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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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 کگرتووەکانیە نەتەوە

 

 مرۆیی کاروباری هەماهەنگی بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە نووسینگەی
  

 

 خێزانە بۆ هاوکاری مرۆیی هاوکارانی نەینەوا، پێدەشتەکانی ئازادکردنەوەی دوای ساڵ یەك

 کۆدەکەنەوە گەڕاوەکان
 

 زیان کەسی وهەزاران دەیان بۆ کۆدەکەنەوە هاوکاری مرۆیی هاوکارانی - (٢٠١٧ یەکەمی تشرینی ی١٤ )بەغدا، 

  نەینەوا. پێدەشتەکانی لە بەرکەوتوو

 

 زۆری ژمارەیەکی شوێن، هەندێك لە .جیاوازن نەینەوا پێدەشتەکانی لە "بارودۆخەکان گوتی گراندێ خاتوو.

 شێوەی گەڕانەوە بڕیاری ماڵەوە. وەدێنە هاوواڵتیان لە کەم ژمارەیەکی تر، شوێنانی لە ماڵەوە. وەدێنە ناهاوواڵتی

 ونەبوونی سیاسی نادڵنیایی ئاسایش، نەبوونی بارەی لە نیگەرانن خێزانەکان هۆکارەوە. چەندین بەهۆی وەرگرتووە

 ."خزمەتگوزاریەکان

 

 یەکگرتووەکان نەتەوە ئاژانسی ٣٠ لە زیاتر دراوە، حکومەت لەالیەن کە هاوکاریەی ئەو بۆ ئەوەشدا لەگەڵ

 وڕۆژئاوای باشور باکور، بەشەکانی لە کە کۆمەڵگایانەی ئەو بۆ دەکەن دابین هاوکاری ناحکومیەکان وڕێکخراوە

 ڕاوێژە لە وەرگرتووە انسوودی کەس ١٦٦،٠٠٠ دواییەدا، ئەم مانگەکانی لە دەگوزەرێنن. ژیان نەینەوا پێدەشتەکانی

 هاوکاری لە وەرگرتووە سوودیان منداڵ ٣٥،٠٠٠و وەرگرتووە خۆراكیان پارچەکانی کەس ٩١،٦٠٠ پزیشکیەکان،

 وەرگرتووە سوودیان کەس ٤٩،٦٠٠ خاوێن؛ خواردنەوەی ئاوی دابینکردنی بۆ دراون مەزنەکان هەوڵە .پەروەردە

  ئاو. تانکەرەکانی لە وەرگرتووە سوودیان کەس ٣٦،٨٠٠و ئاوەکان بیرە لە

 

 کاتەوەی لەو نەینەوا پێدەشتەکانی لە ڕایانکردووە خۆیان ماڵەکانی لە کە دەخەملێندرێن کەس ملیۆن یەك نزیکەی

 مەسیحی ،ئێزیدی لەوانە ،وئایینی نەتەوەیی کەمایەتیەکانی گروپە لە بریتین ئاوارەکان زۆرینەی داعش. سەرهەڵدانی

  .وشەبەك

 

 داعش لەالیەن ئامانج کراونەتە تایبەت شێوەیەکی بە کۆمەڵگایانە ئەم هاوواڵتیانی "زۆربەی گوتی گراندێ خاتوو.

 خێزانانە ئەم بەسەر کە شتەی ئەو چەشتووە. دەروونیان زەبری ئەوپەڕی کۆمەڵگایانە ئەم ”“. نیان،ئای باوەڕی لەبەر

  نەکردن." خەیاڵ لە نزیکە هاتووە

 

 هاوکاری مرۆییەکان، بنەما بنەمای لەسەر دەکەین کار ئێمە مرۆیی، هاوکارانی "وەك گوتی مرۆیی ڕێکخەری

 زیانیان زۆر کە ەسانەیک ئەو بۆ ئامانجکراوە بە هاوکاری .پێیە پێویستیان زۆرترین کە کەسانەی ئەو دەگەێنینە

  ."وئایین نەتەوە گوێدانە بەبێ گەێندراوە وپێیان پێگەیشتووە

 

 .نێودەوڵەتی،" کۆمەڵگای لە بەخشان کۆمەك بەخشندانەی هاوکاری بە دەبەستین پشت "ئێمە گوتی گراندێ خاتوو.

 بەهاناوەچوونی پالنی لەسەدای ٥٧ تەنها ئەمڕۆ، تاوەکو دارایی." پاڵپشتی بەبێ بیکەین پێویستە ئەوەی اتوانینن ئێمە"

 ئەمەریکی دۆالری ملیۆن ٣٨٦ بڕی بە کورتهێنانێك ئەمەش کە کراوە، دارایی پاڵپشتی عێراق بۆ ٢٠١٧ ساڵی مرۆیی

   ژیان. ڕزگارکردنی چااڵکیەکانی بۆ دەهێڵێت بەجێ

 

 
  

 بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە نووسینگەی نووسینگە، سەرۆکی جێگری ،یوسهنیجین ڕێنی بە: بکەن پەیوەندی تکایە زیاتر، یزانیار بۆ

 (nijenhuis@un.org) ئیمەیڵە ئەم ڕێگەی لە عێراق مرۆیی، کاروباری هەماهەنگی
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