عێراق :قەیرانی مرۆیی
ڕاپۆرتی بارودۆخ ژمارە٢٩( ٥٥ .ی تەموز– ٤ی ئابی )٢٠١٥

ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی مرۆیی ئامادە کراوە .ماوەی  ٢٩تەموز– ٤ی ئابی
 ٢٠١٥لە خۆدەگرێت .لەبەر گۆڕانی هەڕەمەکی بارودۆخەکە ئەگەری هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان کە بە لیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون چیتر دەقیق نابێت .ئەم
بەڵگەنامەی کە وەرگێڕدراوە وێنەی فەرمی نیە ،بەڵگەنامە فەرمیەکە لە وێنە ئینگلیزیەکەوە سەرچاوە دەگرێت .ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری ١٤ی ئابدا
باڵودەبێتەوە.

هەواڵە سەرەکیەکان


دەستگەیشتنی مرۆیی بە سنورداری دەمێنێتەوە لە پارێزگای ئەنبار لە
نێوان ئۆپەراسیۆنە سەربازیە بەردەوامەکان.



بەهاناوەهاتنی فریاگوزاری بەردەوامی هەیە لەو ناوچانەی کە
دەستیان پێ دەگەیەندرێت ،لەوانە بۆ ئەو کەسانەی کە ڕادەکەن بەرەو
پردی بیزبز و خێوەتگەکانی عامریەت ئەلفەلوجە.



خەڵك لە شاری گەشتیاری حەبانیە لە ئەنبار پێویستیان بە
دەستگەیشتنی باشتر هەیە بۆ ئاوی سەالمەت.



تاکو ئیمڕۆ ٢٠ ،لەسەدای ئەو پاڵپشتیە داراییەی کە پێویستە لە ژێر
پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی عێراق بۆ ساڵی  ٢٠١٥وەرگیراوە.

شوێنی نەخشەکە :سنورەکان و ناوەکان کە نیشان دراون و ئەو هێلکاریەی کە بەکارهێنراوە لەسەر
ئەم نەخشەیە بریتی نیە لە وێنەی فەرمی یان جێگای قبوڵکردن بێت لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکان

٠.٢٥ملیۆن

 ٣.٢ملیۆن

 ٢.٩ملیۆن

 ٣.١ملیۆن

 ٥.٦ملیۆن

 ٨.٦ملیۆن

پەنابەری سوری

کەسی زیان
بەرکەوتوو لە
کۆمەڵگا خانەخوێکان

کەسی ئاوارە کە لە
دەرەوەی خێوەتگەکان
ژیان بەسەر دەبەن

بریتین لە کەسانی
ئاوارەی ناوخۆیی

بە ئامانجی هاوکاری
کردنیان

کەس پێویستیان بە
هاوکاریە

تێڕ وانینێکی بارودۆخەکە
ئۆپەراسیۆنە سەربازیە بەردەوامەکان بە درێژایی ڕێگای ڕومادی – ئەلعامریەت لە پارێزگای ئەنبار ،لەوانە هێرشە ئاسمانیەکان و شەڕی
زەمینی ،بەردەوامە لە مەترسی بۆ سەر ئەو خەڵکە .بارودۆخەکان ڕاپۆرت کراون کە بەرەو خراپتر چوون لە فەلوجە و ڕومادی ،لەو شوێنەی
کە ڕاپۆرتەکان هەن لەبارەی بۆردومانکردنی سەخت و زیان گەیاندن بە هاواڵتیانی مەدەنی ،لەگەڵ ڕاپۆرتە پشت ڕاستنەکراوەکانی سەبارەت بە
قوربانیان .دەستگەیشتنی مرۆیی بە بەرەنگاری دەمێنێتەوە ،بۆ هەردوو هاوکارانی مرۆیی بۆ دەستگەیشتن بەو خەڵکەی کە زیانیان بەرکەوتووە
بەهۆی ئەم قەیرانەی ئێستاوە و بۆ ئەو خەڵکە تاکو بە سەالمەتی دەستیان بگات بە هاوکارانی مرۆیی و خزمەتگوزاریەکان .ڕێگاکانی
دەستگەیشتن بۆ کەسانی ئاوارە لە ئەنبار سنوردارن و زۆربەی ڕێگاکان لە ڕومادی و فەلوجە ڕاپۆرت کراون کە قەدەغە کراون یان داخراون.
هەندێ لەو کەسانەی کە توانیویانە لە ناوچەی ملمالنێکە ڕابکەن گەیشتوونەتە پردی بیزبز بۆ پەڕینەوە بۆ پارێزگای بەغدا .هەرچەندە،
دەستگەیشتن لەسەرتاسەری پردەکە بەش بەشە و بە پچڕپچڕی ماوەتەوە .ژمارەی ئەو کەسانەی الی پردی بیزبز و ناوچەی دەوروبەری پردەکە
بۆ زانیاری زیاتر "،ئەو دیوی قەیرانەکە ببینە" لە کۆتایی ڕاپۆرتەکە

www.unocha.org
ئەرکی نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری مرۆیی (ئۆچا) بریتی یە لە جولەپێکردن و هەماهەنگی کاریگەر و ئیش و کار لەسەر بنەمای مرۆیی بە هاوبەشی لەگەڵ هاوکارانی
ناوەخۆیی و نێودەوڵەتی
هەماهەنگی ژیانی خەڵکان ڕزگاردەکات
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زیاد و کەمی بەخۆیەوە بینیوە .بەاڵم دەخەملێنرێت کە لە هەزار کەس کەمترە.
کاتێك ئاوارەکان ناتوانن لە ڕوباری فوڕات بپەڕنەوە ،لەبەرهەندێ ڕاپۆرت دەکەن کە دەجولێن بەرەو شوێنی خێوەتگەکان لە ناوچەی عامریەت
ئەلفەلوجە .هاوکاری مرۆیی ،لەوانە ئاو و شوێنی حەوانەوە و خۆراكی ئامادە بۆ خواردن ،دابین کراوە بۆ ئەو خەڵکەی ناوچەی پردی بیزبز و
ناوچەی خێوەتگەکان لە عامریەت ئەلفەلوجە .بۆ نیشتەجێکردنی ئەو ئاوارانە لە ناوچەکەدا ،هاوکارانی مرۆیی دەستیان بە ئیش و کار کردووە بۆ
دامەزراندنی خێوەتگەی تازە لەسەر پردەکە لە الی ئەنبار ،بە توانایەك بۆ  ٣٠٠٠کەس.
لە ڕۆژی ٣ی ئابدا ،کاروانێکی فرە ئاژانس سەردانی شاری گەشتیاری حەبانیەیان کرد لە ئەنبار .دۆزینەوە سەرەتاییەکان ئەوە نیشان دەدەن لەو
کاتەی بارودۆخی  ٢٦١٠٠کەسی ئاوارە بەرەوپێشچووە لە ڕووی تەندروستی و زیاد کردنی پەمپەکانی ئاو ،هێشتا لە خوار ستاندەرەوەیە.
ووێستگەی چارەسەرکردنی پرۆژەی سەرەکی ئاو بەبێ فلتەر و کلۆرین پەمپدەدات .هێزە سەربازیەکانیش ئاو لە ووێستگەی چارەسەرکردنی ئاو
دەبەن لەسەر بنەمای ڕۆژانە .هەندێ لە کەسانی ئاوارە ڕاپۆرتیان کردووە کە پارە دەدەن بۆ کڕینی ئاوی چارەسەرنەکراو ،کە پەمپدراوە لە
دەریاچەی حەبانیە بۆ قەرەبووکردنەوە بۆ ئەو ئاوە ناتەواوەی کە وەرگیراوە .نەخۆشیەکانی ئیسحال بوون و پێست کە زیان دەگەیەنن بە هەردوو
مندااڵن و هەرزەکاران ڕاپۆرت کرابوون .هاوکارانی ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی و تەندروستی بەدواداچوون دەکەن لەسەر
دۆزینەوەکان بۆ دەستنیشان کردنی ئەو کێشانەی کە بەرزکراونەتەوە لە ماوەی کاروانەکە.
هێرشە ئاسمانیەکان بۆ سەر پێگە و بارەگاکانی پارتی کرێکارانی کوردستان لە پارێزگاکانی دهۆك و هەولێر کە لە ڕۆژی ٢٤ی تەموز دەستیان
پێکرد بەردەوامی هەبوو هەتا ١ی ئاب .دەسەاڵتداران ڕاپۆرتیان کردووە لە دەرەنجامی ئەو هێرشانە قوربانی هاواڵتیانی مەدەنی لێکەوتۆتەوە.
هەوڵەکان لە ڕێگادان لەالیەن دەسەاڵتداران بۆ دڵنیابوون لەوەی کە میکانیزمێك هەیە بۆ دەستنیشان کردنی داوایەکان لە قەرەبووکردنەوە و
ڕێککەوتن لەگەڵ قەرەبووکردنەوەی کۆتایی بۆ جوتیاران کە ئاژەڵ و دانەوێڵەکانیان لەبەر ئەو هێرشانە لەدەستچووە یان ئەو ئاگرەی کە بەهۆی
ئەوانەوە دەستی پێکرد.
لەسەرەتای مانگی ئابدا کە ڕێك یەك ساڵ بەسەر هێرشەکانی سەر قەزای شنگاڵ تێدەپەڕێت لە باکور -ڕۆژئاوای عێراق .ژمارەیەکی گەلێك زۆر
کە زیاترە لە  ٤٠٠٠٠٠کەسی ئاوارە بەهۆی هێرشەکان بە ئاوارەیی دەمێننەوە ،بە شێوەیەکی سەرەکی لە پارێزگاکانی دهۆك و موسڵ .نزیکەی
سێ چارەگی ئەو ئاوارانە لە باڵەخانە تەواونەکراوەکان یان لەناو خێوەتگەکان ژیان بەسەردەبەن کە لەالیەن حکومەت و نەتەوە یەکگرتووەکان و
هاوکاران بۆ ئەو ئاوارانە دروست کراون ،لەوەتەی وەرزی هاوینی ڕابردوو .خێزانە ئاوارەکان یارمەتیان دراوە بە پێدانی هاوکاری خۆراك،
خزمەتگوزاریەکانی چاودێری تەندروستی ،ئاوی خاوێن و هاوکاری بۆ ئامادەبوون لە قوتابخانە لە ماوەی ساڵی ڕابردوو.

پاڵپشتی کردنی دارایی
لە ڕۆژی ٤ی حوزەیران ،داوایەکی چاوپیاخشێندراوە و کاری لەپێشینەی پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی عێراق دەستی پێکرا بۆ دابین کردنی
هاوکاری ڕزگارکردنی ژیان و پاراستن بۆ  ٥.٦ملیۆن کەس کە پێویستیانە ،بەشێکی هەموو ئەوانەی کە پێویستیان بەهاوکاریە ،بۆ ئەو ماوەیەی
کە ماوەتە لە ساڵ .هەرچەندە هەندێ لە هاوکاری دەگەن بەاڵم بڕەکەی تەواو بەش ناکات بۆ پڕکردنەوەی پێویستیەکان .بەهۆی کورتهێنان لە
پاڵپشتی کردنی دارایی ،هاوکاران ناچارکراون کە پارچەکانی خۆراك ببڕن بۆ ئەو کەسانەی کە لەدەرەوەی خێوەتگەکان ژیان بەسەردەبەن.
بەرنامەکانی تەندروستی لەسەرتاسەری وواڵت کەم کراونەتەوە و خزمەتگوزاریەکانی پەروەردە بە ناڕێکی دەمێننەوە.
پاڵپشتی کردنی دارایی بە گوێرەی گروپ (بە ملیۆن دۆالری ئەمەریکی)
% Covered
14%
13%
7%
65%
29%
6%
0%
0%
24%
119%
0%
120%
31%

Unmet

پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی عێراق بۆ ساڵی ٢٠١٥

 ٤٩٨ملیۆن دۆالری ئەمریکی

Funded

180
95
60
54
44
26
12
10
7
5
3
2
1

Food Security
Shelter/NFI
Health
Protection
WASH
Education
RRM
Social Cohesion
Coordination
CASH
CCCM
Logistics
ETC

داواکراوە
Funded

20%

Unmet

80%

ژمارەکانی پاڵپشتی کردنی دارایی هەروەك لە ٣١ی تەموزی  .٢٠١٥ئەو تەرخانکردنەی ئێستا بریتی یە لە  ٢٢.٧ملیۆن دۆالری ئەمەریکی بۆ پاڵپشتی کردنی دارایی بە کۆمەڵی مرۆیی عێراق هێشتا لەو ژمارانەی سەرەوەدا
نیە .هەموو هاوکارانی مرۆیی ،لەوانە کۆمەك بەخشان و ئاژانسەکانی وەرگرتن ،هاندراون کە بە خزمەتگوزاری دارایی نووسینگەی ئۆچا ڕابگەیەنن لەم ماڵپەڕە (FTS - http://fts.unocha.org) of cash and in-
kind contributions by e-mailing: fts@un.org

نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی (ئۆچا)
هەماهەنگی خەڵکی ڕزگاردەکات | www.unocha.org
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بەهاناوەهاتنی مرۆیی
پاراستن
پێویستیەکان:


ئاوارەبوون لەناو خودی ئەنبار ڕاپۆرت کراوە کە هێواشی بەخۆیەوە بینیوە لە ماوەی هەفتەی ڕابردوو ،بەشێکی بەهۆی سنورداریەکان
لەسەر جوالنەوە لەالیەن داعش ،هەروەها بەهۆی ئەو شەپۆڵە گەرمایەی ئێستا و ڕێگا دورودرێژەکان.



گەڕانەوەی ئاوارەکان بەردەوامە لە پارێزگای سەاڵحەددین ،زۆربەیان بۆ تکریت ،لەو شوێنەی کە بارودۆخی ئەمن وئاسایش بە شڵەژاوی
دەمێنێتەوە.

بەهاناوەهاتن:


هەڵسەنگاندنەکانی پاراستن جێبەجێ کراون کە  ٨٠٠٠کەسی ئاوارە لەخۆدەگرێت لە باشور و ناوەڕاستی عێراق .تیمەکانی پاراستن ٢٠٧
حالەتیان تۆمارکردووە بۆ پێدانی هاوکاری یاسایی و  ٥٤٨کەسی هەژاریش ڕەوانەکرابوون بۆ ئاژانسەکان بۆ وەرگرتنی هاوکاری ماددی.



دوو تۆمارکاری سەالمەتی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی ،هەڵسەنگاندنەکانی ژینگەی جەستەیی بۆ بڕیاردان لە کێشە ڕاستەقینەکان و
لەبەرچاوگیراوی سەالمەتی بۆ ئافرەتان و کچان ،ئەنجام درابوون لە سەاڵحەددین و عامریەت ئەلفەلوجە.



 ١٦ئافرەت خزمەتگوزاریەکانی دەروونی کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە و  ١٨ئافرەتیش خزمەتگوزاریەکانی یاسایی و دەروونی کۆمەاڵیەتیان
بۆ دابین کرابوو لە بەغدا.



 ١٠ئافرەت مەشقیان پێکراوە وەکو مامۆستایان لە خانەقین و جولەیان پێکراوە تاکو ڕاهێنەرایەتی بکەن بۆ ئەو ئافرەتانەی کە ئاوارەبوون
لەسەر چۆنیەتی هەڵسەنگاندنی پێویستیە سەرەکیەکانیان و دابینیان بکەن لەگەڵ هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی.



شەش حالەتی پێشێلکاری زۆر خراپ لە بەرامبەر مندااڵن دەستنیشان کرابوون و ڕەوانەکرابوون بۆ خزمەتگوزاریەکان و بەدواداچوون
لەالیەن ستافی پاراستنی مندااڵن.



لە پارێزگای دهۆك ،هەشت دانیشتنی هۆشیارکردنەوە جەختیان لەسەردەکرێتەوە لەسەر هاوسەرگیری مندااڵن ،کرێکاری بە مندااڵن و
تەندروستی مندااڵن جێبەجێ کرابوون لەگەڵ  ٣٣خانەوادە.



حالەتەکانی پاراستنی مندااڵن دەستنیشان کراون لە ڕێگەی  ١١٦هێلی یارمەتی دان کە چاودێری کراون .هێلی یارمەتی بریتی یە لە
خزمەتگوزاری تەلەفۆن کە لەالیەن دەسەاڵتدارانی کوردستان بەڕێوە دەبرێت و زانیاری و خزمەتگوزاریەکانی ڕەوانەکردن بۆ مندااڵن
دابین دەکات.

بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:


دەستگەیشتن وەکو بەرەنگاریەکی گەورە دەمێنێتەوە لە پارێزگای ئەنبار بەهۆی داخستنی خاڵە پشکنینە سەرەکیەکان لە دەرەوەی ئەنبار لەوانە
(لە سنوری پەڕینەوەی سوریا) ،بارودۆخێکی ئەمن و ئاسایشی ناسەقامگیر بە درێژایی ڕێگا سەرەکیەکان و ڕێگریەکان ڕاپۆرت کراون کە
خراونەتە بەر دەمیان لەالیەن داعش بۆ ئەو خێزانانەی کە دەیانەوێت ناوچەکان بەجێبێڵن.



سەنتەرەکانی زێرگوز و بازینجە بۆ کۆکردنەوە ئاوارەکان لە سلێمانی داوای خزمەتگوزاری بەپەلە دەکەن بۆ نەخشە دانان تاکو کەسە
هەژارەکان بتوانن شوێنی حەوانەوە بدۆزنەوە ،هەروەك خێوەتگەکانی عەربەت و ئاشتی لە توانای خۆیان پڕبۆتەوە.



چااڵکیەکانی پاراستنی مندااڵن بەبێ پاڵپشتی کردنی دارایی دەمێنێتەوە .بەبێ پاڵپشتی کردنی دارایی زیاتر ،بەالیەنی کەمەوە  ٧٠لەسەدای
چااڵکیەکانی پاراستنی مندااڵن مەترسی کۆتایی پێهێنانیان لێدەکرێت ،لەوانە هاوکاری دەروونی – کۆمەاڵیەتی ،حالەتی بەڕێوەبردن و
ڕەوانەکردن بۆ خزمەتگوزاریە تایبەتەکان.
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ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی
پێویستیەکان:


ئاوی تەواو و سەالمەت بۆ نزیکەی  ٢٦٠٠٠کەس لە شاری گەشتیاری حەبانیە ( لە ئەل مەدینە و ئەل سیاحیاح ،لە قەزای حەبانیە) لە
پارێزگای ئەنبار وەکو کارێکی لەپێشینە دەمێنێتەوە دوابەدوای کشانەوەی خزمەتگوزاریەکانی تانکەری ئاو لەالیەن هەندێ لە هاوکارانی
ناوخۆ بەهۆی خزمەتگوزاریە سنوردارەکانی تانکەری ئاو و پێویستی بۆ گۆڕینی ئاڕاستەی تانکەری ئاو بۆ ناوچەکانی تر کە پێویستیان
پێیە.



دوو یەکەی چارەسەرکردنی ئاو و تۆڕەکانی ئاو پێویستە لە ئەلخالدیە لە قەزای ڕومادی لە پارێزگای ئەنبار دابمەزرێن بۆ پڕکردنەوەی
پێویستیەکانی دابین کردنی ئاو بۆ کەسانی ئاوارە و کۆمەڵگا خانەخوێکان.



نزیکەی  ١٨٠٠کەس کە گەڕاونەتەوە بۆ سعدیە لە قەزای خالس و بۆ الدێ ی عەلی لە قەزای موقدادیە لە پارێزگای دیالە داوای
کۆمەکی ئاو و ئاسانکاریەکانی خاوێن کردنەوە و کەل و پەلەکانی پاك و خاوێنی دەکەن.



نزیکەی  ٥٣٠کەسی ئاوارە لە کوفە و ئەوانەی کە بەدرێژایی شەقامی کەربەال ژیان بەسەردەبەن و لە گەڕەکی ئەلمەکرەمە لە شاری
نەجەف لە پارێزگای نەجەف ،داوای ئاو و ئاسانکاریەکانی خاوێن کردنەوە و کەل و پەلەکانی پاك و خاوێنی دەکەن.

بەهاناوەهاتن:
نزیکەی  ١٤٨٧٥٠کەسی ئاوارە دەستیان پێگەیەنراوە بە پێدانی کۆمەکی ئاو؛  ١١٨٤٠٠بە پێدانی خاوێن کردنەوە و  ٨١٥٠کەسیش بە

پێدانی کەل و پەلەکانی پاك و خاوێنی و بەرزکردنەوەی ئاستی لە پارێزگاکانی ئەنبار و بەغدا و بەسرە و نەجەف و سەاڵحەددین لە ماوەی
ئەم هەفتەیە.


نزیکەی  ٣٠٠٠٠کەسی ئاوارە ماددەکانی خاوێن کردنەوەی ئاویان بۆ دابین کرابوو لە شاری گەشتیاری حەبانیە لە ئەنبار .فڕێدانی
پاشماوەی ئاو و کۆکردنەوەی پاشماوە سوودی گەیاندووە بە  ٢٤٠٠کەسی ئاوارە .تانکەری ئاوی ڕۆژانەی زیاتر دەستیان پێکراوە بۆ
پڕکردنەوەی کەم و کورتیەکانی ئاو ،لەو کاتەی چارەسەرکردنی یەکەی ئاو نێردراوە بۆ دەستنیشان کردنی بۆشاییەکان لە سەالمەتی ئاو.



 ٣٢تەوالێت و حەمام و چوار تانکی ئاو بە توانای  ٥٠٠٠لیتر هەریەکەیان چەسپکراون لە خێوەتگەی ئەلئەمەل ئەلمونشید  ٢لە قەزای
فەلوجە لە ئەنبار .ئەمەش لەگەڵ بەهاناوەهاتن کە جێبەجێ کراوە لە قۆناغی یەكی خێوەتگەکە ،کە پێك دێت لە چوار تانکی ئاو ١٦ ،تەوالێت
و  ١٦حەمام.



 ٢١٣٠٠کەسی ئاوارە دەستیان پێگەیەندراوە لە ڕێگەی تانکەری ئاو لە حەبانیە ،ڕومادی ونخیب لە ئەنبار.



لە پارێزگای بەغدا ،نزیکەی  ١٣٠٠کەسی ئاوارە لە خێوەتگەی ئەلبو ساڵح لە قەزای موقدادیە دەستیان دەگات بە تانکی ئاوی  ٥٠٠٠لیتری.
دوو تانکی چەسپ کراون لە خێوەتگەی ئەلبو نەمر بۆ خزمەتکردنی  ٤٥٠کەس .لەگەڵ ئەوەشدا ،هەشت تەوالێتی گەڕۆك و حەمام و
تانکیەکی ئاو چەسپ کراون لە خێوەتگەی خەیمەت ئەلعراق بۆ  ٦٥٠کەس و دوو تانکی ئاو لە خێوەتگەی کەرەڤانەیی ئەلڕەشید بۆ ٩٩٠
کەس.



هەروەها لە پارێزگای بەغدا ،فڕێدانی ئاوی پاشماوە و کۆکردنەوەی پاشماوە ئەنجام درابوون لە سەنتەری ئەلتەکیە کەسنەزانیە بۆ
کۆکردنەوەی ئاوارەکان لە کەرخ ،بۆ هاوکاری کردنی نزیکەی  ٦٣٠٠کەسی ئاوارە.



 ٢٠٠پێداویستی پاك و خاوێنی ،لەوانە کلێنسی خاوێن کردنەوە و سابون و تایتی غەسالە ،دابەش کرابوون بەسەر  ٨٥٨کەسی ئاوارە لە
قەزای شەت ئەلعەرەب لە پارێزگای بەسڕە.



کۆکردنەوە و گواستنەوەی پاشماوە لەڕێگادان لە خێوەتگەکانی باجێت کەندەڵە  ١و ٢لە (قەزای سمێل) ،خێوەتگەکانی چەمیشکۆ ،بێرسڤی ١
و ٢لە (قەزای زاخۆ) بۆ  ٤٦٠٣٥کەس لە ڕێگەی پارێزگای دهۆك.



لە پارێزگای نەجەف ٥٠ ،تانکی ئاو بە توانای  ٥٠٠٠لیتری ئاو تەواو کراون بە درێژایی شەقامی سەرەکی نێوان کەربەال و نەجەف کە
سوود دەگەیەنێت بە  ١٠٠٠٠کەسی ئاوارە .ئیش و کار بۆ چەسپ کردنی یەکەیەکی چارەسەرکردنی ئاو و تۆڕی ئاو بەردەوامیان هەیە.



دابەشکردنی کۆمەکیەکانی ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی وەکو (سابون و سەتڵی ئاو و مەسینەکان و نایلۆنی زبڵ و پێداویستی پاك و
خاوێنی و فلینەکان) دەستیان پێکراوە بۆ  ٣٠٠٠کەس کە گەڕاونەتەوە بۆ ناحیەی دیگەلە ،لە قەزای سامەڕا لە سەاڵحەددین.
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بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:


بارودۆخی شڵەژاوی ئەمن و ئاسایش لەگەڵ ئاوارەبوونی تازە و کەمبوونەوەی دەستگەیشتنی مرۆیی دەبێتە ڕێگر لەبەردەم توانای
دەستگەیشتن بەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاری ڕزگارکردنی ژیان و ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنیە ،بەتایبەتی لە ناوچەکانی
باشور و ناوەڕاست.



لەسەرتاسەری وواڵت ،گەرمای زۆر بەردەوامی هەیە و کاریگەری خراپی لەسەر بارودۆخی ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك وخاوێنی هەیە،
کە ئەمەش فشار دەخاتە سەر کۆمەکیەکانی ئاوی خواردنەوە کە پێشوەختە سنوردارە.

شوێنی حەوانەوە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان
پێویستیەکان:



شوێن حەوانەوەکانی بەرگریکردن لەبەرامبەر پلە بەرزەکانی گەرما (شوێنەکانی حەوانەوە لەبەرامبەر ڕەشماڵەکان) بۆ  ١٢٠٠کەسی ئاوارە
لە پارێزگاکانی ئەنبار و سەاڵحەددین کە لەسەر پردی بیزبز گیریان خواردووە.



گواستنەوەی بەپەلە داواکراوە بۆ نزیکەی  ٢٣٠٠کەسی ئاوارە کە لە ئوتێلی شاری گەشتیاری حەبانیە دەمێننەوە لە ئەنبار بۆ شوێنێکی
نیشتەجێبوون لەو کاتەی ڕێگری دەکرێ لە داگیرکردنی زیاتری باڵەخانە قەرەباڵغەکە ،کە کێشەی هەیە لە بارەی سیستەمی ئاوی زێراب.

بەهاناوەهاتن:


 ٣٦٠٠کەسی ئاوارە کەل و پەلەکانی ناوماڵیان وەرگرتووە بۆ وەرزی هاوین لە قەزای فەلوجە لە پارێزگای ئەنبار.



 ٣٦٠٠کەسی ئاوارە لە قەزاکانی فارس و بەلەد لە پارێزگای سەاڵحەددین ،کەل و پەلەکانی ناوماڵیان وەرگرتووە بۆ وەرزی هاوین.



 ١٠٢٠کەسی ئاوارە کەل و پەلەکانی ناوماڵیان وەرگرتووە بۆ وەرزی هاوین لە قەزای تەلکیف لە پارێزگای نەینەوا.



هاوکارانی گروپەکان ئیش و کارەکانی نۆژەنکردنەوەیان تەواوکردووە لە  ٧٤سەنتەری کۆکردنەوەی ئاوارەکان لەوانە (باڵەخانە ئایینیەکان)
کە  ١٧٠٠کەسی ئاوارە نیشتەجێ دەکەن لە قەزای نەمانیە لە پارێزگای واسیت.



نزیکەی  ٢٠٠٠کەسی ئاوارە کە لە ڕەشماڵەکان ژیان بەسەر دەبەن لە دامەزراوەیەکی نافەرمی لە قەزای موقدادیە لە پارێزگای بەغدا
ڕەشماڵەکانیان وەرگرتووە کە هاوکاری تازەکراوە و پەرە بە بارودۆخەکانی شوێنی حەوانەوەیان دەدات لە ڕێگەی دابین کردنی سەبە
چیمەنتۆیەکان و هەندێ کاری بلۆکی چیمەنتۆ.

بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:



کەم کورتی کارەبا و ئاو بریتین لە بۆشاییە سەرەکیەکان لە زۆربەی شوێنەکان لەو شوێنانەی کە کەسانی ئاوارە نیشتەجێن تیایاندا لە حەبانیە
و عامریەت ئەلفەلوجە ،لەسەر بنەمای ڕاپۆرتەکان لەالیەن هاوکاران کە کاردەکەن لەسەر ناوچەکە و کاروانە مەیدانیەکان.

تەندروستی
پێویستیەکان:


خزمەتگوزاریەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و ناوەندی زۆر پێویست بۆ کەسانی ئاوارە ،پەنابەران و کۆمەڵگا خانەخوێکان و
کۆمەڵگا ناخانەخوێ زیان بەرکەوتووەکان.



هاوکاری زیاتر بۆ باڵەخانە تەندروستیە جێگیرەکان و ناردنی تیمە گەڕۆکەکان پێویستە لەو ناوچانەی کە ملمالنێ تیایاندا سەرهەڵدەدات،
بۆ کەسانی ئاوارە کە لە ناو خێوەتگەکان ژیان بەسەر نابەن ،لەوانە لە پارێزگاکانی نەینەوا و ئەنبار و کەرکوك.



دەستنیشان کردنی سەرەتایی ئاگادارکردنەوەکانی نەخۆشی و بەهاناوەهاتنی کاتی دیاریکراو بۆ باڵبوونەوەی نەخۆشیەکان زۆر پێویستە.
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بەهاناوەهاتن:


 ١٩٩٦٣ڕاوێژکردنی تەندروستی لە نێوان  ٢٥تا ٣١ی تەموز ئەنجام درابوون.



 ١٩٢٩لەدایك بوون لەالیەن مامانێکی شارەزا هاوکاری کرابوون و  ٥٣٤لەدایكبوونی تریش بە ڕێگەی نەشتەرگەری لەو ناوچانەی کە
ئاوارە ناوەخۆییەکان جەختیان لەسەرکراوەتەوە جێبەجێ کرابوون.



خزمەتگوزاریە تایبەتەکان لەوانە چارەسەرکردن و دەرمان بۆ نەخۆشیە درێژخایەنەکان ،لەوانە تەندروستی مێشك و هاوکاری دەروونی-
کۆمەاڵیەتی بۆ ئاوارەکان و کەسانی زیان بەرکەوتوو بەهۆی ملمالنێ .لە هەفتەی  ،٣١دا  ٥٧٣٣حالەت خزمەت کرابوون ،لەوانە ١٩٦٢
نەخۆش لە نەخۆشخانە خەوێندراون.



هاوکارانی تەندروستی هاوکاری دەکەن لە دامەزراندنی  ٦٤ستافی تەندروستی بۆ چوار خێوەتگەی پەنابەران لە پارێزگای هەولێر .لەو
خێوەتگایانە ١٧ ،ستافی تەندروستی لە دارەشەکران و قوشتەپە و بەڕێزەوە ١٦ ،ستاف لە باسرمە و  ١٤ستاف لە کەورگۆسك.

بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:


خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان لە هەرێمی کوردستانی عێراق ئەرکێکی زۆری بەسەرشانەوەیە بەهۆی ئەو ژمارە زۆرەی کەسانی ئاوارە لە
هەرێم.



ئەو ناوچانەی کە بەئەستەم دەستیان پێ دەگەیەندرێت وەکو نیگەرانیەك دەمێننەوە بەتایبەتی بۆ تەندروستی و لەگەڵ توانا سنوردارەکان کە
ماوەتەوە لەناو خودی سیستەمی گەیاندنی خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی ناوخۆ و کەمێك لە هاوکاران کە لە ناوچەکە ئامادەییان هەیە.



زیاتر  ٨٠لەسەدای بەرنامەکانی کە هاوکاری زۆر پێویست دابین دەکەن بۆ ئاسانکاریەکانی تەندروستی لەو ناوچانەی کە جەختکردنەوەیەکی
زۆری کەسانی ئاوارەی ناوخۆیی تێدایە هەڵپەسێردراون بەهۆی نەبوونی پاڵپشتی کردنی دارایی .کەم و کورتی لە پاڵپشتی کردنی دارایی
کاریگەری دەبێت لەسەر گەیاندنی خزمەتگوزاری لەسەرتاسەری وواڵت.

ئەمن و ئاسایشی خۆراك
پێویستیەکان:


بەالیەنی کەمەوە  ٤.٤ملیۆن کەس دەخەملێنرێن کە پێویستیان بە هاوکاریە .هاوکارانی خۆراك ئامانجیان بریتی یە لە گەیشتن بە  ٢.٢ملیۆن
کەسی زیان بەرکەوتوو لە ژێر پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی بۆ ساڵی .٢٠١٥



ئەنجامە سەرەتاییەکان ئەوە نیشان دەدەن کە  ٢٢لەسەدای ئەو سەرۆك خێزانانەی کە چاوپێکەوتنیان لەگەڵ ئەنجام دراوە لە هەڵسەنگاندنێکی
دەستگەیشتن بە پێویستیەکانی کەسانی ئاوارە کە لە ناو کۆمەڵگا خانەخوێکان نیشتەجێن گوتیان کە ئەوان نەیانتوانیوە پێویستیە سەرەکیەکانیان
بۆ پڕ بکەنەوە .لەسەرووی هەموو ئەوەشەوە ٥٢٢٥ ،سەرۆك خێزان (نزیکەی  ٣١٣٥٠کەس) چاوپێکەوتنیان لەگەڵ کراوە لە  ١٤پارێزگا
کە دەتواندرێت دەستیان پێ بگەیەندرێت.



لەو ژمارەیە ،خۆراك ( ٧٤لەسەدا) و شوێنی حەوانەوە ( ٦١لەسەدا) بریتی بوون لە هەرە پڕنەکراوترین پێویستیەکان لە نێوان ئەو سەرۆك
خێزانانەی کە ناتوانن پێویستیە سەرەکیەکانی خۆیان بکڕن لەسەرتاسەری عێراق.



خۆراك زۆرترین ڕاپۆرتی لەسەر کرابوو وەکو پێویستیەکی لەپێشینە لە دیالە ( ٩٤لەسەدا) و سلێمانی ( ٨٩لەسەدا) ٦٥ .لەسەدای ئەو
سەرۆك خێزانانە لە هەولێر بەلیستێك خۆراکیان بە پێویستیەکی لەپێشینە داناوە.

بەهاناوەهاتن:


لە ڕۆژی ٢٩ی تەموز ،خۆراکی ئامادە بۆ خواردن بۆ ماوەی سێ ڕۆژ دابەشکرابوو بۆ نزیکەی  ٥٠٠کەس بەهۆی بەردەوامی
توندوتیژیەکانەوە ڕادەکەن لە پارێزگای ئەنبار .خێزانەکان گواسترابوونەوە بۆ پردی بیزبز ،کە پارێزگاکانی ئەنبار و بەغدا بەیەکەوە
دەبەستێتەوە ،بە دووری  ٣٠کلیۆ مەتر دەکەوێتە باشوری ڕۆژئاوای بەغدا.



دابەشکردنەکانی ناو خێوەتگە بۆ نزیکەی  ٢٥٠٠٠٠کەس تەواو کراون .ئەو کەسانەی کە لەناو خێوەتگەکان دەژین ،لەو شوێنەی کە ئەوان
دەرفەتی کەمتری ئیش و کاریان هەیە ،بەردەوام پارچەی تەواوی خۆراك وەردەگرن کە لەسەدا ٨٠ی پێویستیەکانی خۆراك پڕدەکاتەوە.
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نزیکەی  ١.١ملیۆن کەس کە دەکاتە ( ٢٢٠٠٠٠خێزان) کە لەگەڵ کۆمەڵگا خانەخوێکان ژیان بەسەر دەبەن پارچەی خۆراکی کەم کراوەیان
وەرگرتووە.



دابەشکردنەکانی پسوولە بۆ مانگی تەموز بەردەوامیان هەیە ،لەگەڵ نزیکەی  ٤١٠٠٠٠کەس لە کۆی پالن بۆدانراوی  ٤٨٢٩٤١کە دەکاتە
( ٨٥لەسەدا) تاکو ئێستا پسوولەکانیان وەرگرتووە .دابەشکردنەکان تەواو دەبن لە دەوروبەری ٤ی ئابدا.



لە مانگی تەموزدا ،زیاتر لە  ٥٠٠٠٠کەسی ئاوارە کە لە ڕێگادان پارچەی خۆراکی ئامادە بۆ خواردنیان وەرگرتووە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ لە
ڕێگەی میکانیزمی بەهاناوەهاتنی بەپەلە.



لە ڕۆژی  ٣٠تەموزدا ،پارچەکانی خۆراك دابەش کرابوون بۆ نزیکەی  ٤٨٠٠کەس لە پارێزگای کەربەال.



لە ڕۆژی  ٢و ٣ی ئابدا ،پارچەکانی خۆراك دابەش کرابوون بۆ  ٢٧٧٠کەس لە پارێزگای بابل.

بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:


کەم و کورتی ئێستای پاڵپشتی کردنی دارایی بەهاناوەهاتنی فریاگوزاری دەخاتە مەترسیەوە .هاوکارانی خۆراك ناچاردەکرێن کە بڕینی
زیاتر ئەنجام بدەن لە هاوکاری خۆراك ئەگەر پاڵپشتی کردنی دارایی زیاتر وەرنەگیرێت .ئەمەش تیایدا لەوانە بڕینێکی تەواو لە
هاوکاری خۆراك بۆ هەندێ لە گروپە سوودمەندبووەکان و کەم کردنەوەیەك لە پرکردنەوەی جیوگرافی.



لە ژێر سیناریۆی سەرچاوەی ئێستا و سەرەڕای ژمارەیەکی زۆری بڕینی قەبارەکانی تێچوو ،پرۆگرامی خۆراکی جیهانی ناچاردەبێت
کە دابین کردنی پسوولەکانی خۆراك ڕابگرێت بۆ نزیکەی  ٤٥٠٠٠٠کەس لە کۆتایی مانگی ئەیلول .پرۆگرامی خۆراکی جیهانی
پارچەی خۆراکی مانگانەی پێنامێنێت بۆ زیاتر لە  ١،٦ملیۆن کەس لە دەستپێکی مانگی ئۆکتۆبەر.

پەروەردە
پێویستیەکان:


نزیکەی  ٣.٢ملیۆن منداڵ کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە دەستیان ناگات بە پەروەردەی جۆری لە ئەنجامی ئەم قەیرانە.



زیاتر لە  ١ملیۆن لەو مندااڵنەی کە ئاوارەن بریتین لەو کچ و کوڕانەی کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە .نزیکەی  ٧٠لەسەدای مندااڵنی ئاوارە
نزیکەی ساڵێکی پەروەردەیان لەدەست چووە .لە خێوەتگەکان ،تەنها  ٥٠لەسەدای ئەو مندااڵنە لە ئێستادا دەستیان دەگات بە پەروەردە .لە
کۆمەڵگا خانەخوێکان (لەو شوێنەی کە زۆربەی کەسانی ئاوارەی تێدا دەژین) ،بارودۆخەکە زۆر خراپە ،لەگەڵ تەنها  ٣٠لەسەدای هەر
جۆرێکی پەروەردە کە وەریدەگرن.



لەو شوێنەی کە بەرجەستکراوە ،زۆربەی قوتابخانەکان پڕبوونەتەوە ،زۆر قەرەباڵغن و ناتوانن هەموو قوتابیانی ئاوارە لە خۆ بگرن .ئەو
قوتابخانانە پۆلین کراون بە ڕێژەی قوتابی زۆر بۆ مامۆستا ،ژمارەیەکی تەواوی مامۆستایانی لێهاتوو و ژمارەیەکی سنوردار لە مامۆستایان
لەگەڵ مەشقکردن یان لەسەر چاودێری دەروونی کۆمەاڵیەتی و هاوکاری یان پێویستیە تایبەتەکان.

بەهاناوەهاتن:


 ٢٢١٠٠٠کوڕ و کچی ئاوارە کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە هاوکاری کراون تاکو دەستیان بگات بە دەرفەتەکانی پەروەردە.



لە ئامادەکاری بۆ ساڵی خوێندن کە لە مانگی ئەیلول و ئۆکتۆبەر دەست پێدەکات ٥٧ ،قوتابخانەی فابریکی تەواو کراون و  ١٤قوتابخانەی
ڕەشماڵی تازە کە دەستگەیشتن بۆ پەروەردەی فەرمی بۆ مندااڵنی ئاوارە دابین دەکات لە پارێزگاکانی بەغدا و دهۆك و دیالە و هەولێر و
کەرکوك.



هاوکارانی پەروەردە بەردەوامن لە ڕێکخستنی پۆلەکانی گەیشتن بە خوێندن و چااڵکیەکانی وەرزی هاوینە بۆ مندااڵنی ئاوارە لە بەغدا (لە
بەهاناوەهاتن بۆ قەیرانی ئەنبار) ،دهۆك و هەولێر و سلێمانی کەرکوك کە بەشێکی زۆر گرنگی خوێندنی ساڵی ڕابردوویان لەدەست چووە.



تۆمارکردنی قوتابیە ئاوارەکان لە خێوەتگەکان و قوتابخانەکانی کۆمەڵگا خانەخوێکان دەستی پێکردووە لە ئامادەکاری بۆ ساڵی ئەکادیمی
تازە.
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هاوکارانی گروپ هەماهەنگی دەکەن لە چااڵکیەکانی گەڕانەوە بۆ قوتابخانە و بانگەشە دەکەن بۆ تۆمارکردنی پێش وەختەی مندااڵن،
پەرەپێدانی ئامادەیی لە قوتابخانە و پالنەکانی دابەش کردن لە قوتابخانەکان بۆ کۆمەکیەکان لە ئامادەکاری بۆ دەستپێکی ساڵی تازەی خوێندن.

بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:


بەهۆی ئاوارەبوونەکانی پارێزگای ئەنبار لەوەتەی مانگی نیسان ،ژمارەی قوتابیانی ئاوارە زیادی کردووە بۆ  ٣٥٠٠٠قوتابی.



زیاتر  ٧٠لەسەدای کەسانی ئاوارە دەستیان ناگات بە پەروەردە ،بەهۆی نەبوونی توانا.



نەبوونی ئەمن و ئاسایش دەبێتە ڕێگر لەبەردەم چااڵکیەکان بۆ قوتابیان لە پارێزگاکانی ئەنبار و سەاڵحەددین.



نەبوونی پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ چااڵکیەکانی پەروەردە وەکو بەرەنگاریەکی بەرچاو دەمێنێتەوە لەوانە نەبوونی ژینگە ،پەرتووکەکان و
مامۆستایانی لێهاتوو.

کەل و پەلەکان
بەهاناوەهاتن:


هەوڵەکان بەردەوامیان هەیە بۆ دڵنیاکردنەوە لە خزمەتگوزاریە باوەکان بۆ هاوکاران لە پارێزگاکانی هەولێر و دهۆك و بۆ فراوانکردنی
ئامادەیی لە بەغدا بۆ باشتر هاوکاری کردنی ئۆپەراسیۆنەکانی باشور و ناوەڕاست .گروپەکە زانیاری کۆدەکاتەوە لەسەر توانای کەل و
پەلەکانی هاوکاران ،بۆشاییەکان و پێویستیەکان بۆ ئاسانکردنی گواستنەوە و هەماهەنگی کردن بۆ کاروانە مرۆییەکان.



هاوسەنگی کۆگای خەزن کردن لە دهۆك توانای بریتی یە لە  ٦٥،٩١تەن مەتر کە دەکاتە ( ٦٥٥،٩٥مەتر سێجا) لە کەل و پەلە نا
خۆراکیەکان کە سەر بە چوار هاوکارانی مرۆییە .ئەو شوێنی کۆگایەی کە لەبەردەستدایە لە ئێستادا  ٤٢٠مەتر دووجایە .لە هەولێر
هاوسەنگی خەزن کردن بریتی یە لە  ١٣،٠٩تەن مەتر کە دەکاتە ( ٥٨.٨٨مەتر سێجا) لە کەل و پەلەکان لەالیەن دامەزراوەی
خێرخوازی قەتەری ،پالنی بۆ دانراوە تاکو بنێردرێت لە ڕۆژەکانی داهاتوودا.



پێویستیەکان لەوانە :توانای خەزن کردنی سنوردار بۆ دانانی پێشوەختە و کۆگای لەناکاو ،بە شێوەیەکی سەرەکی لەبەر هۆکاری
ڕێگریەکانی دەستگەیشتن ،گۆڕانی خێرای ژینگەی ئەمن و ئاسایش و زیادبوونی پێویستیە مرۆییەکان؛ پێویستی بۆ هەماهەنگی دەستبەجێ
و بەشداری پێکردنی زانیاری لە نێوان هاوکارانی مرۆیی لەسەر ڕۆشنایی سیناریۆی ئۆپەراسیۆنی شلەژاو؛ سنوردارکردنی جوالنەوەی
بارهەڵگری مرۆیی و کەسایەتیەکان لە ناوچە سەرەکیەکانی ئۆپەراسیۆن بەستراو بە تێچووە بەرزەکانی گواستنەوە بۆ هەندێ لەو ناوچانەی
کە بەئەستەم دەستیان پێ دەگەیەندرێت.

زانیاری لەسەر قەیرانەکە
توندوتیژی بەرفراوان و ملمالنێ ی چەکداری لە مانگی کانوونی دووەمی ساڵی  ٢٠١٤لە عێراق سەری هەڵدا .لەسەرەتادا جەختیکردنەوەکە لە پارێزگای ئەنبار ،لەگەڵ
شارەکانی ڕومادی و فەلوجە بوو کە بە شێوەیەکی تایبەت زیانیان بەرکەوتووە ،توندوتیژی و کاریگەریەکانی بە شێوەیەکی خێرا گەشەی سەند ،کە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر
لە  ٥٠٠٠٠٠کەس لە مانگی ئایار .لە مانگی حوزەیرانی  ،٢٠١٤داعش ،بە یەکەوە لەگەڵ گروپە چەکدارەکانی تر ،هێرشی کردە سەر موسڵ و کۆنتڕۆڵی موسڵ و بەشێکی
گەورەی باکوری عێراقی کرد ،لەوانە ناوچەکانی پارێزگاکانی دیالە و کەرکوك و نەینەوا و سەاڵحەددین .ئەمەش بووە هۆی بەردەوامی ملمالنێ ی چەکداری ،ئاوارەبوونی بە
کۆمەڵی ناوخۆیی ،پێشێلکاری ڕاستەقینە و سیستەماتیکی پاراستنی هاوواڵتیان و مافە سەرەکیەکانی مرۆڤ ،پچڕانی دەستگە یشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان ،و کۆت و
بەندی خراپ لەسەر کۆمەڵگا خانەخوێکان .وەکو دەرەنجامێك ،ئێستا عێراق لە پێشبڕکێ دایە لەگەڵ یەکێك لە گەورەترین قەیرانە مرۆییەکان لە جیهان ،لەگەڵ زیاتر لە  ٨ملیۆن
کەس کە پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە هەروەك لە مانگی تەموزی .٢٠١٥

بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:
سێسیلیا ئەتیفۆڕس ،بەرپرسی کاروباری مرۆیی،
)(attefors@un.org /+964 (0)751 1352880
دەیڤد سوانسۆن ،بەرپرسی زانیاری گشتیswanson@un.org ،
ژمارەی مۆبایلی عێراق+964 (0) 7511844379 :
بەدوا داچوون بۆ ئۆتچا بکەن لە عێراق لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی تویتەر@OCHAIraq
بۆ بە دەستهێنانی زانیاری زیاتر تکایە سەردانی ئەم ماڵپەرە بکەنhttps://iraq.humanitarianresponse.info:

نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی (ئۆچا)
هەماهەنگی خەڵکی ڕزگاردەکات | www.unocha.org

