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                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

 (2016 کانوونی یەکەم ی25 – کانوونی یەکەمی 19)  13ڕاپۆرتی بارودۆخ  ژمارە. 

 
 

بە لەبەر گۆڕانی بارودۆخەکە  کراوە. مرۆیی ئامادەکاروباری ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی 
 ٧١٠٢دووەمی کانوونی ی 2ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .گۆڕانکاریان بەسەردابێتلیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون ئەگەری هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان کە بە  ،هەڕەمەکی

 باڵودەبێتەوە. 

 هەواڵە سەرەکیەکان

 114,042گەڕاوە ئاوارەی 10,000نزیکەیئاوارەبوون،  کەس 
ناوچە تازە  لە بەرکەوتووهاوواڵتی زیان و هەزاران بە سەدان  و

 پێویستیان بە هاوکاریە.  ئازادکراوەکان

   بە  کەس دەخەملێندرێن کە دەستیانیەك ملیۆن زۆربەی زۆری
 بە تایبەتی نیگەرانیموسڵ. ناو شاری هاوکاری مرۆیی ناگات لە 

 .هەن خۆراك و ئاو کورتهێنان لە ڕاپۆرتەکانی لەبارەی

  هاوواڵتیان بەردەوامە  لە ناودەروونی  ڕاتەکانیبریندارانی
 کەس  973لەگەڵ، بێت نیگەرانیەکی بەرچاو وەك لەوەی کە

بە  ،بوونبریندار ڕاپۆرت کراون کەوا لەهەفتەی ڕابردوودا
مینەکان و کەوتنە بەر تەقەکردن و بەهۆی شێوەیەکی سەرەکی 

بەرچاو زیادی ژمارەیەکی  بەمەشکە  . تەقەکردنی ناڕاستەوخۆ
 ماوەی هافتەی ڕابردوودا. لە حالەت   661لە  کردووە بۆ زیاتر

  ئاسایش لەم هەفتەیە سەریان ژمارەیەك لە ڕووداوەکانی ئەمن و
هەڵدا کە تیایدا کارمەندانی کۆمەکی فریاگوزاری یان 
سوودمەندبووانی کە کۆمەکی وەردەگرن کوژران. کۆمەڵگای 
کۆمەکی فریاگوزاری بەردەوامە لە بانگەشەکردنی هەموو 

بوون لە دەستگەیشتنی مرۆیی و الیەنەکانی ئەم ملمالنێیە بۆ دڵنیا
 ەکی فریاگوزاری تاکو بگاتە دەستیکۆمڕێگەدان بە گەیاندنەکانی 

 هەموو ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە، لەهەر شوێنێك بن. 
 

359,000 
کەس پاکێجەکانی 

بەهاناوەچوونی 

تەنگەتاویان وەرگرتووە 

خۆراك و پێك دێن لە کە 

کەل و پەلەکانی پاك ئاو و 

ی ٠٢)لەوەتەی و خاوێنی 

  (تشرینی یەکەم

337,000 
کەس خۆراکیان وەرگرتووە 

کە بۆ ماوەی یەك مانگ بەش 

ی ٠٢دەکات )لەوەتەی 

 تشرینی یەکەم(

 

331,000 
کەس کەل و پەلەکانی 

ناوماڵیان وەرگرتووە 

لەوانە پێداویستیەکانی 

وەرزی زستان 

ی ٠٢)لەوەتەی 

 تشرینی یەکەم(

 

130,000 
کەس ڕاوێژکردنە 

رتووە وەرگپزیشکیەکانیان 
ی تشرینی ٠٢)لەوەتەی 

 یەکەم(

99,000  
کەس لە ئێستادا 

ئاوارەبوون بۆ ناو 
شوێنە خێوەتگەکان و 

شوێنە تەنگەتاویەکان و 
  تەنگەتاویەکان

38,000 
لەبەردەستدان بۆ شوێن 

بۆ ناو تازە گەیشتوان 
شوێنە خێوەتگەکان و 

 تەنگەتاویەکان

  ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی

  114,042لە ئێستادا ،اعشبۆ ئازادکردنەوەی موسڵ لە دەستی دکرد ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان  ستیان بەکە دە هێزە عێراقیەکاندوای  دوو مانگ
      . ئاوارەبوون جەنگەکەوەبەهۆی کەس 

  

و هیچ لە ناوچەکانی کۆنتڕۆڵکراو لەالیەن داعش ژیان بگوزەرێنن هێشتا لەوانەیە ئەو کەسانەی کە تەواو نیە لەسەر ژمارەی هیچ خەمالندنێکی 
 شاری موسڵلە ڕۆژئاوای بارودۆخە مرۆییەکان  کە هەرچەندەنیگەرانە کۆمەڵگای مرۆیی ئەنجام بدرێت.  ناتواندرێتمرۆییش هەڵسەنگاندنێکی 

هۆی داخستنی  نوێ نەکراونەتەوە بەشاری موسڵ لە ڕۆژئاوای کەل و پەلە سەرەکیەکانی ناوماڵ کۆگاکانی وەك هەر، لەوانەیە بەرەو خراپی بچێت
 ئێستا.  بەر لە ێكمانگنزیکەی  کۆمەکی کردنی شارەکەڕێگاکانی 
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ژیان زۆرینەی چااڵکیە مرۆییەکان لە ناو شوێنە خێوەتگەییەکان جێبەجێکراون بۆ دڵنیابوون لەوەی کە ئاوارەکان دەگەنە ناو خێوەتگەکان و 
 ئاوی خاوێنی خواردنەوە، تەوالێتەکان و خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان و خۆراك.وەك خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان دەگوزەرێنن دەستیان دەگات بە 

کە تازە گەیشتوان نیشتەجێکردنی فراوان دەبێت بۆ هەرچەندە بەخێرایی کە لە باشوری موسڵن،  خێوەتگەکان، بەتایبەتی بۆ ئەوکەسانەیلە هەندێك 
بۆ شوێنەکانی ڕەشماڵ بەرجەستەن کە بە دڵنیاکردنەوەی لە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان. هەندێك لە دابین کردنی دووچاری ئەستەمی دەبنەوە 

کارێکی بریتی یە لە هەڵمەتی سەربازی لە ناو شاری موسڵ هەر چڕبوونەوەیەکی بەهۆی تازە ئاوارەبوون ئەو کەسانەی کە نیشتەجێکردنی 
کەس  10,170 بەزیادی کردووە ئەو کەسانەی کە ئاوارەبوون مارەی ژحکومەت. و هاوبەشانی مرۆیی بەپەلە بۆ هاوکارانی کاروباری لەپێشینەی 

تەقەکردنەکانی خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، نەبوونی شاری موسڵ، لەگەڵ ئەوەشدا لە گەڕەکە تازە ئازادکراوەکانی هەفتەی ڕابردوودا.  لە
کە دەیانەوێت لە ئاوارەکان بۆ هەندێك خراپبوون بریتی یە لە هۆکارێکی ئەویش و شوێنە گشتیەکان ناڕاستەوخۆی پچڕ پچڕ بۆ ناو ماڵەکان 

 بگەڕێنەوە بۆ ئەو ناوچانە. 
 

لە کۆمەکی فریاگوزاری دابەشکردنی ئۆپەڕاسیۆنەکانی زیانیان گەیاند بە ڕوویاندا کە ڕووداوێکی ئەمن و ئاسایش چەند ، لە هەفتەی ڕابردوو
ڕۆژهەاڵت لە ، لەالی تەقینەوە گۆگجەلیبۆمبڕێژکراو لە ناوچەی کانوونی یەکەم سێ ئۆتۆمبێڵی ی ٧٧شاری موسڵ. لە ڕۆژی ڕۆژهەاڵتی 
لە شاری موسڵ، هێرشەکان ۆژهەاڵتی ڕبۆ ڕێگای سەرەکی چوونە ژوورەوە بۆ ناو درێژدەبێتەوە هەروەك گۆگجەلی شاری موسڵ. دەوروبەری 

ئۆپەڕاسیۆنەکانی ژهەاڵتی شاری موسڵ هەروەها بۆ ڕۆکە دەجولێن کۆمەکی فریاگوزاری بە کاروانەکانی ناوچەکەدا ئەگەریان هەیە کە زیان بگەێنن 
دوو ڕۆژی ئەمن و ئاسایشی بەرچاو ڕوویاندا لە ماوەی چەند ڕووداوێکی دوابەدوای ئەو تەقینەوانە گۆگجەلی. لە ناو خودی کۆمەکی فریاگوزاری 

وەرگرتنی کۆمەکی سوودمەندبووان نۆرەیان گرتبوو بۆ و کە سەر بەو کۆمەڵگایەن کۆمەکی فریاگوزاری کارمەندانی کە تیایدا پێشووتر، 
ڕێنموونیەکانی لە حکومەت دەکات کە نەتەوە یەکگرتووەکان داوا ولە تۆپێکەوە کوژرابوون. گبەهۆی شاری موسڵ لە ڕۆژهەاڵتی فریاگوزاری 

بۆ بۆ ئەو ناوچانە و کە دەچنە ژوورەوە کۆمەکی فریاگوزاری کارمەندانی سەالمەتی باشترکردنی بۆ دابمەزرێنێت مەترسی کەمکردنەوەی 
بەردەوامە لە بانگەشە ی هاوکاری. کۆمەڵگای مرۆیی بەپەلەبەهاناوەچوونی ، بۆ تواناپێدانی کۆمەکی فریاگوزاری وەردەگرنکە  سوودمەندبووان
گەیشتن بە بۆ کۆمەکی فریاگوزاری ڕێگەدان بە گەیاندنەکانی دەستگەیشتنی مرۆیی و بۆ دڵنیاکردنەوەی ئەم ملمالنێیە الیەنەکانی کردنی هەموو 

 بن. هەموو ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە، لەهەر شوێنێك 
 

لە ڕۆژهەاڵتی  بریندار 973هەندێك لە . زیادیان کردووە مانگی ڕابردوودالەماوەی لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ  دەروونی ڕاتەکانیبریندارانی 
تەقەکردنی تەقەکردنەکان و بەشێوەیەکی سەرەکی بەهۆی ، هەولێر کرابووننەخۆشخانەکانی ڕەوانەی  هەفتەی ڕابردوودالە ماوەی  موسڵەوە

بریندار  400هەفتەی ڕابردوودا ڕاپۆرت کرابوون، و لە هەردوو حالەت  660بۆ زیاتر نزیکەی بەخۆیەوە بینیوە ئەمەش زیادبوونێکی  .ناڕاستەخۆ
بۆ ی جەنگ بەرە ناوچەکانی بۆ نزیك لەڕاتەکانی دەروونی جێگریکردنی خاڵەکانی زیاتر پێویستیەکی بەپەلە هەیە بۆ ڕابردوودا. لە سێ هەفتەی 

مەیدانی نەخۆشخانەیەکی لە ئێستادا ناحکومی ێکخراوێکی ڕ، سەقامگیرکردن. ڕاتەکانی دەروونیچاودێری جیاکردنەوەی برینداران، دابین کردنی 
نەخۆشخانەکانی کە لەسەر ئەو فشارەی و سانایی کردنی فریاکەوتن ئۆتۆمبێڵی کورتکردنەوەی گەشتەکانی لە نزیك بەرتلە، بۆ دادەمەزرێنێت 

  هەولێرن. 
 

بۆ ئەو کەسانەی مرۆیی نیگەرانیەکی بەرچاوی بریتی یە لە ئاوی خواردنەوە نەبوونی خۆراك و کە ڕوون و ئاشکرایە شاری موسڵ، لە ڕۆژهەاڵتی 
بۆ دابین کردنی ئاوی خۆیان. و کۆکردنەوەی ئاوی باران بیرە تازە لێدراوەکان خەڵکی لەو ناوچانە پشت دەبەستن بە لەو ناوچانە دەمێننەوە. کە 

تگوزاریەکانی تاکو خزمەشاری موسڵ. لە ڕۆژهەاڵتی کەس   45,000بۆ نزیکەیکراوەتە تانکەری ئاوەوە ڕۆژانە  تری ئاویل 450,000نزیکەی 
هەموو ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە پێویستیەکانی بۆ پڕکردنەوەی پێویستی بە زیادکردن دەبێت گەیاندنی ئاو قەبارەی ئاو خەزن نەکرێنەوە، 

ئەگەر ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ، ێنە گەڕەکانی تاکو بگەێندرلە ئامادەباشیدا دەمێننەوە پاك و خاوێنی کۆمەکیەکانی ئاو و خۆراکی زیاتر، هاوکاریە. 
   ئەمن و ئاسایش ڕێگە بدات. بارودۆخی 

 
ئاوی ڕاکێشانی بۆری زیاتر پێویستە بۆ دڵنیابوون لەوەی کە لەگەڵ موسڵ، باشوری لە هەندێك لە خێوەتگەکانی الفاو بۆتە هۆی باران بەردەوامی 

گەرماش پلەکانی لە ڕێگەی ئاوەوە کۆنتڕۆڵ دەکرێن.  گواستراوەنەخۆشیەکانی باڵبوونەوەی ئەگەری و ئاوی خواردنەوە پیس نابێتە هۆی پیسبوونی 
بریتین لە بەتانیەکان جل و بەرگی گەرم و سووتەمەنی و گەرمکەرەوە و پەناگەی پارێزراو و بارینی بەفر لە هەندێك ناوچە. لەگەڵ ون، دابەزیو

 ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە. بۆ زۆربەی پێویستیە لەپێشینەکان 
 

عەالگەی برنج،  1,200ڕوونی چێشتلێنان و کارتۆنی  3,700سەر بەحکومەت دابەشکردنی گشتی سیستەمی یەکەم، کانوونی ی ٠١ – ٤لە نێوان 
کۆچ و وەزارەتی . دابەشکردووە نەینەوالە پارێزگای تازە ئازادکراون عەالگەی شەکر لەو ناوچانەی کە  2,600ئارد و الگەی عە 4,000

  1,600پاك و خاوێنی و پێداویستی   7,500خۆراك و پارچەی   14,000و بەتانی   30,000نەینەوا، پارێزگای یش، لە ناو خودی کۆچبەران
  . ی دابەشکردووەڕەشماڵ  1,000گەرمکەرەوە و 
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 پاڵپشتی کردنی دارایی

 

 
 
 
 
 

، کە نزیکەی ری ئەمەریکیملیۆن دۆال  261.4$گەیشتۆتەموسڵ  ەلەیبانگەشەی بەپ بۆ ، بڕی بەشداری کردنەکانکانوونی یەکەمی ٧٢هەروەك لە 
 زیادکردنیهاوکاران بەردەوامن لە خێراکردنی هەوڵەکانی ئامادەکاری بۆ لەگەڵ هاتنی بەشداریکردنەکان، ی بڕی پێویست دەنوێنێت.  92لە سەدا

 هاوکاران پالن بۆ. مرۆیی بەهاناوەچوونیسەرەتاییەکانی  انە و بۆ ئەنجام دانی چااڵکیەو دابین کردنی هاوکاری وەرزی زستتوانای خێوەتگە 
بە هاوکاری مرۆییە، لەوانە بۆ ئەو کەسانەی کە ئاوارەبوون و بۆ کە پێویستیان  کەسانەیهەموو ئەو بۆ دادەنێن  چااڵکیەکانی بەهاناوەچوون

ملیۆن دۆالر بۆ تەندروستی   18.4$داوە بۆ سەرفکردنیهاوواڵتیانی زیان پێگەیشتوو. سندوقی ناوەندی بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی ڕەزامەندی 
 وەرگیراوە یلەسەدا 84تەنها عێراق بۆ هەموو  ٧١٠٢بۆ ساڵی  پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی . وەرزی زستانەکۆمەکی دایکایەتی و چااڵکیەکانی 

     . پێگەیشتووعێراقی زیان ملیۆن  7.3بۆ ڕزگارکردنی ژیان هاوکاری پێویستە بۆ دابین کردنی  ەی کەئەمەریکی ملیۆن دۆالرە 861$ لەو
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 مرۆیی  چوونیبەهاناوە

 بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەچوونی

 ویستیەکان:پێ

  ی لە ڕێگادان بۆ ناو خێوەتگەکانیان لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە خێزانە ئاوارەکان
 خزمەتگوزاریە سەرەکیەکانە.  یبەپەلە هاوکاریپێویستیان بە شوێنە تەنگەتاویەکان و  ئاوارەبوون

 بەهاناوەچوون:  

 ،2,536 بەپەلەهاوکارانی کاروباری میکانیزمی بەهاناوەچوونی  لەماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە  
کەس(.  11,528خێزان کە دەکاتە )  2,028تەنگەتاویەکانیان دابەشکردووە بەسەر پێداویستیەکانی

کەس(، خێوەتگەی  4,192) جەدعەدابەشکرابوون بۆ ئەو خێزانە ئاوارانەی کە دەگەیشتنە خێوەتگەی  پێداویستیەکانزۆربەی 
قەیماوە خێوەتگەی کەس( و  1596کەس( و سنوری فیشخابوور ) 1,463) بنکەی ئاسمانی گەیارەکەس( و خێوەتگەی   3,899خازر)

  کەس(.    244دیبەگە ) کەس( و خێوەتگەی 134)

 پێداویستیە  ی تشرینی یەکەم، هاوکارانی کاروباری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە٠٢و کاتەی دەستپێکی ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ لە لە
 هاوکاری کراونکەس  23,177، لەو ژمارەیە هەندێك لەمنداڵ( دابەشکردووە 94,770کەس) لەوانە  178,811بۆ تەنگەتاویەکانیان

 اوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. نلەو 

  پێداویستیەکی پارچەی خۆراکی بەهاناوەچوونی بەپەلە، کیلۆگرامی  ٠٧کە پێك دێن لە میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە پێداویستیەکانی
تر لە بوتڵی ئاوی خواردنەوە و یل ٠٧کۆمەکیە جۆراوجۆرەکان تاکو بەشی یەك خێزان بکات بۆ ماوەی یەك هەفتە، لەگەڵ پاك و خاوێنی 

 . ەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوانسندوقی ن ئافرەتان لەالیەنپێداویستیەکانی پێداویستیانە تیایدا لەوانە هەروەها ئەو ئاو، هەڵگرێکی 

  :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 

 هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە 

 :پێویستیەکان

 ئاوارەبوون پەناگەیان لە ناو خێوەتگەکان و شوێنە  بریتین لەو کەسانەی ئێستاکەس   99,000نزیکەی
لە ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان و شوێنە  ئاوارانەی کە ماونەتەوە ئەو لەگەڵ تەنگەتاویەکان دۆزیوەتەوە،

    .دەمێننەوەنافەرمیەکان 

  .قەیماوە پڕبوونەتەوە. و  و خازر حەسەن شامخێوەتگەکانی ئاوارەبوون بەردەوام لە زیادبووندایە
جەدعە توانای خۆی گەیشتۆتە ئەو توانایە کاتیەی کە بۆی دانراوە، خێوەتگەی . هەندێك لەو خێوەتگایانە لە ئێستادا لە ڕێگادانفراوانکردنی 

لەو کاتەی ، ئامادە دەبێت لە ڕۆژەکانی داهاتوودا ٠نەرگیزلیەخێوەتگەی . بەپەلە ئامادە دەکرێنشوێنی ڕەشماڵی تر   2,000لەگەڵ
 ئامادە ببێت. کانوونی دووەم پێشبینی دەکرێت کە لە ناوەڕاستی  ٧نەرگیزلیە

 ەهاناوەچوون:ب

  ئاووئاوەڕۆ و پاك و هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە گروپەکانی لە هەفتەی ڕابردوودا لەالیەن ئەگەری تەنگەتاوی  تریدوو شوێنی
لەگەڵ هەماهەنگی دەکەن  هاوکاری ئۆچا،بە نی خێوەتگە، ەنگی و بەڕێوەبردهەماهگروپی . دەستنیشان کراون و پەناگەو خاوێنی 

 خێوەتگە تازەکان. پارچە زەوی بۆ پەرەپێدانی دەسەاڵتدارانی ناوخۆ بۆ ڕەزامەندی دان لەسەر بەکارهێنانی حکومەت و 

  ئامادەکردنی شوێنە تەنگەتاویەکان بۆ دڵنیابوون هاوکاری کردنی  لەهاوکارانی کاروباری هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە بەردەوامن
لەوەی کە گروپەکانی پەناگە و ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی و کەل و پەل و تەندروستی و ئاسایشی خۆراك و پاراستن و 

  پەروەردە دەتوانن هاوکاری و خزمەتگوزاریەکان دابین بکەن. 

  بەردەوامە لە بانگەشە کردنی هەردوو الیەنی هاوکارانی کاروباری مرۆیی و دەسەاڵتدارانی  ردنی خێوەتگەهەماهەنگی و بەڕێوەبگروپی
ە لە ئێستادا ئاوارەکان کدەستنیشان کراون و خێوەتگەکان لە ناو شوێنە تەنگەتاویەکان کە بۆشاییە سەرەکیەکان  پڕکردنەوەیناوخۆیی بۆ 
  وەردەگرن. 

  

 

 ڕێگریەکان:ۆشاییەکان و ب

 ئەو خێراییەی بمێنێتەوە لەگەڵ  ناتوانێت لەسەر سەرەکی تەواو لە دامەزراوە خێوەتگەییەکان، دامەزراندنی خزمەتگوزاریەکانی هاوکاری
  شاری موسڵ. لەو ناوچانەی کە دەکەونە باشوری بە تایبەتی ڕەشماڵ،  ەکانیشوێنئامادەکردنی 

 لەماوەی  چەسپکردنی هەندێك لەو خزمەتگوزاریە سەرەکیانە بۆتە هۆی دواخستنی ە الفاوبنکەی ئاسمانی گەیار لە شوێنی تەنگەتاوی
ئاوەڕۆ و پاك و ئاو و گروپی پەناگە و گروپی لەگەڵ بە هەماهەنگی هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە  گروپی .هەفتەی ڕابردوودا

 . ن لەو شوێنەبۆ دەستنیشانکردنی کێشە گرنگەکا کاردەکەن و ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی خاوێنی
 

178,881 
بە  هاوکاری کراون کەس

میکانیزمی  پێدانی
 بەپەلە بەهاناوەچوونی

ی تشرینی ٠٢)لەوەتەی 
 یەکەم(

38,178 
کەس دەتواندرێت نیشتەجێ 

ئەمڕۆ لە ناو خێوەتگەکان بکرێن 

شوێنە تەنگەتاویەکانو   
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 پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان 

 :پێویستیەکان

  ناخۆراکیەکان و پەناگەی پارێزراوەتیان بە کەل و پەلە پێویس خێوەتگەکانخەڵکی لە ناوەوە و دەرەوەی .
ئەو کەسانەی تریش کە لەگەڵ  لە پەناگەی کاتیدا نیشتەجێن، کە خێزانە ئاوارانەی ئەوتیایدا لەوانە 

 لە ماڵەکانی خۆیاندا دەمێننەوە.  پێگەیشتووخێزانە خانەخۆییەکان دەمێننەوە و کەسانی تری زیان 

  سووتەمەنی، جل و بەرگی گەرم و گەرمکەرەوە و پارێزراو، پەناگەی وەرزی زستان، لەگەڵ گەیشتنی
 بریتین لە پێویستیە لەپێشینەکان. بەتانیەکان 

 :بەهاناوەچوون

 بۆ خێزانە زیانپێگەیشتووەکانی  پێداویستی کەل و پەلی ناخۆراکی 3,200و  دابەشکراونلەناو خێوەتگەکان   7,863،لەم هەفتەیە
کە دابەشکرابوون تشرینی یەکەم ی ٠٢کەل و پەلی ناخۆراکی لەوەتەی  انەیپێداویستیبەمەش کۆی ئەو دەرەوەی خێوەتگە دابەشکرابوون، 

 کەس. 331,000زیاتر لە کە دەگاتە دەستی پێداویستی،  55,167دەگاتە 

  کەل و پەلە ئەوانیش ان وەرگرتووە پێداویستی کەل و پەلی ناخۆراکیئەو کەسانەی کە لەسەدای  ٤٤بەهاناوەچوون، دەستپێکی لەوەتەی
 فەرشە گەرمکەرەوەکان. ، گالۆنەکان بۆ سووتەمەنی و جل و بەرگەکانەرزی زستانەی تریان وەرگرتووە، لەوانە وسەرەکیەکانی 

  بۆ زیاتر گەرمکەرەوەکان، سۆپاکان لێفەکان، وبەتانی و مافورەکان و پێاڵوەکان و وەك کەل و پەلە وەرزیەکانی تەواوکاری  هەفتەیە،لەم
کەل و پەلەکانی  پێدانی بە هاوکاری کراونئەو خێزانانەی کە بەمەش کۆی ژمارەی دابەشکرابوون، سەرۆك خێزان  16,460لە 

 کەس.  385,000نزیکەی ، یان 64,079دەگاتە ی تشرینی یەکەم ٠٢لەوەتەی تەواوکەری وەرزی 

  ،ئەو ژمارەی گشتی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران، بەمەش کۆی لەالیەن بە شێوەیەکی سەرەکی ، دانراونڕەشماڵ  2,770لەم هەفتەیە
ڕەشماڵ.  27,999دەگاتە و شوێنە تەنگەتاویەکان پەناگە لە ناو خێوەتگەکان بۆ دابین کردنی  ڕەشماڵە خێزانیانەی کەچەسپ کراون

 کەس.  168,000 ین دەکات بۆپەناگە داببەمەش 

  ،بۆ ئەو ماوە کورتی تەنگەتاوی بۆ دابین کردنی چارەسەریەکانی دابەشکرابوون پەناگەی تەنگەتاوی پێداویستی  400لەم هەفتەیە
 . 3,684ن دەگاتە کە دابەشکراوپەناگەی تەنگەتاوی پێداویستیەکانی دەگەنە ناو خێوەتگەکان، بەمەش کۆی ژمارەی  کەسانەی کە

  ،داپۆشینی ئەو بۆ ێوەتگەکانن خون بۆ خێزانەکانی کە لە دەرەوەی دابین کرابوتەنگەتاوی ڕەشماڵ داپۆشینی پێداویستی  848لەم هەفتەیە
ی تشرینی ٠٢کە لەوەتەی داپۆشینی تەنگەتاوی بەمەش کۆی پێداویستیەکانی  ،زیانیان پێگەیشتووەملمالنێیەکەوە کە بەهۆی باڵەخانانەی 

 کەس.  37,000کە سوود دەگەێنێت بە نزیکەی  2,448دەگاتە یەکەم 

  جەختی کردبۆوە لەسەر خێوەتگەکانی بەشێوەیەکی سەرەکی ئەم هەفتەیە لە ماوەی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان پەناگە و دەستپێشخەریەکانی
دەرەوەی خێوەتگە لە کەرکوك و دابەشکردنەکانی ئەل عەلەم، و گەیارە و ئەل قادسیە و قەیماوە و دیبەگە و حەسەن شام و خازر و 

 تکریت. موسڵ و قەزاکانی سلێمانی و حەمدانیە و 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان 

  لەو کەل و پەلە ناخۆراکیەکان کەسانە بە پێدانی  هاوکاری کردنی ئەوپێگەیشتووان و  زیانهەڵسەنگاندنەکانی پێوستیەکان و جێبەجێکردنی
 انیاری لەسەر پێویستیە مرۆییەکان. سنورداری زوەك بەرەنگاریەك دەمێنێتەوە بەهۆی ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە 

  هەرچەندە، پڕکردنەوەی؛ بریتی یە لە بۆشاییەکی بەهاناوەچوون کە گروپەکە دەگەڕێت بەدوای هاوکاری بۆ خێزانە خانەخۆییەکان
 بەرەنگاریەکان دەبنەوە. دبووان و پێویستیە دیاریکراوەکانیش ئەوانیش دووچاری ئەگەری سوودمەندەستنیشانکردنی 

  پێویستیان بە بەهێزکردنە. ئەوانیش و هاوکارانی تری کاروباری مرۆیی گروپەکان لە نێوان گروپەکە هەروەها هەماهەنگی لەناو خودی 
 

 ئەمن و ئاسایشی خۆراك  

 :پێویستیەکان

  خێزانە ئاوارەکان پێویستیان بە هاوکاری خۆراکی ئامادەکراوە بۆ خواردن لە کاتی گەیشتنیان بە
پارچەی خۆراکی شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان و خێوەتگەکان، و دوابەدوای هاوکاری لە جۆری 

 مانگانە.

  خەڵکانی زیان بەرکەوتوو، هاوواڵتیان و خەڵکانی زیان بەرکەوتوو لە ناوچە ئازادکراوەکان، لەوانە
بەهاناوەچوونێکی بەپەلە کاتێك  واردن بۆبۆ خ ەکۆمەڵگا خانەخۆییەکان پێویستیان بە خۆراکی ئامادەکراو

دەستگەیشتنی مرۆیی دەکرێت ئەنجام بدرێت و هاوکاری زیاتر لە جۆری پارچەکانی خۆراکی ووشك بۆ 
 تەواوکردنی هاوکاری حکومەت. 

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

 

 

 

331,000 
بە  هاوکاری کراونکەس 
کەل و  پێداویستیەکانی پێدانی

لەوەتەی پەلە ناخۆراکیەکان 
ی تشرینی یەکەم٠٢  

336,502 
بە هاوکاری کراون کەس 

 یخۆراك پارچەکانیوەرگرتنی 

تشرینی  ٧١لەوەتەی  ەڕۆژ ٠٣

  یەکەم
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 :بەهاناوەچوون

 خێزان کە  8,174کۆی گشتی ئەم ڕاپۆرتە، هاوکارانی گروپ پارچەکانی خۆراکی ووشکیان دابەش کردووە بۆ لە ماوەی ئامادەکردنی
کەسی زیان   8,580و و بنکەی ئاسمانی گەیارە، جەدعە ،خێوەتگەکانی خازرلە  ئاوارە  32,573کەس(، لەوانە  41,153)دەکاتە 

لە الدێیەکانی  تریش تێدا نیشتەجێبوون لەخۆگرتنی حالەتە تێکەڵەکان لەوانە خەڵکی، بە ئازادکراوتازە کۆمەڵگای  لە هەشتبەرکەوتوو 
 . لەو شوێنە تری نزیك

  و دیبەگە.  حەسەن شام کانی خازر ودابەش کردووە لە خێوەتگە ئاوارەکان ژەمی گەرمیان بۆ  4,602هاوکارانی گروپ  

 ئامادەکراو بۆ خواردن پارچەی خۆراکی   7,250هەروەها دابەشکردووە پارچەی خۆراکی ووشکی 3,750 تی کۆچ و کۆچبەرانوەزارە
    . خێوەتگەی جەدعە و ناوچەکانی الدێ ی نەمروودلە 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

 ی گروپ و کارکردن لەگەڵ هاوکاران بەردەوامە لە بەهێزکردنی هەماهەنگی لە نێوان هاوکاران گروپی ئەمن و ئاسایشی خۆراك
و دووبارەبوونەوەی گەیاندنی سەرچاوەکان زیادکراون  کردنەوەی کەبۆ دڵنیابەردەوامن . هەوڵەکان سیستەمی گروپەکەلەدەرەوەی 

 ڕوونادات.  شخزمەتگوزاری

  دڵنیاکردنەوەی پالندانان بۆ گروپەکە بەردەوامە لە بانگەشە کردن و ، هێلی کۆمەکی سەرەکیتەنگەتاوی  یبەپەلەبەهاناوەچوونی لەگەڵ
لە ڕێگەی پارەپێدان بۆ کارکردن و پارەی کاش پێدانی ی زیان بەرکەوتوو، لەوانە و گوزەرانی خەڵکانژیان  بوژاندنەوەیبۆ  هاوکاری

 تەنگەتاوی مەڕومااڵت. دەستپێشخەریەکانی 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

  قوربانیەکانی بەشەکانی ڕۆژهەاڵتی پێویستیەك هەیە بۆ ئۆتۆمبێڵی فریاکەوتنی زیاتر بۆ ڕەوانەکردنی
بەڕێوەبردنی ڕێکخستنی مەزنتر، لەوانە بۆ نەخۆشخانەکانی ئاستی دووەم. هەروەها، شاری موسڵ 
 ڕاوێژکردن لە ناوڕەوانەکردن و خزمەتگوزاریەکانی پێویستە بۆ باشترکردنی تۆمارکردن، 

 کاتژمێر خزمەتگوزاری تەندروستی پێشکەش دەکرێت.  ٧٤خێوەتگەکان بۆ دڵنیابوون لەوەی کە 

  لە نزیك و نەخۆشخانە مەیدانەکان پێویستە خاڵەکانی سەقامگیرکردنی ڕاتەکانی دەروونی ئاژانسەکانی جێبەجێکردنی کاروباری تەندروستی
بەڕێوەبردنی برینداران، جیاکردنەوەی لەوانە ) تەندروستی ئاستی دووەمخزمەتگوزاریەکانی بۆ دابین کردنی دابمەزرێنن شاری موسڵ 

 نەشتەرگەری(. ڕاتەکانی دەروونی و 

 :بەهاناوەچوون

  ڕاوێژکردن لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە. لەو ژمارەیە،   38,094هاوکارانی تەندروستی ڕاپۆرتیان کردووە بۆ کۆی گشتی
موسڵەوە ڕەوانەکرابوون بۆ شاری کەس لە   973ساڵی ئەنجام دران. لەم هەفتەیە  ٢بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی ڕاوێژکردن  3,733

برینداربوون  ، زۆرینەی ئەو بریندارانە بەهۆی کەوتنە بەر تەقەکردن وەولێر بەهۆی برینەکانی ڕاتەکانی دەروونینەخۆشخانەکان لە ه
  تەقەکردنی ناڕاستەوخۆ. بەهۆی

  ی ٧١حەمدانیە لە ڕۆژی نەخۆشخانەی دابین کرابوون بۆ و یەك پێداویستی تەواوی ڕاتەکانی دەروونی نەشتەرگەری دوو پێداویستی
کە لە ناو موسڵەوە ڕەوانە کراون. ئەو پێداویستیانە  بۆ خەڵکانی بریندارکۆمەکی فریاگوزاری بۆ خزمەتگوزاریەکانی کانوونی یەکەم 

تەواوی ڕاتەکانی یەك پێداویستی ە بەشێوەیەکی خراپ برینداربوون. ک نەخۆش 300بۆ چارەسەرکردنی دەتواندرێت بەکاربهێندرێن 
بۆ هاوکاری کردنی کانوونی یەکەم ی ٧٠تەندروستی سەرەتایی ئەل سەماح لە ناو موسڵ لە ڕۆژی دەروونیش دابین کرابوو بۆ سەنتەری 

 بەرەی شەڕ. ناوچەکانی لە نزیك ڕاتەکانی دەروونی چاودێری 

  پڕۆسەیەکیبۆ یارمەتیدان لە ئاسانکردنی  ڕەوانەکردنی گونجاولەگەڵ جۆرەکانی دابین کرابوون لە ناو خێوەتگەکان نۆرینگەکان 
 کە گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانەکان لە هەولێر. بۆ حالەتەکانی  ئاسانترڕەوانەکردنی 

 تەندروستی تەنگەتاوی سەرەکی، کە تیایدا لەوانە بە دوو پێداویستی هاوکاری کراون لە خێوەتگەی حەسەن شام پزیشکیەکان  سەنتەرە
 کەس.  1,000بۆ زیاتر لە پزیشکی کۆمەکیە سەرەکیەکانی 

  ڕێکخراوی نەخۆش دەکات.  5,000 یکە بەشدروستی ژیان، تەنگەێندراونەتە ڕێکخراوی تەندروستی تەنگەتاوی پێنج پێداویستی
 حەسەن شام. دیبەگە و خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان بەڕێوە دەبات لە خێوەتگەکانی تەندروستی ژیان 

 2,408  بۆ تەندروستی ڕاوێژکردن  179لەگەڵ  ئەمەش، ڕاپۆرت کرابوونئافرەتانی دووگیان ڕاوێژکردنی چاودێری تەندروستی
 ٠٢سۆریکە بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی کوتانی  42کوتانی ئیفلیجی و  48دەروونی و کۆمەاڵیەتی. کۆی گشتی هاوکاری یان دەروونی 

 ساڵی بەڕێوەبردرابوون. 

  لە قەزای تۆمارکردنی زانیاری پزیشکی و ستافی  ١١مەشقی کردووە بە کانوونی یەکەم، ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ی ٠١لە ڕۆژی
  . نەخۆشیباڵوەبوونەوەکانی  دۆزینەوەیئاگادارکردنەوە بۆ گەیارە لە چااڵکیە سەرەتاییەکانی 

 

 

 

130,087 
جێبەجێ  ڕاوێژکردنی پزیشکی

ی تشرینی ٠٢ەتەیلەوکراون 
 یەکەم
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 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  ۆژهەاڵتی بۆ ڕکاروانە تەندروستیەکان کە  وایەمانای ڕووداوەکانی تر، لە گۆگجەلی، لە نێوان ئۆتۆمبێڵەکان تەقینەوەی ڕووداوەکانی
 لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە. شاری موسڵ سنوردارکراون 

 

 ئاو و خاوێنکردنەوەی ئاوەڕۆکان و پاك و خاوێنی 

 :پێویستیەکان 

  ناو خودی شاری موسڵ زۆر پێویستن. لە گەڕەکە ئازادکراوەکانی ئاو و تەوالێت و حەمام پێویستیەکانی
تانکەری چارەسەرکردنی ئاو و ماددەکانی پێداویستیەکانی پاك و خاوێنی و پێویستیان بە ئەو ناوچانە 

 خزمەتگوزاریەکانی ئاو دووبارە خەزن دەکرێنەوە(. ئەو کاتەی کە ئاوە )تاکو 

  دەبنەوە لە ئاوی چارەسەرکراو کەم و کورتیەکان باشور و ڕۆژهەاڵتی موسڵ دووچاری کۆمەڵگاکانی
وەکو هەندێك ناوچەدا، لە چارەسەری ئاو کەوتوون. زۆرەی کە بەر ووێستگەکانی  ئەو زیانەبەهۆی 

هەیە بۆ پێویستیەك ڕووبار بەرجەستەیە. ئاوی چارەسەرنەکراوی تەنها سەالمیە، حەمام عەلیل و 
 ئاوی چارەسەرکراو. خێراکردن لە دابەشکردنی 

 :بەهاناوەچوون

 92,330 خێزان( خزمەتگوزاریەکانی ئاو و تەوالێت و حەمام لە ناو خێوەتگەکان و شوێنەکانی کاتی 15,388کە دەکاتە ) ئاوارە
   . وەردەگرن گواستنەوەی ئاوارەکان

  تری ئاو ڕۆژانە دەگێنێتە نزیکەی لی 450,000موسڵ، کە نزیکەی  شاری یگەڕەکی ڕۆژهەاڵت 15تانکەری ئاو بەردەوامی هەیە لە ناو
 کەس.  45,000

  ،٠١ئامادەکراون لەسەرتاسەری ئامادەکراوی تەوالێت و حەمام شوێنی  1,100بنیاتنانی خێوەتگە بەردەوامە. لە هەفتەی ڕابردوودا 
بۆ ئەگەری خزمەتکردنی لە شوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان شوێنی تەوالێت و حەمام  423و شوێنە تەنگەتاویەکان و خێوەتگە 

 ٧١٠٢یەکەمی تشرینی ی ٠٢لەوەتەی کە ئامادەکراون شوێنە ئامادەکراوەکانی تەوالێت و حەمام بەمەش کۆی گشتی ئاوارە،  152,454
کە لە ئێستادا تەوالێت و حەمام شوێنی  3,750بۆ تەوالێت و حەمام ئاسانکاریەکانی ئەمەش تیایدا لەوانە شوێن.  24,986دەگاتە 

 بەردەوامە. حاج عەلی چەمەکۆر و لە خێوەتگەکانی تەوالێت و حەمام ئاو و بنیاتنانی حەسەن شام. لە خێوەتگەی بەرجەستەن 

  خاوێن چاککردنەوەی ئاو،کۆمەکیە بەردەوامەکانی لەگەڵ پێشوازی کردن بەردەوامە، سەنتەرەکانی لە هاوکاری ئاو و تەوالێت و حەمام 
 بۆ هەموو ئەو ئاوارانەی کە دەگوازرێنەوە. بەردەوامی پێدراوە پاشماوە بەڕێوەبردنی و کردنەوە 

 تازەی یەکەیەکی ەدعە لە ڕێگادان، لەگەڵ بنکەی ئاسمانی گەیارە و ج بەرەوپێشچوونەکان بۆ دابین کردنی کۆمەکی ئاو لە خێوەتگەکانی
 لە ئێستادا لە ژێر بنیاتنان دان.  ئاوی هەڵگیراو بۆ هەردوو خێوەتگەکەبۆ بەرهەم هێنانی پالنی بۆ دانراوە  چارەسەرکردنی ئاو

  بتوانێت لەوێ بۆ ئەگەری شوێنێکی تازەی خێوەتگە لە بەرتلە سەرچاوە باشەکانی ئاوی دەستنیشان کردووە کە لەوانەیە سەردانێك
  بەردەوامی بە خێوەتگەیەکی داهاتوو بدات. 

 : بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  بیرەکان و ئاسانکاری ئاو وەکو ووێستگەکانی پەمپی ئاو، هەندێك لەو شوێنانەی لە دەوروبەری مەترسی زۆری بۆمبە چێندراوەکان
 کۆمەکیە مەزنەکانی ئاو. لە خێراکردنی  چارەسەری ئاو بەردەوام ڕێگری کردووەووێستگەکانی 

  ڕێگریەك بۆ زۆربەی ووێستگەکانی چارەسەرکردنی ئاو بریتی یە لە نۆژەنکردنەوەی درێژی  و ماوەنەبوونی پاڵپشتی کردنێکی دارایی
 بەردەوام دەدەن. کۆمەکیەکانی ئاوی کە پەرە بە کەرتی ئاو و تەوالێت و حەمام هاوکارانی 

  ئاو بۆ ناو بەشە ئازادکراوەکانی بۆ دابەشکردنی ڕەزامەندی بە دەستهێنانی گروپ ڕاپۆرت دەکەن لەبارەی ئەستەمیەکانی هاوکارانی
 کە ئەمەش زۆر بە خراپی ئۆپەڕاسیۆنەکان لەو ناوچانە سنوردار دەکات. ڕۆژهەاڵتی موسڵ، 

 

 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 

رسیەکی تایبەت، مندااڵن و بەسااڵچووان ئەو کەسانەشی کەوا دەزاندرێت سەر بە داعش بن لە مەت
 تایبەتیدان و هەموویان زیانیان پێگەیشتووە. 

  مەترسیەکی گەورە لە ناو شاری  ۆمبەچێندراوەکان بەردەوام دەبنەب ەكوتەقەمەنیە ژەهراویەکان ماددە
 موسڵ و ناوچەکانی دەوروبەری. 

 

426,554 
لە ناوەوە و دەرەوەی  کەس

خێوەتگە هاوکاری و 

خزمەتگوزاریەکانی ئاو و 

 تەوالێت و حەمامیان وەرگرتووە

163,419 
پیاو  و ئافرەت وکچ  و  کوڕ 

بە هاوکاری کراون 

و دەستپێشخەریەکانی پاراستن 

خزمەتگوزاریەکان لەوەتەی 

تشرینی یەکەمی ٠٢  
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 و ئاوارەبوون ەوەی خێزان لە ماوەی دەستنیشانکردنی جیاکردنبۆ  و شوێنەنپێویستیەك هەیە بۆ دڵنیاکردنەوەی کە میکانیزمەکان لە
  / گروپەکان. چەکدارەکانمندااڵن بۆ ناو هێزە دامەزراندنی دەستنیشان کردنی و پشکنینی ئاوارەکان، پڕۆسەکانی 

  ناو الدێیە تازە ئازادکراوەکان. پەروەردە بۆ مندااڵنی و دەرفەتەکانی زۆر هەیە بۆ هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی پێویستیەکی 

  و پێویستیەك هەیە بۆ دڵنیاکردنەوەی کە خێوەتگەکان ڕووناكکەرەوەی گونجاویان هەیە لە کاتی شەودا بۆ زیادکردنی سەالمەتی
 توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی. مەترسیەکانی کەمکردنەوەی 

  ئازادی لە جوالنەوە، خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، نەبوونی لە هەندێك لە کەم و کوڕی خێوەتگەکان، پێویستیەك هەیە بۆ لەناو
اوی ستافی مرۆیی ئاسایشی گونجدڵنیاکردنەوەی پێویستیەك  بۆ بەزۆرە ملێکان، و ئاوارەبوون بۆ جاری دووەم و گەڕاندنەوە مەترسیەکانی 

 . موڵکەکانو 

 :بەهاناوەچوون

  هاوکاری کراون کەس لەالیەن هاوکارانی پاراستن 163,419ی تشرینی یەکەم، ٠٢لەوەتەی . 

 خێوەتگە. ی تشرینی یەکەم لە دامەزراوەکانی ناو خێوەتگە و لە دەرەوەی ٠٢ئەنجام دراون لەوەتەی  هەڵسەنگاندنی بەپەلەی پاراستن ٠٤ 

  کردنی لەالیەن تیمەکانی چاودێری  هاوکاری کراونکەس(   26,349سەرۆك خێزان کە دەکاتە )  4,895ی تشرینی یەکەم، ٠٢لەوەتەی
حالەت ڕەوانەکرابوون لەالیەن   628کەسی تر هاوکاری کراون بە پێدانی هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی گشتی و   7,015پاراستن؛ 

 تیمە گەڕۆکەکانی پاراستن بۆ هاوکاری کردنی تایبەت.  

  ،کوڕ( هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی  2,129کچ و  1,908)منداڵ کە دەکاتە  4,037لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە.  سەرەتایی کوڕ( فریاگوزاری 2,260کچ و  2,098منداڵ کە دەکاتە ) 4,358وەرگرتووە، و 

کوڕ( هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە.  7,291کچ و  6,453منداڵ کە دەکاتە ) 13,744ی تشرینی یەکەم، ٠٢لەوەتەی 
 کوڕ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە.  7,935کچ و  7,749منداڵی تر کە دەکاتە ) 15,684

  ،رمەندانی کوڕ( ڕەوانەی نەخۆشخانە کراون بۆ الی کا 25کچ و  22منداڵ کە دەکاتە ) 47لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
  تشرینی یەکەم. ی ٠٢کوڕ( لەوەتەی   180کچ و 130منداڵ کە دەکاتە ) 310ژمارەی ئەو مندااڵنە دەگاتە بەمەش کۆی کۆمەاڵیەتی، 

 پیاو( زانیاریان  780کوڕ و 763ئافرەت و   1,489کچ و   1,163کەس کە دەکاتە )  4,195وەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە،لە ما
وەرگرتووە لەسەر کەمکردنەوەی مەترسی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی و خزمەتگوزاریەکانی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی. 

پیاو(،  31ئافرەت و  130کچ و  141کەس دابین کرابووکە دەکاتە ) 302هاوکاری دەروونی  و کۆمەاڵیەتی یان ڕاوێژکردنی قەیران بۆ 
بۆ چاودێری تایبەت، لەوانە بەڕێوەبردنی حالەتی توندوتیژی پیاو(  ٤کچ و  ٤ئافرەت و   23کە دەکاتە )ڕەوانەکردن حالەتی   31لەگەڵ 

  لەسەر بنەمای ڕەگەزی. 

  هاتۆتە کە ئەو مەترسیەی کەمکردنەوەی و مین مەترسی پەروەردەیان دابین کردووە لەسەر کاری مین هەڵگرتنەوە گروپی هاوکارانی
  UNMASڕێکخراوی  تشرینی یەکەم. لەم هەفتەیە  ی٠٢کەس لەوەتەی   11,870بۆماددە تەقەمەنیە ژەهراویەکان کایەوە بەهۆی 

الی ڕۆژهەاڵت و باشوری موسڵ نی هەردوو بەهاناوەچوونی مرۆیی کردووە بۆ ناوچە تازە ئازادکراوەکاکاروانی  هەشت هاوکاری
ڕێگە بە هاوکارانی شوێنەکە سەالمەتە، کە نەخۆشخانەی گەیارە ئەوەی دۆزیوەتەوە بۆ گەڕانی پشتڕاستکردنەوە کاروانێکی کردووە. 

 نەخۆشخانەکە.نۆژەنکردنەوەی مرۆیی دەدات تاکو دەست بکەن بە کاروباری 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

 ەوەك بۆشاییەکی بەرچاوکە  زەکارە گیراوەکان دەستنیشان کراوەنەبوونی هاوکاری یاسایی بۆ هەر. 

  .دڵنیاکردنەوەی خەسڵەتی مەدەنی هەندێك لە شوێنە دیاریکراوەکانی ئاوارەبوون بریتی یە لە ڕێگریەکی گەورە لە باشوری شاری موسڵ 

  هەوڵەکان بۆ پاککردنەوەی ، پێدانگەورەی تواناڕێگریەکی بریتی یە لە مین هەڵگرتنەوەی  بۆ نەتەوەیی هاوکارێکی جێبەجێکارینەبوونی
 هێواش دەکات. ناوچە پیسبووەکان 

 

 
 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  39,370کۆی ژمارەی مندااڵنی ئاوارە کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە لە ناو خێوەتگەکان بریتی یە لە 
مندااڵنی ئاوارە کە لە دەرەوەی قوتابخانەن دەستیان بە هیچ پەروەردەیەکی   28,890لەگەڵمنداڵ، 
   . ناگات فەرمی

  بە پێویستیان  ی ڕۆژهەاڵتی موسڵتازە ئازادکراوەکان ناوچەلە ژمارەیەکی نەزانراو لە مندااڵن
   . لەدەستداوە زیاتر لە دوو ساڵ ماوەی بۆ قوتابخانەخوێندنیان لە  پەروەردەیە،

 

 

 بەهاناوەچوون:

  ،لە اون. دامەزرجەدعە خێوەتگەی گەیارە و بنکەی ئاسمانی لە شوێنی تەنگەتاوی فێربوونی کاتی حەوت ژینگەی لە هەفتەی ڕابردوودا
 لەو ژینگانەی فێربوونی کاتی کە تازە دامەزراون. دەستیان بە خوێندن کردووە کوڕ(  575کچ؛  550)منداڵ کە دەکاتە  1,125ئێستادا 

10,479 

دەستیان بە خوێندن کوڕ و کچ 

 ەکانیژینگ 24 لە کردووە

 فێربوونی کاتی 
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  ئەو شەڕوشۆڕەی ئێستا لە ناو موسڵ دەستیان بە ئاوارەن بەهۆی کوڕ( مندااڵنی  5,486کچ؛  4,993کە دەکاتە ) 10,479کۆی گشتی
لە پۆلە و قەیماوە جەدعە و گەیارە و حەسەن شام و خازر و لە ناو خێوەتگەکانی ژینگەکانی فێربوونی کاتی  ٧٤لە خوێندن کردووە 
 ئەل عەلەم. لە تکریت و نۆژەنکراوەکان 

 

 و ڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

  بەهاناوەچوونی زیان دەگەێنێت بە لە دهۆك، لە خێوەتگەکان، بەتایبەتی لە هەندێك و ئاسانکارەکان  بۆ مامۆستاکانهاندەر نەبوونی
ئەمەشی هاتۆتە سەر فێربوونی کاتی. بۆ دابین کردنیان وەکو ستاف بۆ ژینگەکانی سنوردار لەبەردەستن هەروەك خۆبەخشانی پەروەردە، 

 و ئاسانکاران. و گواستنەوە بۆ مامۆستاکان لە پەرتووکەکان کورتهێنان بەهۆی 

 کەل و پەلەکان  

 بریتی یە لە:کۆگای باو کە لەبەردەستدایە شوێنی 
 مەتر دووجا 17,553

 

 :بەهاناوەهاتن

  ،بە  ڕادەستکردناخۆراکی کەل و پەلی  بارهەڵگری مەتر سێجا لە 1,900گروپەکە لە هەفتەی ڕابردوو
کانوونی یەکەم، کۆی گشتی ی ٧٧تشرینی یەکەم و ی ٠٢لە نێوان  ڕێکخراوی مرۆییەوە. ٠١ناوی 

ڕێکخراوی  ٧٠بەناوی مەتر،  1,619کە یەکسانە بە  ،مەتر سێجا لە کەل و پەلی ناخۆراکی 11,472
  . ڕادەستکراوە مرۆییەوە

 لە بەشداریکردنەکانی جۆری میکانیزمی پاراستنی سەر بە یەکێتی ئەوڕوپا )لەوانە  یمەتر سێجا  173 کە گەشتی ئاسمانی بارهەڵگر پێنج
گەیشتە هەولێر. گروپی  هەڵگرتبوو ئامێری تەندروستی(و  خاوێنکەرەوە و پاك و خاوێنیتیایدا پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان و ئاو و 

هەماهەنگی لەگەڵ نووسینگەی ئۆچا،  ئامادەکاری دەکات بۆ پاکانەی  کەل و پەل، لەڕێگەی ڕێکخراوی پڕۆگرامی خۆراکی جیهانی و بە
 گروپە پەیوەندیدارەکانەوە. بۆ ڕێکخراوە مرۆییەکان لە ڕێگەی گومرگ، پسوولە، کۆگا و ناردنی ئەو کەل و پەالنە 

  بەدریە و لە بەردەڕەش و ، لەوانە چەندین ناوچەکۆگای لە سەردانە مەیدانیەکانی جێبەجێکردووە و هەڵسەنگاندنەکانی کەل و پەل گروپی
 هاوکارێك. هەر بۆشاییەکانی پێویستیەك و بۆ هەر کۆگا خێرا بکات توانای دیبەگە، تاکو حەسەن شام و باتێڵ و 

 

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  نەرگیزلیە و خێوەتگە تازەکانی تەنگەتاوی لە ناوەوە و دەوروبەری دهۆك و لە نزیك شوێنی کۆگای زیاتر پێویستیەك دەمێنێتەوە بۆ
 .قەیماوە

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 

 بەهاناوەچوون:

  بۆ هاوکارانی گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان بەردەوامە لە دابین کردنی مەشقکردن لەسەر ڕادیۆ
  سەالمەتی و ئەمن و ئاسایشیان.  بەو جۆرەی کە پێویستە، بۆ دڵنیابوون لە کاروباری مرۆیی،

  ئەنجام داوە و تازەکردنەوەکانی  ئەنجام داوەپشکنینی بۆ ئامێری پەیوەندیە فریاگوزاریەکان گروپی
 . دنیان بەپەلەناربۆ  کردوونئامادەی کە  ئەمن و ئاسایش کردنەکانیپەیوەندیتری دوو پێداویستی لەسەر 

 
 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

 

 هیچ شتێكی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت.  ●
 

 

 هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان  

 :بەهاناوەچوون 

 تەلەفۆنی ئەنجام داوە لە ڕێگەی سەنتەری پەیوەندی   920ی عێراقسەنتەری زانیاری ئاوارەکان
بەشداریان  ەکانپەیوەندیلە   29،. لەو ژمارەیەلە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا پەیوەندیکردنەکەیەوە

پێکرابوو لەگەڵ هاوکاران بۆ کاری بەدواداچوونیان. زۆرینەی پەیوەندیەکان کە پەیوەندیان بە موسڵەوە 
 گەرمکەرەوەکان وسووتەمەنی و کارەبا و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان  و خۆراك هاوکاری هەبوو داوای

 . پارەی کاشەوە هەبوو و ی خاوێنئاو و

سێجامەتر  1,900  
کەل و پەلی  شت و مەك ولە 

بە  ڕادەستکراونناخۆراکی 
لەم  ڕێکخراو ٠١ناوی 

 هەفتەیە

 ڕۆژانە
هاوکاری کردنی ڕێکخراوە 
ناحکومیەکان بە ژێرخانی 

 ەکانمرۆیی کردنە پەیوەندی

 

 ڕۆژانە
بەدواداچوونی ئاوارەبوون بۆ 

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

 

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

 

 
 هەماهەنگی کردنی گشتی

 

تیمێکی ڕاوێژکاری بااڵ کە پێك دێن لەوانە حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان و کەسایەتی سەربازی و ڕێکخەری مرۆیی بە 
تیمی ڕاوێژکاری بااڵ دڵنیایی دەدات لە تەواوی هەماهەنگی لە نێوان هەموو بەردەوامی کۆدەبنەوە بۆ بەڕێوەبردنی کێشە ستراتیجیەکانی مرۆیی. 

ئاژانسەکانی کە لە  گروپیسەرکردەی خانەیەکی تەنگەتاوی کە پێك دێن لە  .ی کاروباری مرۆیی لە بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵهاوکاران
تیمی مرۆیی . بە گوێرەی پێویستو  ڕێکخەری مرۆییەوە هەفتەی سێ جار کۆدەبنەوە  لەالیەنبەسەرکردایەتی بەهاناوەچوون بۆ موسڵ کاردەکەن و 

پێکهاتەی ستراتیجی هەماهەنگی دەمێنێتەوە لە نێوان نەتەوە یەکگرتووەکان و هاوکارانی ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ تێڕوانینی لە وواڵت وەكو 
بەهاناوەچوونی مرۆیی لە عێراق. گروپی هاوبەشی کارکردن، کە پێك دێن لە سەنتەری هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان، وەزارەتی کۆچ و 

ئۆچا سەنتەرێکی  جارێك کۆدەبنەوە بۆ دڵنیابوون لە هەماهەنگی کرداری بۆ بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ. کۆچبەران و ئۆچا هەفتەی
ی ئۆپەڕاسیۆنی مرۆیی لە هەولێر دامەزراندووە. سەنتەری ئۆپەڕاسیۆنی مرۆیی هەماهەنگی لە نێوان گروپەکان و ڕێکخەرانی ناوچەکان و ڕێکخەر

سەربازی نەتەوە یەکگرتووەکان ئاسانکاری دەکات بۆ دەستگەیشتی مرۆیی،  –ەماهەنگی مرۆیی مەدەنی مرۆیی بەهێزدەکات. چوارچێوەیەکی ه
  مرۆیی. فریاگوزاریپاراستنی هاوواڵتیان و ئەمن و ئاسایشی کارمەندانی 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ئەو دیوی قەیرانەکە
بە  کە پارێزگای ئەنبار، لەگەڵ شارەکانی ڕومادی و فەللوجە جەختی کردەوە سەرسەری هەڵدا. لە سەرەتادا لە٧١٠٤توندوتیژی فراوان و ملمالنێ ی چکداری لە عێراق لە مانگی کانوونی دووەمی 

، ٧١٠٤وزەیرانی کەس لە مانگی ئایار. لە مانگی ح ٢١١١١١، توندوتیژیەکە و کاریگەریەکەی بە خێرایی تەشەنەی کرد، کە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر لە پێگەیشتزیانیان  شێوەیەکی تایبەت
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

پاراستنی هاوواڵتیان و مافە  و سیستەماتیکی ڕاستەقینە پێشێلکردنەکانیوارەبوونی بەلێشاوی ناوخۆیی، کەرکوك و نینەوا و سەاڵحەددین. ئەمەش بووە هۆی بەردەوامی ملمالنێ ی چەکداری، ئا
 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  ٤ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە. زیاتر لە  ٠١زیاتر لە  لەگەڵ گەورەترین قەیرانە مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان،
 . ملیۆن کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون ١،٠ نزیکەی . لەو ژمارەیە،٧١٠٤کانوونی دووەمی 

 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن:

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

 rance@un.org دامیان ڕانس، بۆ پرسیاری تر:

   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. 

 


