
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

  
 

 
 

 /ڕێکخراوی کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران ەرچاوە:س

 لەالیەن ئیڤۆر پریکێت

ڵە سە کیەکانرەهەوا  
  لە ڕۆژئاوای موسڵ ئاوارەبوون

کەس لە  ٤١٤.٠٠٠لەگەڵ بەردەوامە، 

ئێستادا لە ڕۆژئاوای شاری موسڵ 

ی ١٠ئاوارەبوون هەروەك لە ڕۆژی 

 ئایار

 هاوکاری کردن بە پارەی ەرنامەکانی ب

کاش لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ دەست 

 . پێدەکات

 کەس لە تەلعەفەر  ٥.٠٠٠لە یاتر ز

 وئاو بەچونکە خۆراك  ڕادەکەن

 شێوەیەکی کەم دابین کراون. 

  نەبوونی لە حەوێجە دووچاری خەڵکی

بنەوە هەروەك ئاسایشی خۆراك دە

 لەبەرزبوونەوەدان. نرخەکان 

 لە سندوقی ملیۆن دۆالری ئەمەریکی  ٤٧

بە کۆمەڵی دارایی مرۆیی بۆ عێراق 

 . بۆ پڕۆژە لەپێشینەکان ەرخانکراوەت

ژمارەکان  

ەسانەی کە ئەو ک #
پێویستیان بە 

 هاوکاریە

ملیۆن ١١  

لەوکەسانەی کە  #
بۆ بەئامانجکراون 

 هاوکاری کردنیان

یۆنمل ٢٦.  

بریتین لە ئاوارە  #
 ناوخۆییەکان

ملیۆن ٣.١  

ئەو ئاوارانەی لە  #
دەرەوەی 

خێوەتگەکان ژیان 
 دەگوزەرێنن

ملیۆن ٢.٥  

ئەوکەسانەی لە  #
کۆمەڵگا 

 خانەخۆییەکان
 پێگەیشتووەزیانیان 

ملیۆن ٣.٢  

ملیۆن .٧١ ئاوارە گەڕاوەکانن #  

پەنابەرە  #
 سوریەکانن

.٢٣٠ 
  لیۆنم

سەرچاوە: پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی 
تێڕوانینی پێویستیە /٧٢٠١عێراق بۆ ساڵی 

مرۆییەکان/تۆماری بەدواداچوونی 
ئاوارەبوونی سەر بە ڕێکخراوی کۆچی 

 نێودەوڵەتی

مرۆییپالنی بەهاناوەچوونی   
  پاڵپشتی کردنی دارایی

 ملیۆن دۆالر ٩٨٥
٧٢٠١بۆ ساڵی  داواکراوە  

ملیۆن  ٢١٧) سەدالە ٢٢
 (دۆالری ئەمەریکی

ڕەنگدانەوەی پاڵپشتی کردنی دارایی لەسەر )

بەدواداچوونی دارایی هەر  خزمەتگوزاری

(٧٢٠١ یرئایا ی٩ وەك لە ڕۆژی  
      http://fts.unocha.org سەرچاوە

 

 پەڕێنێتدەتێ کەس ٤٠٠.٠٠٠ژئاوای موسڵ ڕادەکەن ئەو کەسانەی کە لە ڕۆ

 نیگەرانیەکی بەرچاو دەمێننەوە.  كڕۆژئاوا وەمرۆیی لە گەڕەکەکانی بارودۆخەکانی 

ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە 
ڕادەکەن موسڵەوە ڕۆژئاوای شاری 

نەگۆڕ بەرزدەبێتەوە. بە شێوەیەکی 
هەندێك لە هەژمارکردنی بە 

کە گەڕاونەتەوە بۆ کەس  ٣٢.٠٠٠
ە دەتواندرێت کئەو ناوچانەی 

هەروەك لە دەستیان پێبگەێندرێت، 
ئایار نزیکەی ی ١٠ڕۆژی 
لە ئێستادا لە کەس  ٤١٤.٠٠٠

ڕۆژئاوای موسڵەوە ئاوارەبوون بە 
لێدوانی دەسەاڵتدارانی گوێرەی 
بەمەش کۆی گشتی ئەو عێراقی. 

کەسانەی کە لە شاری موسڵ و 
دەوروبەری ئاوارەبوون دەگاتە 

روەك لە کەس، هە ٦٢٢.٠٠٠
ی ئایار، لەو ژمارەیە ١٠ڕۆژی 

 ئێستادا هێشتالە کەس  ٤٨٠.٠٠٠
کە  یئاوارەکانزۆرینەی . نئاوارە

ڕایانکردووە بۆ ناو خێوەتگەکان 
وێ لە وشوێنە تەنگەتاویەکان

دابین کراوە.  بۆیان هاوکاری مرۆیی
کە تیایدا خەمالندنێکی بارودۆخەکان 

لە ژێر کەس کە  ٣٦٠.٠٠٠
داعس لە ڕۆژئاوای کۆنتڕۆڵی 

لە بریتین موسڵ ژیان دەگوزەرێنن 
نیەکی بەرچاو بۆ هاوکارانی نیگەرا

وەك بەرەنگاریە بەرچاوەکان بەردەوام خاوێن  ئاوی و خۆراك سەرچاوەکانیبە مرۆیی، هەروەك دەستگەیشتن 
استراوە لە گونەخۆشی مەترسی تەندروستی هۆشداری دەدەن لە ئەگەری باڵوبوونەوەی هاوکارانی دەمێننەوە. 

 بە خێرایی بەرزدەبنەوە.  ماپلەکانی گەرنزیك دەبێتەوە ڕێگەی ئاو لەو کاتەی کە وەرزی هاوین 

  گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ ڕۆژهەاڵتی موسڵ گەشەدەسێنێت، پارەی کاش داواکراوە 

  بۆ دابین کردنی هاوکاری  دەکەن یونیاننزیكبوونەوەیەکی نەرم  انگەشەیبپێویستیە ئاڵۆزەکان 

ئاستێکی جۆرێك لە ئاسایی بوونەوە لە دەستی داعش ئازادکرا و چوار مانگ دوای ئەوەی کە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ 
 زیاد دەکات، لەو کاتەیڕۆژهەاڵتی موسڵ بە خێرایی دانیشتوانانی ناو گەڕەکەکانی دەگەڕێتەوە بۆ ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. 

ئاوارەبوونی سەر ژمارەکانی . وکارانی مرۆییوهادەسەاڵتداران  سەرچاوە:. بە درێژایی ڕێگای موسڵاوارەبوون ئ

 بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچبەران. 

ڕاپۆرتەدالەم   
١.ال  ڕادەکەن کەس لە ڕۆژئاوای موسڵ ٤٠٠.٠٠٠لە زیاتر   

پارەی کاش لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ دەستی پێکردووەێدانی پ ١.ال   

ڕادەکەن کەس لە تەلعەفەر  ٥.٠٠٠لە زیاتر  ٣.ال   

لە حەوێجە دژوارنرودۆخەکان با ٤.ال   

 

 

 هەواڵنامەی مرۆیی
 عێراق

ی ئایار دەرچووە١٠لە ڕۆژی  /٢٠١٧نیسانی   

http://fts.unocha.org/
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و  یانلەگەڵ هاوڕێ ئاوارەبوون و ئەو کەسانەی کە تازە لە ڕۆژئاوای موسڵ و تەلعەفەرماڵەکانی خۆیان  دەگەڕێنەوە بۆخەڵکی 
 . نیشتەجێ دەبن یەکان، یان لەگەڵ کۆمەڵگا خانەخۆیدەگەڕێنبە دوای پەناگە  خێزانیان

 
لە ڕۆژهەاڵتی موسڵکەس گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانیان  ١٠٠.٠٠٠زۆربەی هەرە زۆری   
کەس دەبێت،  ١٠٥.٠٠٠بۆ  ٩٠.٠٠٠ئاوارە گەڕاوەکان بۆ ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ لە نێوان ژمارەی خەملێندراوی 

ڕێکخراوی کە ژمارەیان دەگاتە نزیکەی نیوەی ئەو کەسانەی کە پێشتر ڕایانکردووە. لە کۆتایی مانگی نیسان، هەروەك 
کەس خێوەتگەکانی  ٥٠.٠٠٠ڕاپۆرتی کردووە کە زیاتر لە بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران کۆمیسیاری 

کۆتایی شاری موسڵ و دەوروبەری لە نێوان لە ڕۆژهەاڵتی ن بەجێهێشتووە و گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان ئاوارەکانیا
گەڕانەوە لەوانە تیایدا شادبوونەوە لەگەڵ خێزان، دەرفەتەکانی هۆکارەکانی . ٢٠١٧و دەستپێکی مانگی نیسانی  ٢٠١٦ساڵی 

 دەستپێکردنەوەی ژیانی ئاسایی. مندااڵن لە ناو قوتابخانەکان، و دامەزراندن، ناونووسکردنی 
 

ڕادەکەن بەرەو  کەوەلە ڕۆژئاوای شارە خەڵکیە کووە ڕاپۆرتیان کرددەسەاڵتدارانی عێراقی  هەروەها ئەوەشدا،لەگەڵ 
ەس لە ڕۆژئاوای موسڵ ک ١٧.٠٠٠کە زیاتر لە  ندەژمارەکانی حکومەت ئاماژە بەوە دەڕۆژهەاڵت. گەڕەکەکانی 

کە لە بەشێکی گەورەی خەڵکی لە هەفتەی ڕابردوو بە تەنها لە مانگی نیسان. ڕایانکردووە بەرەو ڕۆژهەاڵتی شارەکە 
 لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ. و خێزانیان ن یابۆ نیشتەجێبوون لەگەڵ هاوڕێپەناگە هەڵدەبژێرن ئەوانیش تەلعەفەر ڕادەکەن 

 
ئەو کەسانەی کە تازە ئاوارەبوون ئاڵۆزتربوون: دانیشتوانی ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ گەشەدەسێنێت، پێویستیەکان لەو کاتەی 
بە پێویستیان کۆمەڵگا خانەخۆییەکان و هاوواڵتیان و گەڕانەوەی ئاوارەکان لەو کاتەی ییە، بە هاوکاری مرۆپێویستیان 

 درێژترە.  ماوەهاوکاری ژیان و گوزەرانی 
 

 
ئۆچا/ لەالیەن کەیت پۆند :ەرچاوەس                                                                            کراوەن لە ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ، بەاڵم هێزی کڕین هێشتا نزمە. ازاڕەکان ب  

 

 بریتی یە لە پێویستیەکی لەپێشینە لە ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵخۆراك هێشتا 
بەاڵم بۆ ناو ڕۆژهەاڵتی شارەکە کراوەن، بازاڕەکان دەستیان بە کار کردووە و بەرهەم بەرجەستەیە، ڕێگا بازرگانیەکان 

  بریتی یە لە پێویستیەکی لەپێشینە. خۆراك هێشتا کە ن دەئاماژە بەوە دەهەڵسەنگاندنەکان 
 

کە ئاسایشی خۆراك بەردەوام بریتی یە ن دەئاماژە بەوە دەگیراون ئەستۆ لە خۆراك کە لە مانگی ئادارئاسایشی شیکاریەکانی 
ۆراك، بەاڵم خبووە بە سەرچاوەیەکی سەرەکی وە ئەوەش پەرت و باڵون و بە شێوەیەکی فراوان بازاڕەکان لە نیگەرانیەك. 

کە پێیان دراوە لەالیەن کاربەدەستان یان پارەیان بە  خۆراك ئەو پسوولەیەی ڕێگەی لەخۆراك دەکڕن  خێزانەکان بەبێ داهات
ڕێکخراوە مرۆییەکانەوە دابین کراوە بەردەوام لەالیەن  بە هاوکاری خۆراك کەپشت بەستن قەرز هێناوە. سەرەڕای ئەمەش، 

لە  -لە بەرنامەی هاوکاری خۆراکی نیشتمانی عێراق –سیستەمی دابەشکردنی گشتی  دەستگەیشتن بەبە شێوەیەکی فراوانە. 
دەستپێکی ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ تۆمارکراوە لەو کاتەوەی  بەرەوپێشوەچوونێکی کەم لە ناوئاستێکی نزمدایە، هەرچەندە 

بە شێوەیەکی فراوان دانەمەزراندن و نەبوونی ئاسایشی خۆراك لە ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ زۆربەی پەیوەندی هەیە بە ئەم ساڵ. 
پەیوەندی ئاوارەکانی عێراق خێزانە ئاوارەکان و پەنابەرەکان. سەنتەری  سەرۆكلە نێوان بە هۆی نە بوونی داهات، بەتایبەتی 

لە اری خۆراك و پارەی کاش بۆ خۆراك، چاودێری تەندروستی و پەناگە بە شێوەیەکی بەردەوام کڕاپۆرتی کردووە کە هاو

کەمەوە نیوەی ئەو کەسانەی کە ەالیەنی ب

لە ڕۆژهەاڵتی موسڵەوە ڕایانکردووە 

گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان بۆ 

نیان و لەگەڵ خێزا بەیەکترشادبوونەوەیان

 ڕێن. گەدەبەدوای کاردا 

لە بە شێوەیەکی فراوان ۆراك خ

بەاڵم ڕۆژهەاڵتی موسڵ بەرجەستەیە، 

ئاسایشی خۆراك بەردەوام بەرەو خراپی 

 دەچێت هەروەك خەڵکی توانای کرینیان

 نیە. 
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نیوەی ئەو کەسانەی کە نێوان ئەو چوار نیگەرانیە سەرەکیەن لەالیەن پەیوەندیکاران لە سەرانسەری عێراق، نزیکەی 
 پەیوەندی دەکەن خەڵکی نەینەوان. 

 
  بەهێز دەکات چاککبوونەوەی خوددابەشکردنی هاوکاری پارەی کاش و ژیان و گوزەران 

 ئەنجام دران گەڕەك کە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت ٤٥لە ناو نیسان فرە ئاژانس، فرە گروپ لە مانگی هەڵسەنگاندنێکی 
بەرچاو لەو خەڵکە هیچ ڕێژەیەکی بازاڕەکان دەستیان بە کار کردۆتەوە، لە موسڵ ئەوەیان دۆزیوەتەوە کە بەبێ گوێدانە ئەوەی 

بە تاوەکو خۆراکی پێ بکڕن. پارە بە قەرز  یهینانەست نەهێناوە لە مانگەکانی پێشوو و پشتیان بەستبوو بە داهاتێکیان بەد
لەسەدای ئەو ناوچانەی کە هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوە، زۆربەی خەڵکی دیاربوو کە خۆراك دەکڕن لە ڕێگەی ئەو  ٨٩ڕێژەی 

زیادبوونی زیان انەی خۆگونجاندن دەبێتە هۆی یباڵوبوونەوەی ئەم جۆرە ستراتیجە نەرێنپسوولەیەی خۆراك کە پێیان دراوە. 
ە خۆڕاگرتن لەبەردەم شۆکبوونەکان. کەمبوونەوەی توانا لو  و خێزانانی دانیشتووئاوارە گەڕاوەکان زۆربەی  ەپێگەیشتن ب
ئابووری بەهێزکردنی ەستکردن بە ژیان و گوزەران، زیان کەم بکرێتەوە، د ۆ ئەوەی کەبکۆتایی بەوە هێنا دنەکە هەڵسەنگان

بەرنامەکانی کۆکردنەوەی هاوکاری کردن بە پارەی کاش بە هاوبەشی لەگەڵ پێدانی ناوخۆیی، دابەشکردنی بەرفراوانی 
لە ناو  چاککبوونەوەی خودی خەڵکەکە خۆیانبۆ هاوکاری کردنی هاوکارانی مرۆیی ڕێگا بۆ باشترین داهات کە بریتی یە لە 

 ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. 

 
  دابەشکردنەکانی پارەی کاش لە ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ دەستیان پێکردووە

ی بازاڕ و پیاچوونەوە بەفرە گروپ  –فرە ئاژانس لەالیەن هەڵسەنگاندنی پێویستیەکان بنەمای ئەم دۆزینەوانەی لەسەر 
و هەڵسەنگانەنکانی ئاستی زیانی سەرۆك خێزان دەستیان کردووە بە جێبەجێ کردنی مرۆیی ، هاوکارانی چااڵك

 ١.٥١٠تاوەکو ئەمڕۆ، ی موسڵ لە ناوەڕاستی مانگی نیسان و، رە مەبەست لە ناو ڕۆژهەاڵتپارەی کاش بۆ فدابەشکردنەکانی 
فرە مەبەستی یەك جاری  پارەی کاش بۆدابەشکردنەکانی خێزان  ٨٨٥هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوە، و سەرۆك خێزان 

کەس لە ناو ڕۆژهەاڵتی  ٢٠.٠٠٠بەو ئامانجەی کە دەستی بگات بە بە خێرایی زیاد کراوە، پالنەکە ان وەرگرتووە. تەنگەتاوی
هاوکاری کردن بە پارەی کاش بۆ فرە مەبەست ئامانجی ئەوەیە کۆمەڵەی . ٢٠١٧حوزەیرانی مانگی لە کۆتایی شاری موسڵ 
بەهاناوەچوونی سەرتاسەری وواڵت، لەوانە وەکو بەشێك لە لە ناو موسڵ بکات لەم ساڵ کەس  ١٢٦.٠٠٠کە هاوکاری 

  شاری موسڵ. ناوچەکانی دەوروبەری 
 

لە ڕۆژئاوای ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان بەهۆی بەردەوام بەرەو ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ ئاوارە دەبن لەو کاتەی خەڵکی 
هاوکاری بەپەلەی شارەکە، 

بەردەوام پێویست ڕزگارکردنی ژیان 
لە هەمان کاتدا، هاوواڵتیان، دەبێت. 

ئاوارە خانەخۆی و کۆمەڵگاکانی 
انی بەرنامەکپێویستیان بە گەڕاوەکان 

بە ژیان و گوزەرانە کۆکردنەوەی 
هەماهەنگی لە نزیکەوە لەگەڵ 

سەقامگیرکردن بۆ دەستپێشخەریەکانی 
ژێرخان و دووبارە دامەزراندنەوەی 

نەرم لە ناو شارەکە. خزمەتگوزاریەکان 
بەرنامەدانان لەسەر بنەمای و نیانی 

بە هاوبەشی لەگەڵ پێدانی پارەی کاش، 
و کۆکردنەوەی داهات پرۆژەکانی 

بۆ ئەو هاوکاری بەردەوامی مرۆیی 
 انەی کە زیانی زۆریان پێگەیشتووە،کەس

لە بەڕێوەبردنی یارمەتیدەر دەبێت 
لە ناو بارودۆخی مرۆیی ی زئاڵۆ

 ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. 
 

 کەس لە تەلعەفەری ژێر دەستی داعش ڕادەکەن ٥.٠٠٠یاتر لە ز

  خۆراك و ئاو دەبێتە هۆی ڕاکردنی هەزاران کەسنەبوونی 

ەس لە تەلعەفەری ژێر دەستی داعش ڕایانکردووە بەرەو زومار، ک ٥.٥٠٠زیاتر لە مانگی نیسان لە کۆتایی 
دواتر ئەو کەسانەی کە تازە ئاوارەبوون عێراق. لە هەرێمی کوردستانی شارەکە ڕۆژهەاڵتی لە باکوری ناوچەیەکە 

دابین کراوە. لەوێ کە هاوکاری مرۆیی خانەخۆییەکان کۆمەڵگا بۆ ناو خێوەتگەکان و گوازرابوونەوە 
لە شاری موسڵ لەوانەیە ڕۆژئاوای لە تەلعەفەر و پێشبینی دەکەن کە بە هەزاران کەسی تر دەسەاڵتدارانی عێراقی 

ی ئایار، ١٠هەروەك لە ڕۆژی بەردەوامن. چااڵکیە سەربازیەکان لەو کاتەی کە داهاتوودا ڕابکەن، هەفتەکانی 
لە ژێر کۆنتڕۆڵی داعش لە تەلعەفەر و ناوچەکانی دەوروبەری کەس  ٣٠.٠٠٠تا  ٢٠.٠٠٠خەمالندنێکی 

 ڕاپۆرتی حکومەت. دەمێننەوە، بە گوێرەی 
 
 

هەرە زۆری ئەو کەسانەی لەو ۆرینەی ز

گەڕەکانەی کە هەڵسەنگاندنیان بۆ ئەنجام 

وە بەبێ داهات بوون و خۆراك درا

 ن بەو کارتەی کە پێیان دراوە. دەکڕ

هاوکاری کردن بە پێدانی ی مەدانانبەرنا

کۆکردنەوەی ڕۆژەکانی پپارەی کاش، 

بۆ ئەو  وهاوکاری مرۆییاهات د

کەسانەی کە زۆرترین زیانیان 

پێگەیشتووە یارمەتیدەر دەبێت لە 

   ئاڵۆزەکە. بەڕێوەبردنی بارودۆخە

ئۆچا/ لەالیەن کەیت  سەرچاوە:کوردستانی عێراق.  یمسنوری هەڕێ لە تەلعەفەر ڕادەکەن و دەگەنەەڵکی خ
 پۆند

http://www.unocha.org/iraq
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  دانبەردەوام ڕوو لە خراپبوونلە حەوێجە ارودۆخەکان ب
   سەرچاوەکان لە قەزاکە کەمبوونەوەی ئاوارەبوون هێواش دەبێتەوە سەرەڕای 

بە شێوەیەکی بەرچاو داعش لە ناوچەکە چااڵکیەکانی لە قەزای حەوێجە بەهۆی دەرەنجامی ئاوارەبوون ێژەکەی ڕ
مانگی گەیشتە بڵندترین ئاست لە لە قەزاکەوە ئاوارەبوون لەو کاتەوەی سەرەتای مانگی شوبات. هێواش بۆتەوە 

مانگی نیسان، لە کۆتایی . ڕایانکرد تێکڕا بەکەس هەر هەفتەیەك  ٤.٠٠٠زیاتر لە کاتێك  ٢٠١٦کانوونی یەکەمی 
، لەوانە ئەگەری لە ئاوارەبوون بۆ ئەم کەمبوونەوەیە نپاڵنەربووگەلێك هۆکار زیادی کرد. خەڵکی لێشاوی 

لەوەی کە خەڵكی ڕابکەن. ڕێگری بکەن بە ئامانجی بە شێوەیەکی چااڵکانە چااڵکیەکانی داعش زیادبوونی 
   لە حەوێجە لە ژێر کۆنتڕۆڵی داعشدا بمێننەوە.لەوانەیە کەس  ٦٠.٠٠٠تا  ٥٠.٠٠٠نزیکەی دەخەملێندرێت کە 

 

گۆڕانی بەسەردا هاتووە لە چەند مانگی ئەویش ئاوارەبوونی ئەو کەسانەی کە قەزای حەوێجە بەجێدەهێڵن  روەهاهە
کەمتری ژمارەیەکی دەچن بەرەو پارێزگای سەاڵحەددین، و  ئاوارەکان کەبەشێکی گەورەتری ڕابردوودا، لەگەڵ 

و لە  نحەوێجە خەڵکیژمارەی ئەو کەسانەی کە مانگی نیسان، لە کەرکوك دەمێننەوە. لە پارێزگای  ئەو خەڵکە
کەس  ٢٥٨بە لە کەرکوك کە ژمارەیان لەو کاتەی کەس،  ٣.٠٠٠بە زیادی کردووە نیشتەجێ دەبن  سەاڵحەددین

 زیادی کردووە. 
 

هەروەك ، ندالە خراپبوونبەردەوام بارودۆخەکان ڕاپۆرتیان کردووە کە لە ناوەوەی قەزای حەوێجە ئاوارەکان 
تۆمارنەکراوە. بەدخۆراکی ەم دەبنەوە و نرخەکان زیاد دەکەن، هەرچەندە هیچ حاڵەتێکی کئاو کۆگاکانی خۆراك و 

گێچەڵی پاراستن و نیگەرانیە بەرچاوەکانی دووچاری کە  ڵێندەڕادەکەن ئەو کەسانەی کە لە قەزای حەوێجەوە 
حەوێجە هەروەها ئەو خەڵکانەی . ئاوارەبوونڕێگاکانی بە درێژایی گروپە چەکدارەکانەوە لەالیەن دەبنەوە 

ڕاپۆرتیش مامەڵەی ناشیرین لە شوێنەکانی ئاوارەبوون بوونەتەوە، و دووچاری گێچەڵی، ڕاپۆرت کراون کە 
بە  هاوکاری یان پەیوەندیانلەبەرئەوەی وا زاندراوە کە ئەوانە لەالیەن کۆمەڵگا خانەخۆییەکان پشتڕاستکراونەتەوە 

لەگەڵ ئاوارەکانی حەوێجە زیاتر  مامەڵەی ناشیرینڕاپۆرتیان کردووە کە پاراستن هاوکارانی داعشەوە هەبووە. 
 بەرباڵوترە لە سەاڵحەددین. 

ملیۆن  ٤٧ی مرۆیی بۆ عێراق: یپاڵشتی دارا بەکۆمەڵی سندوقی
 دۆالری ئەمەریکی تەرخانکردووە بۆ پڕۆژە لەپێشینەکان 

لە دارایی مرۆیی بۆ عێراق( پاڵپشتی بە کۆمەڵی سندوقی ) لە مرۆیی عێراق ەکانیدارایی ەەکەم پاڵپشتیی
ڕێکخەری ی ئایار بەڕێوەچوو. ٣لە ڕۆژی  ٢٠١٧تەرخانکردنی ستاندەر بۆ ساڵی  بۆ روپگبەرگریەکانی 

ملیۆن دۆالری  ٤٧دا لەسەر تەرخانکردنی ڕەزامەندیاندەستەی ڕاوێژکاری، ی، بە هەماهەنگی لەگەڵ مرۆی
. ٢٠١٧لە پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ عێراق لە ساڵی ااڵکیە لەپێشینەکان بۆ هاوکاری کردنی چئەمەریکی 

 ی ئایار. ١٨تا  ٥لە نێوان دەچنە ژێر پڕۆسەی پێداچوونەوەی تەکنیکی هەموو پڕۆژەکانی کە پەسەندکراون 
 

و ڕۆژە  ٣٠خێزانی خۆراکی کە تیایدا دابەشکردنی هەردوو پارچەکانی پێشنیارێکی پاڵپشتی کردنی دارایی 
لە موسڵ دەگرێتە خۆ لە کۆتا هەنگاوەکانی  ی تەنگەتاوی و ڕزگارکردنی ژیانخۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن

ملیۆن دۆالری ئەمەریکی  ١٠داوای ئۆچا. لەگەڵ سندوقی ناوەندی بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی پێداچوونەوە دایە 
 . نگشەش ما ئاوارە بۆ ماوەی ٤٥٩.٠٠٠ری بۆ دەکات بۆ دابین کردنی هاوکا

 
ی ٣لەسەدای پاڵپشتی دارایی کراوە هەروەك لە ڕۆژی  ٢١تەنها  ٢٠١٧بۆ ساڵی پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی 

ملیۆن دۆالری ئەمەریکی  ٩٨٤.٦وەرگیراوە لە کۆی ملیۆن دۆالری ئەمەریکی  ٢٠٧کە ئەوەش ئایار، لەگەڵ 
پاڵپشتی کردنی بە پێویستیە مرۆییەکان لە عێراق.  داعش لە موسڵ ئاماژە نابێت بە کۆتایی هاتنبەزاندنی . داواکراو
پێویستیە بەپەلەکانی ئەو عێراقیانەی کە بەردەوام لە خاکی بێتە جێگای گفتوگۆ بۆ پڕکردنەوەی بەردەوام دەدارایی 

پاڵپشتیەکی ەر پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی ئەگەوێجە و ڕۆژئاوای ئەنبار ڕادەکەن. حداعش لە تەلعەفەر و 
 ئەو هاوکاریەی کە ئەوان دەیانەوێت وەریبگرن. نەتوانن عێراقی لەوانەیە دارایی کەم بکرێت، بە هەزاران 

 

 
 
 
 

بکەن لەسەر ەردانمان س

 هێلی ئینتەرنێت

  بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە: 

 freijsen@un.orgنووسینگە، لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە،  ، سەرۆکیفرێجسێنئیڤۆ 
 pond@un.org، (+964) 0782 780 6086، بەرپرسی ڕاپۆرت کردن، لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە، کەیت پۆند

 

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

 

ڕێگاکانی  یپچڕانمانگ لە دوای شەش 

، خەڵکانی ئاوارە کۆمەکی بۆ ناو شارەکە

ڕاپۆرت دەکەن لە بارەی  کۆمەکیەکانی 

لە تەلعەفەر بەرەو خۆراك و ئاو 

 تەواوبوون دەچن. 
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