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 ژئاوای ئەنبار دەستپێدەکەنەوەلە ڕۆئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان 
  ا دەڕۆند بانی دانیشتووی کەمبیابە کە هێزەکان لەو کاتەی سووکە سەرەتایی مرۆیی زیانی 

بۆ زیەکان ئۆپەراسیۆنە سەربا
و ڕوا لە ئازادکردنەوەی قائیم 

ڕۆژئاوای ئەنبار لە دەستی داعش 
ی تشرینی یەکەم ٢٦لە ڕۆژی 

ئەم بەشەی دەستیان پێکرد. 
سنور لەسەر ئەنبار، ڕۆژئاوای 

بریتی یە لە لەگەڵ سوریا، 
گەورە خاکی ژێر دەستی دواهەمین 

 داعش لە ناو عێراق. 
 

ئۆپەراسیۆن  ییسەرەتا ەکانیڕۆژ
تازەی کەمی  ێکیئاوارەبوون

کە بەخۆیەوە بینیوە، لەو کاتەی 
 بیابان بەرەوجولەیان کرد هێزەکان 

کە ژمارەی بۆ ئەو شوێنەی 
ئەو زۆربەی دانیشتوانی کەمە. 

لە الدێیە کەسانەی کە 
دەسەاڵتدارانی و وە لە دوای پشکنینیان، ڕانەوە ماڵەگەقائیم لە ڕۆژهەاڵتی ناوچەکانی دەرەوەی شار ئازادکراوەکان و 

 دابین کردووە. گواستنەوەیان عێراقی 

 بەهاناوەچووان دەبێتەوەدووچاری کێشەیەکی گەورە کە بریتی یە لە بەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە دەستگەیشتن 

هەرچەندە ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان. لە پێش دەستپێکی  نڕواقائیم و دانیشتوی کەس  ٥٠.٠٠٠خەمالندنێکی 
هەروەك  –ئەگەر سەالمەت بن بەم مانەوەیە  ئەو کەسانە لە ماڵەکانی خۆیان بمێننەوەزۆرینەی کە پێشبینی دەکرێت 

بەرەو بەرەو ڕۆژهەاڵت ڕادەکەن کەس  ١٠.٠٠٠کە دەیخەملێنن هاوکارانی مرۆیی  –هەمان حاڵەت بوو لە حەوێجە 
ڕابکەن بەرەو کەس لەوانەیە  ٥.٠٠٠لە زیاتر لەو سیناریۆیەی کە پێدەچێت. ڕوتبە و بەرەو باشور بەرەو حەدیثە 

هێلەکانی پێشەوەی کاتێك ئاوارەبوون بچن  یخەمالندنێکی زیادبوونبەهانای ئامادەن هاوکاران ڕۆژئاوا بۆ ناو سوریا. 
 شارەکە لە ڕۆژانی داهاتوودا.ەچنە ناو شەڕ د

 
لە بەهاناوەچوون بۆ پێویستیەکانی هاوکارانی مرۆیی  دەهێنێتە پێشئەنبار کێشە بەرچاوەکانی دەستگەیشتن ڕۆژئاوای 

و پەناگە کەمن هەڵبژاردەکانی زۆر دوور دەبڕن بۆ گەشت کردن، ماوەی ئەو کەسانەی کە تازە ئاوارە دەبن. 
شوێنێکی دەسەاڵتدارانی عێراقی لە ناو دامەزراوەکان. و ن ڕێگاکابە درێژایی بوونیان هەیە مەترسیدارەکان تەقەمەنیە 

یەك لە بە درێژایی  مانگی تشرینی یەکەملە کۆتایی عانە لە ناو یاریگای دامەزراندووە پشکنینیان پێشوازی کردن و 
شوێنەکە  کردووە کە دامەزراندنی وایتەقەمەنیە مەترسیدارەکان هەبوونی توانای سنوردار و ڕێگاکانی ئاوارەبوون. 

اکی تەنگەتاوی و ئاو و کەل و پەلە زۆر پێویستەکان دابین مرۆیی خۆرهاوکارانی . ژوورودرێدببێتە پڕۆسەیەکی 
 دەکەن بۆ ئەو کەسانەی کە بە شوێنەکەدا تێدەپەڕن. 

 

 تێمبە لیندن ئۆچا/ ەرچاوە:س
 

 هەواڵنامەی مرۆیی
 عێراق

 ی تشرینی دووەم دەرچووە٢لە ڕۆژی  /٢٠١٧ی یەکەمی تشرین

 
 ئاوارە نوێیەکان گواستراونەتەوە بۆ خێوەتگەکان لە ناو ڕۆژهەاڵتی ئەنبار. زۆربەی 
 ئۆچا/لەالیەن کەیت پۆند سەرچاوە:

 لەم ڕاپۆرتەدا

http://fts.unocha.org/
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  ڕۆژهەاڵتلە کەس لە ناو خێوەتگەکانن  ٥٠.٠٠٠لە ئەنبار ئاوارەبوون؛ زیاتر کەس لە ڕۆژئاوای  ٦٥.٠٠٠

تشرینی ی ٢هەروەك لە کەس لە ڕۆژئاوای ئەنبار ڕایانکردووە  ٦٥.٠٠٠ێکی ئەم ساڵ، نزیکەی دەستپەو کاتەوەی ل
لەو کاتەوەی ۆچ. ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کسەر بە ئاوارەبوونی تۆماری بەدواداچوونی بە گوێرەی دووەم 

کەس  ١٩.٠٠٠، زیاتر لە ی ئەیلول٢٠لە ڕۆژی ناو عانە دەستیان پێکردووە لە ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان 
تێدەپەڕن، لەو شوێنەی کە چەندین کەس  ١٨کیلۆ گواستنەوەی شوێنی بە ڕێگای زۆرینەیان ڕایانکردووە. 

فراوانی مرۆیی کە هاوکاری لەوێ  لە ناو ڕۆژهەاڵتی پارێزگای ئەنباربۆ خێوەتگە دامەزراوەکان گواستراونەتەوە 
ئامرازکراوەکانی خێوەتگە باشتر بەرەو  ١٨کیلۆ لە شوێنی دەگوازرێنەوە  بە بەردەوامیخەڵکی دابین کراوە. 
 ١شوێنی کیلۆ دەگەنە کە ئەمەش شوێن دابین دەکات بۆ ئەو کەسانەی کە تازە ئاوارە دەبن و ئەنبار، ڕۆژهەاڵتی 

 لەسەر بنەمایەکی ڕۆژانە. 
 

کە لە ناو لەسەدای  ٦٨کەس لە ناو خێوەتگەکان لە ناو ئەنبار،  ٢٤.٥٠٠لە بۆ زیاتر بەرجەستە دەبێت بەپەلە شوێن 
توانای بەاڵم شوێنی ئاوارەبوونە، نزیکترین  ١٨شوێنی کیلۆ پارێزگاکە. لە ناو ڕۆژهەاڵتی قەزای فەلوجەن 
دەبێت خەڵکی ئاوارەبوونی فراوان لە حاڵەتی شتەجێ بکات. نیخێزانی تر  ٧٤تەنها و دەتوانێت سنورداری هەیە 

هاوکاری. بە گوێرەی تەواوی دەستیان بگات بە پاکێجی بتوانن پێش ئەوەی کیلۆ مەتر  ٣٠٠بۆ زیاتر لە بگوازرێنەوە 
لە ناو  – بووانارەی ئاوارەلەسەدای کۆی ژم ٧٨ –کەس  ٥٠.٠٠٠زیاتر لە تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون، 

 ڕومادی. فەلوجە و لە ناو قەزاکانی و لە کۆمەڵگا خانەخۆییەکانن تگەکانن خێوە

بە هەزاران کەس ئاوارە لە ناوچە کێشە لەسەرەکان ەبوونی ئارامی ن
 دەکات
 لە دیالە و کەرکوك و سەالحەددین و هەولێر ونەینەواڕادەکەن ماڵەکانیان لە کەس  ١٨٣.٠٠٠

ملمالنێ هەزاران کەس لە ماوەی  
دووبارە  ماوەی لەڕایانکردووە 
ناوچە لە سەربازی  ڕێکخستنەوەی

عێراق لە باکوری کێشە لەسەرەکان 
لە مانگی تشرینی یەکەم. لە کۆتایی 

 ٤٨کەمتر بوو لە زۆربەی حاڵەتدا 
خەڵكی پێش ئەوەی کاتژمێر 

لەو بگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانیان، بەاڵم 
کاتەی کە شەڕوپێکدادانەکان 

لە چەند دووبارە سەریان هەڵدایەوە 
شوێنێك، زۆربەی خێزانەکان 

چەند گەڕانەوە ماڵەوە ڕایانکرد و 
ی ٢ڕۆژی لە هەروەك جارێك. 

 ١٨٣.٠٠٠ لەزیاتر تشرینی دووەم، 
لە ناوچە کێشە ئاوارەبوون کەس 

کەس  ٧٩.٠٠٠لەوانە لەسەرەکان، 
کەس لە  ٤٧.٠٠٠پارێزگای هەولێر و ڕۆژئاوای کەس لە مەخمور لە ناو باشوری  ٢٢.٠٠٠لە شاری کەرکوك، 

ردووە بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق. ڕایانکزۆرینەی زۆری سەالحەددین. ڕۆژهەاڵتی توز لە باکوری قەزای 
هیچ کەرکوك. تشرینی یەکەم، بە شێوەیەکی زۆر بۆ ی ٣١ماڵەوە تاوەکو گەڕاونەتەوە کەس  ١٥٠.٠٠٠

 تۆمار نەکراون تاوەکو ئەمڕۆ. جوالنەوەیەکی گەڕانەوە بۆ توز 
 

لە دەوروبەری لە شەڕوپێکدادانەکان کەس  ٢٠.٠٠٠خەمالندنێکی پارێزگای نەینەوا، زۆربەی زۆری لە باکوری 
کەس  ١٢.٠٠٠خەمالندنێکی دهۆك. پەناگە لە پارێزگای ای دەگەڕێن بەدوڕایانکردووە و زومار و ڕەبیعە و سنجار 

، شوێنی سەالمەی لە ناو پارێزگای دهۆكلە زومار و ڕەبیعە بۆ لە شەڕوپێکدادانەکان ڕایانکردووە خێزان(  ٢٠٠٠)
لە ناو سنجار، نزیکەی ڕایانکردووە.  ئاشوریە مەسیحیکە الدێیەکی لە تەلسقۆف، خێزان  ٩٥٠زیاتر لە هەروەك 
لە ناو نەبوونی خزمەتگوزاریەکان بەهۆی گەڕاونەتەوە بۆ شوێنی ئاوارەبوونیان ئاوارەی گەڕاوەی ئێزیدی  ١.٢٠٠

یەش، لەو ئاوارەبوونە تازەلە هەمان کاتدا ئاسایشی ناسەقامگیر. بارودۆخی و هەبوونی ترس لەبارەی سنجار، 
لە دوای هاوکاریان وەرگرتووە تازەکان  ئاوارە گەڕاوەگەڕاونەتەوە بۆ زومار. خێزانی عەرەب  ٢.٠٠٠نزیکەی 

 ی تشرینی یەکەم. ٣٠لە ڕۆژی دەستیان پێیان بگات توانیبویان ئەوەی کە هاوکارانی مرۆیی 

 

 

 
 لەالیەن چارلۆت کانس/ئۆچا سەرچاوە:خۆییەکان لە ناو خێوەتگەی شآریە، لە دهۆك. ناواوارە ئ

لە ئێستادا کەس  ١٨٤.٠٠٠زیاتر لە 

ەرکوك لە ک، زۆرینەیان وارەبوونئا

 ١٥٠.٠٠٠. وتوز ئاوارەبوونومەخمور 

هیچ ؛ کەس گەڕاونەتەوە بۆ کەرکوك

 گەڕانەوەیەك بۆ توز تۆمار نەکراون. 

http://www.unocha.org/iraq
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 تبەردەوام دەبێمرۆیی بەهاناوەچوونی بارودۆخەکە، شڵەژاوی سەرەڕای 

و جوالنەوەکانی بە شڵەژاوی دەمێنێتەوە ئاسایش نەوەی بارگرژیەکان لە کۆتایی مانگ، بارودۆخی هێوربووەرەڕای س
ندێك هەبەهۆی بەردەوامی کەوتۆتە مەترسیەوە دەستگەیشتنی مرۆیی ی ئاوارەکان بەردەوامە. و گەڕانەوەئاوارەبوون 

ئەو کەسانەی کە بەم دواییانە زۆرینەی لە ناو خێوەتگەکان. بەردەوامە  یاری بە نەپچڕاوهاوکبەاڵم نەبوونی ئاسایش، 
یان لە شوێنی گشتی هاوڕێیان خێزان و نیشتەجێ دەبن: لەگەڵ یان نافەرمیەکان لە دامەزراوە تایبەتیەکان ئاوارەبوون 

لە شوێنی بەم ئاوارانە بۆ گەیشتن بەبێ ماندووبوون کاردەکەن ارانی مرۆیی کان. هاوکتەواونەکراوەلە باڵەخانە یان 
دابین تەندروستی چاودێری کەل و پەلە زۆر پێویستەکانی تر. بەتانی و  ك و ئاو وخۆرابە پێدانی ئاوارەبوونیان 

حکومی مرۆیی و مانگی تشرینی یەکەم، هاوکارانی گەڕۆکەکانی پزیشکی. هەروەك لە کۆتایی  لەالیەن تیمەکراوە 
ویستەکانی ناوماڵ و پاك کەل و پەلە زۆر پێخۆراك و ئاو و کەس بە پێدانی  ١٣٠.٠٠٠دەستیان گەیشت بە زیاتر لە 

 چاودێری تەندروستی. و خاوێنی، هاوکاری پەناگە، خاوێن کردنەوە و خزمەتگوزاریەکانی 

 ، سەرەڕای مەترسیەکانان بۆ حەوێجەئاوارەک خێرای گەڕانەوەی
پاك  ماڵەکانیان پێش ئەوەی ناوچەکە بە تەواوی لە تەقەمەنی پاشماوەی جەنگکەس دەگەڕێنەوە بۆ  ٦٢.٠٠٠نزیکەی 

 بکرێتەوە

گەڕانەوەی ئاوارەکان جوالنەوەکانی 
بە خێرایی دەستی پێکرد بۆ حەوێجە 

لە دوای ئەوەی ناوچەکە لە دەستی 
ئۆپەراسیۆنە ئازادکرایەوە لە داعش 

لەو مانگی ئەیلول. سەربازیەکانی 
کە لە ماوەی ەسەی ک ٤٧.٠٠٠

ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان 
کەسیان  ١١.٠٠٠ئاوارەبوون تەنها 

هەروەك لە لە ئاوارەییدا دەمێننەوە 
بە تشرینی یەکەم کۆتایی مانگی 

تۆماری بەدواداچوونی گوێرەی 
ەر بە ڕێخراوی ئاوارەبوونی س

زۆربەی ئەو نێودەوڵەتی بۆ کۆچ، 
یان نایانەوێت ناتوانن کەسانەی کە 

لە سەرەتایی ێنەوە بۆ ماڵەوە. بگەڕ
نزیکەی مانگی تشرینی یەکەم، 

فەرمی ڕێ و شوێنی نەبوونی هەاڵتی شەرگات، سەرەڕای ڕۆژکەس گەڕانەوە بۆ حەوێجە و ناوچەکانی  ٣٠.٠٠٠
گەڕاونەتەوە. و  ٢٠١٦ئابی لەو کاتەوەی ئاوارەبوون لەم هاواڵتیانە  ٦٢.٠٠٠مانگ، بۆ گەڕانەوە. لە کۆتایی 

دوابەدوای سنورەکان داخرانی لە ترسی لەوانە بە گوێرەی ڕاپۆرتەکان ن بۆ گەڕانەوە جیاوازن، هۆکارەکا
   ڕێکخستنەوەی سەربازی. 

 

تشرینی یەکەم مانگی لە سەرەتای نزیك لە ئەل زاب و ئەل عەباسی الدێیەکانی لە شاری حەوێجە و هەڵسەنگاندنێك 
تەقەمەنیە اوچەکە بەهۆی ن یو پیسبوونخزمەتگوزاریە سەرەکیەکان کورتهێنانێك لە کە ئاماژە دەکات بە ئەنجام درا 

پێویستیە سەرەکیەکانی کە ەوەی ئاوارەکان دەخاتە مەترسیەوە. بەردەوامی گەڕان، کە ئەمەش ەترسیدارەکانم
و خزمەتگوزاریەکانی پەروەردە، کەل چاودێری تەندروستی ئاوی خواردنەوەی خاوێن، بریتین لە ڕاپۆرتکراون 

ە ڕاپۆرتکراوە ڕوویداوە لەو ماوەیە و لە ماڵی هاوواڵتیان ک ااڵنبردنیبە تو جل و بەرگی زستان. ناوماڵ وپەلەکانی 
کەل و پێویستی بۆ دوای شەڕوپێکدادانەکان کە ئاماژە دەکات بەوەی کە خەڵکی زیاتر دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانیان 

نیوەی نزیکەی تێبینیان کردووە کە هاوکارانی مرۆیی ڕوو لە زیادبوون دەکات. پاك و خاوێنی پەلەکانی ناوماڵ و 
ئەم لەسەدای  ١٠لە جۆرەکان، و بە جۆرێك ووێران بوون لە نزیك حەوێجە لە ناو الدێکان ماڵەکانی هاوواڵتیان 

 . ە تااڵنبردرابوونبخانووەکان لەسەدای  ٧٠زیاتر لە سووتێندرابوون. خانووانە 
 

گەڕانەوەی ئەو ڕێژە خێرایەی بۆ بەتایبەتی  –لە تەقەمەنیە مەترسیدارەکان قەزای حەوێجە پێویستی بۆ پاك کردنەوەی 
ئۆپەراسیۆنەکانی بەر لە هانبدرێت نابێت بۆ قەزاکە گەڕانەوەی ئاوارەکان بریتی یە لە کارێکی لەپێشینە.  –ئاوارەکان 

لە گەڕاونەتەوە ڕاپۆرت دەکەن لەبارەی قوربانیەکان پێش وەختە ئەو خێزانانەی کە و ، نبتەواو  پاك کردنەوە
بۆ کردنە کاری لەپێشینەی بۆمبە چێندراوەکان. بانگەشەکردن لەگەڵ دەسەاڵتدارانی عێراقی دەرەنجامی 

تیمەکانی پاراستن هاوکارانی کاتەدا، لەم لە ناو حەوێجە بەردەوامە. ئۆپەراسیۆنەکانی پاكکردنەوەی لە مین 
  بۆ زیادکردنی هۆشیاری. بۆ ناوچەکە دەنێرن مەترسی مین ردنەوەی هۆشیارک

 
بەهۆی تەقەمەنیە مەترسیدارەکان بریتی یە لە ڕێگریەك بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان لە سەرانسەری بوون یسپ

 عێراق. 
 ئۆچا/ لەالیەن ئیلیاس بەها سەرچاوە:

ئاماژە بەوە هەڵسەنگاندنێکی ئەم دواییە 

خزمەتگوزاریە کورتهێنانێك لە دەکات کە 

لەوانە ئاوی سەرەکیەکان هەیە 

خواردنەوەی خاوێن، چاودێری 

ەبوونی وه ،ردەوپەروەتەندروستی 

  مەترسیدارەکان. تەقەمەنیە

http://www.unocha.org/iraq
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   نخراپدای کۆمەک ێکیکورتهێنانلە کەل وپەلەکانی زستان ەوت و ن
 ان بۆ وەرزی زستان هێواش دەکاتەوە ەکاریەکئامادپاڵپشتیە داراییەکان کورتهێنانی 

، بۆ دڵنیابوون لەوەی کە خەڵکانی وەرزی زستانبۆ  ئامادە دەکەنخۆیان عێراق هاوکارانی مرۆیی لە سەرانسەری 
ڕاپۆرت دەکەن روپەکان گساردەی کە دێت.  کەش و هەوائەو هەژار ئەوەی پێویستە بۆ مانەوە لە ژیان هەیانە بۆ 

شتی لە پاڵپبەشێکی لە بەر بۆشاییە گرنگەکان بەهۆی بە زستان کردن، بۆشاییە گەورەکان لە پڕۆسەی لە بارەی 
 . بەهاناوەچوونی مرۆییناوەڕۆکی کردنی دارایی 

 

و  گەرم کەرەوەکانکورتهێنانی 
نەوتیەکان، و نەبوونی نەوتی  سۆپا
بۆشاییە بریتین لە بۆ پێکردنیان سپی 

بۆ لە ئامادەکاریەکان سەرەکیەکان 
خێوەتگەکانی  لە ناووەرزی زستان. 

نەوتی بەبێ خێزانەکان نزیك موسڵ 
بۆ سوپا گەرم سپی بوون 

 دوو مانگی ڕابردوو. بۆ کەرەوەکان 
زۆر پێویستەکانی  کەل وپەلە

ە بەتانیەکان و لەوانوەرزی زستان 
ماددەکانی جل و بەرگی زستان، 

و گەرم چاککردنەوە بۆ ڕەشماڵەکان 
لە کەرەوەکان ئەوانیش 

کورتهێنانیکی خراپی کۆمەکیدان. 
لە ناوەڕاست و خێوەتگەکان 

زیانیان زۆرترین باشوری عێراق 
لە ئەوانیش لە ناو خێوەتگەکان خاوێنکردنەوە بۆڕی و کانی سیستەمەنە. ابەرکەوتووە بەهۆی ئەم کورتهێنان

بارانەکانی دەرەنجامێکی باوی الفاو؛ ئەگەری لەگەڵ بگونجێنن و باشتر خۆلە خۆگونجاندن بارودۆخێکی دژواردان 
وەی پاڵپشتی دارایی زیاترە بۆ تازەکردنەبەپەلە پێویستی بە زستانە. گروپی ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی 

کە فشاری زیاتر بەردەوامی ئاوارەبوونە تازەکان بەهاناوەچوون بۆ ، لە هەمان کاتدا بۆ وەرزی زستانسیستەمەکان 
 باکور و ئەنبار. پارێزگاکانی لە لە ناو خێوەتگەکان تەوالێت و حەمام  ئاو و دەخاتە سەر ئاسانکاریەکانی

 
و نەتەوە یەکگرتووەکان حکومەت، ئاژانسەکانی وەزارەتەکانی لەگەڵ لە ڕێگادان  کردنبانگەشەو پالندانان 

لەگەڵ وەزارەتە بانگەشە دەکەن هاوکارانی مرۆیی تر بکەن. خێرا کردنزستان بەپڕۆسەی تاوەکو کۆمەکبەخشان 
دەستنیشانی رۆیی بتوانن نەوتی خاو تاوەکو هاوکارانی مڕوونی دابەشکردنی پالنێکی بۆ  حکومەت پەیوەندیدارەکانی

ك لە پاڵپشتیە پێدانێ پالن دابنێن.  شئەوەە گوێرەی بپێدەچێت سەرهەڵبدەن، و کە لە کوێ بۆشاییە گرنگەکان بکەن 
چاكبکرێنەوە، دەتواندرێت بۆ دڵنیابوون لەوەی کە ڕەشماڵەکان پێویستە بەپەلە  سەرەکیبۆ بەهاناوەچوونی داراییەکان 
لە  بێتهەگونجاویان پاراستنی ئاوارە عێراقیەکان ۆپاکان نەوتیان تێبکرێتەوە، و و سبگۆڕدرێن بەتانیەکان 

 کەش و هەوای سارد. بەرامبەرهاتنی 

 لەوە تەرخانکردنی گلدانەدەکات بە  دەست عێراق سندوقی مرۆیی

 وێجەحەی بەهاناوەچوون بۆ هاوکاری کردن

، خشانلەگەڵ کۆمەکبەبە ڕاوێژکاری ڕێکخەری مرۆیی، بەهاناوەچوون بۆ حەوێجە،  هاوکاری کردن لەۆ ب
ملیۆن دۆالری  ١٤کە بڕەکەی دەکاتە دەرچواند تەرخانکردنێکی گلدانەوەیان کرداری، هاوکارانی گروپەکان و 

پڕۆژە دەکات  ٢٣هاوکاری تەرخانکردنەکە لە سەرەتای مانگی تشرینی یەکەم. مرۆیی عێراق لە سندوقی ئەمەریکی 
پەناگە و پاراستن و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێن و ئاو و تەندروستی و گروپەکانی لە هاوکارانی  ١٨کە لەالیەن 

نەتەوە ئاژانسەکانی پارەی کاش بۆ فرە مەبەست و پەروەردە، لەوانە هاوکاری کەل و پەلە ناخۆراکیەکان و 
هاوکاری ئەو کۆمەڵگایانە ئەم ڕێکخراوانە نێودەوڵەتیەکان. و  ناوخۆیی کانیناحکومیەڕێکخراوە و یەکگرتووەکان 

لە ماوەی نی کە دەستنیشان کراون کارە لەپێشینەکازیانیان پێگەیشتووە، لەسەر بنەمای شەڕەوە دەکەن کە بەهۆی 
بگونجێنن خۆیان هاوکاران تاکو بۆ یارمەتیدانی بنیاتنراون و هاوسەنگیەکان و لەگەڵ پشکنینەکان پالندانان پڕۆسەی 

 لە ناوچە کێشە لەسەرەکان. و مرۆیی  شڵەژاوی ئاسایشلەگەڵ بارودۆخی 
 

زۆر چااڵکیەکانی بۆ ی لەگەڵ کەمی پاڵپشتی کردنی دارایبەردەوامن لە تێکۆشان هاوکارانی مرۆیی لەم کاتەدا، 
لەسەدای  ٦٢تەنها  ٢٠١٧پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی ساڵی عێراق. لە سەرانسەری ڕزگارکردنی ژیان گرنگی 

 
 لە کۆمەکیەکی کەمی خراپدا دەمێننەوە لە ناو خێوەتگەکان.  زستانوپەلەکانی ەل ک

 ئۆچا/ تیمبە لیندن  سەرچاوە:

کورتهێنانی گەرم کەرەوەکان و نەوتی 

ە لەکان سپی بریتین لە بۆشاییە سەرەکی

ئامادەکاریەکان بۆ وەرزی زستان. لە ناو 

لە نزیك موسڵ خێزانەکان خێوەتگەکان 

بەبێ نەوتی سپی بوون بۆ ماوەی 

 دوومانگی ڕابردوو. 
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ملیۆن دۆالری  ٣٧٤کورتهێنانێك بە بڕی ی تشرینی دووەم، کە ئەمەش ١هەروەك لە ڕۆژی پاڵپشتی دارایی کراوە 
بەرنامەکانی بڕینی زیاتر لە لە بۆ ڕێگرتن زیاتر بەپەلە پێویستە  پاڵپشتی کردنی داراییبەجێدەهێڵێت. ئەمەریکی 
 ئەو کەسانەی کە زۆرترین پێویستیان هەیە. کە دەگەنە تەنگەتاوی 

 
 

 ە: زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن ببۆ 
 leroux@un.org، ، سەرۆکی نووسینگە، لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵەلێ ڕۆکسسوزان 

 608 780 0782 (964+)یان لە ڕێگەی ئەم ژمارە مۆبایلە،  pond@un.orgلە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە، ، وڕاپۆرتەکانزانیاری گشتی بەرپرسی ، کەیت پۆند

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