
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

  
 

 
 

لە ئەلخەنزانیە بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان کچێکی ئاوارە لە تکریت ئاو کۆدەکاتەوە لە خێوەتگەی 

 بۆ مندااڵنبەغدا. سەرچاوە: لەالیەن خوزەیی لە ڕێکخراوی نەتەوە کگرتووەکان 

 هەواڵە سەرەکیەکان

  بارودۆخی مرۆیی لە عێراق خراپتردەبێت و

زیاتر ئاڵۆزی گەشە دەسێنێت، هەروەك 

نێ درێژدەبێتەوە، تواناکانی خۆگونجاندن ملمال

الواز دەبێت و پاڵپشتی کردنی دارایی کورت 

 دەهێنێت. 

  ،کۆلێرا لەسەرتاسەری وواڵت باڵوبۆتەوە

حالەتی پشتڕاستکراو  ١٦٠٠لەگەڵ زیاتر لە 

مردن دوای مانگێك لە  حالەتی لەگەڵ دوو

 باڵوبوونەوەی نەخۆشیەکە ڕاگەیەندراوە.

  نەبوونی ئەمن و ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان و

هۆی ئاوارەبوونی تازە لە  ئاسایش دەبنە

  پارێزگاکانی سەاڵحەددین و ئەنبار. 

ژمارەکان  

 #  ئەو خەڵکانەی
کە پێویستیان بە 
 هاوکاریە

 8.6ملیۆن 

 # 
  ئەو خەڵکانەی

کە کراونەتە 
ئامانج بۆ 
هاوکاری 
 کردنیان 

 5.6ملیۆن 

 #  بریتین لە
ئاوارەکەسانی   

  

 3.2ملیۆن 

 لەو کەسانەی کە 
لەدەرەوەی  #

خێوەتگەکان 
ژیان 

 دەگوزەرێنن

 2.9ملیۆن 

 #  ئەو کەسانەی
کە زیانیان 
بەرکەوتووە لە 
کۆمەڵگا 

  خانەخوێکان

 3.2ملیۆن 

 #  
  پەنابەرانی

 سوری

 0.25ملیۆن 

سەرچاوە: پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی/ تێڕوانینی 
 پێویستیە مرۆییەکان

ی  ا و ا ید ی رۆ م  

 پاڵپشتی کردنی دارایی

ملیۆن دۆالر داواکراوە ٤٩٨
بۆ مانگی تەموز تاکو مانگی 

)بە  ٢٠١٥کانوونی یەکەمی 
 دۆالری ئەمەریکی(

 
ملیۆن دۆالری  ٢٠٤لەسەدای )٤١

 ئەمەریکی(
پاڵپشتی کردنی دارایی لە بەرامبەر 

پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی لە مانگی 
متەموز تاکو مانگی کانوونی یەکە  

 
ملیۆن دۆالری ئەمەریکی کۆی پاڵپشتی  ٦١٨

کردنی دارایی مرۆیی کە بۆ عێراق لە ساڵی 
وەرگیراوە ٢٠١٥  

Source: http://fts.unocha.org 
)ڕەنگدانەوەی ڕاپۆرتی پاڵپشتی کردنی دارایی لەسەر سیستەمی بەدواداچوونی 

  ٢٠١٥ی تشرینی یەکەمی ١٩دارایی لە ڕۆژی 

 http://fts.unocha.org :سەرچاوە: ماڵپەڕی
 

 بارودۆخە مرۆییەکان خراپتر دەبن

 ٢٠١٤مانگی کانوونی دووەمی خۆیان ڕایان کردووە لەوەتەی ملیۆن کەس لە ماڵەکانی  ٣.٢زیاتر لە 

هەروەك ملمالنێ درێژ دەبێتەوە، ئاڵۆزی زیاتر گەشە دەسێنێت، بارودۆخی مرۆیی لە عێراق خراپتر دەبێت و 

داوای کە ئەو عێراقیانەی ژمارەی پاڵپشتی کردنی دارایی کورت دەهێنێت. الواز دەبن و خۆگونجاندن تواناکانی 

 کەس. ملیۆن  ٨.٦ لە زیادی کردووە بۆ زیاترهاوکاری مرۆیی دەکەن 

مانگی کانوونی دووەمی ڕایانکردووە لەوەتەی خۆیان ماڵەکانی لە کە ملیۆن کەس  ٣.٢ئەمەش تیایدا زیاتر لە 

ئێستا ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی، لەالیەن ئاوارەبووان سیستەمی بەدواداچوونی بەگوێرەی دواهەمین . ٢٠١٤

شوێنی  ٣٤٧٦قەزا و  ١٠٣لەسەرتاسەری خێزان(  ٥٣٤٤٥٦ئاوارەی ناوخۆیی کە دەکاتە ) ٣٢٠٦٧٣٦زیاتر لە 

کە دەکاتە لەسەدای  ٨٧، نزیکەی کردووە انزیادی ژمارەی ئەو کەسانەی کە . لەپەرش و باڵوبوونەتەوە عێراق

زیاتر لە نیوەی تەنها . ڕایان کردووەسەاڵحەددین نەینەوا و ئەنبار و پارێزگاکانی لە  کەس(ملیۆن  ٢،٨)نزیکەی 

ڕایانکردووە،  ٢٠١٥ی نیسانی ١ڕۆژی لە ئەنبار لەوەتەی  کەس بەهۆی نەبوونی ئەمن و ئاسایشملیۆنێك 

 دهۆكبەغدا و ئەنبار و لە پارێزگاکانی  دالە ئێستاملیۆن کەس  ١،٦نزیکەی ڕومادی. قەیرانی دوابەدوای 

    ئاوارەبوون. 

٢٠١٤مانگی کانوونی دووەمی کردووە لەوەتەی  انملیۆن کەس زیادی ٣.٢   ڵەکانی خۆیانکەس گەڕاونەتەوە بۆ ما ٤٠٠٠٠٠  

  سەرچاوە: ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی

 ئاوارەبوونی تازەلە میانەی  گەڕانەوەی ئاوارەکان ڕوودەدات

کە بەم دواییە گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان کەس خەملێنراون  ٤٠٠٠٠٠کۆتایی مانگی ئەیلول، زیاتر لە لە 

چوون بەرەو سەاڵحەددین و لەسەدای ئەو کەسانەی کە دەگەڕێنەوە  ٥٤نزیکەی حکومەت. کەوتە ژێر کۆنتڕۆڵی 

کەس  ١٠٥٠٠نزیکەی ئۆکتۆبەر، ی ١٧و  ١٣لە نێوان لەسەدای چوون بەرەو قەزای تکریت بەتەنها.  ٣٩

مانگی یەکەمی لە دووهەفتەی کەس گەڕاونەتەوە بۆ دیالە  ١٣٠٠٠نزیکەی لەوکاتەی گەڕاونەتەوە بۆ سەاڵحەددین 

لەسەدای کەسانی ئاوارە لە ئامادەکاریەکانی  ٢٠نزیکەی ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی بەگوێرەی ، یەکەمتشرینی 

لەگەڵ  گرنگ دەمێنێتەوە کینیگەرانیەشوێنی حەوانەوەی ناڕێك وەکو  ،ەوانەوەی خراپدا ژیان دەگوزەرێننشوێنی ح

 هەواڵنامەی مرۆیی 
 عێراق

دەرچووە ٢٠١٥ی ی تشرینی یەکەم٢٠ی تشرینی یەکەم/ لە ڕۆژی ١٥-١   

ڕاپۆرتەدالەم    
ملیۆن ٣.٢ئاوارەبوونی زیاتر لە  ١الپەڕە    

٢الپەڕە  حالەتەکانی کۆلێرا بەرزدەبنەوە  

اسیۆنە سەربازیەکان و نەبوونی ئەمن و ئاسایش ڕئۆپە ٣الپەڕە   

 هێواشی لە پاڵپشتی کردنی دارایی مرۆیی  ٤الپەڕە 

 

 

http://fts.unocha.org/
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گروپەکان  
یان سەرکردایەتی هاوبەشی  سەرکردایەتی

 ڕێکخراوەکان

 
بەڕێوەبردن و 

هەماهەنگیکردنی 
 خێوەتگە

 
ڕێکخراوی کۆمیسیاری 

بااڵی نەتەوە 
یەکگرتووەکان 

 بۆ پەنابەران
ئەنجومەنی پەنابەری 

 نەرویجی

 یونیسێف پەروەردە
 مندااڵن بپارێزن

فریاگوزاری ژیان و 
 –گوزەران 

یەکگرتوویی 
 کۆمەاڵیەتی

 

 ڕێکخراوی
پڕۆگرامی پەرەپێدانی 

نەتەوە 
 یەکگرتووەکان

ئەنجومەنی پەنابەری 
 دانیمارکی

گروپی پەیوەندیە 
 فریاگوزاریەکان 

پڕۆگرامی خۆراکی 
 جیهانی

 پڕۆگرامی خۆراکی جیهانی ئەمن و ئاسایشی خۆراك
ACTED 

ڕێکخراوی تەندروستی  تەندروستی
 جیهانی

IMC 

 کەل و پەلەکان
یهانیج ۆراکیخ ڕۆگرامیپ  

  پاراستن 
 

 پاراستنی مندااڵن
 

 
توندوتیژی لەسەر 

 بنەمای ڕەگەزی
 

 هەڵگرتنەوەیکاری  -
 مین

 
 و زەوی و نیشتەجێبوون

 موڵك
-  

 

UNHCR 
DRC 

UNICEF 
Save the 

Childre
n 

سندوقی نەتەوە 
یەکگرتووەکان 

 بۆ دانیشتوان

NRC 
UNMAS 

MAG 
UNHCR  

ئەنجومەنی پەنابەری 
 نەرویجی

شوێنی حەوانەوە و  -
و پەلە کەل 

 ناخۆراکیەکان

ڕێکخراوی کۆمیسیاری 
بااڵی نەتەوە 

یەکگرتووەکان 
 بۆ پەنابەران

NRC 

ئاو و خاوێن کردنەوە  -
 و پاك و خاوێنی

             یونیسێف
ACF 

هەماهەنگی و  -
 خزمەتگوزاری باو

 ئۆچا
NCCI 

پارەی کاش بۆ فرە  -
 مەبەست

ڕێکخراوی کۆمیسیاری 
بااڵی نەتەوە 

یەکگرتووەکان 
پەنابەرانبۆ   

Mercy Corps 

میکانیزمی 
بەهاناوەهاتنی 

 بەپەلە

 ۆراکیخ ڕۆگرامیپ
یهانیج  

 
 

 

شوێنی لە کە ئەو کەسانەی ژیان دەگوزەرێنن. ژمارەی کەسانی ئاوارە کە لە دەرەوەی خێوەتگەکان لەسەدای  ٩٠

کۆتایی مانگی ئاب و لە نێوان کەس  ٥٥٠٠زیادی کردووە بۆ نزیکەی نەگونجاو ژیان دەگوزەرێنن حەوانەوەی 

ئایینیەکان، باڵەخانە نافەرمی، حەوانەوەی کە لە شوێنەکانی ئەو کەسانەی بەمەش ژمارەی مانگی ئەیلول. کۆتایی 

کەس.  ٦٢٠٠٠٠ژیان دەگوزەرێنن دەبێتە زیاتر لە چۆڵکراوەکان و باڵەخانە تەواونەکراوەکان و قوتابخانەکان 

لەگەڵ و موتێلەکان خانوی بەکرێ گیراو، ئوتێلەکان و تایبەت وەکو دامەزراوەی زۆربەی ئەو کەسانەی کە لە 

لەگەڵ خۆگونجاندنیان توانای و بۆ ماوەی زیاتر لە ساڵێك دەبێت ئاوارەبوون خانەخوێ ژیان دەگوزەرێنن خێزانانی 

 الواز دەبێت. بارودۆخەکە 

 

 

 :http://bit.ly/VULVpg ئەم ماڵپەڕە بکەسەیری لە عێراق تکایە بەدواداچوونی ئاوارەبووان بۆ زانیاری زیاتر لەسەر دواهەمین 

نەخۆشی کۆلێراباڵوبوونەوەی بۆ جڵەوگرتنی بەهاناوەهاتنی فریاگوزاری   

 . پشتڕاستکراونەتەوە وواڵتلەسەرتاسەری حالەتی نەخۆشی کۆلێرا  ١٦٠٠زیاتر لە 

مانگێك دوای یەکەم، مانگی تشرینی ی ١٥لە 

حالەتە ژمارەی کۆلێرا، باڵوبوونەوەی 

نەخۆشی کۆلێرا لە تاقیگە پشتڕاستکراوەکانی 

حالەت،  ١٦٠٠بۆ زیاتر لە بەرزبووەتەوە 

و تەندروستی وەزارەتی ڕاپۆرتی بەگوێرەی 

 جیهانی. تەندروستی ڕێکخراوی 

زیانی کە زۆرترین ئەو پارێزگایەی 

کە لەو شوێنەی بابل بەرکەوتووە بریتی یە لە 

حالەتە لەسەدای  ٤٠زیاتر لە 

دوابەدوای ڕاپۆرت کراون، پشتڕاستکراوەکان 

قادسیە. موثنی و بەغدا و ئەویش پارێزگاکانی 

؛ ەمردن پشتڕاستکراونەتەودوو حاڵەتی 

 لە بابل.  ئەویتریانلە بەغدا و یەکێكیان 

مانگی تشرینی یەکەم، ی ٢ڕۆژی لەوەتەی 

نەخۆشی کۆلێرا کە بە ڕەچەڵەك پێنج حالەتی 

اپۆرت کراون و لە کوەیت ڕعێراقین خەڵکی 

لەوەتەی هاوردە لە بەحرەین یەك حالەتی 

 هۆکارەمانگی تشرینی یەکەم. ی ٨ڕۆژی 
کلۆری نەبوونی دابین کردنی ئاو و سیستەمە لەکارکەوتووەکانی کۆلێرا بریتین لە نەخۆشی زیادبوونی سەرەکیەکانی 

مرۆیی فریاگوزاری نەخۆشی کۆلێرا لە میانەی باڵوبوونەوەیەکی ئاوی خاوێن. لە وواڵت بۆ دابین کردنی پێویست 

رتن لە ەگڕێگخێرا بۆ کۆنتڕۆڵکردن و بەهاناوەهاتنی تیشك دەخاتە سەر پێویستی بۆ بەهێزکردنی بەرفراوان 

پەنابەرانی تێدایە ئاوارە و زۆری تر کە جەختکردنەوەیەکی ئەو نەخۆشیە بۆ ناوچەکانی  یزیاترنەبوونەوەی وباڵ

ئەو نەخۆشیە زیاتری لە باڵوبوونەوەی ڕێگریکردن ئەو نەخۆشیانە ببن. توشی کە ئەوەیان هەیە بەتایبەتی ئەگەری 

کارێكی لە کۆتایی مانگی تشرینی یەکەم بریتی یە لە  بۆ پارێزگاکانی کەربەال و نەجەفهاواڵتیان گەشتی لە ماوەی 

  لەپێشینە.

نەخۆشی کۆلێراباڵوبوونەوەی لەسەر کۆنتڕۆڵکردنی فریاگوزاری جەختکردنەوەکانی بەهاناوەهاتنی   

نەخۆشی باڵوبوونەوەی بۆ جڵەوگرتنی فریاگوزاری سەرکردایەتی دەکات لە بەهاناوەهاتنی تەندروستی وەزارەتی 

و جیهانی تەندروستی کە پێك دێن لە ڕێکخراوی کۆلێرا، کاری هێزی لەالیەن تەکنیکی هاوکاری کۆلێرا لەگەڵ 

لەسەر هاوکاری کردنی بەهاناوەهاتن جەختکردنەوەکانی اڵن. دابۆ مننەتەوە یەکگرتووەکان ڕێکخراوی 

لە دڵنیابوون ئاو و جۆری چاودێری کردنی لە ڕێگەی  پاك و خاوێنیخاوێن کردنەوە و ئاو و چااڵکیەکانی 

 چارەسەکردنیلە سەنتەرەکانی پاشماوە بەڕێوەبردنی و تەندروستیەکان شیاو لە ناو باڵەخانە بە ئاوی دەستگەیشتن 

 لەسەدا% خەڵك  جۆری شوێنی حەوانەوە

 69 2,197,542  دامەزراوە تایبەتیەکان

ی خراپشوێنی حەوانەوە کانیئامادەکاریە   622,002 20 

 8 271,116 خێوەتگەکان

 2 78,822 نەزانراو

 
نەخۆشی کۆلێرا لە عێراق. سەرچاوە: وەزارەتی تەندروستی و باڵوبوونەوەی 

  ڕێخکراوی تەندروستی جیهانی 

 

http://www.unocha.org/somalia
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 مانگی تشرینی یەکەملە ناوەڕاستی خەڵکانی ئاوارە دەگەنە حەجاج لە سەاڵحەددین 

  سۆرو. سەرچاوە: لەالیەن 

بۆ دەکەنە کاری لەپێشینە فریاگوزاری پزیشکی خزمەتگوزاریەکانی دابین کردنی تەندروستیش هاوکارانی  کۆلێرا.

چارەسەرکردنی سەنتەرەکانی بە هاوکاری کردنی زیانیان بەرکەوتووە کۆلێرا کە بەهۆی نەخۆشی ئەو کەسانەی 

کۆلێرا لە چارەسەری کچان و کوڕان دەستیان دەگات بە و ئافرەتان، پیاوان لەوەی کە بۆ دڵنیابوون نامەرکەزی 

لەسەر نەخۆشی ستافی پزیشکی مەشقکردن بە کۆمەڵگاکانی خۆیان، 

   کۆلێرا.

بەرجەستەکردنی حالەتی نەخۆشی کۆلێرا و بەڕێوەبردنی 

نەخۆشیەکە باڵوبوونەوەی لەوەتەی ئیسحالی. نەخۆشی پێداویستیەکانی 

ئاو ئەکوا بۆ  پاكژکردنەوەی حەبی ملیۆن  ١، ونڕاگەیەندرا

گالۆن و  ٥٠٠٠٠تانکی ئاو و  ١٠٠٠ئەوەشدا بۆ لەگەڵ دابەشکراون 

چاودێری بوتڵی ئاو.  ٢٠٠٠٠٠و خێزانی ئاوی پێداویستی  ١٠٠٠

مەیدانی لێکۆڵینەوەی لەگەڵ تیمەکانی خێراتر کراوە نەخۆشیەکە کردنی 

بۆ ناوچە زیان بەرکەوتووەکان کە تەندروستی چاودێری دابینکارانی و 

پێداویستی  ١٥پێش وەختە ئەوەشدا بۆ کۆگا کە لەگەڵ نێردراون. 

کە بڕەکەی تەندروستی، بۆ وەزارەتی گەیەندراون ئیسحالی نەخۆشی 

حالەتی نەخۆشی کۆلێرا.  ٨٥٠٠چارەسەرکردنی بەش دەکات بۆ 

خێرا لە بەخشینی بەهاناوەهاتنی ئۆچا ئاسانکاری دەکات لە نووسینگەی 

بۆ فریاگوزاری پاڵپشتی دارایی بەهاناوەهاتنی  ناوەندی ڕێگەی

لە بەهاناوەهاتن بۆ پاك و خاوێنی خاوێن کردنەوە و و ئاو و تەندروستی بەشێك لە پێویستیەکانی پڕکردنەوەی 

  نەخۆشیەکە. باڵوبوونەوەی 

  ئیفلیجیعێراق لە هەبوونی لە وواڵت بۆ پاراستنی کوتان بەرفراوانی ڵمەتی هە

 ٥.٩بریتی بوو لە ئامانجی ئیفلیجی کە وواڵت بۆ کوتان لە دژی نەخۆشی بەرفراوانی هەفتەیی درێژی هەڵمەتێکی 

وەزارەتی کۆتایی پێهات. ی تشرینی یەکەم ١١لە ڕۆژی لە خوار پێنج ساڵەوەیە منداڵ کە تەمەنیان ملیۆن 

نزیکەی هاوکاران و بۆ مندااڵن ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و تەندروستی جیهانی تەندروستی، ڕێکخراوی 

تیمەکانی کردنی بۆ هاوکاری پێشەوەیان ناردووە هێلی سەرپەرشتیاری  ١٩٠٠کوتان و  دوو کەسی تیمی ١٣٠٠٠

لەسەر چۆنیەتی هۆشیاری بۆ بەرزکردنەوەی بەکارهێنراوە  هەڵمەتەکەهەروەها . مەیدانیئاستی لەسەر کوتان 

ملیۆن  ٥زیاتر لە . لەسەرەمەترسیان زۆرترین کە  ناوچانەن ولە نەخۆشی کۆلێرا بۆ ئەو کەسانەی لەرتن ەگڕێگ

مەترسیان لەسەرە منداڵ ملیۆنێك نیوەی نزیکەی ەرچەندە، . هندرابووێدەستیان پێ گە کوتانتیمەکانی لەالیەن منداڵ 

لە لەوانە  بەهۆی ملمالنێ لە ناوچە زیان بەرکەوتووەکان  ئەمن و ئاسایشێگریەکانی ڕبەهۆی لەوەی کە نەکوترابن 

خوار نیشتمانی لەسەر ئاستی کوتان بەرنامەکانی ین. سەاڵحەددکەرکوك و بەشەکانی ئەنبار و نەینەوا و پارێزگاکانی 

خزمەتگوزاریە پچڕانی بەهۆی هەبووە  وەکاریگەریان بەسەرەئەوانیش کە ئەمن و ئاسایشیان تێدا نیە لەو ناوچانەی 

 ٢٠١٤لە عێراق لە مانگی نیسانی نەخۆشی ئیفلیجی حالەتی دواهەمین تەندروستی. چاودێری سەرەکیەکانی 

ئیفلیجی بوون دەرهێنراوە، کە تووشی ئەو وواڵتانەی عێراق لە لیستی  ٢٠١٥لە مانگی ئایاری . بووڕاپۆرت کرا

 بەو نەخۆشیە. بۆ دووبارە تووشبوون هێشتا ئەگەری هەیە بەاڵم 

 

 نە سەربازیەکان بەردەوامیان هەیەئۆپەراسیۆو نەبوونی ئەمن و ئاسایش 

 کە لە هێرشەکان ڕادەکەنبۆ هاوواڵتیان مەزن نیگەرانیەکی بریتی یە لە بە سەالمەتی دەستگەیشتن 

هاوپەیمانانی و هێزەکانی ئاسایشی عێراقی 

بۆ ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانیان بەردەوامن لە 

داعش، لەدەستی  ناوچەکاندووبارە گرتنەوەی 

لە سەاڵحەددین و بێجی لە دەوروبەری بەتایبەتی 

لە میانەی فەلوجە لە ئەنبار. و ڕومادی دەوروبەری 

زیادبوونی ڕاپۆرتە پشتڕاستنەکراوەکانی 

ێك ڕاپۆرت هەبوون هەندئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان 

ڕومادی و بەنیازن هاواڵتیان کە سەبارەت بەوەی 

بە دەستگەیشتن هەرچەندە، فەلوجە بەجێبێڵن. 

وەکو لە ناوچە ملمالنێکان بۆ هاواڵتیان سەالمەتی 

 نیگەرانیەك دەمێنێتەوە. 

خاڵی پشکنینی ی مانگی تشرینی یەکەم، لە ناوەڕاست

نزیکەی  ئەنبار،لەناوخودی . بە پچڕ پچڕی داخرا کردنبۆ هاتوچۆبەغدا ئەنبار و پارێزگاکانی لە نێوان بیزبز پردی 

 

ۆشی کۆلێرا ڕاپۆرت کراوە بە نەخحالەتە گومانلێکراوەکانی 
 ی تشرینی یەکەم ١٢ی ئەیلول تاکو ١٢ڕەگەز لە 

ڕێکخراوی وەزارەتی تەندروستی و سەرچاوە: 
 جیهانی تەندروستی 

56% 

44% 

نەخۆشی لەوەتەی باڵوبوونەوەی 

ملیۆن  ١کۆلێرا ڕاگەێندراوە، 

حەبی ئەکوا بۆ پاکژکردنەوەی ئاو 

تانکی  ١٠٠٠لەگەڵ دابەشکراون 

 ١٠٠٠گالۆن و  ٥٠٠٠٠و 

پێداویستی ئاوی خێزانی  و 

 بوتڵی ئاو.  ٢٠٠٠٠٠

 

 

 

 

 

 

 

ملیۆن منداڵ دەستیان  ٥زیاتر لە 

تیمەکانی پێ گەێندراوە لەالیەن 

 کوتان

 

 

 

 

 

 

 

 

تازە بۆ ئاوارە خێوەتگەیەکی 

ناوخۆییەکان دەرگاکەی کرایەوە لە 

ئامریات ئەلفەلوجە بۆ دابین کردنی 

 ٣٠٠٠شوێنی حەوانەوە بۆ 

 ئاوارەی عێراق.
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بۆ هەڵبژاردەکان کەمبوونەوەی گەمارۆ دا ماونەتەوە لەگەڵ بارودۆخەکانی لە ژێر کەس لە حەدیثە  ٨٠٠٠٠

خاڵەکانی  یپەڕینەوەلە ئەستەمیەکان لە ڕاپۆرت کردنی بەردەوامن هاوکاران ئەنبار، دەستگەیشتن بە سەالمەتی. لە 

 لە کەربەالوە بەرەو نخەیب. بەتایبەتی پشکنین، 

سێ کیلۆمەتر لە دەرگای کراوەتەوە کە نزیکەی تازە بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان خێوەتگەیەکی لە ئامریەت ئەلفەلوجە، 

ئاوارەی عێراقی دابین بکات.  ٣٠٠٠نزیکەی حەوانەوە بۆ شوێنی دەتوانێت خێوەتگەکە پردی بیزبزەوە دوورە. 

 کە پێشبینیزیاتر لەوەی ی تشرینی یەکەم، لەگەڵ ١٩لە ڕۆژی کەس چوونەتە ناو خێوەتگەکە  ٣٠٠هەندێ لە 

تانکیەکی ئاو و ئامێری چێشتخانە و فڕن و فەرشەکان و گەیشتوون کە ئەو کەسانەی ڕۆژانی داهاتوو. دەکرێت لە 

 نیشتەجێبن.تاکو یارمەتیان بدەن  یان وەرگرتووەوماڵناتری کەل و پەلەکانی ساردکەرەوەیەکی هەوا و 

ڕاپۆرت مانگی تشرینی یەکەم ناوەڕاستی بێجی لە سەاڵحەددین لەوەتەی لە دەوروبەری سیۆنە سەربازیەکان ائۆپەڕ

بەگوێرەی ئەلبو توامە، حەجاج و جاریش،  ناوچەی کەس بۆتازەی هەزاران بۆتە هۆی ئاوارەبوونێکی کراوە کە 

بەپەلە بەهاناوەهاتنی پێداویستی گەیاندنی دەستیان کردووە بە مرۆیی هاوکارانی لە شوێنەکە. ڕاپۆرتە سەرەتاییەکان 

تازە کە بۆ ئەوانەی پاك وخاوێنی پێداویستی ئاوی شیاو بۆ خواردنەوە و خۆراکی ئامادە بۆ خواردن، بە پێدانی 

  .ئاوارەبوون

تاکو او سەاڵحەددین، لەوانە ئاوارەبوونی تازە بۆ نبۆتە هۆی لە حەوێجە و شرگاتیش چەکداریەکان پێکدادانە 

 . باشور لە سامەڕائەوپەڕی 

کردووە کە  ڕاپۆرتیی مانگی تشرینی یەکەم ١لە ڕۆژی  بۆ عێراقنەتەوە یەکگرتووەکان هاوکاری نێردەی 

لەسەرتاسەری وواڵت لە برینداربوون هاواڵتی تریش  ٩٢٥و کوژراون هاواڵتی عێراقی  ٥٣٧بەالیەنی کەمەوە 

 لە ئەنبار. قوربانیان  ەكژمارەیو مەدەنی پۆلیسی ئەمەش تیایدا لەوانە . ٢٠١٥مانگی ئەیلولی 

 

 نائارامی نانەوەی دەبێتە هۆی لە سلێمانی ۆپیشاندانەکان خ

ە بارگرژیمووچەکان و بە پێنەدانی کە پەیوەندی سلێمانی سەرتاسەری لە ناوچەکانی زنجیرەیەك لە خۆپیشاندانەکان 

گۆڕان بۆ خۆپیشاندانەکان ئاڕاستەی مانگی تشرینی یەکەم. یەکەمی سیاسیەکانەوە هەبوو ڕوویاندا لە هەفتەی 

 قوربانی هاواڵتیانی لێکەوتەوە.  وتوندوتیژی 

ەوەنهێواش دەب لە ڕووی داراییەوە مرۆییبەشداریەکردنەکانی   

 گەشەسەندووەکان پێویستیە بۆ پڕکردنەوەی  نبەردەوام کلیلی سەرەکیڵپشتی کردنی دارایی پێشبینیکراو و وپا

 ساڵی ڕابردوو، بەپێدانیلە ماوەی عێراقی البردووە ملیۆن  ٢زیاتر لە ش و ئازاری ێئهاوکاری نێودەوڵەتی 

بەردەم  توونەهاکە بەرەنگاریەکان پاراستن، سەرەڕای ئاو و شوێنی حەوانەوە و پزیشكی و خۆراك و  هاوکاری

بەرەو پاڵپشتی کردنی دارایی بارودۆخی لەوکاتەی هەرچەندە، قەیران. ئالۆزیەکانی خێرا و قۆناغی بەهۆی 

لەچاو هێشتا کەمە پاڵپشتی کردنی دارایی ڕاگەیاندووە، تازەیان داوای بەم دواییە کۆمەکبەخشان و باشترچووە 

  . درەنگ دەگات لەم ساڵپاڵپشتی کردنی دارایی و گەشەسەندووەکان پێویستیە 

لەو ئەمەریکی، دۆالری ملیۆن  ٦١٨بریتی یە لە  ٢٠١٥بۆ عێراق لە ساڵی هەموو پاڵپشتی دارایی جیهانی کۆی 

لە وەرگیراون. نەتەوە یەکگرتووەکان و هاوکارانیان داوایە هاوبەشەکانی دۆالر لە دەرەوەی ملیۆن  ٢٣٧ژمارەیە 

دانانی پیاچوونەوە و دەستیان کرد بە نەتەوە یەکگرتووەکان حکومەتی عێراق و مانگی حوزەیران، ی ٤ڕۆژی 

ئەمەریکی دەکات بۆ دابین دۆالری ملیۆن  ٤٩٨ی بۆ عێراق کە داوای مرۆیپالنی بەهاناوەهاتنی و کاری لەپێشینە 

بە هاوکاریە تاکو کۆتایی ساڵی کەس کە پێویستیان ملیۆن  ٥.٦بۆ پاراستن و  ژیان ڕزگارکردنی هاوکاری کردنی 

٢٠١٥ . 

رابوو بە پێشکەش کئەو داوایەی کە لە مانگی حوزەیران وەرگیراوە. پارەیە ئەم بڕە لەسەدای  ٤١ئیمڕۆ، تاکو 

دانانی کاری لەپێشینەی کە لەوەی بۆ دڵنیابوون ئەنجام دراون هەڵبژاردە ئەستەمەکان شێوەیەکی بەرچاو بڕاوە و 

بۆ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی  ٤٩٨داواکاریەکەی . لە ئارادیە زۆر گرنگی ڕزگارکردنی ژیانچااڵکیەکانی ی تەواو

بە دەیان بەرنامە کورتهێنانەکە، ینی لە تێڕوانتەواوی پێویستیە مرۆییەکان. یەکسان نیە لەگەڵ ماوەی شەش مانگ 

تەندروستی و بەرنامەکانی لەوانە لە سێ مانگی داهاتوودا،  لێدەکرێتمەترسی داخستنیان  نۆ کەرتلەسەرتاسەری 

مەترسیەکەی خۆراکی جیهانی  پڕۆگرامی ڕێکخراویخۆراکی هاوکاری دابین کردنی خاوێن کردنەوە. ئاو و 

 . وواڵتکەس لەسەرتاسەری ملیۆن  ١.٥بەمەش زیان دەگەێنێت بە ، لە مانگی تشرینی دووەمهەڵپەسێردراوە 

  

 

 

داوایەکەی کە لە مانگی حوزەیران 

پێشکەش کرابوو بە شێوەیەکی 

بەرچاو بڕاوە و هەڵبژاردە 

ئەستەمەکان ئەنجام دراون بۆ 

دڵنیابوون لە دانانی کاری 

لەپێشینەی تەواوی گرنگترین 

 چااڵکیەکانی ڕزگارکردنی ژیان

 

 

 

 

 

 

 

هاواڵتی  ٥٣٧بەالیەنی کەمەوە 

هاواڵتی تریش  ٩٢٥کوژراون و 

برینداربوون لە سەرتاسەری 

 ٢٠١٥وواڵت لە ئەیلولی 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاوکارانی مرۆیی پێداویستیەکانی 

بەهاناوەهاتنی بەپەلە دەگەێنن بە 

پێدانی خۆراکی ئامادە بۆ خواردن، 

ئاوی شیاو بۆ خواردنەوە و 

پاك و خاوێنی بۆ پێداویستیەکانی 

 ئەوانەی کە تازە ئاوارەبوون. 
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 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:
  bosco@un.orgسەرۆکی نووسینگە،، بۆسکۆگیۆڤانی 

 attefors@un.org, Tel. (+964) 751 135 2880بەرپرسی کاروباری مرۆیی، ، سێسیلیا ئەتفۆڕس
 swanson@un.org, Tel. (+964) 750 377 0849، بەرپرسی زانیاری گشتی، دەیڤد سوانسۆن

 www.unocha.org/iraq | www.unocha.org | www.reliefweb.int  انەم ماڵپەڕلەمرۆیی نووسینگەی ئۆچا لەبەردەستدایە هەواڵنامەی 

 پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی بۆ عێراق

٢٠١٥ی کانوونی یەکەم –تەموز    

ملیۆن دۆالری  ٤٩٨
داواکراوەئەمەریکی   

 

()بە ملیۆن دۆالری ئەمەریکی پاڵپشتی کردنی دارایی بە گوێرەی گروپ/کەرت  

 

هاندراون وەرگر، ئاژانسەکانی و کۆمەکبەخشان یی، لەوانە مرۆهەموو هاوکارانی . ٢٠١٥ی ی تشرینی یەکەم١٩وەی کە لە ڕۆژی پاڵپشتی کردنی دارایی بریتین لەژمارەکانی 
بە ڕێگای یارمەتی پارە و بەشداری کردنەکانی ی  (FTS - http://fts.unocha.org)بەدواداچوونی دارایی لە ماڵپەڕی خزمتگوزاری لە بە نووسینگەی ئۆچا ڕابگەیەنن تاکو 

 fts@un.org ئیمەیڵی:

 

Funded 

41% Unmet 

59% 

180 

95 

60 

54 

44 

26 

12 

10 

7 
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3 
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33% 
45% 
26% 

38% 
45% 
6% 

50% 

15% 

35% 

119% 

0% 

124% 

140% 
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ETC
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سەردانمان بکەن لەسەر 
 هێلی ئینتەرنێت
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