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                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

  (2017 ئاداری ی26 –ی ئادار20)  26ڕاپۆرتی بارودۆخ  ژمارە. 

 
 

بە لەبەر گۆڕانی بارودۆخەکە  کراوە. مرۆیی ئامادەکاروباری ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی 
 2017 نیسانیی 3ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .گۆڕانکاریان بەسەردابێتلیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون ئەگەری هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان کە بە  ،هەڕەمەکی

 باڵودەبێتەوە. 

 هەواڵە سەرەکیەکان

  ڕاپۆرتیان نێودەوڵەتی ناوخۆیی و ڕاگەیاندنی ئادار، ی ٣٢لە ڕۆژی
زی هاوواڵتیان لەو ڕێزۆر لە ژمارەیەکی مردنی کرد لەبارەی 

ئەل ئەغوات ئەل جەدیدە لە لە زۆرە دانیشتوانی گەڕەکەی کە ژمارەی 
تاوەکو قوربانیان ژمارەی تەواوی هۆی ئەمەو موسڵ. ڕۆژئاوای 

 ئێستا نەزاندراوە. 

  لە ڕۆژئاوای لە ئێستادا کەس  220,000کە خەملێندراوە هەروەکو
ئاوارەبوون، بە گوێرەی  ٣١٩٢شوباتی ی ٩١موسڵەوە لەو کاتەوەی 

 حکومەتی عێراقیەوە وەرگیراون. کە لەالیەن ژمارەکانی 

  کۆی ژمارەی ئاوارەکان لە دەستپێکی ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ لە ڕۆژی
کەسی تێپەڕاندووە. لەگەڵ  350,000 ،٣١٩٢ی تشرینی یەکەمی ٩٢

زیاتر  کەس گەڕاونەتەوە بۆ زێدی خۆیان، 76,000خەمالندنێکی 
لە ئێستادا لە  خێزان( 46,500)کە دەکاتە  کەس  279,000لە

ئاوارەبوونی سەر بە ، بە گوێرەی تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەییدان
    ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی. 

 بۆ  لەبەردەستدایەشوێنی خزمەتگوزاری تەواو   3,215نزیکەی
ڕۆژهەاڵت و باکوری شاری  ناوچەکانی نیشتەجێکردنی بەپەلە لە

بۆ  دەکرێنموسڵ. بنیاتنانی خێوەتگە و فراوانکردنی شوێن خێراتر
  پڕکردنەوەی پێویستیەکان. 

  ،کەس،  782,469لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ
موسڵ ڕۆژئاوای ڕۆژهەاڵت و لە منداڵ،   430,358لەوانە 

لەو وەرگرتووە. بەهاناوەچوونی بەپەلەیان میکانیزمی پێداویستیەکانی 
کە هەیە ئەگەری چەند جارێك ئاوارەبووبن، لەوانەیە خەڵكی کاتەی 

میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە هاوکاری بە پێویستیان ئەو خەڵکانە 
 .بوبێت بۆ زیاتر لە جارێك

  ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی
لە ڕۆژی . دەخرێتە ئەو پەڕی مەترسیەوەزۆر بە شێوەیەکی هاوواڵتیان گیانی موسڵ چڕتردەبێتەوە، بۆ ئازادکردنەوەی شەڕوپێکدادان لەو کاتەی 

کە ژمارەیەکی لەو گەڕەکەی ژمارەیەکی زۆر لە ڕێزی هاوواڵتیان مردنی ڕاپۆرتیان کرد لە بارەی نێودەوڵەتی ناوخۆیی و ڕاگەیاندنی ئادار، ی ٣٢
 نازاندرێت. هێشتا قوربانیەکان ژمارەی تەواوی هۆکار و ئەل ئەغوات ئەل جەدیدە. لە موسڵ، لە ڕۆژئاوای دانیشتوانی تێدایە چڕی 

 
تشرینی ی ٩٢ئۆپەراسیۆنی موسڵ لە ڕۆژی دەستپێکی لەو کاتەوەی ئاوارەکان کۆی ژمارەی ئاوارەبوون، گوێرەی تۆماری بەدواداچوونی بە 

بۆ زێدی گەڕاونەتەوە کەس  76,000لەگەڵ زیاتر لە هەرچەندە، خێزان(.  58,000کە دەکاتە )تێپەڕاندووە کەسی  350,000، ٣١٩٢ی یەکەم

1,138,700 

ەس لە دەرەوەی ک

ئاو و هاوکاری  کانخێوەتگە

 پاك و و خاوێنکردنەوە

 وەرگرتووە انخاوێنی

ی تشرینی ٧١)لەوەتەی 

 یەکەم(

669,800 
پێداویستیەکانی  کەس 

میکانیزمی تەنگەتاوی 

بەهاناوەچوونی بەپەلەیان 

ی ٩٢)لەوەتەی  وەرگرتووە

 تشرینی یەکەم(

604,700 
پزیشکی  ڕاوێژکردنەکانی

دابین کراون )لەوەتەی 
ی تشرینی یەکەم(٩٢  

279,000 
کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون 

 موسڵ قەیرانی بەهۆی 

366,000 
هاوکاری پاراستنیان کەس 

وەرگرتووە لەو کاتەوەی 

    تشرینی یەکەمی ٧١

3,215 
 ی خزمەتگوزاری تەواوشوێن

بۆ لەبەردەستدان لە ئێستادا 
لە ناو بەپەلە بەکارهێنانی 

خێوەتگەکان و شوێنە 
  تەنگەتاویەکان
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حکومەتی عێراقیەوە ژمارەکانی کە لەالیەن بە گوێرەی لە ئاوارەییدان. لە ئێستادا خێزان(  46,500کەس کە دەکاتە ) 279,000لە زیاتر خۆیان، 
 ئاوارەبوون.  ٣١٩٢شوباتی ی ٩١لەو کاتەوەی موسڵ لە ڕۆژئاوای  نهابەتەکەس  220,000خەمالندنێکی وەرگیراون، 

 
لە باکور، بەتایبەتی ڕۆژهەاڵت و لە ناوچەکانی بەردەوامە شاری موسڵ گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ ڕاپۆرتیان کردووە کە هاوکاران هەروەها 

 خازر. حەسەن شام و قەیماوە و  نەرگیزلە وخێوەتگەکانی 
 

ئاویش هەروەها ئاوارەکان، و بۆ پشکنینی حەمام عەلیل شوێنی ەنە تازە دەگئەو ئاوارانەی کە بۆ ئاو دابەشکراون تەنگەتاویەکانی خۆراك و پاکێجە 
میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە ئۆپەراسیۆنی موسڵ، هاوکارانی دەستپێکی لەو کاتەوەی ئاوارەکان. دابەشکراوە لە خاڵەکانی کۆبوونەوەی 

 منداڵ.  430,358کەس، لەوانە  782,469دابەشکردووە بەسەر پێداویستیە تەنگەتاویەکانیان 
 

خۆراك: پێداویستیە خێراکانی  4,000خۆراکی ووشك و پارچەی  15,800 بۆ دابەشکردنی ڕاپۆرتی کردووە کۆچ و کۆچبەرانوەزارەتی 
خۆراك پارچەکانی  250ئەل زهور، حی ئەل مەسرەف و لە  خۆراكپارچەکانی  250جەدعە، خۆراکی ووشك لە خێوەتگەی پارچەکانی  10,000

ئامادەکردنی ئەم لە ماوەی دهۆك، خێراکانی خۆراك لە  پێداویستیە 4,000و لە هەولێر، خۆراك پارچەکانی  300سلێمانی،  5,000لە نەمرود، 
 ڕاپۆرتە. 

 
بۆ پڕکردنەوەی مرۆیی کردووە کە توانایان زیاد بکەن وای لە هاوکارانی موسڵەوە ڕادەکەن لە ڕۆژئاوای ئەو کەسانەی کە بەردەوامی لێشاوی 

بۆ بەرجەستەکرابوون خزمەتگوزاری تەواو شوێنی  3,215ئادار، ی ٣٢لە شەوی زیان پێگەیشتوو. خەڵکانی پێویستیە فشارکراوەکانی 
پالنیان بۆ شوێن فراوانکردنی خێوەتگەی زیاتر و بنیاتنانی ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. باکور و ناوچەکانی نیشتەجێکردنی بەپەلەی ئاوارەکان لە 

هاوکارێك شوێنە تەنگەتاویەکان.و  خێوەتگەکان لە سەرانسەری خێراتر دەکرێن خاوێن کردنەوە ئاو و خزمەتگوزاریەکانی چەسپکردنی دانراوە، و 
ئاوارە و  60,000زیاتر لە حەمام عەلیل دوورە بۆ شارۆچکەی لە باشوری کیلۆمەتر  ٩١، کە ٣ئەل سەالمیە نوێ، خێوەتگەیەکی دەستی کردووە بە 
 شوێن.  10,000بۆ دابین کردنی پالنی بۆ دانراوە خێوەتگەکە تەواو دەکرێت، کاتێك شوێنی هەبێت.  5,000کە پێشبینی دەکرێت 

 
موسڵ دەستی لە ڕۆژئاوای ئۆپەراسیۆنی موسڵ لەو کاتەوەی موسڵ بە بەرزی دەمێننەوە. لە سەرانسەری زەبری دەروونی قوربانیانی ڕێژەی 

کە پەیوەندیان بە ملمالنێکەوە هەیە بریندارانی بۆ زەبری دەروونی سەقامگیرکردنی خاڵەکانی خزمەتگوزاریەکانی شوبات، ی ٩١پێکردووە لە ڕۆژی 
یەکەمی تشرینی ی ٩٢لە نێوان زەبری دەروونی بۆ حاڵەتەکانی بۆ نەخۆشخانە  ڕەوانەکردنحاڵەتەکانی ژمارەی کۆی گشتی زۆر داوایان لەسەرە. 

 ڕۆژئاوای موسڵ لەوەتەی مانگی شوبات. لەالی حاڵەت بەتەنها  1,543حاڵەت بوو، لەوانە  6,067 ،٣١٩٢ئاداری ی ٣٢و  ٣١٩٢
 

لە بەشێکی زەبری دەروونی  هاوبەش لە کردنەوەیپڕۆژەیەکی کە تەواوکردنی ڕایانگەیاند ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، هاوکاران لە ماوەی 
بەم ئامێریش گەیاندنی و تەنگەتاوی منداڵبوونی بەشی وەردەگرێت لەالی ڕۆژئاوای موسڵ. نەخۆشەکان ئێستا عەتبە، کە مەیدانی نەخۆشخانەی 

 زووانە دەست پێدەکات. 
 

 مرۆیی  چوونیبەهاناوە

 بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەچوونی

  ویستیەکان:پێ 

  بۆ حەمام عەلیل پشکنینی شوێنی موسڵەوە لە ڕێگەی لە ڕۆژئاوای بەردەوامن ئاوارەبوونەکان
ئەو زۆربەی بنکەی ئاسمانی گەیارە. شوێنی تەنگەتاوی جەدعە و حەسەن شام و خازر و خێوەتگەکانی 

کۆمەڵگاکان لە گۆگجەلی لەالیەن لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ و ئەوانیش کە تازە دەگەن خێزانانەی 
و لە شوێنی پشکنینی ئاوارەکان میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە وەردەگرن خۆراك و ئاو لە پێداویستیەکانی  خێزانانەکاننیشتەجێکراون. 

وێنی و پێداویستیەکانی خا پاك وپێداویستیەکانی لەوانە وەردەگرن، کە ئەویش تیایدا  میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەتەواوی پێداویستی 
 شوێنە تەنگەتاویەکان.  و ئافرەتان، لە ناو خێوەتگەکان

 بەهاناوەچوون:  

 ،تەنگەتاویان پێداویستیەکانی  27,251 هاوکارانی کاروباری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
، کە نزیکەی کەس 103,494منداڵ.   84,494کەس، لەوانە 26,004کەس کە سوود دەگەێنێت بە 153,626دابەشکردووە بەسەر

ئەو کەسانە پێكدێنن کە هاوکاریان کراوە، وە پێداویستیەکانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەیان وەرگرتووە لە شوێنی حەمام  67لەسەدا 
تەنگەتاوی بنکەی ئاسمانی گەیارە و حاج عەلی  لە شوێنی کەس 16,690خێوەتگە، دوابەدوای ئەویش لە عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان و

  4,962 ؛کەس لە خاڵی پشکنینی ئەل عەقرەب   11,310لە خاڵی پشکنینی تەل کەیسوم؛  کەسیش 12,372؛ ٤و خێوەتگەی جەدعە 
شێخ یونیس. ئەوانی  کەس لە  1,200، مامونکەس لە   2,100،نەرگیزلەخێوەتگەی  کەس لە3,238؛ و خازرکەس لە خێوەتگەی 

 کەس(.  50و لە ئەباچی )کەسە(  24دیبەگە کە )لە خێوەتگەی تریش 
 
 

782,469 
کەس هاوکاری کراون بە 

پێدانی پێداویستیەکانی 
بەهاناوەچوونی میکانیزمی 
ی ٩٢ی وەتەکا بەپەلە لەو

 یەکەمتشرینی 
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 پێداویستیەکانی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەر ، هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەاسیۆنی موسڵرو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەلە 

، ئەگەری هەیە هەندێك لەو کەسانە هاوکاری میکانیزمی چەند جارە بەهۆی ئاوارەبوونی. منداڵ  430,358کەس لەوانە  782,469

 .وەرگرتبێت بەپەلەیان زیاتر لە جارێكبەهاناوەچوونی 

  بۆ ماوەی هەفتەیەك، کە پێك دێت لە  بێت هەر خێزانێك کۆمەککردنیهەرپێداویستیەکی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە کە بڕیاروایە بۆ

لیتری ئاوی  12کیلۆگرام لە پارچەکانی خۆراکی بەهاناوەچوونی بەپەلە، پێداویستیەکی پاك و خاوێنی و پێداویستیەکی ئافرەتان،   6.4

  خواردنەوەی لە بوتڵکراو و هەڵگرێکی ئاو.

 وەرگرتووە. پاکێجەکانی تەنگەتاوی فرە کەرتیان کەس   19,170، ٧١١٢ی شوباتی ١٩ڕۆژی  لەو کاتەوەی 

  

   :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

 ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت.  وکەهیچ شتێکی بەرچاو نیە تاو 

 

 هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە 

 :پێویستیەکان

 256,884لە ئێستادا لە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان خێزان(  42,814) کەس

نیشتەجێکراون، لەگەڵ ئەو ئاوارانەی کە ماونەتەوە لە ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان و شوێنە نافەرمیەکان 

   ژیان دەگوزەرێنن. 

  کە کەس  6,000بۆ  5,000تێکڕای ڕۆژانە هێشتا بەردەوامە، لەگەڵ  ڕۆژئاوای موسڵئاوارەبوون لە

بنیاتنانی زۆر کەمە، هێشتا ڕۆژهەاڵت ڕۆژئاوا و ناوچەی توانا لە لەو کاتەی  .دەچنە ناو خێوەتگەکان

کرێت باکور تاکو بناوچەی توانا لە خێوەتگەی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە بانگەشە دەکەن بۆ  هەماهەنگیهاوکارانی بەردەوامە،  زیاتر

 . بەکاربهێندرێت
  

 ەهاناوەچوون:ب

  لەپێشینەی هەڵسەنگاندنی ئامێری لە ڕێگەی زیادکردووە ژمارەی هەڵسەنگاندنەکانیان بەڕێوەبردنی خێوەتگە هەماهەنگی و هاوکارانی

نافەرمیەکان. لە دامەزراوە پێویستیە لەپێشینەکان شاری موسڵ بۆ دەستنیشان کردنی دەوروبەری لە ناوچەکانی شوێنەکە بەخێرایی مەترسی 

 ئەنجام درابوون. مەترسی شوێن لەپێشینەی هەڵسەنگاندنی  ٤٤ڕابردوودا، لە هەفتەی 

  بۆ بەکاربهێندرێن ی ئێستا هەیە ئێستا کە لە خێوەتگەکانلە پێشنیارکردن کە هەموو توانای خێوەتگە بەردەوامە هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی

 بەردەوامە. بنیاتنان و زیاتر خێوەتگەی دیاریکردنی موسڵ لەو کاتەی ڕۆژئاوای الی ئاوارەکانی 

 حەسەن شام و حەمام عەلیل ی، حاج عەلن لە بنیاتناU2  پێشبینی زیاتر بۆ نیشتەجێکردنی ئەو خەڵکە. توانای بەردەوامە بۆ دروستکردنی

 کەش و هەوا ڕێگە بدات. بارودۆخەکانی ئەگەر هێندرێت ببەدەست ژمارەیەکی بەرچاو لە توانا لە ماوەی هەفتەی داهاتوودا، دەکرێت کە 

 لەو کاتەی ئاوارەبوون لە ناوچەکانی دەرەوەی خێوەتگە بەردەوام لە زیادبوونە، هاوکارانی هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە توانیویانە 

تاکو بە هانای  گروپکە لە دامەزراوە نافەرمیەکان ژیان دەگوزەرێنن بۆ هاوکارانی  و ڕەوانەیان بکەن ئەو خێزانانە بکەن یدەستنیشان

 کانیانەوە بچن. پێویستیە
  

 ڕێگریەکان:ۆشاییەکان و ب

  گەیشتن بە لە بەرەنگاریەکان کەش و هەوا بەردەوامە لە دروستی کردنی بارودۆخەکانی پێچەوانەبوونەوەی و ئاوارەبوون ڕێژەی زۆری

پانزە ڕۆژی تر. بە دوابخرێت پێشبینی دەکرێت شوێنی لەپێشینە لە حەڤدە شوێن بەرجەستەبوونی بوونی زیادخێوەتگە. بنیاتنانی ئامانجەکانی 

 بارودۆخەکانی کەش و هەواوە. بەهۆی پێگەیشتووە کە زۆر زیانیان چەسپکردنی ڕەشماڵ بریتین لەو چااڵکیانەی و کاری ژێرخان 

  حەسەن شام و  ٧حەمام عەلیل ناو خێوەتگەکانی بنیاتنان لەU2  بە ئیش و بۆ گەیشتن بارانە بەلێزمەکان. هەوڵەکان دراون بەهۆی دواخراوە

 دواخستنی نەزاندراو. کار لەگەڵ 

  کە بۆ ماوەیەکی بۆ ئەو خێزانانەی تەرخان دەکرێن کە ماونەتەوە ئەو ڕەشمااڵنەی ئێستا پڕبۆتەوە، لەگەڵ گەیارە بنکەی ئاسمانی خێوەتگەی

 ژیان دەگوزەرێنن. لە ناو هۆڵەکان کاتی 

 تاکو بتوانێت  یەکارەباتەوالێت و حەمامە، پەرژینلێدان و ئاسانکاریەکانی  تازەکردنەوەی بەپێویستی  بەردەوامسەالمیە  ئەل خێوەتگەی

 گەڵ ستاندەرە نێودەوڵەتیەکان.لەگونجاو بێت 
  

 

 

 

 

 

 

3,215  
 شوێن لەبەردەستدان بۆ

 لە ناو بەپەلەبەکارهێنانی 
خێوەتگەکان و شوێنە 

 تەنگەتاویەکان
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 پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان 

 پێویستیەکان:

  ناوەوە و دەرەوەی  دامەزراوەکانی خەڵکی لەموسڵ، ڕۆژئاوای زیادبوونی ئاوارەبوون لەالی بەهۆی

لەوانە ئەمانەش تیایاندا پەناگەی گونجاوە. کەل و پەلە ناخۆراکیەکان و بە خێوەتگە بەردەوام پێویستیان 

کە لەگەڵ خێزانە خانە خۆییەکان ئەو کەسانەشی اتیدا نیشتەجێن، کە لە پەناگەی ک خێزانە ئاوارانەیئەو 

 کەسانی تری زیان پێگەیشتوو لە وێ دەمێننەوە یان دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان. و دەمێننەوە، 

 بەهاناوەچوون: 

  وەرزی کەل و پەلەکانی ان، لەوانە یان پێداویستیە بچووکەککەل و پەلە ناخۆراکیەکان پێداویستیەکانی  4,910ئەم هەفتەیە، لە ماوەی

 دابەش کرابوون. تان، زس

 110,400  خێوەتگە. لە دامەزراوەکانی دەرەوەی بەسەر خێزانە زیان پێگەیشتووەکان دابەشکرابوون سووتەمەنی لیتری 

 خێزان هاوکاری کراون بە پێدانی کەل و پەلە تەواوکاریەکانی   86,402، کۆی گشتی ٧١١٢ی تشرینی یەکەمی ١٢ڕۆژی  کاتەوەی لەو

، پێداویستیەکانی المپاکان ،قوماشی مشەمما، بەتانیەکان، کانفەرشەکۆمەکیەکانی  ، وەکو و کەل و پەلە ناخۆراکیەکانی تری وەرزی

  تەباخەکان و گەرمکەرەوەکان.  ،سەتڵە پالستیکەکان لێفەکان،گالۆنەکان، پاك و خاوێنی،  ، پێداویستیەکانیچێشخانە

 گەڕەکی لە دەوروبەری ام درابوون دابەشکردنەکانی دەرەوەی خێوەتگە لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت ئەنج

 قوەیساتی موسڵ و لە حەمام عەلیل. 

 پێداویستیەکانی  30,349پێداویستیەکانی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان لەوانە  112,816لەو کاتەوەی دەستپێکی بەهاناوەچوون، کۆی گشتی

هاوکاری گەیاندۆتە  کە ئەمەش پێداویستیە سەرەکیەکانی کەل و پەلی ناخۆراکی دابەشکرابوون،  82,467کەل و پەلی ناخۆراکی گەڕۆك و

پێداویستیەکانی کەل و پەلە سەرەکیەکانی وەرزی زستان لەوانە   31,681کەس. لەگەڵ ئەوەشدا، کۆی گشتی   669,840زیاتر لە 

کەس، زیاتر لە  190,000گەرمکەرەوەکان، فەرشە گەرمەکان و گالۆنەکانی سووتەمەنی دابەشکرابوون، هاوکاری گەیاندۆتە زیاتر لە 

  پێداویستیەکانی جل و بەرگ ئەوانیش دابەشکراون.   116,270

  حاج عەلی. بنکەی ئاسمانی گەیارە و لە ناو خێوەتگەکانی ڕەشماڵ چەسپ کرابوون  1,260ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لە ماوەی 

  ڕەشماڵی خێزانی تاوەکو ئێستا دانراون بۆ دابین کردنی پەناگە لە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان بۆ نزیکەی   43,519کۆی گشتی

پێداویستیەکانی داپۆشینی پەناگەی تەنگەتاوی دابەشکراون   9,288وپێداویستیەکانی پەناگەی تەنگەتاوی  8,262کەس، لەگەڵ  261,000

  کەس.   105,300ی تشرینی یەکەم، کە سوود دەگەێنێت بە نزیکەی ١٢لەو کاتەوەی 

 و هەوا و هاوکاری وەرزیانە لەگەڵ  گروپەکە ئامادەکاری دەکات بۆ بەهاناوەچوونی وەرزی هاوینە. ڕێنموونی کردنی تەکنیکی لەسەر کەش

 هاوکاران بەشداری پێکرابوو بۆ لەبەرچاوگرتنیان لە پالنەکانیان. 

  ڕێگریەك وەکو ڕاپۆرت کردن و بەڕێوەبردنی زانیاری مێزگەردی بۆ ناو 'زانیاری چااڵکی' بەهاناوەچوونەکان بۆ موسڵ ڕاپۆرتکردنی

 بەستوو.  ێقەبارەکردنی بەهاناوەچوونی پشتپدەمێنێتەوە بۆ 

 

 :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

  ی و تواناکان کان وسەرچاوە کە، ەهەماهەنگیبەرەنگاربوونەوەی ژینگەیەکی  کە موسڵەوە،زیادبوونی ئاوارەبوون لە ڕۆژئاوای بەهۆی

کە زۆرترین ی ئەو دانیشتوانانەی پێویستیەکانو دابین کردنی ئاوارەکان بەدواداچوون بۆ ژمارە و شوێنەکانی بە ووردی ، ماندوو کردوون

  زیاتر ئەستەم دەبن. زیانیان پێگەیشتووە 

  ئەمن و ئاسایشی خۆراك  

 :پێویستیەکان

  خێزانە ئاوارەکان، ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان

پێبگەێندرێت، پێویستیان بە خۆراکی ئامادەکراوە بۆ خواردن دوابەدوای ئەویش و پارچەکانی خۆراکی 

 ووشكە لە کاتی گەیشتنیان بە شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان و خێوەتگەکان.  

 دەرفەتە لەبارەیڕاپۆرت دەکەن  ، خێزانەکاندەستیان پێبگەێندرێت چانەی کە تازە دەتواندرێتناو ولە 

   .خۆراكدابەشکردنی گشتی سیستەمی دەستیان ناگات بە  کەسهەندێك و ،ژیان و گوزەران سنوردارەکانی

 :بەهاناوەچوون

 خێزان  1,000 کەس(.  42,095خێزان )  8,419دابەشکردووە بەسەرهاوکاران پارچەکانی خۆراکی ووشکیان  ،هەفتەیە لە ماوەی ئەم
 7,415)خێزان  1,483چەمەکۆر، کەس( لە  6,560خێزان ) 1,312بنکەی ئاسمانی گەیارە، تەنگەتاوی کەس( لە شوێنی  5,000کە )

کەس( لە  4,810)خێزان  962حەمام عەلیل، کەس( لە شوێنی تەنگەتاوی  5,000)خێزان  1,000حاج عەلی، لە خێوەتگەی کەس( 
، ٣جەدعە کەس( لە خێوەتگەی  2,740)خێزان  U3، 548حەسەن شام کەس( لە  220خێزان ) M2 ،44حەسەن شام خێوەتگەی 

 . M1لە خازر  کەس( 8,735)خێزان  1,747و ، ٢جەدعەکەس( کە خێوەتگەی  1,615)خێزان  323

669,840 
 کەس هاوکاری کراون بە پێدانی

کەل و پەلە  پێداویستیەکانی
ی ٩٢ناخۆراکیەکان لەوەتەی 
 تشرینی یەکەم 

42,095 
بە هاوکاری کراون کەس 
 یخۆراك پارچەکانی پێدانی
 –٩١ نێوان لە ەڕۆژ ٢١

  ٣١٩٢ ئاداری ی٣٢
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  بەسەر دابەشکرابوون خۆراکی تەنگەتاوی ئامادەکراو بۆ خواردن ڕاپۆرتیان کردووە کە پارچەکانی هاوکاران ئەم هەفتەیە، لە ماوەی
خێزان  1,025و ،مامونگەڕەکی لە  کەس( 4,125خێزان )  825جام درابوون بۆ. دابەشکردنەکان ئەنکەس(  9,250خێزان )  1,850

  . شهداءگەڕەکی لە کەس( 51,25)
  

  بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:

  بۆ  ناو خێوەتگەکان، و نەبوونی شوێن لە نەینەواڕێگریەکان لەسەر جوالنەوەی مەڕومااڵت لە نێوان پارێزگاکانی هەولێر و بەهۆی
  خێوەتگەکان.  ناو بگوازرێنەوە بۆ بەنیازنین یان ناتوانن لە ئاوارەکان هەندێك، مەڕومااڵت

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

  ئەو کەسانەی کە داواکراوە لەالیەن چاودێری تەندروستی سەرەتایی خزمەتگوزاریەکانی دابین کردنی
وەکو پێویستیەکی لەپێشینە  دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێتتازە زیانیان پێگەیشتووە لەو ناوچانەی کە 

 . دەمێنێتەوە

 :بەهاناوەچوون

 8,239ڕاوێژ لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە. لەو ژمارەیە،   27,471هاوکارانی تەندروستی ڕاپۆرتیان کردووە بۆ کۆی گشتی 
 ساڵی ئەنجام درابوون.  ٢ڕاوێژ بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی 

  ڕەوانەکردنەکانی تەنگەتاوی ئەنجام  350 ڕاوێژی چاودێری تەندروستی ئافرەتانی دووگیان ڕاپۆرت کرابوون و  2,907هەفتەیە،لەم
ڕاوێژ بۆ  201 .لە دایكبوونهەبوو بە دووگیانی یان ئاڵۆزیەکان لە ماوەی  انحالەتی ڕەوانەکردن کە پەیوەندی  64درابوون، لەوانە

           کۆمەاڵیەتی ئەنجام درابوون. تەندروستی دەروونی یان هاوکاری دەروونی و

 بۆ ئەو مندااڵنەی تەمەنیان لە  بەڕێوەبردرابوونو سۆریکە  کوتانەکانی ئیفلیجی  4,230گشتی، کۆی لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
   ساڵیەوەیە. ٩٢خوار 

 ە بتەندروستی جیهانی ڕێکخراوی  لەالیەن بەخشرابوونئەساسی تەواو و بە ئامێرەوە بۆ چاودێری تەندروستی سەرەتایی  کەرەڤانە بە دوو
 . شوێنی ئەلبو سەیف بۆ کۆبوونەوەی ئاوارەکاننەینەوا بۆ هاوکاری کردنی بەڕێوەبەرایەتی 

  تەندروستی جیهانیەوە، بە هاوکاری لەالیەن لەالیەن ڕێکخراوی پانزە ئۆتۆمبێڵی فریاکەوتن بە ئامێری تەواوەوە هێنراونەتەوە ناو وواڵت
لە ڕۆژئاوای  زەبری نادەروونیزەبری دەروونی و  پزیشکی تەنگەتاویەکانی بەهاناوەچوونیگروپی کەل و پەلەوە، بۆ بەهێزکردنی 

 موسڵ. 

  دەستی کردووە بە ئێستا کاردەکات و ئەل عەقرەب، دەکەوێتە نزیك خاڵی پشکنینی کە عەتبە بۆ زەبری دەروونی، مەیدانی نەخۆشخانەی
 ەوە.  ٣١٩٢ئاداری ی ٣٢لە ڕۆژی نەخۆشەکانی کە زەبری دەروونیان هەیە وەرگرتنی 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  شاری موسڵ. دەرەوەی  بۆ زەبری دەروونیحاڵەتەکانی بۆ ڕەوانەکردنی و ئۆتۆمبێڵەکانی فریاکەوتن سووتەمەنی لە کورتهێنانێك هەیە 

  بە کەمی دەمێنێتەوە. نەینەوا پارێزگای لە ناو خودی نەخۆش چاودێری پزیشکی بۆ دابین کردنی تەندروستی کارمەندانی توانای 

  کێشەیەك. بریتی یە لە هێشتا نەشتەرگەری دوای چاودێری توانای گونجاو لە نەبوونی 

    

 ئاو و خاوێنکردنەوەی ئاوەڕۆکان و پاك و خاوێنی 

 :پێویستیەکان 

  لە ڕێگەی هاوکارانیەوە، گروپەکە پڕۆسەی چەسپکردنی ئاسانکاریەکانی تەوالێت و حەمامی لە شوێنی
فراوانکراوی تەنگەتاوی بنکەی ئاسمانی گەیارە خێراتر کردووە. چەسپکردنی ئاسانکاریەکانی تەوالێت 

ە لەوانەیە لە شوێن، و ئەوەشی کە دەمێنێتەو 3,700تەواو دەبێت بۆ  هەفتەی داهاتووداو حەمام لە 
و بەڕێوەبردن لەالیەن ڕێکخراوی یونیسێفەوە ئەنجام  ئیش و کارەکانی نیسان تەواوبکرێت. ٩١

 دەدرێت بۆ تەواوی خێوەتگەکە. 

 موسڵ زیانی پێگەیشتبووووێستگەی چارەسەرکردنی ئاوی ئەل سەحرون لە ڕۆژهەاڵتی  مۆلیدەکەی .
 ەکانی بەزوەیە لە ڕێگەی تانکەرەکانی ئاوەوە. خەڵکی لە ئێستادا ئاویان بۆ دابین کراوە لە بیر

 بۆ شاری موسڵ ئاوی هەڵگیراویان ڕۆژهەاڵتی دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە  تازەکە ناوچەکان لەو ناوچانەی ژمارەی  هەرچەندە
ئەویش پاشماوە بەڕێوەبردنی بە ناتەواوی دەمێنێتەوە. ئاوی خواردنەوەی خاوێن دابین کردنی تانکەرەکانی ئاوەوە، لە ڕێگەی دابین کراوە 
 ناوچانە.  لەم ی بەرچاوپێویستیەكبریتی یە لە 

 
 

604,738 

 ڕاوێژکردنەکانیکەس 
وەرگرتووە  تەندروستیان

ی تشرینی یەکەم٩٢ەتەیلەو  

1,138,753 

دەرەوەی خێوەتگەکان لە  کەس

بە پێدانی هاوکاری کراون 

خاوێن کردنەوە هاوکاری ئاو و 

ی ٩٢لەوەتەی پاك و خاوێنی و 

٣١٩٢تشرینی یەکەمی   
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 :بەهاناوەچوون

  خزمەتگوزاریەکانی تەوالێت و حەمام وەردەگرن لەو خێوەتگایانەی ئێستا و خێزان(  39,528کە دەکاتە )ئاوارە   237,170نزیکەی
 گواستنەوەی ئاوارەکان. شوێنە کاتیەکانی 

  تازە دەکاتەوە لە خێوەتگەی تەوالێت و حەمام ئاسانکاریەکانی پاك و خاوێنی خاوێن کردنەوە و ئاو و گروپی ڕێگەی هاوکارێکەوە، لە
ئاوی لە لەگەڵ کە تەواوکارین ئاو دابین کراوە لە ڕێگەی تانکەری ئاو و . شوێن 4,000بۆ حەمام عەلیلی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران 

  ئاو لە ناوچەکەدا. چارەسەرکردنی پەیوەندیدار بە ووێستگەی کێشەکانی بەهۆی بوتڵکراو 

  حەمام لە سەنتەری زیاتری خاوێن کردنەوەی دابین کردووە ئاسانکاریەکانی خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی گروپی ئاو و هاوکارانی
 ئەو شوێنانە دەکات.چاککردنەوەی کاری بەڕێوەبردن و بە بەردەوامی و ئاوارەکان وەرگرتنی عەلیل بۆ 

  لە خێوەتگەی ئەل سەالمیەی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران، هاوکاران لە ئامادەباشیدان بۆ تازەکردنەوەی ئاسانکاریەکانی تەوالێت و حەمام
 شوێن. 2,500بۆ 

  شوێن.  7,500بۆ بۆ تەواوی خێوەتگەکە تەوالێت و حەمام ئاسانکاریەکانی بۆ دابین کردنی کاردەکەن سێ لە هاوکاران حاج عەلی، لە
 کە هاتوونەیە پێشەوە.  بارودۆخە خراپەکانی کەش و هەوابەهۆی کەم دواکەوتنێکی تەواودەکرێت لە هەفتەی داهاتوودا، ئیش و کار 

  فراوانکردنی شوێن.  2,100پێویستیەکانی بۆ پڕکردنەوەی دەستی بەکار کردووە حاج عەلی ئاوی چارەسەرکردنی ووێستگەی تۆڕی
 شوێن.  2,400پێویستیەکانی بۆ پڕکردنەوەی بەردەوامە تۆڕەکە 

  ئاو و خاوێن کردنەوە گروپی ەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران، هاوکارێکی ڕێکخراوی کۆمیسیاری بااڵی نحەمام عەلیلی خێوەتگەی لە
 شوێن.  5,000چەسپ دەکات بۆ تەوالێت و حەمام ئاسانکاریەکانی پاك و خاوێنی و 

  ڕۆژهەاڵتی باکوری کە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت بۆ ئەم دواییانە بۆ الدێیەکانی ئاوی خواردنەوەی خاوێن خراوەتە تانکەری ئاوەوە
لە تەلکێف و الدێ، لەوانە  ٩١کەس لە  11,467تاوەکو ئەمرۆ، نزیکەی کانوونی دووەم. ی ٣٢لە ڕۆژی کە دەستی پێکرد موسڵ 

 لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ لە پڕۆسەدایە. بیرە قوڵەکانی تازەش کردنی وەرگرتووە. دەستنیشان مەتر سێجایان  837قەبارەی کۆی بڕی ئەلحقول 

  ئاوی خواردنەوەی خاوێن دەخرێتە تانکەری ئاوەوە لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ ئێستا لەگەڵ هاوکارێکی تر ئاوی خواردنەوەی خاوێن دابین
گەڕەکی  ٩٣دەکەن لە بیرەکانی بەزوەیە بەهۆی ئەوەی کە ووێستگەی چارەسەرکردنی ئاوی ئەل سەحرون زیانی پێگەیشتووە و ئاوی بۆ 

گەڕەك ئێستا دەستیان دەگات بە ئاوی خواردنەوەی  ٣٢مەتر سێجا. نزیکەی  1,000بە قەبارەی  ڕۆژانەای موسڵ دابین دەکرد بە تێکڕ
   مەتر سێجا کە ڕۆژانە دابین دەکرێت. 2,300خاوێن، لەگەڵ بە تێكڕای قەبارەی 

 ،الدێیانەی کە زیانێکی زۆریان  تەنها ئەوئاو خستنە ناو تانکەر بۆ مەبەستی دەستیان کردووە بە هاوکاران  وەکو قەبارەیەکی کاتی
جۆرێتی ئاو تاقیکراوەتەوە قوەیسات لە بیرێکی قوڵەوە لە شەالالت لە ڕۆژهەاڵتی موسڵەوە. پێگەیشتووە لەوانە لە تەلکێف، تەلەسقۆف و 

حەبەکانی یونیسێف ئاو، ڕێکخراوی لەگەڵ ئەوەشدا بۆ تانکەری ئەنجامەکەی قبوڵکراوە. و ، تاقیکردنەوەی بەکتریا و کیمیاییبۆ هەردوو 
 بیرەکانەوە دێن. ئاو کە لە بۆ باشترکردنی جۆرێتی تەندروستی سەرەتایی دابەشکردووە بەسەر سەنتەرەکانی کلۆری 

  شوێن  564و ئامادەکراون شوێنە تەنگەتاویەکان و خێوەتگەکان لەسەرانسەری تەوالێت و حەمام شوێنی ئامادەکراوی  53,313نزیکەی
 ئاوارە.  323,262بۆ ئەگەری خزمەتکردنی گواستنەوەی ئاوارەکان، لە شوێنە کاتیەکانی 

  ی تەواوکراوە، و ئێستا کاردەکات 100شوێن لە شوێنی تەنگەتاوی حاج عەلی لەسەدا  2,100چەسپکردنی تۆڕی ئاوی بۆڕی بۆ یەکەم
 بۆ پڕکردنەوەی داواکاریەکانی ئاوی خواردنەوەی. 

  تدارانی ئەل سەالمیە هەڵسەنگاندنی بۆکراوە و هاوکارانی گروپ لە ئامادە باشیدان بۆ ڕێگەدان لەالیەن دەسەاڵخێوەتگەی شوێنە تازەکانی
 لەم بارەیەوە. نیگەران

 

 

 : بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  تاکو بە هاوکاران بۆ ڕێگە دان بەپەلە دەمێنێتەوە چارەسەرکردنی ئاو ووێستگەکانی بۆ نۆژەنکردنەوەی پاڵپشتی کردنی دارایی
ڕۆژئاوای نۆ ووێستگە لە ڕۆژهەاڵت و شوێنەکان، ناوەکان و توانای نەخشە دانانی ئاوی هەڵگیراوی بەردەوام.  هەبێت بەدەستگەیشتن 

بۆ هاوکاران گفتوگۆیەکان لەسەر دەستنیشان کردنی ئاوی موسڵ، و لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی زانیاریەکان لەگەڵ تازەکراوەتەوە موسڵ 
 بەردەوامە. بەپەلە نۆژەنکردنەوەی  کارەکانی هاوکاری کردن لە

  لە ڕۆژهەاڵتی ڕاپۆرت کراون لە ناو قوتابخانەکان خاوێن کردنەوە بەرچاوەکانی کە پەیوەندیان هەیە بە ئاو و ئاسانکاریەکانی کێشە
 . تەوالێت و حەمامەکانککردنەوەی بەپەلەی لە چاهاوکاران بۆ دڵنیابوون دەگەڕێت بەدوای گروپەکە موسڵ. 

  کۆکردنەوەی زبڵ و خاشاك و فڕێدانی بەسەالمەتی بریتین لە کێشە بەرچاوەکان لە ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ. گروپەکە لە گفتوگۆدایە بۆ
 لە ئەستۆبگرن بۆ بەڕێوەبردنی پاشماوە.  بەرپرسیارێتیەکاندەستنیشانکردنی هاوکاران تاکو 

  گەیارە و بنکەی ئاسمانی تەنگەتاوی فراوانکراوی شوێنی ، حاج عەلیتەنگەتاوی شوێنی کێشەکان دەبنەوە لە دووچاری هاوکاران
    .خێرائیش و کاری بە گەیاندووە زیانی  ئەمەش  باران، کەبەردەوامی بەهۆی حەمام عەلیل خێوەتگەی 
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 پاراستن

 : پێویستیەکان

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

  خێزانەکان لە ژێر فشاربوون بەهۆی بارودۆخەکان کە زیانیان گەیاندووە بە کەرامەتیان و هەستی
دابین کردنی فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی و  و. هەروەها پێویستیەك هەیە بۆ زیادکردن سەالمەتیان

کۆمەاڵیەتی. هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی بۆ خێزانەکان پێویستە زیاتر بکرێت بە تایبەتی لە ناو 
 خێوەتگەی حەمام عەلیل. 

  پێگەیشتووە، بەتایبەتی بۆ کەسە بەتەمەنەکان، پێویستیە ئەنجام بدرێن بە زیادکردنی خزمەتگوزاریەکان بۆ ئەو کەسانەی کە زۆر زیانیان
 ڕۆژئاوای موسڵ وەردەگرن.   ئاوارەکانی کە  خێوەتگایانەی ئەو زووترین کات کە دەکرێت لە ناو

 وەی ئاوارەکان و پاراستنی پێویستیەکی بەهێز هەیە بۆ ڕێگری کردن لە جیابوونەوەی خێزان لە شوێنەکانی پشکنین و شوێنەکانی کاتی گواستنە
 خێزان لە ماوەی جوالنەوەکان. کارەکان بۆ ڕێگری کردن لە جیابوونەوەی خێزان پێویستە بەهێز بکرێت.  یەکگرتوویی

  .ژمارەیەکی گەلێك زۆری منداڵە تازە لەدایكبووەکان پێویستیان بە بڕوانامەی لەدایكبوون و کوتانە 

 ئەو ناوچانەی کە تازە  پاککردنەوەماددە تەقەمەنیە ژەهراویەکان و هەڵسەنگاندنەکانی مەترسی مین، ی پەروەردەبۆ هەیە  می بەردەواپێویستیەك
 دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت. 

 :بەهاناوەچوون

 کەس لەالیەن هاوکارانی پاراستنەوە هاوکاری کراون.     366,064ی تشرینی یەکەم،٩٢ کاتەوەی لەو     
 لەالیەن تیمە گەڕۆکەکانی پاراستنەوەهاوکاری کراون  کەس( 67,077) خێزان  13,168نزیکەی ی تشرینی یەکەم،٩٢ کاتەوەی لەو. 

تیمە گەڕۆکەکانی لەالیەن ڕەوانەکراون حاڵەت  13,722دەروونی و کۆمەاڵیەتی گشتی و هاوکاری بە پێدانی هاوکاری کراون  کەس 21,450
 تایبەت. هاوکاری بۆ وەرگرتنی پاراستنەوە 

 1,636هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە، و (کوڕ 2,036کچ و2,373)منداڵ   4,409ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لە  
 ی تشرینی یەکەم٩٢لەو کاتەوەی  تووە.کوڕ فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگر  831کچ و  805منداڵ کە دەکاتە

کە دەکاتە  منداڵ  53,500.هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە کوڕ(  26,651کچ و  25,408دەکاتە ) کە منداڵ 52,131
 .هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووەکە فریاگوزاری سەرەتایی  کوڕ(  27,771کچ و 25,729)

 55 ( لە هەفتەی ڕابردوودا تۆمارکرابوون، بەمەش کۆی گشتی کوڕ 32وکچ  23کە دەکاتە ) منداڵی بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە خانەوادەکانیان
 ی تشرینی یەکەم. ٩٢( لەو کاتەوەی کوڕ 762کچ و 520کە دەکاتە ) منداڵ 1,282دەگاتە 

 11 گشتی  ، بەمەش کۆیبەیەکتر شادبوونەتەوە خێزانەکانیانلەگەڵ ( کوڕ 8کچ و3کە دەکاتە ) منداڵی بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە خانەوادەکانیان
 ی تشرینی یەکەم. ٩٢( لەو کاتەوەی کوڕ 390کچ و314کە دەکاتە ) منداڵ 704دەگاتە

 215 ( کە نیگەرانیەکانی پاراستنیان هەیە ڕەوانەکراون بۆ خزمەتگوزاریە تا 75کچ و 140منداڵ کە دەکاتە )یبەتەکان، بەمەش کۆی گشتی کوڕ
 ی تشرینی یەکەم. ٩٢کوڕ( لەو کاتەوەی   1,946کچ و 1,600منداڵ کە دەکاتە )  3,546دەگاتە

 لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی، زانیاری هاوکاری کراون بە پێدانی پیاو   95وکچ  414وئافرەت  537ماوەی ئەم هەفتەیە، لە 
توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی. خزمەتگوزاریەکان  لەبارەیکەمکردنەوەی مەترسی توندوتیژی و ئەو خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن 

هاوکاری ئافرەت   142و کچ  90.دابین کراون تیمە گەڕۆکەکانی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی لە 39 سەنتەری ئافرەتان و 7لە ڕێگەی 
ڕێگرتن و بەهاناوەچوونی توندوتیژی لەسەر هاوکارانی لەالیەن  وەرگرتووە اڵیەتیان وەرگرتووە یان ڕاوێژیان لەسەر قەیراندەروونی و کۆمە
پێداویستیەکانی ئافرەتان لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی دابەشکرابوون لەگەڵ زانیاری لەسەر لە   113. نزیکەی بنەمای ڕەگەزی

مەشقیان ئافرەت لە ئەندامانی کۆمەڵگا   237کچ و  192توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی.خزمەتگوزاریەکانی کە بەرجەستەن لەبارەی 
ووردبینی سەالمەتی ئەنجام درابوون بۆ  شەش. ردنیانڕەوانەکلەسەر ڕێگەگرتن لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی یان  پێکرابوو

دەستنیشانکردنی مەترسیەکانی ئاستی شوێن لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی و بانگەشەکردن بۆ ژینگەیەکی باشتری پاراستن بۆ 
   ئافرەتان و کچان. 

  گەیشتووە  دەستیانکە ، ڕۆژئاواباکور، لە ناوچەکانی  مینپەروەردە لەسەر مەترسی مین هەڵگرتنەوە بەردەوامن لە گەیاندنی کاری هاوکارانی
لە ماوەی ڕۆژهەاڵت. باکور و  ناوچەکانی لەناو خودی ان دابین کردووەپاککردنەوەیو تشرینی یەکەم ی ٩٢کەس لەو کاتەوەی  58,041 بە

هەڵسەنگاندنی  .گەیارەلە قەزای ئەنجام درابوون قوتابخانە  ٩٩ لەسەر کاریگەریهەڕەشە و هەڵسەنگاندنەکانی  لە٩٩ ،ڕابردووداهەفتەی 
هێزە عێراقیەکان ڕادەستی و البراون نەتەقێندراوەکان تەقەمەنیە کەمێك لە لەوێ کە ڕۆژهەاڵتی موسڵ، لە ناو خودی ئەنجام درابوون زیاتریش 

  و لە ناو ببرێن. فڕێ بدرێن تاکو کراون 
  

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

  بەهاناوەچوون. بۆ زیاترکردنی کاریگەری دەبێت لەسەر هەندێك لە هاوکاران لە پاڵپشتی کردنی دارایی بۆشاییەك 
  گەیشتنی بەردەوامی بەهۆی کە بەڕێوەببرێن ئەستەمە و زۆرن بۆ شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان ئاوارەکانی کە گواستراونەتەوە ژمارەی

بۆ حەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان لە شوێنی ئاوارەکان گواستنەوەی لە ڕێکخستنی بەرەنگاریەکان موسڵەوە. ڕۆژئاوای ئاوارەکان لەالی 

366,068 

هاوکاری پاراستنیان  کەس

ی ٩٢لەوەتەی وەرگرتووە 

 تشرینی یەکەم
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جیابوونەوەی بەتایبەتی کە زیانیان پێگەیشتووە و الوازن،  بۆ ئەو کەسانەیپاراستن مەترسیەکانی زیادبوونی دەبنە هۆی تر خێوەتگەکانی 
 زیاتری خێزان. 

  ئاستی بااڵتری نەی کە خاوەن پێداویستی تایبەتی و بۆ ئەو کەسانیە، خزمەتگوزاریەکان ڕەگەزی مێیان پەرستاری تەندروستی سەنتەرەکانی
 دەروونی. چاودێری دەروونی و کۆمەاڵیەتی یان 

  ،ەلەسەر انفشاری زۆری، وەڵ و جیابۆوە لە خانەوادەکانیانبێ هامندااڵنی بەڕێوەبەرانی حاڵەتی بەتایبەتی بەهاناوەچووانی توانا . 
  ڕۆژئاوا سنوردارن.لە ناو خودی ناوچەی ناوچە لە مین پاککردنەوەی هاوکارانی و  لەسەر مەترسی مین پەروەردەی باوەڕپێکراوهەبوونی 

 

 
 

 
 

 

 
 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  یان هەیەقوتابخانە کە تەمەنی و مندااڵنەیبریتین لەداڵ من  97,658،ئاوارەبوونئەو کەسانەی کە لە نێوان 
لە  منداڵ  60,261ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ وئەو مندااڵنە بریتین لەوانەی  لەسەدای 35 لەو ژمارەیە

ئاوارە  لەو کاتەی ئەم ژمارانە بە خێرایی زیاد دەکەن. ن ناگات بە هیچ جۆرێکی پەروەردەئێستادا دەستیا
  تازەکان بەردەوام لە ڕۆژئاوای موسڵەوە ڕادەکەن. 

 بەهاناوەچوون:

 ،کچ( بەشداری دەکەن لە بەرنامەکانی پەروەردە لە18,182کوڕ و19,215) لەوانەمنداڵی ئاوارە کە   37,397هەمووی بەسەریەکەوە دەگاتە 
 و ٣و ٩نەرگیزلە حاج عەلی، خازر و حەسەن شام و جەدعە و زێلکان و حەمام عەلیل و ژینگەکانی فێربوونی کاتی لە خێوەتگەکانی ناو

    ڕۆژهەاڵتی موسڵ. قادسیەی گەڕەکی لە ئەل عەلەم تکریت و لە شارۆچکەکانی لە پۆلە نۆژەنکراوەکان ؛ قەیماوە
  دەستیان کردووە بۆ بەهاناوەچوونی دوو لە هاوکاران ڕابردوودا، هەفتەی لەو کاتەوەی  ٣نەرگیزلە خێوەتگەی کە دەگەنە لەگەڵ ئەو ئاوارانەی

 تر کە ئامادەن بۆ ناردنیان. تیمە گەڕۆکەکانی تەنگەتاوی، لەگەڵ پەروەردەی 
  لە ناو حەسەن شام کاتی فێربوونی تری ژینگەیەکی بۆ زیاتری خێوەتگە تەرخانکراوە شوێنیM2 ، ئەو مندااڵنەی ژمارەئ زیادبوونی بەهۆی

 دەرەوەی قوتابخانە. مندااڵنی بۆ هاوکاری کردنی ئەم شوێنە ئامادە دەکات هاوکارێك هەیە. کە تەمەنی قوتابخانەیان 
  و دامەزراندنی مندااڵن کرایەوە. تۆمارکردنی لەم هەفتەیە حەمام عەلیل چەمەکۆر و ناو خێوەتگەکانی فێربوونی کاتی لە تازەی ژینگەیەکی

 . بەردەوامەمەشقپێکردن ئاسانکارانی 
  لە هەفتەی داهاتوودا بکرێنەوە، لەوانە پێشبینی دەکرێن موسڵ کە ڕۆژئاوای خێوەتگە تازەکانی هەموو بۆ دامەزراون پەروەردە هاوکارانی

 و ئەل سەالمیە.  U2حەسەن شام زێلکان و خێوەتگەکانی 

 و ڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

 حەمام عەلیل. لە ناو خێوەتگەی تەنگەتاوی پەروەردەی دەستپێشخەریەکانی جێبەجێکردنی دەست بکات بە اوکارێك هێشتا ناتوانێت ه 
  کە خێوەتگە، سنورداری توانای پەناگە بەهۆی وەکو دەسەاڵتدارانەوە هەڵبژێردرێن لەالیەن لەوانەیە لەوەی کە قوتابخانەکان نیگەرانە گروپەکە

دوو ساڵی پێش وەختە کە بۆ ئەو مندااڵنەی بەتایبەتی   -پەروەردە مافەکانیان بۆ وەرگرتنی مندااڵن بێ بەش بکات لە زۆربەی لەوانەیە 
 چووە.  دەستلە پەروەردەیان 

  پەروەردە لەسەر دانیشتنەکانی بۆ گەیاندنی ڕێگایان پێدراوە حکومی کاری مین هەڵگرتنەوەی باوەڕپێکراوی ئاژانسەکانی تەنها هەروەك
ژیان بۆ ڕزگارکردنی نامەکان لەسەر مەترسی مین و گەیاندنی ڕێگاکانی بۆ دۆزینەوەی تێدەکۆشن پەروەردە گروپی هاوکارانی ن، مەترسی می
بۆ ئەو ڕێگریانە. چارەسەرێك بۆ دۆزینەوەی داوایەکان وەرگرتنی لە بەردەوامە کاری مین هەڵگرتنەوە گروپی نیمچە . مامۆستاکانقوتابیان و 

گەلێك قوتابخانەکان پیسبوون لە ناوەوە و دەوروبەری تەقەمەنیە نەتەقێندراوەکان و مەترسیەکانی ئەوەیان دۆزیوەتەوە کە هەڵسەنگاندنەکان 
 زۆرن. 

  بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی نەینەوا هێشتا ناتوانێت مووچەی مامۆستا فەرمیەکان بدات بۆ کارکردن لە ناو هەموو قوتابخانە ڕەشماڵەییە
 و خێوەتگەکان. لە نا فەرمیەکان

 کەل و پەلەکان  

 شوێنی کۆگای باو کە بەرجەستەیە:

  مەتر سێجا لە شوێنی کۆگای باو  30,489قەبارەی جیاوازی کەل و پەل، سێزدە بنکەی لە سەرانسەری
 بۆ بەهاناوەچوونی بەپەلە. ڕێکخراوە مرۆییەکانەوە لەالیەن بۆ بەکارهێنانی لەبەردەستدایە 

 :بەهاناوەچوون

  ی کەل و پەلەکانمەتر سێجای  910 قەبارەی ووەرگرتووە مرۆیی لە کەل وپەلی مەتر سێجای  187کە گروپەڕابردوودا، لە ماوەی هەفتەی
مەتر سێجای  44,270قەبارەی کۆی گشتی موسڵ، هێرشی دەستپێکی خۆی. لەو کاتەوەی کۆگا باوەکانی لە داوە بە ڕێکخراوە هاوکارەکان 

  کەل و پەل.بنکە جیاوازەکانی لەسەرانسەری ڕێکخراوی مرۆیی سی و سێ بۆ هاوکاری کردنی ڕادەستکراون تەنگەتاویەکان کۆمەکیە 
  لە خازر و، بەم نزیکانە خێوەتگەی لە ، ی بۆ پەنابەرانیەکگرتووەکانسیاری بااڵی نەتەوە کۆمیعەلیلی حەمام شوێنی لە کۆگا زیاتری توانای

 ڕێکخراوە مرۆییەکان. بۆشاییەکانی پێویستیەکان و بۆ پڕکردنەوەی دادەمەزرێن زێلکان نەرگیزلە و خێوەتگەکانی 

37,397 

 انو کچ انکوڕلە 
لە خوێندن  بۆ ناونووسکراون

فێربوونی  ەکانیژینگناو 
  کاتی

 سێجامەتر   44,270 
 تەنگەتاویلە کەل و پەلی  

تشرینی ی ٩٢ لەو کاتەوەی
 ڕادەستکراوە یەکەم
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  توانای دابەشکردنەکان کۆگا و لە دابین کردنی بەردەوامە گروپی کەل و پەل پەیوەندیدار، دەسەاڵتدارانی بە هەماهەنگی لەگەڵ گروپەکانی تر و
 دەرەوەی خێوەتگە. ناوەوە و شوێنەکانی بۆ بەهاناوەچوونی و گواستنەوەی ئاوارەکان لە شوێنە کاتیەکانی 

 

  :ڕێگریەکانبۆشاییەکان و 

 نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت.  بەرچاو یهیچ شتێك 

 
 

 

 پەیوەندیە فریاگوزاریەکان 

 بەهاناوەچوون:
  هاوبەشی کاروانێکی تیلیکۆمس سانس فڕۆنتیرسلە ڕێکخراوی  لەگەڵ هاوکارەکەیگروپی کەل و پەل 

پەیوەندی لە پێویستیەکانی بۆ بڕیاردان ئەنجام داوە  حەسەن شام بۆخێوەتگەیپێویستیەکانی هەڵسەنگاندنی 
 لە ناو خێوەتگەکە. ئینتەرنێت بەیەکەوەبەستنی السلکی و 

  مێرسی هاندس تازەکردۆتەوە لە نووسینگەی پاڵپشتی کارەبای چارەسەری گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان
  هاوکارانی مرۆیی. جێگیر بۆ تەکنەلۆجیای زانیاری خزمەتگوزاری لە گەیارە، بۆ دڵنیابوون لە شارۆچکەی 

 

 :بۆشاییەکان و ڕێگریەکان

 .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 
 

 هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان  
 :بەهاناوەچوون 

  ی تشرینی یەکەمی ٩٢لە ڕۆژی ئۆپەراسیۆنی موسڵ ئاوارەکان لە دەستپێکی ژمارەی هەموو بەسەر یەکەوە
بۆ زێدی گەڕاونەتەوە کەس  76,000خەمالندنێکی لەگەڵ تێپەڕاندووە. کەسی  350,000ەوە ٣١٩٢

 تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون. لە ئاوارەییدان، بە گوێرەی کەس لە ئێستادا  279,000زیاتر لە خۆیان، 

  کە پەیوەندیان بە موسڵەوە  ئەنجام داوە پەیوەندی تەلەفۆنی  138ئاوارەکانی عێراقلە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتەدا، سەنتەری زانیاری
 پۆلینەچوار  لەالیەن ئافرەتانەوە ئەنجام درابوون.سەدا لە  20یەن پیاوانەوە ئەنجام درابوون وەاللەسەدای پەیوەندیەکان ل   80هەبوو. نزیکەی

لەسەدای پەیوەندیەکان( و دوابەدوای  23لەبارەی هاوکاری خۆراك ) بوو ئەنجام درابوون بۆ پرسیارکردن کە پەیوەندیەکان ەکانیهەرە سەرەکی
لەسەدا(، و   15)پەیوەندیدار بە حکومەتەوە لەسەدا(، خزمەتگوزاریەکانی  22هاوکاری کردن بە پارەی کاش )لەبارەی پرسیارەکان ئەویش 

ەی ئێستاوە ئەنجام لەسەدای لەالیەن ئەو ئاواران 65 لە کۆی گشتی ژمارەی پەیوەندیەکان کە ئەنجام دراون، .لەسەدا( 13تەندروستی )
 لەسەدای پەیوەندیەکان لەالیەن ئەندامانی کۆمەڵگاوە ئەنجام درابوون.   12ئاوارە گەڕاوەکان، ولەسەدای پەیوەندیەکان لەالیەن   23درابوون،

  هەماهەنگی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی  لێژنەیگەڕۆکی مەیدانی ڕێکخەرانی ، ٣١٩٢بۆ مانگی ئاداری ەوە  ٣١٩٢دووەمی لە مانگی تشرینی
باشوری ڕۆژهەاڵت و ڕۆژهەاڵت، بەپەلە لە باکور، ئەنجام داوە شارۆچکەکان بۆ الدێیەکان و زانیاری کۆکردنەوەی کاروانی  184 عێراق

(، 8تەلکێف )، (26بەعشیقە )وانە: لە هەمان ناوچەکان،لە ناو خودی شوێن  206لە بە دەسەاڵتداران گەیشتن شاری موسڵ لەگەڵ باشوری 
، ڕۆژهەاڵتی (2حەترە )، (20گەیارە )، (30، ئەل شورە )(6مەخمور/نەینەوا )، (30نەمرود )(، 18، حەمدانیە )(6بەرتلە )، (7تەلعەفەر )

میکانیزمەکانی لە ڕێگەی ڕێکخراون دەستگەیشتن پاراستن و مرۆیی و سەبارەت بە ڕاپۆرتەکانی . (18)و حەمام عەلیل  (10)شاری موسڵ 
لێژنەی هەماهەنگی ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان. بۆ دووالیەنە کە دابین کراون ڕاپۆرتە پوختەکانی و هەماهەنگی 

هاوکارانی مەدەنی بۆ جیاجیا لە کارگێڕی لە هاوکارانی کە پێك دێن دەستنیشان کردووە و کاریان پێدەکات ناوخۆیی کاربەدەستی 187عێراق
 ناوخۆیی. چەککداری 

  سنجار/تەلعەفەر بۆ  ٩ئەنجام داوە: کاروانیان هەشت مەیدانی ڕێکخەرانی ، ٣١٩٢ئاداری ی ٣٤-٩٢ی ئادار و ٩٢-٩٩هەفتەکانی لە ماوەی
 ٩، و ئەل عەقرەب(بۆ خاڵی کۆبوونەوەی  ٩بۆ حەمام عەلیل ) ٢بۆ قوەیسات،  ٩ڕەشیدیە(، شاری موسڵ )بیسان و بۆ باکوری  ٣)حەردان(، 

کەسایەتی هاوکار لەالیەن  ٩٢لە کاربەدەستان کۆبوونەوە:  ٤١لەگەڵ مەیدانی ڕێکخەرانی ناوچانە، لەو ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. بۆ 
ڕێکخراوە ناحکومیە لەالیەن  ٢ێکخراوە ناحکومیە نێودەوڵەتیەکان، ڕلەالیەن  ٤نەتەوە یەکگرتووەکان، لە ئاژانسەکانی  ٣کارگێڕی، 

بۆچوونەکانی عێراق  ەکانیناحکومی هەماهەنگی ڕێکخراوەلێژنەی چەکدار. هاوکاری  ١و کۆمەڵگا، سەرکردەکانی  ٢ناوخۆییەکان، 
لە  ٤ئۆپەراسیۆنی مرۆیی، سەنتەری  کۆبوونەوەکانی لەکورت لە سەردانە مەیدانیەکان ڕاپۆرتی پێشکەش دەکات، لەوانە ڕێکخراوی ناحکومی 

 مەدەنی.  –هەماهەنگی سەربازی کرداری گروپی کارکردنی لە کۆبوونەوەکانی  ٣هەماهەنگی ناوچە، و کۆبوونەوەکانی 
 

 :ڕێگریەکان بۆشاییەکان و 
 بکرێت.هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە  ●

 
 

 

 ڕۆژانە
بۆ ڕێکخراوە  کردن هاوکاری

هاوکاری بە ناحکومیەکان 
 ەیژێرخانی پەیوەندی کردنی

 ەکانمرۆیی

 

 

 ڕۆژانە
بەدواداچوونی ئاوارەبوون لە 

ی تشرینی ٩٢موسڵەوە لەوەتەی 
 یەکەم
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 هەماهەنگی کردنی گشتی

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

ئاژانسەکانی کە لە  گروپیسەرکردەی خانەیەکی تەنگەتاوی کە پێك دێن لە  .هاوکارانی کاروباری مرۆیی لە بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ
یمی ت. گوێرەی پێویستبە  جار کۆدەبنەوە دووهەفتەی  وسەرکردایەتی دەکرێن ڕێکخەری مرۆیی  لەالیەنکە بەهاناوەچوون بۆ موسڵ کاردەکەن و 

بۆ  ەکگرتووەکان و هاوکارانی ڕێکخراوی ناحکومیهەماهەنگی دەمێنێتەوە لە نێوان نەتەوە ی ەکەیستراتیجی مرۆیی لە وواڵت وەكو پێکهاتە
. چوارچێوەیەکی هەماهەنگی لە هەولێر دامەزراندووەئۆچا سەنتەرێکی ئۆپەڕاسیۆنی مرۆیی  .بەهاناوەچوونی مرۆیی لە عێراق سەرپەرشتی کردنی

سەربازی نەتەوە یەکگرتووەکان ئاسانکاری دەکات بۆ دەستگەیشتی مرۆیی، پاراستنی هاوواڵتیان و ئەمن و ئاسایشی کارمەندانی  –مرۆیی مەدەنی 
  مرۆیی. فریاگوزاری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ئەو دیوی قەیرانەکە
بە  کە پارێزگای ئەنبار، لەگەڵ شارەکانی ڕومادی و فەللوجە جەختی کردەوە سەرسەری هەڵدا. لە سەرەتادا لە٣١٩٤عێراق لە مانگی کانوونی دووەمی توندوتیژی فراوان و ملمالنێ ی چکداری لە 

، ٣١٩٤کەس لە مانگی ئایار. لە مانگی حوزەیرانی  ٢١١١١١، توندوتیژیەکە و کاریگەریەکەی بە خێرایی تەشەنەی کرد، کە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر لە پێگەیشتزیانیان  شێوەیەکی تایبەت
ق، لەوانە پارێزگاکانی ناوچەکانی دیالە و داعش، بەیەکەوە لەگەڵ گروپە چەکدارەکان، هێرشیان کرد و کۆنتڕۆڵی دووەم گەورەترین شاری عێراقیان کرد موسڵ، بەشێکی زۆری باکوری عێرا

پاراستنی هاوواڵتیان و مافە  و سیستەماتیکی ڕاستەقینە پێشێلکردنەکانیەردەوامی ملمالنێ ی چەکداری، ئاوارەبوونی بەلێشاوی ناوخۆیی، کەرکوك و نینەوا و سەاڵحەددین. ئەمەش بووە هۆی ب
اق لە ئێستادا دووچاری یەکێك لە دەرەنجامێك، عێر 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  ٩١زیاتر لە  لەگەڵ گەورەترین قەیرانە مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان،
 . شوێن لەسەرانسەری وواڵت ٢،٢١١ادا ئاوارەبوون لە ملیۆن کەس لە ئێست ٢ . لەو ژمارەیە،٣١٩٤کانوونی دووەمی 
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