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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.  

 

 نەتەوە یەکگرتووەکان 
 

 نەتەوەکان یەکدەگرن
 

مرۆیی لە عێراقکاروباری هەماهەنگی بۆ نووسینگەی    
 

هاوکاری کردنی بۆ ئەمەریکی دەنێرێت دۆالری ملیۆن  9.41پاڵپشتی دارایی وەاڵمدانەوەی فریاگوزاری ناوەندی 

 لە عێراقئاوارە نوێیەکان 

 
 

لەسەر دەربڕی ڕەزامەندی ئامۆس ڤالێری فریاگوزاری کۆمەکی ری ڕێکخە(: ٤١٨٢ی دیسەمبەری ٨١)هەولێر، 

هاوکاری بۆ دارایی پاڵپشتی وەاڵمدانەوەی فریاگوزاری ناوەندی لە دۆالری ئەمەریکی ملیۆن  ٨١نزیکەی تەرخانکردنی 

 ئاوارە نوێیەکان لە عێراق. کردنی 
 

مانگی لەوەتەی عێراقی دانیشتوانانی وام لە ئاوارەبوونی بەردەزیادبوونی بە  بە شێوەی کاتی دەدرێت"ئەم بەژداری پێکردنە 

مرۆیی بۆ مەدەنی و ڕێکخەری و گشتی سکرتێری تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان نوێنەری جێگری بادکۆك، جاکلین "ئەیلول، 

ئاوارە ۆ بپاڵپشتیە داراییەکان سەبارەت بە کەم و کورتی دەدات مرۆیی کۆمەڵگای پیشانی نیگەرانی "گووتی. عێراق، 

 نوێیەکان." 
 

لە  نوێئاوارەی  خەڵکی ٤١١١١١بۆ زیاتر لە پێویستیەکان دەدەنەوە زۆرترین وەاڵمدانەوەی یارمەتی پاڵپشتیە داراییەکان 

کەل شوێنی نیشتەجێبوون، لە ناوچەکانی ژیان ڕزگارکردنی چااڵکیەکانی ئەیلول. مانگی لەوەتەی عێراق ناوەڕاستی باکور و 

کاتە لە دەدەن ئاوارە خێزانانی خاوێنکردنەوە یارمەتی ئاو و پاراستن، و تەندروستی، خۆراك، ناو ماڵ، کانی پەلە سەرەکیەو 

 ناخۆشەکانیان. 
 

مانگی ئەیلول لەوەتەی کە ئاوارەبوون لەوانەی گەلێك زۆر بەشێکی کە لەو ناوچانەی دابین دەکرێت هاوکاری فریاگوزاری 

و دیالە؛ باکوری خانەقینی کفری و ناوچەکانی ئەنبار؛ کەرکوك و پارێزگاکانی لەوانە چانە ئەو ناوجەختیان لەسەر کراوەتەوە. 

 سلێمانی. پارێزگای ناوچەی هەندێ 
 

لەدوای ( CERFناوەندی فریاگوزاری وەاڵمدانەوەی پاڵپشتی دارایی )تەرخانکردن لەالیەن یەکەم لە ئەمە بریتی یە 

هەروەك لە وەاڵمدانەوە دێت ئەمەش . ٤١٨٢مانگی ئۆکتۆبەری لە ستراتیژی  وەاڵمدانەوەیپالنی چاوپیاخشاندنەوە بە 

ژیان ڕزگارکردنی دەستپێشخەریەکانی بۆ پێویستی و لە بەرەو خراپی چوون بەردەوامە لە عێراق بارودۆخە مرۆییەکان 

نێودەوڵەتی مرۆیی دارایی پاڵپشتی شەکەتبوون، لە کە نزیکە پێشوو بەشداریکردنەکانی لەگەڵ . داراییەوەیە پاڵپشتیلەسەرووی 

 پێویستە. زیاتر بەپەلە 
 

بە ئێمە دەدات ڕێگە کە زیاتر دارایی پاڵپشتی ت بە کاپێبدەست داراییانە پاڵپشتیە ئەو بەو هیوایەین ئێمە "جاکلین بادکوك گوتی 

 ."ێ وەردەگرن، نوئاوارەی خەڵکی هەزاران کە تر ناوچەکانی کەرکوك و لە بە تایبەتی کاربکەین بۆ ئەوەی 
 

کە توندوتیژی، بەردەوامی بەهۆی ئاوارەبوون دووەم کانوونی مانگی لە وەتەی عێراق لەسەرتاسەری خەڵك ملیۆن  ٤لە زیاتر 

 ٤٤١١١١لە بۆ زیاتر ئەوەی لەگەڵ ئەمەش ئەمڕۆ. جیهان لە تەواوی مرۆیی قەیرانی ئاڵۆزترین ببێتە ئەمەش وای لێدەکات 

 ساڵەی دەبۆ ماوەی ئاوارەی عێراقی یەك ملیۆن خەمالندنێکی هەروەك اڵت نیشتەجێ کراون، لە ووکە سوری  پەنابەری

  ڕابردوو. 
 

ئاوارەبوون، ملیۆن  ٤لە زیاتر مرۆیی هەیە، بە هاوکاری پێویستیان ئێستا کە عێراق سەرتاسەری ئاوارەی ملیۆن  ١.٤لەو 

ی کۆنتڕۆڵدەرەوەی لە ناوچەکانی زۆر هەژارن، بەاڵم وون، ئاوارەنەبملیۆن  ٨.١و کۆمەڵگا خانەخوێکانن لە ملیۆن  ٨.١

 هەژاریەوەن. لە ژێر هێلی و حکومەت دەژین 
 

 یکانەتەو حکوم تەبیتا یخشانەب كەمۆک ەل كەیەستەو د کانەکگرتوویە ەوەتەن یندامەئ یتاناڵوو ٨٤١، ٤١١٢ ڵیسا ەیتەوەل

 ەیوەمدانەاڵو یاگوزاریفر یندە. ناوەکەکردن یکەمۆک ۆب یکیرەمەئ یالرۆد اریمل ٧.١ ەب ەکردوو انیژدارەب یمێرەه

 نێو شو تاڵوو ١١ ەل ەک ەکردوو نیداب یکانۆییەمر ەئاژانس ۆب یکیرەمەئ یالرۆد اریمل ٧.٢ ەل اتریز ییدارا یپشتڵپا

 .نەکەکارد

 

 

 

 
 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە: 

    750 964+-377-0849مۆبایل   ,anson@un.orgsw، کارمەندی زانیاری گشتی سەر بە نووسینگەی ڕێکخەری کاروباری مرۆیی دەیڤد سوانسۆن

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

mailto:swanson@un.org
http://www.reliefweb.int/

