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  س لە حەوێجەوە ئاوارە دەکەن کە ٧.٠٠٠ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان 

قۆناغی یەکەمی ئۆپەراسیۆنە  
سەربازیەکان بۆ 
ئازادکردنەوەی حەوێجە و 
ڕۆژهەاڵتی شەرگات لە دەستی 

ئەیلول ی ١٩داعش لە ڕۆژی 
دەستی پێکرد، دوابەدوای 

ێکی قۆناغی دووەم لە دەستپ
ڕۆژ.  ١٠دوای 

زیاتر لە ئۆپەراسیۆنەکان 
لە  کەنئاوارە دەکەس  ٧.٠٠٠

سەرەتاوە، لە یەکەم. ی هەفتە
 ی شەڕهێلەکانی پێشەوە

کە  انەیناوچ ئەو ەتەگەیشتوو
لە ژمارەی دانیشتوانی زۆرە 

و دوورە دەست، الدێکانی 
ئامادەکاری مرۆیی هاوکارانی 

دەکەن بۆ شێوازەکانی 
زیادی کردووە کاتێك بە ڕێژەیەکی زۆر ئاوارەبوون کە تیایدا موسڵ و تەلعەفەر، ئاوارەبوونی هاوشێوەی 

ئەو کەسانەی کە لە ناو حەوێجە دەمێننەوە ژمارەی تەواوی حەوێجە. شارۆچکەی دەوروبەری دەگاتە شەڕوشۆڕەکە 
 کەس.  ٧٨.٠٠٠لەوانەیە زۆر بێت و بگاتە نازاندرێت، بەاڵم 

 مەترسیدار گەشت دەکەن بەرەو شوێنێکی سەالمەتبە ڕێگایەکی ئاوارەکان 

سەالحەددین، لەگەڵ و ڕادەکەن بەرەو ڕۆژئاوا بەرەو ئەو کەسانەی کە ناوچەی ملمالنێ بەجێدەهێڵن زۆرینەی 
 هاتووچۆیلە ڕێگا کە زۆرترین بەرەو ڕۆژئاوا . ەجولێند بەرەو باکور بەرەو کەرکوكژمارەیەکی بچووکتر 

وا دەزاندرێت ەستپێکی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان، و بۆ ماوەی حەوت مانگ لە پێش دبەخۆیەوە بینیوە ئاوارەکانی 
زۆربەی ئەو کەسانە دەستیان ناگات بە لەگەڵ ئەوەشدا، ناوچەکە. بۆ چوونە دەرەوە لە کە سەالمەتترین ڕێگا بێت 

لە یان مەلەبکەن دەبێت ی ناو قەزای حەوێجەن یلە قواڵئەو کەسانەی کە و کاتژمێر بە پیادە دەڕۆن  ١٢و ئۆتۆمبێڵ 
   بەرەو شوێنێکی سەالمەت. لە گەشتەکەیان ەوە بپەڕنزابی بچووك ڕوباری 

 

پچڕابوو بۆ ماوەی  کە ڕێگای کەرکوك ئەوە بووەمانای و بۆمبە چێندراوەکان چااڵکیەکانی داعش ئامادەیی فراوانی 
مەترسیداریش بوو بۆ بەکارهێنانی.  هەروەك زۆرئەیلول ملمالنێ لە ناوەڕاستی لە پێش دەستپێکی ساڵێك نزیکەی 

خەڵكی دەگەنە کاتێك میەکانی ئەم گەشتە تەواو نابێت ئاستەنەدەهێنا. ئەو ڕێگەیان بەکارقاچاغچیەکان لەگەڵ ئەوەشدا، 
دبس تێدەپەڕن بە خاڵی پشکنینی ئەم ڕێگایە بە درێژایی ڕادەکەن ئەو کەسانەی کە زۆرینەی کەرکوك. پارێزگای 
خاڵی نەوەیان دەکەن بۆ ناو خێوەتگەکان. گواستکە چاوەڕێ ی گیریان خواردووە، لە ئێستادا کەس  ١.٣٠٠کە لەوێ 

خەڵكی لە شوێنی کراوە  :زۆر ماندووبوونئاسانکاریەکان وەربگرێت و کەس  ٣٠٠کە بەو ئامانجە بوو پشکنینەکە 
ئاسایشی خۆراك گروپەکانی پەناگە و ان. داوایەکبۆ پڕکردنەوەی و کۆمەکیەکانی خۆراك تەواو بەش ناکەن دەخەون 

 گواستنەوەکان دەستپێدەکەن. بەپەلە لەو کاتەی بۆ بەهاناوەچوونی دەکەن جولە بە هاوکاران 

 سەرچاوە: ئۆچا/ لەالیەن تیمبە لیندن
 

 هەواڵنامەی مرۆیی 
 عێراق

 ی تشرینی یەکەم دەرچووە ١لە ڕۆژی  /٢٠١٧ی ئەیلولی ٣٠ – ١٦

 
 ئاوارەکان چاوەڕێن لە شوێنێکی سێبەر بۆ گەیشتنی پاسەکان بۆ گواستنەوەیان بۆ ناو خێوەتگەکان.

 ئۆچا/ لەالیەن کەیت پۆندسەرچاوە: 



 2 | هەواڵنامەی مرۆیی عێراق
 
 
 

 

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

لەکانی هێلە دواوەی و شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان ڵی کۆبوونەوەی ئاوارەکان خادەگەنە  کەسانەی کە ئەو زۆرینەی
$ بۆ ١٠٠بۆ شوێنی سەالمەت بە تێچووی بڕی خێزانەکانیان بۆ گواستنەوەی داوە قاچاغچیەکان بە پارەیان پێشەوە 

 زیاترکە ئەمەش وا لەگەشتەکە دەکات ، ئەو کەسانەی کە زۆر هەژارنبۆ تێچووەکەی زۆر بەرزە کە $ دۆالر: ٢٥٠
هەروەك ئەو نیە  پێ هیچ بەڵگەنامەیەکی فەرمیانئەو کەسانەی کە قەزای حەوێجە بەجێدەهێڵن . بێتئەستەم 

بۆ خێزانە دەهێنێتە کایەوە کێشەی زیاتر ئەمەش لەناو براون.  داعش دەستیان بەسەردا گیراوە ولەالیەن بەڵگەنامانە 
لە منداڵەکانیان  ناونووسکردنیبە خزمەتگوزاریەکان، لەوانە مەترسی لە دەستگەیشتنیان کە دەبێتە هۆی هەژارەکان 

   ناو قوتابخانەکان. 
 

ئەوەی شەرگات دەستی پێکرد یەکسەر لە دوای بۆ الدێکان لە ناو ڕۆژهەاڵتی جوالنەوەکانی گەڕانەوەی ئاوارەکان 
نێودەوڵەتی بۆ اوی ئاوارەبوونی سەر بەڕێکخرتۆماری بەدواداچوونی لە دەستی داعش ڕزگارکران: الدێکان کە 

 ٤٨لەگەڵ مانگی ئەیلول. لە کۆتایی ماڵەکانی خۆیان دەگەڕێنەوە بۆ خێزان  ٦٠تۆماری دەکات کە نزیکەی چ ۆک
هاوکارانی لەالیەن لە ناو الدێکان دابین کرابوون  ئاوخۆراك و دابەش کردنەکانی ی گەڕانەوەی خەڵكی،  کاتژمێر
ئەو پێویستیە ئاماژە بەوە دەکات بارودۆخەکە بەپەلەی هەڵسەنگاندنێکی کۆمەڵگای ناوخۆیی. و سەرکردەکانی مرۆیی 

و ئاسانکاریەکانی ئاوی خواردنەوەی خاوێن بریتین لە لە ناو الدێکان کە زۆر جەختی لەسەر کراوەتەوە  مرۆییانەی
 خاوێن کردنەوە. 

 بەردەوام دەبێتلەوەی کە بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ دڵنیابوون ئامادەکراون قەبارەکان 

لە ناو خێوەتگەکان لە ناو لە ئێستادا ملمالنێ ی ئێستاوە ئاوارەبوون ئەو خەڵکە بەهۆی دوو چارێگی زیاتر لە 
ئەو کەسانە جولەیان کردووە بۆ ناو ن. ژمارەیەکی بچووکتری کەرکوكنەینەوا و سەالحەددین و پارێزگاکانی 

بریتی بوو لە  کە ئەمەش لەالیەن خێزان یان هاوڕێیان نامەی پشتگیری کردنکۆمەڵگاکانی خانەخوێ کاتێك 
شەرگات ڕۆژهەاڵتی لە حەوێجە و زیان بەرکەوتوو کەسی  ٧.٠٠٠ئەیلول، زیاتر لە مانگی لە کۆتایی هەڵبژاردەیەك. 

خێزانە ئاوارەکان ی پاك و خاوێنی، لەوانە ، ئاو و کەل و پەلەکانتەنگەتاویخۆراکی بە پێدانی دەستیان پێگەێندراوە 
 ڕۆژهەاڵتی شەرگات.  و الدێکانیالە نو ئەو کەسانەی کە لە ناو ماڵەکانی خۆیان ماونەتەوە 

 لە عانە دەستپێدەکەن لەو کاتەی شەڕوپێکدادانەکان  زیاد دەکاتئاوارەبوون 

لە ڕۆژئاوای ئاوارەبوون 
ئەنبار زۆر بە خێرایی 
زیادی کردووە لە قۆناغی 

کە مانگی ئەیلول، دووەمی 
چوار جار زیادی ئەمەش 

کردووە لە ماوەی 
بە ئەم زیادبوونە هەفتەیەك. 

ماوەیەکی کەم پێش کەوت لە 
ئۆپەراسیۆنە دەستپێکی 
لە ناو قەزای سەربازیەکان 

ژێر دەستی داعش لە ی عانە
ل. ی ئەیلو١٩ڕۆژی 

هێزەکانی لەالیەن قەزاکە 
ئاسایشی عێراقیەوە 
ئازادکرابوو لە ماوەی 

کە ئەمەش بووە ، هەفتەیەك
هۆی ئاوارەبوونی 

کەس  ٦.٠٠٠خەمالندنێکی 
لەو کاتەی عانە دەستیان ناگات بە قەزای لە ئێستادا هاوکارانی مرۆیی لە ناو قەزاکە پشکنینیان بۆ ئەنجام درابوو. کە 

دابەشکردنێکی بەردەوامیان هەیە. داعش چەکدارانی لە دوا مۆڵگەکانی بۆ پاککردنەوەی قەزاکە ئۆپەراسیۆنەکان 
و ئەیلول، ی ٢٧لە ڕۆژی دەسەاڵتدارانی عێراقی پارچەی خۆراك ئەنجام درابوو لەالیەن  ١.٥٠٠سەرەتایی 

 سەوزەواتیان ناردووە. ك و خۆراکی ووشلە حەدیثە  وواڵتیانها

 ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی ژێر دەسەاڵتی داعش ارودۆخەکانی ژیان و گوزەران لە ب

خراپ ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی ژێر دەسەاڵتی داعش لە کە بارودۆخەکان ئەو کەسانەی کە ڕادەکەن ڕاپۆرت دەکەن 
کراوە پێش چارەسەرنەئاوی خواردنەوە ڕاستەوخۆ لە ڕوباری فوڕاتەوە دێت و زۆر کەم بووەتەوە، و خۆراك دەبن. 

و تەنها تەندروستی بە شێوەیەکی زۆر بەرجەستە نیە چاودێری کە ئەمەش دەبێتە هۆی نەخۆشیەکان.  بەکارهێنانی،
انەی کە ئەو کەسمردن لە نێوان بۆتە هۆی ڕاپۆرتکراوە کە زۆر، بە نرخێکی بەرجەستەن دەرمانە قاچاغەکان 

 قورسی بڕیارێکیڕەچاوی یان بەکار نەکردووە و ئافرەتان دەبێت دەستقوتابخانەکان هەیە. نەخۆشی درێژخایەنیان 

 
 مندااڵنی ئاوارە لە دامەزراوەیەکی نافەرمی لە قەزای فەللوجە، لە ڕۆژهەاڵتی ئەنبار. 

 سەرچاوە: ئۆچا/ کەیت پۆند 

زۆرینەی ئەو کەسانەی کە دەگەنە 

حەوێجە پارەیان بە قاچاغچیەکان داوە بۆ 

گواستنەوەی خێزانەکانیان بۆ شوێنی 

سەالمەت. نرخەکە زۆر گرانە بۆ ئەو 

 کەسانەی کە زۆر هەژارن. 

http://www.unocha.org/iraq
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و ژیان و  شەکەوتەکانیانپابە پشت دەبەستن خەڵکی کەمن، و  ژیان و گوزەراندەرفەتەکانی . بکەنجل لەبەرکردن 
 گوزەرانی کشتوکاڵی بۆ مانەوە لە ژیان. 

 

ئەو بارودۆخەی کە نەك هاوشێوەی ستەمیە تازەکان دەبنەوە. ەئدووچاری هاواڵتیان بۆ ڕاکردن، بڕیاردان لە دوای  
پڕ مەترسیە، ڕۆژئاوای ئەنبار لە ڕێگەی بەرەو شوێنی سەالمەت دووچاری بوونەوە، گەشتەکەی کە خەڵکی حەوێجە 

 دانیشتوانچەقی گەورەترین بریتی یە لە قائیم بۆ خزمەتگوزاریەکانیان. پارەیەکی زۆر وەردەگرن قاچاغچیەکان و 
پێش ئەوەی کیلۆمەتر  ٥٠٠و گەشت دەکەن بۆ زیاتر لە لە شارەکە ڕادەکەن خەڵکی ناو ڕۆژئاوای ئەنبار، و  لە

خێزانەکان و ژێر دەستی داعشە، کاتی ئەم گەشتەش لە ڕێگەی خاکی زۆربەی چڕی مرۆیی وەربگرن. هاوکاری 
سەرەڕای سەالمەت. وەی بیانگەێننە شوێنی بۆ ئەدەن $ دۆالر بە قاچاغچیەکان دە٤٠٠$ تا ٣٠٠خەمالندنێکی بە بڕی 

 بەردەوامن لە ئەنجامدانی گەشتەکە. ڕزگاریان بووە و خێزان هەزاران مەترسی، تێچووی زۆرو 

 دەستپێکی ئەم ساڵ لەو کاتەوەی لە ڕۆژئاوای ئەنبار ڕایانکردووە کەس  ٥٠.٠٠٠زیاتر لە 

تۆماری دەستپێکی ئەم ساڵ، بە گوێرەی کەس لە ڕۆژئاوای ئەنبار ڕایانکردووە لەو کاتەوەی  ٥٢.٠٠٠خەمالندنێکی 
دوو چارەگیان خەملێندراوە کە لە ناو پارێزگای ئەنبار دەمێننەوە.  کەسانە ملەسەدای ئە ٨٥، بەدواداچوونی ئاوارەبوون

کە دەسەاڵتدارانی فەللوجە لە ناو ڕۆژهەاڵت، لەو شوێنەی ڕومادی و قەزاکانی لە لە ناو خێوەتگە فەرمیەکانن 
شوێنی  ۆ ئەوەیببۆ ماڵەکانی خۆیان  بگەڕێنەوە تاکو ئاوارەبوونلە درێژبوونەوەی هانی خەڵکی دەدەن عێراقی 

لەگەڵ خێزان لە دامەزراوە تایبەتیەکانن بە شێوەیەکی زۆر ئەوەی کە دەمێنێتەوە لە ئاوارەکان ئاوارە تازەکان ببێتەوە. 
دەستپێکی ئەم ساڵ کاتەوەی  هەموو ئەو کەسانە لە ڕۆژئاوای ئەنبار ئاوارەبوون لەوتەواوی نزیکەی هاوڕێکان. و 

ناوچەی سێبەر و خۆراکی تەنگەتاوی، ئاو و لەوێ کە  ١٨کیلۆشوێنی گواستنەوەی ڕێگەی لە تێپەڕیون 
کەم و توانایەکی تەنها  ١٨کیلۆن کراون. دابیچاودێڕی تەندروستی ئاسانکاریەکانی خاوێن کردنەوە و 

بە خێراترین لە ڕۆژهەاڵتی بۆ ناو خێوەتگەکان جولەیان پێکراوە خەڵکی سنوردارن، لەبەرئەوە خزمەتگوزاریەکانی 
کەس  ٨٥.٠٠٠دەکرێت کە نزیکەی  لە ناو ڕۆژئاوای ئەنبار باوەڕداعش ی ژێر کۆنتڕۆڵی ئێستادانیشتوانی شێوە. 

 لە خراپترین سیناریۆ ڕابکەن. لەوانەیە زۆرینەی ئەوانە بن، 

 هۆکارێکی یەکالکەرەوەیە لە گەڕانەوەی ئاوارەکانسەالمەتی 

ملیۆن کەس  ١نزیکەی  
لە ماوەی ئاوارەبوون 

بۆ ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان 
موسڵ لە ژێر دەسەاڵتی البردنی 

ملیۆن  ٣لە زیاتر داعش، و 
لە لە ئاوارەییدا دەمێننەوە عێراقی 

لە ناو و ناو کۆمەڵگاکان 
لە سەرانسەری خێوەتگەکان 

 عێراق. 

 

 

 

 

 

  دەردەخات خواستەکانهاندان و ئاوارەکان مەبەستی  ۆڵینەوە لەلێک

کارێکی لەپێشینە کە بریتی یە لە توانا پێدان بەو کەسانەی کە دەیانەوێت بگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە بۆ کۆمەڵگاکانی خۆیان 
باشتر تێبگەن لەوەی کە چی هاندەر دەبێت و دەبێتە ڕێگر لە بەردەم و هاوکارانی مرۆیی. تاکو بۆ دەسەاڵتداران 

لێکۆڵینەوەیەکیان گروپی هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە هاوکارانی بۆ ماڵەوە، ارەکان لە گەڕانەوەیان ئاو
ئەم بۆ تێگەیشتن لەوەی کە چی دەبێتە هاندەر و وویستی ئاوارەکان. ئەیلول ی ٨ی ئاب تاکو ١٤لە نێوان ئەنجام دا 
کە مرۆیی دەدات کۆمەڵگای خەڵکی ڕێگە بە کارکردن لەسەر خواستی و گوێ گرتن گرنگە چونکە زانیاریە 

ژیانیان  بۆ ئەم خەڵكە لە بارەی کۆنتڕۆڵپێدانی بۆ پێویستیە تایبەتیەکانی ئەم خەڵكە. ڕێك بخەن بەهاناوەچوون 
 کە دووچاری بوونەتەوە. لە زەبری دەروونی لە چاککبوونەوەیان هاوکاری دەکات هەروەها 

 

 

 
  .گەڕانەوەی ئاوارەکان لە ئێستادا ناتواندرێت ئەنجام بدرێت لەو ناوچانەی کە زۆر بە سەختی زیانیان پێگەیشتووە

 سەرچاوە: ئۆچا/ تێمبە لیندن 

بارودۆخەکان لە ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی 

داعش خراپ دەبن. خۆراك وئاوی خاوێن 

وچاودێری تەندروستی کەم دەبنەوە، 

وخەڵکی پشت دەبەستن بە 

پاشەکەوتەکانیان وژیان وگوزەرانی 

 کشتوکاڵی بۆ مانەوە لە ژیان. 

http://www.unocha.org/iraq


 4 | هەواڵنامەی مرۆیی عێراق
 
 
 

 

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

کە ئاوارەکانی موسڵ نیشتەجێ دەکەن و شوێنەکان خێوەتگەی تەنگەتاوی  ١٤لە سەرۆك خێزان  ٤.٩٠٠زیاتر لە 
 چاوپێکەوتنیان لەگەڵ ئەنجام دراوە بۆ لێكۆڵینەوەکە. 

 بڕیاردان پڕۆسەی  لە نکارە سەرەکیەکانو دامەزراندن لە گەیشتن بە خزمەتگوزاریەکان ستدە

و پرسیاریان لێ کراوە بۆ پالنیان داناوە بۆ گەڕانەوەیان بۆ ماڵەوە ئایا لەبارەی  اوەکرلێ خەڵكی پرسیارەکانیان 
 پرسیاریان لێ کراوە لەخێزانەکان هەروەها بڕیاردانیان. لە پڕۆسەی کە ڕێبەری دەکەن هۆیەکانی ڕوونکردنەوەی 

ئاوو زمەتگوزاریە سەرەکیەکانی وەکو دابین کردنی خ بگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە.بارەی کە چی دەتوانێت وا بکات بتوانن 
کۆکردنەوەی داهات، دەستگەیشتن ، هەروەها، توانای ئاماژەیان پێکرابووفڕێدانی پاشماوە کارەبا و خاوێن کردنەوە و 

دەستگەیشتن بە پەروەردە، خانوو و هەروەها بۆ چاککردنەوەی هاوکاریکردن چاودێری تەندروستی. بە خۆراك و 
 ڵك ئەوانیش بە لیستێك دانرابوون. موکێشەکانی خانوو و بۆ دەروونی و هاوکاری یاسایی خزمەتگوزاریەکانی 

 
ا ئەوان بۆ ماڵەوە وەستاوە لەسەر ئەوەی کە ئایبگەڕێنەوە تاکو هۆکاری سەرەکی ڕێبەری  بۆ انەاڵمدەرەوو مەبەستی
چاوپێکەوتنیان لەگەڵ ئەنجام دراوە ئەوان ئەو کەسانەی کە سێیەکی ەم کارە بە سەالمەتی ئەنجام بدەن. ئدەتوانن 

بە و ژیان بگوزەرێنن دەتوانن ئەم کارە بکەن کە  وابووەبڕوایان مەبەستیان بووە کە بگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە چونکە 
نایانەوێت بگەڕێنەوە کە بۆچی زۆربەی خەڵكی هۆکاربوون ترسان ئەوانیش و هەست کردن بە نائارامی و سەالمەتی 
نانێن بۆ گەڕانەوە بۆ زێدی پالن دائەو کەسانەی کە چاوپێکەوتنیان لەگەڵ ئەنجام دراوە زیاتر لە نیوەی بۆ ماڵەوە. 

 ٣تەنها یە. ئەمەش جێگای سەرسورمان ننەکان، زۆربەی خانووی خێزابارودۆخی بە لەبەرچاوگرتنی خۆیان. 
دەستیان بە خانووەکانیان بگات، دەتوانن ڕاپۆرتیان کردووە کە ئەو کەسانەی کە لێکۆڵینەوەیان لەسەر کراوە لەسەدای 

بەشێکی زیانی پێگەیشتووە، زۆر بە یان خانووەکانیان ئەو کەسانە ڕاپۆرتیان کردووە کە لەسەدای  ٥٣لەو کاتەی 
لەوەی کە ئایا ئاگادارنین وەاڵمدەرەوان سێیەکی نزیکەی ڕووخاون.  بە تەواویسەختی زیانی پێگەیشتووە یان 

لە بەردەوام دەبن هاوکارانی مرۆیی حاڵەتانەدا، لەو بۆ ژیان. دەتواندرێت بەکاربهێندرێن یان ڕووخاون ماڵەکانیان 
ئەوەش زۆر گرنگە چارەسەرێك دەدۆزرێتەوە. هەتاوەکو شوێنەکانی ئاوارەبوونیان لە ی کردنی ئەو خەڵكە هاوکار

 بە خۆبەخشانەن، سەالمەت و بەردەوام دەبن. جوالنەوەکانی گەڕانەوەی ئاوارەکان کە تەواوی 
 

نەتەوە یەکگرتووەکان کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی گشتی  پەراوێزیلە بەخشندانەکان بۆ عێراق  بەخششە  

نەتەوە یەکگرتووەکان  گشتی ئەنجوومەنیکۆبوونەوەی  راوێزیپەلە عێراق وەزیران لەسەر ئاستی  ۆبوونەوەیکلە 
هەوڵەکانی بۆ مرۆیی و لە داوایەکان  کۆکراوە $ ملیۆن دۆالر٢٩٢بڕی  ە تیایداکبەڕێوەچوو لە مانگی ئەیلول 

 دووبارەژیانەکان و پاراستنی ڕزگارکردنی ژیانەکان، بە ناونیشانی' کۆبوونەوەکە، لە ناو عێراق. سەقامگیرکردن 
رکردایەتی کرا لەالیەن نوێنەران لە کە سەباو بۆ خەڵکی عێراق ئەجێندایەکی پەرەپێدانی ژیانەکان: بنیاتنانەوەی 

ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا، ئەڵمانیا و ئۆچا )نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان یەکێتی ئەوڕوپا، عێراق، 
و پانێڵەکەی هاوکاری مرۆیی بنەمادار، پانێڵێکیان لەسەر پاراستن و  –دوو پانێڵ کاروباری مرۆیی(. بۆ هەماهەنگی 

لە سەریان لەالیەن نوێنەران. گفتوگۆکردن لەئەویش دوابەدوای   -چاککبوونەوە تریان لەسەر سەقامگیرکردن و 
لەالیەن بۆ بەهاناوەچوونی مرۆیی دارایی بۆ پاڵپشتی کردنی دران بەخشندانەکان  پەیمانەکۆبوونەوەکە، ماوەی 

لەگەڵ ئەوەشدا، هاوکاری بۆ کۆریای باشور. کەنەدا و یەکێتی ئەوروپا و ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا و 
 ئیماراتی عەرەبی پەیمانی پاڵپشتی دارایی درا. ئوسترالیا و لەالیەن سەقامگیرکردن 

 
تێدەکۆشێت بۆ مانەوە لەسەر ئەو بەهاناوەچوونی مرۆیی ە ناوعێراق لەو کاتەی پێویستن لپاڵپشتیە داراییەکانی زیاتر 

مانگی لە کۆتایی کەمبوونەوەی پاڵپشتی دارایی. ئاوارەبوونێکی تازە و لە ڕووبەڕووبوونەوەی خێرایەی پێویستیەکان 
ڕزگارکردنی پڕۆژەکانی و لەسەدای پاڵپشتی دارایی کراوە،  ٥٧تەنها هێشتا پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی ئەیلول، 

 کە تازە دراون. ئەم بەخششانەی بەپەلەی رۆیی پێشوازی دەکات لە خەرجکردنی کۆمەڵگای مدادەخرێن. ژیان 
 

 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە 

 leroux@un.orgسوزان لێ ڕۆکس، سەرۆکی نووسینگە لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە، 
 608 780 0782 (964+)یان لە ڕێگەی ئەم ژمارە مۆبایلە  pond@un.orgکەیت پۆند، بەرپرسی زانیاری گشتی وڕاپۆرتکردن، لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە، 

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

 

ڕێبەری  یمەبەستسەرەکی هۆکاری 

گەڕانەوەی ئاوارەکان بریتی یە  بۆ کردن

لە سەالمەتی. سێیەکی ئەو کەسانەی کە 

چاوپێکەوتنیان لەگەڵ ئەنجام دراوە بە 

ئامانجیان بووە کە بگەڕێنەوە چونکە 

ئەوان باوەڕیان وایە کە دەتوانن ئەم کارە 

. هەروەها لەبەر ئەنجام بدەن بە سەالمەتی

ە کە زۆربەی خەڵك نایانەوێت هۆکارەی مئە

 بگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە. 
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