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                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

  (2017 دووەمیکانوونی  ی29 –دووەمکانوونی ی 23)  18ڕاپۆرتی بارودۆخ  ژمارە. 

 
 

بە لەبەر گۆڕانی بارودۆخەکە  کراوە. مرۆیی ئامادەکاروباری ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی 
 ٧١٠٢ شوباتیی 6ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .گۆڕانکاریان بەسەردابێتلیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون ئەگەری هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان کە بە  ،هەڕەمەکی

 باڵودەبێتەوە. 

 هەواڵە سەرەکیەکان

  کەس لە   161,208، کە ٧١٠٢کانوونی دووەمی ی ٧٩هەروەك لە
لەوەتەی تەنگەتاوی موسڵەوە. بەهۆی ئاوارەییدا ژیانیان گوزەراندووە 

ئاوارەبوون، بە کۆمەڵ کەس   188,000لەقەیرانەکە، هەندێك دەستپێکی 
 ئاوارە گەڕاونەتەوە.  30,000لەگەڵ نزیکەی 

 

  نیگەرانیەکی لە ئاوی خواردنەوە کە وەك  هەیەبەرچاو کورتهێنانی
هاوکارانی وە. دەمێنێتەشاری موسڵ سەرەکی مرۆیی لە ڕۆژهەاڵتی 

ئاو دەکەنە مەتر سێجا 1,300  ڕۆژانەلە ئێستادا کاروباری مرۆیی 
بۆ  کاتیقەبارەیەکی تەنها بریتی یە لە  شئەمەهەرچەندە ، تانکەری ئاو

 کارادەبێت.ئاو تۆڕی  کووەهەتائەو کەسانە کردنی هاوکاری 
 

  لە دەمێننەوە  دابەرزیلەو پەڕی دەروونی  زەبریبریندارانی ژمارەی
لە ڕۆژی هاوواڵتیانی بریندار  1,675نزیك ناوچەکانی بەرەی شەڕ.

 ،٧١٠٢انوونی دووەمی ی ک٧٢ کوەوە تا٧١٠٢ی تشرینی یەکەمی ٠٢
نێردراون بۆ نەخۆشخانە سەرەکیەکانی هەولێر بۆ وەرگرتنی چاودێری 

 ٢١نەشتەرگەری نەخۆشخانە مەیدانیەکەی لەوەتەی دەروونی.  زەبری
دەرگای کرایەوە، کانوونی دووەم ی ٨لە ڕۆژی بەرتلە قەرەوێڵەیی کە لە 

زەبری برینەکانی چارەسەریان بۆ ئەنجام دراوە بۆ نەخۆش  ٢٠٧
  نەشتەرگەری گەورە ئەنجام دراون.  ٠١٢ ودەروونی 

 

  دووبارە دەرگاکانیان قوتابخانە  ٢١شاری موسڵ، لە ڕۆژهەاڵتی
 دەست بە چااڵکیە پەروەردەییەکان بکەنەوە. منداڵ  23,000کانوونی دووەم، کە ڕێگە دەدات زیاتر لە ی ٧٧لە ڕۆژی وە کراوەتە

682,000 
لە ناوەوە و دەرەوەی  کەس

پاکێجەکانی  خێوەتگەکان

تەنگەتاوی بەهاناوەچوونی 

کەل و ئاو و خۆراك و 

پەلەکانی پاك و خاوێنیان 

ی ٠٢وەرگرتووە )لەوەتەی 

 تشرینی یەکەم(

816,000 
کەس لە ناوەوە و دەرەوەی 

خزمەتگوزاریەکانی خێوەتگەکان 

ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و 

)لەوەتەی  خاوێنی وەردەگرن

  ی تشرینی یەکەم(٠٢

412,500 
ڕاوێژکردنی پزیشکی 

دابین کراون )لەوەتەی 

 ی تشرینی یەکەم(٠٢

161,000 
کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون 

بەهۆی شەڕکردن لە ناو 

ی ٠٢شاری موسڵ )لەوەتەی 

 تشرینی یەکەم(

140,000 
کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون 

شوێنە بۆ ناو خێوەتگەکان و 

  تەنگەتاویەکان

7,500 
لەبەردەستدان بۆ تازە شوێن 

بۆ ناو خێوەتگەکان گەیشتوان 
شوێنە تەنگەتاویەکانو   

     ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی

بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە، شاری موسڵ بۆ ڕۆژهەاڵتی حەسەن شام خازر و لە خێوەتگەکانی ئاوارەکان گەڕانەوەی ڕابردوو، لە هەفتەی 
ژیانیان لە ئاوارەییدا کەس 161,208 کانوونی دووەمی ٧٩لە ڕۆژی تی شاری موسڵەوە بەردەوامی هەیە. لە ڕۆژهەاڵئاوارەبوونی تازە بەاڵم 

ئەم لە ماوەی  بوونئاوارە کەس  7,200زیاتر لە کانوونی دووەم، سەرەڕای ی ٧٢ڕۆژی  ژمارەیهەمان کەم بە شێوەیەکی گوزەراندووە، 
 . هەفتەیەدا
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بۆ دابین ئاسایشی گەڕەکی زیاتر کاروباری مرۆیی بەردەوامە لە فراوانبوون لە ناو ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ، هەروەك هاوکارانی دەستگەیشتنی 
بە هاوکاری مرۆییە کەسانەی کە پێویستیان  ی ئەوزۆرژمارەیەکی بۆتە هۆی زیادبوونی ئەمەش ئاسایشی عێراقیەوە. هێزەکانی دەکرێت لەالیەن 

کێکە ووزە و ماددەکانی پاك و خاوێنی ئاو و کۆمەکیەکانی خۆراك، هاوکاری فرە کەرت لەوانە تیایدا پاکێجەکانی ڕابردوودا، لە هەفتەی بگرن. یوەر
کاتێك کانوونی یەکەم، ی ٨. لەوەتەی کەس لە ناو گەڕەکەکانی ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ 69,000بەسەر زۆر بەخشەکان دابەشکرابوون 

نزیکەی گۆگجەلی(، شاری موسڵ بە شێوەیەکی تەواو)بێجگەلە لە ڕۆژهەاڵتی ئەنجام دران فرە کەرت یەکەم جار کۆمەکی دابەشکردنەکانی 
 . وەرگرتفرە کەرتیان کۆمەکی پاکێجەکانی لە ناو ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ کەس  313,700

 
لە ن دەگوزەرێنن گەڕەك ژیا 75لە کەس   885,000دووەم نزیکەیکانوونی ی 27هەروەك لە شاری موسڵ، قائیمقامی  ووتەیبە گوێرەی 
 بەرنامەدانان. بۆ هاوکاری کردنی پشتڕاستکراوەتەوە ئەم ژمارەیە لە ئێستادا ئازادکراونەتەوە. لەو ساتەوەی شاری موسڵ کە ڕۆژهەاڵتی 

 

ناوچەیەك هەرچەندە کاتێك دەتواندرێت دەستی پێبگەێندرێت. ئەوەی کە گەڕەکێك لە دوای گەورە بەپەلە کێشەیەکی بریتی یە لە خۆراك بە بەردەوامی 
خۆراك و  دەستیان بگات بە بازاڕە نزیکەکان زۆربەی جار دەتوانن بە ئازادی بجولێن  زیاتردەتوانن خەڵکی تێدا بەرجەستە دەکرێت و ئاسایشی 

ئۆپەڕاسیۆنی قۆناغە سەرەتاییەکانی دابین کراوە لە ماوەی ئاسایشیان بۆ شارەکە کە بەشەکانی لە زۆربەی دەست بەکاربوونەتەوە بازاڕەکان . بکڕن
ی ٠٢تاکو  ٧لە ڕۆژی چاودێری کردنی سەر بە حکومەتی ناوەندی، هەماهەنگی و هاوبەشی سەنتەری بە گوێرەی ئاسایشی عێراقی. هێزەکانی 

 بەشە 6,071خۆراك، لەوانە دابەشکردنی گشتی سیستەمی دابەشکردووە لە ڕێگەی خۆراکی کەل و پەلەکانی بازرگانی وەزارەتی کانوونی دووەم 
لە خۆراکی ووشكی پارچەی  4,376کۆچ و کۆچبەران وەزارەتی هەروەها برنج.  بەشە 4,665و چێشتلێنان، ڕۆنی کارتۆنی  6,104شەکر، 

توز شاری موسڵ، لە ڕۆژهەاڵتی خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن پارچەی  7,000ناوەران دابەشکردووە و هەولێر و ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ و 
 ناوەران دابەشکردووە. خورماتوو و 

 
کاروباری هاوکارانی دەمێنێتەوە. لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ نیگەرانیەکی مرۆیی سەرەکی کە وەك ئاوی خواردنەوە بەرچاو هەن لە کورتهێنانی 

بۆ  کاتیقەبارەیەکی تەنها ڕۆژانە، هەرچەندە ئەمەش بریتی یە لە ئاوەوە تانکەری مەتر سێجا دەکەنە  1300ئاو بە بڕی لە ئێستادا مرۆیی 
پێنج لەو  یەكتەنها ی شاری موسڵ لە ئێستادا کارا نین، و ڕۆژهەاڵتئاو لە تۆڕی زۆرینەی ئاو کارا دەبێت. تۆڕی هەتاکو ئەو خەڵکە یارمەتیدانی 

بە بۆ دەستگەیشتن ئەنجام دراون هەوڵەکان ڵسەنگاندنی بۆ کراوە بۆ زیانەکەی. هەدیجلە ڕوباری ڕۆژهەاڵتی چارەسەری ئاو لەالی ووێستگانەی 
ڕێگری باڵەخانەکە لە نزیك شەقامی بە درێژایی نەبوونی ئەمن و ئاسایش بەاڵم ئەم هەفتەیە، چارەسەری ئاو لە ماوەی ووێستگانەی یەکێك لەو 

   کردووە لە دەستگەیشتن پێی. 
 

شەڕ بە بەرزی دەمێنێتەوە، لەگەڵ زۆربەی حالەتەکانی زەبری دەروونی پێویستیان بە  رەیبە اوچەکانینلە  ی زەبری دەروونیقوربانیان ڕێژەکانی
، زیاتر لە ٧١٠٢ی کانوونی دووەمی ٧٢تا  ٧١٠٢ی تشرینی یەکەمی ٠٢بۆ شاری هەولێر. لە ڕۆژی  شاری موسڵلە ڕۆژهەاڵتی  ڕەوانەکردنە

 نەخۆشخانە مئەلەوەتەی هاوواڵتیانی بریندار ڕەوانەی نەخۆشخانە سەرەکیەکانی هەولێر کرابوون بۆ وەرگرتنی چاودێری زەبری دەروونی.  1,675
بۆ چارەسەریان بۆ کراوە نەخۆش  312دەرگای کراوەتەوە، کانوونی دووەم ی ٨لە ڕۆژی بەرتلە لە  یەییقەرەوێڵە 50نەشتەرگەری مەیدانیەی 
  گەورە ئەنجام دراون. نەشتەرگەری  107 و زەبری دەروونیبرینەکانی 

 
 زیادبوونی نیگەرانیە مرۆییەکان و ،کە لە ژێر کۆنتڕۆڵی داعشنتەلعەفەر، ڕێگای شاری موسڵ و ژئاوای ڕۆ بۆمرۆیی نیە دەستگەیشتنێکی هیچ 
شاری بۆ ناو ڕۆژئاوای  پچڕاونبازرگانی کانی گەورە ڕێگازۆربەی  بۆ زیاتر لە دوو مانگ دەبێت، .ناوچانە لەمهاوواڵتیان بۆ لەش ساغی  هەن

 شارەکە.نی ڕۆژئاوای ناو بەشەکادەجولێت بۆ کە شەڕو ڕووبەڕووبوونەوە  اتەیک بۆ ئەو دادەنێن جیاواز مرۆیی سیناریۆیبۆ پالن  هاوکارانموسڵ. 

 

 پاڵپشتی کردنی دارایی

بانگەشەی بەپەلەی حەوت لەسەدای نەوەد و بۆ ئۆپەڕاسیۆنەکە. پاڵپشتی کردنی دارایی پێکردنی ەجولبەردەوامن لە مرۆیی هاوکارانی کاروباری 
بۆ داوە ئەمەش ڕێگەی بە هاوکارانی کاروباری مرۆیی . وەرگیراوەئۆپەڕاسیۆنەکە  بۆ ئامادەکاری ،دەرچووە ٧١٠٢کە لە مانگی تەموزی ، موسڵ

مانگی کانوونی یەکەم، هاوکارانی کاروباری لە ناوەڕاستی هەڵمەتەکە.  یەکەمیهەنگاوەکانی کەس لە ماوەی سەدان و هەزاران بە دەستگەیشتن 
 بڕی دەیخەملێنێت کە ٧١٠٢ساڵی عێراق لە  بۆمرۆیی بەهاناوەچوونی پالنی لە  پێشکەشکردبەرەوپێشوەچوونیان  جێبەجێکردنیپوختەیەکی مرۆیی 

بۆ  داواکراوەملیۆن دۆالری ئەمەریکی  570 ، بە نزیکەیبڕە پارەیەلەو ملیۆن عێراقی.  5,8پێویستە بۆ گەیشتن بە ملیۆن دۆالری ئەمەریکی  930
 ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ. 

 
 
 
 
 
 
 



٠٨عێراق: بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ ژمارە  | 3 

.  
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) | Iraq 
Coordination Saves Lives | unocha.org | @OCHAIraq | facebook.com/OCHAIraq | unocha.org/iraq 

 

 

 مرۆیی  چوونیبەهاناوە

 بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەچوونی

  ویستیەکان:پێ 

  لە ڕێگادان بۆ ناو یان  ،دەتواندرێت دەستیان پێبگاتلەو ناوچانەی کە تازە خێزانە ئاوارەکان
 هاوکاری دەستگەیشتنی بەپەلەیە بۆ پێویستیان بە ،شوێنە تەنگەتاویەکانو  نائاوارەبووی خێوەتگەکان
 . کانەخزمەتگوزاریو سەرەکی 

 بەهاناوەچوون:  

 ،3,399 هاوکارانی کاروباری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە لەماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە 
زۆربەی منداڵ.   8,440ئاوارە دەگەێنێت، لەوانە  15,345سوود بەخێزان کە   2,857دابەشکردووە بەسەر پێداویستیەکانی تەنگەتاویان

 لەسەر ڕێگای سەرەکی موسڵ پێشوازی کردنی ئاوارەکانسەنتەری نە ئەو خێزانە ئاوارانەی کە دەگە بەسەرپێداویستیەکان دابەشکرابوون 
 کەس(  4,302) حاج عەلیبنکەی ئاسمانی گەیارە و تەنگەتاوی شوێنەکانی دوابەدوای ئەویش کەس(  7,922کەرکوك و کارگەی قیڕ) -

   کەس(.   9و خێوەتگەی قەیماوە ) کەس(79کەس( و خێوەتگەی دیبەگە ) 1,420)نەرگیزلە خێوەتگەی کەس(  768خێوەتگەی خازر)و 
 

 میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەی تشرینی یەکەم، هاوکارانی کاروباری ٠٢وەتەی دەستپێکی ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ لە ڕۆژی لە 
 هاوکاری کراونکەس   30,199، لەو ژمارەیەمنداڵ( دابەشکردووە 147,921کەس )لەوانە  268,947بۆ پێداویستیەکانی تەنگەتاویان

  اوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. نلەو 

  پێداویستیەکی خۆراکی بەهاناوەچوونی بەپەلە،  پارچەکانی کیلۆگرام لە 12پێك دێن لە میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە پێداویستیەکانی
ئاو. لەو هەڵگرێکی و  ی لە بوتڵکراوئاوی خواردنەوەتری یل 12هەفتە،  یەك بۆ ماوەی دەکاتبەشی یەك خێزان  کەپاك و خاوێنی 

  .ئافرەتان پێداویستیەکیدا لەوانە انپێداویستیانە تیایهەروەها ئەو  ،شوێنەی کە دەکرێت

  :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

 لە  لە دابەشکردنی کۆمەکی لە یەك وەبوونەتەبەرەنگاریەکان  لە هەندێك دووچاریاوکارانی کاروباری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە ه
  لە شوێنی دابەشکردنی کۆمەکی. ئەمن و ئاسایش لە ئامادەکاریەکانی ناڕێکی  بەهۆی ی تازە ئازادکراوناوچە

 هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە 

 :پێویستیەکان

 نیشتەجێکراون، لەگەڵ لە ئێستادا لە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان  ئاوارە  139,504زیاتر لە
 .ژیان دەگوزەرێننلە ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان و شوێنە نافەرمیەکان ئاوارانەی کە ماونەتەوە  ئەو

  توانا بۆو کۆی گشتی پڕبوونەتەوە  دائێستالە  ئەل عەلەمو  خازرقەیماوە و حەسەن شام و خێوەتگەکانی 
شوێنی ڕەشماڵ لەبەردەستدان  800ئێستا  .لەو ناوچانە سنوردارەخێزانە ئاوارەکان نیشتەجێکردنی 

خێوەتگەکانی درێژکردنەوەی بنیاتنان و بۆ شوێنی خۆیان. گەڕاونەتەوە هەروەك هەندێك لە ئاوارەکان خازر، ناو خێوەتگەی دووبارە لە 
حاج عەلی بنکەی ئاسمانی گەیارە و تەنگەتاوی شوێنەکانی جەدعە و خێوەتگەی درێژکردنەوەی . بەردەوامنحەسەن شام چەمەکۆر و 

   ئەوانیش بەردەوامیان هەیە. 

 ەهاناوەچوون:ب

 ئامادە  تپێشبینی دەکرێ کەشوێنی ڕەشماڵ،  1,000 یەکەم حەمام عەلیل، وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران بەردەوامە لە بنیاتنانی خێوەتگەی لە
ئەلسەماح دەستی کردووە بە وەرگرتنی ئاوارەکان، خێوەتگەی . داهاتوو هەفتەیلەگەڵ ئاسانکاریەکانی ئاو و تەوالێت و حەمام لە  بکرێن

هەرچەندە خزمەتگوزاریەکانی ئاو و تەوالێت و حەمام هێشتا تەواو نەکراون. هاوکارانی هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە لەگەڵ 
ردنی ژمارەی ئەو ئاوارانەی کە دەگوازرێنەوە بۆ ئەم هاوکارانی ئاوو ئاوەڕۆ بانگەشە دەکەن لەگەڵ دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی بۆ سنوردارک

 . دابین دەکرێن ەکانخێوەتگەیە هەتاکو خزمەتگوزاری

  لەگەڵ دەسەاڵتدارانی کاردەکەن ئاو و ئاوەڕۆ و  هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگەگروپی ، ٤جەدعەخێوەتگەی درێژکراوەی لە
 دامەزراندنیان. بۆ تەواوکردنی بنیاتدەنێن ئەو خزمەتگوزاریانە کە ناوخۆیی 

  

 ڕێگریەکان:ۆشاییەکان و ب

  لە بەتایبەتی هەندێك خێوەتگە دەستنیشان کردووە، هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە هەندێك دووبارەبوونەوەی چااڵکیەکانی لە گروپی
چارەسەرکردنی ئەم پەرەپێدەدات بۆ مەیدانی  دابەشکردنی دیاریکراویڕێ و شوێنەکانی گروپەکە کەل و پەلە ناخۆراکیەکان. دابەشکردنی 

 کێشەیە. 
 

268,947 
بە  هاوکاری کراون کەس

پێداویستیەکانی  پێدانی
 بەهاناوەچوونیمیکانیزمی 

ی ٠٢)لەوەتەی  بەپەلە
 تشرینی یەکەم(

7,491 
شوێن لەبەردەستدان بۆ تازە 
گەیشتوان بۆ ناو خێوەتگەکان 

 و شوێنە تەنگەتاویەکان
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 پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان 

 پێویستیەکان:

  تیایدا لەوانە ئەو ناخۆراکیەکانەخەڵکی لە ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەکان پێویستیان بە کەل و پەلە .
خێزانە ئاوارانەی کە لە پەناگەی کاتیدا نیشتەجێن، ئەو کەسانەی تریش کە لەگەڵ خێزانە خانەخۆییەکان 

خۆیاندا دەمێننەوە یان دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانی  شوێنیلە  دەمێننەوە و کەسانی تری زیان پێگەیشتوو
 خۆیان. 

  گەرمکەرەوە و سووتەمەنی، جل و بەرگی ڕەشماڵی وەرزی زستانی لەوانە وەرزی زستان،هاوکاری ،
 بریتین لە پێویستیە لەپێشینەکان.  هێشتا گەرم و بەتانیەکان

 بەهاناوەچوون: 

  2,761دابەشکرابوون وپێداویستیەکانی کەل و پەلی ناخۆراکی لە ناو خێوەتگەکان   2,123ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە،لە ماوەی  
دابەشکرابوون. لەگەڵ ئەوەشدا،  پێداویستیەکانی کەل وپەلی ناخۆراکی بۆ خێزانە زیان پێگەیشتووەکان لە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە

  تووە لە هەردوو دامەزراوەکانی ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگە. خێزان کەل و پەلە سەرەکیەکانی وەرزی زستانیان وەرگر  2,201

  گەیاندۆتە هاوکاریکەل و پەلی ناخۆراکی دابەشکراون، کە  پێداویستیەکانی  79,289گشتیلەوەتەی دەستپێکی بەهاناوەچوونەکە، کۆی 
فەرشە  ،گەرمکەرەوەکان  پێداویستیە سەرەکیەکانی وەرزی زستان لەوانە  18,761لەگەڵ ئەوەشدا، کۆی گشتیکەس.  475,734
پێداویستی  61,368هەندێك لە کەس.  112,566نەوت دابەشکراون، هاوکاری گەیاندۆتە زیاتر لە جلیکانەکانی  ،سووتەمەنی ،گەرمەکان

 کەسی کردووە.  368,208لە زیاتر ن، کە هاوکاری دابەشکراوجل و بەرگ ئەوانیش 

  و  تەباخەکانو  تەواوکاری یەکانو لێف ەکانبەتانی ، وەکوزستان وەرزیلە هەفتەی ڕابردوودا، کەل و پەلە تەواوکاریەکانی
خێزان هاوکاری کراون بە پێدانی کەل و   68,583گشتی،سەرۆك خێزان. لە کۆی   308بۆ زیاتر لەگەرمکەرەوەکان دابین کرابوون 

  . ٧١٠٢ی تشرینی یەکەمی ٠٢پەلەکانی تەواوکاری وەرزی لەوەتەی 

  دەستپێشخەریەکانی پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان لە ماوەی ئەم هەفتەیە بە شێوەیەکی سەرەکی جەختیان کردۆتەوە لەسەر
یزلە و قەیماوە و ئەلعەلەم و شوێنە تەنگەتاویەکانی بنکەی ئاسمانی گەیارە و حاج خێوەتگەکانی دیبەگە و زێلکان و حەسەن شام و ونەرگ

 یەكو  شێخان، دوو الدێ لە قەزای موسڵالدێ لە قەزای   20زیاتر لەعەلی. دابەشکردنەکانی دەرەوەی خێوەتگە ئەنجام درابوون لە 
 قەزای تەلکێف. دوو الدێ لە تکریت و تەلعەفەر و الدێ لە قەزاکانی 

  دابەشکردنەکانی جەختیان کردۆتەوە لەسەر بە شێوەیەکی سەرەکی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان پەناگە و هاوکارانی بەهاناوەچوونی ئێستای
پێداویستی دابەشکردنەکانی یان تەنگەتاوی پەناگەی پێداویستی پەناگە وەکو دەستپێشخەریەکانی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان، لەوکاتەی 

 سنورداربوون.  پەناگەداپۆشینی 

  بۆ  گەتاویەکانو شوێنە تەنپەناگە لە ناو خێوەتگەکان بۆ دابین کردنی دانراون هەتاکو ئێستا ڕەشماڵی خێزانی  29,159کۆی گشتی
 کەس.  174,950 نزیکەی 

  ی ٠٢لەوەتەی دابەشکراون داپۆشینی پەناگەی تەنگەتاوی پێداویستی  2,448و پەناگەی تەنگەتاوی پێداویستی  3,684کۆی گشتی
 کەس.  37,000زیاتر لە کە سوود دەگەێنێت بە تشرینی یەکەم، 

 

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

 شوێنانەی کە لەو بۆشایی سەرەکی کە ڕاپۆرت کراوە بریتی یە لە چێشتلێنان و سووتەمەنی گەرمکەرەوەکان لە هەندێك لە خێوەتگەکان و 
 دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت. تازە 

 ئەمن و ئاسایش بۆ ڕێگریەکانی بەهۆی سنوردارە بۆ هەندێك لە هاوکارانی مرۆیی هێشتا ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ  دەستگەیشتن بە
 ڕێکخراوەکەیان

 

 ئەمن و ئاسایشی خۆراك  

 :پێویستیەکان

 خەڵکانی زیان پێگەیشتوو لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت،خێزانە ئاوارەکان ، 
پێدانی پارچەکانی خۆراکی ووشك. ئەم دوابەدوای  ،پێویستیان بە خۆراکی ئامادەکراوە بۆ خواردن

 . نی پشکنینی ئاوارەکان و خێوەتگەکانلە کاتی گەیشتنیان بە شوێنەکاهاوکاریە بۆ ئاوارەکان دابین کراوە 
 

 لەبارەیڕاپۆرت دەکەن  ، خێزانەکاندەستیان پێبگەێندرێت چانەی کە تازە دەتواندرێتناو ولە 
گشتی سیستەمی دەستیان ناگات بە  هەندێك لەو کەسانە سنوردار، ژیان و گوزەرانیدەرفەتەکانی 
     . خۆراكدابەشکردنی 

 

475,734 
کەس هاوکاری کراون بە 

پێدانی پێداویستیەکانی کەل و 
پەلە ناخۆراکیەکان لەوەتەی 

ی تشرینی یەکەم ٠٢  

42,086 
بە هاوکاری کراون کەس 

 یخۆراك پارچەکانیوەرگرتنی 

ی کانوونی ٥١ – ٩لە  ەڕۆژ ٠٣

  ٧٣٥٢دووەمی 
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 :بەهاناوەچوون

  خێزان کە دەکاتە   11,494ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، هاوکارانی گروپ پارچەکانی خۆراکی ووشکیان دابەش کردووە بۆلە ماوەی
 تەنگەتاوی بنکەی ئاسمانی گەیارە و شوێنەکانی کەس( کەوتوونەتە25,515) .خێزان کە دەکاتە  5,103،لەو ژمارەیە کەس(، 42,086)

( ئەوانیش پارچەکانی خۆراکی کەس16,571کە دەکاتە ) خێزان 6,391حەسەن شام.و خازر لە خێوەتگەکانی جەدعە و  ی وحاج عەل
  تەل تیبە لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ خەزرا، قادسیە، قودس، تامیم، بەکرد، شۆکاك، عادین، گەڕەکەکانی ووشکیان وەرگرتووە لە

 ناو کەس( لە  47,249خێزان کە دەکاتە ) 12,370خۆراکی ئامادەکراوی خواردنیان دابەشکردووە بەسەر  پارچەکانی  هاوکارانی گروپ
 .شاری موسڵڕۆژهەاڵتی  لە و گامیە موحەرەبین میشراق، قادسیە، ئەلعال، وەحدە، حدبا، بلدیەت، تەحریر و  گەڕەکەکانی

 (ئاوارەکان)سەنتەری پێشوازیکردنی  لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵی لە خۆراکی ووشك پارچەکانی   4,376وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران  
ەنتەری پێشوازی کردنی سلە )ناوەران  لە هەولێر لە )گەڕەکەی نیشتەجێبوون( لە ووشكی لە گەیارە دابەشکردووە.پارچەکانی خۆراکی 

)سەنتەری  بۆ خواردنی دابەشکردووە لە ئامادەکراوخۆراکی  پارچەکانی  7,000هەروەها وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانئاوارەکان(. 
 پێشوازی کردنی ئاوارەکان(. توز خورماتوو و ناوەران لە )سەنتەری  لەپێشوازی( لە ناو شاری موسڵ و

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

  ناو خێوەتگەکانبۆ مەڕومااڵت لە شوێن نەبوونی و ، نەینەواهەولێر و پارێزگاکانی لە نێوان مەڕومااڵت لەسەر جوالنەوەی ڕێگریەکان ،
  . بۆ خێوەتگەکانبگوازرێنەوە  یان ناتوانن نایانەوێتلەو کەسانە مانای ئەوە بووە کە هەندێك 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

  تەندروستی سەرەتایی و ناوەندی زیاتر پێویستن لە بە شێوەیەکی بەرچاو خزمەتگوزاریەکانی
 ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ و ناوچەکانی دەوروبەر.

  شارەزایانی بە پێویستیان زیاتر نە مەیدانیەکان و نەخۆشخازەبری دەروونی سەقامگیرکردنی خاڵەکانی
 دانراوە کە زیاد بکرێن. نەخۆشخانە مەیدانیەکان ژمارەی هەروەك زەبری دەروونیە، 

 :بەهاناوەچوون

 ڕاوێژکردن لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە. لەو ژمارەیە،   25,059هاوکارانی تەندروستی ڕاپۆرتیان کردووە بۆ کۆی گشتی
 ساڵی ئەنجام درابوون. ٢بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی ڕاوێژکردن   4,151

  ،حالەت ڕەوانە کران بەهۆی   191ڕاوێژکردنی چاودێری تەندروستی ئافرەتانی دووگیان ڕاپۆرت کرابوون، لەگەڵ   3,158لەم هەفتەیە
  تەندروستی دەروونی تۆمارکرابوون.  ڕاوێژکردنی  136ە ماوەی دووگیانی یان منداڵبوون.ئاڵۆزیەکان ل

  لەو ناوچانەی کە منداڵە  415,000کە بە ئامانجگرتنی سۆریکە ئیفلیجی و کوتان لە دژی هەڵمەتێکی کانوونی دووەم، ی ٧٢تاکو  ٧٧لە
لە ئێستادا چاودێری دەکات بۆ ێکخراوی تەندروستی جیهانی ڕنەینەوا ئەنجام دران. پارێزگای لە  تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت

 لە ڕێگەی ئەم هەڵمەتەوە هاوکاری کراون. چەند منداڵ لەوەی کە بڕیاردان 

  بەخشیوە نەشتەرگەری پێداویستی  20نی مەدەنی سەر بە یەکێتی ئەوڕوپا، پاراستمیکانیزمی لە ڕێگەی نەرویج، فەڕەنسا و حکومەتەکانی
پێویستیەکانی بۆ خزمەتکردنی ڕزگارکردنی ژیان تەواوی دەرمانەکانی و نەشتەرگەری،  2,000ئەنجامدانی تەواو دەکات بۆ  یبەشکە 

 فریاکەوتن لە هەولێر. نەخۆشخانەی ڕۆژئاوا و نەخۆشخانەی فریاکەوتنی بۆ نەخۆش،  12,000

  کە بەش بەخشیوە، فرە  ئاژانسی  تەندروستی تەنگەتاویپێداویستی  15تەندروستی جیهانی ڕێکخراوی دهۆك، نەینەوا و لە پارێزگاکانی
 . نەخۆش 38,000 تەواو دەکات بۆ  یبەشکە  میکرۆبدژە لەوانە دەرمان زۆر پێویستی کۆمەکیەکانی و نەخۆش،  15,000بۆ دەکات 

 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  حالەتەکانی کە نەخۆشەکانی  بۆ گواستنەوەی ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵلە  فریاکەوتن ئۆتۆمبێڵیکورتهێنانێك هەیە لە خزمەتگوزاریەکانی
 تازەی یتۆمبێڵئۆ  کەپێشبینی دەکات ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی  .تەنگەتاویپزیشکی حاڵەتەکانی ان هەیە لەگەڵ زەبری دەروونی

 مانگی شوبات وەربگرێتلە ناوەڕاستی فریاکەوتن 

 

 

 

 

 

412,520  
 تەندروستیانڕاوێژکردنی کەس 

ی ٠٢ەتەیلەووەرگرتووە 
 تشرینی یەکەم
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 ئاو و خاوێنکردنەوەی ئاوەڕۆکان و پاك و خاوێنی 

  :پێویستیەکان 

  لەو ناوچانەی کە تازە بەرچاو دەمێنێتەوە پێویستیەکی وەكو ئاوی خواردنەوەی خاوێن تەواوی کۆمەکی
شاری موسڵ پاشماوە لە ڕۆژهەاڵتی بەڕێوەبردنی دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە شاری موسڵ. 

 بریتی یە لە نیگەرانیەك. ئەویش 

  پێدەچێت زۆر زیانەکە چاودێری کراوە. ڕۆژهەاڵتی موسڵ کە بەر تۆڕی ئاو کەوتووە لە ئەو زیانەی
 گەورەی تۆڕەکە پێویستە.  ەکیچاککردنەوەیخراپ بێت لە هەندێك ناوچە و 

 

 :بەهاناوەچوون

 135,414لە ناو خێوەتگەکان و شوێنەکانی وەردەگرن  خێزان( خزمەتگوزاریەکانی ئاو و تەوالێت و حەمام22,569کە دەکاتە ) ئاوارە
     کاتی گواستنەوەی ئاوارەکان. 

 تاکو خەڵکی  ،مەتر سێجا ٢تانکی ئاو هەر یەکەیان بە قەبارەی   120دەگاتە موسڵ ئێستا ژمارەیانڕۆژئاوای لە ناو  ی خاوێنتانکەری ئاو
 . دابین کراوە مەتر سێجای ڕۆژانە 1,300دەستیان بە ئاوی خواردنەوە بگات، لەگەڵ تێکڕای 

  پێدەچێت لەم هەفتەیە و بۆ کراوە هەڵسەنگاندنی ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ باشوری لە  ئەل سەحرونئاوی ووێستگەیەی چارەسەری ئەو
لەگەڵ ئاوەڕۆ ئاو و هاوکارێکی دابین دەکات. ئاو لە هەر کاتژمێرێکدا مەتر سێجای  2,000کەی کە نزیتوانای هەیە کارابێت و 

هێنانی زیاتری پڕکردنەوەی ئاو و خاڵی چەسپکردنی ، چارەسەرکردنی ئاوووێستگەکەی بۆ چااڵککردنی هاوکارانی حکومەت کاردەکات 
 گەرەکی تر.  12ئاو بۆ لەخۆگرتنی تانکەری توانای زیادکردنی هاوکارێکی نوێ بۆ 

  بەڕێوەبەرایەتی تۆڕی بۆڕی ئاو. بۆ چوار گەڕەك لە ڕێگەی ئاو بنێرێت دەتوانێت ئاوی ئەل سەحرون چارەسەری ووێستگەی هەروەها
کە پێدەچێت و  پێدەچێت زۆر خراپ بێتزیانەکە ابەشکردنی ئاو چاك بکاتەوە، بەاڵم دتۆڕەی ئاوی موسڵ هەوڵدەدات کە هەندێك لەو 

 . بێتبە چاککردنەوەیەکی گەورە پێویستی 

  شاری ڕۆژهەاڵتی زبڵ و خاشاك لە کۆکردنەوەی بۆ لە ئەستۆگرتنی شارەوانی لەالیەن بەردەوام هەن بەهاناوەچوونی هەندێك لەوکاتەی
 زبڵ و خاشاك پێویستە. کۆکردنەوەی زیاتری توانای زبڵ، قەالبی تڕێلەکان و ەکان، تڕاکتۆربە بەکارهێنانی موسڵ 

  شاری خێزان( لە ڕۆژهەاڵتی  11,500کەس کە دەکاتە ) 69,000ئاو و ئاوەڕۆ بۆ کەل و پەلی ناخۆراکی تەنگەتاوی دابەشکردنەکانی
 ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە. لە ماوەی ئەنجام درابوون موسڵ 

  و خێوەتگەکان  16لەسەرانسەری ئامادەکراون تەوالێت و حەمام شوێنی ئامادەکراوی  43,952 هەروەك بەردەوامە.خێوەتگە بنیاتنانی
 267,096خزمەتکردنی ئەگەری ئاوارەکان، بۆ گواستنەوەی لە شوێنە کاتیەکانی شوێنی ئاو و ئاوەڕۆ  564و شوێنە تەنگەتاویەکان 

 ئاوارە. 

  ی ٨١لەسەدا حاج عەلی کە تەنگەتاوی ناوچەی  لە تەوالێت و حەمام شوێنەکانی  2,100کەم یەبۆڕی ئاو بۆ تۆڕی چەسپکردنی
 تەواوکراوە. 

 
 : بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  بۆ نۆژەنکردنەوەی ماوە درێژی ووێستگەکانی چارەسەکردنی ئاو بەپەلە پێویستە تاکو ڕێگە بدات بە هاوکارانی مرۆیی  کردنی داراییپاڵپشتی
 بۆ دەستگەیشتن و گەیاندنی ئاوی هەڵگیراوی بەردەوام. 

  کە زیانهێواش کردۆتەوە، ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ گەڕەکەکانی ئاو لە بەزویەوە بۆ گەیاندنی لە نزیك گۆگجەلی هاتوچۆ بەرچاوی قەرەباڵغی 
 ڕۆژانە. کە کراوەتە تانکەرەوە ئەو ئاوەی چەندێتی بە  دەگەێنێت

 

 پاراستن

 : پێویستیەکان

 موسڵ و دەوروبەری وەك  پیسبوون بەهۆی ماددە تەقەمەنیە ژەهراویەکان لە ڕۆژهەاڵتی شاری
 دەمێنێتەوە.  پاراستنی بەرچاوی هەڕەشەیەك

  بۆ سەرۆك خێزانەکان لە ڕەگەزی مێ، بەتایبەتی  کانلەپێشینە خزمەتگوزاریەپێویستیەك هەیە بۆ
 لە ماوەی دابەشکردنەکانی کۆمەکی.  هەستیاری ڕەگەزپالندانانی ڕێکخراو و 

  ئاوارەکانەوە  لە خێوەتگەکانی مندااڵن پاراستنی خزمەتگوزاریەکانی  فراوانکردنیپێویستیەك هەیە بۆ
 ئەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە.بۆ 

 

 

 

 

 

815,557 
لە ناوەوە و دەرەوەی  کەس

ریەکانی خزمەتگوزا خێوەتگە

خاوێن کردنەوە و پاك و ئاو و 

وەردەگرنخاوێنی   

194,350    
هاوکاری پاراستنیان  کەس

ی ٠٢لەوەتەی وەرگرتووە 

 تشرینی یەکەم
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 :بەهاناوەچوون

  هاوکاری کراون ەوەکەس لەالیەن هاوکارانی پاراستن  194,350ی تشرینی یەکەم،٠٢لەوەتەی .  

 26  لە . دەرەوەی خێوەتگەکانی تشرینی یەکەم لە دامەزراوەکانی ناوەوە و ٠٢هەڵسەنگاندنی پاراستنی بەپەلە ئەنجام دراون لەوەتەی
و الدێ ی  ٤خێوەتگەی جەدعە  بۆ درێژکردنەوەی دەرچووبوونهەڵسەنگاندنی بەپەلەی پاراستن  ڕاپۆرتی سێهەفتەی ڕابردوودا، 

 ە جوالنەوە و کێشەکانی کە پەیوەندیان هەیە بە ئازادی للە تکریت. ئەل سەماح بۆ ئاوارەکان خێوەتگەی ، و نەمروودقەزای لە  ئەلعەدلە
هەندێك لە نامەدەنی سروشتی و سەالمەتی، بۆ کەرامەت و مەترسیەکان دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، نەبوونی 

  ەنگاندنانە. هەڵستیشکیان خراوەتە سەر لەو خێوەتگەکان 

  هاوکاری  کەس( لەالیەن تیمەکانی چاودێری کردنی پاراستن 34,425کە دەکاتە ) سەرۆك خێزان  6,840ی تشرینی یەکەم،٠٢لەوەتەی
حالەت لەالیەن تیمە   7,230گشتی وهاوکاری کراون بە پێدانی هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی  تر کەسی 15,617.کراون

     گەڕۆکەکانی پاراستن ڕەوانەکراون بۆ هاوکاری تایبەت. 

 کوڕ( هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان  1,368کچ و1,167منداڵ کە دەکاتە )  2,535ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لە
تووە. سەرەتایی دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرکوڕ( فریاگوزاری  2,002کچ و2,066منداڵ کە دەکاتە )  4,068وەرگرتووە، و

 کوڕ( هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. 9,322کچ و7,940منداڵ کە دەکاتە )  17,262ی تشرینی یەکەم،٠٢لەوەتەی 
   کوڕ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە.    620 ,11وکچ 10,667تر کە دەکاتە ) منداڵی 22,287

  299ە ماوەی ئامادەکردنی ئەم کراوەتەوە ل بەڵگەنامەیان بۆکوڕ(  173کچ و 126بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە خانەوادەیان کە دەکاتە ) منداڵی
لە  ی تشرینی یەکەم.٠٢کوڕ( لەوەتەی  392کچ و 224منداڵ کە دەکاتە ) 616، بەمەش کۆی ژمارەی ئەو مندااڵنە دەگاتە ڕاپۆرتە

بەیەکتر شادبوونەوە کوڕ(   95کچ و50کە دەکاتە )جیابۆوە لە خانەوادەیان منداڵی بێ هاوەڵ و  145ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە،
منداڵ کە    270کۆی گشتی دەگاتە، بەمەش دووبارە شادکردنەوەی خانەوادەکانبۆ ئاژانسی تایبەت بە  نیان یان ڕەوانەکرانخێزالەگەڵ 

نی پاراستنیان کوڕ( نیگەرانیەکا 779کچ و 623لە )  1,402ی تشرینی یەکەم. کۆی گشتی ٠٢کوڕ( لەوەتەی   175کچ و95دەکاتە )
 ی تشرینی یەکەم.    ٠٢لەوەتەی  ەکانتایبەت ن بۆ خزمەتگوزاریەهەیە ڕەوانە کراو

  ،پیاو و کوڕ هاوکاری کرابوون بە پێدانی زانیاری لەبارەی توندوتیژی    307کچ وئافرەت و    483لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
لەم لەسەر بنەمای ڕەگەزی، کەمکردنەوەی مەترسی و خزمەتگوزاریەکانی کە بەرجەستەن لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی.

ئافرەت و کچ    182وە هەروەها. سەری هەڵدار بنەمای ڕەگەزی یەك ڕەوانەکردن بۆ بەڕێوەبردنی حالەتی توندوتیژی لەسەهەفتەیە 
تیژی توندو لەبارەیبنیاتنانی توانایان وەرگرتووە لە هاوکارانی مرۆیی  165ونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە وهاوکاری تەنگەتاوی دەرو

توندوتیژی لەسەر بنەمای کە پەیوەندی هەیە بە  ان وەرگرتووەلە کەرکوك هاوکاری یاساییکچ  ٠و  ئافرەت یانزە. لەسەر بنەمای ڕەگەز
 ڕەگەزی. 

 .٢ ،ئەم ڕاپۆرتەلە ماوەی ئامادەکردنی  هاوکارانی لقی گروپی کاری مین هەڵگرتنەوە بەردەوامن لە ئۆپەڕاسیۆنەکانی پاککردنەوە لە مین 
دابین کراوە مەترسی مین پەروەردەی . شاری موسڵڕۆژهەاڵتی لە قوتابخانەکانی زیانی هەڕەشە ئەنجام درابوون هەڵسەنگاندنی کاروانی 

 ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ. دەستپێکی لەوەتەی کەس  55,669بۆ 

 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  بەرچاو. بۆشاییەکی وەك دەستنیشان کراون بۆ گیراوان هاوکاری یاسایی نەبوونی 

 گەورە. ئاوارەبوون بریتی یە لە ڕێگریەکی  کانیدڵنیاکردنەوەی خەسڵەتی مەدەنی هەندێك لە شوێنە  

  بۆ دابەشکردنی کاری لەپێشینە وەكو زۆر گرنگە، خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان بە مندااڵنی زیان پێگەیشتوو بە توانای دەستگەیشتن
 ئاوی خواردنەوەی خاوێن.و پزیشکی هاوکاری خۆراك، 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت ماددە تەقەمەنیە ژەهراویەکان بۆ پاكکردنەوەی پێویستیەك هەیە
 نزیكدا دەرگاکانیان دەکرێنەوە. لە ماوەیەکی قوتابخانەکان لەو شوێنەی کە  دەستیان پێبگەێندرێت

  بریتین لەو   56,422، ئاوارەبوون موسڵەوەبەهۆی تەنگەتاوی  کە بەم دواییانە ئەو کەسانەیلە نێوان
شاری موسڵەوە لەالی ڕۆژهەاڵتی ی دانیشتوان لەسەدا %35)هەیە مندااڵنەی کە تەمەنی قوتابخانەیان 

   پەروەردە. جۆرێکی هیچ دەستیان ناگات بە منداڵ لە ئێستادا   39,122ژمارەیە، لەو ێن(. د

 بەهاناوەچوون:

  کانوونی ی ٧٧لە ڕۆژی قوتابخانە  30ئەمن و ئاسایشی زیاتریان بۆ دابین دەکرێت، ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ گەڕەکی زیاتر لە هەروەك
لە هەندێك لە قوتابخانەکان دەست بکەنەوە بە پەروەردە. منداڵ  23,000زیاتر لە کە ڕێگە دەدات دووبارە دەرگاکانیان کرانەوە، دووەم 

کە ئەو قوتابخانانەی پەروەردە وەرببگرن. قەدەغەکرابوون کە بە شێوەیەکی زۆر کچان و دوو ساڵ، بۆ ماوەی زیاتر لە ناوچەکە داخراون 
بیرکاری، و زانست و لەوانە )پێداویستیەکانی بۆ دابین کراوە فێربوونیان فێرکردن و ماددەکانی تازە دووبارە دەرگاکانیان کراونەتەوە 

 فریاگوزاری سەرەتایی. پێداویستیەکانی 

17,300 
دەستیان بە خوێندن کوڕ و کچ 

 ەکانیژینگ 25 لە کردووە

 فێربوونی کاتی 
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  نەینەوا، باکوری کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت تەواو کراوە لە قوتابخانە  175بۆ پەروەردە بەڕێوەبەرایەتی هەڵسەنگاندنی
بە بەردەوامی پەروەردە کاردەکەن هاوکارانی یان هەیە. 'زۆر خراپ''خراپ' یان بارودۆخی کە قوتابخانە دەستنیشان کراون  ٠٩لەگەڵ 
 گەیارە. لە ناوچەی پەروەردە چااڵکیەکانی بۆ زیادکردنی ناوخۆیی ناحکومی ڕێکخراوەکانی نەینەوا و پەروەردەی بەڕێوەبەرایەتی لەگەڵ 

  پەروەردەی بەرنامەکانی بۆ وەرگرتووە هاوکاریان کوڕ(  1,499کچ و  1,462)کە دەکاتە منداڵ  2,961، ڕابردوودالە ماوەی هەفتەی
لە کۆی گشتی حاج عەلی. گەیارە و بنکەی ئاسمانی شوێنە تەنگەتاویەکانی و قەیماوە زێلکان و خازر و خێوەتگەکانی نافەرمی لە 

فێربوونی کاتی ژینگەکانی پەروەردە لە بەرنامەکانی لە بەشداری دەکەن کچ(  8,564کوڕ و  8,736)منداڵی ئاوارە کە دەکاتە 17,300
ئەوانیش فێربوونی کاتی ژینگەکانی هەروەها حاج عەلی. تەنگەتاوی لە شوێنی قەیماوە، زێلکان و حەسەن شام و خازر و لە خێوەتگەکانی 

 شاری موسڵ. ڕۆژهەاڵتی  قادسیە لەگەڕەکی لە عەلەم، و تکریت و شارۆچکەکانی لە نۆژەنکراوەکان لە پۆلە کاران 
 

 ڕێگریەکان:و بۆشاییەکان 

  خێزانەکان و مندااڵن جوالنەوەی چەندجارەی بەهۆی بەرەنگاریەك پەروەردە بریتی یە لە بەهاناوەچوونی چااڵکیەکانی کۆکردنەوەی داتا لەسەر
 کۆمەڵگای خانەخوێ. ناوچەکانی  وخێوەتگەکان و دەرەوەی بۆ ناو 

  ،زۆر گرنگ کێشەیەکی وەك مامۆستایان بەرجەستەبوونی سنوردارە، و بۆ چااڵکیەکانی مندااڵن تەرخانکراو  یشوێنلە ناو خێوەتگەکان
مندااڵن دەکات کە لە ئەمەش وا لە ، یاریفێربوون و  چااڵکیەکانی بۆبەشداریان پێکراوە کە بەرجەستەن ڕەشماڵ شوێنەکانی دەمێنێتەوە. 
 هەر هەفتەیەك بکەن. لە ڕۆژەکانی جێگۆڕکێ یان نۆرە، لە شێوەی ئامادەییان هەبێت نافەرمی فێربوونی چااڵکیەکانی 

 پەرتووکی تەواوی ڕاڵ وەزارەتی پەروەردەی فیدلە بەهاناوەچوون، هەروەك ئاستەنگێك بریتی یە لە بەردەوام پەرتووکەکان ی کورتهێنان
 بنێرێت. تاکو بۆ خێوەتگەکانی لەبەردەستدا نیە 

 کەل و پەلەکان  
 

 کۆگای باو کە لەبەردەستدایە:شوێنی 

 (لە ئێستادا داگیرکراوە ی 57لەسەدا)لەو قەبارەیە مەتر سێجا بەرجەستەیە،   23,111قەبارەی .  

 

  :بەهاناوەهاتن

  و پەلی ناخۆراکی، کە  مەتر سێجا لە کەل  23,030، کۆی گشتی٧١٠٢ی کانوونی دووەمی ٧٩و  ٧١٠٢ی تشرینی یەکەمی ٠٢لە نێوان
  ڕێکخراوی مرۆییەوە ڕادەستکراوە.  27تەن مەتر، بە ناوی   4,032هاوتایە بە

  بەڕێوەبردنی لە ناو باشترین ڕاهێنانەکان لەسەر بەڕێوەبرد عەرەبی بە زمانی مەشقێکی دووەم، گروپی کەل و پەل کانوونی ی ٧٢لە ڕۆژی
 زومار. لە ڕێکخراوە مرۆییەکان لە پێنج کۆگا لەگەڵ 

  لە پشکنین دەپەڕێتەوە خاڵەکانی لە کاتێك باڵوکردەوە دەستگەیشتنی ڕێ و شوێنەکانی سەبارەت بە گرتەیەکی هەواڵی گروپی کەل و پەل
 ماڵپەڕەی خوارەوە: ئەم لە ڕێگەی دەستبکەوێت دەتواندرێت زانیاریەکە حکومەتی عێراقی فیدڕاڵ. بۆ ناو کوردستان هەرێمی 

  :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  بۆ هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە گروپی ئۆچا بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی و لەگەڵ بەردەوام دەبێت لە کارکردن گروپی کەل و پەل
تاکو ئەمڕۆ شوێن کە ژئاوای موسڵ. تاکە بەهاناوەچوونی ڕۆچااڵکیەکانی بۆ کۆگا دانانی  پێش وەختە زیاتر بۆ شوێنیدەستنیشانکردنی 
  حەمام عەلیل. بریتی یە لە دەستنیشان کراوە 

 

 
 

 
 

 

 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 

 بەهاناوەچوون:

 سانس فڕۆنتیرس تێلیکۆمس و ڕێکخراوی  ڵلەگەبەیەکەوە  ،گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان
 لە ناوئاسایش  ڕادیۆیخزمەتگوزاریەکانی ئینتەرنێت و بەیەکەوەبەستنی دابین کردنی بەردەوامن لە 
خزمەتگوزاریەکانی گەیارە.  لە ناوڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی مێرسی هاندس و نووسینگەکانی 

 . خۆ دەگرێتلە حاج عەلیبنکەی ئاسمانی گەیارە و شوێنە تەنگەتاویەکانی جەدعە و  خێوەتگەیڕادیۆ 

 ڕێگریەکان:بۆشاییەکان و 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت 
 
 
 

 

سێجامەتر  3,480 
کەل و پەلی  شت و مەك ولە 

 لەم هەفتەیەناخۆراکی 
 ڕادەستکراون

 ڕۆژانە
بۆ ڕێکخراوە  کردن هاوکاری

 بە پێدانیناحکومیەکان 
 مرۆیی کانیەیژێرخانی پەیوەندی
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 هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان  
 :بەهاناوەچوون 

  پەیوەندیان بە موسڵەوە کە  ئەنجام داوە پەیوەندی تەلەفۆنی  436ئاوارەکانی عێراقسەنتەری زانیاری
ڕابردوودا هەفتەی ژمارەی پەیوەندیەکان کە لە زیاتر لە دوو هێندەی  هەبوولە هەفتەی ڕابردوودا،

زۆرینەی لەگەڵ پیاوانەوە ئەنجام درابوون، لەالیەن پەیوەندیەکان لەسەدای  83نزیکەی  .وەرگیرابوون
پرسیاریان پەیوەندیەکان لەسەدای  ٠٢لە هەندێك پەیوەندیان هەبوو بە هاوکاری خۆراکەوە. پەیوەندیەکان کە 
کەل و پەناگە و وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران. لەالیەن پارەی کاش بەخششەکانی وەرگرتنی دەکرد لەبارەی 

لە ناوەوە و دەرەوەی ئاوارەکان زۆربەی پێشنیاری ئەوە دەکات کە پەیوەندیەکان جوگرافی دابەشکردنی داواکران. ئەوانیش پەلە ناخۆراکیەکان 
هاوکاری بۆ پێدانی بۆ تۆمارکردنیان گونجاوو دروستەکان بەڵگەنامە دابین کردنی دووچاری ئەستەمی بوونەتەوە لە شاری موسڵ ناوچەی 

 و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان.  خۆراك

 

  تۆمارکەری بەدواداچوونی ئاوارەبوونی سەر بە ڕێکخراوی کۆچی ڕاپۆرتی کردووە کە  ٧١٠٢ی کانوونی دووەمی ٧٧هەروەك لە ،
پێکدادانەکان لە ناوەوە و شەڕولە ئاوارەییدا ژیان دەگوزەرێنن وەك دەرەنجامێك بەهۆی ( خێزان 26,868کە دەکاتە )کەس  161,208

    . پێکرد اندەستی ٧١٠٢ی تشرینی یەکەمی ٠٢دەوروبەری شاری موسڵ کە لە ڕۆژی 

 
 :ڕێگریەکان بۆشاییەکان و 

 هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت.  ●
 
 

 
 هەماهەنگی کردنی گشتی

 

تیمێکی ڕاوێژکاری بااڵ کە پێك دێن لەوانە حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان و کەسایەتی سەربازی و ڕێکخەری مرۆیی بە 
تیمی ڕاوێژکاری بااڵ دڵنیایی دەدات لە تەواوی هەماهەنگی لە نێوان هەموو بەردەوامی کۆدەبنەوە بۆ بەڕێوەبردنی کێشە ستراتیجیەکانی مرۆیی. 

ئاژانسەکانی کە لە  گروپیسەرکردەی خانەیەکی تەنگەتاوی کە پێك دێن لە  .ی کاروباری مرۆیی لە بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵهاوکاران
یمی ت. بە گوێرەی پێویست هەفتەی سێ جار کۆدەبنەوە وسەرکردایەتی دەکرێن ڕێکخەری مرۆیی  لەالیەنکە بەهاناوەچوون بۆ موسڵ کاردەکەن و 

هەماهەنگی دەمێنێتەوە لە نێوان نەتەوە یەکگرتووەکان و هاوکارانی ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ  ەکەیستراتیجی وەكو پێکهاتەمرۆیی لە وواڵت 
ۆچ تێڕوانینی بەهاناوەچوونی مرۆیی لە عێراق. گروپی هاوبەشی کارکردن، کە پێك دێن لە سەنتەری هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان، وەزارەتی ک

ئۆچا سەنتەرێکی  بۆ دڵنیابوون لە هەماهەنگی کرداری بۆ بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ. هەفتەی جارێك کۆدەبنەوە ،و کۆچبەران و ئۆچا
کۆبوونەوەیەکی سەنتەری ئۆپەڕاسیۆنی مرۆیی لەگەڵ وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران، سەنتەری  ئۆپەڕاسیۆنی مرۆیی لە هەولێر دامەزراندووە.

هاوکارانی گروپ و ڕێکخەرانی ناوچە هەفتانە بەڕێوە ، هەماهەنگی قەیرانەکانشی سەنتەری هاوبە، ناوبەشی هەماهەنگی و چاودێری کرده
سەنتەری ئۆپەڕاسیۆنی مرۆیی هەماهەنگی لە نێوان گروپەکان و ڕێکخەرانی ناوچەکان و ڕێکخەری مرۆیی بەهێزدەکات. چوارچێوەیەکی دەچێت. 

سەربازی نەتەوە یەکگرتووەکان ئاسانکاری دەکات بۆ دەستگەیشتی مرۆیی، پاراستنی هاوواڵتیان و ئەمن و ئاسایشی  –هەماهەنگی مرۆیی مەدەنی 
  مرۆیی. فریاگوزاریکارمەندانی 

 
 

 
 

 
 

 

 ڕۆژانە
لە  بەدواداچوونی ئاوارەبوون

تشرینی ی ٠٢لەوەتەی  موسڵەوە
 یەکەم

 

 ئەو دیوی قەیرانەکە
بە  کە پارێزگای ئەنبار، لەگەڵ شارەکانی ڕومادی و فەللوجە جەختی کردەوە سەرسەری هەڵدا. لە سەرەتادا لە٧١٠٤توندوتیژی فراوان و ملمالنێ ی چکداری لە عێراق لە مانگی کانوونی دووەمی 

، ٧١٠٤کەس لە مانگی ئایار. لە مانگی حوزەیرانی  ٢١١١١١، توندوتیژیەکە و کاریگەریەکەی بە خێرایی تەشەنەی کرد، کە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر لە پێگەیشتزیانیان  شێوەیەکی تایبەت
گاکانی ناوچەکانی دیالە و لەگەڵ گروپە چەکدارەکان، هێرشیان کرد و کۆنتڕۆڵی دووەم گەورەترین شاری عێراقیان کرد موسڵ، بەشێکی زۆری باکوری عێراق، لەوانە پارێزداعش، بەیەکەوە 

پاراستنی هاوواڵتیان و مافە  و سیستەماتیکی ڕاستەقینە شێلکردنەکانیپێکەرکوك و نینەوا و سەاڵحەددین. ئەمەش بووە هۆی بەردەوامی ملمالنێ ی چەکداری، ئاوارەبوونی بەلێشاوی ناوخۆیی، 
دەرەنجامێك، عێراق لە ئێستادا دووچاری یەکێك لە  پ لەسەر کۆمەڵگا خانەخوێکان. وەكسەرەتاییەکانی مرۆڤ، پچڕاندنی دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، و کۆت و بەندی خرا

ملیۆن عێراقی لە ناوخۆ ئاوارەبوون بەهۆی توندوتیژی لەوەتەی  ٤ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە. زیاتر لە  ٠١زیاتر لە  لەگەڵ ەبێتەوە لە جیهان،گەورەترین قەیرانە مرۆییەکان د
 . ملیۆن کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون ٢ . لەو ژمارەیە،٧١٠٤کانوونی دووەمی 

 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن:

 kropf@un.org, Tel: +964 751 135 2875  فیلیپ کرۆف، بۆ پرسیاری ڕاگەیاندن،

 rance@un.org دامیان ڕانس، بۆ پرسیاری تر:

   www.reliefweb.int :بۆ زانیاری زیاتر، تکایە سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکەن 

 http://bit.ly/2dDYK3Dبۆ زیادکردن یان البردن لە لیستی ئیمەیڵ: 
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