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 نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی
 

ئەو ملیۆن دۆالری ئەمەریکی تەرخان دەکات بۆ هاوکاری کردنی  $٥١بەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی نەتەوە یەکگرتووەکان ناوەندی سندوقی 

 ادەکەنڕکەسانەی کە بەهۆی توندوتیژیەوە لە فەللوجە، عێراق 

 
دۆالری ئەمەریکی لە ملیۆن  $٠١سەرۆکی مرۆیی نەتەوە یەکگرتووەکان  ،بەڕێز. ستیڤن ئۆبڕاینئیمڕۆ (: ٠٢٠٢حوزەیرانی ی ٠٢)نیویۆرك، 

بۆ ئەو بەپەلەی ڕزگارکردنی ژیان هاوکاری دابین کردنی  سەبارەت بەڕاگەیاند نەتەوە یەکگرتووەکان بەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی  ناوەندی سندوقی
   لە فەللوجە. ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان ئەم دواییە و  جەنگیبەهۆی کەسانەی کە زیانیان بەرکەوتووە 

  

لە ماڵەکانی خۆیان و خێزانەکان کە لە شارەکە ڕابکەن، ئاوارەبوونی کەس ناچارکراون  ٠١٢٢٢زیاتر لە لەوەتەی مانگی ڕابردووەوە، 

کارەبا و دەرمان و کەم و کورتیە دژوارەکان لە خۆراك و کە لە شارەکە ماونەتەوە دووچاری  ئەو کەسانەیژیان و گوزەرانیان. کۆمەڵگاکانیان و 
 ئاوی خواردنەوەی شیاو دەبنەوە. 

 

هیچ شتێکیان لەگەڵ توانیبویان لە فەللوجە ڕابکەن "ئەو خێزانانەی کە  ڕاگەیاندئاگاداری خاتوو. لیز گڕاندێ، هەماهەنگیکاری مرۆیی بۆ عێراق 
چاودێری شوێنی حەوانەوە و ئاو و بۆ دابین کردنی کاتژمێر کاردەکەن  ٠٢هاوکارانی مرۆیی . ""بە هەموو شتێكەپێویستیان : ەخۆیان نەبردوو

 ئەم. دەکەن سێکسیلەسەر بنەمای ڕەگەز و قوربانیانی دەستی توندوتیژی  پێشکەش بەهاوکاری تایبەت پێداویستیەکانی ناوماڵ و تەندروستی و 

  "خایەنێت.اکاتی زیاتر ن بەمەشبکەین،  تران خێراهەوڵەکانم پەلەڕێگە بە ئێمە دەدات تاکو بەتەنگەتاوی بەهاناوەهاتنی سندوقی ناوەندی  بەخششەی

 
ئاوی زۆربەی ئەو کەسانە نەیانتوانیوە دەستیان بگات بە بەرزیش دەبێتەوە. و  ەلیزییس ٢٢/  ٠٠١لەو هەرێمە تێکڕایی یەکەی پلەکانی گەرما 

نەخۆشیە کاریان تێدەکرێت بەهۆی باڵوبوونەوەی  ترزووکۆمەڵگا هەژارەکان پێش وەختە سنوردارە.  یششوێنی سێبەرشیاو، و خواردنەوەی 

باشترکردنی پاك و خاوێنی و  یشبەهاناوەهاتنهەوڵەکانی کۆلێرا. نەخۆشی باڵوبوونەوەی لە بارەی مەترسیەکی ڕاستەقینە هەیە گواستراوەکان، و 
 نەخۆشی.  لە باڵوبوونەوەیڕێگریکردن یارمەتیدانی خاوێن کردنەوە لەخۆ دەگرێت، بۆ 

 

ەوە یەکگرتووەکان لە عێراق دەدات، لەوانە بە ئاژانسە مرۆییەکانی نەت توانابەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی ناوەندی سندوقی پاڵپشتیە داراییەکانی 
بۆ دانیشتوان، کۆمیسیاری بااڵی تووەکان بۆ مندااڵن، سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان کگرنەتەوە یەڕێکخراوی ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی، 

 ئاوارە تازەکان بکەن. هاوکاری جیهانی، تاکو بەپەلە تەندروستی ڕێکخراوی و بۆ پەنابەران نەتەوە یەکگرووەکان 

 

مرۆییش هاوکارانی شوێنی حەوانەوەی زیاتر. بۆ دابین کردنی بنیات بنێین خێوەتگەکان تاکو بەخێرایی حکومەتی عێراقی کاردەکەین ئێمە لەگەڵ 
 تیمەلەم ملمالنێیە. هەژارن بە شێوەیەکی تایبەتی کە مندااڵن بۆ هاوکاری کردنی ئافرەتان و کۆمەکی هەوڵەکانی جەخت دەکەنەوە لەسەر 

پاڵپشتی  هەروەها ئەم توندوتیژیە.قوربانیانی چاودێری تایبەت بۆ بۆ دابین کردنی دامەزراون دەروونی کۆمەاڵیەتی هاوکاری کردنی کانی گەڕۆکە

منداڵە تازە لە چاودێری گرنگ بۆ ناوەندی بەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی توانا بە تیمەکانی تەندروستی دەدات تاکو لە سندوقی کردنی دارایی 
 . دابین بکەن نەکوتراونئێستا کە تاکو ئەوانەشی و  وەرگرتووەسنورداریان تەندروستی هاوکاری کە  ەیمندااڵن ئەو ودایكبووەکان 

 

"ئەو کەسانەی کە لە جێگری سکرتێری گشتی بۆ کاروباری مرۆیی و هەماهەنگیکاری کۆمەکی تەنگەتاوی، گوتی بەڕێز. ستیڤن ئۆبڕاین، 
ببێتە کارەساتێکی بارودۆخەکە پێش ئەوەی کاربکەین دەبێت بە خێرایی ئێمە بە هاوکاریە. پێویستیان زۆر بە پەڕۆشەوە ئێستا فەللوجە ڕادەکەن 

کە لەو هاوکاریەی  دەکەنبەشێکی بچووك پێشکەش ئەو پاڵپشتیە داراییانە هەرچەندە ؛ کاتێکی گونجاو دەگەن لەئەو پاڵپشتیە داراییانە مرۆیی. 

تەرخانکردنی  بە ەنهێز بدو هاناوەهاتنی مرۆییمان بکەن بەپەلە هاوکاری بەتاکو کۆمەكبەخشان دەکەم هەموو بانگەشەی من  بەپەلە پێویستە،"

مرۆیی پێویستیە گەشەسەندووەکانی کاریگەر بە شێوەیەکی بەیەکەوە  تاکوبەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی سندوقی ناوەندی  بۆ سەرچاوەی زیاتر
   ." پڕبکەیەنەوە عێراقلەسەرانسەری 

 

ئەو پێویستیەکانی دۆالری ئەمەریکی دەکات بۆ پڕکردنەوەی $ ملیۆن ٠٢٠داوای لە عێراق نەتەوە یەکگرتووەکان مرۆیی پالنی بەهاناوەهاتنی 
$ ٢١لەگەڵ ئەوەشدا پاڵپشتی دارایی کراوە. لەسەدای  ٦٢تەنها تاکو ئیمڕۆ ئەم داوایە کەسانەی کە بەهۆی ئەم قەیرانەی ئێستا زیانیان بەرکەوتووە. 

 ماندوو بکات ەکانەرچاوسزیاتر ئەمەش پێشبینی دەکرێت کە فەللوجە. ئەم بارودۆخەی ئێستای دۆالری تر پێویست دەبێت بۆ بەهاناوەهاتنی ملیۆن 

 و خزمەتگوزاریەکان. فریاگوزاری کۆمەکیەکانی بۆ  دووبارە کاری لەپێشینە دابنێنهاوکارانی مرۆیی ناچاردەکات کە و کە پێش وەختە ماندوون 

 
 

 

 
 

mailto:bisht1@un.org
mailto:pitta@un.org


 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە:

 یان loupforest@un.org،کریستێلی لۆفۆڕێست، سکرتێری سندوقی ناوەندی بەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی

 +1 917 288 2767 

 ،1810 442 917 1+ یان pitta@un.orgئەماندا پیت، ئۆچا نیویۆڕك،

OCHA press releases are available at www.unocha.org or cerf.un.org 

 

 

 

بۆ ماوەیەك ی وەلەوکاتەتری ناو وواڵت بە هەژاری بهێڵێتەوە. کە لەوانەیە کۆمەڵگاکانی ، بوون بچنلەبەرەو تەواونزیکن کۆگاکانی لەناکاوی 

    . مرۆییەوەیەتوانای لە سەرووی  پێویستیەکانیانقەبارەی و ئاوارەکان ژمارەی ، فەللوجەبۆ بارودۆخی ئامادەکاریان کردووە  ئاژانسەکان
 

بەهاناوەهاتنی بەپەلەی بۆ هاوکاری کردنی ڕێگاکان کاریگەرترین و بریتی یە لە یەکێك لە خێراترین سندوقی ناوەندی بەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی 

دابێت بۆ  دەستتاکو پارە لەبەردادەنێن لە سندوقی ناوەندی بەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی ە داراییەکان یپێش وەختە پاڵپشتکۆمەكبەخشان مرۆیی. 

کردنی  پاڵپشتیبۆ  انسەرنجیکە  ئەو قەیرانانەیبۆ و تەنگەتاویەکان لە دەستپێکی بەپەلە کۆمەکی دەستپێکردن یان بەردەوام بوون لە کاری 

چاودێران، هەروەها و ئەندامی نەتەوە یەکگرتووەکان وواڵتانی  ٦٦٢ەوە،  ٦٠٠٢ساڵی لەوەتەی ڕانەکێشاوە.  دەکات اندارایی تەواو کە بەشی

ساڵی ڕابردوودا، سندوقی  ٦٠لەماوەی هاوکاری ئەم پاڵپشتی داراییەیان کردووە. حکومەتە هەرێمیەکان چەند کۆمەکبەخشێکی کەرتی تایبەت و 

. هەرێموواڵت و  ٤٥لە بۆ ئۆپەڕاسیۆنە مرۆییەکان تەرخانکردووە $ ملیار دۆالری ئەمەریکی ٥.٤نزیکەی ناوەندی بەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی 

 تەنگەتاوی. دی بەهاناوەهاتنی سندوقی ناوەنیەمین کۆمەکبەخش بۆ ٦٦٢ەم دواییە عێراق بوو بە ب
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