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                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

  (2017شوباتی  ی19 –شوباتی 13)  21ڕاپۆرتی بارودۆخ  ژمارە. 

 
 

بە لەبەر گۆڕانی بارودۆخەکە  کراوە. مرۆیی ئامادەکاروباری ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی 
 2017 شوباتیی 27ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .گۆڕانکاریان بەسەردابێتلیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون ئەگەری هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان کە بە  ،هەڕەمەکی

 باڵودەبێتەوە. 

 هەواڵە سەرەکیەکان

  کردووە بۆ بەهاناوەچوونی پێویستیە مرۆییەکان  کاریانهاوکارانی مرۆیی
لە ئەنجامی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان لە ڕۆژئاوای شاری موسڵ کە 

. دەستیپێکرا شوباتی ٩١لەالیەن هێزەکانی ئاسایشی عێراقیەوە لە ڕۆژی 
بەهۆی ئەو بەرەوپێشوەچوونانە لە زۆر نەبوو سەرەتای زیانی مرۆیی 
هێزەکانی ئاسایش جولەیان لەو کاتەی هێرشەکە ، ماوەی یەکەم ڕۆژەکانی 

کرد بە نێو ئەو ناوچانەی کە دانیشتوانی کەمیان تێدایە لەو شوێنەی کە 
هێزەکانی ۆی ئەوەی کە ە ڕایانکردووە و بەهواڵتیان پێش وەختهاو

بەندبوون بە تێگەیشتنی مرۆیی لە بەردەوام بوون لە پا ئاسایشی عێراقی
   ئۆپەراسیۆنەکان.  ماوەی

  بۆ خێراکردن و دراون لەالیەن هاوکارانی کاروباری مرۆییەوە هەوڵەکان
بۆ و توانای شوێن لە حەمام عەلیل، گەیارە و حاج عەلی، فراوانکردنی 

هاوکاری کردنی هەوڵەکانی حکومەت بۆ فراوانکردنی شوێنەکانی 
دابین کردنی ئاوارەبوون لە جەدعە و ئەل سەالمیە لە ڕێگەی 

  خاوێن کردنەوە.ئاو و خزمەتگوزاریەکانی 

  ڕۆژهەاڵتی بۆ گەڕەکەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان هەرچەندە کاروانەکانی
ئەم هەفتەیە بەهۆی لە ماوەی موسڵ بۆ ماوەیەکی کاتی دواخران 

هێلی شوێنەکانی ئەمن و ئاسایش، هاوکارانی  وڕێ لەبەرچاوگرتنی 
هەڵسەنگاندنێکی دوابەدوای هاوکاری بگەێنن. پێشەوەی شەڕ توانیبویان 

ئاژانسە مرۆییەکانی نەتەوە تازەی مەترسی ئەمن و ئاسایش، 
لە ڕۆژهەاڵتی یەکگرتووەکان دووبارە دەستیان کردەوە بە کاروانەکانیان 

 شوبات. ی ٩١موسڵ لە ڕۆژی 

  زەبری ڕێژەکانی موسڵ سنورداربوون، ڕۆژئاوای هێرشە تازەکەی لە ڕۆژی یەکەمی هەرچەندە ڕێژەکانی زەبری دەروونی هاوواڵتیان
شاری کە پێویستیان بە ڕەوانەکردنە لە ڕۆژهەاڵتی زەبری دەروونی زۆربەی حاڵەتەکانی لەگەڵ رزی دەمێننەوە، بە بەدەروونی بە گشتی 

ڕومانە لە ڕێگەی فڕۆکەی بێ هێرشەکانی کەوتنە بەر تەقەکردنی ناڕاستەوخۆ، ەنجامی ئبە شێوەیەکی گەورە لە شاری هەولێر، موسڵەوە بۆ 
 هێرشە خۆکوژیەکان. فڕۆکەوان و 

  مرۆیی لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ دەمێنێتەوە.  سەرەکی نیگەرانیەکیکورتهێنانە بەرچاوەکان لە ئاوی خواردنەوە وەکو 

       ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی
لە ڕۆژئاوای سەربازی ئۆپەراسیۆنە نوێیەکانی لە ئەنجامی پێویستیە مرۆییەکان بۆ بەهاناوەچوونی  کاریان کردووەهاوکارانی کاروباری مرۆیی 

بەهۆی ئەو زۆرنەبوو زیانی مرۆیی سەرەتای . دەستیان پێکرد شوباتی ٩١لە ڕۆژی هێزەکانی ئاسایشی عێراقی کە  لەالیەن موسڵ 
ئەو ناوچانەی کە دانیشتوانی کەمیان بە نێو دەجولێن هێزەکانی ئەمن و ئاسایش هێرشەکە، لەو کاتەی یەکەم ڕۆژەکانی لە ماوەی بەرەوپێشوەچوونانە 

945,000 
کەس لە ناوەوە و دەرەوەی 

خێوەتگە پاکێجەکانی 

بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی 

خۆراك و ئاو و کەل و 

پەلەکانی پاك و خاوێنی 

ی ٧١وەردەگرن )لەوەتەی 

 یەکەم(تشرینی 

1,124,000 
کەس لە ناوەوە و دەرەوەی 

خێوەتگەکان خزمەتگوزاریەکانی 

ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و 

)لەوەتەی خاوێنی وەردەگرن 

 ی تشرینی یەکەم(٩١

486,000 
پزیشکی  ڕاوێژکردنەکانی

دابین کراون )لەوەتەی 
ی تشرینی یەکەم(٩١  

160,000 
کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون 

موسڵ قەیرانی بەهۆی 

ی تشرینی ٧١)لەوەتەی 

 یەکەم(

134,000 
کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون بۆ 

ناو خێوەتگەکان و شوێنە 

    تەنگەتاویەکان

10,000 
شوێن لەبەردەستدان بۆ تازە 
گەیشتوان بۆ ناو خێوەتگەکان 

 و شوێنە تەنگەتاویەکان
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لەالیەن مرۆیی لە بارەی ئۆپەراسیۆنەکان بەردەوام بە تێگەیشتنی پابەندبوونی ڕایانکردووە بەهۆی هاوواڵتیان پێش وەختە لەوێ زۆربەی تێدایە 
  هێزەکانی ئاسایشی عێراقی. 

 
کرێت لەو الدێیانەی بۆ ئەو کەسانە دابین دەزۆر پێویستەکان کۆمەکیە ئاو و پارچەکانی خۆراك، کۆمەکیەکانی کە پێك دێت لە تەنگەتاوی، کۆمەکی 

دەگاتە ئەو ناوچانەی کە شەڕوپێکدادان لەو کاتەی کە زووترین کات کە ئەمن و ئاسایش ڕێگە بدات.  بە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێتکە 
و کەسانەی کە بەهۆی شەڕوپێکدادان بۆ ئەدابین کردنی هاوکاری لەوانە لەوانەیە بێنە کایەوە، جیاواز دانیشتوانێکی زۆریان تێدایە چەند سیناریۆیەکی 

شارەکە ڕۆژئاوای لە شەڕوپێکدادانی کەس لەوانەیە  250,000زۆربەی زۆری لەو شوێنە نیشتەجێ دەبن. بۆ ئەو کەسانەی کە و ئاوارەبوون 
، کۆنشارۆچکەی ناوچەی لە لە ڕۆژئاوای شاری موسڵ، بەتایبەتی  زۆری ژمارەی دانیشتوانو شەقامە تەسکەکان بە لەبەرچاوگرتنی . ڕابکەن

هاوکارانی دراون لەالیەن هەوڵەکان بەرچاوی پێبگات. زیانێکی پێدەچێت ژێرخان و لە کەوتنە بەر تەقەکردن، گەورە دان لە مەترسیەکی هاوواڵتیان 
هەوڵەکانی حکومەت لە بۆ هاوکاری کردنی لە حەمام عەلیل، گەیارە و حاج عەلی، و شوێنەکە توانای فراوانکردنی خێراکردن و مرۆییەوە بۆ 
 خاوێنکردنەوە. ئاو و خزمەتگوزاریەکانی دابین کردنی ئەل سەالمیە لە ڕێگەی لە جەدعە و ئاوارەبوون شوێنەکانی فراوانکردنی 

 
بە زەبری دەروونی موسڵ سنورداربوون، ڕێژەکانی هێرشە نوێیەکە لە ڕۆژئاوای لە یەکەم ڕۆژی هەرچەندە ڕێژەکانی زەبری دەروونی هاوواڵتیان 

بە شاری هەولێر، شاری موسڵەوە بۆ لە ڕۆژهەاڵتی بە ڕەوانەکردنە کە پێویستیان زەبری دەروونی حالەتەکانی زۆربەی بەرزی دەمێننەوە، لەگەڵ 
ی ٩١لە ڕۆژی هێرشە خۆکوژیەکان. و ڕومانە بە ڕێگای فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان هێرشەکانی ، دنی ناڕاستەوخۆتەقەکرلە ئەنجامی گەورە شێوەیەکی 

بۆ هەولێر بۆ نەخۆشخانە سەرەکیەکانی هاوواڵتی بریندار ڕەوانەکرابوون  1,754لە زیاتر ، ١١٩١شوباتی ی ٩٢وە بۆ  ١١٩٢تشرینی یەکەمی 
لە بەرتلە جۆری دوو قەرەوێڵەییە مەیدانیەکی نەشتەرگەری  ٠١نەخۆشخانە شوبات، ی ٩٢تاکو  ٨لە نێوان دەروونی. زەبری چاودێری وەرگرتنی 
 زەبری دەروونی تازەیانسەقامگیرکردنی خاڵی دوو مرۆیی زەبری دەروونیان هەبوو. هاوکارانی کە برینی کردووە هاوواڵتی   572چارەسەری

هەوڵەکان لەو کاتەی پێدەچێت زیادبێت موسڵ بۆ ڕۆژئاوای لە پەیوەندی زەبری دەروونی چاودێری پێویستی شاری موسڵ. لە باشوری دامەزراندووە 
   چڕدەبێتەوە. موسڵ ڕۆژئاوای بۆ ئازادکردنەوەی 

 
 لە ماوەی ئەم هەفتەیە بەهۆیدواخران بۆ ماوەیەکی کاتی ڕۆژهەاڵتی موسڵ بۆ گەڕەکەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان هەرچەندە کاروانەکانی 

هەڵسەنگاندنێکی دوابەدوای کە هاوکاری بگەێنن. هێڵی پێشەوەی شەڕ توانیبویان هاوکارانی ئەمن و ئاسایش، ڕێ و شوێنەکانی  لەبەرچاوگرتنی
موسڵ لە ڕۆژی بۆ ڕۆژهەاڵتی دەستیان کردووەتەوە بە کاروانەکانیان نەتەوە یەکگرتووەکان ئاژانسە مرۆییەکانی ، مەترسی ئەمن و ئاسایشتازەی 

چااڵکیەکانی دەستی کردووە بە مرۆیی هاوکارێکی پاککردنەوە لە مین. و ژەهراویەکان تەقەمەنیە هەڵسەنگاندن بۆ چااڵکیەکانی لەوانە شوبات، ی ٩١
ئەم چااڵکیانە بەاڵم شوبات، ی ٩١تەنگەتاوی فرە کەرت لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ لە ڕۆژی هاوکاری پاکێجەکانی بۆ دابەش کردنی ئامادەکاری 

 شارەکە. لە بەشێکی تری ئەمن و ئاسایش ڕووداوێکی ڕاگیرابوون دوابەدوای 
 

ڕۆژهەاڵتی لە بەشەکانی کەس ئاوارەبوون  217,000، زیاتر لە ١١٩٢یەکەمی تشرینی ی ٩١شەڕوپێکدادان دەستی پێکردووە لە ڕۆژی لەوەتەی 
شاری بۆ ڕۆژهەاڵتی بە شێوەیەکی سەرەکی زێدی خۆیان، گەڕاونەتەوە بۆ ناوچەکانی کەس  57,000ناوچەکانی دەوروبەری، لەگەڵ موسڵ و 

شوبات، ی ٩١لە ڕۆژی موسڵ. شەڕوپێکدادان لە ڕۆژهەاڵتی خۆیان ماونەتەوە لە ماوەی لە ماڵەکانی هاوواڵتی  550,000موسڵ. بەالیەنی کەمەوە 
لە ژیان دەگوزەرێنن سەری هەڵداوە کەس کە لە ئاوارەییدا  8,000نزیکەی زیادبوونێکی ئاوارەییدا ژیانیان گوزەراندووە.  لەکەس  159,936

لە گەڕانەوەی ئاوارەکان بەتایبەتی کە هاتوونەتە کایەوە، ئاوارە گەراوەکان لە ژمارەی ێك کەمبوونەوەزۆر بەهۆی بە شێوەیەکی هەفتەی ڕابردوودا، 
بۆ خێوەتگەکان ئاوارە تازە گەیشتووەکان ژمارەی مانگی کانوونی دووەم، ناوەڕاستی لەوەتەی بۆ جاری یەکەم خازر. حەسەن شام و خێوەتگەکانی 

زیادبوونی  بەهۆیۆر بەشداری کردووە ئەمەش بە شێوەیەکی ززێدی خۆیان. بۆ ناوچەکانی دەگەڕێنەوە زیاتر بووە لە ژمارەی ئەو کەسانەی کە 
 شاری موسڵ. لە ڕۆژهەاڵتی نەبوونی ئەمن و ئاسایش 

 
شاری موسڵ ڕاپۆرت کراوە کە مانای لە نزیك ئەو شوێنانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە ڕۆژهەاڵتی فراوانی بازاڕەکان پەرەپێدانی 

سنورداری دەرفەتەکانی دامەزراندنی  ئەمەشداهات، ئاستە نزمەکانی بە شێوەیەکی سەرەکی لە ئەنجامی نەبوونی ئاسایشی خۆراك  کە بەهۆی وابووە
کۆمەکیە بەرجەستەبوونی ڕۆژئاوای شاری موسڵ بەرجەستەیە، بەاڵم ڕاپۆرت کراوە کە لە بازاڕەکانی خۆراك هەروەها خراپترکردووە. 

. پچڕاون دووەمتشرینی مانگی دەستپێکی لەوەتەی شارەکە بۆ ئەم بەشەی کۆمەکی ڕێگاکانی لەو کاتەی بچووکتر دەبنەوە، بازرگانیەکان 
هەندێك لە خۆراکەکان، وەکو نرخەکانی ماسی بە شێوەیەکی گەلێك زۆر زیانیان پێگەیشتووە. میوەکان، گۆشت و کی تازە وەکو اخۆربەرجەستەبوونی 
ر خێزانە لەسەدروست بکات بەتایبەتی  زۆرزیاتر لە دوو هێندەیان لێهاتووە کە ئەمەش پێدەچێت بارگرانیەکی کە ڕاپۆرت کراون شەکر و پەتاتە، 

  زیان پێگەیشتووەکان. 
 

هاوکارانی کاروباری . دەمێنێتەوە شاری موسڵنیگەرانیەکی سەرەکی مرۆیی لە ڕۆژهەاڵتی لە ئاوی خواردنەوە وەکو کورتهێنانە بەرچاوەکان 
. دەینێرن شاری موسڵڕۆژهەاڵتی  لە گەڕەك  28بۆتانکەری ئاو و  دەخەنەئاوی ڕۆژانە مەتر سێجا لە  2,300تێکڕای لە ئێستادا مرۆیی 

بە چوار گەڕەکی دەوروبەری هاوواڵتیانی ئاوی بۆڕی بۆ دابینکردنی  دەستی کردووە بە بەم دواییانە کە بۆ چارەسەری ئاوئەلسەحرون ووێستگەی 
گەڕەکی تری  12بۆ دابین کردبوو  یڕۆژانەمەتر سێجای تر لە ئاوی تانکەری  1,000و مەتر سێجا بۆ هەر کاتژمێرێك،  2,000تێکڕای 

مەش بووە هۆی ئەشوبات، ی ٩١کەوتە بەر تەقەکردنی ناڕاستەوخۆ لە ڕۆژی  چارەسەری ئاومۆلیدەی ئەم ووێستگەی ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. 
دەستیان دەستیان ناگات بە تۆڕی گشتی ئاو و ئەوانیش  شاری موسڵڕۆژئاوای باشور و لە بەشەکانی گەڕەکەکان زۆربەی  ووێستگەکە.  کارنەکردنی

     کارێکی لەپێشینە. بریتی یە لە ئاوی فراوانی شار کە کاربکات تۆڕی دووبارە دامەزراندنەوەی دەگات بە ئاوی خواردنەوەی چارەسەرنەکراو. 
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 پاڵپشتی کردنی دارایی

کە ، بانگەشەی بەپەلەی موسڵحەوت لەسەدای نەوەد و بۆ ئۆپەڕاسیۆنەکە. پاڵپشتی دارایی پێکردنی ەجولبەردەوامن لە مرۆیی هاوکارانی کاروباری 
بۆ داوە ئەمەش ڕێگەی بە هاوکارانی کاروباری مرۆیی . وەرگیراوە ،ئۆپەڕاسیۆنەکە بۆ بۆ ئامادەکاری ،دەرچووبوو ١١٩٢لە مانگی تەموزی 

مانگی کانوونی یەکەم، هاوکارانی مرۆیی لە ناوەڕاستی هەڵمەتەکە.  یەکەمیهەنگاوەکانی لە ماوەی بکەن کەس سەدان و هەزاران هاوکاری 
 930 بڕی دەیخەملێنێت کە ١١٩١ساڵی عێراق لە  بۆمرۆیی بەهاناوەچوونی پالنی لە  پێشکەشکردبەرەوپێشوەچوونیان  جێبەجێکردنیپوختەیەکی 

بۆ  داواکراوەملیۆن دۆالری ئەمەریکی  570 ، نزیکەیبڕە پارەیەلەو ملیۆن عێراقی.  5,8پێویستە بۆ گەیشتن بە ملیۆن دۆالری ئەمەریکی 
   داهاتوودا پێشکەش بکرێت. پێشبینی دەکرێت لە هەفتەکانی  ١١٩١بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی پالنی تەواوی ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ. 

 مرۆیی  چوونیبەهاناوە

 بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەچوونی

  ویستیەکان:پێ 

 ی لە ڕێگادان بۆ ناو خێوەتگەکانیان  ،دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێتناوچانەی کە تازە  لەو خەڵکی
و سەرەکی  هاوکاری دەستگەیشتنی بەپەلەیە بۆ پێویستیان بە ،شوێنە تەنگەتاویەکانو  نائاوارەبوو

  . کانەخزمەتگوزاری

 بەهاناوەچوون:  

 پێداویستیەکانی تەنگەتاویان  1,912 هاوکارانی کاروباری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لە 
زۆربەی پێداویستیەکان دابەشکرابوون منداڵ.   4,414ئاوارە دەگەێنێت، لەوانە  8,026سوود بەخێزان کە   1,609دابەشکردووە بەسەر

دوابەدوای کەس(  4,917نە شوێنە تەنگەتاویەکانی بنکەی ئاسمانی گەیارە و حاج عەلی و جەدعە )ئەو خێزانە ئاوارانەی کە دەگە بەسەر
وەتگەی خێکەس( و 484)ئەل شێخان کەس( خێوەتگەی  1,031خازر) و خێوەتگەکانی حەسەن شام و کەس(  1,177ئەویش حەمدانیە )

            کەس(. 124) دیبەگە

 ی تشرینی یەکەم، هاوکارانی کاروباری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە٩١وەتەی دەستپێکی ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ لە ڕۆژی لە 
هاوکاری کراون  کەس   30,199، لەو ژمارەیەمنداڵ( دابەشکردووە 166,024کەس )لەوانە  301,863بۆ پێداویستیەکانی تەنگەتاویان

اوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. هەروەك خەڵکی لەوانەیە چەندین جار ئاوارەبووبن، نلەو 
   .    وەرگرتبێت هاوکاری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەیان زیاتر لە جارێك کەسئەگەری هەیە هەندێك 

  پێداویستیەکی ، بەپەلە بەهاناوەچوونیخۆراکی  پارچەکانی کیلۆگرام لە 12پێك دێن لە می بەهاناوەچوونی بەپەلە میکانیزپێداویستیەکانی
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 

  تەلعەفەر بەهۆی باشوری دەستگەیشتنێکی سنورداری مرۆیی هەیە بەو خێزانانەی کە ئاوارەبوون بۆ ئەو ناوچانەی لە ئێستادا
بۆ نزیکدا دەکات لە داهاتوویەکی شوێنەکە سەردانی نەتەوە یەکگرتووەکان کاروانێکی ڕێکخراوێك. چەندە ئەمن و ئاسایشی ڕێنموونیەکانی 

 ئەمن و ئاسایش. مەترسی  هەڵسەنگاندنێکیئەنجامدانی 

 هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە 

 :پێویستیەکان

 لە ئێستادا لە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان نیشتەجێکراون، لەگەڵ  ئاوارە  133,990زیاتر لە
 .ژیان دەگوزەرێننلە ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان و شوێنە نافەرمیەکان ئاوارانەی کە ماونەتەوە  ئەو

ئەو ژمارەی  ، بەشێوەیەکی بەرچاوموسڵشاری بۆ ڕۆژهەاڵتی  کانئاوارەگەڕانەوەی زیادبوونی 
لە ناو  بەتایبەتی ،ژیان دەگوزەرێنن هەندێك لە خێوەتگەکانلە ناو  کە کەم کردۆتەوە کەسانەی

لەو کاتەی ، زیاد دەکەندووبارە ژمارەی ئەو کەسانەی کە دەچنە ناو ئەم خێوەتگایانە ئێستا  .قەیماوەخازر و حەسەن شام و خێوەتگەکانی 
   شوێن بەرجەستەن.   1,640تەنها ی شوبات، ٩١

 ەهاناوەچوون:ب

  39,622مانگی شوبات لە کۆتایی دەیخەملێنێت کە بنیاتنانی ئێستا و دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی، پێشبینیەکانی هاوکاران ڕاپۆرتی بە گوێرەی 
ئەو چۆڵکراو لەالیەن شوێنەکانی لەگەڵ ئەوەشدا بۆ ئاوارە نیشتەجێ بکات.  237,732کە لەوانەیە ، ئامادە بکرێنلەوانەیە شوێن 

 ئاوارانەی کە دەگەڕێنەوە. 
  

301,863 
بە  هاوکاری کراون کەس

 پێداویستیەکانیپێدانی 
 بەپەلە بەهاناوەچوونی

ی تشرینی ٩١لەوەتەی 
 یەکەم

9,809 
شوێن لەبەردەستدان بۆ تازە 
گەیشتوان بۆ ناو خێوەتگەکان 

 و شوێنە تەنگەتاویەکان
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  ڕێگریەکان:ۆشاییەکان و ب

  پێش ئەوەی پێویستن ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی  یحاج عەلی ئاسانکاری زیاترشوێنی تەنگەتاوی جەدعە و لە ناو خێوەتگەی
 ەیشتنی تەواو بە خزمەتگوزاریەکان. دەستگلەگەڵ نیشتەجێ بکرێن خەڵك بتواندرێت بە شێوەیەکی ڕیك و پێك زۆرتری ژمارەیەکی 

 

 پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان 

 پێویستیەکان:

  بۆ  ، گەرمکەرەوە و سووتەمەنیوەرزی زستانیڕەشماڵی  لە جۆری لەوانە وەرزی زستان،هاوکاری
 بریتین لە پێویستیە لەپێشینەکان.  هێشتا ، جل و بەرگی گەرم و بەتانیەکانچێشتلێنان

 بەهاناوەچوون: 

  3,910 و کەل و پەلی ناخۆراکی پێداویستیە سەرەکیەکانی  1,068ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە،لە ماوەی 
لە ناو خێوەتگەکان دابەشکرابوون؛ لەوکاتەی لە دامەزراوەکانی دەرەوەی  پێداویستی جل و بەرگ

   . دابەشکرابوون بەسەر خێزانە زیان پێگەیشتووەکان کەل و پەلی ناخۆراکی پێداویستیە سەرەکیەکانی  583خێوەتگە 

  وپێداویستیەکانی کەل   30,219لەوانە) کەل و پەلی ناخۆراکی پێداویستیەکانی  90,427گشتی، کۆی دەستپێکی بەهاناوەچوونەکەلەوەتەی
 گەیاندۆتە زیاتر لە هاوکاریدابەشکراون،  (کەل و پەلە ناخۆراکیەکان پێداویستیە سەرەکیەکانی  60,208وگەڕۆك و پەلەی ناخۆراکی 

فەرشە  ،گەرمکەرەوەکانپێداویستیە سەرەکیەکانی وەرزی زستان لەوانە   23,903لەگەڵ ئەوەشدا، کۆی گشتیکەس.   542,562
پێداویستی جل و بەرگ   106,243زیاتر لە کەس.  143,418اون، هاوکاری گەیاندۆتە زیاتر لەجلیکانەکانی نەوت دابەشکر ،گەرمەکان

             . ئەوانیش دابەشکراون

  ،بەتانیەکان و لێفەکان و  کۆمەکی تەواوکاریەکانیلە ماوەی هەفتەی ڕابردوو، کەل و پەلە تەواوکاریەکانی وەرزی زستان، لەوانە
خێزان هاوکاری کراون بە پێدانی   72,716خێزان. لە کۆی گشتی،   1,353تەباخەکان و گەرمکەرەوەکان دابین کرابوون بۆ زیاتر لە 

   .١١٩٢ی تشرینی یەکەمی ٩١کەل و پەلە تەواوکاریەکانی وەرزی زستان لەوەتەی ڕۆژی 

 لە لە دامەزراوەکانی ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگە، پەناگەی تەنگەتاوی چەسپکرابوون یان دابەشکرابوون  ەکانیپێداویستی  178نزیکەی
بنکەی حاج عەلی و لە شوێنە تەنگەتاویەکانی چەسپکرابوون ڕەشماڵ  310 حەمدانیە.تکریت و قەزاکانی ناو موسڵ، لە گەڕەکەکانی 

 ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگە لە قەزای تکریت. لە دامەزراوەکانی دابەشکرابوون پەناگە داپۆشینی پێداویستیەکانی  865و  ئاسمانی گەیارە

  بۆ پەناگە دابین کردنی لە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان بۆ تاوەکو ئێستا دانراون ڕەشماڵی خێزانی  34,117گشتی کۆی

داپۆشینی پەناگەی تەنگەتاوی  ەکانیپێداویستی 4,573و پەناگەی تەنگەتاوی  ەکانیپێداویستی  7,102کەس، لەگەڵ  204,702نزیکەی

       . دەگەێنێت کەس  70,050بە نزیکەیکە سوود یەکەم، تشرینی ی ٧١ڕۆژی لەوەتەی دابەشکرابوون 

 

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

 لەو هەندێك لە خێوەتگەکان وناو لە  گەرمکردنەوە ەکانیکە ڕاپۆرت کراوە بریتی یە لە چێشتلێنان و سووتەمەنی ەکەیسەرەکی ەبۆشایی 
 دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت.تازە  کە ناوچانەی

  ئەمن و ئاسایشی خۆراك  

 :پێویستیەکان

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

  . لە کاتی گەیشتنیان بە شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان و خێوەتگەکانهاوکاریە بۆ ئاوارەکان دابین کراوە 

 دەرفەتە لەبارەیڕاپۆرت دەکەن  ، خێزانەکاندەستیان پێبگەێندرێت چانەی کە تازە دەتواندرێتناو ولە 
گشتی دابەشکردنی سیستەمی دەستیان ناگات بە  کەسهەندێك و ،ژیان و گوزەران سنوردارەکانی

  .خۆراك

 :بەهاناوەچوون

  24,480خێزان کە دەکاتە )  4,896کردووە بەسەر ، هاوکارانی گروپ پارچەکانی خۆراکی ووشکیان دابەشئەم هەفتەیەلە ماوەی 
  593، شوێنی تەنگەتاوی بنکەی ئاسمانی گەیارە ناو کەس( لە 5,000خێزان کە دەکاتە )  1,000. دابەشکردنەکان درابوون بە کەس(

کەس( لە ناو خێوەتگەی  7,260خێزان کە دەکاتە ) 1,452، شوێنی تەنگەتاوی حاج عەلیکەس( لە ناو  2,965خێزان کە دەکاتە )
کەس( لە   2,595خێزان کە دەکاتە )  U3 ،519حەسەن شام کەس( لە ناو خێوەتگەی 1,260خێزان کە دەکاتە )  252، ١حەسەن شام م

کە دەکاتە خێزان  792جەدعە و خێوەتگەی کەس( لە ناو  2,595کە دەکاتە )خێزان   ٤،292جەدعە ناو خێوەتگەی فراوانکراوی 
    خازر. لە ناو خێوەتگەی کەس(  3,960)

 

542,562 
کەس هاوکاری کراون بە 

کەل و  پێداویستیەکانی پێدانی
پەلە ناخۆراکیەکان لەوەتەی 

ی تشرینی یەکەم ٩١  

24,480 
بە هاوکاری کراون کەس 
 یخۆراك پارچەکانی پێدانی
 –٩٠ نێوان لە ەڕۆژ ٠١

  ١١٩١ یشوباتی ٩١
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  بۆ ئامادەکراو بۆ خواردن خۆراکی تەنگەتاوی ڕاپۆرتیان کردووە کە دابەشکردن ئامادەیە بۆ پارچەکانی هاوکاران ئەم هەفتەیە، لە ماوەی
تلول ئەل خەم، کەس( لە الدێ ی  130خێزان کە دەکاتە ) 26درابوون بە دابەشکردنەکان کەس(.  18,920)خێزان کە دەکاتە  3,784

 . کەس( 1,540خێزان کە دەکاتە ) 308ئیجبە، لە الدێ ی کەس(  180خێزان کە دەکاتە ) 36

  کەس(  12,465خێزان کە دەکاتە )  2,493لە بەریدلە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ بەم جۆرە بوون: تەنگەتاوی خۆراکی دابەشکردنەکانی
 لە کفاعەت. کەس(  800خێزان کە دەکاتە ) 160و لە ناو قویسات، کەس(  3,805)خێزان  761لە ڕیفاق و موثنی، 

  ڕابردوودا خۆراکی ووشکی لە هەفتەی پارچەی  600پارچەی خۆراکی ئامادەکراو و  34,900وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران
خۆراکی ووشك و پارچەی  600و لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ، پارچەی ئامادەکراو بۆ خواردن  22,900دابەشکردووە، لەوانە 

 جەدعە. لە ناو خێوەتگەی خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن پارچەی  12,000

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

  بۆ مەڕومااڵت ناو خێوەتگەکانلە شوێن نەبوونی و ، نەینەواهەولێر و پارێزگاکانی لە نێوان مەڕومااڵت لەسەر جوالنەوەی ڕێگریەکان ،
  . خێوەتگەکان ناو بۆبگوازرێنەوە  یان ناتوانن بەنیازنینلەو کەسانە کە هەندێك  وابووەمانای 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

  چارەسەرکردنی ئەم بارودۆخە بریتی یە لە موسڵ، پێست درێژەی هەیە بۆ ناوچەی لەو کاتەی نەخۆشی
 مانگی ئادار و نیسان(. لە کارێکی لەپێشینە لە مانگەکانی داهاتوودا )

     دەچێتە ناو ناوچەکانی کە دانیشتوانی زۆری شاری موسڵ لە ناو ڕۆژئاوای شەڕوپێکدادان لەو کاتەی
 داوایەکی زۆریان لەسەر دەبێت. زەبری دەروونی چاودێری خزمەتگوزاریەکانی لێیە، 

  زەبری دەروونی. چاودێری لە سەنتەرەکانی خوێن پێویستیەکی بەپەلە هەیە بۆ خزمەتگوزاریەکانی 

 :بەهاناوەچوون

  3,964ڕاوێژ لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە. لەو ژمارەیە،  20,769هاوکارانی تەندروستی ڕاپۆرتیان کردووە بۆ کۆی گشتی  
  ساڵی.  ٠بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی  ڕاوێژ ئەنجام درابوون

 ،ئەنجام تەنگەتاوی  ڕەوانەکردنی  427فرەتانی دووگیان ڕاپۆرت کرابوون.ڕاوێژی چاودێری تەندروستی ئا  2,115لەم هەفتەیە
ڕاوێژی   72بوون. هەندێك لەگیانی یان منداڵ حالەت ڕەوانەکرابوون بەهۆی ئاڵۆزیەکان لە ماوەی دوو  68لەو ژمارەیەدرابوون، 

  تەندروستی دەروونی یان هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی ئەوانیش ئەنجام درابوون. 

 ساڵی لەم هەفتەیە.  ٩٠مندااڵنی خوار تەمەنی  بۆ ئەنجام درابوونکوتان لە دژی ئیفلیجی و سۆریکە   114کۆی گشتی  

  بەهۆی ، کە پێشبینی دەکرێن ئۆپەراسیۆندوای حاڵەتەکانی ئەساسی وەرگرتووە بۆ بەڕێوەبردنی و پزیشکی ئامێری نەخۆشخانەی گەیارە
 هێرشی سەربازی نوێ لە ڕۆژئاوای موسڵ. 

 چاودێری خزمەتگوزاریەکانی بە گەیاندنی گەیارە بۆ بەردەوامیدان حەمدانیە و قەزاکانی لە ناو  گەڕۆك پزیشکی نۆرینگەی هەشت
  و کۆمەڵگا خانەخۆییەکان.بۆ ئاوارەکان  زۆر پێویستتەندروستی سەرەتایی 

 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  ناتەواو هەیە بۆ چاودێری دوای ئۆپەراسیۆن. توانای 

  بە شارەزایانی زیاتری زەبری دەروونیە. پێویستیان و نەخۆشخانە مەیدانیەکان زەبری دەروونی خاڵەکانی سەقامگیرکردنی 

   

 ئاو و خاوێنکردنەوەی ئاوەڕۆکان و پاك و خاوێنی 

  :پێویستیەکان 

  بەتەواوی دەستیان ناگات بە ئاوی خواردنەوەی شیاو. موسڵ شاری ڕۆژهەاڵتی 

  لەو ناوچانەی کە تازە حەمامی گونجاو پێویستن لە ناو قوتابخانەکان ئاو و تەوالێت و ئاسانکاریەکانی
 دەتواندرێت دەستیان پێبگەیێندرێت. 

  کە تازە ئازاد دەکرێنەوە. ناوچەکانی لە شاری موسڵ و پاشماوە پێویستە بەڕێوەبردنی 
 

 :بەهاناوەچوون

 129,548 خزمەتگوزاریەکانی ئاو و تەوالێت و حەمام لە ئێستادا (خێزان21,591کە دەکاتە ) ئاوارە 
       وەردەگرن لە ناو خێوەتگەکان و شوێنەکانی کاتی گواستنەوەی ئاوارەکان. 

 لە چوار گەڕەکی دەوروبەری دابین  هاوواڵتی  70,000ئاوی بۆڕی بۆە انووێستگەی چارەسەری ئاوی ئەل سەحرون کە بەم دوایی
 ٩١دەخاتە تانکەری ئاو بۆ مەتر سێجای تر لە ئاوی ڕۆژانە  1,000، و مەتر سێجای ئاو لە یەك کاتژمێردا 2,000 بە تێکڕای کردووە

485,804  
 ڕاوێژکردنەکانیکەس 

وەرگرتووە  تەندروستیان
ی تشرینی یەکەم٩١ەتەیلەو  

1,124,481 
لە ناوەوە و دەرەوەی  کەس

ریەکانی خزمەتگوزا خێوەتگە

خاوێن کردنەوە و پاك ئاو و 

 وەرگرتووە انو خاوێنی

ی تشرینی ٩١لەوەتەی 

١١٩٢یەکەمی   
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ئەم ووێستگەی چارەسەری ئاو کەوتە بەر تەقەکردنی ناڕاستەوخۆ لە مۆلیدەکەی شاری موسڵ. ڕۆژهەاڵتی گەڕەکی تر لە گەڕەکەکانی 
 ووێستگەکە.  لە کارکەوتنیکە ئەمەش بووە هۆی شوبات، ی ٩١ڕۆژی 

  ئاوی . ڕۆژانە مەتر سێجا 2,300گەڕەك بە تێکڕای نزیکەی  ١٨انی مرۆییەوە بۆهاوکاردەخرێتە تانکەری ئاو لەالیەن ئاوی خواردنەوە
لە ڕۆژهەاڵتی موسڵەوە. لە بیرێکەوە لە ناو شەالالت،  تەلکێف، تەلەسقۆف و قویساتالدێیەکانی بۆ  تانکەری ئاو دەخرێتەخواردنەوەش 

 کانوونی دووەم. ی ١١مەتر سێجای ئاو خراوەتە تانکەری ئاو بۆ ئەو الدێیانە لەوەتەی  837هەندێك لە 

  ئاو لە بۆ چارەسەرکردنی سەرەتایی ناوخۆیی تەندروستی چاودێری بۆ سەنتەرەکانی دابەشکراون پاککردنەوەی ئاو ئەوانیش حەبەکانی
 بیرەکانەوە. 

  خێزان( لە ناو  15,200کەس کە دەکاتە ) 91,200بۆ تەوالێت و حەمام کەل و پەلە ناخۆراکیەکانی دابەشکردنە تەنگەتاویەکانی
 ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە. لە ماوەی وون ئەنجام درابڕۆژهەاڵتی موسڵ 

  لە شوێن  41,961و شوێنە تەنگەتاویەکان خێوەتگەکان و لە سەرانسەری ئامادەکراون تەوالێت و حەمام ئامادەکراوی شوێنەکانی
 ئاوارە.  255,150ئاوارەکان، بۆ ئەگەری خزمەتکردنی شوێنەکانی کاتی گواستنەوەی 

  شوێن لە  2,100ئاوی خواردنەوە داواکراوی ئێستا کارایە، کە شوێن لە حاج عەلی  2,100تۆڕی ئاوی بۆڕی بۆ یەکەم چەسپکردنی
 ئەستۆدەگرێت.

 

 : بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  لە حاج عەلی. تەوالێت و حەمام شوێنەی  3,000تەوالێت و حەمام بۆ ئەو پێویستیەکانی لە پڕکردنەوەی بۆشاییەکی بەرچاو هەیە 

  ئاوی هەڵگیراوی  بە دەستگەیشتن ووێستگەکانی چارەسەرکردنی ئاو بەپەلە پێویستە بۆ گەیاندنیپاڵپشتی کردنی دارایی بۆ نۆژەنکردنەوەی
 . بەردەوام

 

 پاراستن

 : پێویستیەکان

  پێویستە زیاتر بکرێن لە ناو ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. پاراستن بەهاناوەچوونی چااڵکیەکانی 

  ورە لە ناو هەندێك لە پێویستیەکی گەشوێنەکانی ئاوارەبوون بریتی یە لە مەدەنی خەسڵەتی بە بەردەوامیدان
 شاری موسڵ. لە باشوری خێوەتگەکان 

  بە داواکراوە، کە پێویستی بە پاککردنەوەی میکانیکیە تەقەمەنیە ژەهراویەکان قەبارەی لەسەر شیکارێك
 ناوچەیەکی فراوانی پیسبوو بەهۆی تەقەمەنیە ژەهراویەکان. هەبوونی 

 :بەهاناوەچوون

  کەس لەالیەن هاوکارانی پاراستنەوە هاوکاری کراون.     254,900ی تشرینی یەکەم،٩١لەوەتەی  
 28  ی تشرینی یەکەم لە دامەزراوەکانی ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەکان.٩١ئەنجام دراون لەوەتەی  پاراستن یبەپەلەهەڵسەنگاندنی 
  کەس( لەالیەن تیمەکانی چاودێری کردنی پاراستن هاوکاری  46,865خێزان کە دەکاتە )سەرۆك   9,360ی تشرینی یەکەم،٩١لەوەتەی

لەالیەن تیمە  حالەت 269 ,10تر هاوکاری کراون بە پێدانی هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی گشتی و کەسی 18,893 کرابوون.
   گەڕۆکەکانی پاراستن ڕەوانەکراون بۆ هاوکاری تایبەت.    

 وەرگرتووە، کوڕ( هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان   4,057کچ و 4,122منداڵ کە دەکاتە )  8,179ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لە
ی تشرینی ٩١تووە. لەوەتەی کوڕ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگر  2,972کچ و 2,703منداڵ کە دەکاتە )  5,675و

تر کە  منداڵی 39,034 کوڕ( هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. 19,157کچ و 17,476منداڵ کە دەکاتە )    36,633یەکەم،
                   ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە.کوڕ 388 ,20و کچ 18,646دەکاتە )

 ،بەمەش کۆی تۆمارکرابوونکوڕ(  17کچ و8کە دەکاتە ) جیابۆوە لە خانەوادەیانی بێ هاوەڵ و منداڵ  25لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە ،
منداڵی بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە خانەوادەیان کە دەکاتە  37 .ی تشرینی یەکەم٩١کوڕ( لەوەتەی   546کچ و 274دەکاتە )منداڵ کە  820گشتی 

ئەو مندااڵنەی کە بە خێزانەکانیان  بەمەش کۆی گشتی، لەم هەفتەیە دووبارە بەیەکتر شادبوونەتەوە لەگەڵ خێزانەکانیان( کوڕ 19کچ و18)
 1,377کچ و1,094لە ) 2,471ی تشرینی یەکەم. کۆی گشتی ٩١( لەوەتەی کوڕ 256وکچ  135کە دەکاتە ) منداڵ 391دەگاتە شادبوونەتەوە

  .ی تشرینی یەکەم٩١نیگەرانیەکانی پاراستنیان هەیە ڕەوانە کراون بۆ خزمەتگوزاریە تایبەتەکان لەوەتەی  کە کوڕ(
  سێ قوتابخانە ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لە ماوەی مین. لە  اسیۆنەکانی پاککردنەوەرئۆپەبەردەوامن لە مین هەڵگرتنەوە  لقی گروپیهاوکارانی

مەترسی پەروەردەی قوتابخانەش لە ناوچەی گەیارە پاكکراونەتەوە. پێنج پاكکرانەوە لە ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ و هەڵسەنگاندنیان بۆ کرابوو و 
 یەکەم. تشرینی ی ٩١لەوەتەی کەس دابین کراون  60,067بۆ لەسەر مین 

 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  بۆشاییەکی بەرچاو. بریتی یە لە لە باکوری ڕۆژئاوای نەینەوابۆ هەرزەکارە گیراوەکان هاوکاری یاسایی نەبوونی 

 
 

 
 

 

291,533 
هاوکاری پاراستنیان  کەس

ی ٩١لەوەتەی وەرگرتووە 

 تشرینی یەکەم
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 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

 53,522 لە ئێستادا دەستیان  منداڵ 26,813لەو ژمارەیە،  ،ئاوارەبوون داڵ کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیەمن
 ناگات بە هیچ جۆرێکی پەروەردە. 

 بەهاناوەچوون:

  ،ان هاوکاری کچ( 1,671کوڕ و  1,239) کە دەکاتەمندااڵنی ئاوارە  لە 2,910لە ماوەی هەفتەی ڕابردوو
شوێنە تەنگەتاویەکانی حاج جەدعە و بۆ جاری یەکەم لە خێوەتگەکانی خازر و حەسەن شام و  بەرنامەکانی پەروەردەی نافەرمی لە وەرگرتووە

 عەلی و بنکەی ئاسمانی گەیارە، و لە شارۆچکەکانی داقوق و تکریت. 
 کچ( بەشداری دەکەن لە بەرنامەکانی پەروەردە  13,286کوڕ و  13,423منداڵی ئاوارە کە دەکاتە ) 26,700، دەگاتە هەمووی بەسەریەکەوە

و لە ژینگەکانی فێربوونی کاتی لە خێوەتگەکانی خازر و حەسەن شام و جەدعە و زێلکان و قەیماوە و لە ناو شوێنە تەنگەتاویەکانی حاج عەلی 
 قادسیەی ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. بنکەی ئاسمانی گەیارە، لە پۆلە نۆژەنکراوەکان لە شارۆچکەکانی تکریت و عەلەم، و لە گەڕەکی 

 3,915ی حەسەن ناونووسکراون بۆ بەشداری کردن لە بەرنامەکانی پەروەردەی فەرمی لە ناو خێوەتگە( انی کچ 55سەدا کە دەکاتە )لە منداڵ
 .شام

 1,670 خازر بۆیان دابین کرابوون. حەسەن شام و قوتابیان لە خێوەتگەکانی پێداویستیەکانی ی کچان( 57 لەسەداکە دەکاتە ) منداڵ 
  

 و ڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

  هەن کە حەسەن شام لە خێوەتگەی فەرمی فێربوونی ناو سەنتەری خۆبەخش لە شەش مامۆستای تەنها پێویستن. مامۆستاکان ژمارەی زیاتری
 منداڵ دەکەن.  1,875هاوکاری 

  لە تەقەمەنیە بەتەواوی شاری موسڵ نەینەوا لە ڕۆژهەاڵتی پەروەردەی بەڕێوەبەرایەتی نەکراونەتەوە لەالیەن دەرگاکانیان هەموو قوتابخانەکان
 پاكکراونەتەوە. ژەهراویەکان 

  کە تازە ئازادکراونەتەوە. ناوچەکانی و لە ناو خێوەتگەکان قوتابخانە پێویستن پەرتووکەکانی 

 

 کەل و پەلەکان  

 شوێنی کۆگای باو کە بەرجەستەیە:

  کە داگیرکراوە(. لەسەدای ئێستا 49مەتر سێجا بەرجەستەیە ) 23,111قەبارەی  

   :بەهاناوەهاتن

  و پەلە کەلمەتر سێجا لە   30,376کۆی گشتیشوبات، ی ٩١و تشرینی یەکەم ی ٩١لە نێوان 
    . ڕادەستکراوە ڕێکخراوی مرۆییەوە 30مەتر تەن، بە ناوی   6,449، کە هاوتایە بەەکانناخۆراکی

  ،بۆ شوێنی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران تری ڕەشماڵی خێزانی  1,500گروپی کەل و پەل ئاسانکاری کردووە بۆ گواستنەوەی لەم هەفتەیە
بۆ زیادکردنی توانای ئێستای خێوەتگە لە ناوچەکەدا. ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی، بە هەماهەنگی لەگەڵ بنکەی ئاسمانی گەیارە، تەنگەتاوی 

تەواو بەش دەکات بۆ ڕەشماڵ،  6,400دەگاتە ئۆپەراسیۆنی موسڵ دەستپێکی ژمارەی ڕەشماڵەکانی کە گواستراونەتەوە لەوەتەی بەمەش کۆی 
 ئاوارە.  38,000زیاتر لە لەخۆگرتنی 

  حاج جەدعە و بنکەی ئاسمانی گەیارە و  کۆگای باویسەنتەرەکانی  ئەنجام دا بۆسەردانە مەیدانیەکانی گروپی کەل و پەل ڕابردوودا، لە هەفتەی
 هەوڵەکان. دووبارەبوونەوەیەکی هەر بۆشاییەك یان هەڵسەنگاندنی و هەماهەنگی کردنی لەگەڵ هاوکاران بۆ عەلی 

  دەستەی هاوئاهەنگی ڕاستەوخۆی دامەزراندووە لەگەڵ کارەکانی و ، گومرگ بەردەوامە لە پرۆسێسکردنی داوایەکانمیکانیزمەکانی پاکانەی
 کوردستان تاکو ئاسانکاری باشتری پاکانەی گومرگی کەل و پەلە تەندروستیەکان بکەن. کۆنتڕۆڵی پزیشکی 

 

  :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

 بارەیەوە بکرێت. هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

26,700 
 بۆ ناونووسکراونکوڕ و کچ 
 ەکانیژینگ 25لە خوێندن 

  فێربوونی کاتی

 سێجامەتر  971 
کەل و  شت و مەك ولە  

ماوەی  لەپەلی ناخۆراکی 
 ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە

 ڕادەستکراون
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 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 

 بەهاناوەچوون:

  ئاسایشی پەیوەندیەکانی  خزمەتگوزاریەکانی کردنیدابینلە  بەردەوامەگروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان
لە مێرسی هاندس  نووسینگەی لە ناوئینتەرنێت بۆ هاوکارانی کاروباری مرۆیی بەیەکەوەبەستنی و 

شوێنی تەنگەتاوی بنکەی لە ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی  نووسینگەی لە ناو وشارۆچکەی گەیارە 
 گەیارە.  ئاسمانی

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  بکرێت.هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە 
 

 

 هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان  
 :بەهاناوەچوون 

  کە پەیوەندیان بە موسڵەوە  ئەنجام داوە پەیوەندی تەلەفۆنی  329ئاوارەکانی عێراقسەنتەری زانیاری
لەسەدای پەیوەندیەکان لەالیەن پیاوانەوە ئەنجام درابوون، لەگەڵ  80 ەبوولە هەفتەی ڕابردوودا. نزیکەیه

خۆراك، و ژمارەیەکی بەرچاوی پەیوەندیەکان لە هاوکاری کە پەیوەندیان هەبوو بە زۆرینەی پەیوەندیەکان 
ئەو کەسانەی دیکاران. سەدای پەیوەنلە 12پارەی کاش داواکراوە لەالیەنهاوکاری شاری موسڵەوە پەیوەندیان هەبوو بە نەبوونی ئاسایشی ئاو. 

 ناسنامەکانیان.  بەڵگەنامەیلە بارەی چۆنیەتی گەڕاندنەوەی بەردەوامن لە داوایەکانیان کە بەم دواییانە گەڕاونەتەوە بۆ شاری موسڵ 

  ڕاپۆرتی کردووە کە  نێودەوڵەتی نی سەر بە ڕێکخراوی کۆچی ا، تۆمارکەری بەدواداچوونی ئاوارەبوو١١٩١ شوباتیی ٩١هەروەك لە
پێکدادانەکان لە ناوەوە و شەڕولە ئاوارەییدا ژیان دەگوزەرێنن وەك دەرەنجامێك بەهۆی  خێزان( 26,656)کە دەکاتە  کەس 159,936

      . پێکرد اندەستی ١١٩٢ی تشرینی یەکەمی ٩١دەوروبەری شاری موسڵ کە ڕۆژی 

 
 :ڕێگریەکان بۆشاییەکان و 

 
 تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت.هیچ شتێکی بەرچاو نیە  ●

 

 هەماهەنگی کردنی گشتی
 

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

ئاژانسەکانی کە لە  گروپیسەرکردەی خانەیەکی تەنگەتاوی کە پێك دێن لە  .هاوکارانی کاروباری مرۆیی لە بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ
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 مرۆیی لە وواڵت وەكو پێکهاتە
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
 وسەنتەری کۆچبەران و کۆچ وەزارەتی لەگەڵ مرۆیی ئۆپەڕاسیۆنی سەنتەری کۆبوونەوەیەکی ئۆپەڕاسیۆنی مرۆیی لە هەولێر دامەزراندووە.

. دەچێت بەڕێوە هەفتانە ناوچە ڕێکخەرانی و گروپ هاوکارانی و قەیرانەکان هەماهەنگی هاوبەشی سەنتەری و کردن چاودێری و هەماهەنگی
سەربازی نەتەوە یەکگرتووەکان ئاسانکاری دەکات بۆ دەستگەیشتی مرۆیی، پاراستنی هاوواڵتیان و  –چوارچێوەیەکی هەماهەنگی مرۆیی مەدەنی 

  مرۆیی. فریاگوزاریئەمن و ئاسایشی کارمەندانی 

 

 

 ڕۆژانە
بۆ ڕێکخراوە  کردن هاوکاری

هاوکاری بە ناحکومیەکان 
 ەیژێرخانی پەیوەندی کردنی

 ەکانمرۆیی

 

 

 ڕۆژانە
بەدواداچوونی ئاوارەبوون لە 

ی تشرینی ٩١موسڵەوە لەوەتەی 
 یەکەم

 

 ەکەئەو دیوی قەیران
بە  کە پارێزگای ئەنبار، لەگەڵ شارەکانی ڕومادی و فەللوجە جەختی کردەوە سەرسەری هەڵدا. لە سەرەتادا لە١١٩٤توندوتیژی فراوان و ملمالنێ ی چکداری لە عێراق لە مانگی کانوونی دووەمی 

، ١١٩٤کەس لە مانگی ئایار. لە مانگی حوزەیرانی  ٠١١١١١، توندوتیژیەکە و کاریگەریەکەی بە خێرایی تەشەنەی کرد، کە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر لە پێگەیشتزیانیان  شێوەیەکی تایبەت
ری عێراق، لەوانە پارێزگاکانی ناوچەکانی دیالە و داعش، بەیەکەوە لەگەڵ گروپە چەکدارەکان، هێرشیان کرد و کۆنتڕۆڵی دووەم گەورەترین شاری عێراقیان کرد موسڵ، بەشێکی زۆری باکو

پاراستنی هاوواڵتیان و مافە  و سیستەماتیکی ڕاستەقینە پێشێلکردنەکانیکەرکوك 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. وەكبە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، و کۆت و بەندی خرا سەرەتاییەکانی مرۆڤ، پچڕاندنی دەستگەیشتن

اوخۆ ئاوارەبوون بەهۆی توندوتیژی لەوەتەی ملیۆن عێراقی لە ن ٤ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە. زیاتر لە  ٩١زیاتر لە  لەگەڵ گەورەترین قەیرانە مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان،
 . ملیۆن کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون ٠ . لەو ژمارەیە،١١٩٤کانوونی دووەمی 

 :بە بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن

 rance@un.org دامیان ڕانس،

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