
 
 

 

 

 

In this issue 
 
 

زیان بە خێوەتگەکان دەگەێننو الفاو بارانی بەلێزمە  ١ال.   

دەمێننەوە دالە مەترسیئاوارەکان و ئاوارە گەڕاوەکان  ٢ال.   

بنیاتنانەوەی عێراقنووسینگەی ئۆچا ئامادە دەبێت لە کۆنفرانسی  ٣ال.     

 ٢٠١٨بۆساڵی مرۆیی بۆ عێراق یەکەم تەرخانکردنەکانی سندوقی  ٣ال.

  ڕاگەیاند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   
   
  

 
 

 

 سەرچاوە: ئۆچا/تێمبە لیندن
  

 لە ناو خێوەتگەکان  افاوالبارانی بەخوڕ و بارینی 
لە الفاو و بە بەراورد بە سااڵنی پێشوتر، بارانە بەلێزمەکان زستانی گەلێك ووشکتر وەرزی دووچاربوون بە لە دوای 

بە ، گەیاند ئاوارە ٢٠٠.٠٠٠لە زیاتر شوێن و و خێوەتگە  ٣٣بە نزیکەی زیانی مانگی شوبات دووەمی نیوەی ماوەی 

 ناوەڕاست.  باکور و لە پارێزگاکانی شێوەیەکی سەرەکی 

 

و خێوەتگە  ١٤ناو نیشتەجێبووانی  ٢.٨٧٠، کاریگەری هەبووە لەسەر بە تەنهائەنبار لە پارێزگای 
ملم  ٣٠٠زیاتر لە سەاڵحەددین. پارێزگای دوو خێوەتگەی پێگەیشتووە لە ناو زیانیان کەسیش  ٢.٠٤٠

کۆمەکیەکانی بە ڕەشماڵەکان گەیاندووە، کە زیانی ە شوێنە خێوەتگەییەکان، للە هەندێك باران باریوە 
خەڵکی حاڵەتدا، لە هەندێك ی ناوماڵ وێران بوون. کەل و پەلەکانلە زۆرێك و خراپ کردووە خۆراکی 

زۆربەی لە ئاو ڕووی لە کەمی کردووە. لەو کاتەی بژین خزمان تاکو لەگەڵ خێوەتگەیان بەجێهێشتووە 
بژین لە ناو خزمانیان لەگەڵ تاکو جوولە دەکەن پێگەیشتووە کە زیانیان ن، ئەو خێزانانەی حاڵەتەکا

قەرەباڵغ بوون لە بۆتە هۆی  ئەنجامداکە لە ، زیانیان پێنەگەیشتووە بارانەوەبەهۆی ئەوانەی کە خێوەتگە 
پێویستیە گاندنی بۆ هەڵسەنلە ناو مەیدان بوون  وهاوکارانگروپەکان خێوەتگەکان. هەندێك لە لە ناو 

خۆراك، دابین کردنی خێرای هاوکاری، بە تایبەتی هۆی  بووەئەمەش . ئەو خێزانانەمرۆییەکانی 
کۆمەڵگا لەالیەن زستان،  وپێداویستیەکانی وەرزی، ڕەشماڵەکان، وپەلەکانی ناوماڵکەل بەتانیەکان، 

نزیکەوە  ودەسەاڵتداران لەکۆمەك بەخشان مرۆیی.  وهاوکارانیحکومی دەسەاڵتدارانی ناوخۆییەکان، 
وەها بۆ بەکارخستنی نیشان داوە  ونەرم ونیانی زۆریانبەهاناوەچوون لە چااڵکیەکانی بەشدارن 

ئاوی و ئاوی پیس البردنی لە بۆڕیەکان بۆ  راوەدئەنجام زۆر  کارێکی هەروەها بەهاناوەچوونێکی خێرا.
گایانەی کە زیانیان پێگەیشتووە. ئەو خێوەتلە تانکەری ئاو کراوە و نێردراوە بۆ خواردنەوەی خاوێن 

  بەهۆی چاککردنەوەی تەواوی بۆڕیەکان.  ەکەم بوونەخۆشی باڵوبوونەوەیەکی هەر ئەگەری 

 

نامەی مرۆیی هەواڵ  

 عێراق

ئادار دەرچووەی ١٣/ لە ڕۆژی ٢٠١٨شوباتی   

ڵە سەرەکیەکان هەوا  
  لە پارێزگاکانی بارانی بەلێزمە و الفاوەکان

ەڕاست لە ماوەی نیوەی دووەمی ناوباکورو 
مانگی شوبات زیانی گەیاندووە بە نزیکەی 

زیاتر و بۆ ئاوارەکان شوێن خێوەتگە و  ٣٣
 . ئاوارە ٢٠٠.٠٠٠لە 

  ڕاپۆرتی ئاژانسی کۆچی سەر بە گوێرەی بە
)ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان 
کەس ملیۆن  ٣.٥نێودەوڵەتی بۆ کۆچ(، 

لە خۆیان  زێدیگەڕاونەتەوە بۆ شوێنەکانی 
هەتاکو ەوە  ٢٠١٤مانگی کانوونی دووەمی 

 . ٢٠١٨کۆتایی مانگی شوباتی 
  یەکەم مرۆیی بۆ عێراق سندوقی

 ٢٠١٨بۆ ساڵی ستاندەری تەرخانکردنی 
 ڕاگەیاند. 

 ژمارەکان

ئەو کەسانەی کە #
 پێویستیان بە هاوکاریە

ملیۆن  8.7 

ئەو کەسانەی کە بە #
ئامانجکراون بۆ 
 هاوکاری کردنیان 

ملیۆن  3.4 

ئاوارە ناوخۆییەکان# ملیۆن   2.6 

کە لە # ئەو ئاوارانەی 
دەرەوەی خێوەتگەکان 
 ژیان دەگوزەرێنن 

ملیۆن  1.5 

# ئەو کەسانەی کە لە 
ناو کۆمەڵگا خانە 

زیانیان خۆییەکان 
  پێگەیشتووە 
 

ملیۆن  3.8 

ملیۆن  # ئاوارە گەڕاوەکان 2.1 

پەنابەرە سوریەکان#  0.24ملیۆن 

مرۆیی بۆ عێراق لە ساڵی ە: پالنی بەهاناوەچوونی سەرچاو
٢٠١٨ 

 

ی  مرۆی ی  وەچوون ا ن ا ەه ب ی  الن ۆ پ ب
ی  ڵ  ٢٠١٨سا

یی  پشتی کردنی دارا ڵ ا پ  

ملیۆن دۆالر ٥٦٩  
 ٢٠١٨ داواکراوە بۆ ساڵی

 )بە دۆالری ئەمەریکی(

 
 

 ئەثاناسیادیس ئیسۆنسەرچاوە: ئۆچا/لەالیەن 

 لەم ڕاپۆرتەدا
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 ئاوارە گەڕاوەکان مەترسی دووبارە ئاوارەبوونیان لێدەکرێت
 

بۆ ناوچەکانی زێدی  ملیۆن کەس گەڕاونەتەوە ٣.٥ئاژانسی کۆچی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان، بە گوێرەی 

 . ٢٠١٨هەتا کۆتایی مانگی شوباتی  ٢٠١٤خۆیان لە مانگی کانوونی دووەمی 
 
 

 

 

تۆمارکرابوون.  ئاوارەی گەڕاوەی تازە ٠٠٠.٢٠٠ ئەم ساڵ، زیاتر لەلەو کاتەوەی دەستپێکی 

بۆ هاوکارانی مرۆیی حکومەت و ادیان کردووە لەالیەن زی و هەوڵەکانباشتر دەستگەیشتنی 

خزمەتگوزاریە دووبارە بەگەڕخستنەوەی و ناوچەکان لە تەقەمەنیە مەترسیدارەکان ککردنەوەی پا

 . زیاتری خەڵكبە گەڕانەوەی  کە توانا دەدەنسەرەکیەکان 

 

گروپی هەماهەنگی و مانگی شوبات، کۆتایی هەتاوەکو  ٢٠١٨مانگی کانوونی دووەمی لە ناوەڕاستی 

رێزگای پاناو خێوەتگەکانی  گەیشتوونەتە ئاوارە ٢٣.٢٠٨ە کە کردووڕاپۆرتی بەڕێوەبردنی خێوەتگە 

بگەڕێنەوە ئەم ئاوارانە بڕیاریان داوە کە بۆ جاری دووەمە ئاوارە دەبن؛ ئەو ئاوارانە زۆرینەی نەینەوا. 

 وچونکە ماڵەکانیان وئابووریدارایی لەبەر هۆیەکانی سەرەکی بە شێوەیەکی ناو خێوەتگەکان بۆ 

کەس  ٣.٣٤٢کومەتی هەرێمی کوردستان، حڕاپۆرتی بە گوێرەی یانیان پێگەیشتووە. یان زخاپورکراون 

لە مانگی شوبات هەرێمی کوردستان ناو خێوەتگەکانی گەیشتوونەتە لەوانەی کە بەم دواییانە ئاوارەبوون 

انە سنورداریەکبەهۆی خێزانەکان بۆ ئاوارەبوونی دووەم جاری هۆیەکان ڕوو لە زیادبوونە.  وئاڕاستەکە 

ئاسایش نیگەرانیەکانی هەروەها  یان و گوزەرانژ ودەرفەتەکانیخزمەتگوزاریە سەرەکیەکان پەناگە، لە 

 کان. تەقەمەنیە مەترسیدارەبەهۆی پیسبوون و 

 

  

کەیت پۆندلەالیەن  ئۆچا/سەرچاوە:   

باشتر و زیادبوونی نی دەستگەیشت

حکومەت و لەالیەن هەوڵەکان 

بۆ پاكکردنەوەی هاوکارانی مرۆیی 

 تەقەمەنیە مەترسیدارەکان و ناوچە

دووبارە بە گەڕخەستنەوەی 

خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان کە 

بە خەڵکانی زیاتر دەدات تاکو توانا 

 بگەڕێنەوە. 

http://www.unocha.org/iraq
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بۆ  نووسینگەی ئۆچاسکرتێری گشتی یاریدەدەری کورتی: بە 
کۆنفرانسی ئامادە دەبێت لە  هەماهەنگی و کاروباری مرۆیی

 ەی عێراق بنیاتنانەو
کوەیت لە کۆنفرانسی نوێنەرانی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ، ٢٠١٨شوباتی ی ١٤بۆ  ١٢ڕۆژی لە 

 . عێراقبنیاتنانەوەی بۆ  ئەنجام داکۆبوونەوەیەکیان 

 
بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی هاوکاری ئەم کۆبوونەوەی ئاستی بااڵیە ئامانجی بریتی بوو لە جولەپێکردنی 

دۆالری ملیار  ٣٠پەیمانیان دا کە زیاتر لە کۆمەك بەخشان ملمالنێ. ساڵی چەندین وواڵت لە دوای 
 وە لەم کۆبوونەوەیە.بنیاتنانەبۆ هەوڵەکانی پێشکەش بکەن ئەمەریکی 

مرۆیی هاوبەشیکردنی نووسینگەی ئۆچا بۆ گشتی سکرتێری  یاریدەدەری خالیکۆڤ،ڕەشید بەڕێز.  
بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان شداری کرد لە کۆنفرانسی بەئاسیا، و چەقی ۆژهەاڵتی ناوەڕاست ڕلەگەڵ 

لە ەم کۆنفرانسە لکە خۆی  سیمینارێکیلە و عێراق. لە نامرۆیی بارودۆخی هاوکاری کردنی 
تێدا  ئامادەییانناوخۆیی و هەرێمی و نێودەوڵەتی مرۆیی ڕێکخراوی  ١٠٧و  بووڕێکخراپەراوێزێکی 

و وواڵت پێویستیە مرۆییەکانی توانجی دا لەسەر سکرتێری گشتی خالیکۆڤ یاریدەدەری هەبوو، 
مرۆیی و نەرم و رنامەکانی بەپەیمانیان ڕاگەیاند بۆ چەند ڕێکخراوێك . ٢٠١٨لە ساڵی بەرەنگاریەکان 

 . نیانی
 

 

م بەردەستە لە جێبەجێکردن لە پێشوەچوونی کورتەیەك – ٢٠١٨بۆ ساڵی بەهاناوەچوونی مرۆیی پالنی 
 http://bit.ly/2CgFIhv ماڵپەڕە:

 لەتەرخانکردنەکان ڕادەگەێنێت یەکەم عێراق  بۆ مرۆییسندوقی 
 ٢٠١٨ساڵی 
 ڕاگەیاند  ٢٠١٨ستاندەری بۆ ساڵی تەرخانکردنی یەکەم عێراق مرۆیی سندوقی شوبات، ی ١٥لە ڕۆژی 

  

 ٣٤.٥زیاتر لە تەرخانکردنە، ئەم لە ژێر ڕۆشنایی 

بۆ بەردەست دەبێت ئەمەریکی دۆالری  ملیۆن

بۆ یەکسەر دەستپێکردنی مرۆییەکان ڕێکخراوە 

لە پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی لەپێشینەکان چااڵکیە 

ئامانجی بریتی یە تەرخانکردنەکە . ٢٠١٨بۆ ساڵی 

بە هاوکاریە بەو خێزانانەی کە پێویستیان گەیشتن لە 

وێنانەی کە و ئەو شئاوارەبووان لە ناو خێوەتگەکانی 

هاوکاری بە پێدانی ئاوارەکان بۆیان دەگەڕێنەوە 

 مرۆیی زۆر گرنگ و پاراستن. 

مرۆیی سەر بە نووسینگەی ئۆچا بۆ دارایی یەکەی 

هەماهەنگی و کاروباری مرۆیی بەم دواییە 

لە ڕێگەی بەکۆتا هێناوە، هەڵسەنگاندنێکی توانای 

)پێنج  ڕێکخراوی ناحکومیلە هاوکارانی هەشت 

ناوخۆیی و سێ ڕێکخراوی راوی ناحکومی ڕێکخ

شایستەبوونیان کە نێودەوڵەتی( ناحکومی 

ئەمەش بووە هۆی مرۆیی بۆ عێراق. لە سندوقی پاڵپشتی دارایی داواکردنی پشتڕاستکرایەوە بۆ 

لە ناو بۆ عێراق مرۆیی شایستە لە سندوقی ناحکومی ڕێکخراوی هاوکارانی کۆی ژمارەی زیادبوونی 

 هاوکار.  ١٥٠ گەیشتەعێراق 
 

 تکایە پەیوەندی بکەن بە: بۆ زانیاری زیاتر، 
 oleary@un.org: یڵەنووسینگە: لە ڕێگەی ئەم ئیمەئۆلێری، سەرۆکی ئایدەن ەڕێز. ب
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هاوکارانی مرۆیی ، ٢٠١٨لە ساڵی 

ملیۆن دۆالری  ٥٦٩داوای 

بۆ بەردەوام بوون ئەمەریکی دەکەن 

بۆ هاوکاری مرۆیی لە دابین کردنی 

کە زۆر عێراقی کەسی ملیۆن  ٣.٤

 بە هاوکاریە. پێویستیان 
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