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                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

  (2017 ئایاری ی7 –ئایاری 1)  32ڕاپۆرتی بارودۆخ  ژمارە. 

 
 

 ،هەڕەمەکیبە لەبەر گۆڕانی بارودۆخەکە  کراوە. مرۆیی ئامادەکاروباری ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی 
 . دەردەچێت ٢٠١٧ ئایاریی ١٥ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .گۆڕانکاریان بەسەردابێتلیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون بە  وشوێنەکان کەئەگەری هەیە کە ژمارەکان 

 هەواڵە سەرەکیەکان

  دووبارە چڕبوونەوەی دوابەدوای
ی ئایار، نزیکەی ٤لە ڕۆژی شەڕوپێکدادانەکان 

موسڵەوە بە کەس لە ڕۆژئاوای  ١١.٠٠٠
شوێنی حەمام عەلیل بۆ پشکنینی ڕێگەی 

بە ئایار، ی ٧لە ڕۆژی ئاوارەکاندا تێپەڕیون 
 ڕاپۆرتی حکومەت.  گوێرەی

  ئەو ی ئایار، ژمارەی ٧هەروەك لە ڕۆژی
کەسانەی کە لە ڕۆژئاوای شاری موسڵەوە 

شوبات ی ١٩ڕایانکردووە لەو کاتەوەی 
کەس بە گوێرەی  ٤٣٤.٧٧٥بەرزبۆتەوە بۆ 

ژمارەی عێراقی. ڕاپۆرتی دەسەاڵتدارانی 
ڕۆژئاوای شاری موسڵ کە لە الی ئاوارەکانی 
لە ئاوارەییدا ماونەتەوە دەگاتە ئێستادا 

 ٣٠.٥١٠ هەژماردنی بە کەس،  ٤٠٣.٤٩٠
ئاوارەی گەڕاوە بۆ ڕۆژئاوای شاری موسڵ، 

 ی نیسان. ٣٠هەروەك لە ڕۆژی 

  لە قوربانی زەبری دەروونی ڕێژەکانی
ی ١٧موسڵ بەرزن. لەو کاتەوەی سەرانسەری 

هاوکارانی ساڵی ڕابردوو، تشرینی یەکەمی 
دەڵین کە زیاتر لە چاودێری تەندروستی 

کەس ڕەوانەی نەخۆشخانەکان کراون  ١٢.٠٨١
نزیکەی ، وپارێزگاکانی دراوسێلە موسڵ 

بە تەنها ڕاپۆرت کرابوون ئەم حالەتانە نیوەی 
لە خاڵەکانی لە ڕۆژئاوای موسڵ. 

لە ڕۆژئاوای زەبری دەروونی سەقامگیرکردنی 
چارەسەریان کەس  ١.٩٧١هەندێك لە موسڵ، 

دەروونیان هەبووە، زەبری کراوە کە برینەکانی 
لە حالەت ژیانیان  ٣٣٥لەو حالەتانە 

 مەترسیدابوو. 

 

٢.٦١٢.٣١١ 
ودەرەوەی ناوەوە ەس لە ک 

هاوکاری کراون  خێوەتگەکان

پاکێجەکانی بە پێدانی 

بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی 

 وئاو وکەل وپەلەکانیخۆراك 

 کاتەوەی )لەوپاك وخاوێنی 

 ی تشرینی یەکەم(١٧

١.٣١٤.٧٦٩ 
خێوەتگەکان لە دەرەوەی  کەس

 هاوکاری کراون بە پێدانی

وخاوێنکردنەوە ئاو  هاوکاری

 کاتەوەی لەووپاك وخاوێنی )

 ی تشرینی یەکەم(١٧

٨٣٥.٨٤٣ 
 اوێژکردنەکانیکەس ڕ

 )لەوان وەرگرتووە پزیشکی
ی تشرینی ١٧ کاتەوەی

 یەکەم(

٦١٥.١٥٠ 
کەس لە ئێستادا بەهۆی 

موسڵ  ئۆپەراسیۆنی

، هەروەك لە ئاوارەبوون

بە گوێرەی  ئایاری ٧ڕۆژی 

 حکومەتی عێراقڕاپۆرتی 

٧٩٦.٠٦٩ 
وپەلە کەل  کەرەستەکانیکەس 

 وەرگرتووە ناخۆراکیەکانیان

تشرینی ی ١٧ لەو کاتەوەی

     یەکەم

٦.٥٦١ 
 ی خزمەتگوزاری تەواوشوێن

بۆ لەبەردەستدان لە ئێستادا 
لە ناو بەپەلە بەکارهێنانی 

وشوێنە  خێوەتگە١٩
هەروەك لە  تەنگەتاویەکان

ئایار ی٧  
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  ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی
 

بە شێوەیەکی بەرچاو زیانی هەبووە  ،بەردەوام بوو موسڵڕۆژئاوای لە باکوری  هەفتەیەلەم  ،وداعشئاسایشی عێراقی هێزەکانی کدادانەکان لە نێوان پێ
شوێنی حەمام عەلیل کەس بە ڕێگەی  ١١.٠٠٠ی ئایار، نزیکەی ٤شەڕوپێکدادانەکان لە ڕۆژی چڕبوونەوەی مرۆیی. دوابەدوای بۆ سەر بارودۆخی 

خاڵەکەی کۆبوونەوەی ئاوارەکان لە دەگەنە زۆربەی خێزانەکان ژمارەکانی حکومەت. بە گوێرەی ، ی ئایار٧لە ڕۆژی  تێپەڕیون بۆ پشکنینی ئاوارەکان
هاوکاری لەو شوێنەی کە هاوکارانی مرۆیی کی سوریا، ەشەقامی سەرڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ بە درێژایی لە باکوری بادوش کە تازە دامەزراووە، 

لە سەرەکیەکان خزمەتگوزاریە لە دابین کردنی بەردەوامن مرۆیی هاوکارانی . وئاوخۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن دابین کردووە، لەوانە تەنگەتاویان 
     . وپاك وخاوێنی وپاراستن وتەندروستی وخاوێن کردنەوەپەناگە، ئاو  خزمەتگوزاریەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان لە بادوش، لەوانەشوێنی 

 

دەسەاڵتدارانی لێدوانی کەس، بەگوێرەی  ٤٣٤.٧٧٥نکردووە بەرزبۆتەوە بۆ کە لە ڕۆژئاوای موسڵ ڕایائەو کەسانەی ی ئایار، ژمارەی ٧لە هەروەك 
کە لە شاری موسڵ ڕۆژئاوای الی ئاوارەکانی ژمارەی ئێستای ی شوبات. ١٩لە ڕۆژی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان دەستپێکی عێراقی، لەو کاتەوەی 
کەس بۆ ڕۆژئاوای شاری  ٣٠.٥١٠ئاوارە گەڕاوەکان کە بریتی یە لە ژمارەی بە هەژمارکردنی کەس،  ٤٠٣.٤٩٠بریتی یە لە ئاوارەییدا ماونەوتەوە 

یەکەمی تشرینی ی ١٧ئۆپەراسیۆنەکانی موسڵ لە ڕۆژی دەستپێکی لەو کاتەوەی کە  کردووە ی. حکومەتی عێراقی ڕاپۆرتنیسانی ٣٠موسڵ، هەروەك لە 
شاری موسڵ، ڕۆژئاوای هاوواڵتیان لە دەمێننەوە بۆ پاراستنی ی موسڵەوە ئاوارەبوون. نیگەرانیە ڕاستەقینەکان کەس لە شار ٦١٠.٠٠٠زیاتر لە ، ٢٠١٦

 ژیان دەگوزەرێنن.لە ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی داعش کەس هێشتا  ٣٦٠.٠٠٠لەوێ کە نزیکەی 
 

پێویستیە مرۆییەکانی ئەو کەسانەی کە تازە ئاوارەبوون لە ڕۆژئاوای شاری خێراتر دەبێت بۆ پڕکردنەوەی فراوانکردنی شوێن خێوەتگە و بنیاتنانی 
لە ناو خێوەتگەکان لە ئێستادا خێزان(  ٦٩.٢٧٠کەس ) ٣٢٤.٩٣٨هەندێك لە گروپی هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە، ڕاپۆرتی بە گوێرەی موسڵ. 

 و ی ئایار،٧لە هەروەك . نو شوێنە نافەرمیەکانلەگەڵ ئەو کەسانەی کە دەمێننەوە لە کۆمەڵگا خانەخۆییەکان نیشتەجێبوون، شوێنە تەنگەتاویەکان و 
بەرجەستەن شوێن  ٣.٧٩١شوێنی جیاواز. هەندێك لە  ١٩لە بەپەلە بۆ بەکارهێنانی  تگوزاری تەواوەوە بەرجەستەکراونشوێن بە خزمە ٦.٥٦١لەئێستادا 

 شوێنی تر.  ١٠لە شوێنی نیشتەجێبوونە  ٢.٧٧٠کە ئەوەشی کە دەمێنێتەوە نە، و شوێنی لەپێشی ٩ لە
 

ئاستە بەرزەکانی ئاو، کە هاتۆتە کایەوە ی ئایار بەهۆی دەرەنجامی ٢داخراوە لەو کاتەوەی موسڵ دوورە، کیلۆمەتر لە باشوری  ٣٠پردی نەمروود، کە 
کیلۆمەتر  ٦٠پردی گەیارە )ئاو لە بەنداوی موسڵەوە. ناوچەکانی کۆبوونەوەی ئاو کە پێویستی کردووە بۆ بەردانی ستراتیجی لە بارانە بەلێزمەکان بەهۆی 

ئەگەر ئاستەکانی ئاو  دابخرێتوەی کە لەوانەیە لەهۆشداری دەدەن بەاڵم دەسەاڵتداران بە کراوەیی دەمێنێتەوە ە باشوری موسڵ دوورە(، هەرچەندە، ل
هاوکاری. لە گەیاندنی پڕکردنەوەی هەر پچڕانێك بۆ داناوە ڕوباری دیجلە لە بەری الی ڕۆژئاوای پێش وەختە کۆگاکانیان مرۆیی هاوکارانی بەرزببنەوە. 

کەم کاریگەری لەسەر خزمەتگوزاریە مرۆییەکان تاکو پردەکان بارودۆخی سەبارەت بە دەسەاڵتداران لەگەڵ ئۆچا لە نزیکەوە لە پەیوەندیکردن دایە 
  بکاتەوە. 

 

دەمێنێتەوە. لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ کورتهێنانەکانی ئاو بەردەوامە، وهاوکارانی  بەردەوام وەك نیگەرانیەکی بەرچاوی مرۆیی لە ناو شاری موسڵئاو 
ئاو دابین کراوە لە ڕێگەی هێشتا ، ١ملیۆن لیتری ئاوی ڕۆژانە. لە ناو خێوەتگەی حەمام عەلیل  ٣.١مرۆیی بەردەوامن لە ئاو کردنە تانکەر بە بڕی 
چارەسەرکردنی جولەی کردووە بە یەکەیەکی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن )یونیسێف( تانکەری ئاو، کە تەواوکراوە بە پێدانی بوتڵی ئاو. 

لەالیەن ڕێکخراوی هەروەها پالنەکانیش هەن کورتهێنانی ئاو لە ناو خێوەتگەکە. بۆ پڕکردنەوەی ی ئاوی ڕۆژانە مەتر سێجای تر ٥٠ئاو بۆ گەیاندنی 
سەرچاوەی ئاوی زیاتر لە ڕۆژئاوای موسڵ بۆ دابین کردنی ئەبو سەیف لە ناوچەی  چارەسەرکردنی ئاوووێستگەی  یاریکردنی شوێنێکیبۆ دیونیسێف 

هاوکارانی ۆ ئاوی تانکەرهەتاکو ئەو کاتەی کە ووێستگەکەی چارەسەرکردنی ئاو لەو ناوچانەی کە زیانیان پێگەیشتووە دووبارە نۆژەن دەکرێتەوە. ب
 ودەرەوەی خێوەتگەکاننبۆ ئەو کەسانەی کە لە ناوەوە سنوردار بە ئاوی خاوێن کە دەستگەیشتنی  دان هۆشداریبەردەوامن لە تەندروستی چاودێری 

 ئیسحالی زۆر.دەگوازرێنەوە وەکو مێروولەکان و کە لە ڕێگەی ئاو نەخۆشیەکانمەترسی دروست دەکەن بۆ باڵوبوونەوەی 
 

ندرێت دابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی چڕوپڕ بۆ ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە لەو ناوچانەی کە تازە دەتوا
لە پزیشکی ڕاوێژی  ٣٨.٠٦٣ڕاپۆرتیان کردووە بۆ کۆی گشتی دەستیان پێبگەێندرێت بریتی یە لە کارێکی لەپێشینە. هاوکارانی چاودێری تەندروستی 

تەنگەتاوی ئەنجام ڕەوانەکردنی  ٣٧٩هەندێك لە پێنج ساڵی. خوار تەمەنی مندااڵنی بۆ دابین کرابوون ڕاوێژانە  لەم ٨.١٦٣ڕابردوودا، ماوەی هەفتەی 
ڕاوێژ  ١٨٣هەندێك لە منداڵ بوون. ماوەی دووگیانی یان ئاڵۆزیەکانی کە پەیوەندیان هەبوو بە بەهۆی حاڵەت ڕەوانەکرابوون  ٧٠درابوون، لەو ژمارەیە

نەخۆشی چارەسەری کێشەی تەندروستی گروپی هەروەها ئەنجام درابوون.  وکۆمەاڵیەتی ئەوانیشدەروونی یان  کەم هۆشیتەندروستی بۆ هاوکاری 
پەروەردە  زانیاری، ماددەکانیوپەرەپێدانی بە دڵنیاکردنەوەی کە دەرمانەکان بەرجەستەن لە ناو خێوەتگەکان دەکات گەڕی )جۆرێکی نەخۆشی پێستیە( 

 دابەشکردنیان لە ناو خێوەتگەکان.  وپەیوەندیکردن بۆ
 

دوو مانگی ڕابردوودا لە خێوەتگەکانی لە ماوەی لە ئەستۆگیراوە کە پشکنینی بەدخۆراکی ڕاپۆرتیان کردووە هەروەها هاوکارانی چاودێری تەندروستی 
 ٢٠٢منداڵ کە پشکنینیان بۆ کراوە،  ١٢.١٦٤لە کۆی لەالی ڕۆژئاوای موسڵ. مانگی وەردەگرن  ٥٩شەش ساڵی بۆ کە مندااڵنی تەمەنی ئاوارەبووان 

وچارەسەرکردنیان بۆ بەڕێوەبردنیان ڕەوانەکرابوون ناوەندیان هەیە، بەدخۆراکی  منداڵیش ٤٤٨وخراپیان هەیە بەدخۆراکی منداڵ دەستنیشان کراون کە 
لەسەر بەردەوامە پشکنینی بەدخۆراکی لە ناو خێوەتگەکان. تەندروستی سەرەتایی چاودێری لە سەنتەرەکانی چارەسەریەکانی بەدخۆراکی بەکارهێنانی  بە

 ناو خێوەتگەکان. تازە دەگەنە ئاوارەی  ەو کاتەشلبنەمایەکی بەردەوام، 
 

ساڵی ڕابردوو، هاوکارانی چاودێری تەندروستی ی تشرینی یەکەمی ١٧بەرزن. لەو کاتەوەی موسڵ لە سەرانسەری زەبری دەروونی قوربانیانی ڕێژەکانی 
ئەم حاڵەتانەی کە نیوەی ، نزیکەی وپارێزگاکانی دراوسێکە ڕەوانەی نەخۆشانەکانی کراون لە موسڵ کەس  ١٢.٠٨١ڕاپۆرتیان کردووە بۆ زیاتر لە 

کە چارەسەریان بۆ کراوە کەس  ١.٩٧١هەندێك لە زەبری دەروونی سەقامگیرکردنی لە خاڵەکانی موسڵن. بە تەنها لەالی ڕۆژئاوای ڕاپۆرتکراون 
 حاڵەت ژیانیان لەمەترسیدابوو.  ٣٣٥زەبری دەروونیان هەیە، لەو ژمارەیە برینەکانی 

 

http://www.unocha.org/
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 مرۆیی  چوونیبەهاناوە

 بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەچوونی

  ویستیەکان:پێ 

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

 پێویستیە مرۆییەکانیان.  

  ئاوارەبوونی تازە سەری ڕێگایەکی ۆژئاوای موسڵ، ڕبەرەیەکی نوێ ی شەڕ لە باکوری لەگەڵ کردنەوەی

 . هاوکاری تەنگەتاویە وپێویستیان بەلەگەڵ ئاوارەکانی کە تازە دەگەنە شوێن بادوش، لە ڕێگەی هەڵداوە 
 

 بەهاناوەچوون: 

  کاتژمێریان دامەزراندووە لە خاڵی بادوش بۆ کۆبوونەوی ئاوارەکان.  ٢٤ میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە خاڵێکی دابەشکردنیهاوکارانی 

 ،١٠.٣٦٧تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەر  پێداویستیەکانی ١١.١٤٧ هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە لە ماوەی ئەم هەفتەیە 
لە شوێنی هاوکاری کرابوون سوودمەندبووان لەسەدای  ٦١زیاتر لە منداڵ.  ٣٣.٦٠٢کەس. لەوانە  ٦١.١٨٨خێزان کە سوود دەگەێنێت بە 

ئەمەش ، دوابەدوای وەتەوەکرا تازە کە کەیوخێوەتگەپێشوازی کردن لە ئاوارەکان،  ولە شوێنەکانیبۆ پشکنینی ئاوارەکان حەمام عەلیل 
بنکەی  شوێنە تەنگەتاویەکانی لە ٦.٤٩٠خازر، لە خێوەتگەی کەس  ٧.٠٢٣ی بادوش بۆ کۆبوونەوەی ئاوارەکان، کەس لە خاڵ ١٠.٣٠٨

 لە ناوچەی زومار.  کەس ٩٤ونەرگیزلە کەس لە خێوەتگەی  ٢٥٣، وحاج عەلیئاسمانی گەیارە 
  لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ، هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە کەرەستەکانی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەر

خەڵكی چەند جارێك ئاوارەبووبن، ئەگەری هەیە هەندێك لەو کەسانە بۆ زیاتر  منداڵ. هەروەك لەوانەیە ٦٨٤.٧٠٣لەوانە  ،کەس١.٢٤٤.٩١٥
  لە جارێك پێویستیان بە هاوکاری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە بووبێت.

  ان، ئاوارەک وخاڵەکانی کۆبوونەوەیپشکنین لە شوێنەکانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە وەردەگرن  وئاو کەرەستەکانیخۆراك خێزانەکان
وخاوێنی وپێداویستیەکانی پاك هەروەها تیایدا لەوانە کەرەستەکانی ، ش وەردەگرنمیکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە وکەرەستەیەکی تەواوی

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

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

 
   :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 

 

 وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی  

 :پێویستیەکان

 خێزان( لە ئێستادا لە ناو خێوەتگەکان وشوێنە تەنگەتاویەکان نیشتەجێکراون، ٦٢.٢٩٩) کەس ٣٢٤.٩٣٨
 لەگەڵ ئەو ئاوارانەی کە ماونەتەوە لە ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان وشوێنە نافەرمیەکان ژیان دەگوزەرێنن.     

  توانای شوێن بۆ ئاوارەبوون لە ناوچەکانی ڕۆژئاوای شاری موسڵ هێشتا بەردەوامە، لە ئێستادا
شوێنی تر کە بەرجەستەن  ٢.٧٧٠شوێن لەگەڵ  ٣.٧٩١ شوێنی لەپێشینە بریتی یە لە ٩لە نیشتەجێبوون 

 ی تر. خێوەتگە ١٠لە 

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

 ەهاناوەچوون:ب

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

 دەستنیشان کردنی پێویستیە لەپێشینەکان لەشاری موسڵ لە ڕێگەی بەکارهێنانی ئامێری هەڵسەنگاندنی بەپەلەی لەپێشینەی مەترسی شوێن بۆ 

 . ئەنجام درابوون بەپەلەی لەپێشینەی مەترسی شوێن کانیلە هەڵسەنگاندنە ٢٢ الە هەفتەی ڕابردووددەرەوەی خێوەتگە.  شوێنەکانی

  وباشترین ڕاهێنانلەسەر سەالمەتی ڕێکدەخەن باڵوەپێکردنی زانیاری  وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی هۆشیاری، هاوکارانی بۆ زیادکردنی 

 . گەڕی )جۆرێکی نەخۆشی پێستیە(لەسەر باڵوبوونەوەی نەخۆشی 
 

١.٢٤٤.٩١٥  
کەس هاوکاری کراون بە 

 کەرەستەکانیپێدانی 
بەهاناوەچوونی میکانیزمی 
ی ١٧ی وەتەکا بەپەلە لەو

 یەکەمتشرینی 

٦.٥٦١ 
لەبەردەستدان  لە ئێستادا شوێن

 لە ناو بەپەلەبەکارهێنانی  بۆ
وشوێنە  خێوەتگە١٩

هەروەك لە  تەنگەتاویەکان
ئایاری ٧  
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 :وڕێگریەکانۆشاییەکان ب

  دەستنیشان ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك وخاوێنیە، هەرچەندە هیچ هاوکارێك خزمەتگوزاریەکانی تازەکردنەوەی پێویستی بە  ٥جەدعە خێوەتگەی

 نەکراوە بۆ لەئەستۆگرتنی ئەم تازەکردنەوەیە. 
  گروپی وئاسایشئەمن ڕێگریەکانی ناتواندرێت بکرێتەوە بەهۆی ئاوارەی تازە، بەاڵم شوك ئامادەیە بۆ وەرگرتنی بەساتین ئەلخێوەتگەی .

 . دەسەاڵتدارانی ناوخۆییلەالیەن فەرمان دەکات چاوەڕێ ی  وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی 
  بنیاتنان. دواخستنەکانی بەهۆی سەالمیە دواخراوە خێوەتگەی دەرگای کردنەوەی 

 
 

  ناخۆراکیەکانوکەل وپەلە پەناگە 

 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 کەرەستەکانی  ٢٨٠و ڕەشماڵ ١٥٠ لە ماوەی ئەم هەفتەیە

کەل وپەلە پێداویستیەکانی  ٢٨٠(. لەگەڵ ئەوەشدا، وبەیبۆختگەیارە  ناوچەکانی)قەزای موسڵ لە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە لە ناو 

لە هەمان ناوچەکان، هەروەها بەسەر خێزانە زیان پێگەیشتووەکان دابەشکراون سەرەکی وەرزی  پێداویستیەکانی ٦٣٢وناخۆراکیەکان  سەرەکیە

 . وتەلکێفیشلە بەعشیقە 

  بۆ ناو خێوەتگەکان لە ئاوارە تازەکان گەیشتنی لەگەڵ پێویستیەكە لە ناو خێوەتگە بەردەوام وەکو دابەشکردنەکانی کەل وپەلە ناخۆراکیەکان

   دهۆك. 

  پێداویستیە  ٣٠.٣٤٩پێداویستیەکانی کەل وپەلە ناخۆراکیەکان )لەوانە ١٣٢.٧٦٣، کۆی گشتی ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧لەو کاتەوەی

سەرەکیەکانی کەل وپەلە ناخۆراکیەکان( دابەشکرابوون، کە هاوکاری گەیاندۆتە  پێداویستیە ١٠٢.٤١٤وگەڕۆکەکانی کەل وپەلە ناخۆراکیەکان 

کە پێك دێن لە  زستان پێداویستیەکانی کەل وپەلە سەرەکیەکانی وەرزی ٤٤.٣٤٣کەس. لەگەڵ ئەوەشدا، کۆی گشتی ٧٦٩.٠٦٩لە زیاتر 

. زیاتر لە کەس ٢٤٢.١٩٨هاوکاری گەیاندۆتە خەمالندنێکیگەرمکەرەوەکان، فەرشە گەرمەکان وگالۆنەکانی سووتەمەنی دابەشکرابوون، کە 

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

  ڕەشماڵی خێزانی دانراون بۆ دابین کردنی پەناگە لە ناو خێوەتگەکان وشوێنە  ٥٦.٤٣٩، کۆی گشتی ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧لەو کاتەوەی

کەرەستەکانی داپۆشینی پەناگەی  ١١.٧٩٣کەرەستەکانی پەناگەی تەنگەتاوی و ١٢.٢٤٢کەس، لەگەڵ  ٣٣٨.٠٩٩تەنگەتاویەکان بۆ نزیکەی 

 کەس. ١٤٣.٦٠٢تەنگەتاوی دابەشکرابوون، کە سوود دەگەێنێت بە نزیکەی 

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

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

 چاوەڕێ ی پاڵپشتی دارایی دەکەن کە بگاتە جێ. بەخششەکان، هەروەك هەندێك لە هاوکاران، لە نێوان 
 

  خۆراكوئاسایشی ئەمن   
 

 :پێویستیەکان

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

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

شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان  ەدەگەنکە ە دابین کراوە بۆ ئەو کەسانەی خۆراکی ووشكە. ئەم هاوکاری

 وخێوەتگەکان.  

  لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت، خێزانەکان ڕاپۆرت دەکەن لەبارەی دەرفەتە

 سنوردارەکانی ژیان وگوزەران، وهەندێك کەس دەستیان ناگات بە سیستەمی گشتی دابەشکردنی خۆراك.   

  ۆ مەڕومااڵت لە ناو خێوەتگەکان بنەبوونی شوێن لەو کاتەی قەبارەی مێگەل، بۆتە هۆی کەمبوونەوەی  وزەوی لەوەڕاندنئالیکی ئاژەاڵن نەبوونی

 بیانگوازنەوە بۆ ناو خێوەتگەکان.  ەتوانننکە مەوادی بەرهەمهێنەریان هەیە،  بۆتە هۆی ئەوەی کە هەندێك لە ئاوارەکان

 
 

٧٩٦.٠٦٩  
 کەس هاوکاری کراون بە پێدانی

وپەلە کەل  کەرەستەکانی
 و کاتەوەیلە ناخۆراکیەکان

ی تشرینی یەکەم ١٧  

٢٦.٣٠٠ 
بە هاوکاری کراون کەس 
 یخۆراك پارچەکانی پێدانی

ماوەی  لە ەڕۆژ ٣٠
  ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
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 :بەهاناوەچوون

  ٥.٢٦٠کەس کە دەکاتە ) ٢٦.٣٠٠گروپی ئەمن وئاسایشی خۆراك ڕاپۆرتیان کردووە کە لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، هاوکارانی 

 ٥٠٠مەتاحین: خێزان(؛  ٣٦٥کەس ) ١.٨٢٥ئەنبار ژمارانە تیایاندا لەوانە: ئەم . ڕۆژەیان وەرگرتووە ٣٠خۆراکی خێزانی خێزان( پارچەکانی 

: بنکەی ئاسمانی گەیارە: ولەم خێوەتگایانەشلە ڕۆژئاوای موسڵ؛ خێزان(  ٢٢٥کەس ) ١.١٢٥: وکۆمەڵگای یەرموكخێزان(؛  ١٠٠کەس )

: ٢حەسەن شام مخێزان(؛  ١.٦٠٧کەس ) ٨.٠٣٥: ٢مام عەلیل حەخێزان(؛  ٣٢٤کەس ) ١.٦٢٠حاج عەلی: خێزان(،  ١٨٠کەس ) ٩٠٠

 ٣٨٥: ١وخازر مخێزان(؛  ٥٠٠کەس ) ٢.٥٠٠: ٣جەدعە خێزان(؛  ٩٧٩کەس ) ٤.٨٩٥: ٢؛ حەسەن شام یوخێزان( ٩٠٣کەس ) ٤.٥١٥

 . خێزان( ٧٧کەس )

  پارچەکانی  کەس ٧.٥٣٥ووەرگرتووە ژەمە لێندراوەکانیان  خێزان( ٢.٠٠٠کەس ) ٥٠٠٠، ١حەمام عەلیل لەم هەفتەیە، لە خێوەتگەی

 بەپەلەیان وەرگرتووە. بەهاناوەچوونی 

 بەم دواییانە کە موسڵ، ڕۆژئاوای ئاوارەبوون لە باکوری ڕێگاکانی بە درێژایی لە بادوش دامەزراوە، ئاوارەکان کۆبوونەوەی  تازەی شوێنێکی

پڕکردنەوەی لە ناوچەکە بۆ زیاد دەکەن ئاسایشی خۆراك ئۆپەراسیۆنەکان هاوکارانی زیادبوونێکی ئاوارە تازەگەیشتووەکانی بەخۆیەوە بینیوە. 

 پێویستیە بەپەلەکانی خۆراکیان. 

 

   :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  ئاسایشی شاری موسڵ بەردەوامە لە ڕێگری کردن لە هاوکارانی بۆ ناوچەکانی کە تازە ئازادکراونەتەوە لە ڕۆژئاوای دەستگەیشتن ڕێگریەکانی
ئوم غانم ئەواد، ئەلسعدیە، حەرەج، سەعدەن، تانك، ئەلئەللە ناو گەڕەکەکانی بە دانیشتوانانی زیان پێگەیشتوو، لەوانە لە دەستگەیشتن خۆراك 
 . وئەلسیحە ئەلثانیەنەسر، ئەلثورە، ئەلکۆمەڵگاکانی کەریز، 

 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

  چاودێری کردنی نەخۆش کانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی، لەوانە خزمەتگوزاریەچڕوپڕی پاکێجێکی
دەروونی و کۆمەاڵیەتی، هەروەها تەندروستی کەم هۆشی و خزمەتگوزاریەکانی و و بەهاناوەچوون 

لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت بۆ ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە زەبری دەروونی بەڕێوەبردنی 
 وەك کارێکی لەپێشینە دەمێنێتەوە. دەستیان پێبگەێندرێت 

 :بەهاناوەچوون

 ٨.١٦٣، لەم ژمارەیەلە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە.  ڕاپۆرت کردووە ی پزیشکیانڕاوێژ ٣٨.٠٦٣هاوکارانی تەندروستی کۆی گشتی 
 .    دابین کرابوونساڵی  ٥ڕاوێژ بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی 

 ،ڕەوانەکردنەکانی تەنگەتاوی ئەنجام درابوون،  ٣٧٩چاودێری تەندروستی ئافرەتانی دووگیان ڕاپۆرت کرابوون.  ڕاوێژی ٦.٨٣٩ لەم هەفتەیە
 کەم هۆشیڕاوێژ بۆ تەندروستی  ١٨٣ ئاڵۆزیەکانی ماوەی دووگیانی یان منداڵبوون. بەکە پەیوەندیان هەبوو حالەت ڕەوانەکرابوون  ٧٠ لەوانە

 .                 دابین کرابوونیان هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتی 

 ساڵی ١٥بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی  وسۆریکە بەڕێوەبردرابوونئیفلیجی کوتانی  ٢.٢٠٣کۆی گشتی  لەم هەفتەیە .  

  لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی وەی ئاوارەکان کە تازە دامەزراوە، گروپی خاڵی بادوش بۆ کۆبوونەئاوارەکان بۆ ناو لەگەڵ لێشاوی
چارەسەری کێشەی گروپەکە  هەروەها دابین بکات. خزمەتگوزاریەکانقەتەری سوری  مانگیکۆمەڵەی تاکو ڕێکخستنی کردووە تەندروستی 

 یاندابەشکردن بۆوپەیوەندیکردن پەروەردە ماددەکانی ، وپەرەپێدانی زانیاریدەرمانەکان نەخۆشیەکانی پێست دەکات لە ڕێگەی دابین کردنی 
 لە ناو خێوەتگەکان.  

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  اوێنکردنەوە بارودۆخەکانی نەگونجاوی خ، هەروەها ودەرەوەی خێوەتگەکاندەستگەیشتنی سنوردار بە ئاوی سەالمەت بۆ ئەو کەسانەی ناوەوە
 . ومێروولەلە ڕێگەی ئاو  نەخۆشیە گواستراوەکانمەترسی دروست دەکات لە باڵوبوونەوەی کە ئەم سنورداریەش نیگەرانیەك دەمێنێتەوە،  كوە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

٨٣٥.٨٤٣ 
 ڕاوێژکردنەکانیکەس 

 لەووەرگرتووە  تەندروستیان
ی تشرینی یەکەم١٧یکاتەوە  
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 وپاك وخاوێنی وخاوێنکردنەوەئاو  

 :پێویستیەکان 

  وەك پێویستیەکی بەرچاو  وبەڕێوەبردنی پاشماوەبەرجەستەبوونی گونجاوی ئاوی خواردنەوەی خاوێن
 . وناوچەکانی دەوروبەریە لە هەموو ناوچەکانی شاری موسڵ دەمێنێتەو

 

 :بەهاناوەچوون

 خزمەتگوزاریەکانی ئاو وخاوێن کردنەوە وپاك وخاوێنی  خێزان( ٦١.٦٥١) ئاوارە ٣٢٠.٣٣٨ەی نزیک
 وەردەگرن لە ناو خێوەتگاکان وشوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان.   

  ئاسانکاریەکانی تەوالێت و حەمام هاوکارێك ، ()ڕێکخراوی کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەرانسەالمیەی لە خێوەتگەی
 شوێن.  ٤.٦٤٠چەسپ دەکات بۆ 

  هێشتا ئاو لە ڕێگەی شوێن.  ٤٠٠٠ وحەمام بۆتازەکردنەوەی ئاسانکاریەکانی تەوالێت ، هاوکاران بەردەوامن لە ١حەمام عەلیل لە خێوەتگەی
ئاوی چەسپ کردووە چارەسەرکردنی )یونیسێف( یەکەیەکی یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن  وڕێکخراوی نەتەوەتانکەری ئاوەوە دابین دەکرێت، 

 بۆ پڕکردنەوەی کورتهێنانەکە. مەتر سێجا لە ئاوی خاوێنی ڕۆژانە  ٥٠قەبارەی بۆ بەرهەمهێنانی 

  چارەسەرکردنی ئاو بۆ ناوچەی ووێستگەیەکی بۆ چەسپکردنی پالن دادەنێت مندااڵن )یونیسێف( ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەروەها
چارەسەرکردنی ئاو لە ووێستگەکانی سەرچاوەی ئاوی زیاتر بۆ ئاو کردنە تانکەر تاوەکو موسڵ بۆ دابین کردنی ئەبو سەیف لە ناو ڕۆژئاوای 

 نۆژەندەکرێنەوە. ناوچەکە 

 لە  سێجا مەتر ١.٤٠٠ وبە قەبارەی لە ڕۆژهەاڵت سێجا مەتر ٣.١٠٠قەبارەی  بە ی ڕۆژانەئاو بۆ دابین کردنینکەر بەردەوامە ئاو خستنە تا
 . موسڵ ڕۆژئاوای

 لە شوێن شوێن ٥٦٤و، تەنگەتاویەکانوشوێنە خێوەتگەکان لە سەرانسەری  وحەمام ئامادەکراونشوێنی ئامادەکراوی تەوالێت  ٧٢.٧٩٧ 
 ئاوارە.  ٤٤٠.١٦٦کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان، بۆ ئەگەری خزمەتکردنی 

  دووبارە خەزن کراوەتەوە؛ کاری نۆژەنکردنەوەی دەستی پێکردووە بۆ یەکەکانی غەزەالنی چارەسەرکردنی ئاوی ئەلووێستگەی
 خەزنکردنەوەی تۆڕی ئاوی حەمدانیە.  بەردەوامە لەسەروکار ئیش . وحەمدانیەبەرتلە  چارەسەرکردنی ئاو لە

 
 بۆشاییەکان وڕێگریەکان: 

  کارەبا، لەکارکەوتنیبەرەنگاریەکانی کە پەیوەندیان هەیە بە توانای دەستگەیشتن بە یەکەکانی چارەسەرکردنی ئاو بەهۆی لەکارکەوتنی 
  تانکەرەکانی ئاو لەالیەن هێزەکانی ئاسایش لەم هەفتەیە ڕاپۆرت کراون.  ڕێڕەوی مەکینەکانی پەمپی ئاو والدانی

  ئاوی هەڵگیراوی بۆ گەیاندنی بەپەلە دەمێنێتەوە، کردنی ئاو وەك ڕێگریەکی رووێستگەکانی چارەسەپاڵپشتی کردنی دارایی بۆ نۆژەنکردنەوەی
 بەردەوام. 

 لە ناو ڕۆژهەاڵتی  مێنێتەوەدەنیگەرانیەك وەك  بەردەواموخاوێن کردنەوە لە ناو قوتابخانەکان  ی خاوێنکورتهێنانەکانی ئاسانکاریەکانی ئاو
   موسڵ. 

 

 پاراستن

 : پێویستیەکان

  هاوکاری تایبەت بۆ ئەو کەسانەی کە خاوەن پێداویستی تایبەتین دابین کردنی پێویستیەکی بەپەلە هەیە بۆ
 ە. ینەرگیزلناو خێوەتگەی لە 

  کاتی حەمام عەلیل بۆ گواستنەوەی کاتی لە شوێنی باڵوکردنەوەی زانیاری پێویستیەك هەیە بۆ بەهێزکردنی
کۆبوونەوەی بۆ  وعەقرەببادوش لە خاڵەکانی ئاوارەکان، بەتایبەتی ڕێگاکانی  درێژاییبە وئاوارەکان 
 ئاوارەکان. 

  نزیك لە بەرەکانی لە ناوچەکانی  لە ماوەی دابەشکردنەکان لەالیەن هاوکارانپاراستن  گشتاندنیوفراوانکردنی بۆ زیادکردن پێویستیەك هەیە
 شەڕ. 

  هاوەڵ.  وکوڕانی بێبۆ کچان چاودێری جێگرەوەی تەنگەتاوی لەسەر بنەمای خێزانی خزمەتگوزاریەکانی پێویستیەك هەیە بۆ 

  خێوەتگە.  وناوچەکانی دەرەوەیجەدعە لە ناو خێوەتگەی ی بۆ پاراستنی مندااڵن یئامادەزیادکردنی پێویستیەك هەیە بۆ 

  لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت بریتی یە لە پێویستیەکی بەردەوام.  وپاكکردنەوەی مینپەروەردە لەسەر مەترسی مین 

 
 :بەهاناوەچوون

  ڕێگاکانی ئاوارەبوون. بە درێژایی ئاوارەکان پاراستن ئامادەییان زیاد کردووە لە خاڵەکانی کۆبوونەوەوەی هاوکارانی 

١.٣١٤.٧٦٩ 

دەرەوەی خێوەتگەکان کەس لە  

 بە پێدانیهاوکاری کراون 

وخاوێن ئاو تەواوی  هاوکاری

 وپاك وخاوێنی لەو کردنەوە

   ی تشرینی یەکەم١٧ کاتەوەی

٦٥٩.٦٤١ 
هاوکاری پاراستنیان  کەس

 کاتەوەی لەووەرگرتووە 

تشرینی یەکەمی ١٧  
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  کەس لەالیەن تیمەکانی  ٩٧.٩٤٤ هاوکارانی پاراستنەوە هاوکاری کراون؛کەس لەالیەن  ٦٥٩.٦٤١ی تشرینی یەکەم، ١٧لەو کاتەوەی
 ١٦.٥٥٠و وکۆمەاڵیەتی گشتیهاوکاری کراون بە پێدانی هاوکاری دەروونی  کەس ٢٤.٥٣٩. هاوکاری کراون چاودێری کردنی پاراستنەوە

      بۆ هاوکاری کردنی تایبەت.  تیمە گەڕۆکەکانی پاراستنلەالیەن  ونڕەوانەکرا حاڵەت

  ی ١٧لەو کاتەوەی ئەنجام دراون پاراستنی بەپەلە هەڵسەنگاندنی  ٤٤، ودەرەوەی خێوەتگەڕێگای موسڵ، لە دامەزراوەکانی ناوەوە بە درێژایی
 . ٢٠١٦تشرینی یەکەمی 

  ،منداڵ ٣.٥٩٣کوڕ( هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە، و٥.٤٢٢کچ و ٤.٦٦٩) ١٠.٠٩١لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
، ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧کوڕ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. لەو کاتەوەی ١.٦٧٠کچ و ١.٩٢٣)

 ٤٥.٣١٩منداڵی تر ) ٩٢.٦٢٨کوڕ( هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. ٦٠.١٦٥کچ و ٥٤.٤٤٠منداڵ کە دەکاتە ) ١١٤.٦٠٥
 کوڕ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. ٤٧.٣٠٩کچ و

  ڕابردوودا تۆمارکرابوون،  ( لە هەفتەیکوڕ٢٤٤کچ و١٧٤کە دەکاتە ) منداڵی بێ هاوەڵ وجیابۆوە لە خانەوادەکانیان ٤١٨ڕابردوودا، لە هەفتەی
منداڵی بێ هاوەڵ  ١٩٦. ٢٠١٦ی ی تشرینی یەکەم١٧( لەو کاتەوەی کوڕ ١.٤٦٥ کچ و ١.٢٨٦منداڵ ) ٣.٠٧٠بەمەش کۆی گشتی دەگاتە 

منداڵ ١.٢٦٦، بەمەش کۆی گشتی دەگاتە بوونەوەکوڕ( لەگەڵ خێزانەکانیان بەیەکتر شادکرا١٢٠کچ و٧٠وجیابۆوە لە خانەوادەکانیان کە دەکاتە )
کوڕ( کە نیگەرانیەکانی پاراستنیان  ١٨٣کچ و١٩٢منداڵ )٣٧٥ هەروەها .٢٠١٦ی ی تشرینی یەکەم١٧کوڕ( لەو کاتەوەی  ٧٤١کچ و٥٢٥)

( لەو کوڕ ٣.٨٩٤کچ و٣.٣٧٨کە دەکاتە )منداڵ  ٧.٢٧٢هەیە ڕەوانەکرابوون بۆ خزمەتگوزاریە تایبەتیەکان، بەمەش کۆی گشتی دەگاتە
 .  ٢٠١٦ی ی تشرینی یەکەم١٧کاتەوەی 

  ( کوڕ ١٣٩پیاو و٣٥کچ و٧٢١ئافرەت و ٩٤٣کەسیان کردووە کە دەکاتە ) ١.٨٣٨هاوکارانی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی هاوکاری
سەالمەتی توندوتیژی لەسەر ووردبینی حەوت توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی.  لە ڕێگەگرتن لەسەر خزمەتگوزاریەکانیبە پێدانی زانیاری 
 ٤٨٢کە تیایاندا لەوانە کەس،  ٦٦٣بۆ دابین کرابوو دەروونی هاوکاری . ودەرەوەی خێوەتگەکانلە ناوەوە تۆمارکرابوون بنەمای ڕەگەزی 

مەشقیان وەرگرتووە  کچ، ٤٠٠وئافرەت  ٦١٨کەس لە ئەندامانی کۆمەڵگا، لەوانە  ١.٠٠٠نزیکەی . کوڕ ٢٦و پیاو ١٨و کچ ١٣٧وئافرەت 
وتیژی لەسەر بنەمای لەبارەی توندئافرەتان  کەرەستەی ٩٨و، وڕەوانەکردنەکانلە توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی لەسەر ڕێگەگرتن 

 ەو خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن. لەسەر ئزانیاری لەگەڵ پێدانی دابەشکرابوون ڕەگەزی 

  لە هەموو ئەو ناوچانەی کە دەتواندرێت دەستیان  مینپەروەردە لەسەر مەترسی مین هەڵگرتنەوە بەردەوامن لە گەیاندنی کاری هاوکارانی
لە پارێزگای نەینەوا لە مین پاککردۆتەوە لە مانگی مەتری چوارگۆشەیان  ١٢٤.٨٥٠هاوکاران  .شاری موسڵلە دەوروبەری  پێبگەێندرێت

 درابوون.  وکاریگەری ئەنجامهەڕەشە هەڵسەنگاندنی  ١٣، ڕابردووداهەفتەی لە ماوەی . ٢٠١٧شوباتەوە بۆ ئاداری 

 

 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  هەبووە لەسەر چااڵکیەکانی پاراستن لە ناو خێوەتگەکانی حەمام عەلیل لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا.داخستنی پرد کاریگەری 

 گەڕانەوەی پێش وەختەی ئاوارەکان دەدات بۆ ئەو ناوچانەی کە سەالمەت نین لە ناو ڕۆژئاوای  وگوزەران هانیفەتە سنوردارەکانی ژیان ردە
  موسڵ. 

  نیگەرانیەکی بەرچاو دەمێنێتەوە وئاسایش وەكەڕەمەکی لە دوای پڕۆسەی پشکنینی ئەمن شێوەیەکی هدەستبەسەرکردنی مندااڵن بە. 

  ناو هەندێك لە خێوەتگەکان.  وحەمام لەتەوالێت خزمەتگوزاریەکانی بەهۆی دووری سێکسی  گێچەڵیمەترسی زیادی کردووە لە بارەی 

  موسڵ. لە ناو ڕۆژئاوای لە مین  وپاكکردنەوەی ناوچەئامادەییەکی سنوردار هەیە لە هاوکارانی پەروەردە لەسەر مەترسی مین 
 
 

 
 

 

 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  بریتین  منداڵ ١٢٧.١٣٠،زیانیان پێگەیشتووەموسڵەوە بەم دواییانە بەهۆی تەنگەتاوی ئەو کەسانەی کە لە نێوان
 ٧٠.٨٣٢ ژمارەیە لەو ،دانیشتوانەکە(لەسەدای  ٣٥کە دەکاتە ) یان هەیەقوتابخانە کە تەمەنی و مندااڵنەیلە

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

 بەهاناوەچوون:

 ،( بەشداری دەکەن کچ ٢٧.٣٨٩کوڕو٢٨.٩٠٩) دەکاتە ی موسڵ کە لە ناو خێوەتگەنئاوارە مندااڵنی ٥٦.٢٩٨هەمووی بەسەریەکەوە دەگاتە
خێوەتگەکانی موسڵ، لەوانە لە حەمام عەلیل وخازر وحەسەن شام وجەدعە  ناو ژینگەکانی فێربوونی کاتی لەلە بەرنامەکانی پەروەردە لە ناو 

 .ە وچەمەکۆر وقەیماوە وسەاڵحەددینیگەیارە وحاج عەلی ونەرگیزلو

 قوتابخانە دووبارە دەرگاکانیان کراوەتەوە لە ناو ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ ودوو قەزای ئازادکراوی تەلکێف وبەعشیقە، ڕێگە بە  ٣٢٠
بۆیان  ماددەکانی فێربوونلەو مندااڵنە ئەوانیش  ١٤٠.٠٠٠مندااڵنی دەرەوەی خێوەتگە دەدەن کە بگەڕێنەوە بۆ قوتابخانە. زیاتر لە  ٣٥٢.٠٠٠
 .ەدابین کراو

٤٠٨.٢٩٨ 
هاوکاری کراون بە  وکچکوڕ 

پەروەردەی تەنگەتاوی پێدانی 
 ەوەناو لە دامەزراوەکانی

 ودەرەوەی خێوەتگە
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  ،لە چااڵکیەکانی پەروەردەی نافەرمی  ناونووسکرابوون( کە تازە نکچان یلەسەدا ٤٨منداڵ کە دەکاتە ) ٢.٩٠٠لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا
 لە ناو خێوەتگەکان. کە بەرجەستەن فێربوونی کاتی ژینگانەیئەو  ناو لە

   بۆیان دابین کراوە.  قوتابخانەکانی جەدعە ناو منداڵ کەرەستەکانی قوتابیان لە ٤.٦٠٠زیاتر لە  

  بە تەواو  وهەرزەکارانە تاکوبۆ دڵنیاکردنەوەی مندااڵن گروپی پەروەردە دووبارە نەخشە دادەنێت بۆ الفیتەکانی سەنتەری زانیاری ئاوارەکان
 . ونهێنینتێبگەن لەوەی کە خزمەتگوزاریەکان بەخۆڕایی 

  بۆ  وهاوکارانی سەقامگیرکردنمین ستاندەر ڕێککەوتنیان لەسەر کراوە لەگەڵ ئاژانسەکانی هەڵگرتنەوەی  وشوێنەکانی کرداریڕێ
کاریان پێدەسپێردرێت بۆ پاککردنەوەی قوتابخانەکان لە ماددە ژەهراویەکان ئەم هاوکارانە لەوانە بەهاناوەچوونی پەروەردە لە ڕۆژئاوای موسڵ، 

 بە شێوەیەکی زۆر زیانیان پێگەیشتووە. کە ئەو قوتابخانانەی  ودووبارە بنیاتنانەوەی
 
 

 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  ومامۆستایان دەگەێنێتلە ژینگەکانی فێربوونی ڕەشماڵی زیان بە ئامادەی قوتابیان پلە بەرزەکانی گەرما . 

  بەڕێوەبەرایەتی ناگات ناوەندی لە ناو خێوەتگەی شەهامە لە ناو سەالحەددین دەستیان بە هیچ پەروەردەیەك قۆناغیقوتابی  ٢٠٠زیاتر لە .
ەدوای پەروەردە نەیتوانیوە پەرتووکەکان یان مامۆستاکان دابین بکات بۆ هاوکاری کردنی ئەم قوتابیانە لە ئەنجامدانی کۆتا تاقیکردنەوەیان. ب

  هاوکارانی ڕێکخراوی ناحکومی بۆ دەرفەتەکانی فێربوونی نافەرمی.  چارەسەریەکان گەڕاون لەگەڵ 
 

  وپەلەکانکەل  

 شوێنی کۆگای باو کە بەرجەستەیە:

  لە شوێنی  دووجا مەتر ١٥.١٤٧قەبارەیوپەل گروپی کەل  ،وپەلجیاوازی کەل بنکەی  ١٤لە سەرانسەری
   . تەنگەتاویبۆ بەهاناوەچوونی ڕێکخراوە مرۆییەکانەوە لەالیەن بۆ بەکارهێنانی لەبەردەستدایە کۆگای باو 

 :بەهاناوەچوون

  تەن  ٦.١٥٤مەتر سێجا لە کەل وپەلەکانی فریاگوزاری، کە هاوتایە بە ٣٣.٢١٧، کۆی گشتی٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧لەو کاتەوەی
ڕێکخراوی  ٣٤بە ناویتەن مەتر(  ١.٥٥٠مەتر سێجا کە دەکاتە ) ٦.٦٨٣، وقەبارەی کەل وپەلەوە وەرگیراوەمەتر لەالیەن گروپی 

  . گواستراوەتەوە مرۆییەوە

  بە ناوی ، وپەلی فریاگوزارین مەتر لە کەل تە ١.٥٣٤مەتر سێجا خەزن دەکات کە هاوتایە بە  ١٠.٣٥٨قەبارەی ئێستادا  وپەل لەگروپی کەل
 مرۆییەوە. لە هاوکارانی  ٢٣

  لە کۆگای باو نەکانیێشوبۆ دامەزراندنی ڕێکخراوی ناحکومی هاوکارێکی ڕێککەوتن لەگەڵ لە کۆتا هەنگاوەکانی دایە  وپەل لەگروپی کەل 
بەساتین ئەل ناو خێوەتگەکانی شوێنەکانی کۆگا لە بۆ دامەزراندنی هەن پالنە سەرەتاییەکان هەروەها . وزلێکان ١نەرگیزلیە ناو خێوەتگەکانی

 . وسەالمیەشوك 
 

  :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  گەیارە بە کراوەیی دەمێنێتەوە. ی ئایار، هەرچەندە پردی ٢ڕۆژی پردی نەمروود داخراوە لەو کاتەوەی گۆڕان لە ئاستەکانی ئاو، بەهۆی
هاوکاری کردنی ڕێکخراوەکان لە پێش  وئامادەیە بۆبە پردەکانی پەڕینەوە لە چاودێری کردنی دەستگەیشتن  وپەل بەردەوامەگروپی کەل 

 لە ڕۆژئاوای موسڵ.  تەنگەتاوی وپەلەکانی فریاگوزاریکەل وەختە دانانی 
 

 

 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 
 

 بەهاناوەچوون:

 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 
 

 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مەترسێجا ٥٠٩
م لە وپەلی مرۆییلە کەل  

 هەفتەیە وەرگیراوە

 ڕۆژانە
ڕێکخراوە  یکردن هاوکاری

هاوکاری پێدانی بە ناحکومیەکان 
 ەیژێرخانی پەیوەندی کردنی

 ەکانمرۆیی
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 وخزمەتگوزاریە باوەکانهەماهەنگی   
 بەهاناوەچوون:

  ،پەیوەندی تەلەفۆنی ئەنجام ١.٥٠٩سەنتەری زانیاری ئاوارەکانی عێراقلە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
ئەنجام درابوون بە  ٢حەمام عەلیل لە خێوەتگەی پەیوەندیەکان  کە پەیوەندیان بە موسڵەوە هەبوو.داوە 

 وپێویستیەك بۆکێشەکانی کارەبا، ، وئاوخۆراك جۆرێتی شێوەیەکی سەرەکی نیگەرانیان هەبوو لەبارەی 
بە شێوەیەکی ناڕەزایەتیەکان  شوێنی تەنگەتاوی بنکەی ئاسمانی گەیارە،کەل و پەلە ناخۆراکیەکان. لە 

رەی کاش، خۆراك پاداوایەکان بۆ نی کارەبا بوو لە ناو ڕەشماڵەکان، هەروەها سەرەکی لەبارەی نەبوو
خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان  وداوایەکان بۆلە ئاوی خاوێن کورتهێنانەکان پەیوەندیەکان هەبوون سەبارەت بە لە موسڵەوە، . وهاوکاری یاسایی
 سەبارەت بە کەسە وونبووەکان.  وهاوکاری یاسایی

  ڕێکخەرانی گەڕۆکی مەیدانی لیژنەی هەماهەنگی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی ٢٠١٧ ئایاریەوە بۆ مانگی  ٢٠١٦لە مانگی تشرینی دووەمی ،
شاری موسڵ لەگەڵ دەستگەیشتن بە  وباشوری ڕۆژهەاڵتیوباشور بۆ باکور، ڕۆژهەاڵت،  بەپەلە ئەنجام داوەکاروانیان  ٢٠٩عێراق 

(؛ ١٨(؛ حەمدانیە )٩(؛ تەلعەفەر )١٤(؛ لە تەلکێف )٢٧شوێن لە ناو خودی هەمان ناوچەکان، لەوانە: لە بەعشیقە ) ٢٢١کاربەدەستان لە 
(. ڕاپۆرتەکانی سەبارەت بە مرۆیی ٢٠(؛ وحەمام عەلیل )١٢)(؛ ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ ٢٢(؛ گەیارە )٣٠(؛ ئەل شورە )٣٠نەمروود )

ەی میکانیزمەکانی هەماهەنگی ئێستا وڕاپۆرتە پوختەکانی هەمەالیەنە کە دابین کراوە بۆ ڕێکخراوە وپاراستن ودەستگەیشتن ڕێکخراون لە ڕێگ
 ناحکومیەکان. 

  ،ئەنجام داوە بۆ چوار شوێنی دیاریکراو، لەوانە دوو کاروانیان دوو لە ڕێکخەرانی مەیدانی لە ناو خودی ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
لە  ٣٨کاری کردووە بە ، وئەل عەقرەبیەرمووك موسڵ، لە ناو ڕۆژئاوای شوێنە تازەکەی گواستنەوەی کاتی ئاوارەکان عەلیل، حەمام 

راوەکانی ناحکومی ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان، چوار لە ڕێکخ وسێ لەمەدەنی، کارگێڕی لە هاوکارانی  ١٢کاربەدەستانی ئەم ناوچانە )
 (. هاوکارانی پاسەوان لە ١٧وڕێکخراوی ناحکومی، هاوکارانی  ودوو لەنێودەوڵەتی، 

 

 وڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

 .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت 
 

 هەماهەنگی کردنی گشتی

 
بە بەردەوامی  وڕێکخەری مرۆیی سەربازیوکەسایەتی کوردستان  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 لەگەڵ مرۆیی بە هەماهەنگی  فریاگوزاری وئەمن وئاسایشی کارمەندانیهاوواڵتیان 

 
 

 

 

 

 ڕۆژانە
بەدواداچوونی ئاوارەبوون لە 

ی ١٧کاتەوەی موسڵەوە لەو
 تشرینی یەکەم

 

 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  تایبەتشێوەیەکی 

بەشێکی زۆری باکوری عێراق، لەوانە پارێزگاکانی ناوچەکانی دیالە وکەرکوك و سڵ،داعش، بەیەکەوە لەگەڵ گروپە چەکدارەکان، هێرشیان کرد وکۆنتڕۆڵی دووەم گەورەترین شاری عێراقیان کرد مو
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 پچڕاندنی دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، وکۆت وبەندی خراپمرۆڤ، 
 . شوێن لەسەرانسەری وواڵت ٣.٧٠٠اقی لە ئێستادا ئاوارەبوون لە ملیۆن عێر ٣ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە. زیاتر لە  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. 
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