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ئەم ڕاپۆرتە بەردەست دەبێت لە کاتێك کە  کراوە. مرۆیی ئامادەکاروباری ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی 
لیستێك لەم ڕاپۆرتە بە  وشوێنەکان کەلەگەڵ ژمارەکان ڕاپۆرتە بەردەوام لە گۆڕاندایە، زانیاری لە ناو ئەم  ،خێرایی پەرەدەسێنێت بەوبارودۆخەکە زانیاری باڵوەی پێدەکرێت. هەروەها، 

 . دەردەچێت ٢٠١٧ ئایاریی ٢٩ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .دەرچوونی یانی خوێندنەوەی ئەم ڕاپۆرتەلە گۆڕاندابن لە کاتی لەوانەیە دانراون 

 هەواڵە سەرەکیەکان

 لەالی ڕۆژئاوای بەردەوام خەڵکی ئەم هەفتەیە،  لە ماوەی
ی ١٨پێنج شەمە لە لە ڕۆژی . ئاوارەبوون شاری موسڵ

موسڵ ئەو کەسانەی کە لە ڕۆژئاوای ژمارەی ئایار، 
کەس  ١٦.١٠٠ کەزۆر بەرزبۆتەوە لەو کاتەی ڕادەکەن 

تێپەڕیون، حەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان بە شوێنی 
گەورەترین  شئەمەحکومەت. ژمارەکانی بە گوێرەی 

لەو کاتەوەی جوالنەوەی فەرمی ڕۆژانەی خەڵکیە 
 ٢٠١٦یەکەمی تشرینی ی ١٧کە لە موسڵ ئۆپەراسیۆنی 

  دەستی پێکردووە. 

  لێدوانی ی ئایار، بە گوێرەی ٢١لە ڕۆژی هەروەك
کەس لە ڕۆژئاوای  ٥٥١.٢٢٣عێراقی دەسەاڵتدارانی 

، ٢٠١٧شوباتی ی ١٩لەو کاتەوەی ڕایانکردووە موسڵ 
 بە بەراورد بەلەسەدا دەنوێنێت  ١٤.٦کە زیادبوونێکی 

لە ئێستای ئاوارەکان ژمارەی . ڕابردووهەفتەی 
بریتی یە لە لە ئاوارەییدا دەمێننەوە ڕۆژئاوای موسڵ کە 

ئەو ئاوارە گەڕاوانەی بە هەژماردنی کەس،  ٥١٦.٣٨٢
کەس گەڕاونەتەوە  ٣٤.٨٤١کە دەکاتە کە ڕاپۆرت کراون 

ئایار. ی ١٦هەروەك لە ڕۆژی موسڵ، بۆ ڕۆژئاوای 
ی ٢١ڕۆژی ڕاپۆرتی کردووە کە لە عێراقی حکومەتی 

لەو لە شاری موسڵ ئاوارەبوون کەس  ٧٢٧.٣٧٣ئایار، 
تشرینی ی ١٧موسڵ لە ڕۆژی ئۆپەراسیۆنەکانی کاتەوەی 

نیگەرانیە دەستیان پێکردووە.  ٢٠١٦یەکەمی 
هاوواڵتیان لەو بۆ پاراستنی دەمێننەوە ڕاستەقینەکان 

لە ڕۆژئاوای داعش کۆنتڕۆڵکراون ناوچانەی کە لەالیەن 
لە شارە کۆنەکەی موسڵ کە بەتەنها لەو شوێنەی موسڵ، 

 ژیان دەگوزەرێنن. کەس دەخەملێندرێن  ٢٠٠.٠٠٠نزیکەی 

  ئایاری ٢٠و ٢٠١٦یەکەمی تشرینی ی ١٧لە نێوان مێننەوە. بەرچاوی مرۆیی دەنیگەرانیەکی بەردەوام وەك زەبری دەروونی ڕێژە بەرزەکانی
لە ڕۆژئاوای کەس بە تەنها  ٦.٣٦٩تەنگەتاوی، پزیشکی بۆ وەرگرتنی چارەسەری بۆ نەخۆشخانەکان کەس گواستراونەتەوە  ١٢.٥٠٠، ٢٠١٧

چارەسەریان کەس  ٢.٤٧٩ی ئایار، ١٢ڕۆژی  وهەروەك لەشوبات موسڵ لە مانگی ئۆپەراسیۆنی دەستپێکی موسڵ گواستراونەتەوە. لەو کاتەوەی 
 موسڵ. بەرەی شەڕی ڕۆژئاوای لە نزیك ناوچەکانی زەبری دەروونی سەقامگیرکردنی لە خاڵەکانی بۆ کراوە 

٢.٨٧٤.٠٠٠ 
هاوکاری کراون بە ەس ک 

پاکێجەکانی پێدانی 

بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی 

 وئاو وکەل وپەلەکانیخۆراك 

لە ناوەوە  پاك وخاوێنی

 )لەو ودەرەوەی خێوەتگەکان

ی تشرینی ١٧ کاتەوەی

 (٢٠١٦ی یەکەم

١.٣٢٢.٠٠٠ 
خێوەتگەکان لە دەرەوەی  کەس

 هاوکاری کراون بە پێدانی

وخاوێنکردنەوە ئاو  هاوکاری

 کاتەوەی لەووپاك وخاوێنی )

 (٢٠١٦ی ی تشرینی یەکەم١٧

٩٣٣.٠٠٠ 
 اوێژکردنەکانیکەس ڕ

 )لەوان وەرگرتووە پزیشکی
ی تشرینی ١٧ کاتەوەی
(٢٠١٦ی یەکەم  

٧٩٩.٠٠٠ 
بە هاوکاری کراون کەس 

کەل پێدانی کەرەستەکانی 

)هەروەك  وپەلە ناخۆراکیەکان

یەکەمی تشرینی ی ١٧لە 

٢٠١٦) 

٧٢٧.٣٧٣ 
لە شاری اوارەبوون، ئکەس 

ڕۆژی موسڵەوە هەروەك لە 

، بە ٢٠١٧ی ئایاری ٢١

لێدوانی حکومەتی گوێرەی 

     عێراقی 

٨.٦٤٨ 
خزمەتگوزاری  بە شوێن
لە ناو لەبەردەستدان  تەواو

وشوێنە  خێوەتگە١٩
 هەروەك لە) تەنگەتاویەکان

(٢٠١٧ ی ئایاری٢١  
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  ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی
ی ئایار. ژمارەی ئەو کەسانەی کە ١٨ لە پێنج شەمە لە ڕۆژی بەردەوامە.ڕۆژئاوای شاری موسڵەوە  الیخەڵکی لەئاوارەبوونی لە ماوەی ئەم هەفتەیە 

بە گوێرەی بۆ پشکنینی ئاوارەکاندا تێپەڕیون، حەمام عەلیل شوێنی بە ڕێگەی  کەس ١٦.١٠٠وگەلێك زۆر بووە لە ڕۆژئاوای شاری موسڵەوە ڕادەکەن 
کە ئۆپەراسیۆنی موسڵ دەستی پێکردووە لە لەو کاتەوەی انەی خەڵك ئاوارەبوونی فەرمی ڕۆژگەورەترین بریتی یە لە ئەمەش حکومەت. ژمارەکانی 

 . ٢٠١٦تشرینی یەکەمی ی ١٧ڕۆژی 

ی شوباتی ١٩کەس لە ڕۆژئاوای موسڵ ڕایانکردووە لەو کاتەوەی  ٥٥١.٢٢٣ی ئایار، بە گوێرەی لێدوانی دەسەاڵتدارانی عێراقی ٢١هەروەك لە ڕۆژی 
. ژمارەی ئێستای ئاوارەکان لە ڕۆژئاوای موسڵ کە لە ئاوارەییدا ڕابردوو هەفتەی بە بەراورد بەلەسەدا دەنوێنێت  ١٤.٦، کە زیادبوونێکی ٢٠١٧

کەس گەڕاونەتەوە بۆ ڕۆژئاوای  ٣٤.٨٤١کەس، بە هەژماردنی ئەو ئاوارە گەڕاوانەی کە ڕاپۆرت کراون کە دەکاتە  ٥١٦.٣٨٢دەمێننەوە بریتی یە لە 
کەس لە شاری موسڵ ئاوارەبوون لەو  ٧٢٧.٣٧٣ی ئایار، ٢١رتی کردووە کە لە ڕۆژی ی ئایار. حکومەتی عێراقی ڕاپۆ١٦موسڵ، هەروەك لە ڕۆژی 

دەستیان پێکردووە. نیگەرانیە ڕاستەقینەکان دەمێننەوە بۆ پاراستنی هاوواڵتیان  ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧کاتەوەی ئۆپەراسیۆنەکانی موسڵ لە ڕۆژی 
کەس  ٢٠٠.٠٠٠اوای موسڵ، لەو شوێنەی کە بەتەنها لە شارە کۆنەکەی موسڵ نزیکەی لەو ناوچانەی کە لەالیەن داعش کۆنتڕۆڵکراون لە ڕۆژئ

 دەخەملێندرێن کە ژیان دەگوزەرێنن. 

سێ خاڵی تازەی بەکارناهێندرێت. موسڵ چیتر ڕۆژئاوای لە ناو یەرموك/ڕیسالە خاڵی کۆبوونەوەی ئاوارەکان لە ناوچەی ی ئایار، ٢١هەروەك لە ڕۆژی 
ڕۆژئاوای پەنجەرە لە باشوری دەرگا و ناوچەی پیشەسازی لە مەتاحین/عەبەر و حەرامەت، لە گەڕەکەکانی ڕاپۆرت کراون کۆبوونەوەی ئاوارەکان 

ئەو کەسانەی کە لە شارەکەوە ڕادەکەن کە لەالیەن ئاوارەبوون ڕێگا تازەکانی بۆ ڕێکخستنی دامەزراون، ئەلمجموعە ئەلثەقافیە خاڵی پشکنینی عەقرەب، و 
خواردن، ئاو ژەمە ئامادەکراوەکانی دابین دەکەن، لەوانە تەنگەتاوی هاوکاری مرۆیی هاوکارانی خااڵنەی کۆبوونەوەی ئاوارەکان، لەم بەکاردەهێندرێن. 

بۆ لە دەدرێن لە هەر شوێنێك بکرێت، هەوڵەکان لەگەڵ ئەوەشدا، و شوێنی سێبەر. خزمەتگوزاریە پزیشکیەکان و ئاسانکاریەکانی خاوێن کردنەوە و و 
دابەشکردنی هاوکاری بەرەکانی شەڕ، دوابەدوای لە نزیك دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لەو ناوچانەی کە تازە کاروانەکانی هەڵسەنگاندن ئەستۆگرتنی 

پاك و خاوێنی کەل و پەلەکانی خۆراك و ئاو و بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی پاکێجەکانی ، ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧تەنگەتاوی. لەو کاتەوەی 
 کەس.  ٢.٨٧٤.٠٠٠بۆ پێویستیە بەپەلەکانی مرۆیی بۆ پڕکردنەوەی دابەشکراون 

 
هەماهەنگی گروپی ڕاپۆرتی پێویستیە مرۆییەکان. بە گوێرەی بۆ پڕکردنەوەی بەردەوامە لە خێرابوون  وفراوانکردنی شوێنخێوەتگە بنیاتنانی 

نیشتەجێکراون،  وشوێنە تەنگەتاویەکانلە ناو خێوەتگەکان لە ئێستادا خێزان(  ٦٢.٨١١کەس کە دەکاتە ) ٣٢٦.٢٣٠، هەندێك لە وبەڕێوەبردنی خێوەتگە
کە لە ئێستادا ی ئایار، ٢١هەروەك لە ڕۆژی نافەرمیەکان ژیان دەگوزەرێنن.  ولە شوێنەکۆمەڵگا خانەخوێکان لە ناو لەگەڵ ئەو کەسانەی کە دەمێننەوە 

 شوێنی جیاواز.  ١٩لە بەپەلە بۆ بەکارهێنانی بەرجەستەن بە خزمەتگوزاری تەواوەوە شوێنی خێزانی  ٨.٦٤٨
 

کە لە ناوچە ما. زۆربەی خەڵکی پلە بەرزەکانی گەربەردەوامن لە ڕاکردن، کە ئەمەش زیاتر خراپتربووە بەهۆی بارودۆخە ئەستەمەکان خەڵکی لە ژێر 
. ومانگچەندین هەفتە  ودەرمانەکان بۆخاوێن ئاوی خواردنەوەی بە  ودەستیان ناگاتئاسایشی خۆراکیان نیە کۆنتڕۆڵکراوەکانی داعش ژیان دەگوزەرێنن 

ماندوو دەکات. بەهاناوەچوون تواناکانی  وقەبارەی ئاوارەبوونخێرایی ی ئەو لێشاوە زۆرەی خەڵکی، بەاڵم لە بەهاناوەچوونبەردەوامن هاوکارانی مرۆیی 
لە ماڵەکانی بەو کەسانەی کە گەیشتن ئامانجیان بریتی یە لە هاوکارانی مرۆیی  هەروەها ،وڕێگە بدات ودەستگەیشتن بکرێتبارودۆخەکان لە هەر شوێنێك 

 کە دەگەڕێنەوە بۆ ناوچە ئازادکراوەکان.  وئەو کەسانەشیخۆیان ماونەتەوە، 
 

بە هەروەك زۆربەی خەڵکی لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ. بەتایبەتی دەمێنێتەوە. ئاو بەردەوام وەك نیگەرانیەکی بەرچاوی مرۆیی لە ناو شاری موسڵ 
لە ئاو مرۆیی بەردەوامن هاوکارانی موسڵ، لە ناو ڕۆژهەاڵتی . ونەشیاو دەخۆنەوەچارەسەرنەکراو کە سەرچاوەکانی ئاوی ڕاپۆرتکراون بەردەوامی 

ملیۆن  ١.٤قەبارەی مرۆیی موسڵ هاوکارانی ڕۆژئاوای لە ناو لەو کاتەی ئاوی خواردنەوە ڕۆژانە، ملیۆن لیتری  ٣.١خستنە تانکەری ئاو بە قەبارەی 
 ئاوی ڕۆژانە دەگەێننە شوێن. لیتری 

 

 ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧ە نێوان . لبەرچاوی مرۆی بمێنێتەوەوەك نیگەرانیەکی  بەردەوامە لەوەی کە زەبری دەروونیقوربانیانی  ڕێژە بەرزەکانی
کەس بەتەنها  ٦.٣٦٩، تەنگەتاویبۆ وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی نەخۆشخانە بۆ  گواسترابوونەوەکەس  ١٢.٥٠٠ هەندێك لە، ٢٠١٧ ی ئایاری٢٠و

ئایار، ی ١٢ڕۆژی  وهەروەك لە ٢٠١٧موسڵ لە مانگی شوباتی ئۆپەراسیۆنی دەستپێکی لەو کاتەوەی ژئاوای شاری موسڵەوە ڕەوانەکراون. لە ڕۆ
  لە ڕۆژئاوای موسڵ. لە نزیك ناوچەکانی بەرەی شەڕ زەبری دەروونی لە خاڵەکانی سەقامگیرکردنی چارەسەرکرابوون کەس  ٢.٤٧٩

 

 مرۆیی  چوونیبەهاناوە

 بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەچوونی

  ویستیەکان:پێ 

 پشکنینی  وشوێنەکانیخاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان  وئەو خێزانانەی کە دەگوازرێنەوە لە هەمو
تەواوی پێداویستیەکی ناوەچوونی بەپەلەی سووك وەردەگرن. میکانیزمی بەهاکەرەستەکانی ئاوارەکان 

وخاوێنی وکەرەستەکانی پاك کەرەستەکانی ئەویش تیایدا لەوانە میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە، کە 
 . وشوێنە تەنگەتاویەکانناو خێوەتگەکان گەیشتوونەتە کە خەڵکی دابین کراوە لەو کاتەی ، ئافرەتان

 

١.٥٠٢.٩٣٣  
کەس هاوکاری کراون بە 

 کەرەستەکانیپێدانی 
بەهاناوەچوونی میکانیزمی 

تشرینی  یوەتەکا بەپەلە لەو
 ٢٠١٦ی یەکەم

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

 بەسەر تەنگەتاویان دابەشکردووە کەرەستەی  ٢٥.٤٦٢میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە ، هاوکارانی لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
لەم هەفتەیە ڕابردوو، منداڵ. بە بەراورد لەگەڵ هەفتەی  ٨٠.٦١٩کەس لەوانە  ١٤٦.٠٥٠بە کە سوود دەگەێنێت خێزان  ٢٤.٣٤١

لە زیاتر یە. میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەبە کەرەستەکانی کە پێویستیان دەنوێنێت زیادبوونی ئەو کەسانە لەسەدای  ٢١کە دابەشکردنەکان 
 ئاوارەکان. پێشوازی کردن لە  ولە سەنتەریحەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان لە شوێنی هاوکاری کرابوون سوودمەندبووان لەسەدای  ٦٤

  دەتوانێت دابەشکراون ەوە ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧کە لەوکاتەوەی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە ئەو کەرەستانەی کۆی ژمارەی
 کەس پڕبکاتەوە.  ١.٥٠٢.٩٣٣پێویستیە بەپەلەکانی 

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

 او وهەڵگرێکی ئاو. بوتڵکر

 
   :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

 لە ناو کاتژمێر  ٢٤دابەشکردنەکانی ڕێگری دەکات لە لە کاتی شەودا، کە ئەمەش نیە ئاسایشان ە خاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان هەندێك ل
 شوێنەکان. هەندێك لە 

 

 وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی  

 :پێویستیەکان

 لە ئێستادا لە ناو خێوەتگەکان وشوێنە تەنگەتاویەکان نیشتەجێکراون، لەگەڵ ئەو  کەس ٣٢٦.٢٣٠
 کان وشوێنە نافەرمیەکان ژیان دەگوزەرێنن.     ماونەتەوە لە ناو کۆمەڵگا خانەخوێ ئاوارانەی کە

  بۆ بەرجەستەکرابوون خێزانی بە خزمەتگوزاری تەواوەوە شوێنی  ٨.٦٤٨، ی ئایار٢١هەروەك لە
  .کەس ٥١.٨٠٠شوێنی جیاواز بۆ نیشتەجێکردنی  ١٩لە بەپەلە بەکارهێنانی 

  پاراستن دەستپێشخەریەکانی بۆ زیادکردنی ئاوارەکان، پێویستی هەیە بەردەوامی لێشاوی بەهۆی
 گواستنەوەی ئاوارەکان.  وشوێنە کاتیەکانیشوێنی حەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان  وتەندروستی لە

 
 ەهاناوەچوون:ب

 هەڵسەنگاندنی بەپەلەی لەپێشینەی مەترسی شوێن لە  ئامێری بەکارهێنانی بەردەوامن لەوکارانی هەماهەنگی وبەڕێوەبردنی خێوەتگە ها

 ناوچەکانی دەوروبەری شاری موسڵ بۆ دەستنیشان کردنی پێویستیە لەپێشینەکان لە شوێن نیشتەجێبوونە نافەرمیەکان.  

  لەسەر  ئامادەکردووەوزانیاریان داتا  وبەڕێوەبردنی خێوەتگەگروپی هەماهەنگی ، هاوکارانی ٢٠١٦مانگی تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی

پێویستیە هەڵسەنگاندنەکان   -موسڵ لە دەوروبەری ی نیشتەجێبوون شوێن ٤٧٠بۆ زیاتر لە  وکارە لەپێشینەکانپێویستیەکان، بۆشاییەکان 

 خێزان.  ١٤.٨٠٠لە زیاتر دەستنیشان کردووە بۆ لەپێشینەکانیان 

  ناوخۆییەوە. دەسەاڵتدارانی فەرمیە لەالیەن  وچاوەڕوانی پشتڕاستکردنەوەیدەرگای بکرێتەوە،  تاکو ئامادەیەلە ئێستادا ئەلسەالمیە خێوەتگەی 

 
 

 

 :وڕێگریەکانۆشاییەکان ب

  یکی لەو شەڕوشۆڕەی کە بەردەوامە. نزخێوەتگەی بەساتین ئەل شیوخ هێشتا داخراوە بەهۆی 
 

  وکەل وپەلە ناخۆراکیەکانپەناگە 

 پێویستیەکان:

  خەڵکی لە دامەزراوەکانی ناوەوە ودەرەوەی خێوەتگە ەوەڕۆژئاوای موسڵ بەردەوامی ئاوارەبوون لەبەهۆی ،

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

کان دەمێننەوە، کەسانەشی کە لەگەڵ خێزانە خانە خوێئاوارانەی کە لە پەناگەی کاتیدا نیشتەجێن، ئەو 

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

  لە ناو  وپەلە ناخۆراکیەکانکەل کردووە کە پێویستیەکی فراوان هەیە بۆ ڕاپۆرتی پاراستن گروپی

وحەفازە  مندااڵنوخاوێنی وئاو وجل وبەرگی  وکەل وپەلەکانی پاك وپەلەکانی ئافرەتانکەل ، لەوانە ٢و ١حەمام عەلیل خێوەتگەکانی 

 . ودەرمانەکان وکارتەکانی دابەشکردن
 

٨.٦٤٨ 
لەبەردەستدان  لە ئێستادا شوێن

 لە ناو بەپەلەبەکارهێنانی  بۆ
وشوێنە  خێوەتگە١٩

هەروەك لە  تەنگەتاویەکان
٢٠١٧ی ئایاری ٢١  

٧٩٨.٨٩٧  
 بە پێدانیکەس هاوکاری کراون 

وپەلە کەل  کەرەستەکانی
 و کاتەوەیلە ناخۆراکیەکان

  ٢٠١٦ی تشرینی یەکەم
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 بەهاناوەچوون: 

  ،١خازر مبۆ ئاوارە تازە گەیشتووەکان بەسەر  وگەڕۆکەکان دابەشکرابوونسەرەکی  وپەلە ناخۆراکیەکەل  ٣٨٣لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا 

 لە ناو قەزای حەمدانیە.  ٢وخازر م ٣یو وحەسەن شام

  ناخۆراکی  وپەلیکەل کەرەستەی گەڕۆکی  ٣٠.٣٤٩کە )پێك دێت لە ناخۆراکی کەل وپەلی  ١٣٣.٣٦٧، ٢٠١٦تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی

 کەس دەکات.  ٧٩٨.٨٩٧دابەشکراون، کە هاوکاری ( وپەلی ناخۆراکیکەل سەرەکی  کەرەستەی ١٠٣.٠١٨و

  وهەوای کۆمەکی لە کەش بۆ دابین کردنی لەبەرچاو دەگرێت دەستپێشخەریەکان دوو ئەگەری گروپەکە پلەکانی گەرما، بەرزبوونەوەی بەهۆی

دارایی  کانیسەرچاوەلەوەی کە  وبۆ دڵنیابوونبەردەوامیدان بە کۆمەکی، بۆ . وساردکردنەوەی میکانیکیساردکەرەوە لە ڕێگەی زۆر:  گەرمای

لەسەر بنەمای بەباشی دەزانێت کە چارەسەریە هەرە لەپێشینەکان گروپەکە ، خەڵكزۆربەی بۆ سوود گەیاندن بە  وکەل وپەلەکان بەکارهێندراون

   . بدرێتئەنجام  ساردکەرەوەتەکنیکەکانی بەکارهێنانی 
 

 :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  ئامادەکراوە بۆ خواردن، دوابەدوای ئەویش ژەمەکانیپێویستیان بە  درێتپێبگەێن

   . سەالمەتەکانشوێنە و خێوەتگەکانبۆ ناو خۆراکی ووشكە لە کاتی گەیشتنیان 

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

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

  لەگەڵ ئەوەشدا .قەبارەی مێگەلبۆتە هۆی کەمبوونەوەی  وزەوی لەوەڕاندنئالیکی ئاژەاڵن نەبوونی، 

 ەتواننن کە مەوادی بەرهەمهێنەریان هەیە ۆ مەڕومااڵت لە ناو خێوەتگەکان بۆتە هۆی ئەوەی کە هەندێك لە ئاوارەکانبنەبوونی شوێن 

 بیانگوازنەوە بۆ ناو خێوەتگەکان. 

 :بەهاناوەچوون

  کەس کە دەکاتە  ٤٨.٦١٨ گشتی کۆی کەئاسایشی خۆراك ڕاپۆرتیان کردووە گروپی لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، هاوکارانی

حاج خێزان(؛  ١٦کەس؛ دەکاتە  ٨٠لەم خێوەتگایانە: لە چەمەکۆر ) ڕۆژەیان وەرگرتووە ٣٠خێزان( پارچەکانی خۆراکی ووشکی ٩.٤٣٩)

)حەسەن (، خێزان ٧٥١کەس؛  ٣.٧٥٥) ٢یو، حەسەن شام خێزان( ٩٤کەس؛  ٤٧٠) ٢محەسەن شام خێزان(؛  ١.٤٣٦کەس؛  ٧.١٨٠)عەلی 

گەیارە  وبنکەی ئاسمانی (،خێزان ١.٣٢٩کەس؛  ٦.٠٦٨) ١خازر مخێزان(،  ٤٠کەس؛  ٢٠٠) ٥ جەدعەخێزان(،  ١٣٠کەس؛  ٦٥٠) ٣یوشام 

حەمام عەلیل لە خێوەتگەی ژەمە لێندراوەکانیان وەرگرتووە هەروەها خێزان(  ٥٠٠کەس ) ٢.٥٠٠هەندێك لە خێزان(.  ١.٣١٣کەس؛  ٦.٥٦٥)

١ . 

  کەس؛  ١.٥٠٠حەدید )گەڕەکانە: ڕەجم وەرگرتووە لەم ڕۆژەیان  ٣٠خۆراکی ووشکی پارچەکانی ئاوارەکان  شاری موسڵلە ناو ڕۆژئاوای

خێزان(، ٥٠٠کەس؛  ٣.٠٠٠)فەلەستین خێزان(،  ٥٠٠کەس؛  ٣.٠٠٠ئەل وەحدە )خێزان(،  ٦٣٠کەس؛  ٣.١٥٠ئەل یەرموك )خێزان(،  ٣٠٠

خێزان(،  ٦٠٠کەس؛  ٣.٠٠٠موسڵ جەدیدە )ەرۆك خێزان(، س ٥٠٠کەس؛  ٣.٠٠٠ئەل جەدیدە )، خێزان( ٥٠٠کەس؛  ٣.٠٠٠ئەل مەنسور )

 شخێزان( ئەوانی ١٠٠کەس ) ٥٠٠هەندێك لە خێزان(.  ٥٠٠کەس؛  ٢.٥٠٠) وئەل ڕیسالەخێزان(  ٣٠٠؛ کەس ١.٥٠٠)ئەل مەغریب حی 

 اران. ئەل تەیحی  گەڕەکیلە ناوخۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردنیان وەرگرتووە پارچەکانی 

  خێزان( سەلەکانی  ١.٤٠٠کەس ) ٧.٠٠٠کۆی گشتی کردووە بۆ  وکۆچبەران ڕاپۆرتیکۆچ وەزارەتی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لە ماوەی

 . ١خازر ملە ناو خێوەتگەی ( سەلە خێراکانیان وەرگرتووە خێزان ٢٠٠کە دەکاتە ) کەس ١.٠٠٠وووشکیان وەرگرتووە خۆراکی 
 

   :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  موسڵ. پارەی کاش لە ناو ڕۆژئاوای خۆراك لەسەر بنەمای هاوکاری دابین کردنی بەرژەوەندیان نیشان داوە لە هاوکارانی گروپ ژمارەیەك لە
خۆراك لە ڕێگەی هاوکاری دابین کردنی ئەوە بووە کە  وئاسایش مانای ونیگەرانیەکانی ئەمن بەردەوامیبە  بازاڕەکاننەبوونی هەرچەندە، 

 دانەمەزراوە. پارەی کاش هێشتا دابەشکردنەکانی 
 

 

 

 

 

٣٦.٧٧٨ 
کەس هاوکاری کراون بە 
پێدانی پارچەکانی خۆراكی 

ماوەی هەفتەی ڕۆژە لە  ٣٠
  ڕابردوودا
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 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

  لەسەدا هەیە  ٦.٣زیادبوونێکی  – وەرگرتووەڕاوێژکردنە تەندروستیەکانیان کەس  ٩٣٢.٥٠١کە ، ٢٠١٦تشرینی یەکەمی ی ١٧لەو کاتەوەی
 ڕابردوو. بە بەراورد بە هەفتەی 

  لەسەدا  ٣٦زیادبوونێکی ئەمەش  –تەندروستی هاوکارانی لەالیەن ڕاپۆرتکرابوون پزیشکی ڕاوێژی  ٥٥.٧٢٨ڕابردوودا، هەفتەی لە ماوەی
 ٣٢.٨زیادبوونێکی  –پێنج ساڵی بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی دابین کرابوون ڕاوێژانە لەو  ١١.١٤٨بە هەفتەی پێشووتر. دەنوێنێت بە بەراورد 

 بە بەراورد بە هەفتەی ڕابردوو. لەسەدا دەنوێنێت 

  هاوکارانی تەندروستیەوەڕاپۆرتکرابوون لەالیەن ئافرەتانی دووگیان تەندروستی چاودێری ڕاوێژی  ١٠.٦٦٣ڕابردوودا، هەفتەی لە ماوەی- 
ئەنجام تەنگەتاوی ڕەوانەکردنی  ٧٠٥ودی ئەم حاڵەتانە، هەفتەی پێشتووتر. لە ناو خلەسەدا دەنوێنێت بە بەراورد بە  ١٧زیادبوونێکی ئەمەش 
یان ماوەی دووگیانی ئاڵۆزیەکانی بەهۆی حاڵەت ڕەوانەکراون  ٩٦لەگەڵ  –ڕابردوو هەفتەی لە چاو تر ڕەوانەکردنی  ١٠٩ -درابوون

تەندروستی هاوکاری کردنی هەبوون بۆ ڕاوێژ  ٣٦٦ئەوەشدا، لەگەڵ ڕابردوو. زیادی کردووە لە چاو هەفتەی حاڵەتی تر  ١٧ –منداڵبوون 
 هەفتەی پێشووتر. بە لەسەدا بە بەراورد  ٥١.٢زیادبوونێکی  -کرابووندابین دەروونی و کۆمەاڵیەتی کەم هۆشی و 

  ساڵی.  ١٥بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی بەڕێوەبردرابوون ڕۆتینی کوتانی  ٦١٧ڕابردوو، هەفتەی لە ماوەی 

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

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

 . وەومێروولە
    

 وپاك وخاوێنی وخاوێنکردنەوەئاو  

 :پێویستیەکان 

  پاشماوە وەك پێویستیەکی بەڕێوەبردنی  ودابین کردنیخواردنەوەی خاوێن کۆمەکیە نەگونجاوەکانی ئاوی
 لە شاری موسڵ.  ئەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێ بگەێندرێتبەرچاو دەمێننەوە لە ناو هەموو 

  بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما. بەهۆی بۆ ئاوی خواردنەوە ڕاپۆرت کراوە داوایەکان زیادبوونی 
 

 :بەهاناوەچوون

 خزمەتگوزاریەکانی ئاو وخاوێن کردنەوە وپاك وخاوێنی لە ناو  خێزان( ٦٢.٨١١) ئاوارە ٣٢٦.٢٣٠
کەس  ١.٣٢١.٨٣١کە ، ٢٠١٦مانگی تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی . وەردەگرن خێوەتگاکان وشوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان

 . ٢٠١٦مانگی تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی  وپاك وخاوێنی وخاوێن کردنەوەئاو  دەرەوەی خێوەتگە بە هاوکاریبە پێدانی هاوکاری کراون 

  ئاسانکاری زیاتری تەوالێت هاوکاران بۆ ئاوارەکان.  وعەقرەببادوش ڵەکانی کۆبوونەوەی لە خادابین کراون  وحەمامتەوالێت ئاسانکاریەکانی
  ئەلسەالمیە. لە ناو خێوەتگەی چەسپ دەکەن  وحەمام

 دانراون شوێن  ٥٦٤، لەو کاتەی وشوێنە تەنگەتاویەکانخێوەتگەکان لە سەرانسەری شوێن بە خزمەتگوزاری تەواوەوە ئامادەکراون  ٧٧.٠٩٧
 ئاوارە.  ٤٦٥.٩٦٦کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان، بۆ خزمەتکردنی ئەگەری  لە شوێنە

  دابین کراوە لە ناو ئەم ئاویش شوێن.  ٤.٠٠٠بۆ نوێ دەکرێنەوە  وحەمام بەردەوامتەوالێت ئاسانکاریەکانی ، ١حەمام عەلیل لە ناو خێوەتگەی
ئەو پشتپێبەستنەی یەکەیەکی تری چارەسەرکردنی ئاو چەسپ دەکات بۆ کەمکردنەوەی هاوکارێکی گروپ لە ڕێگەی تانکەری ئاو. خێوەتگەیە 

 . وتانکەری ئاوبە ئاوی لە بوتڵکراو 

  کراون ڕەگەزی هەستیاری لەوەی کە ڕەچاوی ئاسانکاریەکان دەدەن بۆ دڵنیابوون پەرە بە ، هاوکارانی گروپ ٥جەدعە لە ناو خێوەتگەی
 ئەو کەسانەی کە خاوەن پێداویستی تایبەتین.  ودەگونجێن بۆ

  یملیۆن لیتری ئاوی خواردنەوە ٣.١ئاو خستنە ناو تانکەر بە قەبارەی بەردەوامن لە هاوکارانی مرۆیی ناو ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ، لە 
 دابین دەکەن ڕۆژانە. ملیۆن لیتری ئاوی خواردنەوە  ١.٤قەبارەی شاری موسڵ هاوکارانی مرۆیی لە ناو ڕۆژئاوای ڕۆژانە. 

 
 

٩٣٢.٥٠١ 
 ڕاوێژکردنەکەس 

وەرگرتووە  یشکیەکانیانپز
ی تشرینی یەکەم یکاتەوە لەو

٢٠١٦ 

١.٣٢١.٨٣١ 

دەرەوەی خێوەتگەکان کەس لە  

 بە پێدانیهاوکاری کراون 

 وخاوێن کردنەوەئاو  هاوکاری

 کاتەوەی وپاك وخاوێنی لەو

   ٢٠١٦ی تشرینی یەکەم

http://www.unocha.org/
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 بۆشاییەکان وڕێگریەکان: 

 بە شێوەیەکی سەرەکی بەهۆی بەرهەمهێنان، توانای سنوردارکراوە بەهۆی لە ئێستادا بەرجەستەیە وسڵ بۆ شاری م کەئەو بڕەی ئاوی تانکەر
 . وکورتهێنانی سووتەمەنییەکەکان، کاتژمێری سنورداری  ئاو،چارەسەرکردنی  یەکەکانی پێگەیشتنیزیان

 ولەکارکەوتنی کارەبا لەکارکەوتنی بەهۆی ئاو چارەسەرکردنی بە یەکەکانی توانای دەستگەیشتن ەرەنگاریەکانی کە پەیوەندیان هەیە بە ب
 لە ماوەی ئامادەکردنی ڕاپۆرتی ئەم هەفتەیە. ئاو کە بەردەوام بووە مەکینەی  پەمپەکانی

  موسڵ. لە ناو ڕۆژهەاڵتی بەردەوامە لەوەی کە ببێتە نیگەرانیەك لە ناو قوتابخانەکان  وئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوەئاوی خاوێن کورتهێنانی 

  خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، بۆ دەستپێکردنەوەی لە بانگەشە کردن لەگەڵ دەسەاڵتداران بەردەوامە  وپاك وخاوێنی وخاوێن کردنەوەئاو گروپی
دەستیان پێبگەێندرێت لە شاری واندرێت لەو ناوچانەی کە تازە دەتبەڕێوەبردنی پاشماوە بۆ لە ئەستۆگرتنی هاوکاران گەڕان بە دوای هەروەها 

 موسڵ.
 

 پاراستن

 : پێویستیەکان

  لە ن پێویستڕاپۆرت کراون کە  وکۆمەاڵیەتیودەروونی کەم هۆشی تەندروستی خزمەتگوزاریەکانی
 بەهۆی ملمالنێکەوە. ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە بۆ هاوکاری کردنی زۆربەی شوێنەکان 

  وپشکنینی لە خاڵەکانی کۆبوونەوە بۆ کارکردن هەموو هاوکاران توانای زیادکردنی پێویستیەك هەیە بۆ
 لە ڕێگری کردن لە جیابوونەوەی خێزان. بۆ یارمەتیدان گواستنەوەی ئاوارەکان  وخاڵەکانی کاتی ئاوارەکان

  لە ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت  وپاككردنەوەی ئەوپەروەردە لەسەر مەترسی مین
 پێویستیە بەردەوامەکان. مین بریتین لە 

  کە سەالمەتی ڕەگەزی مێ، تەوالێتەکانی لە نزیك سەرەکی دەمێنێتەوە، بە تایبەتی وەك نیگەرانیەکی خێوەتگەکان لە زۆربەی گێچەڵی سێکسی
 دەخاتە مەترسیەوە.  وکچانئافرەتان ساغی  ولەش

 
 :بەهاناوەچوون

 کەس  ١٠٥.٣٦١ کاتەی وهاوکارانی پاراستنەوە هاوکاری کراون؛ لەکەس لەالیەن  ٥٩٦.١٣٢ کە ،٢٠١٦ی تشرینی یەکەم لەو کاتەوەی
بە پێدانی هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتی  هاوکاری کراون کەسی تر٢٧.١٩٩. هاوکاری کراون لەالیەن تیمەکانی چاودێری کردنی پاراستنەوە

       بۆ هاوکاری کردنی تایبەت. ڕەوانەکراون حاڵەت لەالیەن تیمە گەڕۆکەکانی پاراستن ١٨.٠٧٢گشتی و

  ،منداڵ ٣.٣٧٦و( هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە، کچ٢.٥٦١ووڕک ٢.٩٣٧) منداڵ ٥.٤٩٨لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
 ١١٩.٠٨٤ ،٢٠١٦یەکەمی  کاتەوەی تشرینی( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. لەو کچ ١.٦٣٨و کوڕ ١.٧٣٨)

 ٥١.٧٣٧منداڵی تر ) ٩٣.٠٨٤( هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. کچ٥٨.١١٨وکوڕ ٦٠.٩٦٦منداڵ کە دەکاتە )
 ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. کچ٤٩.٧٢٢ووڕک

  ،وەرگرتووە خزمەتگوزاریە تایبەتیەکانیان پاراستنیان هەیە ( کە نیگەرانیەکانی کچ ١٢١وکوڕ  ١٨٠)منداڵ  ٣٠١لە هەفتەی ڕابردوودا– 
 . ٢٠١٦یەکەمی تشرینی لەو کاتەوەی ( کچ ٣.٢٥٢وکوڕ  ٣.٩٨٠منداڵ کە دەکاتە ) ٧.٢٣٢کۆی گشتی 

 ڕابردوودا  ( لە هەفتەیچک٦٥و کوڕ٨٩کە دەکاتە ) منداڵی بێ هاوەڵ وجیابۆوە لە خانەوادەکانیان ١٥٤هەفتەی ڕابردوودا،  ماوەی لە
لە هەفتەی  .٢٠١٦ی یەکەم کاتەوەی تشرینی( لەو کچ ١.٥٦٥ و کوڕ ٢.٠٠١منداڵ ) ٣.٥٦٦تۆمارکرابوون، بەمەش کۆی گشتی دەگاتە 

، بوونەوە( لەگەڵ خێزانەکانیان بەیەکتر شادکراکچ١٧و کوڕ ٤٦منداڵی بێ هاوەڵ وجیابۆوە لە خانەوادەکانیان کە دەکاتە ) ٦٣ ،ڕابردوودا
کاتەوەی ( لەو کچ٦٠١و وڕک٨٦٤منداڵ )١.٤٦٥دەگاتە  ئەو مندااڵنەی کە بەیەکترشادکراونەتەوە لەگەڵ خێزانەکانیان بەمەش کۆی گشتی

  .٢٠١٦ی یەکەم تشرینی

 کچ ٣.٤٥٩ئافرەت و ٣.٤٣٢کەسیان کردووە کە دەکاتە ) ١٠.٣٤٣هاوکاری  لەئەستۆدەگرن توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی کە هاوکارانی
( بە پێدانی زانیاری لەبارەی خزمەتگوزاریەکان لەسەر توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی، کەمکردنەوەی کوڕ ٢.٢٩٤وپیاو  ١.١٥٨و

، هەروەها دابین کردنی هاوکاری دەروونی خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزیمەترسی وئەو 
 کوڕ(.  ٦٠پیاو و ٤٥٣کچ و ٤٧٩ئافرەت و ١.٥٥٧کەس کە دەکاتە ) ٢.٥٤٩وکۆمەاڵیەتی بۆ 

 خزمەتگوزاری لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی کە کاردەکەن وەكو دابینکارانی ڕەگەزی نێر  ستافی ٩ومێ  ڕەگەزی ستافی ٣٠
لە ستافی ڕەگەزی مێ کە دابینکارانی سێ  بنەمای ڕەگەزی وبەهاناوەچوونیان. کە مەشقیان پێکرابوو لەسەر ڕێگەگرتن لە توندوتیژی لەسەر
ە توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی، للەسەر ڕێگەگرتن مەشقیان پێکرابوو خزمەتگوزاری توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی نین 

مەشقیان پێکراوە لەسەر ڕێگەگرتن لە توندوتیژی لەسەر  ئاوارە کچانی ٣٣٠و ئافرەت ٥٦٤و، وڕەوانەکردنەکانکەمکردنەوەی مەترسی 
بەسەر دابەشکرابوون ئافرەتان لە بارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی کەرەستەی  ٨٠. هەندێك لە وڕەوانەکردنەکانبنەمای ڕەگەزی 

 توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی.  لەبارەیکە بەرجەستەن زانیاری لەسەر ئەو خزمەتگوزاریانەی پێدانی  وکچان بەئافرەتان 

  بێ پێویستیە بۆ پڕکردنەوەی  اتڕێکدەخ بەرنامەدانانیتوندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی  هاوکارانیلە یەك موسڵ، ڕۆژهەاڵتی لە ناو
 انیشتوان. دوێنەکانی 

  هاوکارانی کاری مین هەڵگرتنەوە بەردەوامن لە گەیاندنی پەروەردە لەسەر مەترسی مین لە هەموو ئەو ناوچانەی کە دەتواندرێت دەستیان
ڕابردوودا، هەفتەی لە ماوەی . ٢٠١٦تشرینی یەکەمی کەسیان کردووە لەو کاتەوەی  ٦٥.١٩٦هاوکاری کە  لە شاری موسڵ. پێبگەێندرێت

٥٩٦.١٣٢ 
هاوکاری پاراستنیان  کەس

 کاتەوەی لەووەرگرتووە 

٢٠١٦ی تشرینی یەکەم  
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لە ناو ڕۆژهەاڵتی گشتی تەندروستی لە نۆرینگەی  تەکنیکی ویەك دراسەیعەلیل لە ناو حەمام ئەنجام درابوو تەکنیکی یەك هەڵسەنگاندنی 
 موسڵ ئەنجام درابوو. 

 

 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  گەڕانەوەی پێش وەختە  ڕاپۆرتکراون کە دەبنە هۆیبارودۆخە ئەستەمەکان لە ناو خێوەتگەکان و دەرفەتە سنوردارەکانی ژیان و گوزەران
 بۆ ناوچە نائارامەکان لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ. 

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

  سنوردارە وبنکەی ئاسمانی گەیارە حاج عەلی و شوێنە تەنگەتاویەکانی جەدعە و لە ناو خێوەتگەکانی پاراستنی مندااڵن هاوکارانی ژمارەی 
 هاوکارانی تازە دەگەڕێن.  بەدوای

  ئەو توانایەی ئێستا کە و سنوردارە،  یان هەیەپاراستنی مندااڵنحاڵەتی بەڕێوەبردنی تەواوی توانای کە هاوکارانی ژمارەکانی کۆی گشتی، لە
 پێویستیە. بەهێزش  ئاراستەکردنیهاوکاری  لەگەڵبنیات دەنرێن توانای زیاتر ماندووکراوە. هەیە 

  دووچاری کە خزمەتگوزاریەکان دابین دەکەن رانی پرسی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی هاوکاشاری موسڵ، لە ناو ڕۆژئاوای
لە حاڵەتەکانی تی، بەتایبەتی سەالمەهەڵبژاردەکانی توندوتیژی بە پێدانی دەستی ڕزگاربووانی لە یارمەتیدانی بەرەنگاریە بەرچاوەکان دەبنەوە 

 کان.یاساییەپێویستیە بە پێدانی توندوتیژی بۆ هاوکاری کردنی ڕزگاربووانی پێویستن توندوتیژی خێزانی. خزمەتگوزاریە یاساییەکان 

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  کە تەمەنی و مندااڵنەیبریتین لە منداڵ ١٣١.٣٤٧،ئاوارەبوونبەم دواییانە ئەو کەسانەی کە لە نێوان 
 ژمارەیە لەو ،(ەردەچندئەو دانیشتوانەن کە لە شاری موسڵەوە لەسەدای  ٣٥کە دەکاتە ) یان هەیەقوتابخانە
 . ناگات ن بە هیچ جۆرێکی پەروەردەدەستیالە ئێستادا منداڵ  ٦٩.٢٦٢

 بەهاناوەچوون:

  بە پێدانی پەروەردەی کراون  وکچ هاوکاریکوڕ  ٤١٤.٠٨٥، ٢٠١٦تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی
 دامەزراوەکانی خێوەتگە.  ولە دەرەوەیلە ناو دامەزراوەکانی خێوەتگە تەنگەتاوی 

  ،مندااڵنی ئاوارەی موسڵن کە لە ناو خێوەتگەن دەکاتە ( ٦٠.٠٤٥) ٦٢.٠٨٥هەمووی بەسەریەکەوە دەگاتە
 .( بەشداری دەکەن لە بەرنامەکانی پەروەردە لە ناو ژینگەکانی فێربوونی کاتی لە ناو خێوەتگەکانکچ٣٠.٣٥٣کوڕو٣١.٧٣٢)

  تەلکێف  ولە ناولە ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ کراونەتەوە دووبارە دەرگاکانیان تابخانە قو ٣٢٠، هەندێك لە ٢٠١٦تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی
لەو  ١٤٠.٠٠٠بۆ قوتابخانە. زیاتر لە منداڵ تاکو بگەڕێنەوە  ٣٥٢.٠٠٠شاری موسڵ، کە ڕێگە دەدات بە ڕۆژهەاڵتی باکوری  وبەعشیقە لە

 بۆیان دابین کراوە. فێربوونیان ماددەکانی مندااڵنە 
 

 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  ئامادەیی قوتابیان ومامۆستاکان، وئەم کاریگەریەش پێشبینی بە پلە بەرزەکانی گەرما لە ناو ژینگە ڕەشماڵیەکانی فێربوون زیان دەگەێنێت
 وەرزی هاوین.گەیشتنی ببێت لەگەڵ دەکرێت زیاد 

  دادەمەزرێن. کاتی نوێ  وژینگەی فێربوونیزیاد دەکەن قوتابخانە بوون، هەروەك ڕۆڵەکانی کانی فێربۆ ماددەکورتهێنانێك دەمێنێتەوە 

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

 تاقیکردنەوەکان. بەدوای چارەسەریەکان گەڕاون لەگەڵ هاوکارانی ڕێکخراوی ناحکومی بۆ دەرفەتەکانی فێربوونی نافەرمی. 
 

  وپەلەکانکەل  

 شوێنی کۆگای باو کە بەرجەستەیە:

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

   . تەنگەتاویبۆ بەهاناوەچوونی مرۆییەکانەوە 
 

 :بەهاناوەچوون

 سێجا  مەتر ٦.٧٩٧و، وەرگیراوە فریاگوزاری مەتر سێجا لە کەل وپەلی ٣٥.٣٦١، کۆی گشتی٢٠١٦تشرینی یەکەمی  لەو کاتەوەی
 –لە ماوەی هەفتەی ڕابردوو وەرگیرابوو  وپەلی مرۆییلە کەل مەتر سێجا  ١.٣٠٠ –ڕێکخراوی مرۆییەوە  ٣٥بە ناوی گواستراوەتەوە 
 بە هەفتەی ڕابردوو. لەسەدا هەیە بە بەراورد  ٨٧.٥بە زیادبوونێکی 

٥٨.٠٤٤١  
هاوکاری کراون بە  وکچکوڕ 

پەروەردەی تەنگەتاوی پێدانی 
 ەوەناو دامەزراوەکانیناو لە 

لەو  ودەرەوەی خێوەتگە
تشرینی یەکەمی کاتەوەی 

٢٠١٦ 

 مەترسێجا ١.٣٠٠
  لە مرۆییوپەلی لە کەل  

 هەفتەی ڕابردووداماوەی 
 وەرگیراوە
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  هاوکارانی مرۆییلە  ٢٦بە ناوی  خەزن دەکات وپەلی فریاگوزاریلە کەل مەتر سێجا  ٨.٦٧٩گروپی کەل وپەل لە ئێستادا قەبارەی . 

  وپەلی بۆ وەرگرتنی کەل  وئامادە دەبێتکۆگای باو،  وزێلیکان بۆ ١نەرگیزلیە لە ناو خێوەتگەکانی دامەزرابوون گەڕۆك  کۆگایسێ یەکەی
کە ئامادە  وپێشبینی دەکرێنئەلسەالمیە، بۆ خێوەتگەی نێردرابوون لەگەڵ ئەوەشدا، چوار یەکەی کۆگای گەڕۆك لە هەفتەی داهاتوودا.  مرۆیی

 لە هەفتەی داهاتوودا. بۆ بەکارهێنانیان بکرێت 
 

  :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 
 

 ەیوەندیە فریاگوزاریەکانپ  

 :بەهاناوەچوون

  خزمەتگوزاریەکانی بەردەوامی کردووە بۆ دڵنیابوون لە ئینتەرنێتی ناوخۆیی خزمەتگوزاری دابینکارێکی گڕێبەستی لەگەڵ گروپەکە
 گەیارە. لە ناو شارۆچکەی ناحکومی ڕێکخراوی نووسینگەیەکی لە ناو مرۆیی بۆ هاوکارانی پێکەوەبەستن 

 
 : وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت 
 

 

 وخزمەتگوزاریە باوەکانهەماهەنگی   
 :پێویستیەکان

  لە شوێنەکانی دەرەوەی ئەنجام داوە ( پەیوەندی تەلەفۆنی ٥٤٧)کۆی گشتی زانیاری ئاوارەکانی عێراق سەنتەری ڕابردوودا، لە ماوەی هەفتەی
 لە ناو موسڵ. خێوەتگەکان 

  وپێویستیەکانی کەئەنجام درابوون لە ناو موسڵ خێوەتگەکان دەرەوەی شوێنەکانی لە پەیوەندی لەسەدا(  ٧١)پەیوەندی  ٢٤٧هەندێك لە 
 ٥٩)خزمەتگوزاری تری حکومی لەسەدا(،  ٢٢پەیوەندی،  ٧٦)لەسەدا(، پارەی کاش  ٢٧پەیوەندی،  ٩٤ڕاپۆرتکراون بریتین لە خۆراك )

 . لەسەدا( ٦، پەیوەندی ٢٠) وهاوکاری پزیشکیلەسەدا(،  ١٧پەیوەندی، 

  کە دەکاتە پەیوەندی  ١٨٠: وخێوەتگەکانی جەدعەگەیارە بنکەی ئاسمانی شوێنی تەنگەتاوی بریتین لە پەیوەندیەکانی کە وەرگیراون زۆربەی
لەسەدای  ٣٠کە دەکاتە )کردنی خێوەتگە  وهەماهەنگیبەڕێوەبردن ناو ئەو پێویستیانەی کە ڕاپۆرت کراون لە لەگەڵ لەسەدا(،  ٥٦)

لەسەدا(،  ٩) وپارەی کاشپاراستن (، وکارەباپرسیاریان کردووە لەبارەی کێشەکانی ئاو ئەو پەیوەندیانە لەسەدای  ٧٠کە پەیوەندیەکان، 
 لەسەدا(.  ٦)خۆراك لەسەدا(،  ٧وخاوێنی )وپاك اووخاوێن کردنەوە ئخزمەتگوزاریەکانی لەسەدا(،  ٨)تەندروستی 

 

 بەهاناوەچوون:

 لە ناو خودی ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لێژنەی هەماهەنگی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی عێراق کاروانەکانیان ئەنجام داوە بۆ ڕۆژئاوای 
 بادوش، دەمەرجی)دوو کاروان(، حەمام عەلیل ( وریسالەعلمین ، نابلوس، م٢و١ شهدا، ٢و ١ئەمەلتەل رحمان، کاروان، بۆ  ٢)موسڵ 

       . وخەواجە خەلیل، کاروان( ١) دەوروبەروالدێیەکانی 

 کاروانی کۆکردنەوەی زانیاریان ٢١٦عێراق نگی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی لێژنەی هەماهە، ٢٠١٦مانگی تشرینی دووەمی  ەو کاتەوەیل 
ئەم شوێنانەش شوێن.  ٢٢٥بە سەردانی کردنی موسڵ  شاریوباشوری ڕۆژهەاڵت  یوباشورباکور، ڕۆژهەاڵت، ناوچەکانی  بۆ داوەئەنجام 
، (یەکەیانکاروان لەهەر  ٢٢) وحەمام عەلیلگەیارە ؛ کاروان( ٢٧لە بەعشیقە ) (یەکەیانکاروان لە هەر  ٣٠وئەلشورە )لە نەمروود لەوانە: 

تەلعەفەر  دەرەوەیوناوچەکانی ڕۆژئاوای موسڵ  ولەکاروان(،  ١٢موسڵ )ڕۆژهەاڵتی لە کاروان(،  ١٤کاروان(، لە تەلکێف ) ١٨حەمدانیە )
          کاروان(.  ٩)

 

 وڕێگریەکان:بۆشاییەکان 

 .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت 
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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  ەسەرکرد ئاژانسەکانی سەرەکی گروپیکە پێك دێن لە  ،خانەیەکی تەنگەتاوی .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  شێوەیەکی تایبەت

ری باکوری عێراق، لەوانە پارێزگاکانی ناوچەکانی دیالە وکەرکوك بەشێکی زۆو داعش، بەیەکەوە لەگەڵ گروپە چەکدارەکان، هێرشیان کرد وکۆنتڕۆڵی دووەم گەورەترین شاری عێراقیان کرد موسڵ،
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  لەسەر کۆمەڵگا خانەخۆییەکان. وەك تن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، وکۆت وبەندی خراپمرۆڤ، پچڕاندنی دەستگەیش
هاوکارانی مرۆیی . شوێن لەسەرانسەری وواڵت ٣.٧٠٠ا ئاوارەبوون لە ملیۆن عێراقی لە ئێستاد ٣.١ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە. زیاتر لە  ١١ لەگەڵ مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان،

داوای بەپەلەی دارایی ملیۆن دۆالرەی کە داواکراوە بۆ  -٢٨٤، لەو وەرگیراوە ملیۆن دۆالری ئەمەریکی ٢٧٦.٥لەسەدای، یان  ٩٧.٤هەروەك پاڵپشتی کردنی دارایی جولەپێکردنی بەردەوامن لە 
لە هەروەك ئۆپەراسیۆنەکە. قوناغە سەرەتاییەکانی بکەن لە ماوەی  وهەزاران کەسسەدان ڕێگەی بە هاوکاران داوە تاکو هاوکاری داوایە بەپەلەکە . دەرچووە ٢٠١٦تەموزی بۆ موسڵ کە لە مانگی 

دۆالری ملیۆن  ٢٨٥.٦پاڵپشتی دارایی کراوە، یان لەسەدای  ٢٩لە ئێستادا ملیۆن دۆالری ئەمەریکی دەکات،  ٩٨٥بۆ عێراق، کە داوای  ٢٠١٧ەچوونی مرۆیی ساڵی پالنی بەهاناوئایار، ی ٢٠ڕۆژی 
بەهاناوەچوونی  بۆ پالنی سێ کۆمەك بەخشە مەزنەکەهەتا ئێستا بۆ ئۆپەراسیۆنی موسڵ. دۆالر داواکراوە ملیۆن  ٣٣١، نزیکەی ٢٠١٧وەرگیراوە. لە ژێر پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی 

 . وکەنەداووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا، یابان  حکومەتەکانی ننەوە کە بریتین لەدەمێ ٢٠١٧مرۆیی ساڵی 
 
 :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. 
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