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مرۆیی لە عێراقکاروباری بۆ هەماهەنگی کردنی نەتەوە یەکگرتووەکان نووسینگەی    
 

 

 ئاژانسە مرۆییەکان پەلە دەکەن لە هاوکاری کردنی ئەو خەڵكانەی کە لە دەست توندوتیژی لە ئەنبارەوە ڕادەکەن
 

 یپێکدادانەکان بەهۆیکەس کە  ١١١١١هاوکاری بۆ زیاتر لە پەلە دەکەن لە دابین کردنی ئاژانسە مرۆییەکان (: ٥١٩٢نیسانی ی ٩١)بەغدا،  

 . ڕادەکەن ئەنبارپارێزگای 

و هاوکاری گەیاندنی هەرە سەرەکی ئێمە بریتی یە لە "کاری وتی: لە عێراق بۆ نەتەوە یەکگرتووەکان مرۆیی هەماهەنگیکاری لیس گراندێ، 

  کاری هەرە لەپێشینەی ئێمە دەبێت.شوێنی حەوانەوە ئاو و خۆراك و  لەسەرووی هەمووشیانەوە –ە ڕادەکەن ەی کبۆ ئەو خەڵك یژیانکردنی ڕزگار

 بە پێ دەڕۆن. زۆربەیان و  ڕادەکەن بەغدائامریە و فەلوجە و ئەلبو ثیاب بەرەو خالدیە و ئەلبو ئیثا، و لە ئەلبو فەرەج و ڕومادی و  یهاواڵتیان

کە بە چەند کەل وپەلێکی کەمەوە ڕادەکەن بەرەو شوێنێکی ئارامتر مرۆڤ زۆر دڵتەنگ دەبێت. ئەو خەڵكەی : "بینینی وتیلیس گراندێ هەروەها 

 .ڕزگار بکات" ئەو خەڵكانەدەتوانێ ژیانی کاری بەپەلە تەنها  و زۆر سەختەبارودۆخەکە سەالمەتی ئەو خەڵكە؛ لە  بارەی زۆر نیگەرانین ئێمە 

بۆ کە دابەش دەکەن، بەپەلە خۆراکی کەلوپەلی جیهانی خۆراکی ڕێکخراوی پرۆگرامی . خێران هاوکاریدابین کردنی ای ودبە ئاژانسە مرۆییەکان 

 ئاوارەی تازە لە بەغدا دابەش کردووە. کەسی  ٠٥٢١بۆ  خۆراکی کەلوپەلی پێش وەختەلە ڕومادی، و کەس  ٤٩٤١٢بۆ ، بەش دەکات سێ ڕۆژ

لە خێزان  ٩١١١نزیکەی دابەش کردووە بۆ کەل و پەلی سەرەکی پێداویستی بۆ پەنابەران یەکگرتووەکان نەتەوە بااڵی کۆمیسیاری ڕێکخراوی 

 داهاتوودا. تر لە ڕۆژەکانی کەل و پەلی پێداویستی  ٥١١١بۆ دابەش کردنی پالنەکان بەغدا، لەگەڵ فەلوجە و امریە و ع

دابەش کردووە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا خێرای بەهاناوەهاتنی یکانیزمەکانی مپێداویستی  ٩٥٩٢١بۆ مندااڵن نەتەوە یەکگرتووەکان ڕێکخراوی 

تەوالێت و  ٩٥و  گەورانپاك و خاوێنی پێداویستی کانی کەل و پەلەلەوانە هەر پێداویستیەك . کەس ٠٢١١١پێویستیە بەپەلەکانی بۆ پڕکردنەوەی 

 . ەکەس ٥٥٠١١١پێویستیە بەپەلەکانی بۆ پڕکردنەوەی  ئەمەش اهاتوودا،دلە دوو هەفتەی بۆ دابەش کردنیان ئامادەن تر پێداویستی  ٠١١١١

ئۆتۆمبێڵی شەش هێلی پێشەوە، کردنی خزمەتگوزاریەکانی بە پێشکەش تەندروستی دەدات وەزارەتی یارمەتی جیهانی تەندروستی ڕێکخراوی 

دەگەنە بەیانی  تەندروستی گەڕۆكیشنۆرینگەی دوو و ستی تەندروفریاگوزاری ستافی لەگەڵ بزبیز پردی بۆ دەوروبەری نێردراون فریاکەوتن 

 شوێنەکە. 

ئەنبار، کە لە پارێزگای کەس  ٤١١١١١لەوانە ، ئاوارە بوون ٥١٩٤دووەمی کانوونی مانگی لەوەتەی ملیۆن عێراقی  ٥.٥کەمەوە بەالیەنی 

   . دائیمڕۆلە جیهان ەکان مرۆییفریاگوزاریە ئاڵۆزترین ببێتە یەکێك لە عێراق دەکات  قەیرانیوا لە ئەمەش 

سەنتەری لە ڕێگەی  بەهاناوەهاتنەکانیان لە دەکەنهەماهەنگی و حکومەتی عێراق لە ژێر سەرکردایەتی کار دەکەن ئاژانسە مرۆییەکان 

  حکومەت. چاودێری کردنی هاوبەشی هەماهەنگی و 

 باشبە شێوەیەکی لە عێراق  یەکانمرۆیی هاوکارییە" بەاڵم و خەڵكەئەبۆ یارمەتی دانی لە توانامان دابێت دەیکەین ئەوەی ئێمە گراندێ وتی:"

  کرێت". پاڵپشتی دارایی نا

 هاوکاری کراونهاوکارانی مرۆیی لەالیەن کە بەرنامەکان لەسەدای  ١١وەرنەگیرێت، ئەگەر پاڵپشتی دارایی  مانگی داهاتوودا،هەفتە و لە چەند 

 کارەساتبار دەبێت. توندوتیژی قوربانیانی دەستی لەسەر  ئەمەشکاریگەری دادەخرێن. یان  کورت دەهێنن
 

  ئەو ئۆپەراسیۆنە". بۆ  داراییکردنی بەشداری  بۆ یارمەتی پێشکەش بکەن کە دەتواننداوا لە هەموو کەسێك دەکەین ئێمە گراندێ گوتی:"

 ەیوەندی بکەن بە: بۆ زانیاری زیاتر تکایە پ

    750 964+-377-0849مۆبایل   ,swanson@un.org، بەرپرسی زانیاری گشتی سەر بە نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی دەیڤد سوانسۆن

   www.reliefweb.intwww.unocha.org orیە لە ماڵپەڕی باڵوکراوە ڕۆژنامەوانیەکانی نووسینگەی هەماهەنگی بۆ کاروباری مرۆیی لەبەر دەستدا
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