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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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  بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان 
 

پاڵپشتی کردنی دارایی بەرەو تەواوبوون دەچێت؛ پاڵپشتی دارایی زۆر زیاتر پێویستە بۆ یارمەتیدانی ئەو 
   کەسانەی کە لە فەللوجەوە ڕادەکەن 

 
زیاتر لە . فەللوجە لە مرۆیی قەیرانی لەبارەیزۆر نیگەرانە  نەتەوە یەکگرتووەکان(: ٦١٠٢حوزەیرانی ی ٨)بەغدا،  

 . ڕایانکردووە ئایارەوەی ٦٦لەوەتەی لە فەللوجە و ناوچەکانی دەوروبەری  کەس ٦١١١١

 

 ئەنبارلە ڕۆژهەاڵتی وجەی لفەل لعامریەت ئەسەردانی لیز گڕاندێ خاتوو. مرۆیی نەتەوە یەکگرتووەکان، هەماهەنگیکاری 

قسەمان لەگەڵ ئێمە " گوتیخاتوو. گڕاندێ  مەت.شوێنی سەالبگەنە توانیبوویان کە چاوی کەوت بەو کەسانەی و  کرد

بۆ زۆربەیان دڵ ئازار دەدات. چیڕۆکەکانیان فەللوجە ڕابکەن. تاکو لە ژیانی خۆیان خستبووە مەترسیەوە کرد کە خێزانەکان 

هەوڵیان کە  ئەو کەسانەشئەو کەسانە تەقەیان لێکراوە، ؛ شوێنی سەالمەتتاکو بگەنە ڕۆژ بە پیادە ڕۆیشتوون ماوەی چەندین 

  "کەوە گیریان خواردووە، شارەناوەڕاستی هێشتا لە بە هەزاران کەسی تریش و نقوم بوون  لە ڕووبارەکە بپەڕنەوە داوە

 

 خاتوو. گڕاندێ .ئاوارەبوونلە فەللوجەوە ئەو کەسانەی کە بۆ هاوکاری کردنی  لە ڕێگادایەگەورە مرۆیی ئۆپەڕاسیۆنێکی 

کە لەالیەن  ئەو خێوەتگایانەیدەگەنە بە زووترین کات  ی کەکەسانەئەو بۆ یارمەتیدانی دراون هەوڵە مەزنەکان " گوتی

 خۆیان هەڵساون،"بە ئەرکی  شیئاژانسە مرۆییەکانحکومەتەوە دامەزراون. 

 

بە  پرۆگرامی خۆراکی جیهانیو بۆ مندااڵن یەکگرتووەکان  ەونەتەکە لەالیەن سندوقی بەهاناوەهاتنی بەپەلە، میکانیزمی 

بەڕێوە دەبرێت،  ڵەیەك لە ڕێکخراوە ناحکومیەکانەوەمەکۆ و بۆ دانیشتوان نەتەوە یەکگرتووەکاندوقی سنهەماهەنگی لەگەڵ 

، خۆراکی ئامادەکراوپارچەکانی ئەبو غرێب دابەشکردووە لەوانە لە قەزاکانی فەللوجە و  انخێزانیپێداویستی بە هەزاران 

تەندروستی گەڕۆك بەڕێوە نۆرینگەکانی تەندروستی جیهانی ڕێکخراوی پاك و خاوێنی. پێداویستی ئاوی لە بوتڵ کراو و 

بۆ لێژنەی بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان . دامەزراندووەلە خێوەتگەکان سەرەتایی چاودێری تەندروستی سەنتەرەکانی  ودەبات 

ئەو کەم کردنەوەی بۆ  بنیات دەنێتبە خێرایی  تازەدوو خێوەتگەی دابین کردووە و بە هەزاران ڕەشماڵی پەنابەران 

دەیە ئاما وناوماڵ دابین دەکات  پێداویستیەکان و کەل و پەلەکانیێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچبەران ڕ. ی دانیشتوانقەرەباڵغیە

  داهاتوودا. لە ڕۆژەکانی لە فەللوجەوە بگەن دەکرێن کە پێشبینی کە ڕەشماڵی تریش بنیات بنێت بۆ ئەو خێزانانەی 

 

وەردەگرن. ن ژیاکردنی رڕزگاکوتانەکانی  نەکوتراون ەساڵچەندین کە ئەو مندااڵنەی دابین کراون. خزمەتگوزاریە تایبەتەکان 

لەوانە هاوکاری بۆ ئافرەتان و کچان دابین دەکەن،  دەروونی کۆمەاڵیەتیهاوکاری تیمە گەڕۆکەکان و کرێکارانی کۆمەاڵیەتی 

 . سیسێکلەسەر بنەمای ڕەگەزی و دەستی توندوتیژی بۆ قوربانیانی 

 

 مرۆیی ئێمە دەمانەوێت کاریهاوکاری. بۆ دابین کردنی کاتژمێر کاردەکەن  ٦٢هاوکارانی مرۆیی خاتوو. گڕاندێ گوتی "

شوێنی حەوانەوە و شوێنی سێبەر و ئەو خێزانانە  دڵنیابوون لەوەی کەبۆ  بدەینزیاتر  هەوڵیپێویستە ین، و بدە ئەنجام زیاتر

هێشتا لە ناو فەللوجە هاوواڵتی هەزاران و بە دەیان" خەڵکی بە ئێمە دەڵێن کە خۆراك و ئاویان هەیە.  تەندروستی وچاودێری 

کە م ملمالنێیە دەکەین بانگەشەی هەموو الیەنەکانی ئەو سەالمەتیان لەبارەی زۆر نیگەرانین ئێمە . گیریان خواردووە

  "هاوواڵتیان.پاراستنی بیکەن بۆ  لەتوانایان دایە هەرشتێك

 

بۆ کۆمەکی تەنگەتاوی تاکو  ٦١٠٢بۆ ساڵی ملیۆن دۆالری ئەمەریکی دەکەن  ٨٢٠داوای هاوکاران و نەتەوە یەکگرتووەکان 

تاکو ئەمەریکی دۆالری ملیۆن  ٦٢٢کە دەکاتە لەسەدای،  ٧٠تەنها . دابین بکەن کە لە چینی هەژارانن عێراقیملیۆن  ٣.٧

پاڵپشتی ئێمە بەاڵم بەکاری دەهێنین کە لەبەر دەستدایە " ئێمە هەموو ئەو سەرچاوانەی  خاتوو. گڕاندێ گوتیئێستا وەرگیراوە. 

بەزاندنی  بۆ لە سەربازی سەرف کردووە پارەیەکی ئێجگار زۆرینێودەوڵەتی کۆمەڵگای بەرەو تەواوبوون دەچێت. داراییمان 

 ن."بکەیخەڵکانە  پشت لەوکە ناتوانین ئێمە تاکو یارمەتی قوربانیان بدەین. کاری زۆر لەوە زیاتر بکەین ئێمە پێویستە . داعش
 

 تکایە پەیوەندی بکەن بە: بۆ زانیاری زیاتر، 

 (kropf@un.org /+964 (0)751 1352875)پەیوەندیەکان، ئۆچا عێراق، بەرپرسی فیلیپ کڕۆف، 

 (attefors@un.org /+964 (0)751 1352880)ئۆچا عێراق، ، کاروباری مرۆیی، بەرپرسی سێسیلیا ئەتیفۆڕس


