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نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی
دەستپێکی جەنگی موسڵ هەنگاو دەنێتە ساڵێك ،بە سەدان وهەزاران هاوواڵتی پێویستیان بە هاوکاریە
(بەغدا١٢ ،ی تشرینی یەکەمی  )٢٠١٧لە دوای ساڵێك لە دەستپێکی هەڵمەتی سەربازی بۆ ئازادکردنەوەی موسڵ لە دەستی داعش،
 ٦٧٣،٠٠٠موساڵوی هێشتا ئاوارەن لە دووری ماڵەکانی خۆیان؛  ٢٧٤،٠٠٠کەس لە ناو  ١٨خێوەتگە وشوێنە تەنگەتاویەکان لە دەوروبەری
شارەکە ژیان دەگوزەرێنن؛  ٤٠٠،٠٠٠کەس لەگەڵ خێزان وهاوڕێیان یان لە پەناگەی بەکرێگیراو دەمێننەوە.
لە ماوەی نۆ مانگی جەنگ ،یەك ملیۆن هاوواڵتی لە موسڵەوە لەالیەن هێزەکانی ئاسایشی عێراقیەوە گواستراونەتەوە لە یەکێك لە گەورەترین
گواستنەوەکان لە مێژووی ئەم دواییەدا .خاتوو .لیز گراندێ ،ڕێکخەری مرۆیی بۆ عێراق گوتی" .ژمارەی ئەو کەسانەی کە ڕایانکردووە بە
جۆرێکە کە پێشبینیەکانی خراپترین سیناریۆی ئێمەش تێدەپەڕێنێت " "،ئێمە ترسمان هەبوو لەوەی کە زۆربەی هەرە زۆری ٧٠٠،٠٠٠
هاوواڵتی لەوانەیە ڕابکەن .ژمارە ڕاستەقینەکە زۆر زۆر زیاتربوو".
خاتوو .گراندێ گوتی "بە دڵنیاکردنەوەی کە خەڵك دەتوانن بە خۆبەخشانە وبە سەالمەتی بگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان کە بریتی یە لە
بەرپرسیارێتیەکی گشتی".
لەو یەك ملیۆن هاوواڵتیانەی کە لە شارەکە ڕایانکردووە ٣٢٧،٠٠٠ ،کەسیان گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانیان؛  ١٨٤،٠٠٠کەس گەڕاونەتەوە بۆ
ڕۆژهەاڵتی موسڵ و ١٤٣،٠٠٠کەسیان گەڕاونەتەوە بۆ ڕۆژئاوای موسڵ.
خاتوو .لیز گراندێ ،ڕێکخەری مرۆیی بۆ عێراق گوتی "ڕۆژهەاڵت وڕۆژئاوای موسڵ جیاوازیان زۆرە .نەوەد وحەوت لەسەدای
دانیشتوانەکە گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانیان لە ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ .خەڵك دووبارە لەوێ ژیانیان بنیات دەنێنەوە .مندااڵن لە قوتابخانەن،
خزمەتگوزاریەکان دووبارە دامەزراونەتەوە وئیش وکار دەستیان پێکراوەتەوە".
خاتوو .گراندێ گوتی "بارودۆخەکان لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ زۆر ئەستەمن .چەند بەشێکی گەورەی شارەکە ڕووخاون وهێشتا گڵۆپی
سەوزیان نەدراوەتێ بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان" ."،خێزانەکان نیگەرانن لە بۆمبە چێندراوەکان ،ئاسایش وخزمەتگوزاریەکان".
ئۆپەراسیۆنی مرۆیی موسڵ بریتی یە لە یەکێك لە گەورەترین ئۆپەراسیۆنەکان لەم هەرێمە .وەزارەتەکان وبەشەکانی حکومەت بۆ چەندین
مانگ دەبێت کاریان کردووە بۆ دابین کردنی هاوکاری ڕاستەوخۆ بۆ ئەو خێزانانەی کە لە شارەکە ڕادەکەن .هاوکارانی مرۆیی هاوکاری
ئەم هەوڵەیان کردووە ،بۆ گەیشتن بە  ٢ملیۆن هاوواڵتی لەوانە بە هەزاران خێزان کە لە ماڵەکانیان ماونەتەوە.
زیاتر لە  ٣.٣ملیۆن سندوقی تەنگەتاوی خۆراك وئاو وکەل وپەلەکانی پاك وخاوێنی لەالیەن هاوکاران دابەشکراون .دوو ملیۆن خەڵك
سوودیان لە خزمەتگوزاریەکانی ئاو وخاوێن کردنەوە وەرگرتووە .چارەگە ملیۆنێکی ئەو ئافرەت وکچ وکوڕ وپیاوانەی کە زەبری دەروونی
زۆریان هەیە سوودیان وەرگرتووە لە هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتی .زیاتر لە  ١.٥ملیۆن کەس چاودێری تەندروستیان وەرگرتووە؛
 ٢٠،٠٠٠کەس کە برینی زەبری دەروونیان هەیە سەقامگیرکراون لە هێلی پێشەوەی شەڕ یان لە نزیك ئەو شوێنە پێش ئەوەی بگوازرێنەوە
بۆ نەخۆشخانە نزیکەکان بۆ وەرگرتنی چارەسەری تەنگەتاوی.
"هەتاوەکو ئێستاش ،سێ مانگ دوای ئەوەی کە شەڕوپێکدادان ڕاوەستاوە ،هاوکارانی مرۆیی هاوکاری دابین دەکەن بۆ سەدان وهەزاران
کەس کە هێشتا ئاوارەن وبۆ سەدان وهەزاران کەس کە لە ماڵەکانی خۆیان ماونەتەوە یان بۆ ئەو کەسانەی کە گەڕاونەتەوە".
خاتوو .گراندێ گوتی "ئێمە دەمانەوێت تەنگەتاوی بەکۆتا بێت" ”،بەاڵم هەتاوەکو ئەو کەسانەی کە زۆر زیانیان پێگەیشتووە پێویستیان بە
یارمەتی ئێمە بێت ،ئێمە لێرە دەبین".
پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی  ٢٠١٧تەنها  ٥٧لەسەدای پاڵپشتی دارایی کراوە.
بۆ زانیاری زیاتر ،تکایە پەیوەندی بکەن بە :کەیت پۆند ،بەرپرسی پەیوەندیەکان ،نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی
کاروباری مرۆیی ،عێراق ()pond@un.org
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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.

