
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
   

  
 

 
 

WFP/Mohammed Al Bahbahani 

ڵە سەرەکیەکان هەوا  
  لە ناو موسڵ، بۆتە هۆی شەڕ بەردەوامی هەیە

ە ڕێژەی ئاوارەبوون و زیادبوونێکی خێرا ل

 .قوربانیان لە ڕێزی هاوواڵتیان

  بەهاناوەچوونی چاودێری ڕاتەکانی دەروونی

 خێراکراوە بۆ نزیكکردنەوەی لە موسڵ. 

  دەرمان لە ناو ئاو و کورتهێنانەکان لە خۆراك و

 .حەوێجە ڕاپۆرت کراون

  نەبوونی دەرفەتەکانی و زیان گەیاندن بە ماڵەکان

ژیان وگوزەران بریتین لە گەورەترین 

 بۆ ئەو کۆمەڵگایانەی کە دەگەڕێنەوە. ئاستەنگەکان 

ژمارەکان  

ئەو کەسانەی کە 
پێویستیان بە 

 هاوکاریە

 10ملیۆن 

  لەوکەسانەی کە
کراونەتە ئامانج 
بۆ هاوکاری 

 کردنیان 

  
 7.3ملیۆن

  بریتین لە ئاوارە
 ناوخۆییەکان

 3.1ملیۆن 

  ئەو ئاوارانەی لە
دەرەوەی 

خێوەتگەکان ژیان 
 دەگوزەرێنن

  
 2,8ملیۆن

  ئەوکەسانەی لە
کۆمەڵگا 

 خانەخۆییەکان
زیانیان 

 پێگەیشتووە

 3.2ملیۆن 

 ئاوارە گەڕاوەکان  ملیۆن 
1,2 

  پەنابەرە
 سوریەکان

 ملیۆن 
0.24 

سەرچاوە: پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی عێراق بۆ ساڵی 
پێویستیە مرۆییەکان/تۆمارکەری /تێڕوانینی ٦١٠٢

بەدواداچوونی ئاوارەبوونی سەر بە ڕێکخراوی کۆچی 
 نێودەوڵەتی

 پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی
 پاڵپشتی کردنی دارایی

 (US$) ملیۆن  861  
٦١٠٢بۆ ساڵی  داواکراوە   

85% ( ملیۆن  $727) 

ڕەنگدانەوەی پاڵپشتی )وەرگیراوە

کردنی دارایی لەسەر 
بەدواداچوونی  خزمەتگوزاری

ی 13دارایی هەر وەك لە ڕۆژی 

 (٦١٠٧ دووەمیکانوونی 
 سەرچاوە:

: http://fts.unocha.org 
 

 

 

  بەرزدەبنەوەموسڵ  ناو لەقوربانیەکان ئاوارەبوون و ڕێژەی 
 ئاوارەبوونی تازەشەڕ دەبێتە هۆی چڕبوونەوەی 

ئۆپەڕاسیۆنە بەهۆی زیاتر لە دوو مانگ دەبێت 

لە دەستی موسڵ بۆ ئازادکردنەوەی سەربازیەکان 

لە شاری کەس  161,000لە داعش، زیاتر 

 بەهۆی شەڕەکەوەدەوروبەری موسڵ و 

کەسیان  148,000 لەو ژمارەیە ،ئاوارەبوون

ئاوارەبوونی تازە هێشتا لە ناو ئاوارەییدان. 

کەس  32,000لەگەڵ نزیکەی بەردەوامی هەیە، 

لە ئۆپەڕاسیۆنە سەبازیەکان لە شارەکەوە لەوەتەی 

   .ڕایان کردووە چڕبوونەتەوەیەکەم کانوونی ی ٩٢

 لە ناو موسڵپێویستیە بەپەلەکان 
کە زۆربەی هەرە زۆر نیگەرانە کۆمەڵگای مرۆیی 

لە ناو موسڵ کەس  لەوانەیە ملیۆن  ٠زۆری 
پێشبینی دەکرێن کە لەو شوێنەی موسڵ، کەس لە ناو ڕۆژئاوای  750,000زۆربەی هەرە زۆری گیربخۆن، لەوانە 

تشرینی دووەم مانگی کۆتایی لە بازرگانی  دابین کردنیهێلەکانی چونکە زیاد بکات پێدەچێت برسێتی دژواربن و بارودۆخەکان 
بەو کەسانەی گەیشتن بۆ هەڵبژاردەکان و زۆر بەرچاوە، لە ڕۆژئاوای شارەکە گەمارۆدان بارودۆخەکانی ئەگەری پچڕابوون. 

حکومەت و لە نێوان لە ژێر گفتوگۆدان ژیان هاوکاری ڕزگارکردنی بە پێدانی خواردووە گیریان کە لە ناو شاری موسڵ 
بریتی یە لە هاوشێوەی گەمارۆدان بارودۆخەکانی مرۆیی بەهۆی کاریگەری کەمکردنەوەی کاروباری مرۆیی. هاوکارانی 

  کاری هەرە لەپێشینە. 

 
ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان، و چڕبوونەوەی لەوەتەی  بەدەستهێندراونئاسایشی عێراقی هێزەکانی لەالیەن دەستکەوتی بەرچاو 

کە ئێستا باشترن لەو ناوچانەی هاوواڵتیان ئاسایشی عێراقی دان. هێزەکانی ئێستا لە ژێر کۆنتڕۆڵی موسڵ ڕۆژهەاڵتی زۆرینەی 
پاکێجەکانی بە هەزاران کەس موسڵ لە ڕۆژهەاڵتی هاوکاری مرۆیی. دەستیان بگات بە دەتوانن لە ڕووی ئەمن و ئاسایشەوە 
کەل و و پاك و خاوێنی کی ئامادەکراو بۆ خواردن، ئاو و خۆراکە تیایدایە لەوانە وەرگرتووە بەهاناوەچوونی تەنگەتاویان 

دەستیان دەگات بە و کەسانەی کە لەڕێگر بێت شەڕی چڕ لەوانەیە پچڕپچڕن، و دابەشکردنەکان بەاڵم پەلەکانی ناوماڵ، 
زۆر ئاو و تانکەرەکانی ووشك هەڵدەگەڕێن بیرەکان هەروەك لە ڕۆژهەاڵتی شارەکە ئاو بەپەلە پێویستە ناوچەکانی دابەشکردن. 

 هەواڵنامەی مرۆیی عێراق

 ٦١٠٢کانوونی یەکەمی | ە دەرچوو دووەمی کانوونی 15 ڕۆژی لە 

 لەم ڕاپۆرتەدا

 مەترسیدان.لە  هاوواڵتیان لە ناو موسڵ.٠الپەڕە

 . بەرەو خراپی دەچن حەوێجە بارودۆخەکان لە. ٦الپەڕە 

ناوچانەی کە هاوواڵتیان  وهاوکاری پێویستە لە.٣ الپەڕە

  دەگەڕینەوە.بۆیان 

.تازە بۆ موسڵ دارایی پاڵپشتی کردنی. ٤الپەڕە   

 

 

لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ. ماڵی خۆیان دەکەن لە بەعشیقە، خێزانێکی ئاوارە سەردانی  
 ئیلیاسء بەهاسەرچاوە: ئۆچا/لەالیەن 

هاوکارانی کاروباری . سەرچاوە: دەسەاڵتداران و ڕێگای موسڵئاوارەبوون بە درێژایی 

 نی سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچبەرانژمارەکانی ئاوارەبوومرۆیی. 

http://fts.unocha.org/
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لە بارانی زستان.  دوابەدوایبارودۆخەکانی ڕێگا خراپ بوون چونکە بە ناوچەکە بۆ دەستگەیشتن تێیدەڕوانن بە ئەستەمی 
پچڕاون ڕێگا بازرگانیەکان کەم دەبنەوە، و ڕاپۆرتکراون کە ئەو کۆگایانەی خۆراك کە ئامادەکراون بەشەکانی شارەکە، هەموو 

 خۆراکانە بە شێوەیەکی بەرز.ئەو نرخی بەرزبوونەوەی تشرینی دووەم، بەمەش بۆتە هۆی کۆتایی مانگی لەوەتەی 

 
ژمارەی ئەو کەسانەی کە و دەبنەوە،  کەوتنە بەر تەقەکردنزەنگە مەترسیدارەکانی لە ناو موسڵ دووچاری هێشتا هاوواڵتیان 

 ژمارەیەکی زۆریکانوونی یەکەم. دەستپێکی لەوەتەی بە شێوەیەکی خێرا بەرزبۆتەوە چارەسەریان بۆ برینەکانیان ئەنجام دراوە 
کە تۆمارکراون.  نیانەیقوربائەو هەموو لەگەڵ تەنها کەمتر لە نیوەی هاوواڵتیان،  بریتین لە ڕاتەکانی دەروونیی قوربانیان

نزیکەی کانوونی دووەم، ی ٧هەروەك لە و ، تەقەکردنی ناڕاستەخۆوە بووەبەهۆی ڕاتەکانی دەروونی زۆرینەی بریندارانی 
 ٤٧سێ هەفتە، ماوەی لە ڕاتەکانی دەروونی  برینەکانیچارەسەری لە موسڵەوە ڕەوانە کراون بۆ هەولێر بۆ کەس  3,000

 ئەو بریندارانە بریتی بوون لە هاوواڵتیان. لەسەدای 

 
 بەرزدەبێتەوەبانیان لە ڕێزی هاوواڵتیان قورڕێژەی 

بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ شەڕ تەواو بەش ناکەن لە نزیك بەرەکانی ڕاتەکانی دەروونی سەقامگیرکردنی خاڵەکانی ژمارەی 
کە کردنی ڕاتەکانی دەروونی هەیە سێ خاڵی سەقامگیرلە ڕێزی هاوواڵتیان. لە کاتی ئێستادا، قوربانیان ڕێژەی ی نزیادبوو

لە دابین دەکەن بۆ نزیك ڕەوانە کردنی نەخۆش چاودێری ڕاتەکانی دەروونی و برینداران و جیاکردنەوەی خزمەتگوزاریەکانی 
 شخانەیەکیۆنەخسەقامگیرکردنی ڕاتەکانی دەروونی. خاڵی زیاتری دامەزراندنی بۆ لە ڕێگادان و پالنەکان بەرەکانی شەڕ، 

مانگی لە هەفتەی یەکەمی ڕۆژهەاڵتی موسڵ، لە کیلۆمەتر  ٦٠ بە دووری کرایەوە،لە نزیك بەرتلە ی قەرەوێڵەی ٠١ مەیدانی
کەمکردنەوەی بە خێرایی، و ئەو پێویستیانەی کە ئەوان دەیانەوێت وەریدەگرن ئەو کەسانەی کە یارمەتیدانی ، بۆ کانوونی دووەم

  . هەیە هەولێر یئەو فشارەی کە لەسەر نەخۆشخانەکان
 

کە بووە هۆی کوشتن و کانوونی یەکەم، ڕۆژهەاڵتی موسڵ لە مانگی لە دابەشکردنی کۆمەکی لەسەر ناوچەکانی هێرشەکان 
ان کە دووچاریئەو پەڕی مەترسیەکان تیشك دەخەنە سەر  کۆمەکی فریاگوزاری،کارمەندانی هاوواڵتیان و بریندارکردنی 

بۆ دڵنیاییکردنەوەی کە هەموو الیەنەکانی ئەم ملمالنێیە بانگەشەی کۆمەڵگای مرۆیی بەردەوامە لە ناوچانە.  دەبنەوە لەم
بگاتە هەموو ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە کۆمەکی فریاگوزاری گەیاندنەکانی ڕێگە دەدرێت دەستگەیشتنی مرۆیی هەیە و 

 بن.  هەر شوێنێك لەهاوکاریە، 

ئەگەری قوربانیەکان ، لەوانە زیانیان پێبگات ئۆپەڕاسیۆنی سەربازیکەس لەوانەیە بەهۆی  ٠.٠ – ٠،٦سیانریۆدام خراپترین لە 
و بۆ گەیشتن بە شوێنێکی ئارام هەوڵی ڕاکردن بدەن لە شارەکە ملیۆن کەس لەوانەیە  ٠زیاتر لە گەورە. بە قەبارەیەکی 

تێگەیشتنێکی لەو پەڕی مەترسیدادەبن، هاوواڵتیان زانینی ئەوەی کە بە پەناگەی تەنگەتاوی دەکەن. کەس داوای  700,000

 . سەربازیستراتیجی چەقی پاراستنی هاوواڵتیان دەخاتە گەیشتۆتە ئەوەی کە و پەڕەی پێدراوە ئۆپەڕاسیۆنەکان مرۆیی لە بارەی 
 

کە چوونەژوورەوە و لەو شوێنەی هاوکاری 

  دابین کراوە ڕێگەی پێدەدرێتدەستگەیشتن 

لە ئێستادا بەهۆی ئەو شەڕەوە ئاوارەکان لەسەدای  ٧٧
لە باکوری خێوەتگەکان لە ناو شوێنە تەنگەتاویەکان و 

لەالیەن ، لەو شوێنەی کە نیشتەجێبوون عێراق
هاوکاری  هاوکارانی کاروباری مرۆییەوەحکومەت و 
فێربوون دەرفەتەکانی . قوتابخانە کاتیەکان دابین کراوە

 ئاوارە دابین دەکەن، ومندااڵنی  12,000بۆ 
دابین  کەس 132,000بۆ خزمەتگوزاریەکانی پاراستن 

دەروونی خزمەتگوزاریەکانی لەوانە ، کراون
کاروانەکانی منداڵ.  17,000بۆ کۆمەاڵیەتی 
ناوچە تازە ئازادکراوەکانی بۆ ناو دەستگەیشتن 
مانگی وەستاوە لە ناوەڕاستی موسڵ ڕۆژهەاڵتی 

کە بووە هۆی هێرشەکان دوابەدوای کانوونی دووەم 
کارمەندانی هاوواڵتیان و کوژران و برینداربوونی 

کانوونی دەستپێکی کۆمەکی فریاگوزاری. لەوەتەی 
بە دڵنیاکردنەوەی بۆ دابەشکردنەکان، بۆ ڕێگا خۆشکردن بەردەوامن دەستیان پێکردووە، و دەستگەیشتن کاروانەکانی دووەم، 
بارگرانی دەبنە هۆی وەرزی زستان بارودۆخەکانی بەو هاوکاریەی کە ئەوان دەیانەوێت. دەستیان بگات دەتوانن کە خەڵکی 

  . الفاو لە هەندێك ناوچەی ترۆی دەبێتە هباران بەردەوامی لە هەندێك ناوچە و بارینی بەفر لەگەڵ زیاتر، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ڕاتەکانی نیوەی قوربانیانی نزیکەی 

کە ڕاپۆرتکراون بریتین لە دەروونی 

ی کانوونی ٧هاوواڵتیان. هەروەك لە 

هاوواڵتی  ٣١١١دووەم، 

ەکانی ڕاتبۆ برینەکانی ڕەوانەکرابوون 

 سێ هەفتە. لە ماوەی  دەروونی

 

 

 

 

 

 

بەهۆی  کەس ٠٤٤،٠١١ لەسەدای ٧٧

لە ناو  و ئاوارەبوونئەو شەڕەوە 

شوێنە تەنگەتاویەکان و خێوەتگەکان 

، لەو شوێنەی کە نیشتەجێبوون

 دابین دەکرێت. هاوکاری مرۆیی 

 

 

 

 

 

 

 نشوێنە تەنگەتاویەکالە ناو خێوەتگەکان و ئەو کەسانەی کە لە موسڵەوە ڕادەکەن 
 سیلڤیا ڕۆگنیڤیكسەرچاوە: ئۆچا/لەالیەن نیشتەجێکراون. 

http://www.unocha.org/iraq
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 لە حەوێجە خراپتر دەبن بارودۆخەکان 
 ٦١٠٢ئابی کەس لەوەتەی  75,000نزیکەی 

 ونئاوارەبو

 

ژێر کۆنتڕۆڵی هاتۆتە حەوێجە لە کەرکوك، کە قەزای 
زیادبوونی ، ٦١٠٤حوزەیرانی لە مانگی داعش 

لەوەتەی بەخۆیەوە بینیوە  یسەربازیەکان ئۆپەڕاسیۆنە
کە بازرگانی کۆتا ڕێگای کاتێك  ٦١٠٢مانگی تەمووزی 

بە پێگەیشت. زیانی بە موسڵ دەبەستێتەوە حەوێجە 
ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی، ڕاپۆرتی گوێرەی 
مانگی لە حەوێجەوە لەوەتەی کەس  75,000نزیکەی 

هەڕەشەی مەترسیەکانی کە دووچاری ، ڕایانکردووە ئاب
مانگی لە بەتەنها کاتێك ڕادەکەن. دەبنەوە ژیان 

تازە ئاوارەبوون. کەس  25,000ڕابردوودا، نزیکەی 
کەس کە هێشتا  70,000خەمالندنێکی ڕاپۆرت کراوە، 

لە بارودۆخێکی لە ناو قەزاکە ژیان دەگوزەرێنن 
  . نبەردەواممرۆیی بوونی خراپ

 

 

 

 

دووچاری  کەڕاپۆرت دەکەن هاوواڵتیان 

  ئاو و دەرمان دەبنەوە لە خۆراك و  ەکانکورتهێنان

خزمەتگوزاریە نەبوونی ئاو، جۆری الوازی خۆراك، ئاسایشی خراپبوونی بەهۆی مەترسی دەبنەوە چەندین دووچاری خەڵکی 
ئەو بە گوێرەی ملمالنێیەکە. کاریگەری زستان، هەروەها کەش و هەوای کەوتنە بە بارودۆخەکانی و کارا سەرەکیەکانی 

خۆراك و نەبوونی بەتایبەتی ، خراپدان زۆر لە بارێکی لە حەوێجە پێویستیەکان کە لە قەزاکەوە ڕایان کردووە، کەسانەی 
لە بازاری عێراق لە بارەی چاودێری پرۆگرامی خۆراکی جیهانی ڕێکخراوی ڕاپۆرتی تەندروستی. بە گوێرەی چاودێری 

ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە کردووە وای زۆر بەرزن و لە بازاڕەکان خۆراك نرخەکانی مانگی تشرینی یەکەم، 
  لە ناوچەکە ماونەتەوە. تەندروستی شارەزایانی ژمارەیەکی کەم لە گمەنن. زۆردەدەرمانەکان . نبکڕ نەتوانن ئەو خۆراکانە

 

 حەوانەوەشوێنی دابین کردنی  بۆ لە مانەوەی لەسەر ئەو توانایەیئەستەمی دەبێتەوە انای خێوەتگە دووچاری تو

زیاتر لە دەبن.  نیشتەجێکەرکوك لە پارێزگای مانگی ئاب کە لە حەوێجەوە ئاوارەبوون لەوەتەی ئەو کەسانەی نزیکەی نیوەی 
کە توانای خێوەتگە لەو شوێنەی ، ژیان دەگوزەرێننیەحیاوە نازراوە و ، داقوق، ٦و ٠لەیالن  خێوەتگەکانی لەکەس  36,000

خێزانانەی کە تازە دەگەنە شوێن ئەو ئاوارەبوون. ڕێژەی لەگەڵ مانەوەی لەسەر ئەو توانایەی لە دووچاری ئەستەمی دەبێتەوە 
لە لەو خێوەتگایانەی ئێستادا. دانراون شوێنە بەتاڵەکان ڕێگاکان و کە بە درێژایی نیشتەجێبوون تەنگەتاویەکان لە ڕەشماڵە ئێستا 

کە ڕەشماڵ  5,000خێوەتگەیەکی تازە بە توانای بە بنیاتنانی  کردووەدەستیان مانگی تشرینی دووەم، دەسەاڵتداران ناوەڕاستی 
 نیشتەجێ بکات.کەسی تر  30,000ئەگەری لەوانەیە 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاوکارانی کاروباری سەرچاوە: دەسەاڵتداران و ئاوارەبوونی خەڵك لە حەوێجەوە. 
 نێودەوڵەتی بۆ کۆچبەرانئاوارەبووانی سەر بە ڕێکخراوی ژمارەکانی مرۆیی. 

دووچاری خەڵکی لە ناو حەوێجە 

مەترسی دەبنەوە لەوانە چەندین 

ن بەهۆی مەترسیە کەلەکەبووەکا

چاودێری نەبوونی خۆراك، ئاو و 

 تەندروستی. 
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 ەلە ئەنبار بەردەوام کانئاوارە گەڕانەوەی

  کەس گەڕاونەتەوە ماڵەکانی خۆیانملیۆن  ٠.١نزیکەی 

نزیکەی بارگرانی بەسەر خەڵکەوە، بەردەوامی کە بووەتە هۆی لە هەندێك بەشی وواڵت ئاوارەبوون بەردەوامە لەو کاتەی 
ئاوارەکان گەڕانەوەی و مانگەکانی ئەم دواییە،  هەفتەکانبۆ  ماڵەکانی خۆیان. لە ئاوارە لە عێراق گەڕاونەتەوە ملیۆن  ٠.٤

لە ئەو کەسانەی کە ژمارەی ئێستا کە ژمارەی ئاوارە گەڕاوەکان ڕاگەێندراون، لەو شوێنەی ئەنبار لە پارێزگای زۆربەی 
بۆ گەڕاونەتەوە کەس ملیۆنێك لە نیوەی زیاتر ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی. ڕاپۆرتی تێدەپەڕێنێت، بەگوێرەی ئاوارەییدان 

 ٠١بە تەنها لە قەزای ڕومادی ئێستا گەڕاونەتەوە. لە تەواوی وواڵت  ئاوارەکانلەسەدا  ٤٣لە ئەنبار، خۆیان ماڵەکانی 
کەس بەردەوامن لە  268,000لەسەدای دانیشتوانی ئاوارە گەڕاوەکان لە سەرانسەری عێراق نیشتەجێ دەکات. نزیکەی 

گوزەراندنی ژیان لە ئاوارەییدا لە ناو پارێزگاکە، تەنها زیاتر لە چارەگێکی ئەو کەسانەی کە لە ناو خێوەتگەکانن، و ئەو 
ی کە دەمێننەوە لە کۆمەڵگا خانەخۆییەکان، لە دامەزراوە نافەرمیەکان، لە خانووە بەکرێیەکان و لە باڵەخانە کەسانەش

 گشتیەکانن.  

 ئاوارەکان گەڕانەوەی دەبێتە ڕێگر لەبەردەم نەبوونی ژیان و گوزەران و زیان گەیاندن بە خانووەکان 

 لە زووترین دەرفەتتدا،بۆ گەڕانەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان خێزانە ئاوارەکان ویستێکی بەهێز لە نێوان هەبوونی سەرەڕای 
یان بووە ڕزگارلەو ناوچانەی کە بەتایبەتی بەردەوام پێویستیەکی گەلێك زۆری مرۆییان هەیە، ئاوارە گەڕاوەکان  کۆمەڵگاکانی

ماددە تەقەمەنیە و مینەکان زبڵ و خاشاك و پاكکردنەوەی ڕومادی. لە زیانێکی زۆری ژێرخان، لەوانە وەك فەللوجە و 
ئەو لە نێوان کان. خزمەتگوزاریە گشتیەهەروەك خەزنکردنەوەی پڕۆسەیەکی هێواشە، کە نەتەقێندراوەکانی تر دەیسەلمێنن 

ماددە تەقەمەنیە نەتەقێندراوەکان مەترسیەکانی موڵك و زیان گەیاندن بە مانەوە لە ئاوارەییدا هەڵدەبژێرن، کەسانەی کە 
 دان دەمێننەوە. یلەو شوێنەی کە تێ بۆیە ئەو خەڵكانە هەر هۆکارەکانەوەن ئەو یلیستلەسەرووی 

ڕێگا باوەکانی ئەو هۆکارانەیە بۆ خەڵك کە لە ئاوارەییدا بمێننەوە. لە لیستی ئەویش ژیان و گوزەران دەرفەتەکانی نەبوونی 
نەك بەالیەنی ، بە خراپی زیانیان پێگەیشتووە بەهۆی ملمالنێهەردووکیان ناوخۆیی  پڕۆژەیدامەزراندن وەكو کشتوکاڵ و 

ەتەقێندراو لە ناوچە کێڵگەییەکان، دەبنە ڕیگر ماددەکانی تەقەمەنی نهەبوونی بەردەوامی و بەهۆی ئاوارەبوون کەمەوە 
سەر حکومەت دەگەڕێنەوە بۆ  فەرمانبەرانی ڕاپۆرتەکانی ئەم دواییە،بە گوێرەی دووبارە چاندنی زەوی کشتوکاڵی. لەبەردەم 

خێزانە زیان دامەزراون. هیت بەالیەنی کەمەوە یەك ئەندامی خێزانیان ڕومادی و لە فەللوجە، خێزانەکان زۆربەی کار و 
کورتهێنانی بەهۆی  پێگەیشتووەزیانی خراپیان بە شێوەیەکی تایبەتی ئافرەتەکان سەرۆك خێزانە لەوانە پێگەیشتووەکان 

بەاڵم جێگیربووە، خۆراکە سەرەکیەکان نرخی و دامەزراونەتەوە دووبارە بازرگانی ڕێگاکانی دامەزراندن. دەرفەتەکانی 
ئاوارە گەڕاوەکان گروپەکانی یەکەمی پارە قەرز بکەن. ئەوەی کە هەندێك لە خێزانەکان داهاتی تەواو بۆتە هۆی نەبوونی 

بە شێوەیەکی لە ئاوارەییدا بوون، ئەوانە سەرف کردووە لەو کاتەی  انهەموویپارەی پاشەکەوتیان ئەو کەسانەی کە لەوانە 
زیاتر ئاڵۆز بووە بەهۆی بارگرانی داراییان ژیان و گوزەران. هەڵبژاردەکانی کورتهێنانی بەهۆی زیانیان پێگەیشتووە تایبەتی 

خزمەتگوزاریە هێشتا تایبەت لەو شوێنەی کە بە چاودێری تەندروستی دەستگەیشتن خانوو و چاککردنەوەی تێچووی 
برادەران پشت ببەستن بە ، یان ئەمەش وایان لێدەکات کە بە شێوەیەکی زۆر بکەونە ناو قەرزەوەدابین نەکراون، حکومیەکان 

 خێزان. و 

 و ئەو خێزانانەی کە دەگەڕێنەوەپێویستە بۆ ئاوارەکان هێشتا مرۆیی هاوکاری 

دەسەاڵتداران و لەگەڵ هەماهەنگی دەکەن هاوکارانی کاروباری مرۆیی لەو ناوچانەی کە ئاوارەکان بۆیان گەڕاونەتەوە 
 زنجیرەیە. ئەم لەسەرانسەری پێویستیەکان پڕکردنەوەی سەقامگیرکردنی بارودۆخ بۆ هاوکارانی 

لەگەڵ ئەو کەسانەی کە تازە دەگەنە شوێن دەمێنێتەوە ئاوارە بەبەرزی دانیشتوانی لە نێوان کە پێویستیە مرۆییەکان لەو کاتەی، 
لە  قائیمڕوا و عانە،  قەزاکانی بەهۆی نەبوونی ئەمن و ئاسایش لەئەو کەسانەی کە ئاوارەبوون لە نەینەوا و کەرکوك و 

دابین کردنی بۆ تازە گەیشتوان دابین دەکەن و تەنگەتاوی بەهاناوەچوونی هاوکارانی کاروباری مرۆیی . ڕۆژئاوای ئەنبار
ڕاپۆرتیان کردووە لەبارەی هاوکاران هەرچەندە، و دامەزراوەکان. بەردەوامی دەبێت لە ناو خێوەتگەکان خزمەتگوزاری 
 بەهاناوەچوون. بۆ بەردەوامیدانی سەرچاوەکان لە جولەپێکردنی بەرەنگاریەکان 

 

 

ئاستە بەرزەکانی زیانی سەرەڕای 

بۆمبە مەترسی ژێرخان و 

زیاتر لە نیوەی ملیۆنێك چێندراوەکان، 

گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان کەس 

 لە ئەنبار

 

 

 

 

خێزانە زیان پێگەیشتووەکان، وەكو 

سەرۆك خێزانە ئافرەتەکان، 

بەشێوەیەکی تایبەتی زیانیان 

پێگەیشتووە بەهۆی نەبوونی 

دەرفەتەکانی دامەزراندن، کە ئەمەش 

دەبێتە هۆی ئەوەی بکەونە ناو 

 قەرزێکی زۆرەوە. 
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  بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە:
 freijsen@un.orgئیڤۆ فرێجسن، سەرۆکی نووسینگە، لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵەوە 
 pond@un.org, Tel. (+964) 782 780 6086کەیت پۆند، بەرپرسی ڕاپۆرتکردن، لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە، 

 

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

 

 بۆ بەهاناوەچوونی موسڵپاڵپشتی کردنی دارایی بەپەلەی زیاتر 
و بۆ هاوکاری کردن لە چاودێری ڕاتەکانی دەروونی تەنگەتاوی  بەهاناوەچوونی پاڵپشتی کردنی دارایی لە سندوقی ناوەندی

 کەل و پەلە زستانیەکان. دابین کردنی 

 ١٢هێنایە پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ بانگەشەی بەپەلەی موسڵی کە  ٦١٠٢ساڵی بەرەو کۆتایی مەزندەکان بەخشینە سەرەڕای 
بەردەوام لە گەشەسەندن دان لە پێویستیە مرۆییەکان لەسەدا،  ٧٠بۆ  ٦١٠٢بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی پالنی لەسەدا و 
ڕاتەکانی قوربانی هاوواڵتیان ئەوانەی کە ژمارەی بە شێوەیەکی خێرا بەرزبوونەوەی و وەرزی زستان هاتنی لەگەڵ عێراق. 

 تەنگەتاوی بەهاناوەچوونیناوەندی سندوقی بەپەلە داواکراوە. دارایی تازە پاڵپشتیەکی لە موسڵەوە دێنە دەرەوە، و دەروونین 
سندوقی  بەپەلەیبەهاناوەچوونی  چوارچێوەی لە ژێردەرچوواند ملیۆن دۆالری ئەمەریکی  ٠٧لە زیاتر نەتەوە یەکگرتووەکان 

بۆ ئەو کەسانەی کە ژیان زۆر گرنگی ڕزگارکردنی هاوکاری بۆ عێراق بۆ دابین کردنی ناوەندی بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی 
 لە شەڕەکەوە لە ناو موسڵ ڕادەکەن. 

 

نی دەروونی ڕاتەکاسێ یەکەی دانانی هاوکاری دەکات لە بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی ناوەندی پاڵپشتی کردنی دارایی سندوقی 
ستیان بگات بەو دەکە ناتوانن کە لە موسڵەوە ئاوارەبوون و هاوواڵتیان حالەتەکانی خراپترین بۆ بە شێوەیەکی مەیدانی 

کە ئەو ئافرەتانەی بۆ تەنگەتاوی دایکایەتی چاودێری دابین کردنی و بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ، ئاسانکاریانەی کە هەن 
منداڵی تازە لە دایكبوو. چاودێری و منداڵبوون تەنگەتاوی چڕی چاودێری دابین کردنی لە ڕێگەی  لە مەترسیداندووگیانن و 

بارودۆخە دووچاری شوێنە تەنگەتاویەکان ناو خێوەتگەکان و خێزانەکانی سفڕەوە،  سەرما کە دێنە خوارپلەکانی لەگەڵ 
داپۆشینی گەرمکەرەوەکان، پێداویستیەکانی سووتەمەنی،  داراییەکانپاڵپشتیە سندوقی وەرزی زستان دەبنەوە. ئەستەمەکانی 

 ڕزگاریان بێت لە ناو ئاوارەییدا. زستان رمەتیان بدات لە وەرزی تاکو یاێزانەکان خ دابین دەکەن بۆ و بەتانیەکانڕەشماڵ 

 
 دەرچووە ٦١٠٢بۆ ساڵی مرۆیی بەهاناوەچوونی پالنی بەرەوپێشچوونی پوختەیەکی 

 

کۆمەڵگای نێودەوڵەتی پێشکەشی  ٦١٠٧پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی جێبەجێکردنی بەرەوپێشچوونی  پوختەیەکی 
هاوکاری کردنی مانگی کانوونی یەکەم. بۆ لە بڕۆکسل لە ناوەڕاستی کۆبوونەوەی ئاستی بااڵی کۆمەکبەخشان کراوە لە 

لەو ملیۆن  ٠.٧پالنەکە ئامانجی بریتی یە لە قەیرانی مرۆیی لە ناو عێراق، بۆ دەستنیشانکردنی حکومەت هەوڵەکانی 
یان نەخوێن خالە کۆمەڵگاکانی ئاوارەن، ئەوان کە ئایا بارودۆخیان، لە زیانیان بەرکەوتووە بێجگەلە عێراقیانەی کە زۆرترین 

لە ناوچەکانی ملمالنێ. خۆیانن لە ماڵەکانی و هێشتا کە زۆر زیانیان پێگەیشتووە ئەو کەسانەی ن، یان لە کۆمەڵگا گەڕاوەکان
ئەو  ەیپێش ئەوداهاتوو، خراپتربێت لە مانگەکانی بارودۆخی مرۆیی دەکات کە هەموو بە تەواوی پێشبینی کۆمەڵگای مرۆیی 

 ژیان و گوزەرانیانکۆمەڵگاکانیان و و  دووبارە ماڵەکانی خۆیانبەهۆی ملمالنێیەکە بتوانن پێگەیشتووە زیانیان کە  کەسانەی
  . دابمەزرێننەوە

 

 
 

   

  

 

 
 
 

 

 

  
 

سەردانمان بکەن لەسەر 

 هێلی ئینتەرنێت
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