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                                   بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ :عێراق

  (2017 تەموزی ی26 –12) 40. 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 2017 ابیئی 10-8ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری  .دەرچوونی یانی خوێندنەوەی ئەم ڕاپۆرتەلە گۆڕاندابن لە کاتی لەوانەیە دانراون 

 هەواڵە سەرەکیەکان

لە ڕۆژئاوای کەس ملیۆن  ١نزیکەی  •
نەینەوا پارێزگای موسڵ و ڕۆژئاوای 

ی ٢٦لە ڕۆژی هەروەك ڕایانکردووە 
خەمالندنەکانی کە ئەم ژمارەیەش تەموز، 

بارودۆخی' مرۆیی 'خراپترین 
قەیرانی موسڵ، لەو دیوی تێدەپەڕێنێت. 

دەبن پێویست ئێستا هەوڵە بەردەوامەکان 
 ٧٠٠.٠٠٠زیاتر لە بۆ هاوکاری کردنی 

 کەس کە هەموو شتێکیان لەدەستداوە.

پاراستن وەکو کارێکی هەرە لەپێشینە  •
بۆ گروپە دەمێنێتەوە، بە تایبەتی 

بە . ومندااڵنئافرەتان ، کەمایەتیەکان
بە تایبەت ئەو گروپانە ئامانج گرتنی 

نەینەوا لە ناو پارێزگای جێگای نیگەرانیە 
 وواڵت. تری و ناوچەکانی 

 وسڵ کە ڕاگەێندرامجەنگەکەی لەو کاتەی  •
تر دەمێننەوە ناوچەکانی کۆتایی هاتووە،  بە

لە ناو عێراق. داعش  کۆنتڕۆڵیلە ژێر 
بەردەوام کە هاوواڵتیان ئەمەش مانای وایە 
زۆربەیان ئاوارە دەبن، و لە مەترسیدا دەبن 

 ئاوارە دەبن. ، بەردەوام تەلعەفەرلە بەعاج و 

کەل بەرەنگاریەکانی بەهۆی ئەمەش بە شێوەیەکی سەرەکی لە بارێکی خراپدا دەمێننەوە.  کێشەکانو لە ناو شاری موسڵ خێوەتگەکان لە دەرەوەی  •
 پاڵپشتی کردنی دارایی.و نەبوونی گەیارە پردی کاتی داخستنی بەهۆی کە هاتۆتە کایەوە و پەل 

 

 
 

 

 
 

ملیۆن ١.٩   
 

بە کەس هاوکاری کراون 
میکانیزمی کەرەستەکانی پێدانی 

)لەو بەهاناوەچوونی بەپەلە 
تشرینی یەکەمی کاتەوەی 

٢٠١٦)  

 
 

 

ملیۆن .٩١  
 

بە کەس هاوکاری کراون 
 هاوکاری ئاو لە پێدانی

دەرەوەی خێوەتگە، 
 خاوێنی وپاك وخاوێنکردنەوە 

تشرینی یەکەمی کاتەوەی  )لەو
٢٠١٦)  

 
 

ملیۆن .٤١  
 

تەندروستیەکانیان ڕاوێژە کەس 
)لەو کاتەوەی وەرگرتووە 

(٢٠١٦یەکەمی تشرینی   

 
 

٨٢٩.٦٣٩  
 

کەس هەمووی بەسەر یەکەوە 
، هەروەك لە ڕۆژی ئاوارەبوون

، لەوانە ٢٠١٧تەموزی ی ٢٦
 نەینەواڕۆژئاوای 

 

               
 

ملیۆن ٠.٩  
 

بە پێدانی هاوکاری کراون کەس 
وپەلە کەل کەرەستەکانی 

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

بارودۆخی' 'خراپترین خەمالندنەکانی کە ئەمەش تەموز، ی ٢٦ڕایانکردووە هەروەك لە پارێزگای نەینەوا  وکەس لە شاری موسڵ ملیۆن  ١نزیکەی 
بە هاوکاری بۆ بەردەوامیدان پێویستیەك هەیە دووە، نەبرلەگەڵ خۆیان و هیچ موڵکێکیشیان لە ڕاکردن هەروەك خەڵك بەردەوامن ێت. تێدەپەڕێنمرۆیی 

ملیۆن  ٣.٣هەندێك لە  –پێویست وەکو ئەم ڕەوتە لەسەر و بەردەوام بوون بەهاناوەچوونیان لە گونجاندنی بەردەوامن مرۆیی هاوکارانی و کۆمەکی. 
کە دابەشکردنە زۆربەی خێزانەکان لەگەڵ تەنگەتاوی، بەهاناوەچوونی لە پاکێجەکانی سوودیان وەرگرتووە خێوەتگەکان،  لە ناوەوە و دەرەوەیکەس، 

 ڕزگارکردنی ژیان. زۆر پێویستەکانی بە هاوکاریە هیچ دەستیان ناگات و کە لە ئاوارەبوون بەردەوامن وەردەگرن لەو کاتەی جۆراوجۆرەکان 
 

لە کە هەموو شتێکیان لە دەست داوە. کەس  ٧٠٠.٠٠٠زیاتر لە بۆ هاوکاری کردنی دەبن ئێستا پێویست بەردەوامەکان  ، هەوڵەدیوی قەیرانی موسڵلەو 
سەالمەت بە شێوەیەکی بەردەوام دەبێت  ی ئاوارەکانگەڕانەوەکە  یلەوەدڵنیابوون ئامانجیان بریتی یە لە مرۆیی مانگەکانی داهاتوودا، هاوکارانی 

کە هاوواڵتیان بۆیان دەگەڕێنەوە لە ناوچەکانی دۆزرابوونەوە  وخاشاكلە ناو خۆڵ بۆمبە چێندراوەکان زۆری ژمارەیەکی . وبەشکۆداریوخۆبەخشانە 
 تاکو مانگی داهاتوو.  مبەالیەنی کەلە ناو شاری کۆنی موسڵ بۆمب  وتونێلەکان لەخانووەکان بۆ پاكکردنەوەی بەردەوام دەبن عێراقی  وهێزەکانی ئاسایشی

 
بۆ دروست بەردەوام زۆر گرنگە بە شێوەیەکی بەرچاو دەمێنێتەوە، کاری هەڵگرتنەوەی مین ژەهراویەکان پیسبوون بەهۆی تەقەمەنیە ئاستەکانی هەروەك 

 ٧٩.٠٠٠لە هەندێك ژیان و گوزەرانیان. ژیانیان و بۆ دەستپێکردنەوەی کۆمەڵگاکان و تواناپێدان بە هاوکاری بۆ گەیاندنی سەالمەتەکان بارودۆخە کردنی 
کۆی تەموز. ی ٢٥ڕۆژی هەروەك لە شارەکە  بۆ الی ڕۆژهەاڵتیکەس گەڕاونەتەوە  ١٦٥.٩٠٠و نزیکەی موسڵ بۆ ڕۆژئاوای گەڕاونەتەوە کەس 

ئەلعەبادی سەرۆك وەزیران لەالیەن بە شێوەیەکی فەرمی کە شەڕوپێکدادانەکان کەس گەڕاونەتەوە بۆ موسڵ لەوکاتەوەی  ٢١.٠٠٠گشتی، نزیکەی 
  تەموز. ی ٩لە ڕۆژی ڕاگەێندرا کە کۆتایی هاتووە 

 
شوێن ئەمن هەندێك لەوێ کە  – شارەکەلەسەرانسەری خەڵکی بەردەوام دەبێت بۆ تن، بە سەالمەتی و پاراسدەستگەیشتن پاراستن، لەوانە نی نیگەرانیەکا

کە دەمێنێتەوە وەکو هۆکارە سەرەکیەکانی و نەبوونی ئاسایش ملمالنێ ی چااڵك ڕێگای موسڵ. و بە درێژایی  –هێشتا بوونی هەیە و ئاسایشی تێدا نیە 
لە بەعاج داعش بەشە کۆنتڕۆڵکراوەکانی ەکان، بە شێوەیەکی سەرەکی لە مرۆیی دەستگەیشتن و ئۆپەراسیۆنەکاریگەری هەیە لەسەر بەشێوەیەکی نەرێنی 

کەس  ١٣٠٠و  ٢٠٠ان، کە لە نێوان هەروەك دەبێتە هۆی ئاوارەبوونیشمەترسیدان هاوواڵتیان لە ئەمەش مانای وایە کە گەیارە. باشوری تەلعەفەر و و 
کراونەتە ئامانج و بە ئەنقەست مرۆیی بەکارهێندراون قەڵغانی وەکو کە هاوواڵتیان بەڵگەیەکی ئاشکرا هەیە ی تەموز. ١٢لەو کاتەوەی ڕادەکەن ڕۆژانە 
 کە هەوڵی ڕاکردن دەدەن. لەو کاتەی نیشانە شکێنەکان لەالیەن 

 
هێزەکانی ئاسایشی عێراقی ڕاپۆرتکرا کە ئازادکرایەوە لەالیەن گەیارە، موسڵ، لە ناحیەی ئیمام غەربی، لە باشوری الدێ ی تەموز، ی ٢٠لە هەروەك 
خێزانەکانی گەیارە، لەو کاتەی ناو شارۆچکەی خێزان گەیشتوونەتە  ١٥بەالیەنی کەمەوە بووە هۆی ئاوارەبوون. و سێ هەفتە لە شەڕوپێکدادان لە دوای 

و ئەوانی بۆ ناوچەی ئەلعەلەم جولێندراون خێزانی تر  ٢٠. گەیارەشارۆچکەی کارەبای ووێستگەی جهالەی، لە نزیك الدێ ی گواستراونەتەوە بۆ تر 
 ناو شەرگات، لە پارێزگایخێزانی ئاوارە گەیشتوونەتە  ٣٠٠سەرچاوەکانی ناوخۆیی. زیاتر لە کریت، لە پارێزگای سەاڵحەددین، بە گوێرەی بۆ تتریش 

هیچ زانیاریەك لەبەردەستدا نیە لە ناو الدێیەکە ماونەتەوە و خێزان  ٢٠٠نزیکەی مرۆییە. بەپەلە پێویستیان بە هاوکاری  ئاوارەکانهەموو . سەاڵحەددین
 بارودۆخیان. سەبارەت بە لەش ساغیان و 

 
ئافرەت و کچی  ٢٥٠زیاتر لە نەبوونی خزمەتگوزاریەکان. نەوەی، بەهۆی هەشت ڕۆژ دوای کرا داخراوە، تەموزی ١٧لە ڕۆژی بەرتلە خێوەتگەی 

گومانی هەبوونی بەهۆی تۆڵەسەندنەوە لە هەڵمەتی بپارێزرێن تاکو مەیدان، لە ناو شاری کۆنی موسڵ، لە ناوچەی وەرگیراوبوون سەرۆك خێزان 
لە خانەخۆییەکان کۆمەڵگا یان لە ناو خودی  ٦بۆ حەمام عەلیل، جەدعە گواستراوبوونەوە خێزانەکان خێوەتگەکە داخرا، کاتێك بە داعشەوە. پەیوەندیان 
بۆ ئەو کەسانەی تۆڵەسەندنەوە  وهەوڵیلە هەڵگەڕانەوە کە ترس هەیە ئەوەی پیشان داوە نەك هەر تەنها بەرتلە خێوەتگەی نەینەوا. پارێزگای ناو خودی 

بەرزکردنەوەی و کۆمەڵگاکان بنیاتنانەوەی لە پڕۆسەی زۆر پێویست دەبێت  وکار تیایدا ئیشپەیوەندیان بە داعشەوە هەیە، بەڵکو گومانیان لێدەکرێت کە 
 یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی. ئاستی 

 
کەس لە  ١٨.٥٠٠نزیکەی تەموز، ی ٢٣ڕۆژی ، و هەروەك لە ٢٠١٦تشرینی یەکەمی بەردەوامن. لەو کاتەوەی زەبری دەروونی خزمەتگوزاریەکانی 

کەس ڕاپۆرت  ١٢.٣٠٠زیاتر لە  –حاڵەتی زەبری دەروونی بۆ ڕەوانەکردنی ئەو ڕێگایانەی کە دامەزراون لە ڕێگەی ڕەوانە کرابوون شاری موسڵەوە 
بەرز لە ئاستێکی هەروەها زەبری دەروونیش مانگی شوبات. لەو کاتەوەی بەتەنها ڕۆژئاوای موسڵن خەڵکی الی لەسەدا،  ٦٦لە کرابوون، زیاتر 

وەردەگرن دەروونی و کۆمەاڵیەتی هاوکاری دەروونی و کۆمەکی سەرەتایی و کوڕ و پیاو هاوکاری ئافرەت و کچ  ٢٦٥.٥٠٠زیاتر لە لەگەڵ دەمێنێتەوە، 
 مانگی تشرینی یەکەمی پار ساڵ. لەو کاتەوەی 

 
لە پردی گەیارە داخراوە بەهۆی ئیش و کاری چاککردنەوەی لە بارێکی خراپدا دەمێننەوە. ئاو کێشەکانی و لە ناو شاری موسڵ لە دەرەوەی خێوەتگەکان 

کاریگەری دەبێت لەسەر پردەکە بە شێوەیەکی تایبەت داخستنی چەند ڕۆژێکی داهاتوو. ئۆتۆمبێڵ بۆ ماوەی ناکرێتەوە بۆ تێپەڕینی ی تەموز و ٢٠ڕۆژی 
و مینی کە تێك شکێندرابوو لە ناوچەکە بۆ پردی سەرەکی جێگرەوەکە پردەکە گەیارە بەخۆی. لە ناو ناحیەی حاج عەلی، خێوەتگەی تانکەری ئاو بۆ 

بۆ تانکەری ئاو وەك نیگەرانیەك لە پاڵپشتی کردنی دارایی کورتهێنانێك داعش. هێزەکانی ئاسایشی عێراقی و لە نێوان شەڕوپێکدادان لە ماوەی پێوەکرابوو 
ناو شارەکە کەمی بۆ دابین کردنی ڕۆژانەی ئاو دوو هەفتەی ڕابردوودا، لە ماوەی دەگەڕێنەوە بۆ موسڵ. خەڵکی بە بەردەوام لەو کاتەی دەمێنێتەوە 

لە شارەکە. تۆڕی لە ڕێگەی ئاو وەردەگرن ئێستا ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ گەڕەکەکانی هەروەك زۆربەی لیتر، ملیۆن  ٤لیتر بۆ ملیۆن  ٦.٥لە کردووە 
ئاو دەگەێندرێت بۆ لیتری  ٥٠٦.٠٠٠نزیکەی لەو کاتەی موسڵ، تانکەر بۆ ڕۆژئاوای لە ڕێگەی ئاو دەگەێندرێت لیتری ملیۆن  ٣ئێستادا، نزیکەی 

 موسڵ. رۆژهەاڵتی 

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  •
 کە تیایدا لەوانە پارچەکانی خۆراك ناوەچوونی بەپەلەی سووکەمیکانیزمی بەهاکەرەستەکانی پێویستیان بە 

تەواویان بۆ دابین کراوە، لەوانە  کانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەیمیکەرەستەکانی خێزانەکان . وئاوە
شوێنە یان ناو خێوەتگەکان ئەو کەسانە دەگەنە و کەرەستەی ئافرەتان، کاتێك پاك و خاوێنی کەرەستەکانی 

 تەنگەتاویەکان. 
 

 بەهاناوەچوون: 

 ٦١.٠٥٠خێزان، کە هاوکاری  ١٢.٤٦١کەرەستەی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەر  ١٣.٤٣٢هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە  •
کە ئاماژەیە بۆ چوارچێوەی کاتی بەراوردکراو. لەسەدا لە  ٤٢دابەشکردن کەمی کردووە بە منداڵ،  ٣٤.٩٥٦کەسی کردووە، لەوانە 

 نەینەوا. پارێزگای ڕۆژئاوای الی سەر سنوری ڕۆژئاوای موسڵ و لەالی ئاوارەکان لە لێشاوی کەمبوونەوەیەك 

ئەو کەسانە  لەسەدای ٣٨لەسەدای ئەو کەسانەی کە تازە ئاوارەبوون هاوکاری کرابوون لە خاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان، لەو کاتەی  ١٥ •
خاڵەکانی پشکنین وشوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان لەوانە لە شوێنی حەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان، لە سەنتەری هاوکاری کرابوون لە 

 لەسەدای ئەو کەسانە هاوکاری کرابوون لە سەرانسەری شوێنە خێوەتگەییەکان. ٤٧ پێشوازی کردنی ئاوارەکان ولە ناو خێوەتگە.

 ملیۆن ١زیاتر لە کەس، لەوانە ١.٨٨٩.٤٣٢ کەرەستەکانی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەرران هاوکا، ٢٠١٦تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی  •
نەگەیشتووە بە  وهیچ دەستیان ئاوارەییدالە  بەردەوامنلەو کاتەی وەرگرتووە دابەشکردنیان چەند جارێك خێزانانە  ئەو زۆربەیمنداڵ. 

   مانەوە لە ژیان. پێویستیەکانی 

 وبەڕێوەبردنی خێوەتگەهەماهەنگی  

 :پێویستیەکان

پێکهاتەکانی لە ڕێگەی بەردەوامە خێوەتگە  وگوزەرانی ناوژیان بارودۆخەکانی چاودێری کردنی مانگانەی  •
بۆ چارەسەرکردنی  ەنئاماژە بە پێویستیەك دەکئەم دواییە  یکێشە گەرمەکانبەڕێوەبردنی خێوەتگە. 

 وپاك وخاوێنیلەسەر بنەمای ڕەگەزی، ئاو، خاوێن کردنەوە توندوتیژی خزمەتگوزاریەکانی لە بۆشاییەکان 
 . 'کۆمەڵگاکان خزمەتگوزاریەکانیلە بارەی  کردنوباشترکردنی گفتوگۆ

 
 ەهاناوەچوون:ب

شوێنی خێزانی بە خزمەتگوزاری تەواوەوە بەرجەستەکرابوون  ٧.٣٣٧، تەموز ی٢٦هەروەك لە ڕۆژی  •
شوێنی لەپێشینە بۆ  ١١شوێن بەرجەستەکرابوون لە  ٢.٨٤٩شوێنی جیاواز:  ١٩بۆ بەکارهێنانی بەپەلە لە 

 کەس.  ٢٦.٨٦٨بۆ نیشتەجێکردنی  ی ترهەشت شوێنلە  بەرجەستەبوونشوێن  ٤.٤٧٨و کەس ١٧.٠٩٤نیشتەجێکردنی 

کەس لە ئێستادا  ٣١٨.٠٠٠بۆ دڵنیابوون لەوەی کە توانای گونجاوی خێوەتگە بەرجەستەیە. لە کۆی هەمووی،  بەردەوامەبنیاتنانی شوێنە تازەکان  •
ژیان  کۆمەڵگا خانەخوێکان وباڵەخانەکانولەگەڵ ئەوانەی کە دەمێننەوە لە ناو  خێوەتگە وشوێنی تەنگەتاوی ژیان دەگوزەرێنن ١٩لە ناو 

  . کراون لەالیەن حکومەتەوەدارایی کە پشتگیری  دەگوزەرێنن

خێوەتگەکان کاتێك ئاوارەکان ڕووی تێدەکەن لەسەر ئەو شوێنەی کە زانیاری کۆکراونەتەوە ، ی ئاوارەکانڕاپرسیەکی دەرچوونلە ڕێگەی  •
 کەی ئاسمانی گەیارە،بن خێوەتگەکانی کەس( ٨٥٥خێزان کە دەکاتە ) ٢٤٢کە کۆی گشتی ئاماژە بەوە دەکەن ئەنجامە سەرەتاییەکان بەجێدێڵن. 

 . جێهێشتووە یان ٣و٢و ١و ئەلسەالمیە  ٢و  ١جەدعە، حاج عەلی، حەمام عەلیل گەیارە
 

 : وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

حاج عەلی تانکەری بەتایبەتی، لە ناو خێوەتگەی بەردەوامە. سنوردارەکانی ئاو کە بەرجەستەن لە ناو خێوەتگەکان سەرچاوە لەسەر نیگەرانیەکان  •
 پردی گەیارە. داخستنی ئاو زیانی پێگەیشتووە بەهۆی 

 
 

 
 

٢٤٣.٨٩١.٨  
کەس هاوکاری کراون بە 

 کەرەستەکانیپێدانی 
بەهاناوەچوونی میکانیزمی 

تشرینی  یوەتەکا بەپەلە لەو
 ٢٠١٦ی یەکەم

٣٢٧.٧  
ی خێزانی بە شوێن

لە  خزمەتگوزاری تەواو
 لەبەردەستدان بۆ ئێستادا

 لە ناو بەپەلەبەکارهێنانی 
وشوێنە  خێوەتگە١٩

هەروەك لە  تەنگەتاویەکان
٢٠١٧ تەموزیی ٦٢  
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  وکەل وپەلە ناخۆراکیەکان ی تەنگەتاویپەناگە

 پێویستیەکان:

 پلە بەرزەکانی گەرمالەو کاتەی  ناخۆراکیەکان وپەناگەی گونجاوە خەڵکی بەردەوام پێویستیان بە کەل وپەلە •

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

 بەهاناوەچوون: 

بارودۆخەکانی بۆ باشترکردنی ئەنجام دراون،  یمەنتۆچ یاشکڕەشماڵ لەگەڵ  ٤.٣٠٠زیاتر لە نوێکردنەوەی  •

خێزانی ڕەشماڵی  ٥٧.٤٣٩کۆی گشتی ، ٢٠١٥تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی . ٢حەمام عەلیل لە ناو خێوەتگەیکەس  ٢٤.٢٠٤پەناگەی 

 و شوێنە تەنگەتاویەکان. پەناگە لە ناو خێوەتگەکان بۆ دابین کردنی چەسپکرابوون 

دابەشکرابوون، کە  ٢خێوەتگەی حاج عەلی و حەسەن شام م لە ناوجێگیر( کەل و پەلی ناخۆراکی )گەڕۆك و کەرەستەی  ١.٤٨٢نزیکەی  •

 کەس.  ٨.٨٩٢هاوکاری دەگەێنێتە 

کەسیان  ١١.٣٨٢کە هاوکاری ناخۆراکی،  وپەلیی تەواوکاری کەل وەرزهاوکاری بە پێدانی هاوکاری کرابوون خێزان  ١.٩٠٠نزیکەی  •

 حەمدانیە. قەزا قەیماوە و خێوەتگەکانی ، قەزای شێخان، و ٢و١لە نەرگیزلەکردووە 

کەرەستەی گەڕۆك و  ٣٠.٣٤٩کەرەستەی کەل و پەلی ناخۆراکی )لەوانە  ١٤٤.٠٤٦، کۆی گشتی ٢٠١٦لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی  •

کەرەستەی سەرەکی وەرزی  ٧.٨٢٤کەسی کردووە. کۆی گشتی  ٨٦٤.٢٧٦کەرەستەی سەرەکی( دابەشکرابوون، کە هاوکاری  ١١٣.٦٩٧

خێزان هاوکاری کرابوون بە  ٢٠.٣٤٢ی مانگی نیسان، لەو کاتەکەس لەو کاتەوەی ناوەڕاستی ٤٧.٠٠٠هاوین بۆ هاوکاری کردنی نزیکەی 

 . هاوینە وەرزیتەواوکاری پێدانی کەل وپەلەکانی 

 کەرەستەی داپۆشینی پەناگە ١٢.٦٩٣و کەرەستەی پەناگەی تەنگەتاوی  ١٣.٤٩٤، کۆی گشتی ٢٠١٦یەکەمی تشرینی لەو کاتەوەی  •

 کەس.  ١٥٧.٠٠٠دابەشکرابوون، کە سوود دەگەێنێت بە زیاتر لە 

 

  وئاسایشی خۆراكئەمن   
 

 :پێویستیەکان

خێزانە ئاوارەکان بەردەوام پێویستیان بە ژەمە ئامادەکراوەکانە، دوابەدوای ئەویش پێویستیان بە پارچەکانی  •

پارەی کاش، پارەی کاش بۆ ئیش وکار   خۆراکی ووشكە لە کاتی گەیشتنیان بۆ ناو خێوەتگەکان.

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

 بۆ ئەو خێزانانەی کە دەگەڕێنەوە. هاوکاری کردن دەستنیشان دەکەن گروپ پاکێجەکانی هاوکارانی  •
 

 :بەهاناوەچوون
 

 

چوار لە هاوکاران چەکانی خۆراکی خێزانی دابەشکراون، هەروەكو ڕاپۆرت کراوە، لەالیەن پارو ڕۆژی  ٣٠خۆراکی ووشکی پارچەکانی 

 کەس کراوە.  ٨٢.٣٦٥هاوکاری  –ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە لە ماوەی 

 
 

 خێزانەکان کەس شوێن
Qayyarah Airstrip 16,785 3,357 

Hasansham M2 15,200 3,040 

Haj Ali   8,295 1,659 

Hasansham U3   5,980 1,196 

Chamakor   5,540 1,108 

As-Salamiyah 1   5,175 1,035 

Jad’ah   4,890   978 

Hasansham U2   4,340   868 

Hammam al Alil 2   4,045   809 

As-Salamiyah 2   2,325   465 

Khazer M1   1,790   358 
 

 
 
 
 
 

٢٧٦.٦٤٨  
کەس هاوکاری کراون بە پێدانی 

کەل وپەلە  کەرەستەکانی
 و کاتەوەیناخۆراکیەکان لە
  ٢٠١٦ی تشرینی یەکەم

٨٢.٣٦٥ 
کەس هاوکاری کراون بە 
پێدانی پارچەکانی خۆراكی 

پارچەکانی یان  ڕۆژە ٣٠
لەالیەن  خۆراکی خێزانی
ماوەی لە  چوار لە هاوکاران

  ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە
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ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە. لە ماوەی چوار لە هاوکاران راوە، لەالیەن ئەوەی کە ڕاپۆرتککە دابەشکراون، وەکو  خۆراکی خێزانیپارچەکانی خۆراکی ووشك یان سەلەکانی   
 

 خێزانەکان کەس شوێن
Al-Snaa   2,300 460 

Al-Islah Al Ziraee   1,150 230 

Mosul Hawi Alkanisa   1,150 230 

Al-Refaee   1,108 475 

Nabi Sheit   1,025 205 
 
 

 حکومەتی عێراقی. وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی لەالیەن ووشك دابەشکراون خۆراکی سەلەکانی 
 
 

 خێزانەکان کەس شوێن
Qayyarah Airstrip 13,500 2,700 

Khazer M1   7,000 1,400 

Mosul Baziyawa   5,000 1,000 
 

وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران لەالیەن کە دابەشکراون سەلەی خۆراکی خێرا   
 

 خێزانەکان کەس شوێن
Mosul Baziyawa   5,000 1,000 

Qayyarah Airstrip   2,000 400 
 

 بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:
 تەوە بۆ هەردوو هاوکاری خۆراك و ژیان و گوزەران. کەمکردۆ سەرچاوەکانیانهاوکارێك کۆگاکان و چەند  •

 
 

 تەندروستی  

 :پێویستیەکان

، لەوانە چاودێری کردنی کانی چاودێری تەندروستی سەرەتاییخزمەتگوزاریە دانانی کاری لەپێشینە بۆ •
، و وکۆمەاڵیەتی ودەروونیتەندروستی کەم هۆشی  وخزمەتگوزاریەکانی وبەهاناوەچووننەخۆشی 

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

 
 :بەهاناوەچوون

چەمەکۆر بۆ ئاوارەکان، دوو ئۆتۆمبێڵی تەندروستی هەولێر ئاسانکاری کردووە بۆ دەستگەیشتن بە خاڵەکانی پشکنین لە خێوەتگەی بەشی  •
بچووك ی صپالەگەڵ ئەوەشدا حەمدانیە. قەزای لە ناو چەمەکۆر، سەنتەری چاودێری تەندروستی سەرەتایی دابین کردووە بۆ فریاکەوتنی 

  کە خێرا نین دەگوزاێتەوە بۆ نەخۆشخانەکانی هەولێر. حاڵەتەکانی کە لە ڕێگەیەوە بەخشراوە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ لەالیەن 

خێوەتگەی بەردەوامە. حاج عەلی لە ناو خێوەتگەی درێژکراوەی نۆرینگەی تەندروستی سەرەتایی خزمەتگوزاریەکانی دامەزراندنی  •
 خێوەتگەکە. کە لەسەر سەنتەری تەندروستی ئێستا هەیە کەم دەکاتەوە لە بەشە کۆنەکەی ئەو ئەرکەی درێژکراوە کە تەواوکراوە 

بریتی ئەمەش  –تەنگەتاوی ڕەوانەکردنی حاڵەتی  ١.٠٥٠دابین کرابوون، لەوانە ئافرەتانی دووگیان تەندروستی ڕاوێژی  ١٩.٥٠٧نزیکەی  •
بۆ ڕەوانەکردن لە حاڵەتەکانی لەسەدا تۆمارکرابوو  ٢١بە کەمبوونەوەیەك دا. چوارچێوەی کات لەلەسەدا بە بەراورد  ٣٦بە یە لە زیادبوونێك 

 ندیدارن بە منداڵ بوونەوە. کە پەیوەئاڵۆزیەکانی و دووگیانی 

تۆمارکرابوون ڕاوێژ  ١٠٦.١٩٦ –تەندروستیان وەرگرتووە ڕاوێژەکانی کەس  ١.٣٨٤.٧٨٥نزیکەی ، ٢٠١٦تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی  •
 ساڵی.  ٥خوار تەمەنی مندااڵنی ڕاوێژ بۆ  ٢٨.٧٤٤ڕابردوودا، لەوانە دوو هەفتەی لە ماوەی 

  .١٥بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی بەڕێوە بردرابوون ڕۆتینی کوتانی  ٥.١٠٠زیاتر لە  •

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

کە لە ناوچەکە کاردەکەن. هاوکارانی مرۆیی لەالیەن لە ڕێگا دان ئەوانەی کە لە تەلعەفەر ڕادەکەن هاوکاری کردنی  ئامادەکاریەکان بۆ •
دووبارە خاڵێکی کۆبوونەوەی ئاوارەکان کە وەك ۆیە و تەلرەد و ووێستگەی بەنزین لە بادوش لە بخاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان دانراون 

 هاوکارانی مرۆیی دەکات. دەستنیشانی و گروپەکە لەو ناوچانە دامەزراونەتەوە. دابین کردنی تەندروستی پێویستە 

سووتەمەنی دەبێتە ڕێگر لەبەردەم دابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی  وکورتهێنانیچاککردنەوەیەکی الوازی ئۆتۆمبێڵەکانی فریاکەوتن  •
 ڕەوانەکردن. 

٣٨٤.٧٨٥١.  
 ڕاوێژکردنەکەس 

وەرگرتووە  تەندروستیەکانیان
ی تشرینی یەکەم یکاتەوە لەو

٢٠١٦ 
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بۆ وستی سەرەتایی چاودێری تەندربۆ هاوکاری کردن لە خزمەتگوزاریەکانی هاوکارانی مرۆیی گروپەکە بەردەوامە لە دەستنیشانکردنی  •
 ڕۆژئاوای موسڵ. 

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

    

 وپاك وخاوێنی وخاوێنکردنەوەئاو  

 بەهاناوەچوون: 

دابەشکردنی لەو کاتەی زیادبوونی پێویستی بۆ ئاو  وبۆتە هۆیبەردەوامە بەرزەکانی گەرمای هاوین پلە  •
بەرهەمهێنانی  وهەڵسەنگاندنی توانایخەزنکردن بەرمیلەکانی  ئاو،زیاتری بە بڕی موبەڕیدەکان پێویستیان 

 . دەبێت چارەسەرکردنی ئاوووێستگەکانی 

 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

تۆڕی بۆڕی تاقیکردنەوەی لەسەر گروپ بەردەوامن لە کارکردن حاج عەلی، هاوکارانی لە ناو خێوەتگەی  •
 بنیاتنانی بۆتەکنیکی چاوخشاندنەوەیەکی هێلی تۆڕی ئاو. لێچوونی ئاو بە درێژایی چاککردنەوەی ئاو و 

 بەردەوامە لە ناو خێوەتگەکە. ئەویش مەتر سێجا  ٥٠٠ تانکیەکی

 ٦و  ١و جەدعە حاج عەلی لە ناو خێوەتگەکانی تەوالێتەکان بۆ باشترکردنی کاردەکەن گروپ هاوکارانی  •
حەمام لە ناو خێوەتگەی ڕەگەز لە یەکتری جیاکردنەوەی و کە خاوەن پێداویستی تایبەتین بۆ ئەو کەسانەی پێکهاتەکان گۆڕینی باشترکردن و و 

 . ٢عەلیل 

کەس لە ناو خێوەتگەکانی  ٤٥.٦٢٧بەسەر گروپ هاوکارانی لەالیەن مندااڵنی ساوا دابەشکرابوون کەرەستەی هەرزەکاران و  ٧.٦٠٤زیاتر لە  •
 . ٤و  ١و جەدعە  ٢و١نەرگیزلەئەلسەالمیە و 

و شوێنەکانی لە ناو هەردوو خێوەتگەکان وەرگرتووە پاك وخاوێنیان خاوێن کردنەوە و ئاو و ئاوارە خزمەتگوزاریەکانی  ٣١٨.٠٠٠زیاتر لە  •
لە ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەکان هاوکاری کرابوون کەس ١.٩٤٨.٢٤٠لە زیاتر ، ٢٠١٦یەکەمی تشرینی ئاوارەکان. لەو کاتەوەی تێپەڕینی 
 پاك و خاوێنی. خاوێن کردنەوە و ئاو و هاوکاری بە پێدانی 

 . مەشقەکانو باشترکردنی لە ئیسهال بوون ڕێگریکردن لەگەڵ جەختکردنەوەیەك لەسەر بەردەوامە پاك و خاوێنی ئاستی بەرزکردنەوەی  •
 

 بۆشاییەکان وڕێگریەکان: 

لە گەیاندنی دروستبوونی بەرەنگاریەکان گەیارە بۆتە هۆی لە ناوەوە و دەوروبەری ئەمن وئاسایش دەستگەیشتن و ڕووداوەکانی  •
 خزمەتگوزاری. 

و وە هەروەها لەسەر توانای ئێستا کە هەیە ئاوی فشاری زیاتر لەسەر بەرهەمهێنانی دەبنە هۆی  وبەکارهێنانی فێنککەرەوەکانابەشکردن د •
 گەیاندنیش. 

 ووێستگەی چارەسەرکردنی ئاو. بەڕێوەبردنی بەهۆی دەمێننەوە ئاو وەك بەرەنگاریەك حاج عەلی، کێشەکانی لە ناو خێوەتگەی  •

 ئاوەکە. لەسەر جۆرێتی زیانی هەیە کلۆر، ئاو، وەکو چارەسەرکردنی کۆمەکیەکانی دابینکردنی ناتەواوی  •

 سنوردارەکان بەشی تەواو ناکەن.  سەرچاوەوخەمالندنی پالندانان خێوەتگە بۆ ڕێبەریکردنی دەرەوەی دانیشتوانی داتای  •
 

 پاراستن

 : پێویستیەکان

ئاست کەمترین  وکۆمەاڵیەتی لە وهاوکاری دەروونیمێشك تەندروستی هاوکاری خزمەتگوزاریەکانی  •
تایبەتین لە پێداویستی ئافرەتانی کە خاوەن لە ناو جەدعە. بەتایبەتی لە ناو هەموو خێوەتگەکان، دەمێننەوە 

بە خزمەتگوزاریە  ومندااڵن پێویستیانپۆلینکراو دەمێننەوە وەك بەرکەوتووترین  ڕووی دەروونیەوە
 ەکانە. یتایبەت

لە ناو خێوەتگەکان، لە پاراستنی مندااڵن بەهاناوەچوونی زیادکردنی دەمێننەوە لە بارەی پێویستیەکان  •
 دەرەوەی خێوەتگە. تری  ولە شوێنەکانی وڕۆژئاوای موسڵڕۆژهەاڵت هەردوو الی 

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

 :بەهاناوەچوون

تیمەکانی لە ڕێگەی  کەس ١٢٧.١٣٨لەوانە  ،کەسیان کردووە ٧٩٣.١٤٨هاوکاری پاراستن هاوکارانی  ٢٠١٦ی تشرینی یەکەم لەو کاتەوەی •
 حاڵەت ٢١.٠٦١و کراوە تر کەسی ٣٥.٨٤٠هاوکاری دەروونی کۆمەاڵیەتی هاوکاری کردنی  لە ڕێگەی تن.پاراسچاودێری کردنی 

 تایبەت. بۆ هاوکاری کردنی پاراستن  گەڕۆکەکانی تیمەلەالیەن ڕەوانەکرابوون 

٩٤٨.٢٤٠١.  

ودەرەوەی ناوەوە  کەس لە 

بە هاوکاری کراون  خێوەتگەکان

وخاوێن ئاو  هاوکاری پێدانی

 وپاك وخاوێنی لەو کردنەوە

ی تشرینی یەکەم کاتەوەی

٢٠١٦   

١٤٨.٩٣٧  
هاوکاری پاراستنیان  کەس

 کاتەوەی لەووەرگرتووە 

٢٠١٦ی تشرینی یەکەم  
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کەسیان کردووە بە پێدانی زانیاری لەبارەی  ٢٥.٨٢٧توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی هاوکاری  ئەو هاوکارانەی کە کاردەکەن لەسەر •
خزمەتگوزاریەکان لەسەر توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی، کەمکردنەوەی مەترسی وئەو خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن لەبارەی 

ەمای ڕەگەزی بەردەوام ئەم جۆرەی زانیاری زۆر گرنگە لەو کاتەی کە هاوکارانی توندوتیژی لەسەر بن – توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی
ڕاپۆرت دەکەن لەسەر ڕووداوەکانی گێچەڵی سێکسی لە خاڵەکانی ئاو وشوێنە تەرخانکراوەکان بۆ ئافرەتان. هاوکارانی مرۆیی هاوکاری 

 کەس.  ٣.٦٥٦بۆ دەروونی وکۆمەاڵیەتیان دابین کردووە 

ئەو لە ناو هەموو  لە مین وپاكکردنەوەی ناوچەمەترسی مین  پەروەردە لەسەر گەیاندنیلە هاوکارانی کاری مین هەڵگرتنەوە بەردەوامن  •
لە ناو ئەنجام درابوون بەم دواییانە هەڕەشە کاریگەری هەڵسەنگاندنەکانی . ٢٠١٦ لە موسڵ.کە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت ناوچانەی 

زانکۆ ئەنجام درابوون  ١و قوتابخانە  ١٢بۆ  ناتەکنیکیتوێژینەوەی  ١٣لەو کاتەی  ،وڕۆژئاوای موسڵلە هەردوو الی ڕۆژهەاڵت گەڕەکەکان 
  موسڵ. لە ناو ڕۆژئاوای 

 

 پەروەردە  

 پێویستیەکان:

کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە، لەو  منداڵ ٢٩٦.٨٨٣کە بەم دواییانە ئاوارەبوون، لە نێوان ئەو کەسانەی •
 ناگات.  ن بە هیچ جۆرێکی پەروەردەدەستیامنداڵ  ١٩٠.٥٦٨ژمارەیە 

 

 بەهاناوەچوون:

تازە ڕێگەپێدانی  ڕاگەیاندنی وەزارەتی پەروەردەی فیدڕاڵ، سەبارەت بەنگەشە بۆ ادوابەدوای ب •
 ڕێگەپێدانینووسراوێکی وەزارەتی پەروەردە بۆ هەر ئاژانسێك، پێویستن کە  وپڕۆسەکانی ڕێگەپێدان

هاوکارە بۆ بەدەست بێنێت ی پەروەردە هەوڵ دەدات ڕەزامەندیەکان گروپیونیسێف. دەکرد بۆ ڕێکخراوی 
 کە ماونەتەوە. پەروەردەی موسڵ گرنگەکانی 

فەرمی تازەش دوو قوتابخانەی ڕەشماڵی و بنیاتنرابوو،  ٦جەدعە لە ناو خێوەتگەی ناحکومی کاتی ڕێکخراوی تازەی شوێنی فێربوونی یەك  •
 . ٥و  ٤جەدعە لە ناو خێوەتگەکانی تەواو کراون 

ناو ( بەشداری دەکەن لە بەرنامەکانی پەروەردە لە کچ ٥٠.٧٧٩کوڕو٥٥.٥٣٦)مندااڵنی ئاوارە دەکاتە  ١٠٦.٣١٥، هەمووی بەسەریەکەوە •
منداڵ تازە ناونووسکرابوون لە ناو چااڵکیەکانی پەروەردەی نافەرمی لە ناو  ١٣.٩٨٢ – ژینگەکانی فێربوونی کاتی لە ناو خێوەتگەکان

 ی تەموز. ١١ژینگەکانی کاتی فێربوون کە بەرجەستەن لەو کاتەوەی 

بە پێدانی پەروەردەی تەنگەتاوی لە ناو دامەزراوەکانی خێوەتگە  هاوکاری کرابوون منداڵ ٥٦٤.٦١٥، ٢٠١٦لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی  •
 ولە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە.  

 
 :وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

قوتابخانەیەکی لە بارەی کردنەوەی ی ڕاگەیاندووە ٢ئەلسەالمیە ناو خێوەتگەی خێزانەکانی بە هەموو  بەشی پەروەردە لە ناو ئەلسەالمیە •
 قوتابخانە ڕەشماڵیەکە. دانانی  وسەرچاوەکان بۆشوێن بۆ دابین کردنی کاردەکات لەگەڵ هەموو الیەنەکان گروپەکە فەرمی. ڕەشماڵی 

 

 

 

 

 

 

 

١٥.٦٦٤٥  
هاوکاری کراون بە  منداڵ
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  ١٧.٣٢٠دووجا لە شوێنی کۆگای باو، قەبارەی مەتر  ٢٥.٥٤٠ قەبارەیلە کۆی  •
ی سەرانسەری شوێن ١٧تەنگەتاوی لە بۆ بەهاناوەچوونی  ڕێکخراوە مرۆییەکانبەکارهێنانی لەالیەن  بۆ

 . وواڵت

 :بەهاناوەچوون

خەزنکرابوون،  فریاگوزاری مەتر سێجا( لە کەل وپەلی ٤٥.٥٠٥مەتر تەن دەکاتە ) ٩.٠٣٥، کۆی گشتی٢٠١٦لەو کاتەوەی تشرینی یەکەمی  •
مەتر تەن لە کەل وپەلی مرۆیی  ٢٦٧ –لە ڕێکخراوە مرۆییەکان گواسترابۆوە  ٤٠سێجا( بە ناوی  مەتر ٧.٠٥٨)مەتر تەن دەکاتە  ١.٥٩٣و

 وەرگیرابوو لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە.   

لە  ٢٥بە ناوی  لە کەل وپەلی فریاگوزاری خەزن دەکات (سێجا مەتر ٨.٨٨٨) دەکاتە تەنمەتر  ١.٤٠٢گروپی کەل وپەل لە ئێستادا قەبارەی  •
 .مرۆییهاوکارانی 

 

 ەیوەندیە فریاگوزاریەکانپ  

 :بەهاناوەچوون

پێویستیەکانی بۆ دەستنیشان کردنی  ٢و ١حەمام عەلیل ئەنجام درا بۆ خێوەتگەکانی خزمەتگوزاری  وپێویستیەکانیهەڵسەنگاندنێکی تەکنیکی  •
 کۆمەڵگای زیان پێگەیشتووە. و بۆ هاوکارانی مرۆیی ئینتەرنێت بەیەکەوەبەستنی 

 

 : وڕێگریەکانبۆشاییەکان 

لە ناو خێوەتگەکانی بۆ هاوکارانی مرۆیی ئینتەرنێت بەیەکەوەبەستنی ئامێر بۆ دابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی چەسپکردنی  بینینیکاروانێك بۆ  •
 لە ناوچەکە.  وئاسایشکێشەکانی ئەمن بەهۆی دواخرابوو  ٦تاکو  ١لە جەدعە  گەیارە

 

 

 وخزمەتگوزاریە باوەکانهەماهەنگی   
 

 یاری ئاوارەکانی عێراق وەرگیراون. زانسەنتەری کە لەالیەن ژمارەی ئەو پەیوەندیانەی 

 

 
 

 ساڵی ٣٥تاکو  ٢٦لە نیوان وتەمەنەکانیش ( لەسەدا ٧٤)زیاتر لە  نێرلە هەموو حاڵەتەکان، زۆرینەی پەیوەندیکاران بریتی بوون لە ڕەگەزی  •
لەسەدای حاڵەتەکان(  ٢٠هەموویان بریتی بوون لە ئاوارەکان. لە شوێنەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان، ئاوارە گەڕاوەکان کە دەکاتە ) – بوو

 لەسەدا( ئەوانیش پەیوەندیان بە سەنتەرەکەوە کردووە.  ٨ای خانەخوێ دەکاتە )وکۆمەڵگ

بە ئەم کارە لەپێشینانە  –تەندروستی، خۆراك و کرێ  کاش بۆپارەی پێویستی ئاماژەیان کردووە بە بە پارەی کاش، پەیوەندیکاران سەبارەت  •
لەسەدای  ٣٢کردنە. بۆ ئەم ماوەی ڕاپۆرت ودەرەوەی خێوەتگەکانلە ناوەوە لە گرنگیان ڕێزبەندیان بۆ کراوە  بەو شێوەیەبەردەوامی 

هاوکاری کردن بە بۆ کرد هەڵسەنگاندنیان  وداوای دووبارەلەوانەی کە زیانیان پێگەیشتبوو دەرەوەی خێوەتگە بریتی بوون پەیوەندیەکانی 
ئاماژەیان کردووە لەسەدای  ٨٤ ناوەوەی خێوەتگە،کە ئەنجام درابوون بۆ داوای پارەی کاش لە شوێنەکانی لەو پەیوەندیانەی پارەی کاش. 

 مەتر تەن ٢٦٧
لە  وپەلی مرۆییلە کەل  

ئامادەکردنی ئەم  ماوەی
 وەرگیراوە ڕاپۆرتە
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تێچووەکانی زیادبوونی بەهۆی ڕاپۆرتکراوە قەرزکردن دەرەوەی خێوەتگەکان، لە بە پارە بێت. پێویستیان  وبە ڕاستیڕاستەقینە بن  وەیبە
 خۆراك و کرێ. 

کە پەیوەندیان پێك دێنن پەیوەندیەکان نیوەی کە ئەمەش زیادیان کردووە، لە ناو خێوەتگەکان دابەشکردنەکان دواکەوتنی پەیوەندیەکانی لەبارەی  •
بۆ پڕکردنەوەی ناکەن تەواو  یبەشخۆراك پسوولەکانی لە بارەی ئەوەی کە ڕاپۆرت کرابوون پەیوەندیەکانی تر لەو کاتەی بە خۆراکەوە هەیە، 

ڕۆژهەاڵتی موسڵ ژیان دەگوزەرێنن کە ئەوانیش وا  کە لە ناوبۆ ئاوارەکانی بریتی یە لە پێویستیەکی لەپێشینە خۆراك بە تایبەتی پێویستیەکان. 
 لە ناو ڕۆژئاوای شارەکە. جەخت دەکاتەوە گەورە بە شێوەیەکی هاوکاری هەست دەکەن 

ئاوارەکانەوە ئەنجام دراون لەالیەن کێشەکانی حکومەت کە پەیوەندیان هەیە بە پەیوەندیەکان لە ژێر نیوەی تەنها خێوەتگە، لە شوێنەکانی  •
  بۆ شوێنی زێدی خۆیان. گەڕانەوەیان لەبارەی دەگەڕێن بە دوای زانیاری و

 
 

 هەماهەنگی کردنی گشتی
 

 
بە بەردەوامی  وڕێکخەری مرۆیی سەربازیوکەسایەتی کوردستان  وحکومەتی هەرێمیتیمێکی ڕاوێژکاری بااڵ کە پێك دێن لەوانە حکومەتی عێراق 

تیمی ڕاوێژکاری بااڵ دڵنیایی دەدات لە تەواوی هەماهەنگی لە نێوان هەموو هاوکارانی کاروباری کۆدەبنەوە بۆ بەڕێوەبردنی کێشە ستراتیجیەکانی مرۆیی. 
کە لە بەهاناوەچوون بۆ موسڵ  سەرکردە ئاژانسەکانی ەکیسەر 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 دەکرێنمرۆیی  ڕێکخەریولەالیەن کاردەکەن 
بەهاناوەچوونی  سەرپەرشتی کردنیبۆ  ناحکومی وهاوکارانی ڕێکخراویەکگرتووەکان هەماهەنگی دەمێنێتەوە لە نێوان نەتەوە ی ەکەیستراتیجی پێکهاتە

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

 
 

 
 

 
 

 

 ئەو دیوی قەیرانەکە
 

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

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

دەرەنجامێك، عێراق لە ئێستادا دووچاری یەکێك لە گەورەترین قەیرانە  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 ەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە.ملیۆن ک ١١ لەگەڵ ە جیهان،مرۆییەکان دەبێتەوە ل

ملیۆن  ٤٥٣.٩ ،ملیۆن دۆالری ئەمەریکی دەکات ٩٨٤.٦راق، کە داوای بۆ عێ ٢٠١٧، پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی ساڵی تەموزی ٢٦لە جولەپێکردنی پاڵپشتی کردنی دارایی هەروەك لە ڕۆژی 
ملیۆن دۆالر بۆ  ٣٣١، نزیکەی ٢٠١٧لەسەدای پاڵپشتی دارایی. لە ژێر پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی  ٤٦.١دۆالری وەرگیراوە، بەمەش کۆی پاڵپشتی دارایی کە وەرگیراوە دەگاتە 

لەسەدا هەیە لە  ١٣زیادبوونێکی بە ملیۆن دۆالری ئەمەریکی(، ١٢١.٧کۆمەك بەخشە سەرەکیەکە بریتین لە حکومەتی ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بە ) داواکراوە. سێ ئۆپەراسیۆنی موسڵ
 ملیۆن دۆالری ئەمەریکی(  ٥٨.٨ملیۆن دۆالری ئەمەریکی( وکۆمیسیاری ئەوڕوپی بە ) ٨٣.٢حکومەتی ئەڵمانیا بە )ماوەی هەفتەی ڕابردوودا، 
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