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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 حوزەیرانیی ١٢ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .یانی خوێندنەوەی ئەم ڕاپۆرتەدەرچوونی لە گۆڕاندابن لە کاتی لەوانەیە دانراون 

 هەواڵە سەرەکیەکان

 بەردەوام خەڵکی ئەم هەفتەیە،  لە ماوەی
 شاری موسڵلەالی ڕۆژئاوای 

لێدوانی  بە گوێرەی .ئاوارەبوون
، وکۆچبەرانی حکومەتوەزارەتی کۆچ 
راسیۆنی دەستپێکی ئۆپەلەو کاتەوەی 

ی ١٩ڕۆژئاوای موسڵ لە ڕۆژی 
 ٦٣٠.٠٣٩، کۆی گشتی ٢٠١٧شوباتی 
موسڵ  شاری لە ڕۆژئاوایکەس 

  .حوزەیرانی ٤ڕایانکردووە لە ڕۆژی 

  دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی لەو کاتەوەی
تشرینی یەکەمی ی ١٧موسڵ لە ڕۆژی 

، هەمووی بەسەر یەکەوە، ٢٠١٦
لە شاری موسڵەوە کەس  ٨٠٦.١٨٩

 ئاوارەبوون. 

  دەمێننەوە بۆ پاراستنی نیگەرانیەکان
لەو ناوچانەی کە لە ژێر هاوواڵتیان 

شاری لە ڕۆژئاوای کۆنتڕۆڵی داعشن 
کەس لە ئێستادا  ١١٨.٠٠٠موسڵ: 

لە ناوچەی گەرەکی کە دەخەملێندرێن 
شارە  وگەڕەکەکانی باکوریکۆنی موسڵ 

 کۆنەکە ژیان دەگوزەرێنن. 

  زەبری قوربانیانی ڕێژەی لەو کاتەی
وەك نیگەرانیەك دەمێنێتەوە، ەروونی د

وەزارەتی لە هاوکاری کردنی 
هاوکارانی تەندروستی حکومەت، 

بەهاناوەچوونیان توانای مرۆیی 
لە دەوروبەری موسڵ لە زیادکردووە 

دابین کردنی ڕووی 
زەبری دەروونی خزمەتگوزاریەکانی 
 پزیشکی.  وتوانای ڕەوانەکردنیسەرەتایی  وچاودێری تەندروستی

٠٠٠.٠٠٠٣.  
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

١.٣٥٥.٠٠٠ 
خێوەتگەکان لە دەرەوەی  کەس

 هاوکاری کراون بە پێدانی

ردنەوە وخاوێنکئاو  هاوکاری

 کاتەوەی لەووپاك وخاوێنی )

 (٢٠١٦ی ی تشرینی یەکەم١٧

١.٠٠٠.٠٠٠ 
 اوێژکردنەکانیکەس ڕ

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

٨٠٧.٠٠٠ 
بە هاوکاری کراون کەس 

کەل پێدانی کەرەستەکانی 

لەو ) وپەلە ناخۆراکیەکان

تشرینی ی ١٧لە  کاتەوەی

 (٢٠١٦یەکەمی 

.١٨٩٨٠٦  
لە شاری اوارەبوون، ئکەس  

ڕۆژی موسڵەوە هەروەك لە 
، ٢٠١٧ حوزەیرانیی ٤

، )سەرچاوە: حکومەتی عێراق
  وکۆچبەران( وەزارەتی کۆچ 

٧.١٥٠ 
خزمەتگوزاری  بە شوێن
لە ناو لەبەردەستدان  تەواو

وشوێنە  خێوەتگە١٩
 هەروەك لە) تەنگەتاویەکان

(٢٠١٧ حوزەیرانیی ٤  
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  ەبارودۆخەک نێکی گشتی بۆتێڕوانی
، هەندێك وکۆچبەرانوەزارەتی کۆچ لێدوانی لە سەرانسەری ئەم هەفتەیە. بە گوێرەی شاری موسڵەوە بەردەوامە لە ڕۆژئاوای شێوازەکانی ئاوارەبوون 

لە اوەکانی ئاوارەبوون لێش -ئایاری ٢٩لە ڕۆژی تێپەڕیون  وشوێنەکانی تر شوێنەکانی حەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکانبە ڕێگەی کەس  ٣٢.١٠٠لە 
 ی حوزەیران. ٤ی ئایار تاوەکو ٢٩لە ماوەی نێوان کەسی ڕۆژانە دەبێت  ٧.٠٠٠بۆ  ٢.٠٠٠نێوان 

 

کەس لە ڕۆژئاوای شاری موسڵەوە  ٦٣٠.٠٣٩، کۆی گشتی ٢٠١٧شوباتی ی ١٩لە ڕۆژی موسڵ ئۆپەراسیۆنی ڕۆژئاوای دەستپێکی لەو کاتەوەی 
، هەمووی بەسەر ٢٠١٦تشرینی یەکەمی ی ١٧موسڵ لە ڕۆژی ئۆپەراسیۆنی دەستپێکی لەو کاتەوەی  .حوزەیران ی٤هەروەك لە ڕۆژی ڕایانکردووە 

شاری بۆ گەڕاونەتەوە  کەس ١٧٧.٤٨٣کە  لێدوانی حکومەت،بە گوێرەی  ئایار،ی ٣٠ڕۆژی لە  .لە شارەکەوە ئاوارەبوونکەس  ٨٠٦.١٨٩یەکەوە، 
 شاری موسڵ. ڕۆژهەاڵتی کەس گەڕاونەتەوە بۆ  ١٣٥.٢٣٧ای شاری موسڵ، لەو کاتەی ڕۆژئاوکەس گەڕاونەتەوە بۆ  ٤٢.٢٤٦ –موسڵ 

 

کۆبوونەوەی ئاوارەکان، شوێنەکانی گشتی ڕۆژانە لە گۆڕاندان، کۆی  وڕێگاکانی ئاوارەبووندەمێنێتەوە بە شڵەژاوی هەروەك بارودۆخەکە لە ناو مەیدان 
ناوچەی کۆبوونەوەی  ١٠ گشتیکۆی ئایار، ی ٣١هەروەك لە ڕۆژی دوابەدوای یەك دەگۆڕێن. ن ئاوارەکا وشوێنەکانی پشکنینیخاڵەکانی کۆبوونەوە 

لەالی هەشت شوێن لە ناو شاری موسڵ. ئاوارەبوون ڕێگاکانی دوابەدوای ئاوارەکان هەبوون  وشوێنەکانی پشکنینیئاوارەکان، خاڵەکانی کۆبوونەوە 
ئەل گەڕەکەکانی اوارەکان(، لە نێوان ئەلنەجەر )شوێنی پشکنینی ئگەڕەکی ئەلکەنیسە، لە باکوری  هاویناوچەی گەڕەکی لە ڕوباری دیجلەن، ڕۆژئاوای 
ناوچەی )هێلی ئاسنینی ووێستگەی )خاڵی کۆبوونەوە(، ئەلمتاحین گەڕەکی (، عەرەبی )شوێنی پشکنینی ئاوارەکان/وئەلڕەبیعەئەل زیرەیی ئیسالح، 

)شوێنی عەلیل  وحەمامسەیف )شوێنی پشکنین( ئەبو پشکنین(، شوێنی )عەقرەب  یەکتربڕی ڕێگای ونەوە(،خاڵی کۆبوفڕۆکەخانەی موسڵ )کۆبوونەوە(، 
)خاڵی  وپردی پێنجەمپشکنین(  وشوێنیخاڵی کۆبوونەوە موسڵ )ڕووبارەکە، لە دارستانەکانی ڕۆژهەاڵتی لەالی دیاریدەکرێن پشکنین(. دوو شوێنی تر 

 (. وشوێنی پشکنینکۆبوونەوە 
 

ژەمە شوێنی سێبەر، تەنگەتاوی، لەوانە هاوکاری خەڵك بە دابین کردنی  یئاوارەبوونلە بەهاناوەچوونی لێشاوی بەردەوامن رانی مرۆیی هاوکا
 لە. بەردەوامن یشناو مەیدانلە پاراستن هاوکارانی  –وپزیشکیەکان خاوێن کردنەوە، خزمەتگوزاریە تەندروستی ئاو، ئاسانکاریەکانی ئامادەکراوەکان، 

ئاوارەبوون. ڕێگاکانی بە درێژایی داناوە تەنگەتاویان هاوکاری پاکێجەکانی پێش وەختە بەهاناوەچوونی بەپەلە، هاوکارانی مرۆیی ڕێگەی میکانیزمی 
دەتواندرێت  ە تازەهەڵسەنگاندن لەو ناوچانەی ککاروانەکانی بۆ لە ئەستۆگرتنی شوێنێك بکرێت، هەوڵەکان بە بەردەوامی دەدرێن  ولە هەرلەگەڵ ئەوەشدا، 

 هەروەها هاوکارانی مرۆییبدات،  ودەستگەیشتن ڕێگەبارودۆخەکان هەر کاتێك هاوکاری تەنگەتاوی. دابەشکردنی ، دوابەدوای دەستیان پێبگەێندرێت
پاکێجەکانی ، ٢٠١٦ەمی تشرینی یەکلەو کاتەوەی . دەمێننەوە دالە ناو ماڵەکانی خۆیانکە کەسانەی  ئەو هاوکاری کردنیبریتی یە لە ئامانجیان 

هاوکاری بۆ ئەگەری پێویستیە مرۆییەکان بەپەلە بۆ پڕکردنەوەی کراون  وخاوێنی دابین وئاو وکەل وپەلەکانی پاكخۆراك بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی 
ئەو کەرەستانەی کە دابەشکراون،  ەیبە ژمارهاوکاری کرابان، ژمارەی ئەو کەسانەی کە لەوانە بوو  ئەم ژمارەیەش بریتی یە لە –کەس ملیۆن  ٣کردنی 

لە ناو شاری موسڵ، بارودۆخەکان دژواری . بەهۆی هاوکاریان وەرگرتبێت بۆ زیاتر لە جارێكلەوانەیە  لە ئاوارەکان ەكکە ژمارەیبێنینەوە  وبە بیریشتان
 وخێوەتگەکانی ئاوارەکانکانی پێشوازی لە ئاوارەکان دەگەنە شوێنەکاتێك ودووبارەش لە خاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان کەرەستەکان وەردەگرن خەڵکی 

    . کەرەستە وەردەگرن
 

پێگەیشتووی ئەو ناوچانەی  وهاوواڵتیانی زیانخێزانە ئاوارەکان ، لە نێوان هەردوو دەمێننەوە لە بارێکی خراپ وپاراستن بەردەواممرۆیی  کانیپێویستیە
لە ژێر بارودۆخە مەترسیدارەکان،  وزۆربەی جاریشن لە ڕاکردن لە ژێر بارودۆخە ئەستەم امبەردەودەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت. خەڵکی کە تازە 

ناو ڕۆژئاوای بارودۆخەکانی بە زانیاری باوەڕپێکراو سەبارەت بە دەستگەیشتن لەو کاتەی پلە بەرزەکانی گەرماوە. کە ئەمەش خراپتر بووە بەهۆی 
بەتایبەتی، بەرجەستەن. زۆر کەم لە ناو بازاڕەکان خۆراکێکی لەوەی کە زانیاریان وەرگرتووە کارانی مرۆیی هاوشاری موسڵ بە سنورداری دەمێنێتەوە، 

نەبوونی ئاسایشی ە، لەگەڵ ئەوەشدا لە ڕۆژئاوای موسڵ لەو شوێنهاوواڵتیان لە ناو ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی داعش بۆ پاراستنی دەمێننەوە نیگەرانیەكان 
کە لە ناوچەی گەڕەکە کۆنەکەی دەخەملێندرێن لە ئێستادا کەس  ١١٨.٠٠٠ – ودەرمانەکان ڕاپۆرتکراونخواردنەوەی خاوێن  ئاوی، نەبوونی خۆراك
 ژیان بگوزەرێنن. کۆنی موسڵ  گەڕەکی وگەڕەکەکانی باکوریموسڵ 

 
ڕاپۆرتی بە گوێرەی نیشتەجێکردنی ئاوارە تازەکان. بۆ لەوەی کە توانای تەواو هەیە بۆ دڵنیابوون بنیاتنانی خێوەتگە وفراوانکردنی شوێن بەردەوامە 

شوێن  ١٩لە بۆ بەکارهێنانی بەپەلە شوێنی خێزانی بە خزمەتگوزاری تەواوەوە بەرجەستەکرابوون  ٧.١٥٠خێوەتگە،  وبەڕێوەبردنیهەماهەنگی گروپی 
ئەوانەی کە دەمێننەوە لە نزیك موسڵ، لەگەڵ  نی تەنگەتاویوشوێخێوەتگە  ٢٧لە ناو نیشتەجێکراون کەس لە ئێستادا  ٣٢٢.٨١٥ی حوزەیران. ٤لە ڕۆژی 

دڵنیابوون لەوەی بەرجەستەیە ئاماژە بە پێویستیەك دەکات بۆ ئەو داتایەی کە ئێستا ژیان دەگوزەرێنن.  وشوێنە نافەرمیەکانلە ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان 
لە هەموو خێوەتگەکان بە بەردەوامی دابین دەکرێن  کانی دامەزراندنودەرفەتە وخۆراك وچاودێری پزیشکینیشتەجێبوونی گونجاوی وەرزی کە 

   . وشوێنەکان
 

دەبێتە دەستگەیشتنی سنوردار بە ئاوی خاوێن بریتی یە لە کارێکی سەرەکی، هەروەك  تۆڕێکی ئاوی کارای سەرتاپای شاردووبارە دامەزراندنەوەی 
لە بڕی ئاو کە ڕاپۆرتکراون زیاد دەکەن  وهەروەك داوایەکان، ومێروولەوە دەگوازرێنەوەە ڕێگەی ئاو نەخۆشیەکان کە للە باڵوبوونەوەی مەترسی هۆی 

ملیۆن  ٢.٧٨لەگەڵ  –ملیۆن لیتری ڕۆژانە  ٦.٤ لەبە نەگۆڕی دەمێنێتەوە دابین کردنی ڕۆژانەی ئاو بۆ ناو شاری موسڵ وەرزی هاوین. هاتنی بەهۆی 
شاری موسڵ.  ودەگەێندرێتە ڕۆژهەاڵتیلیتری ئاو دەخرێتە تانکەری ئاو  ملیۆن ٣.٦٢وڕۆژئاوای شاری موسڵ،  دەگەێندرێتەئاوی تانکەر کە لیتری 

تاکو ڕێگە بە هاوکارانی مرۆیی بدات بەپەلە دەمێنێتەوە چارەسەرکردنی ئاو وەك پێویستیەکی ووێستگەکانی بۆ نۆژەنکردنەوەی پاڵپشتی کردنی دارایی 
 . ئاوی هەڵگیراوی بەردەوام ودەستگەیشتن بەگەیاندن  لە
 

http://www.unocha.org/
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، ٢٠١٧ حوزەیرانیی ٣و ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧ە نێوان ل .ڕاستەقینە دەمێنێتەوەوەك نیگەرانیەکی بەردەوام  زەبری دەروونیقوربانیانی  یڕێژە
ژئاوای شاری کەس بەتەنها لە ڕۆ ٦.٩٦١ لەم ژمارەیە ،تەنگەتاویبۆ وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی  کاننەخۆشخانەبۆ  گواسترابوونەوەکەس  ١٣.٠٩٤
وهەروەك  ،٢٠١٧موسڵ لە مانگی شوباتی ڕۆژئاوای ئۆپەراسیۆنی دەستپێکی لەو کاتەوەی . ٢٠١٧ی شوباتی ١٩لەو کاتەوەی  گواسترابوونەوەموسڵەوە 

 لە ڕۆژئاوای موسڵڕ لە نزیك ناوچەکانی بەرەی شەزەبری دەروونی لە خاڵەکانی سەقامگیرکردنی کەس  ٣.٠٧٨، حوزەیرانی ٣ڕۆژی  لە
پێش وەختە دانانی سەقامگیرکردنی زەبری دەروونی، خاڵەکانی ژمارەی بۆ زیادکردنی کاردەکەن لە ئێستادا هاوکارانی مرۆیی . چارەسەرکرابوون

   . ولە ناو خێوەتگەکانخاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان دەوروبەری  وکۆمەکیەکان لەدەرمانەکانی ڕزگارکردنی ژیان زەبری دەروونی، کۆمەکیەکانی 
 

 مرۆیی  چوونیبەهاناوە

 بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەچوونی

 ویستیەکان:پێ 

  پشکنینی ئاوارەکان  وشوێنەکانیەوەی ئاوارەکان خاڵەکانی کۆبوون ولە هەمو تێپەڕدەبنئەو خێزانانەی کە
تەواوی پێداویستیەکی . ناوەچوونی بەپەلەی سووکەمیکانیزمی بەهاکەرەستەکانی بەردەوام پێویستیان بە 

دابین کراوە کاتێك ئاوارەکان دەگەنە خێوەتگەکان یان شوێنە  میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە
نی خێزانێك بۆ ماوەی هەفتەیەك، کە پێك دێت لە پارچەکانی خۆراك، تەنگەتاویەکان ئەمیش بۆ کۆمەکیکرد

 . وهەڵگرێکی ئاو، ئاوی هەڵگیراو وخاوێنی وناسنامەکەرەستەکانی پاك 

 بەهاناوەچوون: 

  ەسەر کەرەستەی تەنگەتاویان دابەشکردووە ب ١٢.٤٥٣لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە
 دابەشکردنهەفتەی ڕابردوو، لەم هەفتەیە  بەمنداڵ. بە بەراورد  ٣٣.٩٥٧کەس لەوانە  ٦١.٧٤٠خێزان کە سوود دەگەێنێت بە  ١١.٠٣٥

کەمتر بوو بەبەراورد بە هەفتەی ڕابردوو، ئەمەش ڕەنگدانەوەی کەمبوونەوەیەکە لە ژمارەی ئاوارەکان، بەتایبەتی لە گەڕەکەکانی باکوری 
 اری موسڵ. ڕۆژئاوای ش

  شوێنی حەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان، لەسەدای سوودمەندبووانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە هاوکاری کرابوون لە  ٤٦زیاتر لە
 . وخێوەتگەپێشوازی کردن سەنتەری 

  انی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەرکەرەستەکهاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە ئۆپەراسیۆنی موسڵ، دەستپێکی لەو کاتەوەی 
کە هەندێك لەو کەسانە ئەگەری هەیە لەوانەیە چەند جارێك ئاوارەبوون،  هەروەك خەڵکیمنداڵ.  ٩٠٧.٥٩٦کەس، لەوانە  ١.٦٥٠.١٧٦

  . زیاتر لە جارێكبۆ  بە هاوکاری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە بووبێتپێویستیان 

 
   :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

 یچ شتێكی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت. ه 

 

 وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی  

 :پێویستیەکان

 ێشخەریەکانی پاراستن وتەندروستی لە شوێنی حەمام عەلیل بۆ پێویستیەك هەیە بۆ زیادکردنی دەستپ
 ەك هەیە بۆپێویستی پشکنینی ئاوارەکان وشوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان. ئەمەش تیایدا لەوانە

دامەزراندنی ڕێگاکانی ڕەوانەکردنی پاراستن بۆ لەئەستۆگرتنی بەدواداچوونی گونجاو لەسەر حاڵەتەکانی 
 وی دیاریکراو. زیانپێگەیشتو

  پێکاهەتەکانیمانگانە لە ڕێگەی  دەکرێتچاودێری بەردەوام خێوەتگە  وگوزەرانی ناوژیان بارودۆخەکانی 
دڵنیابوون کە پێویستیەك هەیە بۆ تازەترین شێوازەکان ئاماژە بەوە دەکەن خێوەتگە. بەڕێوەبردنی  چااڵکانەی

بە  وکۆچبەران پابەندە وەزارەتی کۆچ، ودەرفەتەکانی دامەزراندن ێری پزیشکیوچاودوەرزیانە، خۆراك گونجاوی نیشتەجێکردنی لە 
 موسڵ. ناو هەموو خێوەتگەکانی  وموبەڕیدەکان لەنەوت دابەشکردنی 

 
 ەهاناوەچوون:ب

  ١٩ە شوێنی خێزانی بە خزمەتگوزاری تەواوەوە بەرجەستەکرابوون بۆ بەکارهێنانی بەپەلە ل ٧.١٥٠، حوزەیرانی ٤هەروەك لە ڕۆژی 
شوێن  ٤.٥٢٢کەس، لەو کاتەی  ١٥.٧٦٨شوێنی لەپێشینە بۆ نیشتەجێکردنی  ١١شوێن بەرجەستەکرابوون لە  ٢.٦٢٨شوێنی جیاواز: 
شوێن،  ١٩لە تەواوی بەکارهێندراون  ی نیشتەجێبوونشوێن ٦٤.٣٠١ –کەس  ٢٧.١٣٢بۆ نیشتەجێکردنی  ی ترهەشت شوێنلە  بەرجەستەبوون

خێوەتگە تاکو بەکاربهێندرێت بە تەواوی توانای بۆ توانای بەردەوامن لە بانگەشەکردن  وبەڕێوەبردنی خێوەتگەەنگی هەماه وهاوکارانی گروپی
 خۆی. 

١٧٦.٦٥٠١.   
کەس هاوکاری کراون بە 

 کەرەستەکانیپێدانی 
بەهاناوەچوونی میکانیزمی 

تشرینی  یوەتەکا بەپەلە لەو
 ٢٠١٦ی یەکەم

١٥٠.٧  
لەبەردەستدان  لە ئێستادا شوێن

 لە ناو بەپەلەبەکارهێنانی  بۆ
وشوێنە  خێوەتگە١٩

هەروەك لە  تەنگەتاویەکان
٢٠١٧ یحوزەیرانی ٤  
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  کەس لە  ٣٢٢.٨١٥بۆ دڵنیابوون لەوەی کە توانای گونجاوی خێوەتگە بەرجەستەیە. لە کۆی هەمووی،  بەردەوامەبنیاتنانی شوێنە تازەکان
ئەوانەی لەگەڵ  –نزیکن موسڵ لە  ئەو شوێنانەی وانەئەم ژمارەیەش لە –ە وشوێنی تەنگەتاوی ژیان دەگوزەرێنن خێوەتگ ٢٧ئێستادا لە ناو 

   ژیان دەگوزەرێنن.  خانەخوێکان وشوێنە نافەرمیەکانکە دەمێننەوە لە ناو کۆمەڵگا 

 نگاندنی بەپەلەی لەپێشینەی مەترسی شوێن لە بەردەوامن لە بەکارهێنانی ئامێری هەڵسەوکارانی هەماهەنگی وبەڕێوەبردنی خێوەتگە ها

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

وبۆشاییەکان وکارە ێویستیەکان لەسەر پ وزانیاریان بەرجەستەکردووەداتا  وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی ، هاوکارانی ٢٠١٦یەکەمی 

پێویستیە لە پێشینەکانیان کردووە بۆ هەڵسەنگاندنەکان دەستنیشانی  –موسڵ لە دەوروبەری شوێنی نیشتەجێبوون  ٤٧٠بۆ زیاتر لە  لەپێشینەکان

 خێزان.  ١٤.٨٠٠زیاتر لە 

  تیایدا ئەوەیە مەبەست موسڵ. رانسەری هەموو خێوەتگەکانی لە سە بەتاڵکردنەوەی تۆمار فۆڕمی گونجاندنیکاردەکات لەسەر گروپەکە لە ئێستادا

بەم شێوەیەش  بەجێهێشتنی خێوەتگەکان،لە دوای ئاوارەکان بەرەو کوێوە دەچن لەسەر کۆکردنەوەی زانیاری پرسیاری زیاتری تێدەخرێت بۆ کە 

 جاری دووەم.  ئاوارەبوونیودیاریکردنی شیکاری بۆ شێوازەکان بکەین لەسەر گەڕانەوە توانا بە ئێمە دەدات تاکو 

  وبەڕێوەبردنی خێوەتگە هەماهەنگیهاوکارانی . ودووپشكمار هەبوونی لەسەر بەرزکردۆتەوە بەڕێوەبەرانی خێوەتگە نیگەرانیەکانیان 

 هۆشیارکردنەوە. هەڵمەتی لەگەڵ کۆمەڵگاکان، لەسەر  وگروپی گفتوگۆکردنگروپی تەندروستی کاردەکەن، لەگەڵ 
 

 :گریەکانوڕێۆشاییەکان ب

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت 
 

  وکەل وپەلە ناخۆراکیەکان ی تەنگەتاویپەناگە

 پێویستیەکان:

  ڵکی لە دامەزراوەکانی ناوەوە ودەرەوەی خێوەتگە بەردەوام پێویستیان ، خەبەردەوامی ئاوارەبوونبەهۆی

ن کە لە وێ دەمێننەوە یا کەسانەیبە کەل وپەلە ناخۆراکیەکان وپەناگەی گونجاوە. تیایاندا لەوانە ئەو 

 دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان.

 بەهاناوەچوون: 

  ،ناخۆراکی سەرەکی یان گەڕۆك کەرەستەی کەل وپەلی  ١.٠٠٠لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا

کەرەستەی کەل وپەلی ناخۆراکی سەرەکی یان  ٤٠٠دابەشکرابوون لە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە لە سەرانسەری قەزاکەی موسڵ. 

موسڵ لە  گەڕۆكی تر دابەشکرابوون لە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە لە ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ بۆ هاوکاری کردنی ئاوارەکانی ڕۆژئاوای

 وبەکر.  ٢و ١ناو گەڕەکەکانی عەرەبجیە، قادسیە

  ناخۆراکی  وپەلیکەرەستەی کەل  ٣٠.٣٤٩کەل وپەلی ناخۆراکی کە )پێك دێت لە  کەرەستەی ١٣٤.٧٦٧، ٢٠١٦لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی

  کەس.  ٨٠٧.٧١٠دابەشکراون بەسەر کەرەستەی سەرەکی کەل وپەلی ناخۆراکی(  ١٠٤.٤١٨و گەڕۆك

 کەرەستەی سەرەکی وەرزی هاوین دابەشکراون لەو کاتەوەی دەستپێکی مانگی ئایار، کە هاوکاری  ٦.٩٦٠گەڵ ئەوەشدا، کۆی گشتی لە

هاوکاری کراون  خێزان ٥.٧٣٧و دابەشکراون،ش ی هاوینەکەرەستەی جل وبەرگ ١.١٠٠کەس. زیاتر لە  ٤١.٧٦٠گەیاندۆتە خەمالندنێکی 

 . هاوین کاری وەرزیبە پێدانی کەل وپەلەکانی تەواو

  کەرەستەی پەناگەی تەنگەتاوی  ١٣.٣١٧ڕەشماڵی خێزانی چەسپکراون، لەگەڵ  ٥٦.٤٣٩، کۆی گشتی ٢٠١٦لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی

 کەس.  ١٤٩.٠٠٠کەرەستەی داپۆشینی تەنگەتاوی دابەشکرابوون بەسەر  ١١.٧٩٣و

  جێبەجێ پالنەکان نی ئاژانسەکان تاکو ەکبەخشان دەدات بۆ هاوکاری کردی کۆمگروپەکە هاننزیك دەبنەوە، گەرمتری هاوین  کانیپلەهەروەك

 . وگالۆنەکانسندوقە ساردەکان وەكو وەرزی هاوین  وپەلی تری ودابەشکردنی کەلبۆ دانانی شوێنی سێبەر بکەن 

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 

 

  اسایشی خۆراكوئئەمن   
 

 :پێویستیەکان

  درێتکە زیانیان پێگەیشتووە لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێن ئەو کەسانەیوخێزانە ئاوارەکان 

 ٣٠ستیان بە پارچەکانی خۆراکی ووشكی پێوی ، دوابەدوای ئەویشوەکانەژەمە ئامادەکراپێویستیان بە بەردەوام 

   . سەالمەتەکانی ترشوێنە یان  خێوەتگەکانلە کاتی گەیشتنیان بۆ ناو  ڕۆژەیە

  هەوڵەکان لە ڕێگا دان بۆ دەستنیشان کردنی هاوکارێکی ئاسایشی خۆراك بۆ تەواوکردنی ئۆپەراسیۆنەکانی

 ویستیەکانی خۆراك ڕاپۆرتکرابوون.، دوابەدوای ئەوەی کە پێ١حەمام عەلیل هاوکاری خۆراك لە خێوەتگەی 

٧١٠.٧٨٠   
 کەس هاوکاری کراون بە پێدانی

وپەلە کەل  کەرەستەکانی
 و کاتەوەیلە ناخۆراکیەکان

  ٢٠١٦ی تشرینی یەکەم

١٤٥.٢٧  
کەس هاوکاری کراون بە 
پێدانی پارچەکانی خۆراكی 

ماوەی هەفتەی ڕۆژە لە  ٣٠
  ڕابردوودا
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 بارەی دەرفەتە سنوردارەکانی ژیان وگوزەران، وهەندێك  لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت، خێزانەکان ڕاپۆرت دەکەن لە

 ە سیستەمی گشتی دابەشکردنی خۆراك.کەس دەستیان ناگات ب

 ۆ مەڕومااڵت لە ناو بنەبوونی شوێن  ،لەگەڵ ئەوەشدا .قەبارەی مێگەلبۆتە هۆی کەمبوونەوەی  وزەوی لەوەڕاندنئالیکی ئاژەاڵن  نەبوونی

 بیانگوازنەوە بۆ ناو خێوەتگەکان.  ەتواننن کە مەوادی بەرهەمهێنەریان هەیە خێوەتگەکان بۆتە هۆی ئەوەی کە هەندێك لە ئاوارەکان
 

 :بەهاناوەچوون

 خێزان( پارچەکانی ٤.٨٦٩کەس کە دەکاتە ) ٢٧.١٤٥ کۆی گشتی ڕاپۆرتیان کردووە کە گروپوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، هاوکارانی لە ما

خێوەتگەی ، خێزان( ١٠کەس؛  ٥٠چەمەکۆر ) خێوەتگەی : لەخوارەوە وگەڕەکانەیۆژەیان وەرگرتووە لەم خێوەتگە ڕ ٣٠خۆراکی ووشکی 

 ٥.٠٠٠) ٣جەدعە وخێوەتگەی گەیارەخێزان(،  ٥١٩کەس،  ٢.٥٩٥گەیارە جەدعە )، خێوەتگەی خێزان( ٢٤٠کەس،  ١.٢٠٠) ١خازر م

 ١٦.٨٠٠کۆی گشتی لەالیەن وەرگیرابوون  ەڕۆژ ٣٠ووشکی خۆراکی پارچەکانی موسڵ، لە ناو گەڕەکی ڕۆژئاوای خێزان(.  ١.٠٠٠کەس، 

  موسڵ. خێزان( لە ناو جەدیدەی  ٣٠٠) کەس ١.٥٠٠وخێزان(  ٢.٨٠٠کەس )

  ئەلئیالمپارچەکانی خۆراکی تەواوکاریان وەرگرتووە لە گەڕەکەکانی خێزان(  ٣٠٠کەس ) ١.٥٠٠لە ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ، کۆی گشتی 

 . وئەلنەبی یونس

  ،وبازنەی ئەلتەنەك حی وەرگرتووە لە ناو ئەکیدات، پارچەکانی بەهاناوەچوونی بەپەلەیان خێزان(  ١٠٠کەس ) ٥٠٠کۆی گشتی لەگەڵ ئەوەشدا

 لە ئەبو سەیف وەرگرتووە.  وپەلە تێکەڵکراوەکانیانکەل خێزان(  ٤٠٠) کەس ٢.٠٠٠وموسڵ، لە ناو ڕۆژئاوای  بەغدا

 

   :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  اتوووپالنەکانی داهبازرگانی حکومەت  وتوانای وەزارەتیشتی خۆراك سەبارەت بە سیستەمی دابەشکردنی گلە بارودۆخی ئێستا نیە تێگەیشتن 
   شارەوانیەك یان گەڕەکێك لە ئێستادا بەرجەستە نیە.  هەر لەبەرپرسیارە سەرەکیەکان ها، لیستێکی هەروەبۆ ڕۆژئاوای موسڵ. 

 

 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

 چڕوپڕی خزمەتگوزاریەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی هەیە، لەوانە  دڵنیابوون لەوەی کە پاکێجێکی
چاودێری کردنی نەخۆشی و بەهاناوەچوون و خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی کەم هۆشی و دەروونی و 

بۆ ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە لەو بەرجەستەیە کۆمەاڵیەتی، و بەڕێوەبردنی زەبری دەروونی 
 ازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت وەك کارێکی لەپێشینە دەمێنێتەوە. ناوچانەی کە ت

  پێویست دەبێت بۆ لە ئەستۆگرتنی ناوچەی ئۆپەراسیۆنئۆتۆمبێڵی زیاتری فریاکەوتنی ئۆپەراسیۆن . 
 

 :بەهاناوەچوون

  لەسەدا هەیە  ٥زیادبوونێکی  –گرتووە کەس ڕاوێژکردنە تەندروستیەکانیان وەر ١.٠٤٤.٤٤٥، کە ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧لەو کاتەوەی
 بە بەراورد بە هەفتەی ڕابردوو. ڕاوێژەی  ٩٩٤.٠٠٠لەو 

  ،بۆلەو ڕاوێژانە  ١١.٠٦٨ەوە؛ ڕاوێژی پزیشکی ڕاپۆرتکرابوون لەالیەن هاوکارانی تەندروستی ٥٠.٢٦١لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا 
  .دابین کرابوون مندااڵنی خوار تەمەنی پێنج ساڵی

 لە هاوکارانی تەندروستیەوەڕاوێژی چاودێری تەندروستی ئافرەتانی دووگیان ڕاپۆرتکرابوون لەالیەن  ٩.٤٥٧ەی هەفتەی ڕابردوودا، لە ماو .
حاڵەت ڕەوانەکراون بەهۆی ئاڵۆزیەکانی ماوەی دووگیانی  ٤٤لەگەڵ  - ڕەوانەکردنی تەنگەتاوی ئەنجام درابوون ٤٠٣ناو خودی ئەم حاڵەتانە، 

دەروونی و کۆمەاڵیەتی دابین بۆ هاوکاری کردنی تەندروستی کەم هۆشی و  ئەنجام دراونڕاوێژ  ٢٨٤لەگەڵ ئەوەشدا، ون. منداڵبویان 
 کرابوون. 

  ،ساڵی.  ١٥کوتانی ڕۆتینی بەڕێوەبردرابوون بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی  ٥٦٤لە ماوەی هەفتەی ڕابردوو 

  کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت، لەوانە شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان وخاڵەکانی لەگەڵ هاتنی لێشاوی ئاوارەکان بۆ ناو ناوچەکانی
مەتگوزاریەکانی پزیشکی جێگیر کۆبوونەوەی ئاوارەکان، گروپی تەندروستی هاوکاری بەشی تەندروستی نەینەوا دەکات بە دابین کردنی خز

وگەڕۆك. هەروەها گروپەکە چارەسەری کێشەکانی نەخۆشی پێست دەکات لە ڕێگەی دابین کردنی دەرمانەکان وپەرەپێدانی ماددەکانی زانیاری 
، ٢و ١، حەمام عەلیل وپەروەردە وپەیوەندیکردن بۆ دابەشکردنیان لەم خێوەتگایانەی خوارەوە: لە جەدعە، بنکەی ئاسمانی گەیارە، حاج عەلی

 . ١وئەلسەالمیە 

  ی خزمەتگوزاریەکان بەردەوامن بۆ دابین کردنی فیدڕاڵیپۆلیسی و بەشی تەندروستی نەینەوا ئەبو سەیف بۆ پشکنینی ئاوارەکان، لە شوێنی
 . کاتژمێری بیست و چوار

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  بارودۆخەکانی نەگونجاوی ، هەروەها ودەرەوەی خێوەتگەکانسانەی ناوەوە بۆ ئەو کەهەیە دەستگەیشتنی سنوردار بە ئاوی سەالمەت
لە ڕێگەی  نەخۆشیە گواستراوەکانمەترسی دروست دەکات لە باڵوبوونەوەی کە ئەم سنورداریەش نیگەرانیەك دەمێنێتەوە،  كاوێنکردنەوە وەخ

 . وەومێروولەئاو 

١.٠٤٤.٤٤٥ 
 ڕاوێژکردنەکەس 

وەرگرتووە  یشکیەکانیانپز
ی تشرینی یەکەم یکاتەوە لەو

٢٠١٦ 
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  ەرمانەکانی کە هەستیارن بە گەرمی، لەوانە کوتانەکان. ەوەی دزیان دەگەێنێت بە کۆگای ساردکەرکورتهێنانی سووتەمەنی 

 
   

 وپاك وخاوێنی وخاوێنکردنەوەئاو  

 :پێویستیەکان 

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

 

 :بەهاناوەچوون

 لە ناو خێوەتگاکان وشوێنە  خزمەتگوزاریەکانی ئاو وخاوێن کردنەوە وپاك وخاوێنی ئاوارە ٣٢٢.٨١٥
 ١.٣٥٥.٤٣١، کە ٢٠١٦. لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی وەردەگرن کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان

 کەس هاوکاری کراون بە پێدانی هاوکاری دەرەوەی خێوەتگە بە ئاو وخاوێن کردنەوە وپاك وخاوێنی. 

 شوێن دانراون  ٥٦٤، لەو کاتەی نسەری خێوەتگەکان وشوێنە تەنگەتاویەکانشوێن بە خزمەتگوزاری تەواوەوە ئامادەکراون لە سەرا ٧٩.٣٧٩
 ئاوارە.  ٤٦١.٦١٠لە شوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان، بۆ ئەگەری خزمەتکردنی 

  وعەقرەبلە شوێنەکانی بادوش  وپاك وخاوێنی چااڵکن وخاوێن کردنەوەخزمەتگوزاریەکانی ئاوو . 

  بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان  وخێوەتگەی کۆمیسیاری وکۆچبەرانوەزارەتی کۆچ ئەلسالمیەی خێوەتگەی ناو  ەمام لەوحتەوالێت ئاسانکاریەکانی
 تایبەتین. تەوالێتی زیاتر بۆ ئەو کەسانەی کە خاوەن پێداویستی بۆ بنیاتنانی دادەنێت  وگروپەکە پالنتەواوکراون، بۆ پەنابەران 

  لە چەسپکرابوون  وپەمپەکان ئەوانیشگوێزەرەوەیەك مۆلیدەیەك،  –حەمام عەلیل راوە لە خێوەتگەی بەرجەستەکئاوی خاوێن کۆگای تانکیەکی
گەڕۆك بۆ باشترکردنی  ویەکەی چارەسەرکردنیتانکیەکانی کۆگای ئاو لە نێوان بۆڕی بنیاتنانی هێشتا بەردەوامە لەسەر گفتوگۆکردن شوێنەکە. 

 . وتانکەری ئاوبە ئاوی لە بوتڵکراو بەستن  کردنەوەی پشتوکەمئاو بۆ خێوەتگەکە بەرهەمهێنانی توانای 

  هاوکارانی گروپ پەرە بە ئاسانکاریەکان دەدەن بۆ دڵنیابوون لەوەی کە ئەم ئاسانکاریانە هەستیارن لە ڕووی ٥لە ناو خێوەتگەی جەدعە ،
 ڕەگەزەوە ودەگونجێن بۆ ئەو کەسانەی کە خاوەن پێداویستی تایبەتین. 

  لە ناو ڕۆژئاوای مەتر سێجا لە کاتژمێرێك  ٥٠چارەسەرکردنی گەڕۆك بە یەکەیەکی دەکات لەبارەی ئەگەری چەسپکردنی  گفتوگۆگروپەکە
چارەسەرکردنی تازەی یەکەی بۆ هەردوو ئەنجام دراون هەڵسەنگاندنە خێراکان هەروەها، بەرهەمهێنانی ئاو لەم ناوچەیە. زیادکردنی بۆ موسڵ 

 دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت. دووبارە لە ئێستادا هەروەك ناوچەکان  الی چەپ سەرکردنیچارەکۆنی ویەکەی الی ڕاست 

  ئیسحاڵی زۆر. لەگەڵ جەختکردنەوەیەك لەسەر  وخاوێنیان زیادکردووەپاك پەرەپێدانی نوێکردنەوەکانی پێشووتر، هاوکارانی گروپ دوابەدوای
ماددەکان  وچاودەخشێننەوە بەتەواوی ناوچەی ئۆپەراسیۆنیان ن بۆ کۆلێرا لەسەرانسەری کۆگای کوتان دەکەجەردێکی ئێستا هاوکارانی مرۆیی 
 پێست(. نەخۆشیەکانی وبەهاناوەچوونی )ئامادەکاری لە ئەگەری باڵوبوونەوەی نە خۆشی )کۆلیرا( بۆ  ونامە سەرەکیەکان

  ئاو. نۆژەنکردنەوەی بیری لە ڕێگەی باشترکراوە ئاو لە ناوچەی حەسەن شام جۆرێتی 

 
 بۆشاییەکان وڕێگریەکان: 

  بەهۆی لەکارکەوتنی کارەبا ولەکارکەوتنی بەرەنگاریەکانی کە پەیوەندیان هەیە بە توانای دەستگەیشتن بە یەکەکانی چارەسەرکردنی ئاو
 بەردەوامە.پەمپەکانی مەکینەی ئاو 

 لە ناو ڕۆژهەاڵتی  دەمێنێتەوە نیگەرانیەكوەك ەکان بەردەوام ە لە ناو قوتابخانئاوی خاوێن وئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەو کورتهێنانەکانی
 موسڵ، وگروپەکە دەگەڕێت بەدوای هاوکاران بۆ دڵنیابوون لەوەی کە چاککردنەوەکان لەئەستۆگیراون. 

 

 وزاریە سەرەکیەکان، گروپی ئاو وخاوێن کردنەوە وپاك وخاوێنی بەردەوامە لە بانگەشە کردن لەگەڵ دەسەاڵتداران بۆ دەستپێکردنەوەی خزمەتگ
ری هەروەها گەڕان بە دوای هاوکاران بۆ لە ئەستۆگرتنی بەڕێوەبردنی پاشماوە لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە شا

 موسڵ.

  بەردەوام بەکارهێنانی  بۆ چارەسەرکردنی ئاوووێستگەکانی  بۆ وبەکارهینەرەکانی ترکیمیایەکان  لە ناو کۆگاڕاپۆرتکراون کورتهێنانەکان
 بۆ نەخۆشی کۆلێرا.  وئامادەکاری کردن

 
 
 
 
 
 

 

٣١٤.٥٥١.٣  

دەرەوەی خێوەتگەکان کەس لە  

 بە پێدانیهاوکاری کراون 

 وخاوێن کردنەوەئاو  هاوکاری

 کاتەوەی وپاك وخاوێنی لەو

   ٢٠١٦ی تشرینی یەکەم
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 پاراستن

 : پێویستیەکان

  پێویستن لە زۆربەی بەردەوام  وکۆمەاڵیەتیخزمەتگوزاریەکانی تەندروستی کەم هۆشی ودەروونی
بە هەمان شێوەش، ری کردنی ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە بەهۆی ملمالنێکەوە. شوێنەکان بۆ هاوکا

پێویستیەك هەیە بۆ باشتر ڕێگەگرتن لە جیابوونەوەی خێزان لە خاڵەکانی کۆبوونەوە وشوێنەکانی پشکنین 
 وشوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان. 

 اوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە پەروەردە لەسەر مەترسی مین وپاككردنەوەی ئەو ن
 . کی بەردەواممین بریتین لە پێویستیە

  شوێنەکان، سەرەکی دەمێنێتەوە لە زۆربەی نیگەرانیەکی وەك  وگێچەڵی سێکسیتوندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی حاڵەتی بەڕێوەبردنی
 . وکچانترسی دروست دەکات لەسەر ئافرەتان کە ئەمەش مەتەوالێتەکانی ڕەگەزی مێ، لە نزیك  بەتایبەتی

  هاوکاری کردنی یاسایی لەسەر دابین کردنی  ڕێك بکەونتاکو لەگەڵ دەسەاڵتداران هەوڵدەدەن پاراستن هاوکارانی ەرگیزلیە، نلە ناو خێوەتگەی
  . بۆ ئەو کەسانەی کە پێویستیان پێیەتی

 :بەهاناوەچوون

 کەس  ١١٠.٣٩٢ کاتەی وهاوکارانی پاراستنەوە هاوکاری کراون؛ لەکەس لەالیەن  ٦٥٧.٦٣٥ کە ،٢٠١٦ی تشرینی یەکەم لەو کاتەوەی
هاوکاری کراون بە پێدانی هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتی  کەسی تر٢٩.١٤١. هاوکاری کراون لەالیەن تیمەکانی چاودێری کردنی پاراستنەوە

       کراون بۆ هاوکاری کردنی تایبەت. حاڵەت لەالیەن تیمە گەڕۆکەکانی پاراستن ڕەوانە١٩.٥٥٨گشتی و

  ،( هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە، کچ٨.٣٤٥ووڕک ٨.٦٣٥) منداڵ ١٦.٩٨٠لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
ەمی ( فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. لەو کاتەوەی تشرینی یەککچ ٥.١٦٨و کوڕ ٥.٤٦٦منداڵ )١٠.٦٣٤و

 وەرگرتووە.  انهاوکاری دەروونیفریاگوزاری سەرەتایی ( کچ٥٦.٦٢٩وکوڕ ٥٨.١٩١منداڵ کە دەکاتە ) ٩٧.٩٨٦ ،٢٠١٦

  ،کچ( کە نیگەرانیەکانی پاراستنیان هەیە خزمەتگوزاریە تایبەتیەکانیان وەرگرتووە  ٤٢٠کوڕ و ٥٤٩منداڵ ) ٩٦٩لە هەفتەی ڕابردوودا– 
 . ٢٠١٦کچ( لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی  ٣.٧٤٣کوڕ و ٤.٥٧٤ە دەکاتە )منداڵ ک ٨.٣١٧ دەگاتە کۆی گشتی

  ،ڕابردوودا  ( لە هەفتەیچک٢٢٩و کوڕ٣٦٧کە دەکاتە ) منداڵی بێ هاوەڵ وجیابۆوە لە خانەوادەکانیان ٥٩٦لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا
لە هەفتەی  .٢٠١٦ی ەو کاتەوەی تشرینی یەکەم( لکچ ١.٧٨٣ و کوڕ ٢.٤٦٩منداڵ ) ٤.٢٠٨تۆمارکرابوون، بەمەش کۆی گشتی دەگاتە 

، بوونەوە( لەگەڵ خێزانەکانیان بەیەکتر شادکراکچ٩٦و کوڕ ٢١٢منداڵی بێ هاوەڵ وجیابۆوە لە خانەوادەکانیان کە دەکاتە ) ٣٠٨ ڕابردوودا،
( لەو کاتەوەی کچ٦٨٩و وڕک١.٠٦٤) منداڵ١.٧٥٣دەگاتە  ئەو مندااڵنەی کە بەیەکترشادکراونەتەوە لەگەڵ خێزانەکانیان بەمەش کۆی گشتی

  .٢٠١٦ی تشرینی یەکەم

  کچ ٤.٥٠٦ئافرەت و ٣.٧٧٥کەسیان کردووە کە دەکاتە ) ١٣.٠٣٤هاوکاری  لەئەستۆدەگرن توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی هاوکارانەیئەو
ەر بنەمای ڕەگەزی، کەمکردنەوەی ( بە پێدانی زانیاری لەبارەی خزمەتگوزاریەکان لەسەر توندوتیژی لەسکوڕ ٢.٦٨٨پیاو و٢.٠٦٥و

، هەروەها دابین کردنی هاوکاری دەروونی مەترسی وئەو خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی
 کوڕ(.  ١٣وپیاو  ٢٣وکچ  ٤٠٣ئافرەت و ٦٤٥کەس کە دەکاتە )١.٠٨٤وکۆمەاڵیەتی بۆ 

 کە کاردەکەن وەكو دابینکارانی خزمەتگوزاری لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی نێر ستافی ڕەگەزی  ٢٠ڕەگەزی مێ و ستافی ٢٥
لە ستافی  ١٣لە ستافی ڕەگەزی مێ و١٧بنەمای ڕەگەزی وبەهاناوەچوون.  مەشقیان پێکرابوو لەسەر ڕێگەگرتن لە توندوتیژی لەسەر

ی ڕەگەزی نین مەشقیان پێکرابوو لەسەر ڕێگەگرتن لە توندوتیژی ڕەگەزی نێر کە دابینکارانی خزمەتگوزاری توندوتیژی لەسەر بنەما
بەشداریان کرد ئاوارە  یکوڕ ١٥وکچ  ٢٣٣وپیاو  ١٤وئافرەت  ٢٨٢ولەسەر بنەمای ڕەگەزی، کەمکردنەوەی مەترسی وڕەوانەکردنەکان، 

کەرەستەی ئافرەتان لە بارەی  ١٣٨ك لە لەسەر ڕێگەگرتن لە توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی وڕەوانەکردنەکان. هەندێ لە مەشقەکان
توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی دابەشکرابوون بەسەر ئافرەتان وکچان بە پێدانی زانیاری لەسەر ئەو خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن 

 لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی. 

  دامەزراوەکانی لە ناو ڕێگای موسڵ، لە ناو هەردوو ئەنجام دراون استن بەپەلەی پارهەڵسەنگاندنی  ٤٢، ٢٠١٦لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی
 . ودەرەوەی خێوەتگەناوەوە 

 و ناوچانەی کە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێتنی پەروەردە لەسەر مەترسی مین لەهاوکارانی کاری مین هەڵگرتنەوە بەردەوامن لە گەیاند 
یەك هەڵسەنگاندنی ڕابردوودا، هەفتەی لە ماوەی . ٢٠١٦تشرینی یەکەمی کردووە لەو کاتەوەی  کەسیان ٦٧.٥١٩هاوکاری کە  لە شاری موسڵ.

لە ناو ڕۆژئاوای هەڵسەنگاندنیان بۆ ئەنجام درابوو قوتابخانە  ٢٠وموسڵ، لە ناو ڕۆژهەاڵتی ئەلوەحدە گەڕەکی لە  ئەنجام درابوو هەڕەشە
 موسڵ. 

 

 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

 گەڕانەوە پێشوەختەکان مەکان لە ناو خێوەتگەکان ودەرفەتە سنوردارەکانی ژیان وگوزەران ڕاپۆرت کراون کە بوونەتە هۆی بارودۆخە ئەستە
 بۆ ناوچە نائارامەکان لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ. 

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

٦٣٥.٥٧٦  
هاوکاری پاراستنیان  کەس

 کاتەوەی لەووەرگرتووە 

٢٠١٦ی تشرینی یەکەم  
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  بەردەوام ژمارەی هاوکارانی پاراستنی مندااڵن لە ناو خێوەتگەکانی جەدعە و شوێنە تەنگەتاویەکانی حاج عەلی و بنکەی ئاسمانی گەیارە
یان راستنی مندااڵنپاحاڵەتی بەڕێوەبردنی تەواوی توانای کە هاوکارانی  ژمارەیکۆی گشتی، لە . گەڕاونسنوردارە و بەدوای هاوکارانی تازە 

 پێویستیە. بەهێزش  ئاراستەکردنیهاوکاری  لەگەڵبنیات دەنرێن توانای زیاتر ماندووکراوە. ئەو توانایەی ئێستا هەیە و ، نەگونجاوە هەیە

 پەروەردە   

 پێویستیەکان:

  کە تەمەنی و مندااڵنەیبریتین لە منداڵ ١٣٢.٦٥٥،ئاوارەبوونبەم دواییانە ئەو کەسانەی کە لە نێوان 
 . ناگات ن بە هیچ جۆرێکی پەروەردەدەستیالە ئێستادا منداڵ  ٦٦.٤٥٨ ژمارەیە لەو، یان هەیەقوتابخانە

 
 بەهاناوەچوون:

 کوڕ وکچ هاوکاری کراون بە پێدانی پەروەردەی  ٤٤١.٦٩٧، ٢٠١٦کاتەوەی تشرینی یەکەمی  لەو
  تەنگەتاوی لە ناو دامەزراوەکانی خێوەتگە ولە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە. 

 ( بەشداری کچ٣٢.٠٤٧کوڕو٣٤.١٥٠)مندااڵنی ئاوارە کە دەکاتە  ٦٦.١٩٧، هەمووی بەسەریەکەوە
. لەوانە لە خێوەتگەکانی حەمام عەلیل، خازر، حەسەن ی پەروەردە لە ناو ژینگەکانی فێربوونی کاتی لە ناو خێوەتگەکاندەکەن لە بەرنامەکان

 شام، جەدعە، گەیارە، حاج عەلی، نەرگیزلیە، چەمەکۆر، قەیماوە، وسەاڵحەددین. 

  ،و چااڵکیەکانی پەروەردەی نافەرمی لە ناو ئەو ژینگانەی لەسەدای کچانن( تازە ناونووسکراون بۆ نا ٤٩منداڵ ) ٢.١٤٣لە هەفتەی ڕابردوودا
 فێربوونی کاتی لە ناو خێوەتگەکان. 

  ڕێکخراوی کاردەکات لەگەڵ گروپەکەUNMAS ماددە پاککردنەوەیەکی لەوەی کە دڵنیابوون  سەربازی بۆو مەدەنی وهەماهەنگی کردنی
 لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ. کراونەتەوە دووبارە دەرگاکانیان  ی کە تازەقوتابخانانە ئەو ە ناولئەنجام دراوە ژەهراویەکان 

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

 ە ئامادەیی قوتابیان ومامۆستاکان.زیان دەگەێنێت ب بەردەوام پلە بەرزەکانی گەرما لە ناو ژینگە ڕەشماڵیەکانی فێربوون 

 خانە زیاد دەکەن وژینگەی فێربوونی کاتی نوێ دادەمەزرێن. بوون، هەروەك ڕۆڵەکانی قوتابکانی فێرکورتهێنانێك دەمێنێتەوە بۆ ماددە 

  قوتابی دەستیان ناگات بە هیچ جۆرێکی پەروەردە لە ناو خێوەتگەی ئەلشەهامە لە سەاڵحەددین. گروپەکە داوایەکی ئاڕاستە  ٢٠٠زیاتر لە
ڕێوەبەری بەشی پەروەردە بۆ باشتر کردنی خزمەتگوزاریەکانی پەروەردە لە ناو خێوەتگە، بەاڵم هەنگاوە پێویستەکان بۆ کردووە بۆ بە

 چارەسەرکردنی ئەم بۆشاییە هێشتا دەستی پێنەکردووە. 
 

 

  وپەلەکانکەل  

 شوێنی کۆگای باو کە بەرجەستەیە:

  گروپەکە قەبارەی  دووجا مەتر ٢٥.٥٥٣ قەبارەی لە کۆی ،وپەلجیاوازی کەل بنکەی  ١٤لە سەرانسەری
بۆ ڕێکخراوە مرۆییەکانەوە لەالیەن بۆ بەکارهێنانی لە شوێنی کۆگای باو  مەتر دووجای هەیە ١٦.٢١٠

   . تەنگەتاویبەهاناوەچوونی 
 

 :بەهاناوەچوون

 مەتر سێجا  ٦.٧٤٤وەرگیراوە بۆ کۆگا، و فریاگوزاری مەتر سێجا لە کەل وپەلی ٣٧.٨٥٤، کۆی گشتی٢٠١٦تشرینی یەکەمی  ەو کاتەوەیل
   .وەرگیرابوو مەتر سێجا لە کەل وپەلی مرۆیی لە ماوەی هەفتەی ڕابردوو ١.٢٥٢ –گواستراوەتەوە ڕێکخراوی مرۆییەوە  ٣٦بە ناوی 

 هاوکارانی مرۆییلە  ٢٥بە ناوی  لە کەل وپەلی فریاگوزاری خەزن دەکاتمەتر سێجا  ٩.٣٢٠ادا قەبارەی گروپی کەل وپەل لە ئێست . 

  کۆگاکانی ناو خێوەتگەکان دامەزراوە، مەتر دووجا(  ٢٤٠وزێلیکان )مەتر دووجا(  ٤٨٠بە قەبارەی ) ١نەرگیزلیە لە ناو خێوەتگەی کۆگای باو
دانراون ئەوانیش ئامادەن بۆ وەرگرتنی  ١ی. سێ یەکەی کۆگای گەڕۆك کە لە ناو خێوەتگەی ئەلسەالمیە ئامادەن بۆ وەرگرتنی کەل وپەلی مرۆی

 ، لەگەڵ ئەگەری زیادکردنی توانای کۆگای پێویست. وپەلی مرۆییکەل 

 

  :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

  .هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت 
 

٦٩٧.٤١٤  
هاوکاری کراون بە  وکچکوڕ 

پەروەردەی تەنگەتاوی پێدانی 
 ەوەناو دامەزراوەکانیناو لە 

لەو  وەتگەودەرەوەی خێ
تشرینی یەکەمی کاتەوەی 

٢٠١٦ 

 مەترسێجا ١.٢٥٢
لە  وپەلی مرۆییلە کەل  

 هەفتەی ڕابردوودا ماوەی
 وەرگیراوە
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 ەکانەیوەندیە فریاگوزاریپ  

 :بەهاناوەچوون

  گروپەکە بەیەکەوەبەستنی ئینتەرنێت دابین دەکات بۆ هاوکارانی مرۆیی لە ناو نووسینگەی ڕێکخراوی ناحکومی مێرسی هاندسی نێودەوڵەتی
 لە ناو شارۆچکەی گەیارە. 

 بۆ چۆنیەتی  خێوەتگەکانی گەیارە وجەدعەپالندادەنێت بۆ جێبەجێکردنی هەڵسەنگاندنی پێویستیەکان لە هەفتەکانی داهاتوودا لە ناو  گروپەکە
 بڕیاردان لە فراوانکردنی ئەم تۆڕەی پەیوەندی کردنی پەیوەندیە فریاگوزاریەکانی ئێستا کە هەیە. 

 

 

 وخزمەتگوزاریە باوەکانهەماهەنگی   
 :پێویستیەکان

  ئەمەش زیادبوونێکی  –وەندی تەلەفۆنی ئەنجام داوە پەی ١.٥٠٥لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا، سەنتەری زانیاری ئاوارەکانی عێراق کۆی گشتی
لەسەدای ئەم پەوەندیانە لە پارێزگای  ٤٠پەوەندیەی وەرگیراوە لە هەفتەی ڕابردوودا. زیاتر لە  ٥٦١لەسەدای پەوەندیەکانە لەو  ١٦٨زیاتر لە 

 . وەی خێوەتگەودەرەنەینەواوە ئەنجام درابوون، نزیکەی بە یەکسانی لە نێوان پەیوەندیەکانی ناوەوە 

 ون لە ناو موسڵ بە شێوەیەکی سەرەکی پێویستیەکانی کە ڕاپۆرتکراون بریتین لە بوپەیوەندی لە شوێنەکانی دەرەوەی خێوەتگە وەرگیرا ٢٧٣
لەسەدای  ١٩پەیوەندی تەلەفۆنی،  ٥٣لەسەدای پەیوەندیەکان(، خۆراك ) ٤٠پەیوەندی تەلەفۆنی،  ١١٠)داوای پاراستن وپارەی کاش 

لەسەدای پەیوەندیەکان(، وگەڕان بە دوای دەرفەتەکانی دامەزراندن  ١٥پەیوەندی تەلەفۆنی،  ٤٢ەندیەکان(، خزمەتگوزاریە حکومیەکان )پەیو
 لەسەدای پەیوەندیەکان(.  ٥پەیوەندی،  ١٢)

  پێویستیە ، لەگەڵ پەیوەندی ١٨٦ کۆی گشتی :جەدعەوگەیارە بنکەی ئاسمانی شوێنی بریتین لە پەیوەندیەکانی کە وەرگیراون زۆربەی
 وپەلەکەل  ،(وکارەباوە بوولەسەدای لەبارەی ئاو  ٧٦لەسەدای پەیوەندیەکان، کە  ٤٣)وبەڕێوەبردنی خێوەتگە لە هەماهەنگی  ڕاپۆرتکراوەکان

(، پەیوەندیەکانلەسەدای  ١٢لەسەدای پەیوەندیەکان(، خۆراك ) ٢٣) وپارەی کاشپاراستن لەسەدای پەیوەندیەکان(،  ٣٢) ناخۆراکیەکان
 لەسەدای پەیوەندیەکان(.  ٩وخاوێنی )وپاك وخاوێنکردنەوە وئاو لەسەدای پەیوەندیەکان(  ٥تەندروستی )

 
 بەهاناوەچوون:

  وێن شبۆ شەش ئەنجام داوە  کاروانیاندوو لە ناو خودی ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، لێژنەی هەماهەنگی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی عێراق
 (. وجوسقتەیەران، مەنسور ڕەجم حەدید، جەنوبی، مامون، وادی ئەلعەین لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ لە )

 کاروانی کۆکردنەوەی زانیاریان ٢١٨عێراق نگی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی لێژنەی هەماهە، ٢٠١٦مانگی تشرینی دووەمی  ەو کاتەوەیل 
ئەم شوێنانەش شوێن.  ٢٣١بە سەردانی کردنی موسڵ  شاریوباشوری ڕۆژهەاڵت  یوروباشباکور، ڕۆژهەاڵت، ناوچەکانی  بۆ داوەئەنجام 
، (یەکەیانکاروان لەهەر  ٢٢) وحەمام عەلیلگەیارە ؛ کاروان( ٢٧لە بەعشیقە ) (یەکەیانکاروان لە هەر  ٣٠وئەلشورە )لە نەمروود لەوانە: 

          کاروان(.  ٩)تەلعەفەر  ولەکاروان(،  ١٢وسڵ )مڕۆژهەاڵتی لە کاروان(،  ١٤کاروان(، لە تەلکێف ) ١٨حەمدانیە )
 
 
 

 هەماهەنگی کردنی گشتی

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

ی ڕاوێژکاری بااڵ دڵنیایی دەدات لە تەواوی هەماهەنگی لە نێوان هەموو هاوکارانی کاروباری تیمکۆدەبنەوە بۆ بەڕێوەبردنی کێشە ستراتیجیەکانی مرۆیی. 
کە لە بەهاناوەچوون بۆ موسڵ  سەرکردە 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 ەكهەفتەی لە جاردوو و یەتی دەکرێنسەرکردامرۆیی  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  –ەنگی مرۆیی مەدەنی . چوارچێوەیەکی هەماهمرۆیی لە عێراق
       یەکگرتووەکان. وئاسایشی نەتەوەبەشی سەالمەتی مرۆیی بە هەماهەنگی لەگەڵ  فریاگوزاری وئەمن وئاسایشی کارمەندانیهاوواڵتیان 
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 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  ٥٠٠.٠٠٠ەی بە خێرایی تەشەنەی کرد، کە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر لە ، توندوتیژیەکە وکاریگەریەکپێگەیشتزیانیان  شێوەیەکی تایبەت

نی ناوچەکانی دیالە وکەرکوك بەشێکی زۆری باکوری عێراق، لەوانە پارێزگاکاو 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 ۆت وبەندی خراپمرۆڤ، پچڕاندنی دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، وک
هاوکارانی مرۆیی . نسەری وواڵتشوێن لەسەرا ٣.٧٠٠ملیۆن عێراقی لە ئێستادا ئاوارەبوون لە  ٣.١ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە. زیاتر لە  ١١ لەگەڵ مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان،

 ٣٤١.٦ملیۆن دۆالری ئەمەریکی دەکات  ٩٨٥بۆ عێراق، کە داوای  ٢٠١٧، پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی ساڵی وزەیرانحی ٤بەردەوامن لە جولەپێکردنی پاڵپشتی کردنی دارایی هەروەك لە ڕۆژی 
ملیۆن دۆالر بۆ  ٣٣١، نزیکەی ٢٠١٧. لە ژێر پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی ی پاڵپشتی دارایی کراوەلەسەدا ٣٤.٧اتە ملیۆن دۆالری وەرگیراوە. کە کۆی پاڵپشتی دارایی کە وەرگیراوە دەگ

وەی دۆالر لەو کاتە ملیۆن ١٠ریکی، زیاتر لە ملیۆن دۆالری ئەمە ٨٤.٥بە ) ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا یحکومەتکۆمەك بەخشە سەرەکیەکە بریتین لە سێ داواکراوە.  ئۆپەراسیۆنی موسڵ
 دۆالر(. ملیۆن  ٥٥)بە بڕی  مەتی یابانوحکوملیۆن دۆالر(  ٥٨.٨( کۆمیسیاری ئەوڕوپی )ری ئایا٢٧
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