هەواڵنامەی مرۆیی
عێراق
نیسانی  / ٢٠١٨لە ڕۆژی ١٤ی ئایار دەرچووە

issueڕاپۆرتەدا
لەم
In this
ال١.

گەیشتنی جێگری تازەی نوێنەری تایبەتی سکرتێری گشتی

ال٢.

پالندانانی بەهاناوەچوونی وەرزی هاوین لە ڕێگادایە

هەواڵە سەرەکیەکان


پالنەکانی بەهاناوەچوونی هاوینە بۆ
دابەشکردنی پاکێجەکانی هاوکاری وەرزی.

ال ٢.ڕێگەگرتن لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکسی و مامەڵەی نەشیاو لە ناو عێراق


ال ٣.دامەزراندنی لێژنەکانی حکومەت بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان

ال٤.

هەواڵی تازە لەسەر سندوقی مرۆیی عێراق

هاوکارانی مرۆیی ئامادەکاری دەکەن بۆ

ڕێگەگرتن لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکسی و
مامەڵەی نەشیاو بریتی یە لە
بەرپرسیارێتیەکی هاوبەشی هەموو

سەرچاوە :ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ /لەالیەن ڕابەر عەزیز

هاوکارانی مرۆیی.


یەکەم لێژنەکانی حکومەت بۆ گەڕانەوەی
ئاوارەکان دامەزران بۆ ئاسانکاری کردن لە
پڕۆسەیەکی ڕاوێژکاریانە وبنەماداری

خاتوو .مارتا ڕویداس ،جێگری تازەی نوێنەری
تایبەتی سکرتێری گشتی ،گەیشتە عێراق
ی
ی
ئەزموون هەیە لە پۆست هەماهەنگ
خاتوو .ڕویداس زیاتر لە  ٢٧ساڵ
ا
ووڵ ی
ی
ی
تان
مرۆن لە ناو
پەرەپێدان نەتەوە یەکگرتووەکان و کاری
کردن
ی
گواستنەوەکان بن ی
ی
ی
ی
یێ
یێ
یاتنان ئاشت.
کردن
ئەزموون چڕوپڕی هەیە لە هاوکاری
ملمالن ،هەروەها
ملمالن و لە دوای

گەڕانەوەی


خۆی بۆ ساڵی  ٢٠١٧ڕاگەیاند.

ژمارەکان
 ٨.٧ملیۆن

 #ئەو کەسانەی کە
پێویستیان بە
هاوکاریە

 ٣.٤ملیۆن

#ئەو کەسانەی کە
بە ئامانج کراون بۆ
هاوکاری کردنیان

 ٢.١ملیۆن

#ئاوارە ناوخۆییەکان

 ١.٥ملیۆن

#ئەو ئاوارە
ناوخۆییانەی کە لە
دەرەوەی
خێوەتگەکان ژیان
دەگوزەرێنن

 ٣.٨ملیۆن

#ئەو کەسانەی کە
زیانیان پێگەیشتووە
و لە ناو کۆمەڵگا
خانەخۆییەکانن

 ٣.٧ملیۆن

 #ئاوارە گەڕاوەکان

٠.٢٤
ملیۆن

#پەنابەرانی سوری

ا
ێ
مرۆن بۆ سودان خزمەن
نیشتەج و هەماهەنگیکاری
لەو کاتەوەی ساڵ ٢٠١٥ەوە ،خاتوو مارتا وەك ڕێکخەری
ی
کردووە.
ێ
مرۆن ،ونوێنەری
نیشتەج ی نەتەوە یەکگرتووەکان ،هەماهەنگیکاری
هەروەها خاتوو .ڕویداس وەك ڕێکخەری
ی
ی
ێ
ێ
عێاق خزمەت دەکات.
نیشتەج ی پڕۆگرایم پەرەپێدان نەتەوە یەکگرتووەکان لە ر

هاوکارانی مرۆیی ئامادەکاری دەکەن بۆ پالنەکانی بەهاناوەچوونی
هاوینە بۆ دابەشکردنی پاکێجەکانی هاوکاری وەرزی
هاوکارانی مرۆیی دەستیان کردووە بە پڕۆگرامەکانی هاوینە کە پێویستیە تایبەتیە وەرزیەکانی ئەو کەسانەی زۆر
پێویستیان بە هاوکاریە پڕدەکاتەوە ئەو کەسانەی کە لە ئێستادا بە ناتەواوی هاوکاری کراون لەالیەن سیستەمی
هاوکاری حکومەت.
ی
پلەکان گەرما لەسەرانسەری ێ
عێاق دەگاتە بەرزتر لە  ٥٠پلەی ر ی
سلێی کە وا دەکات ئەو
لە ماوەی وەرزی هاوین،
ر
ی
ی
ی
ێ
دەگوزەرێن زیاتر پێویستیان بە هاوکاری بێت .بۆ
نیشتەج ی گۆڕاو دا ژیان
ئاوارانەی لە ناو ڕەشماڵ وشوێت
ی
ی
ی
ی
مرۆن ئامادەکاری دەکات بۆ قەبارەکان هاوکاری
هەوڵەکان بەهاناوەچوون حکومەت ،کۆمەڵگای
کردن
هاوکاری
ی
ی
ی
ی
کردن وەرزی ،لەوانە دابەشکردن کۆگای ئاوی زیاتر ،دەفری ساردکردن ،پاراسن لە تیشگ خۆر ،ساردکەرەوەی
ی
دابەشکردن پارەی کاش کە ڕێگە بە رێ ی
خێانەکان بدات تاکو پێویستیە
میکانیگ هەروەها هاوکاری کردن لە ڕووی
رێ ی
دابنن بە باشێین شێوە.
لەپێشینەییەکانیان
ی
ی
لە کۆبوونەوەێگ گرون هەماهەنگ فرە گروپ لە مانگ نیسان ،گرون پەناگە وکەل وپەلە ناخۆراکیەکان ،بە
ی
ی
ی
پاکێجەکان هاوکاری
دابەشکردن
پالنەکان وەرزی هاوینەیان لە ڕێگا دایە بۆ
مرۆن،
یەکەوە لەگەڵ هاوکار یان تری
ی
ا
ی
هەوڵەکان دەسەڵتداران کە
وەرزی وخزمەتگوزاریەکان لە نزیكبوونەوەی وەرزی هاوین .ئەم پالنانە تەواوکارین بۆ
ا
ا
بەڵم بە ناتەواوی هەندێك خەڵك لە ژێر سایەی پار ی
استت کۆمەڵیەن هاوکاری کراون.
پێش وەختە دەستپێکراون

ئاوارەکان.

سندوقی مرۆیی عێراق ڕاپۆرتی سااڵنەی

سەرچاوە :پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی عێراق بۆ ساڵی
٢٠١٨

پاڵپشتی کردنی دارایی
پ الن ی بە ه ان ا وە چ و ون ی م ر ۆی ی ب ۆ
س اڵ ی ٢٠ ١ ٨

 ٥٦٨ملیۆن دۆالری
ئەمەریکی
پێویستە بۆ ساڵی ٢٠١٨
(بە دۆالری ئەمەریکی)
 ١٠١( ٪١٨ملیۆن دۆالری ئەمەریکی)
(خزمەتگوزاری بەدواداچوونی دارایی هەروەك
لە ڕۆژی ١٣ی ئایاری )٢٠١٨
سەرچاوەhttp://fts.unocha.org :
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ی
لە ژێر ی
مرۆن بۆ
بەهاناوەچوون
پالن
ی
ا
ی
مرۆن پێویستیان
ساڵ  ،٢٠١٨هاوکاران
ی
بە  ٦ملیۆن دۆالری ئەمەریگ دەبێت
ی
دابەشکردن
بۆ
هاوینە
لەم
پێداویستیەکان وەرزی گواستنەوەکانی
ی
ی
کردن وەرزی بە
پارەی کاش .هاوکاری
نیازە هاوکاری ئاوارەکان بکات لە
ئەو
سەرانسەری هەموو پارێزگاکان و
سەرچاوە :ئۆچا /تێمبە لیندن
کەسانەی کە بۆ جاری دووەم ئاوارەبوون
ی
و ئەو کەسانەش کە لە دەرەوەی سەرچاوە :ئۆچا/لەالیەن تیمبە لیندن
ی
ی
وزەرێن بە
خێوەتگەکان ژیان دەگ
ا
ی
ێ
ی
خێانانەی کە زۆر پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە کە لە ساڵ ڕابردوو
ئامانجیان دەگرێت .هاوکاران
مرۆن ئەو ر
ی
ی
هاوکاری نەکراون دەکەنە کاری لەپێشینە و هەروەها ئەو کەسانەش کە بە زۆری پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە کە
لەوانەیە هاوکاری وەرزی هاوینە بۆیان ببێتە ڕزگارکەری ژیان.

ڕێگەگرتن لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکسی ومامەڵەی
بەرپرسیارێتیەکی هاوبەشی هەموو هاوکارانی مرۆییە.
ی

هاوکاری وەرزی ئەو خێزانانە
دەخاتە کاری لەپێشینە کە زۆر
پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە و لە
ساڵی پێشووتر هاوکاری نەکراون،
هەروەها ئەو کەسانەی کە زۆر زۆر
پێویستیان بە هاوکاریە و هاوکاری
وەرزی هاوینە بۆیان لەوانەیە ببێتە
ڕزگارکەری ژیان.

نەشیاو

رن
ی
تۆڕی پار ن
میکانێمێیک سەرەیک
بریت یە لە
عێاق
است لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکیس ومامەڵەی نەشیاو لە ناو ر
ا
ی
ن
لێنەبووردەن نەتەوە یەکگرتووەکان لە بەرامبەر بەهەڵقۆستنەوەی
لە ناو ووڵت بۆ جێبەج کردن سیاسەن
ی
سێکیس ومامەڵەی نەشیاو
ا
توندوتێی لەسەر بنەمای ڕەگەزی لە ناو ێ
ری
عێاق بەرباوە وخراپێبووە بەهۆی الوازی لەالیەن کاان و کوران و
ر
ئافرەتان و پیاوان کە زۆربەیان هێشتا ئاوارەن.
مرۆن بە توندترین شێوە سەرزەنشت هەر جۆرێگ بەهەڵقۆستنەوەی سێکیس یان مامەڵەی نەشیاو
کۆمەڵگای
ی
.
دەکات لە بەرامبەر ئەو کەسانەی کە دەیانگرێتەوە ،لەوانە ئاوارەکان و پەنابەران لە ڕاوەستانەوە لە دژی ئەم
ێ
سکرتێی گشت نەتەوە یەکگرتووەکان ونەتەوە
کردەیە کە بەردەوام بریت دەبێت لە کارێگ لەپێشینە بۆ
ر
لێنەبووردەن لە بەرامبەر بەهەڵقۆستنەوەی سێکیس ومامەڵەی نەشیاو .ئەم
یەکگرتووەکان پابەندە بە سیاسەن
ی
ی
ستاف نەتەوە یەکگرتووەکان دەچەسپێت هەروەها هاوکاران وگرێبەستکارانیش ،هەموو
سیاسەتە لەسەر هەموو
ی
تۆمەتەکان بەهەڵقۆستنەوەی سێکیس ومامەڵەی نەشیاو ڕاپۆرت بکەن.
ئەو کەسانەی کە پێویستە بە تەواوی
اسن لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکیس و مامەڵەی نەشیاو لە ناو ێ
ی
تۆڕی پار ی
هاوبەش ڕێکخراوی
عێاق ،بە سەرکردایەن
ر
ی
ی
میکانێمێگ سەرەیک بۆ
سندوف نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان و پرۆگرایم خۆرایک جیهان ،بریت یە لە
ر
ی
ی
ی
بنیاتنان توانا ،ڕاپۆرتکردن ،ڕەوانەکردن ،بەدواداچوون و هاوکاری کردن قوربان لەسەر
بەرزکردنەوەی هۆشیاری،
ی
بنەمای بەرپرسیارێت ئاژانیس تاکەکەش بۆ ستافەکەی خۆی لە مانگ تەموزی  ٢٠١٦دامەزرا ،تۆڕەکە لەوکاتەوە
ی
ی
ری
میکانێمێگ
ستاف نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە ناحکومیەکان کردووە و
ئەندامان
مەشق بە زیاتر لە ٦٠٠
ا
ی
ی
سکاڵکان لەسەر بنەمای کۆمەڵگا بەڕێوە دەبات بۆ لە ئەستۆگرتت حاڵەتەکان بەهەڵقۆستنەوەی سێکیس و
مامەڵەی نەشیاو .ڕێگە گرتن لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکیس ومامەڵەی نەشیاو بریت یە لە بەرپرسیارێتیەیک
ی
ی
ی
ی
کردن کاریگەر لەگەڵ هاوکاران بە گرنگ دەمێنێتەوە بۆ
مرۆن وهەماهەنگ
هاوبەش هەموو هاوکار یان
ی
ی
کەوتوون.
جێبەجێکردن پەیڕەوی ئەم تۆڕە بە سەر
ی

ڕێگەگرتن بریتی یە لە کۆڵەکەی
ستراتیجی بۆ وەستانەوە لە دژی
بەهەڵقۆستنەوەی سێکسی ومامەڵەی
نەشیاو .بە شێوەیەکی کاریگەرو
چڕوپڕ لەگەڵ توخمە سەرەکیەکانی
ئەم بیرۆکەیە جێبەجێ کراوە ،لەوانە
پشکنین و مەشقپێکردنی ستاف،
بەرزکردنەوەی هۆشیاری و
ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنەکانی
مەترسی.
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ئامانجی لێژنەکانی حکومەت بۆ
گەڕانەوەی ئاوارەکان بریتی یە لە
دانانی میکانیزمێکی ڕاوێژکاریانە کە
دڵنیایی دەدات لە گەڕانەوەی
ئاوارەکان بە خۆبەخشانە و بە
سەالمەتی و بە شکۆداری.

سەرچاوە :ئۆچا /لەالیەن سیلڤیا ڕۆگنڤیك

بۆ زانیاری و پەیوەندی کردن بە تۆڕی پار ی ن
عێاق:
است لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکیس و مامەڵەی نەشیاو لە ناو ر
ی
ی
ڕەوانەکردن ڕاپۆرن ی
ڕەوانەکردن بۆ تۆڕی پار ی
اسن لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکیس و مامەڵەی
نهێت و نەنارساو و
بۆ
ی
نەشیاو ،تکایە پەیوەندی بکەن بە سەنتەری پەیوەندی کردن ئاوارەکان لە ڕێگەی ئەم ژمارەیە  ٨٠٠٦٩٩٩یان
پەیوەندی بکەن بە ڕێکخەری تۆڕی پار ی
اسن لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکیس و مامەڵەی نەشیاو ،دۆگالس جێننگز،
ی
ی
بەرپرش پار ی
اسن و بەرپرسیارێت بۆ دانیشتوانان زیان پێگەیشتوو ،لە ڕێکخراوی پرۆگرایم خۆرایک جیهان لە
ێ
عێاق ،لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵەdouglas.jennings@wfp.org| :
ر

یەکەم لێژنەکانی حکومەت بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان دامەزرا بۆ
ئاسانکاری کردن لە پڕۆسەیەکی ڕاوێژکاریانە وبنەماداری گەڕانەوەی
ئاوارەکان
ن
ن
ویەکگرتت خێوەتگە وئاسانکاری کردن بۆ پرۆسەیەیک بنەماداری گەڕانەوەی
کردن داخران
بۆ چاودێری
ا
ن
ن
ژ
ئاوارەکان ،رلێنەکان حکومەت بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان کە پێك دێن لە دەسەڵتداران ،نوێنەران نەتەوە
یەکگرتووەکان وڕێکخراوی ناحکویم ،لە پێنج پارێزگا دامەزراون.
ی
ی
ناوچەکان زێدی خۆیان ،لەو کاتەی ٢.١
هەروەك لە مانگ نیسان ٣.٧ ،ملیۆن ئاوارەی پێشوو گەڕاونەتەوە بۆ
ی
ی
کۆمەڵگاکان
پێشبیت دەکرێن بگەڕێنەوە بۆ
ملیۆن ئاوارە لە ئاوارەییدا دەمێننەوە .لەگەڵ زۆربەی ئەو ئاوارانەی کە
ی
ێ
ی
خێانانەی کە زۆر پێویستیان بە هاوکاریە و لە
خۆیان لە پێش
کۆتان ئەم ساڵ ،بە پێشکەش کردن هاوکاری بۆ ئەو ر
ی
بریتن لە ئامانجە سەرەکیەکانی
ی
ری
ی
ناو خێوەتگەکان ژیان دەگوزەرێن و بۆ ئەو کەسانەش کە بە نیازن بگەڕێنەوە
ا
ی
مرۆن لە ساڵ .٢٠١٨
بەهاناوەچوون
ی
لێنە ی
ی
دانیشتوان ئاوارە ،رێ ی
کان حکومەت بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ
بە لەبەرچاوگر یتت مەوداو وقەبارەی گەڕانەوەی
ی
ا
ی
ێ
وسەڵحەددین پێش وەختە دامەزراون لە مانگ نیسان لەگەڵ ر ی
ی
پێشبیت
لێنەکان بەغدا ونەینەوا کە
ئەنبار وکەرکوك
لێ ی
ی
کۆبوونەوەکان سەرەتاییاندا ،رێ ی
نەکان حکومەت بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان
دەکرێن لەم زووانە دابمەزرێن .لە
ی
اسەکردن
باسیان لە دیدی پارێزگا کردووە لە بارەی داخران ویەکگر یتت خێوەتگە وچاویان خشاندووە بە داتای در
ی
مەبەستەکان گەڕانەوەی ئاوارەکان.
ی
لێ ی
ری
ئامانج رێ ی
دڵنیان دەدات
میکانێمێگ ڕاوێژکاریانە کە
دانان
نەکان حکومەت بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان بریت یە لە
یا
لە گەڕانەوەی ئاوارەکان بە خۆبەخشانە وبە سەالمەن و بە شکۆداریەوە .لەگەڵ ئەوەشدا بۆ دەسەڵتداران،
ی
ی
ی
لێ ی
رێ ی
انسەکان
یەکسان لەوانە ئاژ
مرۆن ،بە
الیەن کەمەوە لە چوار نوێنەر لە کۆمەڵگای
نەکان گەڕانەوە پێك دێن بە
ی
نەتەوە یەکگرتووەکان وڕێکخراوە ناحکومیەکان.
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ی
لێ ی
رێ ی
ی
پێویستیەکان ئاوارەکان پڕبکەنەوە ئەو
پێشبیت دەکرێن کە باشێ
نەکان حکومەت بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان
یی
دەگوزەرێن بە گواستنەوەیان بۆ ناو ئەو خێوەتگانەی کە
ئاوارانەی کە هێشتا لە ناو خێوەتگەکان ژیان
ی
خزمەتگوزاری باشێیان هەیە ،کە سەرپێج کەمێی پار ی
مرۆن باشێ دەستیان
ان
ر
هاوکا
کە
و
لەوێ
هەیە
اسن
ی
ی
لێ ی
پێدەگات .رێ ی
ی
یەکگرتت خێوەتگە دەبێتە کاری لەپێشینەی
لیستەکان
نەکان حکومەت بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان و
لەو کاتەی خێوەتگە گواسێاوە کاتیەکان بە کراوەن دەمێننەوە بۆ ئەو رێ ی
خێانانەی کە ناتوانن ئەم کارە ئەنجام بدەن
ی
ی
ناوچەکان زێدی خۆیان.
یان نایانەوێت بگەڕێنەوە بۆ

سەرچاوە :سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان /لەالیەن تورچینکۆڤە

سندوقی مرۆیی عێراق ڕاپۆرتی سااڵنەی بۆ ساڵی  ٢٠١٧ڕادەگەێنێت
ڕاپۆرتی سااڵنەی سندوقی مرۆیی عێراق بۆ ساڵی  ٢٠١٧لەم ماڵپەڕەی خوارەوە بەردەستە:
.https://www.unocha.org/iraq/about-ihf

بارودۆخی پاڵپشتی کردنی دارایی لە سندوقی مرۆیی عێراق
هەروەك لە ڕۆژی ٣٠ی نیسان ،سندوقی
مرۆیی عێراق بڕی  ٩.٤ملیۆن دۆالری
ئەمەریکی بەشداریە داراییەکانی لەالیەن
کۆمەکبەخشان بۆ ساڵی  ٢٠١٨وەرگرت.
لەگەڵ ئەمەشدا ،سندوقی مرۆیی عێراق
کارەکان بەڕێوە دەبات بە گوژمەی  ٤٥.٤ملیۆن
دۆالری ئەمەریکی لەو بڕەی کە ماوەتەوە لە
ساڵی  ،٢٠١٧بەمەش کۆی بەشداریە
داراییەکانی کە کۆکراونەتەوە لەالیەن
کۆمەکبەخشان بڕەکەی دەگاتە  ٥٤.٨ملیۆن
دۆالری ئەمەریکی.

پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ
ساڵی  ٢٠١٨ئێستا بەردەستە بە
زمانی عەرەبی .تکایە سەیرێکی
زانیاری بەهاناوەچوونی مرۆیی
بکەن لەم ماڵپەڕەی خوارەوە:
https://www.humanitaria
nresponse.info/.

بارودۆخی تەرخانکردنی دارایی لە سندوقی مرۆیی عێراق
بەرەوپێشوەچوون لە پڕۆسەی تەرخانکردنی ستاندەری دارایی هەروەك لە ڕۆژی ٣٠ی نیسان ،کە تیایدا ٢١.٧
ملیۆن دۆالری ئەمەریکی سەرفکراوە بۆ  ٤٢لە هاوکارانی مرۆیی بۆ جێبەجێکردنی  ٥٧پڕۆژە ٢٧ .پڕۆژەی تر
لە هەنگاوەکانی کۆتایی پڕۆسەی بەخشینی دارایی دان.

بۆ زانیاری زیاتر ،تکایە پەیوەندی بکەن بە:
ئەیدن ئۆلێری ،سەرۆکی نووسینگە :لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵەoleary@un.org :
مانیا ڤیدیك  ،بەرپرسی پەیوەندییەکان و ڕاپۆرتکردن :لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵەvidic@un.org :
OCHA humanitarian bulletins are available at www.unocha.org/iraq | www.unocha.org | www.reliefweb.int
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