکی دابین کردنی

بۆ ئەو چارەسەری  دابین کردنی

نەخۆشی کە نیشانەکانی کەسانەی 

یارمەتیدانی و کۆلێرا پیشان دەدەن 

لە خۆیان بپارێزن  خەڵك تاکو

 بەرامبەر ئەم نەخۆشیە. 

 

 

 

 

 

 

کەس لە قەزای  ٢٥٠٠نزیکەی 

هۆی  بێجی لە سەاڵحەددین بە

لە نێوان ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان 

ی تشرینی یەکەم ٢٧تاکو  ٢٠

 ئاوارە بوون.
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داخراوە و ڕێگری لە پچڕ پچڕ بە شێوەیەکی ئەنبار و بەغدا بەیەکەوە دەبەستێتەوە کە خاڵی پشکنینی پردی بیزبز 

ن بۆ ناو ئەنبار. لە چوونەژوورەوەیاوکۆمەکیەکان لە بەجێهێشتنی ئەو ناوچانەی کە ملمالنێیان تێدایە خەڵك کردووە 

لەگەڵ رەوە بۆ ناو بەغدا چاودێری کراوە، ژوو بچنەبەنیازن کە زیادبوونی پشکنینی ووردی ئەو خەڵکانەی 

 دەمێنێتەوە.کە بە کاریگەری کەسێك پشتگیری کردنیان لەالیەن داواکاریەکانی 

ڕاپۆرتەکانی لەگەڵ ڕاپۆرت کرابوو لە نەینەوا شنگالیش چیای لە ناوچەی بارودۆخی ئەمن و ئاسایش شڵەژانی 

نزیکیان سەریان هەڵدا بەهۆی سەرەتایی ئاوارەبوونەکانی هەندێ لە بەردەوامەکان. پێکدادانە و هێرشە ئاسمانیەکان 

شارۆچکەی هاواڵتیانی دانیشتوانی دەمێننەوە. ، بەاڵم بە پشتڕاستنەکراوی ڕاپۆرت کرابوونلە هێرشە ئاسمانیەکان 

  بن. باوەڕ دەکرێت کەوا سنوردار  شنگال
  

  .ئاوارەکانبۆ  وەرزی زستانکاری لەپێشینەی 
 ئامادەکاری دەکەن. هەوڵەکانی هاوکاری مرۆیی هاوکارانی 

کەل  یدابەشکردندەستیان کردووە بە هاوکارانی مرۆیی بە خێرایی نزیك دەبێتەوە،  ساردترهەروەك کەش و هەوای 

فڕنەکانی پێخەفی گەرم و جل و بەرگی گەرم بۆ مندااڵن و سووتەمەنی و لەوانە بەتانیەکان و ناوماڵ، و پەلەکانی 

ی زیاتری گرتنبەرگە بۆڕەشماڵەکان بۆ گەرم کردنی بەرگری گەرم کەرەوە و فەرشی دەبەکان و گەرمەکردنەوە و 

و بەالیەنی شوێنی حەوانەوەیە  هاوکاری بەپێویستیان کەس بەپەلە  ٤٠٠٠٠٠نزیکەی زستان. بارودۆخەکانی 

لەم نیە بەردەوامیدان بە ژیانیان تری کەل و پەلەکانی زۆر پێویستەکان و پەلە کەس کەل و  ٧٨٠٠٠٠ەمەوە ک

 حەوانەوە. شوێنی هاوکارانی ڕاپۆرتی بە گوێرەی ، وەرزی زستان

زیاتر لە ، ٢٠١٤مانگی کانوونی دووەمی لەوەتەی خۆیان وەدەرنراون کە لە ماڵەکانی ملیۆن عێراقیەی  ٣.٢لەو 

باڵەخانە شوێن نیشتەجێ نافەرمیەکان، خراپ وەکو شوێنی حەوانەوەی کەس لە ئامادەکاریەکانی  ٦٠٠٠٠٠

زیاتر لە لەگەڵ ئەوەشدا، ژیان دەگوزەرێنن. چۆڵکراوەکان باڵەخانە تەواونەکراوەکان و و قوتابخانەکان و ئایینیەکان 

بارانە ، هەروەك نتایبەتی نیگەرانیجێگای ئەو ئاوارانە . ژیان دەگوزەرێننئاوارە لە خێوەتگەکان  ٢٧٠٠٠٠

 وواڵت. باکوری بەشەکانی لە  شبەتایبەتی، ژێر سفر بە خێرایی نزیك دەبنەوەگەرمای پلەکانی و بەلێزمەکان 

سووتەمەنی نەوتی ەسەاڵتدارە عێراقیانە دەکەن، کە مرۆییەوە هاوکاری ئەو دهاوکارانی  لەالیەنهەوڵەکان 

ی ئەستەمیەکانئێستای لە تێڕوانینی ەکان. ئاوارە ناوخۆییعێراقی دابین دەکەن، لەوانە بۆ هەموو هاواڵتیانی هەرزانتر 

ساڵی وەکو ئەوەی کە لە هاوکاری دابین بکەن نەتوانن لەوانەیە دەسەاڵتداران ئەوە پێشبینی دەکرێت کە دارایی، 

پارێزگا  ١٤ملیۆن لیتری سووتەمەنیان لەسەرتاسەری  ١٢ئاوارە کە زیاتر لە  ١٠٠٠٠٠زیاتر لە کاتێك ، ٢٠١٤

 . بۆیان دابین کرابوو

جل و بەرگی و دەستەی بەتانی  ١٣٠٠٠هاوکاران یونیسێف و  ێکخراویڕوەرزی زستان، هاتنی لە ئامادەکاری بۆ 

 ١٩٠٠٠٠و  جل و بەرگدەستەی  ٧٠٠٠٠٠بۆ دابەشکردنی پالنەکان کردبوو، لەگەڵ  یاندابەشلە دهۆك مندااڵن 

بۆ نزیکەی فێربوون تواناپێدانی بۆ باشتر ئامادە دەکرێن  شقوتابخانە ٢٥٠، نزیکەی ی زستانەبەتانی لەم وەرز

دەستی بە نەتەوە یەکگرتووەکان  ئاژانسی پەنابەری دووەم،مانگی تشرینی لە سەرەتایی منداڵی ئاوارە.  ٧٨٠٠٠

کەل و پەلەکانی وەرزی دابەش کردنی خۆی کرد، کە ئامانجی بریتی یە لە تانەی زس هاوکاری کردنی بەرنامەی

هەندێ لە وواڵت. لەسەرتاسەری پەنابەری سوری  ٦٠٠٠٠و ئاوارەی عێراقی  ٣٦٠٠٠٠نزیکەی بۆ زستان 

فڕنێك و زۆر گەرمەکان، بەتانیە لە کە پێك دێن وەردەگرن وەرزی زستانە پێداویستیەکانی کەس  ٤٢٠٠٠٠

ئاو و دەبەی لەگەڵ ئەمانە و گەرمی، هێاڵنەوەی و بەرگەی ساری باشترکردنی بۆ پالستیکی پارچەیەکی 

بۆ دابین ڕەشماڵیان ساردی بەرگەی پێداویستیەکانی ئەوانیش  ئاوارە لە خێوەتگەکان ٧٨٠٠٠هەندێ لە سووتەمەنی. 

ابریکی جیاکەرەوە بۆ چینێکی فو  ەر زەویی سدساربۆ بەرگەی پۆلیسترین تەختەکانی کە پێك دێن لە دەکرێ، 

   دیوارەکانی ڕەشماڵ. لە ڕێگەی نەوەی بەفیڕۆدانی گەرمی کەمکرد

بەهاناوەهاتنی کاریگەری دەبێت لەسەر پاڵپشتی کردنی دارایی کورتهێنانی 

  .تەنگەتاوی

 . ڵسەنگاندنە سەرەتاییەکانهەبەگوێرەی لە گەشەسەندن دان پێویستیە مرۆییەکان 

پێویستیە  هەڵسەنگاندنە سەرەتاییەکانبەاڵم هاوکاری مرۆیی دەکەن؛ داوای عێراقی ملیۆن  ٨.٧بەالیەنی کەمەوە 

زیاتر لە دەکاتە  کە بەو ژمارەیە دەکاتئاماژە کە  ٢٠١٦بۆ ستراتیجی پالندانانێکی و دەستنیشان دەکات مرۆییەکان 

مانگی کانوونی دووەمی لەوەتەی ئاوارەی ناوخۆیی  یکەسملیۆن  ٣.٢زیاتر لە ئەمەش تیایدا لەوانە ملیۆن.  ١٠

لەو ناوچانەی کەس ملیۆن  ٢زیاتر لە . بەری سوریپەنا ٢٤٧٠٠٠و  ئاوارە گەڕاوەکان ٤١٥٠٠٠دەکاتە ، ٢٠١٤

 داعش دان ژیان دەگوزەرێنن. کە لە ژێر کۆنتڕۆڵی 

کەس کە لە  ٦٠٠٠٠٠زیاترلە 

شوێنی حەوانەوەی ئامادەکاریەکانی 

 ٢٧٠٠٠٠زیاتر لە خراپدا و 

ژیان کەسی ئاوارە لە خێوەتگەکان 

  . دەگوزەرێنن

 

 

 

 

 

 

 

کەس بەپەلە  ٤٠٠٠٠٠نزیکەی 

ێنی بە هاوکاری شوپێویستیان 

، ەی زستانحەوانەوەیە لەم وەرز

هاوکارانی ڕاپۆرتی بە گوێرەی 

 شوێنی حەوانەوە. 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوتابخانەش باشتر  ٢٥٠نزیکەی 

ی ئامادە دەکرێن بۆ تواناپێدان

 ٧٨٠٠٠فێربوون بۆ نزیکەی 

 .ئاوارە مندااڵنی
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 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:
  bosco@un.org، سەرۆکی نووسینگە،گیۆڤانی بۆسکۆ

 attefors@un.org, Tel. (+964) 751 135 2880، بەرپرسی کاروباری مرۆیی، سێسیلیا ئەتفۆڕس
 swanson@un.org, Tel. (+964) 750 377 0849، بەرپرسی زانیاری گشتی، دەیڤد سوانسۆن

 www.unocha.org/iraq | www.unocha.org | www.reliefweb.intهەواڵنامەی مرۆیی نووسینگەی ئۆچا لەبەردەستدایە لەم ماڵپەڕانە  

. نەهاتووەتەواوی دارایی پاڵپشتی کردنی مرۆیی،  داواکاریدانانی کاری لەپێشینەی بەهێزکردنی سەرەڕای 

لە ملیۆن دۆالری ئەمەریکی،  ٢١٨، لەسەدای ٤٤نزیکەی ە. ام لە دەرەوەی توانای سەرچاوەکاندەوبەرپێویستیەکان 

یەکەمی کانوونی  –بۆ مانگی تەموز مرۆیی کە داواکراوە لە پالنی بەهاناوەهاتنی ملیۆن دۆالری ئەمەریکی  ٤٩٨

بارودۆخی هۆی  بەنەخۆشی کۆلێرا ئەویش بۆ بەردەوامی باڵوبوونەوەی بەهاناوەهاتنەکە وەرگیراوە.  ٢٠١٥

وەکو بەخششێکی دۆالری ئەمەریکی ملیۆن  ٤.٥الوازبووە.  لە عێراق پاڵپشتی کردنی داراییالوازی 

بۆ ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی و  ەوەتەنگەتاوی بەهاناوەهاتنی ناوەندی لە سندوقیبەپەلە بەهاناوەهاتنی 

 ٣٠لە ڕۆژی  نەخۆشی کۆلێرابەهاناوەهاتنی بۆ هاوکاری کردن لە بۆ مندااڵن ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان 

لەوەتەی مرۆیی بەهاناوەهاتنی پالنەکانی لە بەرامبەر کۆی گشتی پاڵپشتی کردنی دارایی پەسەند کرا. یەکەم تشرینی 

لە ساڵی  سەرەکیەکان هەرەلە کۆمەك بەخشە پێنج دۆالری ئەمەریکی. ملیۆن  ٤١٧بریتی ی لە ئەم ساڵ دەستپێکی 

سیستەمی بەگوێرەی کەنەدا، و ئەڵمانیا و ECHO  ئەمەریکا و یابان وووالیەتە یەکگرتووەکانی بریتین لە  ٢٠١٥

   . ئینتەرنێتسەر هێلی دارایی بەدواداچوونی 

 

 ٢٠١٥تەموز تاکو مانگی کانوونی یەکەمی  ئاستی پاڵپشتی کردنی دارایی پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی عێراق لە مانگی

 - FTS)نووسینگەی ئۆچا ڕابگەیەنن لە ماڵپەڕی  تگوزاری بەدواداچوونی داراییەئاژانسەکانی وەرگر، هاندراون تاکو بە خزمهەموو هاوکارانی مرۆیی، لەوانە کۆمەکبەخشان و 
http://fts.unocha.org) :ی بەشداری کردنەکانی پارە و یارمەتی بە ڕێگای ئیمەیڵی fts@un.org  

 

پێویستیە  هاوسەنگی پرکردنەوەیبۆ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی ٢٨٠

 مرۆییەکان
ملیۆن دۆالری ئەمەریکی لە  ٢١٨

 پاڵپشتی کردنی دارایی وەرگیراوە

سەردانمان بکەن لەسەر 

 هێلی ئینتەرنێت

 

ملیۆن  ٤٩٨
دۆالری 

ئەمەریکی 
 داواکردنی

  یکۆمەك
ڕەنگدانەوەی ڕاپۆرت کراوی پاڵپشتی کردنی دارایی لەسەر سیستەمی بەدواداچوونی دارایی هەروەك لە  http://fts.unocha.org :سەرچاوە: 

 . ٢٠١٥ی تشرینی دووەمی ٥ڕۆژی 

http://www.unocha.org/somalia
mailto:bosco@un.org
http://www.unocha.org/iraq
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
http://fts.unocha.org/
mailto:fts@un.org
http://fts.unocha.org/

