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                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

  (2017 ئایاری ی28 –ئایاری 22)  35ڕاپۆرتی بارودۆخ  ژمارە. 

 
 

ئەم ڕاپۆرتە بەردەست دەبێت لە کاتێك کە  کراوە. مرۆیی ئامادەکاروباری ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی 
لیستێك لەم ڕاپۆرتە بە  وشوێنەکان کەلەگەڵ ژمارەکان ڕاپۆرتە بەردەوام لە گۆڕاندایە، زانیاری لە ناو ئەم  ،خێرایی پەرەدەسێنێت بەوبارودۆخەکە زانیاری باڵوەی پێدەکرێت. هەروەها، 

 . دەردەچێت ٢٠١٧ حوزەیرانیی ٥ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .دەرچوونی یانی خوێندنەوەی ئەم ڕاپۆرتەلە گۆڕاندابن لە کاتی لەوانەیە دانراون 

 هەواڵە سەرەکیەکان

 لەالی بەردەوام خەڵکی ئەم هەفتەیە،  لە ماوەی
 بە گوێرەی .ئاوارەبوون شاری موسڵڕۆژئاوای 

، وکۆچبەرانی حکومەتوەزارەتی کۆچ لێدوانی 
ڕۆژئاوای دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی لەو کاتەوەی 

، کۆی گشتی ٢٠١٧شوباتی ی ١٩موسڵ لە ڕۆژی 
موسڵ ڕایانکردووە لە ڕۆژئاوای کەس  ٥٩٧.٨٧٦
  ئایار.ی ٢٨لە ڕۆژی 

  دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ لە لەو کاتەوەی
، هەمووی ٢٠١٦تشرینی یەکەمی ی ١٧ڕۆژی 

لە شاری موسڵەوە کەس  ٧٧٤.٠٢٦بەسەر یەکەوە، 
 .ی ئایار٢٨لە ڕۆژی ئاوارەبوون 

   دەستیان ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان هەروەك
پێکرد بۆ جەختکردنەوە لەسەر ناوچەی گەڕەکی 

 ٢٦ی انلە ڕۆژ وگەڕەکەکانی نزیكکۆنی موسڵ 
 توندیبە حکومی دەسەاڵتدارانی ، ی ئایار٢٧و

 ئەم ناوچانەتاکو لە هاوواڵتیان کرد داوایان 
سەالمەت بکەونە ڕێ.'  وبەرەو ناوچەیبەجێبێڵن 

لەو پاراستنی هاوواڵتیان دەمێننەوە بۆ نیگەرانیەکان 
لە ناوچانەی کە لە ژێر کۆنتڕۆڵی داعشن 

دەخەملێندرێن کەس  ١٨٠.٠٠٠موسڵ: ڕۆژئاوای 
ژیان کە لە ناوچەی گەڕەکی کۆنی موسڵ 

گەڕەکی کۆنی لە باکوری بەپەلە دەگوزەرێنن 
 موسڵ.

 
 
 
  

 
 

.٠٠٠٩٥٩٢.  
هاوکاری کراون بە ەس ک 

پاکێجەکانی پێدانی 

بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی 

 وئاو وکەل وپەلەکانیخۆراك 

لە ناوەوە  پاك وخاوێنی

 )لەو خێوەتگەکانودەرەوەی 

ی تشرینی ١٧ کاتەوەی

 (٢٠١٦ی یەکەم

١.٣٥٥.٠٠٠ 
خێوەتگەکان لە دەرەوەی  کەس

 هاوکاری کراون بە پێدانی

وخاوێنکردنەوە ئاو  هاوکاری

 کاتەوەی لەووپاك وخاوێنی )

 (٢٠١٦ی ی تشرینی یەکەم١٧

.٠٠٠٩٤٩  
 اوێژکردنەکانیکەس ڕ

 )لەوان وەرگرتووە پزیشکی
ی تشرینی ١٧ کاتەوەی
(٢٠١٦ی یەکەم  

٨٠١.٠٠٠ 
بە هاوکاری کراون کەس 

کەل پێدانی کەرەستەکانی 

)هەروەك  وپەلە ناخۆراکیەکان

یەکەمی تشرینی ی ١٧لە 

٢٠١٦) 

٠٠٠.٧٤٧  
لە شاری اوارەبوون، ئکەس 

ڕۆژی موسڵەوە هەروەك لە 

، بە ٢٠١٧ی ئایاری ٢٨

لێدوانی حکومەتی گوێرەی 

، وەزارەتی کۆچ عێراقی

   وکۆچبەران( 

٣٥٨٨.  
خزمەتگوزاری  بە شوێن
لە ناو لەبەردەستدان  تەواو

وشوێنە  خێوەتگە١٩
 هەروەك لە) تەنگەتاویەکان

(٢٠١٧ ی ئایاری٢٨  
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  ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی
 ٦.٠٠٠نزیکەی ، تێکڕای وکۆچبەرانوەزارەتی کۆچ لێدوانی بە گوێرەی  –لە الی ڕۆژئاوای شاری موسڵەوە ئاوارەبوون لە تەواوی ئەم هەفتەیە خەڵکی 

 شاری موسڵ. ەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان، لە باشوری حشوێنی بە ڕێگەی تێپەڕبوون ڕۆژانە کەس 
 

کەس لە ڕۆژئاوای شاری موسڵەوە  ٥٩٧.٨٧٦، کۆی گشتی ٢٠١٧شوباتی ی ١٩لە ڕۆژی موسڵ ئۆپەراسیۆنی ڕۆژئاوای دەستپێکی لەو کاتەوەی 
موسڵ ئۆپەراسیۆنی دەستپێکی لەو کاتەوەی لە هەفتەی ڕابردوودا ڕایانکردووە. کەس  ٤٦.٦٤٣هەندێك لە  –ئایار ی ٢٨هەروەك لە ڕۆژی ڕایانکردووە 

لێدوانی بە گوێرەی ئایار. ی ٢٨ڕۆژی لە لە شارەکەوە ئاوارەبوون کەس  ٧٧٤.٠٢٦، هەمووی بەسەر یەکەوە، ٢٠١٦تشرینی یەکەمی ی ١٧لە ڕۆژی 
 ی ئایار. ٢٨لە ڕۆژی  وڕۆژئاوای موسڵبۆ هەردوو الی ڕۆژهەاڵت هەموویان گەڕاونەتەوە  کەس، ١٧٦.٣٩٥حکومی کە 

 
ی ٢٧وی ٢٦ انیلە ڕۆژ وگەڕەکەکانی نزیكناوچەی گەڕەکی کۆنی موسڵ جەختکردنەوە لەسەر دەستیان پێکرد بۆ ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان  هەروەك

بپەڕنەوە بە شەڕ  ولە بەرەیداعش بەجێبێڵن ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی داوایان لە هاوواڵتیان کرد کە بەپەلە بە توندی دەسەاڵتدارانی حکومی ، ئایار
وشوێنەکانی ڵەکانی کۆبوونەوە اخ، نهە ناوچەی کۆبوونەوە نۆ کە کۆی گشتیئایار، ی ٢لە ڕۆژی هەروەك ڕێگا ئارامەکانی کە دامەزراون.' درێژایی 
لە )شوێنی کۆبوونەوەی( ڕوباری دیجلە، ڕۆژئاوای لەالی حەوت شوێن لە ناو شاری موسڵ: ڕێگاکانی ئاوارەبوون بە درێژایی ئاوارەکان  پشکنینی

عەقرەب )شوێنی ، فڕۆکەخانەی موسڵ )خاڵی کۆبوونەوە(موسڵ )ناوچەی کۆبوونەوە(، هێلی ئاسنینی ووێستگەی (، ثورە )خاڵی کۆبوونەوەئەلنەجار، 
ڕۆژهەاڵتی ڕوبارەکەوەن، دوو شوێن لەالی لەو کاتەی )شوێنی پشکنینی ئاوارەکان(، حەمام عەلیل ئاوارەکان( و پشکنینی ئەبو سەیف )شوێنی پشکنین( 

دوو شوێن لە ونەوە و شوێنی پشکنینی ئاوارەکان(. و پردی پێنجەم )خاڵی کۆبوپشکنینی ئاوارەکان( لە دارستانەکانی موسڵ )خاڵی کۆبوونەوە و شوێنی 
هێزەکانی کە لەالیەن سەرئاوکەوتوو پردی بە بەکارهێنانی ئاوارەبوون  تازەی یەکیڕێگادامەزراندنی دوابەدوای دامەزراون ناو ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ 

 وجیا لەوەشبەیەکەوە دەبەستێتەوە  وڕۆژهەاڵت موسڵڕۆژئاوا پردە نوێیەکە . ناوچەی گەڕەکی کۆنی موسڵئاسایشی عێراقیەوە دامەزراوە لە باکوری 
  ملمالنێ. هاوواڵتیانی ئاوارە بۆ دەرەوەی ناوچەکانی گواستنەوەی بۆ ئاسانکاری کردنی بەکارهێندراوە سەربازیە، بۆ بەکارهێنانی 

 
ناوچەکانی کۆبوونەوەی  دابین دەکرێت لەبەپەلە بەردەوام تەنگەتاوی هاوکاری لێشاوی ئاوارەکان: بەهاناوەچوونی بەردەوامن لە هاوکارانی مرۆیی 

، ئاسانکاریەکانی خاوێن کردنەوە، ژەمە ئامادەکراوەکانپشکنینی ئاوارەکان، لەوانە  ولە شوێنەکانیئاوارەکان، لە خاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان 
کاروانەکانی بۆ لە ئەستۆگرتنی بەردەوام دەدرێن شوێنێك بکرێت. هەوڵەکان  ولە هەرلەگەڵ ئەوەشدا، . وشوێنی سێبەرپزیشکیەکان خزمەتگوزاریە 

لە هەر هاوکاری تەنگەتاوی. دوابەدوای دابەشکردنی لە نزیك بەرەکانی شەڕ، ت بۆ ئەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێهەڵسەنگاندن 
وئەو ماونەتەوە، لە ماڵەکانی خۆیان بەو کەسانەی کە کە دەستیان بگات ش ئامانجیانە ، هاوکارانی مرۆییبدەن ودەستگەیشتن ڕێگەێك بارودۆخەکان شوێن

 کە دەگەڕێنەوە بۆ ئەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت.  کەسانەشی
 

ئەو ناوچانەی کە تازە پێگەیشتووی  وهاوواڵتیانی زیانخێزانە ئاوارەبووەکان لە نێوان ویست دەبن، زۆر پێ وپاراستن بەردەوامپێویستیە مرۆییەکان 
، کە ەکانخراپبارودۆخە  ژێر لە زۆربەی جارڕاکردن خەڵکی بەردەوامن لە کە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت.  وئەو ناوچانەشیئازادکراونەتەوە 

لەو ناوچانەی کە لەالیەن داعش کۆنتڕۆڵکراون پاراستنی هاوواڵتیان دەمێننەوە بۆ . بەتایبەتی، نیگەرانیەکان پلە بەرزەکانی گەرماخراپتریش بووە بەهۆی 
کەس  ١٨٠.٠٠٠هەندێك لە  – ودەرمانەکان ڕاپۆرتکراونئاوی خواردنەوەی خاوێن ئاسایشی خۆراك نیە، نەبوونی لەوێ لە ڕۆژئاوای موسڵ، 

 گەڕەکە کۆنەکەی موسڵ. باکوری  لەژیان بگوزەرێنن  موسڵ وگەڕەکەکانگەڕەکی کۆنی ناوچەی هێشتا لە ناو دەخەملێندرێن 
 

ی ئایار، ٢٣بۆ نیشتەجێکردنی ئاوارە تازەکان. لە ڕۆژی لەوەی کە توانای تەواو هەیە بۆ دڵنیابوون بنیاتنانی خێوەتگە وفراوانکردنی شوێن بەردەوامە 
ڕۆژهەاڵتی ەالی شاری موسڵەوە دوورە، لکیلۆمەتر لە باشوری  ٣٠حەمدانیە/نەمروود، کە لە قەزای ، دەرگای کرایەوە ١ئەلسەالمیەخێوەتگەیەکی تازە، 

ە پارێزگای نەینەوا، بریتی یە لە زێلیکان، لئایار، ی ٢٥هەروەك لە ڕۆژی کەس.  ١١.٠٠٠بۆ نزیکەی توانای هەیە خێوەتگەکە  –ڕووباری دیجلە 
ڕەشماڵە خێزان. لەگەڵ ئەوەشدا،  ٤.٣٠٠سەرەتایی هەیە بۆ نیشتەجێکردنی توانایەکی شوێنەکە  –تاکو تەواو بکرێت شوێنی تەنگەتاوی تازەترین 

زیاتر لە نیشتەجێکردنی خێوەتگە بەرجەستە دەبێت بۆ توانای تەواوی لەوێ ، ١دراوسێ ی سەالمیە ، خێوەتگەیەکی٢ئەلسالمیە لە دانراون سەرەتاییەکان 
خێزانی بە خزمەتگوزاری شوێنی  ٨.٣٥٨ئایار، ی ٢٨ڕۆژی لە  وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی گروپی ڕاپۆرتی بە گوێرەی کەس،  ٣٠.٠٠٠

 وشوێنی تەنگەتاویخێوەتگە  ٢٧لە ناو کەس  ٣١٨.٧٤٥هەندێك لە جیاجیا. شوێنی  ١٩لە بۆ بەکارهێنانی بەپەلە تەواوەوە بەرجەستە کرابوون 
  ژیان دەگوزەرێنن.  وشوێنە نافەرمیەکانلە ناو کۆمەڵگا خانەخۆێکان ئەو کەسانەی کە دەمێننەوە ، لەگەڵ وحەوێجەلە موسڵ لە هەردوو نیشتەجێکراون 

 

وخاوێن گروپی ئاو  هاوکارانی لە ناو شاری موسڵ،بەرچاوی مرۆیی دەمێنێتەوە نیگەرانیەکی وەك خواردنەوەی خاوێن ئاوی کورتهێنانەکان لە هەروەك 
لە ماوەی دوو هەفتەی لیتری ڕۆژانە ملیۆن  ٦.٤ملیۆن لیتری ڕۆژانە بۆ  ٤.٥لە زیادکردووە کردنی ئاوی ڕۆژانەیان  وپاك وخاوێنی دابین کردنەوە

لیتر خراوەتەوە ملیۆن  ٣.٦٢، لەو کاتەی شاری موسڵ ودەگەێندرێتە ڕۆژئاوایدەخرێتە تانکەری ئاو ملیۆن لیتری ئاو  ٢.٧٨ڕۆژانە، ڕابردوودا. 
 بۆ ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. تانکەری ئاو 

 

 ١.٦ڕەوانەکردن بە ، لەگەڵ زیادبوونی حاڵەتەکانی مێنێتەوەدە یبەرچاوی مرۆیوەك نیگەرانیەکی بەردەوام  زەبری دەروونیقوربانیانی  ڕێژە بەرزەکانی
بۆ  گواسترابوونەوەکەس  ١٢.٧١٤، ٢٠١٧ ی ئایاری٢١و ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧ە نێوان ل لەسەدا لە ماوەی دوو هەفتەی ڕابردوودا.

لەو کاتەوەی  ژئاوای شاری موسڵەوە ڕەوانەکراونکەس بەتەنها لە ڕۆ ٦.٥٨١ لەم ژمارەیە ،تەنگەتاویبۆ وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی  کاننەخۆشخانە
کەس  ٢.٧٥٧ئایار، ی ١٩ڕۆژی  لەهەروەك و ٢٠١٧موسڵ لە مانگی شوباتی ڕۆژئاوای ئۆپەراسیۆنی دەستپێکی لەو کاتەوەی . ٢٠١٧ی شوباتی ١٩

   . چارەسەرکرابوون لە ڕۆژئاوای موسڵلە نزیك ناوچەکانی بەرەی شەڕ زەبری دەروونی لە خاڵەکانی سەقامگیرکردنی 
 
 
 
 

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

 بەپەلە بەهاناوەچوونیمیکانیزمی 

  ویستیەکان:پێ 

 پشکنینی  وشوێنەکانیخاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان  وئەو خێزانانەی کە دەگوازرێنەوە لە هەمو
تەواوی پێداویستیەکی ناوەچوونی بەپەلەی سووك وەردەگرن. میکانیزمی بەهاکەرەستەکانی ئاوارەکان 

وخاوێنی وکەرەستەکانی پاك کەرەستەکانی ئەویش تیایدا لەوانە میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە، کە 
 . وشوێنە تەنگەتاویەکانناو خێوەتگەکان گەیشتوونەتە کە خەڵکی دابین کراوە لەو کاتەی ، ئافرەتان

 

 بەهاناوەچوون: 

  کەرەستەی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەر  ١٥.٨٣٤لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە
 دابەشکردنهەفتەی ڕابردوو، لەم هەفتەیە  بەمنداڵ. بە بەراورد  ٤٧.١٩٧کەس لەوانە  ٨٥.٥٠٣خێزان کە سوود دەگەێنێت بە  ١٤.٢٥٠

لە گەڕەکەکانی باکوری بوونەوەیەکە لە ژمارەی ئاوارەکان، بەتایبەتی کەمئەمەش ڕەنگدانەوەی بەبەراورد بە هەفتەی ڕابردوو، کەمتر بوو 
لە ناو خێوەتگەکانی هاوکاری کرابوون میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە سوودمەندبووانی لەسەدای  ٤١زیاتر لە شاری موسڵ. ڕۆژئاوای 

لە ەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان، لە ناو شوێنی حهاوکاری کرابوون سوودمەندبووان  لەسەدای ٣٧و، وحاج عەلیبنکەی ئاسمانی گەیارە 
عەبەر، لە خاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان لە هاوکاریان وەرگرتووە هەروەها خەڵکی . ولە خێوەتگەپێشوازی کردنی ئاوارەکان سەنتەری 

 . وخێوەتگەی نەرگیزلیە وخێوەتگەی دیبەگەحەسەن شام ، خێوەتگەی وبادووش وخێوەتگەی خازرعەقرەب خاڵی پشکنینی 

 کەرەستەکانی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەرهاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە ئۆپەراسیۆنی موسڵ، دەستپێکی لەو کاتەوەی 
کە هەندێك لەو کەسانە زیاتر لە ئەگەری هەیە لەوانەیە چەند جارێك ئاوارەبوون،  هەروەك خەڵکیمنداڵ.  ٧٧٨.٨٦٦کەس، لەوانە  ١.٥٨٨.٤٣٦

 بە هاوکاری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە بووبێت. جارێك پێویستیان 

 
   :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  .هیچ شتێكی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 

 

 وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی  

 :پێویستیەکان

 هەیە بۆ زیادکردنی دەستپێشخەریەکانی پاراستن وتەندروستی لە شوێنی حەمام عەلیل بۆ  ەكپێویستی
ڕێگاکانی دامەزراندنی ئەمەش تیایدا لەوانە پشکنینی ئاوارەکان وشوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان. 

زیانپێگەیشتووی گونجاو لەسەر حاڵەتەکانی بەدواداچوونی لەئەستۆگرتنی ڕەوانەکردنی پاراستن بۆ 
 دیاریکراو. 

 
  پێکاهەتەکانی چاودێری کراوە مانگانە لە ڕێگەی بەردەوام خێوەتگە  وگوزەرانی ناوژیان بارودۆخەکانی

وەرزیانە، خۆراك گونجاوی نیشتەجێکردنی لە دڵنیابوون کە پێویستیەك هەیە بۆ تازەترین شێوازەکان ئاماژە بەوە دەکەن خێوەتگە. بەڕێوەبردنی 
 . ودەرفەتەکانی دامەزراندن وچاودێری پزیشکی

 
 ەهاناوەچوون:ب

  شوێنی  ١٩بۆ بەکارهێنانی بەپەلە لە شوێنی خێزانی بە خزمەتگوزاری تەواوەوە بەرجەستەکرابوون  ٨.٣٥٨ی ئایار، ٢٨هەروەك لە ڕۆژی
بەرجەستەن شوێن  ٤.٤٨٩کەس، لەو کاتەی  ٢٣.٢١٤بۆ نیشتەجێکردنی شوێنی لەپێشینە  ١١لە شوێن بەرجەستەکرابوون  ٣.٨٦٩جیاواز: 

 شوێنەکە.  ١٩لە تەواوی بەکارهێندراون شوێن  ٥٦.٥١٠ –کەس  ٢٦.٩٣٤بۆ نیشتەجێکردنی هەشت شوێن لە 

  کەس لە  ٣١٨.٧٤٥کۆی هەمووی، لە خێوەتگە بەرجەستەیە. توانای گونجاوی بۆ دڵنیابوون لەوەی کە بەردەوامە شوێنە تازەکان بنیاتنانی
 . وحەوێجەنموسڵ لە هەردوو شوێنەکانی ئەم ژمارەیەش  –ژیان دەگوزەرێنن  وشوێنی تەنگەتاویخێوەتگە  ٢٧لە ناو ئێستادا 

 بەردەوامن لە بەکارهێنانی ئامێری هەڵسەنگاندنی بەپەلەی لەپێشینەی مەترسی شوێن لە وکارانی هەماهەنگی وبەڕێوەبردنی خێوەتگە ها

 ناوچەکانی دەوروبەری شاری موسڵ بۆ دەستنیشان کردنی پێویستیە لەپێشینەکان لە شوێن نیشتەجێبوونە نافەرمیەکان.  

٤٣٦.٨٨١.٥   
کەس هاوکاری کراون بە 

 کەرەستەکانیپێدانی 
بەهاناوەچوونی میکانیزمی 

تشرینی  یوەتەکا بەپەلە لەو
 ٢٠١٦ی یەکەم

٣٥٨٨.  
لەبەردەستدان  لە ئێستادا شوێن

 لە ناو بەپەلەبەکارهێنانی  بۆ
وشوێنە  خێوەتگە١٩

هەروەك لە  تەنگەتاویەکان
٢٠١٧ی ئایاری ٨٢  
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  هاوکارانی گروپی هەماهەنگی وبەڕێوەبردنی خێوەتگە داتا وزانیاریان ئامادەکردووە لەسەر ٢٠١٦لەو کاتەوەی مانگی تشرینی یەکەمی ،

هەڵسەنگاندنەکان پێویستیە  -موسڵ شوێنی نیشتەجێبوون لە دەوروبەری  ٤٧٠پێویستیەکان، بۆشاییەکان وکارە لەپێشینەکان بۆ زیاتر لە 

 خێزان.  ١٤.٨٠٠دەستنیشان کردووە بۆ زیاتر لە لەپێشینەکانیان 

 مرۆیی لە ناو هاوکارانی لەالیەن تۆماردەکرێن خێزانی زیاتر  –خێزانی نیشتەجێکردووە  ٦٨٦پێش وەختە  ١ ئەلسەالمیە خێوەتگە تازەکەی

 خێوەتگەکە. 

 
 

 :وڕێگریەکانۆشاییەکان ب

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت 
 

  وکەل وپەلە ناخۆراکیەکان ی تەنگەتاویپەناگە

 پێویستیەکان:

  خەڵکی لە دامەزراوەکانی ناوەوە ودەرەوەی خێوەتگە بەردەوام پێویستیان بەردەوامی ئاوارەبوونبەهۆی ،

ن کە لە وێ دەمێننەوە یا کەسانەیبە کەل وپەلە ناخۆراکیەکان وپەناگەی گونجاوە. تیایاندا لەوانە ئەو 

 دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان.

 بەهاناوەچوون: 

  ،سەرەکی یان گەڕۆك دابەشکرابوون  ی ناخۆراکیوپەلکەرەستەی کەل  ٦٩٢لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا

 ی ترسەرەکی یان گەڕۆك وپەلی ناخۆراکیکەل کەرەستەی  ٤٠٠قەزاکەی موسڵ. لە سەرانسەری لە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە 

موسڵ لە ناو ئاوارەکانی ڕۆژئاوای موسڵ بۆ هاوکاری کردنی ڕۆژهەاڵتی لە ناو  لە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەن دابەشکرابوو

 . وبەکر ٢و ١عەرەبجیە، قادسیەگەڕەکەکانی 

  ناخۆراکی  وپەلیکەرەستەی کەل  ٣٠.٣٤٩کەل وپەلی ناخۆراکی کە )پێك دێت لە  کەرەستەی ١٣٣.٧٦٧، ٢٠١٦لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی

  کەس.  ٨٠١.٢٩٧دابەشکراون بەسەر کەرەستەی سەرەکی کەل وپەلی ناخۆراکی(  ١٠٣.٤١٨و گەڕۆك

  دەستپێکی مانگی ئایار، کە هاوکاری گەیاندۆتە کاتەوەی  دابەشکراون لەوسەرەکی وەرزی هاوین کەرەستەی  ٦٣٣لەگەڵ ئەوەشدا، کۆی گشتی

هاوکاری کراون خێزان  ٩٣.٣٦٣ون، لەوکاتەی دابەشکرا وبەرگ ئەوانیشجل کەرەستەی  ١١٩.٦٤٩زیاتر لە کەس.  ٤.٠٣٠خەمالندنێکی 

 وەرزی.  وپەلەکانی تەواوکاریکەل بە پێدانی 

  پەناگەی کەرەستەی  ١٣.٣١٧چەسپکراون، لەگەڵ ڕەشماڵی خێزانی  ٥٦.٤٣٩، کۆی گشتی ٢٠١٦مانگی تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی

 کەس.  ١٤٩.٠٠٠بەسەر دابەشکرابوون داپۆشینی تەنگەتاوی  کەرەستەی ١١.٧٩٣وتەنگەتاوی 

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 

 

  وئاسایشی خۆراكئەمن   
 

 :پێویستیەکان

  درێتلەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێنخێزانە ئاوارەکان، ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە 

لە کاتی  یە٣٠پارچەکانی خۆراکی ووشكی پێویستیان بە  ، دوابەدوای ئەویشەکانئامادەکراوە ژەمەپێویستیان بە 

   سەالمەتەکان. شوێنە یان  خێوەتگەکانگەیشتنیان بۆ ناو 

  ئۆپەراسیۆنەکانی بۆ تەواوکردنی هاوکارێکی ئاسایشی خۆراك بۆ دەستنیشان کردنی لە ڕێگا دان هەوڵەکان

 ێویستیەکانی خۆراك ڕاپۆرتکرابوون. ئەوەی کە پ، دوابەدوای ١حەمام عەلیل لە خێوەتگەی هاوکاری خۆراك 

  ژیان وگوزەران، وهەندێك لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت، خێزانەکان ڕاپۆرت دەکەن لەبارەی دەرفەتە سنوردارەکانی

 .ە سیستەمی گشتی دابەشکردنی خۆراكکەس دەستیان ناگات ب

  ۆ مەڕومااڵت لە ناو بنەبوونی شوێن  ،لەگەڵ ئەوەشدا .قەبارەی مێگەلبۆتە هۆی کەمبوونەوەی  وزەوی لەوەڕاندنئالیکی ئاژەاڵن نەبوونی

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

 :بەهاناوەچوون

  خێزان( پارچەکانی ١٧.٠٥٦کەس کە دەکاتە ) ٨٥.٢٨٠ کۆی گشتی ڕاپۆرتیان کردووە کە گروپلە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، هاوکارانی

خێزان(؛ حاج عەلی  ٢٦کەس؛ دەکاتە  ١٣٠: لە چەمەکۆر )ڕۆژئاوای موسڵلە ناو  خێوەتگایانەڕۆژەیان وەرگرتووە لەم  ٣٠خۆراکی ووشکی 

خێزان(، )حەسەن  ٣٣٢کەس؛  ١.٦٦٠) ٢مخێزان(، حەسەن شام  ٣.٧٢٠کەس؛  ١٨.٦٠٠) ٢ حەمام عەلیلخێزان(؛  ٣٩٣کەس؛  ١.٩٦٥)

 ١ قەیارە جەدعەخێزان(،  ١٨٨کەس؛  ٩٤٠) ١خێزان(، خازر م ٢٠کەس؛  ١٠٠) ٣یو حەسەن شامخێزان(،  ١٤٢کەس؛  ٧١٠) ٢شام یو

٩٧٢.٨٠١   
 کەس هاوکاری کراون بە پێدانی

وپەلە کەل  کەرەستەکانی
 و کاتەوەیلە ناخۆراکیەکان

  ٢٠١٦ی تشرینی یەکەم

٢٨٠.٨٥  
کەس هاوکاری کراون بە 
پێدانی پارچەکانی خۆراكی 

ماوەی هەفتەی ڕۆژە لە  ٣٠
  ڕابردوودا
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(، گەیارە خێزان ١.٤٦٩کەس،  ٧.٣٤٥) ٤گەیارە جەدعە خێزان(، ١.٤٨٧کەس،  ٧.٤٣٥) ٢گەیارە جەدعە ، (ێزانخ ٩٩٠کەس،  ٤.٩٥٠)

(، خێزان ٣١٣کەس،  ١.٥٦٥، سەالمیە )خێزان( ٢.١٠٠کەس،  ١٠.٥٠٠)بنکەی ئاسمانی گەیارە (، خێزان ٩٩٦کەس،  ٤.٩٨٠) ٥جەدعە 

 ٣٠٠٠) ١ئەل تەئمیم خێزان(،  ١٢٠خێزان،  ٦٠٠) ٣ئەل جەدیدە (، نخێزا ٩٠کەس،  ٤٥٠)ئەل ڕیسالە خێزان(،  ٩٠کەس،  ٤٥٠ئەل عەبەر )

کەس،  ٩.٠٠٠موسڵ جەدیدە )خێزان(،  ٣٠٠کەس،  ١.٥٠٠ئەل میثاق )حی خێزان(،  ١.٤٠٠کەس،  ٧٠٠٠خێزان(، ئەلیەرموك ) ٦٠٠کەس، 

 خێزان(.  ٤٨٠کەس،  ٢.٤٠٠ڕەشیدیە )خێزان(،  ١.٨٠٠

  خێزان( لە  ٤.٣٥٠کەس ) ٢١.٧٠٠دابین کردووە بۆ کۆی گشتی ژەمە لێندراوەکانیان هەروەها هاوکاران ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لە ماوەی

کۆی گشتی بۆ تر دابین کرابوون ژەمە لێندراوەکانی ئەلعەقرەب. خاڵی پشکنینی لە خێزان(  ١.١١٨کەس ) ٥.٥٩٢وبۆ ، ١حەمام عەلیل 

 . ٢م وحەسەن شام ١خازر ملە خێوەتگەکانی ژمارەیەکی دیارینەکراوی کەسەکان 

  ،بۆ کۆی و  ١حەمام عەلیل خێزان( لە  ٢.٣٤٠کەس ) ١١.٧٠٠بۆ کۆی گشتی دابین کرابوون بەهاناوەچوونی بەپەلە پارچەکانی لەگەڵ ئەوەشدا

کۆی گشتی بۆ دابین کرابوون بەهاناوەچوونی بەپەلە پارچەکانی ەمام حەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان. لە شوێنی حخێزان(  ١٢٠کەس ) ٦٠٠گشتی 

، خاڵی پشکنینی ئەل خێزان( ٨.٤٩٨کەس،  ٤٢.٤٩٢ی تەموز )١٧ڕۆژئاوای موسڵ: لە خێزان( لەم گەڕەکانەی  ١٠.٨٩٢کەس ) ٥٤.٤٦٠

 ٥٠٠سەرۆك خێزان(، بازنەی بەغدا ) ٢٨٠کەس،  ١.٤٠٤زیرەیی ) ئەل ئیسالحئەل سەرۆك خێزان(؛  ١.١١٨کەس،  ٥.٥٩٢)عەقرەب 

کەس،  ١.٨٧٢) ١هەرمات خێزان(،  ٧٠کەس،  ٣٥٠)ئەل تەنك حی خێزان(،  ٤٠٠کەس،  ٢.٠٠٠)ئەل تەیەران حی خێزان(،  ١٠٠کەس، 

 خێزان(.  ٥٠کەس،  ٢٥٠) وفڕۆکەخانەی موسڵخێزان(،  ٣٧٥

   :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت 
 

 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

  لەوانە هەیە کانی چاودێری تەندروستی سەرەتاییخزمەتگوزاریەچڕوپڕی پاکێجێکی دڵنیابوون لەوەی کە ،
دەروونی و تەندروستی کەم هۆشی و خزمەتگوزاریەکانی و و بەهاناوەچوون  یچاودێری کردنی نەخۆش

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

 

 :بەهاناوەچوون

  لەسەدا هەیە  ٦.٦زیادبوونێکی  –کەس ڕاوێژکردنە تەندروستیەکانیان وەرگرتووە  ٩٩٤.١٨٤، کە ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧لەو کاتەوەی
 بە بەراورد بە هەفتەی ڕابردوو. ڕاوێژەی  ٩٣٢.٥٠١لەو 

  ،دابین لەو ڕاوێژانە  ١٣.٥٣٤؛ ەوەڕاوێژی پزیشکی ڕاپۆرتکرابوون لەالیەن هاوکارانی تەندروستی ٦١.٦٨٣لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا
 لە کە ئەنجام دراونڕاوێژەی  ٥٥.٧٢٨لەو لەسەدا دەنوێنێت  ١٠.٦زیادبوونێکی  ئەمەش –بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی پێنج ساڵی کرابوون 

 هەفتەی ڕابردوو. 

  ،هاوکارانی تەندروستیەوەڕاوێژی چاودێری تەندروستی ئافرەتانی دووگیان ڕاپۆرتکرابوون لەالیەن  ١٢.٣١١لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا .
حاڵەت ڕەوانەکراون بەهۆی ئاڵۆزیەکانی ماوەی  ٦٢لەگەڵ  - ڕەوانەکردنی تەنگەتاوی ئەنجام درابوون ٦٤٩لە ناو خودی ئەم حاڵەتانە، 

دەروونی و کۆمەاڵیەتی بۆ هاوکاری کردنی تەندروستی کەم هۆشی و  نجام دراونئەڕاوێژ  ٢٩٨لەگەڵ ئەوەشدا، منداڵبوون. دووگیانی یان 
 دابین کرابوون. 

  ،ساڵی.  ١٥کوتانی ڕۆتینی بەڕێوەبردرابوون بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی  ٧٩٣لە ماوەی هەفتەی ڕابردوو 

  وخاڵەکانی ئاوارەکان شوێنەکانی پشکنینی دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت، لەوانە ناوچەکانی کە تازە لەگەڵ هاتنی لێشاوی ئاوارەکان بۆ ناو
جێگیر پزیشکی خزمەتگوزاریەکانی بەشی تەندروستی نەینەوا دەکات بە دابین کردنی هاوکاری تەندروستی گروپی ئاوارەکان،  کۆبوونەوەی

زانیاری  وپەرەپێدانی ماددەکانیدەرمانەکان نەخۆشی پێست دەکات لە ڕێگەی دابین کردنی کێشەکانی چارەسەری گروپەکە هەروەها . وگەڕۆك
، ٢و ١حەمام عەلیل بنکەی ئاسمانی گەیارە، حاج عەلی، لە جەدعە، خوارەوە: لەم خێوەتگایانەی بۆ دابەشکردنیان  وپەیوەندیکردنوپەروەردە 

 . ١وئەلسەالمیە 

  بیست و چوار کاتژمێری دابین خزمەتگوزاریەکانی فیدڕاڵی پۆلیسی و بەشی تەندروستی نەینەوا ئەبو سەیف بۆ پشکنینی ئاوارەکان، لە شوێنی
 دەکەن. 

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  نەگونجاوی بارودۆخەکانی ، هەروەها ودەرەوەی خێوەتگەکانبۆ ئەو کەسانەی ناوەوە هەیە دەستگەیشتنی سنوردار بە ئاوی سەالمەت
لە ڕێگەی  نەخۆشیە گواستراوەکانمەترسی دروست دەکات لە باڵوبوونەوەی کە ئەم سنورداریەش نیگەرانیەك دەمێنێتەوە،  كاوێنکردنەوە وەخ

 . وەومێروولەئاو 
    

١٨٤.٩٤٩  
 ڕاوێژکردنەکەس 

وەرگرتووە  یشکیەکانیانپز
ی تشرینی یەکەم یکاتەوە لەو

٢٠١٦ 
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 وپاك وخاوێنی وخاوێنکردنەوەئاو  

 :پێویستیەکان 

  پاشماوە وەك پێویستیەکی بەڕێوەبردنی  ودابین کردنیخواردنەوەی خاوێن کۆمەکیە نەگونجاوەکانی ئاوی
 لە شاری موسڵ.  ئەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێ بگەێندرێتبەرچاو دەمێننەوە لە ناو هەموو 

 

 :بەهاناوەچوون

 خزمەتگوزاریەکانی ئاو وخاوێن کردنەوە وپاك وخاوێنی لە ناو خێوەتگاکان وشوێنە  ئاوارە ٣١٨.٧٤٥
، کە ٢٠١٦. لەو کاتەوەی مانگی تشرینی یەکەمی وەردەگرن کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان

کەس هاوکاری کراون بە پێدانی هاوکاری دەرەوەی خێوەتگە بە ئاو وخاوێن کردنەوە  ١.٣٥٥.٤٣١
 . وپاك وخاوێنی

 شوێن دانراون  ٥٦٤، لەو کاتەی ە تەنگەتاویەکانشوێن بە خزمەتگوزاری تەواوەوە ئامادەکراون لە سەرانسەری خێوەتگەکان وشوێن ٧٧.٦٢٩
 ئاوارە.  ٤٦٩.١٥٨خزمەتکردنی ئەگەری لە شوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان، بۆ 

  دابین دەکرێت لەم خێوەتگەیە لە بەردەوام  وئاونوێ دەکرێنەوە،  وحەمام بەردەوامتەوالێت ئاسانکاریەکانی ، ١حەمام عەلیل لە ناو خێوەتگەی
بوتڵی ئاو پشت بەستن بە چەسپ دەکات بۆ کەمکردنەوەی چارەسەرکردنی ئاو یەکەیەکی تری گروپ هاوکارێکی ڕێگەی تانکەری ئاو. 

 . وتانکەری ئاو
  هەستیارن لە ڕووی لەوەی کە ئەم ئاسانکاریانە بۆ دڵنیابوون دەدەن ئاسانکاریەکان پەرە بە گروپ هاوکارانی ، ٥جەدعە لە ناو خێوەتگەی

 بۆ ئەو کەسانەی کە خاوەن پێداویستی تایبەتین.  ودەگونجێنڕەگەزەوە 

  تانکەری بۆ موسڵ لە ڕێگەی دەنێرن ئاوی ڕۆژانە لیتری ملیۆن  ٦.٤قەبارەی ئێستادا  وپاك وخاوێنی لە وخاوێن کردنەوەئاو گروپی هاوکارانی
ملیۆن لیتری ئاو  ٢.٧٨قەبارەی ڕۆژانە، ڕابردوو دابین کراوە. ملیۆن لیتری ئاو کە لە هەفتەی  ٤.٥ئەمەش زیادبوونێکە لەو قەبارەی   -ئاو 

ودەگەێندرێتە دەخرێتە تانکەری ئاو ملیۆن لیتری ئاو  ٣.٦٢قەبارەی موسڵ، لەو کاتەی  ودەگەێندرێتە ڕۆژئاوایدەخرێتە تانکەری ئاو 
 موسڵ.  ڕۆژهەاڵتی

  لە ناوخۆی خێوەتگە ئاوی تۆڕێکی ، و یەکەیەکی چارەسەرکردنی ئاولە ڕێگەی بۆڕی ئاو بە بەیەکەوە بەستراوەتەوە حاج عەلی خێوەتگەی
 ژێر بنیاتناندایە. 

  پڕکردنەوەی تانکەرەکانی ئاو بە تەواوی. بۆ ئەلغەزەالنی چارەسەرکردنی ئاوی ووێستگەی لە بنیاتنراون  خاڵی تری پڕکردنەوەی ئاوپێنج 

  بۆ  وبەهاناوەچوون هەیەەولێر دامەزراوە بۆ دڵنیابوون لەوەی کە ئامادەکاری ناو ه وخاوێنی لەپەرەپێدانی پاك کارکردنی گروپێکی
، حاج عەلی، حەمام ٥ – ١بنکەی ئاسمانی گەیارە، جەدعە لە ئێستادا ئامادەکاری بەردەوامە لە خێوەتگەکانی . وکۆلێرانەخۆشیەکانی پێست 

 کۆلێرا. لەوەی کە بەهاناوەچوونێکی گونجاو هەیە بۆ هەر ئەگەرێکی باڵوبوونەوەی بۆ دڵنیابوون حەسەن شام و عەلیل 

 
 بۆشاییەکان وڕێگریەکان: 

 بەهۆی لەکارکەوتنی کارەبا ولەکارکەوتنی یەکەکانی چارەسەرکردنی ئاو بە توانای دەستگەیشتن ەرەنگاریەکانی کە پەیوەندیان هەیە بە ب
 پەمپەکانی مەکینەی ئاو کە بەردەوام بووە لە ماوەی ئامادەکردنی ڕاپۆرتی ئەم هەفتەیە.

 لە ناو ڕۆژهەاڵتی ئاوی خاوێن وئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە لە ناو قوتابخانەکان بەردەوامە لەوەی کە ببێتە نیگەرانیەك  کورتهێنانەکانی
 بەدوای هاوکاران بۆ دڵنیابوون لەوەی کە چاککردنەوەکان لەئەستۆگیراون.  وگروپەکە دەگەڕێتموسڵ، 

  خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، بۆ دەستپێکردنەوەی لە بانگەشە کردن لەگەڵ دەسەاڵتداران بەردەوامە  وپاك وخاوێنی وخاوێن کردنەوەئاو گروپی
واندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە شاری لەو ناوچانەی کە تازە دەتبەڕێوەبردنی پاشماوە بۆ لە ئەستۆگرتنی هاوکاران گەڕان بە دوای هەروەها 

 موسڵ.
 

 پاراستن

 : پێویستیەکان

  پێویستن لە زۆربەی بەردەوام  وکۆمەاڵیەتیخزمەتگوزاریەکانی تەندروستی کەم هۆشی ودەروونی
بە هەمان شێوەش، شوێنەکان بۆ هاوکاری کردنی ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە بەهۆی ملمالنێکەوە. 

پشکنین  وشوێنەکانیخاڵەکانی کۆبوونەوە لە جیابوونەوەی خێزان لە پێویستیەك هەیە بۆ باشتر ڕێگەگرتن 
 گواستنەوەی ئاوارەکان.  وشوێنە کاتیەکانی

  پەروەردە لەسەر مەترسی مین وپاككردنەوەی ئەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە
 . بەردەوام کیمین بریتین لە پێویستیە

  لە بە تایبەتی  ،شوێنەکانلە زۆربەی سەرەکی دەمێنێتەوە وەك نیگەرانیەکی  سێکسیوگێچەڵی  ڕەگەزیتوندوتیژی لەسەر بنەمای بەڕێوەبردنی
  مەترسیەوە.  دەخاتە وکچانئافرەتان ئەمەش کە ڕەگەزی مێ، تەوالێتەکانی نزیك 

 

٣١٤.٥٥١.٣  

دەرەوەی خێوەتگەکان کەس لە  

 بە پێدانیهاوکاری کراون 

 وخاوێن کردنەوەئاو  هاوکاری

 کاتەوەی وپاك وخاوێنی لەو

   ٢٠١٦ی تشرینی یەکەم

٦٧.١٦٢٦  
هاوکاری پاراستنیان  کەس

 کاتەوەی لەووەرگرتووە 

٢٠١٦ی تشرینی یەکەم  
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 :بەهاناوەچوون

 کەس  ١٠٨.٢٩٤ کاتەی وهاوکارانی پاراستنەوە هاوکاری کراون؛ لەکەس لەالیەن  ٦٢٦.١٦٧ کە ،٢٠١٦ی تشرینی یەکەم لەو کاتەوەی
هاوکاری کراون بە پێدانی هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتی  کەسی تر٢٨.٣٧٠. هاوکاری کراون چاودێری کردنی پاراستنەوەلەالیەن تیمەکانی 

       حاڵەت لەالیەن تیمە گەڕۆکەکانی پاراستن ڕەوانەکراون بۆ هاوکاری کردنی تایبەت. ١٨.٨٣٣گشتی و

  ،منداڵ ٣.٠٦١و( هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە، کچ١.٩٤٩ووڕک ١.٩٧٣) منداڵ ٣.٩٢٢لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
 ١٢٢.٥٧٠ ،٢٠١٦( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی کچ ١.٥٠٠و کوڕ ١.٥٦١)

 ٥٣.٢٩٨منداڵی تر ) ٩٦.١٤٥( هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. کچ٥٩.٨٧٠وکوڕ ٦٢.٧٠٠منداڵ کە دەکاتە )
 ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. کچ٥١.٢٢٢ووڕک

  ،کچ( کە نیگەرانیەکانی پاراستنیان هەیە خزمەتگوزاریە تایبەتیەکانیان وەرگرتووە  ١٢٣کوڕ و ١٧٦منداڵ ) ٢٩٩لە هەفتەی ڕابردوودا– 
 . ٢٠١٦کچ( لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی  ٣.٣٧٥کوڕ و ٤.١٥٦منداڵ کە دەکاتە ) ٧.٥٣١کۆی گشتی 

  ،ڕابردوودا  ( لە هەفتەیچک٨٧و کوڕ١٣٨کە دەکاتە ) منداڵی بێ هاوەڵ وجیابۆوە لە خانەوادەکانیان ٢٢٥لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا
لە هەفتەی  .٢٠١٦ی ( لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمکچ ١.٦٥٢ و کوڕ ٢.١٣٩منداڵ ) ٣.٧٩١تۆمارکرابوون، بەمەش کۆی گشتی دەگاتە 

، بوونەوە( لەگەڵ خێزانەکانیان بەیەکتر شادکراکچ١٧و کوڕ ٣٩منداڵی بێ هاوەڵ وجیابۆوە لە خانەوادەکانیان کە دەکاتە ) ٥٦ ڕابردوودا،
( لەو کاتەوەی کچ٦١٨و وڕک٩٠٣منداڵ )١.٥٢١دەگاتە  ئەو مندااڵنەی کە بەیەکترشادکراونەتەوە لەگەڵ خێزانەکانیان بەمەش کۆی گشتی

  .٢٠١٦ی تشرینی یەکەم

 کچ ٥.١٩٣ئافرەت و ٥.٠٠٣کەسیان کردووە کە دەکاتە ) ١٦.٦٧١هاوکاری  لەئەستۆدەگرن توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی کە هاوکارانی
( بە پێدانی زانیاری لەبارەی خزمەتگوزاریەکان لەسەر توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی، کەمکردنەوەی کوڕ ٣.٧٧٩وپیاو ٢.٦٩٦و

، هەروەها دابین کردنی هاوکاری دەروونی مەترسی وئەو خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی
 کوڕ(.  ٣٠پیاو و ٦٥٦کچ و ٦٥٤ئافرەت و ٢.١٩٨کەس کە دەکاتە )٣.٥٣٨وکۆمەاڵیەتی بۆ 

 کە کاردەکەن وەكو دابینکارانی خزمەتگوزاری لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی ستافی ڕەگەزی نێر  ٤٢ڕەگەزی مێ و ستافی ٤٩
لە ستافی  ٣٩ولە ستافی ڕەگەزی مێ  ٢٨. بنەمای ڕەگەزی وبەهاناوەچوون مەشقیان پێکرابوو لەسەر ڕێگەگرتن لە توندوتیژی لەسەر

کە دابینکارانی خزمەتگوزاری توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی نین مەشقیان پێکرابوو لەسەر ڕێگەگرتن لە توندوتیژی ڕەگەزی نێر 
لەسەر  کرامەشقیان پێ کچانی ئاوارە ٣٣٤و پیاو ١٤و ئافرەت ٥٦١لەسەر بنەمای ڕەگەزی، کەمکردنەوەی مەترسی وڕەوانەکردنەکان، و

کەرەستەی ئافرەتان لە بارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای  ٢٠٠ڕێگەگرتن لە توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی وڕەوانەکردنەکان. هەندێك لە 
ڕەگەزی دابەشکرابوون بەسەر ئافرەتان وکچان بە پێدانی زانیاری لەسەر ئەو خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن لەبارەی توندوتیژی لەسەر 

 نەمای ڕەگەزی. ب

  هاوکارانی کاری مین هەڵگرتنەوە بەردەوامن لە گەیاندنی پەروەردە لەسەر مەترسی مین لە هەموو ئەو ناوچانەی کە دەتواندرێت دەستیان
ڕابردوودا، هەفتەی لە ماوەی . ٢٠١٦تشرینی یەکەمی کەسیان کردووە لەو کاتەوەی  ٦٦.٧٣٥هاوکاری کە  لە شاری موسڵ. پێبگەێندرێت

لە دوو ڕۆژئاوای موسڵ  ولە ناو لە ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵگشتی تەندروستی  ەکیلە نۆرینگەی ئەنجام درابوو هەڕەشەیەك هەڵسەنگاندنی 
  هەڵسەنگاندنیان بۆ کرابوو. لە ناو مئمون  قوتابخانە ٤ولە ناو مەنسور قوتابخانە لە وادی حەجەر، پێنج قوتابخانە 

 

 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  گەڕانەوە پێشوەختەکان کە بوونەتە هۆی کراون  وگوزەران ڕاپۆرتژیان  ودەرفەتە سنوردارەکانیلە ناو خێوەتگەکان بارودۆخە ئەستەمەکان
 لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ. بۆ ناوچە نائارامەکان 

  ئامادەییەکی سنوردار هەیە لە هاوکارانی باوەڕپێکراوی پەروەردە لەسەر مەترسی مین و پاكکردنەوەی ناوچە لە مین لە ناو ڕۆژئاوای
 موسڵ. 

  ژمارەی هاوکارانی پاراستنی مندااڵن لە ناو خێوەتگەکانی جەدعە و شوێنە تەنگەتاویەکانی حاج عەلی و بنکەی ئاسمانی گەیارە سنوردارە و
 ای هاوکارانی تازە دەگەڕێن. بەدو

 ماوە درێژەکانی و خاڵەکانی پشکنین ۆر ئەل غەیدە، زۆری ژمارەی لە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە لە ناو گەیارە، جەدعە و د
توندوتیژی لەسەر بە خزمەتگوزاریەکانی دووچاری ئەستەمی بوونەتەوە لە دەستگەیشتن زۆربەی خەڵکی مانای ئەوە بووە کە چاوەڕێکردن 

 لە ناوچەکەدا. بنەمای ڕەگەزی 

  ئەو توانایەی ئێستا کە و سنوردارە،  یان هەیەپاراستنی مندااڵنحاڵەتی بەڕێوەبردنی تەواوی توانای کە هاوکارانی ژمارەکانی کۆی گشتی، لە
 پێویستیە. بەهێزش  ئاراستەکردنیهاوکاری  لەگەڵبنیات دەنرێن توانای زیاتر ماندووکراوە. هەیە 
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 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  کە تەمەنی مندااڵنەیو بریتین لە منداڵ ١٣٢.٣٦٥،ئاوارەبوونبەم دواییانە ئەو کەسانەی کە لە نێوان 
 . ناگات ن بە هیچ جۆرێکی پەروەردەدەستیالە ئێستادا منداڵ  ٦٨.٣١١ ژمارەیە لەو، یان هەیەقوتابخانە

 
 بەهاناوەچوون:

  کوڕ وکچ هاوکاری کراون بە پێدانی پەروەردەی  ٤٣٩.٥٥٤، ٢٠١٦لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی
  دەرەوەی خێوەتگە. دامەزراوەکانی تەنگەتاوی لە ناو دامەزراوەکانی خێوەتگە ولە 

 ( بەشداری کچ٣١.٥١٠کوڕو٣٢.٥٤٤)کە دەکاتە مندااڵنی ئاوارە  ٦٤.٠٥٤، هەمووی بەسەریەکەوە
حەمام عەلیل، خازر، حەسەن لەوانە لە خێوەتگەکانی  .دەکەن لە بەرنامەکانی پەروەردە لە ناو ژینگەکانی فێربوونی کاتی لە ناو خێوەتگەکان

 . وسەاڵحەددین، نەرگیزلیە، چەمەکۆر، قەیماوە، رە، حاج عەلیگەیاشام، جەدعە، 

  ،لە ناو ئەو نافەرمی پەروەردەی بۆ ناو چااڵکیەکانی ناونووسکراون تازە لەسەدای کچانن(  ٤٩.٢منداڵ ) ١.٩٦٩لە هەفتەی ڕابردوودا
 لە ناو خێوەتگەکان. فێربوونی کاتی ژینگانەی 

  لە ناو تەلکێف موسڵ و قوتابخانە دووبارە دەرگاکانیان کراونەتەوە لە ناو ڕۆژهەاڵتی  ٣٦٧لە ، هەندێك ٢٠١٦تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی
منداڵ ٣٥٢.٠٠٠کە ڕێگە دەدات بە قوتابخانە(،  ٤٧موسڵ )قوتابخانە( و لە ڕۆژئاوای  ٣٢٠شاری موسڵ )لە باکوری ڕۆژهەاڵتی و بەعشیقە 

 ماددەکانی فێربوونیان بۆ دابین کراوە. قوتابی  ١٤٠.٠٠٠لەو ژمارانە، زیاتر لە قوتابخانە، و تاکو بگەڕێنەوە بۆ 

  ڕێکخراوی کاردەکات لەگەڵ گروپەکەUNMAS ماددە پاککردنەوەیەکی لەوەی کە بۆ دڵنیابوون مەدەنی سەربازی  وهەماهەنگی کردنی
 لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ. کراونەتەوە ی کە تازە دووبارە دەرگاکانیان قوتابخانانە ئەو ە ناولئەنجام دراوە ژەهراویەکان 

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

 پلە بەرزەکانی گەرما لە ناو ژینگە ڕەشماڵیەکانی فێربوون زیان دەگەێنێت بە ئامادەیی قوتابیان ومامۆستاکان، وئەم کاریگەریەش پێشبینی 
 هاوین.دەکرێت زیاد ببێت لەگەڵ گەیشتنی وەرزی 

  دادەمەزرێن. کاتی نوێ  وژینگەی فێربوونیزیاد دەکەن قوتابخانە بوون، هەروەك ڕۆڵەکانی کانی فێربۆ ماددەکورتهێنانێك دەمێنێتەوە 
 

 

  وپەلەکانکەل  

 شوێنی کۆگای باو کە بەرجەستەیە:

  کە دەکاتە  دووجا مەتر ١٤.٧٤٨ قەبارەیوپەل گروپی کەل  ،وپەلجیاوازی کەل بنکەی  ١٤لە سەرانسەری
ڕێکخراوە لەالیەن بۆ بەکارهێنانی  بەرجەستەیەلە شوێنی کۆگای باو  مەتر دووجا لە کۆی گشتی( ٢٣.٨٧٣)

   . تەنگەتاویبۆ بەهاناوەچوونی مرۆییەکانەوە 
 

 :بەهاناوەچوون

 مەتر سێجا  ٦.٧٤٤، وکۆگابۆ  وەرگیراوە فریاگوزاری مەتر سێجا لە کەل وپەلی ٣٦.٦٠٢، کۆی گشتی٢٠١٦تشرینی یەکەمی  لەو کاتەوەی
 ڕابردوو.مەتر سێجا لە کەل وپەلی مرۆیی وەرگیرابوو لە ماوەی هەفتەی  ١.٢٦٠ –ڕێکخراوی مرۆییەوە  ٣٦گواستراوەتەوە بە ناوی 

  هاوکارانی مرۆییلە  ٢٦بە ناوی  لە کەل وپەلی فریاگوزاری خەزن دەکاتمەتر سێجا  ٨.٩٣٧گروپی کەل وپەل لە ئێستادا قەبارەی . 

  بۆ  وئامادە دەبێتدامەزراوە، مەتر دووجا(  ٢٤٠وزێلیکان )مەتر دووجا(  ٤٨٠بە قەبارەی ) ١نەرگیزلیە لە ناو خێوەتگەی کۆگای باو
 ی حوزەیران. ١لە ڕۆژی  وپەلی مرۆییکەل وەرگرتنی 

  یەکەی چوارەم کۆگای باو، لەو کاتەی پێویستیەکانی بۆ هاوکاری کردنی دانراون  ١لە ناو خێوەتگەی ئەلسەالمیە یەکەی کۆگای گەڕۆك سێ
 دادەمەزرێن. لە ماوەیەکی کورتدا کۆگای گەڕۆك 

 کۆگای گەڕۆکی تر یەکەی  ٢٠( ١٠بە قەبارەی x١٠مەتر دووجا،  ٣٢٠ x ٢٤٠  )وبەرجەستەن بۆناو هەولێر، گەیشتووەتە مەتر دووجا 
 . ەترکۆگای بە توانای پێویستیان ڕێکخراوە مرۆییەکانی کە  وقەرزپێدان بەناردنی بەپەلە 

 

  :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 
 

٥٥٤.٣٩٤  
هاوکاری کراون بە  وکچکوڕ 

پەروەردەی تەنگەتاوی پێدانی 
 ەوەناو دامەزراوەکانیناو لە 

لەو  ودەرەوەی خێوەتگە
تشرینی یەکەمی کاتەوەی 

٢٠١٦ 

 مەترسێجا ١.٢٦٠
لە  وپەلی مرۆییلە کەل  

 هەفتەی ڕابردوودا ماوەی
 وەرگیراوە
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 ەیوەندیە فریاگوزاریەکانپ  

 :بەهاناوەچوون

 لە ناو شارۆچکەی گەیارە بۆ چاودێری مێرسی هاندس ڕێکخراوی ناحکومی نێودەوڵەتی بۆ نووسینگەی ڕۆیشتووە کاروانێك  بە گروپەکە
 خزمەتگوزاریە نوێیەکانی ئینتەرنێت. چەسپکردنی کردنی 

 

 

 وخزمەتگوزاریە باوەکانهەماهەنگی   
 :پێویستیەکان

  ٢٠٢لە خێوەتگەکانەوە )پەیوەندی تەلەفۆنی ئەنجام داوە  ٥٦١ئاوارەکانی عێراق کۆی گشتی لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا، سەنتەری زانیاری 
 پەیوەندی تەلەفۆنی( لە ناو پارێزگای نەینەوا.  ٣٥٩دەرەوەی خێوەتگە )شوێنەکانی  ولەپەیوەندی تەلەفۆنی( 

 لە ناو موسڵ بە شێوەیەکی سەرەکی لە شوێنەکانی دەرەوەی خێوەتگە وەرگیراون لە کۆی گشتی( لەسەدای پەیوەندیەکان  ٤٧.٧پەیوەندی ) ٢٦٨
 ٤٨لەسەدای پەیوەندیەکان(، خۆراك ) ٣٥پەیوەندی تەلەفۆنی،  ٩٢)وپارەی کاش پاراستن  داوای بریتین لەپێویستیەکانی کە ڕاپۆرتکراون 

وگەڕان لەسەدای پەیوەندیەکان(،  ١٤پەیوەندی تەلەفۆنی،  ٣٨)خزمەتگوزاریە حکومیەکان لەسەدای پەیوەندیەکان(،  ١٨پەیوەندی تەلەفۆنی، 
 لەسەدای پەیوەندیەکان(.  ٥پەیوەندی،  ١٣امەزراندن )ددوای دەرفەتەکانی  بە

  لەگەڵ پەیوەندی ١٠٣ کۆی گشتی :جەدعەوگەیارە بنکەی ئاسمانی شوێنی تەنگەتاوی بریتین لە پەیوەندیەکانی کە وەرگیراون زۆربەی ،
کە دەکاتە کردنی خێوەتگە  وهەماهەنگیبەڕێوەبردن  ،لەسەدای پەیوەندیەکان( ٣٩کاش ) وپارەیپێویستیە ڕاپۆرتکراوەکان لە بارەی پاراستن 

لەسەدای  ٣٠)خۆراك (، وکارەباپرسیاریان کردووە لەبارەی کێشەکانی ئاو ئەو پەیوەندیانە لەسەدای  ٧٦کە لەسەدای پەیوەندیەکان،  ٣١)
 لەسەدای پەیوەندیەکان(.  ٩وپاك وخاوێنی ) وئاو وخاوێن کردنەوەلەسەدای پەیوەندیەکان(  ١٢)پەیوەندیەکان(، تەندروستی 

 
 بەهاناوەچوون:

  شوێن بۆ شەش ئەنجام داوە  کاروانیاندوو لە ناو خودی ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لێژنەی هەماهەنگی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی عێراق
 (. وجوسقتەیەران، مەنسور ڕەجم حەدید، جەنوبی، مامون، وادی ئەلعەین لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ لە )

 کاروانی کۆکردنەوەی زانیاریان ٢١٨عێراق نگی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی لێژنەی هەماهە، ٢٠١٦مانگی تشرینی دووەمی  ەو کاتەوەیل 
ئەم شوێنانەش شوێن.  ٢٣١بە سەردانی کردنی موسڵ  شاریوباشوری ڕۆژهەاڵت  یوباشورباکور، ڕۆژهەاڵت، ناوچەکانی  بۆ داوەئەنجام 
، (یەکەیانکاروان لەهەر  ٢٢) وحەمام عەلیلگەیارە ؛ کاروان( ٢٧لە بەعشیقە ) (یەکەیانکاروان لە هەر  ٣٠وئەلشورە )لە نەمروود لەوانە: 

          کاروان(.  ٩)تەلعەفەر  ولەکاروان(،  ١٢موسڵ )ڕۆژهەاڵتی لە کاروان(،  ١٤کاروان(، لە تەلکێف ) ١٨حەمدانیە )
 
 
 

 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 گروپیکە پێك دێن لە  ،خانەیەکی تەنگەتاوی .مرۆیی لە بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ

یمی مرۆیی لە وواڵت وەكو ت. گوێرەی پێویست یان بە کۆدەبنەوە ەكهەفتەی لە جاردوو و 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 وئاسایشی کارمەندانی وئەمنهاوواڵتیان 
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 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  ٥٠٠.٠٠٠، توندوتیژیەکە وکاریگەریەکەی بە خێرایی تەشەنەی کرد، کە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر لە پێگەیشتزیانیان  شێوەیەکی تایبەت
بەشێکی زۆری باکوری عێراق، لەوانە پارێزگاکانی ناوچەکانی دیالە وکەرکوك و لەگەڵ گروپە چەکدارەکان، هێرشیان کرد وکۆنتڕۆڵی دووەم گەورەترین شاری عێراقیان کرد موسڵ،داعش، بەیەکەوە 

پاراستنی هاوواڵتیان ومافە سەرەتاییەکانی وسیستەماتیکی  ڕاستەقینە کردنەکانیپێشێلونینەوا وسەاڵحەددین. ئەمەش بووە هۆی بەردەوامی ملمالنێ ی چەکداری، ئاوارەبوونی بەلێشاوی ناوخۆیی، 
دەرەنجامێك، عێراق لە ئێستادا دووچاری یەکێك لە گەورەترین قەیرانە  لەسەر کۆمەڵگا خانەخۆییەکان. وەك مرۆڤ، پچڕاندنی دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، وکۆت وبەندی خراپ

هاوکارانی مرۆیی . شوێن لەسەرانسەری وواڵت ٣.٧٠٠ملیۆن عێراقی لە ئێستادا ئاوارەبوون لە  ٣.١ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە. زیاتر لە  ١١ لەگەڵ وە لە جیهان،مرۆییەکان دەبێتە
 ٣٢٤.٢ملیۆن دۆالری ئەمەریکی دەکات  ٩٨٥بۆ عێراق، کە داوای  ٢٠١٧ساڵی ی ئایار، پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی ٢٧بەردەوامن لە جولەپێکردنی پاڵپشتی کردنی دارایی هەروەك لە ڕۆژی 

 ملیۆن دۆالر بۆ ئۆپەراسیۆنی موسڵ ٣٣١، نزیکەی ٢٠١٧لەسەدا. لە ژێر پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی  ٣٢.٩ملیۆن دۆالری وەرگیراوە. کە کۆی پاڵپشتی دارایی کە وەرگیراوە دەگاتە 
ملیۆن دۆالری ئەمەریکی کە پاڵپشتی دارایی  ٥٢.١ئەوڕوپی لە ئێستادا بریتی یە لە سێیەم کۆمەكبەخشی گەورە، کە چووەتە سەرەوەی ئاستی حکومەتی کەنەدا، بە بڕی  داواکراوە. کۆمیسیاری

ملیۆن دۆالری  ٥٥ملیۆن دۆالر و ٧٤.٥پێدانی پاڵپشتی دارایی بە  بە ە.دەمێننەوهەتا ئێستا حکومەتەکانی ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا، یابان وەك دوو کۆمەك بەخشە گەورەکان  -کردووە 
    ئەمەریکی.
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