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                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

  (2017 دووەمیکانوونی  ی15 –دووەمکانوونی ی 9)  16ڕاپۆرتی 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 23ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .گۆڕانکاریان بەسەردابێتلیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون ئەگەری هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان کە بە  ،هەڕەمەکی

 باڵودەبێتەوە. 

 هەواڵە سەرەکیەکان

  بەهۆی کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون  148,000زیاتر لە
 تشرینیی ٠٢ وەتەی ملمالنێ لە ناو شاری موسڵ لەدەرەنجامی 

 لە هەفتەی ڕابردووکەس   12,500نزیکەیبە ، ٧١٠٢ یەکەمی
بە و  ئاوارەی گەڕاوە 16,500. هەندێك لە زیادی کردووە

لەو  ەپێگەیشتوو ی زۆریانزیانکە هاوواڵتی هەزاران سەدان و 
 لەبەردەوامن  دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت ناوچانەی کە تازە

 . هاوکاری مرۆیی داواکردنی

  دابەرزیلەو پەڕی ڕاتەکانی دەروونی بریندارانی ژمارەی 
زۆربەی گەڵ لەلە نزیك ناوچەکانی بەرەی شەڕ. دەمێننەوە 

دەکەن لە  وانەکردنڕەکە داوای ڕاتەکانی دەروونی حالەتەکانی 
ی ٠٢ڕۆژی لە . هەولێرشاری بۆ  ەوەموسڵشاری ڕۆژهەاڵتی 

، ٧١٠٢کانوونی دووەمی ی ٠٠بۆ ەوە ٧١٠٢تشرینی یەکەمی 
نەخۆشخانە ڕەوانەی هاوواڵتیانی بریندار  1,500زیاتر لە 

ڕاتەکانی  چاودێریوەرگرتنی بۆ هەولێر کرابوون سەرەکیەکانی 
 دەروونی. 

  چاودێری باشترکردنی بۆ  جام دراونئەنگەورەکان هەوڵە
قەرەوێڵەی  ٠١ مەیدانی نەخۆشخانەیەکی دەروونی.ڕاتەکانی 
ڕابردوو لە بەرتلە کرایەوە. لە هەفتەی نوستن جۆری 

ئەم ، کراوەتەوە ی کانوونی دووەم٨لە ڕۆژی لەوکاتەوەی 
کردووە  ینەخۆش 45زیاتر لە چارەسەری مەیدانیە نەخۆشخانەیە 

 دەست بەکاربوونی. کاتژمێری  ٦٢ یەکەم لە ماوەیهەبوو دەروونیان ڕاتەکانی برینی کە 

  کەس   69,000دەستی گەیشتۆتەشاری موسڵ لە ڕۆژهەاڵتی هاوکارانی کاروباری مرۆیی لەالیەن  ی فرە کەرتدابەشکردنەکان لەم هەفتەیە
  پاك و خاوێنی. کەل و پەلەکانی خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن، ئاو و بە پێدانی 

565,000 
کەس پاکێجەکانی 

تەنگەتاوی بەهاناوەچوونی 

کەل و ئاو و خۆراك و 

پەلەکانی پاك و خاوێنیان 

وەرگرتووە )لەوەتەی 

 تشرینی یەکەم(ی ٠٢

633,000 
کەس لە ناوەوە و دەرەوەی 

خزمەتگوزاریەکانی خێوەتگەکان 

ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و 

)لەوەتەی  خاوێنی وەردەگرن

 ی تشرینی یەکەم(٧١

148,000 
کەس لە ئێستادا 

ئاوارەبوون بەهۆی 
شەڕکردن لە ناو شاری 

ی ٠٢موسڵ )لەوەتەی 
 یەکەم(تشرینی 

330,000 
 ڕاوێژکردنی پزیشکی

)لەوەتەی  دابین کراون
 ی تشرینی یەکەم(٠٢

137,000 
کەس لە ئێستادا 

ئاوارەبوون بۆ ناو 
شوێنە خێوەتگەکان و 

  تەنگەتاویەکان

6,600 
لەبەردەستدان بۆ شوێن 

بۆ ناو تازە گەیشتوان 
شوێنە خێوەتگەکان و 

 تەنگەتاویەکان

    ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی

شاری ڕۆژهەاڵتی زیانیان پێگەیشتووە لە ئەو کەسانەی کە زۆرتری دەستیان بگات بە ژمارەیەکی زۆری دەتوانن بە هاوکارانی کاروباری مرۆیی 
کانوونی ی ٠٠تا  ٦لە ڕۆژی . کۆنتڕۆڵ دەکەن ئەم ناوچەیەبەسەر گەڕەکەکانی زیاتر ئەمن و ئاسایشی هێزەکانی ئاسایشی عێراقی موسڵ، هەروەك 

گرتە شاری موسڵ لە ڕۆژهەاڵتی فرە کەرتیان دابەشکردنەکانی ڕێکخراوی یونیسێف پڕۆگرامی خۆراکی جیهانی و ڕێکخراوی ، هاوکارانی دووەم
کەس لە کۆی گشتی، لەوانە  69,000گەیشتۆتە دەستی نە، دابەشکردنائەو دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت.  کە تازەلەو گەڕەکانەی ئەستۆ 

   پاك و خاوێنی. ماددەکانی ئاو و ، کۆمەکیەکانی خواردنخۆراکی ئامادەکراو بۆ پارچەکانی 
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کە لە ئێستادا ئەو کەسانەی ژمارەی کۆی بەمەش تازە ئاوارەبوون، کەس  12,500نزیکەی کانوونی دووەم، ی ٠٠دووەم و ی کانوونی ٦لە نێوان 
بەرەو دەجولێن سەرەکی بە شێوەیەکی ئەو کەسانەی کە تازە ئاوارەبوون کەس. 148,000زیاتر لە گەیشتۆتە قەیرانی موسڵ بەهۆی ئاوارەبوون 

مرۆییەوە هاوکارانی کاروباری حکومەت و و خێوەتگەکان کە لەالیەن بۆ شوێنە تەنگەتاویەکان ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ گەڕەکەکانی 
خەڵکی هەروەها بۆ دابین دەکرێت. مرۆیی زیاتریان هاوکاری لەو شوێنەی کە ڕۆژهەاڵت، باشور و زۆر بەرەو بە شێوەیەکی بەڕێوەدەبردرێن، 

گۆگجەلی. ، وەكو بەرەی شەڕناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی دوورتری لە گەرەکەکانی خێزانیان ئەندامانی برادەرانیان و لەگەڵ بە دوای پەناگە دەگەڕێن 
بە پاشماوەی هاوواڵتیان. و باڵەخانەکان خاپووربوونی بەهۆی زبڵ و خاشاکیان تێدایە گەڕەکەکان تێدایە، زۆربەی  هەرچەندە ئێستا ئەمن و ئاسایشیان

پاشماوەیە پاك ئەو زبڵ و تاکو چاوەڕێ دەکەن هەندێك کەس موسڵەوە ئاوارەبوون، شاری ڕۆژهەاڵتی لە کە خەڵکەوە لەالیەن ڕاپۆرتەکان گوێرەی 
 بۆ گەڕەکەکانی خۆیان. بگەڕێنەوە پێش ئەوەی دووبارە خەزنبکرێنەوە سەرەکیەکان خزمەتگوزاریە و بکرێتەوە 

 
لە پێویستیان بە هاوکاریە لەخۆگرتنی ئەو کەسانەی کە دابەشکردنی گشتی. سیستەمی لە ڕێگەی خۆراك گەیاندنی حکومەت دەستی کردووە بە 

بەردەوامن ئاژانسە مرۆییەکان بینراون. خۆراکی پێویستیەکانی  ترینبەپەلەکە بەرەکانی شەڕ لەو شوێنەی ئاستێکی نزمدا دەمێنێتەوە لەو گەڕەکانەی 
ئەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان خراونەتە کار لە زۆربەی ئێستا بازاڕەکان بکرێت.  کە لەهەر شوێنێكمیکانیزمە ئەم دەستپێکی لە 

 ٢١هەندێك لە دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی، بە گوێرەی ەوە، هەرچەندە. نئاو بە ناڕێکی دەمێنکۆمەکیەکانی لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. پێبگەێندرێت 
. ەگەڕەكتەنها لە هەندێك و کاردەکات بە شێوەیەکی پچڕ پچڕ ئەم تۆڕە تەنها کارایە، بەاڵم تۆڕی ئاو لە ناو ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ لەسەدای 

چاککردنەوەی بۆڕیە زیان بەتەواوی دەست بەکاردەبێت. دابەشکردن تۆڕی کاتێك بەردەوامی پێدەدرێت گەیاندنی ئاو پشتی پێ دەبەسترێت و 
خزمەت بەم ناوچەیە کە پەمپەکان چارەسەری ئاو و لە ووێستگەکانی هەندێك دەستی پێکردووە، بەاڵم لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ پێگەیشتووەکان 

 لە ژێر کۆنتڕۆڵی داعشدا دەمێننەوە. دەکەن 
 

چاودێری ڕاتەکانی بۆ باشترکردنی دراون ئەنجام هەوڵە مەزنەکان ڕێژەی ژمارەی قوربانیان لە دەوروبەری بەرەکانی شەڕ بە بەرزی دەمێنێتەوە. 
و نەخۆشخانەیەکی بەهێزکراون شەڕ  بەرەیناوچەکانی لە نزیك ڕاتەکانی دەروونی سەقامگیرکردنی خاڵەکانی ئەم دواییە، لە هەفتەکانی دەروونی. 

ی ٨لە ڕۆژی نەخۆشخانەکە کرانەوەی کرایەوە. لەوەتەی ڕابردوودا لە بەرتلە لە ئاستی دوو لە هەفتەی  تازە قەرەوێڵەیی ٠١مەیدانی نەشتەرگەری 
ڕاتەکانی دەروونی جەنگەوە برینی بە پەیوەندیان کە دابین کردووە نەخۆش  ٥٠بۆ زیاتر لە چارەسەری نەخۆشخانە مەیدانیە ئەم کانوونی دووەم، 
بە کیلۆمەتر  ٨لە شاری موسڵ، هەندێك ئەم نەخۆشخانە مەیدانیە بۆ ڕۆژهەاڵتی شوێنی نزیکی دەست بەکاربوونی. کاتژمێری  ٦٢هەبوو لە ماوەی 

و لە ماوەیەکی زووتر  ێتوەربگرنەشتەرگەری برینداران و جیاکردنەوەی کە بە شێوەیەکی بەرچاو کردووە وای گۆگجەلی، ڕۆژهەاڵتی لە دووری 
ن دەکەن بۆ شاری هەولێر ڕەوانەکردداوای هێشتا ڕاتەکانی دەروونی حالەتەکانی زۆربەی زۆر گرنگ. زۆر پێویست و  کاتی ەکیلە ماوەی

نەخۆشخانە هاوواڵتیانی بریندار ڕەوانەی  1,500لە ، زیاتر ٧١٠٢کانوونی دووەمی ی ٠٠بۆ  ٧١٠٢یەکەمی تشرینی ی ٠٢لە ڕۆژی هەرچەندە. 
 ڕاتەکانی دەروونی. چاودێری هەولێر کرابوون بۆ وەرگرتنی سەرەکیەکانی 

 
هەروەها زیادبوونی نیگەرانیە و تەلعەفەر ڕێگای شاری موسڵ و ژئاوای داعش لە ڕۆژێر کۆنتڕۆڵی بۆ ناوچەکانی مرۆیی نیە هیچ دەستگەیشتنێکی 

بۆ رێنن. کە لەوێ ژیان بگوزەوا دەزاندرێت هاوواڵتی  750,000زیاتر لە کە لەو شوێنەی ، هەن ناوچانە لەمهاوواڵتیان مرۆییەکان بۆ لەش ساغی 
زۆر بە خێرایی نرخەکانی خۆراك ڕاپۆرتەکان باس لەوە دەکەن کە . پچڕاونبازرگانی کانی گەورە ڕێگازۆربەی  زیاتر لە دوو مانگ دەبێت،

سەرەکی و لە دەرمانە کورتهێنانەکان بە شێوەیەکی پچڕ پچڕ هەن. کارەبا ئاو و کە کۆمەکیەکانی باوەڕپێکراو هەن هەندێك ئاماژەی و  بەرزدەبنەوە
شەڕ کاتێك سیناریۆی جیاواز ئەگەری بۆ ئامادەکاری دەکەن هاوکارانی کاروباری مرۆیی رتیان لەبارەیە کراوە. ۆڕاپئەوانیش تایبەتەکان 

ناچارن کە ئەم ملماڵنێیە هەموو الیەنەکانی زۆر دەمێنێتەوە، و گرنگییەکی وەك پاراستنی هاوواڵتیان شارەکە. ڕۆژئاوای  کەرتەکانی دەستپێدەکات لە
  . زیانیان پێدەگات بەهۆی ملماڵنێیەکەوەلەوەی کە ژمارەیەکی کەم لە هاوواڵتیان دەبێ دڵنیایی بدەن 

 
دابەشکردووە  ووشکی خۆراکی پارچەکانیکۆچ و کۆچبەران وەزارەتی ، ٧١٠٢دووەمی کانوونی ی ٠١ بۆ ٧١٠٢ی تشرینی یەکەمی ٠٢لە نێوان 

دابەشکراون ڕەشماڵ ئەوانیش  31,200هەندێك لە خێزان. 105,000بۆ پارچەکانی خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن  ، وخێزان  157,600بەسەر
دەستەی  48,000دابەشکردووە، تەندروستی پێداویستی  65,400وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ئاوارەکان. لەگەڵ ئەوەشدا، بۆ نیشتەجێکردنی 

 . دابەشکردووە  بەتان 123,000و چێشتخانە 

 

 پاڵپشتی کردنی دارایی

بانگەشەی بەپەلەی حەوت لەسەدای نەوەد و بۆ ئۆپەڕاسیۆنەکە. پاڵپشتی کردنی دارایی پێکردنی ەجولبەردەوامن لە مرۆیی هاوکارانی کاروباری 

ئەمەش ڕێگەی داوە بە هاوکارانی کاروباری مرۆیی . وەرگیراوەبۆ ئامادەکاری بۆ ئۆپەڕاسیۆنەکە  ،دەرچووە ٧١٠٢کە لە مانگی تەموزی ، موسڵ

مانگی کانوونی یەکەم، هاوکارانی کاروباری لە ناوەڕاستی هەڵمەتەکە. هەنگاوەکانی سەرەتایی کەس لە ماوەی سەدان و هەزاران بە بۆ دەستگەیشتن 

ملیۆن  930ۆ عێراق و دەیخەملێنێت کە ب ٧١٠٢لە ساڵی مرۆیی بەهاناوەچوونی پالنی دەرچوواند لە چڕی بەرەوپێشوەچوونیان پوختەیەکی مرۆیی 

بۆ  باسی لێوەکراوەملیۆن دۆالری ئەمەریکی  570، بە نزیکەیی بڕە پارەیەلەو ملیۆن عێراقی.  ٠.٨پێویستە بۆ گەیشتن بە دۆالری ئەمەریکی 

 ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ. 
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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:  

 ،4,383 بەهاناوەچوونی بەپەلەهاوکارانی کاروباری میکانیزمی  لەماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە 
منداڵ.   11,529ئاوارە دەگەێنێت، لەوانە  20,962سوود بەخێزان کە   4,226دابەشکردووە بەسەر پێداویستیەکانی تەنگەتاویان

کەس(،   8,360جەدعە ) نە خێوەتگەکانی گەیارە وئەو خێزانە ئاوارانەی کە دەگە بەسەرزۆربەی پێداویستیەکان دابەشکرابوون 
و شوێنە  کەس( 324کەس( و خێوەتگەی دیبەگە ) 4,872) بەیبۆختو نەرگیزلە کەس( و خێوەتگەی 7,406خێوەتگەی خازر)

 .   تەنگەتاویەکان

 ی تشرینی یەکەم، هاوکارانی کاروباری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە٠٢ ڕۆژی وەتەی دەستپێکی ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ لەلە 
 هاوکاری کراونکەس  29,253، لەو ژمارەیەمنداڵ( دابەشکردووە 129,693کەس )لەوانە  235,805بۆ پێداویستیەکانی تەنگەتاویان

 اوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. نلەو 

  پاك پێداویستیەکی خۆراکی بەهاناوەچوونی بەپەلە،  پارچەکانیکیلۆگرامی  ٠٧پێك دێن لە میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە پێداویستیەکانی
ئاو. لەو شوێنەی کە هەڵگرێکی و  ی لە بوتڵکراوئاوی خواردنەوەتری یل ٠٧هەفتە،  یەك بۆ ماوەی دەکاتبەشی یەك خێزان  کەو خاوێنی 

  .ئافرەتان پێداویستیەکیپێداویستیانە تیایدا لەوانە هەروەها ئەو  ،دەکرێت

  :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  ،بەرەنگاریەکان  لە هەندێك دووچاریاوکارانی کاروباری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە لە ه یەكلە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا
لە شوێنی ئەمن و ئاسایش لە ئامادەکاریەکانی ناڕێکی  بەهۆیناوچە ئازادکراوەکان لە دابەشکردنی کۆمەکی لە یەکێك لە  بووەتەوە

  دابەشکردنی کۆمەکی. 

 هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە 

 :پێویستیەکان

 نیشتەجێکراون، لەگەڵ لە ئێستادا لە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان  ئاوارە 136,971زیاتر لە
  .ژیان دەگوزەرێننلە ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان و شوێنە نافەرمیەکان ئاوارانەی کە ماونەتەوە  ئەو

  توانا بۆو کۆی گشتی پڕبوونەتەوە  دائێستالە  و ئەل عەلەم و قەیماوە خازرحەسەن شام و خێوەتگەکانی 
ش  ٣جەدعە خێوەتگەی  هەروەها .سنوردارنلەو ناوچانە زۆر خێزانە ئاوارەکان نیشتەجێکردنی 
شوێنی هەروەها پەرەی پێدراوە.  ٥جەدعە خێوەتگەی فراوانکردنێکی زیاتری کاتی خۆی بۆ وەرگرتنی ئاوارەکان، بەاڵم  گەیشتۆتە توانای

بۆ بنیاتنان ژیان دەگوزەرێنن،  م شوێنەلەخێزان  2,300لە زیاتر  کە بە شێوەیەکی کاتی پڕبۆتەوەبنکەی ئاسمانی گەیارەش تەنگەتاوی 
یاریگای خێوەتگەی هەروەك بنیاتنانی . بە خێرایی بەرەوپێشەوە دەچێتبنکەی ئاسمانی گەیارە  تەنگەتاوی توانا لە شوێنیزیادکردنی 

  . بێتئامادە  دووەمکانوونی مانگی لە کۆتایی پێشبینی دەکرێت کە  ٧نەرگیزلە خێوەتگەی  تکریتیش بەرەوپێش دەچێت.ئۆلۆمپی 

 ەهاناوەچوون:ب

  و دەستی کردووە بە دەرگای کرایەوە بە فەرمی حاج عەلی شوێنی تەنگەتاوی خێوەتگەی چەمەکۆر و هەفتەی ڕابردوودا، لە ماوەی
 شوێنی ڕەشماڵ.  4,000بنیاتنانی پێشوەختە دەستی کردووە بە حەمام عەلیل، وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران لە ئاوارەکان. وەرگرتنی 

 گروپەکانی پەناگە و ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی  کاری کردووە لەگەڵو بەڕێوەبردنی خێوەتگە  کاروباری هەماهەنگی گروپی
 و خێوەتگەکان هەموو شوێنە تەنگەتاویەکان بۆ دڵنیابوون لەوەی کەو کەل و پەل و تەندروستی و ئاسایشی خۆراك و پاراستن و پەروەردە 

 دابین دەکەن. گونجاوەکان  خزمەتگوزاریە سەرەکیە

  و حاج عەلی خێوەتگەی تەواوکردنی جەخت دەکەنەوە لەسەر هاوکارانی خۆی توانای زیاتر دروست بکرێت، گروپەکە و بۆ ئەوەی
 جەدعە. خێوەتگەی فراوانکردنی 

  هاوکارانی کاروباری مرۆیی و دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی  بەردەوامە لە بانگەشە کردن لەگەڵ هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگەگروپی
 .و خێوەتگەکانلە ناو شوێنە تەنگەتاویەکان دەستنیشان کراون کە بۆشاییە سەرەکیەکان  پڕکردنەوەیبۆ 

  

 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 

235,805 
بە  هاوکاری کراون کەس

پێداویستیەکانی  پێدانی
 بەهاناوەچوونیمیکانیزمی 

ی ٠٢)لەوەتەی  بەپەلە
 تشرینی یەکەم(

6,604 
شوێن لەبەردەستدان بۆ تازە 
گەیشتوان بۆ ناو خێوەتگەکان 

 و شوێنە تەنگەتاویەکان
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 پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان 

 پێویستیەکان:

  تیایدا لەوانە ئەو ناخۆراکیەکانەخەڵکی لە ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەکان پێویستیان بە کەل و پەلە .
خێزانە ئاوارانەی کە لە پەناگەی کاتیدا نیشتەجێن، ئەو کەسانەی تریش کە لەگەڵ خێزانە خانەخۆییەکان 

 دەمێننەوە و کەسانی تری زیان پێگەیشتوو لە ماڵەکانی خۆیاندا دەمێننەوە. 
  پەناگەی پارێزراو، گەرمکەرەوە و سووتەمەنی، جل و بەرگی گەرم و  لەوانە وەرزی زستان،هاوکاری

 بەتانیەکان بریتین لە پێویستیە لەپێشینەکان. 

 بەهاناوەچوون: 

  3,229دابەشکرابوون و پێداویستیەکانی کەل و پەلی ناخۆراکی لە ناو خێوەتگەکان  5,352ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لە ماوەی 
لەگەڵ ئەوەشدا، دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە.  لەبۆ خێزانە زیان پێگەیشتووەکان دابەشکرابوون کەل وپەلی ناخۆراکی پێداویستیەکانی 

 ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگە. وەرگرتووە لە هەردوو دامەزراوەکانی زستانیان وەرزی کەل و پەلە سەرەکیەکانی خێزان  4,444

  کە دەستی گەیشتۆتە دابەشکراون، کەل و پەلی ناخۆراکی  پێداویستیەکانی 63,754گشتی ەکە، کۆی بەهاناوەچووندەستپێکی لەوەتەی
کەل و ئەوانیش وەردەگرن کەل و پەلی ناخۆراکی پێداویستیەکانی ئەو کەسانەی کە لەسەدای  ٨٥کەس. هەندێك لە  382,524زیاتر لە 

 فەرشە گەرمەکان. بۆ سووتەمەنی و گالۆنەکان گەرمکەرەوەکان، لەوانە جل و بەرگ، وەردەگرن پەلە سەرەکیەکانی وەرزی زستان 

  سۆپاکان و لێف و بەتانی و کۆمەکیەکانی مافورەکان و  پێاڵوەکان ووەرزی، وەکو کەل و پەلە تەواوکاریەکانی ڕابردوودا، لە هەفتەی
کەل بە پێدانی کە هاوکاری کراون خێزان  54,089گشتی، لە کۆی سەرۆك خێزان.  3,966بۆ زیاتر لە گەرمکەرەوەکان دابین کرابوون 

 . ٧١٠٢یەکەمی تشرینی ی ٠٢لەوەتەی تەواوکاری وەرزی و پەلەکانی 

  بۆ و شوێنە تەنگەتاویەکان لە ناو خێوەتگەکان پەناگە هەتاکو ئێستا دانراون بۆ دابین کردنی ڕەشماڵی خێزانی  29,159کۆی گشتی
 کەس.  174,950نزیکەی 

  تشرینی ی ٠٢لەوەتەی دابەشکراون تەنگەتاوی داپۆشینی پێداویستی  2,448و پەناگەی تەنگەتاوی کەل و پەلی  3,684گشتی کۆی
 کەس.  37,000نزیکەی یەکەم، کە سوود دەگەێنێت بە 

  جەختیان کردۆتەوە لەسەر سەرەکی بە شێوەیەکی ئەم هەفتەیە لە ماوەی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان پەناگە و دەستپێشخەریەکانی
حەمدانیە و لە قەزاکانی دەرەوەی خێوەتگە جێبەجێکرابوون دابەشکردنەکانی حاج عەلی. گەیارە و زێلکان و حەسەن شام و خێوەتگەکانی 

 تەلکێف. مەخمور و موسڵ و 

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  بەرچاو لە ئارادا نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت. هیچ شتێکی 

 ئەمن و ئاسایشی خۆراك  

 :پێویستیەکان

 خەڵکانی زیان پێگەیشتوو لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت،خێزانە ئاوارەکان ، 
ئەم پێدانی پارچەکانی خۆراکی ووشك. دوابەدوای  ،پێویستیان بە خۆراکی ئامادەکراوە بۆ خواردن

  .لە کاتی گەیشتنیان بە شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان و خێوەتگەکانبۆ ئاوارەکان دابین کراوە هاوکاریە 

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

    . خۆراكدابەشکردنی گشتی سیستەمی جار دەستیان ناگات بە ئەو خەڵکانە زۆرسەرەکیەکانیان. 

 :بەهاناوەچوون

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

وەرگرتووە لە ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگە لە  شوێنەکانی ئەل حەوێج، بێگوانیە، سایە، کۆبات، ئەل سام، هۆمەد شەرقی، ئوم ئەل مەنیس 
و  ٦١کەسی تریش هاوکاری کرابوون لە گەڕەکەکانی ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ لە شیشان و حی  8,015و تەل ئەل شوك. هەروەها 

 کەرکوکلی و ئەل بەکر. 

 لە کەس(  48,820خێزان کە دەکاتە ) 9,764خۆراکی ئامادەکراوی خواردنیان دابەشکردووە بەسەر  پارچەکانی  هاوکارانی گروپ
 (. گەڕەکی ئەل شێخیەقادسیە و ئەل زوهور، ، گەرەکی معلمینمیثاق، زهور، ، ٧نەهزە، قادسیە قاهیرە، ئەل علماء، شاری موسڵ لە )

 خازر.  لە خێوەتگەی کەس  1,160هاوکارانی گروپ ژەمە گەرمەکانیان دابەشکردووە بەسەر  

 پێشوازیکردنی )سەنتەری  لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ یخۆراکی ووشك پارچەکانی  1,000وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران
 پارچەکانی  8,000 کۆچ و کۆچبەران وەزارەتیەروەها ه .دابەشکردووە لە گەیارە یووشكپارچەکانی خۆراکی   2,000؛وەرگرتن(

 لە خێوەتگەی خازر دابەشکردووە.  پارچەکانی خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن  5,000خۆراکی ووشك و 

382,524 
کەس هاوکاری کراون بە 

پێدانی پێداویستیەکانی کەل و 
پەلە ناخۆراکیەکان لەوەتەی 

ی تشرینی یەکەم ٠٢  

33,000 
بە هاوکاری کراون کەس 

 یخۆراك پارچەکانیوەرگرتنی 

ی  ٥١ – ٩لە  ەڕۆژ ٠٣

  ٧٣٥٢کانوونی دووەمی 
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  دەستپێشخەریەکانی ارەی کاش بۆ ئیش و کاری کشتوکاڵی و پخشتەکانی لە ئەستۆ دەگرێت، لەوانە ژیان و گوزەران بەرنامەکانی گروپەکە
 کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە. بۆ هاوکاری کردنی ئەوتەنگەتاوی، مەڕومااڵتی 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

  هاوکاری کردن بە مەڕومااڵتی سنوردار یان خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی ئاژەڵ لە ناو هەندێك لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە 
ئاژەاڵنیش سەر  مێگەلی. هەروەها کەمبوونەوەی قەبارەی ئاژەڵمرداربوونەوەی  ژمارەیزیادبوونی ، بەمەش دەبێتە هۆی بەرجەستەن

  هەڵدەدات بەهۆی نەبوونی ئالیك، و خاکی لەوەڕاندن.  

  بۆ مەڕومااڵت، لە ناو خێوەتگەکان شوێن نەبوونی و موسڵ، هەولێر و پارێزگاکانی لە نێوان مەڕومااڵت لەسەر جوالنەوەی ڕێگریەکان
 . بۆ خێوەتگەکاننایانەوێت بگوازرێنەوە لەو کەسانە مانای ئەوە بووە کە هەندێك 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

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

 بەڕێوەبردنی ڕاتەکانی دەروونی و نەشتەرگەری(. 

  حالەتە خراپەکان لە بەشەکانی پێویستیەك هەیە بۆ ئۆتۆمبێڵی فریاکەوتنی زیاتر بۆ ڕەوانەکردنی
 . بۆ نەخۆشخانەکانی ئاستی دوو ناوچەکانی تر لە ناو پارێزگای نەینەواو  شاری موسڵڕۆژهەاڵتی 

  لە ڕۆژهەاڵتی  دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێتکە لەو گەڕەکانەی سەرەتایی تەندروستی چاودێری خزمەتگوزاریەکانی کاراکردنەوەی
 پێویستە. شاری موسڵ 

 :بەهاناوەچوون

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

  ڕەوانەی نەخۆشخانە  هاوواڵتیانی بریندار 1,500، زیاتر لە ٧١٠٢کانوونی دووەمی ی ٠٠و  ٧١٠٢ی تشرینی یەکەمی ٠٢لە نێوان
 ڕاتەکانی دەروونی. چارەسەری برینەکانی بۆ وەرگرتنی هەولێر کرابوون سەرەکیەکانی فریاکەوتنە 

  ،بەهۆی ان ڕەوانە کرحالەت  158لەگەڵ ڕاپۆرت کرابوون، ئافرەتانی دووگیان چاودێری تەندروستی ڕاوێژکردنی  3,175لەم هەفتەیە
دەروونی کۆمەاڵیەتی مێشك یان تەندروستی هاوکاری ڕاوێژکردن بۆ سێزدە منداڵبوون. یان دووگیانی لە ماوەی ئاڵۆزیەکان 

 تۆمارکرابوون. 

 لەم هەفتەیە ساڵی ٠٠مندااڵنی خوار تەمەنی  درابوون بەئیفلیجی و سۆریکە  کوتانی  928کۆی گشتی . 

  حەمدانیەلە نەخۆشخانەی لە ئەل زەهرا و دەستیان بە کارکردووە لە گۆگجەلی، لە ئێستادا ڕاتەکانی دەروونی سەقامگیرکردنی خاڵەکانی 

  خاڵەکانی بۆ پەرەپێدانی لەبەرچاوگیراون لە ئێستادا بریتین لەو ناوچانەی کە و حەمام عەلیل شاری موسڵ و ڕۆژهەاڵتی لە موحەرەبین
 زیاتر. ڕاتەکانی دەروونی سەقامگیرکردنی 

 لە  شاندێكلەالیەن کانوونی دووەم ی ٠٧لە ڕۆژی دەستی بە کارکردووە بە فەرمی بەرتلە لە ناو  قەرەوێڵەییەکەی ٠١ ەنەخۆشخانە مەیدانی
کانوونی ی ٨یەکەم حالەت چارەسەری بۆ کرا لە ناو نەخۆشخانە مەیدانیەکە لە ڕۆژی و نەتەوە یەکگرتووەکان. تەندروستی وەزارەتی 

ە ڕۆژهەاڵتی کەسی کردووە ل ٥٠چارەسەری نەخۆشخانە مەیدانیەکە نەخۆشخانەکە، کاتژمێری دەست بەکاربوونی  ٦٢لە ماوەی دووەم. 
 بۆ برینی ڕاتەکانی دەروونی. شاری موسڵ بە پێدانی چارەسەری 

  لە سەنتەری بۆ خزمەتگوزاریەکانی هاوکاری ڕێکخراوی ناحکومی بۆ هاوکارێکی بەخشرابوون ڕاتەکانی دەروونی دوو پێداویستی
 سەرەتایی ئەل زەهرا. تەندروستی چاودێری 

 

 :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 

 

 

 

 

 

  

329,704  
 تەندروستیانڕاوێژکردنی کەس 

ی ٠٢ەتەیلەووەرگرتووە 
 تشرینی یەکەم
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 ئاو و خاوێنکردنەوەی ئاوەڕۆکان و پاك و خاوێنی 

 :پێویستیەکان 

  بنکەی ئاسمانی گەیارە، لەو لە شوێنی تەنگەتاوی پێویستن خزمەتگوزاریەکانی ئاو و تەوالێت و حەمام
 ئاوارەکان. هاتنی لە پێشبینی کردنی بەردەوامی هەیە کە بنیاتنان شوێنەی 

  ئاو و تەوالێت و حەمام، هاوکاری کردنی بە پێدانی بۆ لە پێویستی دا دەمێنێتەوە  ٥جەدعە خێوەتگەی
 . ئەم خێوەتگەیە ناو بۆ جولە دەکەنخەڵکی زیاتر هەروەك 

  گرنگە و زۆر لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ ئاوو تەوالێت و حەمام دابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی
 دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت. زیاتر گەڕەکی  کاتێكپێویستە، 

  ئاوارەکانپێشوازی  حەمدانیە بۆتازەی  لە سەنتەریپێویستن تەوالێتەکان .  
 

 :بەهاناوەچوون

 130,320لە ناو خێوەتگەکان و شوێنەکانی کاتی  خێزان( خزمەتگوزاریەکانی ئاو و تەوالێت و حەمام21,720کە دەکاتە ) ئاوارە
    وەردەگرن.  گواستنەوەی ئاوارەکان

  کە ئاوی خواردنەوە دابین  مەتر سێجا، ٠بە قەبارەی تانکی ئاو هەر یەکەیان  ٢١ئێستا ژمارەی دەگاتە تانکەری ئاو لە ناو شاری موسڵ
 دەستیان پێبگات. خەڵکی  تاکودەکات 

 خێوەتگە و شوێنە  ٠٧سەری انئامادەکراوی تەوالێت و حەمام ئامادەکراون لەسەر شوێنی 33,448 ە.بنیاتنانی خێوەتگە بەردەوام
 . ئاوارە 226 ,203بۆ ئەگەری خزمەتکردنی ،ئاوارەکان شوێنی تەوالێت و حەمام لە شوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی 423تەنگەتاویەکان و 

 ئاو و تەوالێت و خزمەتگوزاریەکانی لەوێ هەموو خەڵکی حاج عەلی لەهەفتەیە، لە شوێنی تەنگەتاوی نیشتەجێکرابوون خێزان  ٢٠
 حەمامیان وەرگرتووە. 

  سەنتەرێکی بۆ ئاوارەکان. تەوالێت و حەمام ئاو و خزمەتگوزاریەکانی بەردەوامە لە دابین کردنی ئاوارەکان وەرگرتنی سەنتەرەکانی
بۆ لە ڕێگادان پالنەکان ئاوی خواردنەوە وەردەگرن. هەموو ئاوارەکانی ئەوێ و کراوەتەوە لە حەمدانیە تازەی پێشوازی کردنی ئاوارەکان 

 تەوالێت. هاوکاری کردن لە دابین کردنی 

  بە لە ڕۆژەکانی داهاتوودا،  خێراتر دەکرێتو دابین کراوە لە ئێستادا  ٥جەدعە  خێوەتگەیبۆ ئاوو تەوالێت و حەمام تەنگەتاوی هاوکاری
 وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران. هەماهەنگی لەگەڵ 

  کاتەی، لەو  لە ژێر تەندەرن.پڕۆژە جۆراوجۆرەکان  لەگەڵبەردەوامن،  چارەسەرکردنی ئاو ووێستگەکانینۆژەنکردنەوەی
 حاج عەلی جێبەجێ کراون. حەمام عەلیل و سەالمیە و ماوە کورت لە چارەسەریەکانی 

 : بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

 چارەسەکردنی ئاو بەپەلە ووێستگەکانی نۆژەنکردنەوەی ماوە درێژی هەروەها تانکەری ئاو و  بۆ بەردەوامی پاڵپشتی کردنی دارایی
 بەردەوام. ئاوی هەڵگیراوی  دەستگەیشتن بە بۆ گەیاندنیبە هاوکارانی مرۆیی بۆ ڕێگە دان پێویستن 

  هۆکار کە بوونەتە ڕێگر چەندین لەگەڵ بریتی یە لە بۆشاییەکی خراپ، کۆمەکی لە ناو ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ چارەسەرکردنی ئاو و
   دابین کردنی ئاو. سیستەمی تێروتەسەل لەسەر زانیاری نەبوونی بەهۆی 

 بنکەی ئاسمانی  شوێنی تەنگەتاوی بۆ فراوانکردنیخزمەتگوزاریەکانی ئاو و تەوالێت و حەمام  بەپەلەی پشتڕاستکردنەوەی هاوکاری
 دەکرێتەوە.  شوێنەکە کاتێك کەئاو و تەوالێت و حەمام خزمەتگوزاریەکانی پێویستە بۆ گەیاندنی  گەیارە

 

 پاراستن

 : پێویستیەکان

  هۆشیارکردنەوە لە بۆ مندااڵن و هاوکاری کردنی دەروونی کۆمەاڵیەتی پێویستیەکی گەلێك زۆر هەیە بۆ
  . دەستنیشانکراون شاری موسڵلە ڕۆژهەاڵتی کە ماددە تەقەمەنیە ژەهراویەکان بارەی مەترسی 

  دابین بۆتە هۆی دەرەنجامی نەبوونی داهاتی سەرۆك خێزان ئاماژە بەوە دەکەن کە ڕاپۆرتە سەرەکیەکان
 مندااڵن.  کردنی چاودێریلە ناڕێکی کردنی 

  و شوێنە شوێنی تایبەت بۆ ئافرەتان و کچان لە ناو خێوەتگەکان نەبوونی زۆر و قەرەباڵغی
 خێوەتگە دامەزراوەکان. ناودەگەنە خێزانی زیاتر لەوەتەی  بوون دایەزیاد  لە نیگەرانیەك کەوەكو تیشکیان خراوەتە سەر تەنگەتاویەکان 

   پێویستن. لە ناو خێوەتگەکان ژیان و گوزەران بەرنامەدانانی هاوکاری کردن بە پارەی کاش و 

  هەستیاری ڕێکخراو و پالنێکی هەبوونی پێویستیەك هەیە بۆ بۆ سەرۆك خێزانە ئافرەتەکان. خزمەتگوزاریە لە پێشینەکان نەبوونی
 کەل و پەلە ناخۆراکیەکان. دابەشکردنی خۆراك و لە ماوەی ڕەگەزی 

 :بەهاناوەچوون

  هاوکاری کراون ەوەکەس لەالیەن هاوکارانی پاراستن  132,422ی تشرینی یەکەم،٠٢لەوەتەی . 
 خێوەتگەکان.  دەرەوەی  دامەزراوەکانی ناوەوە و لە ناویەکەم تشرینی ی ٠٢لەوەتەی بەپەلە ئەنجام دراون پاراستنی هەڵسەنگاندنی  ٧٠ 

633,320 
لە ناوەوە و دەرەوەی  کەس

ریەکانی خزمەتگوزا خێوەتگە

خاوێن کردنەوە و پاك و ئاو و 

وەردەگرنخاوێنی   

132,795 
کەس هاوکاری پاراستنیان 

ی ٠٢لەوەتەی وەرگرتووە 

 تشرینی یەکەم
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  چاودێری کردنی پاراستن. لەالیەن تیمەکانی هاوکاری کراون کەس(  44,839)خێزان کە دەکاتە  8,435یەکەم، تشرینی ی ٠٢لەوەتەی
تیمە گەڕۆکەکانی لەالیەن حالەت ڕەوانەکراون  2,536گشتی و هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی بە پێدانی هاوکاری کراون کەس  8,533

 هاوکاری تایبەت. پاراستن بۆ 

  420هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە، و کوڕ( 218کچ و183منداڵ کە دەکاتە ) 401ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لە 

 17,516ی تشرینی یەکەم، ٠٢کوڕ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. لەوەتەی  226کچ و194منداڵ کە دەکاتە )
 ,9کچ و9,216تر کە دەکاتە ) منداڵی 18,780 کوڕ( هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە.  9,342کچ و 8,174منداڵ کە دەکاتە )

      کوڕ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە.564
 ،ش کۆی کوڕ( ڕەوانە کراون بۆ کارمەندانی بەڕێوەبردنی حالەت، بەمە 54کچ و17منداڵ کە دەکاتە )  71لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە

مندااڵنی بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە  19ی تشرینی یەکەم. ژمارەیەك لە ٠٢کوڕ( لەوەتەی   514کچ و 378)منداڵ کە دەکاتە   892گشتی دەگاتە
کوڕ( بەڵگەنامەیان  بۆ کراوەتەوە لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە ، بەمەش کۆی ژمارەی ئەو مندااڵنە  12کچ و7خانەوادەیان کە دەکاتە )

لە مندااڵنی بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە  109ی تشرینی یەکەم. کۆی گشتی ٠٢کوڕ( لەوەتەی 140کچ و 109منداڵ کە دەکاتە )249دەگاتە 
  ی تشرینی یەکەم. ٠٢کوڕ( ڕەوانە کرابوون بۆ خزمەتگوزاریەکانی کۆمەاڵیەتی تایبەت لەوەتەی  69کچ و  40خانەوادەیان کە دەکاتە )

 کایەوە بەهۆی کە هاتۆتە ئەو مەترسیەی بۆ کەمکردنەوەی لەسەر مەترسی مین دابین کردووە پەروەردەی کاری مین هەڵگرتنەوە گروپی  لقی
ئۆپەڕاسیۆنەکانی پاککردنەوەی مین بەردەوامیان . ٧١٠٢ی تشرینی یەکەمی ٠٢کەس لەوەتەی  12,182بۆ ماددە تەقەمەنیە ژەهراویەکان 

  هەیە. 
  توندوتیژی لەسەر  لەبارەیزانیاری پیاو و کوڕ هاوکاری کرابوون بە پێدانی  ٠٧کچ و ئافرەت و  2,077ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لە ماوەی

ئافرەت و کچ  ٧٠٨ر توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی. کە بەرجەستەن لەسەخزمەتگوزاریەکانی و کەمکردنەوەی مەترسی بنەمای ڕەگەزی، 
کێشەکانی کە وەرگرتووە لەسەر توانایان بنیاتنانی خزمەتگوزاری لە دابین کارانی  ٠٢٢وەرگرتووە و هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان 

 چاودێری کردن. لەوانە هەیە توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی پەیوەندیان بە 

 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  باشوری ناو خێوەتگەکانی لە  بەردەوامدڵنیاکردنەوەی خەسڵەتی مەدەنی هەندێك لە شوێنە دیاریکراوەکانی ئاوارەبوون بریتی یە لە ڕێگریەکی
 شاری موسڵ. 

  هەرێمو  ومەتحکدەسەاڵتدارانی لەگەڵ ڕوون بکرێتەوە پێویستە گەڕانەوەی ئاوارەکان ڕێ ی و شوێنەکانی .   
 ئەو ئامێرانەی کە زۆربەی بە بەرزی دەمێننەوە و ناوچەکانی هاوواڵتی نشین لە بۆمبە چێندراوەکان هەڕەشەکانی مەودای کە و قەبارە

 ئاڵۆزن.بەکارهێندراون 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  منداڵ 50,774، هەندێك لە ئاوارەبوونبەم دواییانە  ەوەبەهۆی تەنگەتاوی موسڵلە نێوان ئەو کەسانەی کە 
منداڵ لە ئێستادا دەستیان ناگات   37,573انەیان هەیە. لەو ژمارەیە،کە تەمەنی قوتابخ نەیمندااڵ وبریتین لە

   . ییەکانپەروەردە چااڵکیە بە هیچ جۆرێکی
  بە پێویستیان  لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ دەستیان پێبگەێندرێتدەتواندرێت تازە  کە ناوچانەی ولەمندااڵن

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

 

 بەهاناوەچوون:

 ،ی شوێن ناو کوڕ( دەستیان کردووە بە بەرنامەکانی پەروەردەی نافەرمی لە 996کچ و715کە دەکاتە ) ی ئاوارەمنداڵ  1,711لەم هەفتەیە
 خێوەتگەکانی خازر و حەسەن شام و جەدعە و قەیماوە.  تەنگەتاوی بنکەی ئاسمانی گەیارە و لە ناو

  شوێنەکانیلە  ییەکانپەروەردە ەلە بەرنامبەشداری دەکەن  کوڕ( 6320کچ و  6,881منداڵی ئاوارە کە دەکاتە ) 13,201 ،گشتیکۆی 
لە و  لە شارۆچکەکانی تکریت وعەلەملە پۆلە نۆژەنکراوەکان  ، وقەیماوە وجەدعە و حەسەن شام خازر و خێوەتگەکانی  ناو لەکاتی فێربوونی 
   شاری موسڵ. ڕۆژهەاڵتی ی قادسیەگەڕەکی 

 

 و ڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

 بەردەوام بە کە زیان دەگەێنێت شاری موسڵ، بۆ ناوچەی گەیارە لە باشوری لە چوونەژوورەوە ئەستەمیەکان  ڕاپۆرت دەکەن لەبارەی هاوکاران
 . ناوچەیەدا ملەچااڵکیە پەروەردەییەکان  بوونی

 

 

13,200 
دەستیان بە خوێندن کوڕ و کچ 

 ەکانیژینگ 25 لە کردووە

 فێربوونی کاتی 
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 کەل و پەلەکان  
 

 کۆگای باو کە لەبەردەستدایە:شوێنی 

 لە ئێستادا داگیرکراوە.  ی (54لەسەدا)لەو قەبارەیە مەتر سێجا بەرجەستەیە،  22,279 قەبارەی 

 

  :بەهاناوەهاتن

  و پەلی ناخۆراکی،  مەتر سێجا لە کەل  17,418، کۆی گشتی ٧١٠٢ی کانوونی دووەمی ٠٠و  ٧١٠٢ی تشرینی یەکەمی ٠٢لە نێوان
 ڕێکخراوی مرۆییەوە ڕادەستکراوە.  ٧٧تەن مەتر، بە ناوی   2,555کە هاوتایە بە

 سەر مەدەنی جۆری میکانیزمی پاراستنی  بەخشینی لە بەشداریکردنەکانی ی هەڵگرتبوومەترتەن   304کە گەشتی ئاسمانی بارهەڵگر ٠١
ئێستا  ئامێری تەندروستی(خاوێنکەرەوە و پاك و خاوێنی و بە یەکێتی ئەوڕوپا )تیایدا لەوانە پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان و ئاو و 

بۆ پاکانەی گومرگ، پسوولە،  کردووەگروپی کەل و پەل، لەڕێگەی ڕێکخراوی پڕۆگرامی خۆراکی جیهانی ئامادەکاری .هەولێر گەیشتۆتە
  اردنی ئەو کەل و پەالنە بۆ ڕێکخراوە مرۆییەکان لە ڕێگەی گروپە پەیوەندیدارەکانەوە.  کۆگا و ن

  کۆگا و ئاسانکاریەکانی بە ئەگەری و حەمام عەلیل بۆ دەستگەیشتن گۆگجەلی ئەنجام داوە بۆ کاروانە مەیدانیەکانی گروپی کەل و پەل
پێش بنکەکانی و بۆ کەل و پەلەکان شوێنە سەرەکیەکان بریتیبن لە هەردووکیان پێدەچێت ئەوانە لەو ناوچانە. کەل و پەلەکان بنکەکانی 
ئامانجی بریتی بنکەیەك لە گۆگجەلی شاری موسڵ. بەرەو دوورتر بۆ ناو جولە دەکەن هەوڵە مرۆییەکان کاتێك دانانی کۆگا، وەختەی 

بۆ سەرەکی شوێنێکی بریتی دەبێت لە بنکەیەك لە حەمام عەلیل شاری موسڵ، لەو کاتەی ڕۆژهەاڵتی هاوکاری کردنی دەبێت لە 
 شاری موسڵ. ڕۆژئاوای بەهاناوەچوون بۆ ناو 

 

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  حەمام عەلیلباو لە کۆگای ئەگەری هێشتا پێویستە دەستنیشان بکرێت بۆ بەڕێوەبردنی گروپ هاوکارێکی . 
 
 

 

 
 

 

 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 

 بەهاناوەچوون:

   بەکۆتا پالنەکان و دابین کردووە مرۆیی بۆ هاوکارانی سێ مۆلیدەی گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان
دابین کردنی گەیارە بۆ بنکەی شوێنی تەنگەتاوی جەدعە و بۆ خێوەتگەی دەهێنێت بۆ گواستنەوەیان 

 پەیوەندی کردن لەو شوێنە. کارەبا بۆ ئامێرەکانی 

  ڕادیۆ بۆ هاوکارانی  چااڵککردنیگروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان بەردەوامە لە دابین کردنی مەشقی
ن بۆ خێوەتگە تازەکانی کەدە جێبەجێمرۆیی، بەتایبەتی بۆ ئەو کەسانەی کە کاروانە مەیدانیەکان 

ڕادیۆ پشکنینی و ئەنجامدانی ڕادیۆیەکان بەکارهێنانی توانای شڵەژاوە، ئاسایش هەروەك بارودۆخی شوێنە تەنگەتاویەکان. و  ئاوارەکان
 زۆر گرنگە. 

 بەیەکەوەبەستنی بۆ دابین کردنی کار دەکەن سانس فڕۆنتیرس تێلیکۆمس و ڕێکخراوی  ڵلەگەبەیەکەوە  گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان
گەیارە.  لە ناوڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی مێرسی هاندس و نووسینگەکانی بۆ ئاسایش  ڕادیۆیخزمەتگوزاریەکانی ئینتەرنێت و 

 . خۆ دەگرێتلە حاج عەلیبنکەی ئاسمانی گەیارە و شوێنە تەنگەتاویەکانی جەدعە و  خێوەتگەیڕادیۆ خزمەتگوزاریەکانی 

 ڕێگریەکان:بۆشاییەکان و 

 هێواش کردۆتەوە.  جێبەجێکردنی کارەکەیئاسایش  ڕادیۆیئامێری بۆ چەسپکردنی  ەکانفەرمی ەڕەزامەندیوەرگرتنی لە  دواکەوتنەکان 
 

 

 هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان  

 :بەهاناوەچوون 

  کە پەیوەندیان هەبوو بە قەیرانی  ئەنجام داوە پەیوەندی تەلەفۆنی  190عێراقئاوارەکانی سەنتەری زانیاری
 پەیوەندی ٧٠. لەو ژمارەیە، لە هەفتەی ڕابردوودا لە ڕێگەی سەنتەری پەیوەندیکردنەکەیەوە موسڵەوە

 بەتانیەکان.زستانەیان دەکرد وەکو کەل و پەلەکانی وەرزی هەموویان داوای . پەناگەوە هەبوو پەیوەندیان بە
داوای ئەو پەیوەندیانە لەسەدای  ٣٦تایبەتی تر بەاڵم بەشێوەیەکی پارەی کاشیان دەکرد، داوای پەیوەندی  ٠٨

هاوکاریان دەکرد بۆ داوای لەسەدای پەیوەندیەکان  ٣٣هەندێك لە دەکرد. هاوکاری کرێیان پەناگە یان 
داوای یارمەتیان دەکرد تاکو تۆماربکرێن خۆراکیان دەکرد یان هاوکاری داوای لەسەدای پەیوەندیەکان  ٧٨و  پزیشکیەکانپێویستە پڕکردنەوەی 

 خۆراك. وەرگرتنی بۆ 

سێجامەتر  2,281 
کەل و پەلی  شت و مەك ولە 

 لەم هەفتەیەناخۆراکی 
 ڕادەستکراون

 ڕۆژانە
بۆ ڕێکخراوە  کردن هاوکاری

 بە پێدانیناحکومیەکان 
 ەکانمرۆیی ژێرخانی پەیوەندیە

 

 

 ڕۆژانە
لە  بەدواداچوونی ئاوارەبوون

تشرینی ی ٠٢لەوەتەی  موسڵەوە
 یەکەم
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خۆراك و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان )سووتەمەنی و  بریتین لە نیگەرانیەکانی سەبارەت بە هەیەەی پەیوەندیەکان کە پەیوەندیان بە موسڵەوە بزۆر
 بەتانیەکان و جل و بەرگەکان( وچاودێری تەندروستی. 

  تۆمارکەری بەدواداچوونی ئاوارەبوونی سەر بە ڕێکخراوی کۆچی ڕاپۆرتی کردووە کە  ٧١٠٢ی کانوونی دووەمی ٠٠هەروەك لە ،
پێکدادانەکان لە ناوەوە و شەڕویان دەگوزەرێنن وەك دەرەنجامێك بەهۆی لە ئاوارەییدا ژ( خێزان 24,682کە دەکاتە )کەس  148,092

   . دەستی پێکرد ٧١٠٢ی تشرینی یەکەمی ٠٢دەوروبەری شاری موسڵ کە لە ڕۆژی 

 
 

 :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  هەفتەی جارێك کۆدەبنەوە بۆ دڵنیابوون لە هەماهەنگی کرداری بۆ بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ. ،او کۆچبەران و ئۆچ
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،  –ێوەیەکی هەماهەنگی مرۆیی مەدەنی مرۆیی بەهێزدەکات. چوارچ
  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 لە٧١٠٥کانوونی دووەمی توندوتیژی فراوان و ملمالنێ ی چکداری لە عێراق لە مانگی 

، ٧١٠٥یار. لە مانگی حوزەیرانی کەس لە مانگی ئا ٠١١١١١، 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 پێشێلکردنەکانیێ ی چەکداری، ئاوارەبوونی بەلێشاوی ناوخۆیی، کەرکوك و نینەوا و سەاڵحەددین. ئەمەش بووە هۆی بەردەوامی ملمالن
ووچاری یەکێك لە دەرەنجامێك، عێراق لە ئێستادا د پ لەسەر کۆمەڵگا خانەخوێکان. وەكسەرەتاییەکانی مرۆڤ، پچڕاندنی دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، و کۆت و بەندی خرا

ملیۆن عێراقی لە ناوخۆ ئاوارەبوون بەهۆی توندوتیژی لەوەتەی  ٥ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە. زیاتر لە  ٠١زیاتر لە  لەگەڵ گەورەترین قەیرانە مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان،
 . ئاوارەبوونملیۆن کەس لە ئێستادا  ٣،٣ نزیکەی . لەو ژمارەیە،٧١٠٥کانوونی دووەمی 

 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن:

 kropf@un.org, Tel: +964 751 135 2875  ،فیلیپ کرۆف بۆ پرسیاری ڕاگەیاندن،

 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. 

 


