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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.  
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ننەتەوەکان یەکدەگر  

 

 لە عێراق ەکانمرۆیی کاروبارەهەماهەنگی و نووسینگەی 

 

 

 

 ە لە عێراقگرنگکارێکی وەرزی زستان، کۆمەکی هاوکاری 

 

دەکات لەسەرتاسەری وەرزی زستانەی گەورەتر ی ئامادەکاریەکاننەتەوە یەکگرتووەکان بانگەشەی (: ٠٢٠٢ی ئۆکتۆبەری ٠٢)هەولێر،  

 عێراق. 

مرۆیی بۆ ڕێکخەری وەکو نێڵ ڕایت، پێویستە،" زۆر لەوە زیاتر وەرزی زستان، بەاڵم  خۆئامادەکردن بۆ لەبەباشی لە ڕێگادان "هەوڵەکان 

کەل و و  نیشتەجێبوونشوێنی پاراستن و پێویستی بەپەلەیان هەیە بۆ ئاوارەی ناوەخۆیی هەزاران کەسی "بە سەدان و عێراق کاردەکات، گووتی. 

 تری ناو ماڵ. پەلە زۆر پێویستەکانی 

زۆر گرنگ. بریتی یە لە نیگەرانیەکی  نیشتەجێبوونشوێنی ، ژێر سفرگەرمای پلەکانی خێرای نزیکبوونەوەی و بە لێزمە بارانی لەگەڵ 

کەمەوە بەالیەنی و ، نیشتەجێبوونشوێنی هاوکاری پێویستی بەپەلەیان هەیە بۆ خەڵك  ٠٢٢٢٢٢نزیکەی وەرزی زستان نزیك دەبێتەوە، هەروەك 

    .نیەیان بەردەوامیدان بە ژیانکەل و پەلەکانی تری ناوماڵ و زۆر پێویستەکانی  پەلەکەل و کەس  ٠٢٢٢٢٢

بۆ ئەوەی ناچارکراون ن خەڵکی تر هەزارابە سەدان و ، خێزانەکانبرادەران و لەگەڵ  نیشتەجێبوونلە خێزانە ئاوارەکان هەندێ لەوکاتەی 

 . ە نافەرمیەکانیشوێن نیشتەجێگشتیەکان و شوێنە باڵەخانە تەواونەکراوەکان و لە نیشتەجێبن 

 کراوە دەژین،" ڕایت گووتی. لە شوێنی کە ئەو ئاوارانەی لەبارەی نیگەرانین بەتایبەتی " ئێمە 

و تا  ٥+دەگۆرێ لە نێوان لە وەرزی زستان گەرما کە پلەکانی لەو شوێنەی عێراق، کوردستانی لە هەرێمی هەڵسەنگاندن دواهەمین بە گوێرەی 

  وەرزی زستان. فریاگوزاری کۆمەکی پێویستی بەپەلەیان هەیە بۆ  ییناوەخۆئاوارەی خێزانی   ٠٢٢٢٢ پلەی س'،  ٠١-

، نیشتەجێبوونبۆ شوێنی دەکات نەتەوە یەکگرتووەکان ئاژانسی  سەرکردایەتی(، UNHCR)گرتووەکان نەتەوە یەکسەر بە ئاوارەکانی ئاژانسی 

 دەنوێنێت.  داواکاریەکانتەواوی کەمتر لە نیوەی ئەمەش ، خێزان  ٠٢٢٢٢تەنها پێویستیەکانی بۆ وەاڵمدانەوەی هەیە سەرچاوەی و  توانائێستا 

ڕایت  "فراوانتر،ڕووبەرێکی  خۆگرتنی لەبۆ دڵنیاکردنەوەی  هەیە بەپەلە سەرچاوەی زیاترهاوکارانی مرۆیی پێویستیان بە دەسەاڵتداران و  "

 جەختی لەسەر کردەوە. 

گالۆنەکان و و گەرمکەرەوە تەباغی سووتەمەنی و بەتانیەکان، ماڵ، لەوانە  ناوکەل و پەلەکانی دابەشکردنی لەوانە وەرزی زستان  چااڵکیەکانی

بۆ زیاتریان پێبدات بەرگری و گەرم بکات ڕەشماڵەکان تاوەکو گەرمکەرەوە سیستەمی دانانی و سەر زەوی گەرمکەرەوەی ڕایەخی هەروەها 

 باکور.لە ناوچەکانی وەرزی زستان، بەتایبەتی  قورسەکانی بارودۆخە

لێدەکات  وای ئەمەش کەبەردەوامی توندوتیژی، بەهۆی  ٠٢٠٢ی ٠مانگی لەوەتەی ئاوارەبوون  لە عێراق کەواخەڵك ملیۆن  ٠.٠خەمالندنێکی  

کە سوری ئاوارەی  ٠٠٥٢٢٢لە زیاتر ئاوارەبوونی ناوەخۆیی ئەوەشدا لەگەڵ ئیمرۆ. جیهان  قەیرانە مرۆییەکان لەلە ئاڵۆزترین یەکێك ببێتە 

ی دە ساڵلە ماوەی  ئاوارەی ناوەخۆیی بوونکە پێشتر  ئاوارەی عێراقییەك ملیۆن  خەمالندنێکیهەروەها وواڵت، لە ناو نیشتەجێکراون 

 . داڕابردوو
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