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                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

  (2017 نیسانی ی9 –نیسانی 2)  28ڕاپۆرتی بارودۆخ  ژمارە. 

 
 

 ،هەڕەمەکیبە لەبەر گۆڕانی بارودۆخەکە  کراوە. مرۆیی ئامادەکاروباری ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی 
 باڵودەبێتەوە.  2017 نیسانیی 18ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .گۆڕانکاریان بەسەردابێتلیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون ئەگەری هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان کە بە 

 هەواڵە سەرەکیەکان

  بە بەرزی دەمێننەوە، موسڵ لە ڕۆژئاوای پێویستیە مرۆییەکان
ڕاپۆرت کراون. ئاو لە خۆراك و کورتهێنانەکان لەگەڵ 

لەالیەن موسڵ ڕۆژئاوای هەرچەندە هەندێك ناوچەی 
، دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێتهاوکارانی مرۆییەوە 

زیانی پێگەیشتووە خراپ بە شێوەیەکی ئاو کۆمەکی بەردەوامی 
لە کورتهێنانە ڕاستەقینەکان کە بۆتە هۆی ملمالنێکەوە بەهۆی 

  قبوڵکراو. جۆری ی ئاوکۆمەکیەکانی 

  دەستپێکی ئۆپەراسیۆن لە ڕۆژئاوای موسڵ لە لەو کاتەوەی
ئاوارە  275,000خەمالندنێکی شوبات، ی ٩١ڕۆژی 

بۆ حەمام عەلیل شوێنی پشکنینی لە ڕێگەی تێپەڕیون 
ڕاپۆرتی ی نیسان، بە گوێرەی ١هەروەك لە ڕۆژی ئاوارەکان 
 عێراق. حکومەتی 

  لە کۆی ژمارەی ئاوارەکان لە دەستپێکی ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ
کەسی    ٦١٩٢،436,000ی تشرینی یەکەمی ٩١ڕۆژی 

بە گوێرەی  ،ی نیسان١هەروەك لە ڕۆژی  تێپەڕاندووە
 91,000 کە دەکاتحکومەت ڕاپۆرت ڕاپۆرتی حکومەت. 

نزیکەی و بۆ ڕۆژهەاڵتی موسڵ، گەڕاونەتەوە کەس 
ی ١هەروەك لە ئاوارەبوون لە ئێستادا کەس  345,000

 نیسان. 

  شوێن بە خێرایی زیاد دەکات فراوانکردنی خێوەتگە و بنیاتنانی
ئەو کەسانەی کە تازە مرۆییەکانی پێویستیە پڕکردنەوەی بۆ 

ڕاپۆرتی بە گوێرەی شاری موسڵ. لە ڕۆژئاوای ئاوارەدەبن 
لە هەندێك هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە، گروپی 

لە لە ئێستادا خێزان(  54,000کەس کە دەکاتە ) 273,162
لە شوێنە نافەرمیەکان لە ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان و ئەو کەسانەی کە دەمێننەوە لەگەڵ نیشتەجێبوون، و شوێنە تەنگەتاویەکان ناو خێوەتگەکان 

شوێنی شەش و لەپێشینە لە چوار شوێنی بەکارهێنانی بەپەلە بۆ لەبەردەستدایە خزمەتگوزاری تەواو شوێنی  5,994لە ئێستادا ژیان دەگوزەرێنن. 
 ی نیسان. ١تریش، هەروەك لە 

  لە موسڵ و ڕەوانەی نەخۆشخانە کرابوون کەس  6,340لە موسڵ لە ساڵی ڕابردوو، زیاتر لە ئۆپەراسیۆنی سەربازی دەستپێکی لەو کاتەوەی
   موسڵ.لە ڕۆژئاوای زەبری دەروونی سەقامگیرکردنی لە خاڵەکانی بۆ کراوە چارەسەریان بە تەنها حاڵەت  1,683دراوسێ؛ پارێزگاکانی 

 

1,895,000 
دەرەوەی ناوەوە و ەس لە ک 

هاوکاری کراون  کانخێوەتگە

پاکێجەکانی بە پێدانی 

بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی 

ئاو و کەل خۆراك و 

وپەلەکانی پاك وخاوێنی 

ی تشرینی ٧١)لەوەتەی 

 یەکەم(

1,173,000  
خێوەتگەکان لە دەرەوەی  کەس

 هاوکاری کراون بە پێدانی

خاوێنکردنەوە و ئاو و  هاوکاری

ی ٩١)لەوەتەی  پاك و خاوێنی

 تشرینی یەکەم(

681,000 
پزیشکی  ڕاوێژکردنەکانی

دابین کراون )لەوەتەی 
ی تشرینی یەکەم(٩١  

436,000  
کەس لە ئێستادا بەهۆی 

 موسڵ  ئۆپەراسیۆنی

ئاوارەبوون، هەروەك لە 

ی  نیسان بە گوێرەی ٩ڕۆژی 

 حکومەتی عێراقڕاپۆرتی 

693,600   
کەل و  پێداویستیەکانیکەس 

پەلە ناخۆراکیەکانیان 

تشرینی ی ٧١ وەرگرتووە

     یەکەم

5,994  
 ی خزمەتگوزاری تەواوشوێن

بۆ لەبەردەستدان لە ئێستادا 
لە ناو بەپەلە بەکارهێنانی 

خێوەتگەکان و شوێنە 
  تەنگەتاویەکان
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  ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی
 

ی نیسان ١هەروەك لە ڕاپۆرتی کردووە کە ، حکومەتی عێراقی ٦١٩٢تشرینی یەکەمی ی ٩١ئۆپەراسیۆنی موسڵ لە ڕۆژی دەستپێکی لەو کاتەوەی 
بۆ زێدی کە گەڕاونەتەوە ڕاپۆرت کراون کەس   91,000ئاوارەبوون. خەمالندنێکی دەوروبەری ناوچەکانی لە شاری موسڵ و کەس  436,000

    ئاوارەبوون.لە ئێستادا  دەبێت کەس  345,000 خەمالندنێکیکە ، ٦١٩١ ینیسانی 9ڕۆژی هەروەك لە خۆیان 
 

عێراق ڕاپۆرتی کردووە کە ، حکومەتی ٦١٩١شوباتی ی ٩١لە ڕۆژی دەستی پێکردووە موسڵ لە ڕۆژئاوای سەربازیەکان  ئۆپەراسیۆنەلەو کاتەوەی 
کەس لە ڕۆژئاوای  6,500تێکڕای ڕابردوودا لەم هەفتەیەی نیسان. ی ١لە هەروەك ئاوارەبوون، موسڵەوە لە ڕۆژئاوای  بەتەنها کەس 275,000

  . حەمام عەلیل بۆ ئاوارەکانشوێنی پشکنینی لە ڕێگەی کاتی بە شێوەی ڕۆژانە ئاوارەبوون شاری موسڵەوە 
 

بە ڕادەکەن. موسڵەوە ئەو کەسانەی کە لە ڕۆژئاوای مرۆییەکانی پێویستیە فراوانبێت بۆ پڕکردنەوەی خێوەتگە بەردەوامە لەوەی بە خێرایی بنیانانی 
شوێنە لە ناو خێوەتگەکان و خێزان( لە ئێستادا  54,000کەس ) 273,162بەڕێوەبردنی خێوەتگە، گروپی هەماهەنگی و ڕاپۆرتی گوێرەی 

ی ١. هەروەك لە ژیان دەگوزەرێنننافەرمیەکان شوێنە و لە کۆمەڵگا خانەخۆییەکان ئەو کەسانەی کە دەمێننەوە نیشتەجێبوون، لەگەڵ تەنگەتاویەکان 
 کەس.  40,000بۆ نزیکەی بەپەلە بۆ بەکارهێنانی زمەتگوزاری تەواو لەبەردەستدابوون خشوێنی  5,994نیسان، 

 
لەگەڵ  پاکێجەکانی تەنگەتاوی خۆراك و ئاو بەردەوام دابەش دەکرێن بۆ ئەو خێزانانە کە تازە دەگەنە شوێنی حەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان،

پاکێجەکانی بەهاناوەچوونی ئاویش دابەشکراوە بەسەریان لە خاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان. لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ، 
اوێنی و تەنگەتاویان وەرگرتووە کە پێك دێن لە پارچەکانی خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن، کۆمەکیەکانی ئاوی تەنگەتاوی، پێداویستیەکانی پاك و خ

   دابەشکراوە.  دابەسەر کۆمەکیانزیانیان پێگەیشتووە قەیرانی موسڵەوە کە بەهۆی کەس  1,895,000پێویستیەکانی پڕکردنەوەی بۆ  پێداویستی ئافرەتان
 

یەکەمی تشرینی ی ٩١لەو کاتەوەی بەرەکانی شەڕ. لە نزێك بەتایبەتی ، ڕاستەقینە دەمێنێتەوەکێشەیەکی وەکو زەبری دەروونی قوربانیانی بۆ چاودێری 
لە ڕۆژئاوای حاڵەت بە تەنها  1,816دراوسێ، لەگەڵ پارێزگاکانی لە ناو موسڵ و کراون ڕەوانەی نەخۆشخانە کەس  6,340لە زیاتر ساڵی پار، 

لە دەروونی زەبری سەقامگیرکردنی لە خاڵەکانی چارەسەریان بۆ کراوە حاڵەت  1,640ی نیسان، ١لە هەروەك ی شوبات. ٩١موسڵەوە لەو کاتەوەی 
 موسڵ. شاری ناوچەکانی نزیك بەرەی شەڕ لە ڕۆژئاوای 

 
لە گەڕەکەکانی بەکارهێندراون کیمیایی گولە هاوەنەکانی ت کە وگئەوەیان ڕاگەیاندن، دەزگاکانی لەوانە سەرچاوەیەك، چەند ڕابردوودا، لە هەفتەی 
دەکات بە دابین هاوکاری تەندروستی، بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی جیهانی، لە ڕێگەی ڕێکخراوی شاری موسڵ. لە ڕۆژئاوای مەتەحین یەرموك و 

 پێوە دیارە. ژەهراوی کیمیاییان  یەکیبەر ماددەکەوتنە نیشانەکانی ناوچانەی کە  لەوهاوواڵتیان چاودێری کردنی 
 

هاوکارانی بەردەوامن، و کورتهێنانەکانی ئاو شاری موسڵ لە ڕۆژهەاڵتی مرۆیی لە شاری موسڵ دەمێنێتەوە. وەکو نیگەرانیەکی ئاو بە بەردەوامی 
لە شارەوانی. کۆمەکیەکانی تەواوکردنی گەڕەك بۆ  26بۆ ئاوی ڕۆژانە لیتری ملیۆن  2.3لە ئاو خستنە تانکەرەوە بە بڕی مرۆیی بەردەوامن 

ئاوی ئەو کەسانەی کە زۆربەی لە ئاوی خاوێن، لەگەڵ دەبنەوە کورتهێنانەکان دووچاری گەڕەکەکان زۆربەی هەروەها شاری موسڵ، ڕۆژئاوای 
بۆتە جێگای و بەرزبوەتەوە موسڵەوە ئاوارەبوون و لە ڕۆژئاوای ئیسحاڵیان هەیە نەخۆشی ئەو مندااڵنەی کە ژمارەی چارەسەرنەکراو دەخۆنەوە. 

بۆ سەر داعش هێرشەکانی ئەم دواییەی بەهۆی خراپتربوو بێت ئاوی خواردنەوەی خاوێن زیاتر پێدەچێت کورتهێنانانەی ئەم زۆر. نیگەرانیەکی 
کە بەم زیانە زۆرەکەی کە کارابێت.  ەموسڵچارەسەرکردنی ئاوی ڕۆژئاوای ووێستگەی گەورەترین چارەسەرکردنی ئاوی بادوش، کە ووێستگەی 
 هێشتا نەزاندراوە. ئەم هێرشانەوە بەهۆی گەیشتووە ووێستگەیە 

 
خاڵی پشکنینی تێپەڕدەبن لە ڕێگەی  بەسەر ئەو خێزانانە دابەشکردووە کە بوتڵەکانی ئاوی گەرم و ژەمی  12,350عێراقی مانگی سوری کۆمەڵەی 

ژەمی  7,500کۆمەڵەی مانگی سوری عێراقی ڕێکخراوی  هەروەها دابەشکراون.ئامادەکراو بۆ خواردن ژەمی  500بۆ لەگەڵ ئەوەشدا قرەب عە
 دا دابەشکردووە.  ٩حەمام عەلیل لە خێوەتگەی بوتڵەکانی ئاوی گەرم و 

 

بە کۆمەڵی چۆڵکردنی کە لە حاڵەتی بەهاناوەچوون، هەڵسەنگاندن و چااڵکیەکانی بۆ زیادکردنی پەرەپێدەدەن تەنگەتاوی پالنەکانی هاوکارانی مرۆیی 
بۆ هاوکاری پەرەیان پێدراوە ژەمارەیەك لە سیناریۆیەکان ات. شاری موسڵ سەر هەڵبدداعش لە ڕۆژئاوای ژێر دەسەاڵتی لە ناوچەکانی  انهاوواڵتی
 ئەم ئامادەکاریە. کردنی 
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 مرۆیی  چوونیبەهاناوە

 بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەچوونی

  ویستیەکان:پێ 

  پشکنینی شوێنی لە ڕێگەی شاری موسڵەوە تێدەپەڕن لە ڕۆژئاوای رە دەبن کە تازە ئاواخێزانانەی ئەو
میکانیزمی ئاو و خۆراك و پێداویستیەکانی پێویستیان بە هاوکاریە و حەمام عەلیل بۆ ئاوارەکان، 

تیایدا کە میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە، تەواوی اناوەچوونی بەپەلەیان وەرگرتووە. پێداویستیەکی بەه
شوێنە لە ناو خێوەتگەکان و دابەشکرابوو پێداویستی ئافرەتان، پاك و خاوێنی و پێداویستیەکانی لەوانە 

 تەنگەتاویەکان. 

 بەهاناوەچوون:  

 ،پێداویستیەکانی تەنگەتاویان دابەشکردووە  13,085 هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
ئەو ژمارەی ڕابردوو، هەفتەی بە بەراورد لەگەڵ  .منداڵ 37,005کەس لەوانە  67,283کە سوود دەگەێنێت بە  خێزان  11,778بەسەر

لەسەدای کۆی گشتی  37کەس کە دەکاتە ) 24,684کۆی گشتی لەسەدا.  38نزیکەی کەم بۆتەوە بۆ کە هاوکاری کرابوون کەسانەی 
ناو  و لەبۆ ئاوارەکان حەمام عەلیل پشکنینی شوێنی اوەچوونی بەپەلەیان وەرگرتووە لە میکانیزمی بەهانپێداویستیەکانی دابەشکردنەکان(، 

کەس لە  18,799، ئاوارەکانکۆبوونەوەی بۆ و تەل کەیسوم  عەقرەبڕێگای لە خاڵەکانی کەس  19,080 ئەمەش دوابەدوایخێوەتگە، 
 . M3حەسەن شام خازر و خێوەتگەکانی کەس لە  3,234و نەرگیزلە، خێوەتگەی کەس لە  1,301شوێنەکانی تر، گەیارە و خێوەتگەکانی 

 پێداویستیەکانی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەر ، هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵلە 

هەیە هەندێك لەو کەسانە هاوکاری  یئاوارەبوون، ئەگەر ێكچەند جار ی. هەروەك لەوانەیە خەڵكمنداڵ  526,656کەس لەوانە 957,556

 وەرگرتبێت. میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەیان زیاتر لە جارێك

  ،پێك دێت لە  و هەرپێداویستیەکی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە کە بڕیاروایە بۆ کۆمەککردنی هەر خێزانێك بێت بۆ ماوەی هەفتەیەك

لیتری ئاوی  12کیلۆگرام لە پارچەکانی خۆراکی بەهاناوەچوونی بەپەلە، پێداویستیەکی پاك و خاوێنی و پێداویستیەکی ئافرەتان،  6.4

 خواردنەوەی لە بوتڵکراو و هەڵگرێکی ئاو. 

   :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  هەڵپەساردووە انئۆپەراسیۆنەکانیڕۆژ بۆ ماوەی سێ لە حەمام عەلیل  هاوکاران ،ئەمن و ئاسایشنیگەرانیەکانی بەهۆی.  

 

 هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە 

 :پێویستیەکان

 273,162 لە ئێستادا لە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان خێزان(  54,000) کەس

نیشتەجێکراون، لەگەڵ ئەو ئاوارانەی کە ماونەتەوە لە ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان و شوێنە نافەرمیەکان 

   ژیان دەگوزەرێنن. 

 6,000 - 5,000 لە نێوان ئاوارەبوون لە ڕۆژئاوای موسڵ هێشتا بەردەوامە، لەگەڵ تێکڕای ڕۆژانە، 

 ناو خێوەتگەکان. ئەو کەسانە کە دەچنە لەگەڵ زۆربەی 

  لە زیادبووندایە شاری موسڵ باشوری ڕۆژهەاڵت و شوێنە تەنگەتاویەکانی و لە ناو خێوەتگەکان تواناش

   بنیاتنان. لەگەڵ بەردەوامی 

  لە خێوەتگەکانی شاری موسڵ بەردەوامە، بەتایبەتی باکوری ڕۆژهەاڵت و لە ناوچەکانی بۆ ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ گەڕانەوەی ئاوارەکان

 خازر. حەسەن شام و قەیماوە و نەرگیزلە و 

 ەهاناوەچوون:ب

  ژمارەی کاروانەکانی ئامێری لەپێشینەی هەڵسەنگاندنی بەپەلەی مەترسی شوێنیانهاوکارانی هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە 

 کانیدەستنیشان کردنی پێویستیە لەپێشینەکان لە دامەزراوە بۆ ناوچانەی کە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە شاری موسڵ وزیادکردووە لە

 لەپێشینەی مەترسی شوێن ئەنجام درابوون.  هەڵسەنگاندنەکانی  22. لە هەفتەی ڕابردوودا، دەرەوەی خێوەتگە

  حەمام عەلیل و حەسەن شام  سەالمیە، حاج عەلی،خێوەتگەکانی بنیاتنان لەU2 بۆ دروستکردنی توانای زیاتر بۆ  بەردەوامە ی تروشوێنەکان

 920ئێستا حاج عەلی ئەو خەڵکانە. بۆ وەرگرتنی شوێنی ئامادەیە  1560کۆی لە  400ئێستا  U2حەسەن شام نیشتەجێکردنی ئەو خەڵکە. 

 ئەم هەفتەیە. لە کۆتایی پێشبینی دەکرێت ئامادە بکرێن لە هەردوو شوێن شوێنی زیاتر شوێنی هەیە. 

 ی، هاوکارانی هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە توانیویانە دەستنیشاندایەەی خێوەتگە بەردەوام لە زیادبوونلەو کاتەی ئاوارەبوون لە دەرەو 

تاکو بە هانای پێویستیەکانیانەوە  گروپکە لە دامەزراوە نافەرمیەکان ژیان دەگوزەرێنن بۆ هاوکارانی  و ڕەوانەیان بکەن ئەو خێزانانە بکەن

 بچن. 
  

957,556  
کەس هاوکاری کراون بە 

پێدانی پێداویستیەکانی 
بەهاناوەچوونی میکانیزمی 
ی ٩١ی وەتەکا بەپەلە لەو

 تشرینی یەکەم

5,994 
 شوێن لەبەردەستدان بۆ

 لە ناو بەپەلەبەکارهێنانی 
خێوەتگەکان و شوێنە 

هەروەك لە  تەنگەتاویەکان
ی نیسان١  
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 ڕێگریەکان:ۆشاییەکان و ب

  ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنیە. خزمەتگوزاریەکانی بە تازە کردنەوەی پێویستی  ٥جەدعە خێوەتگەی 

  تەواوی خۆی. بە توانای بۆ گەیشتن ڕەشماڵەکان بۆ دابین کردنی بە هاوکارێکە پێویستی شوك  ئەلبەساتین 

  لە ناو خێوەتگەکە. تەندروستی خزمەتگوزاریەکانی چاودێری ناتەواوی هەبوو لە بارەی چەمەکۆر سکااڵیان خێوەتگەی دانیشتوانی 
 

 پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان 

 پێویستیەکان:

  ناوەوە و  دامەزراوەکانی خەڵکی لە، ەوەموسڵشاری ڕۆژئاوای ئاوارەبوون لەالی  بەردەوامیبەهۆی

ئەمانەش تیایاندا پەناگەی گونجاوە. کەل و پەلە ناخۆراکیەکان و بە خێوەتگە بەردەوام پێویستیان دەرەوەی 

کە لەگەڵ خێزانە خانە ئەو کەسانەشی اتیدا نیشتەجێن، کە لە پەناگەی ک لەوانە ئەو خێزانە ئاوارانەی

 کەسانی تری زیان پێگەیشتوو لە وێ دەمێننەوە یان دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان. و دەمێننەوە، خۆییەکان 

 بەهاناوەچوون: 

  دابەش ، لەوانە کەل و پەلەکانی وەرزی زستان، سەرەکیە ناخۆراکیەکان کەل و پەلە تەواوی پێداویستیەکانی  5,965ئەم هەفتەیە،لە ماوەی

لیتری سووتەمەنی دابەشکرابوون بەسەر  150,600 دەرەوەی خێوەتگە، وکرابوون بەسەر خێزانە زیان پێگەیشتووەکان لە دامەزراوەکانی 

  انی خێوەتگە. دامەزراوەک ناو زیانپێگەیشتووەکانی ەخێزان

 و کەل  خێزان هاوکاری کراون بە پێدانی کەل و پەلە تەواوکاریەکانی وەرزی  ٦١١٢،92,865ی تشرینی یەکەمی ١٧ڕۆژی  کاتەوەی لەو

المپاکان، پێداویستیەکانی چێشخانە،  ،قوماشی مشەمما، بەتانیەکان، کانفەرشەوەکو کۆمەکیەکانی لەوانە و پەلە ناخۆراکیەکانی تری، 

   تەباخەکان و گەرمکەرەوەکان.  پێداویستیەکانی پاك و خاوێنی، گالۆنەکان، لێفەکان، سەتڵە پالستیکەکان،

  شاری موسڵ. باکوری لە گەڕەکی قوەیسات لەئەنجام درابوون  دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەلە دابەشکردنەکان  

  پێداویستیەکانی  30,349پێداویستیەکانی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان لەوانە   119,777بەهاناوەچوون، کۆی گشتیلەو کاتەوەی دەستپێکی

ەمەش هاوکاری گەیاندۆتە پێداویستیە سەرەکیەکانی کەل و پەلی ناخۆراکی دابەشکرابوون، کە ئ  92,865کەل و پەلی ناخۆراکی گەڕۆك و

پێداویستیەکانی کەل و پەلە سەرەکیەکانی وەرزی زستان لەوانە   38,142کۆی گشتیکەس. لەگەڵ ئەوەشدا،   693,600زیاتر لە

کەس، زیاتر لە   204,760وون، هاوکاری گەیاندۆتە خەمالندنێکیگەرمکەرەوەکان، فەرشە گەرمەکان و گالۆنەکانی سووتەمەنی دابەشکراب

   پێداویستیەکانی جل و بەرگ ئەوانیش دابەشکراون.    116,270

  800لەو کاتەی . گەیارە، جەدعە و حەمام عەلیلچەسپ کرابوون لە دەرەوەی خێوەتگە لە ناوچەکانی ڕەشماڵ  450، ئەم هەفتەیەلە ماوەی  

 دانرابوون.  ٦حەمام عەلیل لە ناو خێوەتگەی ڕەشماڵیش  1,680و دابەشکرابوون  ی تەنگەتاویپێداویستیەکانی پەناگە

 ڕەشماڵی خێزانی تاوەکو ئێستا دانراون بۆ دابین کردنی پەناگە لە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان بۆ نزیکەی   50,559کۆی گشتی

پێداویستیەکانی داپۆشینی پەناگەی تەنگەتاوی دابەشکراون   11,793وپێداویستیەکانی پەناگەی تەنگەتاوی  8,262کەس، لەگەڵ  303,240

   کەس.   120,330م، کە سوود دەگەێنێت بە نزیکەی ی تشرینی یەکە١٧لەو کاتەوەی 

 گروپەکە هانی ئاژانسەکان دەدات بۆ جێبەجێکردنی پالنەکان بۆ کەل و پەلی زیاتری هاوین، ا زیاتر بەرزدەبنەوەهەروەكو پلەکانی گەرم ،

 ترمێز و گالۆنەکان.  -وەکو سندوقە ساردەکان 

 

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

 باشتر بکرێن پێویستە و تواناکان، هەوڵەکان سەرچاوەکان ماندووبوونی و ژمارەی ئاوارەبوون لە ڕۆژئاوای موسڵەوە زیادبوونی  لە بەرامبەر

کە پێویستیەکانی ئەو دانیشتوانانەی و دابین کردنی ئاوارەکان شوێنەکانی بۆ ژمارەکان و بە دواداچوون بکرێت گونجاو تاکو بە شێوەیەکی 

 زۆرترین زیانیان پێگەیشتووە. 

  ئەمن و ئاسایشی خۆراك  

 :پێویستیەکان

  خێزانە ئاوارەکان، ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان

پێبگەێندرێت، پێویستیان بە خۆراکی ئامادەکراوە بۆ خواردن دوابەدوای ئەویش و پارچەکانی خۆراکی 

 ووشكە لە کاتی گەیشتنیان بە شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان و خێوەتگەکان.  

 دەرفەتە لەبارەیڕاپۆرت دەکەن  ، خێزانەکاندەستیان پێبگەێندرێت چانەی کە تازە دەتواندرێتناو ولە 

   .خۆراكدابەشکردنی گشتی سیستەمی دەستیان ناگات بە  کەسهەندێك و ،ژیان و گوزەران سنوردارەکانی

 

 

 :بەهاناوەچوون

693,600  
 پێدانیکەس هاوکاری کراون بە 

کەل و پەلە  پێداویستیەکانی
ی ٩١ناخۆراکیەکان لەوەتەی 
 تشرینی یەکەم 

23,330 
بە هاوکاری کراون کەس 
 یخۆراك پارچەکانی پێدانی
ی ٦ نێوان لە ەڕۆژ ٠١
  ٦١٩١ نیسانی ی٢ –نیسان
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  دابەشکردنەکان کەس(.  23,330خێزان )  4,666دابەشکردووە بەسەرلە ماوەی ئەم هەفتەیە، هاوکاران پارچەکانی خۆراکی ووشکیان

حەسەن شام کەس( لە خێوەتگەی  15خێزان )  M2 ،3حەسەن شام کەس( لە خێوەتگەی 260خێزان ) 46 ئەنجام درابوون بەسەر

U3،1,800  خازرکەس( لە خێوەتگەی  1,155خێزان ) 231 و 5 ەدعەجکەس( لە خێوەتگەی  9,000) خێزانM1 . و  لە شاری موسڵ

 لە ئەلبوکەس(  1,130)خێزان 226ئەل بوەیر، کەس( لە  825)خێزان  165 لە ئەل ئەمەل، کەس( 10,000خێزان )  2,000،نەینەوا

 کەس( لە ئەل خوەین.  125خێزان ) 25لە سینانك و کەس(  850)خێزان  170فەکشە، 

  کەسە لە حەسەن شام  3,503بەسەردابەشکردووە لێندراویان ژەمەکانی ڕاپۆرتیان کردووە کە هاوکاران ئەم هەفتەیە، لە ماوەی M2 .  

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

  بۆ  ناو خێوەتگەکان، و نەبوونی شوێن لە نەینەواڕێگریەکان لەسەر جوالنەوەی مەڕومااڵت لە نێوان پارێزگاکانی هەولێر و بەهۆی
  خێوەتگەکان.  ناو بگوازرێنەوە بۆ بەنیازنین یان ناتوانن لە ئاوارەکان هەندێكئەمەش مانای وابووە کە ، مەڕومااڵت

 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

  ئەو کەسانەی کە داواکراوە لەالیەن چاودێری تەندروستی سەرەتایی خزمەتگوزاریەکانی دابین کردنی
وەکو پێویستیەکی لەپێشینە  دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێتتازە زیانیان پێگەیشتووە لەو ناوچانەی کە 

 . دەمێنێتەوە

 :بەهاناوەچوون

 ڕاوێژ بۆ   9,794ڕاوێژ لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە. لەوانە،   41,209هاوکارانی تەندروستی ڕاپۆرتیان کردووە بۆ کۆی گشتی

   ساڵی ئەنجام درابوون.   ٥مندااڵنی خوار تەمەنی 

 ،ڕەوانەکردنەکانی تەنگەتاوی ئەنجام  777 فرەتانی دووگیان ڕاپۆرت کرابوون، چاودێری تەندروستی ئا ڕاوێژەکانی  8,804لەم هەفتەیە

بۆ  ڕاوێژ  612.منداڵبوونحالەتی ڕەوانەکردن کە پەیوەندیان هەبوو بە دووگیانی یان ئاڵۆزیەکان لە ماوەی    158درابوون، لەوانە

            تەندروستی دەروونی یان هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی دابین کرابوون.  

 ساڵیەوەیە.   ١٥کوتانەکانی ئیفلیجی و سۆریکە بەڕێوەبردرابوون بۆ ئەو مندااڵنەی کە تەمەنیان لە خوار   2,651کۆی گشتی 

  پێداویستیەکانی   22پێدانیهاوکاریان کراوە بە  ،تەندروستی و ئافرەتان ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆو تەندروستی نەینەوا بەڕێوەبەرایەتی

زەبری و یەك پێداویستی نەشتەرگەری پێداویستی دوو و  کەس 21,000دەکات بۆ  تەواو بەشکە و فرە ئاژانس تەندروستی تەنگەتاوی 

      نەشتەرگەری. دەستپێشخەری   300کە گونجاوە بۆدەروونی 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  کە و کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە، بۆ ئەخزمەتگوزاریە تەندروستیەکان بۆ دابین کردنی بەشی تەواو ناکات دارایی پاڵپشتی کردنی

 هەندێك لە پڕۆژەکان. ماوەی بە زیان بگەێنێت هەیە ئەگەری 

 و وەکو شاری موسڵن ئاوی سەالمەت بۆ ئەو کەسانەی لە ناو ڕۆژئاوای سنوردار بە دەستگەیشتنی  وسووتەمەنی لە هەیە  کورتهێنان

 . زۆر ئیسحاڵیوەکو ستراوەکان لە ڕێگەی ئاوەوە، انەخۆشیە گوباڵوبوونەوەی مەترسی ئەگەری نیگەرانیەك دەمێنێتەوە بەهۆی 
   

 ئاو و خاوێنکردنەوەی ئاوەڕۆکان و پاك و خاوێنی 

 :پێویستیەکان 

 لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە ژمارەیەك لە ناوچەکان  هەرچەندە
ئاوی خواردنەوەی کۆمەکی تەواوی لە ڕێگەی تانکەری ئاو،  یان بۆ دابین کراوەخاوێنئاوی خواردنەوەی 

 بەرچاو دەمێنێتەوە. پێویستیەکی وەکو پاشماوە و بەڕێوەبردنی خاوێن 

  بە توانای دەستگەیشتن موسڵ بەرجەستەیە بەاڵم ڕۆژئاوای بە هەندێك لە بەشی دەستگەیشتن
 دەمێنێتەوە. بەرەنگاریەك وەکو کارای ئاو سەرچاوەکانی 

 

 :بەهاناوەچوون

 وەردەگرن لە ناو ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی خزمەتگوزاریەکانیخێزان(  55,298ئاوارە کە دەکاتە )  273,162نزیکەی 
  و شوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان.  خێوەتگاکان

  خێوەتگەی سەالمیەی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران، هاوکاران لە ئامادەباشیدان بۆ تازەکردنەوەی ئاسانکاریەکانی تەوالێت و حەمام بۆ ناو لە
 شوێن. 2,500

  بۆ  نوێدەکاتەوە، هاوکارێکی گروپی ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی ئاسانکاریەکانی تەوالێت و حەمام ٩ حەمام عەلیللە خێوەتگەی
ئاو دابین کراوە لە ڕێگەی تانکەری ئاو و تەواوکراوە بە پێدانی بوتڵی ئاو بەهۆی کێشەکانی کە پەیوەندیان بە ووێستگەی شوێن.  4,000

 . ەوە هەیەام عەلیلچارەسەرکردنی ئاوی حەم

681,376 
 ڕاوێژکردنەکانیکەس 

وەرگرتووە  تەندروستیان
ی تشرینی یەکەم٩١ەتەیلەو  

1,172,717  

دەرەوەی خێوەتگەکان کەس لە  

 بە پێدانیهاوکاری کراون 

خاوێن ئاو و تەواوی  هاوکاری 

پاك و خاوێنی کردنەوە و 

   یەکەمی تشرینی ٩١لەوەتەی 
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  شوێن.  5,000بۆ چەسپکراون تەوالێت و حەمام ئاسانکاریەکانی ، ٦حەمام عەلیلی لە خێوەتگەی 

 ئەم بە بەردەوامی و بۆ پێشوازی لە ئاوارەکان  حەمام عەلیل سەنتەری دابین کردووە لە خاوێنکردنەوەیان زیاتری ئاسانکاری هاوکاران
 . دەکرێنەوەچاك  تەوالێت و حەمامانە

  بنکەی ئاسمانی گەیارە. لە شوێنی فراوانکراوی خێراترکردووە تەوالێت و حەمامی ئاسانکاریەکانی چەسپکردنی هاوکارێکی گروپ
 نیسان تەواو ببێت. ی ٩١پێشبینی دەکرێت لە ڕۆژی تەوالێت و حەمام هەموو ئاسانکاریەکانی چەسپکردنی 

 شوێن  564شوێنی ئامادەکردنی تەوالێت و حەمام ئامادەکراون لە سەرانسەری خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان، و   65,363نزیکەی
   ئاوارە.   392,562لە شوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان، بۆ ئەگەری خزمەتکردنی 

 

 : بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  بارانە بەخوڕەکان. لە ڕووبارەوە دوابەدوای ڕێژەی زۆری قوڕولیتە جۆرێتی ئاو وەکو بەرەنگاریەك دەمێنێتەوە بەهۆی 

  وەکو پێویستیەکی بەپەلە دەمێنێتەوە بۆ ڕێگەدان بە هاوکاران پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ نۆژەنکردنەوەی ووێستگەکانی چارەسەرکردنی ئاو
 تاکو دەستگەیشتنی بەردەوام بە ئاوی هەڵگیراو دابین بکەن. 

 ڕاپۆرت کراون کردنەوە لە ناو قوتابخانەکان لە ڕۆژهەاڵتی موسڵە بە ئاو و ئاسانکاریەکانی خاوێنکێشە بەرچاوەکانی کە پەیوەندیان هەی .
  گروپەکە دەگەڕێت بەدوای هاوکاران بۆ دڵنیابوون لە چاککردنەوەی بەپەلەی تەوالێت و حەمامەکان. 

 موسڵ. گروپەکە لە گفتوگۆدایە بۆ  شاری کۆکردنەوەی زبڵ و خاشاك و فڕێدانی بەسەالمەتی بریتین لە کێشە بەرچاوەکان لە ناو ڕۆژهەاڵتی
 لە ئەستۆبگرن. بەڕێوەبردنی پاشماوە  ییەکاندەستنیشانکردنی هاوکاران تاکو بەرپرسیارێت

  گەیارە و بنکەی ئاسمانی تەنگەتاوی فراوانکراوی شوێنی ، حاج عەلیتەنگەتاوی شوێنی دەبنەوە لە  ی الفاوکێشەکاندووچاری هاوکاران
 . ی هێواش کردۆتەوەحەمام تەوالێت وئاسانکاریەکانی پەرەپێدانی  ئەمەش ، کەبارین بارانبەردەوامی بەهۆی حەمام عەلیل خێوەتگەی 

 

 پاراستن

 : پێویستیەکان

  لە ناو هەندێك لە  گەورەبەردەوامیدان بە خەسڵەتی مەدەنی شوێنەکانی ئاوارەبوون بریتی یە لە پێویستیەکی
 خێوەتگەکان لە باشوری شاری موسڵ. 

  هاوکارانی پاراستن پێویستن بۆ خێراکردنی چاودێری کردنی پاراستن و گەیاندنی خزمەتگوزاری لە
شوێنەکانی ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەکان، بەتایبەتی لەسەر ڕێگاکانی ئاوارەبوون لە باشوری ڕۆژئاوای 

 موسڵ. 

  اییەکانخزمەتگوزاریە سەرەتبە کردووە دەستگەیشتنی نەبوونی دەستنیشانی  ٥جەدعە لە ناو خێوەتگەی بەپەلەی پاراستن هەڵسەنگاندنەکانی ،
نیگەرانیە سەرەکیەکانی وەکو خێوەتگە مەدەنی بە خەسڵەتی بەردەوامیدان و پاراستنی مندااڵن نیگەرانیەکانی ناسنامەکان، دەستبەسەرداگرتنی 

 پاراستنە. 

  و تەندروستی جۆرێتی دەروونی و کۆمەاڵیەتی هاوکاری خزمەتگوزاریەکانی بۆ دابین کردنی توانای هاوکاران باشترکردنی پێویستیەك هەیە بۆ
 ونی. دەرو

  بۆ دەستنیشان کردنی بەتایبەتی بۆ بەڕێوەبردنی حاڵەت، بەڕێوەبردنی زانیاری سیستەمێکی خێراکردن لە دامەزراندنی پێویستیەك هەیە بۆ
 مندااڵنی بێ هاوەڵ. پێویستیەکانی 

  دەستنیشان کراون. هاوکارانەوە کە لەالیەن نیگەرانیەك بریتی یە لە ئاوارەکان پشکنینی ڕێ و شوێنەکانی لە دوای مندااڵن دەستبەسەرکردنی 

  ئەو ناوچانەی کە تازە پاککردنەوەی ، و تەقەمەنیە ژەهراویەکانهەڵسەنگاندنەکانی لەسەر مەترسی مین،  پەروەردەپێویستیەك هەیە بۆ
 لە تەقەمەنیە ژەهراویەکان.  دەستیان پێبگەێندرێت دەتواندرێت 

 :بەهاناوەچوون

 کەس لەالیەن هاوکارانی پاراستنەوە هاوکاری کراون.     463,565ی تشرینی یەکەم،٩١ کاتەوەی لەو       
 هاوکاری  تر کەسی 22,107.هاوکاری کراون لەالیەن تیمە گەڕۆکەکانی پاراستنەوەکەس   69,039نزیکەی ی تشرینی یەکەم،٩١ کاتەوەی لەو

بۆ وەرگرتنی ڕەوانەکراون ەوە لەالیەن تیمە گەڕۆکەکانی پاراستن حاڵەت 14,259کراون بە پێدانی هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی گشتی و 
   هاوکاری تایبەت.

  لەو  هەڵسەنگاندن ٩ی تشرینی یەکەم: ٩١هەڵسەنگاندنی بەپەلەی پاراستن بۆ تەنگەتاوی موسڵ ئەنجام دراون لەو کاتەوەی  پێنجسی و
 .٥جەدعە لە خێوەتگەی نەینەوا پارێزگای هەڵسەنگاندنانە ئەنجام درابوون لەم ماوەی ڕاپۆرت کردنی ئەم هەفتەیە لە 

  17,082کوڕ( هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە، و   7,117کچ و 6,641منداڵ )  13,758ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە،ماوەی لە 
 68,421 ،یەکەمتشرینی ی ٩١لەو کاتەوەی  کوڕ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە.  8,431کچ و8,651منداڵ )
کچ و  36,012)کە دەکاتە منداڵ  73,907وەرگرتووە. دەروونی و کۆمەاڵیەتیان هاوکاری کوڕ(  34,968کچ و  33,453کە دەکاتە )منداڵ 

 وەرگرتووە. دەروونیان سەرەتایی فریاگوزاری  کوڕ( 37,895
 573 ( لەم هەفتەیە تۆمارکرابوون، بەمەش کۆی گشتی دەگاتە کوڕ 318وکچ 255کە دەکاتە ) منداڵی بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە خانەوادەکانیان

خانەوادەکانیان کە دەکاتە منداڵی بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە   68نزیکەیی تشرینی یەکەم. ٩١کوڕ( لەو کاتەوەی  1,134و کچ802منداڵ ) 1,936
کوڕ( لەو  521کچ و377منداڵ ) 898لەگەڵ خێزانەکانیان بەیەکتر شادبوونەتەوە، بەمەش کۆی گشتی دەگاتە لەم هەفتەیە کوڕ(  42کچ و26)

463,565 
هاوکاری پاراستنیان  کەس

 کاتەوەی لەووەرگرتووە 

تشرینی یەکەمی ٩١  
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کوڕ( کە نیگەرانیەکانی پاراستنیان هەیە ڕەوانەکرابوون بۆ خزمەتگوزاریە  480کچ و 419) منداڵ 899ی تشرینی یەکەم. ٩١کاتەوەی 
  ی تشرینی یەکەم.٩١( لەو کاتەوەی کوڕ2,063و  کچ2,161کە دەکاتە ) منداڵ  4,764گشتی دەگاتەتایبەتیەکان، بەمەش کۆی 

 2,108  کەمکردنەوەی مەترسی توندوتیژی و ئەو  بنەمای ڕەگەزی،لەبارەی توندوتیژی لەسەر  زانیاری کچ هاوکاری کراون بە پێدانی وئافرەت
ئافرەت و کچ هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی  343توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی. نزیکەی  لەبارەیخزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن 

ڕێگەگرتن لە توندوتیژی لەسەر بنەمای  لەبارەیلە ئەندامانی کۆمەڵگا لە ئافرەتان و کچان مەشقیان پێکرابوو  593تەنگەتاویان وەرگرتووە، و 
توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی دابەشکرابوون لەگەڵ  لەبارەیپێداویستیەکانی ئافرەتان لە  244بۆ ڕەوانەکردنیان. زیاتر لەوەش،  وڕەگەزی 

تیمی  49ڕەگەزی لە نۆ سەنتەری ئافرەتان و پێدانی زانیاری لەسەر ئەو خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای 
 ووردبینی سەالمەتی لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی ئەنجام درابوون.  10گەڕۆکی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی. نزیکەی 

  لەو کاتەوەی  یان کردووەکەس 58,041 هاوکاری کە ،مینپەروەردە لەسەر مەترسی مین هەڵگرتنەوە بەردەوامن لە گەیاندنی کاری هاوکارانی
 ،ڕابردووداهەفتەی لە ماوەی . ی شاری موسڵڕۆژهەاڵتباکور و  چەکانیناو لەبەردەوامن  مین لە پاککردنەوەچااڵکیەکانی  تشرینی یەکەم.ی ٩١

 .قوتابخانە( ٥)لە  لە قەزای گەیارەو  لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵئەنجام درابوون  یکاریگەرهەڕەشە و هەڵسەنگاندنەکانی 
  

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

 هاوکارانی سەربازی، لەوانە میلیشیاکان، لە ناو هەندێك لە خێوەتگەکان دەبنە ئاستەنگ لەبەردەم دابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی  هەبوونی
هاوکاری و پاراستن. دابەشکردنەکانی هاوکاری لەالیەن گروپە ئایینیەکان لەگەڵ کارکردنی هاوکارانی سەربازی دەبێتە هۆی ژمارەیەك لە 

 راستن بۆ ئاوارەکان. مەترسیەکانی پا
  بۆ پاراستن خزمەتگوزاریەکانی لەخۆگرتنی بۆ خێوەتگەکانی ئێستا، بەردەوامە شاری موسڵەوە لە ڕۆژئاوای ئاوارەکان لێشاوی لەو کاتەی

 بەرەنگاریەك دەمێنێتەوە. وەکو دیاریکراوە بە هاوکاری ئەو کەسانەی کە پێویستیان ی زیادبوونی ژمارە
  باوەڕپێکراو لەسەر مەترسی مین و هاوکارانی پاککردنەوەی ناوچە لە مین بە سنورداری دەمێننەوە لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ.هەبوونی پەروەردەی 
  بە پێویستی دەمێنێتەوە و بەرچاو نیگەرانیەکی وەکو پشکنینیان پڕۆسەی لە دوای مندااڵن بە شێوەیەکی هەڕەمەکی دەستبەسەرکردنی

 بانگەشەکردنە.
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  و  یان هەیەقوتابخانە کە تەمەنی و مندااڵنەیبریتین لەداڵ من  112,174،ئاوارەبوونئەو کەسانەی کە لە نێوان
 ئەم ژمارانە بە خێرایی زیاد دەکەن. پەروەردە ن ناگات بە هیچ جۆرێکیدەستیامنداڵ   53,752لە ئێستادا
   بەردەوام لە ڕۆژئاوای موسڵەوە ڕادەکەن.  ی تازەئاوارە هەروەك

 بەهاناوەچوون:

 ،کچ( بەشداری 28,245کوڕو 30,177) لەوانەمنداڵی ئاوارە کە   58,422هەمووی بەسەریەکەوە دەگاتە
 لە ، لەوانەخێوەتگەی جیاجیا و دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە ژینگەکانی فێربوونی کاتی لە ناو دەکەن لە بەرنامەکانی پەروەردە لە

سەاڵحەددین و و چەمەکۆر و قەیماوە؛ لە  ٦و ٩حاج عەلی، نەرگیزلە خازر و حەسەن شام و جەدعە و زێلکان و حەمام عەلیل و خێوەتگەکانی
      شاری موسڵ. ڕۆژهەاڵتی 

  کارا قوتابخانە فەرمیەکان بەکرێگیراو لەو ناوچانەی کە باڵەخانەی  15کردۆتەوە لە فێربوونی ژینگەکانی پەروەردەی نەینەوا بەڕێوەبەرایەتی
   . بگات پەروەردەدەستیان بە دەکات تاکو منداڵ  4,400زیاتر لە کە ئەمەش هاوکاری ، نین

  کە توانا بە لە قەزای گەیارە کردۆتەوە، ناوەندیشی قوتابخانەی  39و قوتابخانەی سەرەتایی کردۆتەوە  103پەروەردە لە گەیارە بەڕێوەبەرایەتی
  بکەنەوە. دووبارە دەست بە خوێندنیان دەرەوەی خێوەتگە دەدات تاکو منداڵی  39,000زیاتر لە 

  توانایان خوێندنی چڕوپڕ  ڕێبازێکیخێراتر کردووە، فێربوونی بەرنامەی کە لە وەزارەتی پەروەردە هەرزەکار سوود وەردەگرن  500زیاتر لە
  کە لە دەستیان چووە.  خوێندن کە بگەنەوە بەو سااڵنەی پێدەدات

  گەیارە ڕازی بووە لەسەر پەروەردەی بەڕێوەبەرایەتی جەدعە بەم دواییانە، خێوەتگەکانی ئەو کەسانەی کە دەگەنە ژمارەیەکی زۆری دوابەدوای
پەروەردە لە بەڕێوەبەرایەتی بۆ هاوکاری کردنی خۆی ئامادەکردووە گروپەکە قوتابخانەی ڕەشماڵی فەرمیان. چااڵکیەکانی فراوانکردنی 

تەنگەتاوی شوێنی لە تیایدا نیشتەجێ دەکرێن  مندااڵن، کە هەروەها ٥و  ٤جەدعە خێوەتگەی لە تەنیشت ڕەشماڵی تازە قوتابخانەیەکی کردنەوەی 
 بنکەی ئاسمانی گەیارە. 

 دەرەوەی گەورەی بەهاناوەچوونێکی بۆ تەنگەتاوی بە کارکردن لەسەر پالنی فیدڕاڵ وەزارەتی پەروەردەی لەگەڵ کاردەکات  هەروەها گروپەکە
بە هاوکاری بکەن دەتوانن هاوکاران داهاتوودا. هەفتەکانی موسڵ لە ڕۆژئاوای ئەگەر سەر هەڵبدات لە بە کۆمەڵ چۆڵکردنی لە حاڵەتی خێوەتگە، 

  دەبێت. دەرچووان یان مامۆستایان بە تەرخانکردنی پێویستی وەزارەتی پەروەردە بەاڵم و فابریکیەکان، پۆلە ڕەشماڵیەکان پێدانی 

 
 و ڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

  دواخستنی  هۆی ئاسایشی مامۆستاکان دەبێتە. پشکنینی ئەمن و کانلە ڕۆژهەاڵتی موسڵ بەهۆی پێنەدانی مووچەناڕەزاییان هەیە مامۆستاکان
 زیاتر. 

58,422 
 انو کچ انکوڕلە 

لە خوێندن  بۆ ناونووسکراون
 بۆ ەکانکاتی ەژینگناو 

 فێربوون
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 دەکات کە لە نەینەوا کارەکان بەڕێوەدەبەن یان هاوکاری هەر منداڵێکی ئاوارە دەکەن  ییەکانپەروەردە داوا لە هەموو ئاژانسە وەزارەتی پەروەردە
گوزاریەکانی پەروەردە لە ناو خێوەتگەکانی موسڵ بەاڵم تۆماربکرێن. هەندێك لە هاوکارانی سەرەکی پەروەردە ئامادەن بۆ دابین کردنی خزمەت

 کەم و کوڕی هەیە لە تۆمارکردن لەگەڵ حکومەتی فیدڕاڵ. 
  توانای بەهۆی دەسەاڵتداران لەالیەن  ئاوارەکان بەکاربهێندرێنوەکو پەناگە بۆ نیشتەجێکردنی لەوانەیە نیگەرانیەك هەیە لەوەی کە قوتابخانەکان

 . یانخوێندن یمافمندااڵن بێبەش بکات لە زۆربەی سنورداری خێوەتگە، کە لەوانەیە 

 

 کەل و پەلەکان  

 شوێنی کۆگای باو کە بەرجەستەیە:

  لە شوێنی کۆگای باو  دووجامەتر  22,973قەبارەی جیاوازی کەل و پەل، سێزدە بنکەی لە سەرانسەری
 . تەنگەتاویبۆ بەهاناوەچوونی ڕێکخراوە مرۆییەکانەوە لەالیەن بۆ بەکارهێنانی لەبەردەستدایە 

 :بەهاناوەچوون

  تەن مەتر،   4,645فریاگوزاری، کە هاوتایە بەمەتر سێجا لە کەل و پەلەکانی  29,873لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ، کۆی گشتی
 . ڕێکخراوی مرۆییەوە  34، بە ناویتەن مەتر گواستراوەتەوە 1,469 وەرگیراوە، و

 پاڵپشتی بۆ  ،حەمام عەلیل لە ڕێکخراوی کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەرانشوێنی  نێردراوە بۆیەکەی کۆگای گەڕۆك  چوار
ناو خێوەتگە لە شوێنی باو لە سەرانسەری کۆگای مەتر دووجا لە شوێنی  3,200 کۆی قەبارەیبۆ دروستکردنی  ،خێوەتگەبەرزکردنەوەی ئاستی 

 حەمام عەلیل. 
 20  بەرجەستە دەبن  ئەم یەکانە مانگی ئایار بگەنە شوێن.کە لە سەرەتای پێشبینی دەکرێن بەرەو هەولێر، کۆگای گەڕۆکی تر لە ڕێگا دان یەکەی

 ڕێکخراوە مرۆییەکان. قەرز پێدان بە بۆ یان وواڵت، لە سەرانسەری ئۆپەراسیۆن کۆگای باو لە شوێنە سەرەکیەکانی بەپەلەی ناردنی بۆ 
  بۆ هاوکاری زێلکان نەرگیزلە و باو لە ناو خێوەتگەکانی کۆگایەکی بۆ دامەزراندنی ناوخۆیی هاوکارانی کاردەکات لەگەڵ گروپی کەل و پەل

 شاری موسڵ. پێشبینیکراو لە پێویستیەکان لە باکوری زیادبوونی کردنی 
  لە موسڵ بەنداوی بۆ ئەنجام داوە  انتەنگەتاوی هاوبەشیئامادەکاری کاروانێکی خۆراکی جیهانی پرۆگرامی و ڕێکخراوی گروپی کەل و پەل

 لەگەڵ کۆبوونەوەبۆ و پێکهاتەکەی هەڕەشە سەرەکیەکانی لەسەر ئەو زانیاریەی کە لەبەردەستدایە بۆ تازەکردنەوەی ئادار ی ٠١ڕۆژی 
 . هەموو هاوکاران نێردراوە  بۆهەڵسەنگاندنەکە ڕاپۆرتی بنیاتنان. ڕاوێژکارانی 

 

  :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

 نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت.  بەرچاو یهیچ شتێك 

 
 

 

 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 

 بەهاناوەچوون:
  کارەبا لە ڕێگەی پاڵپشتی بە چارەسەریەکانی پێکەوەبەستنی ئینتەرنێت و گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان

 لە ناوچەی گەیارە ڕاگەێندراوە. ڕێکخراوە مرۆییەکان ووزەی خۆری سەربەخۆ دابین دەکات بۆ 
 

 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

 .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 

 
 

 هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان  
 :بەهاناوەچوون 

  ئەنجام  پەیوەندی تەلەفۆنی  211ئاوارەکانی عێراقلە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتەدا، سەنتەری زانیاری
درابوون ەالیەن پیاوانەوە ئەنجام لەسەدای پەیوەندیەکان ل  77کە پەیوەندیان بە موسڵەوە هەبوو. نزیکەی داوە

چوار پۆلینە هەرە سەرەکیەکانی پەیوەندیەکان کە ئەنجام درابوون بۆ  لەالیەن ئافرەتان.سەدا لە  23و
خزمەتگوزاریەکانی پەیوەندیدار بە  لەسەدا(، 23) هاوکاری کردن بە پارەی کاشپرسیارکردن بوو لەبارەی 

 لەسەدا(.13)کێشەکانی پاراستن  لەسەدا(،19لەبارەی کێشەکانی ئاسایشی خۆراك )لەسەدا(،  20حکومەتەوە )
لەسەدای پەیوەندیەکان   28لەسەدای لەالیەن ئەو ئاوارانەی ئێستاوە ئەنجام درابوون، 55 لە کۆی گشتی ژمارەی پەیوەندیەکان کە ئەنجام دراون،

 سێجامەتر 2,739
 تەنگەتاویلە کەل و پەلی  

تشرینی ی ٩١ لەو کاتەوەی
 ڕادەستکراوە یەکەم

 ڕۆژانە
بۆ ڕێکخراوە  کردن هاوکاری

هاوکاری بە ناحکومیەکان 
 ەیژێرخانی پەیوەندی کردنی

 ەکانمرۆیی

 

 

 ڕۆژانە
بەدواداچوونی ئاوارەبوون لە 

ی ٩١کاتەوەی موسڵەوە لەو
 یەکەمتشرینی 
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لەسەدای پەیوەندیەکان  ٩ی ئەنجام درابوون، و ی خانەخۆلەسەدای پەیوەندیەکان لەالیەن ئەندامانی کۆمەڵگا  16لەالیەن ئاوارە گەڕاوەکان، و
    لەالیەن ڕێکخراوە ناحکومیەکانەوە ئەنجام درابوون. 

  ڕێکخەرانی گەڕۆکی مەیدانی لێژنەی هەماهەنگی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی ٦١٩١ نیسانیەوە بۆ مانگی  ٦١٩٢لە مانگی تشرینی دووەمی ،
بۆ الدێیەکان و شارۆچکەکان ئەنجام داوە لە باکور، ڕۆژهەاڵت، باشوری ڕۆژهەاڵت و  یبەپەلەکۆکردنەوەی زانیاری  کاروانەکانی  194عێراق

(، 11(، تەلکێف )27شوێن لە ناو خودی هەمان ناوچەکان، لەوانە: بەعشیقە )  213باشوری شاری موسڵ لەگەڵ گەیشتن بە دەسەاڵتداران لە 
(، ڕۆژهەاڵتی 2(، حەترە )21(، گەیارە )30(، ئەل شورە )6(، مەخمور/نەینەوا )30(، نەمرود )18(، حەمدانیە )6(، بەرتلە )7تەلعەفەر )

ی و ڕاپۆرتە (. ڕاپۆرتەکانی سەبارەت بە مرۆیی و پاراستن و دەستگەیشتن لە ڕێگەی میکانیزمەکانی هەماهەنگ18( و حەمام عەلیل )12موسڵ )
  200زیاتر لە کراون. لێژنەی هەماهەنگی ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ عێراقدابین کە بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکانپوختەکانی دووالیەنە 

 پاسەوانیهاوکارانی  مەدەنیەوە بۆکە پێك دێن لە هاوکارانی جیاجیا لە کارگێڕی  بۆ کارکردن لەگەڵیانکاربەدەستی ناوخۆیی دەستنیشان کردووە 
     ناوخۆیی. 

 موسڵ  شاری ڕۆژهەاڵتیبۆ  ٩، بۆ گەیارە ٩، تەلکێفبۆ  ٦ئەنجام داوە: کاروانیان  پێنجمەیدانی ڕێکخەرانی ، ٦١٩١ نیسانیی ١-٩ ەیماوەی ملە
 وە:تەکۆبوونە ناوچانە لەم لە کاربەدەستان  26لەگەڵمەیدانی ڕێکخەرانی  .(گەڕەکی جورنشاری موسڵ )بۆ باشوری  ٩، (فەلەستینگەڕەکی )

 ٥ کخراوە ناحکومیە نێودەوڵەتیەکان،ێڕ لە ٥ نەتەوە یەکگرتووەکان،لە ئاژانسەکانی  ٦ ،مەدەنی کارگێڕیکەسایەتی لەالیەن  انەهاوکار لەم چوار
 هەماهەنگی ڕێکخراوەلێژنەی . ی پاسەوانچەکداری ناهاوکار لە  ٢ وکۆمەڵگا، ی سەرکردە لە ٩ ڕێکخراوە ناحکومیە ناوخۆییەکان، لە

لە   1،لە سەردانە مەیدانیەکان و پوختەکان کورت ڕاپۆرتە، لەوانە کردووەپێشکەش ڕێکخراوی ناحکومی بۆچوونەکانی عێراق  ەکان بۆناحکومی
هەماهەنگی  کرداری کارکردنی گروپی لە کۆبوونەوەی  1،هەماهەنگی ناوچە کۆبوونەوەکانی لە 2سەنتەری ئۆپەراسیۆنی مرۆیی،  کۆبوونەوەی

 سەربازی.  –مەدەنی 

 
 :ڕێگریەکان بۆشاییەکان و 

 بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت.هیچ شتێکی  ●
 
 

 

 هەماهەنگی کردنی گشتی
تیمێکی ڕاوێژکاری بااڵ کە پێك دێن لەوانە حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان و کەسایەتی سەربازی و ڕێکخەری مرۆیی بە 

ڕاوێژکاری بااڵ دڵنیایی دەدات لە تەواوی هەماهەنگی لە نێوان هەموو تیمی بەردەوامی کۆدەبنەوە بۆ بەڕێوەبردنی کێشە ستراتیجیەکانی مرۆیی. 
کە لە  ئاژانسەکان گروپیسەرکردەی خانەیەکی تەنگەتاوی کە پێك دێن لە  .هاوکارانی کاروباری مرۆیی لە بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ

. گوێرەی پێویست یان بە کۆدەبنەوە ەكهەفتەی لەجار  دوو و ێنسەرکردایەتی دەکرڕێکخەری مرۆیی  بەهاناوەچوون بۆ موسڵ کاردەکەن و لەالیەن
بۆ  ەکگرتووەکان و هاوکارانی ڕێکخراوی ناحکومیهەماهەنگی دەمێنێتەوە لە نێوان نەتەوە ی ەکەیستراتیجی یمی مرۆیی لە وواڵت وەكو پێکهاتەت

نووسینگەی ئۆچا  دەگۆڕێت بۆ لقێکی لە ئێستادالە هەولێر ئۆچا ئۆپەڕاسیۆنی مرۆیی  سەنتەری .بەهاناوەچوونی مرۆیی لە عێراق سەرپەرشتی کردنی
سەربازی نەتەوە یەکگرتووەکان ئاسانکاری دەکات بۆ دەستگەیشتی مرۆیی، پاراستنی  –. چوارچێوەیەکی هەماهەنگی مرۆیی مەدەنی بۆ موسڵ

  مرۆیی. فریاگوزاریهاوواڵتیان و ئەمن و ئاسایشی کارمەندانی 
 
 

 

 

 ئەو دیوی قەیرانەکە
بە  کە پارێزگای ئەنبار، لەگەڵ شارەکانی ڕومادی و فەللوجە جەختی کردەوە سەرسەری هەڵدا. لە سەرەتادا لە٦١٩٤توندوتیژی فراوان و ملمالنێ ی چکداری لە عێراق لە مانگی کانوونی دووەمی 

، ٦١٩٤کەس لە مانگی ئایار. لە مانگی حوزەیرانی  ٥١١١١١، 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،
 . شوێن لەسەرانسەری وواڵت ٠،١١١ملیۆن کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون لە  ٠ . لەو ژمارەیە،٦١٩٤کانوونی دووەمی 
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