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  (2017 حوزەیرانی ی28 –حوزەیرانی 12) 38. بارودۆخ ژمارەڕاپۆرتی 

 
 

ئەم ڕاپۆرتە بەردەست دەبێت لە کاتێك کە  راوە.ک 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 تەموزیی ١٣-٩ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .ونی یانی خوێندنەوەی ئەم ڕاپۆرتەدەرچولە گۆڕاندابن لە کاتی لەوانەیە دانراون 

 هەواڵە سەرەکیەکان

دەگاتە قۆناغەکانی جەنگی موسڵ لەو کاتەی  •
مردنی لەبارەی هەندێك ڕاپۆرت هەن کۆتایی، 

، لەگەڵ وبرینداربوونیانزیاتری هاوواڵتیان 
هەفتەی لە ماوەی قوربانی  ١٢بەالیەنی کەمەوە 

ڕاپۆرت کراون کە  وبەسەدان هاوواڵتیجەژن 
 برینداربوون. 

ژمارەی هەموو ئاوارەبووان بەسەریەکەوە لە  •
 ٨٩٧.٦٦٣گەیشتۆتە ی حوزەیران ٢٨ڕۆژی 

ئۆپەراسیۆنەکان دەستیان پێکرد لە )لەو کاتەوەی 
 ەکەم(. تشرینی یی ١٧ڕۆژی 

شاری کۆنی لە ژمارەی ئەو هاوواڵتیانەی کە  •
بە شێوەیەکی بەرچاو لەم موسڵ ڕادەکەن 

گەیشتە بەاڵم هەفتانەی ئەم دواییە کەمیان کردووە، 
کاتێك ی حوزەیران ٢٣لە ڕۆژی هەینی تکە لوو

کە لەو کاتەی لە شارەکە ڕایانکرد کەس  ٥.٥٠٠
ژمارەکان بەردەوامیان هەبوو. شەڕوپێکدادان 
ی ٢٤لە لە ڕۆژی شەممە  ٢.٥٠٠کەمبوونەوە بۆ 

بەردەوام حوزەیران. زیاتر لە نیوەی ئاوارەکان 
لە  وخزمانیان دەمێننەوەخێزان، برادەران لەگەڵ 

کە ئەمەش ۆمەڵگا خانەخوێیکان ناو ک
 زیاتر دەخاتە سەر ئەم کۆمەڵگایانە. بارگرانیەکی 

ئەنجام بەپەلەی پێویستیەکان ووەم هەڵسەنگاندنی د •
            ئەم هەڵسەنگاندنە قەزا لە ناو موسڵ؛  ٤٣درا لە 

مرۆیی دەدات بۆ بە ئامانج  یارمەتی هاوکارانی
 هاوکاری. شینەی لەپێ وکردنە کاریگرتن 

نەخۆش کەس  ٩٤٥لەوێ کە  وحەمام عەلیل ٢حەسەن شام یولە خێوەتگەکانی دوو باڵوبوونەوەی ژەهراوی بوونی خۆراك ڕاپۆرت کرابوون  •
 لە هەردوو حاڵەتدا. تۆمار نەکرابوون هیچ مردنێك . یلوئیسحالەگەڵ ڕشانەوە  وتنکە

  
 

 
 
 
 
 
 
 

.٢٠٠.٠٠٠١  
ڕاوێژە ەس ک

تەندروستیەکانیان 
وەرگرتووە )لەو کاتەوەی 

یەکەمی ی تشرینی ١٧
٢٠١٦) 

٨٩٧.٦٦٣ 
هەمووی ئاوارەبوون، کەس 

لە شاری موسڵ ، بەسەر یەکەوە
ی ٢٨هەروەك لە ڕۆژی 

٢٠١٧حوزەیرانی   
حکومەتی عێراق،  رچاوە:سە

 وەزارەتی کۆچ وکۆچبەران

٨٢٣.٠٠٠ 
هاوکاری کراون بە  کەس

 وپەلە ناخۆراکیەکانکەل  پێدانی
ی تشرینی ١٧ )لەو کاتەوەی
(٢٠١٦یەکەمی   

 

٥.٠٠٠١  
ەوانەکردنەکانی ڕبۆ کەس 

لەو کاتەوەی )زەبری دەروونی 
 (٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧
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  ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی
 

لە ت جەنگەکە شەڕی بۆ دەکرێکۆتا هەنگاوەکانی حکومەتی عێراق. موسڵ هاتۆتەوە ژێر کۆنتڕۆڵی چەندین مانگ لە شەڕوپێکدادان، زۆربەی لە دوای 
هێزەکانی ئاسایشی داعش بە شێوەیەکی بەرچاو کەمیان کردووە لەو کاتەی کە ژمارەی چەکدارانی بەوە دەکەن  وڕاپۆرتەکان ئاماژەشاری کۆنی موسڵ 

تووە بەهۆی زیانێکی گەلێك زۆر بە ژێرخان کەوشاری کۆنی موسڵ ئاماژە بەوە دەکەن کە ی ناوەوەی اپۆرتەکانخاکی زیاتر بەدەست دەهێنن. ڕعێراقی 
لە ن مردبووە هۆی چەند تەقینەوەیەك . کەونە بەر شەڕوپێکداداندەکە بۆ سەالمەتی هاوواڵتیان هێشتا نیگەرانیە ڕاستەقینەکان هەن شەڕوپێکدادانەکان. 

 مانگی پیرۆزی ڕەمەزان. لە کۆتایی بریندار هەبوون  وبە سەدانقوربانی  ١٢زۆربەی هەرە زۆری ئەم هەفتەیە، لەگەڵ ماوەی 
 

کۆتایی. ەتە ناو قۆناغی چوونشارەکە بۆ ئازادکردنەوەی سەربازیەکان ئۆپەراسیۆنە لەو کاتەی لە هەفتەکانی ئەم دواییە ئاوارەبوون کەمی کردووە لێشاوی 
دەمێننەوە ادەران خێزان، برلەگەڵ کەس لە ئێستادا  ٣٦٢.٦٩٩کەمی کردووە بۆ ژیان دەگوزەرێنن ناو کۆمەڵگا خانەخوێیکان ئاوارەکانی کە لە ژمارەی 

خێوەتگە  ١٩لە ناو کەس،  ٣٢٠١٣٨بریتین لە ئەوەشی کە دەمێنێتەوە ژیان دەگوزەرێنن. پاڵپشتی حکومەت ئامادەکاریەکانی  ڕێگای لە وئەوانی تریش
 ٦٨٢.٨٣٧الندنێکی خەمنیشتەجێکردن. شوێنی  ٧.٩٠٢کەسی تر لە  ٣٧.٤١٢بۆ نیشتەجێکردنی شوێن لەگەڵ بەرجەستەکردنی  وشوێنی تەنگەتاوی

لەو کاتەی ڕۆژئاوای شارەکەن کەس لەالی  ٦٥٩.٠٠٠بۆ ئازادکردنەوەی موسڵ؛ ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان ئاوارەبوون بەهۆی کەس لە ئێستادا 
ە بۆ شارەکە. کەس گەڕاونەتەو ٢١٤.٨٢٦کە ئاماژە بەوە دەکەن ڕاپۆرتەکانیش ڕۆژهەاڵتی موسڵ لە ئاوارەییدا دەمێننەوە. بەشی لە کەس  ٢٣.٨٣٧
کە ئەمەش بارێکی گرانتر دەخاتە سەر ئەو کۆمەڵگایانەی لە ناو کۆمەڵگا خانەخوێکان،  وبرادەران دەمێننەوەخێزان لەگەڵ ئاوارەکان لەسەدای  ٥٣زیاتر لە 

 کە پێشوەختە بۆخۆیان هەژارن. 
 

لە شوێنی خۆیان ئاوارەکان  وشوێنەکانی پشکنینیکۆبوونەوە خاڵەکانی لە ناو شاری موسڵ، نۆ ناوچەی کۆبوونەوە، ئاوارەبوون ڕێگاکانی دوابەدوای 
می ئامادەکراوی شوێنی سێبەر، ژەلەوانە  –هاوکاری تەنگەتاوی خەڵك بە دابین کردنی لێشاوی بەردەوامن لە بەهاناوەچوونی هاوکارانی مرۆیی دەمێننەوە. 

 . وخزمەتگوزاریەکانی پاراستندەرمان خاوێن کردنەوە، هەروەها ئاسانکاریەکانی اردن، ئاو، خو
 

نەی کە تازە دەتواندرێت لەو ناوچاگەڕەك  ٤٣لە  وفرە کەرتفرە ڕێکخراوە هەڵسەنگاندنی بەپەلەی پێویستیەکان لەالیەن دووەم سەرەتاییەکانی دۆزینەوە 
جێبەجێکرابوو هەڵسەنگاندنەکە  .٢٠١٧حوزەیرانی ی ٢٢لە ڕۆژی لە کۆبوونەوەیەکی گروپی کارکردن پێشکەشکرابوون لە موسڵ، دەستیان پێبگەێندرێت 

ناو ڕۆژهەاڵتی  گەڕەکی ١٥ووسڵ مگەڕەکی ناو ڕۆژئاوای  ٢٨ وئاستی هەژاری بۆ پێویستیەکان ودۆزینەوەکان تێگەیشتنێكهاوکارانی مرۆیی لەالیەن 
بە جەختکردنەوە لەسەر گەڕەکەکانی هەڵسەنگاندنی بەپەلەی پێویستیەکان یەکەم دۆزینەوەکانی تەواوکاریە بۆ بەدەستەوە دەدەن. ئەم دۆزینەوانە  شارەکە
 وپێویستی بوونیهاوکارانی مرۆیی، بەرنامەی الندانانی بۆ پبەشداری دەکەن ئەنجامەکانی ئەم هەڵسەنگاندنانە وەختە هەڵسەنگاندنیان بۆ نەکراوە. کە پێش 

هاوواڵتیانەوە  لەالیەن کەهۆکارە سەرەکیەکانی زۆر لە بارێکی خراپدان. پێویستیەکان کە کەرتێك لە چەند ئاماژەیان پێکرا هەڵسەنگاندنەکانی قوڵی دواتر 
خەڵکی ڕاپۆرت کراون کە ئەویش دوابەدوای لە ناوچەکەیان  دۆخی ئاسایشنی بریتی بوو لە باشتربووبۆ گەڕانەوەیان شارەکە لە هەردووالی هەبوون 

وەك ناوچەکانی خۆیان  وموڵك لەماڵ بە تاکە کەسی  وباشتر دەستگەیشتنیناوچەی ئاوارەبوون؛  وگوزەران لە ژیانبەهۆی بەرزی نرخی دەڵێن 
کاتەی  وئاو لەوپێویستیە لەپێشینەکان بریتین لە خۆراك لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ، راوە لەو گەڕەکانەی کە هەڵسەنگاندنیان تێداک. ەگەڕانەوەیانهۆکارەکانی 

تەواوی ڕاپۆرتەکە دۆزینەوەکانی . وهاوکاری یاساییخۆراك ئەویش دوابەدوای کردۆتە پێویستی لە پێشینە دامەزراندنیان خەڵکی لە ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ 
 بەرجەستە دەبێت. کۆمەکی  ولەسەر ماڵپەڕیباڵودەکرێنەوە ی تەموز  ٦- ٥لە ڕۆژانی 

 
بەهۆی ژەهراوی بوونی بوون نەخۆشی تووشی بوون  وحەمام عەلیل ٢حەسەن شام یومانگی ڕەمەزان، ئەو کەسانەی کە لە خێوەتگەکانی لە ماوەی 
لە دواتر ژەمەکان )ژەمی ئێوارە(. ڕۆژوو شکاندن  وهێنرابوون بۆڕۆژ لە ماوەی خێوەتگەکان لە دەرەوەی ێشتلێنان چئەنجامی ئەمەش بەهۆی خۆراك. 

 لە ووشك بوون ودووبارەبیخۆن کاتێك هەرزەکارانی بەڕۆژوو ئێوارە بەر پلەی گەرمای زۆر هێڵدرابوونەوە بۆ ماوەی چەندین کاتژمێر هەتاکو 
ی حوزەیران ١٣لە ڕۆژی  ی باڵوبوویەوەلوئیسحاڕشانەوەی یەکەم . یان هەبووحالسوئیکە ڕشانەوە چارەسەریان بۆ کرابوو کەس  ٩٤٥. بیانپارێزێت

لە ناو هەردوو بارودۆخەکە هیچ مردنێك تۆمارنەکرابوو. گەێندرابوونە نەخۆشخانە، کەسێك چەند لەوکاتەی  –حوزەیران ی ٢٤ڕۆژی  ودووەمیش لە
بۆ نارد بۆ تاقیگە  ونموونەشیان لەگەڵ چارەسەرکردننەوە چوون یابەهاناکە هاوکارانی تەندروستی چارەسەرکرا لەو کاتەی بەخێرایی  کەخێوەتگە

  وە لەسەری. تاقیکردنە
 

ملیۆن لیتری ئاو کە بەتانکەری  ٣.٤لەگەڵ  –ملیۆن لیتری ئاو  ٦.٥ڵ بە شێوەیەکی نەگۆڕ دەمێنێتەوە بە دابین کردنی ئاوی ڕۆژانە بۆ ناو شاری موس
ئەلسوکەر لە ناو بەلەدیات و گەڕەکەکانی وەکو شاری موسڵ. ملیۆن لیتری ئاو بۆ ناو ڕۆژهەاڵتی  ٣.١ناو ڕۆژئاوای شاری موسڵ، و ئاو دەگەێندرێتە 

هەرچەندە دووبارە تانکەری ئاو ئێستا کەم بۆتەوە، دەرەنجامێك، وەکو تۆڕی شار. لە ڕێگەی و وەردەگرن ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ ئێستا ئا
 سەرەکی دەمێنێتەوە. تۆڕێکی کارای فراوانی ئاوی شار وەکو نیگەرانیەکی دامەزراندنەوەی 

 
ی ٢٧ڕۆژی  وهەروەك لەساڵی ڕابردوو، لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی ڕاستەقینەیە. نیگەرانیەکی بەردەوام وەکو زەبری دەروونی ڕێژەی بریندارانی 

الی لە  وبە تەنهامانگی شوبات، زەبری دەروونی. لەو کاتەوەی دامەزراوی بۆ ناو ڕێگای ڕەوانەکرابوون شاری موسڵ  لەکەس  ١٥.٠٢٠حوزەیران، 
لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ لە مانگی ئۆپەراسیۆن دەستپێکی بۆ ڕێگای زەبری دەروونی. لەو کاتەوەی کەس ڕەوانەکرابوون  ٨.٧٠٦ڕۆژئاوای موسڵ، 

لە نزیك زەبری دەروونی لە خاڵەکانی سەقامگیرکردنی ئەنجام دراوە  چارەسەریان بۆکەس  ٤.٠٦٨حوزەیران، ی ٢٧ڕۆژی  وهەروەك لەشوبات، 
 چەکانی بەرەی شەڕ لە ڕۆژئاوای شاری موسڵ. ناو
 

 

http://www.unocha.org/
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 مرۆیی  چوونیبەهاناوە

 بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەچوونی

 

 ویستیەکان:پێ 

پشکنینی ئاوارەکان  وشوێنەکانیخاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان  ولە هەمو تێپەڕدەبنئەو خێزانانەی کە  •
تەواوی پێداویستیەکی . ناوەچوونی بەپەلەی سووکەمیکانیزمی بەهاکەرەستەکانی بەردەوام پێویستیان بە 

وەتگەکان یان شوێنە دابین کراوە کاتێك ئاوارەکان دەگەنە خێ میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە
تەنگەتاویەکان ئەمیش بۆ کۆمەکیکردنی خێزانێك بۆ ماوەی هەفتەیەك، کە پێك دێت لە پارچەکانی خۆراك، 

 . وهەڵگرێکی ئاو، ئاوی هەڵگیراو وخاوێنی وناسنامەکەرەستەکانی پاك 

 بەهاناوەچوون: 

خێزان، کە هاوکاری  ٢٣.٥٢٠کەرەستەی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەر  ٢٤.٢٥٧میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە هاوکارانی  •
لەسەدای لە چوارچێوەی  ١٥کە بە بەراورد بە دابەشکردنی پێشووتر کەمی کردووە بە منداڵ،  ٦٥.٨١١کەسی کردووە، لەوانە  ١١٩.٦٥٦

 کاتی بەراوردکراو. 

هاوکاری  کەس ٣٦.٠٠٠ە خاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان، لەو کاتەی لهاوکاری کرابوون لەسەدای ئەو کەسانەی کە تازە ئاوارەبوون  ٣٨ •
مام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان، لە سەنتەری پێشوازی نە لە شوێنی حەلەوائاوارەکان  وشوێنەکانی پشکنینیلە خاڵەکانی پشکنین کرابوون 

 لە ناو شوێنەکانی تری خێوەتگەکان کەس هاوکاری کرابوون  ٣٨.٠٠٠نزیكەی خێوەتگە.  ولە ناوکردنی ئاوارەکان 

 کەرەستەکانی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەرهاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە ئۆپەراسیۆنی موسڵ، دەستپێکی لەو کاتەوەی  •
وهیچ لە ئاوارەییدان لەو کاتەی وەرگرتووە دابەشکردنیان چەند جارێك هەندێك لەو خێزانانە منداڵ.  ١.٠٢١.٨٣٠کەس، لەوانە  ١.٨٥٧.٨٧٣

   مانەوە لە ژیان. انی پێویستیەکنەگەیشتووە بە  دەستیان

 

 وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی  

 :پێویستیەکان

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

 . ودەرفەتەکانی دامەزراندن وچاودێری پزیشکیوەرزیانە، خۆراك گونجاوی نیشتەجێکردنی لە 
 

 ەهاناوەچوون:ب

شوێنی خێزانی بە خزمەتگوزاری تەواوەوە  ٨.٠٨٧، حوزەیرانی ٢٨هەروەك لە ڕۆژی  •
شوێنی لەپێشینە بۆ نیشتەجێکردنی  ١١شوێن بەرجەستەکرابوون لە  ٣.٧٩٥شوێنی جیاواز:  ١٩بەرجەستەکرابوون بۆ بەکارهێنانی بەپەلە لە 

هاوکارانی گروپی –کەس  ٢٧.٧٥٢بۆ نیشتەجێکردنی  ری تهەشت شوێنلە  بەرجەستەبوونشوێن  ٤.٢٩٢کەس، لەو کاتەی  ٢٢.٧٧٠
 هەماهەنگی وبەڕێوەبردنی خێوەتگە بەردەوامن لە بانگەشەکردن بۆ توانای خێوەتگە تاکو بەکاربهێندرێت بە تەواوی توانای خۆی. 

کەس لە  ٣٢٠.١٣٨بۆ دڵنیابوون لەوەی کە توانای گونجاوی خێوەتگە بەرجەستەیە. لە کۆی هەمووی،  بەردەوامەبنیاتنانی شوێنە تازەکان  •
 خانەخوێکان وشوێنە نافەرمیەکانکە دەمێننەوە لە ناو کۆمەڵگا  ولەگەڵ ئەوانەی خێوەتگە وشوێنی تەنگەتاوی ژیان دەگوزەرێنن ١٩ناو  ئێستادا لە

 ژیان دەگوزەرێنن. 
   

 
 

  وکەل وپەلە ناخۆراکیەکان ی تەنگەتاویپەناگە

 پێویستیەکان:

ناخۆراکیەکان  خەڵکی لە دامەزراوەکانی ناوەوە ودەرەوەی خێوەتگە بەردەوام پێویستیان بە کەل وپەلە •

ناوماڵیان لەگەڵ  وپەلە سەرەکیەکانیڕایانکردووە کە کەل خێزانێکی کەم لەو کاتەی وپەناگەی گونجاوە 

"دانانی سێبەر و بۆ ناوچەکانی پێویستی زیاد دەکەن، کە پلەکانی گەرمای هاوین لەو کاتەی خۆیان بردووە. 

 بەپەلە. دەبێتە پێویستیەکی " وپەلی هاوینەکەل 

 بەهاناوەچوون: 

 ،٢و م ٣یوحەسەن شام خێوەتگەکانی لە ناو دابەشکرابوون ( وسەرەکی)گەڕۆك ەلی ناخۆراکی کەرەستەی کەل وپ ١.٢٠٩زۆربەی زۆری  •

دەرەوەی لە دامەزراوەکانی کەس.  ٧.٢٥٤حاج عەلی، کە هاوکاری گەیاندۆتە بنکەی ئاسمانی گەیارە و و لە ناو خێوەتگەکانی ، ٢و  ١نەرگیزلیە

.٨٥٧.٨٧٣١  
کەس هاوکاری کراون بە 

 کەرەستەکانیپێدانی 
بەهاناوەچوونی میکانیزمی 

تشرینی  یوەتەکا بەپەلە لەو
 ٢٠١٦ی یەکەم

.٠٨٧٨  
لەبەردەستدان  لە ئێستادا شوێن

 لە ناو بەپەلەبەکارهێنانی  بۆ
وشوێنە  خێوەتگە١٩

هەروەك لە  تەنگەتاویەکان
٢٠١٧ یحوزەیرانی ٨٢  

٢٣.٦٠٨٨  
 کەس هاوکاری کراون بە پێدانی

وپەلە کەل  کەرەستەکانی
 و کاتەوەیلە یەکانناخۆراک

  ٢٠١٦ی تشرینی یەکەم
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سوودمەندبوو لە  ٧.٧٥٢دابەشکرابوون بەسەر )گەڕۆك و سەرەکی(  وپەلی ناخۆراکیکەرەستەی کەل  ١.٢٩٢لە ناو خودی موسڵ،  خێوەتگە

 گەڕەکەکانی ئەلنەهدە و ئەلسەدیق لە ناو خودی قەزاکانی موسڵ و تکریت. 

کەرەستەی کەل  ٣٠.٣٤٩کەل وپەلی ناخۆراکی کە )پێك دێت لە  کەرەستەی ١٣٧.٢٦٨ کۆی گشتی ،٢٠١٦لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی  •

 کەس ٨٢٣.٦٠٨ وهاوکاری بەسەر، دابەشکراونکەرەستەی سەرەکی کەل وپەلی ناخۆراکی(  ١٠٦.٩١٩و گەڕۆكناخۆراکی  وپەلی

مانگی ناوەڕاستی کەس لەو کاتەوەی  ٤٦.٠٠٠هاوکاری گەیاندۆتە ەرەکی وەرزی هاوینە سکەرەستەی  ٧.٦٧٠کۆی گشتی  . دابەشکراوە

کەل بە پێدانی هاوکاری کرابوون خێزان  ١١.٢٢٧لەو کاتەی ئەوانیش دابەشکرابوون، هاوین  وبەرگی وەرزیجل  ٢.٠٠٠زیاتر لە  نیسان.

 وەرزی هاوینە.  وپەلەکانی تەواوکاری

داپۆشینی  کەرەستەی ١١.٧٩٣ونگەتاوی ناگەی تەپەکەرەستەی  ١٣.٤٨٧تاوەکو ئێستا، لەگەڵ دانراون ڕەشماڵی خێزانی  ٥٧.٤٣٩گشتی کۆی  •

 کەس.  ١٥٠.٠٠٠دەگەێنێت بە تشرینی یەکەم، کە سوودی ی ١٧لەو کاتەوەی دابەشکرابوون پەناگەی تەنگەتاوی 

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

نەینەوا لە ناو پارێزگای لە هەندێك خێوەتگەی لەپێشینە  کۆمەاڵیەتیبە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکانی دەستگەیشتن هەڵسەنگاندنی میکانیزمەکەی  •

ونەبوونی هاوینە کەل وپەلە ناخۆراکیەکانی لە دابین کردنی کارەبا، دەکەن ئاماژە بە بۆشاییەکان ئەنجامە سەرەتاییەکان هێشتا بەردەوامی هەیە. 

بە باشی گروپەکە لەبەردەستدان،  وپەل کەوکەل دارایی سەرچاوەکانی  ولەبەرچاوگرتنیبەردەوامیدان بۆ گەورەترین بۆ مۆلیدەکان.  سووتەمەنی

 ساردکەرەوە. تەکنیکەکانی هەبێت بە بەکارهێنانی مەیدانی چێشتخانەی چارەسەریەکانی دەزانێت کە 
 

 

  وئاسایشی خۆراكئەمن   
 

 :پێویستیەکان

ت دەستیان ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێخێزانە ئاوارەکان و •

ستیان بە پارچەکانی پێوی ، دوابەدوای ئەویشژەمە ئامادەکراوەکانەپێویستیان بە بەردەوام  درێتپێبگەێن

پارەی پارەی کاش،   سەالمەتەکانی تر.شوێنە یان  خێوەتگەکانلە کاتی گەیشتنیان بۆ ناو ە خۆراکی ووشك

بۆ زیاتری زیان بەرکەوتوو خەڵکانی بۆ داهات پێویستن  وچااڵکیەکانی کۆکردنەوەیوکار کاش بۆ ئیش 

 خۆراكی سەرۆك خێزان. پێویستیەکانی پڕکردنەوەی 

ئەو تەل جەرابیە لەو کاتەی بۆ ئەو کەسانەی کە مەڕومااڵتیان هەیە لە پێویستە  وئالیکی ئاژەاڵنۆراك خ •

 لەم ساڵ کوتراون. وواڵخ  ڕەشە ٥٠٠و مەڕ ٥٠.٠٠٠خەمالندنێکی ڕۆژدا تەواو دەبن.  ٣٠لە ماوەی کە ماوەتەوە مەڕومااڵتەی 
 

 :ەهاناوەچوونب

 ٣٠خێزان( پارچەکانی خۆراکی ووشکی ٦.٩٨٨کەس کە دەکاتە ) ٣٤.٩٤٠ کۆی گشتی کەچوار لە هاوکارانی گروپ ڕاپۆرتیان کردووە  •

کەس؛  ٢١.٦٤٠لە خێوەتگەی جەدعە )خێوەتگە وگەڕەکانەی خوارەوە: قەزا و گرتووە لەموەر خۆراکی خێزانیانپارچەکانی ۆژە یان ڕ

خێوەتگەی خێزان(؛  ٦٢٥کەس؛  ٣.١٢٥خێزان(؛ شرگات ) ٦٢٧کەس؛  ٣.١٣٥خێزان(؛ خێوەتگەی بنکەی ئاسمانی گەیارە ) ٤.٣٢٨

کەس؛ ٩٠٥) ١خازر مخێوەتگەی (؛ زانخێ ٥٤٠ کەس؛ ٢.٧٠٠) ٢خێوەتگەی ئەلسەالمیە خێزان(؛  ٥٨٧کەس؛  ٢.٩٣٥)حاج عەلی 

خۆراکی پارچەکانی . خێزان( ٢٥کەس؛  ١٢٥حەسەن شام )خێوەتگەی  خێزان( ٧٥کەس؛  ٣٧٥)٢خێوەتگەی حەمام عەلیل خێزان(؛  ١٨١

ئەل ، خێزان( ٦٠٠کەس ) ٣.٠٠٠موسڵ لە هەرمات لە ناو ڕۆژئاوای ئەوانیش دابین کرابوون خۆراکی خێزانی پارچەکانی ووشك یان 

 خێزان(. ١.٤٢٠)کەس  ٧.١٠٠جەرابیە (، تەل خێزان ١٥٠کەس ) ٧٥٠ئەلرفاعی خێزان(،  ١.٠٠٠)کەس  ٥.٠٠٠جبوور بۆ 

بۆ هاوکاری کردن بە پارەی کاش بۆ فرە مەبەست بۆ جێبەجێکردنی پڕۆژەکانیان بۆ ڕادەستکردنی کرابوون بانگهێشت هاوکاران  •

 زیان پێگەیشتوو لە ناو موسڵ. دانیشتوانانی 
 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

ندروستی سەرەتایی هەیە، لەوانە چاودێری خزمەتگوزاریەکانی چاودێری تە بۆدانانی کاری لەپێشینە  •
کردنی نەخۆشی و بەهاناوەچوون و خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی کەم هۆشی و دەروونی و کۆمەاڵیەتی، 

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

 
 :بەهاناوەچوون

ڕاوێژ ئەنجام درابوون  ٧٢.٠٣٥ –کەس ڕاوێژکردنە تەندروستیەکانیان وەرگرتووە  ١.١٧٠.٤٢٦، کە ٢٠١٦لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی  •
 پێنج ساڵی. مندااڵنی خوار تەمەنی ڕاوێژ بۆ  ١٦.٠٠٦لەوانە ، دوو هەفتەی ڕابردوولە ماوەی 

٤.٩٤٠٣  
کەس هاوکاری کراون بە 
پێدانی پارچەکانی خۆراكی 

ماوەی ڕۆژە لە  ٣٠
  ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە

.٢٠٦.٧٩٩١  
 ڕاوێژکردنەکەس 

وەرگرتووە  یشکیەکانیانپز
ی تشرینی یەکەم یکاتەوە لەو

٢٠١٦ 

http://www.unocha.org/


٣٨عێراق: بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ ژمارە  | 5 

.  
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) | Iraq 
Coordination Saves Lives | unocha.org | @OCHAIraq | facebook.com/OCHAIraq | unocha.org/iraq 

 

لەگەڵ تەنگەتاوی، ڕەوانەکردنی  ١.١٠٨درابوون، لەوانە  ئەنجامئافرەتانی دووگیان چاودێری تەندروستی ڕاوێژی  ١٥.٣٩٨زۆربەی زۆری  •
کەم هۆشی بۆ تەندروستی ڕاوێژ  ٢٠٨ماوەی دووگیانی یان منداڵ بوون. لەگەڵ ئەوەشدا، ئاڵۆزیەکانی ڕەوانەکردن بەهۆی حاڵەتی  ٢٣٨

 نی و کۆمەاڵتی دابین کرابوون. دەرووهاوکاری 

 ساڵی.  ١٥خوار تەمەنی بۆ مندااڵنی بەڕێوەبردرابوون کوتانی ڕۆتینی  ١.١٣٧ •

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

 

بارودۆخەکانی نەگونجاوی ، هەروەها ودەرەوەی خێوەتگەکانبۆ ئەو کەسانەی ناوەوە هەیە دەستگەیشتنی سنوردار بە ئاوی سەالمەت  •
  . ێروولەوملە ڕێگەی ئاو باڵوبوونەوەی نەخۆشی ئەگەری مەترسیەکانی بەهۆی  نیگەرانیەك دەمێنێتەوە كاوێنکردنەوە وەخ
    

 وپاك وخاوێنی وخاوێنکردنەوەئاو  

 :پێویستیەکان 

بەڕێوەبردنی کردنی  ودابین خاوێنکردنەوەژێرخانی وخواردنەوەی خاوێن کۆمەکیە نەگونجاوەکانی ئاوی  •
لە کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت ناوچانەی  وهەموو ئەوتگەکان لە ناو خودی خێوەپاشماوە 

 . پێویستن موسڵ
 

 :بەهاناوەچوون

خزمەتگوزاریەکانی ئاو وخاوێن کردنەوە وپاك وخاوێنی لە ناو خێوەتگاکان وشوێنە  ئاوارە ٣٢٠.١٣٨ •
 ١.٣٥٥.٤٣١، کە ٢٠١٦کاتەوەی تشرینی یەکەمی . لەو وەردەگرن کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان

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

شوێن  ٥٦٤، لەو کاتەی لە سەرانسەری خێوەتگەکان وشوێنە تەنگەتاویەکانزمەتگوزاری تەواوەوە ئامادەکرابوون شوێن بە خ ٨٥.٠٤٦ •
 .لە شوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان وندامەزرابو

قەبارەی لە ئێستادا تانکەرەکان لەو کاتەی ی تێدا دەبێت ئاو وخەزنەی زیاتریلە ژێر بنیاتنان دایە حاج عەلی خێوەتگەی ئاوی ناوخۆ بۆ تۆڕی  •
 خواردنەوە. ە شوێن بۆ مەبەستی ندەگەێنمەتری سێجای ڕۆژانە  ١.٠٠٠

مەتر سێجا لە کاتژمێرێکدا لە ناو  ٥٠چارەسەرکردنی گەڕۆك بە قەبارەی یەکەیەکی چەسپکردنی لەسەر ئەگەری گفتوگۆیەکان دوابەدوای  •
وا دادەنرێت کە گونجاو موسڵ ڕۆژهەاڵتی ناوچەیەك لە بەشی باکوری ئاو لە ناوچەکەدا، بەرهەمهێنانی زیادکردنی بۆ موسڵ ڕۆژئاوای 

 بێت. 

لەسەر لەگەڵ جەختکردنەوەیەك کردووە  وخاوێنیان زیادپاك پەرەپێدانی هاوکاران خۆراك، ژەهراویبوونی ڕووداوەکانی دوابەدوای  •
 ی. لئیسحا

 
 بۆشاییەکان وڕێگریەکان: 

بەهۆی چارەسەرکردنی ئاو بە یەکەکانی دەستگەیشتن توانای ئاو هەروەها بەرەنگاریەکانی  وتوانای گەیاندنیئێستای ئاو بەرهەمهێنانی  •
باڵەخانە زیان بۆ چاککردنەوەکانی پێویستە سەرمایە بەرهەمهێنانی ئاو. پەمپی  ولەکارکەوتنی مەکینەکانیکارەبا لەکارکەوتنەکانی 

  پێگەیشتووەکان. 

ئەو ناوچانەی لە ناو قوتابخانەکان. لە ناو هەموو  وئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوەخاوێن لە ئاوی هەن کورتهێنانەکان موسڵ، لە ناو ڕۆژهەاڵتی  •
بۆ دەستپێکردنەوەی دەسەاڵتداران بانگەشەکردن لەگەڵ بەردەوامە لە گروپەکە لە موسڵ دەستیان پێبگەێندرێت  دەتواندرێتکە تازە 

 پاشماوە. بەڕێوەبردنی هاوکاران بۆ لە ئەستۆگرتنی بۆ گەڕان بە دوای خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، هەروەها 
 

 پاراستن

 : پێویستیەکان

هەڵسەنگاندنەکانی ، ودەرمانەکان وکۆمەاڵیەتی دەروونیوخزمەتگوزاریەکانی تەندروستی کەم هۆشی  •
پاراستن زیادی کردووە، موسڵ: ناوچە لە مین. لە ناو ڕۆژهەاڵتی  وپاكکردنەوەیکاری مین هەڵگرتنەوە 

 دایکان. یەکەیەکی دانانی نەرگیزلیە: لە ناو خێوەتگەی بۆ پاراستنی منداڵ. بەتایبەتی 
 :بەهاناوەچوون

کردووە لە  ١١٥.٨٨٤ – ٧٠٠.٩٧٨هاوکاری پاراستن هاوکارانی  ٢٠١٦ی تشرینی یەکەم لەو کاتەوەی •
 حاڵەت ٢٠.٥٠٦وکەسیان کردووە  ٣٠.٦٣٢هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی هاوکاری کردنی تن. پاراسچاودێری کردنی تیمەکانی ڕێگەی 

 تایبەت. بۆ هاوکاری کردنی اراستن گەڕۆکی پتیمەکانی لەالیەن ڕەوانەکرابوون 

٣١٤.٥٥١.٣  

دەرەوەی خێوەتگەکان کەس لە  

 بە پێدانیهاوکاری کراون 

 وخاوێن کردنەوەئاو  هاوکاری

 کاتەوەی وپاك وخاوێنی لەو

   ٢٠١٦ی تشرینی یەکەم

٠٠.٩٧٨٧  
هاوکاری پاراستنیان  کەس

 کاتەوەی لەوووە وەرگرت

٢٠١٦ی تشرینی یەکەم  
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( کچ ١.١٨٨و کوڕ ١.٢٢٧منداڵ )٢.٤١٥و ( هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە، کچ٤.٦٤١ووڕک ٥.٠٨٨) منداڵ ٩.٧٢٩ •
 ٦٦.٢٤٧منداڵ کە دەکاتە ) ١٣٠.٤٤٨ ،٢٠١٦ی وکۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە. لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی فریاگوزاری سەرەتایی دەروون

( کچ ٥٥.١١٦وکوڕ  ٥٤.٧٧٥)کە دەکاتە  منداڵ ١٠٩.٩٨١ووەرگرتووە،  انهاوکاری دەروونیسەرەتایی  فریاگوزاری (کچ ٦٤.٢٠١وکوڕ
 وە. وەرگرتوسەرەتایی دەروونی و کۆمەاڵیەتیان فریاگوزاری 

لەو ( کچ ٤.١٣٣وکوڕ  ٥.٠١٤)منداڵ  ٩.١٤٧ –وەرگرتووە پاراستنی تایبەتیان خزمەتگوزاریەکانی ( کچ ٢٧٤وکوڕ  ٣٢٤منداڵ ) ٥٩٨ •
 . ٢٠١٦تشرینی یەکەمی کاتەوەی 

منداڵ  ٤.٧٠٤( تۆمارکرابوون، بەمەش کۆی گشتی دەگاتە چک١٦٤و کوڕ٢٠١کە دەکاتە ) منداڵی بێ هاوەڵ وجیابۆوە لە خانەوادەکانیان ٣٦٥ •
منداڵی بێ هاوەڵ وجیابۆوە لە  ٩١ هەفتەی ڕابردوودا، دووماوەی  لە .٢٠١٦ی ( لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمکچ ٢.٠٠٤ و کوڕ ٢.٧٤٤)

ئەو مندااڵنەی کە  ، بەمەش کۆی گشتیبوونەوە( لەگەڵ خێزانەکانیان بەیەکتر شادکراکچ٤٠و کوڕ ٥١خانەوادەکانیان کە دەکاتە )
  .٢٠١٦ی ( لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمکچ١.٨٨١و وڕک٢.٥٩٤منداڵ )٤.٤٣٠دەگاتە  وە لەگەڵ خێزانەکانیانبەیەکترشادکراونەتە

کەسیان کردووە بە پێدانی زانیاری لەبارەی  ١٧.١٩١توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی هاوکاری  لەسەر کە کاردەکەن هاوکارانی •
و خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن لەبارەی خزمەتگوزاریەکان لەسەر توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی، کەمکردنەوەی مەترسی وئە

کەس کە دەکاتە ٢.٧٣٨بۆ دابین کردووە هاوکاری دەروونی وکۆمەاڵیەتی  ی مرۆییهاوکاران، توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی
 کوڕ(.  ٢٠٧پیاو و ٣٦٥کچ و ٨٩٩ئافرەت و١.٦٠٧)

ئەو لە ناو هەموو مەترسی مین لەسەر  وگەیاندنی پەروەردەوپاكکردنەوە هەڵسەنگاندن مین هەڵگرتنەوە بەردەوامن لە هاوکارانی کاری  •
. ٢٠١٦یەکەمی تشرینی کەس لەو کاتەوەی  ٦٨.١٨٨کە هاوکاری دەگێنێتە   -لە موسڵ کە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت ناوچانەی 

لە ناو ڕۆژهەاڵتی نەخۆشخانە  ویەك وڕۆژئاوای موسڵوگەیارە بەرتلە لە ناو ناوچەکانی قوتابخانە  ١١ لە هەڕەشەکاریگەری هەڵسەنگاندنەکانی 
 موسڵ ئەنجام درابوون. 

 

 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

شوێنەکان، لە زۆربەی رەکی دەمێنێتەوە وەك نیگەرانیەکی سە وگێچەڵی سێکسیتوندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی حاڵەتی بەڕێوەبردنی  •
خزمەتگوزاریە لەو کاتەی وەك بەرەنگاریەکە حاڵەتەکانی پزیشکی ڕەوانەکردنی نی، یەکسابە ڕەگەزی مێ. تەوالێتەکانی لە نزیك بەتایبەتی 

 . وجەدعە ٢و ١ سەالمیە گەکانیخێوەت لە ناوبریتی یە لە نیگەرانیەك بەتایبەتی ئەمەش  – سنوردارە وهاوکاران ژمارەیانتەندروستیەکان 

 پەروەردە  

 پێویستیەکان:

بریتین لەو مندااڵنەی کە تەمەنی  منداڵ ١٤٦.١٠٣لە نێوان ئەو کەسانەی کە بەم دواییانە ئاوارەبوون، •
 ناگات.  ن بە هیچ جۆرێکی پەروەردەدەستیامنداڵ لە ئێستادا  ٧٤.٧٠٦قوتابخانەیان هەیە، لەو ژمارەیە 

پارێزگای  وسنوریلە ناو موسڵ لە ناو قوتابخانەکان کە دۆزراونەتەوە ماددە ژەهراویەکان ژمارەی بەهۆی  •
بۆ هەموو هاوکاران لەوەی کە ببێتە کارێکی لەپێشینە بەردەوامە ، پەروەردە لەسەر مەترسی مین نینەوا

 تاکو جەختی لەسەر بکەنەوە. 
 

 
 بەهاناوەچوون:

بە پێدانی پەروەردەی تەنگەتاوی لە ناو دامەزراوەکانی  کوڕ وکچ هاوکاری کرابوون ٤٨١.٦٩٧، ٢٠١٦لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی  •
  خێوەتگە ولە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە. 

( بەشداری دەکەن لە بەرنامەکانی پەروەردە لە کچ ٣٤.٤١٦کوڕو٣٦.٩٨١)مندااڵنی ئاوارە کە دەکاتە  ٧١.٣٩٧، هەمووی بەسەریەکەوە •
 . ناو ژینگەکانی فێربوونی کاتی لە ناو خێوەتگەکان

 بۆ ناو چااڵکیەکانی پەروەردەی نافەرمی لە ناو ئەو ژینگانەی فێربوونی کاتی لە ناو خێوەتگەکان تازە ناونووسکرابوونمنداڵ  ٤.٥٨٠ •

 . بەرجەستەن

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

هاوکارانی مرۆیی تەنها دەتوانن لەو کاتەشدا  فیدڕاڵ،پەروەردەی  وڕێساکانی وەزارەتییاسا دواخراوە بەهۆی قوتابخانە نۆژەنکردنەوەی  •
هەڵسەنگاندنە لە دوای دەردەچن بڕە پارەکان وەزارەتی پەروەردە دابین بکرێت. پارە" لەالیەن وە ئەگەر "بڕێکی لە نۆژەنکردنەکاربکەن 

مووچەیان پەروەردە وەزارەتی ئەندازیارانی هەرچەندە، مانگێکی ڕابردووە، لە ماوەی چەند وەزارەتی پەروەردە. ئەندازیارانی تەکنیکیەکانی 
 دەرنەچووە.بڕە پارەیەکیش  وهیچنەبێت قوتابخانە کە هەڵسەنگاندنەکانی ئەوەی هۆی کە ئەمەش بۆتە وەرنەگرتووە، 

حکومەتی فیدڕاڵ تۆمارکردن دەکات لەگەڵ چاوەڕێ ی ارێکی مرۆیی هاوکلەو کاتەی هەڵپەسێردراوە موسڵ لە ناو ڕۆژئاوای بەهاناوەچوون  •
 پەروەردە.  ووەزارەتی

٨١.٦٩٧٤  
هاوکاری کراون بە  وکچکوڕ 

پەروەردەی تەنگەتاوی پێدانی 
 ەوەناو دامەزراوەکانیناو لە 

لەو  ودەرەوەی خێوەتگە
تشرینی یەکەمی کاتەوەی 

٢٠١٦ 
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بەهاناوەچوونی پەروەردەی هێلی گەیاندنی هاوکاران بۆ ئەو دیوی چوونە پێشەوەی پاڵپشتی کردنی دارایی دەبێتە ڕێگر لەبەردەم نەبوونی  •
لەوەی کە قوتابخانەکان بۆ دڵنیابوون پێویستن ئەم چااڵکیانە پەروەردە.  گروپ لەسەر چااڵکیە نوێیەکانیتەواوی بۆ ناو کۆمەکی سەرەکی 

 . گەڕانەوە بۆ فێربوون'‘وهەڵمەتی لە مانگی ئەیلول نوێ ساڵی ئەکادیمی بۆ دەستپێکی ئامادەن 
 

  وپەلەکانکەل  

 شوێنی کۆگای باو کە بەرجەستەیە:

 بۆمەتر دووجا بەرجەستەیە  ١٥.٨٠٠قەبارەی کۆگای باو، شوێنی لە  دووجا مەتر ٢٥.٥٤٠ قەبارەی لە کۆی •
 شوێن.  ١٧تەواوی وواڵت لە  تەنگەتاویبۆ بەهاناوەچوونی  ڕێکخراوە مرۆییەکانلەالیەن بەکارهێنانی 

 

 :بەهاناوەچوون

بۆ  وەرگیرابوو فریاگوزاری لە کەل وپەلی( تەن مەتر ٨.٧٢٩)مەتر سێجا  ٤٣.٩٩٨، کۆی گشتی٢٠١٦تشرینی یەکەمی  لەو کاتەوەی •
مەتر سێجا لە کەل وپەلی  ٤.٢١٧ – گواسترابۆوەمرۆییەوە  ڕێکخراوانی لە ٤٠بە ناوی  (تەن مەتر ١.٥٨٤)سێجا مەتر  ٦.٩١٣کۆگا، و

 وەرگیرابوو.   ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتەمرۆیی لە 

لە  ٢٥بە ناوی  لە کەل وپەلی فریاگوزاری خەزن دەکات (تەن مەتر ٢.٤٢٥) مەتر سێجا ١١.٨٤٠گروپی کەل وپەل لە ئێستادا قەبارەی  •
 . هاوکارانی مرۆیی

 ەیوەندیە فریاگوزاریەکانپ  

 :بەهاناوەچوون

ێنانی هلەوانە ئەویش تیایدا کە . عەزبەنەخۆشخانەی بنکەی ئینتەرنێت لە بۆ دانانی لە دابین کرددنی ئینتەرنێت هاوکاری دەکات ە روپەکگ •
پەیوەندیە  وئاسایشی خزمەتگوزاریەکانیئەمن لە سەالمەتی بۆ دڵنیابوون بنکە  وئامێری ڕادیۆی 2x14kVAووزەی  کارەبایی بەمۆلیدەکانی 

 . وئاسایشیانوئەمن سەالمەتیان باشترکردنی  وبۆبۆ ستاف بەرجەستەن  فریاگوزاریەکان
 

 

 وخزمەتگوزاریە باوەکانهەماهەنگی   
 :پێویستیەکان

ئەنجام درابوون هەموو پەیوەندیەکان لەسەدای  ٢٦ –پەیوەندی تەلەفۆنی ئەنجام داوە  ٢.٥٨٣ شتیگسەنتەری زانیاری ئاوارەکانی عێراق کۆی  •
 . ناو نەینەواوە هاتبوونخێوەتگەکانی لەالیەن نە ئەم پەیوەندیالەسەدای  ٧٣، ژمارانەشلەم ، وواڵت ولە سەرانسەری ناو خێوەتگە لە شوێنەکانی 

دەرەوەی خێوەتگە لەسەدای( لەالیەن شوێنەکانی  ٥٢)پەیوەندی  ٥٧٨، پەیوەندیانەلەم  –لە پارێزگای نەینەوا ئەنجام درابوون پەیوەندی  ١.١١٨ •
 ١٧گەیارە جەدعە )(، لەسەدای پەیوەندیەکان ٢٥)حەمام عەلیل لەسەدای پەیوەندیەکان(،  ٣٣مانی گەیارە )لەگەڵ بنکەی ئس، ئەنجام درابوون

لە نەینەوا ئەنجام درابوون تریش پەیوەندیەکانی . پەیوەندیکاری هەبووەزۆرترین لەو ناوچانەی کە ئەوەشی کە ماوەتەوە لەسەدای پەیوەندیەکان( 
 لەسەدا(.  ٨٥لە شاری موسڵ )دەرەوەی خێوەتگە ئەنجام درابوون لە شوێنەکانی  وزۆربەی پەیوەندیەکانا( لەسەد ٤٨)

 پەیوەندی ئەنجام دەدەن. زۆرترین  بەردەوام ٣٥و ٢٦نێوان تەمەنەکانی  وگەنجان لەەرزەکاران ه •

ازاندەکان لە گ لەبارەی لەسەدای پەیوەندیەکان ٦لەو کاتەی ، یتیبوون لە پەیوەندی بەدواداچوونبرلەسەدای  ٢١ پەیوەندیەکانی ناو خێوەتگە،ە ل •
: لەسەدای پەیوەندیەکان ٣٠) وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی (، لەسەدای پەیوەندیەکان ٣٢بوون ) وپەلە ناخۆراکیەکانوکەل پەناگە ڕووی 
 . (لەسەدای پەیوەندیەکان ١٢) وئاسایشی خۆراك، مامەڵەی خراپ(کێشەکانی  /ئەمن وئاسایش /گەندەڵیکارەبا، 

ئەنجام درابوون سەنتەری پەیوەندی بەکاربەرانی کە لەالیەن بەدواداچوون بوون پەیوەندیەکان لەسەدای  ٢٤وەتگە، کانی دەرەوەی خێپەیوەندیە ەل •
 . بۆ پەیوەندیکاران

 بۆ بەدواداچوون. زانیاری بەشداری پێکردنی ڕازی بوون لەسەر پەیوەندیکاران لەسەدای  ٨٢ •

 لەسەدای ١٠وخێوەتگەکان لە ناو خودی لەسەدای پەیوەندیەکان  ٧٠ لەو ژمارەیەکاران بریتیبوون لە ڕەگەزی مێ، پەیوەندیای لەسەد ١٩ •
 . ئەنجام درابووننەوە سەرۆك خێزانەکالەالیەن پەیوەندیەکان 
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 اهەنگی کردنی گشتیهەم

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

ن هەموو هاوکارانی کاروباری تیمی ڕاوێژکاری بااڵ دڵنیایی دەدات لە تەواوی هەماهەنگی لە نێواکۆدەبنەوە 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. ێویستگوێرەی پ یان بە کۆدەبنەوە ەكهەفتەی لە جاردوو و سەرکردایەتی دەکرێنمرۆیی  ڕێکخەریولەالیەن کاردەکەن 
بەهاناوەچوونی  سەرپەرشتی کردنیبۆ  ناحکومی وهاوکارانی ڕێکخراویەکگرتووەکان هەماهەنگی دەمێنێتەوە لە نێوان نەتەوە ی ەکەیستراتیجی پێکهاتە

دەکات بۆ دەستگەیشتی مرۆیی، پاراستنی سەربازی نەتەوە یەکگرتووەکان ئاسانکاری  –. 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 لە٢٠١٤نێ ی چکداری لە عێراق لە مانگی کانوونی دووەمی توندوتیژی فراوان وملمال
، ٢٠١٤کەس لە مانگی ئایار. لە مانگی حوزەیرانی  ٥٠٠.٠٠٠تر لە ، توندوتیژیەکە وکاریگەریەکەی بە خێرایی تەشەنەی کرد، کە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاپێگەیشتزیانیان  شێوەیەکی تایبەت

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

امێك، عێراق لە ئێستادا دووچاری یەکێك لە گەورەترین قەیرانە دەرەنج لەسەر کۆمەڵگا خانەخۆییەکان. وەك مرۆڤ، پچڕاندنی دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، وکۆت وبەندی خراپ
هاوکارانی مرۆیی بەردەوامن . شوێن لەسەرانسەری وواڵت ٣.٥٧٧ملیۆن عێراقی لە ئێستادا ئاوارەبوون لە  ٣ مرۆییە.ەس پێویستیان بە هاوکاری ملیۆن ک ١١ لەگەڵ مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان،

ملیۆن  ٤١٤.١ملیۆن دۆالری ئەمەریکی دەکات  ٩٨٥بۆ عێراق، کە داوای  ٢٠١٧ی حوزەیران، پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی ساڵی ٢٨پاڵپشتی کردنی دارایی هەروەك لە ڕۆژی  لە جولەپێکردنی
ملیۆن دۆالر بۆ  ٣٣١، نزیکەی ٢٠١٧بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی  لەسەدای پاڵپشتی دارایی کراوە. لە ژێر پالنی ٤٢کۆی پاڵپشتی دارایی کە وەرگیراوە دەگاتە  ەمەشب ،دۆالری وەرگیراوە
ملیۆن  ٧٧.٤، حکومەتی ئەڵمانیا بە )(ملیۆن دۆالری ئەمەریکی٩٠.٢داواکراوە. سێ کۆمەك بەخشە سەرەکیەکە بریتین لە حکومەتی ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بە ) ئۆپەراسیۆنی موسڵ
 دۆالری ئەمەریکی( ملیۆن  ٥٨.٨بە ) وکۆمیسیاری ئەوڕوپی( دۆالری ئەمەریکی
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http://www.unocha.org/

