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ئاوارە تازەکان   

85,000 

کۆچی بەدواداچوونی تەنگەتاوی سەر بە ڕێکخراوی سەرچاوە: 

ی حوزەیران١٢نێودەوڵەتی لە   

 

ڕۆژی  ٥٤تێڕوانینی 
 بەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی

لە عێراق لەالیەن ئۆچاوە 
بەرهەمهێنراوە بەهەماهەنگی 

و  هاوکارانی مرۆیی  لەگەڵ
ڕاوێژیان بۆ کراوە لەڕێگەی 

   عێراقەوەگروپەکانی 

 

 پوختەیەك

 
لە شەش هەفتەی ڕابردوودا، ئۆپڕاسیۆنە سەربازیەکان بەسەرکردایەتی هێزەکانی ئاسایشی عێراقی و 

کە  کەسانەیلە پارێزگای ئەنبار. ئەو لە دەستی داعش هاوپەیمانان ئەنجام دران بۆ گرتنەوەی فەللوجە 
کەس کە  ٠٣٣٣٣ی لە فەللوجە ڕایانکردووە بە هەڕەمەکی ژمارەیان لە زیادبووندایە کە دەگاتە نزیکە

ی حوزەیران ئاوارەبوون. لە کۆتایی مانگی حوزەیران، زیاتر لە ٥١تا  ٥٤کاتژمێر لە  ٥٤لەماوەی 
  کەس لە شاری فەللوجە و دەوروبەری ئاوارەبوون.  ٤٤٣٣٣

 
خێوەتگە و شوێنی نافەرمی، کە ژمارەیان زۆرە لە  ٦٦خەمالندنێکی  ناوئاوارەکانی فەللوجە لە 

عامریەی ئەلفەللوجە، شاری گەشتیاری حەبانیە و خالیدیە و ناوچەکانی پردی بزێبزی ڕۆژهەاڵتی 
 ٥٠٣٣. هاوکاری مرۆیی بە شێوەیەکی بەردەوام زیادی کردووە، لەگەڵ زیاتر لە نیشتەجێکراون ئەنبار

. نزیکەی دەستی پێکرد ی ئایار٢٢و چەسپ کراون لەوەتەی کە ئاوارەبوون لە ڕەشماڵ دابەش کراون 
پێداویستی کەل و پەلی سەرەکی کە کۆمەکی سەرەکی ناوماڵی دابین کردووە ئەوانیش دابەش  ٢١٣٣٣

ملیۆن  ٥کراون لەوەتەی هەمان ڕێکەوت. هاوکارانی ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی زیاتر لە 
 ٢٣٥٣ە بوتڵکراویان دابەش کردووە و تانکەری ڕۆژانەیان دابین کردووە بە تێکڕای لیتری ئاوی ل

مەتر چوارگۆشەی ئاو بۆ پڕکردنەوەی پێویستیە سەرەتاییەکانی تەنگەتاوی. دابین کردنەکانی خۆراك لە 
و پاکێجەکانی ژەمە ئامادەکراوەکان و خۆراکی ووشك  مە گەرمەکان و خۆراکی ئامادەکراوەرێگای ژ

الیەن خۆبەخشانی ناوخۆیی و دەسەاڵتداران و نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە ناحکومیەکان لە
   دابین کراون. 

 
سەرەڕای ئەو هەواڵنە، هاوکاری زیاتریش هێشتا پێویستە، فراوانکردنی تواناکانی ژمارەیەکی 

ئۆپڕاسیۆنی هاوکاران لە مەیدان. نەتەوە یەکگرتووەکان و هاوکاران تێچووەکانی  یسنوردار
$ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی بە پێشبینی کردنی ئۆپڕاسیۆن ٦٤فەللوجەیان ژماردووە کە دەکاتە 

$ ملیۆن ٥٤بەڕێوەبچێت بۆ شەش مانگ تا ساڵێك. لەو ژمارەیە سندوقی ناوەندی کۆمەکی تەنگەتاوی 
لە کاتێکی گونجاوە دۆالری ئەمەریکی لە کۆتایی مانگی حوزەیران دابین کردووە. ئەم پاڵپشتی داراییە 

و یارمەتی دەدات تاکو بە شێوەیەکی خێرا هاوکاری زیاد بکرێت، بەاڵم ئەمە بەشێکی بچووکە لەوەی 
لەسەدای داواکاریەکانی پالنی بەهاناوەهاتنی  ٠٤$ ملیۆن دۆالر کە ٠٢٤کە داواکراوە. لەگەڵ تەنها 

ێرایی کۆگا لەناکاوەکان و وەرگیراوە، نەتەوە یەکگرتووەکان و هاوکارانی بە خ ٢٣٥٦مرۆیی 
 سەرچاوە داراییە سنوردارەکانی بەردەست بەکاردەهێنن. 

 
 

 

 65$ملیۆن
پاڵپشتی دارایی زیاتر داواکراوە بۆ 

فەللوجە بەهاناوەهاتنی  

 533$ملیۆن
داواکاریەکانی پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی 

 پڕنەکراونەتەوە

   861$ملیۆن
داواکراوە بۆ پالنی 

بەهاناوەهاتنی 
٢٣٥٦مرۆیی   

 وەرگیراوە  328$ملیۆن
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 تێڕوانینێکی نەخشەی فەللوجە

 .نی سەر بە ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتیاژمارەی ئاوارەبووهاوکارانی مرۆیی. دەسەاڵتداران و . سەرچاوەکان: شێوازەکانی ئاوارەبوونی فەللوجە

 هاوکارانی مرۆیی: گروپەکان و . سەرچاوەکانئۆپڕاسیۆنی فەللوجەهاوکارانی 
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 شتی بۆ بارودۆخەکەتێڕوانینێکی گ

 و لە دەوروبەری شارەکەلە توانیویانە هاواڵتی  ٠٠٨٨٨دەستی پێکرد،  فەللوجەبۆ گرتنەوەی یەکان زکاتێك ئۆپڕاسیۆنە سەربای ئایار، ١١لەوەتەی 

مەلەیان خێزانەکان ترسناکەکان.  دەرەنجامەبۆ ڕاکردن، هەندێ جار لەگەڵ  ڕی مەترسیان گرتۆتە بەرڕێگای ئەوپەهەوڵیانداوە ئەو خێزانانە ڕابکەن. 

لە ئاو  کەسهەندێ کە ن هە ڕاپۆرت ێهەندبە ناوچەیەکی سەالمەت لەو دیو. لە گەیشتن بێ ئومێدبوون کردووە بۆ پەڕینەوە لە ڕووباری فوڕات، 

خێزانەکانی تریش لە . کوژران قەناس بەدەستەکانبرینداربوون یان لەالیەن هەندێ خەڵکی تریش ڕابکەن  کاتەی کە هەوڵیان داوەلەو نقوم بوون 

   بۆمبە چێنراوەکان.بەهۆی یان برینداربوون تەقەیان لێکراوە لەو کاتەی هەاڵتوون ، هەاڵتوون لە نیوە شەودادەست گروپە چەکدارەکان 

لەو شارەکە، کیلۆمەتر دەکەوێتە باشوری  ٠٨لە فەللوجە ڕایان کردووە لە عامریەی ئەلفەللوجە، شارۆچکەیەکە بە دووری کە  کەسانەیئەو زۆربەی 

بە ئەو خێوەتگایانە . دابین کردووە خاوێنکردنەوەیان پێش وەختە وئاو ئاسانکاریەکانی ڕەشماڵەکان و نەتەوە یەکگرتووەکان شوێنەی کە حکومەت و 

یان لە نووستن لە کۆگاکان،  ەیەکیان لەبەردەم نەبووە بێجگەئەو کەسانەی کە لە فەللوجە هاتوونەتە دەرەوە هیچ بژاردتوانایان پڕبۆتەوە و خێرایی 

بۆ دانانی خێرایی کاردەکەن  بەهاوکارانی مرۆیی حکومەت و ان. ین خێزان لەناو ڕەشماڵە تاکەکچەندپەیوەندی کردن بە خەوتن لە شوێنی کراوە یان 

، ڕایانکردووە فەللوجەڕۆژهەاڵتی خەڵکە بۆ ناوچەکانی ئەو هەروەها حەبانیە. خالیدیە و نزیکەکان، ، لەوانە لە دوو شارۆچکە خێوەتگە تازەکان

    ژیان دەگوزەرێنن.گواستراوەکان لە شوێنە و قوتابخانە ناوخۆیەکان زۆربەی ئەو کەسانە لە کە لەو شوێنەی ئەبو غرێب، لەوانە 

دابین بۆ بارودۆخەکان لە هەندێ لە ئەستەم ترین بیست و چوار کاتژمێر کاردەکەن و ڕێکخراوە ناحکومیەکان نەتەوە یەکگرتووەکان ئاژانسەکانی 

خۆراك و پەناگە، ئاو و لەوانە بۆ ئاوارە تازەکان دابین دەکەن، تەنگەتاوی هاوکاری هاوکارانی مرۆیی فەللوجە.  ئاوارەکانیبۆ ئەو کۆمەکی کردنی 

هاوکاری تیمە گەڕۆکەکان دامەزراون و بۆ مندااڵن و ئافرەتان چااڵکیە تایبەتیەکان چاودێری تەندروستی. کەل و پەلە سەرەکیەکانی ناوماڵ و 

  دابین دەکەن.دەروونی 

کانوونی لە مانگی ئۆپۆزیسیۆن گروپە چەکدارەکانی کەوتۆتە ژێر کۆنتڕۆڵی نەیتوانیوە دەستی بە فەللوجە بگات لەوەتەی نەتەوە یەکگرتووەکان 

زۆر ئاوارەکان ژمارەی کە لە فەللوجە ماونەتەوە. هاواڵتی  ٠٨٨٨٨نزیکەی کاریان کردووە بە خەمالندنێکی هاوکارانی مرۆیی . ١٨٢٢دووەمی 

هەموو ئاژانسێك داوای ، نزیکن لەناکاوەکان لە تەواوبوونکۆگا . یەمرۆییەوەقەیرانەکە لە سەرووی توانای قەبارەی لەوە زیاترە کە پێشبینی دەکرا و 

شوێنی نەبوونی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما و لەگەڵ انی هێلی سەرەکی کۆمەکی هەن. هاوکارژمارەیەکی کەمی و پاڵپشتیە داراییەکان دەکەن 

هاوکاریەکی سنوردار هەیە بۆ منداڵە تازە لە دایكبووەکان ش لە ئارادان. یە گواستراوەکانینەخۆشباڵوبوونەوەی و ئاوی خواردنەوەی خاوێن سێبەر و 

مندااڵن تاکو کاردەکەن هاوکاران و هێشتا کوتانیان بۆ ئەنجام نەدراوە لە دەرەوەی کۆنتڕۆڵی حکومەتەوەن ئەو مندااڵنەی کە تەواوی و نزیکەی 

  سۆریکە.ئیفلیجی و وەکو  یڕێلێگیراوەکان بکوتن لە دژی نەخۆشیە

مانگی حوزەیران   ٠٨تا  ١٠لە لە نزیك عامریەی ئەلفەللوجە، ئەنبار، لەوانە زیادبوونێکی لەناکاو لە نەبوونی ئەمن و ئاسایش لە ڕۆژهەاڵتی 

و بەغدا بۆ ماوەیەکی کاتی ئەنبار نێوان پردەکانی دانرا و قەدەغەکردنێك بۆ ماوەیەکی کاتی بەهاناوەهاتنی مرۆیی پچڕاندووە. هەوڵەکانی زۆرترین 

هەتا ئەو کە کۆمەکی مرۆیی دەگوازنەوە. لۆریەکانی و مرۆیی کارمەندانی  زۆربەی جوالنەوەی بووە هۆی سنوردارکردنی کە ئەوەشداخران، 

بۆ گروپە هەژارەکان. ئاوارەکان، بەتایبەتی سەر لەش ساغی لەئەوپەڕی مەترسی  بۆهاوکاریە بۆ ماوەیەکی کاتیش هەڕەشەی هەبووە پچڕاندنی 

  .لە ئارادایەدەستگەیشتن لەوساتەوە 

نزیك ئەنبار پێش وەختە لە خێوەتگەکانی ئاوارە لە ناوچەکانی تر لەناو خودی  ٠٠٨٨٨ئۆپڕاسیۆنی سەربازیەی ئەم دواییە، زیاتر لە پێش ئەو 

بۆ خەڵکانی تەنگەتاوی هاوکاری لە دابین کردنی بەردەوامن مرۆییش هاوکارانی بوون. عامریەی ئەلفەللوجە نیشتەجێفەللوجە و خالیدیە، حەبانیە و 

  ئەنبار.لە ڕۆژئاوای  ٢٠لە شوێنە گواستراوەکانی ئەلوەفا و کیلۆ ، لەوانە یەکەزیان بەرکەوتوو بەهۆی ملمالنێتری 

سندوقی ناوەندی کۆمەکی تەنگەتاوی دۆالر. $ ملیۆن ٥٠کۆمەکی ئۆپڕاسیۆنی فەللوجەیان ژماردووە کە دەکاتە تێچووەکانی ئاژانسە مرۆییەکان 

بە شێوەیەکی خێرا بۆ خێراکردنی  یارمەتی دەداتت و ئەم پاڵپشتی داراییە لە کاتێکی گونجاو ها$ ملیۆن دۆالر پەسەند کرد. ٢٠داوایەکی بۆ 

و ئێستا ئۆپڕاسیۆنەکانی ویستە بۆ بەردەوامیدانی پاڵپشتی کردنی دارایی زیاتر بەپەلە پێئەمە بەشێکی بچووكە لەوەی کە داواکراوە. هاوکاری، بەاڵم 

کاری لەپێشینەی وورد، سەرەڕای داهاتوو. ئاوارەبوونەکانی  ئەگەری بۆ ئامادەکردن بۆو ئەو کەسانەی کە تازە ئاوارەبوون بۆ هاوکاری کردنی 

لەسەر قەیرانەکە لە عێراق پاڵپشتی کردنی دارایی کەمی زیانی $ ملیۆن دۆالر وەرگیراوە. ٠١٠پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی، لەسەدای  ٠٠تەنها 

  ناتواندرێت بەهەند وەرنەگیرێت.

 

 ەکانبەهاناوەهاتن لەالیەن گروپ

خۆراك و کەل و پەلە سەرەکیەکانی ئاو و لەوانە پەناگە و ن، بۆ ئاوارە تازەکاتەنگەتاوی هاوکاری بۆ دابینکردنی ئەنجام دراون هەوڵە مەزنەکان 

بۆ دابین پێداویستیە تەنگەتاویەکانیان خەڵكی ئاوارەبوون، کاژێرەکانی لەماوەی و قەیرانەکە لەوەتەی دەستپێکی چاودێری تەندروستی. ناوماڵ و 

شوێنە و  خێوەتگە ٥٥ خەمالنندنێکی لە ئاوارەکانی فەللوجەپاك و خاوێنی. کۆمەکیەکانی بوتڵی ئاو و خۆراكی ئامادەکراو و کرابوو لەوانە 

ڕەشماڵ و  ٢٠٨٨لە زیاتر ن. نیشتەجێکرابووپردی بزێبز ناوچەکانی خالیدیە و لە عامریەی ئەلفەللوجە، شاری گەشتیاری حەبانیە و نافەرمیەکان 

خێزان  ١٨٨٨بەالیەنی کەمەوە کە پەناگە دەیخەملێنن هاوکارانی پالنیان بۆ دانراوە. هی زیاتریش و هاوکاران انراون لەالیەن دڕۆژ  سێبەرەکانی

بۆ دابین کراوە. تەنگەتاویان ئامادەکاریەکانی کە لە شوێنی کراوە ژیان دەگوزەرێنن هەموو ئەوانەی ی زیاتر دەکەن. هاوکاری پەناگەداوای 

داوای کە مزگەوتەکان، قوتابخانەکان و هۆڵەکان و کە لە پێکهاتە تەواونەکراوەکانی وەکو چێشتخانە بە کۆمەڵەکان و هەندێك خێزان هەن هەرچەندە، 

یەك دوو لە شاری گەشتیاری حەبانیە و لە عامریەی ئەلفەللوجە،  خێوەتگەی تر )دوو لەو خێوەتگایانەپێنج بنیاتنانی زیاتر دەکەن. هاوکاری 

  و چارەسەر دەکرێن. پەناگە پڕدەکرێنەوەئەو پێویستیانەی هاوکارانی گروپ خالیدیە( لەالیەن خێوەتگەش لە 
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دەروونی ئافرەت و کچ هاوکاری  ٠٨٨٨نزیکەی ئەنبار جێبەجێکردووە. لە ڕۆژهەاڵتی ڕاوێژیان  ٠٢٨٨٨زیاتر لە تەندروستی هاوکارانی 

و ئیفلیجی لە دژی نەخۆشی بۆ گەیشتن بەکوتانیان هاوکاری کراون مندااڵن . کانی تاکە کەسیلە دانیشتنەوەرگرتووە بە گروپ یان کۆمەاڵیەتیان 

یەکەی  ١١ئاوی ناو ماڵ دابین کراون لەالیەن ئاوی خواردنەوە و . دابین کران هەفتەکانی ڕابردوودالە کوتان  ٠٠٠٨٨زیاتر لە لەگەڵ سۆریکە، 

لەگەڵ پێداویستی  ١٠٨٨دەرزەنێکی تریش ئێستا چەسپ کراون. نزیکەی چەند و حەمام بنیاتنراون  ٢١٨تەوالێت و  ٢٢٨٨نزیکەی ئاو. چارەسەری 

خۆراکی پاکێجی  ١٠٨٨٨زیاتر لە خێزانەکان وەرگیراون. لەالیەن تەباخی چێشتلێنان  ٠٢٨٨نزیکەی و دابەش کراون ناو ماڵ کەل و پەلەکانی 

بە ئەو قەبارانە ون. خۆراکی ووشك دابەش کرابوپارچەی  ٢٨٨٨٨و خێزانانەی کە تازە ئاوارە دەبن و ئەدابین کرابوون بۆ ئامادەکراو بۆ خواردن 

   .دابەش کراون خۆبەخشانی ناوخۆ کۆمەکیەکان لەالیەن و ترخۆراك لە پێداویستیەکانی ژەمە گەرمەکان و دابەشکردنەکانی 

سەدان وونبوونی پشکنینی ئەمن و ئاسایش بۆ کوڕان، بە خستنە ناوەوەی لەوانە کێشە هەستیارەکانیان بە بەڵگەنامە کردووە وەکو پاراستن هاوکارانی 

ئامانجدار لەگەڵ پارێزگاری کردنی بۆ بەندکردن، شوێنەکانی بارودۆخە خراپەکان لە کە ڕایان کردووە بۆ شوێنی سەالمەت و لەو کەسانەی 

  حکومەت.

لە سەرووی توانای هاوکارانە لەو شوێنە.  بەردەوامهاوکارانی مرۆیی، پێویستیەکان لەالیەن دەسەاڵتدارانی ناوخۆ و هەوڵە مەزنەکان سەرەڕای 

پزیشکی لەو هاوکاری و  خۆراكئاوی خاوێن و دەگات بە  اندەستیو پەناگەی هەیە، بۆ دڵنیاکردنەوەی کە هەموو کەس کاردەکەن مرۆیی هاوکارانی 

کارێکی وەکو لەو جێگەیەی کە پێویستە. هێنراون هەرێم  بۆکۆگاکان تری وواڵت و گواستراونەتەوە لە بەشەکانی سەرچاوەکان شوێنەی کە پێویستە. 

تر بەپەلە پێویستە پاڵپشتی دارایی زیاهەرچەندە، هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە. لەوانە لە  دەسەاڵتدارانزیادی کردووە بۆ هاوکاری لەپێشینە، 

   بۆ ماڵەوە.  بگەڕێنەوەبۆ ئەو خەڵکە تاکو ئامادە دەبن بارودۆخەکان تاکو مرۆیی هاوکاری و بەردەوامیدان بە دابین کردنی  بۆ تەواوکردن

 پاراستن 

 Julian Herrera, UNHCR (herrera@unhcr.org); Dennis Ardis, DRC (co-coordinator.protection@drciraq.dk) :زانیاری پەیوەندی کردن

 

  :پێویستیەکان

  ئەو کەسانەی کە زیانیان بە بەڵگەنامەکردنی تۆمارکردن و لەوانە، کردنەوەی فایل و پێویستیە لەپێشینەکان

لە بارودۆخە مرۆییەکان و ئاسایش و  پشکنینی ئەمنشەفافی ڕێ و شوێنەکانی بانگەشە کردن بۆ بەرکەوتووە؛ 

خزمەتگوزاریەکانی  دابین کردنی ؛ ڕەوانەکردنی تەنگەتاویڕێگای کارتەکانی دابین کردنی بەندکردن؛ شوێنەکانی 

چااڵکیەکان بۆ خێراکردنی و ؛ پاراستنخزمەتگوزاری سەنتەرەکانی بە دامەزراندنی دەروونی کۆمەاڵیەتی؛ هاوکاری 

 مندااڵن. 

 بەهاناوەهاتن

  عامریەی ئەلفەللوجەخێوەتگەکانی لەناو خودی سەر ئاستی کۆمەڵگا، هەڵسەنگاندنەکانی چاودێری ئەنجام دەدەن، لەوانە بە بەردەوامی پاراستن هاوکارانی ،

 پاراستن. کێشەکانی دەستنیشان کردووە لەودیوی نیگەرانیەکانی ئەویش کە هەڵسەنگاندنێکی خێرای پاراستن لەوانە  خالیدیەو شاری گەشتیاری حەبانیە 

  هەروەها بارودۆخە میلیشیاکان ڕاکردوو لە دەستی لە دانیشتوانی کە وونبوون کەسانەی  سەدان ئەولەوانە پشکنینی ئەمن و ئاسایش سەبارەت بە کێشەکانی

 پارێزگاری کردن لەگەڵ دەسەاڵتدارانی ناوخۆ. بۆ دەستپێشخەری و ڕاپۆرت کرابوون بەندکردن لە شوێنەکانی خراپەکان 

  گای کۆمەڵ سەنتەری سێ. خالیدیە وەرگرتووەحەبانیە و عامریەی ئەلفەللوجە و خێوەتگەکانی هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتیان لە کچ ەت و ئافر ٠٨٨٨نزیکەی

 . کرایەوە ڕابردوو لە مانگی حوزەیرانلە هەفتەی ئافرەتان سەنتەری چوار ڕەشماڵی تازە لەسەر بنەمای لەو شوێنانە. لەبەردەستدان ئافرەتان 

   کۆمەاڵیەتیش کارمەندانی و لەسەر بنەمای ڕەگەزی توندوتیژی توانای  دەستپێشخەری و لەسەرڕاهێنراستافی لە پێك هاتوون تیمە گەڕۆکەکان

 دانیشتنەکانیگروپ و لە ڕێگەی لەسەر بنەمای ڕەگەزی دەستی توندوتیژی تەنگەتاویان دابین کردووە بۆ ڕزگاربووانی بەهاناوەهاتنی خزمەتگوزاریەکانی 

کارمەندی  ١٠هەندێ لە ئەلفەللوجە. لە عامریەی گەیاندن دەروونناس لە ژووری کەسیان ڕەوانە کردووە بۆ  ٠٨کۆمەاڵیەتی کارمەندانی تاکە کەسی. 

لە  ای ڕەگەزیلەسەر بنەمتوندوتیژی  ژیان بۆ ڕزگاربووانی دەستیڕزگارکردنی  خزمەتگوزاریەکانیلە دابین کردنی پێکراوە کۆمەاڵیەتی ڕاهێنانیان 

 ئاوارەبوون. شوێنەکانی 

  هاوکاری دەروونی کە لەو شوێنەی عامریەی ئەلفەللوجە دامەزراندووە لە خێوەتگەی  نیانمندااڵهاوڕێ ی دوو ژینگەی پاراستنی مندااڵن هاوکارانی

هاوکاری کردنی بۆ دەستنیشان کردن و  ەبەردەوامئیش و کاریش لەگەڵ ئەزموونەکانیان. نجاندنیان خۆگودابین کراوە بۆ یارمەتیدانی کۆمەاڵیەتی بۆ مندااڵن 

 جیابۆوە لە خانەوادەیان. بێ هاوەڵ و مندااڵنی 

 ڕێگریەکان بۆشاییەکان و 

  ردنی حالەت بەڕێوەبچااڵکیەکانی و  دەروونی کۆمەاڵیەتی گرنگهاوکاری بە تەواوی نەیانتوانیوە شتن، هاوکاران ڕێگریەکانی دەستگەیبەهۆی لە بەشێکی

یان چاكبووەنەوە؛ بە پڕۆسەی دەست کردن و زانیاری، وەرگرتنی هەست بە سەالمەتی دەکەن، کچان ئافرەتان و کە لەو شوێنانەی دابین بکەن؛ 

یان ئەگەرنا داوای برینداربوون بە قوڵی و پاراستن بۆ ئەو کەسانەی کە هاوکاری یاسایی و پزیشکی تەندروستی مێشك، چاودێری خزمەتگوزاریەکانی 

 ئاستی بەرزتر دەکەن. هاوکاری 

  وەکو  شارەزایی لە پاراستی تەکنیکیەکانی یتایبەت بوارەبنیاتنان لەسەر توانای کارمەندەکان تەواو بەش ناکەن. و پاڵپشتی کردنی دارایی، کۆمەکیەکان

 هەیە.  لەسەر بەردەوامیسەرەکی دەمێنێتەوە کە ئەم بوارەش جەختکردنەوەیەکی ڕێگریەکی 

 
 
 
 

3,000 
لە ڕەگەزی مێ هاوکاری 

دەروونی کۆمەاڵیەتیان 

 وەرگرتووە
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  ئەمن و ئاسایشی خۆراك

 Maria Anguera de Sojo, WFP (maria.desojo@wfp.org); Melanie Silver, ACTED (melanie.silver@acted.org) :زانیاری پەیوەندی کردن

 

 پێویستیەکان:

  ئاوارەی تازە،  ٠٠٨٨٨خۆراك بۆ داواکاری کەمترین دابین کردنی لەوانە پێویستیە سەرەکیەکان

بۆ ناوچە کە یەکەم جار گەیشتوون ئامادەکراو بۆ خواردن بۆ ئەو کەسانەی ژەمەکانی لە ڕێگەی لەوانە 

 بارودۆخەکە سەقامگیردەبێت. ئەو کاتەی کە خۆراکی گشتی دابەش کردنەکانی لە ڕێگەی و سەالمەتەکان 

 بەهاناوەهاتن:

  پاکێجە دابەشکردووە کە پێك دێن لە بەهاناوەهاتنی بەپەلەیان پارچەی خۆراکی  ١٠٨٨٨میکانیزمی بەهاناوەهاتنی بەپەلە زیاتر لە هاوکارانی

 عەلالگە ١١٠٠لەگەڵ ئەوەشدا  –سێ ڕۆژ پێنج کەسی بۆ ماوەی خێزانێکی خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن کە بەش دەکات بۆ ئامادەکراوەکانی 

شڵەژاوی چێشتلێنانی ناتەواو و ئاسانکاریەکانی  بەهۆییەك دابەشکردنیان وەرگرتووە، زیاتر لە هەندێ لە خێزانەکان ئارد. کیلۆگرام( لە  ٢٠)

 ئاوارەبوون. 

  فرە کاروانێکی ئاوارەی تازە.  ٢٢٨٨٨پێویستی کە دابەشکراوە بەش ناکات بۆ پڕکردنەوەی بەهاناوەهاتنی بەپەلەی پارچەی خۆراکی ئەو بڕی

ژەمە  چونکەبەهاناوەهاتنی بەپەلە بەشی حەوت ڕۆژی کردووە، خۆراکی پارچەکانی کە ەوەی دۆزیوەتەوە ئنەتەوە یەکگرتووەکان ئاژانسی 

ناوخۆ ڕێکخراوە خێرخوازیەکانی مزگەوتەکان و کەسایەتیەکان و تری خۆراك لەالیەن بەشداری کردنەکانی گەرمەکانیان وەرگرتووە و 

 ەر ڕۆشنایی مانگی پیرۆزی ڕەمەزان. لەببەتایبەتی 

 لە ماوەی پێنج کەسی بۆ ماوەی مانگێك، پێویستیەکانی خۆراك بۆ خێزانێکی پڕکردنەوەی پارچەی خۆراك، کە بەش دەکات بۆ  ٢٨٨٨٨کەی نزی

خۆراکی مانگانەیان  پارچەی بەشیدوو هەندێ لە خێزانەکان ئەوە نیشان دەدەن کە ڕاپۆرتەکان . ڕابردوودا دابەش کرابوونڕۆژی  ٢٠

 ەرگرتووە. و

 یەکان:ڕێگربۆشاییەکان و 

  کەم و کورتی لە پڕکردنەوەی پێداویستی لە نێوان ئەو خێزانانەی کە لە خێوەتگەکانی عامریەی ئەلفەللوجە نیگەرانن سەبارەت بە هاوکارانی گروپ

ئەو کەسانەی پڕکردنەوەی پێویستیەکانی دڵنیاکردنەوەی بەهاناوەهاتن و یەكگرتنی بەردەوامە لە  کارکردنخەڵك. نیشتەجێبوون پێش ئەو لێشاوەی ئەم دواییەی 

 ئاوارەبوون.  شئەمە یپێشلە فەللوجە هەروەها بۆ ئەوانەشی کە کە تازە ئاوارەبوون 

  گروپەکە لەگەڵ هاوکاران کاردەکات بۆ دەستنیشان . ٢٠لە بەهاناوەهاتن لە کیلۆ ەڵکشانەکان هەن تێکهگروپەکە ئەوەی بە بەڵگەنامە کردووە کە هەندێ لە

ئەو ناوچانەی کە کەمتر بە باشی ئەگەری البردنی هەندێ لە هاوکاران بۆ پڕکردنەوەی بەهۆی لەوانە تێكهەڵکشان، بۆ کەم کردنەوەی هەڵبژاردەکان کردنی 

کەم لە هاوکاران هەن کە ژمارەیەکی زیادیان کردووە و پێویستیەکان پێویستیەکان لە سەاڵحەددین، لەو شوێنەی کە بۆ پڕکردنەوەی لە ئەنبار یان خزمەتکراون 

 بەش ناکات. 

 بەرەنگاریەك دەمێنێتەوە بۆ دابەش وەکو ناوەکان وێنەکانی نەخشە، دانیشتوانەکان و لەبارەی ملمالنێ لەسەر شزانیاری و دەستگەیشتن  هەڵکشان و داکشانی

 . کردنەکان

  لە بۆ دڵنیایی دان بەیەکەوە کاردەکەن ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی و ناخۆراکی کەل و پەلی و خۆراك، پەناگە ئەمن و ئاسایشی گروپەکانی

 خۆراك.چێشتلێنان، گاز و نەوت و ئاو و ئاسانکاریەکانی بۆ فرە پەیوەندیەکان هەماهەنگیکراو لەسەر پێویستیەکانی بەهاناوەهاتنێکی 

 

 تەندروستی

  Dr Fawad Khan, WHO (khanmu@who.int); Andrea King, IMC (aking@internationalmedicalcorps.org) زانیاری پەیوەندی کردن

 

 پێویستیەکان:

  جێگیر سەرەتایی گەرۆك و چاودێری تەندروستی ەتگوزاریەکانی خزمفراوانکردنی لەوانە کاری لەپێشینە

چاودێری  وسەرەتایی ئاگادارکردنەوەی ئافرەتانی دووگیان، خزمەتگوزاریەکانی کوتان و خۆراك، پشکنینی لەوانە 

 پزیشکی. ڕەوانەکردنەکانی و  نەخۆشیکردنی 

 

 بەهاناوەهاتن:

  ەنبار لە ئاوارەی فەللوجە و ئاوارەکانی تری ڕۆژهەاڵتی ئبۆ خەڵكی لە نۆرینگە جێگیر و گەڕۆکەکان ڕاوێژی تەندروستی سەرەتایی  ٠٢٨٨٨زیاتر لە

 لەسەدای بۆ ڕەگەزی نێر بوون.  ٢٨بۆ ڕەگەزی مێ بوون و لەسەدای  ٥٨ژمارەیە نزیکەی لەو حوزەیران دابین کرابوون. 

  کوتان لە دژی نەخۆشی ئیفلیجی و  ٥٤٣٣٣کوتان لە مانگی حوزەیران. زیاتر لە هەوڵەکانی ساڵی کراونەتە ئامانج بۆ ئەنجامدانی  ٥٤مندااڵنی خوار تەمەنی
 . چووبوونی نەخۆشی سۆریکە بەڕێوەکوتان لە دژ ٥٤٦٣٣زیاتر لە 

 پێنج ئۆتۆمبێڵی تریش پالنیان بۆ دانراوە. بۆ بەشی تەندروستی، لەگەڵ ئۆتۆمبێڵی فریاکەوتن بەردەستکراون  ١٨ 

 ٢٠کیلۆ حەبانیە و لە عامریەی ئەلفەللوجە، خالیدیە و ئاوارەبوون لە شوێنەکانی گەڕۆك کارەکە بەڕێوە دەبەن پزیشکی نۆرینگەی  ٢١ . 

85,000 
کەس بە پارچەی خۆراکی 

 بەپەلە هاوکاری کراون

81,000 
ڕاوێژکردنی تەندروستی 

 ئەنجام دراون
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  ١٨ئەمەش تیایدا لەوانە . کاردەکەن ناوچەکەلە کە تەندروستی بۆ هاوکارانی دابەش کراون پێداویستی  ١٠کۆمەکی پزیشکی، بۆ کۆمەکی کردن لەگەڵ 

دوو پێداویستی شەش پێداویستی برینی سەخت. و تەواوکەر؛ سێ پێداویستی ئامێرەکان؛ زۆر پێویستەکان، کۆمەکیەکان و دەرمانە پێداویستی لەگەڵ 

  نی ئەمن و ئاسایش ڕاگیراون. پشکنی کە بەهۆیتەندروستی بەشی نەشتەرگەری دەگەێندرێن بۆ 

  دوو نۆرینگەی تەندروستی خالیدیە لەگەڵ ئەوەشدا بۆ سێ تیمی گەڕۆك و لە عامریەی ئەلفەللوجە، شاری گەشتیاری حەبانیە و گەیاندن سێ ژووری جێگیری

منداڵ  ٠١٢و ئەنجام دراون ئافرەتانی دووگیان تەندروستی ڕاوێژی  ٥٢١٨حوزەیران، هەندێ لە ی ٠٨تا  ١١بۆ ماوەی ڕاپۆرتکردنەکەی ئافرەتانی دووگیان. 

 لەدایكبوون. 

 ڕێگریەکان:و بۆشاییەکان 

  ئەلفەللوجە بۆ هاوکاری کردنی عامریەی بۆ ناوچەی دەنێرن لە ئەنبار دووبارە مرۆیی ئێستا دەگۆڕن و دەستپێشخەریە تەندروستیەکانی تەندروستی هاوکارانی

  تری ئەنبار. لە ناوچەکانی زیانی دەبێت بۆ سەر خزمەتگوزاریەکان نەرێنی ئەمەش بە شێوەیەکی ی کە لە فەللوجە ئاوارەبوون. خەڵكانەئەو 

 بەرەنگاریەك دەمێنێتەوە بۆ هەندێ لە هاوکارانی تەندروستی. وەکو پزیشکی کۆمەکی نجیرەی ز 

 و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی ئاو 

 Annmarie Swai, UNICEF (aswai@unicef.org); George Massey, ACF (george.massey@iq.missions-acf.org) :زانیاری پەیوەندی کردن

 

 پێویستیەکان:

  بیرە بنیاتنانی لە ڕێگەی ئاوی خاوێن بڕە تەواوەکانی دابین کردنی لەوانە  کاری لەپێشینەپێویستیەکانی

ئاو خەزنکردنی کەل و پەلەکانی دابەشکردنی دابین کردن و ئاو؛ تۆڕەکانی و تانکیە ئاوەکان چەسپکردنی ئاوەکان: 

 خۆ ژووریدامەزراندنی و تانکەرەکانی ئاو؛ گرێبەست کردن لەگەڵ ترمزەکان(؛ گالۆنەکان و سەتڵەکان، لەوانە )

کۆکردنەوە و فڕێدانی فڕیدانی پاشماوە، ئاوی پیس، البردنی فڕیدان و لەوانە هەروەها . خاوێن کردنەوەی گونجاو

 پاك و خاوێنی. کەل و پەلەکانی دابەشکردنی کڕین و پاشماوە و 

 بەهاناوەهاتن

  بوتڵی ملیۆن  ٢زیاتر لە پاك و خاوێنی خاوێن کردنەوە و ئاو و هاوکارانی ئاوارە تازەکانی فەللوجە، تەنگەتاویەکانی و سەرەتایی پێویستیە پڕکردنەوەی بۆ

 دابەش کردووە. ئاویان 

  ٢١٨مەتر چوارگۆشە لە ئاو کە دەکاتە ) ١٨٢٨تێکڕای بە تانکەری ڕۆژانە بە لە ئێستادا هاوکاری دەکەن پاك و خاوێنی ئاوو خاوێن کردنەوە وهاوکارانی 

 . فەللوجەئاوارە تازەکانی پێویستیەکانی ( بۆ پڕکردنەوەی ناوماڵئاوی مەتر سێجا بۆ بەکارهێنانی  ٢٠١٨خواردنەوە و ئاوی مەتر سێجا لە 

  بۆی تەرخانکراوە( لە عامریەی ئەلفەللوجە ئەوەشی کە تازە )ئەوەی کە هەیە و پااڵوتنی ئاو یەکەی  ١١فەللوجە دەستیان پێکردووە، ئاوارەبوونەکانی لەوەتەی

خەڵکی لە فەللوجەوە. تازەی لێشاوی و ئێستا، ئاوی خواردنەوە بۆ هاوواڵتیانی کۆمەکی زیادکردنی شاری گەشتیاری حەبانیە بۆ لە ناوچەی پردی بزێبز و و 

 لە خێوەتگەکان.  دانووزەی کارەبا و  سەرچاوەکانی مۆلیدەبەستنەوە بە چاوەڕوانی لەچەسپ دەکرێن، بەاڵم پااڵوتنی تر یەکەی  ١٨

  تانکیە ئاوەکانی وی خەزنکراو زیادی کردووە بە هۆی چەسپ کردنی ئامەتر سێجا توانای  ٢٢٠٥کۆی گشتی حەمام و  ٢١٠تەوالێتەکان،  ٢٢٨٨خەمالندنێکی

 دابەشکراون.پاك و خاوێنی پێداویستی  ٢٢٢٨٨زیاتر لە تێدا نیشتەجێن. ئاوارە تازەکانی فەرمیەکانی کە لە خێوەتگە تەواوکردنیان جۆراوجۆر یان بە توانای 

  کۆکردنەوە و فڕێدانی پاشماوە لەالیەن هەڵمەتەکانی لە ڕێگەی ئاوارە تازەکانی فەللوجە دەستیان پێ گەێندراوە لەگەڵ خێوەتگەکان هەموو نزیکەی

ڕێکخراوی پاك وخاوێنی سەر بە ئاوو خاوێن کردنەوە و خزمەتگوزاری سەنتەرەکانی ناوخۆ )لە هەندێ ناوچە( لەگەڵ هاوکاری لەالیەن دەسەاڵتدارانی 

خێراتر بکرێت بۆ ناوخۆ پێویستە دەسەاڵتدارانی ڕۆڵی و ئەم خزمەتگوزاریە چڕ و پڕی تر. ناوچەکانی لەناو خودی نەرویجی پەنابەری ئەنجومەنی و  یونیسێف

 . بەسەر یەکەوە کەلەبووپاشماوەی تر لە چارەسەرکردنی پێویستیەکانی پڕکردنەوەی 

 
 

 ڕێگریەکان:بۆشاییەکان و 

  هەرچەندە، پااڵوتنی ئاو. یەکەکانی تانکەری ئاو و خێراکردنی لە ڕێگەی کۆمەکی ئاو باشتربوونێکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە تێکڕای کۆی گشتی

گەکان، خێوەتبۆ هەر کەسێك بۆ هەر ڕۆژێك لەسەرانسەری ئاو و لیتری  ١٨ڕێژەی کەمترین بەردەوامی کۆمەکیەکی لە دڵنیاکردنەوەی بەرەنگاریەکان 

 بەالیەنی کەمەوە پێنج لیتری ئاوی خواردنەوە بۆ هەر کەسێك بۆ هەر ڕۆژێك. ئاوی کۆمەکی بەتایبەتی 

 یەك دانیشتوان بە کەمترین ستاندەرەکان لەسەدای  ٠١نزیکەی پێویستیەکانی بۆ پڕکردنەوەی چەسپکراون یان تەواوکراون کە  خاوێن کردنەوەخۆ شوێنەکانی(
یەك کانی گەیشتن بە کەمترین ستاندەرەبریتی یە لە گروپەکە ئامانجەکانی حەمام دەنێردرێن بۆ چەسپاندنیان.  ٥٤٨تەوالێتی تر و  ٨٤٤کەس(.  ٤٣تەوالێت بۆ 
 داهاتوودا. کەس لە هەفتەکانی  ٤٣تەوالێت بۆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1ملیۆن
 لیتری بوتڵی ئاو دابەش کراون
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 کەل و پەلە ناخۆراکیەکان پەناگە و 

 Graham Eastmond, UNHCR (coord.iraq@sheltercluster.org); David Dalgado, NRC, (coord3.iraq@sheltercluster.org) زانیاری پەیوەندی کردن

 

 ێویستیەکان:پ

  لە ماوەی سێ ڕۆژ لە هەزاران هەروەك بە دەیان و وون. لە فەللوجە ئاوارەببخێزان  ٢٢٨٨٨نزیکەی

دووهێندەی بەرزبوویەوە بە نزیکەی ئاوارەکان ژمارەی کۆی گشتی  لە فەللوجە هاتنە دەرەوە ومانگی حوزەیران 

پەناگە پێش خستنە سەر ئامادەکاریەکانی زۆری ئاوارەبوون ئەرکێکی قەبارەی قۆناغەکە و ژمارەی پێشبینیکراو، 

و  ڕەشماڵی زیاتربۆ دانانی بە شێوەیەکی خێرا دەستی پێکرد کە زیاتری تەنگەتاوی هەوڵەکانی هەروەها وەختە، 

دۆزیەوە وەکو تەواونەکراوەکان پێکهاتە لە تەنگەتاویان پەناگەی تەنگەتاوی. خێزانەکان پەناگەی ئامادەکاریەکانی 

بەبێ ژمارەیەك لە خێزانەکان لەوکاتەی  باڵەخانە بە کۆمەڵەکان و  مزگەوتەکان قوتابخانەکان، چێشتخانە بە کۆمەڵەکانی 

 . چەند ڕۆژێکیان بەسەربردووەبۆ ماوەی  یان شوێنێکی سێبەر پەناگە

  فشار لەسەر خزمەتگوزاریە دەمێنێتەوە بۆ هەڵگرتنی لەپێشینە کارێکی وەکو نیشتەجێبوون و  ناخێوەتگەلەسەر بنەمای پەناگە هەڵبژاردەکانی بەرزکردنەوەی

 خانەخوێ. خێزانانی لەگەڵ  بەرگەگرتووپەناگەی زیاتری کردن بۆ هەڵبژاردەی ئاسانکاری و ناو خێوەتگەکان فراوانکراوەکانی 

 ۆیان نەبردووە لە کاتی یان هیچ شتێكیان لەگەڵ خکەمەوە بە موڵکێکی کە  ناوماڵیان دەکردکەل و پەلە سەرەکیەکانی کە داوای  خێزان٢٢٨٨٨ تەواوی

لە بەدواداچوونی ئەستەمیەکان هەرچەندە، دابەشکرا، ناخۆراکی کەل و پەلی پێداویستیەکانی ژمارەیەکی زۆری تەموز، ی ٠لە ڕۆژی ڕاکردنیان. 

کەل لە پێویستیەکان بۆ بۆ تێگەیشتن پێویستە دراسەیەك بۆشاییەکان لە هاوکاری کردنیان. داکشان و هەڵکشان و بووە هۆی لەسەر ئاستی خێزان دابەشکردنەکان 

چێشتخانە بریتی دەستەکانی و چێشتلێنان تەباخەکانی فەرشەکان، لە دابەشکردنی بۆشاییەکان پڕکردنەوەی کەل و پەلی تر. دابەشکردنی پێش و پەلە ناوماڵیەکان 

بەبێ کارەبا و ژیان دەگوزەرێنن کە لەناو خێوەتگەکان بۆ ئەو خەڵکەی پێویستن کە بە ووزەی خۆر کاردەکان المپاکانی تایبەت. کارێکی لەپێشینەی یە لە 

 . نڕووناککەرەوە

 بەهاناوەهاتن:

  سەرۆك خێزان بە پێدانی  ٢٢٥٠و چەسپ کردنی ڕەشماڵەکان پەناگە لەوانە کردووە بە پێدانی سەرۆك خێزانیان  ٢٠٨٨هاوکاری زیاتر لە گروپ هاوکارانی

 ە خێوەتگە تازەکان. ە هەبوون یان لکخێوەتگەکانی یان دراونەتە خێوەتگە درێژکراوەکان گەێنئەم هاوکاریە زۆرینەی سێبەرکردن. تۆڕی یان پالستیکی پارچەی 

  پەرش و باڵوبوونەتەوە بزێبزپردی خالیدیە و شاری گەشتیاری حەبانیە و عامریەی ئەلفەللوجە و خێوەتگە لە ناوچەکانی  ٥٥فەللوجە لە ئاوارەکانی .

 نیشتەجێن. تری کۆمەڵگای خانەخوێ یان لەگەڵ ئەندامانی لە ماڵی خزم و دۆستانیان کەس ئەوانیش هەزاران ئەگەری   -خەڵك پشتڕاستنەکراوی ژمارەیەکی 

  و تەواوکراون خێوەتگە  ٢١زیاتر لە کە هەیە. ئەو ژێرخانەی لەگەڵ خێوەتگە ڕەشماڵیەکان بۆ دروست کردنی جولەیان پێکراوە بەرچاوەکان سەرچاوە

  خێوەتگە پالن بۆ دانراوەکان کە ماونەتەوە. تەواوکردنی کارکردن تیایدا بەردەوامە لە قۆناغی 

  دوو لە شاری چوار لە خالیدیە، هۆڵ لە کۆی گشتی:  ٢٨ئەمەش تیایدا لەوانە . ی ئاوارەکانخێراکۆکردنەوەی  ناردنی سەنتەرەکانیوەکو ئامادەکراون هۆڵەکان

 بزێبز. لە یەكیش ئەلفەللوجە و سێ لە عامریەی گەشتیاری حەبانیە، 

  ئەنبار.  قورسەکانیبۆ بارودۆخە کەل و پەلی ڕەشماڵ دەکەن کە چاوەڕێ ی ئەو کەسانەی بۆ پاراستنی ئامادەکراون بە کۆمەڵ سێبەری 

  دابەش کراون. زیاتر لە چێشتخانە دەستەکانی پێخەف و پارچەی فەرشەکان، ناوماڵ وەکو کەل و پەلەکانی لە کە پێکهاتووە پێداویستی  ١٠٨٨٨نزیکەی

 بۆ دابین کراوە. چێشتلێنانیان سەرۆك خێزانی ئاوارە تەباخەکانی  ٢٨٠٠٨

 ڕێگریەکان:بۆشاییەکان و 

  بۆ تەنگەتاویان ئامادەکاریەکانی کە لە شوێنی کراوە ژیان دەگوزەرێنن ئەوانەی هەموو زیاتر دەکەن. پەناگەی هاوکاری داوای خێزان  ١٨٨٨بەالیەنی کەمەوە

و کە لەژێر بنیاتنان دان، هۆڵەکان  بە کۆمەڵەکانیچێشتخانە وەکو دەژین کە لە پێکهاتە تەواونەکراوەکان هەندێك خێزان هەن هەرچەندە، دابین کراوە. 

ناوچەکانی دابین کردنی و بیابان خۆری لە خێزان ڕەشماڵەکانی پاراستنی بۆ شوێنی سێبەر هاوکاری زیاتر دەکەن. داوای مزگەوتەکان، کە و قوتابخانەکان 

 داواکراون. بە کۆمەڵ سێبەری 

  بەبێ کە دەخەملێندرێن خێزان  ٠٨٨نزیکەی بۆ خالیدیە و ڕەشماڵ  ٢٨٨٨و شاری گەشتیاری حەبانیە یان کردووە بۆ ڕەشماڵ ٢٨٨٨ناوخۆ داوای دەسەاڵتدارانی

 . بەدوای پەناگەی کاتی گەڕاون و قوتابخانەکانلە مزگەوتەکان لە کۆتایی مانگی حوزەیران. زۆربەی ئەو خێزانانە پەناگەن 

  کە دەیخەملێنن هاوکاران پێکهاتە، لە دەگۆڕێن پێداویستیەکان بەاڵم تێدەپەڕێنێت، ئاوارەکان ژمارەی کە دابەشکراون  ناوماڵپێداویستیە سەرەکیەکانی ژمارەی

  بۆشاییەك هەیە. هێشتا 

 

 بەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی و 

 John Young, UNHCR (young@unhcr.org); Caroline Logan, NRC/DRC (camp.manager.assistant@drciraq.dk) :زانیاری پەیوەندی کردن

 

 ێویستیەکان:پ

 بۆ شوێنەکان  ئەگەری هەڵسەنگاندنیئاوارەبوون؛ نەخشەدانانی لەوانە  پێویستیەکانی کاری لەپێشینە

 . خێوەتگەبەڕێوەبردنی بەهێزکردنی و خێوەتگەکان؛ 

  خالیدیە( یەك لە  شاری گەشتیاری حەبانیە ودوو لە لە عامریەی ئەلفەللوجە، دوو )تر خێوەتگەی پێنج بنیاتنانی

 . پەناگە دەکەن کە ماونەتەوەپێویستیەکانی  چارەسەریکە گروپ هاوکارانی لەالیەن 

  ژێرخانی لەگەڵ خێوەتگەکان نیمچە ستاندەری  نوێکردنەوەیو گونجاو بنیاتنراون لەسەر ستاندەرێکی خێوەتگەکان ەوە لەوەی کە دڵنیابوونپێویستیەك هەیە بۆ

 تەنگەتاویەکە. لە ماوەی دامەزراون لە خێوەتگەکان پێویست 

27,000 
کەل و پەلە زۆر پێداویستی 

دابەش  پێویستیەکانی ناوماڵ

 کران 

 سێ
بۆ بەڕێوەچوون مەشقکردن 

خێوەتگەبەڕێوەبەرانی   
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 ەهاناوەهاتن:ب

  هەماهەنگی کردنی خێوەتگە. بەڕێوەبردن و بۆ بەهێزکردنی جێبەجێ کردووە خێوەتگە بۆ بەڕێوەبەرانی سێ ڕاهێنانیان خێوەتگە بەڕێوەبردنی هاوکارانی 

  لە خێوەتگە بۆ نۆ ستافی هەماهەنگی خێوەتگە بەڕێوەبردن و باوەڕپێکراوی ئاسانکارێکی لەالیەن عەرەبی رۆژەی تازەکردنەوە بە زمانی یەك دانیشتنێکی

   . ئەنجام درا خالیدیەبزێبز و شاری گەشتیاری حەبانیە، 

  دامەزراندووە تاکو لیستێكی خێوەتگەکانی فەللوجە لە ئەنبار و ئاوارەکانی نەخشەی بۆ شوێنەکانی کاریان کردووە مەیدان تیمەکانی لەگەڵ گروپ هاوکارانی

   . بەکاربهێندرێت ئۆپڕاسیۆنهاوکارانی لەالیەن 

  عامریەی ئەلفەللوجە و لەسەرانسەری کردۆتە ئامانج خێوەتگەی  ٠١هەندێ لە لە ئەنبار کە گەڕۆك بەهاناوەهاتنی تیمی  ١٨ناردنی بۆ پالن دادەنێت گروپەکە

دراسەکان و عامریەی ئەلفەللوجە بۆ ئاوارەکان کە خێوەتگەکانی لەناو کاردەکەن لە ئێستادا گەڕۆك دوو تیمی بزێبز. خالیدیە و شاری گەشتیاری حەبانیە و 

خێوەتگە بەڕێوەبردنی بۆ هاوکارانی ڕێنموونی و دابین دەکەن تەکنیکی هاوکاری تیمە گەڕۆکەکان هەموو لە ئەستۆ دەگرن. ئاستی خێوەتگە هەڵسەنگاندنەکانی 

 بەهێز بکەن. شوێنەکە بچووکی چاککردنەوەی سەالمەتی ئاگر کەوتنەوە و و کۆمەڵگا جولەپێکردنی زانیاری و بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و تاکو دەکەن 

  ڕێگریەکان:  بۆشاییەکان و

  بەگوێرەی خزمەتگوزاریەکان هاوکاران بۆ دابین کردنی توانا لە نێوان بۆ بنیاتنانی پاڵپشتیە داراییەکان کەم و کورتیان هەیە لە خێوەتگە بەڕێوەبردنی هاوکارانی

 ستاندەرە نێودەوڵەتیەکان. 

  خێوەتگە. بەڕێوەبردنی پاشماوەی فڕێدانی لە پاڵپشتیە داراییەکان نەبوونی بەبێ مووچە، بەهۆی خۆبەخشان بریتین لە خێوەتگە بەڕێوەبردنی تیمەکانی زۆربەی

 چااڵکیە ڕۆژ بە ڕۆژەکانیان. کارگێڕانی بۆ بەڕێوەبردن و نووسینگە دەکەن  یکۆمپیوتەرەکانئامێرەکان و داوای خێوەتگە ستافی 

 پەروەردە

  Sriskanarajah Arulrajah, UNICEF (asriskandarajah@unicef.org); Karly Kupferberg, Save the Children, (karly.kupferberg@savethechildren.org) :زانیاری پەیوەندی کردن

 

 ێویستیەکان:پ

 لەسەدا(.  ٢٠)کە پێكهاتوون لە مندااڵن کەسیش دەخەملێندرێن  ٢٨٨٨٨ئاوارەبوون،  فەللوجە لە کەس ٠٠٨٨٨

بۆ زیاتر لە دوو ساڵ دەبێت لەوکاتەی نەخوێندووە فەرمیان پەروەردەی مەنهەجی  هەیە کە تەمەنی قوتابخانەیانمندااڵنی 

لە پۆلە نافەرمیەکان لە ڕێگەی ڕابگەن خوێندنەکانیان بە پێویستە مندااڵن لە ژێر دەستی داعش. کە ژیان دەگوزەرێنن 

 ی ئەکادیمی تازە لە مانگی ئەیلول. لە ساڵبخرێنە ناو خوێندن و هاوین پشووی ماوەی 

 ەهاناوەهاتن: ب

  نزیکەی بۆ ئەنبار دامەزراون گواستنەوە لەسەرانسەری سەنتەرەکانی و لە خێوەتگەکان نافەرمی پەروەردەی چااڵکیەکانی لەگەڵ کاتی فێربوونی ژینگەکانی
ڵی ئەکادیمی ساپێش دەستپێکی نوێکراوەکان کەنتێنەرە فابریکیە دواتر و ڕەشماڵەکان لە ڕێگەی لە سەرەتادا هەیە، منداڵ کە تەمەنی قوتابخانەیان  ٠٣٣٣٣

پێویستیە تایبەتیەکانی کە هاوکاری کردنی ئەو مندااڵنەی بۆ دەستنیشان کردن و مامۆستایان توانای بنیاتنانی ئەمەش تیایدا لەوانە نوێ لە مانگی ئەیلول. 
 دەروونی کۆمەاڵیەتیان هەیە. 

  نۆژەنکردنەوەی لە ڕێگەی ئەمەش تەواوکراوە مانگی ئەیلول؛  ناو پۆلەکان لەبخرێنە تاکو قوتابیان بۆ هاندانی ئامادەکراوە گەڕانەوە بۆ قوتابخانە هەڵمەتێکی
 هاریکار. فێرکردنی لە ژینگەیەکی زیاتر لەخۆبگرن قوتابی تاکو لە ئەنبار بۆ ئامادەکردنیان قوتابخانە  ٥٣٣

 و ڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

  پێویستیەکی زۆر. قەرەباڵغی کە بۆتە هۆی پۆلەکان شوێنی و تەواوی مامۆستایان  ژمارەینەبوونی بە ڕێگریکراو دەمێنێتەوە بەهۆی بە فێرکردن دەستگەیشتن
 وەرزی هاوین. لە ماوەی لە پۆلەکان ساردکەرەوەکان بۆ ئیش پێکردنی لە خێوەتگەکان بەتایبەتی کارەبا لە قوتابخانەکان، بۆ گرنگ هەیە 

 

 بەهاناوەهاتنی بەپەلەمیکانیزمی 

  Overtun Mgemezulu, UNICEF (omgemezulu@unicef.org); Celine Bracq, WFP, (celine.bracq@wfp.org) زانیاری پەیوەندی کردن

 

 ەهاناوەهاتن: ب

  کۆمەکیە تەنگەتاویەکانی دابەش بەپەلە بەهاناوەهاتنی میکانیزمی ئاوارەبوون، ێرەکانی مژتکالە ماوەی

و ئاو، جلیکانی و پاك و خاوێنی بوتڵی ئاو، پێداویستیەکی هاتوون لە کە پێك خێزانە تازە ئاوارەبووەکان کردووە بەسەر 

 بەهاناوەهاتنی بەپەلە. خۆراکی پارچەیەکی 

  زیاتر لە لە ئەنباربەپەلە میکانیزمی بەهاناوەهاتنی فەللوجە هاوکارانی ئاوارەبوونەکانی دەستپێکی لەوەتەی 

کە سوود ی تەموز، ٠ی ئایار و ١٠لە نێوان دابەش کردووە انیزمی بەهاناوەهاتنی بەپەلەیان میکپێداویستی  ٢٠٨٨٨

دەوروبەر، ناوچەکانی کەسی تازە ئاوارەبوو لە فەللوجە و  ٠٠٨٨٨خەمالندنێکی لەو ژمارەیە، کەسی هەژار کە لە ڕێگادان.  ٠٠٢٨٨دەگەێنێت بە زیاتر لە 

شاری گەشتیاری ئەویش دوابەدوای کەس(،  ٢٠٠٨٨)کە دەکاتە عامریەی ئەلفەللوجە بوون خێوەتگەکانی لە ئامانجکراو دانیشتوانی لەسەدای  ٠٨نزیکەی 

 کەس(.  ٢٠٠٠٨لە خالیدیەش )و کەس(  ١٢٨٨٨)حەبانیە 

  لە لەسەدای  ٠٠لەو ژمارەیە، کەس.  ٠٨٠٨٨زیاتر لە ون، کە سوود دەگەێنێت بە بە درێژایی هەمان ماوە دابەش کرابوئافرەتان پێداویستی  ٢٠٢٠٠کۆی

 ئەبو غرێبن. بزێبز و ناوچەکانی ئەوەشی کە دەمێنێتەوە لە خالیدیە و لەسەدای لە  ٢٠لە شاری گەشتیاری حەبانیە و لەسەدای  ١٢عامریەی ئەلفەللوجە بوون، 

  ئەنبار جێبەجێ کردووە. شوێن لە ناوخودی  ٢١لە بەپەلەیان هەڵسەنگاندنی  ٢١١بەپەلە بەهاناوەهاتنی میکانیزمی هاوکارانی 

10,000 
کرانە ئامانج لە منداڵ 

چااڵکیەکان ڕێگەی   

97,400 
دەستیان کەس لە ڕێگادان 

لەڕێگەی پێگەێندراوە 

 بەهاناوەچوون

mailto:asriskandarajah@unicef.org
mailto:karly.kupferberg@savethechildren.org
mailto:omgemezulu@unicef.org
mailto:celine.bracq@wfp.org
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تکایە پەیوەندی بکەن بە:زیاتر، بۆ زانیاری   

 attefors@un.org, Tel. (+964) 751 135 2880، ئەتیفۆڕس، بەرپرسی کاروباری مرۆییێسیلیا س
 kropf@un.org, Tel. (+964) 751 135 2875کرۆف، بەرپرسی پەیوەندیەکان، فیلیپ 

  لە ئەنبار لە بەپەلە بەهاناوەهاتنی میکانیزمی پێداویستیەکانی لەگەڵ دابەش کرابوون خێزان جیابوونەوەی دەربارەی زانیاری باڵوکراوەی  ٠٨٨٨زیاتر لە

 مانگی حوزەیران. 

 ڕێگریەکان: بۆشاییەکان و 

  دەستیان پێ  ئاوارانەی کە دەتواندرێتئەو لەبارەی پڕکردۆتەوە پێویستیە بەپەلەکانیان زۆربەی بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەهاتنی هاوکارانی

ئاوی خواردنەوەی داوای خەڵکی گەرما پلەکانی زیادبوونی بەهۆی هەرچەندە، بۆ ئەنجام دراوە. کە پشکنینیان و هاوکاریان بکرێت بگەێندرێت و 

 داواکانیان. بۆ پڕکردنەوەی لیتری ئاو بۆ هەر خێزانێك  ٠٥لیترەوە بۆ  ٢٠لە زیاد کردووە بڕەکانیان هاوکاران و زیاتر دەکەن 

  وەردەگرن میکانیزمی بەهاناوەهاتنی بەپەلە پێداویستیەکانی کە ئەو کەسانەی لە نێوان بەرچاو هەیە دواخستنێکی ڕاپۆرتیان کردووە کە هاوکاران

 گروپەکە. بەهاناوەهاتنی بەپەلە و بۆ بەهاناوەهاتنی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


