
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

  
 

 
 WFP/Mohammed Al Bahbahani 

ڵە سەرەکیەکان هەوا  
  نوێیەکان بەهۆی ئۆپڕاسیۆنە ئاوارەبوونە

 سەربازیەکان لە ڕێگای موسڵ.

  ڕێکخراوە مرۆییەکان بەهانای پێویستیە

بەردەوامەکانەوە دێن لەوکاتەی هەوڵەکانیان خێرا 

 ی خەڵكەزۆر ئەو ژمارەکردووە بۆ ئامادەکاری 

 .ئاوارە دەبن لە موسڵەوە کە

  ئاوارە گەڕاونەتەوە بۆ  ٠٠٨٨٨٨زیاتر لە

 .ماڵەکانی خۆیان

  کەم و کورتیەکان لە پاڵپشتی کردنی دارایی

بەهاناوەهاتنی مرۆیی بەردەوام سنوردار دەکات و 

 ڕێگری دەخاتە بەردەم ئامادەکاریەکان بۆ موسڵ. 

ژمارەکان  

ئەو کەسانەی کە 
پێویستیان بە 

 هاوکاریە

 10ملیۆن 

  لەوکەسانەی کە
کراونەتە ئامانج 
بۆ هاوکاری 

کردنیان لە پالنی 
بەهاناوەهاتنی 

مرۆیی بۆ ساڵی 
٦٨٠٢ 

  ملیۆن 7.3 

  بریتین لە ئاوارە
 ناوخۆییەکان

 3.3ملیۆن 

  ئەو ئاوارانەی کە
لە دەرەوەی 

خێوەتگەکان ژیان 
 دەگوزەرێنن

  ملیۆن 3 

  ئەوکەسانەی کە لە
کۆمەڵگا 

خانەخوێکان 
زیانیان 

 بەرکەوتووە

 3.2ملیۆن 

 ئاوارە گەڕاوەکان  0.85ملیۆن 

  پەنابەرە
 سوریەکان

 ملیۆن 
0.25 

سەرچاوە: پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی عێراق بۆ ساڵی 
/تێڕوانینی پێویستیە مرۆییەکان/سیستەمی ٦٨٠٢

بەدواداچوونی ئاوارەبوونی سەر بە ڕێکخراوی کۆچی 
 نێودەوڵەتی

 پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی
 پاڵپشتی کردنی دارایی

 (US$) ملیۆن  861  
٦٨٠٢داواکراوە بۆ ساڵی    

53% ( ملیۆن  $453) 

ڕەنگدانەوەی پاڵپشتی ) وەرگیراوە
کردنی دارایی لەسەر سیستەمی 

بەدواداچوونی دارایی هەر وەك لە 
٦٨٠٢ی ئابی ٦٢ڕۆژی  ) 

 سەرچاوە:
: http://fts.unocha.org 
 

 

 ئاوارەبوونی نوێ بە درێژایی ڕێگای موسڵ 
، کە فشار دەخاتە چڕبۆتەوە ئۆپڕاسیۆنە سەربازیەکان بەدرێژایی ڕێگای موسڵ لەوەتەی ناوەڕاستی مانگی حوزەیران

 سەرەکیەکان درێژایی هەردوو ڕێگا بە تاکوی ئاب ٦٠ی حوزەیران و ٠٢کەس لە نێوان  ٠٠٨٨٨سەر نزیکەی 

کەس(  ٢٢٠٨٨، بە گوێرەی ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی: زۆرینەی هەرە زۆری کە دەکاتە )نزیکەی ڕابکەن

کەس(  ٠٠٠٨٨ی تر )کە دەکاتە نزیکەی چوون بەرەو باشور لە پارێزگای سەاڵحەددین، لەو کاتەی ئەوان

 ڕایانکردووە بەرەو ڕۆژهەاڵتی دیبەگە لە پارێزگای هەولێر. 

 – ٠٨ئەو خێزانانەی کە لە الی ڕۆژئاوای ڕووباری دیجلە ئاوارەبوون لە قەزاکانی ئەلقەیارە و شرگات بۆ ماوەی 

ەوان دەچنە ژێر پشکنینی یەکەمی ئەمن و کیلۆمەتر بە پیادە ڕۆیشتوون تا بگەنە تلول باق، لەو شوێنەی کە ئ ٢٨

اج، لەو شوێنەی کە ئەمن و جئاسایش. لەوێوە، بۆ دوورتر دەگوازرێنەوە بۆ باشور بەرەو شوێنی تێپەڕینی کاتی ئەلح

ئاسایشی کۆتاییان بۆ ئەنجام دەدرێت و تۆماردەکرێن. زۆربەی ئەو خێزانانە لە کۆمەڵگای خانەخوێ نیشتەجێبوون لە 

ەی تکریت، هەرچەندە، بەم دواییانە، خێزانەکان دەستیان کردووە بە جوالن بەرەوە خێوەتگەکانی ناو و دەرەو

ن. لەگەڵ توانای سنورداری خێوەتگە، هەروەها ئەو خێزانانە لە قوتابخانەکان، لە خانووە چۆڵەکان و ائاوارەبوو

مادەکراو بۆ خواردن و ئاو بۆ تازە باڵەخانە تەواونەکراوەکان ژیان دەگوزەرێنن. هاوکارانی مرۆیی خۆراکی ئا

ئاوارەبووان دابین دەکەن، و شوێنی سێبەر و چاودێری تەندروستی لە ڕێگای نۆرینگە گەڕۆکەکان. هەرچەندە، 

 ژمارەی سنورداری ڕێکخراوە ناحکومیەکان لە سەاڵحەددین ڕێگری دەکات لە خێراکردنی ئۆپڕاسیۆنەکان. 

 

 
بەرەو  کیلۆمەتر ٠٥ڕۆیشتوون بۆ ماوەی ئەلشرگات دیجلە لە ئەلقەیارە و ڕووباری ڕۆژهەاڵتی خێزانەکانی الی 

خێزانە تازە لێشاوی بۆ خێوەتگەی دیبەگە. دەگوازرێنەوە ئەوان ، لەو شوێنەی کە رمەخمور لە پارێزگای هەولێ

دانیشتوی هەیە،  ٠٠٥٥٥زیاتر لە کە لە ئێستادا خێوەتگەکە. فشاری زیاتری خستۆتە سەر قەرەباڵغی ئاوارەبووەکان 

هەروەك هیچ ناوچەی پشکنینی ئەمن و ئاسایش قەرەباڵغی لە شوێنی کەس ژیان دەگوزەرێنن  ٠٥٥٥زیاتر لە 

 هەواڵنامەی مرۆیی عێراق

٦٨٠٢ئابی  -لە مانگی تەمووز ی ئاب دەرچووە٦٢لە  |   

 لەم ڕاپۆرتەدا

.٠الپەڕە زیان بەهۆی ئۆپڕاسیۆنە سەربازیەکان  

 کەس گەڕاونەتەوە ٠٠٨٨٨٨ئێستا .٦الپەڕە 

    یەکخستنی هەوڵەکان لە ئامادەکاری بۆ موسڵ.٠ الپەڕە

.کەم وکورتیەکان لە پاڵپشتی دارایی دەبێتە ڕێگر ٠الپەڕە 

 لەبەردەم کارکردن
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گروپەکان  
سەرکردایەتی یان سەرکردایەتی هاوبەشی 

 ڕێکخراوەکان

 
بەڕێوەبردن و 
هەماهەنگیکر
 دنی خێوەتگە

 
ڕێکخراوی کۆمیسیاری 

بااڵی نەتەوە 
یەکگرتووەکان بۆ 

 پەنابەران
ئەنجومەنی پەنابەری 

 نەرویجی

 یونیسێف پەروەردە
 مندااڵن بپارێزن

ی ژیان و گوزەران 
 – تەنگەتاوی

یەکگرتوویی 
 کۆمەاڵیەتی

 

 ڕێکخراوی
پڕۆگرامی پەرەپێدانی 

نەتەوە 
 یەکگرتووەکان

ئەنجومەنی پەنابەری 
 دانیمارکی

گروپی پەیوەندیە 
فریاگوزاریەکا

 ن 

 پڕۆگرامی خۆراکی جیهانی

ئەمن و ئاسایشی 
 خۆراك

خۆراکی پڕۆگرامی 
/ڕێکخراوی جیهانی

 خۆراك و کشتوکاڵ
ACTED 

ڕێکخراوی تەندروستی  تەندروستی
 جیهانی

IMC 

 کەل و پەلەکان
یهانیج ۆراکیخ ڕۆگرامیپ  

  پاراستن 
 

 پاراستنی مندااڵن
 

 
توندوتیژی لەسەر 

بنەمای 
 ڕەگەزی

 
کاری  -

مین هەڵگرتنەوەی  

 
نیشتەجێبوون و  -

 زەوی و موڵك

 

UNHCR 
DRC 

UNICEF 
Save the 
Children 
سندوقی نەتەوە 

یەکگرتووەکان بۆ 
 دانیشتوان

NRC 
UNMAS 

MAG 
UNHABITAT بۆ

داهاتوویەکی 
  باشتر

ئەنجومەنی پەنابەری 
 نەرویجی

شوێنی حەوانەوە و  -
کەل و پەلە 

 ناخۆراکیەکان

ڕێکخراوی کۆمیسیاری 
بااڵی نەتەوە 

یەکگرتووەکان بۆ 
 پەنابەران

NRC 

ئاو و خاوێن  -
و  کردنەوە و پاك

 خاوێنی

             یونیسێف
ACF 

هەماهەنگی و  -
 ەخزمەتگوزاری

ەکانباو  

 ئۆچا
NCCI 

پارەی کاش بۆ فرە  -
 مەبەست

ڕێکخراوی کۆمیسیاری 
بااڵی نەتەوە 

یەکگرتووەکان بۆ 
 پەنابەران

Mercy Corps 

میکانیزمی 
بەهاناوەهاتنی 

 بەپەلە

 یونیسێف
یهانیج ۆراکیخ ڕۆگرامیپ  

 
 

 

کەسی  ٠٠٥٥زیاتر لە دیبەگە یاریگای بۆ ئەوەی بچنە ناویەوە. بۆ خێزانە پشکنراوەکان ڕەشماڵێك لەبەردەستدا نین 

یەك فراوانکردنی خێوەتگە کەسی نیشتەجێکردووە.  ٠٠٥٥٥زیاتر لە ، ٢دیبەگە شوێنە تازەکە، و نیشتەجێکردووە 

 و ئەوانی تریش پالنیان بۆ دانراوە. لە ڕێگادایە ڕەشماڵ شوێنی  ٠٥٥بە 

فشاری لە حەوێجە دەستی پێکرد و مانگی حوزەیران لە ناوەڕاستی ئۆپڕاسیۆنە سەربازیەکان کەرکوك، لە پارێزگای 

لەو شوێنی سەالمەت بگەڕێن بەدوای و تاکو لە ماڵەکانی خۆیان ڕابکەن خێزانەکان  ەکی زۆریژمارەیخستە سەر 

سێ لە کەرکوك تازە گەیشتوان ژمارەی ئەم دواییەدا، لە هەفتەکانی کۆنتڕۆڵکراوە لەالیەن حکومەتەوە. خاکەی کە 

لە خێوەتگەی دیبەگە لەو خێزانانە لە ڕێگای بۆ هەر هەفتەیەك. هەندێ کەس  ٢٠٥٥بۆ زیاتر لە ئەوەندەی لێهاتووە 

ڕۆژهەاڵت ئەوانی تر بەرەو باکوری لەوکاتەی ازرێنەوە، دەگوبۆ کەرکوك ئەوان کە لەو شوێنەی  هەولێر ڕادەکەن

ڕاستەوخۆ. کومەت بە شێوەیەکی حلەالیەن کەرکوك کۆنتڕۆڵ کراوەکانی  بگەنە ناوچەهەوڵ دەدەن و ڕادەکەن 

  خێوەتگە لەبەرچاودەگرن. دەرەوەی چارەسەریەکانی هاوکاران و داقوق لە ژێر بنیاتناندایە لە  تازەخێوەتگەیەکی 
 

  بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان دەستگەیشتن نەبوونی و پاراستن نیگەرانیەکانی 

ان ئەو خێزانانەی کە لە ڕێگاد. دەمێنێتەوە بۆ هاوکارانی مرۆییسەرەکی خەڵکی ئاوارە وەکو نیگەرانیەکی استنی پار

گروپە چەکدارەکانی تر. هێرشەکانی تر لەالیەن و قەنناس بەدەستەکان بۆمبە چێنراوەکان، بوونەتە قوربانی دەڵێن کە 

تاکو بپەڕنەوە بۆ ناو خاکی بە گیرخواردوویی ماونەتەوە و چاوەڕی دەکەن خێزانەکان لە هەندێ حالەتدا، 

 پیاوان و کە هەموو ئەمن و ئاسایش مرۆیی. پڕۆسەی بەبێ هیچ هاوکاریەکی کۆنتڕۆڵکراو لەالیەن حکومەت 

نیگەرانیەکانیان مرۆیی هاوکارانی ساڵی بەسەرەوەیە دەچنە ژێر پشکنینی توند و  ٠٠لە کە تەمەنیان کوڕانی ئاوارە 

پشکنینی ئەمن و ئاسایش. لە شوێنەکانی لەوانە ئاوارەبوون، لە ماوەی هاوواڵتیان پاراستنی لە بارەی بەرزکردۆتەوە 

بە هێلەکانی پێشەوەی شەڕ هەروەك نیە،  داپێویستتەواو لە ئاستی لە مەیدانی جەنگ لە هەندێ حاڵەتدا دووری 

شوێنی سێبەر، خۆراك، ئاو، پاك و خاوێنی، خاوێن ، پەناگەپشکنین شوێنەکانی هەروەها . چااڵکی دەمێنێتەوە

زیانی گەیاند بە شەش گولە تۆپ ئابدا، ی ٠١لە ڕۆژی پێشکەش دەکەن.  چاودێری تەندروستی سنوردارکردنەوە و 

کەس  ٠٠ڕاپۆرت کراوە کە بەکاردەهات،  پشکنینشوێنێکی بەیجی کە وەکو لە باکوری کیمیایی کارگەیەکی 

  لەو ساتەوە داخراوە. شوێنەکە ئاوارە.  ٢٥زیاتر لە لەوانە برینداربوون، ی دیکەش ٠٠کوژران و 
 

 نیە بۆ خەڵکی فەللوجە خێرا لە ئاراداهیچ گەڕانەوەیەکی 
کەس دەکەن کە لە فەللوجە و دەوروبەری  ٠٠٥٥٥لە پارێزگای ئەنبار، هاوکارانی مرۆیی هاوکاری زیاتر لە 

ئاوارەبوون، زۆرینەی هەرە زۆریان پشت دەبەستن بە 

مەتگوزاریەکان هاوکاری مرۆیی بۆ مانەوە لە ژیان. خز

خێوەتگەی گەورە و خێوەتگە  ٠٥باشترکراون لە 

گواستراوەکان، هەروەها لە دامەزراوەکانی ئاوارەبوون 

ەتگەی و کۆمەڵگا خانەخوێکان. گەورەترین خێو

یەی ئەلفەلوجە، زیاتر ئاوارەبوون لە ئەنبار، عامر

نیمچە خێوەتگەکان  ٢١فراوانتر کراوە بۆ کۆی گشتی 

نە هێشتا لە ژێر بنیاتنان یاەو خێوەتگالەو کاتەی دوو ل

ئاوارەی فەللوجە و  ٠١٥٥٥دان. لە مانگی تەمووز، 

 دەوروبەری هاوکاری خۆراکیان وەرگرتووە.

لەناو خێوەتگەکان، بارودۆخەکان ئەستەمن بەهۆی قەرەباڵغی و پلەی گەرمای خنکێنەر، لەگەڵ پلەکانی گەرما کە 
ناوچەکانی دەوروبەری خێوەتگەکان، مندااڵن مەترسی برینداربوون یان سلیزی لەم مانگەدا. لە  ٠٨دەگەنە 

مردنیان لێ دەکرێت بەهۆی مەخزەنی نەتەقێنراوە. حکومەت بانگەشەی کردووە بۆ گەڕانەوەیەکی خێرای هەموو 
انی بگەڕێنەوە بۆ ماڵەک بەتەواوی ئاوارەکان بۆ فەللوجە، بەاڵم لە کاتی ئێستادا ڕوون نیە کەی خەڵك دەتوانن

ئاماژە دەکات بەوەی کە دواهەمین  UNOSAT خۆیان. بە گوێرەی تەکنەلۆجیای وێنەی مانگی دەستکردی
پێکهاتەی باڵەخانەی ڕووخاندووە و زیانی پێگەیاندوون. لەگەڵ ئەوەشدا،  ٦٢٨٨شەڕوشۆڕەکان زیاتر لە 

ژێرخانە سەرەکیەکانی وەکو  کاروانێکی هەڵسەنگاندنی فرە ئاژانسی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕاپۆرتی کردووە کە
 . ووێستگەی پەمپی ئاو و هەروەها ناوچەی بازرگانی تووشی زیانی زۆر بووە

  ئاوارە گەڕاونەتەوە ٠٠٨٨٨٨ئێستا 
بەگوێرەی ، ٦٨٠٢مانگی ئابی لە ئاوارە لە عێراق گەڕاونەتەوە بۆ شوێنی زێدی خۆیان  ٠٠٨٨٨٨زیاتر لە 

بەوالوە  ٦٨٠٠حوزەیرانی لە مانگی کە لەو کەسە ئاوارانەی دەوڵەتی، کۆچی نێوڕاپۆرتی ڕێکخراوی 
ی ٦٦حوزەیران تاکو ی ٦٦لە خێرابووە و  ٦٨٠٢ئاداری لەوەتەی  گەڕانەوەی ئاوارەکان ئاڕاستەی ئاوارەبوون.
 ئاوارە گەڕاوەکانی ئەمزۆرینەی لەسەدا زیادی کردووە.  ٢ئاوارە گەڕاوەکان بە کۆی گشتی ، ٦٨٠٢تەمووزی 

هیت لە و گەڕاونەتەوە بۆ ڕومادی خێزانەکان سەاڵحەددین و ئەنبار تۆمارکراون. لە ئەنبار، دواییە لە پارێزگاکانی 

فەللوجە زیانی زۆری ووێستگەی پەمپی ئاو لە شاری 
 بەرکەوتووە بەهۆی شەڕەوە. سەرچاوە: ئۆچا لەالیەن تێمبە لیندن

http://www.unocha.org/iraq
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دەستپێکردنەوەی بەشێکی پەیوەندی بە ئەو ئاوارە گەڕاوانە لە پارێزگای بەغدا. و پارێزگاکە ئاوارەبوونی ناوخودی 
  پەروەردە. گشتی و کارگێڕی ئاو، تەندروستی، کارەبا، لەوانە ەوە هەیە، خزمەتگوزاریەکانووردە ووردەی 

 بۆ ئامادەکاری بۆ موسڵکۆدەکەنەوە بەیەکەوە هێزەکان هاوکاران 

شاری بەرەو موسڵ، پێشڕەوی دەکەن ئەمن و ئاسایش هێزەکانی هەروەك هەڵمەتە سەربازیەکە چڕکردنەوەی 
کەس ئاوارە  ٢٢٨٨٨٨زیاتر لە پێشبینی دەکرێت کە ، ٦٨٠٠لە مانگی حوزەیرانی داعش لەالیەن  دەستبەسەرکراو

ئۆپڕاسیۆنە کاتێك  پێدەچێت زیانیان بەرکەوێتکەسی تر ملیۆن  ٠.٠موسڵ. ڕێگای بکات بە درێژایی 
قوربانی لەسەر هاوواڵتیان، لەوانە کارەساتبارەکان کاریگەریە لەگەڵ بۆ ناو موسڵ، پێشڕەوی دەکەن سەربازیەکان 
 لەو پەڕی مەترسی دا دەبن. هەوڵی ڕاکردن دەدەن کە خێزانانەی ئەو بە کۆمەڵ و 

بەپەلەترین ڕێگای ئاوارەبوون. ئەو خەڵکە بە درێژایی بۆ هاوکاری کردنی خۆیان ئامادە دەکەن هاوکاران 
، کچانئافرەتان و هاوکاری پزیشکی. تەنگەتاوی، و پەناگەی ، ئاو، خۆراك، پاراستنبریتی دەبن لە پێویستیەکان 

هاوکاری بە و ڕەگەزی دەبن، پێویستیان  سێکسی ولەسەربنەمای توندوتیژی تووشی کە ئەو کەسانەی بەتایبەتی 
پێشوازی کردن، سەنتەرەکانی دەکرێت بۆ ئەو کەسانەی کە دەگەنە  دابینتەنگەتاوی کۆمەکی تایبەت دەبێت. 

ئاوی تەنگەتاوی، هاوکاری پاراستن؛ ؛ پەناگەپێداویستیەکانی و کۆمەاڵیەتی شوێنی سێبەری بەتێبینی کراوی 
ان. گەرمەکژەمە خۆراك و سندوقەکانی تەندروستی؛ پاك و خاوێنی؛ هاوکاری خاوێن کردنەوە و کۆمەکیەکانی 

کۆمەکی دابین کردنی لە بەردەوام دەبن ڕزگارکردنی ژیان، هاوکاران بەهاناوەهاتنەی دەستپێکی لەو زیاتر 
 هەموو کەرتەکان. لەسەرانسەری تەنگەتاوی 

 

. ئەستەم دەبێت لە ماوەیەکی کەمموسڵ پێشبینی کراوی بۆ هەموو ئاوارەبوونەکانی خێوەتگە نوێیەکان بنیاتنانی 
بەتێبینکراوی دەرەوەی خێوەتگە دادەنێن، چارەسەریەکانی کاری لەپێشینیەی جێگرەوەی هاوکاران لەبەرهەندێ 

لەو ناوچانەی کۆمەڵگا خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان دابین کردنی پەناگە و پێداویستیەکانی دابین کردنی 
گرنگدا بۆ ئاسانکاری کردن بۆ لە هەنگاوێکی . جەختیان لەسەرکراوەتەوەئاوارەکان لەو شوێنەی کە  خانەخوێکان

کە ڕایگەیاند حکومەتی هەرێمی کوردستان لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا، موسڵ ئاوارەکانی هاوکاری کردنی 
نێودەوڵەتی فریاگوزاری ڤیزە بۆ کارمەندانی هاووردە بکرێت بەبێ باج و دەتواندرێت مرۆیی  کەل و پەلی

  بەخۆڕایی بۆیان دەردەچێت. 

هاوکارانی مرۆیی هەرچەندە نیگەرانیەکانیان  
کە هەندێ لە بارەی ئەو ڕاستیەی بەرزکردۆتەوە 

ئامێرەکانی و لە مینەکان هێشتا گەڕانەوە  ناوچەی
وایە کە لە ئەمەش . پاك دەکرێنەوە تری تەقەمەنی

کە شەڕوشۆڕی ڕومادی فەللوجە و ناوچەکانی 
ڕێگری لە هەوڵێکدا بۆ قورسی بەخۆیەوە بینیوە. 

هاوواڵتیان، پاراستنی و ڕووداوەکان کردن لە 
دەکەن ئاوارە گەڕاوەکان ئامۆژگاری دەسەاڵتداران 

لە الدێکانیان و سنوردار بکەن جوالنەوەکانیان کە 
  بمێننەوە. 

 
ڕێگەی سیستەمی لە )سەرچاوە:  ئاوارە گەڕاوەکان لە هەر پارێزگایەك

لە  بەدواداچوونی ئاوارەبوونی سەر بە ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی
(٦٨٠٢ئابی   

بەپەلەترین پێویستیەکان بریتی 
دەبن لە پاراستن، ئاو، خۆراك، 
پەناگەی تەنگەتاوی و هاوکاری 

 پزیشکی. 
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 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە: 
 freijsen@un.orgئیڤۆ فرێجسن، سەرۆکی نووسینگە، لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە 

 2880 135 751 (964+) .یان لە ڕێگەی ژمارەی مۆبایل  attefors@un.org سێسیلیا ئەتیفۆڕس، بەرپرسی کاروباری مرۆیی، لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە 
 2875 135 751 (964+)یان لە ڕێگەی ژمارەی مۆبایل  kropf@un.orgفیلیپ کرۆف، بەرپرسی پەیوەندیەکان، لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە 

OCHA humanitarian bulletins are available at www.unocha.org/iraq | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

  بۆ موسڵ بۆ ئامادەکاری پاڵپشتی کردنی دارایی  وکورتیەکان لەکەم 

بانگەشەیەکی بەپەلەیان هاوکاران موسڵ، جەنگی پێشبینی کردن بۆ بەهۆی پێویستیە مرۆییەکان کاری بۆ بۆ ئامادە
بۆ هاوکاری کردنی داواکاری کۆنفرانسەکە لەگەڵ  ڕێککەوتەکە $ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی ٦٠٠دەرکرد بەبڕی 

کە  وواڵتانئەندامانی ، ئەنجام دراوە کۆنفڕاسەئەم  ەی کەماوەی ولە. لە کۆتایی مانگی تەمووزعێراق لە واشنگتۆن 
بە گوێرەی بۆ چااڵکیە مرۆییەکان، $ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی ٠٢٨بە نزیکەی هاوکاریان پێشکەش کردووە 

نووسینگەی دارایی مرۆیی سەر بە یەکەی ی ئابدا، ٦٠لە ڕۆژی کۆنفڕانسەکە. ڕێکخەرانی لەالیەن لێدوانەکان 
بۆ پڕۆژەکانی کە ئەم بڕە پارەیەی وەرگرتووە لەسەدای  ٦دۆالری ئەمەریکی یان $ ملیۆن ٧ئۆچا لە عێراق 
وەرگیرا لە ڕۆژی بە تۆکمەیی $ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی ٠٠لەو کاتەی لە بانگەشەی بەپەلە پێشنیازکرابوون 

بە ئۆپڕاسیۆنی سەربازی بۆ سەر موسڵ تاکو پێش دەستپێکی بەپەلە پێویستە پاڵپشتی دارایی زیاتر ی ئاب. ٦٠
  مرۆیی.بەهاناوەهاتنی کاریگەر ئامادەکاری بکرێت بۆ شێوەیەکی 

بریتی یە لەگەڵ ئەو هاوکاریەکی کە پێویستە ئۆپڕاسیۆنی موسڵ مرۆیی بۆ زیانی ئەو پاڵپشتی داراییەی کە پێویستە 
مرۆیی نی بەهاناوەهاتنی پالکەس کە پێویستیان بە هاوکاریە لە عێراق. ملیۆن  ٠٨بۆ بەردەوامیدان بە هاوکاری بۆ 

$ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی ٠٢٠داوای دەرچووە،  ٦٨٠٢لە مانگی کانوونی دووەمی ، ٦٨٠٢عێراق بۆ ساڵی 
پاڵپشتیەکی دارایی کەم مرۆیی پالنی بەهاناوەهاتنی . ئۆپڕاسیۆنی بەردەوامپاڵپشتی بۆ هاوکاری کردنی  دەکات

 ٢٢دەرەنجامێك، هەندێ لە وەکو وەرگیراوە. لەسەدای  ٠٠یان دۆالری ئەمەریکی ملیۆن  $٠٠٠کە تەنها کراوە، 
 هەرگیز دەستیان پێنەکراوە. یان داخراون ژیان ڕزگارکردنی  یزۆر گرنگبەرنامەی 

 

 
 

و ، ٦٨٠٢ی ئابی ٦٢هەروەك لە بەدواداچوونی پاڵپشتی کردنی دارایی پاڵپشتی دارایی ڕاپۆرتکراولەسەر سیستەمی ڕەنگدانەوەی ،  http://fts.unocha.orgسەرچاوە: 
 دارایی مرۆیی عێراق لە نووسینگەی ئۆچا. یەکەی 
)سیستەمی لە ڕێگەی ماڵپەڕی بەدواداچوونی دارایی ئۆچا ڕابگەێنن بە خزمەتگوزاری کە ، هاندراون وەرگرانسەکانی ئاژو کۆمەك بەخشان هاوکارانی مرۆیی، لەوانە هەموو 

  . fts@un.orgئیمەیڵ کردن بۆلە ڕێگەی  بەشداری کردنەکانی ترلە پارەی کاش و (  http://fts.unocha.org -بەدواداچوونی دارایی 

 

 بەپەلەی موسڵ بۆ بانگەشەی ی تەرخانکردن بەکۆمەڵسندوقی 

تەرخانکردنێکی بانگەشەی بەپەلەی موسڵ، دارایی بۆ ناو توخمە سەرەکیەکانی  تاکو ڕێگای پاڵپشتی کردنی
کە بۆ ئەم لەپێشینەکان گروپە چااڵککراوە. عێراق بۆ ئەم ساڵ مرۆیی سندوقی بەکۆمەڵی ستاندەری دووەمی 

ئەمن  خاوێنی، پاك وئاو و خاوێن کردنەوە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان، پەناگە و لە دانراون بریتین تەرخانکردنە 
 . بەهاناوەهاتنی بەپەلەمیکانیزمی هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە، پەروەردە و پاراستن،  ئاسایشی خۆراك، و

ڕێکخراوە ناحکومیە نیشتمانیەکان و و نەتەوە یەکگرتووەکان ئاژانسەکانی دەچێتە الی پاڵپشتی کردنی دارایی 
$ ملیۆن ٠٠بڕی مرۆیی بۆ عێراق پاڵپشتی دارایی بەکۆمەڵی سندوقی نێودەوڵەتیەکان. پێشبینی دەکرێت کە 

وەکو دەردەچن داوایەکان هەموو کاتێك و لەبەردەستدا دەبێت بۆ سەرفکردنی هەیە دۆالری ئەمەریکی 
دارایی کۆمەڵی ە سندوقی بلە مێژووی تەرخانکردن دەبێتە گەورەترین ئەم تەرخانکردنە بەشداریکردنەکان. 
بۆ عێراق هەماهەنگیکاری مرۆیی ، لەگەڵ ئەوەشدایەك ساڵ پێش ئێستا. کە دامەزراوە لەوەتەی مرۆیی بۆ عێراق 

گلدانەوەی بۆ تەرخانکردووە بەکۆمەڵی دارایی مرۆیی بۆ عێراق لە سندوقی $ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی ٠بڕی 
ئامادە تاکو ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ یارمەتیدانی مرۆیی کۆگا گرنگەکانی ئامادەکردنی بۆ پێش وەختە 

$ ٦٦.٠مرۆیی بۆ عێراق بەکۆمەڵی دارایی سندوقی تاکو ئێستا،  ٦٨٠٢ساڵی لە بن بۆ بەهاناوەهاتن بۆ موسڵ. 
لە هۆڵەندا $ ملیۆن دۆالر(، ٠٠.٦) لە ئەڵمانیابەم شێوەیە. وەرگرتووە  ٦٨٠٢لە ساڵی ئەمەریکی دۆالری ملیۆن 

سندوقی بەکۆمەڵی . $ ملیۆن دۆالر(٠.٠) لە ئوستڕالیاو  $ ملیۆن دۆالر(٦.٢لە سوید )، دۆالر($ ملیۆن ٢.٠)
لە بۆ هاوکاران لەم ساڵ سەرفکردووە $ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی ٠٠نزیکەی بۆ عێراق دارایی مرۆیی 
   ئەنبار و موسڵ.ڕێگاکانی بە درێژایی ئۆپڕاسیۆنەکان هاوکاری کردنی 

هاوکاران بانگەشەیەکی 
بەپەلەیان دەرچوواندووە بۆ 

$ ملیۆن دۆالری ٦٠٠
ئەمەریکی بۆ ئامادەکاری بۆ 

 موسڵ

سەردانمان بکەن لەسەر هێلی 
 ئینتەرنێت
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