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  نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی 
 

 ئازادکردنی شاری موسڵساڵیادی  لەبارەیق هەماهەنگیکاری مرۆیی لە عێرا ،مارتا ڕویداسخاتوو. لێدوانی 

هێزەکانی لەالیەن بە ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان  هێنان بووکۆتایی یەك ساڵەی ئەمڕۆ ساڵیادی  (:٢٠١٨تەموزی  ی٢١)بەغدا، 

لە مانگی داعش لەالیەن موسڵ  داگیرکردنی. نەینەوالە پارێزگای لە دەستی داعش شاری موسڵ  بۆ ئازادکردنیئاسایشی عێراق 

زۆری وکاولکاریەکی مرۆیی زۆری ئازارچەشتنی لەگەڵ مرۆیی کارەساتێکی بووە هۆی  ٢٠١٧بۆ تەموزی  ٢٠١٤حوزەیرانی 

نەتەوە هەڵسەنگاندنانەی کە لەالیەن ئەو ە لە ملمالنێکەی ناو موسڵ ڕابکەن. کناچارکران کەس یەك ملیۆن نزیکەی باڵەخانەکان. 

، قوتابخانەکان، پردەکاننەخۆشخانەکان، دۆزیوەتەوە کە ئەوەیان مرۆییەوە ئەنجام دراون  وهاوکارانییەکگرتووەکان 

کە داعش لە دوای چێندراوەکان  وبۆمبە مەترسیدارەکانتەقەمەنیە بەهۆی ببوون  پیس ووزە و چارەسەری ئاو ووێستگەکانی

  وون. بهێشت انییخۆی بەجێ

ببیندرێن، مرۆیی زۆر دەتواندرێ ساڵێك، دەستکەوتی دوای خاتوو. مارتا ڕویداس، هەماهەنگیکاری مرۆیی بۆ عێراق گوتی "

ڕێکخراوی  یەکگرتووەکان وهاوکارانینەتەوە حکومەتی عێراق، گەڕاونەتەوە بۆ موسڵ. کەس  ٨٧٠.٠٠٠نزیکەی ئێستا “

وشکۆمەندانەی  وخۆبەخشانەلە گەڕانەوەیەکی سەالمەت بۆ دڵنیابوون بەیەکەوە کاردەکەن  ونێودەوڵەتیناحکومی نیشتمانی 

   ."وگوزەرانژیان گەڕاندنەوەی  ودووبارەەوەی ژێرخانە زیان پێگەیشتووەکان، نۆژەنکردنموسڵ، نیشتووی دا ئاوارەکانی

لە دامەزراندووە هاوواڵتیانی موسڵ بۆ خێوەتگەی شەش کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران ڕێکخراوی 

دابین کردووە بۆ ئاوارەکان  وهاوکاریپاراستن زۆر پێویستەکانی  وخزمەتگوزاریەهەرێمی کوردستان  ولەنەینەوا پارێزگای 

دەکات  ئاوارانەئەو هاوکاری  ئەوەی کە لەگەڵڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ، ەکان. نافەرمی ولە دامەزراوەلە ناو خێوەتگەکان 

حکومەت  وچاودێریهەماهەنگی هاوبەشی سەنتەری  لەگەڵ دەکات وهاوکاری هەماهەنگی لەهەمان کاتدابگەڕێنەوە، کە ناتوانن 

ئاوارەکان بۆ بۆ ئاسانکاری کردن لە دووبارە خستنە ناوەوەی موسڵ لە کۆمەاڵیەتی سەرچاوەی دوو سەنتەری دامەزراندنی بۆ 

یەك لەسەر سێ ی یارمەتی پێشکەش کردووە بۆ نۆژەنکردنەوەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن ڕێکخراوی ناو کۆمەڵگا. 

ڕێنەوە بۆ قوتابخانە بگەداوە تاکو  وکوڕبە زیاتر لە نیو ملیۆن کچ  وتوانایدووبارە دەرگاکانیان کراونەتەوە قوتابخانە کە  ٦٣٨

 ٨٧.٠٠٠بۆ دابین کردووە ژەمەکانی تەنگەتاوی قوتابخانەیان  وحکومەتی ڕێکخراوی پڕۆگرامی خۆراکی جیهانناوخۆییەکان. 

 تاکوباخچەی ساوایان لە ڕۆژئاوای موسڵ لە مانگی ئادار  وچوارسەرەتایی قوتابخانەی  ١٤٥لە قوتابخانەی سەرەتایی  نیمندااڵ

 . ئایارمانگی 

تۆڕەکانی بە چاککردنەوەی دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی کردووە هاوکاری نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن ڕێکخراوی هەروەها 

ڕێکخراوی لە ساڵی ڕابردوودا، ئاوی خواردنەوەی خاوێن. لە گەیاندنی سوودیان وەرگرتووە کەس  ٨٠٠.٠٠٠لە  وزیاترئاو 

حاڵەتیان مەترسیدارە کە لەوەی ئەو نەخۆشانەی بۆ دڵنیابوون پارێزگایە داناوە لەم فریاکەوتنی ئۆتۆمبێڵی  ٥٣تەندروستی جیهانی 

زیانیان پێگەیشتبوو،  گەورەشەش نەخۆشخانەی لەو شوێنەی کە موسڵ، لە ڕۆژئاوای چاودێری زیاتر وەربگرن. دەتوانن 

خزمەتگوزاریەکانی چاودێری تەندروستی گواستۆتەوە بۆ گەیاندنی دوو نەخۆخشانەی مەیدانی جیهانی ڕێکخراوی تەندروستی 

نزیکەی بە سوود دەگەێنن دەکات کە چاودێری تەندروستی سەرەتایی شەش سەنتەری  وهاوکاریبۆ ئاوارە گەڕاوەکان تەنگەتاوی 

سندوقی نەتەوە ناو موسڵ داخستبوو،  ونەخۆشخانەکانی لە منداڵبوونقاوشەکانی زۆربەی داعش هەروەك ئاوارە.  ١٥٠.٠٠٠

وەختە هاوکاری  وپێشچووە  وپاراستن یانتەندروستی ئافرەتانی دووگ زۆرەکانی پێویستیەبەهانای یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان 

 ١٦هاوکاری ، ٢٠١٧لە ساڵی . ٢٠١٦کانوونی یەکەمی ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ لە مانگی کردووە لە ژوورێکی منداڵبوونی 

بۆ تەندروستی منداڵبوون ڕاوێژکاری  ٨٠٠.٠٠٠نزیکەی کردووە بە دابین کردنی نۆرینگەی چاودێری تەندروستی سەرەتایی 

سەقامگیرکردنی پڕۆگرامی بۆ شارەکە. ناردووە  وتیمەکانیبوون منداڵتەندروستی گەڕۆکی نۆرینگەی  وشەش وکچانئافرەتان 

دووبارە  وکاردەکات بۆ، بنیاتناوەتەوەژێرخانی  دووبارەلەم کەرتانەش  بۆ پەرەپێدانڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان 

 ئاو بەردەوامی پێدەدات لە ناو موسڵ.  وکۆمەکی وپەروەردەکارەبا کە ئەمەش تەندروستی  هێلیبنیاتنانەوەی 

 

 

 



www.unocha.org 
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.  

 

 ٤٣.٧٠٠لەو کاتەوەی ئازادکردنی موسڵ، تیمەکانی پاککردنەوەی مین لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مین زیاتر لە 

، زانکۆکان، قوتابخانەکان، پردەکانلە شەقامەکان، بۆمبی چێندراو،  ١.٠٠٠ە تەقەمەنی مەترسیداریان البردووە، لەوان

لە ناو شاری موسڵ. لەگەڵ ئەوەشدا،  وباڵەخانەکانی شارەوانیئاو  ووێستگەکانی چارەسەری، نۆرینگەکان، نەخۆشخانەکان

ککردۆتەوە لە تەقەمەنی پازۆر گرنگی ژێرخانی شوێنی  ٥٥٠تاوەکو ئەمڕۆ نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مین ڕێکخراوی 

وئاوارە موسڵ دەدات بۆ هاوواڵتیانی خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان دووبارە دەستپێکردنەوەی مەترسیدار، کە ئەمەش ڕێگە بە 

 ١.٢٠٠بۆ زیاتر لە دابین کردووە هاوکاری یاسایی  نیشتەجێکردن بۆ نەتەوە یەکگرتووەکان پڕۆگرامی ڕێکخراوی. گەڕاوەکان

نیشتەجێبوونیان، پێویستیەکانی بۆ پڕکردنەوەی گەڕەك لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ  ١٢لە ناو ئاوارەی گەڕاوە سەرۆك خێزانی 

، لە ڕۆژئاوای موسڵزیانیان پێگەیشتووە بەهۆی ملمالنێ کە  خانووی نۆژەنکردۆتەوە ٢٥٧ وهەروەها وموڵكمافەکانی زەوی 

 بگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە. تاکو کەس  ٣٠٠٠نزیکەی ئەمەش ڕێگە دەدات بە 

پالنی بەهاناوەچوونی عێراق.  ولەسەرانسەریدەمێنێتەوە لە ناو موسڵ مرۆیی پێویستی چڕوپڕی ئەم دەستکەوتانە، سەرەڕای 

بە پێدانی ملیۆن کەس کە پێویستیان بە هاوکاریە  ٣.٤نزیکەی بە ، کە ئامانجی بریتی یە لە گەیشتن ٢٠١٨بۆ ساڵی مرۆیی 

ئارام دڵ "لەو کاتەی پاڵپشتی دارایی کراوە. لەسەدای  ٥٤تەنها بە ژیان،  وبەردەوامیدانڕزگارکردنی ژیان هاوکاری لەپێشینەی 

کە کەسانەشی  وئەولە ئاوارەییدا دەمێننەوە ملیۆن کەس لە ناو عێراق  ٢نزیکەی ژیان دەگەڕێتەوە بۆ موسڵ، دەبینی دەگرێت کە 

خاتوو. ڕویداس بەرەنگاریێکی زۆر دەبنەوە،" ڕووبەڕووی ئازادکراوەکانی تر هەڵبژاردووە  وناوچەگەڕانەوەیان بۆ شارەکە 

زۆر پێویستیە بۆ پڕکردنەوەی دەبێت تر ملیۆن دۆالری ئەمەریکی  ٢٦٠.٥بە پێویستیان بەپەلە "هاوکارانی مرۆیی گوتی. 

ئاشتی ئەوان شایەنی . وئاوارەبوونبەهۆی ملمالنێ کە بۆ چەندین ساڵە ئازار دەچێژن ئەو عێراقیانەی گرنگەکانی 

 بەبێ دواکەوتنی زیاتر."ژیانیانن  وئاساییبوونەوەی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکایە پەیوەندی بکەن بە: بۆ زانیاری زیاتر، 
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