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 نەتەوە یەکگرتووەکان

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

گەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیینووسین  
 

تی تاوی بۆ حكومهنگهچوونی باری تههاناوهوڵی بهوام بۆ ههردهبه وپشتیوانیراق: هاوكاریكردنی قوربانیانی الفاو ێمانگسازی مرۆیی بۆ عهه

 ئارادایه راق لهێع

 
تی كانی حكومەتەئاژانسە تایبە چوونەپاڵ كانیەوناوخۆیجیهانی  شكارهوهاوبەكان كگرتووهیە وهتەنە -: ٢٠١٨می ی تشرینی دووه٢٤راق، ێغدا، عبه

 نیدحەالسەردوو پارێزگای هە كی زۆر لەپانتاییە کەوتنیی ژێرئاومایە بووه خت كەی الفاوی سەزار قوربانیان هەچوونی دهناوههاراق بۆ بەێع

  . واینەونە

 

 بووه ش، كەكەس. الفاوهزار كەیان هەده بوونیئاواره ڵگەولە وهوتەوبرینداریشی لێكەستدان دهگیانلە روویدا كە وهلێزمەهۆی بارانی بەبە كەالفاوه

. باشوری واڵتدا بوونی زیانیش لەڵ هەگەلە وهگرتە وایینەونەدین الحەردوو پارێزگای سەتوندی هە ، بەوگوند ێگەڕوندان پرد ی تێكدانی چەمایە

زاران خێزانی ڵ هەەگلە یەهاوكاری هە وا پێویستیان بەینەپارێزگای نە س لەزار كەهە ١٥ودین حەالسە س لەزار كەهە ١٠، كانندهزهی مەگوێرهبە

   كان.ناو چادرگە ی تر لەئاواره

 

تی بۆ یاندنی یارمەبۆ گە یەموو جار لێرهك هەكان وهكگرتووهیە وهتەراق، وتی "نەێنگسازی مرۆیی بۆ عماهەویداس، هەڕمارتا  وخاتو وهمبارهلە

   ستێت."ڵدهركی خۆی هەئە پێدانی هاوكاری بۆ هاواڵتیانی بە بە راق كەێتی عحكومە

 

بۆ  نجامدائە یچوونهاناوهوڵی بەهەر كسەیە کەسات چوونی كارههاناوهوڵی بەبردنی هەڕێوهراقی كرد بۆ بەێتی عوێداس ستایشی حكومەڕ وخاتو

راق، كرد ێزیرانی عرۆك وههدی، سەبدولمەل عەڕێز عادی بەوهكۆبونە باسی لە هەروەهارگری شارستانی. ندانی بەرمەڕخستنی كاگەبە كان بەالفاوه

 تەزارهوه تاوینگەنی باری تەكاكیەاڵچوونی چاهاناوهنگیكردن بۆ بەماهەستی هەبەمە دا بەم مانگەی ئە٢٣ كان لەیرانەبردنی قەڕێوهشی بەڵ بەگەلە

     راقی.ێسوری ع ی مانگیڵەوكۆمەكان نددارهیوهپە

 

 كەبارودۆخە وێداس زیاتر وتی " ئێمەڕ و، خاتونائاساییە م بارهكان بۆ ئەكگرتووهیە وهتەكانی نەپشتگیرییە دان بەڵێندان بۆ درێژهوێڕای بە

  ." ختەسە م الفاوهبۆ ئە چوونهاناوهبە ین لەراق بدهێعتی تی حكومەچۆن زیاتر یارمە بزانین كە یوهنگێنین بۆ ئەسەڵدههە

 

 ڵوئاژهوێرانبوونی خانوو  كان باس لەوتەركەبە كانی ناوچەراییەبە اڵم زانیارییەكردندان بەندهزهقۆناغی مە ر لەكان تا ئێستاش هەزیانە ندهرچەهە

وا ینەپارێزگای نە لەوجەدعە  وچادرگەکانی گەیارەدین الحەسە رگات لەزای شەكانیش قەشكارهاپۆرتی هاوبەڕی گوێرهن. بەكەناو ماڵ ده لیلوپەوكە

 نجام دراوه. ئە چوونی خێراوههاناوهبەكانی میكانیزمی شەن بەالیە ر پێشتر لەكانیش هەكردنی پێویستییەندهزهمەختن. سە رهی هەوتەركەبە

  

 وهتەدانیشتوانی نە وڕێكخراوی رگات كردووهی ناوخۆیی شەئاواره ١٠٠٠شكردنی خۆراك بۆ دابە ستی بەدین دهالحەی پارێزگاری سەنوسینگە

كی الیە. لەیەندروستی هەتی پاكڕاگرتنی تەپاكە ٤٠٠شكردنی النی دابەپ كەكانی ناوچەناوخۆییە شكارهڵ هاوبەگەنگی لەماهەهە كانیش بەكگرتووهیە

 یاندنی هاوكاریپالنی گەوه ۆكەڕی گەنۆڕینگە یڕێگەولەندروستی ی تەترایەبەڕێوهڵ بەگەنگی لەەماههە شكارانی جیهانیش بە، هاوبەوهتره

ش ێكخراوێكی ناحكومی خۆماڵی دابەڕڵ گەنگی لەماهەهە لی ناوماڵیش بەلوپەو كە خوڕایە تانیوبەراك تی خۆزار پاكەهە ٢. یەندروستییان هەتە

 كرێت. ده

 

هۆی بە ش كرد كەدابە جەدعە یوچادرگە یارهخێزانی گە ٢٣٥٠ر سەلی ناخۆراكی بەلوپەكۆچ كەبۆ تی وڵەێكخراوی نێودهڕواش ینەپارێزگای نە لە

ند ڵ چەگەنێرێت لەكان دهناوخۆییە تی بۆ ئاوارهتی یارمەپاكە ٢٠٠٠چوونی خێراش هاناوهمیكانیزمی بە هەموو پێداویستیەکانیان لەدەستدابوو. وهوهالفا

كانی شكارههاوبە ێكخراوی خۆراكی جیهانیش وتی كەڕندروستی. پاكڕاگرتنی تە وپێداویستی وخۆراك وهك ئاوی خواردنەكی تری وهرهلێكی سەلوپەكە

 ەر ناوچسەبە پارچەی خۆراکی بەهاناوەچوونی بەپەلە ٤٠٠٠توویی ركەسەبە كەچادرگە رانیبەڕێوهوبەڵ "مێرسی هاندس" گەنگی لەماهەهە بە

   .وهش كردوكاندا دابەوتەركەبە

 

وپاكراگرتنی  ڕۆوئاوهشی "ئاو ن بەالیەكانی تر لەكردنی زیاتری پێویستیەندهزهر پێشتریش پالنی مەهە ش كرد كەوهباسی لە كەمرۆییە نگسازهماهەهە

اق" توانی گوژمێك بۆ مرۆیی عیر پاڵپشتی دارایی" شی كرد كەوهتێبینی ئە ونەو خات. ئەدانراوه م مانگەی ئە٢٥ۆژی ڕوه بۆ "یەندروستیتە

 ستنیشان بكرێن. كان باشتر دهپێویستە رههە رجێك ناوچەمە رخان بكات بەچوونی الفاو تەهاناوهبە
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