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                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

  (2017 نیسانی ی16 –نیسانی 10)  29ڕاپۆرتی 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 24ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .گۆڕانکاریان بەسەردابێتلیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون ئەگەری هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان کە بە 

 هەواڵە سەرەکیەکان

  بۆ ئازادکردنەوەی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکان
گەیشتۆتە ماوەی شەش مانگ لەم موسڵ 

لەگەڵ نیسان، ی ١٦هەفتەیەدا لە ڕۆژی 
ئەوەی کە حکومەتی عێراق ڕاپۆرت دەکات 

گشتی کۆی نیسان ی ١٦کە لە ڕۆژی 
موسڵ لە ڕۆژئاوای کەس  323,000

 ئاوارەبوون. 

  کۆی ژمارەی ئاوارەکان لە دەستپێکی
ی تشرینی ١٧ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ لە ڕۆژی 

 لە484,000 گەیشتە ،٢٠١٦یەکەمی 
، بە گوێرەی ڕاپۆرتی ی نیسان١٦ڕۆژی 

کە  کردووە یحکومەت. حکومەت ڕاپۆرت
کەس گەڕاونەتەوە بۆ ڕۆژهەاڵتی  91,000

کەس لە   393,000موسڵ، و نزیکەی 
 ی نیسان. ١٦ئێستادا ئاوارەبوون هەروەك لە 

  مرۆیی نیسان، هاوکارانی ی ١٠هەروەك لە
جۆری سەرەکی  ودەسەاڵتداران سێ

ڕۆژئاوای گەیاندۆتە هاوکاری خۆراکیان 
هاوکاری کەس  61,650شاری موسڵ: 

تەنگەتاوی پارچەکانی بە پێدانی کراون 
 ١٤لە خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن 

بە هاوکاری کراون کەس  64,000گەڕەك؛ 
 ١١خۆراکی ووشك لە پارچەکانی پێدانی 

هاوکاری کراون  کەس 59,526وگەڕەك؛ 
دابەشکردنی سیستەمی پارچەکانی بە پێدانی 

 گەڕەك.  ٨لە خۆراك گشتی 

 

 
 

2,019,000 
دەرەوەی ناوەوە و ەس لە ک 

هاوکاری کراون  کانخێوەتگە

پاکێجەکانی بە پێدانی 

بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی 

ئاو و کەل خۆراك و 

وپەلەکانی پاك وخاوێنی 

ی تشرینی ١٧)لەوەتەی 

 یەکەم(

1,223,000  
خێوەتگەکان لە دەرەوەی  کەس

 هاوکاری کراون بە پێدانی

خاوێنکردنەوە و ئاو و  هاوکاری

ی ١٧)لەوەتەی  پاك و خاوێنی

 تشرینی یەکەم(

715,000 
 اوێژکردنەکانیکەس ڕ
ان وەرگرتووە پزیشکی

ی تشرینی ١٧)لەوەتەی 
 یەکەم(

484,000   
کەس لە ئێستادا بەهۆی 

موسڵ  ئۆپەراسیۆنی

، هەروەك لە ئاوارەبوون

بە  ی نیسان١٦ڕۆژی 

حکومەتی ڕاپۆرتی گوێرەی 

 عێراق

746,000   
وپەلە کەل  کەرەستەکانیکەس 

 وەرگرتووە ناخۆراکیەکانیان

تشرینی ی ١٧ لەو کاتەوەی

     یەکەم

6,490 
 ی خزمەتگوزاری تەواوشوێن

بۆ لەبەردەستدان لە ئێستادا 
لە ناو بەپەلە بەکارهێنانی 

و شوێنە  خێوەتگە١٩
هەروەك لە  تەنگەتاویەکان

ی نیسان١٥  
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  ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی
 

کە ئێستا ماوەکەی گەیشتۆتە دەستی پێکرد،  ٢٠١٧تشرینی یەکەمی ی ١٧کە لە ڕۆژی بۆ ئازادکردنەوەی موسڵ، ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان هەروەك 
ی ١٦ڕۆژی هەروەك لە لە موسڵەوە ئاوارەبوون، کەس  484,000کۆی گشتی کە ڕاپۆرتی کردووە حکومەتی عێراقی شەش مانگ لەم هەفتەیە، 

ڕۆژهەاڵتی موسڵ کەسی  91,000نزیکەی ن. موسڵەوە ئاوارەبوولە ڕۆژئاوای کەس بە تەنها 323,000نیسان، ی ١٦لە ڕۆژی . ٢٠١٧نیسانی 
لە هەروەك دەوروبەری، لە ناو شاری موسڵ و ناوچەکانی ئاوارە  393,000 دەگاتە ئاوارەکان ژمارەی لە ئێستادا کەبۆ زێدی خۆیان، گەڕاونەتەوە 

 . ٢٠١٧نیسانی ی ١٦ڕۆژی 
 

نیسان، ی ١٢. لە ڕۆژی موسڵەوە ڕادەکەنلە ڕۆژئاوای ئەو کەسانەی کە پێویستیە مرۆییەکانی لە پڕکردنەوەی بەردەوامە خێوەتگە بنیاتنانی 
خزمەتگوزاری شوێنی  2,500بە کۆی گشتی کردەوە ی ٢حەمام عەلیل خێوەتگەی کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران ڕێکخراوی 

خێوەتگە. هەماهەنگی هاوکارانی ڕاپۆرتی  ، بە گوێرەینیشتەجێبوون ئاوارەکان تێدالەو شوێنانە  1,644نیسان، ی ١٦هەروەك لە . ی ئامادەیەتەواو
 وشوێنە تەنگەتاویەکانلە ناو خێوەتگەکان لە ئێستادا خێزان(  56,506) کەس 285,903هەماهەنگی خێوەتگە ڕاپۆرتیان کردووە کە هاوکارانی 

نیسان، ی ١٦لە هەروەك ژیان دەگوزەرێنن. شوێنە نافەرمیەکان  لەکۆمەڵگا خانەخۆییەکان ولەگەڵ نیشتەجێکراون، لەگەڵ ئەو خێزانانەی کە دەمێننەوە 
خێوەتگە و  ١٠لە شوێنی تر  3,623لە نۆ شوێنی لەپێشینە، لەگەڵ بەپەلە بۆ بەکارهێنانی بەرجەستە کرابوون  تەواوخزمەتگوزاری شوێنی  2,867

 لە شاری موسڵ. نزیك شوێنی تری 
 

لە بۆ دابین کراوە ئاوی خواردنەوەی خاوێنیان شاری موسڵ لە ڕۆژهەاڵتی لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە  گەڕەکەکانژمارەی هەرچەندە 
لەو بەتایبەتی ڕاستەقینە دەمێنێتەوە، نیگەرانیەکی وەکو  وبەڕێوەبردنی پاشماوەخاوێن خواردنەوەی ئاوی تەواوەکانی کۆمەکیە ڕێگەی تانکەری ئاوەوە، 

خاوێن  ئاو وخزمەتگوزاریەکانی خێزان(  58,600)ئاوارە کە دەکاتە  351,600موسڵ. دەستیان پێدەگەێندرێت لە ڕۆژئاوای کە بەئەستەم ناوچانەی 
کارکردن لەسەر . نیسانی ١٦هەروەك لە ڕۆژی  گواستنەوەی ئاوارەکانشوێنە کاتیەکانی لە ناو خێوەتگەکان و پاك و خاوێنی وەردەگرن کردنەوە و 

خاوێن کردنەوە و ئاو و پڕکردنەوەی کە تەواوبوو، لەم هەفتەیە بنکەی ئاسمانی گەیارە فراوانکراوی شوێنی خاوێن کردنەوە لە  زیاتریئاسانکاریەکانی 
تازە تەوالێت و حەمام ئاسانکاریەکانی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران، هاوکاران حەمام عەلیلی لە خێوەتگەی لە ناو خێوەتگە باشتر دەکات. پاك وخاوێنی 
پشت بەستن بە ئاوی لە بوتڵکراو. کەم کردنەوەی دابین دەکات بۆ  چارەسەرکردنی ئاو ەکییەکەییونیسێف ڕێکخراوی و شوێن  4,000دەکەنەوە بۆ 

بۆ و موسڵ ڕۆژئاوای لە ئاو دادەنێت کە بەرجەستەن ئێستای سەرچاوەکانی نەخشە بۆ لە ئێستادا خاوێن کردنەوە و پاك وخاوێنی ئاو و گروپی 
پڕکردنەوە خاڵەکانی وەکو ئاو دەتواندرێت سەرچاوەکانی پێویست بێت بۆ دڵنیابوون لەوەی کە نۆژەنکردنەوە کە لەوانەیە ئاستی هەڵسەنگاندنی 
وەکو هۆکارێك دەمێنێتتەوە بۆ موسڵ  شاری بۆ ئەو کەسانەی ناو ڕۆژئاوایدەستگەیشتنی سنوردار بە ئاوی خاوێن ئاو. بۆ تانکەری بەکاربهێندرێن 

 زۆر. ئیسحالی ، وەکو نەخۆشیەکان لە ڕێگەی ئاوباڵوبوونەوەی مەترسی ئەگەری بەهۆی نیگەرانی مایەی 
 

زەبری بەڕێوەبردنی تەندروستی دەروونی لەوانە خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی سەرەتایی، لەوانە چاودێری خزمەتگوزاریەکانی دابین کردنی 
لەم کارێکی لەپێشینە دەمێنێتەوە. تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت وەکو کە زیانیان پێگەیشتووە لەو ناوچانەی کە دەروونی، بۆ ئەو کەسانەی 

خالێكی خزمەت دەکات وەکو کە کردەوە، دایکانی عضبەی نەخۆشخانەی مەیدانی  هۆڵێکیەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان ی نسندوقهەفتەیە، 
دایکان مەیدانی نەخۆشخانەی  ڵیهۆموسڵ. لە ڕۆژئاوای ئافرەتانی دووگیان  وجێگیرەکانی تەندروستیسەنتەرە گەڕۆك بۆ سەرەکی ڕەوانەکردنی 

چڕی تەندروستی چاودێری هەروەها منداڵبوونیان هەیە،  کە تەنگەتاویبۆ ئەو ئافرەتانەی  ڕزگارکردنی ژیان دابین دەکاتخزمەتگوزاریەکانی 
ڕێکخراوی کە لەالیەن هۆڵی زەبری دەروونی اوە لەگەڵ رلێکدکە دایکان، تازەکەی  هۆڵە. دەکات بوون وخزمەتگوزاریەکانی منداڵئافرەتانی دووگیان 

 6,057ڕابردوودا لە هەفتەی  بەتەنها .بۆ تەنگەتاویەکاننەشتەرگەری هۆڵێکی لەگەڵ و قەرەوێڵەی هەیە بیست بەڕێوەدەبرێت، تەندروستی جیهانیەوە 
 181لەو ژمارەیە ئەنجام درابوون، تەنگەتاوی ڕەوانەکردنی  819لەو کاتەی ڕاپۆرت کرابوون، ئافرەتانی دووگیان تەندروستی چاودێری ڕاوێژی 
 یان منداڵبوون. دووگیانی بۆ ئاڵۆزیەکان بوو لە ماوەی حاڵەت 

  
بۆ بۆ خواردن  نئامادەکراو دابین کردووە کەان خۆراکیپارچەکانی ئاسایشی خۆراك لەم هەفتەیە هاوکارانی شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان، لە 

لە بۆ ماوەیەکی کاتی لەو ناوچانەی شوێن یان دەگەنە خێزانە ئاوارەکان ڕۆژئاوای شاری موسڵ، کەس(. لە ناو  85,376)کە دەکاتە خێزان 17,077
دانیشتوانانی یان هاوواڵتیان لەو کاتەی راو بۆ خواردن بۆیان دابین کراوە، بەپەلەی ئامادەکخۆراکی پارچەکانی کە تازە ئازادکراونەتەوە نیشتەجێ دەبن 

هەروەك لە کە بەرجەستەیە. بۆ دابین کراوە، لەو شوێنەی ان گشتی خۆراکیسیستەمی دابەشکردنی خۆراکی ووشك و پارچەکانی ئاوارە گەڕاوەکان 
کەس  61,650شاری موسڵ: ڕۆژئاوای گەیاندۆتە هاوکاری خۆراکیان سێ جۆری سەرەکی و دەسەاڵتداران مرۆیی هاوکارانی نیسان، ی ١٠

کەس هاوکاری کراون بە پێدانی  64,000؛ گەڕەك ١٤تەنگەتاوی ئامادەکراو بۆ خواردن لە  خۆراکیپارچەکانی هاوکاری کراون بە پێدانی 
هەوڵەکان گەڕەك.  ٨سیستەمی دابەشکردنی گشتی خۆراك لە بە پێدانی هاوکاری کراون کەس  59,526گەڕەك؛ و  11ووشك لە پارچەکانی خۆراکی 

کە نزیکەی بەهۆی ئەو ڕاستیەی ئاڵۆزە  ئەم کارەردەوامە، بەاڵم بەشاری موسڵ لە ڕۆژئاوای سیستەمی دابەشکردنی گشتی خۆراك فراوانکردنی بۆ 
 خۆراك ئاوارەبوون. بریکارەکانی لەسەدای  40
 

 ونەمروود کەگەیارە پەڕینەوەی تێکداوە لە کە پردەکانی ڕووباری دیجلە ڕاپۆرتکرابوون بە درێژایی ئاو ئاستەکانی بەرزبوونەوەی لەم هەفتەیە، 
. لەگەڵ کردنەوەی بۆ ماوەی چەند ڕۆژێكخێوەتگەکان دەستگەیشتن بە کە بۆتە ئاستەنگ لەبەردەم لێیەوە تێپەڕین ئەنجام بدرێت، ناتواندرێت 

لە ڕەشماڵی تر  3,000بۆ دانانی پالنێکی داناوە کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران ڕێکخراوی لەم هەفتەیە، خێوەتگەیەکی تر 
خۆراك کۆگاکانی پڕۆسەکە دەکات. کە سەرپەرشتی نەرویجی ئەنجومەنی پەنابەری ڕێکخراوی لەگەڵ ڕۆژئاوا، لەالی شوێنی کراوە 

لە شوێنی جیاجیا بۆ ئەم و ستاف بەشی تەواو دەکەن کۆگاکان لەوەی کە دڵنیاییان داوە هاوکارانی پزیشکی بۆ دوو تا سێ ڕۆژ و بەرجەستەکرابوون 
 پزیشکی. تەنگەتاوی بۆ ڕەوانەکردنەکانی بەرجەستەکرابوو بەلەمێك ماوەیە. 

http://www.unocha.org/
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دابەشکردووە بەسەر ئەو خێزانانەی کە تێدەپەڕن  وبوتڵەکانی ئاویگەرم ژەمی  9,500مانگی سوری عێراقی ی نیسان، کۆمەڵەی ١٣تا  ١١ڕۆژی لە 
گەرم و ژەمی  14,500مانگی سوری عێراقی کۆمەڵەی  هەروەها خواردن.ئامادەکراو بۆ ژەمی  400عەقرەب، لەگەڵ ئەوەشدا بۆ پشکنینی خاڵی بە 

 . ١حەمام عەلیل لە خێوەتگەی دابەشکردووە بوتڵی ئاوی 
 

لۆری  2,788ئاسانکاری کردووە بۆ ئەم ساڵ، بۆ چارەگی یەکەمی کە، هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانی سەر بە حکومەت ڕاپۆرتی کردووە سەنتەری 
 ئۆتۆمبێڵ 964گواستنەوەی ، لەوانە ونەتەوەییەکان ووەزارەتەکانبۆ ڕێکخراوە نێودەوڵەتی  وپەلی فریاگوزاریی کەل بارهەڵگر وشەش فڕۆکەی

 هەڵگرتنەوە.  وستافی مینمرۆیی کارمەندانی لەگەڵ 
 

بە ئاوارەبوونی  ئەگەر ، لە حاڵەتیبەهاناوەچوونهەڵسەنگاندن و  چااڵکیەکانی بۆ زیاترکردنی ئاستیلەناکاو پەرەپێدەدەن پالنەکانی هاوکارانی مرۆیی 
داواکاریەکانی سەرچاوە کرداری و لێکەوتەکانی شاری موسڵ سەر هەڵبدات. ژێر دەستی داعش لە ڕۆژئاوای لە ناوچەکانی کۆمەڵی هاوواڵتیان 

 ئەم ئامادەکاریە. بۆ هاوکاری کردنی قەبارەیان بۆکراوە 
 
 

 مرۆیی  چوونیبەهاناوە

 بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەچوونی

  ویستیەکان:پێ 

  پشکنینی شوێنی لە ڕێگەی شاری موسڵەوە تێدەپەڕن لە ڕۆژئاوای رە دەبن کە تازە ئاواخێزانانەی ئەو
وئاو ومیکانیزمی  وپێداویستیەکانی خۆراكپێویستیان بە هاوکاریە حەمام عەلیل بۆ ئاوارەکان، 

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

 تەنگەتاویەکان. 

 بەهاناوەچوون:  

 ،کە تەنگەتاویان دابەشکردووە  پێداویستیەکانی 14,406 هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
 کەس.  78,749سوود دەگەێنێت بە 

 پێداویستیەکانی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەر ، هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەموسڵ و کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنیلە 
هاوکاری میکانیزمی  بە پێویستیان ن، ئەگەری هەیە هەندێك لەو کەسانەب. هەروەك لەوانەیە خەڵكی چەند جارێك ئاوارەبوو1,036,305

 بەپەلە بووبێت زیاتر لە جارێك. بەهاناوەچوونی 

  6.4لە  پێك دێتوهەفتەیەك، هەرپێداویستیەکی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە کە بڕیاروایە بۆ کۆمەککردنی هەر خێزانێك بێت بۆ ماوەی 

لیتری ئاوی خواردنەوەی لە  12، وخاوێنی وپێداویستیەکی ئافرەتانکیلۆگرام لە پارچەکانی خۆراکی بەهاناوەچوونی بەپەلە، پێداویستیەکی پاك 

 . وهەڵگرێکی ئاوڵکراو بوت

   :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  .هیچ شتێكی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت 

 

 هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە 

 :پێویستیەکان

 285,903 لە ئێستادا لە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان خێزان(  56,506) کەس

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

     ژیان دەگوزەرێنن.

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

 لەگەڵ زۆربەی ئەو کەسانە کە دەچنە ناو خێوەتگەکان. 

  لە  زیادی کردووەموسڵ  وڕۆژئاوای شاریڕۆژهەاڵت  وشوێنە تەنگەتاویەکانیتواناش لە ناو خێوەتگەکان

    ەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران. خێوەتگەیەکی تر لەالیەن ڕێکخراوی کۆمیسیاری بااڵی نکردنەوەی ڕابردوودا لەگەڵ هەفتەی 

  لە باکور خێوەتگەکان  وگەڕاونەتەوە بۆڕاپۆرت کراون کە جارێکی تر ئاوارەبوون بەجێهێشتووە، لە ئێستادا خێوەتگەکانیان ئەو کەسانەی کە

 لە ناوچەکانی زێدی خۆیان. گوزاریە سەرەکیەکان بەهۆی نەبوونی خزمەتنەگۆڕ ڕێژەیەکی  بەموسڵ  وڕۆژهەاڵتی شاری

 ەهاناوەچوون:ب

1,036,305  
کەس هاوکاری کراون بە 

 کەرەستەکانیپێدانی 
بەهاناوەچوونی میکانیزمی 
ی ١٧ی وەتەکا بەپەلە لەو

 تشرینی یەکەم

6,490 
 شوێن لەبەردەستدان بۆ

 لە ناو بەپەلەبەکارهێنانی 
وشوێنە  خێوەتگە١٩

هەروەك لە  تەنگەتاویەکان
ی نیسان١٦  
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 لەو  ئەنجام داوەکاروانەکانی ئامێری لەپێشینەی هەڵسەنگاندنی بەپەلەی مەترسی شوێنیان  وبەڕێوەبردنی خێوەتگەوکارانی هەماهەنگی ها

 یدامەزراوە شوێنەکانی ناوچانەی کە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە شاری موسڵ بۆ دەستنیشان کردنی پێویستیە لەپێشینەکان لە

 لەپێشینەی مەترسی شوێن ئەنجام درابوون.  هەڵسەنگاندنی  22، ەداهەفتەی مدەرەوەی خێوەتگە. لە

  هەروەك لە کردەوە؛ ی ٢حەمام عەلیل خێوەتگەی کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران نیسان، ڕێکخراوی ی ١٢لە ڕۆژی

  ئاوارەکان تێدا نیشتەجێببوون. شوێن  1,644ی نیسان ١٦ڕۆژی 

  بەرجەستەن.  ڕۆژهەاڵتی موسڵلە ناو خێوەتگەکانی شوێن  2,474ئێستا زیاتر لە ئاوارەکان، بەهۆی گەڕانەوەی وەك دەرەنجامێك 

  وداوای کراوە دەستنیشان  وپاك وخاوێنی وخاوێن کردنەوەئاو هاوکارێکی توانای تەواوی خۆی.  گەیشتن بە نزیکە لە ٥جەدعە خێوەتگەی

 لەناو ئەم خێوەتگەیە تەواو بکرێت. لە کۆتایی ئەم مانگە پێشبینی دەکرێت  وحەمامی وکردووە کەتەوالێت  تازەکردنەوەی

  شوێن.  7,500لە کۆی گشتی بەرجەستەن شوێن  611تەنها لەوەی بگاتە توانای تەواوی خۆی، لەگەڵ نزیکە حاج عەلی 

 ؛ ڕێکخراویێوەتگەی سەالمیە دەستنیشان کراونهەموو هاوکارانی کەرت لە خACTED هەماهەنگی کۆبوونەوەکانی کردووە بە  دەستی

 بۆشاییەکان.  ودەستنیشان کردنیزانیاری خێوەتگە بۆ دابین کردنی 
  

 ڕێگریەکان:ۆشاییەکان و ب

 کەوتنەوەی ڕووداوەکانی ئاگر لە ناو خێوەتگەکان. لەگەڵ زیادبوونی ڕاپۆرتەکانی گەشەسەندوو، نیگەرانیەکی دەبێتە ئاگر  سەالمەتی لە 

  وحەمامەتەوالێت ئاسانکاریەکانی بە تازە کردنەوەی پێویستی  ٥جەدعە خێوەتگەی .  
 

 پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان 

 پێویستیەکان:

  ودەرەوەی ناوەوە  دامەزراوەکانی خەڵکی لە، ەوەموسڵشاری ڕۆژئاوای  ئاوارەبوون لە بەردەوامیبەهۆی

لەوانە ئەو ئەمانەش تیایاندا . وپەناگەی گونجاوە وپەلە ناخۆراکیەکانکەل بە بەردەوام پێویستیان  خێوەتگە

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

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

 بەهاناوەچوون: 

  وبەرگ جل پێداویستیەکانی  3,379 ،ناخۆراکیەکان سەرەکیەوپەلە کەل  تەواوی پێداویستیەکانی 1,300 هەفتەیە،ئەم لە ماوەی

بەسەر خێزانە زیان دابەشکرابوون کەل و پەلە ناخۆراکیەکان پێداویستیە سەرەکیەکانی  3,325لەوکاتەی  لە ناوخێوەتگەکان، دابەشکرابوون

بە کەل و پەلە ناخۆراکیەکانی ناو خێوەتگە لە ماوەی ئەم هەفتەیە دابەشکردنەکانی دەرەوەی خێوەتگە. لە دامەزراوەکانی پێگەیشتووەکان 

 ، حاج عەلی و گەیارە. عەلیلحەمام  خێوەتگەکانی شێوەیەکی سەرەکی جەختی کردەوە لەسەر

  وحەمام عەلیلگەیارە لە ناوچەکانی موسڵ، لە گەڕەکەکانی لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە دەرەوەی خێوەتگە دابەشکردنەکانی ،

 . وبواویخەربەت شەمام گۆفارنس، سماقیە، الدێیەکانی  وهەروەها لە

  پێداویستیە  30,349)لەوانە  وپەلە ناخۆراکیەکانکەل پێداویستیەکانی 124,402کۆی گشتی ، ٢٠١٦یەکەمی تشرینی ی ١٧لەو کاتەوەی

بە زیاتر دابەشکرابوون، دەستگەیشتن ( وپەلە ناخۆراکیەکانکەل سەرەکیەکانی  پێداویستیە 94,053و وپەلە ناخۆراکیەکانکەل  گەڕۆکەکانی

 کە پێك دێن لەپێداویستیەکانی کەل و پەلە سەرەکیەکانی وەرزی زستان  38,142گشتی کۆی لەگەڵ ئەوەشدا، کەس.  746,412لە 

 کەس،  204,760هاوکاری گەیاندۆتە خەمالندنێکیکە وون، گەرمکەرەوەکان، فەرشە گەرمەکان و گالۆنەکانی سووتەمەنی دابەشکراب

   دابەشکراون.    پێداویستیەکانی جل و بەرگ  119,649زیاتر لە  هەروەها

 وکەل  وەرزی وپەلە تەواوکاریەکانیهاوکاری کراون بە پێدانی کەل  خێزان ٢٠١٦،92,865ی تشرینی یەکەمی ١٧ڕۆژی  کاتەوەی لەو

، وخاوێنیالمپاکان، پێداویستیەکانی چێشخانە، پێداویستیەکانی پاك  ،قوماشی مشەمما، بەتانیەکان، کانفەرشەتر، لەوانە  وپەلە ناخۆراکیەکانی

   . وگەرمکەرەوەکانتەباخەکان  سەتڵە پالستیکەکان،گالۆنەکان، لێفەکان، 

  حەمام عەلیل. لە دامەزراوەکانی لە ناو خێوەتگەی دابەشکرابوون بەسەر سوودمەندبووان ڕەشماڵ 1,600، ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتەلە ماوەی

ن شوێنەکان پەناگە لە هەماپێداویستیەکانی  800حەمام عەلیل، لەگەڵ گەیارە و لە ناوچەکانی ڕەشماڵ چەسپکراون  1,250 دەرەوەی خێوەتگە

 دابەشکران. 

 333,234بۆ نزیکەی  وشوێنە تەنگەتاویەکانخێزانی دانراون بۆ دابین کردنی پەناگە لە ناو خێوەتگەکان  ڕەشماڵی 55,539کۆی گشتی 
داپۆشینی پەناگەی تەنگەتاوی دابەشکراون لەو کاتەوەی  کەرەستەکانی 11,793وپەناگەی تەنگەتاوی  کەرەستەکانی 9,862، لەگەڵکەس

    کەس.  129,930م، کە سوود دەگەێنێت بە نزیکەیی تشرینی یەکە١٧

 هاوین، وەکو  وپەلی زیاتری، گروپەکە هانی ئاژانسەکان دەدات بۆ جێبەجێکردنی پالنەکان بۆ کەل ا بەرزدەبنەوەپلەکانی گەرمکە ە کاتێكدا ل

 . وگالۆنەکانترمێز  -سندوقە ساردەکان 

 

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 

746,412  
 کەس هاوکاری کراون بە پێدانی

وپەلە کەل  کەرەستەکانی
ی ١٧لەوەتەی  ناخۆراکیەکان

 تشرینی یەکەم 
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  وئاسایشی خۆراكئەمن   

 :پێویستیەکان

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

خۆراکی  وپارچەکانیدوابەدوای ئەویش  ،پێبگەێندرێت، پێویستیان بە خۆراکی ئامادەکراوە بۆ خواردن

لە کاتی گەیشتنیان بە شوێنەکانی  بۆ ئەو کەسانەی کە ئاوارەبوونئەم هاوکاریە دابین کراوە  .ووشكە

 پشکنینی ئاوارەکان و خێوەتگەکان.  

 

 وگوزەرانژیان  سنوردارەکانی دەرفەتە لەبارەیڕاپۆرت دەکەن  ، خێزانەکاندەستیان پێبگەێندرێت چانەی کە تازە دەتواندرێتناو ولە، 

    .خۆراكگشتی دابەشکردنی سیستەمی دەستیان ناگات بە  کەسهەندێك و

 

 :بەهاناوەچوون

  کەس.  26,520پارچەکانی خۆراکی ووشکیان دابەشکردووە بەسەر ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، هاوکاران لە ماوەی 

  کەس  17,500ڕاپۆرتیان کردووە کە  وئاسایشی خۆراكئەمن هەفتەی ڕابردوودا، هاوکارانی لە ماوەی  شاری موسڵلە ڕۆژئاوای

 لە ناو هەشت گەڕەك. پارچەکانی خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن کراوە بە پێدانی هاوکاریان 

  خێزان  17,077بۆ دابین کردووە پارچەکانی خۆراکی ئامادەکراو بۆ خوادنیان شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان، هاوکارانی ئاسایشی خۆراك لە

کەس( لە  62,160کە دەکاتە )خێزان  12,432بەغدا، کەس( لە بازنەی  1,750کە دەکاتە )خێزان  350کەس(؛  85,376کە دەکاتە )

لە خاڵی پشکنینی عەقرەب کەس(  13,945خێزان کە دەکاتە ) 2,789لە ڕوبەیدە، کەس(  51کە دەکاتە )خێزان  12حەمام عەلیل، 

 تەل کەیسووم. کەس( لە  7,470کە دەکاتە ) خێزان 1,494و

  کەس(:  53,494)خێزان کە دەکاتە  9,647بۆ خۆراکی ووشكیان دابین کردووە ئاسایشی خۆراك پارچەکانی هاوکارانی ناو خێوەتگەکان، لە

کەس( لە خێوەتگەی  17,848کە دەکاتە )خێزان  3,040بنکەی ئاسمانی گەیارە، خێوەتگەی کەس( لە  15,598کە دەکاتە )خێزان  2,681

لە ناو خێوەتگەی کەس( 85کە دەکاتە )خێزان  17حەمام عەلیل، لە ناو خێوەتگەی  کەس( 8,183کە دەکاتە )خێزان  1,582حاج عەلی، 

، ١لە خازر م کەس( 2,250)کە دەکاتە خێزان  450، ٥جەدعە لە ناو خێوەتگەی کەس(  2,090)کە دەکاتە خێزان  U3 ،418حەسەن شام 

 جەدعە. لە ناو خێوەتگەی کەس(  7,034)خێزان کە دەکاتە  1,378نەرگیزلە و کەس( لە ناو خێوەتگەی  406خێزان کە دەکاتە ) 81

  موسڵ؛ ئاوارەکانی چوار خێوەتگەکانی لە  کەس 7,849بۆ دابین کردووە ەکانیانلێندراو ژەمە هاوکاران ،ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتەلە ماوەی

خێوەتگەی کەس لە  2,190چەمەکۆر و کەس لە خێوەتگەی  U3، 2,295کەس لە حەسەن شام 1,649، ٢مکەس لە حەسەن شام  1,715

 خازر. 

 

   بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 
 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

  دەروونی، تەندروستی لەوانە  ،چڕچاودێری تەندروستی سەرەتایی خزمەتگوزاریەکانی دابین کردنی
ئەو کەسانەی زەبری دەروونی، بۆ بەڕێوەبردنی ، هەروەها وکۆمەاڵیەتی وخزمەتگوزاریەکانی دەروونی

کارێکی لەپێشینە کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت وەکو لەو ناوچانەی پێگەیشتووە کە زیانیان 
  دەمێنێتەوە. 

 :بەهاناوەچوون

  ڕاوێژ بۆ   7,713لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە. لەوانە،  ڕاوێژ 33,626تەندروستی ڕاپۆرتیان کردووە بۆ کۆی گشتیهاوکارانی
 ساڵی ئەنجام درابوون.     ٥مندااڵنی خوار تەمەنی 

  ڕەوانەکردنەکانی تەنگەتاوی 819کاتەی لەو  فرەتانی دووگیان ڕاپۆرت کرابوون،ڕاوێژەکانی چاودێری تەندروستی ئا 6,057 هەفتەیە،لەم
ڕاوێژ بۆ  209 ڕەوانەکردن کە پەیوەندیان هەبوو بە دووگیانی یان ئاڵۆزیەکان لە ماوەی منداڵبوون. حالەتی 181ئەنجام درابوون، لەوانە

         دەروونی و کۆمەاڵیەتی دابین کرابوون.        کردنی هاوکاریبۆ تەندروستی دەروونی یان 

 ساڵیەوەیە.   ١٥مندااڵنەی کە تەمەنیان لە خوار  بەو وسۆریکە درابوونئیفلیجی  کوتانەکانی 994کۆی گشتی 

  وسندوقی یونیسێف  جیهانی، ڕێکخراوی وڕێکخراوی تەندروستی، تەندروستی نەینەواگروپ، بە هاوکاری لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی هاوکارانی

تەندروستی لەو گەڕەکانەی کە تازە سەنتەرە گشتیەکانی خزمەتگوزاریەکانی بە گەیاندنی دەستیان کردووە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان  نەتەوە

 شاری موسڵ. لە ڕۆژئاوای  ئازادکراونەتەوە

26,520 

بە هاوکاری کراون کەس 
 یخۆراك پارچەکانی پێدانی
ی ٩ نێوان لە ەڕۆژ ٣٠
  ٢٠١٧ نیسانی ی١٦ –نیسان

715,002 
 ڕاوێژکردنەکانیکەس 

 لەووەرگرتووە  تەندروستیان
ی تشرینی یەکەم١٧یکاتەوە  
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 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

 ئەگەری هەیە کە زیان بگەێنێت بە ماوەی هەندێك لە پڕۆژەکان. بریتی یە لە نیگەرانیەك، ناکات  تەواو بەشی کە پاڵپشتی کردنی دارایی 

 نیگەرانیەك وەکو  شاری موسڵنئاوی سەالمەت بۆ ئەو کەسانەی لە ناو ڕۆژئاوای بە  دەستگەیشتنی سنورداروسووتەمەنی ی ەکانکورتهێنان

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

 
   

 ئاو و خاوێنکردنەوەی ئاوەڕۆکان و پاك و خاوێنی 

 :پێویستیەکان 

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

 وەکو پێویستیەکی بەرچاو دەمێنێتەوە.  وبەڕێوەبردنی پاشماوەخاوێن 

 پێبگەێندرێت، کە دەتواندرێت دەستیان شاری موسڵ ژمارەی ئەو گەڕەکانەی ڕۆژئاوای  زۆربوونێکی
 وەکو بەرەنگاریەك دەمێنێتەوە. موسڵ لە ڕۆژئاوای دەستگەیشتن بە سەرچاوە کاراکانی ئاو بەاڵم 

 

 :بەهاناوەچوون

 لە ناو  وپاك وخاوێنی وەردەگرن کردنەوەوخاوێن خزمەتگوزاریەکانی ئاو خێزان(  58,600کە دەکاتە ) ئاوارە 351,600نزیکەی
  گواستنەوەی ئاوارەکان.   وشوێنە کاتیەکانیخێوەتگاکان 

  ئەووباشترکردنی تازەکردنەوە  دەستیان بە کار کردووە لەسەر، هاوکاران وکۆچبەرانخێوەتگەی سەالمیەی وەزارەتی کۆچ ناو لە 
 . خێوەتگەکەشوێنی ناو  شوێن کە بەرجەستەن لە 1,850هەبوونی ئاسانکاریانەی خاوێنکردنەوە کە چەسپکراون لەگەڵ 

 شوێن.  4,000بۆ  وحەمام نوێدەکاتەوەئاسانکاریەکانی تەوالێت  ، هاوکارێكوکۆچبەرانی سەر بە وەزارەتی کۆچ لە خێوەتگەی حەمام عەلیل
 بەتەواوی ووێستگەی چارەسەرکردنی ئاوی حەمام عەلیل تاکوئاو دابین کراوە لە ڕێگەی تانکەری ئاو و تەواوکراوە بە پێدانی بوتڵی ئاو 

  کارادەبێت. 

  شوێن.  5,000بۆ  وحەمام چەسپکراون، ئاسانکاریەکانی تەوالێت ٢لە خێوەتگەی حەمام عەلیلی 

  بنکەی ئاسمانی گەیارە لەم هەفتەیە تەواوکرابوو. خێوەتگەی شوێنی فراوانکراوی خاوێنکردنەوە لە ئاسانکاریەکانی کارکردن لەسەر 

 شوێنی 564و، وشوێنە تەنگەتاویەکانلە سەرانسەری خێوەتگەکان  وحەمام ئامادەکراونتەوالێت  ئامادەکراوەکانی شوێنە 65,733نزیکەی 
   . ئاوارە 397,782ئاوارەکان، بۆ ئەگەری خزمەتکردنیشوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی  لەوحەمام تەوالێت 

  شاری موسڵ. تانکەری ئاو لە ڕۆژئاوای  وهەماهەنگی کردنیبۆ چاوخشاندنەوە گروپێکی کارکردن پێکهێندراوە 
 

 

 : وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  نیگەرانیەك دەمێنێتەوە. وەکو چارەسەرکردنی ئاو ووێستگەکانی بۆ نۆژەنکردنەوەی پاڵپشتی کردنی دارایی کورتهێنانەکانی 

  ڕاپۆرت کراون. لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ لە ناو قوتابخانەکان  وئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوەئاوی خواردنەوە کورتهێنانەکانی 

  هاوکاران موسڵ. گروپەکە  شاری بریتین لە کێشە بەرچاوەکان لە ناو ڕۆژهەاڵتی وخاشاك وفڕێدانی بەسەالمەتیکۆکردنەوەی زبڵ
 . بەڕێوەبردنی پاشماوە یبەرپرسیارێتیەکان بۆ لەئەستۆگرتنی دەستنیشان دەکات

 

 پاراستن

 : پێویستیەکان

 لە ناو هەندێك لە  گەورەپێویستیەکی تی مەدەنی شوێنەکانی ئاوارەبوون وەکو بەردەوامیدان بە خەسڵە
 . دەمێنێتەوە خێوەتگەکان لە باشوری شاری موسڵ

 

  بۆ کەسانی سانەی کە زۆر زیانیان پێگەیشتووە، بەتایبەتی خزمەتگوزاریەکان بۆ ئەو کەزیادکردنی ئاستی
 لە ڕۆژئاوای شاری موسڵ. ئاوارەکان وەردەگرن بە زووترین کات لە ناو خێوەتگەکانی کە پێویستە جێبەجێ بکرێن بەتەمەن، 

  هاوکاری کردنی و  بەڕێوەبردنی حاڵەتی جۆریخزمەتگوزاریەکانی بۆ دابین کردنی هاوکاران توانای باشترکردنی پێویستیەك هەیە بۆ
 بێ هاوەڵ. بۆ مندااڵنی خێزان تەنگەتاوی چاودێری بەڕێوەبردنی 

  ناوچانەی کە تازە  وپاكکردنەوەی ئەوتەقەمەنیە ژەهراویەکان هەڵسەنگاندنەکانی پەروەردە لەسەر مەترسی مین، پێویستیەکی بەردەوام هەیە بۆ
 ئازادکراونەتەوە لە مین. 

 :بەهاناوەچوون

1,222,729 

دەرەوەی خێوەتگەکان کەس لە  

 بە پێدانیهاوکاری کراون 

 وخاوێن ئاو تەواوی  هاوکاری

پاك و خاوێنی کردنەوە و 

   ی تشرینی یەکەم١٧لەوەتەی 

483,094 
هاوکاری پاراستنیان  کەس

 کاتەوەی لەووەرگرتووە 

تشرینی یەکەمی ١٧  
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 لەالیەن هاوکارانی پاراستنەوە هاوکاری کراون.    کەس 483,094 یەکەم،ی تشرینی ١٧ کاتەوەی لەو      
 تر هاوکاری  کەسی 23,352 .هاوکاری کراون لەالیەن تیمە گەڕۆکەکانی پاراستنەوە کەس 87,793نزیکەی ی تشرینی یەکەم،١٧ کاتەوەی لەو

بۆ وەرگرتنی ڕەوانەکراون ەوە حاڵەت لەالیەن تیمە گەڕۆکەکانی پاراستن 14,965اری دەروونی و کۆمەاڵیەتی گشتی وکراون بە پێدانی هاوک
  هاوکاری تایبەت.  

  لەو  هەڵسەنگاندن ١ی تشرینی یەکەم: ١٧بەپەلەی پاراستن بۆ تەنگەتاوی موسڵ ئەنجام دراون لەو کاتەوەی  وپێنج هەڵسەنگاندنیسی
 .٥پارێزگای نەینەوا لە ناو خێوەتگەی جەدعە ماوەی ڕاپۆرت کردنی ئەم هەفتەیە لە  ەڵسەنگاندنانە ئەنجام درابوون لەه

  1,943ونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە، وکوڕ( هاوکاری دەرو 1,376کچ و 1,401منداڵ )  2,777ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە،ماوەی لە  
منداڵ  71,198ی تشرینی یەکەم، ١٧لەو کاتەوەی  کوڕ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە.  952کچ و991منداڵ )

کچ و  37,003کە دەکاتە ) منداڵ75,850ن وەرگرتووە. کوڕ( هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیا 36,344کچ و  34,854کە دەکاتە )
   کوڕ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونیان وەرگرتووە.  38,847

 103تۆمارکرابوون، بەمەش کۆی گشتی  ڕابردوودا هەفتەی ( لەکوڕ 55کچ و48کە دەکاتە ) منداڵی بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە خانەوادەکانیان
منداڵی بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە خانەوادەکانیان   74ی تشرینی یەکەم. نزیکەی١٧کوڕ( لەو کاتەوەی  189 ,1کچ و850) منداڵ 2,039دەگاتە 

 558کچ و414منداڵ ) 972، بەمەش کۆی گشتی دەگاتە شادکراونەتەوەکوڕ( لەم هەفتەیە لەگەڵ خێزانەکانیان بەیەکتر  37کچ و37کە دەکاتە )
کوڕ( کە نیگەرانیەکانی پاراستنیان هەیە ڕەوانەکرابوون بۆ خزمەتگوزاریە  174کچ و178منداڵ )352ی تشرینی یەکەم. ١٧کوڕ( لەو کاتەوەی 

  ی تشرینی یەکەم. ١٧کوڕ( لەو کاتەوەی  2,777کچ و2,339کە دەکاتە ) منداڵ 5,116گشتی دەگاتەتایبەتیەکان، بەمەش کۆی 
  لەو کاتەوەی  کردووە کەسیان 59,312هاوکاری کە ،مینپەروەردە لەسەر مەترسی مین هەڵگرتنەوە بەردەوامن لە گەیاندنی کاری هاوکارانی

نۆرینگەی لە ئەنجام درابوون زێراب سیستەمی سێ  یکاریگەرهەڕەشە و هەڵسەنگاندنەکانی ، هەفتەی ڕابردوودالە ماوەی  تشرینی یەکەم.ی ١٧
 ئەنجام دران.  ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵلە تەندروستی گشتی 

  

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  بۆتە هۆی تر بۆ خێوەتگەکانی لە شوێنی حەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان گواستنەوەی ئاوارەکان ڕێکخستنی لە بەرەنگاریەکان
 خێزان. زیاتری جیابوونەوەی کەس زیان پێگەیشتووەکان، لەوانە بۆ پاراستن مەترسیەکانی زیادبوونی 

  ئەوانەی کە و کە خاوەن پێداویستی تایبەتن خزمەتگوزاریەکان بۆ ئەو کەسانەی نیە، پەرستارانی ڕەگەزی مێیان تەندروستی سەنتەرەکانی
 دەروونیە. چاودێری بااڵتری ئاستی پێویستیان بە 

  ناو ڕۆژئاوای هەبوونی پەروەردەی باوەڕپێکراو لەسەر مەترسی مین و هاوکارانی پاککردنەوەی ناوچە لە مین بە سنورداری دەمێننەوە لە

 موسڵ.

  دەستبەسەرکردنی مندااڵن بە شێوەیەکی هەڕەمەکی لە دوای پڕۆسەی پشکنینیان وەکو نیگەرانیەکی بەرچاو دەمێنێتەوە و پێویستی بە

  بانگەشەکردنە.
 
 

 
 

 
 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  و  یان هەیەقوتابخانە کە تەمەنی و مندااڵنەیبریتین لەداڵ من   114,601،ئاوارەبوونئەو کەسانەی کە لە نێوان
لەو  ئەم ژمارانە بە خێرایی زیاد دەکەن. ناگات ن بە هیچ جۆرێکی پەروەردەدەستیامنداڵ   66,781لە ئێستادا

     بەردەوام لە ڕۆژئاوای موسڵەوە ڕادەکەن.  ی تازەئاوارە کاتەی

 بەهاناوەچوون:

 ،کچ( بەشداری دەکەن لە بەرنامەکانی پەروەردە  23,780کوڕو24,040منداڵی ئاوارە کە لەوانە )  47,820هەمووی بەسەریەکەوە دەگاتە

بنکەی  حەمام عەلیل و خازر و حەسەن شام و جەدعە و، لەوانە لە خێوەتگەکانی خێوەتگەکانی ناو موسڵ لە ناو ژینگەکانی فێربوونی کاتی لە

       ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ.  سەاڵحەددین و لە ناوچەمەکۆر و قەیماوە و خێوەتگەکانی  و نەرگیزلە و حاج عەلیئاسمانی گەیارە و 

  لەسەر جەخت دەکاتەوە مەشقکردنەکە ەن. کاردەکزانیاری ئاوارەکان کە لە سەنتەری شەش ستافی تازە مەشقی کردووە بە گروپی پەروەردە

پەیامە سەرەکیەکانی و بۆ ئاوارەکان، بەرجەستەن پەروەردە کە خزمەتگوزاریەکانی لە عێراق، تەنگەتاویەکان کێشەکانی ناو لە پەروەردە 

 ئاوارەکان. بیگەێنن بە تاکو بۆ بەکاربەران پەروەردە 

 ١٠ئەم . بۆ مندااڵن"دەروونی و کۆمەاڵیەتی هاوکاری "ماستەری ئاستی مەشقکارانی وەکو مەشقیان پێکراوە ییەکان ئاژانسە پەروەردە 

پەروەردە لە هەفتەکانی گروپی هاوکارانی  ۆبمندااڵن دەروونی و کۆمەاڵیەتی مەشقکردنی هاوکاری دەست دەکەن بە گەیاندنی ئاژانسە 

 داهاتوودا. 

  لەالیەن نۆژەنکردنەوەی بچووك کارەکانی لە ڕێگەی کراونەتەوە دووبارە دەرگاکانیان لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ قوتابخانە  300زیاتر لە

دووبارە دەستکردنەوە بە دەکات بۆ منداڵ  300,000زیاتر لە کە هاوکاری نەینەوا،  وبەڕێوەبەرایەتی پەروەردەیپەروەردە هاوکارانی 

 خوێندن. 

  لە ڕەشماڵی فەرمی چااڵکیەکانی قوتابخانەی دیزاینکردن وفراوانکردنی بۆ گەیارە پەروەردەی بەڕێوەبەرایەتی لەگەڵ کاردەکەن ئەندازیاران

 . ٥و  ٤جەدعە خێوەتگەکانی 

47,820 
وکچان  انکوڕلە 

لە خوێندن  بۆ ناونووسکراون
 فێربوون یەکانکاتی ەژینگناو 
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  لەگەڵ ئاسایشی ناوخۆ، لەالیەن بۆ ئەنجام دراوە ئاسایشیان پشکنینی بە سەرکەوتوویی مامۆستا لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ  4,000زیاتر لە

 ڕابردوویان.بۆ پێدانی مووچەی کە چۆتە پڕۆسەوە مووچەکانیشیان 

 
 و ڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

 ە وەزارەتی پەروەردە داوا لە هەموو ئاژانسە پەروەردەییەکان دەکات کە لە نەینەوا کارەکان بەڕێوەدەبەن یان هاوکاری هەر منداڵێکی ئاوار

دەکەن تۆماربکرێن. هەندێك لە هاوکارانی سەرەکی پەروەردە ئامادەن بۆ دابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی پەروەردە لە ناو خێوەتگەکانی 

 لە تۆمارکردن لەگەڵ حکومەتی فیدڕاڵ.  وکوڕی هەیەاڵم کەم موسڵ بە

  بەهۆی دەسەاڵتداران لەالیەن  ئاوارەکان بەکاربهێندرێنوەکو پەناگە بۆ نیشتەجێکردنی لەوانەیە نیگەرانیەك هەیە لەوەی کە قوتابخانەکان

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

 

 کەل و پەلەکان  

 شوێنی کۆگای باو کە بەرجەستەیە:

  لە شوێنی  دووجا مەتر 16,176قەبارەیوپەل گروپی کەل  ،وپەلجیاوازی کەل سێزدە بنکەی لە سەرانسەری
   . تەنگەتاویبۆ بەهاناوەچوونی ڕێکخراوە مرۆییەکانەوە لەالیەن بۆ بەکارهێنانی لەبەردەستدایە  یکۆگای باو

 :بەهاناوەچوون

 تەن 6,502، کە هاوتایە بەوپەلەکانی فریاگوزاریسێجا لە کەل  مەتر 36,776پێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ، کۆی گشتیلەو کاتەوەی دەست 

 مرۆییەوە.  ڕێکخراوی 34بە ناوی وەرگیراوە گروپی کەل و پەلەوەمەتر لەالیەن 

  کۆگا لە ناوچەکانی کە تازە ئازادکراونەتەوە لە شوێنی بۆشاییەکان هاوکارانی تر بۆ دۆزینەوەی دەکات لەگەڵ  وپەل هەماهەنگیگروپی کەل
 کۆمەکی فریاگوزاری.  ودابەشکردنی ڕۆژانەیتەنگەتاوی بەهاناوەچوونی پێدەگێندرێت بۆ ئاسانکردنی دەستیان کە بە ئەستەم  وئەو شوێنانەی

 

  :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  نەینەوا. لە بەشەکانی بە هەندێك بە دەست گەیشتن زیان دەگەێنێت دیجلە ئاستە بااڵکانی ئاو لەسەر ڕووباری 
 

 

 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 

 بەهاناوەچوون:
  ڕێکخراوی لە نووسینگەی پشتپێبەستووی  یەدەگی کارەبایچارەسەرێکی گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان

لە خزمەتگوزاریەکانی ئەمەش دڵنیایی دەدات . چەسپ کردووە لە گەیارەMercy Handsهاندس مێرسی 
 بۆ هاوکارانی مرۆیی لە ناوچەکەدا. بۆ ئەوەی نەپچڕێن  پەیوەندی

 
 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

 .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 
 

 

 هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان  
 :بەهاناوەچوون 

  پەیوەندی ( لەسەدا 72) 454ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتەدا، سەنتەری زانیاری ئاوارەکانی عێراقلە ماوەی
 لەسەدا(. 29لە شاری موسڵەوە هاتوون )پەیوەندیانە  لەم 184، لەگەڵلە نەینەواتەلەفۆنی ئەنجام داوە 

بریتی بوو لە داواکردنی هاوکاری یاسایی و زانیاری لەسەر  پەیوەندیەکان چوار پۆلینی هەرە سەرەکی
 35)لەوانە داواکاری بۆ نیشتەجێبوون ەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان، پپەیوەندی(؛  41) بەڵگەنامە

و گەندەڵی؛ سەبارەت بە ئاو، کارەبا و لەگەڵ کێشەکانی ، هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگەپەیوەندی(؛ 
وەرگیراون پەیوەندیەکان هەروەها پڕناکەنەوە. پێویستیەکان  کە پسوولەکانپەیوەندی( لەگەڵ گازاندەکانی سەبارەت بە  35خۆراك )ئاسایشی 

 تەنگەتاوی.ژیان و گوزەرانی پاك وخاوێنی و خاوێن کردنەوە و و خۆراكپێدان، ئاو و تەندروستی لەسەر کێشەکان لە بارەی 

  ڕێکخەرانی گەڕۆکی مەیدانی لێژنەی هەماهەنگی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی ٢٠١٧ەوە بۆ مانگی نیسانی  ٢٠١٦لە مانگی تشرینی دووەمی ،
داوە لە باکور، ڕۆژهەاڵت، باشوری  وشارۆچکەکان ئەنجامکۆکردنەوەی زانیاری بەپەلەی بۆ الدێیەکان  کاروانەکانی 199عێراق

 مەترسێجا 3,075
م لە مرۆییلە کەل و پەلی  

 هەفتەیە وەرگیراوە

 ڕۆژانە
ڕێکخراوە  یکردن هاوکاری

هاوکاری پێدانی بە ناحکومیەکان 
 ەیپەیوەندیژێرخانی  کردنی

 ەکانمرۆیی

 

 

 ڕۆژانە
بەدواداچوونی ئاوارەبوون لە 

ی ١٧کاتەوەی موسڵەوە لەو
 تشرینی یەکەم
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(، 7(، تەلعەفەر )11(، تەلکێف )27، لەوانە: بەعشیقە )شوێن 213ان لەلەگەڵ گەیشتن بە دەسەاڵتدار ،موسڵ وباشوری شاریڕۆژهەاڵت 
موسڵ  شاری (، ڕۆژهەاڵتی2(، حەترە )22(، گەیارە )30(، ئەل شورە )6(، مەخمور/نەینەوا )30(، نەمرود )18(، حەمدانیە )6بەرتلە )

و پاراستن و دەستگەیشتن لە ڕێگەی میکانیزمەکانی هەماهەنگی و  ەکانمرۆییپێویستیە (. ڕاپۆرتەکان لە بارەی 18( و حەمام عەلیل )12)
 200ڕێکخراوە ناحکومیەکان دابینکراون. لێژنەی هەماهەنگی ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ عێراق زیاتر لەبۆ ڕاپۆرتە پوختەکانی دووالیەنە 

 لەگەڵیان. کارکردن زیاتر ناوخۆیی دەستنیشان کردووە بۆ  کاربەدەستانی

 ئەو ناوچانەی کە تازە و چوار بۆ ، بۆ گەیارە یەكئەنجام داوە: کاروانیان  پێنجمەیدانی ڕێکخەرانی ، ٢٠١٧ نیسانیی ١٤-٨ ەیماوەی ملە

لوك عەلەم کۆمەڵگای لە ناو شاری موسڵ و لە بازنەی بەغدا و فڕۆکەخانە شاری موسڵ )لەوانە لە ناوەوە و دەوروبەری  ئازادکراونەتەوە

هاوکاران  28لەم ناوچانە )کاربەدەستان  54کاری کردووە لەگەڵ و موسڵ(، باکوری ئەل جەمالیە لە کەواجیە کەهلیل و شێخ محمد، سەکەنیە، 

لە ڕێکخراوەکانی ناحکومی  2نێودەوڵەتی، ناحکومی لە ڕێکخراوەکانی  5ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان، لە  3کارگێڕی، لە کەسایەتی 

کخراوە ناحکومیەکان بۆ عێراق بۆچوونەکانی لێژنەی هەماهەنگی ڕێلە هاوکارانی پاسەوانی.  7کۆمەڵگا، و لە سەرکردەی  11ناوخۆیی، 

هەماهەنگی ناوچە، سەردانە مەیدانیەکان، لە دوو کۆبوونەوەکانی لەڕێگەی ڕاپۆرتە پوختەکان لەوانە ڕێکخراوی ناحکومی پێشکەش دەکات، 

 کرداری. گروپی کارکردنی لە کۆبوونەوەی و یەك 

 
 :ڕێگریەکان بۆشاییەکان و 

 هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت. ●
 
 
 
 
 

 

 هەماهەنگی کردنی گشتی
بە بەردەوامی  وڕێکخەری مرۆیی وکەسایەتی سەربازیکوردستان  وحکومەتی هەرێمیتیمێکی ڕاوێژکاری بااڵ کە پێك دێن لەوانە حکومەتی عێراق 

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

یمی مرۆیی لە ت. گوێرەی پێویست یان بە کۆدەبنەوە ەكهەفتەی لەجار  دوو و سەرکردایەتی دەکرێنڕێکخەری مرۆیی  موسڵ کاردەکەن و لەالیەن
 سەرپەرشتی کردنیبۆ  ناحکومی وهاوکارانی ڕێکخراویەکگرتووەکان هەماهەنگی دەمێنێتەوە لە نێوان نەتەوە ی ەکەیستراتیجی وواڵت وەكو پێکهاتە

سەربازی نەتەوە یەکگرتووەکان ئاسانکاری دەکات بۆ دەستگەیشتی  –. چوارچێوەیەکی هەماهەنگی مرۆیی مەدەنی بەهاناوەچوونی مرۆیی لە عێراق
  مرۆیی. فریاگوزاریمرۆیی، پاراستنی هاوواڵتیان و ئەمن و ئاسایشی کارمەندانی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ئەو دیوی قەیرانەکە
بە  کە پارێزگای ئەنبار، لەگەڵ شارەکانی ڕومادی و فەللوجە جەختی کردەوە سەرسەری هەڵدا. لە سەرەتادا لە٢٠١٤توندوتیژی فراوان و ملمالنێ ی چکداری لە عێراق لە مانگی کانوونی دووەمی 

، ٢٠١٤کەس لە مانگی ئایار. لە مانگی حوزەیرانی  ٥٠٠٠٠٠ە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر لە ، توندوتیژیەکە و کاریگەریەکەی بە خێرایی تەشەنەی کرد، کپێگەیشتزیانیان  شێوەیەکی تایبەت
ق، لەوانە پارێزگاکانی ناوچەکانی دیالە و داعش، بەیەکەوە لەگەڵ گروپە چەکدارەکان، هێرشیان کرد و کۆنتڕۆڵی دووەم گەورەترین شاری عێراقیان کرد موسڵ، بەشێکی زۆری باکوری عێرا

پاراستنی هاوواڵتیان و مافە  و سیستەماتیکی ڕاستەقینە پێشێلکردنەکانیو نینەوا و سەاڵحەددین. ئەمەش بووە هۆی بەردەوامی ملمالنێ ی چەکداری، ئاوارەبوونی بەلێشاوی ناوخۆیی، کەرکوك 
دەرەنجامێك، عێراق لە ئێستادا دووچاری یەکێك لە  کۆمەڵگا خانەخوێکان. وەكپ لەسەر سەرەتاییەکانی 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  ١٠زیاتر لە  لەگەڵ گەورەترین قەیرانە مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان،
 . شوێن لەسەرانسەری وواڵت ٣،٧٠٠ملیۆن کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون لە  ٣ . لەو ژمارەیە،٢٠١٤ کانوونی دووەمی

 
 
 
 
 

 :بە بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن

 cusumanod@un.orgدۆنا کوسومانۆ،

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

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

 

Disclaimer: This document is subject to availability of data at the time of circulation. The context is evolving and the above information is subject to constant 
change. 
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