
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
   

  
 

 
 
الهام و پێنج لە منداڵەکانی لە نێوان دەیان و هەزاران کەس لە فەللوجە ڕایانکردووە لە 

 تیمبا لیندن هەفتەکانی ڕابردوو. سەڕجاوە: ئۆچا/

 هەواڵە سەرەکیەکان

 ە بەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی بۆ ئاوارەکانی فەللوج

لە هەولێر  لە ئەنبار و لەناو خودی مەخمور

بەردەوامە؛ شوێنی حەوانەوە بەشی پێویست 

ناکات لە هەردوو شوێنەکان، لەگەڵ خێوەتگە 

 ئامادەکراوەکان کە زۆر قەرەباڵغن. 

  کەس تازە ئاوارەبوون بە  ٠٠١١١١نزیکەی

 بار و موسڵ لەم ساڵدا.  درێژایی ڕێگاکانی ئەن

 دارایی مرۆیی بەرەو تەواوبوون  کردنی  پاڵپشتی

دەچێت و چەند بەرنامەیەك مەترسی داخستنیان 

 لێدەکرێت.   

ژمارەکان  

 ەی کە ئەو کەسان

پێویستیان بە 
 هاوکاریە

 ٠١ 

 ملیۆن

 ەی کە ئەو کەسان

کراونەتە ئامانج 
بۆ هاوکاری 

 کردنیان

 ٣،٧ 

 ملیۆن

   بریتین لە
ی ئاوارەکەسانی 
 ناوخۆیی

  

 ٧.٧ 
 ملیۆن

  ئاوارە لەو
 کە ناوخۆییانەی 

دەرەوەی  لە
خێوەتگەکان 

ژیان 

 دەگوزەرێنن

 ٧ 
 ملیۆن

  ئەو کەسانەی
زیانیان 

بەرکەوتووە لە 

کۆمەڵگا 
 خانەخوێکان

 ٧.٣ 
 ملیۆن

      ئاوارە
 گەڕاوەکان

    پەنابەرانی
 سوری

 ١.٣ 

 ملیۆن

 ١،٣٠ 

 ملیۆن
  

/ ٣١٠٢بەهاناوەهاتنی مرۆیی بۆ عێراق سەرچاوە: پالنی 
تێڕوانینی پێویستیە مرۆییەکان/ سیستەمی بەدواداچوونی 

 ئاوارەبوونی سەر بە ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی

 پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی

 پاڵپشتی کردنی دارایی

ساڵی ملیۆن داواکراوە بۆ  $ ١٦٨

)بە دۆالری ئەمەریکی( ٣١٠٢  

 
ملیۆن دۆالری  $٣٨٠) %٧٧

 ئەمەریکی(
)ڕەنگدانەوەی ڕاپۆرتی پاڵپشتی کردنی دارایی 

لەسەر سیستەمی بەدواداچوونی دارایی لە 
  ٣١٠٢ حوزەیرانیی ٠٨ڕۆژی 

 
 

 

 
 

  ڕایانکردووەلە فەللوجەوە بە هەزاران خێزان 

  بەردەوامی جەنگ بەهۆیبن  داجولە هێشتا لەلەوانەیە  ی ترهەزاران کەس

ئەنبار لەژێر بۆ دووبارە گرتنەوەی سەرکردایەتی دەکرێن هێزەکانی ئاسایشی عێراقی لەالیەن کە ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان 
زیادی  بە خێراییژمارەیان خەڵك لە فەللوجە ڕایانکردووە لەوکاتەوە، ، ئایار دەستی پێکردی ٣٣ڕۆژی دەستی داعش کە لە 

ئەو . زۆربەی حوزەیران ڕایانکردووەی ٠٨ناوچەکانی دەوروبەری لە فەللوجە و  لەکەس  ٨٧١١١لە لەگەڵ زیاتر ، کردووە
ڕاپۆرتەکان حوزەیران ی ٣لە ڕۆژی فەللوجە بوون، بەاڵم دەوروبەری کەسانەی کە لەسەرەتاوە ڕایانکردبوو لە ناوچەکانی 

دەستیان سەربازیەکان ئۆپەڕاسیۆنە هەروەك شاری فەللوجەش ڕایانکردبوو، کەوا هەندێ خێزان لە ناو خودی وەرگیرابوون 
ڕێگەیان پێدرابوو کەس هەزاران ڕابردوودا، بە دەیان و لە چەند ڕۆژی چەقی شارەکە. بۆ چوونەژوورەوە بۆ ناو  پێکردبوو

  . بەجێبێڵن ناوەندی شارۆچکەکە تاکو

تاکو دەرفەتەکان بۆ خێزانەکان هەردوو زیادبوونی دوابەدوای مانگی حوزەیران لە سەرەتای ئاوارەبوون  لەناکاویزیادبوونی 
هەندێ جار تاکو ڕابکەن، ڕێ و شوێنە پڕ مەترسیەکان بۆ گرتنەبەری خولیا دەکەن کە خێزانی تر بە سەدان هەروەها ڕابکەن 

برینداردەبن کە هەوڵ دەدەن ڕابکەن، یان  ئەو کەسانەیبوونی  هەن سەبارەت بە نقومڕاپۆرتەکان . دەرەنجامی دژوارلەگەڵ 

لە ماوەی جیاکراونەتەوە خێزانەکان زۆربەی . بۆمبە چێندراوەکانیان دەکەونە بەر دەکوژرێن  ەوەقەناس بەدەستەکانلەالیەن یان 
  . لە خێزانەکانیان جیاکراونەتەوە بۆ پشکنینی ئەمن و ئاسایشو کوڕانی هەرزەکار هەاڵتنیان لەگەڵ پیاوان 

سنورداریان هەبێت ئەگەریش هەر کە تەنها خۆراکێکی  پێدەچێت هێشتا لەناو فەللوجە گیریان خواردووە کە خێزانانەیئەو 

لە ئاستێکی نەخۆشی باڵوبوونەوەی . مەترسی شیاوپێدەچێت کە سەرچاوەی کەم هەبن بۆ ئاوی خواردنەوەی و  خۆراکێك هەبێت

هێشتا بە کە لەوانەیە  دەیخەملێنێتلە شارەکەدان، نەتەوە یەکگرتووەکان هێشتا هاوواڵتی ڕوون نیە کە چەند لەوکاتەی بەرزدایە. 

دەستیان پارێزراون و اڵتیان وهاوبەوەی کە  تخێزان لەوێ بن. هیچ شتێك لەوە گرنگتر نیە دڵنیایی بدەین سەبارەهەزاران 

ە بانگەشە کردنی هەموو الیەنەکانی ئەم بەردەوامن لهاوکاران و نەتەوە یەکگرتووەکان ڕزگارکردنی ژیان. هاوکاری دەگات بە 
  لە ژێر یاسای مرۆیی نێودەوڵەتی. هەرشتێك لە توانایان دابێت بیکەن بۆ گەیشتن بە ناچاریەکانیان ملمالنێیە تاکو 

  

 

 هەواڵنامەی مرۆیی 
 عێراق

  دەرچووە ٣١٠٢ی حوزەیرانی ٠٠/ لە ڕۆژی ٣١٠٢ئایاری 

لەم ڕاپۆرتەدا   
٠الپەڕە  خەڵکی بەهۆی توندوتیژیەوە لە فەللوجە ڕادەکەن  

٣الپەڕە  بەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی لە ڕێگادایە   

بەنداوی موسڵ بۆ ئامادەکاری ٧الپەڕە   

پێویستیە گەشەسەندووەکان زیاترن لەو  ٤الپەڕە 

 لەبەردەستدان    سەرچاوانەی 

 

 

 . کۆچی نێودەوڵەتیڕێکخراوی  انی مرۆیی. ژمارەکانی ئاوارەبوون لەالیەنشێوازەکانی ئاوارەبوونی فەللوجە. سەرچاوەکان: دەسەاڵتداران و هاوکار
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گروپەکان  

سەرکردایەتی یان سەرکردایەتی هاوبەشی 
 ڕێکخراوەکان

 
بەڕێوەبردن و 

هەماهەنگیکر
 دنی خێوەتگە

 
ڕێکخراوی کۆمیسیاری 

بااڵی نەتەوە 
یەکگرتووەکان بۆ 

 پەنابەران
ئەنجومەنی پەنابەری 

 نەرویجی

 یونیسێف پەروەردە
 مندااڵن بپارێزن

ی ژیان و گوزەران 
 – تەنگەتاوی

یەکگرتوویی 

 کۆمەاڵیەتی
 

 ڕێکخراوی
پڕۆگرامی پەرەپێدانی 

نەتەوە 
 یەکگرتووەکان

ئەنجومەنی پەنابەری 
 دانیمارکی

گروپی پەیوەندیە 
فریاگوزاریەکا

 ن 

 پڕۆگرامی خۆراکی جیهانی

ئەمن و ئاسایشی 
 خۆراك

پڕۆگرامی خۆراکی 
/ڕێکخراوی جیهانی

 خۆراك و کشتوکاڵ
ACTED 

ڕێکخراوی تەندروستی  تەندروستی
 جیهانی

IMC 

 کەل و پەلەکان
یهانیج ۆراکیخ ڕۆگرامیپ  

  پاراستن 
 

مندااڵنپاراستنی   

 

 
توندوتیژی لەسەر 

بنەمای 

 ڕەگەزی

 
کاری  -

مین هەڵگرتنەوەی  

 
نیشتەجێبوون و  -

 زەوی و موڵك

 

UNHCR 
DRC 

UNICEF 

Save the 
Children 
سندوقی نەتەوە 

یەکگرتووەکان بۆ 
 دانیشتوان

NRC 
UNMAS 

MAG 

UNHABITAT بۆ
داهاتوویەکی 

  باشتر
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  -
 ەخزمەتگوزاری

ەکانباو  

 ئۆچا
NCCI 

پارەی کاش بۆ فرە  -
 مەبەست

ڕێکخراوی کۆمیسیاری 
بااڵی نەتەوە 

یەکگرتووەکان بۆ 
 پەنابەران

Mercy Corps 

میکانیزمی 
بەهاناوەهاتنی 

 بەپەلە

 یونیسێف
یهانیج ۆراکیخ ڕۆگرامیپ  

 
 

 

 بەردەوامەلە چەندین شوێن بۆ ئاوارەکان بەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی 
 

براونەتە لە فەللوجە ئاوارەبوون  ئەو کەسانەی کە زۆربەی

 ٠٣نزیکەی بەدووری شارۆچکەیەکە عامریەی ئەلفەللوجە، 

لەوێ حکومەتی عێراقی دەکەوێتە باشوری شارەکە، کیلۆمەتر 

ئاو و خاوێن ڕەشماڵەکان و ئاسانکاریەکانی هاوکاران و 

ئەو . پێش وەختە ئامادەیان کردووە پاك و خاوێنیکردنەوە و 

هاوکارانی حکومەت و و لە ئێستادا پڕبوون خێوەتگایانە 

لەوانە ئەوانی تریش، بۆ دانانی ایی ربە خێکاردەکەن مرۆیی 
 شاری گەشتیاری حەبانیە لە دوو شارۆچکەی نزیك، خالدیە و 

  

بەرەو فەللوجە باکوری خەڵکی لە ناوچەکانی هەروەها 

لە و لە قوتابخانە ناوخۆییەکان  و، ڕادەکەن ڕۆژهەاڵت

ئەو خێزانانەی کە کراون. نیشتەجێئەل ئەهل خێوەتگەی 

سەالمەت بەبێ هیچ شتێك بگەنە شوێنێکی توانیویانە 

بۆ ئاوارە تازەکان، تەنگەتاوی هاوکاری مەزنەکان دراون بۆ دابین کردنی هەوڵە . پێویستیان بە هەموو شتێکەڕایانکردووەو 

و بۆ مندااڵن چااڵکیە تایبەتیەکان تەندروستی. چاودێری و  ناوماڵکەل و پەلە سەرەتاییەکانی ئاو و شوێنی حەوانەوە و لەوانە 

 دابین دەکەن. دەروونی کۆمەاڵیەتی هاوکاری تیمە گەڕۆکەکان و دامەزراون ئافرەتان 

لە ئۆپپۆزیسیۆن گروپە چەکدارەکانی کەوتۆتە ژێر کۆنتڕۆڵی دەستی بگات بە فەللوجە لەوەتەی  نەیتوانیوە نەتەوە یەکگرتووەکان

کە لە فەللوجە هاوواڵتی  ٠٣٣٣٣خەمالندنێکی نزیکەی کاریان کردووە لەگەڵ مرۆیی . هاوکارانی ٤٣٠٢دووەمی کانوونی 

زۆر زیاترە لە قەیرانەکەش قەبارەی و  بۆ دانراوەی پالنکە  ەژمارەیئەو تەواو لە سەرووی ئاوارەکان ژمارەی ماونەتەوە. 

و پاڵپشتی دارایی دەکەن داوای هەر هەموو ئاژانسەکان نزیکە لە تەواوبوون، کۆمەکیە تەنگەتاویەکان مرۆیی. توانای 

ئاوی شوێنی سێبەر و نەبوونی و پلەکانی گەرما لەگەڵ بەرزبوونەوەی هێلی سەرەکی هەن. هاوکارانی لە ژمارەیەکی کەم 

بۆ  سنوردار هەیە ەکیتەنها هاوکارینەخۆشیە گواستراوەکانیش لە ئارادا بێت. پێدەچێت باڵوبوونەوەی شیاو، خواردنەوەی 

بۆ تاکو ئێستا کوتانیان کۆنتڕۆڵی حکومەتەوەن لەدەرەوەی ئەوانەی کە مندااڵن تەواوی نزیکەی و  تازە لەدایكبوومندااڵنی 

خاوێن کردنەوەی خوار ستاندەر مەترسی الوازی پاك و خاوێنی و لەگەڵ کەمی ئاستی دەرمانی لەش پارێز  ئەنجام نەدراوە.

    بەرزدەکاتەوە. زیاتر نەخۆشی باڵوبوونەوەی 

تر لە ناو ئەنبار پێش وەخت لە کەسی ئاوارە لە شوێنەکانی  ٠٠٣٣٣زیاتر لە سەربازیەی ئەم دواییە،  پێش ئەو ئۆپەڕاسیۆنە
بەردەوامن هاوکارانی مرۆیی هەروەها . نیشتەجێببوون حەبانیە و عامریەی ئەلفەللوجەلە نزیك فەللوجە لە خالدیە، خێوەتگەکان 

گواستنەوەی لە شوێنەکانی لەوانە بۆ خەڵکانی زیان بەرکەوتوو بەهۆی ملمالنێ ی تر، هاوکاری تەنگەتاوی لە دابین کردنی 

  ئەنبار. لە ڕۆژئاوای  ٠١کیلۆو ئەلوەفا 

 

 ڕوودەدەنمرۆیی  لەناکاویپالندانانی سیناریۆیەکانی 

مرۆیی عێراق پاڵنراوە بەهۆی قەیرانی 
ئاوارەبوون شەپۆڵە پێشبینینەکراوەکانی 

بەهۆی ملمالنێ ی چەکداری. 

لەالیەن ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان 

گروپە و هێزەکانی ئاسایشی عێراقی 

دووبارە هاوپەیمان بۆ چەکدارەکانی 

ژێر دەسەاڵتی ناوچەکانی گرتنەوەی 

 ٤٣٠٢دووەمی کانوونی داعش لەوەتەی 

 چڕبوونەتەوە.
 

 ٠٠٣٣٣٣نزیکەی دەرەنجامێك، وەکو 

بە کە تازە ئاوارەبوون کەس خەملێنراون 

ئەنبار و موسڵ لەم ڕێگاکانی درێژایی 
پێش وەختە زۆربەیان ساڵدا؛ 

ملیۆن  ٠.٠زیاتر لە گەڕاونەتەوە. 

 ٤٣٠٢کانوونی دووەمی لەوەتەی عێراقی 

لە ماڵەکانی خۆیان ڕایانکردووە. 

قەبارەیەکی ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان 

، پێشبینی دەکرێت کەوا خەڵکی زیاتر ئاوارەببن داهاتووداشەش مانگی لە ماوەی  لێدەکەوێتەوە. ەکانیمرۆیی گەورەی دەرەنجامە

ئۆپەڕاسیۆنە چڕی ماوەکە و پشت دەبەستێت بەو قەبارەیە، چەندیان توندوتیژی. بەهۆی بەردەوامی پێ بگات یان زیانیان 

هێشتا لە پەرەپێدان دابوو. پالنی تەنگەتاوی ئامادەکرا،  ٤٣٠٢ئەو کاتەی کە پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی . سەربازیەکان

ئەنبار و ئاوارەبوونی ڕێگای بە درێژایی بەردەوامی ئاوارەبوون  بۆ کە داواکراوە بۆ بەهاناوەهاتنتێچووەکەی لەبەرهەندێ 

  تێدا نیە.  موسڵلە داهاتوو بەتایبەتی 

 

نی عامریەی بۆ ئاوارەکانی فەللوجە لە خێوەتگەکاکەل و پەلەکانی ناوماڵ 
 سەرچاوە: ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی عێراقئەلفەللوجە دابەشکران. 

دەستیان توانیبویان ئەو خێزانانەی کە 

هیچ شتێکیان  بگاتە شوێنێکی سەالمەت

پێویستیان بە لەگەڵ خۆیان نەبردووە و 

 هەموو شتێکە.

 

 

 

 

 مرۆیی هاوکارانی دەسەاڵتداران و ڕێگاکانی ئەنبار و موسڵ. سەرچاوە: 

http://www.unocha.org/somalia
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  مەخمور لە پارێزگای هەولێرلە دەوروبەری  بەهۆی توندوتیژی خەڵك بەردەوامن لە ڕاکردن

لە باکوری میحوەرێکی تری سەربازی 

لە باشوری ڕۆژهەاڵتی عێراق چااڵکە، 

مەمخور لە هەولێر. قەزای موسڵ لە 

نزیکەی مانگی ئادار، کۆتاییەکانی لەوەتەی 

دادانە چەکداریەکان لە پێککەس  ٠٢٣٣٣
بۆ ئەو کەسانەی کە شوێن ڕایانکردووە. 

کێشەیەکی بەهۆی شەڕوشۆڕەوە ئاوارەبوون 

دیبەگە تەواو لە خێوەتگەی گرنگە. 

 کەس ٠٣٣٣ بۆ خۆیەتی سەرووی توانای

تازە لە خێوەتگەیەکی ڕەشماڵی هەروەك 

دەسەاڵتدارانی . دامەزراوە ناوخۆیاریگای 

پێویستیە هاوکارانی مرۆیی ناوخۆیی و 

لە نێوان ئاوارە مرۆییەکان دەستنیشان دەکەن 

 نووسراویکەس  ٢٤٣٣نزیکەی تازەکان. 

خێوەتگەکەیان  و پشتگیریان وەرگرتووە

هێلەکانی پێشەوەی کە لە نێوان کەس دەخەملێنرێن  ٠٣٣٣٣بەرەو کەرکوك ڕۆیشتوون. نزیکەی زۆربەیان بەجێهێشتووە، 

 باری دیجلەوە ژیان بگوزەرێنن. وی ڕوبانکی ڕۆژهەاڵتو ئێستا سەربازی 

 

 
 ئەو خێزانانەی کە تازە گواستراونەتەوەگەیشتنی لەگەڵ زیاترە خۆی  سەرووی توانایگەرماوە لە خێوەتگەی 

 

گواستراونەتەوە لە  ەوەهێزەکانی ئاسایشئەو کەسانەی بەخۆیەوە بینیوە کە لەالیەن زیادبوونێکی  ٤٣٠٢ساڵی چارەگی دووەمی 

سەدان خێزان گواستراونەتەوە و بە لە دهۆك. گەرماوە ناوچەکانی هێلی پێشەوەی سەربازی لە نەینەوا بۆ خێوەتگەی 

کە ئەنجام دراون ڕاپۆرت کراون گواستنەوەکان . دانرابووخێزانە کە بۆی  ٠٣٣٣لە سەرووی توانای خێوەتگەکەش لە ئێستادا 

ماوە کەمەی کە ئاگادار ئەو بەهۆی کۆمەڵگای مرۆیی بەاڵم ئەمانە بەرەنگارین بۆ  ئەمن و ئاسایشنیگەرانیەکانی بەهۆی 

لەگەڵ دەسەاڵتداران هاوکارانی مرۆیی پێش وەختە زۆر قەرەباڵغە. خێوەتگەکە  چونکە هەن پاراستننیگەرانیەکانی دەکرێنەوە، 

  مرۆیی وەردەگرن. خەڵك هاوکاری دڵنیایی دەدەن کە لەوکاتەی بەرەنگاریەکان بۆ دەستنیشان کردنی کار دەکەن 

 
 بەنداوی موسڵ ڕووخانیبۆ ئەگەری پالندانان 

 ئامادەکاری هاوکارانی مرۆیی لەگەڵ دەسەاڵتداران کار دەکەن لەسەر قەبارەکانی 

خەزن  لە ڕووباری دیجلەوە بەنداوی موسڵ لە نەینەوا لە باکوری عێراق ئاوی، ٠٠١٢لە ساڵی تەواوبوونی بەنداوەکە لەوەتەی 

بەشی لە هەستەوەرەکانی لە شوێنەکە و هەرچەندە، کەم کردۆتەوە. وەرزی الفاوی و مەترسی کارەبای بەرهەمهێناوە کردووە، 
بۆ ڕێگری هەوڵەکان زۆردایە. ناوپەنچکی بەنداوەکە لە ژێر فشارێکی کە ئاماژە بەوە دەکات خوارەوە لە چەند ساڵی ڕابردوودا 

لەگەڵ دەسەاڵتدارانی عێراقی نەتەوە یەکگرتووەکان کاری چاککردنەوە. لەگەڵ لەوانە لە ڕێگادان بەنداوەکە لە ڕووخانی کردن 

پەیوەندی کردن بۆ جولەپێکردنی و سیستەمی فریاکەوتن کە ئەمەش لەوانە زەنگی ئامادەکاری؛ لەسەر پالندانانی کاردەکەن 

هەماهەنگی هەڵسەنگاندنی کارەسات و تیمی چوار ستافی لە مانگی نیسان ڕووخانی بەنداوەکە. لە حالەتی بەرگری میللی 

(UNDAC)  بەهەماهەنگی لەگەڵ حکومەت. ئۆپەڕاسیۆنی ئامادەکاری بۆ عێراق نێردران بۆ هاوکاری کردنی زیاتری
نێودەوڵەتیش هاوکاری بێ گومان ؛ بەهاناوەهاتنزیاترە لە توانای وواڵت بۆ  قەبارەی لە ناکاوی کارەساتی بەنداوەکەگەورەیی 

کە لەسەر کێشەکانی  تیمەکە ژمارەیەك پرۆتۆکۆلیان ئامادە کردووەدەسەاڵتداران، لەگەڵ بە هەماهەنگی پێویست دەبێت. 

تۆمارکردنی مرۆیی، کارمەندانی ، ڤیزاکان بۆ کەل و پەلە مرۆییەکانلێخۆشبوونی باج بۆ هاوردەکردنی پەیوەندیان هەیە بە 

لە دەقی ئەنجام دراوە ئامادەکاری پالندانانی پزیشکیە بیانیەکان.  بۆ تیمە ردنکاری کئاسانو ڕێکخراوە ناحکومیەکان خێرای 

ئۆپەڕاسیۆنێکی مرۆیی و قەیرانێکی دارایی ، گۆڕانێکی سیاسی بەهۆی هەوڵەکانی چاکسازیملمالنێ ی چەکداری، شڵەژاوی 

  کە پاڵپشتیەکی دارایی کەمی کراوە. 

 
  خراپ مامەڵە کردن  و لە بەهەڵقۆستنەوەتۆڕێکی تازە بۆ ڕێگری کردن 

 بەرپرسیارێتی لە بەرامبەر کۆمەڵگا زیان بەرکەوتووەکان بەهێزکردنی کاردەکەن بۆ هاوکارانی مرۆیی 

بۆ بەهێزکردنی مامەڵەی خراپ. بەهەڵقۆستنەوەی سێکسی و هەیە لە بەرامبەر  یەیلێبووردسیاسەتێکی نانەتەوە یەکگرتووەکان 

سێکسی و بەهەڵقۆستنەوەی بۆ دڵنیابوون لە ڕێگری کردن لە لە بەرامبەر کۆمەڵگا زیان بەرکەوتووەکان بەرپرسیارێتی 

دامەزراندووە تیمی مرۆیی وواڵتی عێراق تۆڕێکی مرۆیی لە عێراق چەسپ کراوە، مامەڵەی خراپ لە پێکاهەتەی هەیکەلی 

دوای دەگەڕێن تاکو ڕێگری  بەهاوکارانی مرۆیی دڵنیایی بدات لەوەی کە  تاکونەتەوە یەکگرتووەکان یەکەکانی لەتەواوی 

بەدوای پاراستن و مامەڵەی خراپ لەگەڵ ئەو کەسانەی کە بەهەڵقۆستنەوەی سێکسی و بە ئەنجام نەدانی لێبکەن، بژاردنیان و 

پالندانانی ئامادەکاری ئەنجام دراوە لە 

دەقی شڵەژاوی ملمالنێ ی چەکداری، 

هەوڵەکانی گۆڕانێکی سیاسی بەهۆی 

چاکسازی، قەیرانێکی دارایی و 

ئۆپەڕاسیۆنێکی مرۆیی کە پاڵپشتیەکی 

 .دارایی کەمی کراوە

 

 

 

 

 ڕێگاکانی ئەنبار و موسڵ. سەرچاوە: دەسەاڵتداران و هاوکارانی مرۆیی 

شوێن بۆ ئەو کەسانەی کە بەهۆی 

جەنگەوە ئاوارەبوون کێشەیەکی 

 گرنگە. 

 

 

 

 

بە سەدان خێزان گواستراونەتەوە و 

خێوەتگەکەش لە ئێستادا لە سەرووی 

خێزانە کە بۆی  ٠١١١توانای 

 دانرابوو.

 

 

 

سەردانمان بکەن لەسەر 

  هێلی ئینتەرنێت

http://www.unocha.org/somalia
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 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە:
 leroux@un.orgسوزان لێ ڕۆکس، جێگری سەرۆکی نووسینگە، لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە،
  2880 135 751 (964+)لە ڕێگەی ئەم ژمارە مۆبایلە، یانattefors@un.org سێسیلیا ئەتیفۆڕس، بەرپرسی کاروباری مرۆیی، لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە 

 2875 135 751 (964+)یان لە ڕێگەی ئەم ژمارە موبایلە،  kropf@un.orgفیلیپ کرۆف، بەرپرسی پەیوەندیەکان، لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە 
 

OCHA humanitarian bulletins are available at www.unocha.org/iraq | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

بەهەڵقۆستنەوە بە کۆمەکی مرۆیی، حالەتەکانی دەستگەیشتن ترسی لەدەستدانی هەستیاری و بەهۆی دەگەڕێن. مرۆیی هاوکاری 

  کە زۆربەی جار بە ناڕوونی دەمێننەوە. ڕاپۆرت نەکراوەکانەوە هەیە لکاریەێکە پەیوەندی بە پێشمامەڵەی خراپ و 

 لەساڵی ڕابردوولەوەتەی ئاوارەکان. زانیاری سەنتەری کە لەبەردەستدایە لە عێراق بریتی یە لە  هەڵسەنگاندنیەك میکانیزمی 

لەوانە بەهەڵقۆستنەوەی ماماڵەی خراپی هێز هەیە، خەڵك کە دەڵێن پەیوەندی وەرگرتووە لەالیەن کراوەتەوە چەندین  دەرگای

ئەو پەیوەندی  یسەنتەر، ئەنجامیان نەداوەکۆمەکی کارمەندانی  هیچ کام لەو حالەتانەلەوکاتەی مامەڵەی خراپ. سێکسی و 

کە دامەزراوە ی تۆڕە تازەئەو کاری زیاتر لەوبارەیەوە. و بۆ بە بەڵگەنامە کردنیان پاراستن ناردووە بۆ هاوکارانی ڕاپۆرتانەی 

ئەم ؛ لێکۆڵینەوەگازاندەکانی  سەبارەت بەی خراپ بەرپرسیار نیە مامەڵەلە بەهەڵقۆستنەوەی سێکسی و لەسەر ڕێگری کردن 

 . ەوەیمبەر ئەو تۆمەتەی کە نراوەتە پاڵیەکەکە مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت لەبەرالەگەڵ  شکارە

 

 داواکراوەبەپەلە پاڵپشتی کردنی دارایی  یبەهێزکردن
 

بە پاڵپشتی کردنێکی دارایی کەمەوە مرۆیی  داواکاریهەروەك پڕۆژەکان مەترسی داخستنیان لێدەکرێت 

 دەمێنێتەوە
 

 ٠.٠بۆ کۆمەکی تەنگەتاوی بۆ دابین کردنی  ٤٣٠٢بۆ ساڵی $ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی دەکەن ١٢٠داوای هاوکارانی مرۆیی 

 چوون ئەوبەڕێوە بەرنامەکانی کە زۆربەی وەرگیراوە. $ ملیۆن ٤١٠لەسەدای  ٠٠تەنها تاکو ئیمڕۆ، هەژاری عێراقی. ملیۆن 
لەبەردەست کاتێك سەرچاوە مەزنەکان ، وەرگیراون ٤٣٠٠ساڵی لە ماوەی کۆتا مانگەکانی  کە بەکار دەهێنن پاڵپشتیە داراییانە

  بە داخستنیان. کراوە پێش وەختە دەست پاڵپشتی دارایی کراوە، پڕۆژەکان داوایەکە سێ یەکی تەنها لەگەڵ  دەبن.
 

کەم وکورتی لە پاڵپشتی کردنی بەهۆی داخراون تەندروستی بەرنامەی هێلی سەرەکی  ٠٣لە مانگی ڕابردوودا، زیاتر لە 

پاڵپشتی کردنی دارایی بەپەلە دادەخرێن ئەگەر داهاتوودا هەفتەکانی ئۆپەڕاسیۆنی ڕزگارکردنی ژیان لە بە دەیان دارایی. 

بۆ ڕێگاکانی پێویستیە تازەکانی مرۆیی بۆ دەستنیشان کردنی  دەردەکاتپالنە لەناکاوەکان  ٤٣٠٢داواکەی جولەی پێنەکرێت. 

و زیانی ئاوارەبوون قەبارەی پشت دەبەستن بە داواکاریە داراییەکان موسڵ. فەللوجە و لەوانە شارەکانی موسڵ، ئەنبار و 
  ئاوارەبوون. بە درێژایی شەڕوشۆڕ و فراوانیەکەی ژێرخان، و 

 

 

 ١٠٢٦پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی عێراق لە  بۆ ئاستی پاڵپشتی کردنی دارایی

 

 

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

 
وێنە لەپێشینەکان بە کۆتا $ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی لە ش٢٣ستاندەر بە بڕی دارایی تەرخانکردنی سندوقی 

 دێنێت
 

ملیۆن دۆالری  ٧٣ستاندەری سندوقی دارایی مرۆیی عێراق تەرخانکردنی یەکەم 
لەو  نەی کە چااڵکنهاوکارائەو ئەمەریکی بۆ ئەم ساڵ تەرخان کردووە بۆ 

و خزمەتگوزاری کەمیان هەیە  دەستیان پێ دەگەێندرێتناوچانەی کە بە ئەستەم 
لەسەر هێل لەگەڵ موسڵ. ئەنبار و ڕێگاکانی بۆ  بۆ هاوکاری کردنی پالنی لەناکاو

زۆرترین کاری لەپێشینەی داناوە ستراتیجی تەرخانکردن، پاڵپشتی کردنی دارایی 
خاوێن ئاو و تەندروستی و لە کەرتی ڕزگارکردنی ژیان جار بۆ چااڵکیەکانی 

 ، پاراستن ە ناخۆراکیەکانکەل و پەلشوێنی حەوانەوە و پاك وخاوێنی و کردنەوە و 
$ ملیۆن دۆالری ٨.٠سەبارەت بە ئەمن و ئاسایشی خۆراك. گروپەکانی و 

لە ناو ڵداوەکان پێویستیە سەرهەکە تەرخان کرابوو بۆ هاوکاری کردنی ئەمەریکی 
ڕێژەی ئاوارەبوون بەرزبوویەوە لەو شوێنەی کە فەللوجە، دەوروبەری لە و 

 وە. تەچڕبوونەلەو کاتەی کە ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان 
 
 
 
 

پێویستیە  هاوسەنگی پرکردنەوەیبۆ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی ٥٧٦

 مرۆییەکان
ملیۆن دۆالری ئەمەریکی لە ٣٨٠

 پاڵپشتی کردنی دارایی وەرگیراوە

نەتەوە یەکگرتووەکان سیاسەتێکی 

لە بەرامبەر  نالێبووردەیی هەیە

بەهەڵقۆستنەوەی سێکسی و مامەڵەی 

 .خراپ

 

 

 

 

 

ملیۆن  ٨٢٠
دۆالری 

ئەمەریکی 
داواکردنی 

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

 . ٣١٠٢ حوزەیرانیی ٠٨ڕۆژی 

لەگەڵ تەنها سێ یەکی داوایەکە پاڵپشتی 

دارایی کراوە، پڕۆژەکان پێش وەختە 

 دەست کراوە بە داخستنیان.  
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