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                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

  (2017 دووەمیکانوونی  ی8 –دووەمکانوونی ی 2)  15ڕاپۆرتی بارودۆخ  ژمارە. 

 
 

بە لەبەر گۆڕانی بارودۆخەکە  کراوە. مرۆیی ئامادەکاروباری ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی 
 ٧١٦٢دووەمی کانوونی ی ٦١ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .گۆڕانکاریان بەسەردابێتلیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون ئەگەری هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان کە بە  ،هەڕەمەکی

 باڵودەبێتەوە. 

 هەواڵە سەرەکیەکان

 135,500  دەرەنجامی بەهۆی کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون
 ییەکەم تشرینیی ٦٢ وەتەی ملمالنێ لە ناو شاری موسڵ لە

زیادی  لە هەفتەی ڕابردووکەس  10,000نزیکەی ، ٧١٦١
هەزاران بە سەدان و پەنابەر و  15,700. هەندێك لە کردووە

دەتواندرێت  لەو ناوچانەی کە تازەهاوواڵتی زیان پێگەیشتوو 
 هاوکاری مرۆیی دەکەن. دەستیان پێبگەێندرێت داوای 

  بەرزی لەو پەڕی ڕاتەکانی دەروونی بریندارانی ژمارەی
لە لە نزیك ناوچەکانی بەرەی شەڕ. بە تایبەتی دادەمێننەوە 

بۆ موسڵ شاری لە ڕۆژهەاڵتی کەس  683ڕابردوودا، هەفتەی 
لە هەفتەی . ڕەوانە کرابوون دهۆكهەولێر و نەخۆشخانەکانی 

پێویستیان حالەتی ڕاتەکانی دەروونی  ٧٦٢هەندێك لە پێشوودا، 
ئەو زۆربەی لەگەڵ نەخۆشخانەکان، بۆ  بە ڕەوانەکردن بوو

لە کۆتایی مانگی  شەڕەکەلە دوای چڕبوونەوەی بریندارانە 
  . برینداربوون یەکەمکانوونی 

  ناحکومی کانوونی دووەم، ڕێکخراوێکی ی ٧لە ڕۆژی
لە بەرتلە کردۆتەوە، قەرەوێڵەیی  ٠١ مەیدانی نەخۆشخانەیەکی

و  و نەشتەرگەری جیاکردنەوەی بریندارانبۆ دابین کردنی 
نزیکترین ئەم نەخۆشخانەیە بریتی یە لە چاودێری ئاستی دوو. 

کە لەسەر  فشارەیئەو شەڕ و بەرەی ناوچەکانی لە نەخۆشخانە 
 هەولێرن کەم دەکاتەوە. فریاکەوتنی کانینەخۆشخانە

   خۆراکی بە پێدانی کەس  50,000گەیشتۆتە شاری موسڵ لە ڕۆژهەاڵتی هاوکارانی کاروباری مرۆیی لەالیەن لەم هەفتەیە  دابەشکردنەکان
 پاك و خاوێنی. کەل و پەلەکانی ئامادەکراو بۆ خواردن، ئاو و 

475,000 
کەس پاکێجەکانی 

تەنگەتاوی بەهاناوەچوونی 

کەل و ئاو و خۆراك و 

پەلەکانی پاك و خاوێنیان 

وەرگرتووە )لەوەتەی 

 تشرینی یەکەم(ی ٦٢

419,000 
کەس خۆراکیان وەرگرتووە 

کە بۆ ماوەی یەك مانگ بەش 

ی ٦٢دەکات )لەوەتەی 

 تشرینی یەکەم(

 

136,000 
کەس لە ئێستادا 

ئاوارەبوون بەهۆی 
شەڕکردن لە ناو شاری 

ی ٦٢موسڵ )لەوەتەی 
 یەکەم(تشرینی 

299,000 
 ڕاوێژکردنی پزیشکی

)لەوەتەی  دابین کراون
 ی تشرینی یەکەم(٦٢

112,000 
کەس لە ئێستادا 

ئاوارەبوون بۆ ناو 
شوێنە خێوەتگەکان و 

  تەنگەتاویەکان

7,700 
لەبەردەستدان بۆ شوێن 

بۆ ناو تازە گەیشتوان 
شوێنە خێوەتگەکان و 

 تەنگەتاویەکان

    ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی

لە ژمارەی زیادبوونێك هەیە ڕۆژ، پێنج ، لە ماوەی چڕبوونەتەوەموسڵ لە ناو شاری کانوونی یەکەم، ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان ی ٧٢لە ڕۆژی 
لە ڕۆژهەاڵتی شاری لە ماوەی یەك ڕۆژدا کەس  4,000هەندێك لە م، کانوونی دووەی ٧لە ڕۆژی شاری موسڵ. لە ڕۆژهەاڵتی ئاوارە تازەکان 

 ژمارەکانیکانوونی دووەم، ی ٣دەستپێکی قەیرانەکە. لەوەتەی خەڵك لەوەتەی ڕۆژانەی جوالنەوەکانی لە گەورەترین  ەیەکێك؛ ئاوارەبوون موسڵ
لەو ڕۆژهەاڵت، بەرەو باشور و دەجولێن بە شێوەیەکی زۆر ئاوارە تازەکان ڕۆژانە.  یکەس ٦١١١نزیکەی ی ئەو تێكڕابۆ گەڕاونەتەوە ئاوارەبوون 

دابین مرۆیی زیاتریش هاوکاری و تازە گەیشتوان وەردەگرن و بەڕێوەدەبردرێن  لەالیەن حکومەت و هاوکارانی مرۆییەوەخێوەتگەکان کە شوێنەی 
بەرەی ناوچەکانی دوورتری ڕۆژهەاڵتی گەڕەکەکانی بە دوای پەناگە دەگەڕێن لە خێزان ئەندامانی برادەرانیان و لەگەڵ خەڵکی هەروەها دەکەن.

 . گۆگجەلیشەڕ، وەکو 
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ئەوەی ئێستاکە لەگەڵ ڕابردوودا، سێ هەفتەی بەرچاو هاتوونەتە کایەوە لە ماوەی گۆڕانکاری بەرەکانی شەڕ، ڕۆژهەاڵتی دوورتر لە لە ناوچەکانی 
ملمالنێکەی ئەم دواییە، بەهۆی کەوتووە باڵەخانەکان بەرچاو بە کە زیانێکی لەو کاتەی باشتر شت و مەکیان تێدایە. و چااڵکن زیاتر بازاڕەکان 
. دەکەن بە گەڕانەوەدەست ئاسایی بوونەوە لەگەڵ هەبوونی هەستێکی ئامادەییان هەیە، لە سەر شەقامەکان کە ئێستا ئەو کەسانەی زۆربەی 

تەقەمەنی نەتەقێندراو و هەڕەشەی کە باوەڕوایە تەقەمەنی، شارەزایانی بە گوێرەی ەکەن. هاتووچۆ دلە هەندێك ناوچە بە ئازادی ئۆتۆمبێڵەکان 
سەرەکیەکانی وەك ژێرخانە لە دەوروبەری هەبوونی تەقەمەنی ئەگەری لە ئاستی نزمدان، بێجگەلە جەنگ لەو ناوچانە تەقەمەنی پاشماوەکانی 
 پەمپەکان. چارەسەری ئاو و ووێستگەکانی 

 
هەروەها زیادبوونی نیگەرانیە مرۆییەکان بۆ لەش شاری موسڵ، ژئاوای داعش لە ڕۆژێر کۆنتڕۆڵی بۆ ناوچەکانی مرۆیی نیە هیچ دەستگەیشتنێکی 

بە  ڕۆژئاوای شارەکەکە دەچن بۆ ناو بەشی بازرگانی کانی گەورە ڕێگازۆربەی ،  دەبێت بۆ زیاتر لە دوو مانگ. هەیە ناوچانە لەمهاوواڵتیان ساغی 
ئەو سوریا و بەرەو کە پچڕاندووە  انیگەورەکانڕێگا پێشڕەویان کردووە بەرەو ڕۆژئاوا و هێزە عێراقیەکان هەروەك داخراون،  سەرەکیشێوەیەکی 
ئەمەش شاری موسڵ. بە دووری لە کیلۆمەتر  ١١نزیکەی ، دایە داعشتەلعەفەر کە لە دەستی شارۆچکەی کۆنترۆڵکراونەتەوە لە نزیك  کە ناوچانەی

موسڵ بەرجەستەن. کەمتر لە ڕۆژئاوای بەرچاو کەل و پەلی کە تیایدا بە شێوەیەکی گەمارۆدانی لێبێت وەك بارودۆخێکی کە ئەوەی بۆتە هۆی 
ئەو کەسانەی کە لەالیەن  چیڕۆکیەکانڕاپۆرتە لەبارەیەوە نیە، بەاڵم تێگەیشتنێکی زۆر بە باشی لەسەر هاوواڵتیان کاریگەریەکەی ئەمەش 

ڕێگە لەو کەسانە ژیان بۆ هەندێك بارودۆخەکانی کە وە دەکەن بە ئاماژەشارەکە دەرەوەی خێوەتگەکانی ژهەاڵتی شاری موسڵ و بۆ ڕۆ ڕایانکردووە
نە چایان هەبووە نە شەکر و ڕاپۆرتیان کردووە کە خەڵکی بە کەمی بە دەست دەکەون.  کەل و پەلەکانی ناوماڵلەگەڵ زۆربەی دەگرێ و زۆر گرانە، 

مۆلیدەکان ڕێگەیان پێنەدراوە هاوواڵتیان و دەستیان بەکار نەکردووە ناوچەکان لە زۆربەی نانەواکان نرخەوە. بەهۆی بۆ ماوەی مانگێك یان دووان 
کارەبایان پێدەدرێت، موسڵ ڕۆژئاوای هەندێك بەشی لەگەڵ تەنها . بۆ پێکردنی مۆلیدەکانووتەمەنیشیان هەبێت سئەگەر  کوبەکاربهێنن، هەتا

تێچووەکانی بەرزبوونەوەی لەگەڵ و ، سەربازی مەبەستی بەکارهێنانیدووبارە ئاڕاستەکراون بۆ لەالیەن داعش  ی سووتەمەنیسەرچاوەکان
، ەوەخەڵك لەالیەن یچیڕۆك ڕاپۆرتیبە گوێرەی  گەرم کردنەوەی ماڵەکانیان.دووچاری ئەستەمی دەبنەوە لە ژمارەیەکی بەرچاوی خەڵك سووتەمەنی، 

  گەرم کردنەوەی خێزانەکانی خۆیان.  بۆئەساسی ناوماڵی خۆیان بڕین و سووتاندنی هەندێك کەس دەستیان کردووە بە 
 

لە رۆژهەاڵتی بریندارانی ڕاتەکانی دەروونی حالەتی   683هەروەها  .بەرزی دەمێنێتەوەبە بەرەکانی شەڕ لە دەوروبەری قوربانیان  ژمارەیڕێژەی 
دەرکەوت  ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتەلە ماوەی  ڕەوانەکردن بوو بۆ نەخۆشخانە چ لە هەولێر بێت یان لە دهۆكکە پێویستیان بە شاری موسڵ هەبوون 

پالنەکانیان چاودێری تەندروستی دابینکارانی ناڕاستەوخۆ. تەقەکردنی برینەکانی تەقەکردن و وەك دەرەنجامێك بەهۆی  بە شێوەیەکی سەرەکی ، 
بۆشاییە بەاڵم تەندروستی سەرەتایی ئێستا، باڵەخانەکانی کردنی هاوکاری ئاستی دوو و چاودێری تەندروستی توانای لەو شوێنە بۆ زیادکردنی هەیە 

ڕاتەکانی  چاودێریکە ڕاتەکانی دەروونی هەیە چوار خاڵی سەقامگیرکردنی لە ئێستادا دەمێننەوە. ڕاتەکانی دەروونی لە سەقامگیرکردنی بەرچاوەکان 
ی ٧لە ڕۆژی لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. ناوچەکانی بەرەی شەڕ نزیك لە خزمەتگوزاریەکانی ڕەوانەکردنی نەخۆش دابین دەکەن دەروونی و 

کیلۆمەتربە دووری لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ،  ٧٦لە بەرتلە کردەوە، قەرەوێڵەیی  ٠١مەیدانی نەخۆشخانەیەکی ناحکومی ڕێکخراوێکی کانوونی دووەم، 
  بەرەی شەڕی شاری موسڵ. بۆ ناوچەکانی نەخۆشخانەی مەیدانی نزیکترین کە ئەمەش دەبێتە 

 
و بۆ خواردن بۆ ماوەی یەك پارچەکانی خۆراکی ئامادەکراگەیاندووە کە تیایدا لەوانە فرە کەرتیان هاوکاری پاکێجەکانی کاروباری مرۆیی هاوکارانی 

هەندێك بەکر، گەڕەکی لە کەس  16,800خاوێن کردنەوە، بۆ  کەل و پەلەکانیبۆ مندااڵن، و زۆر ووزە بەخشەکان کێکە ئاو، کۆمەکیەکانی هەفتە، 
کاروانێکی هەروەها نەتەوە یەکگرتووەکان ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. قودسی لە گەڕەکی کەس  24,000قادسیەدوو، و  کەس لە گەڕەکی 9,000لە 

بڕیاردان موسڵ ئەنجام داوە بۆ ڕۆژهەاڵتی شاری زوهوری قادسیە و قاهیرە،  کانیکەگەڕە بۆئەمن و ئاسایش هەڵسەنگاندنی دەستگەیشتنی مرۆیی و 
 هاوکاری زیاتر لەو ناوچانە. دابەشکردنی لە شێوازەکان بۆ 

 
بۆ دابەشکردنی گشتی سیستەمی دابەشکردووە لە ڕێگەی کەل و پەلەکانی خۆراکی بازرگانی وەزارەتی کانوونی یەکەم، ی ٧٧ -٦٦لە نێوان 

کیس  5,500چێشتلێنان، ڕوونی کارتۆنی  1,700لە زیاتر لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت، لەوانە هاوواڵتیان ئاوارەکان و 
خۆراك و کەل و پەلەکانی کانوونی یەکەم، وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ی ٧٢لە ڕۆژی ئارد. کیسی  6,600برنج، و کیسی  1,300شەکر، 

 2,160، لەوانە دابەش کردووەو لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێنگەێندرێت کۆمەکی فریاگوزاری لە ناو خێوەتگەکانی ئاوارەکان 
گەرمکەەرەوەی  1,160تەی کەل و پەلی چێشتخانە، دەس 1,160گالۆن،  1,160خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن، پارچەی  256پارچەی خۆراك، 

 فەرش.  256نەوتی، و 

 پاڵپشتی کردنی دارایی

ری ئەمەریکی، کە نزیکەی لە ملیۆن دۆال  273$گەیشتۆتەموسڵ  ەلەیبانگەشەی بەپ بۆ ، بڕی بەشداری کردنەکانکانوونی دووەمی ٧هەروەك لە 

راکردنی هەوڵەکانی ئامادەکاری بۆ هاوکاران بەردەوامن لە خێلەگەڵ هاتنی بەشداریکردنەکانی بەخشین، ی بڕی پێویست دەنوێنێت.  96سەدا

پالنی  مرۆیی. سەرەتاییەکانی بەهاناوەچوونی و دابین کردنی هاوکاری وەرزی زستانە و بۆ ئەنجامدانی چااڵکیەتوانای خێوەتگە  زیادکردنی

ئەمەریکیەی کە پێویستە بۆ دابین  دۆالری ملیۆن 861$لەو  وەرگیراوە لەسەدای 84بۆ هەموو عێراق تەنها  ٧١٦١بۆ ساڵی  بەهاناوەچوونی مرۆیی

    . پێگەیشتووعێراقی زیان  کەسی ملیۆن 7.3کردنی هاوکاری ڕزگارکردنی ژیان بۆ 
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 مرۆیی  چوونیبەهاناوە

 بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەچوونی

  ویستیەکان:پێ

  ی لە ڕێگادان بۆ ناو خێوەتگەکانیان لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە خێزانە ئاوارەکان
و سەرەکی  هاوکاری دەستگەیشتنی بەپەلەیە بۆ پێویستیان بەشوێنە تەنگەتاویەکان و  ئاوارەبوون

 . کانەخزمەتگوزاری

 بەهاناوەچوون:  

 ،5,565 هاوکارانی کاروباری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە لەماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە   
منداڵ.   12,838ئاوارە دەگەێنێت، لەوانە   24,223سوود بە خێزان کە   4,289دابەشکردووە بەسەر پێداویستیەکانی تەنگەتاویان

کەس(،  13,768جەدعە ) گەیارە و خێوەتگەکانی نەئەو خێزانە ئاوارانەی کە دەگە بەسەرزۆربەی پێداویستیەکان دابەشکرابوون 
و  کەس( 277کەس( و خێوەتگەی دیبەگە )  2,757و خێوەتگەی قەیماوە ) نەرگیزلەکەس( و خێوەتگەی  7,428خێوەتگەی خازر)

 .   شوێنە تەنگەتاویەکان

 پێداویستیەکانی  ی تشرینی یەکەم، هاوکارانی کاروباری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە٦٢و کاتەی دەستپێکی ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ لە لە
اوچانەی نلەو  هاوکاری کراونکەس   23,177، لەو ژمارەیەمنداڵ( دابەشکردووە  113,867کەس )لەوانە  214,843بۆ تەنگەتاویان

 کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. 

  پاك و پێداویستیەکی پارچەی خۆراکی بەهاناوەچوونی بەپەلە، کیلۆگرامی  ٦٧پێك دێن لە میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە پێداویستیەکانی
ئاو. لەو شوێنەی کە هەڵگرێکی و  ی لە بوتڵکراوتر لە ئاوی خواردنەوەیل ٦٧هەفتە،  یەك بۆ ماوەی دەکاتبەشی یەك خێزان  کەخاوێنی 
  .ئافرەتان پێداویستیەکیپێداویستیانە تیایدا لەوانە هەروەها ئەو  ،دەکرێت

  :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  ،کە بەرەنگاریەکان بوونەتەوە لەوکاتەی دووچاری هاوکارانی کاروباری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا
 مەخمور. پشکنین لە پەڕیونەتەوە لە خاڵەکانی 

 هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە 

 :پێویستیەکان

 لەگەڵ نیشتەجێکراونلە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان دا ئێستا لە ئاوارە  112,000زیاتر لە ،
 .نیشتەجێ دەبنلە ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان و شوێنە نافەرمیەکان ئاوارانەی کە ماونەتەوە  ئەو

  خێزانە نیشتەجێکردنی توانای و کۆی گشتی پڕبوونەتەوە  دائێستالە خازر حەسەن شام و خێوەتگەکانی
 لە ڕێگادان.لە ئێستادا لەو خێوەتگایانە هەندێك فراوانکردنی لەو ناوچانە زۆر سنوردارە. ئاوارەکان 

شوێنی پەرەی پێدراوە. بەاڵم فراوانکردنێکی زیاتریش خۆی کە بۆی دانراوە، ی کات توانایگەیشتۆتە  شجەدعەی خێوەتگە هەروەها
لەو ژیان دەگوزەرێنن، لە شوێنەکە خێزان  2,300لە لەگەڵ زیاتر بە شێوەیەکی کاتی پڕبۆتەوە، بنکەی ئاسمانی گەیارەش تەنگەتاوی 

لەگەڵ پەرەپێدانی تەواوی خۆی تەواوکراون حاج عەلیش خێوەتگەی هەندێك بەشی بەردەوامە. توانای خۆی بۆ زیادکردنی بنیاتنان کاتەی 
مانگی لە کۆتایی پێشبینی دەکرێت کە ئامادە بێت  ٧نەرگیزلە ئەوەش، خێوەتگەی هاوشێوەی کە پێشبینی دەکرێت لە ماوەی ئەم مانگە. 

 دووەم. کانوونی 

 ەهاناوەچوون:ب

  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 

بۆ وەرگرتنی کراوەتەوە کە ئێستاو چەمەکۆر بە کۆتا هێندراوە ی و خزمەتگوزاریەکان دابین بکەن. خێوەتگەی پەروەردە دەتوانن هاوکار
 ئاوارەکان. 

  بەردەوامە لە بانگەشە کردنی هەردوو الیەنی هاوکارانی کاروباری مرۆیی و دەسەاڵتدارانی  هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگەگروپی
ە لە ئێستادا ئاوارەکان کدەستنیشان کراون و خێوەتگەکان لە ناو شوێنە تەنگەتاویەکان کە بۆشاییە سەرەکیەکان  پڕکردنەوەیناوخۆیی بۆ 
نەخشەدانانی بۆ  چڕی شوێنەکە کردووە شیکاریمەشقێکی دەستیان بە هاوکارانی هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە  وەردەگرن. 

 و شوێنە تەنگەتاویەکان. خێوەتگە چااڵکەکان هەموو لەسەرانسەری بارودۆخەکان ئێستای 
  

 ڕێگریەکان:ۆشاییەکان و ب

  ئەو خێراییەی  سەرەکی ناتوانێت لەسەر خزمەتگوزاریەکانی هاوکاریژمارەیەکی تەواوی لە دامەزراوە خێوەتگەییەکان، دامەزراندنی
 بە تایبەتی لەو ناوچانەی کە دەکەونە باشوری شاری موسڵ.  ، کە پێویستن ڕەشماڵ شوێنەکانیبمێنێتەوە لەگەڵ ئامادەکردنی 

214,843 
بە  هاوکاری کراون کەس

پێداویستیەکانی  پێدانی
 بەهاناوەچوونیمیکانیزمی 

ی ٦٢)لەوەتەی  بەپەلە
 تشرینی یەکەم(

7,774 
شوێن لەبەردەستدان بۆ تازە 
گەیشتوان بۆ ناو خێوەتگەکان 

 و شوێنە تەنگەتاویەکان
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  فراوانکردنی حاج عەلی و خێوەتگەی تەواوکردنی لەسەر جەختدەکەنەوە هاوکارانی خۆی و گروپەکە دروستکردنی توانای زیاتر، بۆ
 جەدعە. خێوەتگەی 

 

 پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان 

  خێزانە ئاوارانەی  ئەوتیایدا لەوانە . پارێزراوەتیان بە کەل و پەلە ناخۆراکیەکان و پەناگەی پێویس خێوەتگەکانخەڵکی لە ناوەوە و دەرەوەی
لە  پێگەیشتووئەو کەسانەی تریش کە لەگەڵ خێزانە خانەخۆییەکان دەمێننەوە و کەسانی تری زیان  لە پەناگەی کاتیدا نیشتەجێن، کە

 ماڵەکانی خۆیاندا دەمێننەوە. 

 گەرمکەرەوە و سووتەمەنی، جل و بەرگی گەرم و بەتانیەکان بۆ خۆ گونجاندن لەگەڵ بارودۆخەکانی وەرزی زستان، پەناگەی پارێزراو ،
بۆ خێزانە زیان پێگەیشتووەکانی و دابەشکراون لە ناو خێوەتگەکان کەل و پەلی ناخۆراکی بریتین لە پێویستیە لەپێشینەکان. پێداویستیەکانی 

، لێفەکانبەتانیەکانی تەواوکاری و مافورەکان، پێاڵوەکان، وەك کەل و پەلەکانی تەواوکاری وەرزی دەرەوەی خێوەتگەش دابەشکراون. 
 ئەوانیش دابین کراون. گەرمکەرەوەکان، سۆپاکان و 

   کەل و پەلە دابین کردنی بە شێوەیەکی سەرەکی جەختیان کردووەتەوە لەسەر گروپ لە هەفتەکانی ئەم دواییەدا، چااڵکیەکانی
حاج نەرگیزلە و گەیارە و بنکەی ئاسمانی قەیماوە و حەسەن شام و خێوەتگەکانی ناو لە وماددەکانی پەناگەی نیشتەجێبوون ناخۆراکیەکان 

 و شوێنە تەنگەتاویەکان. عەلی 
 

 ئەمن و ئاسایشی خۆراك  

 :پێویستیەکان

 زیان پێگەیشتوو لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێتخەڵکانی ، خێزانە ئاوارەکان، 
بۆ . ووشكپارچەی خۆراکی پێدانی دوابەدوای  ،پێویستیان بە خۆراکی ئامادەکراوە بۆ خواردن

پشکنینی ئاوارەکان و لە کاتی گەیشتنیان بە شوێنەکانی  ئەم هاوکاریە دابین کراوەئاوارەکان 
 .خێوەتگەکان

 لەبارەیڕاپۆرت دەکەن  ، خێزانەکاندەستیان پێبگەێندرێت چانەی کە تازە دەتواندرێتناو ولە 
یتین لە نیگەرانیە بر کە بەرزبوونەوەی نرخەکانی خۆراكسنوردار و دامەزراندنی دەرفەتەکانی 

   دابەشکردنی خۆراکی گشتی. سیستەمی جار دەستیان ناگات بە ئەو خەڵکانە زۆرسەرەکیەکانیان. 

 :بەهاناوەچوون

 خێزان کە دەکاتە   6,559لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، هاوکارانی گروپ پارچەکانی خۆراکی ووشکیان دابەش کردووە بۆ
ووشکیان پارچەکانی خۆراکی  کەس 2,235 هەروەها (.و حەسەن شام جەدعە و)خازر ە ناو خێوەتگەکانیکەس(، ل 32,710)

ئوم ئەل مەنیس هۆمەد شەرقی، ئەل سام، کۆبات،  سایە،بێگوانیە، ئەل حەوێج،  شوێنەکانی  لە خێوەتگەدەرەوەی وەرگرتووە لە ناوەوە و 
و  ٢١حی شیشان و لە  شاری موسڵڕۆژهەاڵتی  گەڕەکەکانی لەهاوکاری کرابوون کەسی تریش  8,015هەروەها و تەل ئەل شوك. 

 ئەل بەکر. کەرکوکلی و 

 م. دەوانێکە زیانیان پێگەیشتووە لە پارچەی خۆراکی ئامادەکراوی خواردنیان دابەشکردووە بەسەر ئەو کەسانەی   250هاوکارانی گروپ 

 ٦نەرگیزلە خازر و  کانیلە خێوەتگە ئاوارە   6,092بەسەرەمە گەرمەکانیان دابەشکردووە هاوکارانی گروپ ژ .   

  خەڵك هەندێك لە پارێزگای نەینەوا و کوردستان بپەڕنەوە بۆ ناو ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی ڕێگەیان پێنەدراوە مەڕومااڵت لەگەڵ خەڵکی
هاوکاری دابین کراوە، هاوکاری خۆراکی ڕزگارکردنی ژیان لەو کاتەی بەبێ ماڵ و موڵکیان. بۆ خێوەتگەکان بگوازرێنەوە نایانەوێت 

لە ژیان و گوزەران بەرنامەکانی گروپەکە نیگەرانیەك. ئاژەڵ( بریتی یە لە تەندروستی خزمەتگوزاریەکانی ئالیك و )ژیان و گوزەران 
بۆ هاوکاری تەنگەتاوی، مەڕومااڵتی دەستپێشخەریەکانی ارەی کاش بۆ ئیش و کاری کشتوکاڵی و پخشتەکانی ئەستۆ دەگرێت، لەوانە 

 کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە. کردنی ئەو

  گەڕەکەکانی لەخۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردنی پارچەکانی   6,000و پارچەی خۆراکی ووشك 2,000وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران 
لە خێوەتگەی خۆراکی ووشکی پارچەی  100ئەل میثاق. هەروەها و ، ٧قادسیە ئەل قودس، لە  دابەشکردووەڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ 

 خازر دابەشکردووە. 

 ڕێگریەکان:بۆشاییەکان و 

  لە ناو هەندێك لەو ناوچانەی کە تازە خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی ئاژەڵ بەرجەستەن یان  سنوردارمەڕومااڵتی کردن بە هاوکاری
یش ڕەوەی ئاژەاڵنکەمبوونەوەی قەبارەی هەروەها ئاژەاڵن. زیاتری ژمارەیەکی  مرداربوونەوەیبەمەش دەبێتە هۆی ئازادکراونەتەوە، 

  لەوەڕاندن. خاکی و ئالیك، نەبوونی بەهۆی سەر هەڵدەدات 

 

418,611 
بە هاوکاری کراون کەس 

 یخۆراك پارچەکانیوەرگرتنی 

تشرینی  ٧١لەوەتەی  ەڕۆژ ٠٣

  یەکەم
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 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

  خاڵەکانی سەقامگیرکردنی ڕاتەکانی دەروونی و نەخۆشخانە مەیدانەکان لە نزیك شاری موسڵ پێویستە
لەوانە )جیاکردنەوەی برینداران،  تەندروستی ئاستی دووکردنی خزمەتگوزاریەکانی دابینبۆ  دابمەزرێن

 بەڕێوەبردنی ڕاتەکانی دەروونی و نەشتەرگەری(. 

  بەشەکانی  لە حالەتە خراپەکانپێویستیەك هەیە بۆ ئۆتۆمبێڵی فریاکەوتنی زیاتر بۆ ڕەوانەکردنی
 . دووبۆ نەخۆشخانەکانی ئاستی شاری موسڵ  یڕۆژهەاڵت

 :بەهاناوەچوون

 ڕاوێژکردن لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە. لەو ژمارەیە،   21,937هاوکارانی تەندروستی ڕاپۆرتیان کردووە بۆ کۆی گشتی
 ن.وبوساڵی ئەنجام درا ٠بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی ڕاوێژکردن   4,141

 ،الەتەکانی تری حبەهۆی برینەکان و و دهۆك  هەولێر نەخۆشخانەکان لەە ڕەوانەکرابوون بۆ کەس لە شاری موسڵەو  683لەم هەفتەیە
 فریاکەوتنی پزیشکی. 

 3,425لە ماوەی  یەکانئاڵۆز بەهۆیڕەوانەکرابوون  حالەت 269 لەگەڵچاودێری تەندروستی ئافرەتان ڕاپۆرت کرابوون  ڕاوێژکردنی
 دەروونی و کۆمەاڵیەتی. هاوکاری و  مێشكبۆ تەندروستی ڕەوانەکرابوون ڕاوێژکردن  ٧١لە هەندێك یان منداڵبوون.  یدووگیان

  ساڵی ٦٠خوار تەمەنی بۆ مندااڵنی بەڕێوەبردرابوون سۆریکە ئیفلیجی و کوتانی  1,318کۆی گشتی . 

  ئینتسار و ئەل زەهرا و ئەل سەماح و لە گۆگجەلی و کردووە  دەستیان بەکارلە ئێستادا ڕاتەکانی دەروونی خاڵەکانی سەقامگیرکردنی
سەقامگیرکردنی زیاتری خاڵی بۆ لەبەرچاو گیراوە شوێنێك کە لە ئێستادا بریتی یە لە عەلیلیش حەمام ناو حەمدانیە. نەخۆشخانەکەی 

 ڕاتەکانی دەروونی. 

  ئاستی تەندروستی چاودێری بۆ دابین کردنی کانوونی دووەم ی ٧لە بەرتلە کرایەوە لە ڕۆژی ەرەوێڵەیی ق ٠١نەخۆشخانەیەکی مەیدانی
 دوو. 

  بۆ نەخۆشخانەی گەێندرابوون ڕاتەکانی دەروونی چوار پێداویستی و نەشتەرگەری پێداویستی کانوونی دووەم، پێنج ی ٤-٧لە نێوان
خاڵی  نەشتەرگەری(،پێداویستی  ٦ولێر )هە ڕۆژئاوایفریاکەوتنی نەخۆشخانەی نەشتەرگەری(، پێداویستی  ٦هەولێر )فریاکەوتنی 

پێداویستی  ٤نەخۆشخانە مەیدانیە تازەکەش لە بەرتلە )نەشتەرگەری(، و پێداویستی  ٦)ئەل سەماح  ڕاتەکانی دەروونی سەقامگیرکردنی
کەرەڤانەێکی تیایدا لەوانە  لە بەرتلەەکە مەیدانی خانەبۆ نەخۆشهاوکاری زیاتر هەروەها نەشتەرگەری(. پێداویستی  ٧و ڕاتەکانی دەروونی 

   ڕاپۆرت کردن. ڕەوانەکردن و فۆڕمەکانی تاقیگە، و سەالجەێکی و مۆلیدەیەك خوێن، بانقی 

  دەگاتە پێنج نۆرینگە نۆرینگە گەڕۆکەکان کۆی بەمەش وو، تەندروستی نەینەوا کراببەشی ڕادەستی گەڕۆکی تر پزیشکی نۆرینگەی یەك
لە قەزای گەیارە لەو ناوچانەی کە  تەندروستیخزمەتگوزاری دابین کردنی لەخۆگرتنی نۆرینگە گەڕۆکە دانراوە بۆ ئەم گەیارە. بۆ قەزای 
کە تەنگەتاوی، سەرەکی تەندروستی پێداویستی  10 لەگەڵدابین کرابوون گەڕۆکانە ئەو نۆرینگە هیچ خزمەتگوزاریەکیان نیە. لە ئێستادا 

 کۆمەکیە پزیشکیەکان. بە پێدانی کەس  10,000هاوکاری کردنی بەشی تەواو دەکات بۆ 

 ئەل قادسیە لە سەرەتایی چاودێری تەندروستی بۆ سەنتەری گەێندرابوون فرە ئاژانس تەنگەتاوی تەندروستی  یتپێداویس یەکەی پێنج
 ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. 

  فەڕەنساسەرۆکی  هۆالند ان فڕانسوالە عێراق لەالیەن جەنابینەتەوە یەکگرتووەکان تە دراوەلە دەرمانەکان  بارهەڵگر ٦٠بەخشینێكی .
  لە هەولێر. نەتەوە یەکگرتووەکان بەناوی تەندروستی جیهانی ڕێکخراوی لەالیەن وەرگیرابوون کۆمەکیەکان 

 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

 ژمارەیەکی گەلێك زۆری بۆ هاوکاری کردنی پێویستن ڕاتەکانی دەروونی چارەسەرکردنی کە شارەزاییان هەیە لە  پەرستارانیو  پزیشك
 مەیدانیەکان.  نەخۆشخانەو  ڕاتەکانی دەروونیسەقامگیرکردنی خاڵەکانی لە حالەتەکانی ڕاتەکانی دەروونی 

 ئاو و خاوێنکردنەوەی ئاوەڕۆکان و پاك و خاوێنی 

 :پێویستیەکان 

  بۆ لە ژێر گفتوگۆدان لە ئێستادا تەوالێت و حەمام  ئاو وخزمەتگوزاری دابین کردنی پێویستیەك هەیە بۆ
 . لحەمام عەلیسەالمیە و لە بەرتلە، خێوەتگە تازە پێشنیازکراوەکان 

  دەمێننەوە تاکو ئاو و تەوالێت و حەمام پێویستیەکانی بەاڵم لە بەرەوپێشچوون دایە، بەرتلە خێوەتگەی
 نەینەوا. پارێزگای لەالیەن کرێنەوە دەپشتڕاست 

 :بەهاناوەچوون

 117,909لە ناو خێوەتگەکان و شوێنەکانی کاتی  خێزان( خزمەتگوزاریەکانی ئاو و تەوالێت و حەمام19,651کە دەکاتە ) ئاوارە
    وەردەگرن.  گواستنەوەی ئاوارەکان

299,244 
 تەندروستیانڕاوێژکردنی کەس 

ی ٦٢ەتەیلەووەرگرتووە 
 تشرینی یەکەم

558,726 
لە ناوەوە و دەرەوەی  کەس

خێوەتگە هاوکاری و 

ریەکانی ئاو و خزمەتگوزا

وەردەگرن تەوالێت و حەمام  
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  مەتر سێجا بۆ هەر یەکەیان کە ئاوی  ٠تانکی ئاو بە توانای  ٠١گەڕەك، لەگەڵ  ٣٣تانکەری ئاو لە ناو شاری موسڵ فراوانکراوە بۆ
  دەستیان پێبگات.خەڵکی خواردنەوە دابین دەکات تاکو 

 .خێوەتگە و  ٦٧سەری نائامادەکراون لەسەرشوێنی ئامادەکراوی تەوالێت و حەمام   30,517 تاکوئێست بنیاتنانی خێوەتگە بەردەوامە
 185,640ئاوارەکان بۆ ئەگەری خزمەتکردنی شوێنی تەوالێت و حەمام لە شوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی 423شوێنە تەنگەتاویەکان و 

    حاج عەلی نیشتەجێکراون لە ماوەی ئەم هەفتەیە. لە ناو خێوەتگەی خێزان کە  ٠٤ئەمەش تیایدا لەوانە ئاوارە. 

  خێراتر دەکرێت لە ڕۆژەکانی و دابین کراوە جەدعە لە ئێستادا خێوەتگەی درێژکراوەی بۆ هاوکاری ئاو و تەوالێت و حەمامی تەنگەتاوی
 داهاتوودا. 

 بەردەوامیان ئێستا لەگەڵ گەیاندنەکان ڕابردوو، هەفتەی باشتربووە لە ماوەی کلۆر بۆ کۆمەڵگا ئازادکراوەکان گەیاندنی بۆ  چوونەژوورەوە
 حەمام عەلیل.  هەیە لە

  بۆ چاککردنەوەی تەواوی ڕاگەێندراوە تەندەرەکە و پشتڕاتکراوەتەوە ووێستگەی چارەسەرکردنی ئاوی حاج عەلی نۆژەنکردنەوەی
 سیستەمەکە. 

 : بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  ڕێگە بە هاوکارانی کاروباری چارەسەری ئاو بەپەلە پێویستە تاکو ووێستگەکانی نۆژەنکردنەوەی ماوە درێژی پاڵپشتی کردنی دارایی
 ئاوی هەڵگیراوی بەردەوام. مرۆیی بدات بۆ گەیاندنی 

  ئاو و تەوالێت و خزمەتگوزاریەکی هیچ  لە ئێستادابەاڵم ئەم هەفتەیە، خێزانی وەرگرتووە لە ماوەی  ٠٠١خێوەتگەی جەدعە نزیکەی
 ئەم بۆشاییە. بە پڕکردنەوەی دەستیان کردووە هاوکارانی گروپ لە شوێنەکە بەرجەستە نیە. حەمام 

  یستە. جەدعە بەپەلە پێولە خێوەتگەی ئاو و تەوالێت و حەمام خزمەتگوزاریەکانی هاوکاری ماوە درێژتری پشتڕاستکردنەوەی
 . بۆشایی توانایەئەم پڕکردنەوەی هاوکاران بۆ لەگەڵ بەردەوامیان هەیە گفتوگۆیەکان 

 

 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 

لە هەبێت  پەیوەندیان بە داعشەوەتایبەت، مندااڵن و بەسااڵچووان ئەو کەسانەشی کەوا دەزاندرێت 
 مەترسیەکی تایبەتیدان و هەموویان زیانیان پێگەیشتووە. 

  بۆمبەچێندراوەکان بەردەوام دەبنە پاشماوەکانی تەقەمەنی جەنگ و ماددە تەقەمەنیە ژەهراویەکان وەك
ژێرخانە لە دەوروبەری بەتایبەتی لە ناو شاری موسڵ و ناوچەکانی دەوروبەری.  ی مردن و برینداربوونی خەڵكیمەترسیەکی گەورە

 گەورەکان. 

  پێویستن. ئاوارەکان پشکنینی و پڕۆسەکانی لە ماوەی ئاوارەبوونیان جیاکردنەوەی خێزان بۆ کەمکردنەوەی میکانیزمەکان 
 زیادکردنی سەالمەتی  دڵنیایی بدات لە تاکو بۆ دابین کراوە پێویستیەك هەیە بۆ دڵنیاکردنەوەی کە خێوەتگەکان ڕووناكکەرەوەی گونجاویان

 و کەمکردنەوەی مەترسیەکانی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی. 

 :بەهاناوەچوون

  هاوکاری کراون ەوەکەس لەالیەن هاوکارانی پاراستن  132,422ی تشرینی یەکەم،٦٢لەوەتەی . 
 20ی تشرینی یەکەم لە دامەزراوەکانی ناو خێوەتگە و لە دەرەوەی خێوەتگە. ٦٢ئەنجام دراون لەوەتەی  بەپەلەی پاراستن هەڵسەنگاندنی 
   پاراستن؛ کردنی لەالیەن تیمەکانی چاودێری  هاوکاری کراونکەس(  30,289خێزان کە دەکاتە )  5,702ی تشرینی یەکەم، ٦٢لەوەتەی

حالەت لەالیەن تیمە گەڕۆکەکانی پاراستن    2,532دەروونی و کۆمەاڵیەتی گشتی واری کەسی تر هاوکاری کراون بە پێدانی هاوک 7,977
   بۆ هاوکاری کردنی تایبەت.  ڕەوانەکرابوون 

  ،1,392وەرگرتووە، و کوڕ( هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان 662کچ و707منداڵ کە دەکاتە ) 1,369لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە 
ی تشرینی یەکەم، ٦٢کوڕ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. لەوەتەی  745کچ و  647منداڵ کە دەکاتە ) 

تر کە دەکاتە  منداڵی 18,360 کوڕ( هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە.  9,124کچ و  7,991منداڵ کە دەکاتە )  17,115
 دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە.    کوڕ( فریاگوزاری سەرەتایی 338 ,9کچ و9,022)

 ،بەڕێوەبردنی حالەت، بەمەش بۆ کارمەندانی ڕەوانە کراون ( کوڕ 280کچ و231منداڵ کە دەکاتە ) 511لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
بێ هاوەڵ و مندااڵنی  74لە  ژمارەیەكتشرینی یەکەم. ی ٦٢کوڕ( لەوەتەی  460کچ و  361منداڵ کە دەکاتە ) 821 دەگاتە کۆی گشتی

کۆی ژمارەی لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە ، بەمەش بەڵگەنامەیان  بۆ کراوەتەوە کوڕ(  38و کچ  36کە دەکاتە )جیابۆوە لە خانەوادەیان 
بێ هاوەڵ و لە مندااڵنی  109کۆی گشتی تشرینی یەکەم. ی ٦٢لەوەتەی کوڕ(  128کچ و  102کە دەکاتە )منداڵ  ٧٣١ئەو مندااڵنە دەگاتە 

تشرینی ی ٦٢لەوەتەی تایبەت کۆمەاڵیەتی خزمەتگوزاریەکانی بۆ ڕەوانە کرابوون کوڕ(  69کچ و  40کە دەکاتە )جیابۆوە لە خانەوادەیان 
 یەکەم. 

 ،لەبارەی زانیاریان وەرگرتووە پیاو(   41و  78ئافرەتو کوڕ 95و کچ  95کەس کە دەکاتە )  309لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە 
کەمکردنەوەی مەترسی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی و ئەو خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەکراون. هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی 

  (.ئافرەت  10کچ و 140کەس دابین کرابووکە دەکاتە )   150یان ڕاوێژکردنی قەیران بۆ

132,422 
کەس هاوکاری پاراستنیان 

ی ٦٢لەوەتەی وەرگرتووە 

 تشرینی یەکەم
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  لەسەر مەترسی مین کەس دابین کردووە  12,195پەروەردەیان بۆمین هەڵگرتنەوە گروپی هاوکارانی  ٧١٦١ی ی تشرینی یەکەم٦٢لەوەتەی
 ناوچەی هەڕەشە لەکاریگەری  هەڵسەنگاندنەکەی. و کەمکردنەوەی ئەو مەترسیەی کە هاتۆتە کایەوە بەهۆی ماددە تەقەمەنیە ژەهراویەکان

گەڕەکی و بەرتلە لە شارۆچکەی  پاشماوەکانی تەقەمەنی جەنگدوو هەڵسەنگاندنی تری ڕاپۆرت لەم هەفتەیە بەردەوام بوو و سوڵتان عبدەللا 
  .ئەنجام درابوون موسڵزەهرای 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

 دەستنیشان کراوە. وەك بۆشاییەکی بەرچاوزەکارە گیراوەکان کە نەبوونی هاوکاری یاسایی بۆ هەر 
  باشوری ناو خێوەتگەکانی لە  بەردەوامدڵنیاکردنەوەی خەسڵەتی مەدەنی هەندێك لە شوێنە دیاریکراوەکانی ئاوارەبوون بریتی یە لە ڕێگریەکی

 شاری موسڵ. 
  باشوری شاری موسڵ. لە ناوچەکانی خاڵی پشکنین لە چەندین بەرەنگاریەکان دەبنەوە دووچاری هاوکارانی پاراستن 
 هێواش دەکاتەوە، ناوچە پیسبووەکان پاککردنەوەی و ڕێگریەك  دەبێتەکاری مین هەڵگرتنەوە هاوکارانی جێبەجێکاری  یسنوردار ژمارەی

دەبنە  وەکانبۆمبە چێندرائاڵۆزی زۆربەی و و ناوچانەی کە هاوواڵتیانی تێدا نیشتەجێن لەبۆمبە چێندراوەکان هەڕەشەکانی قەبارەی هەروەك 
 . ڕێگر

 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  کەس  47,435هەندێك لە موسڵ، تەنگەتاوی بەهۆی ئاوارەبوون ئەو کەسانەی کە بەم دواییانە لە نێوان
بە دەستیان ناگات لە ئێستادا منداڵ  35,045ە، لەو ژمارەینی کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە. بریتین لە مندااڵ

 هیچ جۆرێکی پەروەردە. 
  زیاتر لە  ماوەی بۆ بە پەروەردەیە،پێویستیان  دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێتتازە  کە ناوچانەی ولەمندااڵن

 بۆ ماوەی زیاتر لە دوو ساڵلە ژێر دەسەاڵتی داعش یان  لەدەستداوەخوێندنیان لە قوتابخانە  دوو ساڵ
   . پەروەردەیان وەرگرتووە

 

 بەهاناوەچوون:

  ،لە پەروەردەی نافەرمی کوڕ( لە مندااڵنی ئاوارە دەستیان کردووە بە بەرنامەکانی  492کچ و  468منداڵ کە دەکاتە ) 960لەم هەفتەیە
 قەیماوە. جەدعە و حەسەن شام و خازر و خێوەتگەکانی 

  شوێنەکانیلە پەروەردە لە بەرنامەکانی بەشداری دەکەن  کوڕ( 6,353کچ و  6,037منداڵی ئاوارە کە دەکاتە ) 12,330 ،گشتیکۆی 
و  لە شارۆچکەکانی تکریت وعەلەملە پۆلە نۆژەنکراوەکان  ، وقەیماوە وجەدعە و حەسەن شام خازر و خێوەتگەکانی لە کاتی فێربوونی 
 شاری موسڵ. لە ڕۆژهەاڵتی قادسیە گەڕەکی 

 

 و ڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

  بەردەوامی بە کە زیان دەگەێنێت شاری موسڵ، بۆ ناوچەی گەیارە لە باشوری لە چوونەژوورەوە دووچاری ئەستەمیەکان بوونەتەوە هاوکاران
 لە ناوچەکەدا. چااڵکیە پەروەردەییەکان 

  هەبوونی بارودۆخەکانی کەش و هەوای بەهۆی فێربوون دواخراوە ژینگەکانی بۆ زیادکردنی ڕەشماڵەکان چەسپکردنی خێوەتگەی خازر، لە
 . ی خوێندن لە ژینگەکانی فێربوونی کاتی دوادەخاتکردنەوەی پۆلەکاندەستپێکی کە ئەمەش خراپ، 

 کەل و پەلەکان  
 

  لەبەردەستدایە:کۆگای باو کە شوێنی 
لەسەدا(  ٤٢مەتر سێجا کە دەکاتە ) 10,826لەو قەبارەیە مەتر سێجا بەرجەستەیە،  22,279 قەبارەی

 لە ئێستادا داگیرکراوە. 

 

 :بەهاناوەهاتن

  ەتر سێجا لە کەل و پەلی ناخۆراکی، کە م 14,847گشتی کۆی ، ٧١٦٢کانوونی دووەمی ی ٧و  ٧١٦١ تشرینی یەکەمیی ٦٢لە نێوان
 کراوە. ڕادەستڕێکخراوی مرۆییەوە  ٧٦بە ناوی ، مەترتەن  2,091هاوتایە بە 

 جۆری میکانیزمی پاراستنی  بەخشینی لە بەشداریکردنەکانی ی هەڵگرتبوومەترتەن   256کە گەشتی ئاسمانی بارهەڵگر کۆی گشتی شەش
ئامێری خاوێنکەرەوە و پاك و خاوێنی و پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان و ئاو و لەوانە سەر بە یەکێتی ئەوڕوپا )تیایدا مەدەنی 

گروپی کەل و پەل، لەڕێگەی ڕێکخراوی .بگاتە شوێنتر کە هێشتا ماوە یەك گەشتی ئاسمانی هەولێر، لەگەڵ  گەیشتۆتە ئێستا تەندروستی(
پڕۆگرامی خۆراکی جیهانی ئامادەکاری دەکات بۆ پاکانەی گومرگ، پسوولە، کۆگا و ناردنی ئەو کەل و پەالنە بۆ ڕێکخراوە مرۆییەکان لە 

  ڕێگەی گروپە پەیوەندیدارەکانەوە. 

12,330 
دەستیان بە خوێندن کوڕ و کچ 

 ەکانیژینگ 25 لە کردووە

 فێربوونی کاتی 

سێجامەتر  601.4 
کەل و پەلی  شت و مەك ولە 

بە  ڕادەستکراونناخۆراکی 
لەم  ڕێکخراو ٦١ناوی 

 هەفتەیە
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  کۆگای سێ یەکەی بۆ چەسپکردنی ناحکومی  ڕێکخراوی دوو لە هاوکارانیلەگەڵ بە فەرمی دەکات ڕێککەوتنەکان گروپی کەل و پەل
بۆ دەکات  دابین کردنمەتر دووجا لە کۆگای باو   1,600کە ،ۆگایی گەڕۆك لە خازر و حەسەن شاملە زومار و سێ یەکەی ک گەڕۆك

 کۆمەڵگای مرۆیی. 
 

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  هەیە لە  گەورەپێشبڕکێیەکی لە دهۆك بەرزە و کۆگاکان بەکرێ گرتنی تێچووی هاوکارانی گروپ ڕاپۆرتیان کردووە سەبارەت بەوەی کە
 خێوەتگەلە ناوەوە و دەرەوەی کۆگا هەیە زیاتری  پێویستەکانیهەروەها . موڵکانە ئەو بەکارهێنانی بۆمرۆیی کۆمەڵگای نێوان 

 قەیماوە. ە و نەرگیزلتازەی  ەکانیتەنگەتاوی
 

 
 

 

 
 

 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 

 
 بەهاناوەچوون:

  ەکانیڕادیۆیگروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان VHF  وHF  ڕێکخراوی خۆراکی چوار ئۆتۆمبێڵی لە
 بەهاناوەچوونی موسڵ.  میانەیکارمەندان لە ئاسایشی سەالمەتی و بۆ دڵنیابوون لە داناوە جیهانی 

  هاوکارانی ڕادیۆ بۆ تازەکردنەوەی مەشقی بەردەوامە لە دابین کردنی گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان
بۆ خێوەتگە تازەکانی ئەنجام دەدەن کاروانە مەیدانیەکان بۆ ئەو کەسانەی کە مرۆیی، بەتایبەتی 

 . ئاوارەکان

  بەیەکەوەبەستنی بۆ دابین کردنی کار دەکەن سانس فڕۆنتیرس تێلیکۆمس و ڕێکخراوی  ڵلەگەبەیەکەوە  فریاگوزاریەکانگروپی پەیوەندیە
کە گەیارە. ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی مێرسی هاندس و نووسینگەکانی بۆ پەیوەندی ئاسایش خزمەتگوزاریەکانی ئینتەرنێت و 

 شوێنە تەنگەتاویەکان. حاج عەلی و جەدعە و بنکەی ئاسمانی گەیارە و خێوەتگەکانی ڕادیۆ بۆ لە خۆگرتنی پەیوەندی خزمەتگوزاریەکانی 

 ڕێگریەکان:بۆشاییەکان و 

 هێواش کردۆتەوە. جێبەجێکردنەکەی ئاسایش پەیوەندی ئامێری بۆ چەسپکردنی فەرمی ڕەزامەندی وەرگرتنی لە  دواکەوتنەکان 
 

 

 کاشهاوکاری کردن بە پارە   

 :پێویستیەکان

  و هاوواڵتیانی زیان پێگەیشتوو لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە کراونەتە ئامانج ئاوارە تازەکان
بە خزمەتگوزاریە دەستگەیشتنیان بۆ هاوکاری کردنی تەنگەتاوی پارەی کاشی  گواستنەوەییەك بۆ 

 ڕێگەدەدات. ئەمن و ئاسایش ژینگەی دەکرێنەوە و بازاڕەکان کاتێك سەرەکیەکان 

  لەالیەن  کۆدەکرێتەوە سەرفکردنسەلەی  یبنەمای کەمترین نرخلەسەر پارەی کاش نرخی گواستنەوەی
لە ئێستادا بڕەکەی دەگاتە گروپەکان، و لەالیەن  زانیاریەکان، لەگەڵ پارەی کاشکارکردنی گروپی 

  .دۆالری ئەمەریکی 400.00

  ،دامەزراندنی سنوردار و لە بارەی دەرفەتەکانی خێزانەکان ڕاپۆرت دەکەن لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت
 نیگەرانیە سەرەکیەکانیان. کە بریتین لە سەرەکی بژێوی خۆراك و نرخەکانی بەرزبوونەوەی 

 بەهاناوەچوون:

  سەرۆك  4,500 ئەنجام دا لە ناوهەڵسەنگاندنەکانی زیانیان  پارەی کاش هاوکارانی گروپی کارکردنیئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لە ماوەی
 گەیارە. لە ناحیەی خێزان 

  دەستیان کرد بە هەڵسەنگاندنێكی بازاڕ لە حەمام عەلیل ئەنجام دا، و بازاڕیان هەڵسەنگاندنێکی هاوکارانی گروپی کارکردنی پارەی کاش
 کە بڕیارە لەم هەفتەیە بە کۆتا بهێندرێت. گۆگجەلی، لە 

  گەیاندنی خزمەتگوزاری دووبارە بوونەوەی و فراوانکراون کە سەرچاوەکان بۆ دڵنیاکردنەوەی بەردەوامیان هەیە هەوڵەکانی هەماهەنگی
 سەرهەڵنادات. 

 

 ڕێگریەکان: بۆشاییەکان و

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت 
 

 

 

 

 

 

 ڕۆژانە
هاوکاری بۆ ڕێکخراوە 

ژێرخانی لەگەڵ ناحکومیەکان 
 مرۆییپەیوەندیەکانی 

 

 

2,400 
هاوکاری کراون بە پێدانی کەس 

پارەی کاشی یەك گواستنەوەی 
ی ٦٢تەنگەتاوی لەوەتەی 
 تشرینی یەکەم
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 هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان  

  :بەهاناوەچوون 

 انڕێکخراوە ناحکومیەکانی عێراق ڕاپۆرتەکانی تیمەکانی هەماهەنگی مەیدانی گەڕۆکی لێژنەی هەماهەنگی 
دابین کردووە بۆ کۆمەڵگای مرۆیی بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەسەر جوالنەوەی دانیشتوان و پێویستیە 

ئەو شوێنانە تیایدا لەوانە هەفتەی ڕابردوو، لە ماوەی  بەپەلەکانی مرۆیی و پاراستن لە شوینە مەیدانیەکانەوە،
شورە گەیارە و ئەلقۆش و بەردەڕەش و گوێر و نەمروود و کەرملێش و بەرتلە و و  بەعشیقەحەمام عەلیل و 

دانانی نەخشەی ، بە ئامانجی دەستیان پێکردووەکۆمەڵگاکان ناونووسکردنی بۆ هەوڵەکان شەرگات. و 
 لە الدێیەکان. و کۆمەڵگا خانەخۆییەکان ئاوارە گەڕاوەکان پێویستیەکانی 

  شەش ژمارەیە، لەو  .ئەنجام داوە لە ڕێگەی سەنتەری پەیوەندیکردنەکەیەوە پەیوەندی تەلەفۆنی  197عێراق ئاوارەکانیسەنتەری زانیاری
بریتین لە  هەیەەی پەیوەندیەکان کە پەیوەندیان بە موسڵەوە ببۆ کاری بەدواداچوونیان. زۆرڕەوانە کرابوون هاوکاران بۆ  پەیوەندی

 چاودێری تەندروستی. جل و بەرگەکان( وخۆراك و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان )سووتەمەنی و بەتانیەکان و  سەبارەت بەنیگەرانیەکانی 

  ڕاپۆرتی کردووە کە سەر بە ڕێکخراوی کۆچی  ئاوارەبوونیبەدواداچوونی تۆمارکەری ، ٧١٦٢ی کانوونی دووەمی ٧لە هەروەك 
پێکدادانەکان لە ناوەوە و دەوروبەری وەك دەرەنجامێك بەهۆی لە ئاوارەییدا ژیان دەگوزەرێنن ( خێزان  22,980)کە دەکاتە کەس   135,528

 دەستی پێکردووە.  ٧١٦١ی تشرینی یەکەمی ٦٢کە لە ڕۆژی شاری موسڵ 

 
 :ڕێگریەکان بۆشاییەکان و 

 هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت.  ●
 

  
 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
یمی ت. بە گوێرەی پێویست هەفتەی سێ جار کۆدەبنەوە وسەرکردایەتی دەکرێن ڕێکخەری مرۆیی  لەالیەنکە بەهاناوەچوون بۆ موسڵ کاردەکەن و 

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

ئۆچا سەنتەرێکی  بۆ دڵنیابوون لە هەماهەنگی کرداری بۆ بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ.و کۆچبەران و ئۆچا هەفتەی جارێك کۆدەبنەوە 
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،  –دەنی مرۆیی بەهێزدەکات. چوارچێوەیەکی هەماهەنگی مرۆیی مە
  مرۆیی. فریاگوزاریپاراستنی هاوواڵتیان و ئەمن و ئاسایشی کارمەندانی 

 
 

 

 

 

 ڕۆژانە
لە  بەدواداچوونی ئاوارەبوون

تشرینی ی ٦٢لەوەتەی  موسڵەوە
 یەکەم

 

 ئەو دیوی قەیرانەکە
بە  کە پارێزگای ئەنبار، لەگەڵ شارەکانی ڕومادی و فەللوجە جەختی کردەوە سەرسەرەتادا لەسەری هەڵدا. لە ٧١٦٤توندوتیژی فراوان و ملمالنێ ی چکداری لە عێراق لە مانگی کانوونی دووەمی 

، ٧١٦٤کەس لە مانگی ئایار. لە مانگی حوزەیرانی  ٠١١١١١، توندوتیژیەکە و کاریگەریەکەی بە خێرایی تەشەنەی کرد، کە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر لە پێگەیشتزیانیان  شێوەیەکی تایبەت
ەوانە پارێزگاکانی ناوچەکانی دیالە و ، بەیەکەوە لەگەڵ گروپە چەکدارەکان، هێرشیان کرد و کۆنتڕۆڵی دووەم گەورەترین شاری عێراقیان کرد موسڵ، بەشێکی زۆری باکوری عێراق، لداعش

پاراستنی هاوواڵتیان و مافە  و سیستەماتیکی ڕاستەقینە پێشێلکردنەکانیناوخۆیی، کەرکوك و نینەوا و سەاڵحەددین. ئەمەش بووە هۆی بەردەوامی ملمالنێ ی چەکداری، ئاوارەبوونی بەلێشاوی 
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  ٦١زیاتر لە  لەگەڵ مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان،گەورەترین قەیرانە 
 . ملیۆن کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون ٣،٣ نزیکەی . لەو ژمارەیە،٧١٦٤کانوونی دووەمی 

 کایە پەیوەندی بکەن:بۆ زانیاری زیاتر، ت

 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. 

 


