
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

  
 

 
 

WFP/Mohammed Al Bahbahani 

ڵە سەرەکیەکان هەوا  
  بەهۆی کەس ئاوارەبوون  ٠٠١١١١زیاتر لە

 .توندوتیژی بە درێژایی ڕێڕەوی موسڵ

  لە پێشبڕکێدان لەگەڵ کاتدا لەهاوکارانی مرۆیی 

 داهاتوو ڕاسیۆنە سەربازیەکانیەئۆپبۆ  ئامادەکاری

  موسڵ. لە 

 کەس گەڕاونەتەوە بۆ فەللوجە ٠٠١١١ . 

ژمارەکان  

ئەو کەسانەی کە 
پێویستیان بە 

 هاوکاریە

 10ملیۆن 

  لەوکەسانەی کە
کراونەتە ئامانج 
بۆ هاوکاری 

کردنیان لە پالنی 
بەهاناوەهاتنی 

مرۆیی بۆ ساڵی 
٦١٠٢ 

  
 7.3ملیۆن

  بریتین لە ئاوارە
 ناوخۆییەکان

 3.3ملیۆن 

  ئەو ئاوارانەی کە
لە دەرەوەی 

خێوەتگەکان ژیان 
 دەگوزەرێنن

  
 2,8ملیۆن

  ئەوکەسانەی کە لە
کۆمەڵگا 

خانەخوێکان 
زیانیان 

 بەرکەوتووە

 3.2ملیۆن 

 ئاوارە گەڕاوەکان  ملیۆن 
0.9 

  پەنابەرە
 سوریەکان

 ملیۆن 
0.24 

مرۆیی عێراق بۆ ساڵی  سەرچاوە: پالنی بەهاناوەهاتنی
/تێڕوانینی پێویستیە مرۆییەکان/سیستەمی ٦١٠٢

بەدواداچوونی ئاوارەبوونی سەر بە ڕێکخراوی کۆچی 
 نێودەوڵەتی

 پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی
 پاڵپشتی کردنی دارایی

 (US$) ملیۆن  861  
٦١٠٢داواکراوە بۆ ساڵی    

58% ( ملیۆن  $499) 

ڕەنگدانەوەی پاڵپشتی )وەرگیراوە

کردنی دارایی لەسەر سیستەمی 
بەدواداچوونی دارایی هەر وەك لە 

 تشرینی یەکەمی ٠١ڕۆژی 

٦١٠٢) 
 سەرچاوە:

: http://fts.unocha.org 
 

 

 

  ئاوارەبوونی تازە بۆتە هۆیتوندوتیژی بەردەوامی 
ە کەس لە ئێستادا ب ٠٠١١١١زیاتر لە 

 درێژایی ڕێگای موسڵ ئاوارەبوون. 

ڕاسیۆنە سەربازیەکان ەئۆپبەردەوامی 
و خەڵکی ناچار دەکەن کە ئاوارەبن 

لەوپەڕی مەترسیدان لەگەڵ زیاتر لە 
تازە لەم  ی ئاوارەبوویکەس ١١١١١١

لە سەرتاسەری عێراق. ساڵ ئاوارەبوون 
کەس بە  ٠٠١١١١لەو ژمارەیە، زیاتر لە 

لەو درێژایی ڕێگای موسڵ ئاوارەبوون 
لە ڕاسیۆنە سەربازیەکان ەشوێنەی کە ئۆپ

کۆتایی مانگی ئادار دەستیان پێکرد و 
چڕی بەخۆیەوە بینی لە ناوەڕاستی مانگی 

لە مانگەکانی ئەم دواییەدا، حوزەیران. 
بە شێوەیەکی سەرەکی لە بێجی و خەڵکی 

گەیارە لە نەینەوا  وسەاڵحەددین شرگات و 
ڕاسیۆنە ەهەروەها ئۆپ. دەرکرا

لە قەزای چڕبوونەتەوە سەربازیەکانیش 
 ٠١١١١کە ئەمەش ، حەوێجە لە کەرکوك

 . ئاوارە کردووەکەسی 

 

سەاڵحەددین نیشتەجێبوون، تکریت لە لە قەزای  –کەس  ٠١١١١نزیکەی  –خێزانە تازە ئاوارەبووەکان زۆرینەی 
 ئەو کەسانە ڕاپۆرت دەکەنزۆربەی هاوکاری دابین دەکەن. ڕێکخراوە فریاگوزاریەکان حکومەت و لەو شوێنەی کە 

باڵەخانە تەواونەکراوەکان و لە خانووە چۆڵەکان، ئەوانی تر لەوکاتەی نیشتەجێبوون خانەخوێکان کۆمەڵگا لەگەڵ کە 
ڕێکخراوە مرۆییەکان و دەسەاڵتداران سنوردارە. ئاوارەبوون توانا لە خێوەتگەکانی دەمێننەوە هەروەکو قوتابخانەکان 

بۆ کاردەکەن و  خێوەتگەشوێنی حەوانەوەی دەرەوەی  ئامادەکاریەکانی بۆ تازەکردنەوەییارمەتی خێزانەکان دەدەن 
 تازە لە ناحیەکەدا. خێوەتگەی دامەزراندنی 

 ٠٠١١لە دانیشتوان ژمارەی لەو شوێنەی کە ، ڕۆیشتوون دیبەگە لە هەولێربەرەو خێوەتگەی ئاوارەکان زۆربەی 
خێوەتگە کە لە بنەڕەتدا توانای لەگەڵ کەس،  ٦٠١١١دا زیادی کردووە بۆ  ٦١٠٢کەسەوە لە مانگی ئاداری 

 ٠٠١١١لە زیاتر دیبەگە. لە یاریگە نزیکەکەی کەس  ٠١١١شوێنی زیاتر بۆ کەس لەگەڵ  ٠١١١بۆ  دامەزرابوو
کەس ئەوێیان  ٠٦١١١هەرچەندە بەالیەی کەمەوە مانگی ئادار، لەوەتەی پەڕیونەتەوە بۆ خێوەتگەکە کەس 

  ، زۆربەیان بەرەو کەرکوك ڕۆیشتوون. نووسراوی پشتگیریمیکانیزمەکانی جێهێشتووە لە ڕێگەی 
  

عێراقهەواڵنامەی مرۆیی   

٦١٠٢ئەیلولمانگی   ی تشرینی یەکەم دەرچووە٠٠لە  |   

 لەم ڕاپۆرتەدا

 ئاوارەبوونەکان لە ڕێگای موسڵ..٠الپەڕە

 پەلەکردن بۆ ئامادەکردنی شوێنە تەنگەتاویەکان.  .٦الپەڕە 

زیادبوونێکی کەم لە گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ .٠ الپەڕە

    فەللوجە.

هێواش بەدەستدێت..پاڵپشتی دارایی ١الپەڕە   

 

 

ئەو خێزانانەی کە تازە ئاوارەبوون پەناگە لە تینە لە موسڵ دەدۆزنەوە لە کۆتایی مانگی 
 سەرچاوە: ئۆچا/ لەالیەن تیمبە الندین شەڕ لە گەیارە. ئاب دوابەدوای 

 

موسڵ، سەرچاوە: دەسەاڵتداران و هاوکارانی کاروباری مرۆیی. شێوازەکانی ئاوارەبوونی ڕێڕەوی 
 ژمارەکانی ئاوارەبوون لەالیەن ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتیەوە

 
 

http://fts.unocha.org/
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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

ئاسایشی ئەمن و 
 خۆراك

پڕۆگرامی خۆراکی 
/ڕێکخراوی جیهانی

 خۆراك و کشتوکاڵ
ACTED 

ڕێکخراوی تەندروستی  تەندروستی
 جیهانی

IMC 

 کەل و پەلەکان
یهانیج ۆراکیخ ڕۆگرامیپ  

  پاراستن 
 

 پاراستنی مندااڵن
 

 
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  

 
 

 

ئەو خزمەتگوزاریانەی کە و لە دیبەگە بۆتە هۆی قەرەباڵغیەکی زۆر، خێزانە تازە ئاوارەبووەکان گەیشتنی 
ئەوانەی کە بۆ لەخۆگرتنی پێویستیە مرۆییەکان. هاوکاران ماندوو دەکات بۆ بەهاناوەهاتنی توانای لەبەردەستدان و 

لە خێوەتگەی تازەیان فراوانکردووە و کەیان ی خێوەتگەتواناهاوکارانی مرۆیی حکومەت و تازە گەیشتوون، 
ئاستەنگی هاتۆتە بەردەم بە شێوەیەکی سەرەکی زیاتری خێوەتگەکان فراوانکردنی . دامەزراندووە ناوچەکەدا
سەرەڕای پارچە زەوی. ێتی ندارەخاوهەروەكو کێشەکانی پارچە زەوی،  هەبوونی لەسنورداری بەهۆی 

  ناوخۆ، هیچ پارچە زەویەکی تازە لەبەردەستدا نیە. دەسەاڵتدارانی لەگەڵ بانگەشە بۆ کردن هەوڵەکانی 

  لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێ بگەێندرێت خەڵکە هەژارەکانکۆمەکی مرۆیی دەگاتە دەستی 

چەکداری، بەردەوامی ملمالنێ ی بەهۆی ڕێگای موسڵ ئاستەنگی هاتۆتە بەردەم بەدرێژایی دەستگەیشتنی مرۆیی 
موسڵ، ئەوەی دەمێنێتەوە ناتواندرێت دەستی پێبگەێندرێت. ەیارە و گلە نێوان باکوری ڕێگاکە، کەرتی لەگەڵ 

بەو دەستیان توانیویانە ، هاوکارانی مرۆیی گەیارەرگات و ەلە دەوروبەری شڕاسیۆنە سەربازیەکان ەئۆپدوابەدوای 
هەرچەندە، ڕێگا دەستیان پێ بگەێندرێت. ەوە نەتواندراوە ٦١٠١لەوەتەی شوێنانە و دانیشتوانان بگات کە 

زۆربەی جار بێجی و گەیارە بە بێ هەبوونی ئەمن و ئاسایش دەمێننەوە و کەل و پەل لە نێوان سەرەکیەکانی 
  بەکارناهێندرێن. 

دەستیان پێ گەێندراوە بە پێدانی کەس لە شاری گەیارە و دەوروبەری  ٠١١١١زیاتر لە مانگی ئەیلول، لەسەرەتای 
هەروەکو . ئازادکرایەوە داعشدەستی  لەئەوەی کە ناوچەکە دوای بە ماوەیەکی کەم فریاگوزاری تەنگەتاوی 

پاك و خاوێنی بەرهەمەکانی پارچەی خۆراکی ئامادە بۆ خواردن و بوتڵی ئاو و بەپەلە، بەهاناوەهاتنێکی 
دابین بۆ خێزانەکان یەك مانگیان پارچەی خۆراکی فریاگوزاریەکانیش  ڕێکخراوەهەروەها دابەشکرابوون. 

ماددەی تانکەری ئاو و خواردنەوە لە ڕێگەی ئاوی ئەو ئاوارانە بە دەستگەیشتنی دڵنیایان داوە لە کردووە، 
نۆرینگە گەڕۆکەکان. لە شاری گەیارە، و چاودێری تەندروستی باڵەخانەکانی و دامەزراندنی چارەسەری ئاو، 

بۆتە هۆی  یبەردەوامبە کانی نەوت بۆڕیەو بیرە نەوتیەکان پااڵوگەکانی نەوتەوە، سوتانی دوکەڵی چڕ بەهۆی 
کۆگای نیان کراونەتەوە لەگەڵ ادووبارە دەرگاکدووکانەکان  دانیشتوان. هەندێ لەمەترسی بۆ سەر تەندروستی 

چەندایەتی جۆرێتی و ڕاپۆرت نەکراون، بەاڵم لە نرخەکان  هیچ زیادبوونێکی بەرچاوسنوردار؛  و میوەی خۆراك
مێگەلی میوەکان( سنوردارە. لە )بەتایبەتی 

لە بەاڵم ، بچووكی مەڕومااڵت و دەبیندرێن
خوریەکەیان ئاژەاڵکانەوە دیارە کە جەستەی 

پیس کە  ئەوە نیشان دەدات وڕەش هەڵگەڕاوە 
 نەوت زیانیان پێدەگەێنێت.  ژینگە بەهۆی بوونی

 

ڕێکخراوە مرۆییەکان مانگی ئەیلول، لە کۆتایی 
خۆراکی خێزانی و پارچەی  ٦١١١زیاتر لە 

لە شەرگات پاك و خاوێنی پێداویستی  ٠١١١
کۆچ و وەزارەتی  دابەشکردووە. هەروەها

پارچەی خۆراکی  ٠١١١نزیکەی یش کۆچبەران
خێزانی لە ناوچەکەدا دابەشکردووە. 

ئاوارەکردنی بۆتە هۆی ڕاسیۆنە سەربازیەکە ەئۆپ
 –کەس  ٠١١١نزیکەی  –دانیشتوانی سنوردار 

کەس لە  ٠١١١١خەمالندنێکی کە مانای وایە 
ی تریش لە دەوروبەری ناوچەکە هەن، کە هێشتا و زۆر  تر گەڕاونەتەوەکەسی  ٠١١١١شەرگات ماونەتەوە، 

شارۆچکەکە ژێرخانی ئاماژە بەوە دەکەن کە  دەسەاڵتدارانی ناوخۆلەالیەن ڕاپۆرتەکان ئەمن و ئاسایشی تێدانیە. 
و خێزانەکان  بڕاون،کارەبا لەوانە ئاو و سەرەکیەکان،  خزمەتگوزاریەبەاڵم سنورداری بەرکەوتووە، زیانی تەنها 

هێشتا پێویستیە سەرەکیەکان بەهانایانەوە دێن، بەاڵم هاوکارانی مرۆیی . دەبەستن هاوکاری دەرەکیپشت بە 
پاك پێداویستیەکانی و چاودێری تەندروستی ئاو و دابین کردنی هاوکاری بۆ دڵنیایی دان لە پڕنەکراونەتەوە، وەکو 

  و کارەبا و نەوت.  و خاوێنی

  بۆ خۆئامادەکردنبۆشایی لە پێشبڕکێ لەگەڵ کاتدا بۆ پڕکردنەوەی 
 دابنێن سیناریۆبۆ خراپترین دەبێت پالن مرۆیی  کاروباری لەو کاتەی کە ئێمە هیوامان باشترینە، هاوکارانی

موسڵ بۆ ئازادکردنەوەی ڕاسیۆنە سەربازیەکان ەبەهۆی ئۆپ چڕدەبێتەوە بۆ قەیرانی مرۆیی پێشبینیکراون پالندانا
خراپترین لە . ٦١٠١مانگی حوزەیرانی لەوەتەی کە دەستی بەسەر شارەکەدا گرتووە داعش، لەژێر کۆنتڕۆڵی 

ئەگەری ڕاسیۆنی سەربازی، لەوانە ەرکەوێت بەهۆی ئۆپملیۆن کەس لەوانەیە زیانیان بە ٠.٠بۆ  ٠.٦یناریۆدا، س
لە هەوڵبدەن ملیۆن کەس لەوانەیە  ٠سیناریۆدا، لە خراپترین کەوتنەوە لەسەر مەودایەکی فراوان. قوربانی لێ

 . شوێنێکی ئارامشارەکە ڕابکەن و بگەڕێن بەدوای 

ژمارەی ئەو بەرەنگاریەکان، بەالیەنی کەمەوە لەگەڵ دادەنرێت بۆ بەهاناوەهاتنی مرۆیی لە موسڵ پالندانان 
تەواوبن. یان کە پێشبینی بکرێن ئەستەمن بۆ گەیشتن بە سەالمەتی هەاڵتنیان ڕێگاکانی کە ڕادەکەن و کەسانەی 

 

هاوواڵتیانی گەیارە بە شێوەیەکی قورس بێ بەش کراون لە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان بۆ 
 چەندین مانگ دەبێت. سەرچاوە: ئۆچا/تێمبا لێندن 

لە مرۆیی بۆ بەهاناوەچوونی پالندانان 

، دانراوە لەگەڵ بەرەنگاریەکانموسڵ 

ژماریەکی هەر چ نەبێت بەهۆی 

ئەو کەسانەی کە ڕادەکەن و زۆری 

شوێنی ئارام ڕاکردنیان بۆ ڕێگاکانی 

کە بەڕاست و دروستی ئەستەمن 

 .پێشبینیان بۆ بکرێت
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مرۆیی هاوکارانی لە دەرەوەی شارەکە. سەرەکی ڕووبدات لە سێ ئاڕاستەی ئاوارەبوون دەکرێت کە پێشبینی 
لە بارەی ئەو ڕێگایانەی کە ئاگادارن لەوەی کە هاوواڵتیان لە موسڵ بۆ دڵنیابوون کاردەکەن لەگەڵ دەسەاڵتداران 

، شوێنێکی ئارامبە بە خێرایی بۆ گەیشتن بجولێن ڕێگاکە بە درێژایی بۆ دانراوە بۆ ڕاکردن کە دەتوانن نەخشەیان 
لە لە ناوچەکان شوێنی حەوانەوەی کاتی ئامادەکاریەکانی لەگەڵ ئەگەری و توانای خێوەتگەکان زیادبوونی و 

نیشتەجێکردن دەبێت لە کەس پێویستیان بە  ٠١١١١١خەمالندنێکی شەڕ. ناوچەیەکی سەالمەت لە دووری 
نووسراوی سیستەمەکانی لە ڕێگەی کەس  ٠١١١١١نزیکەی و تەنگەتاوی، شوێنی حەوانەوەی هەڵبژاردەکانی 

پاڵپشتی کردنی دارایی نەبوونی بەهۆی دواخراون و شوێنە تەنگەتاویەکان خێوەتگەکان بنیاتنانی پشتگیری کردن. 
ئامادەن و لەبەردەستدان ڕەشماڵە خێزانیەکان پارچە زەویەك. دابینکردنی ئەستەمیەکان کە هاتوونەتە پێشەوە لە و 

بۆ دابین کردنی شوێنی لە ڕێگادایە کارکردن لە خێوەتگەکان. کەس  ٢١١١١پێشوازی کردن لە نزیکەی بۆ 
بریتی یە لە کارێکی لەپێشینەی لە شوێنی حەوانەوە بۆشاییەکە پڕکردنەوەی کەسی تر.  ٦٠١١١١حەوانەوە بۆ 

، بە پشت دابین بکەنهاوکاری تاکو هەوڵدەدەن لە موسڵ دەمێننەوە، هاوکاران ئەو هاوواڵتیانەی کە بۆ بەپەلە. 
  ئاسایش. هێزەکانی لەالیەن پارێزراون ەو ڕێگایانەی کە کراونەتەوە و بەستن ب

 

کە پێشبینی دەکرێت تەنگەتاوی قۆناغی لە سەرەتادا، سێ قۆناغ. مرۆیی پالن بۆدانراو پێك دێت لە بەهاناوەهاتنی 
ڕزگارکردنی بەپەلەترین پێویستیەکانی ت، جەختکردنەوەکە بریتی دەبێت لەسەر دابین کردنی تا سێ مانگ بخایەنێ

تەندروستی، لەگەڵ خاوێن کردنەوە و و ئاو و تەنگەتاوی شوێنی حەوانەوەی  خزمەتگوزاریەکانی وەکوژیان 
کە ئامانجی بریتی یەکخستن ئەو قۆناغەی کە بەدوای دادێت، قۆناغی و بۆ خواردن. ئامادەکراخۆراکی ئەوانەش 

خزمەتگوزاریە سەرەکیە گونجاوەکان، لەوانە پارچەکانی بەردەوام، لەوانە هاوکاری دابین کردنی دەبێت لە 
جەخت دەکەنەوە لەسەر هاوکارانی مرۆیی کۆتایشدا، لە قۆناغی کوتانی مندااڵن. ئاو و و  خۆراکی ووشك

کات، بە خێراترین پێویستیانە بۆ دەستنیشانکردنی ئەو هاوکاری کردن کاریگەرە و بەردەوامە.  وەی کەدڵنیابوون لە
 لە شوێنە سەرەکیەکان.کۆمەکیە تەنگەتاویەکان پێش وەختەی ئامادەکردنی بۆ لە ڕێگادان هەوڵەکان 

لە چ سەبارەت بەوەی کە چەند کەس پێویستیان بە هاوکاری دەبێت، دێتە پێشەوە بۆ پێشبینی کردن بەرەنگاری 
ئەو داوایانەی ن. سەرەڕای لە سەرچاوەکاکورتهێنان بەهۆی ئەوە زیاتر ئاڵۆزترە بۆ ماوەی چەند، شوێنێك و 

کە لە مانگی هاوکاری بۆ موسڵ $ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی داوای بەپەلەی ٦٠١ە لکە بریتی یە پاڵپشتی دارایی، 
ڕاسیۆنە ەئۆپمانگ و نیو پێش دەستپێکی  ٦دێنە سەر هێل سەرچاوەکان دڵنیابوون لەوەی کە تەموز دەرچوو بۆ 

توخمە سەرەکیەکانی وەکو دەرەنجامێك، زیاتر لە نیوەی پاڵپشتی دارایی کراوە. کە تەنها سەربازیەکان 
 خراپ پاڵپشتیەکی دارایی کەم کراون. بە شێوەیەکی خێوەتگە تەنگەتاویەکان، لەوانە بەهاناوەهاتنەکە، 

 بۆ فەللوجە لە هەفتەکانی ئەم دواییە هەیەزیادبوونێك لە ژمارەی ئاوارە گەڕاوەکان 
 گەڕاونەتەوە بۆ فەللوجە ەوە ئاوارەببوونبەهۆی توندوتیژی کە کەس ٠٠٣٣٣نزیکەی 

بە مانگی ئەیلول، ناوەڕاستی لەوەتەی کەس گەڕاونەتەوە بۆ فەللوجە و ناوچەکانی دەوروبەری  ٠٠١١١نزیکەی 
ە پێکردووە لدەستیان بە فەرمی  ئاوارەکان گەڕانەوەیڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچبەران. گوێرەی ڕاپۆرتی 

هاوکارانی ناوخۆ ڕاپۆرتیان چڕبوونەتەوە. یەکەم مانگی تشرینی لەسەرەتای ی مانگی ئەیلول، بەاڵم ناوەڕاست
هاوواڵتیانی  لە پێشوازی کەلەو گەڕەکانەی دووبارە خەزنکراونەتەوە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان کردووە کە 

و خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان ئاو و هەندێ کێشە هەن لەبارەی جۆرێتی دەکەن، هەرچەندە گەڕاوە 
 دەستنیشان کراون. ناوماڵ کەل و پەلەکانی بەرجەستەبوونی 

مانگی لە دەوروبەری و پوچەڵکردۆتەوە لە شارەکە ئامێری تەقاندنەوەیان  ٠٦٠٠١پۆلیس ڕاپۆرتی کردووە کە 
پاك لە خانووەکانی ناو شارەکە مینە چێندراوەکانیان  ٠٠١کە سەربازیش ڕاپۆرت دەکەن هێزی ، و ئەیلول

ە مەترسی کەوتنە کگەڕانەوەی خێزانەکان زانیاری ئاستی  سەبارەت بە ماون هەرچەندە، نیگەرانیەکانکردۆتەوە. 
لە نێوان شەقامی سەرەکی بە درێژایی ڕێڕەوەکە تەقەمەنیان لێ دەکرێت.  و پاشماوەکانی تری بەر بۆمبەکان

جولەکردن بە دەست دەکەن خەڵکی  بەخۆوە بینیوە، وپاكکردنەوەی بۆمبەکانیان ڕاسیۆنەکانی ەئۆپهیت فەللوجە و 
ناوچە فراوانەکە هێشتا هێزەکانی ئاسایش. کە دەردەچن لەالیەن ڕێنماییەکانی بە گوێرەی ئەو رێگایە بە درێژایی 
 هەیە.  ئەنبارپارێزگای باکوری بەهێزی لە بەشی پێگەی کە ژمارەیەك داعش بەخۆیەوە دەبینێ هێرشەکانی 

هەوڵەکانی لە گەڕەکەکان، ماددە زیان بەخشەکان و تەقەمەنیەکان پاكکردنەوەی دوای فەللوجە، لە شاری 
البردنی زبڵ و لە فەللوجە لەوانە لە ڕێگادان  پڕۆژەکانلە ئێستادا داێت. دوابەدوای بەخێرایی سەقامگیرکردن 

ماوە دامەزراندنی دەرفەتەکانی و گوزەران. ژیان لە بەرهەمهێنان و ڕووناکی ژێرخانی نۆژەنکردنەوەی خاشاك، 
 تازە گەڕاونەتەوە بۆیان کە لەوێ ژیان دەگوزەرێنن بۆ ئەو خەڵکانەی بەرجەستە کراون کورت لەو پڕۆژانە 

بۆ فەللوجە بریتین لە گەڕانەوەکان وەکو دەرەنجامێك. چەند سەد کەسێکی تر ئیش و کاریان پێ دراوە و شارەکە، 

شوێنی  10,014

 ڕەشماڵ لەبەردەستدایە
شوێنی ڕەشماڵ پالنیان بۆ  41,744

  دانراوە یان لە ژێر بنیاتنان دان
هێشتا پێویستیان بە هەڵبژاردەکانی خێزان  74,922

  پەناگەیە لە سیناریۆی پالناندانان بۆ موسڵ

 یەك شوێنی ڕەشماڵ پالنی بۆ دانراوە بۆ شەش کەس. دەسەاڵتداران و هاوکارانی مرۆیی. سەرچاوە: 

کە پێشبینی کردنی بەرەنگاری 

هاوکار بە پێویستیان چەند کەس 

بۆ ماوەی لە چ شوێنێك و دەبێت، 

بەهۆی ئاڵۆزە زیاتر چەند، 

 کورتهێنان لە سەرچاوەکان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

گەڕانەوەی ئاوارەکان بە فەرمی لە 

ناوەڕاستی مانگی ئەیلول دەستی 

پێکردووە، بەاڵم لە سەرەتای 

مانگی تشرینی یەکەم چری 

 بەخۆیەوە بینیوە. 

 

 

 

 

 

 

 

 

کە  700,000خەمالندنێکی 

پێویستیان بە نیشتەجێکردن دەبێت 

لە هەڵبژاردەکانی پەناگە کە لەالیەن 

حکومەت و هاوکارانی مرۆییەوە 

 هاوکاری دەکرێت. 
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نزیکەی وواڵت: تەواوی و  ئەنبارلە سەرانسەری گەڕانەوەی ئاوارەکان جوالنەوەی فراوانتری بەشێكی 
کەس گەڕاونەتەوە بۆ ناوچەی ماڵەکانی خۆیان  ٠٠١١١١و زیاتر لە کەس گەڕاونەتەوە بۆ ئەنبار،  ٦٢١١١١

خێزانە گەڕاوەکان زۆربەی ڕاپۆرتی ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی. بە گوێرەی وواڵت، لەسەرانسەری 
کۆمەکی من لە داواکردنی بەردەواملمالنێ ی چەکداری و بەهۆی بینیەوە بە خاپوورکراوی کۆمەڵگاکانیان 

  مرۆیی. فریاگوزاری 

بە ئاوارەیی لە و ئاوارەببوون لە مانگی ئایار لە فەللوجە کەس کە  ٠٠١١١زیاتر لە زۆرینەی هەرە زۆری 
لەوێ شاری گەشتیاری حەبانیە دەمێننەوە، ، خالیدیە و عامریەی ئەل فەللوجەشوێنەکان لە خێوەتگەکان و 

 دابین کردنی هاوکاری. لە بەردەوامن هاوکارانی مرۆیی 

 

 فشار لەسەر گەڕاندنەوەی ئاوارەکان لە کەرکوك لەبارەی نیگەرانیەکان 

 دەربکرێنبەجێدێڵن لە ترسی ئەوەی پارێزگاکە کردووە کە ڕاپۆرتیان خەڵکی 

 دەستبەسەر داگرتنیو ئاوارەکان بە ناچاری لە گەڕاندنەوەی ڕاپۆرتەکان لەبارەی نیگەرانن هاوکارانی مرۆیی 
لە گەڕەکێك  ٠٦و لەیالن بۆ ئاوارەبووان لە خێوەتگەی خێزان  ٠٠١١نزیکەی لە کەرکوك. بەڵگەنامەکان 

 بگەڕێنەوەتاکو دەسەاڵتدارانی ناوخۆ ئاگادارکردنەوەیان وەرگرتووە لەالیەن کەرکوك ڕاپۆرتیان کردووە کە 
ی ٦٦لە ڕۆژی لە کەرکوك لەیالن لە خێوەتگەی ئاوارەی ناوخۆ گوازتراونەتەوە  ٠٠١نزیکەی . شوێنی خۆیان

و  ٠٠لە نێوان بەجێبێڵن لەیالن خێوەتگەی تاکو هەڵبژێردراون کەس  ٠١١١نزیکەی ڕاپۆرت کراوە، ئەیلول. 
 ڕووبدات. دەستوەردان لەالیەن دەسەاڵتداران، پێش ئەوەی ئاگادارکردنەوەکان وەرگرتنی لە دوای ئەیلول ی ٦٠

خەڵکی کە بەڕەچەڵك هەڵپەسارد ئاوارەکانیان ناوخۆ دەرکردنی دەسەاڵتدارانی ، ولمانگی ئەیلهەروەك لە کۆتایی 
 نەبوونی ئەمن و ئاسایش لەو ناوچانە. بەهۆی یەثریبن فەللوجە و بەلەد و بێجی و 

دەبێت خۆبەخشانە و بۆ ماڵەکانی خۆیان ئاوارە ناوخۆییەکان بۆ گەڕانەوەی بانگەشە دەکەن مرۆیی هاوکارانی 
% لەسەدای ئەوانەی ٢٠کەس بۆ  ٠٠١١١١نزیکەی ی، ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتبە گوێرەی سەالمەت بێت. 

 لە کەرکوك. لە ئاوارەیی ژیان دەگوزەرێنن لە ئێستادا  –دیالە، نەینەوا و سەاڵحەددینن ئەنبار، خەڵکی کە 

 وانای پاڵپشتی کردنی دارایی زیاترەلە تپێویستیە مرۆییەکان 

 لە پاڵپشتی کردنی داراییکەمی بەهۆی ناچارن کە هەڵبپەسێردرێن خزمەتگوزاریە پالن بۆ دانراوەکان 

پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی پاڵپشتی دارایی پێویستی $ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی ٠٢٠بڕی لەسەدای  ٠٠نزیکەی 
زیاتر لە دەرەنجامێك، وەکو پڕکراوەتەوە. پێویستیەکانی  –مرۆیی عێراق ڕاسیۆنی ەئۆپبڕبڕەی  – ٦١٠٢بۆ ساڵی 

زیاتریش بەرنامەی داخستنی و دەستیان پێ نەکرێت، لەوانەیە یان داخراون یان بەرنامە پالن بۆ دانراوەکان  نیوەی
لە بەهێزکردنێك وەرنەگیرێت. ئەو پاڵپشتیە داراییەی کە پێویستە داهاتوودا ئەگەر لە مانگەکانی بە دوای دادێت 

بۆ کە بەناچاری داخرابوون، چااڵکیەکانی بەپەلە پێویستە بۆ دووبارە دەستپێکردنەوەی پاڵپشتی کردنی دارایی 
هێلی بەرنامەکانی لە داخستنی زیاتری ڕێگەگرتن کە پێویستە بۆ دەستپێکردنەوە و ئەوانەی چااڵککردنەوەی 

 سەرەکی. 

 ٦٣٠٢ساڵی  لەپالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی عێراق  بۆپاڵپشتی کردنی دارایی ئاستی 

 
 ٦١٠٢ تشرینی یەکەمیی ٠١هەروەك لە کردنی دارایی بەدواداچوونی پاڵپشتی  خزمەتگوزاریلەسەر  پاڵپشتی دارایی ڕاپۆرتکراو  ڕەنگدانەوەی،  http://fts.unocha.orgسەرچاوە: 

 -)سیستەمی بەدواداچوونی دارایی لە ڕێگەی ماڵپەڕی بەدواداچوونی دارایی ئۆچا ڕابگەێنن بە خزمەتگوزاری کە ، هاندراون وەرگرانسەکانی ئاژو کۆمەك بەخشان هاوکارانی مرۆیی، لەوانە هەموو 
http://fts.unocha.org  ) ئیمەیڵ کردن بۆلە ڕێگەی  بەشداری کردنەکانی ترلە پارەی کاش وfts@un.org .  

 کارە لەپێشینە تەنگەتاویەکان دۆالری ئەمەریکی تەرخان دەکات بۆ $ ملیۆن ٠٣بەکۆمەڵ سندوقی 

ئەمەریکی ملیۆن دۆالری $ ٠١بۆ ئەم ساڵ بۆ عێراق مرۆیی بەکۆمەڵی سندوقی ستاندەری تەرخانکردنی دووەم 
لە بۆشاییە گرنگەکان دەستنیشانکردنی و بۆ بەهاناوەهاتنی موسڵ ئامادەکاری کردنی بۆ هاوکاری تەرخانکردووە 
$ ٠٠.٠پارە کە دەکاتە بڕە زۆرەی ئەو مرۆیی. لە پالنی بەهاناوەهاتنی هێلی سەرەکی تەنگەتاوی بەهاناوەهاتنی 

و بنیات دەنێن کە خێوەتگە تەنگەتاویەکان بۆ ئەو هاوکارانەی تەرخانکرابوو ، ئەمەریکی دۆالریملیۆن 
پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان " گروپی خێوەتگایانەبۆ ئەو دابین دەکەن خزمەتگوزاریەکان ئاو و تەوالێتەکان، 

پاك و خاوێنی و خاوێنکردنەوە و ئاو و گروپەکانی ئەمەریکی وەرگرتووە دوای ئەویش $ ملیۆن دۆالری ٠٠
 ان وەرگرتووە. $ دۆالری ئەمەریکیملیۆن  ٠١،٠وەرگرتووە و $ ملیۆن دۆالری ئەمەریکیان ٠٦کە تەندروستی، 

 

$362m  ملیۆن دۆالری ئەمەریکی کورت دەهێنێت بۆ پڕکردنەوەی

 پێویستیە مرۆییەکان 

ملیۆن دۆالری ئەمەریکی لە  499$
 پاڵپشتی دارایی وەرگیراوە 

$861m 

داوای بەپەلەی 
کۆمەکی 

 فریاگوزاری
 

ئەو بڕە پارەیەی کە تەرخانکراوە 

ملیۆن  ٠٠.٠بۆ هاوکاران بڕەکەی 

دۆالری ئەمەریکی یە کە بۆ 

بنیاتنانی خێوەتگە تەنگەتاویەکان و 

دابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی 

تەوالێتەکان و ئاو و تەندروستی بۆ 

 ئەو خێوەتگایانە. 

 

 

 

 

 

 

 

زیاتر لە نیوەی بەرنامە پالن 

بۆدانراوەکان لەم ساڵ یان 

دادەخرێن یان لەوانەیە دەستیان پێ 

نەکرێت بەهۆی نەبوونی پاڵپشتی 

 کردنی دارایی، 

 

 

 

 

 

 

سەردانمان بکەن لەسەر 

 هێلی ئینتەرنێت

هاوکارانی مرۆیی بانگەشە دەکەن 

کە هەر گەڕانەوەیەکی ئاوارەکان 

بۆ ماڵەکانی خۆیان دەبێت بە 

خۆبەخشانە و سەالمەتی ئەنجام 

 بدرێت. 

 

 

 

 

 

 

http://www.unocha.org/iraq
http://fts.unocha.org/
http://fts.unocha.org/
http://fts.unocha.org/
mailto:fts@un.org
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