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                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

  (2017شوباتی  ی26 –شوباتی 20)  22ڕاپۆرتی بارودۆخ  ژمارە. 

 
 

بە لەبەر گۆڕانی بارودۆخەکە  کراوە. مرۆیی ئامادەکاروباری ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی 
 2017 یئاداری 6ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .گۆڕانکاریان بەسەردابێتلیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون ئەگەری هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان کە بە  ،هەڕەمەکی

 باڵودەبێتەوە. 

 هەواڵە سەرەکیەکان

  ی موسڵ دەستیان پێکردووە لە لە ڕۆژئاوالەوەتەی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان
الدێ یە لە ڕۆژئاوای موسڵ و کەس  8,000شوبات، نزیکەی ی ٩١ڕۆژی 
ئەو باشوری شاری موسڵ. شوێنەکانی دەوروبەری ڕایانکردووە بۆ کانی 

ووشك هەڵگەڕاون. کەسانەی کە دەگەنە ئەم شوێنانە زۆربەی جار ماندوون و 
لە کەس  8,800بەسەر ئاو دابەشکراون تەنگەتاویەکانی خۆراك و پێداویستیە 

هەن شدا دابەشکردنەکان مەلەگەڵ ئەشوێنە تەنگەتاویەکان، و  ناو خێوەتگەکان
  بۆ ئەم شوێنانە.کە دەجولێن بۆ ئەو ئاوارانەی 

  بۆ خێراکردن و دراون لەالیەن هاوکارانی کاروباری مرۆییەوە هەوڵەکان
بۆ و توانای شوێن لە حەمام عەلیل، گەیارە و حاج عەلی، فراوانکردنی 

هاوکاری کردنی هەوڵەکانی حکومەت بۆ فراوانکردنی شوێنەکانی 
 پەرەپێدانی شوێنەکە. ئاوارەبوون لە جەدعە و ئەل سەالمیە لە ڕێگەی 

  موسڵ بەرزن، لەگەڵ ڕۆژئاوای لەالی زەبری دەروونی قوربانیانی ڕێژەکانی
سەقامگیرکردنی یان بۆ کراوە لە خاڵەکانی کە چارەسەرهاواڵتی  75لە زیاتر 

ی ٩١لە ڕۆژی هێلی پێشەوەی شەڕ. زەبری دەروونی لە نزیك ناوچەکانی 
 1,776لە ، زیاتر ٦١٩١شوباتی ی ٦٦بۆ  ٦١٩٢تشرینی یەکەمی 

هەولێر کراون بۆ ڕەوانەی نەخۆشخانە سەرەکیەکانی  هاوواڵتیانی بریندار
شوبات، ی ٦٦تا  ٨زەبری دەروونی. لە نێوان چاودێری وەرگرتنی 

هاوواڵتی  618بۆ چارەسەری لە بەرتلە مەیدانی نەشتەرگەری نەخۆشخانەی 
 زەبری دەروونیان هەیە. کە برینەکانی کردووە 

  نیگەرانیەکی کورتهێنانە بەرچاوەکان هەیە لە ئاوی خواردنەوە کە وەك
شاری ڕۆژئاوای بەشەکانی ڕۆژئاوای لە باشور و  ی گەڕەکەکانلە زۆربە. هاوواڵتیان دەمێنێتەوە لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵسەرەکی مرۆیی 

تۆڕی دووبارە دامەزراندنەوەی . بگات چارەسەرنەکراوخواردنەوەی ئاوی دەتوانن دەستیان بە و تۆڕی گشتی موسڵ هیچ دەستیان ناگات بە 
   لەپێشینە. کارێکی بریتی یە لە  شارسەرتاپای  لە  کارا ئاوی

       ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی
کە ژمارەی چووەتە ناوەوە ناوچەکانی ئۆپەراسیۆن لەو کاتەی شوبات دەستیان پێکرد. ی ٩١لە ڕۆژئاوای موسڵ لە ڕۆژی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان 

 خەڵكزیاتری  ەکیژمارەیوادی حەجەر، و  ئەل تەیاران مامون و ئەل کوەیت و گەڕەکەکانی الدێ ی ئەبو سەیف و زۆرن، وەکو دانیشتوانی 
بۆ ڕایانکردووە دەوروبەری الدێیەکانی و  موسڵلە ڕۆژئاوای کەس  8,000ئۆپەراسیۆنەکە دەستی پێکردووە، نزیکەی لەوەتەی ئاوارەبوون. 

بنکەی ئاسمانی حاج عەلی و شوێنە تەنگەتاویەکانی جەدعە و حەمام عەلیل، خێوەتگەی بۆ شارۆچکەی بە شێوەیەکی سەرەکی شوێنەکان لە باشور، 
پاك کۆمەکیەکانی و ئاو تەنگەتاویەکانی خۆراك و ووشك هەڵگەڕاون. پاکێجە زۆربەی جار ماندوون و ئەم شوێنانە ئەو کەسانەی کە دەگەنە گەیارە. 

1,000,000 
کەس لە ناوەوە و دەرەوەی 

خێوەتگە پاکێجەکانی 

بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی 

خۆراك و ئاو و کەل و 

پەلەکانی پاك و خاوێنی 

ی ٧١وەردەگرن )لەوەتەی 

 تشرینی یەکەم(

1,200,000 
کەس لە ناوەوە و دەرەوەی 

خێوەتگەکان خزمەتگوزاریەکانی 

ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و 

)لەوەتەی خاوێنی وەردەگرن 

 ی تشرینی یەکەم(٩١

509,000 
پزیشکی  ڕاوێژکردنەکانی

دابین کراون )لەوەتەی 
ی تشرینی یەکەم(٩١  

164,000 
کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون 

 موسڵ قەیرانی بەهۆی 

138,000 
کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون بۆ 

ناو خێوەتگەکان و شوێنە 

    تەنگەتاویەکان

14,200 
ئاوارە شوێن لەبەردەستدان بۆ 

بۆ ناو  گەیشتووەکانتازە  
خێوەتگەکان و شوێنە 

 تەنگەتاویەکان
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کە دابەشکراون تەنگەتاوی شوێنە تەنگەتاویەکان، لەگەڵ ئەوەشدا بۆ پاکێجەکانی ناو خێوەتگەکان و کەسە لە  8,800بەسەر دابەشکراون و خاوێنی 
 بۆ ئەم شوێنانە. بەسەر ئەو ئاوارانەی کە دەجولێن 

 
مانگی تشرینی لەوەتەی موسڵ دەمێننەوە. کە لە ناو ڕۆژئاوای  هاوواڵتی 750,000 بۆ خەمالندنێکیمرۆیی لە بارێکی بێ هیوادایە بارودۆخی 

دوورە هەڵسەنگاندنە لە موسڵەوە بۆ ناو سوریا. لە شەقامی سەرەکی بە تایبەتی ، لە ڕێگاکانی کۆمەکی خۆیدووەم، ڕۆژئاوای موسڵ پچڕاوە 
کۆمەکیە نەوت، هەیە لە خۆراك، ئاو و کورتهێنان ئاماژە بەوە دەکەن کە تازە ئاوارە دەبن ئەو کەسانەی کە لەالیەن ڕاپۆرتەکان و دەستەکان 

هەندێك لە تەنها لەگەڵ موسڵ، ڕۆژئاوای زۆر کەمە لە خواردنەوەی خاوێنیش ئاوی شیری منداڵی تازە لە دایكبوو. نەبوونی پزیشکیەکان، و 
بۆ هەر چەند کاتژمێرێك چەند تۆڕی گشتی ئاو بۆ ئاو وەردەگرن لە ڕێگەی شاری موسڵ ڕۆژئاوای باکوری ڕۆژهەاڵتی گەرەکەکان لە باکور و 

 ڕاپۆرت کراوە کە دووهێندەیان لێهاتووە. پەتاتە، شەکر و کی سەرەکی ڕۆژانە، وەکو خۆرانرخەکانی ڕۆژجارێك. 
 

لە ژمارەی زۆری دانیشتوان و تەسکەکان شەقامە بە هەبوونی ڕۆژئاوای شارەکە ڕابکەن. کەسە لەوانەیە لەو جەنگەی  250,000خەمالندنێکی 
جۆرەکانی تری لە کەوتنە بە تەقەکردن و لە مەترسیەکی گەورە دان ی کۆن، هاوواڵتیان لە ناوچەی شارۆچکەشاری موسڵ، بەتایبەتی ڕۆژئاوای 

توانای فراوانکردنی بۆ خێراکردن و هاوکارانی مرۆییەوە دراون لەالیەن هەوڵەکان ژێرخان زیانی بەرکەوێت. لەوانەیە نەبوونی ئەمن و ئاسایش، و 
ئەل شوێنەکانی ئاوارەبوون لە جەدعە و بۆ فراوانکردنی حکومی هەوڵەکانی بۆ هاوکاری کردنی و حاج عەلی، گەیارە و پەناگە لە حەمام عەلیل، 

ئەو کەسانەی کە تازە بۆ هاوکاری کردنی داناوە پێش وەختەیان کۆگاکانی هاوکارانی کاروباری مرۆیی شوێنەکە. پەرەپێدانی سەالمیە لە ڕێگەی 
، پەناگەی تەنگەتاویپێداویستیەکانی  77,000ناوماڵ، و کەل و پەلە سەرەکیەکانی پێداویستیەکانی  49,000ڕەشماڵ،  41,700، لەوانە ئاوارەدەبن 

و تەنگەتاوی خۆراکی بۆ پڕکردنەوەی تەنگەتاوی بەهاناوەچوونی پێداویستیەکانی قوالبەکان. پەتەکان، و پارچەی پالستیکی، کە پێك دێن لە 
 100,000پێدەچێت پێویست بن. هەندێك لە ئاوارەی تازە پێش وەختە لە کۆگاکان دانراون لەو شوێنانەی کە  120,000بۆ  پێویستیەکانی ئاو
 گشتی لەبەردەستدایە. لە کۆی کەس،  600,000بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی، بۆ یارمەتیدانی پێداویستیەکانی 

 
لەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە لەالیەن ئەنجام دەدرێن دەستگەیشتنی مرۆیی کاروانەکانی دەکرێت ئەنجام بدرێت، ئۆپەراسیۆن ژینگەی کاتێك 

دەستگەیشتن کاروانانەی ئەم نەتەوە یەکگرتووەکان. سەر بە مینی هەڵگرتنەوەی تیمی ئۆچا و ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان و تیمەکانی 
خەڵکی کاتێك خۆراك بۆ ئەو کەسانەی کە لە ڕۆژئاوای موسڵ دەمێننەوە. ئاو و پێداویستیەکانی تەنگەتاوی دابەشکردنی خێرای یارمەتیدەردەبێت لە 

خۆراکی پارچەکانی مرۆیی تەواوکاری بەدوای دادێت، وەکو کۆمەکی دوابەدوای ئەم هاوکاریەش شوێنە تەنگەتاویەکان، ناو خێوەتگەکان و دەگەنە 
 ناوماڵ. کۆمەکیە سەرەکیەکانی و  ماڵەکان یەك مانگی، ڕەش

 
ڕۆژی جەنگەکە دەستی پێکردووە لە بەدواداچوونی ئاوارەبوون، لەوەتەی لە ڕێگەی تۆمارکەری ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی بە گوێرەی ڕاپۆرتی 

 62,250ناوچەکانی دەوروبەری، لەگەڵ موسڵ و ڕۆژهەاڵتی لە بەشەکانی ئاوارەبوون کەس  223,980زیاتر لە ، ٦١٩٢یەکەمی تشرینی ی ٩١
کەس  163,896شوبات، ی ٦٢لە ڕۆژی بۆ ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. ونەتەوە بۆ ناوچەکانی زێدی خۆیان، بە شێوەیەکی سەرەکی کە گەڕاکەس 

هەموو ئەو کەسانەی تێدانیە کە بەاڵم لە هەفتەی ڕابردوودا، کەس  4,000ئەمەش زیادبوونێکە بە نزیکەی لە  ناو ئاوارەییدا ژیانیان گوزەراندووە. 
لەوانە ئاوارەبوونە تۆمارکەری بەدواداچوونی ئاوارەبووان تازەکردنەوەیەکی ی دوو ڕۆژی ڕابردوودا ئاوارەبوون لە ڕۆژئاوای موسڵەوە. لە ماوە

 شوبات دەربچێت. ی ٦٨لە ڕۆژئاوای موسڵەوە پێشبینی دەکرێت کە لە ڕۆژی تازەکان 
 

خاڵەکانی چارەسەریان بۆ کراوە لە هاوواڵتی  75لە ڕۆژئاوای موسڵ بەرزن، لەگەڵ زیاتر لە زەبری دەروونی قوربانیانی  سەرەتایی ڕێژەکانی
، زیاتر لە ٦١٩١شوباتی ی ٦٦بۆ ەوە  ٦١٩٢یەکەمی تشرینی ی ٩١لە لە نزیك ناوچەکانی بەرەی جەنگ. زەبری دەروونی سەقامگیرکردنی 

کانوونی دووەم ی ٨زەبری دەروونی. لە نێوان چاودێری بۆ وەرگرتنی هاوواڵتی بریندار ڕەوانەی نەخۆشخانە سەرەکیەکانی هەولێر کراون  1,776
زەبری کە برینەکانی هاوواڵتی کردووە  618چارەسەری لە بەرتلە قەرەوێڵەیی  ٠١جۆری کەی نەخۆشخانە نەشتەرگەریە مەیدانیەشوبات، ی ٦٦و 

 دەروونیان هەیە. 
 

ڕێکخراوی یونیسێف . دەمێنێتەوە شاری موسڵنیگەرانیەکی سەرەکی مرۆیی لە ڕۆژهەاڵتی لە ئاوی خواردنەوە وەکو کورتهێنانە بەرچاوەکان 
شاری دەیچەسپێنێت لە ڕۆژهەاڵتی چارەسەرکردنی ئاوی ئەل سەحرون لە ووێستگەی بەم زووانە مێگاوات کڕیوە و  ٩.٢بە هێزی مۆلیدەیەکی 
ووێستگەی ووێستگەکە. لە کارکەوتنی کە ئەویش بووە هۆی شوبات ی ٩١زیانی پێگەیشتبوو لە ڕۆژی تەقەکردنی ناڕاستەوخۆوە بەهۆی موسڵ، کە 

ئاوی لە بۆڕی کراوی ، و ئیشی دەکرد ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵچارەسەرکردنی ئاو بوو کە لە سەنتەری تاکە چارەسەرکردنی ئاوی ئەل سەحرون 
ڕۆژئاوای لە بەشەکانی باشور و لە زۆربەی گەڕەکەکان هاوواڵتیان گەڕەك.  ٩٦و تانکەری ئاوی دەنارد بۆ هاوواڵتی  70,000دابین دەکرد بۆ 

. چارەسەرنەکراوخواردنەوەی ئاوی ئەگەری دەستگەیشتنیان هەیە بە تۆڕی گشتی ئاو و هیچ دەستیان ناگات بە ئەوانیش شاری موسڵ ڕۆژئاوی 
 کارێکی لەپێشینە. بریتی یە لە  شارئاوی سەرتاپای  تۆڕیکاراکردنەوەی دامەزراندنەوەی دووبارە 

 
دەستە  3,740وەزارەتی بازرگانی شوبات ی ٨ – ٤حکومەت، لە نێوان چاودێری کردنی هاوبەشی هەماهەنگی و سەنتەری ڕاپۆرتی گوێرەی  بە

لە گشتیەوە لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت. دابەشکردنی سیستەمی دەستە برنجی دابەشکردووە لە ڕێگەی  2,000شەکر و 
ناو خێوەتگەکانی بەسەر ئاوارەکان دابەشکردووە لە کەل و پەلە ناخۆراکیەکانی خۆراك و شوبات، وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ی ٩١ – ٩٠نێوان 

پارچەی  4,000 لەوانە تیایدا بنکەی ئاسمانی گەیارە، حاج عەلی و لە ناو شوێنە تەنگەتاویەکانی دیبەگە، و جەدعە و خازر و حەسەن شام و 
و ی شوبات، وەزارەتی تەندروستی ٦و کانوونی دووەم  ٦٢لە نێوان بەتانی.  6,400، و خۆراکی تەنگەتاویپارچەی  1,100خۆراکی ووشك، 

 سۆریکە. ئیفلیجی و کوتاوە لە دژی نەخۆشیەکانی ساڵی  ٠منداڵی خوار تەمەنی  17,395ژینگە 
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 مرۆیی  چوونیبەهاناوە

 بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەچوونی

  ویستیەکان:پێ 

 ی لە ڕێگادان بۆ ناو خێوەتگەکانیان  ،دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێتناوچانەی کە تازە  لەو خەڵکی
و سەرەکی  هاوکاری دەستگەیشتنی بەپەلەیە بۆ پێویستیان بە ،شوێنە تەنگەتاویەکانو  نائاوارەبوو

  . کانەخزمەتگوزاری

 بەهاناوەچوون:  

 4,460 هاوکارانی کاروباری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لە 
زۆربەی منداڵ.  10,737ئاوارە دەگەێنێت، لەوانە  18,395سوود بەخێزان کە   3,708دابەشکردووە بەسەر پێداویستیەکانی تەنگەتاویان

تەنگەتاویەکانی بنکەی ئاسمانی گەیارە و حاج عەلی و نە شوێنە ئەو خێزانە ئاوارانەی کە دەگە بەسەرپێداویستیەکان دابەشکرابوون 
لەو کەس(.   5,379شوێنی حەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان کە دەکاتە ) کەس(، و  10,819، خێوەتگەی جەدعە کە دەکاتە )جەدعە

وەرگرتووە. تەنگەتاویان پێداویستیەکانی موسڵ ئاوارەبوون کە بەم دواییانە لە ڕۆژئاوای کەس  8,800 ژمارەیە، هەندێك لە 
 و خێوەتگەکانی حەسەن شام و کەس(  1,047) بۆ حەمدانیەدابەشکرابوون لە بەهاناوەچوونی بەپەلەش میکانیزمی پێداویستیەکانی 

              کەس(.  31) دیبەگەخێوەتگەی کەس( و 466)ئەل شێخان کەس( خێوەتگەی  653خازر)

 پێداویستیەکانی  ی تشرینی یەکەم، هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە٧١وەتەی دەستپێکی ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ لە ڕۆژی لە

هاوکاری کراون لەو  کەس  30,199، لەو ژمارەیەمنداڵ(  176,761کەس )لەوانە 320,258 دابەشکردووە بەسەر تەنگەتاویان

پێبگەێندرێت لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. هەروەك خەڵکی لەوانەیە چەندین جار ئاوارەبووبن،  اوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیانن

   وەرگرتبێت.      ئەگەری هەیە هەندێك کەس هاوکاری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەیان زیاتر لە جارێك

 بەپەلە بەهاناوەچوونیخۆراکی  پارچەکانی کیلۆگرام لە 12پێك دێن لە میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە  تەنگەتاوی پێداویستیەکانی ،
هەڵگرێکی و  ی لە بوتڵکراوئاوی خواردنەوەتری یل 12هەفتە،  یەك بۆ ماوەی دەکاتبەشی یەك خێزان  کەپاك و خاوێنی پێداویستیەکی 

  .ئافرەتان پێداویستیەکیدا لەوانە انپێداویستیانە تیایهەروەها ئەو  ،ئاو. لەو شوێنەی کە دەکرێت

  :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

 ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت.  وکەهیچ شتێکی بەرچاو نیە تاو 

 هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە 

 :پێویستیەکان

 ئێستادا لە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان نیشتەجێکراون، لەگەڵ  لە ئاوارە 138,315زیاتر لە

  .ژیان دەگوزەرێننلە ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان و شوێنە نافەرمیەکان ئاوارانەی کە ماونەتەوە  ئەو

  سەالمیە پێویستن. بەڕێوەبردنی خێوەتگە لە حەمام عەلیل و نەخشەدانانی هاوکارانی 

 ەهاناوەچوون:ب

  خێوەتگە لەم هەفتەیە. بەڕێوەبردنی  تازەی هاوکارانیمەشقپێدان بۆ ئاسانکاری دەکات بۆ ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی 
  

 ڕێگریەکان:ۆشاییەکان و ب

  ئاسانکاری زیاتری ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك  ،حاج عەلیبنکەی ئاسمانی گەیارە و  ەکانیتەنگەتاوی شوێنەلە لە ناو خێوەتگەی جەدعە و

و خاوێنی پێویستن پێش ئەوەی ژمارەیەکی زۆرتری خەڵك بتواندرێت بە شێوەیەکی ڕیك و پێك نیشتەجێ بکرێن لەگەڵ دەستگەیشتنی تەواو 

 بە خزمەتگوزاریەکان. 

  سەالمیە حەمام عەلیل و لە ناو خێوەتگەکانی خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی ئاو و ئاسانکاریەکانی ستاندەرە نێودەوڵەتیەکان، بۆ گەیشتن بە

 فراوان بکرێن. پێویستە 
 

 

 

 

 

 
 

320,258 
بە  هاوکاری کراون کەس

 پێداویستیەکانیپێدانی 
 بەهاناوەچوونیمیکانیزمی 

ی ٩١لەوەتەی  بەپەلە
 تشرینی یەکەم

14,263 
 ئاوارە شوێن لەبەردەستدان بۆ

بۆ ناو  تازە گەیشتووەکان
خێوەتگەکان و شوێنە 

 تەنگەتاویەکان
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 پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان 

 پێویستیەکان:

  کەل و پەلە ناخۆراکیەکان بە خێوەتگە بەردەوام پێویستیان ناوەوە و دەرەوەی  دامەزراوەکانی لەخەڵکی
ئەو اتیدا نیشتەجێن، کە لە پەناگەی کلەوانە ئەو خێزانانەی ئەمانەش تیایاندا پەناگەی گونجاوە. و 

کەسانی تری زیان پێگەیشتوو لە وێ و دەمێننەوە، کە لەگەڵ خێزانە خانە خۆییەکان کەسانەشی 
 دەمێننەوە یان دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان. 

 بەهاناوەچوون: 

  ؛ لەوکاتەی دابەشکرابوونلە ناو خێوەتگەکان  کەل و پەلی ناخۆراکی پێداویستیە سەرەکیەکانی   494ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە،لە ماوەی
بەسەر خێزانە زیان دابەشکرابوون  کەل و پەلی ناخۆراکی پێداویستیە سەرەکیەکانی  848ە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگەل

    پێگەیشتووەکان. 

  وپێداویستیەکانی کەل   30,219)لەوانە کەل و پەلی ناخۆراکی پێداویستیەکانی  91,769گشتی، کۆی دەستپێکی بەهاناوەچوونەکەلەوەتەی
 گەیاندۆتە زیاتر لە هاوکاریدابەشکراون،  (کەل و پەلە ناخۆراکیەکان سەرەکیەکانیپێداویستیە   61,550و پەلەی ناخۆراکی گەڕۆك و

فەرشە  ،گەرمکەرەوەکانپێداویستیە سەرەکیەکانی وەرزی زستان لەوانە   23,903لەگەڵ ئەوەشدا، کۆی گشتیکەس.  550,614
جل و  ەکانیپێداویستی  106,243زیاتر لە کەس.  143,418جلیکانەکانی نەوت دابەشکراون، هاوکاری گەیاندۆتە زیاتر لە ،گەرمەکان

             . بەرگ ئەوانیش دابەشکراون

 ن لە ماوەی هەفتەی ڕابردوو، کەل و پەلە تەواوکاریەکانی وەرزی زستان، لەوانە، تەواوکاریەکانی کۆمەکی بەتانیەکان و لێفەکان و تەباخەکا

خێزان هاوکاری کراون بە پێدانی کەل و پەلە  77,821خێزان. لە کۆی گشتی،    5,105وەکان دابین کرابوون بۆ زیاتر لەو گەرمکەرە

   .  ٦١٧٢ی تشرینی یەکەمی ٧١تەواوکاریەکانی وەرزی زستان لەوەتەی ڕۆژی 

 ئەم هەفتەیە بە شێوەیەکی سەرەکی جەختی کردبۆوە لەسەر لە ماوەی  ناوەوەی خێوەتگە یکەل و پەلە ناخۆراکیەکان دابەشکردنەکانی

دەرەوەی خێوەتگە لەم هەفتەیە ئەنجام دران لە چوارناوچە/الدێ لە قەزای دابەشکردنەکانی دیبەگە. نەرگیزلە و حەسەن شام و خێوەتگەکانی 

 حەمدانیە. 

  داپۆشینی پێداویستیەکانی  2,925و بنکەی ئاسمانی گەیارە، حاج علی و لە شوێنە تەنگەتاویەکانی ڕەشماڵ چەسپکرابوون  1,230نزیکەی

 تکریت. خێوەتگە لە قەزای لە دامەزراوەکانی دەرەوەی پەناگە دابەشکرابوون 

  بۆ لە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان  دابین کردنی پەناگە بۆتاوەکو ئێستا دانراون ڕەشماڵی خێزانی   35,347گشتیکۆی

داپۆشینی پەناگەی تەنگەتاوی  ەکانیپێداویستی  7,498وپەناگەی تەنگەتاوی  ەکانیپێداویستی  7,102کەس، لەگەڵ  212,082نزیکەی

           کەس.   87,600بە نزیکەی دەگەێنێتکە سوود یەکەم، تشرینی ی ٧١ڕۆژی لەوەتەی دابەشکرابوون 

 

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  بە بەردەوامی و بە گونجاوی هاوکاران بەهاناوەچوونی گروپەکە دووچاری بەرەنگاری بووەتەوە لەو کاتەی هەماهەنگی کردنی
 . دانانێنپێش وەختە  و کۆگاکان کەل و پەلەکانتازە ناکەنەوە، کۆمەکیەکانیان 

  ئەمن و ئاسایشی خۆراك  

 :پێویستیەکان

 لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان  ەپێگەیشتوو یانزیان ئەو کەسانەی کە، خێزانە ئاوارەکان
پێدانی پارچەکانی خۆراکی دوابەدوای  ،پێویستیان بە خۆراکی ئامادەکراوە بۆ خواردن پێبگەێندرێت،

لە کاتی گەیشتنیان بە شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان و ووشك. ئەم هاوکاریە بۆ ئاوارەکان دابین کراوە 
 .  خێوەتگەکان

 دەرفەتە لەبارەیڕاپۆرت دەکەن  ، خێزانەکاندەستیان پێبگەێندرێت چانەی کە تازە دەتواندرێتناو ولە 
  .خۆراكگشتی دابەشکردنی سیستەمی دەستیان ناگات بە  کەسهەندێك و ،ژیان و گوزەران سنوردارەکانی

 :بەهاناوەچوون

  کەس.  48,480دابەشکردووە بەسەر ڕۆژەیان  ٠١پارچەکانی خۆراکی ووشکی هاوکاران ، ئەم هەفتەیەلە ماوەی 

 101,200  پارچەکانی خۆراکی بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی لە هەفتەی ڕابردوودا. بە پێدانی هاوکاری کراون کەس 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

  بۆ مەڕومااڵت ناو خێوەتگەکانلە شوێن نەبوونی و ، نەینەواهەولێر و پارێزگاکانی لە نێوان مەڕومااڵت لەسەر جوالنەوەی ڕێگریەکان ،
  . خێوەتگەکان ناو بۆبگوازرێنەوە  یان ناتوانن بەنیازنینلەو کەسانە کە هەندێك  وابووەمانای 

550,614 
 کەس هاوکاری کراون بە پێدانی

کەل و پەلە  پێداویستیەکانی
ی ٩١ناخۆراکیەکان لەوەتەی 
 تشرینی یەکەم 

48,480 
بە هاوکاری کراون کەس 
 یخۆراك پارچەکانی پێدانی
 –٦١ نێوان لە ەڕۆژ ٠١

  ٦١٩١ یشوباتی ٦٢
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 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

  لێیە،  چڕیکە دانیشتوانی  انەیناوچ ئەولەو کاتەی شەڕوپێکدادان لە ناو ڕۆژئاوای شاری موسڵ دەچێتە
 . بێتداوایەکی زۆریان لەسەر  پێشبینی دەکرێن کە خزمەتگوزاریەکانی چاودێری زەبری دەروونی

  زەبری دەروونی. چاودێری لە سەنتەرەکانی خوێن پێویستیەکی بەپەلە هەیە بۆ خزمەتگوزاریەکانی 

 :بەهاناوەچوون

  ،ڕاوێژ  4,982لەو ژمارەیە، هاوکارانی تەندروستیەوە. لەالیەن ڕاوێژ ئەنجام درابوون  23,601کۆی گشتی لە هەفتەی ڕابردوودا
 ساڵی.  ٠بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی  ئەنجام درابوون

 ،تەنگەتاوی ئەنجام  ڕەوانەکردنەکانی 365 فرەتانی دووگیان ڕاپۆرت کرابوون.ڕاوێژی چاودێری تەندروستی ئا  1,605لەم هەفتەیە
بۆ  ڕاوێژ   274گیانی یان منداڵ بوون. هەندێك لەڕەوانەکرابوون بەهۆی ئاڵۆزیەکان لە ماوەی دوو حالەت   59ژمارەیەلەو درابوون، 

      تەندروستی دەروونی یان هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی ئەوانیش ئەنجام درابوون. 

 ساڵی لەم هەفتەیە.    ٩٠ئەنجام درابوون بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی کوتان لە دژی ئیفلیجی و سۆریکە   432کۆی گشتی 

  قوربانیان بەڕێوەبردنی بۆ بەهاناوەچووانی هێلی پێشەوەی شەڕ دابین کردووە لەسەر  ئامێرڕێکخراوی تەندروستی جیهانی مەشقکردن و
 بەهۆی ماددە کیمیاویەکان لە نەخۆشخانەی گەیارە. 

  نەخۆشخانەی نەینەوا. هەروەها دابین کردووە بۆ بەڕێوەبەرایەتی چارەسەری نەخۆشی پێستی دەرمانەکانی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی
 بەرتلە. مەیدانیەکەی ین کردووە بۆ نەخۆشخانەدابئازارشکێنەکانی بەنجەکان و 

  بۆ تەنگەتاوی تەندروستی پێداویستیەکانی پێنج هاوکاری ڕێکخراوێکی ناحکومی کردووە بە پێدانی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی
 10,000دابین کردووە بۆ چارەسەرکردنی کۆمەکیە پزیشکیەکانی لە دهۆك هەروەها نەخۆش.  5,000پڕکردنەوەی پێویستیەکانی 

 نەخۆش. 

 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  پێویستە دوای ئۆپەراسیۆنکردنی بۆ چاودێری  بەشێوەیەکی بەرچاو توانازیادکردنی .  

  بە شارەزایانی زیاتری زەبری دەروونیە. پێویستیان و نەخۆشخانە مەیدانیەکان زەبری دەروونی خاڵەکانی سەقامگیرکردنی 
   

 ئاو و خاوێنکردنەوەی ئاوەڕۆکان و پاك و خاوێنی 

 :پێویستیەکان 

  لە ناوچە لە ناو قوتابخانەکان  تەوالێت و حەمام و گونجاوی چااڵك ئاسانکاریەکانی هەبوونی
 . بەرچاو بەرزکراونەتەوە پێویستیەکیوەکو ئازادکراوەکان 

  لە ناو هەڵسەنگاندنێکی خێرا ئەنجامدانی پالن دادەنێت بۆ گروپی ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی
 ئێستای ئاو. لە پێویستیەکانی تێگەیشتن موسڵ بۆ ناوچە تازە ئازادکراوەکانی ڕۆژئاوای 

  بۆ دڵنیابوون لەوەی کە هەموو ئەو  کەسی تر  6,000بۆپێویستن  حەمامتەوالێت و ئاسانکاریەکانی
خزمەتگوزاریە هەیە بە دەستگەیشتنێکی گونجاویان نیشتەجێبوون لە ناو خێوەتگەکان کەسانەی کە 
 ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی. سەرەکیەکانی 

 

 :بەهاناوەچوون

 132,755 وەردەگرن لە ناو خێوەتگەکان و  خزمەتگوزاریەکانی ئاو و تەوالێت و حەمام لە ئێستادا (خێزان22,125کە دەکاتە ) ئاوارە
           ئاوارەکان.شوێنەکانی کاتی گواستنەوەی 

  دەستی پێکردووە لە شوێنی تەنگەتاوی شوێن  4,000پێویستیەکانی بۆ پڕکردنەوەی  تەوالێت و حەمامئاسانکاریەکانی پەرەپێدانی زیاتری
تەوالێت و  یشوێنەکانهاوکارێك بۆ بنیاتنانی دەگەڕێت بە دوای او وخاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی گروپی ئبنکەی ئاسمانی گەیارە. 

 کە دەمێنێتەوە. شوێنەی  1,000ئەو بۆ حەمام 

  حاج لە شوێنی تەنگەتاوی شوێن  3,400بۆ تەوالێت و حەمام ئاسانکاریەکانی چەسپکردنی دەستیان کردووە بە دوو هاوکاری گروپ
 دەست پێدەکات. داهاتوودا کە لە هەفتەی  پێشبینی دەکرێتشوێن  3,100بۆ  تەوالێت و حەمامئاسانکاریەکانی بنیاتنانی عەلی. 

  تۆڕەکە شوێنی تەوالێت و حەمام.  2,100ئێستا ئاو دەگەێنێتە چارەسەرکردنی ئاوی حاج عەلی تەواوکراوە و لە ووێستگەی ئاوەکە تۆڕی
 شوێنی تەوالێت و حەمامی تر.  2,400 پێویستیەکانی فراوان دەکرێت بۆ پڕکردنەوەی

  ،لە ناو ئامادەکراون ئاوارە،  255,150تەوالێت و حەمام، بۆ ئەگەری خزمەتکردنی شوێنی ئامادەکراوی  42,525لە کۆی گشتی
 کاتی گواستنەوەی ئاوارەکان. شوێنەکانی ، شوێنە تەنگەتاویەکان، و خێوەتگەکان

 ڕۆژانە مەتر سێجا  2,300 وامە، کە تێکڕایشاری موسڵ بەردەلە ڕۆژهەاڵتی گەڕەك  ٦٨ئاوی خواردنەوە دەخرێتە تانکەری ئاو بۆ
 دەگەێنێتە شوێن. 

509,405  
 ڕاوێژکردنەکانیکەس 

وەرگرتووە  تەندروستیان
ی تشرینی یەکەم٩١ەتەیلەو  

1,177,998 
لە ناوەوە و دەرەوەی  کەس

ریەکانی ئاو خزمەتگوزا خێوەتگە

خاوێن کردنەوە و پاك و و 

لەوەتەی  وەرگرتووە انخاوێنی

٦١٩٢ی تشرینی یەکەمی ٩١  
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  ئاوی ئەل چارەسەرکردنی ووێستگەی چەسپی دەکات لە بەم زووانە مێگاوات کڕیوە و  ٩.٢بە هێزی مۆلیدەیەکی ڕێکخراوی یونیسێف
ی شوبات کە ئەمەش بووە هۆی لە کارکەوتنی ٩١ناڕاستەوخۆ لە ڕۆژی کە کەوتە بەر تەقەکردنی لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ، سەحرون 

لە ڕۆژهەاڵتی ئاو بوو کە ئیشی دەکرد چارەسەرکردنی سەنتەری تاکە ئاوی ئەل سەحرون چارەسەرکردنی ووێستگەی ووێستگەکە. 
 گەڕەك. ٩٦ئاوی تانکەری دابین کردووە بۆ و هاوواڵتی  70,000دابین دەکرد بۆ ئاوی بۆڕی و شاری موسڵ، 

 

 : بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  سەالمیە و خێوەتگەی تازە بنیاتنراوی لە ناو تەوالێت و حەمام ئاسانکاریەکانی بەردەوامیدان بە بنیاتنان و پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ
 پێویستە. بەپەلە بنکەی ئاسمانی گەیارە شوێنی تەنگەتاوی فراوانکردنی 

 

 پاراستن

 : پێویستیەکان

  دانی ابوون لەوەی کە هەموو هاوواڵتیانی کە ئاوارەبوون لە ماڵەکانی خۆیان دڵنیپێویستیەك هەیە بۆ
دەستیان بگات بە بۆ ئەو ناوچانەی کە سەالمەتن لەوێ دەتوانن ، ی بێ هۆئاستەنگبەبێ ، پێدادەنێن

 خزمەتگوزاریە مرۆییەکان. 

  بەردەوامیدان بە خەسڵەتی مەدەنی شوێنەکانی ئاوارەبوون بریتی یە لە پێویستیەکی گەورە لە ناو هەندێك لە
 خێوەتگەکان لە باشوری شاری موسڵ. 

  هەڵسەنگاندنێکی پاك دەکرێنەوە. کرداریانە شێوەیەکی  هەرچەندی بکرێت بەتەقەمەنیە ژەهراویەکان دڵنیابوون لەوەی کە پێویستیەك هەیە بۆ
قەزاکانی شاری موسڵ و لە ڕۆژهەاڵتی پیسبوون بەهۆی تەقەمەنیە ژەهراویەکان قەبارەی زیان پێویستە بۆ دامەزراندنی هەڕەشە و 

بەکارهێنانی لەسەر پێویستە پێویستیەکان شیکارێکی بە تەقەمەنیە ژەهراویەکان، پیسبوونی ناوچەکان ئەگەری قەبارەکە و بەهۆی دەوروبەری. 
 لە پارێزگای نەینەوا. پاكکردنەوەی مین کەل و پەلەکانی 

 

 :بەهاناوەچوون

  کەس لەالیەن هاوکارانی پاراستنەوە هاوکاری کراون.     300,416ی تشرینی یەکەم،٩١لەوەتەی   
 29 لە هەفتەی  ی تشرینی یەکەم لە دامەزراوەکانی ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەکان.٩١ئەنجام دراون لەوەتەی  پاراستن یهەڵسەنگاندنی بەپەلە

 بەشداری پێدەکرێت. لەم زووانە ئەنجامەکان ئەنجام درا. شاری موسڵ لە ڕۆژهەاڵتی پاراستن بەپەلەی هەڵسەنگاندنی یەکەم ڕابردوودا، 
  کەس( لەالیەن تیمەکانی چاودێری کردنی پاراستن هاوکاری 50,052خێزان کە دەکاتە )سەرۆك   9,908ی تشرینی یەکەم،٩١لەوەتەی

لەالیەن تیمە  حالەت 435 ,11تر هاوکاری کراون بە پێدانی هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی گشتی و کەسی 19,640 کرابوون.
     گەڕۆکەکانی پاراستن ڕەوانەکراون بۆ هاوکاری تایبەت.    

  کوڕ( هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە،   4,039کچ و  4,546منداڵ کە دەکاتە )   8,585ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لە
ی تشرینی ٩١تووە. لەوەتەی کوڕ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگر  3,846کچ و 3,928منداڵ کە دەکاتە )  7,774و

تر کە  منداڵی 46,808 کوڕ( هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. 23,196کچ و22,022منداڵ کە دەکاتە )   45,218یەکەم،
                       ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە.کوڕ 234 ,24و کچ 22,574دەکاتە )

 54 تۆمارکرابوون، بەمەش کۆی گشتی لە هەفتەی ڕابردوودا کوڕ( 25کچ و29کە دەکاتە ) کانیانمنداڵی بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە خانەوادە 
کە  کانیانمنداڵی بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە خانەوادە 57 .ی تشرینی یەکەم٩١کوڕ( لەوەتەی  571کچ و 303منداڵ کە دەکاتە ) 874 دەگێنێتە
 288کچ و160کە دەکاتە ) منداڵ 448دەگاتە بەمەش کۆی گشتی، بەیەکترشادبوونەتەوەلەگەڵ خێزانەکانیان دووبارە ( کوڕ 32کچ و25دەکاتە )

نیگەرانیەکانی پاراستنیان هەیە  کە کوڕ( 1,666کچ و1,337) کە دەکاتە منداڵ  3,003ی تشرینی یەکەم. کۆی گشتی٩١ەتەی ( لەوکوڕ
     .ی تشرینی یەکەم٩١ڕەوانە کراون بۆ خزمەتگوزاریە تایبەتەکان لەوەتەی 

  ،توندوتیژی لەسەر  لەبارەی زانیاری پیاو و کوڕ هاوکاری کراون بە پێدانی 767و کچ وئافرەت    1,785لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
توندوتیژی لەسەر  خزمەتگوزاریەکانی لەبارەیکەمکردنەوەی مەترسی توندوتیژی و ئەو خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن  ،بنەمای ڕەگەزی

توندوتیژی لەسەر بنەمای حاڵەتی  بەڕێوەبردنی لەوانە تیایدا تایبەتی جۆراوجۆربۆ چاودێری  ڕەوانەکراون حاڵەت 89 بنەمای ڕەگەزی.
هاوکاری  کەس 31و وەرگرتووە، انهاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی تەنگەتاوی کوڕو  پیاو 11و  ئافرەت و کچ 391.ئەنجام درا ڕەگەزی

 لەبارەیوەرگرتووە توانایان بنیاتنانی خزمەتگوزاری  دابینکارانی 232. یاسایی پەیوەندیدار بە توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزیان وەرگرتووە
دەستی توندوتیژی لەسەر بنەمای ئافرەتانی قوربانی پێداویستیەکانی  1,992 توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی.کێشەکانی پەیوەندیدار بە 

 کە بەرجەستەن بۆ توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی. ئەو خزمەتگوزاریانەی  لەبارەیزانیاری پێدانی لەگەڵ دابەشکرابوون ڕەگەزی 
  قوتابخانە هەڵسەنگاندنیان بۆ کرابوو و  یانزدەمین. لە  اسیۆنەکانی پاککردنەوەرئۆپەبەردەوامن لە مین هەڵگرتنەوە  لقی گروپیهاوکارانی

پەروەردە لەبارەی شاری موسڵ. ئەنجام درا لە ڕۆژهەاڵتی چەك کۆگای هەبوونی بۆ پشتڕاستکردنەوەی تەکنیکی دراسەتێکی و اونەتەوە، پاكکر
 یەکەم. تشرینی ی ٩١لەوەتەی کەس  55,262دابین کراوە بۆ و ڕزگارکردنی ژیان مەترسی مین 

 

 :و ڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  بۆشاییەکی بەرچاو. بریتی یە لە لە باکوری ڕۆژئاوای نەینەوانەبوونی هاوکاری یاسایی بۆ هەرزەکارە گیراوەکان 

300,416 
هاوکاری پاراستنیان  کەس

ی ٩١لەوەتەی وەرگرتووە 

 تشرینی یەکەم
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  بۆ شوێنەکانی ڕووناککەرەوەی شەوان هەبوونی و بەبێ خێوەتگەکان لە ناو هەندێك لە تەوالێت و حەمامەکان  ی  بۆڕەگەزپۆلینێکی نەبوونی
 توندوتیژی سێکسی. کە ئەمەش مەترسیان لەسەر دروست دەکات بۆ کچان ئافرەتان و 

 

 

 
 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  تەمەنی داڵ کە من  56,605بەهۆی تەنگەتاوی موسڵەوە،بەم دواییانە ئاوارەبوون ئەو کەسانەی کە لە نێوان
  26,985لەو ژمارەیە، ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵەوە دێن(کە لە  ندانیشتوانی %35) قوتابخانەیان هەیە

 . ن ناگات بە هیچ جۆرێکی پەروەردەلە ئێستادا دەستیا منداڵ

 بەهاناوەچوون:

 ،بەرنامەکانی  لەان وەرگرتووە هاوکاریکە تازە مندااڵنی ئاوارە  لە کچ(  533کوڕ و 607) کە دەکاتە  1,160لە ماوەی هەفتەی ڕابردوو
شوێنە تەنگەتاویەکانی حاج عەلی و  لە جەدعە، ،داقوق ،حەسەن شام خازر، ،٩نەرگیزلە بۆ جاری یەکەم لە خێوەتگەکانی پەروەردەی نافەرمی

 تکریت.  یبنکەی ئاسمانی گەیارە، و لە شار
 کچ( بەشداری دەکەن لە بەرنامەکانی پەروەردە   13,907کوڕ و15,714منداڵی ئاوارە کە دەکاتە ) 29,621، هەمووی بەسەریەکەوە دەگاتە

ی تەنگەتاو لە ناو شوێنی قەیماوە، و ٩نەرگیزلە ژینگەکانی فێربوونی کاتی لە خێوەتگەکانی خازر و حەسەن شام و جەدعە و زێلکان و ناو لە
لە گەڕەکی قادسیەی ڕۆژهەاڵتی فێربوونی کاتی  ەکییژینگە هەروەها شارۆچکەکانی تکریت و عەلەم.ان لە لە پۆلە نۆژەنکراوەک ،حاج عەلی

   . مەزراوەدا شاری موسڵ
  هاوکارانی پەروەردە بۆ بە لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ دراون قوتابخانەکان نەینەوا، پەروەردەی بەڕێوەبەرایەتی بە هەماهەنگی لەگەڵ

 مین. پەروەردە لەسەر مەترسی چااڵکیەکانی و دەروونی و کۆمەاڵیەتی وانە ووتنەوە، هاوکاری قوتابخانە، نۆژەنکردنەوەی دەستپێکردنی 
  حەمام عەلیل. گەیارە و لە شارۆچکەکانی لە ناو قوتابخانەکان ، بەتایبەتی خێوەتگە زیاد دەکەنبەهاناوەچوونی دەرەوەی چااڵکیەکانی 
 3,000 لە ناو کچان( ناونووسکراون  %55کە دەکاتە ) منداڵ 915 ,3وخازر، لە ناو خێوەتگەی ناونووسکراون پەروەردەی فەرمی بۆ  منداڵ

  حەسەن شام. خێوەتگەی 

 و ڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

  لە ناو تەقەمەنیە ژەهراویەکان ی لە پاککردنەوەبۆ  زیاترپشکنینی کاری مین هەڵگرتنەوە بۆ هاوکارانی لەالیەن پێویستە هاوکاری بەردەوام
 ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. قوتابخانەکانی 

  گەیارە. شارۆچکەی پەروەردە لە ناو قوتابخانەکانی کورتهێنانێك لە پەرتووکەکان هەیە کە دەبێتە ئاستەنگ لەبەردەم 
  کە لە ناو فەرمیەکان  قوتابخانەلە ناو هەموو بۆ کارکردن ناتوانێت مامۆستای تەواو تەرخان بکات نەینەوا پەروەردەی بەڕێوەبەرایەتی

 دامەزراون. خێوەتگەکان 

 

 کەل و پەلەکان  

 شوێنی کۆگای باو کە بەرجەستەیە:

 کە داگیرکراوە(. ئێستای  %45مەتر سێجا بەرجەستەیە )  23,831قەبارەی   

   :بەهاناوەهاتن

  کۆمەکیەکان، کە هاوتایە بە مەتر سێجای  35,492کۆی گشتی ئۆپەراسیۆنی موسڵ، دەستپێکی لەوەتەی
 ڕێکخراوی مرۆییەوە ڕادەستکراوە.  30، بە ناوی مەتر تەن 7,227

  لە ڕۆژئاوای ئاوارەکانەوە دەچن مرۆیی کە بە هانای بۆ هاوکارانی لە حەمام عەلیل دانراوە مەتر دووجا  560 توانای قەبارەیکۆگایەکی باو بە
 لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. ی ئۆپەراسیۆنە مرۆییەکان هاوکاری کردنکۆگای باوی زیاتر دابین کراوە لە گۆگجەلی بۆ موسڵ. 

  بۆ ڕێکخراوی ناحکومی هاوکارێکی خازر، لەو شوێنەی کە دیبەگە و لە ناو خێوەتگەکانی دادەمەزرێنێت کۆگایەکی باو گروپی کەل و پەل
 دەستنیشان کراوە. کۆگاکە بەڕێوەبردنی 

  گواستراونەتەوە لە خێزانی  ڕەشماڵی 7,500لە بەردەوامە؛ تاوەکو ئێستا زیاتر ئاوارەکان ئێستای خێوەتگەکانی بۆ فراوانکردنی هاوکاری
 حاج عەلی. هەولێرەوە بۆ شوێنە تەنگەتاویەکانی بنکەی ئاسمانی گەیارە و 

 

  :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

 .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت 

 
 
 

29,621 
 انو کچ انکوڕلە 

لە خوێندن  بۆ ناونووسکراون
فێربوونی  ەکانیژینگ 25

  کاتی

 سێجامەتر   3,748 
کەل و پەلی  بارهەڵگریلە  

م هەفتەیە لەناخۆراکی 
 ڕادەستکراون
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 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 

 بەهاناوەچوون:

  ئاسایشپەیوەندیەکانی  خزمەتگوزاریەکانی کردنیبەردەوامە لە دابینگروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 
لە شارۆچکەی مێرسی هاندس  نووسینگەی ئینتەرنێت بۆ هاوکارانی مرۆیی لە ناوبەیەکەوەبەستنی و 

لە  و ئەنجومەنی پەنابەری دانیماڕکی ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی نووسینگەکانی لە ناو وگەیارە 
 گەیارە.  شوێنی تەنگەتاوی بنکەی ئاسمانی

  بۆ وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران مۆلیدەیەك بە قەرز دەدات بە گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان
 لە ناوچەی گەیارە. ئاوارەکان تۆمارکردنی لە شوێنی چااڵکیەکانیان هاوکاری کردنی 

  نەخۆشخانەیەکی لە  ئینتەرنێتبەیەکەوەبەستی بە پێدانی  دەکات ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیهاوکاری گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان
 مەیدانی تازە. 

 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

 .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 
 

 

 هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان  
 :بەهاناوەچوون 

  کە پەیوەندیان بە موسڵەوە هەبوولە هەفتەی  پەیوەندی تەلەفۆنی  230ئاوارەکانی عێراقسەنتەری زانیاری
لەسەدای پەیوەندیەکان لەالیەن پیاوانەوە ئەنجام درابوون، لەگەڵ  77. نزیکەی ئەنجام داوە ڕابردوودا

هاوکاری و پەیوەندیەکان(، لەسەدای  41) کە پەیوەندیان هەبوو بە هاوکاری خۆراكزۆرینەی پەیوەندیەکان 
 ڕاپۆرت کرابوون کەوا ژمارەیان زۆرە. شاری موسڵ ئەوانیش ڕۆژهەاڵتی کورتهێنانەکانی ئاو لەسەرانسەری کردن بە پارە کاش. 

  163,896 ڕاپۆرتی کردووە کە ەنێودەوڵەتیسەر بە ڕێکخراوی کۆچی  کە نتۆمارکەری بەدواداچوونی ئاوارەبوو ،شوباتی ٦٢هەروەك لە 
ی ٩١ڕۆژی لە کە  ،پێکدادانەکان لە ناوەوە و دەوروبەری شاری موسڵشەڕولە ئاوارەییدا ژیان دەگوزەرێنن وەك دەرەنجامێك بەهۆی  کەس

       . پێکرد اندەستی ٦١٩٢تشرینی یەکەمی 
 

 :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 جار کۆدەبنەوە دووهەفتەی  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

 وسەنتەری کۆچبەران و کۆچ وەزارەتی لەگەڵ مرۆیی ئۆپەڕاسیۆنی سەنتەری کۆبوونەوەیەکی ئۆپەڕاسیۆنی مرۆیی لە هەولێر دامەزراندووە.
. دەچێت بەڕێوە هەفتانە ناوچە ڕێکخەرانی و گروپ هاوکارانی و قەیرانەکان هەماهەنگی هاوبەشی سەنتەری و کردن چاودێری و هەماهەنگی

سەربازی نەتەوە یەکگرتووەکان ئاسانکاری دەکات بۆ دەستگەیشتی مرۆیی، پاراستنی هاوواڵتیان و  –چوارچێوەیەکی هەماهەنگی مرۆیی مەدەنی 
  مرۆیی. فریاگوزاریئەمن و ئاسایشی کارمەندانی 

 
 

 

 ڕۆژانە
بۆ ڕێکخراوە  کردن هاوکاری

هاوکاری بە ناحکومیەکان 
 ەیژێرخانی پەیوەندی کردنی

 ەکانمرۆیی

 

 

 ڕۆژانە
بەدواداچوونی ئاوارەبوون لە 

ی تشرینی ٩١موسڵەوە لەوەتەی 
 یەکەم

 

 ئەو دیوی قەیرانەکە
بە  کە پارێزگای ئەنبار، لەگەڵ شارەکانی ڕومادی و فەللوجە جەختی کردەوە سەرسەری هەڵدا. لە سەرەتادا لە٦١٩٤توندوتیژی فراوان و ملمالنێ ی چکداری لە عێراق لە مانگی کانوونی دووەمی 

، ٦١٩٤کەس لە مانگی ئایار. لە مانگی حوزەیرانی  ٠١١١١١، توندوتیژیەکە و کاریگەریەکەی بە خێرایی تەشەنەی کرد، کە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر لە پێگەیشتزیانیان  شێوەیەکی تایبەت
ری عێراق، لەوانە پارێزگاکانی ناوچەکانی دیالە و داعش، بەیەکەوە لەگەڵ گروپە چەکدارەکان، هێرشیان کرد و کۆنتڕۆڵی دووەم گەورەترین شاری عێراقیان کرد موسڵ، بەشێکی زۆری باکو

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

اوخۆ ئاوارەبوون بەهۆی توندوتیژی لەوەتەی ملیۆن عێراقی لە ن ٤ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە. زیاتر لە  ٩١زیاتر لە  لەگەڵ گەورەترین قەیرانە مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان،
 . ملیۆن کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون ٠ . لەو ژمارەیە،٦١٩٤کانوونی دووەمی 
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 :بە بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن

 rance@un.org دامیان ڕانس،

   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. 
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