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                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

 (2016 دووەمتشرینی  ی27 –21)  9ڕاپۆرتی بارودۆخ  ژمارە. 

 
 

بە لەبەر گۆڕانی بارودۆخەکە  کراوە. مرۆیی ئامادەکاروباری ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی 
 کانوونی یەکەمی 5ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .گۆڕانکاریان بەسەردابێتلیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون ئەگەری هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان کە بە  ،هەڕەمەکی

 باڵودەبێتەوە. 

 هەواڵە سەرەکیەکان

   73,9087,000زیاتر لە لە ئێستادا ئاوارەبوون،  کەس 
هاوواڵتی زیان و هەزاران بە سەدان  و ئاوارەی گەڕاوە

 بەرکەوتوو پێویستیان بە هاوکاریە. 
 

 دەست بەو ئاوارانە بگەێندرێت،  بکرێت لە هەر شوێنێك
کۆمەکی هاوکارانی کاروباری مرۆیی حکومەت و 

بە کە پێویستیان هەموو ئەو کەسانەی  دەگەێینەفریاگوزاری 
 خێوەتگەکان. دەرەوەی لە ناوەوە و هاوکاریە 

 

  شاری لە ڕۆژهەاڵتی ئاوی هەڵگیراو خۆراك و کۆمەکیەکانی
لە بەرەکانی پێشەوەی هاوواڵتیانی نزیك موسڵ کەمدەبێتەوە. 

قەنناس  لەالیەندەبنەوە  هەڕەشەکاندووچاری شەڕ 
ژمارەی بەرزبوونەوەی کە دەبێتە هۆی ، بەدەستەکانی داعش

کەس یەك ملیۆن زۆربەی هەرە زۆری قوربانیان. 
 ندرێت.پێناگەێکە دەستیان دەخەملێندرێن 

 

 63,000 د پاکێجەکانی ووکەس لە ناوچەی نەمر
بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی فرە کەرتیان وەرگرتووە کە پێك 
دێن لە خۆراك و ئاو و کەل و پەلەکانی پاك و خاوێنی لەگەڵ 

 . دابەشکراون کارتۆنی خۆراك لەالیەن حکومەتەوە 4,000
 

 

209,000 
کەس پاکێجەکانی 

بەهاناوەچوونی 

تەنگەتاویان وەرگرتووە 

خۆراك و پێك دێن لە کە 

کەل و پەلەکانی پاك ئاو و 

ی ٧١)لەوەتەی و خاوێنی 

  (تشرینی یەکەم

185,000 
کەس خۆراکیان وەرگرتووە 

کە بۆ ماوەی یەك مانگ بەش 

ی ٧١دەکات )لەوەتەی 

 تشرینی یەکەم(

 

121,000 
کەس کەل و پەلەکانی 

ناوماڵیان وەرگرتووە 

لەوانە پێداویستیەکانی 

وەرزی زستان 

ی ٧١)لەوەتەی 

یەکەم(تشرینی   

 

33,100 
کەس ڕاوێژکردنە 

رتووە وەرگپزیشکیەکانیان 
ی تشرینی ٧١)لەوەتەی 

 یەکەم(

74,000  

کەس لە ئێستادا 
ئاوارەبوون بۆ ناو 

شوێنە خێوەتگەکان و 
کۆمەڵگا تەنگەتاویەکان و 

 خانەخۆییەکان 

67,300 
لەبەردەستدان بۆ شوێن 

بۆ ناو تازە گەیشتوان 
شوێنە خێوەتگەکان و 

 تەنگەتاویەکان

 ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی

لە دەستی داعش بۆ ئازادکردنەوەی موسڵ ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان 
 73,908زیان دەگەێنێت بە موسڵ قەیرانی ەمی. حەوتگەیشتە هەفتەی 

هەزاران  وسەدان  بەو ئاوارەی گەڕاوە  7,000زیاتر لە ئاوارە، 
داعش کە تازە لە دەستی زیان بەرکەوتوو لە ناوچەکانی هاوواڵتیانی 

دەستیان کە دەخەملێندرێن کەس  یەك ملیۆنزۆری  یزۆربەڕزگارکراون. 
  کۆچی نێودەوڵەتی( سەرچاوە: ڕێکخراوی)ناوچەکانی و لە ناو شاری موسڵ مرۆیی هاوکاری پێناگەێندرێت بە پێدانی 
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بە پاراستنی پابەندن چڕدەبنەوە بۆ ناو شاری موسڵ، هێزەکانی ئاسایش ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان لەو کاتەی داعشن. لە ژێر کۆنتڕۆڵی تر کە هێشتا 
ت سەاڵمەتە ئەگەر لێوەی کە دەزاندرێکاتێك دەربازبوون ڕێگاکانی دەستنیشان کردنی مرۆیی ئۆپەڕاسیۆنەکان، لەوانە دەقی لە ژێر هاوواڵتیان 
پێویستیان بە هاوکاریە کە بۆ گەیشتن بە هەموو ئەو کەسانەی کاردەکەن کاروباری مرۆیی و هاوکارانی نەتەوە یەکگرتووەکان حکومەت، دەربازبن. 

  دەبێت. دەستگەیشتنی مرۆیی فەراهەم کاتێك 
 

شاری موسڵ جوالنەوە لەدەرەوەی ڕۆژهەاڵتی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە. کەس ژمارەی ئاوارەبوون زیادی کردووە  لە ماوەی  5,000کۆی گشتی 
نەمروود لە باشوری خازر لە ڕۆژهەاڵت و بەرەو خێوەتگەی بەردەوام بوون لە گەشت کردن گروپی بچووكی خێزانی هێواش بۆتەوە، هەرچەندە 

لەسەدای  ٠٢زیاتر  زیادی کردووە بۆلە قەزای تەلعەفەر ئاوارەبوون سەربازی بەرەو ڕۆژئاوا، ئۆپەڕاسیۆنی بەردەوام بوونی لەگەڵ ڕۆژهەاڵت. 
لە تەلعەفەرەوە جولەیان کردووە خێزان  200بەالیەنی کەمەوە ڕاپۆرتی کردووە کە کۆچی نێودەوڵەتی ڕێکخراوی ئاوارەبوون. جوالنەوە تازەکانی 

قەزای ئاوارەبوونی زیاتر ڕووبدات لە ناو خودی ڕاپۆرتەکانی تر پێشنیاری ئەوە دەکەن کە گەیارە جەدعە. ڕۆژئاوای خێوەتگەی بەرەو باشوری 
   قەنناس بە دەستەکانی داعش. هەڕەشەی لەسەرە لەالیەن تێدایە و  یزۆربۆمبی چێندراوی  بەوە ناسراوە کە ئەم ناوچەیەتەلعەفەر، 

 
ەوە یەکگرتووەکانەوە حکومەت و نەتکە لەالیەن دۆزیوەتەوە لە ناو خێوەتگەکان  شوێنی نیشتەجێبوونیانئاوارەکان لەسەدای  ٠٢نزیکەی 

گەیشتوونەتە توانای زێلکان( قەیماوە ) و U3حەسەن شام ، M1خازر  خێوەتگەکانی ڕۆژهەاڵتی موسڵ،باکوری و  ڕۆژهەاڵت لەئامادەکراون. 
لە ژێر شوێنی ڕەشماڵەکان . کەس 67,284بۆ زیاتر لە لە حەوت خێوەتگە شوێنی زیاتر لە ئێستادا لەبەردەستدان بۆ وەرگرتنی ئاوارەکان. خۆیان 

لە کۆمەڵگا نیشتەجێ دەبن ئاوارەکان لە ژێر یەك لەسەر پێنجی تەنها کەسی تر لە کۆتایی ئەم ساڵ.  452,382بۆ یان پالنیان بۆ دانراوە بنیاتناندان 
 و دامەزراوە نافەرمیەکان. خانەخۆییەکان 

 
خەڵکی دەکوژن. گولەکان بەردەوام تۆپ و رسناکی دەمێنێتەوە. نزیك لەبەرەکانی شەڕ بە ت لە لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵبۆ هاوواڵتیان بارودۆخەکە 

چاودێری تەندروستی ئاو و خۆراك، گەڕان بە دوای پێویستی بۆ لەگەڵ لە ڕۆیشتن بە نێو شەقامەکان دەبێت بیر لە مەترسیەکان بکەنەوە خێزانەکان 
ڕاپۆرتەکانی کە جێگای نیگەرانین بە ئامانجی ئاو تەواو دەبن، فریاگوزاریە سنوردارەکانی خۆراك و کۆمەکیە لەبەردەستدان. لەو شوێنەی کە هێشتا 

ئەنجام هاوکارانی کاروباری مرۆیی حکومەت و لەالیەن خۆراك دابەشکردنەکانی سەرهەڵدەدات. شارەکە لە نەبوونی ئاسایشی خۆراك کە لە بارەی 
سەالمیەی تازە ووێستگەیەکی ئاو لە بۆ چاککردنەوەی لە ڕێگادان هەوڵەکان ، و زیان بەرکەوتووەکان یەوواڵتها کردنی هاوکاریبۆ دەدرێن 

کاتەی، لەو موسڵ. ڕۆژهەاڵتی  دەوروبەریناوچەکانی خواردنەوە خەزن دەکات بۆ کە ئەمەش ئاوی لە باشوری رۆژئاوی شارەکە. ئازادکراو، 
سەنتەری تەندروستی هاوکارانی کاروباری حکومەت و . داعش کراونەتە ئامانجهێرشەکانی کە لەالیەن زیاد دەبن قوربانیەکان ژمارەی 

بۆ ئەو زیاتر نێردراون فریاکەوتنی ئۆتۆمبێلی شاری موسڵ. بۆ نزیکتر لە ڕۆژهەاڵتی زیاتر دادەمەزرێنن ڕاتەکانی دەروونی سەقامگیرکردنی 
  لە هەولێر و دهۆك.  بە نەخۆشخانەکانبە شێوەیەکی خراپە بۆ گەیاندنیان هاوواڵتیانەی کە برینەکانیان 

 
بۆ بەهاناوەچوون لەو ناوچانەی کە گرنگ بۆ هاوکارانی کاروباری مرۆیی تواناپێدەرێکی کاردەکات وەك مرۆیی مەدەنی سەربازی هەماهەنگی 

بە بۆ دەستگەیشتن ئۆچا گەیشتوونەتە ناوچە تازە ئازادکراوەکان ی مرۆیی بە سەرکردایەتی کاروان ٠٢لە زیاتر نزیکن لە بەرەکانی شەڕ. 
هێواشبۆتەوە. ئەوەی کە ملمالنێکە چەند ڕۆژێك دوای جار تەنها ، زۆردەستگەیشتنی مرۆییدامەزراندنی ئەمن و ئاسایش و بارودۆخەکانی 

بۆ ناوچە ئازادکراوەکان هاوکاری تەنگەتاوی بۆ گواستنەوەی هاوکارانی کاروباری مرۆیی بۆ ڕێگا خۆش دەکەن دەستگەیشتنی مرۆیی کاروانەکانی 
ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، ماوەی لە چاودێری تەندروستی. ك و خاوێنی و پاخاوێن کەرەوە و خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن، ئاو و لە جۆری 

وەزارەتی کۆچ و نەمروود. الدێ لە ناحیەی  ٠٢لە کەس  63,000دەستی بگاتە توانیبووی فرە ئاژانس تەنگەتاوی بەهاناوەچوونی دابەشکردنێکی 
 ناوچەکە. گەیاندۆتە خۆراكی کارتۆنی  4,000کۆچبەران 

 
بە بەردەوامیدان  بۆ بوونەتەوە بەرەنگاریەکاندووچاری ناوچانە  لەوئاوارە گەڕاوەکان و مانەوەیان هەڵبژاردووە لە ماڵەکانی خۆیان خەڵکی 

کۆمەکی فریاگوزاری گەیاندنی دوای کار وەستاون.  لە انیبازاڕەکانلەو ناوچانەی کە دووبارە بوژاندنەوەی ژیان و گوزەرانیان خێزانەکانیان و 
بریتین لە کەل و پەلە سەرەکیەکانی وەرزی زستان و بۆ مندااڵن ی، کوتانەکان پارچەی خۆراکی یەك مانگدابەشکردنەکانی دوابەدوای بەپەلە، 

دەتوانن خۆیان خەڵکی دڵنیابوون لەوەی کە بۆ کۆمەڵگا زیان بەرکەوتووەکان. هاوکاری کردنی هەندێك لە زۆربەی جۆری هاوکاری کە پێویستن بۆ 
لە ڕەشماڵی تری  2,100 بەتانی و  21,500وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران باکوری عێراق، وەرزی زستان لە بەستووی پلەکانی لەگەڵ بگونجێنن 

  دابەش کردووە. تشرینی دووەم ی ٠٢و  ٠٢نێوان ڕۆژەکانی 
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 پاڵپشتی کردنی دارایی

 
 

 کە نزیکەی ،ری ئەمەریکیملیۆن دۆال  232.7$گەیشتۆتەموسڵ  ەلەیبانگەشەی بەپ بۆ بەشداری کردنەکان بڕی، دووەمی تشرینی ٠٩هەروەك لە 
هاوکاران  .پشتڕاستکردنەوەیانی بڕی پێویست دەنوێنێت. ڕاپۆرتەکانی سەبارەت بە پاڵپشتی کردنی دارایی زیاتر لە پڕۆسەدان بۆ ٠٠سەدا  لە

 گەیشتنی وەرزی زستان لەگەڵکۆمەکیە تەنگەتاویەکان. خێوەتگە و توانای بۆ بەهێزکردنی ئامادەکاری هەوڵەکانی خێراکردنی لە بەردەوامن 
کە ئەمەش زیادبوونی پێویستیەکان و کاری لە پێشینەی گرنگی مرۆیی  موسڵ، نیشتەجێن لەهاوواڵتیان تێدا  و ناوچانەی کەشەڕ لە بەردەوامی

هەموو ئەو بەهانای بتوانن تاکو تازە کە دێنە پێشەوە بۆ کاری لەپێشینەی لەبەرئەوە هاوکاران پالن دادەنێن . سەرچاوەی زیاتر دەبێتپێویستی بە 
قەیرانی ئاڵۆز کە هێشتا  و سەرهەڵدانی پێویستیەکانزیاتر پێویستە بۆ پڕکردنەوەی پاڵپشتی کردنی دارایی  بە هاوکاریە.بچن کە پێویستیان  کەسانەوە

  ئۆچا لەبەرچاو گیراوە. بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی ناوەندی سندوقی فۆڕمێك بۆ تەواو ئامادەکاری بکرێت بۆ خراپترین سیناریۆ. کە دوورە لەوەی 
ئەرێنیەکانی  ەپابەندبوونلە کۆمەڵێك  سەر بە یەکێتی ئەوڕوپامەدەنی پاراستنی میکانیزمی لە ڕێگەی بەشداری کردنە جۆریەکان بۆ داواکاری 

کانوونی پێشبینی دەکرێت بگاتە هەولێر لە مانگی ناردنی دابەشکردنە جۆریەکان یەکەم ڕەشماڵ.  1,000بەتانی و  17,000لەوانە کۆکردۆتەوە، 
کۆی گشتی پێویستیەکانی پاڵپشتی خێزانی موسڵ. پەناگە بۆ هەزاران و کەل و پەلەکانی وەرزی زستان دابین کردنی لە کاتی خۆی دەگات بۆ یەکەم، 

کۆی گشتی یەك لەسەر سێ ی نزیکەی  داچوونەوەن.ێپلە ئێستادا لە ژێر بەهاناوەچوونی موسڵ، لەوانە ، ٠٢٧١کردنی دارایی بۆ عێراق لە ساڵی 
 یلەسەدا١٧تەنها عێراق بۆ هەموو پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی پڕنەکراونەتەوە. هێشتا  ٠٢٧٢بۆ ساڵی پاڵپشتی کردنی دارایی داواکاریەکانی 
عێراقی زیان ملیۆن  7.3بۆ ڕزگارکردنی ژیان هاوکاری پێویستە بۆ دابین کردنی  ەی کەملیۆن دۆالری ئەمەریکی 861$ وەرگرتووە لەو

 بەرکەوتوو. 
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 مرۆیی بەهاناوەهاتنی 

 میکانیزمی بەهاناوەهاتنی بەپەلە

 ویستیەکان:پێ

  ەسەرەکیکۆمەکی هێلی بەپەلەی هاوکاری و پێویستیان بە ئەو کەسانەی کە لە ڕێگادان ژمارەی 
 شێوازەکانی ئاوارەبوون. بە درێژایی لە زیاد بوون دایە  بەردەوام

  لە ڕێگادان بۆ یان لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە لە کۆمەڵگا خانەخۆییەکان خێزانە ئاوارەکان
بەهاناوەچوونی  میکانیزمی پێویستیان بە هاوکاریشوێنە تەنگەتاویەکان و ناو خێوەتگەکانی ئاوارەبووان 

 یە. بەپەلە

 بەهاناوەچوون:  

 19,903) کە دەکاتە خێزان  3,420بۆ میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە پێداویستیەکانی  4,323م ڕاپۆرتە،لەماوەی ئامادەکردنی ئە   
دەگەیشتنە  ئاوارانەی کە ەدابەشکرابوون بەسەر ئەو خێزان پێداویستیەکانزۆربەی . دابەشکراون (منداڵ 9,752 لەوانە کەس،

 ناحیەی لە کەس(  2,346دەکاتە ) کە خێزانی ئاوارە ٤٤٠بۆ و ،  (زێلکان) قەیماوە دیبەگە وحەسەن شام و خازر و خێوەتگەکانی 
 . بەعشیقەبەیبۆخت و 

 پێداویستیەکانیان میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە هاوکارانی کاروباریی تشرینی یەکەم، ٧١ ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ لە و کاتەی سەرەتایلە 
. دابەشکردووە شوێنە تەنگەتاویەکانکەس لە ناو خێوەتگەکان و  94,905و لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە،  ئاوارە  23,177بۆ

 61,403لەوانە کەس،  118,082دەگاتە میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە وەردەگرن بەمەش کۆی گشتی ئەو کەسانەی کە هاوکاری 
ئەو کەسانەی کە چونکە تیایدایە لەوانە تۆمارکەری بەدواداچوونی ئاوارەبوون  لە ژمارەی تۆمارەکانیزیاترە کۆکراوەیە  ئەو ژمارەمنداڵ. 

 بوونەتەوە.   جار ئاوارەبوون چەندیندووچاری گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان یان  ائێستو ئاوارەبوون 

  :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  دەستگەیشتن بە هەندێك لەو  بۆهێشتا هەن بەرەنگاریەکان لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، توانای دەستگەیشتن باشتربوونی سەرەڕای
 تەلکێف و بەیبۆخت. قەزای کفرۆك و وەك لە خێزانانەی کە گیریان خواردووە، 

  

 هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە 

 :پێویستیەکان

  .حەسەن شامخێوەتگەکانی ئاوارەبوون بەردەوام لە زیادبووندایە U3 و خازر M1 قەیماوە )زێلکان( و
بە لە ژێر بنیاتناندان پێش وەختە فراوانی کردوون  ئەو ناوچانەی کە حکومەتئێستا پڕبوونەتەوە. 
 هاوکارانی کاروباری مرۆیی. هەماهەنگی لەگەڵ 

 ەهاناوەچوون:ب

  خازرخێوەتگەکانی M2 حکومەت و هاوکارانی کاروباری مرۆیی توانایەکی هاوبەشی خێوەتگەیان هەیە  کراونەتەوە.عەلەم/ ڕوبیدا  ئەلو
شوێنی ڕەشماڵ لە ژێر بنیاتناندان یان  75,397کەسی تر کە دەکاتە  452,382کەس، لە کاتێكدا شوێنی زیاتریش بۆ   67,284بۆ 

ڕێوەچوون لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە بۆ پالنیان بۆ دانراوە لە کۆتایی ئەم ساڵ. چەند کاروانێکی پالندانانی شوێنەکە بە
    دەستنیشانکردنی شوێنی تازەی زیاتر.

  هاوکارانی کاروباری هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە بەردەوامن لە هاوکاری کردن بۆ ئامادەکردنی شوێنە تەنگەتاویەکان بۆ
پاك و خاوێنی و کەل و پەل و تەندروستی و ئاسایشی خۆراك و پاراستن  دڵنیابوون لەوەی کە گروپەکانی پەناگە و ئاو و خاوێن کردنەوە و
 و پەروەردە دەتوانن هاوکاری و خزمەتگوزاریەکان دابین بکەن. 

  کاردەکەن.  ئێستاکە ئەو هاوکارانەی لەالیەن  گەبەڕێوەبردنی خێوەت زیاتری توانایگروپەکە هاوکاری دەکات لە دامەزراندنی  
 

 

 ڕێگریەکان:ۆشاییەکان و ب

  لە ئێستادا لە ئامادەکردندان بەهۆی چااڵکیەکانی ئەمن و ئاسایش و  ێشەیەك بۆ هاوکاران دەمێنێتەوەوەك کبە هەندێك شوێن دەستگەیشتن
دامەزراندنی شوێنە کە ئەمەش  ێکی زۆر بەهۆی بۆمبە چێندراوەکانپاكکردنەوە لە مین. ڕێگەپێدانەکان بۆ بەکارهێنانی زەوی و پیسبوون

 تازەکان دوادەخات.   

  ئامادەکردنی لەگەڵ لەسەر ئەو خێراییەی بمێنێتەوە پێویستە هاوکاری خزمەتگوزاریەکانی دامەزراندنی زراوە خێوەتگەییەکان، دامەلە
لە حالەتی . لە شوێنەکان ئاسانکاریانەو ژمارەیەك لەدەستیان دەگات بە تەواوی  ئەو ئاوارانە کە لەوەیبۆ دڵنیابوون ، ڕەشماڵبۆ  ەکانشوێن

 بەبێ خزمەتگوزارین. ، بەاڵم بەرجەستە بکرێنی ڕەشماڵ لەوانەیە ، ژمارەیەکی بەرچاو لە شوێنەکانی ئاوارەبوونی بە کۆمەڵلەناکاو

118,082 
دەستیان پێگەێندراوە  کەس

میکانیزمی  بە پێدانی
 بەپەلە بەهاناوەچوونی

ی تشرینی ٧١)لەوەتەی 
 یەکەم(

67,284 
کەس دەتواندرێت نیشتەجێ 

ئەمڕۆ لە ناو خێوەتگەکان بکرێن 

شوێنە تەنگەتاویەکانو   
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 پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان 

 :پێویستیەکان

  خەڵکی لە ناوەوە و دەرەوەی دامەزراوە خێوەتگەییەکان پێویستیان بە کەل و پەلە ناخۆراکیەکانە. ئەو
. ی کاتیدا نیشتەجێنپەناگە لەگروپ و کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە لەوانە خێزانە ئاوارەکانی کە 

کەسانی تری زیان بەرکەوتوو لە و  دەمێننەوە خێزانە خانەخۆییەکانئەو کەسانەی تریش کە لەگەڵ 
 ماڵەکانی خۆیاندا دەمێننەوە. 

  نجاوەگوبە پەناگەی پێویستیان خێوەتگەکان خێزانە ئاوارەکانی ناوەوە و دەرەوەی. 

   پێویستیە بریتین لە و بەتانیەکان  نەوت و جل و بەرگی گەرمگەرمکەرەوە و پارێزراو و پەناگەی وەرزی زستان، گەیشتنی لەگەڵ
 ن. لەپێشینەکا

 :بەهاناوەچوون

 پێداویستی کەل و پەلی ناخۆراکی خێزانی لە ناو خێوەتگەکان و کۆمەڵگاکانی دەرەوەی   20,168ەو کاتەی دەستپێکی بەهاناوەچوون،ل
لەسەدای ئەو خێزانانە کە دەکاتە  ٤٤خێوەتگەکان دابەشکرابوون. لەگەڵ پلەکانی سەرما کە ئێستا نزیکە لە بەستن لە کاتی شەودا، 

تانەیان وەرگرتووە تیایدا لەوانە گەرم کەرەوەکان، گالۆنەکان بۆ وەرزی زس کەل و پەلە سەرەکیەکانیسەرۆك خێزان( ئەوانیش   9,880)
وەرگرتووە وەك  انوەرزیتەواوکاری خێزان کەل و پەلەکانی   20,168نیوەی  نزیکەینەوت و فەرشە گەرمەکان. لەگەڵ ئەوەشدا، 

. بەمەش کۆی گشتی ژمارەی ئەو کەسانەی کە دەستیان پێگەێندراوە بە پێدانی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان بەتانیەکانپێاڵوەکان، مافورەکان، 
  کەس.  121,008ی تشرینی یەکەم دەگاتە ٧١لەو کاتەی 

 5,933  وەرگرتووە. جل و بەرگی زستانەیان پێداویستیەکانی خێزان ئەوانیش 

  بۆ دابین کردنی شوێنە تەنگەتاویەکان. و بۆ دابین کردنی پەناگە لە ناو خێوەتگەکان چەسپ کراون ڕەشماڵی خێزانی  17,207کۆی گشتی
پەناگەی پێداویستی   2,794ان، لە کاتی گەیشتنیبۆ ئەو کەسانەی ناو خێوەتگەکان شوێنی تەنگەتاوی چارەسەریەکانی ماوە کورتی 

 کە لەبۆ ئەو خێزانانەی دابین کراون تەنگەتاوی ڕەشماڵ داپۆشینی  پێداویستی 1,400 ئەوەشدا،لەگەڵ  دابەشکراون.خێزانیش تەنگەتاوی 
  ملمالنێوە زیانیان بەرکەوتووە. بەهۆی  کە لەو باڵەخانانەن نخێوەتگە دەرەوەی

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان 

  ئاوارە کە لە ناو خێوەتگە نین وەکو پێویستیەکی گرنگ دەمێنێتەوە و بریتی یە لە کاری لەپێشینەی  15,000 نزیکەیپەناگە بۆ
 بەهاناوەچوونی گروپی پەناگە لە ماوەیەکی کورتدا. 

  لەو سەرەڕای پڕکردنەوەی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان تاکو ئەمڕۆ، کە دەستی گەیشتووە بەو خەڵکە بە پێدانی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان
 بۆ کاری ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە وەك بەرەنگاریەك دەمێنێتەوە. هاوکاران ڕاپۆرت دەکەن لەبارەی ئەستەمیەکان لە کارکردن

 لەپێشینە و پالندانان بۆ بەدواداچوونی دابەشکردنەکانی هێلی دووەم بەهۆی زانیاری سنوردار لەسەر پێویستیە مرۆییەکان. 

  خانەخۆییەکان بریتی یە لە بۆ شاییەکی بەهاناوەچوون کە گروپەکە دەگەڕێت بەدوای پڕکردنەوەی.هاوکاری بۆ خێزانە 

  کارەکە گروپەکە کە لەدەرەوەی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان پەناگە و گروپی پێویستیەك هەیە بۆ هەماهەنگی کردنی زیاتر لەگەڵ هاوکارانی
 ی بەخۆیەوە بینیوە. بەرەوپێشوەچوونهەرچەندە بەردەوامی هەیە، بەڕێوە دەبەن 

 
 

 ئەمن و ئاسایشی خۆراك 

 :پێویستیەکان

  زیاتر لە یەك ملیۆن کەس لە موسڵ و ناوچەکانی دەوروبەری لەوانەیە پێویستیان بە هاوکاری خۆراك
 بێت لە مانگەکانی داهاتوودا. 

  خێزانە ئاوارەکان پێویستیان بە هاوکاری خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردنە لە کاتی گەیشتنیان بە
 ون لە جۆری پارچەکانی خۆراکی مانگانە.   شوێنەکانی پشکنین و خێوەتگەکان، و هاوکاری بەدواداچو

  خەڵکانی زیان بەرکەوتوو لە ناوچە ئازادکراوەکان، لەوانە خەڵکانی زیان بەرکەوتوو، هاوواڵتیان و
کۆمەڵگا خانەخۆییەکان پێویستیان بە خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردنە وەك بەهاناوەچوونێکی بەپەلە 

ام بدرێت و هاوکاری زیاتر لە جۆری پارچەکانی خۆراکی کاتێك دەستگەیشتنی مرۆیی دەکرێت ئەنج
 هاوکاری کردنی حکومەت.  وشك بۆ تەواوکردنیو

  بەرزبوونەوەی نرخەکانی خۆراك سنوردار هەن و دامەزراندنی دەرفەتەکانی ئاماژە بەوە دەکەن  ، خێزانەکانتازە ئازادکراوەکان چەناولە
   دابەشکردنی خۆراکی گشتی. سیستەمی جار دەستیان ناگات بە ئەو خەڵکانە زۆریتین لە نیگەرانیە سەرەکیەکانیان. بر

 

 

 

121,008 
کەس دەستیان پێگەێندراوە بە 

کەل و پەلە پێدانی 
ی ٧١لەوەتەی ناخۆراکیەکان 

 تشرینی یەکەم

185,021 
گەیشتووە بە کەس دەستیان 

 یخۆراك پارچەکانیوەرگرتنی 

تشرینی  ٧١لەوەتەی  ەڕۆژ ٠٣

  یەکەم
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 :بەهاناوەچوون

 خێزان کە دەکاتە   7,015 دابەش کردووە بۆ انلە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، هاوکارانی گروپ پارچەکانی خۆراکی ووشکی
 21,735؛ نیشتەجێبوون گەیارە جەدعە( و U3حەسەن شام  ،M1ئاوارە لە سێ خێوەتگەکانی )خازر   9,454کەس ، لەوانە:  31,189

 . بەیبۆختشورە و گەیارە و حاج عەلی و  گۆگجەلی و ئەل ، لەوانەئازادکراو کۆمەڵگای ٧١کەسی زیان بەرکەوتوو لە   

  لە دامەزراوەکانی کەس   14,850بۆ دابەش کردووە خواردنی خێزانی ئامادەکراویان بۆ پارچەی خۆراک  4,800هاوکارانی گروپ
 دیە و حەمام عەلیل. عەئەل و  عەالقلە ئەل دەرەوەی خێوەتگە، 

  ،دابەشکردووە لە  پارچەی خۆراکی ووشکی  6,500زیاتر لەوەزارەتی کۆچ و کۆچبەران لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
 گەیارە. ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ و 

 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

  دەستگەیشتن بە ناوچە تازە ئازادکراوەکان وەك بەرەنگاریەك دەمێنێتەوە، بە شێوەیەکی مەزن بەهۆی ڕێگریەکانی ئەمن و ئاسایش و ڕێ و
سەنگاندن و شوێنەکانی کارگێڕی بۆ تێپەڕینی کاروانی بارهەڵگر. ڕێگریەکانی دەستگەیشتنیش دەبنە ئاستەنگ لەبەردەم چااڵکیەکانی هەڵ

 چاودێری کردن لەالیەن هاوکارانی گروپەوە.  

  هاوکاری خۆراك لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت بۆ دابین کردنی هاوکاران هەماهەنگی لە نێوان بەهێزکردنی گروپەکە بەردەوامە لە
زیادکراون سەرچاوەکان بۆ دڵنیابوون لەوەی کە بەردەوامیان هەیە هەوڵەکان درێج و تەلیارە. لە بەیبۆخت، ، لەوانە دەستیان پێ بگەێندرێت

 لە ناو گۆڕەپان. پێویستیە مرۆییەکان بۆ پڕکردنەوەی 
 

 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

  ئاوارەکان، ئاوارە گەڕاوەکان، و کۆمەڵگاکانی ناوچە ئازادکراوەکان پێویستیان بە هاوکاریە بۆ
 دەستگەیشتن بە چاودێری تەندروستی. 

  هەڵسەنگاندنە سەرەتاییەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە چەند پێکهاتەیەکی تەندروستی زیانیان پێگەیشتووە. لە
 تافی پزیشکی و دەرمانەکان و کۆمەکیە پزیشکیەکان هەیە. هەندێك ناوچەی دیاریکراو، کورتهێنانی س

  چاودێری بە کە پێویستیان انەی ئەو قوربانیژمارەی ، ناوچەکانی موسڵ کە هاوواڵتیان تێدا نیشتەجێنگەیشتۆتە شەڕەکە لەو کاتەی
 زیاد دەبێت.  بە شێوەیەکی بەرچاو چاودێری کردنسێیەمی دووەم و ئاستی بۆ ڕەوانەکردنە بۆ نەخۆشخانە ڕاتەکانی دەروونی و 

 :بەهاناوەچوون

  ،لەسەدای  ٢٤حالەتی پزیشکی ڕەوانەکراون بۆ ئاستی دووەم و سێیەمی چاودێری کردن،  ٧٤٤لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
 ی تشرینی دووەم. ٧٢تا  ١زیادکردنێك هەیە لە وەی ماوەی ڕاپۆرت کردنی پێشوو لە 

  ،برینداران بەهۆی مین و نبریندارانی گولە ئەو کەسانەی کەندار ڕاپۆرت کرابوون، بە شێوەیەکی سەرەکی بری ٤١لەگەڵ ئەوەشدا ،
  . زیادی کردووە لەسەدای لەو ژمارەی ماوەی ڕاپۆرت کردنی پێشوو ٢٤برینداران بەهۆی تۆپبارانەکان، 

  قامگیرکردنی سەدوو خاڵی لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ، چاودێری بەپەلەی ڕاتەکانی دەروونی پێویستیەکانی لە بەهاناوەچوون بۆ
نەینەوا تەندروستی بەڕێوەبەرایەتی  گەێیندراونەتەهەشت ئۆتۆمبێڵی فریاکەوتن کەرەملیس کراونەتەوە. لە گۆگجەلی و ڕاتەکانی دەروونی 

بۆ دەستنیشان کردنی هەڵسەنگاندنەکان بەردەوامیان هەیە ڕەوانەکردن بۆ نەخۆشخانە. بۆ هاوکاری کردن لە خزمەتگوزاریەکانی 
 بۆ نزیکتر لە موسڵ. ڕاتەکانی دەروونی زیاتر  سەنتەرەکانی

  1,669ڕاوێژکردنیان جێبەجێ کردووە، لەوانە   9,697تەندروستیلە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، هاوکارانی کاروباری  
ڕاوێژکردنی چاودێری تەندروستی ئافرەتانی دووگیان. بەڕێوەبەرایەتیەکانی   1,444راوێژکردن بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی پێنج ساڵی و 

ڕاوێژکردنی چاودێری تەندروستی سەرەتایی ئەنجام   1,014تەندروستی پارێزگاکانی دهۆك و هەولێر و نەینەوا ڕاپۆرتیان کردووە کە 
  دراون. 

 دەستەی کوتانەکان لە دژی نەخۆشی سۆریکە و ئیفلیجی بەڕێوەبردووە.    6,262دەسەاڵتدارانی تەندروستی 

  پشکنینی شوێنەکانی لە خێوەتگەکان و  دابین دەکەن بۆ خێزانە ئاوارەکانخزمەتگوزاریە تەندروستیەکان گروپی تەندروستی هاوکارانی
خەڵکانی زیان بەرکەوتوو و نەرگیزلیە بۆ پشکنینی ئاوارەکان(.  شوێنی، و قەیماوە ،U3حەسەن شام ، M1 خازر)جەدعە، لە  ارەکانئاو

 .لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  وزاری چاودێری بەهاناوەچوونی ڕاتەکانی دەروونی و گەیاندنی خزمەتگ پالنەکانیهەوڵەکان لە ڕێگادان بۆ دڵنیابوون لەوەی کە
  کە ڕادەکەن. پڕدەکاتەوە  پێویستیەکانی ئەو خێزانانە

  دابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی هاوکاری تەندروستی مێشك و دەروونی و کۆمەاڵیەتی لە ناو خێوەتگەکان و لەو ناوچانەی کە تازە
 . زیاد بکرێن پێویستەدەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت 

  دڵنیابکرێنەوەپێویستە هەیە درێژخایەنیان کە نەخۆشی بۆ نەخۆشەکانی و چارەسەری بە دەرمانەکان دەستگەیشتن . 

33,122 
جێبەجێ  ڕاوێژکردنی پزیشکی 

ی تشرینی ٧١ەتەیلەوکراون 
 یەکەم
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 ئاو و خاوێنکردنەوەی ئاوەڕۆکان و پاك و خاوێنی 

 :پێویستیەکان 

 تەوالێت و  ئاو وئاوارە لە ناو خێوەتگەکان پێویستیان بە خزمەتگوزاریەکانی   59,000نزیکەی
 حەمامە.  

  جۆری ئاوی الواز، گشتی کە کۆی ئاماژە بەوە دەکەن لە ناوچە تازە ئازادکراوەکان هەڵسەنگاندنەکان
و  پێگەیشتووەزیانیان  بەرچاوبەشێوەیەکی ووێستگەکانی چارەسەری ئاو کە  کانیگەڵ ڕاپۆرتەلە

ڕووباری ئاوی چارەسەرنەکراوی  بەکۆمەڵگا خانەخۆییەکان و هاوواڵتیان گەلێك زۆری پشتبەستنێکی 
  حەمام عەلیل. گەیارە، حاج عەلی و لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ،  کەیەتایبەتە ئەمەش حالەتەدیجلە. 

 :بەهاناوەچوون

  59,126 وەردەگرن لە ناو خێوەتگەکان و شوێنەکانی کاتی گواستنەوەی ئاوارەکان.  حەمامو  تەوالێتخزمەتگوزایەکانی ئاو و  ئاوارە 

  نەمرود بە پێدانی الدێ لە ناحیەی  ٠٢کەس لە  63,000دەستی گەیشتووە بە دابەشکردنی فرە کەرتی بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی
 خاوێن کردنەوەی ئاو. حەبەکانی یەك مانگی کۆمەکی و ەکان پاك و خاوێنی، سەتڵە پالستیكپێداویستیەکانی 

  کەس.   33,552شوێنی دەرەوەی خێوەتگە دەستی گەیشتووە بە  ٧٢لەو کاتەی دەستپێکی بەهاناوەچوونەکە، تانکەری ئاو لە 

 17,516  شوێنی  282ە تەنگەتاویەکان. شوێنخێوەتگە و  ٧٤لە سەرانسەری ئامادەکراون تەوالێت و حەمام ئامادەکراوی ئاو و شوێنی
شوێنە کۆی گشتی  بەکاتی ئاوارەکان. گواستنەوەی لە شوێنەکانی ئامادەکراون و و تەوالێت و حەمامی تریش ئائامادەکراوی 

 ئاوارە بکات.  106,788توانای هەیە کە خزمەت بە ئامادەکراوەکان 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  چارەسەرکردنی ئاو یان دابین کردنی چارەسەری ئاوی گەڕۆكی تەواوکاری بەپەلە  تر بۆ نۆژەنکردنەوەی ووێستگەکانیهەڵبژاردەی
 لە ناوچە ئازادکراوەکان.پێویستن 

  بۆ شوێنە تەنگەتاویەکان بنیاتنانی لەگەڵ بمێنێتەوە پێویستە لەسەر ئەو خێراییەی ئاو و تەوالێت و حەمام خزمەتگوزاریەکانی کردنی چەسپ
 زیادبوونێك لە ژمارەی ئاوارەبوون. بۆ هەر بە ڕێك و پێکی ئامادەکردنی 

 

 پاراستن

 :پێویستیەکان

  ئاوارەکان لە ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەکان و هاوواڵتیانی زیان بەرکەوتوو کە ئاوارە نەبوون
پێویستیان بە پاراستنە. سەرۆك خێزانە ئافرەتەکان، ئافرەتانی دووگیان، کەسانی خاوەن پێداویستی 

 تایبەت، مندااڵن و بەسااڵچووان بەتایبەتی الوازن و زیانیان پێگەیشتووە. 

 ئاوارە گەڕاوەکان و ئاوارەکان هەندێك لە ئەوەی دۆزیوەتەوە کە بەپەلەی پاراستن دنەکانی هەڵسەنگان
ئەل شورە و لە لە ناوچە نائارامەکان، لەوانە دووچاری ڕێگریەکان بوونەتەوە لە ئازادی جوالنەوەیان 

 کفرۆك. 

  دەبێتە ڕێگر و هاوواڵتیان موسڵ زیانی هەیە بۆ سەالمەتی پاشماوەکانی تەقەمەنی جەنگ لە شاری و بۆمبە چێندراوەکان پیسبوون بە هۆی
 مرۆیی لەو ناوچەیە. دەستگەیشتنی لەبەردەم 

 :بەهاناوەچوون

  روونی و کۆمەاڵیەتیان دەکە هاوکاری کوڕ(  3,199کچ و  3,056منداڵ کە دەکاتە ) 6,255ی تشرینی یەکەم، ٧١لەو کاتەی
پیاو(  1,035ئافرەت،  1,134خێزان کە دەکاتە ) 2,169کوڕ( و  3,581کچ و  3,898منداڵی تر کە دەکاتە ) 7,479وەرگرتووە. 

شەست و هەشت منداڵی تری بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە خانەوادەیان فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. 
  . کوڕ( ٤٤کچ و  ٧٢) منداڵ ٢٠ئەو مندااڵنە دەگاتە بەمەش کۆی ، بەدواداچوونیان بۆ کراوە ئەم پرسەکارمەندانی لەالیەن تۆمارکراون 

  ،مەترسی زانیاریان وەرگرتووە لەسەر کەمکردنەوەی پیاو و کوڕ،  ٢٤کەس، لەوانە  3,810لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
دەروونی و هاوکاری لە ناو خێوەتگەکان. توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی خزمەتگوزاریەکانی و لەسەر بنەمای ڕەگەزی توندوتیژی 

بۆ حالەتی ڕەوانەکردن بۆ نەخۆشخانە  ٢٠لەگەڵ فرەت لە دامەزراوە خێوەتگەییەکان، ئا ٤٧٧بۆ  ندابین کرابووتەنگەتاوی کۆمەاڵیەتی 
 1,245کۆی گشتی ی تشرینی یەکەم، ٧١لەو کاتەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی. حالەتی بەڕێوەبردنی تایبەت لەوانە چاودێری 

 چاودێری تایبەت. بۆ ئافرەت ڕەوانەکراون  ٠١٤گشتی کۆی وەرگرتووە، لەگەڵ دەروونی و کۆمەاڵیەتی تەنگەتاویان ئافرەت هاوکاری 

  ٠٠٠و دەروونی و کۆمەاڵیەتی گشتی هاوکاری بە پێدانی دەستیان پێگەیێندراوە کەسی تر  3,179تشرینی یەکەم، ی ٧١لەو کاتەی 
 تایبەتی. بۆ هاوکاری پاراستن ڕەوانە کراون لەالیەن تیمە گەڕۆکەکانی حالەتیش 

  ئافرەتان پێداویستیەکانی ی تشرینی دووەم، ٠٤و  ٠٤انی نەمرود لە ڕۆژوەك بەشێك لە دابەشکردنی دووەمی تەنگەتاوی فرە کەرت لە
 خێزان.  10,000 دابەشکرابوون بۆ 

221,265 
خزمەتگوزاریەکانی ئاو و  کەس

وەرگرتووە حەمامیان و  تەوالێت

 دەرەوەی ناوەوە و لە

کانخێوەتگە  

20,327 
 و کوڕ و کچ ئافرەتپیاو و 

و دەروونی  هاوکاری

وەرگرتووە انکۆمەاڵیەتی  
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  ن و ماددە ژەهراویەکامەترسی کەس بە فێرکردنی پەروەردەی  ٤٩٤گروپی هەڵگرتنەوەی مین دەستیان گەیشتووە بە هاوکارانی کاروباری
 تەقەمەنیەکان. 

 14  لە پاراستن پێویستیەکانی بۆ دەستنیشان کردنی جێبەجێ کراون ی تشرینی یەکەم ٧١لەو کاتەی بەپەلەی پاراستن هەڵسەنگاندنی
لە ئەل شورە و بەپەلەی پاراستن تشرینی دووەم، چوار هەڵسەنگاندنی ی ٠١و  ٠٧لە نێوان دەرەوەی خێوەتگە. دامەزراوەکانی خێوەتگە و 

 بەیبۆخت جێبەجێ کران. کفرۆك و ئەل عەلەم و 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  موسڵ بریتی یە لە لە باشوری لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە پاراستنی بەردەوام  چاودێری کردنیچااڵکیەکانی نەبوونی
پیس و بۆمبە چێندراوەکان ئەمن و ئاسایش، بارودۆخی وەکو بەرەنگاریەك دەمێنێتەوە، بەهۆی مرۆیی دەستگەیشتنی بەرچاو. بۆشاییەکی 

 پاشماوەکانی تەقەمەنی جەنگ. بوون بەهۆی 

  دەستیان کە  وا دادەنرێن ئەو کەسانەی بۆ ەکانخزمەتگوزاریپاراستنی کاریگەر و کۆمەڵگا،  پێکهاتنەوەیمیکانیزمەکانی هەبوونی بەبێ
  زیانیان پێدەگات. بەردەوام لەگەڵ داعش هەبێت 

  موسڵ. ڕێگریەکی گەورە لە باشوری کە بریتی یە لە  شوێنەکانی ئاوارەبوونی دیاریکراو خەسڵەتی لەتیان اڵهاوودڵنیاکردنەوەی 

  کە هەرزەکاران لە کوڕ و کچان دەکاتە ئامانج. بەرچاو هەیە لە چااڵکیەکانی پاراستنی مندااڵن بۆشاییەکی 

  هەموو پێویستیەکان.تەواو بەش ناکات بۆ پڕکردنەوەی هێشتا بۆ ئاوارەکان دەروونی و کۆمەاڵیەتی خزمەتگوزاریەکانی 

  و لە ناو خێوەتگەکان خزمەتگوزاریەکان بۆ گەیشتن بە خەڵکی پەککەوتە زۆربەی جار مەوادی دوور دەبڕن بە پیادە بەسااڵچووان و
 دەبێت بەهێز بکرێت. پەککەوتووان گرتنە ئەستۆی و شوێنە تەنگەتاویەکان 

  لە بۆ دڵنیابوون ئافرەتان لە ناو خێوەتگەکان، پیاوان و حەمامی جیاواز بۆ شوێنی دامەزراندنی بۆ بکرێت پێویستی زیاتر دەبێت فەراهەم
 توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی. مەترسیەکانی کەمکردنەوەی شوێنی تایبەت و 

 
 

 
 

 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

 ،نقوتابخانەدەرەوەی منداڵ لە  25,400 لە نێوان دانیشتوانی ئاوارە   . 

  ساڵێکی  بە پەروەردەیە،پێویستیان لە کۆمەڵگا تازە ئازادکراوەکان ژمارەیەکی نەزانراو لە مندااڵن
داعش بۆ زیاتر لە دوو لە ژێر دەسەاڵتی خراونەتە ناو قوتابخانە یان لەدەستداوە  یانتەواوی قوتابخانە

 ساڵ. 

 بەهاناوەچوون:

 3,521 خێوەتگەکانی  لەکاتی فێربوونی ژینگەکانی  کراوە بۆهەڵسەنگاندنیان بۆ  لەسەدا کوڕ( ٤٢لەسەدا کچ و  ٤٢کە دەکاتە ) منداڵ
 شام.گەیارە جەدعە و خازر و حەسەن 

 1,396 ( 657کوڕ و  739منداڵ کە دەکاتە  )لە خوێندن لە پۆلە بەردەوامەکانی سوود وەردەگرن و دەکەن دەست بە خوێندن تازە کچ
 . حەسەن شامخازر و خێوەتگەکانی 

  دەست دوو ساڵ دوای دەست بەخوێندن دەکەن کچ(  ٢٠١کوڕ و  ٤٢٠منداڵ کە دەکاتە ) ٠٠٤، قەیماوە خێوەتگەی )زێلکانی پێشوو(لە
بۆ دامەزراون ڕەگەزی نێر(  ٢ڕەگەزی مێ و  ٠کە پێك دێن لە )پەروەردەیی کارمەندی ئاسانکاری  ٧٤نەگەیشتنیان بە پەروەردە. 

 گوتنەوە. وانەپالندانانی و لە تەنگەتاویەکان لەسەر پەروەردە مەشقیان پێکراوە و زێلکان( قەیماوە خێوەتگەی )
 

 و ڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

 19,658ئاوارەی تر کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە لە ئێستادا دەستیان بە پەروەردە ناگات.  منداڵی 

  .هەندێك لە قوتابخانەکان بە داخراوی دەمێننەوە یان وەك مەبەستەکانی ناپەروەردەیی بەکارهێندراون، لەوانە وەك پەناگە بۆ ئاوارەکان 

 خێوەتگە، بەاڵم لە دامەزراوەکانی دەرەوەی پێویستیەکانی پەروەردە بۆ دەستنیشان کردنی پەلەیان لێکراوە اری مرۆیی هاوکارانی کاروب
 خانەخۆییەکان. و کۆمەڵگا مندااڵن لە الدێیە ئازادکراوەکان بۆ گەیشتن بە پێویستی زیاتر پێویستە پڕ بکرێنەوە 

 لەپێشینە وەك کاری و رچاوگیراون خێوەتگە لەبەلە پالندانانی مندااڵن ژینگەکانی پەروەردە و چااڵکیەکانی لەوەی کە  دڵنیاکردنەوە
 دەمێنێتەوە. 

 کەل و پەلەکان  

 :بەهاناوەهاتن

  مەتر سێجا، لە شتومەك و  5,460 مەتر، کە دەکاتە 959ی تشرینی دووەم، کۆی گشتی ٠١لەو کاتەی
  .  و جێبەجێ کراوە ڕێکخراوی مرۆییەوە ڕادەستکرا ٧٠کەل و پەلی ناخۆراکی بەناوی 

  ٠٢بۆ قەیماوە لە خێوەتگەی ڕێکخستووە کەل و پەلەکان بەڕێوەبردنی خولێکی کۆگایەك و گروپەکە 

5,742 
کوڕ و کچ خراونەتە ناو 

 فێربوونی کاتی  ەیژینگ13

 مەتر سێجا 5,460
لە کۆگای کەل و پەلی 

بە  ڕادەستکراونناخۆراکی 
 ڕێکخراو ٧٠ناوی 
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 ڕێکخراوە ناحکومیە ناوخۆییەکانن. ستافی کەل و پەل کە سەر بە حکومەت و 
 

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  ملیۆن دۆالری  5.8$ یخەملێندراوتێچووی هێشتا سەرچاوەیەکی پاڵپشتی کردنی دارایی پێویستە دەستنیشان بکرێت بۆ پڕکردنەوەی
 گەیارە. پردی بۆ چاککردنەوەی  کیئەمەری

 

 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 

 پێویستیەکان:

  گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان بەردەوامە لە دابین کردنی مەشقکردن لەسەر ڕادیۆ بۆ ستافی
 ڕێکخراوە مرۆییەکان بۆ بنیاتنانی توانایان لە دەقێکی ئاسایشی گۆڕاو. 

  گروپەکە خزمەتگوزاریەکانی ڕادیۆیVHF  گەیارە جەدعە و  ناوچەکانیناردووە بۆ گەیارە، کە
پەیوەندیە فریاگوزاریەکان گروپی هەروەها گەیارە و حاج عەلی دەگرێتە خۆی. بنکەی ئاسمانی 

 لە زومار دابین دەکات.  VHFڕادیۆی خزمەتگوزاریەکانی 

  حەسەن شام  خێوەتگەکانی لەپەیوەندیە فریاگوزاریەکان گروپی خزمەتگوزاریەکانی بۆ دامەزراندنی پالنیان بۆ دانراوە هەڵسەنگاندنەکان
U3  (زێلکان)قەیماوە و . 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان. لە چااڵکیەکانی بۆ هەندێك بەرەنگاریەك بریتی یە لە دەستگەیشتن بە شوێنەکە 
 

 هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان  

 :بەهاناوەچوون 

  دەستپێشخەری ڕێکخراویREACH  هەڵسەنگاندنی خێرا و توانای نەخشەدانان دابین دەکات لە
بەدواداچوون  بۆ پێویستیەکان، زانیاری لە تەواوی ناوچەکانی کە دەتواندرێت دەستیان پێبەگێندرێت، 

 REACHڕێکخراوی لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، کەسی و جوالنەوەکانی ئاوارەبوون. 
 کۆگاکانینەمانی دەستنیشانی کە  شاری موسڵڕۆژهەاڵتی  ڕاپۆرتێکی تازەی دەرکردووە لەسەر
چاودێری خواردنەوەی خاوێن و ئاوی نەوت و کارەبا و نیە بە خۆراك دەکات، هیچ دەستگەیشتنێك 

 تەندروستی.

  زانیاری ڕۆژانە لەسەر ئاوارەبوون لە دابینکردن بەردەوامە سەر بە ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی تەنگەتاوی بەدواداچوونی تۆمارکەری
 خۆی لە موسڵ. پۆڕتاڵی لە ڕێگەی 

 

 :ڕێگریەکان بۆشاییەکان و 
 وە بکرێت. یەهیچ شتێكی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارە ●

 
 هەماهەنگی کردنی گشتی

کەسایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان و تیایدا لەوانە حکومەتی عێراق و ڕاوێژکاری بااڵ کە تیمی سێیەم کۆبوونەوەی ، ستراتیجیلەسەر ئاستی 
هەماهەنگی لە نێوان تەواوی دڵنیایی دەدات لە تیمی ڕاوێژکاری بااڵ تشرینی دووەم. ی ٠٠بەڕێوەچوو لە ڕۆژی ڕێکخەری مرۆیی و  سەربازی 

کە سەرکردەی گروپەکان ئاژانسەکانی کە پێك دێن لە  تەنگەتاویخانەیەکی لە بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ.  مرۆییکاروباری هەموو هاوکارانی 
تیجی پێکهاتەی سترا وەكوتیمی مرۆیی لە وواڵت ڕێکخەری مرۆییەوە هەفتەی سێ جار کۆدەبنەوە. لەالیەن و لە بەهاناوەچوون بۆ موسڵ کاردەکەن 

لەسەر بەهاناوەچوونی مرۆیی لە عێراق. تێڕوانینی بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان هاوکارانی نەتەوە یەکگرتووەکان و لە نێوان دەمێنێتەوە هەماهەنگی 
ئۆچا و و سەنتەری هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان لەالیەن وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران، سەردانە مەیدانیەکان زنجیرەیەك لە ، کرداریئاستی 

و  ٠٧لە نێوان تەنگەتاوی و شوێنی خێوەتگە بۆ شەش ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە و گروپەکانی 
گونجاو بۆ خێزانە شوێنی نیشتەجێبوونی ئارامی و بۆ دابین کردنی زیاتر هەماهەنگی بەهێزدەکەن سەردانەکان . بەڕێوەچوون تشرینی دووەمی ٠٢

گروپی هاوبەشی کارکردن، کە پێك دێن لە سەنتەری هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان، وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران و ئۆچا هەفتەی ئاوارەکان. 
جارێك کۆدەبنەوە بۆ دڵنیابوون لە هەماهەنگی کرداری بۆ بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ. ئۆچا سەنتەرێکی ئۆپەڕاسیۆنی مرۆیی لە هەولێر 

ری ئۆپەڕاسیۆنی مرۆیی هەماهەنگی لە نێوان گروپەکان و ڕێکخەرانی ناوچەکان و ڕێکخەری مرۆیی بەهێزدەکات، و دڵنیایی دامەزراندووە. سەنتە
پێکهاتەکانی هەماهەنگی ستراتیجی و هاوکارانی کاروباری کرداری و لەسەرانسەری گروپەکان  بەشداری پێکردنی زانیاری دەدات سەبارەت بە

سەربازی نەتەوە یەکگرتووەکان ئاسانکاری دەکات بۆ دەستگەیشتی مرۆیی، پاراستنی  –کی هەماهەنگی مرۆیی مەدەنی لەناو گۆڕەپان. چوارچێوەیە
  .هاوواڵتیان و ئەمن و ئاسایشی کارمەندانی کۆمەکی مرۆیی

 

5 
شوێن بە پێدانی هاوکاری 
ڕادیۆی گروپی پەیوەندیە 

بۆ فریاگوزاریەکان 
 بەهاناوەچوونی موسڵ

 

 ڕۆژانە
بەدواداچوونی ئاوارەبوون بۆ 

موسڵقەیرانی   
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 ئەو دیوی قەیرانەکە
پارێزگای ئەنبار، لەگەڵ شارەکانی ڕومادی و فەللوجە بە  سەر. لە سەرەتادا جەختی کردەوە لە٠٢٧٤کانوونی دووەمی  توندوتیژی فراوان و ملمالنێ ی چکداری لە عێراق سەری هەڵدا لە مانگی

، ٠٢٧٤گی حوزەیرانی کەس لە مانگی ئایار. لە مان ٤٢٢٢٢٢شێوەیەکی تایبەتی زیانیان بەرکەوت، توندوتیژیەکە و کاریگەریەکەی بە خێرایی تەشەنەی کرد، کە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر لە 
ق، لەوانە پارێزگاکانی ناوچەکانی دیالە و داعش، بەیەکەوە لەگەڵ گروپە چەکدارەکان، هێرشیان کرد و کۆنتڕۆڵی دووەم گەورەترین شاری عێراقیان کرد موسڵ، بەشێکی زۆری باکوری عێرا

، ئاوارەبوونی بەلێشاوی ناوخۆیی، توندوتیژی سیستەماتیکی و جددی لە پاراستنی هاوواڵتیان و مافە کەرکوك و نینەوا و سەاڵحەددین. ئەمەش بووە هۆی بەردەوامی ملمالنێ ی چەکداری
دەرەنجامێك، عێراق لە ئێستادا دووچاری یەکێك لە  پ لەسەر کۆمەڵگا خانەخوێکان. وەكسەرەتاییەکانی مرۆڤ، پچڕاندنی دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، و کۆت و بەندی خرا

ملیۆن عێراقی لە ناوخۆ ئاوارەبوون بەهۆی توندوتیژی لەوەتەی کانوونی  ٤ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە. زیاتر لە  ٧٢ورەترین قەیرانە مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان، زیاتر لە گە
 . ملیۆن کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون ٢.٢. لەو ژمارەیە، ٠٢٧٤دووەمی 

 تکایە پەیوەندی بکەن: بۆ زانیاری زیاتر،

 elkorany@un.org, Tel: +964 790 193 1292بۆ پرسیاری ڕاگەیاندن، کەریم ئەلکورانی، 

 barber@un.org، بۆ پرسیاری تر: لویس باربەر
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