ﻣوﺳڵ
ﻗﮫﯾراﻧﯽ ﻣرۆﯾﯽ
تێڕوانینێك

٧٩٠.٦٧٤
کەس لە موسڵەوە ئاوارەبوون لەو کاتەوەی ١٦ی
تشرینی یەکەمی  ٢٠١٦هەروەك لە ڕۆژی ١ی
حوزەیران

٥٧٢.٢٧٨
کەس لە ئاوارەییدا دەمێننەوە لە ڕۆژئاوای شاری
موسڵ هەروەك لە ڕۆژی ١ی حوزەیران –
 ٤٢.٢٤٦کەس گەڕوانەتەوە بۆ ڕۆژئاوای
شاری موسڵ هەروەك لە ڕۆژی ٣٠ی ئایار

٤٠.٩١٣
کەس لە ئاوارەییدا دەمێننەوە لە ڕۆژهەاڵتی
شاری موسڵەوە هەروەك لە ڕۆژی ١ی
حوزەیران –  ١٣٥.٢٣٧کەس گەڕاونەتەوە بۆ
ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ هەروەك لە ڕۆژی
٣٠ی ئایار

٧.٣٨٢
شوێنی خێزانی بە خزمەتگوزاری تەواوەوە
بەرجەستەکراون بۆ نیشتەجێکردنی ئاوارەکانی
موسڵ لە  ١٩شوێن هەروەك لە ڕۆژی ١ی
حوزەیران

 ٦.٤٠٠ﻣﮫتر ﺳێجا
ئاو خراوەتە تانکەری ئاوو ڕۆژانە دابەشکراوە
بۆ شاری موسڵ لەالیەن هاوکارانی مرۆییەوە
هەروەك لە ڕۆژی ٢٨ی ئایار

١٣.٠٣٩
کەس لە بەرەکانی شەڕەوە گواستراونەتەوە بۆ
نەخۆشخانەکان بۆ وەرگرتنی چارەسەری
برینەکانی زەبری دەروونی هەروەك لە ڕۆژی
٢٨ی ئایار

١ی حوزەیران ٢٠١٧

ئاوارەبوون لەالی ڕۆژئاوای شاری موسڵەوە بەردەوامە .بە گوێرەی لێدوانی وەزارەتی کۆچ و
کۆچبەرانی حکومەتی عێراق ،لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی ڕۆژئاوای موسڵ لە ڕۆژی ١٩ی
شوباتی  ،٢٠١٧کۆی گشتی  ٦١٤.٥٢٤کەس لە ڕۆژئاوای شاری موسڵ ڕایانکردووە هەروەك لە
ڕۆژی ١ی حوزەیران ،لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ لە ڕۆژی ١٧ی تشرینی یەکەمی
 ٧٩٠.٦٧٤ ،٢٠١٦کەس لە شاری موسڵەوە ئاوارەبوون .بە گوێرەی لێدوانی حکومەت١٧٧.٤٨٣ ،
کەس گەڕاونەتەوە بۆ هەردوو الی ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوای شاری موسڵ لە ڕۆژی ٣٠ی ئایار.
هەروەك ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان دەستیان پێکرد بۆ جەختکردنەوە لەسەر ناوچەی گەڕەکی کۆنی
موسڵ و گەڕەکە نزیکەکان لە ڕۆژانی  ٢٦و ٢٧ی ئایار ،دەسەاڵتدارانی حکومی داوایان لە هاوواڵتیان
کرد تاکو بەپەلە ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی داعش بەجێبێڵن و لە بەرەکانی شەڕ بپەڕنەوە بە درێژایی ئەو
'ڕێگا سەالمەتانەی' کە دامەزراون.
دوابەدوای ڕێگا تازەکانی ئاوارەبوون ،کۆی گشتی  ١٠ناوچەی کۆبوونەوە ،خاڵەکانی کۆبوونەوە و
شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان هەن :هەشت شوێن لەالی ڕۆژئاوای ڕوباری دیجلەوەن ،لەو کاتەی دوو
شوێنی تر لەالی ڕۆژهەاڵتی ڕوبارەکەن  -ئەم شوێنانەش دامەزراون دوابەدوای بەکارهێنانی ڕێگایەکی
نوێ ی ئاوارەبوون بە ڕێگەی پردی سەرئاو کەوتوو کە لەالیەن هێزەکانی ئاسایشی عێراقیەوە بنیاتنراون
لە باکوری ناوچەی گەڕەکی کۆنی موسڵ لە هەفتەی ڕابردوودا .پردە نوێیە سەرئاوکەوتووەکە دووبارە
ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵی بەیەکەوە بەستەوە ،لەگەڵ بەکارهێنانیشی بۆ مەبەستی سەربازی،
بەکارهێندراوە بۆ ئاسانکردنی گواستنەوەی هاوواڵتیانی ئاوارە بۆ دەرەوەی ناوچەکانی ملمالنێ.
بنیاتنانی خێوەتگە و فراوانکردنی شوێن بەردەوامە بۆ پڕکردنەوەی پێویستیە مرۆییەکانی ئەو کەسانەی
کە تازە لە ڕۆژئاوای شاری موسڵ ئاوارە دەبن .هەروەك لە ڕۆژی ١ی حوزەیران ٧.٣٨٢ ،شوێنی
خێزانی بە خزمەتگوزاری تەواوەوە بەرجەستەکرابوون تاکو بەپەلە بەکاربهێندرێن بۆ نیشتەجێکردنی
ئاوارەکانی موسڵ لە  ١٩شوێنی جیاجیا .هەروەك لە ڕۆژی ١ی حوزەیران ٣٢٢،٢٧٨ ،کەس لە ناو
خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان نیشتەجێکراون ،لەگەڵ ئەو کەسانەی تریش کە دەمێننەوە لە ناو
کۆمەڵگا خانەخوێکان و لە شوێنە نافەرمیەکان ژیان دەگوزەرێنن.
لەو کاتەی کورتهێنانی ئاوی خواردنەوەی خاوێن وەك نیگەرانیەکی مرۆیی لە ناو شاری موسڵ
دەمێنێتەوە ،هاوکارانی مرۆیی توانیویانە دابین کردنی ئاوی ڕۆژانە زیاد بکەن لە  ٤.٥ملیۆن لیتری
ئاوی ڕۆژانە بۆ  ٦.٤ملیۆن لیتری ئاوی ڕۆژانە ٢.٧٨ .ملیۆن لیتری ئاو ئێستا دەخرێتە تانکەری ئاو و
دەگەێندرێتە ڕۆژئاوای شاری موسڵ ،لەو کاتەی  ٣.٦٢ملیۆن لیتری ئاو دەخرێتە تانکەری ئاو بۆ
ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ.
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لە نێوان ١٦ی تشرینی یەکەمی  ٢٠١٦و ٢٨ی ئایاری  ،٢٠١٧کە  ١٣.٠٣٩کەس گواسترابوونەوە بۆ نەخۆشخانەکان بۆ
وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی تەنگەتاوی ،لەم ژمارەیە  ٦.٩٠٦کەس بە تەنها لە ڕۆژئاوای موسڵ ڕەوانەکراون لەو کاتەوەی
١٩ی شوباتی  – ٢٠١٧ڕێژەکەی ڕەوانەکردن بۆ نەخۆشخانەکان زیادی کردووە بە نزیکەی  ٥لەسەدا لەو کاتەوەی ٢١ی
ئایار .لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی ڕۆژئاوای موسڵ لە مانگی شوباتی  ،٢٠١٧و هەروەك لە ڕۆژی ٢٨ی ئایار،
 ٢.٩٩٧کەس چارەسەریان بۆ کرابوو لە خاڵەکانی سەقامگیرکردنی زەبری دەروونی لە نزیك ناوچەکانی بەرەی شەڕ لە
ڕۆژئاوای موسڵ.

بەهاناوەچوونی مرۆیی
خەڵکی بەردەوامن لە ڕاکردن لە ژێر بارودۆخە ئەستەمەکان ،کە خراپتریش بووە بەهۆی پلە بەرزەکانی گەرما .لەو کاتەی
دەستگەیشتن بە زانیاری باوەڕپێکراو لەبارەی بارودۆخەکانی ناو ڕۆژئاوای شاری موسڵ سنوردارە ،هاوکارانی مرۆیی
زانیاریان وەرگرتووە کە خۆراکێکی زۆر کەم لە ناو بازاڕەکان بەرجەستەن .لەگەڵ ئەوەشدا ،ڕاپۆرتکراوە کە زۆربەی خەڵکی
لە ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی داعش ژیان دەگوزەرێنن دەستیان نەگەیشتووە بە ئاوی خواردنەوەی خاوێن و دەرمانەکان بۆ چەند
هەفتە و مانگ دەبێت .لە کۆی گشتی ،نیگەرانیە ڕاستەقینەکان دەمێننەوە بۆ پاراستنی هاوواڵتیان لە ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی
داعش لە ڕۆژئاوای شاری موسڵ ،لەوێ کە  ١٨٠.٠٠٠کەس دەخەملێندرێن هێشتا لە ناوچەی گەڕەکی کۆنی موسڵ و
گەڕەکەکانی باکوری گەڕەکە کۆنەکەی موسڵ ژیان بگوزەرێنن.
لە خاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان ،هاوکارانی مرۆیی هاوکاری تەنگەتاوی دابین دەکەن ،لەوانە شوێنی سێبەر ،ژەمە
لێندراوەکان ،ئاو و ئاسانکاریەکانی خاوێن کردنەوە ،خزمەتگوزاریە تەندروستی و پزیشکیەکان – هاوکارانی پاراستنیش لە
ناو مەیدانن .لە ڕێگەی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە ،هاوکارانی مرۆیی پێش وەختە هاوکاری پاکێجەکانی تەنگەتاویان
داناوە بە درێژایی ڕێگاکانی ئاوارەبوونی جیاجیا بۆ هاوکاری کردنی زۆربەی ئەو خێزانانەی کە ڕادەکەن .لەگەڵ ئەوەشدا ،و
لە هەر شوێنێك بکرێت ،هەوڵەکان دەدرێن بۆ لەئەستۆگرتنی کاروانەکانی هەڵسەنگاندن لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت
دەستیان پێبگەێندرێت ،دوابەدوای دابەشکردنی هاوکاری تەنگەتاوی .لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی  ،٢٠١٦پاکێجەکانی
بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی وەك خۆراك و ئاو و کەل و پەلەکانی پاك و خاوێنی دابین کراون بۆ بەپەلە پڕکردنەوەی پێویستیە
مرۆییەکانی  ٢.٩ملیۆن کەس.
هاوکاران بەردەوامن لە کارکردن بۆ وەرگرتنی ئاوارەکانی موسڵ بۆ ناو خێوەتگەکان ،هەروەها بۆ دابین کردنی پەناگەی
تەنگەتاوی و هاوکاری لە ناوەوە و دەوروبەری موسڵ .لە ڕۆژی ٢٣ی ئایار ،خێوەتگەیەکی تازە ،ئەلسەالمیە ،١دەرگای
کرایەوە لە ناو حەمدانیە/لە قەزای نەمروود ،کە  ٣٠کیلۆمەتر لە باشوری موسڵەوە دوورە ،لەالی ڕۆژهەاڵتی ڕوباری دیجلە
– خێوەتگەکە توانایەکی هەیە بۆ نزیکەی  ١٠.٠٠٠شوێن .هەروەك لە ڕۆژی ٢٥ی ئایار ،زێلیکان ،لە پارێزگای نەینەوا،
بریتیە لە تازەترین شوێنی تەنگەتاوی کە تەواو بکرێت – شوێنەکە توانایەکی سەرەتایی دەبێت بۆ دابین کردنی  ٤.٣٠٠شوێنی
نیشتەجێبوون .پەناگە لە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان لە ئێستادا بەرجەستەیە بۆ نیشتەجێکردنی نزیکەی ٤٥.٤٦٨
کەس لە  ١٩شوێنی جیاواز  ٢.٩٠٥ -شوێنی نیشتەجێبوون بەرجەستەن لە  ١١شوێنی لەپێشینە ،و  ٤.٤٧٧شوێنی نیشتەجێبوون
لە هەشت شوێنی تر بەرجەستەن.
هەروەك ڕێژەکانی بریندارانی زەبری دەروونی بەردەوام وەك نیگەرانیەك دەمێنێتەوە ،لە هاوکاری کردنی وەزارەتی
تەندروستی حکومەت ،هاوکارانی مرۆیی توانای بەهاناوەچوونی تەنگەتاویان زیادکردووە لە دەوروبەری موسڵ لە ڕووی
دابین کردنی خزمەتگوزاری زەبری دەروونی ،چاودێری تەندروستی سەرەتایی و توانای ڕەوانەکردنی پزیشکی.
لەو کاتەوەی ١١ی ئادار ،پشکنینی بەدخۆراکی بریتی یە لە پڕۆسەیەکی بەردەوام لە شوێنەکانی گەیارە و حەمام عەلیل.
هەروەك لە ڕۆژی ١٦ی ئایار ،کۆی گشتی  ١٨.٤٣٥منداڵ کە تەمەنیان لە نێوان  ٥٩ – ٦مانگی دایە ( ٩.٥٢٦کچ و ٩.١٥٦
کوڕ) پشکنینیان بۆ کراوە ،و هەندێك لە  ٣٥٥منداڵ بەدخۆراکی خراپیان هەبوو و  ٨٨٤منداڵ بەدخۆراکی ناوەندیان هەبوو
ڕەوانەکرابوون بۆ بەڕێوەبردنیان و چارەسەرکردنیان لە سەنتەرەکانی چآودێری تەندروستی سەرەتایی ٩ .لەسەدای منداڵی ناو
خێوەتگە تازە کراوەکەی ئەلسەالمیە ١بۆ ئاوارەکانی موسڵ لە بەدخۆراکی چاکبوونەتەوە زیاتر لە دووهێندەی ڕێژەکەش
دەستنیشان کراوە لە نێوان مندااڵنی ئاوارەی موسڵ لە مانگی کانوونی دووەمی  .٢٠١٧بۆ چارەسەرکردنی ئەمەش ،هاوکارانی
مرۆیی دوو مانگی کۆمەکی لەسەر بنەمای پاقلەی سودانی دابین دەکەن بۆ چارەسەرکردنی بەدخۆراکی مندااڵنی کە تەمەنیان
لە نێوان شەش مانگی بۆ پێنج ساڵی دایە.
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کارە لەپێشینەکانی مرۆیی
هەشت مانگە ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان بۆ ئازادکردنەوەی شاری موسڵ لە دەستی داعش بەردەوامە ،پێویستیە مرۆییەکان بە
شێوەیەکی بەرچاو دەمێننەوە .لە ناو هەردوو ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەکان ،و لە نێوان هاوواڵتیانی زیان پێگەیشتووی ئەو
ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت .هەروەك دەستگەیشتنی مرۆیی دەکرێت ئەنجام بدرێت لە ناو ناوچەکانی
هاوواڵتی نشین لە شاری موسڵ ،گەیاندنی هاوکاری تەنگەتاوی هێلی کۆمەکی سەرەکی بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە پێویستیان
بە هاوکاریە ،لەوانە هاوواڵتیانی زیان پێگەیشتوو ،زۆر بە گرنگی دەمێنێتەوە.
نیگەرانیە ڕاستەقینەکان دەمێننەوە بۆ پاراستنی هاوواڵتیان ،بەتایبەتی لە ناو ڕۆژئاوای شاری موسڵ ،وبانگەشەی پاراستن
بەردەوام وەك کارێکی لەپێشینە بۆ کۆمەڵگای مرۆیی دەمێنێتەوە .کۆمەڵگای مرۆیی بەردەوامە لە نوێکردنەوەی بانگەشەکەی
بۆ هەموو الیەنەکانی ئەم ملمالنێیە بۆ پابەندبوون بە ناچاریەکانیان لە ژێر یاسای مرۆیی نێودەوڵەتی .دەبێت هاوواڵتیان بتوانن
ناوچەکانی ملمالنێ بەجێبێڵن بۆ ناوچەی سەالمەتتر ،و ئاست و جۆرێتی دەستگەیشتن دەبێت گەرەنتی بدرێن ،تاکو ئەو کەسانەی
کە پێویستیان بە هاوکاریە ،بەبێ گوێدانە شوێنەکانیان ،بتوانن هاوکاری بکرێن.
دووبارە دامەزراندنەوەی تۆڕێکی کارای فراوانی ئاو بریتی یە لە کارێکی سەرەکی ،هەروەك دەستگەیشتنی سنوردار بە ئاوی
سەالمەت مەترسی دروست دەکات لە باڵوبوونەوەی نەخۆشیەکان لە ڕێگەی ئاو و مێروولەوە .بەهەمان شێوەش دڵنیایی دان
لەوەی کە قوربانیانی زەبری دەروونی چارەسەری تایبەتی وەردەگرن لە کاتێکی گونجاو.

پاڵپشتی کردنی دارایی
هاوکارانی مرۆیی بەردەوامن لە جولەپێکردنی پاڵپشتی کردنی دارایی .هەروەك لە ڕۆژی ١ی حوزەیران ،پالنی
بەهاناوەچوونی مرۆیی ساڵی  ٢٠١٧بۆ عێراق ،کە داوای  ٩٨٥ملیۆن دۆالری ئەمەریکی دەکات ٣٤١.٤ ،ملیۆن دۆالری لێ
ی وەرگیراوە ،بەمەش بڕەکەی پاڵپشتی کردنی دارایی دەگاتە  ٣٤.٧لەسەدا .لە ژێر پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی
 ،٢٠١٧نزیکەی  ٣٣١ملیۆن دۆالر داواکراوە بۆ ئۆپەراسیۆنی موسڵ .لە ئێستادا ،سێ کۆمەکبەخشە سەرەکیەکان بریتین لە
حکومەتی ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بە بڕی ( ٨٤.٥ملیۆن دۆالر) ،کۆمیسیاری ئەوڕوپی بە بڕی ( ٥٨.٨ملیۆن
دۆالر) و حکومەتی یابان بە بڕی ( ٥٥ملیۆن دۆالر) .بەشداری کردنێکی پاڵپشتی کردنی دارایی بە بڕی  ١٠ملیۆن دۆالر
لەالیەن حکومەتی ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا تۆمارکراوە لە سیستەمی بەدواداچوونی دارایی لە ماوەی چەند ڕۆژی
ڕابردوودا.

زانیاری داهاتوو لەسەر بەهاناوەچوونی مرۆیی موسڵ لەو کاتەی کە زانیاری زیاتر بەرجەستە دەبێت باڵودەکرێتەوە.
بۆ پرسیارکردن ،پەیوەندی بکەن بە ،ئێنریکا گیاکۆبیgiacobbe@un.org, +964 751 135 2875 ،
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