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Capsiynau ar gyfer y Ffotograffau o Gymorth Dyngarol 

Mae’r capsiynau ar gyfer y ffotograffau isod yn rhoi gwybodaeth gefndir am yr holl 
ffotograffau a ddefnyddiwyd yn yr adnoddau cymorth dyngarol.  

 TAGIAU 

Cymorth dyngarol  

 

 

Ffotograff 1 

Maciej Moskwa/Rhaglen ddogfen TESTIGO/rhanbarth Idlib, Syria, 2013 

Mae'r rhyfel yn Syria yn mynd ymlaen ers 2011. O ganlyniad i weithredu milwrol, mae llawer o bobl wedi gorfod gadael eu cartrefi, yn aml 
heb eitemau angenrheidiol, sylfaenol. Mae'r ffotograff yn dangos teulu oedd wedi cysgodi mewn ogof oherwydd iddyn nhw fethu cael hyd 
i loches addas arall. 
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Llun 2 

Maciej Moskwa/Rhaglen ddogfen TESTIGO/Kafranbel, rhanbarth Idlib, Syria, 2013 

Un o brif strydoedd tref Kafranbel. Yn Awst 2012, bu ymladd ffyrnig yma rhwng lluoedd y llywodraeth a gwrthryfelwyr. Ar ôl i Fyddin 
Rhyddid Syria (y gwrthryfelwyr) gymryd rheolaeth ar y dref, bu Kafranbel yn darged ar gyfer ymosodiadau rheolaidd gan awyrennau a 
magnelau'r fyddin sy'n deyrngar i lywodraeth Bashar Al-Assad.  Er bod y dref wedi ceisio gweithredu yn ôl ei harfer, gyda marchnad 
weithredol hyd yn oed, roedd ymosodiadau pellach yn fygythiad parhaus. Roedd seleri'r ysbyty lleol yn llenwi â phobl wedi'u hanafu, a 
chyhoeddwyd apeliadau am roddwyr gwaed o'r minarét cyfagos. Bu i'r gwrthdaro yn Syria, a gychwynnodd yn 2011 yn dilyn gwrthryfel yn 
erbyn y llywodraeth, droi'n rhyfel creulon oedd, erbyn 2015, wedi lladd mwy na 220,000 o bobl, wedi creu 4.1 miliwn o ffoaduriaid yng 
ngwledydd cyfagos Twrci, Gwlad yr Iorddonen, Libanus, ac wedi dadleoli 7 miliwn o bobl o fewn y wlad (ffynhonnell: Swyddfa'r 
Cenhedloedd Unedig ar gyfer Cydlynu Materion Dyngarol, 2015). 
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Ffotograff 3 

PAH/Syria/Rhanbarth Hama ac Idlib, Syria, 2013 

Pobi bara yng ngogledd-orllewin Syria. Yn ystod argyfyngau dyngarol, bydd tir sy'n cael ei drin gan ffermwyr lleol yn cael ei ddiffeithio'n 
aml iawn, gan achosi canlyniadau didostur i ffatrïoedd bwyd a chwmnïau bychain sy'n cynhyrchu bwyd. Mae'r ffotograff hwn yn dangos 
merch ifanc yn dal bara a gafodd ei bobi mewn becws wedi'i adnewyddu yn Syria a'i brynu gan sefydliadau sy'n darparu cymorth dyngarol 
yn yr ardal. Yn ogystal â darparu bwyd i'r rheiny sydd mewn angen, mae'r bara hwn hefyd yn helpu i gynnal y gymuned leol.  
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Ffotograff 4  

Maciej Moskwa/Rhaglen ddogfen Testigo/Syria, Mawrth 2013 

Mae'r ffotograff hwn yn dangos pobl yn derbyn cymorth dyngarol ar ffurf cyflenwadau sylfaenol fel blancedi a dillad. Darparwyd y cymorth 
gan Polish Humanitarian Action (PAH)  
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Ffotograff 5 

Natalia Miedziak, Gwlad Pwyl, Awst 2015 

Ar 19eg Awst 2015 trefnodd PAH ddigwyddiad i ddathlu Diwrnod Dyngarol y Byd. Ar y diwrnod, gosododd PAH bedwar collage enfawr yn 
hen dref un o ddinasoedd Gwlad Pwyl i ddangos y bobl yr oedd rhyfeloedd ar draws y byd yn effeithio arnyn nhw. Cymerodd 
gwirfoddolwyr PAH ran yn y digwyddiad undydd, gan wahodd pobl i liwio delweddau a gynrychiolai realiti pobl y mae argyfyngau dyngarol 
yn effeithio arnyn nhw ac ychwanegwyd y rhain wedyn at y collage. Daeth yn symbol o fywydau miliynau o bobl mewn ardaloedd lle mae 
rhyfeloedd. Bu'r gwirfoddolwyr yn siarad gyda phobl ac yn egluro diben y gweithredu.  
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Ffotograff 6 

PAH/2015  

Enghraifft o ddeunyddiau addysgol a ddefnyddiwyd mewn gweithdy mewn ysgol. Mae’n dangos dau fap wedi’u gosod y naill ar ben y llall i 
ffurfio posau anhrefnus yr oedd yn rhaid i bobl ifanc eu symud a’u had-drefnu er mwyn dysgu mwy am y trychinebau sy'n effeithio ar bobl 
Affrica.  
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Ffotograff 7 

Uniwersytet Śląski/2014 

Digwyddiad codi arian mewn prifysgol yng Ngwlad Pwyl i helpu i godi arian er mwyn darparu cymorth dyngarol yn Ne Swdan.  
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Ffotograff 8 

Agencja Gazeta/Rhagfyr 2015 

Marathon ysgrifennu llythyrau a drefnwyd gan Amnest Rhyngwladol. 
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Ffotograff 9 

 Maciej Moskwa/Rhaglen ddogfen TESTIGO/Syria, 2013  

Ar hyn o bryd, mae PAH yn darparu cymorth dyngarol sy'n canolbwyntio ar ddŵr glan ac iechydaeth. Mae PAH yn cyflenwi dŵr, yn 
cynnwys ailadeiladu pympiau dŵr a gweithfeydd dŵr, ac yn cyflenwi bwyd, yn cynnwys darparu blawd a basgedi bwyd, mewn 
cydweithrediad â becwsys lleol. Hefyd, mae PAH yn cynnig gofal iechyd trwy ysbytai teithiol, ac yn dosbarthu eitemau sylfaenol fel 
blancedi, powlenni a dillad. Yn ddiweddar, bu’n gweithio yng ngogledd Syria, (lle tynnwyd y ffotograff hwn), gan gynnig cymorth i 
gymunedau lleol a phobl oedd wedi'u dadleoli o fewn y wlad.  
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