
www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

 

                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

  (2017 نیسانی ی23 –نیسانی 17)  30ڕاپۆرتی بارودۆخ  ژمارە. 

 
 

 ،هەڕەمەکیبە لەبەر گۆڕانی بارودۆخەکە  کراوە. مرۆیی ئامادەکاروباری ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی 
 باڵودەبێتەوە.  ٢٠١٧ ئایاریی ١ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .گۆڕانکاریان بەسەردابێتلیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون بە  وشوێنەکان کەئەگەری هەیە کە ژمارەکان 

 هەواڵە سەرەکیەکان

  بۆ  ونەمروود داخراونلە گەیارە  پەڕینەوەپردەکانی
ڕوباری دیجلە، الفاو بە درێژایی بەهۆی ئەم هەفتەیە 

 پچڕاندووە. کە ئۆپەراسیۆنە مرۆییەکانی 

  ،کۆمەکی هەندێك خزمەتگوزاری لەم هەفتەیە
زیانیان بەرکەوتبوو بەهۆی فریاگوزاری 

نەتەوە نی کاتی کاروانەکانی هەڵپەسارد
موسڵ بۆ ماوەی چوار یەکگرتووەکان بۆ ڕۆژئاوای 

ئەم . وئاسایشئەمن هەڕەشەکانی ڕۆژ بەهۆی 
 ی نیسان هەڵگیرا. ٢٢هەڵپەساردنە کاتیە لە ڕۆژی 

  کۆی ژمارەی ئاوارەکان لەو کاتەوەی دەستپێکی
ی تشرینی یەکەمی ١٧ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ لە ڕۆژی 

ی نیسان، ٢٣لە ڕۆژی  ٥٣٠.٠٠٠ ۆتە، گەیشت٢٠١٦
نزیکەی  لەگەڵبە گوێرەی ڕاپۆرتی حکومەت. 

گەڕاونەتەوە بۆ ڕۆژهەاڵتی موسڵ  کەس ٩١.٠٠٠
 ی نیسان. ٢٣هەروەك لە 

 کەس لە ئێستادا لە ئاوارەییدا ژیان  ٤٣٩.٠٠٠
عێراق، ڕاپۆرتی حکومەتی دەگوزەرێنن، بە گوێرەی 

لەو کەسانەی کە لە ڕۆژئاوای  ٣٦٩.٠٠٠لەگەڵ 
 ی شوبات. ١٩شاری موسڵ ئاوارەبوون لەو کاتەوەی 

 پێویستیە وەتگە بەردەوامە لە پڕکردنەوەی خێنیاتنانی ب
نەی کە لە ڕۆژئاوای موسڵ مرۆییەکانی ئەو کەسا
شوێن بە  ٤.١٠٦نیسان، ی ٢٣ڕادەکەن. هەروەك لە 

لە  وشوێنی ترخێوەتگە  ١٠شوێنی تر لە  ٤.١٨٢انی بەپەلە لە نۆ شوێنی لەپێشینە، لەگەڵ بۆ بەکارهێنخزمەتگوزاری تەواو بەرجەستەکرابوون 
 .وناوچەکانی دەوروبەریشاری موسڵ  نزیك

 

 
 
 
 

٢.١٠٠.٥١٣ 
ودەرەوەی ناوەوە ەس لە ک 

هاوکاری کراون  خێوەتگەکان

پاکێجەکانی بە پێدانی 

بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی 

 وئاو وکەل وپەلەکانیخۆراك 

 کاتەوەی )لەوپاك وخاوێنی 

 ی تشرینی یەکەم(١٧

١.٢٤٢.٢٢٩ 
خێوەتگەکان لە دەرەوەی  کەس

 پێدانی هاوکاری کراون بە

وخاوێنکردنەوە ئاو  هاوکاری

 کاتەوەی لەووخاوێنی )وپاك 

 ی تشرینی یەکەم(١٧

٧٤٤.٣٠٠ 
 اوێژکردنەکانیکەس ڕ

 )لەوان وەرگرتووە پزیشکی
ی تشرینی ١٧ یکاتەوە

 یەکەم(

٥٣٠.٠٠٠ 
کەس لە ئێستادا بەهۆی 

موسڵ  ئۆپەراسیۆنی

، هەروەك لە ئاوارەبوون

بە  ی نیسان١٦ڕۆژی 

تی حکومەڕاپۆرتی گوێرەی 

 عێراق

٧٦٥.٣١٨ 
وپەلە کەل  کەرەستەکانیکەس 

 وەرگرتووە ناخۆراکیەکانیان

تشرینی ی ١٧ لەو کاتەوەی

     یەکەم

٨.٢٨٨ 
 ی خزمەتگوزاری تەواوشوێن

بۆ لەبەردەستدان لە ئێستادا 
لە ناو بەپەلە بەکارهێنانی 

وشوێنە  خێوەتگە١٩
هەروەك لە  تەنگەتاویەکان

ی نیسان٣٢  
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  ەبۆ بارودۆخەکنێکی گشتی تێڕوانی
 

 ٥٣٠.٠٠٠لەگەڵ بەردەوامە لە زیادبوون بە خێرایی، ئاوارەبوون لە موسڵەوە لە ڕۆژئاوای شاری موسڵ بەردەوامە. ڕێژەی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان 
دووە ڕاپۆرتیان کرعێراقی دەسەاڵتدارانی نیسان. ی ٢٣ژمارەکانی حکومەت، هەروەك لە بە گوێرەی  ٢٠١٦یەکەمی تشرینی ی ١٧ئاوارە لەو کاتەوەی 

دەستپێکی کەس لە ڕۆژئاوای موسڵەوە ئاوارەبوون لەو کاتەوەی  ٣٦٩.٠٠٠کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون، لەگەڵ  ٤٣٩.٠٠٠نیسان ی ٢٣کە لە ڕۆژی 
وشوێنە ان ڕابردوودا، کەمێك زیاتر لە نیوەی ئاوارەکان لە ناو خێوەتگەکدوو هەفتەی شوبات. لە ماوەی ی ١٩لەوێ لە ڕۆژی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان 

 ولەگەڵ کۆمەڵگالە شوێنەکانی دەرەوەی خێوەتگە پەناگە دەگەڕێن ئەو ئاوارانەی کە ماونەتەوە بە دوای لەگەڵ نیشتەجێکرابوون،  تەنگەتاویەکان
 خانەخۆییەکان. 

 
ڕووبارەکان لە کۆتایی ئەم هەرچەندە ڕوباری دیجلە. بۆ تەواوی هەفتە بەهۆی الفاو بە درێژایی  ونەمروود داخرابوونلە گەیارە  پەڕینەوە ەکانیپرد

نیان لەم هەفتەیە، هەندێك خزمەتگوزاری مرۆیی ئەوانیش زیاسەریان هەڵدا.  وچااڵکیەکانی تردابەشکردنە مرۆییەکان پچڕانی هەفتەیە کرانەوە، 
. وئاسایشبەهۆی هەڕەشەکانی ئەمن  موسڵ بۆ ماوەی چوار ڕۆژکاتی کاروانەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ڕۆژئاوای بەرکەوتبوو بەهۆی هەڵپەساردنی 

 . م عەلیلوحەماگەیارە قەبارەکانی کەمکردنەوە لە نێوان جێبەجێکردنی دوابەدوای ا ی نیسان هەڵگیر٢٢هەڵپەساردنە کاتیە لە ڕۆژی شەممە ئەم 
 

ە دوای نیمچە لئۆپەراسیۆنەکانی هاوکاری کردنی خۆراك گەڕاوەتەوە بۆ باری ئاسایی ڕاپۆرتیان کردووە کە  خۆراك وئاسایشیئەمن هاوکارانی 
و سوودمەندبو ٣٣.١٠٥گشتی ڕۆژئاوای موسڵ، کۆی  وئاسایش لەئەمن شوێنی پشکنینی لە پێنج هەفتەیە، پردەکە. لەم داخرانی هێواشبوونەوەیەك بەهۆی 

خۆراکی پارچەکانی خێزان(  ١٣.١٧٧کەس کە دەکاتە ) ٦٥.٨٨٥وەرگرتووە، لەو کاتەی خۆراکی ئامادەکراویان پارچەکانی خێزان(  ٦.٦٢١کە دەکاتە )
من ئەئێستادا هەڵسەنگاندنەکانی  وهاوکاران لەخۆراك ئاسایشی گروپی موسڵ. ڕۆژئاوای  شوێن لە ١١گشتی لە کۆی ڕۆژەیان وەرگرتووە  ٣٠ووشکی 

 لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە لە بەشەکانی باکوری ڕۆژئاوای موسڵ. جێبەجێ دەکەن  وئاسایشی خۆراك
 

 ٤.١٠٦ی نیسان، ٢٣بنیاتنانی خێوەتگە بەردەوامە لە پڕکردنەوەی پێویستیە مرۆییەکانی ئەو کەسانەی کە لە ڕۆژئاوای موسڵەوە ڕادەکەن. لە ڕۆژی 
 ێنی تریوشوخێوەتگە  ١٠شوێنی تر لە  ٤.١٨٢بۆ بەکارهێنانی بەپەلە لە نۆ شوێنی لەپێشینە، لەگەڵ شوێن بە خزمەتگوزاری تەواوە بەرجەستەکرابوون 

خێوەتگە لە نزیك شاری  ١٩لە نیشتەجێکراون لە ئێستادا  خێزان(٤٥.١٥٤کەس کە دەکاتە )٢٧٣.٥٣١. وناوچەکانی دەوروبەریشاری موسڵ نزیك لە 
لە هەموو  وناوچەکانی دەوروبەریئاوارە لە موسڵ  ٣٠٨.٢٥٨کۆی گشتی، لە . وبەڕێوەبردنی خێوەتگەگروپی هەماهەنگی موسڵ، بە گوێرەی 

 . موسڵڕێگای لە ناو خودی نیشتەجێکراون وەتگەکان خێ
 

و هاوکارانی کورتهێنانەکانی ئاو بەردەوامە، لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ . دەمێنێتەوە لە ناو شاری موسڵبەرچاوی مرۆیی وەك نیگەرانیەکی ئاو بەردەوام 
نەتەوە یەکگرتووەکان، بە هەماهەنگی لەگەڵ پەرەپێدانی ئاوی ڕۆژانە. ڕێکخراوی لیتری لیۆن م ٢.٣لە ئاو کردنە تانکەر بە بڕی بەردەوامن مرۆیی 

موسڵ، لە ڕۆژهەاڵتی شاری سەقامگیرکردن چااڵکیەکانی ئاو لە ڕێگەی هاوکاری کردن بە دابین کردنی پالنەکانیان هەیە بۆ دەسەاڵتدارانی حکومی، 
ئاو لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە لەسەر پێویستیەکانی جەخت بکەنەوە تاکو  پاك وخاوێنی دەداتو وخاوێن کردنەوەئاو هاوکارانی کە ڕێگە بە 

لەگەڵ دەبنەوە لە ئاوی خاوێن، درێژخایەنەکان  ەکورتهێناندووچاری گەڕەکەکان زۆربەری هەروەها لە ڕۆژئاوای موسڵ، لە ڕۆژئاوای شاری موسڵ. 
ئاو لە ناو خاڵەکانی نۆژەنکردنەوەی بەدوای  وپاك وخاوێنی دەگەڕێت وخاوێن کردنەوەگروپی ئاو . دەخۆنەوە اوچارەسەرنەکرئاوی خەڵکی کە زۆربەی 

دەستی کردووە بە ڕێژەیەکی پێش وەختە ئاو تانکەری بۆ تانکەری ئاو. بەکاربهێندرێن پڕکردنەوەی ئاو ووێستگەکانی وەکو شاری موسڵ تاکو ڕۆژئاوای 
  پێویستن. لە ڕێژەی ئاو بەرچاوەکان زیادبوونە بچووك، بەاڵم 

 
 تەندروستی سەرەتایی بۆ ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە کەدابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی چاودێری 

ازەیان سەرەتایی تتەندروستی چاودێری  ێکیدەرگای سەنتەرتەندروستی بە فەرمی نیسان، هاوکارانی ی ٢٢لە ڕۆژی وەك کارێکی لەپێشینە دەمێنێتەوە. 
کاروانێکی نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان ئۆچا بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە ڕۆژەکانی داهاتوودا، . کردەوە حەمام عەلیلناو خێوەتگەی لە 

کەسانەی کە ئەو کۆمەکی دەکات لە چارەسەرکردنی کە بۆ نەخۆشخانەیەکی مەیدانی شوێنێك ڕێکدەخات بۆ بەردەڕەش بۆ دەستنیشان کردنی  فرە گروپ
شوێنەکان دەکات بۆ خاڵەکانی کۆبوونەوەی نی هەڵسەنگاندکاروانەکە هەروەها لە شارەکە. ژێر دەستی داعش لە بەشەکانی ڕۆژئاوا ڕادەکەن  لە ئاڕاستەی
  . چارەسەرکردنی ئاو وپاك وخاوێنی ووێستگەیەکی وخاوێن کردنەوەئاو  وجێبەجێکردنی هەڵسەنگاندنیئاوارەکان 

 
تشرینی ی ١٧لەو کاتەوەی شەڕ. ناوچەکانی بەرەی لە نزیك ڕاستەقینە دەمێنێتەوە، بەتایبەتی وەك نیگەرانیەکی چاودێری زەبری دەروونی هەروەها 

لە ڕۆژئاوای  ڕاپۆرت کراونحاڵەت  ٦٧٨، لەگەڵ وپارێزگاکانی دراوسێلە موسڵ ڕەوانە کراون بۆ نەخۆشخانە کەس  ٨.١٠٣زیاتر لە ساڵی ڕابردوو، 
 ی نیسان. ٢٢تا  ٩لە نێوان بە تەنها موسڵ 

 
تەندروستی جیهانی ڕێکخراوی ڕابردوودا. لە موسڵ لە هەفتەی چەکە کیمیاییەکان بەکارهێنانی  ەبارەیلۆرتیان کردووە ڕاگەیاندن ڕاپدەزگاکانی 

تێدا بەدیار دەکەوێت لە بە بەردەوام نیشانەکانی بۆ دڵنیابوون لەوەی ئەو کەسانەی کە تەندروستی بۆ بەڕێوەبەرایەتی دابین کردنی هاوکاری بەردەوامە لە 
ەی کە ئەوان دەیانەوێت وەریدەگرن. ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ئەم کارەی کردووەتە کارێکی لەپێشینە ئەو چارەسەردەیەکی ژەهراوی کەوتنە بەر ماد

 کە کەوتوونەتەحاڵەتەکانی لەگەڵ دەکەن مامەڵە کەسانی پزیشکیەوە بەکاردەهێندرێن کاتێك کە لەالیەن  وبەرگی پارێزراوجل کۆگاکانی بۆ تازەکردنەوەی 
   .گومانلێکراو بەر ماددەیەکی ژەهراوی

 
 
 

http://www.unocha.org/
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بۆ ئەگەری لە ڕۆژئاوای موسڵ، لەوانە سیناریۆیەکانی ئاوارەبوون لەناکاو بۆ ژمارەیەکی جیاواز لە بۆ پالنەکانی ئامادەکاری دەکەن مرۆیی هاوکارانی 
نەکانی پالپەرە بە هاوکارانی مرۆیی شارە کۆنەکە. گەمارۆدانی هاوشێوەی بارودۆخی یان هاوواڵتی،  ٤٥٠.٠٠٠تا  ٣٥٠.٠٠٠بە کۆمەڵی لێشاوی 

لە ژێر دەسەاڵتی داعش لە ناوچەکانی هاوواڵتیان لێشاوی بەکۆمەڵی لە حاڵەتی ، وبەهاناوەچوونهەڵسەنگاندن چااڵکیەکانی  زیادکردنیبۆ لەناکاو دەدەن 
 ئەم ئامادەکاریە. بۆ هاوکاری کردنی قەبارەیان بۆ دانراوە  وداواکاریەکانی سەرچاوەکرداری لێکەوتەکانی شاری موسڵ سەرهەڵبدات. ڕۆژئاوای 

 
 

 مرۆیی  چوونیبەهاناوە

 بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەچوونی

  ویستیەکان:پێ 

  پشکنینی شوێنی لە ڕێگەی شاری موسڵەوە تێدەپەڕن لە ڕۆژئاوای رە دەبن کە تازە ئاواخێزانانەی ئەو
پێویستیە  پڕکردنەوەیویارمەتیدانیان بۆبەپەلە سەرەکی  پێویستیان بە هاوکاریحەمام عەلیل بۆ ئاوارەکان، 

 مرۆییەکانیان. 

 بەهاناوەچوون:  

  پشکنینی لە شوێنەکانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە وەردەگرن  کانیوئاو کەرەستەخۆراك خێزانەکان
هەروەها تیایدا لەوانە کە میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە،  وکەرەستەیەکی تەواویان، ئاوارەک وخاڵەکانی کۆبوونەوەیئاوارەکان 

 . ێنە تەنگەتاویەکانوشو، لە ناو خێوەتگەکان وخاوێنی وپێداویستیەکانی ئافرەتانپاك کەرەستەکانی 

 ،بەسەر  تەنگەتاویان دابەشکردووە پێداویستیەکانی ١١.٠٠٦ هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
دەنوێنێت لە کۆی  ٥٧کە لەسەدا کەس،  ٣٥.٤٧٠منداڵ. کۆی گشتی  ٣٤.٢٦٤لەوانە کەس.  ٦٢.٢٩٨کە سوود دەگەێنێت بە  خێزان ١٠.٤٦٠

شوێنی حەمام عەلیل بۆ پشکنینی لە میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەیان وەرگرتووە کەرەستەکانی لەم هەفتەیە، گشتی دابەشکردنەکان 
خاڵەکانی لە وەرگرتووە میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەیان کەسی تر کەرەستەکانی ١٤.٥٢٦دوابەدوای خێوەتگە،  ولە ناوئاوارەکان 

بنکەی ئاسمانی گەیارە شوێنە تەنگەتاویەکانی لە کەسی تر لە گەیارە ) ٨.٣٨٣. کەیسوموتەل وبازنەی بەغداعەقرەب کۆبوونەوەی ئاوارەکان لە 
میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەیان هەروەها کەرەستەکانی  M2 وحەسەن شاملە خازر  کەس ١.٥٤٨ونەرگیزلە کەس لە  ٧٨٣ وحاج عەلی(،
 وەرگرتووە. 

 تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەر  کەرەستەکانیناوەچوونی بەپەلە لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ، هاوکارانی میکانیزمی بەها
. هەروەك لەوانەیە خەڵكی چەند جارێك ئاوارەبووبن، ئەگەری هەیە هەندێك لەو کەسانە پێویستیان بە هاوکاری میکانیزمی کەس١.٠٩٨.٦٠٣

 زیاتر لە جارێك.  بۆ بەهاناوەچوونی بەپەلە بووبێت

 ٦.٤لە  پێك دێتوهەفتەیەك، نی هەر خێزانێك بێت بۆ ماوەی هەرپێداویستیەکی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە کە بڕیاروایە بۆ کۆمەککرد 

لیتری ئاوی خواردنەوەی لە  ١٢، وخاوێنی وپێداویستیەکی ئافرەتانکیلۆگرام لە پارچەکانی خۆراکی بەهاناوەچوونی بەپەلە، پێداویستیەکی پاك 

 . وهەڵگرێکی ئاوبوتڵکراو 

   :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  .هیچ شتێكی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت 

 

 وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی  

 :پێویستیەکان

 نیشتەجێکراون،  وشوێنە تەنگەتاویەکان( لە ئێستادا لە ناو خێوەتگەکان خێزان ٥٧.٩٧٦) کەس ٣٠٨.٢٥٨
  ژیان دەگوزەرێنن.     وشوێنە نافەرمیەکانخانەخۆییەکان لەگەڵ ئەو ئاوارانەی کە ماونەتەوە لە ناو کۆمەڵگا 

 کە شوێنی لەپێشینە  ٩لە لە ئێستادا موسڵ هێشتا بەردەوامە، شاری اوارەبوون لە ناوچەکانی ڕۆژئاوای ئ
نزیك شاری  وشوێن لەخێوەتگە  ١٠لە کە بەرجەستەن شوێنی تر  ٤.١٨٢لەگەڵ  شوێن ٤.١٠٦بریتی یە لە

 موسڵ. 

 موسڵ  وڕۆژهەاڵتی شاریاڵتی شاری موسڵ لە خێوەتگەکانی باکور ەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ ڕۆژهەگ
 بە ڕێژەیەکی نەگۆڕ. بەردەوامە 

  وکە دووچاریڕۆژهەاڵتی موسڵ و کەسانەی کە گەڕابوونەوە بۆ لەالیەن ئەئاوارەبوونەکان بۆ جاری دووەم لە بارەی چەندین ڕاپۆرت هەن 
 کان. گەڕاونەتەوە بۆ خێوەتگەزمەتگوزاریە سەرەکیەکان ببوونەوە، خنەبوونی 

 
 

 

٦٠٣.٠٩٨.١   
کەس هاوکاری کراون بە 

 کەرەستەکانیپێدانی 
بەهاناوەچوونی میکانیزمی 
ی ١٧ی وەتەکا بەپەلە لەو

 تشرینی یەکەم

٨.٢٨٨ 
 شوێن لەبەردەستدان بۆ

 لە ناو بەپەلەبەکارهێنانی 
وشوێنە  خێوەتگە١٩

هەروەك لە  تەنگەتاویەکان
ی نیسان٣٢  

http://www.unocha.org/


٣٠عێراق: بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ ژمارە  | 4 

.  
 

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

 

 ەهاناوەچوون:ب

 ندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە بەردەوامە بە لەئەستۆگرتنی کاروانەکان لەو ناوچانەی کە دەتواوکارانی هەماهەنگی وبەڕێوەبردنی خێوەتگە ها

دەرەوەی خێوەتگە.  شوێنەکانی دەستنیشان کردنی پێویستیە لەپێشینەکان لە بۆ سەنگاندنی شوێنشاری موسڵ لە ڕێگەی بەکارهێنانی ئامێری هەڵ

 لەپێشینەی مەترسی شوێن ئەنجام درابوون.  هەڵسەنگاندنی ٢٢، هەفتەی ڕابردوودا لە

  شوێنی تر.  ٤.٠٠٠فراوان دەکات بە خێوەتگەی جەدعە ە کە کردۆتەو وکۆچبەران پشتڕاستیوەزارەتی کۆچ 

  ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. بۆ بەرجەستەن لە ناو خێوەتگەکان شوێن  ٢.٢٨٤ئێستا زیاتر لە گەڕانەوەی ئاوارەکان، بەهۆی 

  بنیاتنان. دواخستنەکانی سەالمیە دواخراوە بەهۆی خێوەتگەی کردنەوەی 

  وبەهاناوەچوون میکانیزمێکی خێرای ڕەوانەکردن دانانی بە  ودەست دەکاتلە ئەستۆ گرتووە  هۆشیارکردنەوەی هەڵمەتێکیتەندروستی گروپی

 شاری موسڵ ڕاپۆرت کراون. باشوری ناو خێوەتگەکانی لە کە خورانی پێست زیادبوونی حاڵەتەکانی بەڕێوەبردنی  بۆ
  

 :وڕێگریەکانۆشاییەکان ب

  ڕاپۆرت کراوەێوەتگەکان ئاگرکەوتنەوە لە ناو خزیادبوونی چونکە لە ناو خێوەتگەکان پێویستە، پەروەردەی سەالمەتی لە ئاگر . 

  استن ، پاروپاك وخاوێنیاووخاوێن کردنەوە ئدەکات بۆ پەناگە، هاوکارێك دەستنیشان لە ئێستادا  وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی

 ئەل شوك. بەساتین لە خێوەتگەی  وخزمەتگوزاریە تەندروستیەکان
 

  وکەل وپەلە ناخۆراکیەکانپەناگە 

 پێویستیەکان:

  ودەرەوەی ناوەوە  دامەزراوەکانی خەڵکی لە، ەوەموسڵشاری ڕۆژئاوای  ئاوارەبوون لە بەردەوامیبەهۆی

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

ەگەڵ خێزانە خانە خۆییەکان کە لئەو کەسانەشی اتیدا نیشتەجێن، کە لە پەناگەی ک خێزانە ئاوارانەی

 زیان پێگەیشتوو لە وێ دەمێننەوە یان دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان.  وکەسانی تریدەمێننەوە، 

 بەهاناوەچوون: 

 ،دابەشکراون بەسەر ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە لە  تەنگەتاوی انی پەناگەیکەرەستەک٨٠٠و ڕەشماڵ ٤٥٠ لە ماوەی ئەم هەفتەیە

وپەلە سەرەکیەکانی کەل  پێداویستیە ٣.١٢٠ ،لەگەڵ ئەوەشدا. وحەمام عەلیلجەدعە  ،خێوەتگە لە ناو گەیارە ودەرەوەی دامەزراوەکانیناوەوە 

لە هەمان ناوچەکان، بەسەر ئەو خێزانانەی کە زیانیان پێگەیشتووە شکرابوون دابەوەرزی سەرەکیەکانی  کەرەستە ٣.١٢٠و ناخۆراکیەکان

 . وتەلکێفبەعشیقە لە ناوچەکانی دەوروبەری هەروەها 

  لە ناو هەموو خێوەتگەکان. بەردەوامە  وپەلە ناخۆراکیەکانکەل دابەشکردنەکانی 

  پێداویستیە  ٣٠.٣٤٩پێداویستیەکانی کەل وپەلە ناخۆراکیەکان )لەوانە ١٢٧.٥٥٣، کۆی گشتی ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧لەو کاتەوەی

هاوکاری گەیاندۆتە کە پێداویستیە سەرەکیەکانی کەل وپەلە ناخۆراکیەکان( دابەشکرابوون، ٩٧.٢٠٤گەڕۆکەکانی کەل وپەلە ناخۆراکیەکان و

وەرزی کە پێك دێن لە  وپەلە سەرەکیەکانیکەل  پێداویستیەکانی ٤١.٢٩٣ەس. لەگەڵ ئەوەشدا، کۆی گشتیک ٧٦٥.٣١٨لە زیاتر

زیاتر لە کەس. ٢٢٣.٦٦٦دابەشکرابوون، کە هاوکاری گەیاندۆتە خەمالندنێکی وگالۆنەکانی سووتەمەنیگەرمکەرەوەکان، فەرشە گەرمەکان 

 وەرزی.  وپەلەکانی تەواوکاریکەل بە پێدانی هاوکاری کراون  خێزان ٩٢.٨٦٥ وکاتەی، لەوبەرگ دابەشکراونجل  پێداویستیەکانی ١١٩.٦٤٩

  وشوێنە خێوەتگەکان پەناگە لە ناو بۆ دابین کردنی دانراون ڕەشماڵی خێزانی  ٥٥.٩٨٩، کۆی گشتی ٢٠١٦یەکەمی ی تشرینی ١٧لەو کاتەوەی

داپۆشینی پەناگەی  کەرەستەکانی ١١.٧٩٣وتەنگەتاوی پەناگەی کەرەستەکانی  ١٠.٦٦٢ەگەڵ کەس، ل ٣٣٥.٩٣٤بۆ نزیکەی  تەنگەتاویەکان

 کەس.  ١٣٤.٧٣٠نزیکەی دابەشکرابوون، کە سوود دەگەێنێت بە تەنگەتاوی 

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

 . وگالۆنەکانترمێز  -سندوقە ساردەکان 

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  وداخستنی کاتیوئاسایش ئەمن نیگەرانیەکانی کۆمەڵێك لە بەهۆی ئەم هەفتەیە گواستنەوە بۆ ڕۆژئاوای ڕوباری دیجلە ئەستەم بوو لەماوەی 

 الفاوەوە. بەهۆی پردەکان 

 

 

 

 

٧٦٥.٣١٨  
 کەس هاوکاری کراون بە پێدانی

وپەلە کەل  کەرەستەکانی
 کاتەوەی ولە ناخۆراکیەکان

ی تشرینی یەکەم ١٧  
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  وئاسایشی خۆراكئەمن   
 

 :پێویستیەکان

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

کی ئامادەکراوە بۆ خواردن، دوابەدوای ئەویش وپارچەکانی خۆراکی پێبگەێندرێت، پێویستیان بە خۆرا

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

 .  وخێوەتگەکانپشکنینی ئاوارەکان 

 دەرفەتە لەبارەیڕاپۆرت دەکەن  ، خێزانەکاندەستیان پێبگەێندرێت چانەی کە تازە دەتواندرێتناو ولە 

    .خۆراكگشتی دابەشکردنی سیستەمی دەستیان ناگات بە  کەسهەندێك و ،وگوزەرانژیان  سنوردارەکانی

 
 :بەهاناوەچوون

  سوودمەندبوو ٦٥.٨٨٥بەسەر دابەشکردووە  ی خێزانیانڕۆژە ٣٠رچەکانی خۆراکی ووشکی پالە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، هاوکاران

 لە ڕۆژئاوای موسڵ. شوێن  ١١خێزان( لە  ١٣.١٧٧کە دەکاتە )

  خێزان(  ٦.٦٢١)کە دەکاتە سوودمەندبوو  ٣٣.١٠٥کۆی گشتی ڕاپۆرتیان کردووە کە ئاسایشی خۆراك هەفتەی ڕابردوودا، هاوکارانی لە ماوەی

کە دەکاتە خێزان  ٢٥لەوانە ، وخاڵەکانی پشکنینشوێنی پشکنینی ئاوارەکان لە پێنج خۆراکی ئامادەکراوی خواردنیان وەرگرتووە پارچەکانی 

کەس( لە تەل کەیسوم،  ١.٢٧٠کە دەکاتە )خێزان  ٢٥٤عەقرەب، لە یەکتربڕی کەس(  ٩٢٥کە دەکاتە )خێزان  ١٨٥لە ڕوبەیدە، ( کەس ١٢٥)

 ( لە حەمام عەلیل. کەس ٢٨.٧٢٥کە دەکاتە ) خێزان٥.٧٤٥وبەغدا، لە بازنەی کەس(  ٢.٠٦٠کە دەکاتە )خێزان  ٤١٢

  ئاو بە درێژایی ئاستەکانی ەوەی بەرزبوونلە هەفتەی ڕابردوودا بەهۆی هێواش بوونەوەیەکی بەخۆیەوە بینی نیمچە خۆراك ئۆپەراسیۆنەکانی

بەردەوام بوون بەو جۆرەی ودابەشکردنەکان نەمروود دووبارە کرایەوە هەفتە پردی ەفتەی ڕابردوودا، هەرچەندە لە کۆتایی لە هڕوباری دیجلە 

 بۆ دانرابوو.  یکە پالن

  لە بەشەکانی ی خۆراك ئەنجام دەدات لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە ئاسایشهەڵسەنگاندنەکانی کۆمەکی موسڵمان لە ئێستادا ڕێکخراوی

تەل ئەل عەسفور یەکانی لە الدێهەروەها ئەلسەبونیهاه،  والدێ ی وئەل مەتاحینئەلئەبار لە گەڕەکەکانی موسڵ، لەوانە باکوری ڕۆژئاوای 

 بادۆش. باکوری  وشیوایتە لە

  پێشبینی سیستەمی دابەشکردنی گشتی خۆراك، لەالیەن کە بە ئامانج نەگیراون  وشوێنەکانی تریشاری موسڵ، ڕۆژئاوای هەموو شوێنەکانی

 . ربگرنوەداهاتوودا لە هەفتەی ڕۆژە  ٣٠خۆراکی ووشکی رچەکانی کە پادەکرێن 

 

   :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 
 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

  دەروونی، تەندروستی لەوانە  ،چڕچاودێری تەندروستی سەرەتایی مەتگوزاریەکانی خزدابین 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

 بۆ مندااڵنی  ڕاوێژ٦.٥٨١ردنی ئەم ڕاپۆرتە. لەوانە، لە ماوەی ئامادەک ڕاوێژ٣١.٤٦٢هاوکارانی تەندروستی ڕاپۆرتیان کردووە بۆ کۆی گشتی
 ساڵی ئەنجام درابوون.     ٥خوار تەمەنی 

 ،ڕەوانەکردنەکانی تەنگەتاوی ئەنجام  ٤٢٨ .ڕاوێژەکانی چاودێری تەندروستی ئافرەتانی دووگیان ڕاپۆرت کرابوون لە ٥.٧٤٠ لەم هەفتەیە
ڕاوێژ بۆ تەندروستی  ٨٧ منداڵبوون. دووگیانی یانماوەی  ئاڵۆزیەکانی کە پەیوەندیان هەبوو بە ڕەوانەکرابوون حالەت ٨٨درابوون، لەوانە

                 درابوون.  وکۆمەاڵیەتی ئەنجامدەروونی یان بۆ هاوکاری کردنی دەروونی 

 بە ئامێری تەواوەوە لە ناو ی مەیدان نەخۆشخانەیسێیەم وەزارەتی تەندروستی فیدڕاڵ بە هەماهەنگی لەگەڵ تەندروستی جیهانی  ڕێکخراوی
رتووەکان بۆ دانیشتوان سندوقی نەتەوە یەکگهەیە کە لەالیەن دایکانی یەکەیەکی  نەخۆشخانە مەیدانیەکە روەهاهە .حەمام عەلیل کردەوە

تەندروستی کانی کەرەستەنە زۆر پێویستەکانی دابین کردووە، دەرماڕێکخراوی تەندروستی جیهانی کردنەوەی، دامەزراوە. بۆ ئاسانکردنی 
یارمەتی هاوکاران لەگەڵ ئەوەشدا، کەس.  ٣٣.٠٠٠تەواو بەش دەکات بۆ  ونەشتەرگەری کەدەروونی  وپێداویستیەکانی زەبریفرە ئاژانس، 

٦٥.٨٨٥ 
بە هاوکاری کراون کەس 
 یخۆراك پارچەکانی پێدانی

وەی ما لە ەڕۆژ ٣٠
  ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە

٧٤٤.٣٠٠ 
 ڕاوێژکردنەکانیکەس 

 لەووەرگرتووە  تەندروستیان
ی تشرینی یەکەم١٧یکاتەوە  
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 شەبکون،لە موسڵ، لەوانە لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە گشتی چآودێری تەندروستی سەنتەرەکانی لە کاراکردنی پێشکەش دەکەن 
 . ومەنسورجەوسق، مامون 

  وبەهاناوەچوونی ئامادەکاری پالنی هاوبەشی "بە  وبەشداریان کردووەداوە  اك وخاوێنی پەرەیانوپ وئاو وخاوێن کردنەوەتەندروستی گروپەکانی
  . ئەوانەی کە زیانیان پێگەیشتووە بەهۆی ئاوارەبوونلە بەهاناوەچوونی ئیسحالی زۆر" )لەوانە کۆلێرا(  نەخۆشی

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

 کە زیانیان پێگەیشتووە  بۆ ئەو کەسانەیگونجاوی تەندروستی خزمەتگوزاریەکانی کە تەواو بەش ناکات بۆ دابین کردنی  پاڵپشتی کردنی دارایی

دارایی هیچ سەرچاوەیەکی لە حاڵەتی ئەگەر لە ناوەڕاستی ئەم ساڵ دادەخرێن پڕۆژە تەندروستیەکان زۆربەی لەو کاتەی نیگەرانیەك بریتی یە لە 

  بەرجەستە نەکرێت. 
   

 وپاك وخاوێنی وخاوێنکردنەوەئاو  

 :پێویستیەکان 

 وەك پێویستیەکی بەرچاو  وبەڕێوەبردنی پاشماوەوی ئاوی خواردنەوەی خاوێن بەرجەستەبوونی گونجا
 دەمێنێتەوە لە هەموو ناوچەکانی شاری موسڵ. 

 

 :بەهاناوەچوون

 اوێن کردنەوە وپاك وخاوێنی وەردەگرن لە ناو خزمەتگوزاریەکانی ئاو وخ ئاوارە ٣٠٨.٢٥٨نزیکەی
 خێوەتگاکان وشوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان.   

 ەکردنەوە بۆ باشترکردنی کردووە لەسەر تاز بەکار دەستیان، هاوکاران لە ناو خێوەتگەی سەالمیەی
 خاوێن کردنەوە. ئاسانکاریەکانی 

 شوێن. ئاو دابین کراوە لە ڕێگەی  ٤.٠٠٠، هاوکارێك ئاسانکاریەکانی تەوالێت وحەمام نوێدەکاتەوە بۆ ١ لە خێوەتگەی حەمام عەلیل
 بێت.  ووێستگەی چارەسەرکردنی ئاوی حەمام عەلیل بەتەواوی کارادە ئەو کاتەی پێدانی بوتڵی ئاو تا وتەواوکراوە بەتانکەری ئاو 

  ی ترشوێن ٥.٠٠٠، ئاسانکاریەکانی تەوالێت وحەمام چەسپکراون بۆ ٢لە خێوەتگەی حەمام عەلیلی . 

  خاوێن کردنەوە ئێستا باشترکراون وپڕکردنەوەی پێویستیەکانیئاسانکاری زیاتری خاوێن کردنەوە دابین کراون ، ٤جەدعە لە خێوەتگەی . 

  پڕکردنەوەی پێویستیەکانی بە باشترکردنی دەکەن  وپاك وخاوێنی دەست وخاوێن کردنەوەئاو گروپی هاوکارانی ، ٤لە جەدعە
 خاوەن پێداویستی تایبەتن. بۆ ئەو کەسانەی کە  وحەمامی دیاریکراوتەوالێت  وپاك وخاوێنی وباشترکردنی ئاسانکاریەکانیئاووخاوێنکردنەوە 

  شوێن ٥٦٤وئامادەکراون،  وشوێنە تەنگەتاویەکانخێوەتگەکان ری سەرانسەلە  وحەمام کەئامادەکراوی تەوالێت  شوێنی ٦٧.٠٢٨نزیکەی 
 ئاوارە.  ٤٠٥.٥٥٢گواستنەوەی ئاوارەکان، بۆ ئەگەری خزمەتکردنی لە شوێنە کاتیەکانی 

 

 بۆشاییەکان وڕێگریەکان: 

  ڕاپۆرت کراون لە ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ. لە ناو قوتابخانەکان  وخاوێن کردنەوەئاو ئاسانکاریەکانی کورتهێنانەکانی  

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

 ئەمەش بەشێوەیەکی نای ئێستای بەرهەمهێنان. بەهۆی تواسنوردارکراوە  وڕۆژئاوای موسڵتانکەری ئاو بۆ ڕۆژهەاڵت ئاوی بەرجەستەی ڕی ب
بۆ  وکورتهێنانی سووتەمەنیئاو،  وووێستگەکانی پڕکردنەوەیئەو زیانەی کە گەیشتووە بە یەکەکانی چارەسەرکردن سەرەکی بەهۆی 

 ئاو. بەڕێوەبردنی پەمپەکانی 
 

 پاراستن

 : پێویستیەکان

  کاردەکەن، ئاوارەکان کە لە خاڵەکانی کۆبوونەوەی توانای هاوکاران زیادکردنی پێویستیەك هەیە بۆ
لە بۆ ڕێگەگرتن گواستنەوەی ئاوارەکان  وشوێنە کاتیەکانیشوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان وەها لە هەر

 جیابوونەوەی خێزان. 

 بۆ ئەو ئافرەتانەی کە فریاکەوتن، بەتایبەتی دڵنیابوون لە هەبوونی ئۆتۆمبێڵەکانی یە بۆ پێویستیەك هە
 لە خێوەتگەی خازر. ، بەتایبەتی ومنداڵبوونەمنداڵی تازە لەدایكبوو چاودێری پێویستیان بە 

  لە شوێنە تەنگەتاویەکانی باشترکردنە بۆ ئاوارەکان پێویستی بە وخزمەتگوزاریە یاساییەکان دەروونی تەندروستی بە چاودێری دەستگەیشتن
 . وحاج عەلیبنکەی ئاسمانی گەیارە 

  کورسیە بە یارمەتیدەر وەکو دەستیان ناگات بە ئامێرەکانی باکوری موسڵ، ئەو کەسانەی کە خاوەن پێداویستی تایبەتین لە ناو خێوەتگەکانی
 تر.  وکۆمەکی جوالوەیتایەکان 

١.٢٤٢.٢٢٩ 

دەرەوەی خێوەتگەکان کەس لە  

 بە پێدانیکراون  هاوکاری

وخاوێن ئاو تەواوی  هاوکاری

 وخاوێنی لەووپاك  کردنەوە

   ی تشرینی یەکەم١٧ کاتەوەی

٥٨٢.٠٢٠ 
هاوکاری پاراستنیان  کەس

 کاتەوەی لەووەرگرتووە 

ی یەکەمتشرینی ١٧  
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 :بەهاناوەچوون

 لەالیەن هاوکارانی پاراستنەوە هاوکاری کراون کەس ٥٨٢.٠٢٠ ی تشرینی یەکەم،١٧ کاتەوەی لەو . 

  سی تر کە ٢٤.٣٨٤ کەس لەالیەن تیمە گەڕۆکەکانی پاراستنەوە هاوکاری کراون.٨٩.٨٤٨ی تشرینی یەکەم، نزیکەی١٧لەو کاتەوەی
حاڵەت لەالیەن تیمە گەڕۆکەکانی پاراستنەوە ڕەوانەکراون بۆ ١٥.٣١١و وکۆمەاڵیەتی گشتیهاوکاری کراون بە پێدانی هاوکاری دەروونی 

   وەرگرتنی هاوکاری تایبەت.   

 ی ١٧لەو کاتەوەی  ودەرەوەی خێوەتگەلە ناو دامەزراوەکانی ناو خێوەتگە  موسڵ ئەنجام دراونڕێگای  لەهەڵسەنگاندنی بەپەلەی پاراستن ٤٢
حەمام  خێوەتگەکانی لەلە دامەزراوە نافەرمیەکان لە گۆگجەلی، ئەنجام درابوون هەڵسەنگاندنەکانی بەپەلەی پاراستن . ٢٠١٦تشرینی یەکەمی 

ڕێگریەکان لەسەر ئازادی جوالنەوە، کە پەیوەندیان هەیە بە کردووە  وکێشەکانی دەستنیشان، ٥ ونەرگیزلە وخێوەتگەی جەدعە عەلیل
 . ودەرەوەی خێوەتگەخێوەتگە و دامەزراوەکانی لە نابە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان  ونەبوونی دەستگەیشتنلەکان، مۆبایدەستبەسەرداگرتنی 

  منداڵ٣.١٦٧، وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووەوکوڕ( هاوکاری دەروونی ٣.٨٧١و کچ٣.٢٦٢) منداڵ ٧.١٣٣ ڕاپۆرتە،لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم 
منداڵ ٧٨.٣٣١ی تشرینی یەکەم، ١٧. لەو کاتەوەی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی کوڕ ١.٥٩٣کچ و ١.٥٩٣)

کچ و  ٣٨.٥٩٦کە دەکاتە ) ی ترمنداڵ٧٩.٠١٧. وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە( هاوکاری دەروونی کوڕ٤٠.٢١٥وکچ  ٣٨.١١٦کە دەکاتە )
   کوڕ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونیان وەرگرتووە.  ٤٠.٤٢١

 ڕابردوودا تۆمارکرابوون، بەمەش کۆی گشتی  ( لە هەفتەیکوڕ ٧٦کچ و٥٧کە دەکاتە ) خانەوادەکانیان وجیابۆوە لەمنداڵی بێ هاوەڵ ١٣٣
خانەوادەکانیان  وجیابۆوە لەمنداڵی بێ هاوەڵ  ٥٩ی تشرینی یەکەم. نزیکەی١٧( لەو کاتەوەی کوڕ ١.٢٦٥ وکچ  ٩٠٧منداڵ ) ٢.١٧٢دەگاتە 

کچ ٤٣٥منداڵ )١.٠٣١کوڕ( لەم هەفتەیە لەگەڵ خێزانەکانیان بەیەکتر شادکراونەتەوە، بەمەش کۆی گشتی دەگاتە ٣٨کچ و٢١کە دەکاتە )
کوڕ( کە نیگەرانیەکانی پاراستنیان هەیە ڕەوانەکرابوون بۆ  ١١٤کچ و٩٤منداڵ )٢٠٨ی تشرینی یەکەم. ١٧کوڕ( لەو کاتەوەی  ٥٩٦و

 ی تشرینی یەکەم.  ١٧کوڕ( لەو کاتەوەی ٢.٨٩١کچ و٢.٤٣٣منداڵ کە دەکاتە )٥.٣٢٤خزمەتگوزاریە تایبەتیەکان، بەمەش کۆی گشتی دەگاتە

  پیاو ١.٤٤٨و کچ ٣.٤١٨وئافرەت  ٣.٦٦٩ووە کە دەکاتە )کەسیان کرد ١٠.٤٠٤هاوکاری توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی هاوکارانی 
کە بەرجەستەن  وئەو خزمەتگوزاریانەیمەترسی ر توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی، کەمکردنەوەی زانیاری لەسەبە پێدانی  (کوڕ ١.٨٦٩و

 ٣٣٣و کچ ٥٠٤وئافرەت  ١.٧١٦) بۆ وکۆمەاڵیەتیدەروونی دابین کردنی هاوکاری لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی، هەروەها 
توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی خزمەتگوزاری دابینکارانی ڕەگەزی مێ بۆ ستافی کارکردن بۆ  لە ١٣ونۆ لە ڕەگەزی نێر (. کوڕ ٥و پیاو

ۆمەڵگاکانی لە ک کچ ٥٠١و ئافرەت ٤٨٩و، وبەهاناوەچوونلەسەر ڕێگەگرتن لە توندویژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی مەشقیان پێکرابوو 
 . وڕەوانەکردنەکانلە توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی لەسەر ڕێگەگرتن بەشداریان کردبوو لە مەشقەکان ئاوارەکان 

 زانیاری لەسەر پێدانی  وکچان لەگەڵبەسەر ئافرەتان دابەشکرابوون وندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی لە بارەی تپێداویستی ئافرەتان  ١٠٣
 ئەو خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی. 

  لە هەموو ئەو ناوچانەی کە دەتواندرێت دەستیان  مینپەروەردە لەسەر مەترسی مین هەڵگرتنەوە بەردەوامن لە گەیاندنی کاری هاوکارانی
پاكکردنەوە لە مین لە ناوچەکانی ئۆپەراسیۆنەکانی  تشرینی یەکەم.ی ١٧لەو کاتەوەی  کردووە کەسیان ٦٠.٧٤٢وهاوکاری ،پێبگەێندرێت

 . درابوون وکاریگەری ئەنجامهەڕەشە دنەکانی هەڵسەنگاننۆ ، هەفتەی ڕابردوودالە ماوەی  موسڵ. وڕۆژهەاڵتی شاریباکور 

  

 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

 بۆ هاوکارانی  و نیگەرانیەکی بەرچاو دەمێنێتەوەەیەکی هەڕەمەکی لە دوای پڕۆسەی پشکنینیان وەکدەستبەسەرکردنی مندااڵن بە شێو
 بانگەشەکردنە بۆ چارەسەرکردنی.  وپێویستی بەپاراستنی مندااڵن، 

  دەبنەوە لە چوونەژوورەوە کە دووچاری ئەستەمیەکان ، وحاج علیگەیارە بنکەی ئاسمانی لە ستاف لە باشوری نەینەوا کاردەکەن، وەکو زۆربەی
لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی خزمەتگوزاری  وفێرکردنی دابینکارانیمەشقکردن کە ئەمەش عێراق،  هەرێمی کوردستانیبۆ 

 زیاتر ئەستەم دەکات. 

  لە دێنێتە کایەوە  ەکانبەرەنگاری، وکەل وپەلە ناخۆراکیەکانتەندروستی، هاوکاری یاسایی خزمەتگوزاریەکانی ڕەوانەکردن، وەکو نەبوونی
 توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی. دەستیڕزگاربووانی چاودێری چڕ بۆ دابین کردنی 

 
 

 

 
 

 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  کە  یان هەیەقوتابخانە کە تەمەنی و مندااڵنەیبریتین لەداڵ من  ١١٧.٠٨١،ئاوارەبوونئەو کەسانەی کە لە نێوان
. ناگات ن بە هیچ جۆرێکی پەروەردەیادەستمنداڵ  ٦٥.٦٧١ لەوژمارەیە ،دانیشتوانەکە(لەسەدای  ٣٥دەکاتە )

     بەردەوام لە ڕۆژئاوای موسڵەوە ڕادەکەن.  ی تازەئاوارە لەو کاتەی ئەم ژمارانە بە خێرایی زیاد دەکەن

 بەهاناوەچوون:

  کە تازە بەشداریان کردووە لە لەسەدا کچان(  ٤٧منداڵ کە دەکاتە ) ٣.٥٩٠هەفتەی ڕابردوودا، لە ماوەی
 کە بەرجەستەن. فێربوونی کاتی لە ژینگەکانی پەروەردەی نافەرمی چااڵکیەکانی 

١٢٧.٠١٠ 
وکچان  انکوڕلە 

لە خوێندن  بۆ نناونووسکراو
 فێربوون یەکانکاتی ەژینگناو 
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 ،کچ( بەشداری دەکەن لە بەرنامەکانی پەروەردە لە ٢٥.٠٢٤کوڕو٢٦.٣٨٦منداڵی ئاوارە کە لەوانە ) ٥١.٤١٠هەمووی بەسەریەکەوە دەگاتە
 وجەدعە وبنکەی ئاسمانی وخازر وحەسەن شامخێوەتگەکانی موسڵ، لەوانە لە خێوەتگەکانی حەمام عەلیل ناو ناو ژینگەکانی فێربوونی کاتی لە 

  ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ.        ونەرگیزلە وچەمەکۆر وقەیماوە وسەاڵحەددین ولە ناو اج عەلیوحگەیارە 

 قوتابخانە  ٨٤بۆ گەڕانەوە بۆ قوتابخانە دوابەدوای تەواوبوونی نۆژەنکردنەوەی لەسەدای کچانن( هاوکاری کراون  ٤٨منداڵ کە ) ٧٥.٦٠٠
 ن بۆ دابین کراوە. ماددەکانی پەروەردەیائەو مندااڵنە  هەروەها .وگەیارەلە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ 

 بە ئامانجی گەیشتن بە پۆلەکانی خوێندن یشتنەکانی دانتکریت. لە عەلەم، خوێندن بکەن لە پۆلەکان  تاکو دەست بەناونووسکراون منداڵ  ١.٨٨٩
 لە دەست چووە. مندااڵن کە بەشێکی ساڵی خوێندنیان یارمەتیدانی 

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

 داوە لە بەغتاوەکو ئێستا تۆمارکردنی ڕێکخراوی ناحکومی گشتیان ئەنجام بدەن  ودەیانەوێت بەهاناوەچوونکە ئامادەن وو هاوکاری سەرەکی د
 وەرنەگرتووە. 

 

  وپەلەکانکەل  

 شوێنی کۆگای باو کە بەرجەستەیە:

  لە شوێنی  دووجا مەتر ١٦.٣٦٠قەبارەیوپەل گروپی کەل  ،وپەلجیاوازی کەل سێزدە بنکەی لە سەرانسەری
   . تەنگەتاویبۆ بەهاناوەچوونی ڕێکخراوە مرۆییەکانەوە لەالیەن بۆ بەکارهێنانی لەبەردەستدایە  یای باوکۆگ

 :بەهاناوەچوون

 تەن  ٦.٨٤١مەتر سێجا لە کەل وپەلەکانی فریاگوزاری، کە هاوتایە بە ٣٧.٦٥١لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ، کۆی گشتی
 ڕێکخراوی مرۆییەوە.  ٣٤بە ناوی کراوە و گواستراوەتەوە وخەزن وپەلەوە وەرگیراوەمەتر لەالیەن گروپی کەل 

  وپەلی ەتر، لە کەل تەن م ١.٣٨٩مەتر سێجا خەزن دەکات، کە هاوتایە بە  ١٠.٢٤٦ وپەل قەبارەینیسان، گروپی کەل ی ٢٣هەروەك لە
 مرۆیی جیاوازەوە. هاوکارانی بە ناوی  فریاگوزاری

  لەالیەن ڕێکخراوەکانی  وپەلە فریاگوزاریەکانبنکە باوەکەی خەزن کردن کە تازە لە زومار دامەزراوە دەستی کردووە بە وەرگرتنی کەل
کۆگای  باڵەخانەی دامەزراندنیبۆ ڕێککەوتنەکە بۆ بەکۆتاهێنانی لەگەڵ ژمارەیەك لە ڕێکخراوە ناحکومیەکان کاردەکات وپەکە گرهاوکار. 

 شوك.  وبەساتین ئەلزێلکان، سەالمیە ، ١نەرگیزلە  ناو خێوەتگەکانی لەباوی زیاتر 

 
  :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا.  نەینەوالە بەشەکانی بە هەندێك بە دەست گەیشتن زیان دەگەێنێت دیجلە ئاستە بااڵکانی ئاو لەسەر ڕووباری 

 
 
 

 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 
 

 بەهاناوەچوون:

 پاکەجێکی پەیوەندیەکانی ئامادەکردووە بۆ دابین کردنی بەیەکەوەبەستنی ی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان گروپ
 بە. زڕادیۆ بۆ هاوکارانی مرۆیی لە بنکە تازەکەی مرۆیی لە ع وخزمەتگوزاریەکانی پەیوەندیکردنیئینتەرنێت 

 

 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

 پردەکانی پەڕینەوەی ڕوباری ااڵکیەکان زیانیان پێگەیشتووە لە دەستپێکی ئەم هەفتەیە بەهۆی داخستنی چ
 دیجلە بەهۆی الفاوەوە. 

 

 

 

 

 

 

 مەترسێجا ٢٤٠
م لە وپەلی مرۆییلە کەل  

 هەفتەیە وەرگیراوە

 ڕۆژانە
ڕێکخراوە  یکردن هاوکاری

هاوکاری پێدانی بە ناحکومیەکان 
 ەیخانی پەیوەندیژێر کردنی

 ەکانمرۆیی
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 هاوکاری کردن بە پارەی کاش 
 

 پێویستیەکان:

  ئەو کەسانەی کە زیانیان هەروەها شاری موسڵەوە، لە الی ڕۆژئاوای ئەو کەسانەی کە تازە ئاوارەبوون
فرە کەرتی پارەی کاشی بۆ گواستنەوەی بە ئامانجکراون پێگەیشتووە لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ، 

بازاڕەکان لەو شوێنەی کە بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان تاکو دەستیان بگات بۆ یارمەتیدانیان تەنگەتاوی 
 لەبارە.  وژینگەی ئاسایشکراوەن 

 خەرجیکەمترین سەلەی بنەمای  وکۆکراوەتەوە لەسەرپارەی کاش دانراوە  نرخی گواستنەوەی 
کە بڕی گروپەکانەوە، ڕاپۆرتەکان لەالیەن لەگەڵ گروپی کارکردنی پارەی کاش، لەالیەن ڕزگاربوون 

 ئەمەریکی.  دۆالری ٤٠٠پارەی کاش دەگاتە 

  انی دامەزراندن دەرفەتە سنوردارەکڕاپۆرت دەکەن لەبارەی خێزانەکان دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت، لەو ناوچانەی کە تازە
 نیگەرانیە سەرەکیەکانیان. کە بریتین لە سەرەکیەکان  وکەل وپەلەخۆراك  وبەرزبوونەوەی نرخەکانی

 
 :بەهاناوەچوون

  لە گەڕەکی سەرۆك خێزان  ٤٣٣بۆ ئەنجام دا دنەکانی زیانیان هەڵسەنگانگروپی کارکردنی پارەی کاش ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لە ماوەی
 لە ئەل ڕەشیدیە. خێزان  سەرۆك ٦٠٠ولە ئەل کەرمە، سەرۆك خێزان  ٢٧٩ئینتسار، 

  ١.٧٩٤دەکاتە )کە شایستەن لەو سەرۆك خێزانانەی  ٢٩٩بۆ  وئەل کەرمەار ئینتسلە گەڕەکەکانی دابەشکردنەکانی پارەی کاش ئەنجام درابوون 
 کە بەردەوام بێت لە ماوەی هەفتەکانی داهاتوودا.  وپێشبینی دەکرێتبەردەوامیان هەیە زیاتر بۆ سەرۆك خێزانی دابەشکردنەکان کەس(. 

  ودووبارەبوونەوە گەورەترکراون گروپی کارکردنی پارەی کاش دابەشکردنەکانی ڕێکدەخات بۆ دڵنیابوون لەوەی کە سەرچاوەکان
 . سەرهەڵنادات

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 
 

 

 

 وخزمەتگوزاریە باوەکانهەماهەنگی   
 بەهاناوەچوون:

 لە ماوەی ئامادەکردنی  لە نەینەواپەیوەندی تەلەفۆنی ئەنجام داوە ٢٢٧یاری ئاوارەکانی عێراقسەنتەری زان
بوون.  وهاوکاری یاساییەوەەبارەی داواکردنی پارەی کاش، خۆراك لئەم پەیوەندیانە زۆربەی ئەم ڕاپۆرتە. 

دنی خێوەتگە بەڕێوەبرخزمەتگوزاریەکانی ناڕەزایەتیان دەربڕی لەبارەی زۆربەی پەیوەندیکاران 
پەیوەندیەکان لە موسڵەوە بریتی بوون لەبارەی زۆرینەی لەالیەن حکومەتەوە.  ونەبوونی هاوکاری

هەبوون بۆ هەندێك لە داواکاریەکانی ، هەروەها وتەندروستیئاوی خاوێن خزمەتگوزاریەکانی کورتهێنانی 
 هاوکاری کردنی یاسایی. 

 

 وڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

 یە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت.هیچ شتێکی بەرچاو ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

١٩٠.٤١  
هاوکاری کراون بە پێدانی کەس 

پارەی کاش بۆ فرە گواستنەوەی 
ی ١٧لەو کاتەوەی مەبەست 

 تشرینی یەکەم 
 

 

 ڕۆژانە
داچوونی ئاوارەبوون لە بەدوا

ی ١٧کاتەوەی موسڵەوە لەو
 تشرینی یەکەم
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 هەماهەنگی کردنی گشتی

 
بە بەردەوامی  رۆییوڕێکخەری م وکەسایەتی سەربازیکوردستان  وحکومەتی هەرێمیتیمێکی ڕاوێژکاری بااڵ کە پێك دێن لەوانە حکومەتی عێراق 

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

 یمی مرۆیی لە وواڵت وەكو پێکهاتەت. گوێرەی پێویست یان بە کۆدەبنەوە دوو جار ەكهەفتەی ولە سەرکردایەتی دەکرێنمرۆیی  ڕێکخەریولەالیەن 
بەهاناوەچوونی مرۆیی  سەرپەرشتی کردنیبۆ  ناحکومی وهاوکارانی ڕێکخراویەکگرتووەکان هەماهەنگی دەمێنێتەوە لە نێوان نەتەوە ی ەکەیستراتیجی
سەربازی نەتەوە یەکگرتووەکان ئاسانکاری دەکات بۆ دەستگەیشتی مرۆیی، پاراستنی هاوواڵتیان  –. چوارچێوەیەکی هەماهەنگی مرۆیی مەدەنی لە عێراق

  یەکگرتووەکان.  تەوەوئاسایشی نەبەشی سەالمەتی مرۆیی بە هەماهەنگی لەگەڵ  فریاگوزاری وئەمن وئاسایشی کارمەندانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ئەو دیوی قەیرانەکە
 

بە  کە ردەوەپارێزگای ئەنبار، لەگەڵ شارەکانی ڕومادی وفەللوجە جەختی ک سەرسەری هەڵدا. لە سەرەتادا لە٢٠١٤توندوتیژی فراوان وملمالنێ ی چکداری لە عێراق لە مانگی کانوونی دووەمی 
، ٢٠١٤کەس لە مانگی ئایار. لە مانگی حوزەیرانی  ٥٠٠٠٠٠، توندوتیژیەکە وکاریگەریەکەی بە خێرایی تەشەنەی کرد، کە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر لە پێگەیشتزیانیان  شێوەیەکی تایبەت

باکوری عێراق، لەوانە پارێزگاکانی ناوچەکانی دیالە وکەرکوك  بەشێکی زۆریو شاری عێراقیان کرد موسڵ، داعش، بەیەکەوە لەگەڵ گروپە چەکدارەکان، هێرشیان کرد وکۆنتڕۆڵی دووەم گەورەترین
ەتاییەکانی پاراستنی هاوواڵتیان ومافە سەروسیستەماتیکی  ڕاستەقینە پێشێلکردنەکانیونینەوا وسەاڵحەددین. ئەمەش بووە هۆی بەردەوامی ملمالنێ ی چەکداری، ئاوارەبوونی بەلێشاوی ناوخۆیی، 

دەرەنجامێك، عێراق لە ئێستادا دووچاری یەکێك لە گەورەترین قەیرانە  لەسەر کۆمەڵگا خانەخوێکان. وەك مرۆڤ، پچڕاندنی دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، وکۆت وبەندی خراپ
 . شوێن لەسەرانسەری وواڵت ٣.٧٠٠لە ئێستادا ئاوارەبوون لە  ملیۆن عێراقی ٣ۆییە. زیاتر لە ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری مر ١١ لەگەڵ مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان،

 
 
 
 
 

 :بە بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن

 cusumanod@un.org،دۆنا 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. 

 

http://www.unocha.org/
mailto:cusumanod@un.org

