هەواڵنامەی مرۆیی
عێراق
نیسانی  /٦٨٠٢لە ڕۆژی ٠٨ی ئایاری  ٦٨٠٢دەرچووە

لەم ڕاپۆرتەدا
هەواڵە سەرەکیەکان

الپەڕە  ٠توندوتیژی دەبێتە هۆی ئاوارەبوونی تازە



الپەڕە  ٦بارودۆخەکان لە فەلوجە خراپتر دەبن

نزیکەی  ٠٨٨٨٨کەس تازە ئاوارەبوون لەوەتەی
سەرەتای مانگی ئادار لە ڕاڕەوی ئەنبار و موسڵ

الپەڕە  ٠هەوڵەکانی بەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی

و لە پارێزگای سەاڵحەدیین.


الپەڕە  ٣بەهێزکردنی بەپەلەی سندوقی پاڵپشتی دارایی پێویستە

فەلوجە

شێوەیەکی

بە

کاریگەر

لە

ژێر

گەمارۆدایە ،لەگەڵ ڕاپۆرتەکان ئاماژە دەکەن کە
هاواڵتیان بە دژواری پێویستیان بە خۆراك و
هاوکاری مرۆیی خێراترکراوە بۆ پڕکردنەوەی پێویستیەکانی ئاوارەکانی ڕۆژئاوای ئەنبار.
سەرچاوە :یونیسێف /لەالیەن جێف بەیتس

بارودۆخە مرۆییەکان بەرەو خراپی دەچن
بە سەدان و هەزاران کەس تازە ئاوارەبوون بەهۆی زیادبوونی ملمالنێ ی چەکداری.
ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان لەالیەن هێزەکانی ئاسایشتی عێراقی و گروپی چەکداری هاوپەیمانی بەردەوامیان هەیە و بەچڕیە بۆ
دووبارە گرتنەوەی ئەو ناوچانەی کە لە ژێر دەسەاڵتی داعشدان .لەوەتەی سەرەتای مانگی ئادار ،نزیکەی ٠٨٨٨٨کەس تازە
ئاوارەبوون لە سێ ناوچە :لە ڕاڕەوی ئەنبار ،لە ڕاڕەوی موسڵ و باکوری سەاڵحەددین .لەو ژمارەیە هەندێ لە  ٠٨٨٨٨ئەو
ئاوارانەی کە ماونەتەوە بە درێژایی ڕاڕەوی ئەنبار و نزیکەی  ٠٨٨٨کەس بە ئاوارەیی دەمێننەوە بە درێژایی ڕاڕەوی موسڵ،
لەگەڵ زۆربەی ئاوارەی تر کە پێش وەختە گەڕاونەتەوە ماڵەوە.
هاوکاری مرۆیی دابین کراوە بۆ خەڵکانی زیان بەرکەوتوو لە هەموو شوێنەکان ،لە بەر هەندێ نەبوونی ئەمن و ئاسایش ،ڕێ
و شوێنەکانی پشکنینی چڕی ئەمن و ئاسایش ،دووری شوێنی ئاوارەکان ،نیگەرانیە جددیەکانی پاراستن و خێوەتگە زۆر
قەرەباڵغەکان وەکو بەرەنگاریە جددیەکان دەمێننەوە .بە سەدان و هەزاران هاواڵتی بە گیرخواردوویی دەمێننەوە لەو ناوچانەی
کە بە شێوەیەکی کاریگەر لە ژێر گەمارۆدان لەوانە فەلوجە -نەبوونی دەستگەیشتن بە هاوکاریە بەردەوامەکانی مرۆیی .لەو
ناوچانەی کە دەتواندرێت دەستیان پێ بگەێندرێت ،لەو شوێنەی کە زۆرترین ئاوارە جەختیان لەسەر کراوەتەوە ،تواناکانی
خۆگونجاندنی هەردوو ئاوارەکان و کۆمەڵگا خانەخوێکان نزیك دەبنەوە لە ماندووبوون هەروەك قەیرانەکە پێ دەنێتە سێیەم
ساڵ .دەقی کرداریەکە لە بەرامبەر خەلفیەی گۆڕانێکی سیاسیە بەهۆی هەوڵەکانی چاکسازی و خۆپێشاندانە گشتیەکان .کە بە
 ٠٨لەسەدای دابەزینی داهاتی نەوت بەرەنگاری بۆتەوە و ناچاربووە کە ئۆپەڕاسیۆنە زۆر تێچووەکان کەم بکاتەوە بۆ
بەرپەرچدانەوەی یاخیبووانی داعش ،هەروەها عێراق لەنگەر دەگرێ لەگەڵ قەیرانێکی خەرجی کە زیاتر بارودۆخی مرۆیی
دەخاتە مەترسیەوە.

دەرمان و ئاوی خاوێنە.


پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی بۆ ساڵی ٦٨٠٢
کەمتر لە  ٦٢لەسەدای پاڵپشتی دارایی کراوە.
 $ ٠٨٨ملیۆن دۆالر لە کۆتایی مانگی حوزەیران
پێویستە بۆ بەردەوامیدان بە دەستپێشخەریە
بەردەوامەکانی تەنگەتاوی کۆمەکی سەرەکی.

ژمارەکان
٠٨
ملیۆن

ئەو خەڵکانەی
کە پێویستیان بە
هاوکاریە

٣،٠
ملیۆن

ئەو خەڵکانەی
کە کراونەتە
ئامانج بۆ
هاوکاری
کردنیان

 ٠.٣ملیۆن

بریتین لە کەسانی
ئاوارەی ناوخۆیی

 ٠ملیۆن

لەو ئاوارە ناوخۆییانەی
کە لە دەرەوەی
خێوەتگەکان ژیان
دەگوزەرێنن

 ٠.٦ملیۆن

ئەو کەسانەی
زیانیان
بەرکەوتووە لە
کۆمەڵگا
خانەخوێکان

 ٨.٢ملیۆن
 ٨،٦٢ملیۆن

ئاوارە گەڕاوەکان
پەنابەرانی سوری

سەرچاوە :پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی بۆ عێراق /٦٨٠٢
تێڕوانینی پێویستیە مرۆییەکان /سیستەمی بەدواداچوونی
سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچبەران
پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی

پاڵپشتی کردنی دارایی
 $ ٠٢٠ملیۆن دۆالر داواکراوە بۆ
ساڵی ( ٦٨٠٢بە دۆالری
ئەمەریکی)
 ٠٩٣( %٦٠ملیۆن دۆالری
ئەمەریکی)
نەخشەی بارودۆخی ئەنبار .سەرچاوە :دەسەاڵتداران و هاوکارانی مرۆیی.

(ڕەنگدانەوەی ڕاپۆرتی پاڵپشتی کردنی دارایی
لەسەر سیستەمی بەدواداچوونی دارایی لە
ڕۆژی ٩ی ئایاری ٦٨٠٢
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گروپەکان
ڕاپۆرتەکانی سەبارەت بە زیادبوونی دژواری لە بارودۆخی مرۆیی لە فەلوجە
لە سەرەتای مانگی ئایار ،پێکدادانە چەکداریەکان و بۆمباران کردن ڕاپۆرت کرابوون لە قەزای فەلوجە ،باشوری ڕووباری
فوڕات لە ئەنبار .بارودۆخەکان لە شاری فەلوجە زۆر جێگای نیگەرانین .بۆ ماوەی دوو ساڵ ،پێکدادانی بەردەوام و بۆردومانی
ئاسمانی بۆتە هۆی وێرانکاری بەرفراوان ،برینداربوون و مردن ،لەو کاتەی دەستگەیشتنی مرۆیی تا ئەوپەڕی سنوردارکراوە.
بارودۆخی لە مانگەکانی ئەم دواییە مرۆیی بەرەو خراپی چووە ،هەروەك ڕێگاکانی کۆمەکی خۆراك ،دەرمان و کۆمەکیەکانی
تر پچڕابوون ،بۆیە ئەم شارەی خستبووە ژێر گەمارۆیەکی کاریگەرەوە .نەتەوە یەکگرتووەکان دەستی ناگات بەناوچەکە بۆ
پشتڕاستکردنەوەی بارودۆخەکان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ .هەرچەندە ،چاودێری کردنی لەدوورەوەی نرخەکانی خۆراك و
بەردەستەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە کورتهێنانێکی خراپی هەیە .بە گوێرەی ڕاپۆرتی پرۆگرامی خۆراکی جیهانی لە ١١ی
نیسان ،سەرچاوەکانی ئاماژە بەوە دەکەن کە نرخەکانی خۆراك بە شێوەیەکی بەرز دەمێننەوە و کۆگاکانی بازاڕەکان و ماڵیەکان
بەکاردەبدرێن .نرخی دانەوێڵە لە شاری فەلوجە شەش جار زیاتر بوو لە مانگی ئاداری  ٦٨١٢لەوەی مانگی کانوونی یەکەمی
 ،٦٨١٢بە گوێرەی ڕاپۆرتەکە .سەرچاوەکانی تری مرۆیی ئاماژە بەوە دەکەن کە کەم و کورتی خراپ هەیە لە دەرمانەکان و
کارەبا و هەروەها ئاوی خاوێنیش.
لەوکاتەی کە ڕوون نیە چەند کەس لە فەلوجە ماونەتەوە ،خەمالندنەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە لەوانەیە  ٢٨٨٨٨بێت.
هاوکارانی مرۆیی ڕاپۆرتەکانیان وەرگرتووە سەبارەت بەو کەسانەی کە دەیانەوێت شارەکە بەجێبێڵن و بەدوای سەالمەتی
بگەڕێن نەیانتوانیوە وابکەن .لە کۆتایی مانگی ئادار ،حکومەتی عێراق گوتی بەنیازە کە ڕێگاکانی دەرچوون بکاتەوە بۆ
ئاسانکاری دەرچوونی هاواڵتیان لە شارەکە .ڕاپۆرتەکان هەن سەبارەت بەوەی کە  ١٠خێزان توانیویانە شارەکە جێبێڵن و
ڕاگوێزرابوونەوە بۆ ناوچەی سەالمەت لەالیەن هێزەکانی ئاسایشی عێراقی؛ ڕاپۆرتەکانی تر ئاماژە بەوە دەکەن کە خێزانەکانی
تر نەیانتوانیوە بە سەالمەتی دەستیان بگات بە ڕێگا دەستنیشان کراوەکان .دەسەاڵتداران ڕاپۆرتیان کردووە کە هێزەکانی ئاسایش
ڕێنموونیان کراوە خۆراك و دەرمانەکان کە بۆ فەلوجە دەچن قەدەغە نەکەن .هەرچەندە ،بۆ دەستگەیشتن بە فەلوجە،
کاروانەکانی کۆمەکی پێویست دەکات کە بە ناوچەکانی ملمالنێ ی چااڵك بپەڕنەوە و ئەو ناوچانەی کە ئامانجدارن بۆ بۆردمان
کردنی چااڵك.

ئەو خێزانانەی کە لە نێوان هێلەکانی پێشەوەی شەڕ لە نەینەوا گیریان خواردووە ناتوانن دەستیان بە سەالمەتی
بگات
خەمالندنێکی  ٢٦٨کەسی ،لەوانە  ٦٢٨منداڵ ،لە نێوان هێلەکانی پێشەوەی سەربازی ڕۆژهەاڵتی چیای سنجار لە نەینەوا
لەوەتەی تشرینی دووەمی  ٦٨١٢گیریان خواردووە .لە کۆتایی مانگی نیسان ،خێزانەکان ڕاپۆرت کراون کە خۆراکیان
وەرگرتووە ،بەاڵم نەیانتوانیوە دەستیان بگات بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان ،گوزەراندنی ژیان لە شوێن حەوانەوە
گۆڕاوەکان ،و کەوتنە بەر تێپەڕینی گولە .رێکخراوە مرۆییەکان نەیانتوانیوە سەردانی شوێنی ئاوارەکان بکەن و تەنها
تێکەڵبوونی سنوردار ئەگەری هەیە لەگەڵ نوێنەرانی ئەو خێزانانە .نزیکەی شەش مانگ لە ناو ئێش و ئازاری خۆیان،
بارودۆخی ئەو خێزانانە بە چارەسەرنەکراوی دەمێنێتەوە و زۆر جێگای نیگەرانیە .سەرەڕای بانگەشە لەالیەن کۆمەڵگای
مرۆییەوە ،ئەو خێزانانە ڕێگەیان پێنەدراوە کە بچنە ژوورەوەی خاکی کۆنتڕۆڵکراو لەالیەن حکومەت.

سەرکردایەتی یان سەرکردایەتی هاوبەشی
ڕێکخراوەکان
ڕێکخراوی کۆمیسیاری
بااڵی نەتەوە
یەکگرتووەکان
بۆ پەنابەران
ئەنجومەنی پەنابەری
نەرویجی

بەڕێوەبردن و
هەماهەنگیکردنی
خێوەتگە

یونیسێف
مندااڵن بپارێزن

پەروەردە

ڕێکخراوی
پڕۆگرامی پەرەپێدانی
نەتەوە
یەکگرتووەکان
ئەنجومەنی پەنابەری
دانیمارکی

ژیان و گوزەرانی
تەنگەتاوی –
یەکگرتوویی
کۆمەاڵیەتی

پڕۆگرامی خۆراکی
جیهانی

گروپی پەیوەندیە
فریاگوزاریەکان

پڕۆگرامی خۆراکی جیهانی

ئەمن و ئاسایشی خۆراك

ڕێکخراوی تەندروستی
جیهانی
IMC

تەندروستی

پڕۆگرامی خۆراکی جیهانی

کەل و پەلەکان

UNHCR
DRC
UNICEF
Save the
Childre
n

پاراستن

ACTED

سندوقی نەتەوە
یەکگرتووەکان
بۆ دانیشتوان

NRC
UNMAS
MAG
UNHCR
ئەنجومەنی پەنابەری
نەرویجی
ڕێکخراوی کۆمیسیاری
بااڵی نەتەوە
یەکگرتووەکان
بۆ پەنابەران

پاراستنی مندااڵن

توندوتیژی لەسەر
بنەمای ڕەگەزی
کاری هەڵگرتنەوەی
مین
نیشتەجێبوون و زەوی
و موڵك

-

-

شوێنی حەوانەوە و -
کەل و پەلە
ناخۆراکیەکان

NRC

هەوڵەکانی بەهاناوەهاتن بەردەوامیان هەیە بۆ ئاوارە تازەکان

یونیسێف

ACF

هاوکارانی مرۆیی هاوکاریان خێراکردووە لەو ناوچانەی کە بە ئەستەم دەستیان پێ دەگێندرێت
ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان لە ناوەڕاستی ئەنبار چڕبوونەتەوە لە مانگی ئادار و نیسان ،کە ئەمەش بۆتە هۆی ئاوارەکردنی
٢٨٨٨٨کەس ،بە گوێرەی بەدواداچوونی تەنگەتاوی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچبەران .ئەو کەسانەی کە بەهۆی
شەڕوشۆڕەوە ڕادەکەن ئاڕاستەکراون بۆ شوێنەکانی پەڕینەوەی ئەلوەفا و کیلۆ  ،١٠دوو ناوچەی دوورە دەستی باشوری
ڕۆژهەاڵتی هیت لە بیابانی کراوە .هاوکارانی مرۆیی
بەهاناوەهاتنی مرۆییان دابین کردووە بۆ ئاوارە تازە
گەیشتووەکان ،بەاڵم دووری شوێنەکە و شڵەژاوی
ئاوارەبوونەکان بەرەنگاری هەوڵەکانی بەهاناوەهاتن
بۆتەوە .لە هەفتەکانی ئەم دواییەدا ،خزمەتگوزاریەکانی
ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی باشتربووە و
دوو نۆرینگەی تەندروستی گەڕۆك و دوو ئۆتۆمبێڵی
فریاکەوتن نێردراون .هاوکارانی تەندروستی ڕاوێژیان
بۆ زیاتر لە  ١١٦٨٨کەس دابین کردووە .لەوەتەی
ناوەڕاستی مانگی ئادار ،نزیکەی  ١٠٠٨٨پاکێجی
خێزانی کە پێکهاتووە لە خۆراکی ئامادە بۆ خواردن،
ئاوی خواردنەوەی خاوێن و پێداویستیەکانی پاك و
خاوێنی دابین کراون بۆ ئەو کەسانەی کە ئاوارەبوون بۆ
ئەو دوو شوێنانە لە ڕێگەی میکانیزمی بەهاناوەهاتنی
تیمە پزیشکیەکان لە نۆرینگەی گەڕۆك ڕاوێژکاریەکان دابین دەکەن لە
بەپەلە.
شوێنەکانی گواستنەوە .ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی

ئاو و خاوێن کردنەوە
و پاك و خاوێنی

ئۆچا
NCCI

هەماهەنگی و
خزمەتگوزاریە
باوەکان

ڕێکخراوی کۆمیسیاری
بااڵی نەتەوە
یەکگرتووەکان
بۆ پەنابەران

پارەی کاش بۆ فرە -
مەبەست

-

-

Mercy Corps
یونیسێف
پڕۆگرامی خۆراکی
جیهانی

میکانیزمی
بەهاناوەهاتنی
بەپەلە

لەوەتەی ناوەڕاستی مانگی ئادار،
نزیکەی  ٠٠٣٨٨پاکێجی خێزانی
کە پێك دێن لە خۆراکی ئامادەکراو
بۆ خواردن ،ئاوی شیاوی
خواردنەوە و پێداویستیەکانی پاك و
خاوێنی دابین کرابوون.

میکانیزمی بەهاناوەهاتنی بەپەلە بەڕێوەدەبردرێت لەالیەن ڕێکخراوی یونیسێف و پرۆگرامی خۆراکی جیهانی کە هاوکاری
دەکرێت لەالیەن سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان و کۆمەڵەی ڕێکخراوە ناحکومیەکان .کارتەکانی ئاوی بوتڵ و
خۆراك دووهێندەکراون لە ئەلوەفا .نزیکەی  ٠٢٨٨ئافرەت و کچ لە ئەلوەفە و نزیکەی  ٠٨٨٨ئافرەت و کچ لە کیلۆ١٠
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پێداویستیەکانی تایبەت بە ئافرەتانیان وەرگرتووە .بەڕێوەبردنی خێوەتگە و تۆمارکردن بەهێزکراون بۆ دڵنیایی دان لەوەی کە
کۆمەکی فریاگوزاری تەواو و کاتی دابین کراون لە ناوەڕاستی شڵەژاوی ئاوارەبوونەکان.
بە پێچەوانەی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان لە ڕومادی ،کە ئاستی زۆر گرنگی ژێرخانی مەدەنی وێرانکردووە ،ئاستی
وێرانکردن لە هیت لەوانەیە ئاوا فراوان نەبێت ،لە ئەگەری کەمبوونەوەی کاتی ئاوارەبوون .نزیکەی  ٦٨٨٨٨کەس پێش
وەختە گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەوە بۆ هیت لە ڕۆژی ٠ی ئایار ،بەگوێرەی ووتەی هاوکارانی مەیدانی .سەرەڕای ئەمەش،
شوێنەکانی ئەلوەفا و کیلۆ ١٠بەردەوام ئاوارەی تازە وەردەگرن ڕۆژانە لە ڕەچەڵەکی جیاجیا لەسەرانسەری ئەنبار و لەودیو،
زۆربەی ئەوانە دەپەڕنەوە بەرەو ئەنبار لەو شوێنەی کە بارودۆخەکان باشترن .هاوکارانی مرۆیی بەردەدوامن لە بەهاناوەهاتنی
سەدان و هەزاران کەس لە خێوەتگەکان و شوێن نیشتەجێیە کاتیەکان و لە ناوەوە و دەرەوەی ئامریەت ئەلفەلوجە و خالدیە و
شاری گەشتیاری حەبانیە و پردی بزیبز.

بەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی لە ڕێگادایە بۆ ئاوارە تازەکانی مەخمور

بە پێچەوانەی ئۆپەراسیۆنە
سەربازیەکان لە ڕومادی ،کە
ئاستی زۆر گرنگی ژێرخانی
مەدەنی وێرانکردووە ،ئاستی
وێرانکردن لە هیت لەوانەیە ئاوا
فراوان نەبێت ،ئەگەری
کەمکردنەوەی کاتی ئاوارەبوون
هەیە.

پێکدادانە چەکداریەکان لە مەخمور لە
پارێزگای هەولێر نزیکەی  ٢١٨٨کەسی
ئاوارەکردووە لەوەتەی کۆتایی مانگی ئادار،
بە گوێرەی دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی.
زۆرینەی ئاوارەکان بریتین لە ئافرەتان و
مندااڵن .دوای ئەوەی لە سەرەتاوە لە
شارۆچکەی مەخمور نیشتەجێکرابوون ،ئەو
خەڵکانە گواسترانەوە خێوەتگەی دیبەگە بۆ
زۆرینەی ئاوارەکان بریتین لە
ئاوارە ناوخۆییەکان .بارودۆخەکە بە
شڵەژاوی دەمێنێتەوە لەگەڵ هەندێ لە
ئافرەتان و مندااڵن.
خێزانەکان کە نامەی پشتگیری بە دەست
دێنن بۆ گواستنەوەیان لەگەڵ خزمانیان بۆ
شوێنەکانی تر ،بە شێوەیەکی سەرەکی لە
کەرکوك و هەندێ بۆ بەغدا .شوێن بۆ ئاوارە
تازەکان بریتی یە لە کێشەیەکی گرنگ
هەروەك لە ئێستادا خێوەتگەی دیبەگە
نەخشەی بارودۆخی مەخمور .سەرچاوە :دەسەاڵتداران و هاوکارانی مرۆیی.
نزیکەی  ٢٨٨٨کەس لەخۆدەگرێت ،کە
ئەمەش لە توانای  ٢٨٨٨خۆی تێدەپەڕێنێت .لە ڕۆژی ١ی ئایار ،ئاوارەکان دەستیان بە جولەکرد بۆ ناو شوێنی تازەی
خێوەتگەی کاتی لە ناو یاریگای شارۆچکەی دیبەگە ،کە توانای نزیکەی  ١٨٨٨کەسی هەیە ،بۆ کەمکردنەوەی قەرەباڵغی لە
خێوەتگەکە .ژینگەی زیاتر لەوانەیە داوابکرێت بۆ نیشتەجێکردنی هەزارانی تر کە پێشبینی دەکرێن ئاوارەببن بەهۆی
بەردەوامی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانی داهاتوو.
هاوکارانی مرۆیی خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن و ئاوی خاوێن و کەل و پەلی سەرەکی ناوماڵیان دابەشکردووە ،هەروەها
جل و بەرگەکان بۆ خەڵکانی زیان بەرکەوتوو .خزمەتگوزاریەکانی چاودێری تەندروستی دابین کراون لە ڕێگەی نۆرینگە
گەڕۆکەکان لەناو خێوەتگەکە .ژینگەیەکی سەالمەتی ئافرەتان لە مانگی نیسان دامەزرابوو ،بە ئامانجی خزمەت کردنی ١٢٨٨
ئافرەت و کچ.

خەڵکانی زیان بەرکەوتوو بەهۆی ملمالنێ دەستیان دەگات بە زانیاری لەسەر
کۆمەك
پارەی کاش و خۆراك بریتین لە کارە هەرە لەپێشینەکان بۆ پەیوەندیکاران بۆ سەنتەری پەیوەندی فرە ئاژانس
زیاتر لە  ١٢٨٨٨کەس پەیوەندیان کردووە بە هێلی یارمەتی بەخۆڕایی فرە ئاژانس لەوەتەی ئەو سەنتەرە کە لە مانگی تەموزی
 ٦٨١٢دامەزرابوو .سەنتەری زانیاری ئاوارە ناوخۆییەکان زانیاری دابین دەکات لەسەر هاوکاری مرۆیی و هەڵسەنگاندن و
سکااڵکان وەردەگرێت لەالیەن خێزانانی ئاوارە کە کۆمەکیان بۆ دابین کراوە .لە چارەگی یەکەمی  ،٦٨١٢زۆرینەی
پەیوەندیەکان جەختیان کردۆتەوە لەسەر داوایەکان بۆ هاوکاری کردن بە پارەی کاش و زانیاری لەسەر بەخشینەکانی پارەی
کاشی حکومەت ،دوابەدوای ئەویش پرسیارەکان سەبارەت بە هاوکاری کردن بە خۆراك و شوێنی حەوانەوە.

لە چارەگی یەکەمی  ،٦٨١٢زۆرینەی
پەیوەندیەکان جەختیان کردۆتەوە
لەسەر داوایەکان بۆ هاوکاری کردن بە
پارەی کاش و زانیاری لەسەر
بەخشینەکانی پارەی کاشی حکومەت،
دوابەدوای ئەویش پرسیارەکان
سەبارەت بە هاوکاری کردن بە خۆراك
و شوێنی حەوانەوە.

هاوکارانی مرۆیی لە نزیکەوە لەگەڵ سەنتەرەکە کاردەکەن بۆ دڵنیایی کردنەوە کە پێنج بەڕێوەبەرەکەی دەتوانن بە شێوەیەکی
کاریگەر ئەو پرسیارانەی کە پەیوەندی هەیە بە الیەنی جیاواز وەکو خۆراك و پارەی کاش و پاراستن وتەندروستی و شوێنی
حەوانەوە لە ئەستۆ بگرن .لە ماوەی  ١٨مانگی یەکەمی بەڕێوەبردن ،زۆربەی پەیوەندیەکان ( ١٠لەسەدای) پەیوەندیان بە
خۆراکەوە هەبوو .بەیەکەوە لەگەڵ گروپی ئەمن و ئاسایشی خۆراك ،بەڕێوەبەرەکان خێزانە هەژارەکان دەستنیشان دەکەن،
لەوانە سەرۆك خێزانە ئافرەتەکان ،و ڕەوانەکردنیان بۆ هاوکارانی ئەمن و ئاسایشی خۆراك بۆ دووبارە هەڵسەنگاندنیان.
بەڕێوەبەرەکان هەڵسەنگاندن کۆدەکەنەوە لەسەر هاوکاری خۆراك ،کە بەشداری پێکراوە لەگەڵ بەڕێوەبەرانی بەرنامە تاکو
توانایان پێبدات لە دەستنیشانکردنی نیگەرانیە دیاریکراوەکان.
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هەروەها هەڵسەنگاندنی تاکەکەسیش بۆ پەیوەندیکارەکە دابین کراوە .سەنتەرەکە ڕزگاربووانی دەستی توندوتیژی لەسەر بنەمای
ڕەگەزی و خزمەتگوزاریە تایبەتەکانی هاوکاری بەیەکەوە دەبەستێتەوە و دەستنیشانی نیگەرانیە سەرەکیەکانی پاراستن دەکات
لە شوێنەکانی هێلی پێشەوەی شەڕ ،کە ئەمەش بریتی یە لە دەرچواندنی کاروانەکانی هەڵسەنگاندن و دەستپێشخەریەکان.
پێنج بەڕێوەبەرانی سەنتەرەکە بە عەرەبی وبە کوردی بە شێوەزاری سۆرانی و بادینی بە تورکی و بە ئینگلیزی دەدوێن ،و پێنج
ڕۆژ لەهەفتەیەك کار دەکەن .بە تێکڕا ،سەنتەرەکە  ١٢٨پەیوەندی وەردەگرێت ڕۆژانە .سەنتەرەکە خزمەت دەکات وەکو
ئامرازێکی بەیەکەوە بەستن بۆ دابینکارانی خزمەتگوزاری گونجاو لەسەرانسەری عێراق.

سەنتەرەکە ڕزگاربووانی دەستی
توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی
دەبەستێتەوە بە خزمەتگوزاریە
تایبەتەکانی هاوکاری
لەسەرانسەری وواڵت.

سەرچاوە :سەنتەری زانیاری ئاوارە ناوخۆییەکانی عێراق

پێویستیە مرۆییەکان زیاترە لەو سەرچاوانەی کە ئێستا لەبەردەستدان
پاڵپشتی کردنی دارایی زیاتر پێویستە بۆ بەردەوامیدان و خێراکردنی هەوڵەکانی بەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی
هاوکارانی مرۆیی هاوکاری دابین دەکەن بۆ نزیکەی  ٦ملیۆن عێراقی لەسەرانسەری وواڵت ،بۆ بەهێزکردنی بەهاناوەهاتنی
ناوخۆیی و حکومی .هاوکاران ئامادەن بۆ خێراکردنی پڕۆسەکە؛ هەرچەندە ،پاڵپشتی کردنی دارایی سنوردار دەبێتە ڕێگر
لەبەردەم ئۆپەڕاسیۆنەکان .بە ناسینەوەی ئەمن و ئاسایشێکی گەلێك زۆر ،ڕێگریەکانی دەستگەیشتن ،توانا و پاڵپشتی کردنی
دارایی ،هاوکارانی مرۆیی بە شێوەیەکی وورد کاری لەپێشینەیان داناوە بۆ داوایەکانی ساڵی  .٦٨١٢ئەوان پاکێجێکی کەمترین
چااڵکیەکانی زۆر پێویستی ڕزگارکردنی ژیانیان دەستنیشان کردووە کە بڕەکەی بریتی یە لە  ٠٢١ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
وپێشکەش کراوە لە پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی بۆ ساڵی  .٦٨١٢هەروەك تێچووەکان بەشێکی زۆریان لێ بڕدراون ،لەسەدا
١٨٨ی پاڵپشتی کردنی دارایی پێویستە .هەرچەندە ،لە کۆتایی مانگی نیسان ،تەنها  ٦٠لەسەدای پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی
وەرگیراوە ،بە گوێرەی سیستەمی بەدواداچوونی دارایی .هاوکارانی مرۆیی ناچاربوون کە هەڵبژاردەی ئەستەم هەڵبژێرن
سەبارەت بە شوێن و چۆنیەتی تەرخانکردنی سەرچاوە سنوردارەکان ٠٨٨ .ملیۆن دۆالری ئەمەریکی تر داواکراوە لەکۆتایی
مانگی حوزەیران بۆ دڵنیایی کردنەوەی کە بەهاناوەهاتنەکانی کۆمەکی هێلی پێشەوەی شەڕ بەردەوامیان پێدراوە.

هاوکاران ئامادەن بۆ خێراکردنی
پرۆسەکە؛ هەرچەندە ،پاڵپشتی
کردنی دارایی سنوردار دەبێتە
ڕێگر لەبەردەم ئۆپەڕاسیۆنەکان.

ئاستی پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی عێراق لە ١٠٢٦

 ٦٦٤ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
 ٠٢٠ملیۆن
دۆالری
ئەمەریکی
داواکردنی
کۆمەكی

بۆهاوسەنگی پرکردنەوەی پێویستیە

مرۆییەکان

 ٠٩٣ملیۆن دۆالری ئەمەریکی لە
پاڵپشتی کردنی دارایی وەرگیراوە

سەرچاوە : http://fts.unocha.org :ڕەنگدانەوەی ڕاپۆرت کراوی پاڵپشتی کردنی دارایی لەسەر سیستەمی بەدواداچوونی دارایی هەروەك لە
ڕۆژی ٢ی تشرینی دووەمی .٦٨٠٢

سەردانمان بکەن لەسەر
هێلی ئینتەرنێت
هەموو هاوکارانی مرۆیی ،لەوانە کۆمەکبەخشان و ئاژانسەکانی وەرگر ،هاندراون تاکو بە خزمەتگوزاری بەدواداچوونی دارایی نووسینگەی ئۆچا ڕابگەیەنن لە ماڵپەڕی (FTS -
) http://fts.unocha.orgی بەشداری کردنەکانی پارە و یارمەتی بە ڕێگای ئیمەیڵیfts@un.org:

سندوقی کۆمەکی مرۆیی ئەو کەسانە دەکاتە ئامانج کە زۆرترین پێویستیان بە کۆمەکیە
لە ڕۆژی ٣ی نیسان ،سندوقی کۆمەکی مرۆیی عێراق  ٠٦.٢ملیۆن دۆالری تەرخان کرد بۆ  ٠٨گروپ بۆ پڕکردنەوەی
پێویستیە بەپەلە و گرنگەکان لە بەهاناوەهاتنی مرۆیی لە عێراق .تەرخانکردنەکە جەختی کردەوە لەسەر هاوکاری کردنی
بەهاناوەهاتنی تەندروستی و ئاو و پاك و خاوێنی و خاوێن کردنەوە و ئەو دوو گروپانە  ٣.٢ملیۆن دۆالریان وەرگرتووە ،یان
 ٣٢لەسەدای لەو پاڵپشتیە داراییەی کە لەبەردەستدایە .هەروەها تەرخانکردنەکە کاری لەپێشینەی بەرنامەکانی نەرم و نیانی و
گەڕۆکی داناوە لە پارێزگاکانی ئەنبار و نەینەوا .پێداچوونەوەی تەکنیکی پڕۆژەکان بەردەوامی هەیە و پاڵپشتیە داراییەکان لە
مانگی ئایار سەرف دەکرێن.
بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:
گیۆڤانی بۆسکۆ ،سەرۆکی نووسینگەbosco@un.org،
سێسیلیا ئەتفۆڕس ،بەرپرسی کاروباری مرۆییattefors@un.org, Tel. (+964) 751 135 2880 ،
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