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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  

Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action 

 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە: 

    750 964+-377-0849مۆبایل   ,swanson@un.orgی کاروباری مرۆیی ڕێکخستن، کارمەندی زانیاری گشتی سەر بە نووسینگەی دەیڤد سوانسۆن

 لەبەر دەستدایە.   www.reliefweb.intwww.unocha.org orباڵوکراوەکانی ڕۆژنامەی نووسینگەی ڕێکخستنی کاروباری مرۆیی لە ماڵپەڕی 

 نەتەوە یەکگرتووەکان
 

 نەتەوەکان یەکدەگرن

 

کاروباری مرۆیی لە عێراقڕێکخستنی نووسینگەی   
                                 

              

 سەرچاوەی زیاتر پێویستن بۆ وەاڵمدانەوەی پێویستیەکانی عێراق
 

ملیۆن خەڵك  ٢.٤پێویستیەکانی   دەستنیشانکردنیبۆ بەپەلە پێویستن  ی(: سەرچاوەی زیاتر٤١٠٢ یی ئۆکتۆبەر٤٢)دهۆك،  

کاروباری ڕێکخستنی نووسینگەی و ئیسالمی  هاوکاری ڕێکخراوی لەالیەن هاوبەش نێردەیەکی لەسەرتاسەری عێراق، 

 . کۆتایی پێهاتمرۆیی 

مرۆیی بۆ کاروباری گشتی سکرتێری یاریدەدەری "هیشام یوسف،  ئیسالمە،ڕێكخراوی بنچینەیی بڕبڕەی خەڵك یارمەتیدانی "

ئێمە کە گرنگە ئەوە کارێكی لەسەر زەوی. گەلێك زۆر هەن پێویستی "لە دهۆك گووتی. ئیسالمی، هاوکاری ڕێکخراوی بۆ 

 عێراق بدەین."یارمەتی خەڵكی 

کە ئەو توانیبووی هات لەو شوێنەی ملمالنێ وواڵتی زیان بەرکەوتووی بۆ سێ ڕۆژە نێردەیەکی لە کۆتایی ئەو توانجەکانی 

لەگەڵ قسەکردن هەروەها حکومەت، لەگەڵ  ئاستی بااڵ کۆبوونەوەکانی  لەبەشداریکردنی ، ببینێبە قوڵی مرۆیی قەیرانی 

 زیانیان بەرکەوتووە. ڕاستەوخۆ عێراقیە ئاساییەکان کە بە شێوەیەکی زۆربەی 

 یزیاترسەرچاوەی بەاڵم زۆر پێشوەخت کراون، کارێکی بینیوە. ئازارم ئێش و زۆر  من چەند ڕۆژی ڕابردوو"لە دوای 

 . گووتی پێویستن" ئەوبەپەلە 

کە کرد  یوەاڵمدانەوەستراتیژی پالنی چاوپیاخشاندنەوەی سێیەم داوای نەتەوە یەکگرتووەکان ی ئۆکتۆبەر، ٤٢لە ڕۆژی 

بۆ ساڵی عێراق لەسەرتاسەری خەڵك ملیۆن  ٢.٤ بۆ مرۆییپاراستن و پێویستیەکانی دەستنیشانکردنی لە بریتی بوو ئامانجی 

٤١٠٢ . 

کە زۆربەی کۆمەڵگاکانن لەناو خودی ملیۆن  ٠.٢ئاوارەبوون،  ٤١٠٢ی ٠مانگی لەوەتەی خەڵك ملیۆن  ٠.١لەو ژمارەیە 

 کۆنترۆڵی حکومەت.لە دەرەوەی دەژین لە ناوچە ملمالنێکان ئاوارەش ملیۆن  ٠.١و لەخۆ دەگرن، ئاوارەکان 

نیشتەجێبوون و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان/شوێنی هاوکاری دابینکردنی  لە فرە کەرتپالنی  بۆملیار دۆالری ئەمەریکی  ٤.٤

لەخۆ  کەل و پەلەکانپەروەردە  و پێداویستی خاوێنکردنەوە و خاوێنکردنەوە و ئاو و خۆراك و تەندروستی و پاراستن و 

 . ٤١٠٢ی ساڵی ٠٤مانگی کۆتایی هەتا  دەگرێت

بۆ ساڵی  ی عێراقستراتیژی وەاڵمدانەوەپالنی  بۆبەشداری پێکراوە ئەمەریکی $ ملیۆن دۆالری ٠١١لە زیاتر تاوەکو ئیمڕۆ، 

دۆالری  ملیار ٠.٠لە مانگی تەمووز. عەرەبی سعودیە مەملەکەتی لەالیەن گەورە بەشداری کردنی لەوانە ، ٤١٠٢ -٤١٠٢

بۆ بەشداریە زۆر پێویستە سەرەتاییەکان لەگەڵ مانگی داهاتوو؛  ٠٢بۆ چااڵکیەکانی پێویستە ئێستا هەرچەندە، ی تر، ئەمەریک

  . وەرزی زستاندەستپێکی 

 خالیکۆڤ،"ڕەشید زیاد بکەین ئێمە هەوڵەکانمان  دەبێت کەحەتمیە ئەمەش کارێکی . ەدوورهەفتەیەك چەند "وەرزی زستان 

 . دەنگ دەداتەوە زیاتربۆ سەرچاوەی پێویستی گووتی، جەنەوا، مرۆیی لە کاروباری ڕێکخستنی نووسینگەی بەڕێوەبەری 

ملیۆن  ٠.٤٠و نیشتەجێبوون شوێنی فریاگوزاری هاوکاری پێویستی بەپەلەیان هەیە بۆ خەڵك  ١١١١١١نزیکەی 

 وەرزی زستانە هەیە. ك لە هاوکاریەکانی دێبە هەن یانپێویستخەڵك 
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