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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  
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  نووسینگەی هەماهەنگی بۆ کاروباری مرۆیی لە عێراق
 

 

 هاوکارانی مرۆیی بەپەلە هاوکاری دەگەێننە ئاوارەکانی سامەڕا 

 

 
دەگەێننە هاوکاری مرۆیی هاوکارانی دوابەدوای پێکدادانەکان لە پارێزگای سەاڵحەددین، (: ٥١٠٢ئاداری ی ٤)هەولێر،  

 . سامەڕاقەزای لە  ڕزگارکردنی ژیانیانبۆ  خێزان انهەزار

 

بۆ مندااڵن نەتەوە یەکگرتووەکان لەالیەن ڕێکخراوی کە خاوێن کەرەوە ئاو و  کۆمەکی کاروانسێ  بریتیە لەهاوکاریەکە 

راوی ڕێکخو نەتەوە یەکگرتووەکان پەنابەرانی ئاژانسی . کەس ٥٤١١١بۆ نێردراوە دوێنێ ان یەكێکلەوانە نێردراوە 

 خێزان ٢١١بۆ کەل و پەلە ناخۆراکیەکان  کاروانێکلە بەغداوە ۆ ئەمڕ بۆ پەنابەرانبااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان  ئەنجوومەنی

 . دەنێرێت

 

بەشە خۆراکی داهاتووشدا لە هەفتەکانی دەنێرێت،  فریاگوزاریبەشە خۆراکی بەیانی جیهانی خۆراکی پرۆگرامی ڕێکخراوی 

و دەنێرێت بەردەوامەکان هەڵسەنگاندنە  بەپێیپزیشکیەکان کۆمەکیە راوی تەندروستی جیهانی ڕێکخدەنێرێت. خێزانی 

 . دەستپێدەکاتئیفلیجی نەخۆشی لە دژی خوارووی تەمەن پێنج ساڵ  یمندااڵنهەڵمەتی کوتان بۆ 

 

کان و کەل بەشە خۆراکە گەیاندنی وخێزانە ئاوارەبووەکان تۆمارکردنی  بۆیارمەتی پێشکەش دەکەن ڕێکخراوە ناحکومیەکان 

 . بۆ ئەو خێزانانەو پەلە ناخۆراکیەکان 

بارودۆخی لەبارەی زۆر نیگەرانین وتی: "ئێمە  مرۆیی بۆ نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق،، هەماهەنگیکاری لیز گراندێ

بۆ کاردەکەین ێر بیست و چوار کاتژم بۆیەو  یان بە یارمەتی هەیەپێویستی خەڵكکە دەزانین ئێمە لە سامەڕا. مرۆیی 

  .ی بۆیانهاوکاربەدەستهێنانی 

بووە هۆی  و ڕوویدا لە سەاڵحەددینداعش عێراقی و ئاسایشی هێزەکانی لە نێوان قورس شەڕی ئەم دواییە، لە هەفتەکانی 

 پارێزگاکە. تری شوێنەکانی و  دورقەزای لە  کەسهەزاران ئاوارەبوونی 

، هەرێمەکەپایتەختی تکریت، بۆ گرتنەوەی  گەورەهێرشێکی بە  کرد اندەستیعێراق ئاسایشی هێزەکانی دووشەم، لە ڕۆژی  

لەگەڵ داعش، هێزەکانی  ژێر کۆنترۆڵی کەوتبووە ٥١٠٤لە هاوینی ساڵی  کەبەغداوە، لە باکوری کیلۆمەتر  ٠٢١ بە دووری

  .شاری عێراقەگەورەترین دووەم موسڵ لە باکور، کە شاری 

لە نزیکەوە گەیشتن پێیان. ئێمە بۆ  دەیکەین هەرچی لە تواناماندا هەبێتە، یپێویستیان بە یارمەتیك وتی: "کاتێك خەڵگراندێ 

شوێنەی  بۆ ئەو و ناردنی کۆمەک دەستکەوتنی بۆحکومەت لە ژێر سەرکردایەتی و ناوەخۆ کاردەکەین لەگەڵ دەسەاڵتدارانی 

بۆ بتوانین دەیکەین ئەوەی  وبەهۆی پێکدادانەکان ەرزبوونەوەدان لە بمرۆیی پێویستیەکانی کە دەزانین ئێمە زۆر پێویستە. کە 

 ئەو خەڵكەوە بچین." بەهانای و ئامادەبین ئەوەی 

 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە: 

    750 964+-377-0849مۆبایل   ,swanson@un.orgکاروباری مرۆیی  هەماهەنگیسینگەی زانیاری گشتی سەر بە نوو بەرپرسی، دەیڤد سوانسۆن
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