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ال ١.هاوکارانی مرۆیی دووچاری ڕێگریەکانی دەستگەیشتن دەبنەوە

خەاڵتی نۆبڵی  ٢٠١٨بەخشرا بە :نادیە موراد ودێنیس موکوێگی

هەواڵە سەرەکیەکان

ال ٢.الفاو لە باکور وناوەڕاستی عێراق



چااڵکوانی ئێزیدی نادیە موراد خەاڵتی نۆبڵی ئاشتی
ساڵی ٢٠١٨ی پێبەخشرا.



ڕێگریەکانی دەستگەیشتن کاریگەری هەیە لەسەر
گەیاندنی کۆمەکی مرۆیی.



هاوکارانی مرۆیی و دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی
بەهانای الفاوە بەهێزەکان دەچن.



گۆڕینی ڕەشماڵ و دابین کردنی نەوت پێویستن لەو
کاتەی کە وەرزی زستان نزیك دەبێتەوە.



هەماهەنگی لەگەڵ هاوبەشانی حکومەت
بەردەوامی هەیە.



سندوقی مرۆیی عێراق بڕی  ٤٠ملیۆن دۆالری
ئەمەریکی لەبەردەستە بۆ تەرخانکردنی دووەمی
ستاندەر.



پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ عێراق لەسەدا
٩٧ی پاڵپشتی دارایی کراوە.

ال ٢.بۆشاییەکان لە کۆمەکی وەرزی زستان دەستنیشان کراون لە چەند پارێزگایەك
ال ٣.هەماهەنگی لەگەڵ هاوبەشانی حکومەت بەردەوامی هەیە
ال ٤.تەرخانکردنی دووەمی ستاندەر لە سندوقی مرۆیی عێراق
ال ٤.پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی  ٢٠١٨باشترین پالنی پاڵپشتی کردنی داراییە لە
تەواوی جیهان
سەرچاوە :نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری
مرۆیی/لەالیەن کەیت پۆند

کچە ئێزیدی ڕزگاربووی دەستی توندوتیژی سێکس ی بەهۆی ملمالنێ  -خەاڵتی نۆبڵی
ئاشتی پێبەخشرا
لە ڕۆژی ٥ی تشرینی یەکەم ،چااڵکوانی ئێزیدی عێراقی ،نادیە موراد
خەاڵتی نۆبڵی ئاشتی بۆ ساڵی  ٢٠١٨پێبەخشرا .ناوبراو خەاڵتەکەی
بەشداری پێکرد لەگەڵ خاتوو دێنیس موکوێگی ،نەشتەرگەرێك کە بە
ڕەچەڵەك خەڵکی کۆنگۆیە.

ژمارەکان

ئەم خەاڵتەیان پێبەخشرا بۆ هەوڵەکانیان بۆ کۆتاییهێنان بە توندوتیژی
سێکسی کە وەك چەکێکی جەنگ وملمالنێ ی چەکداری بەکاردێت.
نادیە موراد ئەندامی کەمانەتەوەیی ئێزیدیە وخەڵکی شنگالە لە باکوری
عێراق ،ڕزگاربووی وەحشیگەرانەی دەستدرێژی سێکسی بۆ ماوەی
سێ مانگ کە لەالیەن داعش ئەنجام درابوو .لە دوای سێ مانگ ،ئەو
توانی ڕابکات ،لەو کاتەوە وەك بانگەوازخوازێکی ماندوونەناسانە
بانگەشە دەکات بۆ ئێزیدیەکان وقوربانیانی تری دەستی تاوانی
هاوشێوە.

 ٨.٧ملیۆن

نادیە موراد ووتەیەك پێشکەش دەکات لەبارەی
جوالنەوەی پەنابەران وکۆچبەران .لە کۆڕبەندی
ئاستی بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان لە ساڵی ٢٠١٦
سەرچاوە :نەتەوە یەکگرتووەکان /لەالیەن سیا پاك.

ها وکارانی مرۆیی ڕاپۆرت دەکەن لە بارەی
بەردەوامی ڕێگریەکانی دەستگەیشتن
ڕێکخراوە ناحکومیەکان
وئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان
لە باکوری عێراق بەردەوام ڕاپۆرت
دەکەن لەبارەی ڕێگریەکانی
دەستگەیشتن لە گەیاندنی کۆمەکی
مرۆیی.

#ئەو کەسانەی کە پێویستیان
بە هاوکاریە

 ٣.٤ملیۆن

 #ئەو کەسانەی کە بە ئامانج
کراون بۆ هاوکاری کردنیان

 ٢.٠ملیۆن

 #ئاوارە ناوخۆییەکان

 ١.٣ملیۆن

 #ئەو ئاوارانەی کە لە دەرەوەی
خێوەتگەکان ژیان دەگوزەرێنن

 ٣.٨ملیۆن

 #ئەو کەسانەی کە زیانیان
پێگەیشتووە لەناو کۆمەڵگا
خانەخۆییەکان

 ١.٣ملیۆن

 #ئاوارە گەڕاوەکان لە ساڵی
٢٠١٨

٠.٢٥ملیۆن

#پەنابەری سوری

سەرچاوە :پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی عێراق بۆ ساڵی
 ،٢٠١٨تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوونی سەر بە
ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ

پاڵپشتی کردنی دارایی
پ الن ی بە ه ان اوە چ و ون ی م رۆ ی ی ب ۆ
س اڵ ی ٢ ٠١ ٨

 ٥٦٩ملیۆن
داواکراوە بۆ ساڵی  ٢٠١٨بە (دۆالری
ئەمەریکی)

 $ ٥٥١.٥ملیۆن
دۆالری ئەمەریکی
پاڵپشتی ) ٩٧لەسەدا(

ڕێگریەکان سەرەتایین – بەاڵم تایبەت
نین تۆمارکراون لە خاڵەکانی پشکنین
لە نێوان حکومەتی فیدڕاڵی عێراق
وهەرێمی کوردستانی عێراق.

دارایی کراوە

نەبوونی سیاسەتی هەماهەنگی نیشتمانی لەسەر ئاستەنگەکانی دەستگەیشتن بە چااڵکیە
مرۆییەکان .سەرچاوە :ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن/لەالیەن خوزایی

پاڵپشتی دارایی وەرگیراوە
(خزمەتگوزاری بەدواداچوونی دارایی
هەروەك لە ڕۆژی ١٣ی تشرینی
دووەمی )٢٠١٨
سەرچاوەhttp://fts.unocha.org
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هەندێك لە هاوکارانی مرۆیی ڕاپۆرت دەکەن لە بارەی سەرلێشێوان لە بابەتی لێخۆشبوونی باج بۆ بارهەڵگرەکانی
مرۆیی کە هاوردە دەکرێن بۆ ناو هەرێمی کوردستانی عێراق ودواتریش گەیاندنیان بۆ خێوەتگەکانی ئاوارەکان لە
نزیك موسڵ وشوێنی تر لە نەینەوا .هاوکارانی تر تێبینیان کردووە لەوەی کە لە خاڵی پشکنینی ناوەران لە نەینەوا
کە بەم دواییانە دووبارە دەرگای کراوەتەوە بۆ بەکارهێنانی مەدەنی – چەندین ڕێکخراوی ناحکومی فەرمانیان
پێکرابوو لەالیەن هێزەکانی ئاسایشی عێراقی کە ڕێگای جێگرەوەی تر بەکاربهێنن بەبێ هیچ ڕوونکردنەوەیەك،
هەرچەندە نووسراوی چوونەژوورەوە بەدەست هاتبوو لەالیەن سەنتەری هاوبەشی هەماهەنگی و چاودێری کردنی
حکومەتی ناوەند و نووسینگەی سەرۆك وەزیران ،هاوکارانی مرۆیی پێیان ڕاگەیاندرابوو کە دەبێت نووسراوی
چوونەژوورەوە لەالیەن دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی بێنن بۆ پەڕینەوە لە خاڵەکانی جۆراوجۆری پشکنینی ئاسایش لە
سنجار و تەلعەفەر .هەرچەندە ڕوون نیە چۆن وەها بەڵگەنامەیەك دەتواندرێت بەدەستبهێندرێت.
کێشەی هاوشێوە ڕاپۆرتکراون لە حەوێجە لە پارێزگای کەرکوك ،لەگەڵ داواکردنی ڕۆتینی زیاتر کە خرابووە
سەر هاوکارانی مرۆیی بە جیا لەو ستاندەرەی ئۆپەراسیۆن کە ڕێککەوتنی لەسەر کراوە لەگەڵ هاوبەشانی
پارێزگای کەرکوك.
نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی چاودێری بارودۆخەکە دەکات ،وکاردەکات
لەگەڵ گروپی کەل وپەل وهاوبەشانی حکومەت بۆ چارەسەرکردنی هەموو ئەو کێشانەی کە چارەسەرنەکراون.

الفاو لە باکور و ناوەڕاستی عێراق چەندین ز یانی لێکەوتەوە
بارانی بەخوڕ لە عێراق لە ماوەی مانگی تشرینی یەکەم وسەرەتای تشرینی دووەم بووە هۆی شەپۆڵێکی
الفاوەکان لە پارێزگاکانی باکور و ناوەڕاست
لەوانە دیالە ،ئەنبار و سەاڵحەددین و
هەرێمی کوردستانی عێراق.
لە پارێزگای دیالە ١٠ ،الدێ بە سەختی
زیانیان پێگەیشت وڕێگایان پچڕا لە
ناوچەکانی دراوسێیان؛ دەستەیەك لە
خێزانەکان پێویستیان بە هاوکاری مرۆیی
بوو ،چونکە خانوەکان ڕووخابوون وڕێگاکان
و پردەکان زیانیان پێگەیشتبوو.

پێویستی هەیە بۆ بنیاتنانی توانای
عێراق بۆ باشتر بەهاناوەچوونی
کارەساتە سروشتیەکان کە دەبێتە
یەكێك لە توخمەکانی پێوەری
بەهاناوەچوون "ئامانجی ستراتیجی "٣
پالندانانی تەنگەتاوی وئامادەکاری" بۆ
پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی ساڵی
٢٠١٩

هێزی ئاسمانی عێراق دەستی کرد بە
چۆڵکردنی ئەو کەسانەی کە گیریان
ناوخۆیی
دەسەاڵتدارانی
خواردبوو.
وهاوکارانی مرۆیی هاوکاری کۆمەکی
فریاگوزاریان دابین کرد بۆ ئەو کەسانەی کە
زیانیان پێگەیشتبوو لەوانە خۆراك ،کەل وپەلە
ناخۆراکیەکان وهاوکاری تەندروستی .لە
ڕومادی ،لە پارێزگای ئەنبار ،بارانی بەخوڕ
الفاو لە ڕواندوز ،لە هەرێمی کوردستانی عێراق .سەرچاوە :مانگی
بووە هۆی الفاو لە چەندین گەڕەك ،لەوانە
سووری عێراقی /هەولێر
چەقی شار وڕێگربوو لە دەستگەیشتنی
هاوواڵتیان بە ئیش وکار ،قوتابخانە وبازاڕەکان .دەسەاڵتدارانی شارەوانی نەیانتوانیبوو بە شێوەیەکی گونجاو
چارەسەری ئەم کێشەیە بکەن ،بەهۆی کەم وکوڕی لە ئامێر وکارگوزار .هەروەها بارانی بەخوڕ زیانی گەیاند بە
خێوەتگەکانی ئاوارەکان لە سەاڵحەددین ،لەوێ کە ڕێکخراوە ناحکومیەکان کاری تەنگەتاوی البردنی ئاوی
بارانیان ئەنجام دا بۆ خێوەتگەکانی ئەڵعەلەم بۆ ئاوارەکان ،بۆ ئاسانکاری کردن لە دەستگەیشتنی قوتابیان بە
قوتابخانەکان.
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لە ڕۆژی ٢٨ی تشرینی یەکەم ،دەسەاڵتداران لە هەرێمی کوردستانی عێراق داوای هاوکاری مرۆییان کرد بۆ
بەهاناوەچوونی بارانی بەخوڕ والفاو؛ تیمەکان لە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ ولێژنەی نێودەوڵەتی خاچی
سوور هاوکاریان دابین کرد بۆ ناوچە زیانپێگەیشتووەکان .بنیاتنانی توانای عێراق پێویستە تاوەکو بە شێوەیەکی
کاریگەرتر بەهانای کارەساتە سروشتیەکانەوە بچێت کە دەبێتە یەکێك لە توخمەکانی پێوەری بەهاناوەچوون
"ئامانجی ستراتیجی  "٣پالندانانی تەنگەتاوی و ئامادەکاری" بۆ پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی ساڵی .٢٠١٩

بۆشاییەک ان لە کۆمەکی وەرزی زستان دەستنیشان کراون لە چەندین پارێزگا
ئاوارەکان وهاوکارانی مرۆیی بۆشاییەکانیان دەستنیشانکردووە لە ئامادەکاری بۆ کۆمەکی وەرزی زستان لە
چەندین پارێزگا .ئاوارەکان لە دهۆك وسلێمانی ،کە ژمارەیەکی زۆری خێزانەکانیان تێدا نیشتەجێن لە شوێنەکانی
دەرەوەی خێوەتگەکان ،بەپەلە پێویستیان بە نەوت هەیە.

ئاوارەکان لە دهۆك و سلێمانی،
کە ژمارەیەکی زۆر لەو خێزانانە
لەخۆ دەگرن کە لە شوێنەکانی
دەرەوەی خێوەتگە نیشتەجێن
بەپەلە پێویستیان بە نەوتە.

لە ڕابردوودا ،وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ١٠٠
لیتری نەوتی دابین کردووە بۆ ئاوارەکانی ناوەوە
و دەرەوەی خێوەتگەکان ،بەاڵم تاوەکو ئێستا،
وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران پالنەکانی کە بە
ئامانجە لە ساڵی  ٢٠١٨ئەنجام بدا پشتڕاستی
نەکردۆتەوە.
لە نینەوا ،هاوکارانی مرۆیی ڕاپۆرتیان بۆ
وەزارەتی کۆچ وکۆچبەران کردووە کە نزیکەی
 ٣٠.٠٠٠ڕەشماڵ لە ناو خێوەتگەکانی ئاوارەکان
پێویستیان بە گۆڕین هەیە ،ونزیکەی ٩.٠٠٠
خێزانی دەرەوەی خێوەتگە پێویستیان بە پەناگەیە.
لە سەاڵحەددین ،ڕێکخراوە ناحکومیەکان ڕاپۆرت
دەکەن کە نزیکەی  ٥٠٠ڕەشماڵ لە ناو
خێوەتگەکانی ئەلعەلەم پێویستیان بە چاککردنەوە
ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی هاوکاری دابین دەکات بۆ خێزانەکان
لە چیای شنگال .سەرچاوە :ئۆچا/مانجا ڤیدیك
یان گۆڕین هەیە .هەرچەندە ،هەندێك
بەرەوپێشوەچوون هاتۆتە کایەوە :لە کەرکوك،
هاوکارانی پەناگە وکەل و پەلی ناخۆراکی دەستیان کردووە بە دابەشکردنی کەل و پەلەکانی کۆمەکی وەرزی
زستان لەوانە (جل و بەرگی گەرم ،بەتانیەکان ،سۆپاکانی نەوت ،مافور ،و گالۆنەکان) و دەستیان کردووە بە
نۆژەنکردنەوەی هەندێك پەناگە.
ڕێکخراوی کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران ڕاپۆرتی کردووە کە ئامانجیان بریتی یە لە
هاوکاری کردنی  ١٠٩.٣٥٠خێزان لە ناو عێراق بە پێدانی هاوکاری کۆمەکی وەرزی زستان ،زۆربەی ئەم
هاوکاریە بریتی یە لە هاوکاری پارەی کاش .یەك هاوکاری کردن بە پارەی کاش کە دەکاتە بڕی  $٢٠٠دۆالری
ئەمەریکی بۆ هەر خێزانێك کە لەالیەن ڕێکخراوی کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران بۆ
ئاوارەکان دابین دەکرێت لە ناو خێوەتگەکان ولە شوێنەکانی نیشتەجێبوونی هاوواڵتیان .نووسینگەی نەتەوە
یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی بەردەوامە لە کارکردن لەگەڵ هاوکارانی گروپ تاوەکو
خشتەیەك بۆ پێویستیەکان دابنێن و بانگەشە بکەن لەگەڵ دەسەاڵتدارانی حکومی پەیوەندیدار.

هەماهەنگی لەگەڵ هاوبەشانی حکومەت بەردەوامی هەیە
نوێنەران لە ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان ،لێژنەی نێودەوڵەتی خاچی سوور ،سکرتێری گشتی
ئەنجومەنی وەزیران ،سەنتەری هاوبەشی هەماهەنگی وچاودێری کردن و سەنتەری ئۆپەراسیۆنەکانی
نیشتمانی لە کۆتایی مانگی ئەیلول کۆبوونەوە بۆ باسکردن لە کارە لەپێشینەکانی پاراستن ،لەوانە داخستنی
خێوەتگەکانی ئاوارەکان و نزیکبوونەوەیەك لە چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو خێزانانەی کە گومانیان
لێدەکرێت پەیوەندیان بە ڕێکخراوە توندئاژۆکانەوە هەبێت.

سەرکردایەتی مرۆیی پێشنیازی
کردووە بۆ نزیكبوونەوەیەك
لەسەر بنەمای هاوسەنگکردنی
نیگەرانیەکانی ئاسایش ،بە
لەبەرچاوگرتنی مرۆیی و
ڕێکارەکانی یاسایی عێراق

سەرکردایەتی مرۆیی لە عێراق جەختی کردەوە لەوەی کە گۆڕانکاری زۆر هەیە لە کاتی ئێستادا و لە یەك
چوارچێوەی کاتی بۆ داخستنی خێوەتگەکان ،و نزیكبوونەوەیەکی جیاواز لەسەر بنەمای هاوسەنگ کردنی
نیگەرانیەکانی ئاسایشی شەرعی ،بە لەبەرچاوگرتنەکانی مرۆیی و ناچاریەکانی یاسایی عێراق لە ژێر یاسای
نیشتمانی و نێودەوڵەتی.
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هەروەها هەماهەنگی بەردەوامی هەیە لەگەڵ هاوکاران لە حکومەتی هەرێمی کوردستان ،لە ڕۆژی ١٠ی تشرینی
یەکەم ،نوێنەرانی نەتەوە یەکگرتووەکان بەشداریان کرد لە کۆبوونەوەیەکی هەماهەنگی لەسەر ئاستی بااڵ لەگەڵ
سەنتەری هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکانی سەر بە حکومەتی هەرێمی کوردستان ،کە میوانداری کرابوو لەالیەن
وەزیری ناوەخۆ ،بەڕێز کەریم سنجاری .بەشداربووان باسیان لە شێوازەکان وئاڕاستەکانی ئاوارەبوون کرد،
هەروەها پالندانانی گواستنەوەی بەرپرسیارانە بەرەو چوارچێوەی کاری پالندانانی حکومەت و پەرەپێدانی
نێودەوڵەتی.

حکومەتی هەرێمی کوردستان و نەتەوە یەکگرتووەکان و هاوکارانی باسیان لە پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی ساڵی  ٢٠١٨و تێڕوانینی پێویستیە مرۆییەکان
هەروەها سەقامگیرکردن کرد .سەرچاوە :سەنتەری هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان/حکومەتی هەرێمی کوردستان

تەرخانکردنی دووەمی ستاندەر لە سندوقی مرۆیی عێراق
لە کۆبوونەوەی دەستەی ڕاوێژکاری سندوقی مرۆیی عێراق لە مانگی تشرینی یەکەم ،هەماهەنگیکاری مرۆیی ،لە
باس وگفتوگۆکردن لەگەڵ دەستەکە ،ڕەزامەندی دا بۆ دەرچواندنی تەرخانی دووەمی ستاندەر لە سندوقی مرۆیی
عێراق ،لەگەڵ پاڵپشتیە داراییەکان کە لە کۆتایی ساڵی  ٢٠١٨خەرج دەکرێن.

تەرخانکردنی دووەمی
ستاندەر لە سندوقی مرۆیی
عێراق؛ بڕی  $٤٠ملیۆن
دۆالری ئەمەریکی خەرج
دەکرێت لە کۆتایی ئەم ساڵ.

دوو ئامانجەکەی تەرخانکردنی ستراتیجی بریتین لە  .١بۆ زیادکردنی دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە
سەرەکیەکان بۆ ئەو کەسانەی کە زۆر پێویستیان بە هاوکاریە و  .٢بۆ دڵنیابوون لە ناوەندێتی پاراستن لە ڕێگەی
کەمکردنەوەی مەترسیەکان ،نزیكبوونەوەی یەکگرتوویی ،وبانگەشەکردن بۆ پابەندبوون بە شێوازەکانی پاراستن و
ئەو ڕێکارە یاساییانەی کە ستاندەرن .کۆی بڕی  $٤٠ملیۆن دۆالری ئەمەریکی بەردەستە بۆ ئەم تەرخانکردنە.
پڕۆژەکان دەبێت کاری لەپێشینە بن بۆ ئاوارەکان ،ئاوارە گەڕاوەکان یان کۆمەڵگا خانەخۆییەکان لە شوێنی خراپ
یان زۆر خراپ دابن؛ پڕۆژەکانی کۆمەڵەی مەودا فراوان وپڕۆژەکانی کە سەرکردایەتی دەکرێن یان بە هاوبەشی
بەڕێوە دەبرێن لەگەڵ ڕێکخراوە ناحکومیە نێودەوڵەتیەکان وناوخۆییەکان هاندراون.

پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی  ٢٠١٨ی عێراق باشترین بانگەشەی
پاڵپشتی دارایی کراوە لە تەواوی جیهان
هەروەك لە ڕۆژی ١٥ی تشرینی دووەم ،پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی  ٢٠١٨لەسەدا ٩٧ی پاڵپشتی
دارایی کرابوو ،کە ئەمەش وا دەکات ببێتە باشترین داواکاری بۆ پاڵپشتی دارایی لە ناو خودی سیستەمی بانگەشەی
دارایی هەماهەنگیکراوی نەتەوە یەکگرتووەکان.

پالنی بەهاناوەچوونی
مرۆیی بۆ ساڵی ٢٠١٨
لەسەدا ٩٧ی پاڵپشتی
دارایی کراوە

ئاستەکانی پاڵپشتی کردنی دارایی لە نێوان گروپەکان جیاوازە .پاراستن وتەندروستی وپەروەردە ،وئاو و خاوێن
کردنەوە و پاك و خاوێنی زۆرترین پاڵپشتی داراییان بۆ خۆیان ڕاکێشاوە .ئاسایشی خۆراك ،ژیان وگوزەرانی
تەنگەتاوی و کەل و پەل هێشتا بۆشایی بەرچاو تۆماردەکەن.

بۆ زانیاری زیاتر ،تکایە پەیوەندی بکەن بە:
ئەیدن ئۆلێری ،سەرۆکی نووسینگە :لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵەoleary@un.org ،
هەواڵنامە مرۆییەکانی نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لەم ماڵپەڕانە بەردەستن | www.unocha.org | www.unocha.org/iraq
www.reliefweb.int
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