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 سەرچاوە: ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ/ لەالیەن ڕابەر عەزیز
 

  

 

 

هەماهەنگیکاری چاوپێکەوتنێکی کورت لەگەڵ خاتوو. مارتا ڕویداس، 
  مرۆیی بۆ عێراق

تۆ بۆ چەند هەفتەیەك لە عێراق بووی، سەرەڕای 
ئەوەش جەنابتان چۆن بارودۆخی مرۆیی لەوێ 

 هەڵدەسەنگێنیت؟ 
بارودۆخی مرۆیی بەشێوەیەکی بەرچاو باشتربووە لەو 

، بەاڵم هێشتا پێویستیەکی ٢٠١٧کاتەوەی ساڵی 
ئێمە  بەرچاوی مرۆیی هەیە کە پێویستی بە سەرنجی

ملیۆن کەس  ٣.٨هەیە. لەگەڵ ئەوەشدا کە 
ی دەستپێکی ەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان لەو کاتەگەڕاونەت

ملیۆن عێراقی لە ئاوارەییدا  ٢قەیرانەکە، زیاتر لە 
 . ٢٠١٨مانگی ئایاری  بە پێ ی خەمالندن تادەمێننەوە 

 
هەندێك لەو پێویستیانە کە پێویستی بە سەرنجی تایبەت 

هەیە لەوانە بریتین لە ئارێشەکانی پاراستن، بەتایبەتی ئەوانەی کە پەیوەندیان هەیە بە هەبوونی کەسانی سەربازی 
سەرانسەری عێراق. زۆر جێگای نیگەرانیە کە هاوکارانی مرۆیی بەردەوام ڕووداوەکانی خێوەتگەکان لە لە ناو 

اوەکانی استن لە ناو خێوەتگەکان تۆمار دەکەن، لەوانە هەراسانکردنی سێکسی بۆ ئافرەتان وکچان، ڕوودپار
ئازادی جوالنەوە. لەو کاتەی میکانیزمەکان هەن بۆ قوربانیان بۆ ڕاپۆرتکردنی ئەم  تەقەکردن، و سنورداریکردنی

ڕووداوانە، ئێمە دەبێت بەردەوام بین لە کارکردن لەگەڵ هەموو هاوکاران بۆ دڵنیابوون لەوەی کە هاوواڵتیان 
 وکەسانی مرۆیی خێوەتگەکان پارێزراون. 

 
کاتەی کە پاڵپشتی کردنی دارایی جەخت دەکاتەوە لەسەر چۆنیەتی هەموو ئەو بەرەوپێشوەچوونانە ڕوودەدەن لەو 

گۆڕان لە هاوکاری مرۆیی بۆ قۆناغی سەقامگیرکردن و چاککبوونەوە. کورتهێنانی پاڵپشتی کردنی دارایی تێبینی 
پێش  لەسەدای پاڵپشتی داراییمان وەرگرتووە بۆ پالنی بەهاناوەچووەنی مرۆیی ئێستا، کە ئەمەش ٢٨کراوە و تەنها 

 سنوردار دەکات.  هاناوەچوونی بەرنامە بۆ داڕێژراووەختە چااڵکیەکانی بە
 

 ؟ لەمەودوابە بڕوای بەڕێزتان دەبێت کارە لەپێشینەکان چی بن بۆ بەهاناوەچوونی مرۆیی 
 

هەروەکو ئاماژەم پێدا، ئەم گۆڕانە کە سەرنجی ئێمەیە، تا ڕادەیەك، ئەو هاوکاریەی کە پێویستە بۆ پالنی 
بەهاناوەچوونی مرۆیی شێواندووە. لەگەڵ ئەوەش، ئەوە ڕاستە کە هەتا وەکو ئێمە ڕیشەی ئەم هۆکارانە چارەسەر 

 ەم بکەینەوە. نەکەین بۆ ئاوارەبوونی بەردەوام، ناتوانین ژمارەی ئاوارەکان ک
 

. ٢٠١٨بەشێوەیەکی یەکسان گرنگە بۆ بەردەوام بوون لەگەڵ جێبەجێکردنی پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی 
هەروەها ئێمە پێویستمان بە سەیرکردنی هەندێك کێشەی گرنگی تر هەیە، لەوانە دووبارە بنیاتنانەوەی خانووەکان 

پێویست لە ناو پالنی  کیەشێوەیەبەهۆی مەترسی تەقەمەنی، کە هەروەها نیگەرانیەکانی پاراستن وپیسبوون ب
بەهاناوەچوونی مرۆیی نیە، بەاڵم زۆر پێویستن بۆ بارودۆخە پێش وەختیەکان بۆ خێزانانی ئاوارە تاکو بتوانن 

 بگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە. 
 

 هەواڵنامەی مرۆیی
 عێراق

 دەرچووە حوزەیرانی ١١لە ڕۆژی /  ٢٠١٨ ئایاری

 هەواڵە سەرەکیەکان

  مرۆیی تیشك دەخاتە سەر کارە ڕێکخەری

 .لەپێشینەکانی بەهاناوەچوونی مرۆیی

  ئاوارەکان لەسەر خێزانە هاوکاری کردنی

چیای شنگاڵ کە بەهۆی الفاوەوە زیانیان 

 .پێگەیشتووە

  خێزان لە  ٣٠٠٠نزیكبوونەوەی دەرکردنی

تکریت ئاوارەبوونی دامەزراوە نافەرمیەکانی 

 تازە دێنێتە کایەوە.

  چااڵکیە تازەکردنەوە لەسەرجێبەجێ کردنی

  مرۆیی عێراق. سندوقی مرۆییەکان و 

ژمارەکان  

کە  # ئەو کەسانەی
پێویستیان بە 

 هاوکاریە

ملیۆن ٨.٧  

ئەو کەسانەی کە  #
بە ئامانج کراون بۆ 

 هاوکاری کردنیان

ملیۆن ٣.٤  

ملیۆن ٢.٠ #ئاوارە ناوخۆییەکان  

#ئەو ئاوارە 
ناوخۆییانەی کە لە 

دەرەوەی 
خێوەتگەکان ژیان 

 دەگوزەرێنن

ملیۆن ١.٤  

#ئەو کەسانەی کە 
زیانیان پێگەیشتووە 

کۆمەڵگا و لە ناو 
 خانەخۆییەکانن

ملیۆن ٣.٨  

ملیۆن ٣.٨ # ئاوارە گەڕاوەکان  

 ٠.٢٤ #پەنابەرانی سوری 
 ملیۆن

سەرچاوە: پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی عێراق بۆ ساڵی 
٢٠١٨ 

پشتی کردنی دارایی ڵ ا  پ

ۆ   ب ی  رۆی م ی  چوون وە ا ن ا ه ە ب ی  الن پ
ی ڵ  ٢٠١٨ سا

ملیۆن دۆالری  ٥٦٩
 ئەمەریکی
  ٢٠١٨ پێویستە بۆ ساڵی

 )بە دۆالری ئەمەریکی(
 

 (لەسەدا ٢٨) $ ملیۆن١٦٠

 ی وەرگیراوەیپاڵپشتی کردنی دارا
بەدواداچوونی دارایی هەروەك  خزمەتگوزاری)

 (٢٠١٨ی ئایاری ٣١لە ڕۆژی 

 http://fts.unocha.orgسەرچاوە: 
 

 خاتوو. مارتا ڕویداس، ڕێکخەری مرۆیی بۆ عێراق چاوپێکەوتنێکی کورت لەگەڵ

 شنگاڵ بەهۆی الفاوەوە کۆمەك بۆ زیانلێکەوتووانی چیایگەیاندنی 

 نزیکبوونەوەی دەرکردنی ئاوارەکان لە دامەزراوە نافەرمیەکانی تکریت

 جێبەجێکردنی چااڵکیە مرۆییەکانتاقیکردنەوەی 

 تازەکردنەوەی سندوقی مرۆیی عێراق

 لەم ڕاپۆرتەدا

 لەم هەواڵنامەیەدا

 /لەالیەن عبدهللاUNAMIسەرچاوە: 
 

 /لەالیەن ڤیدیكOCHAسەرچاوە: 
 

http://fts.unocha.org/
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یەکێك لەو کارە لەپێشینانە بریتی یە لە دۆزینەوەی چارەسەریەکان بۆ ئاوارە گەڕاوەکان و بۆ دڵنیابوون لە 
. لێژنەکانی حکومەت بۆ پارێزراو و شکۆمەندانە ەخش،خۆبشێوەیەکی گەڕانەوەی ئاوارە عێراقیەکان بە 

نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە  گەڕانەوەی ئاوارەکان، کە پێك دێن لە نوێنەرانی دەسەاڵتدارانی حکومەت،
ناحکومیەکان، دانراون لە چەند پارێزگایەك و بە کارکردن لە ڕێگەی ئەم پێکهاتانەوە ئێمە پێویستمان بەوەیە کە 

 دڵنیابین لە پرۆسەی گەڕانەوەی ئاوارەکان بە گوێرەی بنەما مرۆییەکان جێبەجێ کراوە. 
 

گەیاندنی کۆمەك بۆ ئاوارەکانی چیای شنگاڵ کە بەهۆی الفاوەوە زیانیان 
 پێگەیشتووە

 

کەش وهەوای سارد وباراناوی لە سەرەتایی مانگی ئایار کە باو نیە بە شێوەیەکی خراپ زیانی گەیاندووە بە 
 خێزانی ئاوارە کە لە پارێزگاکانی دهۆك وباکوری نەینەوا ژیان دەگوزەرێنن.  ١.٤٠٠بارودۆخی زیاتر لە 

 

 ٧٢٠ نزیکەیی ئایار هەروەها زیانی گەیاندووە بە ٧و  ٦الفاوەکان بوونەتە هۆی بارانی بەلێزمە لە ڕۆژانی 
شنگاڵ لەو کاتەوەی ساڵی خێزانی ئاوارەی ئێزیدی، کە لە ناو ڕەشماڵە کاتیەکان دا ژیان دەگوزەرێنن لەسەر چیای 

خێزان ڕەشماڵەکانیان بە تەواوی زیانی پێگەیشتووە و هەموو کۆمەکیەکانی  ٢٢٠نێوان ئەمانە، نزیکەی  . لە٢٠١٤
خۆراك و کەل و پەلی کەسی خۆیان لە دەستداوە. زۆربەی خێزانەکان دەبوایە بگوازرێنەوە بۆ الی خزمانیان 

 لەو شوێنە. ئەوانەی کە زیانیان پێنەگەیشتووە بەهۆی الفاوەکان یان ناوچەکانی نزیك 
 

ودهۆك، هاوکاری بۆ چیای شنگاڵ  ۆی الفاو لە پارێزگاکانی نەینەوابە بەراورد بە ناوچەکانی زیان بەرکەوتوو بەه
زۆر هێواشتر بوو بەهۆی سنورداری لە ئامادەیی هاوکارانی مرۆیی وکێشە بەردەوامەکانی دەست گەیشتن بەو 

ن دەسەاڵتداران سەپێندراوە لە ماوەی کاتی هەڵبژاردنەکانی شوێنە. بەهۆی سنورداریەکانی جوالنەوە کە لەالیە
 . ین ڕۆژپەرلەمانی لە مانگی ئایار، هاوکارانی مرۆیی نەیانتوانیوە دەستیان بگات بەم ناوچەیە بۆ چەند

 

بەزووترین کات کە 
سنورداریەکان هەڵگیران، 
هاوکارانی مرۆیی 
دەستیان کرد بە گەیاندنی 
هاوکاری مرۆیی، و لە 

ی ئایار، ١٦ی ڕۆژ
هاوکارێکی ناوخۆیی 
گەیشتە چیای شنگاڵ بۆ 
دابەشکردنی پارچەکانی 
خۆراك، بەتانیەکان، 
سەرچەف، دەستەکانی 
چێشتخانە، هەروەها 
پێداویستیەکانی ئافرەتان و 

 پاك و خاوێنی. 
 

 

 
 

کاروانێکی هەڵسەنگاندنی هاوبەشی نەتەوە یەکگرتووەکان سەردانی چیاکەی کرد ڕۆژێك دواتر وهەڵسەنگاندنی 
کرد بۆ ئەو بۆشاییانەی کە ماوەتەوە لە بەهاناوەچوون. لەو کاتەوە دەستگەیشتن بە ئاوی خواردنەوە دووبارە 

راون. جێگرتنەوەی ڕەشماڵە خەزنکراوەتەوە وئامادەکاریەکانی دابەشکردنی خۆراك لەو شوێنە دان
خاپووربووەکان، هەرچەندە، وەك بەرەنگاریەکی بەرچاو دەمێنێتەوە وهاوکارانی مرۆیی بەردەوامن لە دۆزینەوەی 

 چارەسەریە جۆراوجۆرەکان. 
 
 

 

  ڤیدیكسەرچاوە: ئۆچا/لەالیەن 
 

بارودۆخە قورسەکانی سەرەڕای 
ژیان و بەرکەوتنی  راندنیگوزە

خێزانە بۆ سروشتیان،  ڕاستەخۆ
بەردەوامن لە ئێزیدیەکان 

زەراندنی ژیان لەسەر چیای گو
شنگاڵ، کە زۆر پێدەچێت بۆ 

ماوەی چەند ساڵی داهاتوو لەوێ 
 بن. 

http://www.unocha.org/iraq
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 بەهۆی دەرکردنی ئاوارەکان لە دامەزراوە نافەرمیەکانی تکریت ئاوارە 
 عێراقیەکان دەگوازرێنەوە بۆ شوێنی تازە

 

لەو کاتەی خێزانە ئاوارەکان بەردەوامن لە گەڕانەوە بۆ ماڵەوەیان، هاوکارانی مرۆیی بە شێوەیەکی زۆر 

 حاڵەتەکانی گواستنەوە یان ئاوارەبوونی جاری دووەم تۆمار دەکەن. 

 
لەسەدای ئاوارە عێراقیەکان لە ئێستادا لە شوێنەکانی دەرەوەی خێوەتگە ژیان دەگوزەرێنن، لەوانە لە  ٧٢هەندێك لە 

خێزانی ئاوارە لە ناو شەش لە باڵەخانەکانی خاوەنی  ٣٠٠٠وە نافەرمیەکان. لە نێوان ئەوانە زیاتر لە دامەزرا
کەسی تایبەت لە تکریت ژیان دەگوزەرێنن. بەهۆی بڕیارێکی دادگا، کە ڕێگا بە خاوەندارانی تایبەت دەدات کە 

ئاوارە عێراقیانەی کە  ١٨.٠٠٠ا بهێنن، ئەو خاوەندارێتی موڵکیان دەستبکەوێتەوە وبنیاتنانی باڵەخانەکان بە کۆت
 ئێستا لە ئان وساتی مەترسی دەکردن دان لە ماڵە کاتیەکانیان. 

 
دەسەاڵتداران هەڵبژاردەیەکیان داوە بە خێزانەکان بۆ گەڕانەوە بۆ شوێنەکانی زێدی خۆیان، بۆ گواستنەوە بۆ 
خێوتگەکان لە پارێزگای سەاڵحەددین، یان لە تکریت بمێننەوە، کە دابین کراوە ئەوان دەتوانن موڵکێك بە کرێ 

یگەرانیەکانی ئاسایش وئاستەنگەکانی تر؛ و بە بگرن. بۆ زۆرینەیان، گەڕانەوە بۆ ماڵەوە ئاسان نیە بەهۆی ن
گوێرەی دراسەکانی مەبەستدار کە لەالیەن هاوکارانی مرۆییەوە ئەنجام دراوە، گواستنەوە بۆ خێوەتگەکان کەمترین 
هەڵبژاردەی بە باش زانراویانە، کە ئەمەش جێگرەوە سنوردارەکان بۆیان بەجێدێڵێت کاتێك دەردەکرێن، کە خشتەی 

 ە لە مانگی حوزەیران، دەست پێ بکات. بۆ دانراو
 

هاوکارانی مرۆیی ودەسەاڵتداران بەردەوامن لە کارکردن و بانگەشە کردن بۆ پڕۆسەیەکی گەڕانەوەی بنەمادار، 
 لەوانە لە ڕێگەی ئەو لێژنانەی حکومەت بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان لە سەاڵحەددین کە لەم دواییانە دامەزراون. 

 
نموونەیەك لەوەی کە ئاماژە دەکات بە ئاڵۆزی جوالنەوەی  لەلە ناو تکریت بریتین  دەرکردنی ئاوارەکان

تاکو بە کراوەیی بمێننەوە بۆ  کانخێوەتگەلە گەڕانەوەی ئاوارەکان هەروەها تیشك دەخاتە سەر پێویستی هەندێك 
 وەرگرتنی ئاوارەی تازە گەیشتوو. 

 

 

 

 لەالیەن ئەثاناسیادسسەرچاوە: ئۆچا/ 
 

ڕێگا ئاوارە عێراقیەکان بۆ زۆربەی 

چارەسەریەکانی نیشتەجێبوونی 

مانەوە بۆ بەردەوام بریتی نیە لە 

ماوەیەکی کورت و پێشبینیکراو و 

لەوانەیە چەند جارێك بگوازرێنەوە لە 

شوێنەکانی نێوان خێوەتگەکان و 

 بە درێژایی ڕێگاکە. دەرەوەی خێوەتگە 

 

http://www.unocha.org/iraq
https://ocha.smugmug.com/Countries/IRQ/Informal-communities/i-vqzjZ7b
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بۆ داڕێژراوی مرۆیی  جێبەجێکردنی چااڵکیەکانی بەرنامە هەڵسەنگاندنی
 لە ناو عێراق 

 

  
، کە پالنێکە بۆ چااڵکیەکانی ڕێکخراوو کاری لەپێشینە بۆ دانراوی ٢٠١٨پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی 

 مرۆیی لە ناو عێراق، نووسراوە ولەو کاتەی کە قەیرانەکە چۆتە ناو قۆناغێکی تازەوە.   
 

ملیۆن ئاوارە هەبوون، لە ژێر گریمانەکانی پالنی بەهاناوەچوونی  ٢.٦، ٢٠١٧لە مانگی کانوونی یەکەمی  
ملیۆن  ٢. هەروەك لە مانگی ئایار، ٢٠١٨مرۆیی، زۆرینەیان پێشبینی دەکرێن بگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانیان لە ساڵی 

 ەس گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانیان. ملیۆن ک ٣.٨ئاوارەی عێراقی بەردەوامن لە ئاوارەبوون، لەو کاتەی 
 

گروپ  ١٠هاوکارانی مرۆیی کۆدەکاتەوە، بە یەکەوە کاردەکەن لە ڕێگەی لە  ١٠٢پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی 
ملیۆن لەو عێراقیانەی کە زۆر پێویستیان بە هاوکاریە لە ژێر  ٣.٤بۆ  رت، بۆ گەیاندنی هاوکاری و کۆمەكوکە

 پالنی بەهاناوەچوون، نزیکەی نیوەیان منداڵن. 
 

ملیۆن کەس بە  ١.١لە نێوان مانگی کانوونی دووەم و نیسان، هاوکارانی مرۆیی دەستیان گەیشتووە بە زیاتر لە 
 ای ئەو کەسانەی کە بە ئامانجکراون بۆ هاوکاری کردنیان. لەسەد ٣٤پێدانی هەندێك جۆری هاوکاری مرۆیی، یان 

 

 
بۆ بەهێزکردنی بڕیاردان لە سەربنەمای بەڵگە وباشتر ئاڕاستەکردنی چااڵکیە مرۆییەکان، سیستەمی ڕاپۆرتکردن 
لەسەر جێبەجێ کردنی پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی ڕێکخراوە. هەروەها هاوکارانی مرۆیی دەستیان کردووە بە 

وانە ئامادەکردنی تێڕوانینێك بۆ پێویستیە ، لە٢٠١٩دانانی بنچینە بۆ پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی 
 ، پێشبینی دەکرێت کە بە کۆتا بێت لە کۆتایی مانگی ئەیلول.    ٢٠١٩مرۆییەکان لە ساڵی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بەهاناوەچوونی مرۆیی، پالنی 

 بۆ ئەنجامدانی چااڵکیەپالنێکە 

مرۆیی  لەپێشینەکانیڕێکخراو و 

لە  ١٠٢، کە لە ناو عێراق

بەیەکەوە مرۆیی هاوکارانی 

دەیان کۆدەکاتەوە لە ڕێگەی 

 گروپ و کەرت. 
 

 لیندنسەرچاوە: ئۆچا/ لەالیەن 
 

http://www.unocha.org/iraq
https://ocha.smugmug.com/Countries/IRQ/Mosul-Destruction/i-gtfwrxG
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 لەسەر پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی  هەواڵی تازە
 

$ ملیۆن دۆالری ٥٦٩زۆر کەمە. لە کۆی  پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ چااڵکیە مرۆییەکان، هەرچەندە، کە
 ٢٨ملیۆن دۆالری ئەمەریکی کە دەکاتە ) ١٥٩ئەمەریکی کە داواکراوە بۆ پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی، تەنها 

لەسەدا( تاکو ئەمڕۆ وەرگیراوە. پێنج لە بەخشندەترین بەشداریە داراییەکان کە دراون لەالیەن وواڵتانی ئەڵمانیا، 
، کەنەدا وقەتەر. نەبوونی پاڵپشتی کردنی دارایی پێش وەختە چااڵکیە مرۆییەکان سنوردار دەکات. یابان، بەڕیتانیا

لەو کاتەی لە چەند مانگی سەرەتاییدا هەندێك لە هاوکارانی مرۆیی توانیان کە پشت ببەستن بەو بڕە پارەیەی کە لە 
 تەواوبوونە.  ساڵی پێشوو مابۆوە، ئەم بڕە یەدەگە ئێستا بە شێوەیەکی زۆر بەرەو 

 

 لەسەر سندوقی مرۆیی عێراق  تازە هەواڵی
 

ی ئایار، سندوقی مرۆیی عێراق ٣١هەروەك لە ڕۆژی 
$ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی وەرگرتووە لە  ٩.٤بڕی 

بەشداریە داراییەکان لەالیەن کۆمەکبەخشان بۆ ساڵی 
. سندوقی مرۆیی عێراق بەردەوامە لە ٢٠١٨

$ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی  ٤٥.٤بەڕێوەبردن بە بڕی 
ۆی گشتی بڕی ماوەتەوە، بەمەش ک ٢٠١٧کە لە ساڵی 

 ٢٠١٨بەشداریە داراییەکان کە کۆکراوەتەوە بۆ ساڵی 
$ ملیۆن ٥٤.٨بڕی  دەگاتەلەالیەن کۆمەکبەخشان 

$ دۆالری  ٣٧٠.٠٠٠دۆالری ئەمەریکی. بڕی 
$ دۆالری  ١٠٠.٠٠٠ئەمەریکی لەالیەن کەنەدا و

 ئەمەریکی لەالیەن مالیزیا پەیمان دراون. 
 

 

$ دۆالری ئەمەریکی کە  ٣٤.٥لە کۆی زیاتر لە بڕی 
$ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی ٣٣لە ژێر یەکەم تەرخانکردنی ستاندەر تەرخانکراوە، سندوقی مرۆیی عێراق بڕی 

پڕۆژانەی کە دەمێننەوە لە قۆناغەکانی کۆتایی پڕۆسەی  ٢لە هاوکاران. ئەو  ٥٢پڕۆژەی  ٨٠سەرفکردووە بۆ 
 بەخشین دان. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە: 
 oleary@un.org، سەرۆکی نووسینگە: لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە: ئەیدن ئۆلێری

 vidic@un.org، بەرپرسی پەیوەندییەکان و ڕاپۆرتکردن: لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە: مانیا ڤیدیك
 

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