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 ،هەڕەمەکیبە لەبەر گۆڕانی بارودۆخەکە  کراوە. مرۆیی ئامادەکاروباری ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی 
 . دەردەچێت ٢٠١٧ ئایاریی ٢٢ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .گۆڕانکاریان بەسەردابێتلیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون بە  وشوێنەکان کەئەگەری هەیە کە ژمارەکان 

 هەواڵە سەرەکیەکان

  لە ڕۆژئاوای شاری موسڵ بەردەوام بووە ئاوارەبوون
دووبارە لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا، دوابەدوای 

ی ئایار. ٤لە ڕۆژی شەڕوپێکدادانەکان چڕبوونەوەی 
شاری موسڵ کە لە ڕۆژئاوای ژمارەی ئەو کەسانەی 

ی ١٢گەلێك زۆر بووە، هەروەك لە ڕۆژی ڕادەکەن 
بە ڕێگەی شوێنی حەمام کەس  ١١.٤٠٠ئایار، کاتێك 

بەگوێرەی ئاوارەکاندا تێپەڕیون، عەلیل بۆ پشکنینی 
 ژمارەکانی حکومەت. 

  ئەو کەسانەی ی ئایار، ژمارەی ١٤هەروەك لە ڕۆژی
ڕایانکردووە لەو کە لە ڕۆژئاوای شاری موسڵەوە 

 ٤٨٠.٩٠٦شوبات بەرزبۆتەوە بۆ ی ١٩کاتەوەی 
عێراقی. بە گوێرەی ڕاپۆرتی دەسەاڵتدارانی  ،کەس

ڕۆژئاوای شاری موسڵ کە الی ژمارەی ئاوارەکانی 
 ٤٤٨.٥١٦لە ئاوارەییدا ماونەتەوە دەگاتە لە ئێستادا 

ی ئایار، ٩ئەوەی ڕۆژی هەژماردنی بە کەس، 
بۆ ڕۆژئاوای شاری  گەڕاونەتەوەکەس  ٣٢.٣٩٠
  بە گوێرەی ڕاپۆرتی حکومەت. موسڵ، 

  حکومەتی عێراق ڕاپۆرت دەکات کە لەوەتەی
ی ١٧دەستپێکی ئۆپەراسیۆنەکانی موسڵ لە ڕۆژی 

کەس لە  ٦٦٠.٠٠٠، نزیکەی ٢٠١٦تشرینی یەکەمی 
 شاری موسڵەوە ئاوارەبوون. 

  وەك نیگەرانیەکی قوربانی زەبری دەروونی ڕێژەکانی
ی ١٧ڕۆژی ە نێوان . لبەرچاو دەمێننەوەمرۆیی 

، زیاتر لە ٢٠١٧ ی ئایاری٩و ٢٠١٦تشرینی یەکەمی 
نەخۆشخانە کە گواستراونەتەوە بۆ کەس  ١٢.٣٠٠

کەس  ٦.٢٠٠زەبری دەروونیان هەیە، نزیکەی برینی 
ی ١٨لە نێوان . شاری موسڵبەتەنها لە ڕۆژئاوای 

بۆ برینەکانی زەبری دەروونی زەبری دەروونی چارەسەریان بۆ کراوە لە خاڵەکانی سەقامگیرکردنی کەس  ٢.٢٥٠، نزیکەی ی ئایار٨وشوبات 
 ناوچەکانی بەرەی شەڕ لە ڕۆژئاوای موسڵ. لە نزیك 

 

٢.٧٢٧.٣٠٠ 
ودەرەوەی ناوەوە ەس لە ک 

هاوکاری کراون  خێوەتگەکان

پاکێجەکانی بە پێدانی 

بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی 

 وپەلەکانیوئاو وکەل خۆراك 

 کاتەوەی )لەوپاك وخاوێنی 

 ی تشرینی یەکەم(١٧

١.٣٢٢.٠٠٠ 
خێوەتگەکان لە دەرەوەی  کەس

 هاوکاری کراون بە پێدانی

وخاوێنکردنەوە ئاو  هاوکاری

 کاتەوەی لەووپاك وخاوێنی )

 ی تشرینی یەکەم(١٧

٨٧٧.٠٠٠ 
 اوێژکردنەکانیکەس ڕ

 )لەوان وەرگرتووە پزیشکی
ی تشرینی ١٧ کاتەوەی

 یەکەم(

٦٥٧.٠٠٠ 
کەس لە ئێستادا بەهۆی 

موسڵ  ئۆپەراسیۆنی

، هەروەك لە ئاوارەبوون

بە گوێرەی  ئایاری ٧ڕۆژی 

 حکومەتی عێراقڕاپۆرتی 

٧٩٧.٠٠٠ 
وپەلە کەل  کەرەستەکانیکەس 

 وەرگرتووە ناخۆراکیەکانیان

تشرینی ی ١٧ لەو کاتەوەی

     یەکەم

٦.٩٩٤ 
 ی خزمەتگوزاری تەواوشوێن

بۆ لەبەردەستدان لە ئێستادا 
لە ناو بەپەلە بەکارهێنانی 

وشوێنە  خێوەتگە١٩
هەروەك لە  تەنگەتاویەکان

ئایار ی١٤  
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  ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی
ی ٤لە ڕۆژی دووبارە چڕبوونەوەی شەڕوپێكدادانەکان دوابەدوای  بەردەوامە،ڕۆژئاوای شاری موسڵەوە خەڵکی لە ئاوارەبوونی لە ماوەی ئەم هەفتەیە 

شوێنی بە ڕێگەی کەس  ١١.٤٠٠کاتێك ی ئایار، ١٢لە ڕۆژی گەلێك زۆر بووە ئایار. ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ڕۆژئاوای شاری موسڵەوە ڕادەکەن 
گواستراونەتەوە خێزانەکانی کە ڕادەکەن بەرەو حەمام عەلیل زۆربەی حکومەت. ژمارەکانی بە گوێرەی بۆ پشکنینی ئاوارەکاندا تێپەڕیون، حەمام عەلیل 

ڕیسالە بۆ /وخاڵی یەرموكشەقامی سەرەکی سوریا بادووش بۆ ئاوارەکان، لە باکوری ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ بە درێژایی خاڵی کۆبوونەوەی بۆ 
  . وئاوخۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن لەوانە هاوکاری تەنگەتاوی دابین دەکەن، مرۆیی هاوکارانی ان، لەوێ کۆبوونەوەی ئاوارەک

 
هەردوو ڕێگەکانی بە درێژایی ئاوارەبوون سەرهەڵدەدات بە شێوەیەکی سەرەکی بەرەیەکی نوێی شەڕ لە باکوری ڕۆژئاوای موسڵ، لەگەڵ کردنەوەی 

کە لە خاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان بە هاوکاری تەنگەتاوی دەبێت. پێویستیان ئەوەی کە ئاوارە تازە گەیشتووەکان لەگەڵ ، وئەلیەرموكبادوش 
ئاو، خۆراك، تەندروستی،  خزمەتگوزاریەکانی ار پێویستیان بەجبەسەر دەبەن، زۆربەی چوار کاتژمێر تێکڕای لەم شوێنانە، ئاوارەکان دامەزراون 

بۆ دڵنیابوون لەوەی کە هاوکاری دەمێننەوە خاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان لە هەموو مرۆیی هاوکارانی . وپاراستن دەبێتشوێنی سێبەر 
   . دابین کراون بۆ ئاوارەکان وخزمەتگوزاریەکان

 
کەس، بەگوێرەی ٤٨٠.٩٠٦بەرزبۆتەوە بۆ ی شوبات ١٩لەوکاتەوەی نکردووە کە لە ڕۆژئاوای موسڵ ڕایائەو کەسانەی ی ئایار، ژمارەی ١٤لە هەروەك 
بە کەس،  ٤٤٨.٥١٦بریتی یە لە کە لە ئاوارەییدا ماونەوتەوە شاری موسڵ ڕۆژئاوای الی ئاوارەکانی ژمارەی ئێستای . عێراقیدەسەاڵتدارانی لێدوانی 

حکومەتی عێراقی  .بۆ ڕۆژئاوای شاری موسڵ، بەگوێرەی ڕاپۆرتی حکومەتگەڕابوونەوە  کەس ٣٢.٣٩٠ی ئایار، ٩ڕۆژی  ئەوەیهەژمارکردنی 
ی کەس لە شار ٦٦٠.٠٠٠زیاتر لە ، ٢٠١٦یەکەمی تشرینی ی ١٧ئۆپەراسیۆنەکانی موسڵ لە ڕۆژی دەستپێکی لەو کاتەوەی کە  ی کردووەڕاپۆرت

 کەس ٢٧٥.٠٠٠لەوێ کە نزیکەی ، شارەکەڕۆژئاوای  ناوچەکانی هاوواڵتیان لەدەمێننەوە بۆ پاراستنی موسڵەوە ئاوارەبوون. نیگەرانیە ڕاستەقینەکان 
 ژیان دەگوزەرێنن.لە ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی داعش هێشتا  کە دەخەملێندرێن

 
پێویستیە مرۆییەکانی ئەو کەسانەی کە تازە ئاوارەبوون لە ڕۆژئاوای شاری خێراتر دەبێت بۆ پڕکردنەوەی فراوانکردنی شوێن خێوەتگە و بنیاتنانی 
لە ناو خێوەتگەکان لە ئێستادا خێزان(  ٦٣.١٣٩کەس ) ٣٢٦.٠٤٩هەندێك لە گروپی هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە، ڕاپۆرتی بە گوێرەی موسڵ. 

 و ی ئایار،١٤لە هەروەك . نو شوێنە نافەرمیەکانلەگەڵ ئەو کەسانەی کە دەمێننەوە لە کۆمەڵگا خانەخۆییەکان ، نیشتەجێکراونشوێنە تەنگەتاویەکان و 
 لەبەرجەستەن  ی ترشوێن ٤.٩٥٥و  شوێنی جیاواز ١٩لە بەپەلە بۆ بەکارهێنانی  تگوزاری تەواوەوە بەرجەستەکراونشوێن بە خزمە ٦.٩٩٤لەئێستادا 

 شوێنی تر. ٨
 

الی ڕۆژئاوا بۆ الی ئاوارەکان لە بوو بۆ هەموو هاتووچۆیەك بێجگەلە گواستنەوەی داخراموسڵ دوورە، کیلۆمەتر لە باشوری  ٣٠پردی نەمروود، کە 
بارانێکی گەلێك زۆر لە ناوچەکانی نزیك کە پێویستی بە بەرزبوونەوی ئاستەکانی ئاو بەهۆی ئایار بەهۆی ی ١٢ڕۆژی ڕۆژهەاڵت هەروەك لە 

کۆمەکیە چااڵکیە مرۆییەکان. گواستنەوەی کاریگەریەکی بەرچاوی هەبوو لەسەر ئەم داخستنەش موسڵ. بەردانەوەی ستراتیجی ئاو هەبوو لە بەنداوی 
لە گەیاندنی دواخستنەکان بووە هۆی ، کە ئەمەش کیلۆمەتر لە باشوری موسڵەوە دوورە( ٦٠کە گەیارە )لە ڕێگەی پردی بگوازرێنەوە دەبوایە مرۆییەکان 

 رەو هەولێر کاتێکی زۆرتریان خایاند لە گەیشتن بە نەخۆشخانەکە. ڕۆژئاوا بەلە الی پزیشکی چۆڵکردنەکانی هاوکاری، و 
 

نەشیاو بەکاردەهێنن بۆ ئاوی ڕاپۆرت کراون کە دەمێنێتەوە. زۆربەی خەڵکی  بەردەوام وەك نیگەرانیەکی بەرچاوی مرۆیی لە ناو شاری موسڵئاو 
هاوکارانی لە ناو ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ. ئاوی چارەسەرنەکراو بەکاردەهێنن، بەتایبەتی هەروەها سەرچاوی خواردنەوە، 

ملیۆن لیتری ئاوی  ١.٤قەبارەی هاوکارانی مرۆیی ڕۆژئاوای موسڵ  ولە ناوملیۆن لە لیتری ئاو دەخەنە تانکەری ئاوەوە ڕۆژانە،  ٣.١قەبارەی مرۆیی 
پێشبینی دەکرێت کە زیاد شاری موسڵ ، تانکەری ئاو لە ناو ڕۆژئاوای دەکرێنەوەپڕکردنەوەی ئاو نۆژەنووێستگەکانی هەروەك دابەش دەکەن. ڕۆژانە 
 بکات. 

 

، ٢٠١٧ ی ئایاری٩و ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧ە نێوان . لبەرچاوی مرۆیی دەمێنێتەوەوەك نیگەرانیەکی زەبری دەروونی قوربانیانی ڕێژەکانی 
کەس بەتەنها لە  ٦.٢٠٠برینەکانی زەبری دەروونی، نزیکەی بۆ وەرگرتنی چارەسەری نەخۆشخانە گواستراونەتەوە بۆ کەس  ١٢.٣٠٠زیاتر لە 

سەقامگیرکردنی لە خاڵەکانی چارەسەریان بۆ کرابوو کەس  ٢.٢٥٠ئایار، نزیکەی  ی٨وی شوبات ١٨لە نێوان ژئاوای شاری موسڵەوە ڕەوانەکراون. ڕۆ
 ناوچەکانی بەرەی شەڕی ڕۆژئاوای موسڵ. لە نزیك زەبری دەروونی بۆ برینەکانی زەبری دەروونی 

 

 مرۆیی  چوونیبەهاناوە

 بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەچوونی

  ویستیەکان:پێ 

 خێزانانەی کە تازە لە ڕۆژئاوای شاری موسڵەوە ئاوارە بوون، لە ڕێگادان بەرەو شوێنەکانی پشکنینی  ئەو
لە پڕکردنەوەی  سەرەکی بەپەلەیە بۆ یارمەتیدانپێویستیان بە هاوکاری  تگەکان لەوێئاوارەکان وخێوە

  پێویستیە مرۆییەکانیان. 
 
 

١.٣٥٦.٨٨٣  
کەس هاوکاری کراون بە 

 کەرەستەکانیپێدانی 
بەهاناوەچوونی میکانیزمی 
ی ١٧ی وەتەکا بەپەلە لەو

 تشرینی یەکەم

http://www.unocha.org/
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 بەهاناوەچوون: 

  کاتژمێریان دامەزراندووە لە خاڵی بادوش بۆ کۆبوونەوی ئاوارەکان.  ٢٤هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە خاڵێکی دابەشکردنی 

  تەنگەتاویان دابەشکردووە  پێداویستیەکانی ١٩.٦٧٥ هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە ئامادەکردنی ڕاپۆرتی ئەم هەفتەیە،لە ماوەی
 منداڵ.  ٦١.٥٨٢کەس. لەوانە  ١١١.٩٦٨خێزان کە سوود دەگەێنێت بە  ١٨.٨٥٨بەسەر 

 لە شوێنی هاوکاری کرابوون کەسن(  ٥٤.٤٠٨)هاناوەچوونی بەپەلە وەردەگرن کەرەستەکانی میکانیزمی بەئەو کەسانەی کە لەسەدای  ٤٩
 . تەوەکراوە حەسەن شاملە تازە  کە کەیخێوەتگە ناوولە ەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان، ح

  لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ، هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە کەرەستەکانی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەر
خەڵكی چەند جارێك ئاوارەبووبن، ئەگەری هەیە هەندێك لەو کەسانە بۆ زیاتر  منداڵ. هەروەك لەوانەیە ٧٤٦.٢٨٦لەوانە  ،کەس١.٣٥٦.٨٨٣

  لە جارێك پێویستیان بە هاوکاری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە بووبێت.

  ان، ئاوارەک وخاڵەکانی کۆبوونەوەیپشکنین لە شوێنەکانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە وەردەگرن  وئاو کەرەستەکانیخۆراك خێزانەکان
وخاوێنی وپێداویستیەکانی پاك هەروەها تیایدا لەوانە کەرەستەکانی ، ش وەردەگرنمیکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە وکەرەستەیەکی تەواوی

پێداویستیەکی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە کە بڕیاروایە بۆ کۆمەککردنی هەر خێزانێك بێت بۆ ماوەی هەفتەیەك، وپێك  هەر ،ئافرەتان
لیتری ئاوی  ١٢کیلۆگرام لە پارچەکانی خۆراکی بەهاناوەچوونی بەپەلە، پێداویستیەکی پاك وخاوێنی وپێداویستیەکی ئافرەتان،  ٦.٤دێت لە 

 او وهەڵگرێکی ئاو. خواردنەوەی لە بوتڵکر

 
   :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 

 

 وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی  

 :پێویستیەکان

 خێزان( لە ئێستادا لە ناو خێوەتگەکان وشوێنە تەنگەتاویەکان ٦٣.١٣٩) نزیکەی کەس ٣٢٦.٠٤٩
نیشتەجێکراون، لەگەڵ ئەو ئاوارانەی کە ماونەتەوە لە ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان وشوێنە نافەرمیەکان 

 ژیان دەگوزەرێنن.     

  ،٦.٩٩٤ی ئایار، ١٤هەروەك لە ئاوارەبوون لە ناوچەکانی ڕۆژئاوای شاری موسڵ هێشتا بەردەوامە 
شوێنی نیشتەجێبوون لە ناو  ٢.٩٩٣لەو ژمارەیە، بۆ بەکارهێنانی بەپەلە. شوێنی ناو خێوەتگە بەرجەستەن 

 لە هەشت شوێنی تر. شوێن  ٤.٠٠١شوێنی لەپێشینەن، لەگەڵ  ١١لە خێوەتگە 

 بە ڕێژەیەکی نەگۆڕ. موسڵ بەردەوامە  وڕۆژهەاڵتی شاریاڵتی شاری موسڵ لە خێوەتگەکانی باکور گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ ڕۆژهە
لەسەر سەالمەتی دەستگەیشتن بە زانیاری ارە گەڕاوەکان بەخۆیانەوە دەبینن، هەروەك موسڵ ڕێژەکانی زۆر کەمتری ئاوباشوری خێوەتگەکانی 

 پچڕپچڕە. زێدی ئاوارەکان شوێنی 
 

 ەهاناوەچوون:ب

 شاری دەوروبەری لە ناوچەکانی هەڵسەنگاندنی بەپەلەی لەپێشینەی مەترسی شوێن  لە بەردەوامنوکارانی هەماهەنگی وبەڕێوەبردنی خێوەتگە ها

  نافەرمیەکان.  شوێن نیشتەجێبوونەلە پێویستیە لەپێشینەکان موسڵ بۆ دەستنیشان کردنی 

 خێزان نیشتەجێ بکات.  ١.٥٠٠دەتوانێت ی ئایار کرایەوە بە توانایەك کە ١١ لە ڕۆژی ٢یووەتگەی حەسەن شام خێ 

 پێشبینی دەکرێت لە ڕۆژەکانی داهاتوودا تەواوبکرێت.وەتگەی سەالمیە خێ  
  خازر هەبووە. نەخۆشی پێست لە خێوەتگەی حاڵەتی  ١.٠٨٠ڕاپۆرتیان کردووە کە نزیکەی سەرەتای ئەم هەفتەیە هێزەکانی ئاسایشی عێراقی

ڕاپۆرت کراوە کە باڵوبوونەوەی نەخۆشی پێست کەسی،  تەکانیکە ژمارەی حاڵەڕاستیان نەکردۆتەوە شتهێشتا پهەرچەندە هاوکارانی مرۆیی 

وخاوێن ئاو گروپەکانی لەگەڵ ، بە هەماهەنگی وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی گروپی زیادی کردووە. لە ماوەی ڕۆژەکانی داهاتوودا 

وباشترین بەرزکردنەوەی هۆشیاری ۆ بەهاناوەچوونێکی فرە کەرت کە لەوانە دەستیان کردووە ب، وپاك وخاوێنی وتەندروستی کردنەوە

ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ پەیوەندی کردنی لەگەڵ کۆمەڵگاکانی سەر بە بەشی بە هەماهەنگی لەگەڵ  هەروەها،. وخاوێنی مەشقەکانی پاك

 بۆ دابەشکردنیان لە ناو خێوەتگەکان.  وپەروەردە وپەیوەندیەکانیان ئامادەکردووەماددەکانی زانیاری مرۆیی هاوکارانی کۆچبەران، 
 

 

 :وڕێگریەکانۆشاییەکان ب

  وتەندروستی لەپاراستن دەستپێشخەریەکانی زیادکردنی لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا، پێویستیەکی بەپەلە هەیە بۆ لێشاوی ئاوارەکان بەهۆی 

 گواستنەوەی ئاوارەکان.  وشوێنی کاتیحەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان  شوێنی
 

٦.٩٩٤ 
لەبەردەستدان  لە ئێستادا شوێن

 لە ناو بەپەلەبەکارهێنانی  بۆ
وشوێنە  خێوەتگە١٩

هەروەك لە  تەنگەتاویەکان
ئایاری ١٤  
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  وکەل وپەلە ناخۆراکیەکانپەناگە 

 پێویستیەکان:

  خەڵکی لە دامەزراوەکانی ناوەوە ودەرەوەی ەوەموسڵشاری ڕۆژئاوای  بەردەوامی ئاوارەبوون لەبەهۆی ،

خێوەتگە بەردەوام پێویستیان بە کەل وپەلە ناخۆراکیەکان وپەناگەی گونجاوە. ئەمانەش تیایاندا لەوانە ئەو 

کەسانەشی کە لەگەڵ خێزانە خانە خۆییەکان خێزانە ئاوارانەی کە لە پەناگەی کاتیدا نیشتەجێن، ئەو 

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

  بۆ هاوکاری کردن هانی کۆمەكبەخشان دەدات وەرزی هاوین نزیك دەبنەوە، گروپەکە پلەکانی گەرمتری لەو کاتەی
 . وگالۆنەکانسندوقە ساردەکان لەوانە وەکو وەرزی هاوین  وکەل وپەلی تریبۆ دانانی شوێنی سێبەر جێبەجێ کردنی پالنەکان  وئاژانسەکانیش بۆ

 

 

 بەهاناوەچوون: 

 ،پەناگەی تەنگەتاوی دابەشکراون بەسەر ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە لە دامەزراوەکانی کەرەستەکانی  ٣٨٣ لە ماوەی ئەم هەفتەیە

پێداویستیەکانی کەل وپەلە سەرەکی  ٢٢١قەزای موسڵ لە )ناوچەکانی گەیارە وبەیبۆخت(. لەگەڵ ئەوەشدا، دەرەوەی خێوەتگە لە ناو 

 .پارێزگای نەینەوا(لە ناو قەزای حەمدانیە لە ) ٢خازر م نەی کە تازە دەگەنەو ئاوارادابەشکرابوون بەسەر ئە وگەڕۆکەکانی ناخۆراکی

  پێداویستیە  ٣٠.٣٤٩کەل وپەلە ناخۆراکیەکان )لەوانە  کەرەستەکانی١٣٢.٩٨٤، کۆی گشتی ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧لەو کاتەوەی

سەرەکیەکانی کەل وپەلە ناخۆراکیەکان( دابەشکرابوون، کە هاوکاری گەیاندۆتە  پێداویستیە ١٠٢.٦٣٥وگەڕۆکەکانی کەل وپەلە ناخۆراکیەکان 

کە پێك دێن لە  زستان کەل وپەلە سەرەکیەکانی وەرزی کەرەستەکانی ٤٤.٣٤٣کەس. لەگەڵ ئەوەشدا، کۆی گشتی ٧٩٧.٠٤٢لە زیاتر 

. زیاتر لە کەس ٢٤٢.١٩٨گەرمکەرەوەکان، فەرشە گەرمەکان وگالۆنەکانی سووتەمەنی دابەشکرابوون، کە هاوکاری گەیاندۆتە خەمالندنێکی

 خێزان هاوکاری کراون بە پێدانی کەل وپەلەکانی تەواوکاری وەرزی.  ٩٢.٩٣٨ ، لەوکاتەیپێداویستیەکانی جل وبەرگ دابەشکراون ١١٩.٦٤٩

  ڕەشماڵی خێزانی دانراون بۆ دابین کردنی پەناگە لە ناو خێوەتگەکان وشوێنە  ٥٦.٤٣٩، کۆی گشتی ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧لەو کاتەوەی

کەرەستەکانی داپۆشینی پەناگەی  ١١.٧٩٣کەرەستەکانی پەناگەی تەنگەتاوی و ١٢.٦٢٥کەس، لەگەڵ  ٣٣٨.٠٩٩تەنگەتاویەکان بۆ نزیکەی 

 کەس. ١٤٣.٠٥٤تەنگەتاوی دابەشکرابوون، کە سوود دەگەێنێت بە نزیکەی 

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 

 

  وئاسایشی خۆراكئەمن   
 

 :پێویستیەکان

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

پارچەکانی پێویستیان بە  پێویستیان بە خۆراکی ئامادەکراوە بۆ خواردن، دوابەدوای ئەویش درێتپێبگەێن

شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان  ە دابین کراوە بۆ ئەو کەسانەی کە دەگەنەخۆراکی ووشكە. ئەم هاوکاری

 وخێوەتگەکان.  

 ۆرت دەکەن لەبارەی دەرفەتە لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت، خێزانەکان ڕاپ

 سنوردارەکانی ژیان وگوزەران، وهەندێك کەس دەستیان ناگات بە سیستەمی گشتی دابەشکردنی خۆراك.   

  ۆ مەڕومااڵت لە ناو خێوەتگەکان بنەبوونی شوێن لەو کاتەی قەبارەی مێگەل، بۆتە هۆی کەمبوونەوەی  وزەوی لەوەڕاندنئالیکی ئاژەاڵن نەبوونی

 بیانگوازنەوە بۆ ناو خێوەتگەکان.  ەتوانننکە مەوادی بەرهەمهێنەریان هەیە،  ئەوەی کە هەندێك لە ئاوارەکانبۆتە هۆی 
 

 :بەهاناوەچوون

  ١٩.٦٧٦کەس کە دەکاتە ) ٩٨.٣٨٠ کۆی گشتی  ئاسایشی خۆراك ڕاپۆرتیان کردووە کەگروپی لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، هاوکارانی 

حەمام خێزان(؛  ٩٩٠دەکاتە کەس؛  ٤.٩٥٠وەرگرتووە لەم خێوەتگایانە: لە چەمەکۆر )ڕۆژەیان  ٣٠خۆراکی ووشکی پارچەکانی خێزان( 

کە کەس؛  ٢٥٠) ٣حەسەن شام یوخێزان(؛  ٨٣١کەس؛ کە دەکاتە  ٤.١٥٥) ٢حەسەن شام مخێزان(؛  ١.٦٧٠دەکاتە کەس؛  ٨.٣٥٠) ٢عەلیل 

و خێزان(؛  ٢.١٧٨کە دەکاتە کەس؛  ١٠.٨٩٠) ١خازر مسەرۆك خێزان(؛  ٧٠٠٠کەس؛ کە دەکاتە  ٣٥.٠٠٠) ٥جەدعە خێزان(؛  ٥٠دەکاتە 

 خێزان(.  ٦.٩٥٧کەس؛ کە دەکاتە  ٣٤.٧٨٥بنکەی ئاسمانی گەیارە )

 ١.٥٠٠ڕەجم حەدید )ڕۆژئاوای موسڵ لە لە گەڕەکەکانی ڕۆژەیان  ٣٠خۆراکی ووشکی پارچەکانی خێزان(  ٨٠٠کەسی تر کە دەکاتە ) ٤٠٠٠ 

پارچەکانی سەرۆك خێزان(  ٦٠٠) کەس ٣.٠٠٠وسەرۆك خێزان(؛  ٥٠٠کەس؛  ٢.٥٠٠حی ئەلتەنیك ) –وناوەران خێزان(  ٣٠٠کەس؛ 

 . ورصوئەلمەنوادی حەجەر ناو گەڕەکەکانی لە خۆراکی تەواوکاریان وەرگرتووە 

٧٩٧.٠٤٢  
 کەس هاوکاری کراون بە پێدانی

وپەلە کەل  کەرەستەکانی
 و کاتەوەیلە ناخۆراکیەکان

ی تشرینی یەکەم ١٧  

١٠٢.٣٨٠ 
بە هاوکاری کراون کەس 
 یخۆراك پارچەکانی پێدانی

ماوەی  لە ەڕۆژ ٣٠
  ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
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  لە وەرگرتووە پارچەکانی خۆراکی ئامادەکراوی خواردنیان خێزان(  ٣.٩٥٢کەس کە دەکاتە ) ٢٣.٧١٢لە هەفتەی ڕابردوودا کۆی گشتی

ڕەجیم حەدید خێزان(؛  ٤٢١کەس؛  ٢.٥٢٦ئەلمەغربی )؛ خێزان( ٣١١کەس؛  ١.٨٦٦نابلوس )ڕۆژئاوای موسڵ لەوانە لە : گەڕەکەکانی 

کەس؛  ١.٢٤٢ئەلعروبە )(؛ خێزان ٥٥٤ ؛کەس ٣.٣٢٤ئەلیەرموك )خێزان(؛  ٢٨٧کەس؛  ١.٧٢٢ئەلثورە )خێزان(؛  ٣٣٥کەس؛  ٢.٠١٠)

کەس؛  ٤.٢٦٦) ١مشرفە/ئەلکەنیسە خێزان(  ٥١٢کەس؛  ٣.٠٧٢ئەلئیزدهار ئەلجەدید )خێزان(؛  ١١٢کەس؛  ٦٧٢ئەلرافدین خێزان(؛  ٢٠٧

 خێزان(.  ٥٠٢کەس؛  ٣.٠١٢) ٣و ئەلجەدیدە خێزان(؛  ٧١١
 

   :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  ئاسایشی شاری موسڵ بەردەوامە لە ڕێگری کردن لە هاوکارانی بۆ ناوچەکانی کە تازە ئازادکراونەتەوە لە ڕۆژئاوای دەستگەیشتن ڕێگریەکانی
ئوم واد، عغانم ئەلسعدیە، حەرەج، سەعدەن، نك، ئەلتئەللە ناو گەڕەکەکانی بە دانیشتوانانی زیان پێگەیشتوو، لەوانە لە دەستگەیشتن خۆراك 
 . وئەلسیحە ئەلثانیەنەسر، ئەلثورە، ئەلکۆمەڵگاکانی کەریز، 

 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

  چاودێری کردنی کانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی، لەوانە خزمەتگوزاریەچڕوپڕی پاکێجێکی
دەروونی و کۆمەاڵیەتی، تەندروستی کەم هۆشی و خزمەتگوزاریەکانی و و بەهاناوەچوون  ینەخۆش

لەو ناوچانەی کە تازە بۆ ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە زەبری دەروونی بەڕێوەبردنی هەروەها 
 وەك کارێکی لەپێشینە دەمێنێتەوە. دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت 

 :بەهاناوەچوون

  ٨.٣٨٩، لەم ژمارەیەلە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە. ڕاوێژی پزیشکیان ڕاپۆرت کردووە  ٤٠.٩٣٠گشتیهاوکارانی تەندروستی کۆی 
 .    دابین کرابوونساڵی  ٥ڕاوێژ بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی 

 ،ڕەوانەکردنەکانی تەنگەتاوی ئەنجام درابوون،  ٥٩٦چاودێری تەندروستی ئافرەتانی دووگیان ڕاپۆرت کرابوون.  ڕاوێژی ٩.١١٢لەم هەفتەیە
 کەم هۆشیڕاوێژ بۆ تەندروستی  ٢٤٢ ئاڵۆزیەکانی ماوەی دووگیانی یان منداڵبوون. کە پەیوەندیان هەبوو بەحالەت ڕەوانەکرابوون  ٧٩ لەوانە

 .                 دابین کرابوونئەوانیش یان هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتی 

 ساڵی.  ١٥کوتانی ئیفلیجی وسۆریکە بەڕێوەبردرابوون بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی  ١.٠١٦ی گشتی لەم هەفتەیە کۆ  

  وخاڵەکانی کۆبوونەوەیشوێنەکانی پشکنین ئەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت، لەوانە ئاوارەکان بۆ ناو لەگەڵ لێشاوی 
 .وگەڕۆکەکانجێگیر خزمەتگوزاریە پزیشکیە بەشی تەندروستی نەینەوا دەکات بە دابین کردنی هاوکاری تەندروستی گروپی رەکان، ئاوا

ماددەکانی زانیاری و پەرەپێدانی دەرمانەکان و چارەسەری کێشەکانی نەخۆشی پێست دەکات لە ڕێگەی دابین کردنی  گروپەکە هەروەها
 لە ناو خێوەتگەکان. بۆ دابەشکردنیان  ەکانپەیوەندیپەروەردە و 

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  اوێنکردنەوە بارودۆخەکانی نەگونجاوی خ، هەروەها ودەرەوەی خێوەتگەکاندەستگەیشتنی سنوردار بە ئاوی سەالمەت بۆ ئەو کەسانەی ناوەوە
 . ومێروولەلە ڕێگەی ئاو  گواستراوەکاننەخۆشیە مەترسی دروست دەکات لە باڵوبوونەوەی کە ئەم سنورداریەش نیگەرانیەك دەمێنێتەوە،  كوە

    

 وپاك وخاوێنی وخاوێنکردنەوەئاو  

 :پێویستیەکان 

  وەك پێویستیەکی  وبەڕێوەبردنی پاشماوەگونجاوی ئاوی خواردنەوەی خاوێن  کردنێکی تەواویدابین
 شاری موسڵ.  لە کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت ە لە هەموو ناوچەکانیبەرچاو دەمێنێتەو

 

 :بەهاناوەچوون

 خزمەتگوزاریەکانی ئاو وخاوێن کردنەوە وپاك وخاوێنی  خێزان( ٦٢.٧٦٨) ئاوارە ٣٢٤.٦٦١
 وەردەگرن لە ناو خێوەتگاکان وشوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان.   

  ون، ئامادەکرا وشوێنە تەنگەتاویەکانخێوەتگەکان سەرانسەری  وپاك وخاوێنی لە وخاوێن کردنەوەئاو ی ئامادەکراوی شوێن ٧٥.٧٩٧نزیکەی
 ئاوارە.  ٤٥٨.١٦٦کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان، بۆ ئەگەری خزمەتکردنی  شوێنەلە  شوێن ٥٦٤و

 لە خاڵی چەسپکراون  وخزمەتگوزاریەکانی ئاوبۆ ئاوارەکان لە خاڵی کۆبوونەوەی بادوش کراون  وحەمام دابینتەوالێت  ئاسانکاریەکانی

 . کۆبوونەوەی عقرەب بۆ ئاوارەکان
  شوێن.  ١.٥٦٠تەواوکراوە بۆ  ٢یوحەسەن شام  وحەمام لە تەوالێتئاسانکاریەکانی 

  شوێن.  ٤٠٠٠بۆ  وحەمام تازەکراونەتەوەتەوالێت ، ئاسانکاریەکانی ١لە ناو خێوەتگەی حەمام عەلیل 

٨٧٦.٧٧٣ 
 ڕاوێژکردنەکانیکەس 

 لەووەرگرتووە  تەندروستیان
ی تشرینی یەکەم١٧یکاتەوە  

١.٣٢١.٨٣١ 

دەرەوەی خێوەتگەکان کەس لە  

 بە پێدانیهاوکاری کراون 

 وخاوێن کردنەوەئاو  هاوکاری

 کاتەوەی وپاك وخاوێنی لەو

   ی تشرینی یەکەم١٧
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  ٢حەمام عەلیل لە ناو خێوەتگەی شوێن  ٤.٦٧٢بۆ  وحەمام تەواوکراوەتەوالێت ئاسانکاریەکانی چەسپکردنی . 

  چارەسەرکردنی کانی لە یەکەدەستی پێکردووە  وکاری نۆژەنکردنەوەزنکراوەتەوە دووبارە خەووێستگەی چارەسەرکردنی ئاوی غەزەالنی
 تۆڕی ئاو لە ناو حەمدانیە. پێکردووە لەسەر نۆژەنکردنەوەی  وکار دەستیئیش . وحەمدانیەبەرتلە ئاوی 

 

 
 بۆشاییەکان وڕێگریەکان: 

  کارەبا، لەکارکەوتنیبەرەنگاریەکانی کە پەیوەندیان هەیە بە توانای دەستگەیشتن بە یەکەکانی چارەسەرکردنی ئاو بەهۆی لەکارکەوتنی 
 تێبینیکراون. ە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە تانکەرەکانی ئاو لەالیەن هێزەکانی ئاسایش ل ڕێڕەوی مەکینەکانی پەمپی ئاو والدانی

  ئاوی هەڵگیراوی بۆ گەیاندنی بەپەلە دەمێنێتەوە چارەسەرکردنی ئاو وەك ڕێگریەکی ووێستگەکانی بۆ نۆژەنکردنەوەی پاڵپشتی کردنی دارایی
 بەردەوام. 

  بەردەوام وەك نیگەرانیەك دەمێنێتەوە لە ناو ڕۆژهەاڵتی کورتهێنانەکانی ئاسانکاریەکانی ئاوی خاوێن وخاوێن کردنەوە لە ناو قوتابخانەکان
   ئەم ئاسانکاریانە. چاککردنەوە بەپەلەکان بۆ هاوکاران دەگەڕێت بۆ دڵنیابوون لە بەدوای گروپەکە موسڵ. 

  لە ناو ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ. گروپەکە هاوکاران دەستنیشان بریتین لە کێشە بەرچاوەکان سەالمەتی  وفڕێدانی بەکۆکردنەوەی پاشماوە
 . وزبڵ وخاشاكبەڕێوەبردنی پاشماوە بۆ لەئەستۆگرتنی دەکات 

 

 پاراستن

 : پێویستیەکان

  کە ژمارەیان زۆرە، توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی ڕاپۆرتەکان هەن سەبارەت بە حاڵەتەکانی
 لە ڕووی مارەبڕین لە تەمەنێکی سەرەتایی. بەتایبەتی 

  کەم کراون کۆمەکیەکی کراون کە  ودەروونی ڕاپۆرتتەندروستی کەم هۆشی خزمەتگوزاریەکانی
بەهۆی ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە بۆ هاوکاری کردنی شوێنەکان زۆربەی  وپێویستن لە

 ملمالنێکەوە. 

  لە نزیك ناوچەکانی بەرەی شەڕ. پاراستنی زیاتر لەو دابەشکردنانەی کە لەئەستۆگیراون هەیە بۆ بەردەوامیدان بە پێویستیەك 

  ئاوارەکان  گواستنەوەی وشوێنە کاتیەکانیوپشکنین لە خاڵەکانی کۆبوونەوە  کەهەموو هاوکاران توانای زیادکردنی پێویستیەك هەیە بۆ
 یارمەتیدان لە ڕێگری کردن لە جیابوونەوەی خێزان. بۆ  کاردەکەن

 لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت بریتی یە لە پێویستیەکی لە مین  وپاكکردنەوەی ناوچەەروەردەی مەترسی مین پ
 بەردەوام. 

 
 :بەهاناوەچوون

  .هاوکارانی پاراستن ئامادەییان زیاد کردووە لە خاڵەکانی کۆبوونەوەوەی ئاوارەکان بە درێژایی ڕێگاکانی ئاوارەبوون 

  کەس لەالیەن  ١٠٢.١٨٣ کاتەی وکراون؛ لەهاوکارانی پاراستنەوە هاوکاری کەس لەالیەن  ٥٧٧.٣٩٤ی تشرینی یەکەم، ١٧لەو کاتەوەی
هاوکاری کراون بە پێدانی هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتی گشتی  تر یکەس٢٦.٠٢٣. هاوکاری کراون پاراستنەوەتیمەکانی چاودێری کردنی 

      حاڵەت ڕەوانەکراون لەالیەن تیمە گەڕۆکەکانی پاراستن بۆ هاوکاری کردنی تایبەت. ١٧.٢٨٩و

  بەپەلەی هەڵسەنگاندنی  ٤٩، ودەرەوەی خێوەتگەناوەوە ڕێگای موسڵ، لە ناو دامەزراوەکانی ، بە درێژایی ٢٠١٦یەکەمی ی تشرینی ١٧لەو کاتەوەی
 ئەنجام دراون. پاراستن 

  ،منداڵ ٥.٤٥٥( هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە، وکوڕ ٣.٦٦٨کچ و ٤.٠٥٩) منداڵ ٧٧٢٧لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
، ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧کوڕ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. لەو کاتەوەی ٢.٦٩٠کچ و ٢.٧٦٥)

 ٤٨.٠٨٤منداڵی تر ) ٨٩.٧٠٨کوڕ( هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. ٥٨.٠٢٩کچ و ٥٥.٥٥٧منداڵ کە دەکاتە ) ١١٣.٥٨٦
 کوڕ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. ٤٩.٩٩٩کچ و

  ،ڕابردوودا تۆمارکرابوون،  ( لە هەفتەیکوڕ١٤٦کچ و١٩٦کە دەکاتە ) منداڵی بێ هاوەڵ وجیابۆوە لە خانەوادەکانیان ٣٤٢لە هەفتەی ڕابردوودا
منداڵی بێ هاوەڵ  ١٣٦. ٢٠١٦ی ی تشرینی یەکەم١٧( لەو کاتەوەی کچ ١.٠٥٠ و کوڕ ١.٩١٢منداڵ ) ٣.٤١٢بەمەش کۆی گشتی دەگاتە 

ئەو مندااڵنەی کە  ، بەمەش کۆی گشتیبوونەوەکوڕ( لەگەڵ خێزانەکانیان بەیەکتر شادکرا٥٩کچ و٧٧وجیابۆوە لە خانەوادەکانیان کە دەکاتە )
 هەروەها .٢٠١٦ی ی تشرینی یەکەم١٧( لەو کاتەوەی کچ ٥٨٤و وڕک٨١٨منداڵ )١.٤٠٢دەگاتە  بەیەکترشادکراونەتەوە لەگەڵ خێزانەکانیان

کوڕ( کە نیگەرانیەکانی پاراستنیان هەیە ڕەوانەکرابوون بۆ خزمەتگوزاریە تایبەتیەکان، بەمەش کۆی گشتی  ٢٩٤کچ و٢٢٢منداڵ )٥١٦
 .  ٢٠١٦ی ی تشرینی یەکەم١٧( لەو کاتەوەی کچ٣.١٣١و کوڕ٣.٨٠٠کە دەکاتە )منداڵ ٦.٩٣١دەگاتە

 کچ٣.٠٦٣ئافرەت و ٢.٩٠١کەسیان کردووە کە دەکاتە ) ٨.٦٢٣هاوکاری  لەئەستۆدەگرن توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی کە هاوکارانی 
توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی، کەمکردنەوەی مەترسی  سەرلە لەبارەی خزمەتگوزاریەکان( بە پێدانی زانیاری پیاو ٩٥٠و کوڕ ١.٧٠٩و

وکۆمەاڵیەتی دەروونی هاوکاری دابین کردنی ، هەروەها کە بەرجەستەن لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی وئەو خزمەتگوزاریانەی
 . (کوڕ ٦٠و پیاو ٤٠٦وکچ  ٤٩٧وئافرەت  ١.٥٣٤کەس کە دەکاتە ) ٢.٤٩٧ بۆ

٥٧٧.٣٩٤ 
هاوکاری پاراستنیان  کەس

 کاتەوەی لەووەرگرتووە 

تشرینی یەکەمی ١٧  
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  ٢٥نزیکەی . کوڕ ٢٦و پیاو ١٨وکچ  ١٣٧ئافرەت،  ٤٨٢کە تیایدا لەوانە کەس،  ٦٦٣بۆ کرابوو  وکۆمەاڵیەتی دابیندەروونی هاوکاری 
لەسەر کە مەشقیان پێکرابوو خزمەتگوزاری لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی وەكو دابینکارانی ستافی ئافرەت کە کاردەکەن 

بەشداریان ئاوارەکان لە کۆمەڵگاکانی  پیاو ١٦و کچ ٤٣٢و ئافرەت ٦٤٥و، وبەهاناوەچوونیانڕێگەگرتن لە توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی 
لەبارەی توندوتیژی  انئافرەتکەرەستەی  ٦٦. وڕەوانەکردنیانلەسەر بنەمای ڕەگەزی توندوتیژی  لە ڕێگەگرتن لەو مەشقانەدا کردووە لەسەر

 ەو خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن. لەسەر ئلەگەڵ پێدانی زانیاری دابەشکرابوون لەسەر بنەمای ڕەگەزی 

  لە هەموو ئەو ناوچانەی کە دەتواندرێت دەستیان  مینپەروەردە لەسەر مەترسی مین هەڵگرتنەوە بەردەوامن لە گەیاندنی کاری هاوکارانی
وڕۆژئاوای ڕۆژهەاڵت درابوون لە  وکاریگەری ئەنجامهەڕەشە هەڵسەنگاندنی  ١٠، ڕابردووداهەفتەی لە ماوەی  .شاری موسڵلە  پێبگەێندرێت

 . موسڵ

 

 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  ناوچە نائارامەکان گەڕانەوەی پێش وەختە بۆ دەبنە هۆی دەرفەتە سنوردارەکانی ژیان و گوزەران و لە ناو خێوەتگەکان بارودۆخە ئەستەمەکان
 لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ. 

  لە ناو ڕۆژئاوای و پاكکردنەوەی ناوچە لە مین پەروەردە لەسەر مەترسی مین باوەڕپێکراوی سنوردار هەیە لە هاوکارانی ئامادەییەکی
 موسڵ. 

  گەلێك زۆری ژمارەیەکی بۆتە جێگای بەرەنگاری بەهۆی  ودور ئەلقاعدەدەرەوەی خێوەتگە لە گەیارە، جەدعە بە دانیشتوانی دەستگەیشتن
 خاڵەکانی پشکنین. 

 نیگەرانیەکی بەرچاو دەمێنێتەوە وئاسایش وەكەڕەمەکی لە دوای پڕۆسەی پشکنینی ئەمن دەستبەسەرکردنی مندااڵن بە شێوەیەکی ه. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  بریتین  منداڵ ١٢٩.٦٢٠،زیانیان پێگەیشتووەموسڵەوە بەم دواییانە بەهۆی تەنگەتاوی ئەو کەسانەی کە لە نێوان
ئەو دانیشتوانەن کە لە شاری موسڵەوە لەسەدای  ٣٥کە دەکاتە ) یان هەیەقوتابخانە کە تەمەنی و مندااڵنەیلە

 . ناگات ن بە هیچ جۆرێکی پەروەردەدەستیالە ئێستادا منداڵ  ٦٩.٥٧٥ ژمارەیە لەو ،(دێن

 بەهاناوەچوون:

 ،دەکاتە کە لە ناو خێوەتگەن نی موسڵئاوارە مندااڵنی ٦٠.٠٤٥ هەمووی بەسەریەکەوە دەگاتە 
خێوەتگەکانی موسڵ، لەوانە  ناو ( بەشداری دەکەن لە بەرنامەکانی پەروەردە لە ناو ژینگەکانی فێربوونی کاتی لەکچ٢٩.٢٣٣کوڕو٣٠.٨١٢)

ئەم ژمارەیەش  .ە وچەمەکۆر وقەیماوە وسەاڵحەددینیگەیارە وحاج عەلی ونەرگیزلولە حەمام عەلیل وخازر وحەسەن شام وجەدعە 
 لەسەدای دەنوێنێت لە چاو هەفتەی ڕابردوودا.  ٧زیادبوونێکی نزیك لە 

  بۆ ناو چااڵکیەکانی تازە ناونووسکراون  (کچانن ئەو کەسانەلەسەدای  ٤٩.٢منداڵ کە دەکاتە ) ٣.٧٠٠لە هەفتەی ڕابردوودا، زیاتر لە
لەسەدا دەنوێنێت لە چاو  ٢٩زیادبوونێکی ئەم ژمارەیەش فێربوونی کاتی لە ناو خێوەتگەکان. لە ناو ئەو ژینگانەی نافەرمی پەروەردەی 

 هەفتەی ڕابردوودا. 

 پەرەپێدانی ماوەی  سەنتەرەکانی ناولە ( ساڵی دایە تازە ناونووسکرابوون ٥-٣( منداڵ کە تەمەنیان لە نێوان )کچ ٣٠٧وکوڕ  ٣٣٦) ٦٤٣
 هەفتەیە.  وجەدعە لەمحەمام عەلیل لە ناو خێوەتگەکانی منداڵی 

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  پێشبینی دەکرێت  وئەم کاریگەریەش، ومامۆستاکانزیان دەگەێنێت ئامادەیی قوتابیان لە ناو ژینگە ڕەشماڵیەکانی فێربوون پلە بەرزەکانی گەرما
ساردکەرەوەکانی هەوا نابێت داوە لەوەی کە  وپاك وخاوێنی هۆشداری وخاوێن کردنەوەئاو گروپی ببێت لە ماوەی وەرزی هاوین. زیاد 

 ئاو. کورتهێنانەکانی بەکاربهێندرێن بەهۆی 

  بنکەی لە ناو خێوەتگەکانی ماددەکانی فێربوون کورتهێنانی چارەسەر دەکرێن لەالیەن هاوکاران، ماددەکانی فێربوون دابین کردنی سەرەڕای
 پێویستیەکان لە گەشەسەندندان. وەك کێشەیەك دەمێنێتەوە لەو کاتەی بەردەوام  ١وخازر م ٢م وحەسەن شام وحاج عەلیئاسمانی گەیارە 

  خزمەتگوزاریەکانی دەستیان بگات بە هێشتا ناتوانن ئەلشەهامە لە ناو سەاڵحەددین لە ناو خێوەتگەی قوتابی قۆناغی ناوەندی  ٢٠٠زیاترلە
کۆتا لە ئەنجامدانی هاوکاری کردنی ئەم قوتابیانە دابین بکات بۆ یان مامۆستاکان پەرتووکەکان بەشی پەروەردە نەیتوانیوە پەروەردە. 

 ەرمی. ناففێربوونی دەرفەتەکانی بۆ ڕێکخراوی ناحکومی هاوکارانی لەگەڵ گەڕاون چارەسەریەکان بەدوای تاقیکردنەوەکان. 
 
 
 
 
 
 

 

٤١٢.٠٤٥ 
هاوکاری کراون بە  وکچکوڕ 

پەروەردەی تەنگەتاوی پێدانی 
 ەوەناو لە دامەزراوەکانی

 ودەرەوەی خێوەتگە
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  وپەلەکانکەل  

 شوێنی کۆگای باو کە بەرجەستەیە:

  کە دەکاتە  دووجا مەتر ١٥.٧١٢ قەبارەیوپەل گروپی کەل  ،وپەلجیاوازی کەل بنکەی  ١٤لە سەرانسەری
ڕێکخراوە لەالیەن بۆ بەکارهێنانی لەبەردەستدایە لە شوێنی کۆگای باو  مەتر دووجا لە کۆی گشتی( ٢٣.٨٧٣)

   . تەنگەتاویبۆ بەهاناوەچوونی مرۆییەکانەوە 
 

 :ەهاناوەچوونب

  تەن مەتر ٦.٥٥٠کەل وپەلەکانی فریاگوزاری، کە هاوتایە بە مەتر سێجا لە ٣٤.٠٦٣، کۆی گشتی٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧لەو کاتەوەی
 ڕێکخراوی مرۆییەوە ٣٤بە ناویتەن مەتر(  ١.٥٥٠مەتر سێجا کە دەکاتە ) ٦.٦٨٣، وقەبارەی لەالیەن گروپی کەل وپەلەوە وەرگیراوە

  . گواستراوەتەوە

  تەن مەتر لە کەل وپەلی فریاگوزاری، بە ناوی  ١.٥٧١مەتر سێجا خەزن دەکات کە هاوتایە بە  ١٠.٠٢٩گروپی کەل وپەل لە ئێستادا قەبارەی
 لە هاوکارانی مرۆییەوە.  ٢٣

  نیابوون لەوەی بۆ دڵحەمام عەلیل لە ناو هەردوو خێوەتگەکانی ئەنجام دا بۆ کۆگا باوەکانی خەزنکردن مەیدانی  وپەل سەردانێکیگروپی کەل
 بەڕێوەدەچن.  یئاسان بەان کارەککە 

  کۆگایەکی باو. وەك بەکاربهێندرێن  وزێلیکان تاکو ١نەرگیزلیە خێوەتگەکانی سێ یەکەی کۆگای گەڕۆکی ناردووە بۆ وپەل گروپی کەل 
 

  :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  گەیارە بە کراوەیی دەمێنێتەوە. ی ئایار، هەرچەندە پردی ٢ڕۆژی پردی نەمروود داخراوە لەو کاتەوەی گۆڕان لە ئاستەکانی ئاو، بەهۆی
هاوکاری کردنی ڕێکخراوەکان لە پێش  وئامادەیە بۆبە پردەکانی پەڕینەوە لە چاودێری کردنی دەستگەیشتن  وپەل بەردەوامەگروپی کەل 

 ڕۆژئاوای موسڵ. ناو لە  تەنگەتاوی وپەلەکانی فریاگوزاریکەل وەختە دانانی 
 

 

 وخزمەتگوزاریە باوەکانهەماهەنگی   
 :پێویستیەکان

پەیوەندی تەلەفۆنی ئەنجام داوە  ٥٤٧ عێراقسەنتەری زانیاری ئاوارەکانی لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، 
لە خێوەتگەکانی پەیوەندی(  ٢٠٠)زیاتر لە زۆربەی پەیوەندیەکان . ئەنجام درابوونموسڵەوە  پارێزگای لەکە 

ئاوی خاوێنی خواردنەوە بۆ پرسیارکردن لەبارەی  وئەنجام درابوونئەنجام درابوون،  وشاری موسڵەوەا نەینەو
بنکەی ئاسمانی گەیارە . لە شوێنی تەنگەتاوی وهاوکاری یاساییخزمەتگوزاریە تەندروستیەکان  وداوایەکان بۆ
هەبوون گازاندەکان بە شێوەیەکی سەرەکی ، ی تەلەفۆنی(پەیوەند ١٤٠کە دەکاتە )زیاتر لە  وحەمام عەلیل

پەیوەندی  ١٥لە . زیاتر وهاوکاری یاساییرەی کاش، خۆراك بۆ پێدانی پاداوایەکان هەروەها ، وبەڕێوەبردنی خێوەتگەئاوی خاوێن نەبوونی لەبارەی 
 لە ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی داعش ڕابکەن. هەوڵ دەدەن ڕاپۆرت کراون کە لە تەلعەفەر، لەوێ کە خێزانەکان وەرگیرابوون 

 

 بەهاناوەچوون:

 لە لێژنەی هەماهەنگی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی عێراق لە ناو خودی ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، دوو لە ڕێکخەرانی مەیدانی 
ووادی  رحمانن ئەنجام دراوە لە ناو تەل شاری موسڵ )یەك کاروا ڕۆژئاوای ولەحەمام عەلیل )دوو کاروان(  بۆئەنجام داوە  کاروانەکانیان

 (حەجەر

 ٢٠٢عێراق نگی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی لێژنەی هەماهەسەر بە گەڕۆکی مەیدانی  ، ڕێکخەرانی٢٠١٦مانگی تشرینی دووەمی ەوەتەی ل 
موسڵ لەگەڵ  شاریوباشوری ڕۆژهەاڵت  یوباشورباکور، ڕۆژهەاڵت، ناوچەکانی  بۆ داوەئەنجام  کاروانی کۆکردنەوەی زانیاریان
وحەمام گەیارە (؛ ٢٧لە بەعشیقە ) کاروان لە هەر شوێنێك( ٣٠وئەلشورە )لە نەمروود  لەوانە:شوێن.  ٢٢١دەستگەیشتن بە کاربەدەستان لە 

ولە کاروان(  ١٢ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ )لە کاروان(،  ١٤کاروان(، لە تەلکێف ) ١٨، حەمدانیە )کاروان لەهەر شوێنێك( ٢٢) عەلیل
کاربەدەستانی  ٢١٣زیاتر لە لێژنەی هەماهەنگی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی عێراق دەرەوەی شار لە نزیك تەلعەفەر )نۆ کاروان(.  ناوچەکانی

 کارەکان لەئەستۆ بگرن. ناوخۆیی دەستنیشان کردووە تاکو 

 

 وڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

 .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت 
 
 

 مەترسێجا ٦٩٣
م لە وپەلی مرۆییلە کەل  

 هەفتەیە وەرگیراوە

 

 ڕۆژانە
لە بەدواداچوونی ئاوارەبوون 

ی ١٧کاتەوەی موسڵەوە لەو
 تشرینی یەکەم
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 هەماهەنگی کردنی گشتی

 
بە بەردەوامی  وڕێکخەری مرۆیی وکەسایەتی سەربازیکوردستان  وحکومەتی هەرێمیتیمێکی ڕاوێژکاری بااڵ کە پێك دێن لەوانە حکومەتی عێراق 

تیمی ڕاوێژکاری بااڵ دڵنیایی دەدات لە تەواوی هەماهەنگی لە نێوان هەموو هاوکارانی کاروباری کۆدەبنەوە بۆ بەڕێوەبردنی کێشە ستراتیجیەکانی مرۆیی. 
کە لە بەهاناوەچوون بۆ موسڵ  سەرکردە ئاژانسەکانی سەرەکی گروپیخانەیەکی تەنگەتاوی کە پێك دێن لە  .مرۆیی لە بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ

یمی مرۆیی لە وواڵت وەكو ت. گوێرەی پێویست یان بە کۆدەبنەوە دوو جار ەكهەفتەی ولە سەرکردایەتی دەکرێنمرۆیی  ڕێکخەریولەالیەن کاردەکەن 
بەهاناوەچوونی  سەرپەرشتی کردنیبۆ  ناحکومی وهاوکارانی ڕێکخراویەکگرتووەکان هەماهەنگی دەمێنێتەوە لە نێوان نەتەوە ی ەکەیستراتیجی پێکهاتە

سەربازی نەتەوە یەکگرتووەکان ئاسانکاری دەکات بۆ دەستگەیشتی مرۆیی، پاراستنی  –. چوارچێوەیەکی هەماهەنگی مرۆیی مەدەنی مرۆیی لە عێراق
  یەکگرتووەکان.  وئاسایشی نەتەوەبەشی سەالمەتی مرۆیی بە هەماهەنگی لەگەڵ  فریاگوزاری وئەمن وئاسایشی کارمەندانیهاوواڵتیان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ئەو دیوی قەیرانەکە
 

بە  کە پارێزگای ئەنبار، لەگەڵ شارەکانی ڕومادی وفەللوجە جەختی کردەوە سەرسەری هەڵدا. لە سەرەتادا لە٢٠١٤توندوتیژی فراوان وملمالنێ ی چکداری لە عێراق لە مانگی کانوونی دووەمی 
، ٢٠١٤کەس لە مانگی ئایار. لە مانگی حوزەیرانی  ٥٠٠.٠٠٠، توندوتیژیەکە وکاریگەریەکەی بە خێرایی تەشەنەی کرد، کە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر لە پێگەیشتزیانیان  تایبەتشێوەیەکی 

بەشێکی زۆری باکوری عێراق، لەوانە پارێزگاکانی ناوچەکانی دیالە وکەرکوك و وسڵ،داعش، بەیەکەوە لەگەڵ گروپە چەکدارەکان، هێرشیان کرد وکۆنتڕۆڵی دووەم گەورەترین شاری عێراقیان کرد م
پاراستنی هاوواڵتیان ومافە سەرەتاییەکانی وسیستەماتیکی  ڕاستەقینە پێشێلکردنەکانیونینەوا وسەاڵحەددین. ئەمەش بووە هۆی بەردەوامی ملمالنێ ی چەکداری، ئاوارەبوونی بەلێشاوی ناوخۆیی، 

دەرەنجامێك، عێراق لە ئێستادا دووچاری یەکێك لە گەورەترین قەیرانە  . وەكییەکانۆلەسەر کۆمەڵگا خانەخ ڕاندنی دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، وکۆت وبەندی خراپمرۆڤ، پچ
 . شوێن لەسەرانسەری وواڵت ٣.٧٠٠ێراقی لە ئێستادا ئاوارەبوون لە ملیۆن ع ٣.١ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە. زیاتر لە  ١١ لەگەڵ مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان،

 
 
 
 
 

 :بە بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن

 giacobbe@un.orgئێنریکا جیاکۆبی، 

 

 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. 

 

http://www.unocha.org/

