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 ٢٠١٧ی ئایاری ١٦                                                              تێڕوانینێك

  هێزەکانی ئاسایشی ئایار لە نێوان ی ٤شەڕوپێکدادانەکان لە ڕۆژی دووبارە چڕبوونەوەی

لە ناو ڕۆژئاوای شاری موسڵ. داعش بەردەوامە لە زیان گەیاندن بە بارودۆخی مرۆیی عێراقی و 

اری موسڵ ڕادەکەن بەرەو شوێنی لە ناوچە تازە ئازادکراوەکانی ڕۆژئاوای شزۆربەی خێزانەکان 

لە خاڵی کۆبوونەوەی بادوش بۆ ئاوارەکان، مام عەلیل بە ڕێگای  کاتی گواستنەوەی ئاوارەکان لە حە

کۆبوونەوەی  خاڵەکانیو ، ڕێگای سەرەکی سوریاباکوری ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ بەدرێژایی 

هاوکاری هاوکارانی مرۆیی لەم خااڵنەی کۆبوونەوەی ئاوارەکان . بۆ ئاوارەکان یەرموك/ڕیسالە

ئاو، شوێنی سێبەر، ئاسانکاریەکانی  ن،خۆراکی ئامادەکراو بۆ خوارد ،تەنگەتاوی دابین دەکەن لەوانە

 اوێن کردنەوە و خزمەتگوزاریە پزیشکیەکان. خ

 

  لەو ن کاروانەکانی هەڵسەنگاندبۆ لە ئەستۆگرتنی لە هەر شوێنێك بکرێت، هەوڵەکان دەدرێن

ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە نزیك بەرەکانی شەڕ، دوابەدوای ئەویش 

، ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧هاوکاری بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی. لەو کاتەوەی دابەشکردنی 

و بەسەر هەموپاك و خاوێنی کۆمەکیەکانی خۆراك و ئاو و بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی پاکێجەکانی 

پشکنینی حەمام عەلیل بۆ ئاوارەکان لە ڕۆژئاوای شوێنی کە دەگەنە خێزانەکان دابەش کراون 

 ملیۆن کەس.  ٢.٧پێویستیە مرۆییەکانیان پڕکردۆتەوە بۆ زیاتر لە و موسڵەوە، 
 

 ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان دەستپێکی ەی لێدوانی دەسەاڵتدارانی عێراقی، لەو کاتەوەی بە گوێر

لە شاری موسڵەوە ڕایانکردووە کەس  ٥٢٧.١٣٠شوبات ی ١٩موسڵ لە ڕۆژی لە ناو ڕۆژئاوای 

لە ڕۆژئاوای شاری موسڵەوە ڕادەکەن ئەو کەسانەی کە ژمارەی ی ئایار. ١٦ژی هەروەك لە ڕۆ

بە ن کەس تێپەڕی ١١.٤٠٠ کەئایار، کاتێك ی ١٢لە ڕۆژی لە ڕۆژی هەینی، زۆر بەرزبۆتەوە 

لە ڕۆژئاوای کەس لە ئێستادا  ٤٦٠.٣٠٦ئاوارەکان. شوێنی حەمام عەلیل بۆ پشکنینی ڕێگای 

موسڵ هەروەك لە کەس گەڕاونەتەوە بۆ ڕۆژئاوای  ٣٢.٣٩٠لەو کاتەی موسڵەوە ئاوارەبوون، 

ئۆپەراسیۆنی دەستپێکی لەو کاتەوەی ڕاپۆرتی کردووە کە ی ئایار. حکومەتی عێراقی ٩ڕۆژی 

ووی بەسەر یەکەوە لە شاری کەس هەم ٦٦٨.٨٤٦، ٢٠١٦تشرینی یەکەمی ی ١٧موسڵ لە ڕۆژی 

 ئاوارەبوون.  موسڵ
 

  پێویستیە مرۆییەکانی خێراتر دەبێت بۆ پڕکردنەوەی شوێن و فراوانکردنی خێوەتگە بنیاتنانی

 ٣٢٦.٠٤٩ئایار، ی ١٤لە ڕۆژی . هەروەك ئاوارەدەبن موسڵلە ڕۆژئاوای  ئەو کەسانەی کە تازە

نیشتەجێکراون، لەگەڵ شوێنە تەنگەتاویەکان لە ناو خێوەتگەکان و لە ئێستادا خێزان(  ٦٣.١٣٩کەس )

  و لە شوێنە نافەرمیەکان ژیان دەگوزەرێنن.  وێکانلە ناو کۆمەڵگا خانەخئەو کەسانەی کە دەمێننەوە 
 

 ڵسوم

ییۆرم نیراقھی  

٦٦٨.٨٤٦ 
ئەوانەی کۆکراونەتەوە، ، کەس ئاوارەبوون

ی ١٦لە شاری موسڵ هەروەك لە ڕۆژی 

 ئایار 

٤٦٠.٣٠٦  
ئەو کەسانەی کە لە ئێستادا لە ڕۆژئاوای 

موسڵەوە ئاوارەبوون هەروەك لە ڕۆژی 

 ی ئایار ١٦

٦.٩٩٤ 
شوێنی خێزانی بە خزمەتگوزاری تەواوەوە 

بۆ نیشتەجێکردنی بەپەلە بەرجەستەن 

شوێن هەروەك لە ڕۆژی  ١٩ئاوارەکان لە 

 ی ئایار١٥

 ٤.٥٠٠قھبارەی
  لھترسێجا مھ

وڕۆژانە ئاو خراوەتەوە تانکەری ئاوەوە 

رانی مرۆییەوە لە لەالیەن هاوکا دابەشکراوە

 ناو شاری موسڵ 

 ١٢.٣٠٠زیاتر لھ 
بەرەی لە ناوچەکانی گواستراونەتەوە کەس 

بۆ وەرگرتنی شەڕ بۆ نەخۆشخانەکان 

زەبری دەروونی برینەکانی چارەسەری 

 ی ئایار٩هەروەك لە ڕۆژی 

٢.٧٢٧.٣٠٠ 
، ودەرەوەی خێوەتگەکانلە ناوەوە کەس، 

بەهاناوەچوونی تەنگەتاویان پاکێجەکانی 

خۆراك کۆمەکیەکانی وەرگرتووە لەوانە 

 ی ئایار١٤هەروەك لە  وخاوێنیوپاك وئاو 
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  لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ، هەروەك ئاو بەردەوام بریتی یە لە نیگەرانیەکی بەرچاوی مرۆیی لە ناو شاری موسڵ، بەتایبەتی

  . بەکاردەهێنن خواردنەوە ۆبسەرچاوەی ئاوی چارەسەرنەکراو و ڕاپۆرتکراون کە ئاوی نەشیاو، زۆربەی خەڵکی 
 

  و  ٢٠١٦تشرینی یەکەمی ی ١٧چاو دەمێننەوە. لە نێوان وەك نیگەرانیەکی بەربرینی زەبری دەروونی ڕێژە بەرزەکانی

برینەکانی زەبری کەس گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانە بۆ چارەسەرکردنی  ١٢.٣٠٠، زیاتر لە ٢٠١٧ئایاری ی ٩

 ٢.٢٥٠ی ی ئایار، نزیکە٨ی شوبات و ١٨لە نێوان کەس بە تەنها لە ڕۆژئاوای موسڵەوە.  ٦.٢٠٠دەروونی، نزیکەی 

لە نزیك ناوچەکانی بەرەی شەڕ لە ڕۆژئاوای زەبری دەروونی کەس چارەسەریان بۆ کراوە لە خاڵەکانی سەقامگیرکردنی 

 موسڵ. 
 

 بەهاناوەچوونی مرۆیی 

 زیانێکی ی ئایار ٢لەو کاتەوەی کیلۆمەتر لە باشوری موسڵەوە دوورە،  ٣٠کە پردی نەمروود، نی پچڕپچری داخست

لە  ئاوارەکانگواستنەوەی لە  بێجگەهاتووچۆکردنەکان، هەموو هەروەك چااڵکیە مرۆییەکان هەبووە لەسەر بەرچاوی 

دەبوایە گواستنەوەی کۆمەکیە مرۆییەکان . ئاوئاستە بەرزەکانی بەهۆی ڕۆژئاوا بەرەو الی ڕۆژهەاڵت داخرابوو 

لە دواخستنەکان کە بووە هۆی موسڵەوە دوورە(، کیلۆمەتر لە باشوری  ٦٠پردی گەیارە کە )بگوازرێتەوە لە ڕێگەی 

ڕۆژئاوا بەرەو هەولێر تاکو لەالی پزیشکیەکان بۆ چۆڵکردنە ویست هەروەها کاتێکی زیاتری هاوکاری، و گەیاندنی 

 . بگاتە نەخۆشخانە
 

  ١٩کەس لە  ٤٢.٠٠٠نزیکەی بەرجەستەیە بۆ نیشتەجێکردنی لە ئێستادا و شوێنە تەنگەتاویەکان خێوەتگەکان لە پەناگە 

 ٢.٩٩٣کە هەندێك لە شوێن بە خزمەتگوزاری تەواوەوە:  ٦.٩٩٤شوێنی جیاواز. لە کاتی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، 

بنیاتنانی لە هەشت ناوچەی تر. شوێن  ٤.٠٠١ئەوەشی کە دەمێنێتەوە دەکاتە شوێنی لەپێشینە، و  ١١لە بەرجەستەن شوێن 

پێشبینی لەگەڵ ۆ ئاوارەی تر کە تازە ئاوارەدەبن، بتوانا بەرجەستەیە لەوەی کە بۆ دڵنیابوون لە ڕێگادایە شوێنی تازە 

 کەسی تر. ٣٩.٧٧٠بۆ حوزەیران بەرجەستە دەبن ی ١کە لە ڕۆژی شوێنی تر  ٦.٦٠٠کردنی 
 

  لە لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە لە ناو شاری موسڵ. بەرچاوی مرۆیی بریتی یە لە نیگەرانیەکی ئاو بەردەوام

ئەوەش ووێستگەکانی و، لەگەڵ کە پێویستە ئاوی تانکی قەبارەی زیادبوونێکی بەرچاو هەیە لە موسڵ، ڕۆژئاوای 

هاوکارانی لە ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ، دەکرێت کە زیاد بکات. پێشبینی تانکەری ئاو پڕکردنەوەی ئاو نۆژەندەکرێنەوە، 

لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ لەو کاتەی دابین دەکەن، بۆ هەر ڕۆژێك لیتر ملیۆن  ٣.١بە قەبارەی ئاوی تانکی مرۆیی 

 دەگەێننە شوێن. ڕۆژانە ملیۆن لیتری ئاو  ١.٤قەبارەی مرۆیی هاوکارانی 
 

  حەمام عەلیل. گەیارە و  شوێنەکانی لەبەردەوام لە پڕۆسەیەکی بریتی بووە ی ئادار، پشکنینی خۆراك ١١لەو کاتەوەی

و  کچ ٨.٩٨٨مانگی دایە ) ٥٩-٦لە نێوان کە تەمەنیان منداڵ  ١٧.٣٥٣ئایار، کۆی گشتی ی ١٠ڕۆژی هەروەك لە 

بەدخۆراکی کە منداڵ  ٧٨٥و زۆر خراپیان هەیە بەدخۆراکی کە منداڵ  ٣٢٠هەندێك لە بۆ کراوە. پشکنینیان ( کوڕ ٨.٦١٢

لە سەرەتایی تەندروستی چاودێری سەنتەرەکانی لە چارەسەرکردنیان بۆ بەڕێوەبردن و ڕەوانەکرابوون ناوەندییان هەیە 

قۆڵ بۆ ئامێری پشکنینی لەسەر بەکارهێنانی دەکەن بەشی تەندروستی بە تیمەکانی مەشق ناو خێوەتگەکان. هاوکاران 

    چارەسەرکردن.حاڵەتەکان، ڕەوانەکردن و دەستنیشان کردنی ، بەدخۆراکی
 

  ٢٧٥.٠٠٠رەکە، لەوێ نزیکەی لە ناوچەکانی ڕۆژئاوای شاهاوواڵتیان دەمێننەوە بۆ پاراستنی نیگەرانیە ڕاستەقینەکان 

تشرینی یەکەمی ی ١٧گوزەرێنن. لەو کاتەوەی دە ناژیداعش کە لە ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی دەخەملێندرێن کەس 

لەگەڵ کچ(  ٥٨٤کوڕ و  ٨١٨کە دەکاتە )خانەوادەکانیان بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە منداڵی  ١.٤٠٢، کۆی گشتی ٢٠١٦

کە کچ(  ٣.١٣١کوڕ و  ٣.٨٠٠منداڵ کە دەکاتە ) ٦.٩٣١کۆی گشتی لەو کاتەی ، بەیەکتر شادکراونەتەوەخێزانەکانیان 

 خزمەتگوزاریە تایبەتیەکان. بۆ وەرگرتنی ڕەوانەکرابوون نیگەرانیەکانی پاراستنیان هەیە 
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 مرۆیی  یلەپێشینەکانکارە 

  لە ئاوارەکان لێشاوی بۆ کۆمەڵگای مرۆیی. بەهۆی هاوواڵتیان بریتی یە لە کارێکی لەپێشینە بۆ پاراستنی بانگەشەکردن

لە شوێنی تەندروستی پاراستن و دەستپێشخەریەکانی زیادکردنی هەفتەی ڕابردوو، پێویستیەکی بەپەلە هەیە بۆ ماوەی 

دڵنیاکردنەوەی کە بە هەمان شێوە، کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان.  شوێنەحەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان و 

 کە وەك کارێکی لەپێشینە دەمێنێتەوە. شێوەیەکی کاتی  بەچارەسەری تایبەتی وەردەگرن زەبری دەروونی نیانی قوربا
 

  لەبارەی هۆشداری دان بە هاوواڵتیان بە پابەندن  ئاسایشدەقی مرۆیی ئۆپەراسیۆنەکان، هێزەکانی وەکو بەشێك لە

ئەو بۆ  گواستنەوەڕێکخستنی ڕێگاکانی هەاڵتن، دەستنیشان کردنی لە ئۆپەراسیۆنی سەربازی، بەرەوپێشوەچوونەکان 

ڕێ و شوێنە بەکەرامەتەکانی خستنە شوێنی تاکو بگەن بە سەالمەتی، و هاوواڵتیانەی کە زیانێکی زۆریان پێگەیشتووە 

  ئاوارەکان. ڕوون و ئاشکرای پشکنینی 
 

  ئەو هاوشێوەی زیانیان پێگەیشتووە نەتەوە بەم دواییانە ئازادکراو کە ناوچانەی ولە کە دەمێننەوەئەو هاوواڵتیانەی

لە زۆربەی شوێنەکان. خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان هەیە خراپی کورتهێنانێکی هەروەك بوون، ئاوارەهاوواڵتیانەی کە 

لە شاری موسڵ، دەکرێت ئەنجام بدرێت لەو ناوچانەی کە هاوواڵتیان تێدا نیشتەجێن مرۆیی کە دەستگەیشتنی لەو کاتەی 

هاوواڵتیان ئەو کەسانەی کە پێویستیان پێیەتی، لەوانە بۆ هەموو هێلی کۆمەکی سەرەکی تەنگەتاوی هاوکاری گەیاندنی 

 ارێکی لەپێشینە دەمێنێتەوە. ک وەكپێگەیشتووەکان،  زیان
 

  مرۆیی  لەپێشینەی نیگەرانیەکیوەك ئاوی خواردنەوەی خاوێن کە دەتوانن دەستیان بگات بە بە دڵنیاکردنەوەی خەڵکی

یە، کارێکی سەرەک سەرتاپای شارکارای ئاوی تۆڕی دووبارە دامەزراندنەوەی شاری موسڵ. لەسەرانسەری دەمێنێتەوە 

نەخۆشیەکانی کە لەڕێگەی ئاو و باڵوبوونەوەی  لە دەبێتە هۆی مەترسیدەستگەیشتنی سنوردار بە ئاوی خاوێن هەروەك 

 مێروولەوە دەگوازرێنەوە. 
 

  لە ناو ڕۆژئاوای شاری موسڵ، بۆ سیناریۆیە جیاوازەکانی ئاوارەبوون پەرە بە پالنە لەناکاوەکان دەدەن مرۆیی هاوکارانی

لە ناو شارە کۆنەکەی گەمارۆدران هاوشێوەی بارودۆخێکی هاوواڵتیان، یان لێشاوێکی بە کۆمەڵی بۆ ئەگەری لەوانە 

 موسڵ.
 

 

 پاڵپشتی کردنی دارایی 

دۆالری ملیۆن  ٢٧٦.٥لەسەدا، یان  ٩٧پاڵپشتی کردنی دارایی بە بڕی جولەپێکردنی بەردەوامن لە هاوکارانی مرۆیی 

لە مانگی تەموزی  موسڵبەپەلەی دارایی  داوای کە بۆ گیراوەوەر ملیۆن دۆالری ئەمەریکی ٢٨٤لەو بڕەی ئەمەریکی، 

قۆناغە کەس لە ماوەی دەستیان بگات بە سەدان و هەزاران بە هاوکارانی مرۆیی دا تاکو ئەمەش ڕێگەی . دەرچووبوو ٢٠١٦

 ٩٨٥بۆ عێراق، کە داوای  ٢٠١٧مرۆیی ساڵی پالنی بەهاناوەچوونی ی ئایار، ١٥هەروەك لە ئۆپەراسیۆنەکە. سەرەتاییەکانی 

ملیۆن دۆالری ئەمەریکی.  ٢٣٧.٣پاڵپشتی دارایی کراوە، یان لەسەدای  ٢٤.١لە ئێستادا دۆالری ئەمەریکی دەکات، ملیۆن 

 موسڵبۆ ئۆپەراسیۆنی ملیۆن دۆالری ئەمەریکی  ٣٣١بۆ عێراق، نزیکەی  ٢٠١٧ساڵی لە ژێر پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی 

  . وەرگیراوە

 

 

 کە زانیاری بەرجەستە دەبێت باڵودەکرێتەوە. لەو کاتەی بەهاناوەچوونی مرۆیی موسڵ لەسەر زانیاری داهاتوو 
 giacobbe@un.org, +964 751 135 2875، گیاکۆبیئێنریکا ، ۆ پرسیارکردن، پەیوەندی بکەن بەب

 


