
 United Nations أألمم المتحدة 
O F F I C E  O F  T H E  R E S I D E N T  A N D  H U M A N I T A R I A N  C O O R D I N A T O R  F O R  I R A Q  

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 

 

 

کە دەبنە هۆی کەمبوونەوەی دەستگەیشتنی   ڕۆتینیەکاننەتەوە یەکگرتووەکان زۆر نیگەرانە لە بارەی کاریگەری ڕێگریە 
 مرۆنی بە 

ی
 کە پێویستیان بە هاوکاریە٢.٤هاوکاران

ی
اق ر

 ملیۆن عێ 
 
اق، ٢٠٢٠کانوونی دووەیم   ١٦)بەغدا(   ر

نیگەرانی ئەمڕۆ : بەڕێز خاتوو. مارتا ڕویداس، هەماهەنگیکاری مرۆنی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێ 
 مرۆنی کە کاروانە زۆر گرنگەکان جێبەج   

ی دەربڕی سەبارەت بە هەڵپەساردنی پێدانی نوورساوەکانی چوونەژوورەوە بۆ هاوکارانی ی ر
بەهێ 

اقیانەیدەکەن لە هاوکاری کردنی  ر
ڕۆژ جارێك لەالیەن  ٣٠ئەم ڕێگەپێدانانە لە ماوەی پێشووتر هەر کە پێویستیان بە هاوکاریە.   ئەو عێ 

ینی دووەیم حکومە  تشر
ی

اق بە شێوەیەیک ٢٠١٩تەوە درابوون. هەرچەندە، لەو کاتەوەی مانگ ر
، گەیاندنەکانی کۆمەیک لە سەرانسەری عێ 

بەرچاو هێواش بوونەتەوە، بەهۆی بەردەوام نەبوون لەسەر ڕێ و شوێنەکانی چوونەژوورەوە کە پێشووتر ڕێککەوتنیان لەسەر کرابوو، و 
مەکانی جێ ی  میکانێر

درێت دەستبەج   دەست بە جوالنەوەکانیان بکەن بەن   ڕێگربوون لە  نەگرەوە بۆ ئەمە. بۆیە تا هاوکاران ڕێگەیان پێنەبوونی
ی لە ماوەی چەند هەفتەیەك. بە سەدان و  اق لەوانەیە بەتەواوی ڕاوەست  ر

 کارمەندانیان و کۆمەکیەکانیان، ئۆپەراسیۆنە مرۆییەکان لە ناو عێ 
شوێنانەی کە زۆرترین زیانیان بەرکەوتووە بە هۆی ملمالنی  دووچاری بەردەوایم نەبوونی خۆراك و  هەزاران کەس لەسەرانسەری ئەو 

 مانگە ساردەکان. 
ی

   دەرمان و ماددەکانی وەرزی زستانە دەبنەوە لە ماوەی ئەم ساڵ
  

ێ هەبووتی ڕێگەپێداتی چوونەژوو   ئێمە لە مەترسیدان،"."بەتی
"ئۆپەراسیۆنەکاتی رەوەی پێشبینیکراو و بەردەوام،  خاتوو. ڕویداس ووتی

ۆداتی ئەو کۆمەیک مرۆتی لە مەترسیدایە لە  ڕ بەسەرچووتی ڕێککەوتیان لە کۆگاکان، کە ئەمەش ژیاتی خەڵك دەخاتە مەترسیەوە و بەفی 
 ." ی  پاڵپشتیە داراییانەی کە زۆر پێویستی

 
مەی چوونەژوورەوە کە  ی اق بۆ ماوەیەیک درێژ بەڕێوە چووبوو لە ڕێگەی ئەو میکانی   

بەر لەو بارودۆخەی ئێستا، کۆمەڵگای مرۆتی لە ناو عیێ
ی  ڕێککەوتنی لەسەر کرابوو کە لە ڕێگەیەوە ڕێکخراوە کۆمەکیەکان نوورساوی مانگانەیان پێدەدرا کە ڕێگەیاتی پێدەدا لە خاڵەکاتی پشکنت 

وتەسەل و تێپەڕبن   
ێ دەستوەردان لەالیەن هاوکاراتی ئاسایش. نوورساوەکان بە ڕێکخراوەکان دەدران لە دوای پڕکردنەوەی فۆڕمێیک تیێ بەتی

اق.   
، کە بە تەواوی پێیەوە پابەندبوون لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکان و هاوکاران لە ڕێکخراوی ناحکویم لە ناو عیێ ی پڕۆسەی پشکنت 

 کانووتی دووەیم هەروەك لە هەفتەی یەکەیم
ی

 مرۆتی بەسەرچووبوون، و ٢٠٢٠ مانیک
، نوورساوەکاتی چوونەژوورەوە بۆ زۆربەی هاوکاراتی

 هیچ ڕێگەپێدانێیک تازەیان بۆ دەرنەچووبوو. 
  

 کانووتی دووەیم 
ی

ێشە  ک  بۆ دڵنیابوون لە کاریگەری ئەو  ٢٠٢٠توێژینەوەیەك بۆ هاوکاران لە ڕێکخراوی ناحکویم ئەنجام درا لە مانیک
ڕیەی کە ئاماژە بەوە دەکات کە  ر

ی نەبوونی ڕێ و شوێنەکانی نیشتمانی بۆ ڕێگەپێدانی  ٩٠کارگێ  ر
لەسەدای کە ڕاپۆرتیان کردووە دەڵت 

ی کە لەو ک ر
  ەتاچوونەژوورەوە بە شێوەیەیک ڕاستەوخۆ کاریگەری هەبووە لەسەر ئۆپەراسیۆنەکانیان. هەروەها دەڵت 

ی
وەی دەستپێگ مانگ

 مرۆنی ڕە  ٢٤٦٠، زیاتر لە ٢٠١٩کانوونی یەکەیم 
ی بە شوێنی مەبەست. دەخەملێندرێت  یکراونەتەوە تکاروانی ان ڕێگریان ل  کراوە لە گەیشت 

.  ٢.٤کە نزیکەی   مرۆنی
 ملیۆن کەس کە پێویستیان بە هاوکاریە زیانیان بەرکەوتووە بەهۆی سنورداریەکان لەسەر جوالنەوەی هاوکارانی

 
اق لە ژێر بڕی ٧٠٠ $ ملیۆن دۆالری ئەمەرییک کارەکاتی بە ئەنجام گەیاندووە و پالتی   

 ٢٠١٩، کۆمەڵگای مرۆتی لە ناو عیێ
ی

لە ماوەی ساڵ
ڕێکخستووە کە ئامانجی برینی بوو لە هاوکاری کردتی ١،٧٥ ملیۆن ئاوارە، ئاوارەی گەڕاوە و کۆمەڵگا خانەخۆییە هەژارەکان کە پێویستیان بە 

اق و   
هاوکاریە. زیاتر لە ١٠٠ هاوکاری مرۆتی ئۆپەراسیۆنەکانیان لە زیاتر لە ١٣٠٠ شوێن ئەنجامدا لە سەرانسەری باکور و ناوەڕاسنی عیێ

اق. هەروەك لە ڕۆژی ٣١ی کانووتی یەکەیم ٢٠١٩، پالنەکە ٩٢ لەسەدای ئەو پاڵپشتیە داراییەی کە داوای کردبوو   
هەرێیم کوردستاتی عیێ

ی و متمانەپێکراو هەیە، کە دەسنی گەیشتووە بە زیاتر لە یەك   
وەریگرت، کە ئەمەش ئاماژەیە بەوەی کە هاوکاری کۆمەك بەخشی بەهیێ

 ٢٠٢٠، کۆمەڵگای مرۆتی داوای ٥٢٠ $ ملیۆن دۆالری ئەمەرییک دەکات بۆ 
ی

ملیۆن کەس کە بە ئامانجکراون لە ژێر پالنەکە. لە ساڵ
 بەردەوام بوون لە کاری زۆر پێویست و گر نگ. 

 
اق دەکەین کە بەرچاو ڕووتی بدا لەسەر ڕێ و شوێنەکان بۆ دەستکەوتنی ووتی  هەروەها  خاتوو. ڕویداس  

"ئێمە داوا لە حکومەتی عیێ
بە شێوەیەیک   كڕێگەپێدانەکاتی چوونەژوورەوە بۆ ڕێکخراوە مرۆییەکان، و ڕێگەمان پێبدا تاکو دووبارە دەستبکەینەوە بە گەیاندتی کۆمە

اقکاریگەر و ک  
       ". ارامە بۆ خەڵیک عیێ

 
 

 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە:

، سەرۆکی بەشی ڕاپۆرتکردن، سیاسەت و ستراتیجی، لە نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری هیالری ستۆفێر
 بەغدا(مرۆیی لە عێراق )

+964 782 780 4622 | Email: staufferh@un.org 

 
 ، بەرپرسی کاروباری مرۆیی، لە نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق )هەولێر( یوڤێت کرافتی

+964 781 740 3858 | Email: yvette.crafti@un.org  
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