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                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

  (2017 تەموزی ی11 –حوزەیرانی 29) 39. بارودۆخ ژمارەڕاپۆرتی 

 
 

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 تەموزیی ٢٧-٢٥ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .انی خوێندنەوەی ئەم ڕاپۆرتەدەرچوونی یلە گۆڕاندابن لە کاتی لەوانەیە دانراون 

 هەواڵە سەرەکیەکان

سەرۆك وەزیرانی تەموز، ی ٩ی ژلە ڕۆ •
کۆتایی هەڵمەتی بە فەرمی عێراقی 

 داعشدەستی  موسڵی لەدنەوەی ئازادکر
نۆ نزیکەی شەڕوپێکدادانەکان . ڕاگەیاند

ئاوارەبوونی کە بووە هۆی خایاند، مانگیان 
ژمارەیەکی زۆری کەس، یەك ملیۆن نزیکەی 

 وزیانی هەن زەبری دەروونیحاڵەتەکانی 
   .وژێرخان کەوتووەخراپ بەر خانووەکان 

بە شێوەیەکی ە کزەبری دەروونی ئاستی  •
تەموز، ی ٤هەروەك لە بەرچاو دەمێنێتەوە: 

کەس چارەسەریان بۆ کراوە لە  ٤.١٦٠
لە زەبری دەروونی سەقامگیرکردنی ەکانی خاڵ

بەرەی شەڕ لە ڕۆژئاوای نزیك ناوچەکانی 
 مانگی شوبات. موسڵ لەو کاتەوەی 

تری وواڵت کۆنتڕۆڵی ناوچەکانی داعش هێشتا  •
الدێ ی سەر هێرشێکی ئەم دواییەی دەکات. 
لەالی گەیارە، غەربی، لە باشوری ئیمام 

مردنی بووە هۆی جلە، دیڕووباری ڕۆژئاوای 
ڕزگارکردنی  وپچڕانی هاوکاریکەس  ١٧٠
 خێوەتگە. لە هەشت ژیان 

عێراقی دەسەاڵتدارانی تەموز، ی ٩لە ڕۆژی  •
شارۆچکەی لە نزیك تلەیان کردەوە ربەخێوەتگەی 

هەیە دیان پەیوەنئاوارەکانی کە وا زانراوە خێزانە موسڵەوە دوورە. لە ڕۆژهەاڵتی کیلۆمەتر  ٢١کە بەرتلە، 
دابین و پاراستن نیگەرانیەکانی لەسەر بەدواداچوون دەکەن مرۆیی هاوکارانی لە شاری کۆنی موسڵەوە. بۆ خێوەتگەکە گوستراونەتەوە داعش بە 

 لە ناو خێوەتگەکە.نەگونجاو خزمەتگوزاری کردنی 

 

 

 
 

ملیۆن ١.٩   
 

بە کەس هاوکاری کراون 
میکانیزمی کەرەستەکانی پێدانی 

)لەو هاناوەچوونی بەپەلە بە
تشرینی یەکەمی کاتەوەی 

٢٠١٦)  

 
 

 

ملیۆن ١.٨  
 

بە کەس هاوکاری کراون 
ئاوی دەرەوەی خێوەتگە، پێدانی 

 وپاك خاوێنکردنەوە هاوکاری 
کاتەوەی  )لەو و خاوێنی

(٢٠١٦تشرینی یەکەمی   

 
 

ملیۆن ١.٣  
 

تەندروستیەکانیان ڕاوێژە کەس 
)لەو کاتەوەی وەرگرتووە 

(٢٠١٦یەکەمی نی تشری  

 
 

٩٥٠.٩٤٢ 
 

کەس هەمووی بەسەر یەکەوە 
، هەروەك لە ڕۆژی ئاوارەبوون

، لەوانە ٢٠١٧تەموزی ی ١١
تەلعەفەر )سەرچاوە: حکومەتی 

 (عێراق

 

               
 

ملیۆن ٠.٩  
 

بە پێدانی هاوکاری کراون کەس 
وپەلە کەل کەرەستەکانی 

لەو کاتەوەی ) ناخۆراکیەکان
 ( ٢٠١٦ تشرینی یەکەمی
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  ەنێکی گشتی بۆ بارودۆخەکتێڕوانی
 

بۆ شوێنی سەالمەت کە بە کۆمەڵی خەڵك ئاوارەبوونی  وبووە هۆی ٢٠١٦تشرینی یەکەمی دەستی پێکرد لە مانگی موسڵ ئازادکردنەوەی ی جەنگ
 ٥٤لەو لە ناو عێراق تاکو ئێستا. ملمالنێ تری بەشێکی بەهەر کە ناتواندرێت بەراورد بکرێت دەگوترێت زیانی ناو شاری کۆنی موسڵ . ڕایانکرد

بە شێوەیەکی گەڕەکیان  ٢٣زیانیان پێگەیشتووە، بە الیەنی کەمەوە سەخت گەڕەك بە شێوەیەکی  ١٥لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ، دانیشتوان کەی گەڕە
لە  یان ڕووخابوون.زیانیان پێگەیشتبوو باڵەخانە  ٣.٠٠٠نزیکەی ها، بە تەنهەفتەی کۆتایی مانگی حوزەیران  وئەو سێزیانیان پێگەیشتووە، مامناوەند 

 سەردانی موسڵی کرد. حەیدەر ئەلعەبادی سەرۆك وەزیرانی عێراقی کۆتایی هات کاتێك بە شێوەیەکی فەرمی ی تەموز، جەنگەکە ٩ڕۆژی 
 

کە وەك وا خۆیان تێدا دەبینن کە ئەوان ڕادەکەن لە جەنگێك  وخەڵکی بەردەوامکۆتایی نەهاتووە، هێشتا  –فراوانتر  وعێراق بەشێوەیەکی –جەنگی موسڵ 
موسڵ چڕتر لە ناو شەڕوپێکدادانەکە ی کە هەوڵی ڕاکردن دەدەن. لەو کاتەلەالیەن نیشانە شکێنەکان یان کراونەتە ئامانج بەکارهاتوون قەڵغانی مرۆیی 

کەس، لە یەك ملیۆن نزیك دەبێتەوە شەڕوپێکدادانەکانەوە ئاوارەبوون کە بەهۆی خەڵکی کۆکراوەی ژمارەیەکی وەك لە کۆتایی لە نزیك بوونەوە دەبێتەوە 
لە ڕۆژئاوای ڕایانکردووە لەوەی کە خەڵکی ڕێژەکە هەرچەندە مرۆیی. کۆمەڵگای ن لەالیەلە سەرەتا  کە پالنیان بۆ دانراوەژمارەکانی بە تێپەڕاندنی 

چەند بەشێکی هێشتا ئەوەیە کە زانیاری ئێستا ڕۆژانە ڕایانکردووە. کەس  ٣.٧٠٠ – ١.٤٠٠حوزەیران ی ٢٩لەو کاتەوەی  – موسڵ هێواش بۆتەوە
 گیریان خوارد بێت. زیان پێگەیشتوو کە سەدان هاوواڵتی  وئەگەری هەیەهەیە شەڕ بەردەوامی شاری کۆنی موسڵ ناو قواڵیی 

 

هاوکارانی لەو کاتەی خۆیان دەمێننەوە، لە شوێنی ئاوارەکان  وشوێنەکانی پشکنینیخاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان کۆبوونەوەی ئاوارەکان، ناوچەکانی 
ردنەوە، هەروەها خاوێن کئاسانکاریەکانی خواردن، ئاو، ژەمە ئامادەکراوەکانی شوێنی سێبەر، لەوانە  – کەندابین دەکۆمەکی بەپەلە هاوکاری مرۆیی 

کە ڕێژەکانی ڕاپۆرت دەکەن  وهاوکارانی مرۆیی، موڵكێكهیچ نزیکەی لەگەڵ لە ڕاکردن بەردەوامن خەڵکی . وپاراستنپزیشکی خزمەتگوزاریەکانی 
لە هەندێك ەت. اوچەی سەالمدەگەنە نکاتێك خۆراکپێدانی تەواوکاریە کە پێویستیان بە زیادبوونێکی ژمارەی مندااڵن و هەن ناوەند بۆ بەرز بەدخۆراکی 

کە خێزانەکان زۆربەی تەنگەتاوی، لەگەڵ بەهاناوەچوونی لە پاکێجەکانی سوودیان وەرگرتووە خێوەتگەکان  ودەرەوەیکەس لە ناوەوە ملیۆن  ٣.٣
 ڕزگارکردنی ژیانیان. ێویستیەکانی بە پهیچ دەستگەیشتنێك لەگەڵ و ئاوارەبوونیان درێژەی دەکێشێ کە لەو کاتەی وەردەگرن دابەشکردنە جۆراوجۆرەکان 

 

ئەو ژمارەکانی حکومەتی عێراقی دایە. کە موسڵ لە ژێر کۆنتڕۆڵی تەلعەفەر لەو کاتەی جەخت بکەنەوە لەسەر پێدەچێت ئاسایشی عێراقی هێزەکانی 
 چڕتر دەبێتەوە.ملمالنێ کاتێك کە زیاد ببن  وپێشبینی دەکرێنکەس  ١٧.٠٠٠لە زیاتر گەیشتۆتە نیسان ی ٢٤لەو کاتەوەی کەسانەی کە ڕادەکەن 

خاڵەکانی کۆبوونەوە کە لە ناوچەکەدا کاردەکەن. هاوکارانی مرۆیی لەالیەن لە ڕێگادان اری کردنی ئەو کەسانەی کە ڕادەکەن بۆ هاوکئامادەکاریەکان 
دوو بەجێ دێڵن کە شارۆچکەکە خاڵی کۆبوونەوەی ئاوارەکان. خەڵکی وەك دووبارە دامەزرایەوە بادوش  وووێستگەی بەنزینی، وتەلردلە بۆیە دانراون 

بەرەو بادوش. دووبارە ئاڕاستە دەکرێن ئەوان شیندوکان، هەرچەندە لە بەرەو باکور ئەوەی تر تەل جەرابیە و بەرەو باشور لە ، یەکێکیان ڕێگا دەگرنە بەر
 کە لە شارۆچکەی تەلعەفەر بن. کەس دەخەملێندرێن  ٢٠.٠٠٠کەمتر لە 

 

انیانە لەو قورب قوربانی، هەندێك ١٧٠کەوتەنەوەی  هێرشیان کردە سەر ئیمام غەربی، کە بووە هۆیهێزەکانی داعش ی تەموز، ٤لە شەوی کاتەی، لەو 
لە ناو مەیدان بارودۆخەکە بەاڵم ئازادکردبێتەوە الدێیەکەیان هێزەکانی ئاسایشی عێراقی پێدەچێت ، راوەکڕاپۆرت لەو کاتەی یتی بوون لە هاوواڵتیان. بر

درا لە ناوچەی ڕاوەستێنخزمەتگوزاریە مرۆییەکان ڕاپۆرت کراون. دابین کردنی  ونەبوونی ئاسایششەڕوپێکدادانی پچڕ پچڕ لەگەڵ ئارام نیە، هێشتا 
 ٨٠.٠٠٠زیاتر لە کە زیانی گەیاند بە هێرشەکە، دەرەنجامێكی  وەك وخێوەتگەکانی جەدعەخێوەتگەی حاج عەلی بنکەی ئاسمانی گەیارە، تەنگەتاوی 

هاوواڵتیان بەرجەستەیە بۆ تر ئاوی کەم ایەوکە ئەوەش مانای خاڵەکانی پشکنین، لە ڕێگەی تێپەڕن نەتوانن تانکەری ئاو لەوانەیە شەش ەو شوێنانە. لکەس 
 لە کاتێكدا کە پلەکانی گەرما زۆر بەرزن. 

 

کە  -بۆ تانکەری ئاولە پاڵپشتی کردنی دارایی کورتهێنانێك هەیە لە بارێکی خراپدا دەمێننەوە. کێشەکان شاری موسڵ  ولە ناوخێوەتگەکان لە دەرەوەی 
تەموز، ی ١١ی لە ڕۆژهەروەك لە کردنی ئەم کارە.  وبەردەوام دەبنبۆ شارەکە لەو کاتەی کە دەگەڕێنەوە بۆ خەڵکی جێگای نیگەرانیە ئەم کێشەیەش 

بۆ مانگی ڕابردوو بەاڵم ڕۆژهەاڵتی شارەکە. بۆ الی کەس گەراونەتەوە  ١٦٢.٠٠٠ وزیاتر لەڕۆژئاوای موسڵ گەڕاونەتەوە بۆ کەس  ٧٢.٠٠٠نزیکەی 
ئاوی ملیۆن لیتری  ٣.٤ لەگەڵ هەندێك لەئاو، لیتری ملیۆن  ٦.٥بە شێوەیەکی نەگۆڕبووە بە بڕی شاری موسڵ ئاو بۆ ناو دابین کردنی ڕۆژانەی  ئێستا،

 موسڵ. ئاو بۆ ڕۆژهەاڵتی لیتری ملیۆن  ٣.١ ەوهەندێك لموسڵ ڕۆژئاوای بۆ لە ڕێگەی تەنکەری ئاوەوە گەێندراون 
 

 ١٥.٩٠٠ی تەموز، نزیکەی ٤ڕۆژی  وهەروەك لە، ٢٠١٦تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی بەردەوامن. زەبری دەروونی خزمەتگوزاریەکانی هەروەها 
 ٦١لە کەس، زیاتر  ٩.٧٠٠لە زیاتر  –بۆ حاڵەتی زەبری دەروونی ئەو ڕێگایانەی کە دامەزراون لە ڕێگەی شاری موسڵەوە ڕەوانەکرابوون لە کەس 
دەروونی بەهۆی ئازاری جەستەیی، برینەکانی ڕووی  لەمانگی شوبات. لەو کاتەوەی ڕەوانەکراون موسڵ بەتەنها ڕۆژئاوای لەالی ای، لەسەد

بکرێن لە ڕووی دەروونیە لە ڕێگەی  ودووبارە ئامادەچارەسەر بکرێن پێویستیان بەوەیە کە لە ڕووی دەروونیەوە کە خەڵکی مانای وایە شەڕوپێکدادان 
 نامە ماوە درێژەکان. بەر

 

ناو لە مەدانەوە ناوچەی بەرتلە لە بۆ خێوەتگەی گواسترابوونەوە خێزان(  ١٥٣کەس دەکاتە ) ٩١٨ئەم دواییە، کۆی گشتی بەرەوپێشوەچوونانەی  لەو
ێوەتگەیە بۆ ئەم خگواسترابوونەوە هەموو ئاوارەکانی کە بریتیبوون لەوەی کە گریمانە سەرەتاییەکان ی تەموز. ٩ڕۆژی موسڵ لەو کاتەوەی شاری کۆنی 

هاوکاری لە بارەی دابین کردنی هەن ڕاستەقینەکان نیگەرانیە . لە ژێر ووردبینیەئەم بیرۆکەیەش ئێستا هەستێك کە  –پەیوەندیان بە داعشەوە هەبوو 
ەمەش ئاماژەیە بۆ کە ئن، ڕاپۆرت بکرێپشبینی دەکرێن مردنی زیاتریش و چوار حاڵەتی مردن پشتڕاستکرابوونەوە بەالیەنی کەمەوە مرۆیی سەرەکی. 

زۆر خراپ، دووی تریش بەدخۆراکی یەك منداڵ گیانی لەدەستدا بەهۆی ە، لەو چوار حاڵەتی مردندابین کردنی کۆمەکیە. خێرای بە زیادکردنی پێویستی 
هاوکاری لەدەستدا. لەو کاتەی انی گیپێشووی گورچیلەوە حاڵەتی بەهۆی یەکێکی تریش و لە موسڵ ڕایانکردووە کاتێك برینەکانیان لەدەستدا بەهۆی گیانیان 

http://www.unocha.org/
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لە بارەی دابین کردنی بەتایبەتی ی مرۆیی، پێویستیە سەرەکیە ستاندەرەکانپڕکردنەوەی کە ئەمەش هێشتا تەواو بەش ناکات بۆ ، دابین دەکرێتسەرەتایی 
دابین کراون. لەو کاتەی کەمەوە ێکی ناحکومەی چەند ڕێکخراولەالیەن  وتەنهاکەمترینن  ودەرمان ئەوانیشخاوێن کردنەوە ئاسانکاریەکانی ئاو. 

بۆ دابین کاردەکەن هاوکارانی مرۆیی خێوەتگەیە، ئەم  ومەبەستیهەروەك بۆ سروشت پرسەکان لە چارەسەرکردنی هەوڵەکانی بانگەشە بەردەوامن 
دەسەاڵتدارانی بەرپرسیارێتی دەکەونە ژێر کانی تر خزمەتگوزاریەدڵنیایی دەدات لەوەی کە هەموو لە خێوەتگەکە لەو کاتەی کە هەیە پاراستن کردنی 

 عێراقی. 
 
 

 مرۆیی  چوونیبەهاناوە

 بەپەلە میکانیزمی بەهاناوەچوونی

 ویستیەکان:پێ 

پشکنینی ئاوارەکان  وشوێنەکانیخاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان  ولە هەمو تێپەڕدەبنئەو خێزانانەی کە  •
کە تیایدا لەوانە پارچەکانی  ناوەچوونی بەپەلەی سووکەمیکانیزمی بەهاکەرەستەکانی بەردەوام پێویستیان بە 

ەنە خێوەتگەکان یان شوێنە تەنگەتاویەکان کاتێك ئاوارەکان دەگ. وئاوەوخاوێنی پاك پێداویستیەکانی  ،خۆراك
وی لیتری زیاتری ئالەوانە وەردەگرن میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە  پێداویستیەکی تەواوی خێزانەکان
 . وهەڵگرێکی ئاوهەڵگیراو 

 

 بەهاناوەچوون: 

 ٩٠.٧٤٩خێزان، کە هاوکاری  ١٩.٢٨٨کەرەستەی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەر  ١٩.٠٠٩هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە  •
 چوارچێوەی کاتی بەراوردکراو.  لە لەسەدا ٢٢کەمی کردووە بە  دابەشکردنمنداڵ،  ٥١.٧٤١کەسی کردووە، لەوانە 

ئەو کەسانە  لەسەدای ٣٣لەسەدای ئەو کەسانەی کە تازە ئاوارەبوون هاوکاری کرابوون لە خاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان، لەو کاتەی  ٤٤ •
ێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان لەوانە لە شوێنی حەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان، لە سەنتەری هاوکاری کرابوون لە خاڵەکانی پشکنین وشو

شوێنە لە سەرانسەری هاوکاری کرابوون لەسەدای ئەو کەسانە  ٢٣ئەوەی کە دەمێنێتەوە  پێشوازی کردنی ئاوارەکان ولە ناو خێوەتگە.
 خێوەتگەییەکان. 

 کەرەستەکانی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەرەهاناوەچوونی بەپەلە هاوکارانی میکانیزمی ب، ٢٠١٦تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی  •
لە  بەردەوامنلەو کاتەی وەرگرتووە دابەشکردنیان چەند جارێك خێزانانە  ئەو زۆربەیمنداڵ.  ملیۆن ١زیاتر لە کەس، لەوانە ١.٨٧٦.٠٠٠

   مانەوە لە ژیان. پێویستیەکانی نەگەیشتووە بە  وهیچ دەستیان ئاوارەییدا

 

 :وڕێگریەکانۆشاییەکان ب

سەری هەڵداوە لە شوێنی پچڕانێکی کاتی لە دابەشکردنی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە بینراون،  وئاسایش کەئەمن هەڕەشەکانی بەهۆی  •
ەو نزیك لبۆ شوێنێکی هێشتا ئەو ڕۆژە دوابەدوای دابەشکردن دەستی پێکردەوە ی تەموز. ٥لە ڕۆژی حەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان 

 قەبارەیەکی ئەمن وئاسایش.  كوەهاوکاران بەرکەوتنی بۆ کەمکردنەوەی ناوچەیە 

 

 وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی  

 :پێویستیەکان

پێکهاتەکانی لە ڕێگەی بەردەوامە خێوەتگە  وگوزەرانی ناوژیان بارودۆخەکانی نی مانگانەی چاودێری کرد •
بۆشاییەکان ئاماژە بە پێویستیەك دەکات بۆ چارەسەرکردنی شێوازەکانی ئەم دواییە بەڕێوەبردنی خێوەتگە. 

 وپاك وخاوێنیلەسەر بنەمای ڕەگەزی، ئاو، خاوێن کردنەوە توندوتیژی خزمەتگوزاریەکانی لە 
 'لەگەڵ کۆمەڵگاکان وباشترکردنی گفتوگۆ

شوێنی حەمام عەلیل بۆ  ودەگەنەن موسڵڕۆژئاوای الی  پێگەیشتووە خەڵکیحاڵەتەکانی کە زیانیان ژمارەی  •
وئامادەیی پاراستن بۆ ئاماژە بەوە دەکات ووە، زیادی کردی حوزەیران ٢٩لەو کاتەوەی پشکنینی ئاوارەکان 

 بەهێزبکرێن. تاکو و خزمەتگوزاریەکان  تەندروستی
 
 وەچوون:ەهاناب

شوێنی  ١٩شوێنی خێزانی بە خزمەتگوزاری تەواوەوە بەرجەستەکرابوون بۆ بەکارهێنانی بەپەلە لە  ٦.٨٨٠، تەموز ی١١ژی هەروەك لە ڕۆ •
هەشت لە  بەرجەستەبوون شوێن ٤.٤٦٠و کەس ١٤.٥٢٠شوێنی لەپێشینە بۆ نیشتەجێکردنی  ١١شوێن بەرجەستەکرابوون لە  ٢.٤٢٠جیاواز: 

 کەس  ٢٦.٧٦٠بۆ نیشتەجێکردنی  ی ترشوێن

.٨٧٦.٨٨٢١  
کەس هاوکاری کراون بە 

 کەرەستەکانیپێدانی 
بەهاناوەچوونی میکانیزمی 

تشرینی  یوەتەکا بەپەلە لەو
 ٢٠١٦ی یەکەم

.٨٨٠٦  
لەبەردەستدان  لە ئێستادا شوێن

 لە ناو بەپەلەبەکارهێنانی  بۆ
وشوێنە  خێوەتگە١٩

هەروەك لە  تەنگەتاویەکان
٢٠١٧ یحوزەیرانی ٢٨  
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کەس لە ئێستادا  ٣١٩.٠٦٢بۆ دڵنیابوون لەوەی کە توانای گونجاوی خێوەتگە بەرجەستەیە. لە کۆی هەمووی،  بەردەوامەێنە تازەکان بنیاتنانی شو •
شتگیری پ وباڵەخانەکانی کە ولەگەڵ ئەوانەی کە دەمێننەوە لە ناو کۆمەڵگا خانەخوێکان خێوەتگە وشوێنی تەنگەتاوی ژیان دەگوزەرێنن ١٩لە ناو 

 ژیان دەگوزەرێنن. الیەن حکومەتەوە کراون لە

ئەوەی کە زانیاری لەسەر بۆ کۆکردنەوەی بەڕێوەبەرانی هەموو خێوەتگەکان لەالیەن  وبەکاردەهێندرێتبەکۆتا هێنرا ڕاپرسیەکی دەرچوون  •
بۆ هاوکارانی مرۆیی بۆ ئاگادارکردنەوەی ن بەکاردەهێندرێڕاپرسیەكە ئەنجامەکانی خێوەتگەکان بەجێدێڵن. کاتێك دەڕۆن بەرەو کوێ ئاوارەکان 

 کۆمەڵگا خانەخوێکان. بۆ بەهاناوەچوونی پێویستیەکانی ، لەوانە وبەهاناوەچوونهەڵسەنگاندن 
 

   
 : کانوڕێگریەبۆشاییەکان 

 بەردەوامە. کانی ئاو کە بەرجەستەن لە ناو خێوەتگەکان سنوردارەسەرچاوە لەسەر نیگەرانیەکان  •
 

 

  وکەل وپەلە ناخۆراکیەکان ی تەنگەتاویپەناگە

 پێویستیەکان:

'  گەرمای هاوین بەرزەکانی پلە .ناخۆراکیەکان وپەناگەی گونجاوە بەردەوام پێویستیان بە کەل وپەلەخەڵکی  •

   مانای وایە کە 'کەل و پەلی هاوینە' وەك پێویستیەکی بەپەلە دەمێنێتەوە.

 بەهاناوەچوون: 

بۆ وەرگرتووە پسوولەیان پارە یان سەرۆك خێزانی خانەخوێ  ٥٠٠ئەلسماحی موسڵ، لە ناو گەڕەکی  •
 پێگەیشتووە. کە بە شێوەیەکی سەخت زیانیان ماڵەکانیان چاکردنەوەی 

، کە ٢و١ئەلسەالمیە ك وسەرەکی( دابەشکرابوون لە ناو خێوەتگەکانی کەرەستەی کەل وپەلی ناخۆراکی )گەڕۆ ٤.٩١٦زۆربەی زۆری  •

)گەڕۆك و کەرەستەی کەل و پەلی ناخۆراکی  ٣٨٠خێوەتگە لە ناو موسڵ، دەرەوەی . لە دامەزراوەکانی کەسی کردووە ٢٩.٤٩٦هاوکاری 

 ئەلسەدیقی موسڵ.  ئەلسوکر وحەمام عەلیل و لە ناو گەڕەکەکانی کەس  ٢.٢٨٠بەسەر سەرەکی( دابەشکرابوون 

شوێنی  ١٩لە سەرانسەری وەرزی تەواوکاری کەل و پەلە ناخۆراکیەکان هاوکاری بە پێدانی هاوکاری کرابوون خێزان  ٧.٢٠٠زیاتر لە   •
 تەنگەتاوی.

کەرەستەی گەڕۆك و  ٣٠.٣٤٩)لەوانە کەل و پەلی ناخۆراکی کەرەستەی  ١٤٢.٥٦٤، کۆی گشتی ٢٠١٦تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی  •
سەرەکی وەرزی کەرەستەی  ٧.٨٢٤کۆی گشتی کەسی کردووە.  ٨٥٥.٣٨٤دابەشکرابوون، کە هاوکاری سەرەکی( کەرەستەی  ١١٢.٢١٥

بە هاوکاری کرابوون خێزان  ١٨.٤٤٥مانگی نیسان، لەو کاتەوەی ناوەڕاستی لەو کاتەوەی س کە٤٧.٠٠٠نزیکەی بۆ هاوکاری کردنی هاوین 
 هاوینەی تەواوکاری.  وپەلەکانی وەرزیکەل پێدانی 

بە زیاتر کە سوود دەگەێنێت تشرینی یەکەم، ی ١٧لەو کاتەوەی دابەشکرابوون پەناگەی تەنگەتاوی داپۆشینی کەرەستەی  ١٢.٦٩٣کۆی گشتی  •
 کەس.  ١٥٥.٠٠٠لە 

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

کە ئاوارەکان لە نەینەوا ئاماژە بەوە دەکەن لە ناو شوێنەکانی یەتی کۆمەاڵسەرەکی خزمەتگوزاریەکانی  جەردکردنی سەرەتاییەکانیئەنجامە  •

سەرچاوەکانی بە ڕەچاوکردنی بۆ مۆلیدەکان. و نەبوونی سووتەمەنی ناخۆراکی وەرزی هاوین  وپەلەکانیکەل کارەبا، لە دابین کردنی بۆشاییەکان 

سارد انی کتەکنیکەبە بەکارهێنانی ەکان دەکات لەسەر بنەمای مەیدانی چارەسەریشنیاری پێوپەکە پەل کە بەرجەستەن، گر وکەل ودارایی 

  . ەرەوەک
 

  وئاسایشی خۆراكئەمن   
 

 :پێویستیەکان

یان بە پارچەکانی پێویست ، دوابەدوای ئەویشژەمە ئامادەکراوەکانەپێویستیان بە خێزانە ئاوارەکان بەردەوام  •

پارەی کاش، پارەی کاش بۆ ئیش وکار   .خێوەتگەکانلە کاتی گەیشتنیان بۆ ناو ە خۆراکی ووشك

 بارودۆخەکان گۆڕانکاریان بەسەر دادێت. تا ئەو کاتەی وچااڵکیەکانی کۆکردنەوەی داهات پێویستن 

لەو کاتەی کۆگاکانی تەل جەرابیە بۆ ئەو کەسانەی کە مەڕومااڵتیان هەیە لە پێویستە وئالیکی ئاژەڵ ۆراك خ •

 تەواو دەبن. بەم زووانە کە دەمێننەوە 
 

 

 :بەهاناوەچوون
لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە.چوار لە هاوکارانی مرۆیی وەکو ڕاپۆرتکراوە، لەالیەن دابەشکراون، ڕۆژە یان پارچەکانی خۆراکی خێزانی  ٣٠خۆراکی ووشکی پارچەکانی   

 

  

 

٥٥.٣٨٤٨  
 کەس هاوکاری کراون بە پێدانی

وپەلە کەل  کەرەستەکانی
 و کاتەوەیلە ناخۆراکیەکان

  ٢٠١٦ی تشرینی یەکەم

٣١.٦٦٠٢  
کەس هاوکاری کراون بە 
پێدانی پارچەکانی خۆراكی 

پارچەکانی یان  ڕۆژە ٣٠
ماوەی لە  خۆراکی خێزانی

  ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
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 خێزان      کەس        شوێن
Jad'ah            77,485        15,497  

Qayyarah airpstrip            50,645        10,129  

Haj Ali            37,050          7,410  

Al Gadeeda            35,800          7,160  

Hammam al Alil 2            20,495          4,099  

As-Salamiyah 2              4,250             850  

Hasansham M2              4,125             225  

Hay al Rafaee              2,000             400  

Al Warshan              1,750             350  

Al Matahin                750             150  

As-Salamiyah 1                185              37  

Hasansham U2                125              25  

 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

، لەوانە چاودێری کردنی کانی چاودێری تەندروستی سەرەتاییخزمەتگوزاریە دانانی کاری لەپێشینە بۆ •
و کۆمەاڵیەتی، و  ودەروونیۆشی تەندروستی کەم ه وخزمەتگوزاریەکانی وبەهاناوەچووننەخۆشی 

بەڕێوەبردنی زەبری دەروونی بەرجەستەیە لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت ڕەوانەکردنی تەنگەتاوی و 
 . دەستیان پێبگەێندرێت

لە شوێن کە خەڵکی دەگەنە ڕاپۆرت دەکەن لە ناو مەیدان هاوکارانی مرۆیی بەرتلە، لە ناو خێوەتگەی  •
هەماهەنگی  هاوکاران. یان هەیەتەندروستی الواز ولەگەڵ بارودۆخەکانیبارودۆخێکی هەستی تێکشکاو 

 . ونەخۆشەکانمردنەکان لەسەر زانیاری زیاتر بۆ بەدەستهێنانی لەگەڵ دەسەاڵتداران دەکەن 
 

 
 :بەهاناوەچوون

ئەو فراوانکردنەکە لە ڕێگادایە. حاج عەلی لە ناو خێوەتگەی درێژکراوەی تەندروستی سەرەتایی چاودێری خزمەتگوزاریەکانی دامەزراندنی  •
دەستنیشانی گروپەکە هەروەها خێوەتگەکە. دێری ئێستا هەیە کەم دەکاتەوە لە ناو بەشە کۆنەکەی ەنتەری چاوئەرکە قورسەی کە لەسەر س

 بۆ ڕۆژئاوای موسڵ. چاودێری تەندروستی سەرەتایی هاوکاران دەکات بۆ هاوکاری کردن لە ڕێگەی خزمەتگوزاریەکانی 

ئەمەش  –تەنگەتاوی ڕەوانەکردنی حاڵەتی  ٤٩٤دابین کرابوون، لەوانە ئافرەتان چاودێری تەندروستی ڕاوێژی  ١٢.٤١٠زۆربەی زۆری  •
لە حاڵەتەکانی  لەسەدا تۆمارکرابوو ٦٦کەمبوونەوەیەك بە بە بەراورد بە چوارچێوەی کات. لەسەدای  ٥٥لەو بریتی یە لە کەمبوونەوەیەك 

دوو هەفتەی ڕابردوودا. ڕەوانەکردن لە ماوەی حاڵەتی  ٧٩لەگەڵ پەیوەندیدار بە منداڵ بوونەوە،  وئاڵۆزیەکانیانی دووگیڕەوانەکردنی 
لەو دابین کرابوون ڕاوێژ  ٤٩٩، لەگەڵ وکۆمەاڵیەتی ودەروونیتەندروستی دەروونی بۆ ڕاوێژەکانی تۆمارکرابوو لەسەدا  ١٣٩بە زیادبوونێك 

 ی حوزەیران. ٢٩کاتەوەی 

ڕاوێژ ئەنجام درابوون لە  ٦٩.٢٨١ –گرتووە کەس ڕاوێژکردنە تەندروستیەکانیان وەر ١.٢٧٦.٠٠٠، کە ٢٠١٦لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی  •
 ڕاوێژ بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی پێنج ساڵی.  ١٩.٢٠٣ماوەی دوو هەفتەی ڕابردوو، لەوانە 

خوار تەمەنی بۆ مندااڵنی  کە – ی حوزەیران٢٨هەتا  ١٢نێوان زیاترە لەو ماوەیەی لەسەدای  ١٥٦ –ئەنجام درابوون  کوتانی ڕۆتینی ٢.٩١٦ •
 . ئەنجام درابوون ساڵی ١٥

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

 قوربانیەکان. لەگەڵ ژمارەیەکی زۆری بۆ خۆگونجاندن کەم توانایەکی لەگەڵ هەبوونی زۆر قەرەباڵغە لە بەرتلە نەخۆشخانەکەی نزیك  •

خزمەتگوزاریەکانی دابین کردنی دەبێتە ڕێگر لەبەردەم سووتەمەنی  وکورتهێنانیفریاکەوتن ئۆتۆمبێڵەکانی الوازی چاککردنەوەیەکی  •
 ڕەوانەکردن. 

دەبێتە کە ئەمەش چەمەکۆر لە ناو خێوەتگەی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان لە دابین کردنی لەبارەی بۆشاییەکان وەرگیراون ڕاپۆرتێکی زۆر  •
پزیشکی دابین کردنی کۆمەکی کاتژمێر لە هەفتەیەك  ٢٤خێوەتگەکە بەجێبێڵن. بە دڵنیاکردنەوەی تاکو بۆ ئاوارەکان هۆکارێکی پاڵنەر 

 بریتی یە لە کارێکی لەپێشینە.  وئۆتۆمبێڵەکانی فریاکەوتن

نیگەرانیەك لە ڕێگەی ئاو وەك لە باڵوبوونەوەی نەخۆشی  ومەترسیبۆ ئەو کەسانە سنوردار بە ئاوی خاوێن دەستگەیشتنی ئەمانە، ی هەموو لە کۆ •
 دەمێنێتەوە. 

    

.٢٧٦.٠٨٠١  
 ڕاوێژکردنەکەس 

وەرگرتووە  ندروستیەکانیانتە
ی تشرینی یەکەم یکاتەوە لەو

٢٠١٦ 
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 وپاك وخاوێنی وخاوێنکردنەوەئاو  

 بەهاناوەچوون: 

کە زیانیان پێگەیشتووە لە ناو هەردوو الی ئاو  وووێستگەکانی پەمپیدنی ئاو ەکانی چارەسەرکرووێستگ •
 نۆژەنکردنەوەن. لە ژێر نۆیان ، لەو کاتەی نەخشەیان بۆ دانرابووموسڵ  وڕۆژئاوایڕۆژهەاڵت 

ئاو و ی مانگی حوزەیران، هاوکارانلە نیوەی یەکەمی خۆراك ژەهراویبوونی ڕووداوەکانی دوابەدوای  •
و هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە ئاسایشی خۆراك و تەندروستی و و خاوێنی  وپاكخاوێن کردنەوە 

کۆگا جەردکردنی خۆراك لە ناو خێوەتگەکان. لەئەستۆگرتنی بۆ ڕێنمونی کردنی پەرەپێدا نامەیان پالن و 
کۆمەکیەکانی  ونوێکردنەوەیێرا، نەخۆشی کۆلبۆ ئامادەکاریەکانی ئەوانیش تەواوکرابوون  ونەخشەدانان

 لە ڕێگادایە. کلۆر 

لە ناو هەر یەك  وخاوێنیان وەرگرتووەوپاك کردنەوە  وخاوێناو ئئاوارە خزمەتگوزاریەکانی  ٣١٩.٠٦٢ •
لە ، زیاتر ٢٠١٦تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی بۆ گواستنەوەی ئاوارەکان.  وشوێنە کاتیەکانلە خێوەتگە 

 . ودەرەوەی خێوەتگەناوەوە  وخاوێنی لەوپاك  وخاوێن کردنەوەئاو هاوکاری بە پێدانی  هاوکاری کرابوونکەس  ١.٧٦٣.٠٠٠

 تەنگەتاوی. شوێنی  ١٩لە سەرانسەری  وخاوێنیان هەیەوپاك  وخاوێن کردنەوەئاو کارای تەواوی  شوێن ژێرخانی ٨٥.٦٥٨کۆی گشتی  •
 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

دەستگەیشتن ڕێگریەکانی بەهۆی زیانی پێدەگات ەرکردنی ئاو بەردەوام چارەسووێستگەکانی ناو شاری موسڵ، نۆژەنکردنەوەی لە  •
  نۆژەنکردنەوەیان.بۆ بگرن ڕێز لە کاتە دیاریکراوەکان تاکو بۆ هاوکارانی مرۆیی ئەستەمە  ولەبەرئەوەوئاسایش،  ونیگەرانیەکانی ئەمن

 هێشتا تەواو گونجاو نین. لە موسڵ لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت  وحەمامتەوالێت  کۆمەکیەکانی •

بە لە دەستگەیشتن بەرەنگاریەکان گەیاندن هەروەها  وتوانایدابین کردنی ئاو زیان دەگەێنێت بە ئاو پەمپی ئامێرەکانی کارەبا لە ناو پچڕانی  •
 زیان پێگەیشتووەکان.  وحەمامەلێت تەوالە چاککردنەوەی ڕێگر دەبێت ردنی دارایی تەواو نەبوونی پاڵپشتی کچارەسەرکردنی ئاو. یەکەکانی 

بانگەشەکردن خاوێن کردنەوە.  وئاسانکاریەکانیکورتهێنانەکان دەبنەوە لە ئاوی خاوێن دووچاری او ڕۆژهەاڵتی موسڵ لە نقوتابخانەکان  •
 سەرەکیەکان. خزمەتگوزاریە بۆ دووبارە دەستپێکردنەوەی لەگەڵ دەسەاڵتداران بەردەوامە 

 
 بۆشاییەکان وڕێگریەکان: 

 

بەهۆی چارەسەرکردنی ئاو بە یەکەکانی دەستگەیشتن توانای او هەروەها بەرەنگاریەکانی ئ 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  •
خزمەتگوزاریە بۆ دەستپێکردنەوەی دەسەاڵتداران بانگەشەکردن لەگەڵ بەردەوامە لە گروپەکە لە موسڵ دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت کە تازە 

 پاشماوە. بەڕێوەبردنی هاوکاران بۆ لە ئەستۆگرتنی  بۆ گەڕان بە دوایسەرەکیەکان، هەروەها 
 

 پاراستن

 : پێویستیەکان

بۆ دڵنیابوون لە ناو خێوەتگەی بەرتلە ئامادەیی پاراستن بۆ دابین کردنی کاردەکەن هاوکارانی مرۆیی  •
 عێراقی. دەسەاڵتدارانی دەکەونە ژێر بەرپرسیارێتی لەوەی کە هەموو خزمەتگوزاریەکانی تر 

بارێکی کەم دەمێننەوە  وکۆمەاڵیەتی لەودەروونی  مێشكتەندروستی هاوکاری کردنی خزمەتگوزاریەکانی  •
تایبەتین لە ڕوونی کە خاوەن پێداویستی ئافرەتانی لە ناو جەدعە. بەتی ، بەتایلە ناو هەموو خێوەتگەکان

 دەمێننەوە.  بەرکەوتنزۆرترین پۆلینی  ومێشکەوە لەدەروونی 

لە ناو خێوەتگەکان، لە هەردوو الی ڕۆژهەاڵت منداڵ ئامادەیی پاراستنی زیادکردنی ێویستیەکانی کە دەمێننەوە لە بارەی پێویستبوونی پ •
 تری دەرەوەی خێوەتگە. شوێنەکانی  ولە وڕۆژئاوای موسڵ

 موسڵ. بۆ ڕۆژئاوای بەتایبەتی بەردەوام دەمێننەوە، وەك پێویستیەکی لە مین  وپاککردنەوەی ناوچەمەترسی مین پەروەردە لەسەر  •
 

 :بەهاناوەچوون

تیمەکانی لە ڕێگەی  کەس ١٢٥.٢٥٨لەوانە  ،ن کردووەکەسیا ٧٤٤.١٢١هاوکاری پاراستن هاوکارانی  ٢٠١٦ی تشرینی یەکەم لەو کاتەوەی •
ڕەوانەکرابوون  حاڵەت ٢١.٠٣٣وکەسیان کردووە  ٣٣.٣٣٥هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی هاوکاری کردنی تن. پاراسچاودێری کردنی 

 تایبەت. بۆ هاوکاری کردنی پاراستن  گەڕۆکەکانی تیمەلەالیەن 

 

.٧٦٣.٥٣٩١  

ودەرەوەی ناوەوە  کەس لە 

بە هاوکاری کراون  خێوەتگەکان

وخاوێن ئاو  هاوکاری پێدانی

 وپاك وخاوێنی لەو کردنەوە

ی تشرینی یەکەم کاتەوەی

٢٠١٦   

٤٤.١٢١٧  
هاوکاری پاراستنیان  کەس

 کاتەوەی لەووەرگرتووە 

٢٠١٦ی تشرینی یەکەم  
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کەسیان کردووە بە پێدانی زانیاری لەبارەی  ١٠.١٤٥توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی هاوکاری  کە کاردەکەن لەسەر هاوکارانەیئەو  •

ی وئەو خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن لەبارەی خزمەتگوزاریەکان لەسەر توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی، کەمکردنەوەی مەترس
بەردەوام توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی کە هاوکارانی لەو کاتەی زۆر گرنگە ئەم جۆرەی زانیاری  – توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی

هاوکاری هاوکارانی مرۆیی ەتان. بۆ ئافر نکراوەکانوشوێنە تەرخائاو لە خاڵەکانی سێکسی گێچەڵی ڕاپۆرت دەکەن لەسەر ڕووداوەکانی 
 (. کوڕ ١٠٢وپیاو  ١٦٠، کچ ٣٩٥وئافرەت  ٨٢٢کەس دەکاتە ) ١.٤٧٩بۆ  کردووە وکۆمەاڵیەتیان دابیندەروونی 

ئەو لە ناو هەموو  لە مین وپاكکردنەوەی ناوچەمەترسی مین  پەروەردە لەسەر گەیاندنیلە هاوکارانی کاری مین هەڵگرتنەوە بەردەوامن  •
لەو کاتەوەی  لەسەر ئەم بابەتە هۆشیارکراونەتەوە کەس ٨٦.٠٩٧کۆی گشتی   -لە موسڵ کە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت ناوچانەی 

لە هەردوو الی ڕۆژهەاڵت لە ناو گەڕەکەکان ئەنجام درابوون بەم دواییانە هەڕەشە کاریگەری هەڵسەنگاندنەکانی . ٢٠١٦یەکەمی تشرینی 
نەینەوا لە پارێزگای تەواوی ەتەوە لە ناو خودی پاكکراومەتری چوارگۆشە  ٣١٢.٢٧٩زانیاری تۆمارکراو، بە گوێرەی . وڕۆژئاوای موسڵ

 . ٢٠١٧نگی حوزەیرانی ما
 

 پەروەردە  

 پێویستیەکان:

بریتین لەو مندااڵنەی کە تەمەنی  منداڵ ٢٨٩.٦٧٠لە نێوان ئەو کەسانەی کە بەم دواییانە ئاوارەبوون، •
 ناگات.  ن بە هیچ جۆرێکی پەروەردەدەستیامنداڵ  ١٩٧.٣٣٧قوتابخانەیان هەیە، لەو ژمارەیە 

 

 ەهاناوەچوون:ب

کارکردن ئەگەری بۆ ئەنجام درابوون  هەڵسەنگاندنیان بۆقوتابخانە  ١٠٠موسڵ، زیاتر لە لە ناو ڕۆژئاوای  •
هاوکارانی مرۆیی  –قوتابخانەی کردەوە  ٥٩دووبارە دەرگای نەینەوا  وبەشی پەروەردەیتیایاندا 

 . وماددەکانی فێربوونفێرکردن کۆمەکیەکانی کردووە بە پێدانی هاوکاریان 

وهاوکارانی نەینەوا پەروەردەی بەشی لە ڕێککەوتنی وەکو بەشێك ئەنجام دەدرێن ئێستا  وزیان پێگەیشتووەکانقوتابخانە داخراو کردنەوەی نۆژەن •
بەشێك بەشی پەروەردەی نەینەوا ئەندازیارانی ئەگەر بنووسن 'پسوولەی بڕەکان' شتی پێویستی یادائێستا دەتوانن هاوکارانی مرۆیی . مرۆیی
 لە هەڵسەنگاندنە هاوبەشەکان. بوون 

کە ئەمەش ڕێگە بە قوتابخانەکان دەدات لەو شوێنەی کە دەکرێت مووچەکانیان وەرگرتووە لە ناو شاری موسڵ مامۆستا  ١٢.٠٠٠زیاتر لە  •
توانای یانی زەبری دەروونیان پێگەیشتووە، زبکرێتەوە بۆ مندااڵنی کە بە شێوەیەکی سەخت  وژیان ئاساییدووبارە دەرگاکانیان بکرێنەوە 

 چاککبوونەوەیان پێبدات. 

( بەشداری دەکەن لە بەرنامەکانی پەروەردە لە ناو کچ٤٤.٠٧٤کوڕو٤٨.٢٥٩)مندااڵنی ئاوارە دەکاتە  ٩٢.٣٣٣، هەمووی بەسەریەکەوە •
لە ناو پەروەردەی نافەرمی لە ناو چااڵکیەکانی تازە ناونووسکرابوون منداڵ  ٢٠.٩٣٦ – ژینگەکانی فێربوونی کاتی لە ناو خێوەتگەکان

 ی حوزەیران. ٢٨ەوەی لەو کاتفێربوون کە بەرجەستەن ژینگەکانی کاتی 

بە پێدانی پەروەردەی تەنگەتاوی لە ناو دامەزراوەکانی  کوڕ وکچ هاوکاری کرابوون ٥٥٠.٦٣٣، ٢٠١٦لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی  •
 ولە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە.   خێوەتگە

 
 

 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

 دەستگەیشتنبۆ چوونەژوورەوە، ڕێگەپێدانەکان بۆ بەدەستهێنانی مرۆیی بۆ هاوکارانی سەبارەت بە ڕۆڵە جۆراوجۆرەکان کێشەکانی  •
بەرچاوڕوونی . وەزارەتی پەروەردەی فیدڕاڵدەرچوو لەالیەن تابخانەکان لە ناو قوپەروەردەی تەنگەتاوی  وجێبەجێکردنی بەهاناوەچوونی

 کاتی. لە بەهاناوەچوونێکی پڕۆسەکان بۆ دڵنیابوون زارەتی پەروەردە لەسەر وەلەالیەن بەدواداچوونی بۆ کراوە 

نۆژەنکراوەکان پێشوەختەی قوتابخانە ژمارەیەك لە زیانی گەیاندووە بە  ودەرەوەی گەیارەنەبوونی ئەمن وئاسایشی ئەم دواییە لە ناوەوە  •
 تەقەمەنیە ژەهراویەکان. بۆ البردنی بکەن بۆ ئەو قوتابخانانە دووبارە هەڵسەنگاندن پێویستە ڵگرتنەوە کاری مین هەهاوکارانی . وکاراکان

٠.٦٣٣٥٥  
هاوکاری کراون بە  وکچکوڕ 

پەروەردەی تەنگەتاوی پێدانی 
 ەوەناو دامەزراوەکانیناو لە 

لەو  ودەرەوەی خێوەتگە
تشرینی یەکەمی کاتەوەی 

٢٠١٦ 
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  وپەلەکانکەل  

 شوێنی کۆگای باو کە بەرجەستەیە:

مەتر دووجا بەرجەستەیە  ١٦.٣٧٩دووجا لە شوێنی کۆگای باو، قەبارەی مەتر  ٢٥.٥٤٠ قەبارەیلە کۆی  •
ی سەرانسەری شوێن ١٧لە  تەنگەتاویبۆ بەهاناوەچوونی  ڕێکخراوە مرۆییەکانبەکارهێنانی لەالیەن  بۆ

 . وواڵت

لە ناو کۆگای باو  یتەواوتوانای بەتەواوی کاردەکات. نزیك لە شاری دهۆك، نوێ لە سمێل، کۆگایەکی  •
 مەتر دووجا.  ٢.٧٦٠یەکسانە بە دهۆك ئێستا 

 

 :ەهاناوەچوونب

 خەزنکرابوون، فریاگوزاری ( لە کەل وپەلیتر سێجاەم ٤٤.٨٧٩)دەکاتە مەتر تەن  ٨.٩٠١، کۆی گشتی٢٠١٦لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی  •
لە کەل وپەلی مرۆیی  تەنر مەت ٢١٠ –گواسترابۆوە  ەکانمرۆیی ڕێکخراوە لە ٤٠( بە ناوی سێجا مەتر ٧.٠٣٨) تەن دەکاتەمەتر  ١.٥٨٦و

  لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە.  وەرگیرابوو 

بە  لە کەل وپەلی فریاگوزاری خەزن دەکات (سێجا مەتر ١١.٤٦٦) دەکاتە تەنمەتر  ٢.٤٩٠١١.٨٤٠گروپی کەل وپەل لە ئێستادا قەبارەی  •
زیاتر پێویست کۆگای توانای تێك کە لە حاڵەلە ئەستۆ دەگرێت کرداری پێویستیە تایبەتەکانی کۆگای  وگروپەکە، هاوکارانی مرۆییلە  ٢٧ناوی 
 بێت. 

 ەیوەندیە فریاگوزاریەکانپ  

 :بەهاناوەچوون

 . ٦تاکو  ١گەیارە جەدعە لە خێوەتگەکانی دابین کراون خزمەتگوزاریەکانی ڕادیۆ  •

مەیدانی نەخۆشخانەی  لە مرۆیی نێودەوڵەتیهاوبەشی لە بنکەی  شوێنی مانەوە لە ناوچەسپکردووە ی ئاسایشپەیوەندیەکانی ئامێری گروپەکە  •
 . وئاسایشسەالمەتی بۆ بەهێزکردنی  ڕادیۆیەکانلە بنکەکە بۆ بەکارهێنانی تاکو بمێننەوە بە هاوکاران دەدات . ئەمەش ڕێگە عزبە

 

 : وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

لە ناو بۆ هاوکارانی مرۆیی ئینتەرنێت بەیەکەوەبەستنی زمەتگوزاریەکانی ئامێر بۆ دابین کردنی خچەسپکردنی سەیرکردنی کاروانێك بۆ  •
 لە ناوچەکە.  وئاسایشکێشەکانی ئەمن بەهۆی دواخرابوو  ٦تاکو  ١لە جەدعە  گەیارەخێوەتگەکانی 

 

 

 وخزمەتگوزاریە باوەکانهەماهەنگی   
 :پێویستیەکان

 یاری ئاوارەکانی عێراق وەرگیراون زانسەنتەری کە لەالیەن ژمارەی ئەو پەیوەندیانەی 

 
 ٢٦لە نیوان پێك دێن  وتەمەنەکانیش کەلەسەدای(  ٨٠)زیاتر لە بریتی بوون لە ڕەگەزی مێ پەیوەندیکاران زۆرینەی هەموو حاڵەتەکان، لە  •

لەسەدای  ٢٠اتە )کە دەکئاوارە گەڕاوەکان دەرەوەی خێوەتگەکان، لە شوێنەکانی بریتی بوون لە ئاوارەکان. هەموویان  –ساڵی  ٣٥تاکو 
 بە سەنتەرەکەوە کردووە. پەیوەندیان ئەوانیش لەسەدا(  ٨دەکاتە ) وکۆمەڵگای خانەخوێحاڵەتەکان( 

و بە شێوەیەکی سەرەکی لە خێوەتگەکانەوە سەرۆك خێزانەکانن ەدای لەس ٥ڕەگەزی مێ، لەو کەسانەی کە پەیوەندیان کردووە بریتین لە  •
 پەیوەندیان کردووە. 

لەسەدای  ٧٢بۆ  ٦٩) یان هەبووپرسیارلە زۆربەی حاڵەتەکان، پەیوەندیکاران خێوەتگەکان،  ودەرەوەیانی ناوەوە ۆ هەردوو پەیوەندیەکب •
 گازاندەکانیان. لەگەڵ بوون  پەیوەندی بەدواداچوونئەوەی کە دەمێنێتەوە لەو کاتەی (، حاڵەتەکان

لەسەدای  ٢٣اش )پارەی کبریتی بوون لەبارەی خێوەتگە بێت، یگەرانیە سەرەکیەکان، جا چ لە ناوەوە یان دەرەوەی نڕووی گازاندەکان، لە  •
 ١٣)خۆراك  وئەمن وئاسایشیلەسەدای پەیوەندیەکان(  ٢٠پێیەوە ) وکێشەکانی پەیوەندیدار وبەڕێوەبردنی خێوەتگەپەیوەندیەکان(، هەماهەنگی 

 لەسەدای پەیوەندیەکان(. 

 تر تەنمە ٢١٠
لە  وپەلی مرۆییلە کەل  

ئامادەکردنی ئەم  ماوەی
 وەرگیراوە ڕاپۆرتە

http://www.unocha.org/
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ئەم کارە لەپێشینانە  –وکرێ هەبوونی پارەی کاش بۆ تەندروستی، خۆراك ئاماژەیان کردووە بە پێویستی پەیوەندیکاران لە بارەی پارەی کاش،  •
 لە ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەکان.  لە هەر یەكگرنگی لە ڕێزبەندی بااڵن لە ئاستی بە بەردەوامی 

یەك لەسەر  –خێوەتگەکان کارەبای الواز لەناو خودی نیگەرانی گەورە بریتی بوو لە ، وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی لەگەڵ سەبارەت بە  •
بە ار سنورددەستگەیشتنی هەروەها، بەرزکردۆتەوە. ئەم کێشەیەیان هەماهەنگی و بە ڕێوەبردنی خێوەتگە پەیوەندیەکانی پەیوەندیدار بە سێ ی 

 بەرزکراوەتەوە.ئەویش کۆتا هەفتەکان لە ماوەی ئاو 

بۆ پڕکردنەوەی کە بەشی تەواو ناکەن بەردەوامن لە ڕاپۆرتکردنی پسوولەکانی خۆراك خۆراك، پەیوەندیکاران  وئاسایشیئەمن لەو کاتەی بۆ  •
 خۆراك.  وئاسایشیئەمن لەسەدای پەیوەندیەکانی کە پەیوەندیان هەیە  ٣٥ئەمەش تیشکی خراوەتە سەر کە دەکاتە  – یانپێویستیەکان

لەگەڵ سەنتەری زانیاریەکانیان بۆ بەشداری پێکردنی وەندیەکان ڕازی ببوون لەسەدای هەموو پەی ٩٤، حوزەیرانمانگی لە نیوەی دووەمی  •
لەسەدای  ٧٤کاتێك مانگی حوزەیران نیوەی یەکەمی بەراورد دەکرێت بە لەسەدای کاتێك  ٢٧بە ئەمەش زیادبوونێکە  -پەیوەندیکردن 
 ڕازی ببوون بۆ بەشداری پێکردنی زانیاریەکانیان. پەیوەندیکاران 

 

 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 ۆیی. کۆدەبنەوە بۆ بەڕێوەبردنی کێشە ستراتیجیەکانی مر

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 سەرکردایەتی دەکرێن مرۆیی 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  –کی هەماهەنگی مرۆیی مەدەنی . چوارچێوەیەمرۆیی لە عێراق

       یەکگرتووەکان. وئاسایشی نەتەوەبەشی سەالمەتی مرۆیی بە هەماهەنگی لەگەڵ  فریاگوزاری وئەمن وئاسایشی کارمەندانیهاوواڵتیان 
 

 
 
 
 

 
 

 

 ەکەئەو دیوی قەیران
 

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  ٥٠٠.٠٠٠کە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر لە  ، توندوتیژیەکە وکاریگەریەکەی بە خێرایی تەشەنەی کرد،پێگەیشتزیانیان  شێوەیەکی تایبەت

ك بەشێکی زۆری باکوری عێراق، لەوانە پارێزگاکانی ناوچەکانی دیالە وکەرکوو 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  ڵگا خانەخۆییەکان. وەكلەسەر کۆمە مرۆڤ، پچڕاندنی دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان، وکۆت وبەندی خراپ
من هاوکارانی مرۆیی بەردەوا. شوێن لەسەرانسەری وواڵت ٣.٥٧٧ملیۆن عێراقی لە ئێستادا ئاوارەبوون لە  ٣ ەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە.ملیۆن ک ١١ لەگەڵ مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان،

ملیۆن  ٤٤٠ملیۆن دۆالری ئەمەریکی دەکات  ٩٨٥بۆ عێراق، کە داوای  ٢٠١٧ی حوزەیران، پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی ساڵی ٢٨لە جولەپێکردنی پاڵپشتی کردنی دارایی هەروەك لە ڕۆژی 
ملیۆن دۆالر بۆ  ٣٣١، نزیکەی ٢٠١٧کراوە. لە ژێر پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی لەسەدای پاڵپشتی دارایی  ٤٤دۆالری وەرگیراوە، بەمەش کۆی پاڵپشتی دارایی کە وەرگیراوە دەگاتە 

ملیۆن  ٨٤.٦ملیۆن دۆالری ئەمەریکی(، حکومەتی ئەڵمانیا بە )١٠٧.٥داواکراوە. سێ کۆمەك بەخشە سەرەکیەکە بریتین لە حکومەتی ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بە ) ئۆپەراسیۆنی موسڵ
 ملیۆن دۆالری ئەمەریکی(  ٥٨.٨مەریکی( وکۆمیسیاری ئەوڕوپی بە )دۆالری ئە
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