عێراق .الفاو
هەواڵی تازە ژمارە١ .
٢٥ی تشرینی دووەمی ٢٠١٨
ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆییەوە بەرهەمهێندراوە بەهەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی مرۆیی ولەگەڵ زانیاری لەالیەن
دامەزراوە فەرمیەکان .ئەم ڕاپۆرتە ماوەی  ٢٢تا  ٢٣ی تشرینی دووەمی  ٢٠١٨دەگرێتە خۆی .هەواڵی تازەی تر لەوانەیە دەربچێت ئەگەر داوابکرێت.

 .١هەواڵە سەرەکیەکان.
•

بارانی بەخوڕ لە ڕۆژەکانی  ٢٣-٢٢ی تشرینی دووەم بووە هۆی الفاوێکی سەخت لە سەرانسەری عێراق ،کە ئەمەش بووە هۆی
ئاوارەبوونی هەزاران کەس.
نەینەوا وسەاڵحەددین لەو پارێزگایانەن کە زۆر زیانیان پێگەیشتووە ،لەگەڵ چەندین ڕاپۆرت هەن کە پردەکان ،ڕێگاکان والدێیەکان
کەوتوونەتە بەر الفاویان.

•

خەمالندنێکی  ١٠.٠٠٠کەس لە سەاڵحەددین و ١٥.٠٠٠کەس لە نەینەوا پێویستیان بە هاوکاریە ،لەوانە بە هەزاران
خێزان کە لە ناو خێوەتگەکانی ئاوارەکان ژیان دەگوزەرێنن.

•

.٢تێڕوانینێك بۆ بارودۆخەکە
باران بارینی بەخوڕ لە ڕۆژەکانی ٢٣ – ٢٢ی تشرینی دووەم بووە هۆی الفاوی
سەخت لە سەرانسەری عێراق ،کە ئەمەش بووە هۆی ئاوارەبوونی هەزاران کەس
وچەندانی تر گیانیان لەدەستدا وبرینداربوون .پارێزگاکانی نەینەوا وسەاڵحەددین زۆر
بەسەختی زیانیان پێگەیشتووە ،لەگەڵ پردەکان وشەقامەکان والدێیەکان کەوتوونەتە
بەر الفاو؛ هەروەها زیانەکە لە بەشی باشوری وواڵتیش تۆمارکرابوو.
خەمالندنێکی  ١٠.٠٠٠کەس لە سەاڵحەددین و ١٥.٠٠٠کەس لە نەینەوا پێویستیان
بە هاوکاریە ،لەوانە بە هەزاران خێزان کە لە ناو خێوەتگەکانی ئاوارەکان ژیان
دەگوزەرێنن .زیانەکان هێشتا هەڵدەسەنگێندرێن ،بەاڵم ڕاپۆرتە سەرەتاییەکان لە
ناوچەکانی بەرکەوتووی الفاو لەوانە تیایدا ووێرانبوونی خانووەکان ولەناوچوونی
مەڕومااڵت وکەل وپەلەکانی ناوماڵ.
چەند هەڵسەنگاندنێکی پێویستیەکان پێش وەختە لە ڕێگادان ،کە لەالیەن گروپەکانی
میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە وکەل وپەل بەڕێوەدەبرێن .ڕاپۆرتە سەرەتاییەکان
لەالیەن هاوکاران ئاماژە بەوە دەکەن کە قەزای شەرگات لە سەاڵحەددین ،بنکەی
ئاسمانی گەیارە وخێوەتگەکانی جەدعە بۆ ئاوارەکان لە نەینەوا ،لە نێوان ئەو
شوێنانەن کە زۆرترین زیانیان پێگەیشتووە .هەڵسەنگاندنی زیاتری پێویستیەکان
لەالیەن هاوکارانی تەندروستی وئاو وپاكوخاوێنی وخاوێنکردنەوە وپاراستن پالنیان
بۆ دانراوە بۆ ڕۆژەکانی داهاتوو.
سەرۆك وەزیران ،عادل عبدولمەهدی کۆبوونەوەیەکی ڕێکخست لەبارەی سەنتەری
بەڕێوەبردنی قەیران لە ڕۆژی ٢٣ی تشرینی دووەم بۆ هەماهەنگی کردنی
چااڵکیەکانی بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی بۆ وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی وکۆمەڵەی
مانگی سوری عێراقی .ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان وهاوکارانی مرۆیی پێش
وەختە دەستیان کردووە بە چااڵکیەکانی کۆمەکی فریاگوزاری لە ناوچە زیان
بەرکەوتووەکان ،بە هەماهەنگی لەگەڵ حکومەت.
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 .٣پێویستیە مرۆییەکان وبەهاناوەچوون
•
•
•

•

•

خەمالندنێکی  ٢٥.٠٠٠کەس کە پێویستیان بە هاوکاریە کە دەکاتە ( ١٠.٠٠٠کەس لە سەاڵحەددین ١٥.٠٠٠/کەس لە نەینەوا).
هەڵسەنگاندنە سەرەتاییەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە پێویستی هەیە بۆ خۆراك ،پەناگەی تەنگەتاوی ،وکەل وپەلە ناخۆراکیەکان؛
هەڵسەنگاندنی زیاتر بەردەوامیان هەیە.
لە سەاڵحەددین؛
 oسندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان پالنی داناوە بۆ دابەشکردنی کەل وپەلەکانی پاکڕاگرتن بە هەماهەنگی
لەگەڵ هاوکارانی ناوخۆیی
 oڕێکخراوە ناحکومیەکان ئامادەکاری دەکەن بۆ ناردنی نۆرینگەی پزیشکی گەرۆك بەهەماهەنگی لەگەڵ بەشی
تەندروستی.
 oوەزارەتی بازرگانی ،بەهەماهەنگی لەگەڵ سەنتەری هاوبەشی هەماهەنگی وچاودێری کردن ،ڕەزامەندی دا لەسەر
تەرخانکردنی پارچەکانی خۆراك ،بەتانیەکان ،فەرشەکان وکەل وپەلەکانی ناوماڵ؛ هاوکاران لە ڕێکخراوی ناحکومی
هاوکاری دەکەن لە گەیاندنی کۆمەك.
لە نەینەوا:
 oڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ کەل وپەلەکانی ناخۆراکی دابەشکردووە بەسەر  ٢.٣٥٠خێزان لە بنکەی ئاسمانی گەیارە
وئاوارەکانی جەدعە.
 oمیکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە  ٢.٠٠٠کەل وپەلی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە دەنێرێت بۆ خێزانە ئاوارەکان،
لەگەڵ پێداویستی زۆر گرنگ لەوانە ئاوی خواردنەوە ،خۆراکی تەنگەتاوی ئامادەکراو بۆ خواردن
 oڕێخکراوی پڕۆگرامی خۆراکی جیهانی ڕاپۆرتی کردووە کە هاوکارانی خۆی بە سەرکەتوویی  ٤٠٠٠پارچەی خۆراکی
بەهاناوەچوونی بەپەلەیان گەیاندووە بە ناوچە زیان بەرکەوتووەکان ،بە هەماهەنگی لەگەڵ ڕێکخراوە ناحکومیەکان
وبەڕێوەبەرانی خێوەتگە.
ئەو شەقامانەی کە بەر الفاو کەوتبوون بەهۆی زبڵ وخاشاك گیرابوون لە شەرگات لە سەاڵحەددین کە بووە هۆی ئاستەنگ لەبەردەم
گەیاندنی هەندێك کەل وپەلی بەهاناوەچوون؛ هاوکارانی کەل وپەل ڕاپۆرت دەکەن کە بەالیەنی کەمەوە لە یەك ڕێگا دەتواندرێ
دەستگەیشتن ئەنجام بدرێت بەرەو خێوەتگەکانی بنکەی ئاسمانی گەیارە وجەدعە.

 .٤بۆ پەیوەندی کردن
بۆ زانیاری زیاتر ،تکایە پەیوەندی بکەن بە:
خاتوو .هیالری ستۆفێر ،لە بەشی ڕاپۆرتکردن وپەیوەندییەکان :لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵەstaufferh@un.org ،

www.unocha.org
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and
principled humanitarian action in partnership with national and international actors.
Celebrating 25 years of coordinated humanitarian action

