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                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

  (2017 نیسانی ی30 –نیسانی 24)  31ڕاپۆرتی بارودۆخ  ژمارە. 

 
 

 ،هەڕەمەکیبە لەبەر گۆڕانی بارودۆخەکە  کراوە. مرۆیی ئامادەکاروباری ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی 
 . ردەچێتدە ٢٠١٧ ئایاریی ٨ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .گۆڕانکاریان بەسەردابێتلیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون بە  وشوێنەکان کەئەگەری هەیە کە ژمارەکان 

 هەواڵە سەرەکیەکان

  کردووە  انبەهاناوەچوونی بەپەلە ڕاپۆرتیهاوکارانی
دابەشکردنی پێداویستیەکانی میکانیزمی کە 

زیادی  ١٨٠لەسەدا زیاتر  بەهاناوەچوونی بەپەلە
بەهۆی لێشاوێکی کردووە لە هەفتەی ڕابردوودا 

 –بەرچاوی ئاوارەکان بە درێژایی ڕێگای تەلعەفەر 
    سەهلیج. 

  ی نیسان، کۆی گشتی ٣٠ڕۆژی هەروەك لە
، لە موسڵ دەمێننەوەکەس لە ئاوارەییدا  ٤٨٩.٠٠٠
شاری ڕۆژئاوای  لەبەتەنها  لەو کەسانە ٤١٩.٠٠٠

لێدوانی گوێرەی  ، بەەوە ئاوارەبوونموسڵ
دەستپێکی لەو کاتەوەی دەسەاڵتدارانی عێراقی. 

ی تشرینی یەکەمی ١٧ۆنەکان لە ڕۆژی ئۆپەراسی
 لە موسڵەوە ئاوارەبوون. کەس  ٥٨٠.٣٨٤، ٢٠١٦

  خێوەتگە بەردەوامە لە پڕکردنەوەی پێویستیە بنیاتنانی
مرۆییەکانی ئەو کەسانەی کە لە ڕۆژئاوای موسڵەوە 

 ٢.١٩٩نیسان، ی ٣٠ڕۆژی هەروەك لە ڕادەکەن. 
شوێن بە خزمەتگوزاری تەواوەوە 

انی بەپەلە لە نۆ بۆ بەکارهێنبەرجەستەکرابوون 
 ١٠شوێنی تر لە  ٣.٣١٣شوێنی لەپێشینە، لەگەڵ 

وناوچەکانی لە شاری موسڵ  وشوێنی نزیكخێوەتگە 
 . دەوروبەری

  یەزیدی ڕزگاربوو،  ٣٦نیسان، ی ٢٨لە ڕۆژی
، بە سەالمەتی گەیشتنە وپیاو ومنداڵلەوانە ئافرەت 

ڕاکردن لە ژێر دەستی داعش کە بۆ دهۆك، لە دوای 
 ماوەی سێ ساڵ بەند کرابوون. 

 

 
 
 

٢.٣٦٤.٣٠٥ 
ودەرەوەی ناوەوە ەس لە ک 

هاوکاری کراون  خێوەتگەکان

پاکێجەکانی بە پێدانی 

بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی 

 وئاو وکەل وپەلەکانیخۆراك 

 کاتەوەی )لەوپاك وخاوێنی 

 ی تشرینی یەکەم(١٧

١.٢٧١.٠٢٣ 
خێوەتگەکان لە دەرەوەی  کەس

 هاوکاری کراون بە پێدانی

وخاوێنکردنەوە ئاو  هاوکاری

 کاتەوەی لەووپاك وخاوێنی )

 ی تشرینی یەکەم(١٧

٧٩٧.٧٨٠ 
 اوێژکردنەکانیکەس ڕ

 )لەوان وەرگرتووە پزیشکی
ی تشرینی ١٧ کاتەوەی

 یەکەم(

٥٨٠.٣٨٤ 
کەس لە ئێستادا بەهۆی 

موسڵ  ئۆپەراسیۆنی

، هەروەك لە ئاوارەبوون

بە  ی نیسان٣٠ڕۆژی 

حکومەتی ڕاپۆرتی گوێرەی 

 عێراق

٧٩٤.٧٤٨ 
وپەلە کەل  کەرەستەکانیکەس 

 وەرگرتووە ناخۆراکیەکانیان

تشرینی ی ١٧ لەو کاتەوەی

     یەکەم

٥.٥١٢ 
 ی خزمەتگوزاری تەواوشوێن

بۆ لەبەردەستدان لە ئێستادا 
لە ناو بەپەلە بەکارهێنانی 

وشوێنە  خێوەتگە١٩
هەروەك لە  تەنگەتاویەکان

ی نیسان٢٩  
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  ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی

 

لە موسڵەوە ئاوارە ئەو کەسانەی کە داعش، ژمارەی هێزەکانی ئاسایشی عێراقی و حەوت مانگ لە دوای دەستپێکی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان لە نێوان 
لە ڕۆژئاوای لەو کەسانە بەتەنها  ٤١٩.٠٠٠لە موسڵەوە ئاوارەبوون، کەس  ٤٨٩.٠٠٠نیسان، کۆی گشتی ی ٣٠هەروەك لە ڕۆژی زیاد دەکات.  دەبن

بەرەو لە تەلعەفەر، ڕۆژئاوای موسڵ ڕایانکردووە کەس  ٥٠٠٠لەوانە  اتیایاندئەمانیش عێراقی. دەسەاڵتدارانی موسڵەوە ئاوارەبوون، بە گوێرەی لێدوانی 
 تازە دەتواندرێت دەستیانبگوازرێنەوە لە زومارەوە بەرەو ئەو ناوچانەی کە ئەوەی پێش موسڵ، زومار لە باکوری ڕۆژئاوای ناوچەی سەهلیج لە 

 لە موسڵەوەکەس  ٥٨٠.٣٨٤، ٢٠١٦یەکەمی ی تشرینی ١٧لە ڕۆژی ئۆپەراسیۆنەکان دەستپێکی پێبگەێندرێت و بەرەو خێوەتگەکان. لەو کاتەوەی 
 حکومەتی عێراق.  اپۆرتیڕ، بەگوێرەی ئاوارەبوون

 
کە ئەنجام دراون  دابەشکردنەکانلە ژمارەی هەیە  ١٨٠بە لەسەدا ڕاپۆرتیان کردووە کە زیادبوونێکی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە هاوکارانی 

خێزان(، لەوانە  ١٩.٢٤١کەس کە دەکاتە ) ١١٣.١٩٣سەهلیج.  -تەلعەفەرڕێگای جوالنەوە بەرچاوەکانی خەڵك بە درێژایی هەفتەی ڕابردوودا، بەهۆی لە
هاوکارانی ئۆپەراسیۆنی موسڵ، دەستپێکی تەنگەتاویەکان. لەو کاتەوەی پێداویستیە  ٢٠.٤١٧لە دابەشکردنی منداڵ، سوودیان وەرگرتووە  ٦٢.٢٥٦

منداڵ.  ٦٥١.٠٥٠لەوانە کەس،  ١.١٨٣.٧٢٧دابەشکردووە بۆ پڕکردنەوەی پێویستیەکانی تەنگەتاویان کەرەستەکانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە 
میکانیزمی بەهاناوەچوونی بە هاوکاری پێویستیان  بۆ زیاتر لە جارێكهەندێك خەڵك کە ئەگەری هەیە چەند جارێك ئاوارەبووبن، لەوانەیە هەروەك خەڵکی 

  . بەپەلە بووبێت
 

ڕێگای بە درێژایی موسڵ ڕۆژئاوای گەورەی ئاوارەکان بچنە دەرەوەی کە لێشاوێکی ئەگەری هەیە بەردەوامن، ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان هەروەك 
ئامادەن  وهاوکارانی مرۆییبادوش، بۆ ئاوارەکانی نزیك ئاوارەکانیان دەستنیشان کردووە خاڵێکی کۆبوونەوەی سەرەکی سوریا. دەسەاڵتدارانی عێراقی 

 وپاك وخاوێنی وخاوێن کردنەوەئاو خزمەتگوزاریەکانی بەهاناوەچوونی بەپەلە، میکانیزمی کەرەستەکانی ئاوارەکان بە پێدانی بەهاناوەچوونی بۆ 
 شوێنە.  وتەندروستی وپاراستن لەم

 
زیاد دەکات، ئەو کەسانەی کە لە ڕۆژئاوای موسڵەوە ڕادەکەن ژمارەی هەروەك پێویستیە مرۆییەکان  بۆی کەخێراییەخێوەتگە بەردەوامە لەسەر بنیاتنانی 

بۆ بەرجەستەکرابوون شوێن بە خزمەتگوزاری تەواوەوە  ٢.١٩٩ی نیسان، ٣٠لە ڕۆژی هەروەك لێشاوی گەورەتری ئاوارەکان.  ولەگەڵ پێشبینیەکانی
 ٢٨٥.١٩٩. وناوچەکانی دەوروبەریشاری موسڵ لە نزیك  وناوچەی ترخێوەتگە  ١٠لە شوێن  ٣.٣١٣بەپەلە لە نۆ شوێنی لەپێشینە، لەگەڵ بەکارهێنانی 

هەماهەنگی گروپی ڕاپۆرتی نیشتەجێکراون، بە گوێرەی لە شاری موسڵ نزیك خێوەتگەی  ١٩لە لە ئێستادا خێزان(  ٥٣.٠٦٨کەس کە دەکاتە )
خێوەتگەکان لە هەموو دەوروبەری  وناوچەکانیلە موسڵ خێزان(  ٦١.١٨٣کەس کە دەکاتە ) ٣٢٠.٠٥٢لە کۆی گشتی . وبەڕێوەبردنی خێوەتگە

 ڕێگای موسڵ. لە ناو خودی نیشتەجێکراون 
 

ئەگەری زیان گەیاندنی هەبێت بە پردەکانی سەبارەت بەم بارانە بەخوڕە لەوانەیە نیگەرانیەك هەیە بارانێکی بەخوڕ ناوچەکەی گرتۆتەوە، لەو کاتەی 
پچڕانی کە کەمکردنەوەی هاوکارانی مرۆییان دڵنیاکردۆتەوە دەسەاڵتدارانی عێراقی . ونەمروودپەڕینەوە بەسەر ڕوباری دیجلە لە گەیارە 

ی ئاگادار دەکەنەوە لەبارەی هەر زیادبوونێکی ئاستی ئاو لە بەنداوی یمرۆ وبەردەوام هاوکارانی، یانبریتی یە لە کارێکی لەپێشینەخزمەتگوزاریەکان 
لە دیوی کۆمەکیەکانیان  وپێش وەختەکورت لە ماوەیەکی دابخرێن کە لەوانەیە پردەکان ئامادەکاریان کردووە بۆ ئەو ئەگەری مرۆیی هاوکارانی موسڵەوە. 

 بارودۆخێکی لە ناکاو.  بۆالی ڕۆژئاوای ڕوباری دیجلە داناوە 
 

پارچەکانی خۆراکی خێزانیان یان  كخێوەتگە پارچەکانی خۆراکی ووشلە شەش خێزان(  ٧.٦٥٤کەس کە دەکاتە ) ٣٨.٢٧٠ڕابردوودا، لە هەفتەی 
  . وەرگرتووە ٢حەمام عەلیل لە خێوەتگەی ژەمە لێندراوەکانیان خێزان(  ٣.٥٠٠کەس کە دەکاتە ) ١٤.٠٠٠کۆی گشتی وەرگرتووە، لەو کاتەی 

 
وهاوکارانی دەمێنێتەوە. لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ کورتهێنانەکانی ئاو بەردەوامە،  بەردەوام وەك نیگەرانیەکی بەرچاوی مرۆیی لە ناو شاری موسڵئاو 

لە ڕێگەی دابین کراوە ئاو هێشتا ، ١حەمام عەلیل لە ناو خێوەتگەی ملیۆن لیتری ئاوی ڕۆژانە.  ٢.٣بەردەوامن لە ئاو کردنە تانکەر بە بڕی  مرۆیی
 بۆونۆژەنکراوەتەوە دووبارە خەزن کراوەتەوە چارەسەرکردنی ئاوی ئەل غەزەالنی ووێستگەی بوتڵی ئاو. کە تەواوکراوە بە پێدانی تانکەری ئاو، 

بۆ خەڵك لە ناو ڕۆژئاوای شاری موسڵ دەستگەیشتن بە ئاوی خاوێن دەستی پێکردووە.  کە ئێستا وحەمدانیەچارەسەرکردنی ئاو لە بەرتلە یەکەکانی 
لە ئەگەری مەترسی باڵوبوونەوەی نەخۆشیەکانی کە هۆشداری دەدەن تەندروستیش  وهاوکارانی چاودێرینێتەوە، دەمێ گرنگوەك بەرەنگاریەکی ئەویش 

 دەگوازرێنەوە.  ەوەلە ڕێگەی ئاو
 

دەتواندرێت بۆ ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە لەو ناوچانەی کە تازە  چڕوپڕ تەندروستی سەرەتاییدابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی چاودێری 
ئەگەری شوێنێکیان دەستنیشان کردووە لە نزیك بەندیخانەی پێشووی تەندروستی  چاودێری هاوکارانیکارێکی لەپێشینە.  بریتی یە لە دەستیان پێبگەێندرێت

ژێر  بەشانەی شار کە لە ولەئەو کەسانەی کە بەرەو ڕۆژئاوا ڕادەکەن کە کۆمەکی دەکات لە چارەسەرکردنی بادوش بۆ نەخۆشخانەیەکی مەیدانی 
  بەردەوامیان هەیە. لە شوێنەکە،  پزیشکیتواناکانی هەڵسەنگاندنی ، لەوانە پالنداناندان. داعشدەسەاڵتی 

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

وپارێزگاکانی لە موسڵ  کانڕەوانە کراون بۆ نەخۆشخانەکەس  ٨.٢٤٣زیاتر لە  ڕاپۆرتی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی،بە گوێرەی  ساڵی ڕابردوو،
  . ڕاپۆرت کراون موسڵلە ڕۆژئاوای  بە تەنها ی نیسان٢٩تا  ٥لە نێوان حاڵەت  ٨٢٣، لەگەڵ دراوسێ

http://www.unocha.org/
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ڕاکردن لە ژێر دەستی داعش کە ، بە سەالمەتی گەیشتنە دهۆك، لە دوای وپیاوان ومناڵیەزیدی ڕزگاربوو، لەوانە ئافرەتان  ٣٦نیسان، ی ٢٨لە ڕۆژی 

سندوقی نەتەوە بۆ خاڵەکانی خزمەتگوزاری تەرخانکراو کە لەالیەن ڕەوانەکرابوون  وکچە یەزیدیەکانئافرەت سێ ساڵ بەندکرابوون. بۆ ماوەی 
بۆ دەنێردرێن  ەئەم یەزیدیە ڕزگاربووانبۆ دابین کراوە. ەچوونی یەکەمیان بەهاناوئەوان هاوکاری کگرتووەکان بۆ دانیشتوان دانراوە، لەو شوێنە یە

لەالیەن سندوقی کە بە شێوەیەکی تایبەتی لە سەنتەرەکانی ئافرەتان خزمەتگوزاریەکانی هاوکاریکردن  وچڕوپڕ دوابەدوایتایبەتی زیاتر چارەسەرکردنی 
 . ویاریدەدەری یاساییپزیشکی، دەروونی، پزیشکی دەروونی ، لەوانە دامەزراوە شتواننەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانی

 
 

 مرۆیی  چوونیبەهاناوە

 بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەچوونی

  ویستیەکان:پێ 

  شوێنەکانی پشکنینی  لە ڕێگادان بەرەو ئاوارە بوون،شاری موسڵەوە لە ڕۆژئاوای کە تازە خێزانانەی ئەو
لە پڕکردنەوەی سەرەکی بەپەلەیە بۆ یارمەتیدانیان ، پێویستیان بە هاوکاری وخێوەتگەکانئاوارەکان 

  پێویستیە مرۆییەکانیان. 

 بەهاناوەچوون:  

 ،پێداویستیەکانی ٢٠.٤١٧ میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەهاوکارانی  لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە 
دەنوێنێت  ١٨١منداڵ، کە لەسەدا  ٦٢.٢٥٦کەس. لەوانە  ١١٣.١٩٣کە سوود دەگەێنێت بە  خێزان ١٩.٢٤١بەسەر  تەنگەتاویان دابەشکردووە

ڕێگای کردنەوەی ئاوارە لە دوای بەرچاو لە دانیشتوانی بەرزبوونەوەیەکی کە ئاماژەیە بە ، هەفتەی ڕابردوودا لەدابەشکردنەکان  زیادبوونیلە 
حەمام عەلیل بۆ ئاوارەکان، لە شوێنی پشکنینی هاوکاری کراون سوودمەندبووان لەسەدای  ٦٤. زیاتر لە تەلعەفەر )سەهلیج(ئاوارەبوونی 

وەرگرتنی ئاوارەکان لە خاڵەکانی کۆبوونەوەی دوابەدوای کەس(،  ٧٢.٧٦٨کراوەکە ) وخێوەتگە تازەپێشوازی کردن لە ئاوارەکان شوێنی 
 ٥.٩٧٠ەلی، ع وحاجلە بنکەی ئاسمانی گەیارە  ١٣.١٠٩وکەس(  ١٤.١٧٢کە دەکاتە )بەغدا تەل کەیسوم ئاوارەکان لە عەقرەب، بازنەی 

کەس لە خێوەتگەی  ٧٨٨سەهلیج )تەلعەفەر(، الدێ ی  لە ٣.٧٨٢وحەسەن شام، کەس لە خێوەتگەی  ٢.٣٥٨کەس لە خێوەتگەی خازر، 
 نەرگیزلە. 

  لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ، هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە کەرەستەکانی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەر
بۆ زیاتر خەڵكی چەند جارێك ئاوارەبووبن، ئەگەری هەیە هەندێك لەو کەسانە  لەوانەیە هەروەك .منداڵ ٦٥١.٠٥٠لەوانە  ،کەس١.١٨٣.٧٢٧

  .پێویستیان بە هاوکاری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە بووبێت لە جارێك

  کۆبوونەوەیوخاڵەکانی پشکنینی ئاوارەکان لە شوێنەکانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە وەردەگرن  وئاو کەرەستەکانیخۆراك خێزانەکان 
وخاوێنی پاك هەروەها تیایدا لەوانە کەرەستەکانی  ،ش وەردەگرنمیکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە وکەرەستەیەکی تەواویان، ئاوارەک

هەرپێداویستیەکی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە کە بڕیاروایە بۆ . وشوێنە تەنگەتاویەکان، لە ناو خێوەتگەکان وپێداویستیەکانی ئافرەتان
کیلۆگرام لە پارچەکانی خۆراکی بەهاناوەچوونی بەپەلە، پێداویستیەکی  ٦.٤کۆمەککردنی هەر خێزانێك بێت بۆ ماوەی هەفتەیەك، وپێك دێت لە 

 ڵکراو وهەڵگرێکی ئاو. لیتری ئاوی خواردنەوەی لە بوت ١٢پاك وخاوێنی وپێداویستیەکی ئافرەتان، 

 
   :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  هێرشەکانی گولە تۆپ بۆ سەر هەندێك لە شوێنەکانی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە بەهۆی لە ماوەی دەبوایە دابەشکردنەکان هەڵپەسێرن هاوکاران
 لێ نەکەوتەوە. هیچ قوربانیەکی  لە ماوەی هێرشەکان خۆشبەختانە،دابەشکردنی کۆمەکی. 

 

 وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی  

 :پێویستیەکان

 خێزان( لە ئێستادا لە ناو خێوەتگەکان وشوێنە تەنگەتاویەکان نیشتەجێکراون، ٦١.١٨٣) کەس ٣٢٠.٠٥٢
 لەگەڵ ئەو ئاوارانەی کە ماونەتەوە لە ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان وشوێنە نافەرمیەکان ژیان دەگوزەرێنن.     

  ی شوێن بۆ توانائاوارەبوون لە ناوچەکانی ڕۆژئاوای شاری موسڵ هێشتا بەردەوامە، لە ئێستادا
شوێنی تر کە بەرجەستەن  ٣.٣١٣شوێن لەگەڵ  ٢.١٩٩ شوێنی لەپێشینە بریتی یە لە ٩لە  نیشتەجێبوون

 خێوەتگە وشوێن لە نزیك شاری موسڵ.  ١٠لە 

 موسڵ  وڕۆژهەاڵتی شاریاڵتی شاری موسڵ لە خێوەتگەکانی باکور گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ ڕۆژهە
 بە ڕێژەیەکی نەگۆڕ. بەردەوامە 

 

١٨٣.٧٢٧.١   
کەس هاوکاری کراون بە 

 کەرەستەکانیپێدانی 
بەهاناوەچوونی میکانیزمی 
ی ١٧ی وەتەکا بەپەلە لەو

 تشرینی یەکەم

٥.٥١٢ 
 شوێن لەبەردەستدان بۆ

 لە ناو بەپەلەبەکارهێنانی 
وشوێنە  خێوەتگە١٩

هەروەك لە  تەنگەتاویەکان
ی نیسان٣٠  
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 ەهاناوەچوون:ب

 بە لەئەستۆگرتنی کاروانەکان لەو ناوچانەی کە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە  بەردەوامنوکارانی هەماهەنگی وبەڕێوەبردنی خێوەتگە ها

 دەستنیشان کردنی پێویستیە لەپێشینەکان لەشوێن بۆ مەترسی لەپێشینەی  بەپەلەی شاری موسڵ لە ڕێگەی بەکارهێنانی ئامێری هەڵسەنگاندنی

هەڵسەنگاندنی  ٤٤٥ وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی  اوکارانیه، ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧لەو کاتەوەی دەرەوەی خێوەتگە.  شوێنەکانی

 . وەئەنجام دایان بەپەلەی لەپێشینەی مەترسی شوێن

  هاوکارانی کۆتایی دەهێنێت بە پڕۆسەی دەستنیشان کردنی  وبەڕێوەبردنی خێوەتگەگروپی هەماهەنگی ئەل بەساتین ئەل شوك، لە خێوەتگەی

 . کۆچ وکۆچبەران کراوەوەزارەتی ئاڕاستەی  ی ترڕەشماڵ ١.٥٠٠داوایەك بۆ لەو کاتەشدا، مرۆیی. 

  خێوەتگەکان لە ناو ڕۆژئاوای شاری موسڵ،  ۆشی پێستیە( لە ناوگەڕی )جۆرێکی نەخ گوێزرانەوەی نەخۆشیڕێژەکانی لە بەهاناوەچوونی

بەیارمەتی هاوکارانی ڕەوانەکردنی سادە تاکو لە ناو خێوەتگەکان جێبەجێ بکرێت لەسەر پڕۆتۆکۆلێکی گروپی تەندروستی کاردەکات 

لە شوێنی نۆرینگە گەڕۆکەکانی زیاد دەکات کە پێویستن ژمارەی تەندروستی گروپی لەگەڵ ئەوەشدا، . وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی 

    پشکنینی ئاوارەکان. بۆ ولە ناو خێوەتگە حەمام عەلیل 
 

 

 :وڕێگریەکانۆشاییەکان ب

  هیچ کام لە ؛ وپاك وخاوێنی ونەخشە دانانە وخاوێن کردنەوەئاو خزمەتگوزاریەکانی بە تازەکردنەوەی پێویستیان  ٦و٥جەدعە خێوەتگەکانی

 نیە.  ٧و٦جەدعە خێوەتگە لە خێوەتگەکانی هیچ بەڕێوەبردنێکی . دەستنیشان نەکراونهاوکاران 
 

  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

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

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

 بەهاناوەچوون: 

 ،پەناگەی تەنگەتاوی دابەشکراون بەسەر ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە لە  کەرەستەی١.٣٠٠و ڕەشماڵ ٣٠٠ لە ماوەی ئەم هەفتەیە

. لەگەڵ ئەل عەلەم(وتکریت )ات(؛ تەلکێف )قوەیسقەزای موسڵ لە )ئەلجەدعە(؛ قەزای ناوەوە ودەرەوەی خێوەتگە لە ناو دامەزراوەکانی 

سەرەکیەکانی وەرزی دابەشکرابوون بەسەر ئەو  کەرەستە ٢.٤١٨ناخۆراکیەکان وپێداویستیە سەرەکیەکانی کەل وپەلە  ٤.٩٣٠ئەوەشدا، 

  خێزانانەی کە زیانیان پێگەیشتووە لە هەمان ناوچەکان، هەروەها لە ناوچەکانی بەعشیقە وتەلکێف. 

 بەردەوامە دابەشکردنەکانی کەل وپەلە ناخۆراکیەکان لە ناو هەموو خێوەتگەکان .  

  پێداویستیە  ٣٠.٣٤٩پێداویستیەکانی کەل وپەلە ناخۆراکیەکان )لەوانە ١٣٢.٤٨٣، کۆی گشتی ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧لەو کاتەوەی

سەرەکیەکانی کەل وپەلە ناخۆراکیەکان( دابەشکرابوون، کە هاوکاری گەیاندۆتە  پێداویستیە ١٠٢.١٣٤وگەڕۆکەکانی کەل وپەلە ناخۆراکیەکان 

پێداویستیەکانی کەل وپەلە سەرەکیەکانی وەرزی کە پێك دێن لە  ٤٣.٧١١کەس. لەگەڵ ئەوەشدا، کۆی گشتی ٧٩٤.٧٤٨زیاتر لە

. زیاتر لە کەس ٢٣٨.١٧٤گەرمکەرەوەکان، فەرشە گەرمەکان وگالۆنەکانی سووتەمەنی دابەشکرابوون، کە هاوکاری گەیاندۆتە خەمالندنێکی

 خێزان هاوکاری کراون بە پێدانی کەل وپەلەکانی تەواوکاری وەرزی.  ٩٢.٩٣٨ لەوکاتەی ،پێداویستیەکانی جل وبەرگ دابەشکراون ١١٩.٦٤٩

  ڕەشماڵی خێزانی دانراون بۆ دابین کردنی پەناگە لە ناو خێوەتگەکان وشوێنە  ٥٦.٢٨٩، کۆی گشتی ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧لەو کاتەوەی

کەرەستەکانی داپۆشینی پەناگەی  ١١.٧٩٣کەرەستەکانی پەناگەی تەنگەتاوی و ١١.٩٦٢کەس، لەگەڵ  ٣٣٧.٥٨٤تەنگەتاویەکان بۆ نزیکەی 

 کەس. ١٤٢.٧٩٣تەنگەتاوی دابەشکرابوون، کە سوود دەگەێنێت بە نزیکەی 

 هاوین،  وپەلی زیاتریپالنەکان بۆ کەل  هاوکاری کردنیدەدات بۆ  کۆمەك بەخشان، گروپەکە هانی ا بەرزدەبنەوەپلەکانی گەرمکە ە کاتێكدا ل

 .وگالۆنەکانترمێز  -وەکو سندوقە ساردەکان 

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  ،ە کە زۆر ئەستەمکردووە؛  وتواناکانی ماندووپێش وەختە سەرچاوەکان بەردەوامی ئاوارەبوونی بەلێشاوی خەڵك لە ڕۆژئاوای شاری موسڵەوە

 . وشوێنی ئاوارەکانبۆ ژمارە  بە گونجاوی بەدواداچوون بکرێت

  وهۆکارەکانی گواستنەوەکۆمەکی کردن لەالی ڕۆژئاوای شاری موسڵ بارگرانی دروست دەکات لەسەر ڕێگاکانی لێشاوی ئاوارەکان زیادبوونی. 

  ەگەری هەیە تێپەڕین بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی بەنداوی موسڵ، کە ئلەوانەیە زیانی بەرکەوێت بەهۆی گواستنەوە بۆ ڕۆژئاوای ڕوباری دیجلە

  بە شێوەیەکی کاتی نەتواندرێت ئەنجام بدرێت.  کانبەسەر پردە

 

٧٩٤.٧٤٨  
 کەس هاوکاری کراون بە پێدانی

وپەلە کەل  کەرەستەکانی
 و کاتەوەیلە 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

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

لە کاتی گەیشتنیان بە شوێنەکانی پشکنینی ە دابین کراوە بۆ ئەو کەسانەی خۆراکی ووشكە. ئەم هاوکاری

 ئاوارەکان وخێوەتگەکان.  

 دەرفەتە لەبارەیڕاپۆرت دەکەن  ، خێزانەکاندەستیان پێبگەێندرێت چانەی کە تازە دەتواندرێتناو ولە 

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

 
 :بەهاناوەچوون

 ،خێزان(  ٨٧٣کەس کە دەکاتە ) ٤.٣٦٥ئاسایشی خۆراك ڕاپۆرتیان کردووە کە کۆی گشتی هاوکارانی  لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە

 (. ونابلوسئەلریسالە ڕۆژئاوای شاری موسڵ لە )دوو گەڕەکی لە وەرگرتووە خۆراکی خێزانیان پارچەکانی ی ووشك یان خۆراکپارچەکانی 
لە گەڕەکەکانی  یان وەرگرتووەبەهاناوەچوونی بەپەلەپارچەکانی  /پارچەکانی خۆراکی ئامادەکراوخێزان(  ١.٧٦٧کەس کە دەکاتە ) ٨.٨٣٥

 . وبازنەی بەغداغەزالیە شاری موسڵ لە ڕۆژئاوای 

  ،پارچەکانی خۆراکی خۆراکی ووشك یان پارچەکانی خێزان(  ٧.٦٥٤کەس کە دەکاتە ) ٣٨.٢٧٠کۆی گشتی لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا

خێزان(؛ حەسەن  ١.٣٨١کەس ) ٦.٩٠٥حاج عەلی: خێزان(؛  ١٦٨کەس ) ٨٤٠چەمەکۆر: وەرگرتووە لە شەش خێوەتگە، لەوانە خێزانیان 

بنکەی ئاسمانی ؛ خێزان( ١.٦١٨کەس ) ٨.٠٩٠: ١خازر مخێزان(؛  ٢.٠٠٤کەس ) ١٠.٠٢٠: ٥جەدعە ؛ خێزان( ٥٢کەس ) ٢٦٠: ٢مشام 

حەمام لە خێوەتگەی  خێزان( ٣.٥٠٠کەس ) ١٤.٠٠٠دابەشکرابوون بەسەر ژەمە لێندراوەکان . خێزان( ٢.٤٣١)کەس  ١٢.١٥٥گەیارە: 

 . ٢عەلیل 

  بەهاناوەچوونی بەپەلەیان وەرگرتووە لە شوێنەکانی پارچەکانی خۆراکی ئامادەکراو/پارچەکانی خێزان(  ١.٥٦٣کەس ) ٧.٨١٥کۆی گشتی

 ٨٨٢کەس ) ٤.٤١٠ پشکنینی عەقرەب:خاڵی خێزان(؛  ١٨کەس ) ٩٠ە: دلە ڕوبەیلە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا، لەوانە پشکنینی ئاوارەکان 

 خێزان(.  ٦٦٣کەس کە دەکاتە ) ٣.٣١٥خێزان(؛ تەل کەیسوم: 

  ،پارچەکانی بەهاناوەچوونی بەپەلەیان پارچەکانی خۆراکی ئامادەکراو/هاوکارانی ئاسایشی خۆراك لە شوێنەکانی دەرەوەی خێوەتگە

شەرگات بۆ ئاوارەکان. پشکنینی ( لە شوێنی خێزان ١٥٧کەس ) ٧٨٥وبۆ سەهلیج، خێزان( لە الدێ ی  ٦٧١کەس ) ٣.٨٨٢دابەشکردووە بەسەر 

 ئەل یەرموك. وەرگرتووە لە الدێ ی خۆراکی خێزانیان پارچەکانی خۆراکی ووشك/( پارچەکانی خێزان ١٦٦کەس ) ٨٣٠لەگەڵ ئەوەشدا، 
 

   :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  بازاڕی کارا لە ڕۆژئاوای موسڵ. تاکە ئاسایشی خۆراك ڕاپۆرتیان کردووە کە وادی حەجەر بریتی یە لە هاوکارانی 

  وبەرەو کە لە موسڵ ڕادەکەن بۆ ئەو خێزانانەی دەگەڕێن بەدوای دابین کردنی هاوکاری ئێستادا  وهاوکاران لەخۆراکی جیهانی پرۆگرامی
 بادوش بەڕێ دەکەون.  ناوچەی

  لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە ڕۆژئاوای شاری کە دەست پێبکەن هەروەها دابەشکردنەکانیش پێشبینی دەکرێن
 . وئەل ثانیەنەسر، ئەل سیحە  وگەڕەکەکانی ئەل ،ثورەۆمەڵگای ئەلناوچانەش بریتین کئەم موسڵ. 

 لە ناوچەکانی الدێ لەو شوێنەی  وکوتانەکانی ئاژەاڵنتەنگەتاوی  یالیكئدەگەڕێن بە دوای دابین کردنی  هاوکارانی ئاسایشی خۆراك هەروەها
 کە ئاوارەکانی لێیە. 

 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

  پێویستیەك هەیە بۆ پاکێجە چڕوپڕەکانی خزمەتگوزاریەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی، لەوانە
، وکەم هۆشی دەروونی وخزمەتگوزاریەکانی تەندروستیچاودێری کردنی نەخۆشی/بەهاناوەچوون 

انی زیان بەرکەوتوو لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت بۆ دانیشتوزەبری دەروونی بەڕێوەبردنی هەروەها 
 دەستیان پێبگەێندرێت وەکو کارێکی لەپێشینە دەمێنێتەوە.

 
 :بەهاناوەچوون

 ڕاوێژ بۆ ١١.٣٨٥لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە. لەوانە،  کردووە مارتۆیان ڕاوێژ ٥١.٣١٦هاوکارانی تەندروستی کۆی گشتی
 ساڵی ئەنجام درابوون.     ٥مندااڵنی خوار تەمەنی 

٣٨.٢٧٠ 
بە هاوکاری کراون کەس 
 یخۆراك پارچەکانی پێدانی

ماوەی  لە ەڕۆژ ٣٠
  ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە

٧٩٧.٧٨٠ 
 ڕاوێژکردنەکانیکەس 

 لەووەرگرتووە  تەندروستیان
ی تشرینی یەکەم١٧یکاتەوە  
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 ،ڕەوانەکردنەکانی تەنگەتاوی ئەنجام  ٩١٥چاودێری تەندروستی ئافرەتانی دووگیان ڕاپۆرت کرابوون.  ڕاوێژی ٩.٥٣٦ لەم هەفتەیە
ڕاوێژ بۆ تەندروستی دەروونی یان  ٢٢٦ ئاڵۆزیەکانی ماوەی دووگیانی یان منداڵبوون. بەهۆیحالەت ڕەوانەکرابوون  ٢٤٨ درابوون، لەوانە

 بۆ هاوکاری کردنی دەروونی وکۆمەاڵیەتی ئەنجام درابوون.                 

  بەو مندااڵنەی کە  وسۆریکە درابوونکوتانی ئیفلیجی  ٤.٦٦٠دابین کرابوون، لەو ژمارەیە، کوتانی ئاسایی  ٩.٥٣٦گشتی کۆی لەم هەفتەیە
  ساڵیەوەیە.  ١٥تەمەنیان لە خوار 

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

 ە پاڵپشتی کردنی دارایی کە تەواو بەش ناکات بۆ دابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی گونجاوی تەندروستی بۆ ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتوو
بریتی یە لە نیگەرانیەك لەو کاتەی زۆربەی پڕۆژە تەندروستیەکان لە ناوەڕاستی ئەم ساڵ دادەخرێن لە حاڵەتی ئەگەر هیچ سەرچاوەیەکی و

 دارایی بەرجەستە نەکرێت.  

  کە بە ئاوی سەالمەت بۆ ئەو کەسانەی ناو ڕۆژئاوای موسڵ وەکو نیگەرانیەك دەمێنێتەوە.  ودەستگەیشتنی سنوردارسووتەمەنی کورتهێنانی
ئیسحالی نەخۆشیەکانی کە لە ڕێگای ئاوەوە دەگوازرێنەوە وەکو مەترسی باڵوبوونەوەی دەبێتە هۆی ئەگەری  ئەم دەستگەیشتنە سنوردارەش

 زۆر. 
    

 وپاك وخاوێنی وخاوێنکردنەوەئاو  

 :پێویستیەکان 

  وەك پێویستیەکی بەرچاو  وبەڕێوەبردنی پاشماوەبەرجەستەبوونی گونجاوی ئاوی خواردنەوەی خاوێن
 دەمێنێتەوە لە هەموو ناوچەکانی شاری موسڵ. 

 
 

 :بەهاناوەچوون

 خزمەتگوزاریەکانی ئاو وخاوێن کردنەوە وپاك وخاوێنی  خێزان( ٥٨.٤٧٥) ئاوارە ٣٠٩.٠٢٣ەی نزیک
 وەردەگرن لە ناو خێوەتگاکان وشوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان.   

  بۆ باشترکردنی  کانلەسەر تازەکردنەوە بەردەوامن لە کارکردن، هاوکاران (وکۆچبەران)وەزارەتی کۆچ  سەالمیەیلە ناو خێوەتگەی
 ئاسانکاریەکانی خاوێن کردنەوە. 

  ئاسانکاریەکانی دەستی کردووە بە چەسپکردنی ، هاوکارێك سەالمیەی )کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران(لە خێوەتگەی
 شوێن.  ٤.٦٤٠ وحەمام بۆتەوالێت 

  شوێن.  ١.٥٦٠بۆ  وحەمام تەواوکراونتەوالێت ئاسانکاریەکانی ، ٢یوحەسەن شام لە خێوەتگەی 

  دابین ئاو هێشتا شوێن.  ٤٠٠٠ وحەمام بۆتەوالێت ئاسانکاریەکانی بەردەوامن لە تازەکردنەوەی ، هاوکاران ١حەمام عەلیل لە خێوەتگەی
  . بوتڵی ئاوەوە تەواوکاری بۆ کراوەکە لە ڕێگەی تانکەری ئاوەوە، دەکرێت لە ڕێگەی 

 شوێن.  ٤.٦٧٢، ئاسانکاریەکانی تەوالێت وحەمام چەسپکراون بۆ ٢ لیللە خێوەتگەی حەمام عە 

  پێویستیەکانی پڕکردنەوەی دەستیان کردووە بە باشترکردنی  وپاك وخاوێنیگروپی ئاوو خاوێن کردنەوە هاوکارانی ، ٥جەدعە لە خێوەتگەی
 بۆ ئەو کەسانەی کە خاوەن پێداویستی تایبەتین. تەوالێت وحەمامی دیاریکراو  وباشترکردنی ئاسانکاریەکانی وپاك وخاوێنی وخاوێن کردنەوەئاو 

 لە شوێنە  شوێن ٥٦٤وئامادەکراون،  تەنگەتاویەکانوشوێنە خێوەتگەکان  وحەمام لەسەرانسەریتەوالێت شوێنی ئامادەکراوی  ٧٢.٧٩٧
 ئاوارە.  ٤٤٠.١٦٦کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان، بۆ ئەگەری خزمەتکردنی 

  دووبارە خەزن کراوەتەوە؛ کاری نۆژەنکردنەوەی دەستی پێکردووە بۆ یەکەکانی غەزەالنی چارەسەرکردنی ئاوی ئەلووێستگەی
 پێکراوە بۆ دووبارە خەزنکردنەوەی تۆڕی ئاوی حەمدانیە.  وکار دەستیئیش . وحەمدانیەچارەسەرکردنی ئاوی بەرتلە 

 
 بۆشاییەکان وڕێگریەکان: 

 وخاوێن کردنەوە لە ناو قوتابخانەکان ڕاپۆرت کراون لە ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ.   ی خاوێنکورتهێنانەکانی ئاسانکاریەکانی ئاو 

 کارەبا، لەکارکەوتنیلەکارکەوتنی چارەسەرکردنی ئاو بەهۆی توانای دەستگەیشتن بە یەکەکانی یە بە بەرەنگاریەکانی کە پەیوەندیان هە 
  هێزەکانی ئاسایش لەم هەفتەیە ڕاپۆرت کراون. ئاو لەالیەن  تانکەرەکانی ڕەویڕێ والدانیمەکینەکانی پەمپی ئاو 

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

  ئەمەش بەشێوەیەکی بەهۆی توانای ئێستای بەرهەمهێنان. سنوردارکراوە  وڕۆژئاوای موسڵتانکەری ئاو بۆ ڕۆژهەاڵت ئاوی بەرجەستەی بڕی
بۆ  وکورتهێنانی سووتەمەنی، گەیشتووە ئاو ووێستگەکانی پڕکردنەوەی و بە یەکەکانی چارەسەرکردنئەو زیانەی کە سەرەکی بەهۆی 

  ئاو. بەڕێوەبردنی پەمپەکانی 
 

 

١.٢٧١.٠٢٣ 

دەرەوەی خێوەتگەکان کەس لە  

 بە پێدانیهاوکاری کراون 

وخاوێن ئاو تەواوی  هاوکاری

 وپاك وخاوێنی لەو کردنەوە

   ی تشرینی یەکەم١٧ کاتەوەی
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 پاراستن

 : پێویستیەکان

  ،پێویستیەك هەیە بۆ زیادکردنی توانای هاوکاران کە لە خاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان کاردەکەن
هەروەها لە شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان وشوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان بۆ ڕێگەگرتن لە 

 جیابوونەوەی خێزان. 

  مادەیی هاوکارانی پاراستنی مندااڵن. ئەل سەالمیە پێویستیەك هەیە بۆ زیادکردنی ئالە خێوەتگەی 

  لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە بریتی یە لە  وپاكکردنەوەی مینپەروەردەی مەترسی مین
 پێویستیەکی بەردەوام. 

  ئاسانکاریەکانی کاتێك لەالیەن پیاوانی گەنج هەراسانکردنی زارەکی دەبنەوە دووچاری  وکچان بەردەوام، ئافرەتان ١حەمام عەلیل لە خێوەتگەی
  دابەش بکرێت لە ناو خێوەتگەکان.  تاکوبۆ کەرەستەکانی ئافرەتان بەرچاو هەیە پێویستیەکی . لە کاتی شەودا وحەمام بەکاردێننتەوالێت 

  مەترسیەوە.  وکچان دەخاتەسەالمەتی ئافرەتان پۆلینکراوی ڕەگەزی ژوورەکانی خۆششتنی  نەبوونی ،٣خێوەتگەی جەدعە لە 

  گوزاریە پزیشکیەکان . خزمەتوکچانبۆ ئافرەتان نیگەرانیەکی سەالمەتی کارەبا لە کاتی شەودا بریتی یە لە نەبوونی نەرگیزلە، لە ناو خێوەتگەی
 هێشتا پێویستیان بە خۆراکە. هەندێك لە ئاوارە تازە گەیشتووەکان پێویستن. بۆ ئەو کەسانەی کە خاوەن پێداویستی تایبەتین 

  بەتایبەتی بۆ ئافرەتان پێویستیەك هەیە بۆ دڵنیابوون لەوەی کە ژمارەی ئۆتۆمبێڵی فریاکەوتنی تەواو لەبەردەستدایە، ، ١خازر لە ناو خێوەتگەی
 هەیە.  ومنداڵ بوونچاودێری منداڵی تازە لەدایك بوو بە کە پێویستیان 

 
 :بەهاناوەچوون

  لەالیەن تیمەکانی  کەس ٩٧.٩٤٤ پاراستنەوە هاوکاری کراون؛ هاوکارانیکەس لەالیەن  ٦٣٣.٤٩٦ی تشرینی یەکەم، ١٧لەو کاتەوەی
و دەروونی و کۆمەاڵیەتی گشتی هاوکاری بە پێدانی هاوکاری کراون  کەس ٢٤.٥٣٩. هاوکاری کراون چاودێری کردنی پاراستنەوە

      تیمە گەڕۆکەکانی پاراستنەوە بۆ هاوکاری کردنی تایبەت. لەالیەن حاڵەت ڕەوانەکرابوون  ١٦.٥٥٠

  لەو کاتەوەی ئەنجام دراون بەپەلەی پاراستن هەڵسەنگاندنی  ٤٣، ودەرەوەی خێوەتگەڕێگای موسڵ، لە دامەزراوەکانی ناو خێوەتگە بە درێژایی
ئەو نەینەوا لەگەڵ پارێزگای ئەنجام درابوو لە باکوری سەهلیج لە الدێ ی هەڵسەنگاندنێکی بەپەلەی پاراستن . ٢٠١٦تشرینی یەکەمی ی ١٧

 ان کردووە کە پەیوەندیان هەیە بەکێشەکانی دەستنیشکە بەپەلەکەی پاراستن هەڵسەنگاندنەکە لە قەزای تەلعەفەرەوە ڕادەکەن. خێزانانەی 
 . ودەستگیرکردنەکانمۆبایلەکان دەستبەسەرداگرتنی بە پەناگە، دەستگەیشتن نەبوونی لەسەر جوالنەوەی بە ئازادی، سنورداریەکان 

  ،منداڵ ٢.٧٨٤و، وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووەهاوکاری دەروونی ( کوڕ ٣.١٨٩وکچ  ٢.٨٢٠) ٦.٠٠٩لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە 
، ٢٠١٦یەکەمی ی تشرینی ١٧لەو کاتەوەی . وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووەفریاگوزاری سەرەتایی دەروونی ( کوڕ ١.٣٧٩وکچ  ١.٤٠٥)

 ٤١.٨٠٣منداڵی تر ) ٨٦.١٩٤. وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووەهاوکاری دەروونی ( کوڕ ٥٢.٤٦٢وکچ  ٤٧.٦٥٣منداڵ کە دەکاتە ) ١٠٠.١١٥
 . وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووەی سەرەتایی دەروونی فریاگوزار( کوڕ ٤٤.٣٩١وکچ 

 ڕابردوودا تۆمارکرابوون، بەمەش کۆی گشتی  ( لە هەفتەیکوڕ ١٤٠کچ و٧٤دەکاتە ) کە منداڵی بێ هاوەڵ وجیابۆوە لە خانەوادەکانیان٢١٤
منداڵی بێ هاوەڵ وجیابۆوە لە  ١١٨. ٢٠١٦ی ی تشرینی یەکەم١٧( لەو کاتەوەی کوڕ ١.٤٦٥ کچ و ١.٠٥٠منداڵ ) ٢.٥١٥دەگاتە 

کچ ٤٠٧منداڵ )٩٦٨کوڕ( لەگەڵ خێزانەکانیان بەیەکتر شادکراونەتەوە، بەمەش کۆی گشتی دەگاتە ٧٨کچ و٤٠خانەوادەکانیان کە دەکاتە )
کوڕ( کە نیگەرانیەکانی پاراستنیان هەیە  ٢٢٨کچ و٩٦منداڵ )٣٢٤ هەروەها .٢٠١٦ی ی تشرینی یەکەم١٧کوڕ( لەو کاتەوەی  ٥٦١و

( لەو کاتەوەی کوڕ ٣.٤٧٧کچ و٢.٩٩٥کە دەکاتە )منداڵ  ٦.٤٧٢دەگاتەڕەوانەکرابوون بۆ خزمەتگوزاریە تایبەتیەکان، بەمەش کۆی گشتی 
 .  ٢٠١٦ی ی تشرینی یەکەم١٧

  پیاو ٢.٠٤٢کچ و ٤.٠١٢ئافرەت و ٤.٤١٩کەسیان کردووە کە دەکاتە ) ١٢.٩٣٩هاوکارانی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی هاوکاری
توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی، کەمکردنەوەی مەترسی وئەو خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن  لەبارەیکوڕ( بە پێدانی زانیاری ٢.٤٦٦و

 ٧٧٥کچ  ١.٤٨٧ئافرەت و ٢.٠٥٢لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی، هەروەها دابین کردنی هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتی بۆ )
ڕەگەزی مێ بۆ دابینکارانی خزمەتگوزاری توندوتیژی  لە ١١و لە ڕەگەزی نێر چوارکە پێك دێن لە ستافی کارکردن کوڕ(.  ٨٩٥پیاو و

ئەندامانی  لە ١.٢٠١و لەسەر بنەمای ڕەگەزی مەشقیان پێکرابوو لەسەر ڕێگەگرتن لە توندویژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی وبەهاناوەچوون،
بەشداریان کردبوو لە مەشقەکان لەسەر ڕێگەگرتن لە توندوتیژی لەسەر بنەمای  (کچ ٥١٢و پیاو ١٨وئافرەت  ٦٧١) کۆمەڵگا کە پێك دێن لە

 ڕەگەزی وڕەوانەکردنەکان. 

 پێداویستی ئافرەتان لە بارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی دابەشکرابوون بەسەر ئافرەتان وکچان لەگەڵ پێدانی زانیاری لەسەر  ٢٠٨
 ٢٠توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی هاوکارانی ئەو خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی. 

 بنەمای ڕەگەزی تر ئەنجام درابوون. توندوتیژی لەسەر  وچوار هەڵسەنگاندنیەر بنەمای ڕەگەزی دوتیژی لەسسەالمەتی تونووردبینی 

  ٢یولە حەسەن شام  وئامادە دەکرێندەستیان پێکردووە، توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی خزمەتگوزاریەکانی چەمەکۆر، لە ناو خێوەتگەی 
موسڵ ڕۆژهەاڵتی گەڕەکی  لە دوو وبەرنامەدانانی بەهاناوەچوونلە توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی ڕێگەگرتن ئەم هەفتەیە؛ لە کۆتایی 

 بەردەوامیان هەیە. 

  لە هەموو ئەو ناوچانەی کە دەتواندرێت دەستیان  مینپەروەردە لەسەر مەترسی مین هەڵگرتنەوە بەردەوامن لە گەیاندنی کاری هاوکارانی
پاكکردنەوە ئۆپەراسیۆنەکانی  تشرینی یەکەم.ی ١٧لەو کاتەوەی  کردووە کەسیان ٦٣.١٢٠وهاوکاری شاری موسڵلە دەوروبەری  پێبگەێندرێت

٦٣٣.٤٩٦ 
هاوکاری پاراستنیان  کەس

 کاتەوەی لەووەرگرتووە 

تشرینی یەکەمی ١٧  
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وکاریگەری هەڕەشە هەڵسەنگاندنەکانی  ١٣، هەفتەی ڕابردوودالە ماوەی  .بەردەوامن موسڵ وڕۆژهەاڵتی شاریلە مین لە ناوچەکانی باکور 
 . درابوون ئەنجام

 

 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

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

  مین هەڵگرتنەوەی باوەڕپێکراو لە ناو ڕۆژئاوای نەبوونی هاوکارانی ڕێگری لێکراوە بەهۆی پەروەردە لەسەر مەترسی مین چااڵکیەکانی
 موسڵ. 

 

 
 

 
 

 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  بریتین  منداڵ ١١٨.٤٥٣،زیانیان پێگەیشتووەموسڵەوە بەم دواییانە بەهۆی تەنگەتاوی ئەو کەسانەی کە لە نێوان
 ٦٥.٠٨٤ ژمارەیە لەو ،دانیشتوانەکە(لەسەدای  ٣٥کە دەکاتە ) یان هەیەقوتابخانە کە تەمەنی و مندااڵنەیلە

 ی تازەئاوارە لەو کاتەی ئەم ژمارانە بە خێرایی زیاد دەکەن. ناگات ن بە هیچ جۆرێکی پەروەردەدەستیامنداڵ 
     بەردەوام لە ڕۆژئاوای موسڵەوە ڕادەکەن. 

 بەهاناوەچوون:

  دەکاتە ی موسڵ کە لە ناو خێوەتگەنئاوارە مندااڵنی ٥٣.٣٨٩بەسەریەکەوە دەگاتە،هەمووی 
کچ( بەشداری دەکەن لە بەرنامەکانی پەروەردە لە ناو ژینگەکانی فێربوونی کاتی لە ناو خێوەتگەکانی موسڵ، لەوانە ٢٥.٩٨٠کوڕو٢٧.٣٨٩)

عەلی ونەرگیزلە وچەمەکۆر وقەیماوە وسەاڵحەددین ولە ناو ڕۆژهەاڵتی شاری  گەیارە وحاجولە حەمام عەلیل وخازر وحەسەن شام وجەدعە 
 موسڵ.        

 ڕێگە بە ، وبەعشیقەتەلکێف ئازادکراوی  ودوو قەزایشاری موسڵ کراوەتەوە لە ناو ڕۆژهەاڵتی قوتابخانە دووبارە دەرگاکانیان  ٣٢٠
ماددەکانی فێربوونیان ئەوانیش لەو مندااڵنە  ١٤٠.٠٠٠لە زیاتر قوتابخانە.  بگەڕێنەوە بۆکە مندااڵنی دەرەوەی خێوەتگە دەدەن  ٣٥٢.٠٠٠

 فێربوون. جۆرێتی بۆ بەهێزکردنی بۆیان دابین کراوە 

  ،لە چااڵکیەکانی پەروەردەی نافەرمی لە ناونووسکراون( کە تازە نکچان یلەسەدا ٤٧منداڵ کە دەکاتە ) ٢.٠٠٠لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا 
  لە ناو خێوەتگەکان.ژینگەکانی فێربوونی کاتی  ناو

  دابین کراوەبۆیان  جەدعەلە قوتابخانەکانی کەرەستەکانی قوتابیان ی کچانن( ١.٣٣٨منداڵ ) ٤.٠٠٠زیاتر لە .  
 

 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  نەدراوە  وهیچ بڕیارێكکۆتایی دێت بەم زووانە  ٢٠١٦/٢٠١٧ساڵی ئەکادیمی پەروەردە کە وەزارەتی لەگەڵ بەرزکراونەتەوە نیگەرانیەکان
 تاکو بگەنەوە بەو دوو ساڵەی خوێندن کە لە دەستیان چووە. مندااڵن بۆ یارمەتیدانی هاوین لە مانگەکانی ساڵی خوێندن بۆ درێژکردنەوەی 

 
 

  وپەلەکانکەل  

 شوێنی کۆگای باو کە بەرجەستەیە:

  لە شوێنی  دووجا مەتر ١٦.٢٤٠قەبارەیوپەل گروپی کەل  ،وپەلجیاوازی کەل بنکەی  ١٤لە سەرانسەری
   . تەنگەتاویبۆ بەهاناوەچوونی ڕێکخراوە مرۆییەکانەوە لەالیەن بۆ بەکارهێنانی لەبەردەستدایە  یکۆگای باو

 :بەهاناوەچوون

  تەن  ٦.٠٣٣مەتر سێجا لە کەل وپەلەکانی فریاگوزاری، کە هاوتایە بە ٣٢.٦١٤، کۆی گشتی٢٠١٦تشرینی یەکەمی ی ١٧لەو کاتەوەی
ڕێکخراوی  ٣٤بە ناوی تەن مەتر( ١.٥٥٠کە دەکاتە ) مەتر سێجا ٦.٦٨٣وقەبارەی ، مەتر لەالیەن گروپی کەل وپەلەوە وەرگیراوە

  . گواستراوەتەوە مرۆییەوە

  تەن مەتر لە کەل  ١.٩٨١مەتر سێجا خەزن دەکات، کە هاوتایە بە  ١٠.٩٦٤ئێستادا قەبارەی  وپەل لەکەل گروپی ، نیسان ٣٠هەروەك لە
 لە هاوکارانی مرۆیی.  ٢٢بە ناوی  وپەلی فریاگوزاری

  لە بادوش؛ کۆبوونەوەی ئاوارەکان لە خاڵەکانی پێویستیەکان بۆ هەڵسەنگاندنی ڕێکخراوە مرۆییەکان دەکات بۆ  وپەل بەدواداچوونگروپی کەل
 لەم شوێنە. بەهاناوەچوونی بەپەلە لە میکانیزمی تاکو هاوکاری پێشکەش بکەن کۆگا ئامادەن بۆ ناردنیان یەکە گەڕۆکەکانی 

  کردووە لە مەشقپێکردنی ستاف لە سەنتەری هاوبەشی هاماهەنگی قەیران تەکنیچیس هێلفسوێرك ڕێکخراوی  وپەل هاوکاریگروپی کەل
  . وکەل وپەلەکانکۆگا لەسەر بەڕێوەبردنی 

٤٠٥.٣٨٩ 
وکچان هاوکاری  انکوڕلە 

پەروەردەی کراون بە پێدانی 
تەنگەتاوی لە ناو خێوەتگە 
 ودامەزراوەکانی دەرەوەی

 خێوەتگە

 مەترسێجا ١.٥٢٩
م لە وپەلی مرۆییلە کەل  

 هەفتەیە وەرگیراوە
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  ڕێکخراوەکانی هاوکار. لەالیەن  وپەلەکانی فریاگوزاریکەل وەرگرتنی کە کە تازە لە زومار دامەزراوە دەستی کردووە بە باوەکۆگا بنکەی
باڵەخانەی کۆگای باوی زیاتر لەسەر دامەزراندنی ڕێککەوتن بۆ بەکۆتاهێنانی گروپەکە کاردەکات لەگەڵ ژمارەیەك لە ڕێکخراوە ناحکومیەکان 

 شوك. وبەساتین ئەل کان وسەالمیەلیێوز ١نەرگیزلەلە ناو خێوەتگەکانی 

 
  :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  نەمروود بۆ نموونە لە سەر ئاو پەڕینەوەی لە پردە کاتیەکانی ژمارەیەك پێشبینی دەکرێت کە زیان بگەێنێت بە  باراناویوهەوای کەش
کەل ڕێکخراوەکان دەکات لە پێش وەختە دانانی  وپەل هاوکاریداهاتوودا. گروپی کەل بەسەر ڕوباری دیجلەوە لە دوو هەفتەی ، وگەیارە

 لە ڕۆژئاوای موسڵ. بۆ بەهاناوەچوونی بەردەوام تەنگەتاوی  وپەلەکانی فریاگوزاری
 

 

 

 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 
 

 بەهاناوەچوون:

  ئینتەرنێت بۆ هاوکارانی مرۆیی لە گەیارە ئێستا داخراوە  کردنی بەیەکەوەبەستنیدابین  تەندرەی بۆداوەتنامەیەك
وەرگیراوە.  وگرێبەستی واژۆکراودەستنیشان کراوە  دابینکارێکی خزمەتگوزاری ئینتەرنێتچونکە 

 دابین کردنی چارەسەرێکی سەربەخۆی کارەبای پشت پێ بەستوو بە ووزەی خۆرتەندەری داوەتنامەیەك بۆ 
 . کڕینەشی ب ونێردراوە بۆدروست کراوە 

 

 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 

 
 

 

 وخزمەتگوزاریە باوەکانهەماهەنگی   
 بەهاناوەچوون:

  لیژنەی گەڕۆکی مەیدانی ڕێکخەرانی ، ٢٠١٧مانگی نیسانی ەوە بۆ  ٢٠١٦لە مانگی تشرینی دووەمی
بۆ  بەپەلە ئەنجام داوەکۆکردنەوەی زانیاریان کاروانی  ٢٠٧هەماهەنگی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی عێراق 

شاری موسڵ لەگەڵ  وباشوری ڕۆژهەاڵتیەاڵت، باشور لە باکور، ڕۆژه وشارۆچکەکانالدێیەکان 
(؛ لە ٢٧لەوانە: لە بەعشیقە )هەمان ناوچەکان، شوێن لە ناو خودی  ٢١٩لە کاربەدەستان دەستگەیشتن بە 

(؛ ٢٢؛ گەیارە )(٣٠ئەل شورە )(؛ ٣٠؛ نەمروود )(١٨حەمدانیە )؛ (٩تەلعەفەر )(؛ ١٤تەلکێف )
وپاراستن ڕاپۆرتەکانی سەبارەت بە مرۆیی (. ١٩) وحەمام عەلیل(؛ ١٢)موسڵ شاری ڕۆژهەاڵتی 

بۆ ڕێکخراوە هەمەالیەنە کە دابین کراوە  وڕاپۆرتە پوختەکانیهەماهەنگی ئێستا میکانیزمەکانی لە ڕێگەی  ودەستگەیشتن ڕێکخراون
دەکات  وکاریان لەگەڵدەستنیشان کردووە ناوخۆیی کاربەدەستانی  ٢٠٦هەماهەنگی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی عێراق لێژنەی ناحکومیەکان. 
 هاوکارانی پاسەوانی ناوخۆیی. کارگێڕی مەدەنیەوە بۆ لە جیاجیا هاوکارانی کە پێك دێن لە 

  سەهلیج، تەل شیندوخان، تەلعەفەر )پێنج کاروانیان ئەنجام داوە: دوو کاروان بۆ ڕێکخەرانی مەیدانی ، ٢٠١٧نیسانی ی ٢٩تا  ٢٣لە ڕۆژی
لەم لە کاربەدەستان  ٦٧کاری کردووە لەگەڵ باکوری موسڵ(، یەك بۆ بەیبۆخ؛ یەك بۆ حەمام عەلیل؛ یەك کاروان بۆ (؛ وچەمڕووتئەلریم، 
لە ڕێکخراوەکانی ناحکومی نێودەوڵەتی،  ٨ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان، لە  ٤مەدەنی، کارگێڕی کەسایەتی لە هاوکارانی  ٣٩)ناوچانە 

لێژنەی هەماهەنگی ڕێکخراوە هاوکارانی پاسەوانی(.  لە ١٠ولە سەرکردەی کۆمەڵگا،  ٢ناوخۆیی، ناحکومی کخراوەکانی لە ڕێ ٤
کارکردنی کرداری، لە یەك گروپی پێشکەش دەکات لە یەك کۆبوونەوەی ڕێکخراوی ناحکومی بۆچوونەکانی  ناحکومیەکانی عێراق

 ڕۆژئاوای موسڵ. پالندانانی کۆبوونەوەی  ولە یەكسەربازی،  – دەستگەیشتن وهەماهەنگی مەدەنیکۆبوونەوەی 
 

 وڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

 .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت 

 

 
 
 
 

 ڕۆژانە
ڕێکخراوە  یکردن هاوکاری

هاوکاری پێدانی بە ناحکومیەکان 
 ەیژێرخانی پەیوەندی کردنی

 ەکانمرۆیی

 

 

 ڕۆژانە
بەدواداچوونی ئاوارەبوون لە 

ی ١٧کاتەوەی موسڵەوە لەو
 تشرینی یەکەم
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 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 کاروباری کۆدەبنەوە بۆ بەڕێوەبردنی کێشە ستراتیجیەکانی مرۆیی. 
کە لە بەهاناوەچوون بۆ موسڵ  سەرکردە ئاژانسەکانی سەرەکی گروپیخانەیەکی تەنگەتاوی کە پێك دێن لە  .مرۆیی لە بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ

یمی مرۆیی لە وواڵت وەكو ت. گوێرەی پێویست یان بە کۆدەبنەوە دوو جار ەكهەفتەی ولە سەرکردایەتی دەکرێنمرۆیی  ڕێکخەریولەالیەن کاردەکەن 
بەهاناوەچوونی  سەرپەرشتی کردنیبۆ  ناحکومی وهاوکارانی ڕێکخراویەکگرتووەکان هەماهەنگی دەمێنێتەوە لە نێوان نەتەوە ی ەکەیستراتیجی پێکهاتە

سەربازی نەتەوە یەکگرتووەکان ئاسانکاری دەکات بۆ دەستگەیشتی مرۆیی، پاراستنی  –. چوارچێوەیەکی هەماهەنگی مرۆیی مەدەنی مرۆیی لە عێراق
  یەکگرتووەکان.  وئاسایشی نەتەوەبەشی سەالمەتی مرۆیی بە هەماهەنگی لەگەڵ  فریاگوزاری وئەمن وئاسایشی کارمەندانیهاوواڵتیان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ئەو دیوی قەیرانەکە
 

بە  کە پارێزگای ئەنبار، لەگەڵ شارەکانی ڕومادی وفەللوجە جەختی کردەوە 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  تایبەت شێوەیەکی

بەشێکی زۆری باکوری عێراق، لەوانە پارێزگاکانی ناوچەکانی دیالە وکەرکوك و وسڵ،داعش، بەیەکەوە لەگەڵ گروپە چەکدارەکان، هێرشیان کرد وکۆنتڕۆڵی دووەم گەورەترین شاری عێراقیان کرد م
پاراستنی هاوواڵتیان ومافە سەرەتاییەکانی وسیستەماتیکی  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 ڕاندنی دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، وکۆت وبەندی خراپمرۆڤ، پچ
 . شوێن لەسەرانسەری وواڵت ٣.٧٠٠ی لە ئێستادا ئاوارەبوون لە ملیۆن عێراق ٣ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە. زیاتر لە  ١١ لەگەڵ مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان،
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 www.reliefweb.int بۆ زانیاری زیاتر، تکایە سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکەن:
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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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