عێراق :بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ
ڕاپۆرتی بارودۆخ ژمارە13( 25 .ی ئادار– 19ی ئاداری )2017

ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی کاروباری مرۆیی ئامادە کراوە .لەبەر گۆڕانی بارودۆخەکە بە
هەڕەمەکی ،ئەگەری هەیە کە ژمارەکان و شوێنەکان کە بە لیستێك لەم ڕاپۆرتە دانراون گۆڕانکاریان بەسەردابێت .ڕاپۆرتی داهاتوو لە دەوروبەری 27ی ئاداری 2017
باڵودەبێتەوە.

هەواڵە سەرەکیەکان









لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە نزیکەی  45,000کەس لە ڕۆژئاوای
موسڵ بەهۆی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانەوە ئاوارەبوون ،ئەمەش بووە هۆی
زیادبوونی زیاتر  ٢٢لەسەدای ئەو ژمارەیەی هەفتەی پێشووتر .بە کۆی
گشتی  153,000کەس لە ئێستادا لە ڕۆژئاوای موسڵ ئاوارەبوون ،بە
گوێرەی تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوونی سەر بە ڕێکخراوی کۆچی
نێودەوڵەتی .لەوانەیە جیاوازی هەبێت لە نێوان ژمارەکانی تۆماری
بەدواداچوونی ئاوارەبوون و ئەو ژمارانەی کە لەالیەن حکومەتی عێراقەوە
دەرچوون.
کۆی ژمارەی ئاوارەکان لە دەستپێکی ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ لە ڕۆژی ٧١ی
تشرینی یەکەمی  330,000 ،٢١٧٢کەسی تێپەڕاندووە .لەگەڵ
خەمالندنێکی  72,000کەس گەڕاونەتەوە بۆ زێدی خۆیان260,000 ،
کەس هێشتا ئاوارەن ،بە گوێرەی تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون.
نزیکەی  4,100شوێنی خزمەتگوزاری تەواو ئامادەیە بۆ نیشتەجێکردنی
بەپەلە لە ناو خێوەتگەکانی ڕۆژهەاڵت و باکوری شاری موسڵ .بنیاتنانی
خێوەتگە و فراوانکردنی شوێن خێراترکراون بۆ پڕکردنەوەی پێویستیەکان.
نەخۆشخانەیەکی مەیدانی  ٠١قەرەوێڵەیی لە حەمام عەلیل کرایەوە ،کە دوو
هۆڵی چاودێری دوای نەشتەرگەری هەیە بۆ وەرگرتن و چارەسەرکردنی
حاڵی ئاوارەکانی الی ڕۆژئاوای موسڵ .هەروەها نەخۆشخانەکە بەشێکی
فریاکەوتنی هەیە بە  ٧١قەرەوێڵە کە دەتوانێت حاڵەتەکانی تەنگەتاوی خراپ
وەربگرێت ،لەوانە بریندارەکان.
لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ 898,434 ،کەس ،لەوانە
 440,233منداڵ ،پاکێجەکانی تەنگەتاوی فرە کەرتیان وەرگرتووە.
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شوێنی خزمەتگوزاری تەواو
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بەکارهێنانی بەپەلە لە ناو
خێوەتگەکان و شوێنە
تەنگەتاویەکان

کەس هاوکاری پاراستنیان
وەرگرتووە لەو کاتەوەی
٧١ی تشرینی یەکەم

کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون
بەهۆی قەیرانی موسڵ

ڕاوێژکردنەکانی پزیشکی
دابین کراون (لەوەتەی
٧١ی تشرینی یەکەم)

کەس پێداویستیەکانی تەنگەتاوی
میکانیزمی بەهاناوەچوونی
بەپەلەیان وەرگرتووە (لەوەتەی
٧١ی تشرینی یەکەم)

کەس لە دەرەوەی
خێوەتگەکان هاوکاری ئاو و
خاوێنکردنەوە و پاك و
خاوێنیان وەرگرتووە
(لەوەتەی ٧١ی تشرینی
یەکەم)

تێڕوانینێکی گشتی بۆ بارودۆخەکە
لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە ،تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون ڕاپۆرتی کردووە کە خەمالندنێکی  45,000کەس لە ڕۆژئاوای موسڵەوە
ئاوارە دەبن ،زیادبوونێکی نزیکەی ٢٢لەسەدا لەوەی هەفتەی پێشوو .بەمەش کۆی ژمارەی ئاوارەکانی ڕۆژئاوای موسڵی دەگاتە  153,000کەس
لەو کاتەوەی تۆماری جوالنەوەکانی ئاوارەبوون لە ڕۆژی ٢٠ی شوبات دەستی پێکردووە تاوەکو ٧١ی ئادار .لەوانەیە جیاوازی هەبێت لە نێوان
ژمارەکانی تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون و ئەوانەی کە لەالیەن حکومەتی عێراقیەوە ڕاپۆرت کراون.
بە گوێرەی تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون ،کۆی ژمارەی ئاوارەکان لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ لە ڕۆژی ٧١ی تشرینی
یەکەمی  330,000 ٢١٧٢کەسی تێپەڕاندووە کە دەکاتە ( 55,000خێزان) .هەرچەندە ،لەگەڵ خەمالندنێکی  72,000کەس گەڕاونەتەوە بۆ
زێدی خۆیان ،زیاتر لە  260,000کەس هێشتا لە ئاوارەییدان .ئەمەش ڕاپۆرت کراوە کە زۆرترین ژمارەی ئەو کەسانەیە کە لە ئاوارەییدان لەو
www.unocha.org
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and
principled humanitarian action in partnership with national and international actors.
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کاتەوەی شەڕوپێکدادانەکان دەستیان پێکردووە .هەروەها هاوکاران ڕاپۆرتیان کردووە کە گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ
بەردەوامە لە ناوچەی ڕۆژهەاڵت و باکور ،بەتایبەتی لە خێوەتگەکانی نەرگیزلە و قەیماوە و حەسەن شام و خازر.
پاکێجەکانی تەنگەتاوی خۆراك و ئاو دابەشکراون بەسەر ئەو ئاوارانەی کە تازە گەیشتوونەتە شوێنی حەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاسایش ،هەروەها
ئاویش لە خاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان دابەشکراوە .لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ ،هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە
پێداویستیەکانی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەر  628,843کەس ،لەوانە  345,864منداڵ.
بۆ بەردەوام بوون لەسەر خێرایی لەگەڵ ژمارەی ئەو کەسانەی کە تازە لەالی ڕۆژئاوای موسڵ ئاوارە دەبن ،هەروەها هاوکاران توانایان زیاد دەکەن.
لە شەوی ٧١ی ئادارەوە تا ئێستا ،هەندێك لە  4,100شوێنی خزمەتگوزاری تەواو ئامادەکراون بۆ نیشتەجێکردنی بەپەلە لە ناوچەکانی باکور و
ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ .بنیاتنانی خێوەتگەی زیاتر و فراوانکردنی شوێن پالنیان بۆ دانراوە ،و دابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی ئاو
وخاوێنکردنەوە زیاد دەکەن لەسەرانسەری خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان .ڕێکخراوی کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران
دەستی کردووە بە ئامادەکردنی خێوەتگەیەکی تازە ،ئەل سەالمیە ،٢کە  ٧١کیلۆمەتر لە باشوری شارۆچکەی حەمام عەلیل دوورە بۆ 60,000
ئاوارە و پێشبینی دەکرێت کە  5,000شوێنی سەرەتایی هەبێت .کاتێك کە تەواو دەکرێت ،خێوەتگەکە پالنی بۆ دانراوە بۆ دابین کردنی 10,000
شوێن.
ڕێژەکانی قوربانی زەبری دەروونی لەسەرانسەری موسڵ بەرزن .لەو کاتەوەی ئۆپەراسیۆنی سەربازی لە ڕۆژئاوای موسڵ دەستی پێکردووە لە
ڕۆژی ٧١ی شوبات ،خزمەتگوزاریەکانی خاڵەکانی سەقامگیرکردنی زەبری دەروونی بۆ ئەو بریندارانەی کە پەیوەندیان بە ملمالنێکەوە هەیە
داوایەکی زۆریان لەسەرە .لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە ،نەخۆشخانەی گەیارە لە موسڵ دووبارە دەرگای کرایەوە بۆ دابین کردنی
خزمەتگوزاریەکانی چاودێری زەبری دەروونی و مامانی لە دوای ئەوەی باڵەخانەکە ناچارکرابوو کە دابخرێت بۆ ماوەی پێنج مانگ بەهۆی زیان
پێگەیشتنی زۆر.
نەخۆشخانە مەیدانیە  ٠١قەرەوێڵەییەکە لە حەمام عەلیل کرایەوە ،کە یارمەتی هەردوو هۆڵ و چاودێری دوای نەشتەرگەری دەدات بۆ وەرگرتن و
چارەسەرکردنی حاڵەتەکانی الی ڕۆژئاوای موسڵ .هەروەها نەخۆشخانەکە بەشێکی فریاگوزاری هەیە کە  ٧١قەرەوێڵە دەبێت و دەتوانێت
حاڵەتەکانی خراپی فریاکەوتن لەخۆبگرێت ،لەوانە بریندارەکان.
لە ڕۆژی ٧١ی ئادار ،چاودێری تەندروستی سەرەتایی بۆ حاڵەتی کە زەبری دەروونی نین و یەکەیەکی گەڕۆکی گەیاندنی هاوکاری نێردرابوون بۆ
قەزای ئەل مامونی ڕۆژئاوای موسڵ ،لەوێ خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان -بەتایبەتی چاودێری تەندروستی ئافرەتان – بە شێوەیەکی گەلێك زۆر
زیانی پێگەیشتووە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا .خزمەتگوزاریەکانی زیاتری بەهاناوەچوونی بەرەکانی شەڕ لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ پێشبینی
دەکرێن کاتێك قەزاکان و گەڕەکەکان دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت.

بەهاناوەچوونی مرۆیی
میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە
پێویستیەکان:


ئەو خێزانانەی کە لە ڕۆژئاوای موسڵ ڕادەکەن خۆراك و ئاو لە پێداویستیەکانی میکانیزمی
بەهاناوەچوونی بەپەلە وەردەگرن لە شوێنی پشکنینی ئاوارەکان و پێداویستی تەواوی میکانیزمی
بەهاناوەچوونی بەپەلە وەردەگرن ،کە ئەویش تیایدا لەوانە پێداویستیەکانی پاكو خاوێنی و پێداویستیەکانی
ئافرەتان ،لە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان.

628,843
کەس هاوکاری کراون بە
پێدانی پێداویستیەکانی
میکانیزمی بەهاناوەچوونی
بەپەلە لەو کاتەوەی ٧١ی
تشرینی یەکەم

بەهاناوەچوون:




لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە ،هاوکارانی کاروباری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە  28,691پێداویستیەکانی تەنگەتاویان
دابەشکردووە بەسەر  26,408کەس کە سوود دەگەێنێت بە 153,612کەس ،لەوانە  84,487منداڵ 99,332 .کەس ،کە نزیکەی لەسەدا
 52ئەو کەسانە پێكدێنن کە هاوکاریان کراوە ،وە پێداویستیەکانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەیان وەرگرتووە لە شوێنی حەمام عەلیل بۆ
پشکنینی ئاوارەکان و خێوەتگە ،دوابەدوای ئەویش 19,034کەس لە شوێنە تەنگەتاویەکانی بنکەی ئاسمانی گەیارە و حاج عەلی و
خێوەتگەی جەدعە ٤؛  474181کەسیش لە ناو خێوەتگەی چەمەکۆر؛ 23,350لە خاڵی پشکنینی تەل کەیسوم؛  8,916کەس لە خاڵی
پشکنینی ئەل عەقرەب ؛  1,458کەس لە خێوەتگەی نەرگیزلە؛ و 2,259کەس لە ئەبو سەیف .ئەو کەسانەی تریش هاوکاری کرابوون لە
ئەل سەالمیە ( 274کەس).
لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەڕاسیۆنی موسڵ ،هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە پێداویستیەکانی تەنگەتاویان دابەشکردووە بەسەر
 628,843کەس لەوانە  345,864منداڵ ،کۆی  302,499کەس کە لە ڕۆژئاوای موسڵ ڕادەکەن هاوکاری کراون بە پێدانی
پێداویستیەکانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە لەو کاتەوەی ٩١ی شوبات .هەروەك لەوانەیە خەڵکی چەندین جار ئاوارەبووبن ،ئەگەری
هەیە هەندێك لەو کەسانە هاوکاری میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلەیان زیاتر لە جارێك وەرگرتبێت لە شوێنی جیاواز لە ماوەی
ئاوارەبوونیان.
.
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هەرپێداویستیەکی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە کە بڕیاروایە بۆ کۆمەککردنی هەر خێزانێك بێت بۆ ماوەی هەفتەیەك ،کە پێك دێت لە
 6.4کیلۆگرام لە پارچەکانی خۆراکی بەهاناوەچوونی بەپەلە ،پێداویستیەکی پاك و خاوێنی و پێداویستیەکی ئافرەتان 12 ،لیتری ئاوی
خواردنەوەی لە بوتڵکراو و هەڵگرێکی ئاو.
لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ لە ڕۆژی ٩١ی تشرینی یەکەم 898,434 ،کەس ،لەوانە  440,233منداڵ ،پاکێجەکانی
تەنگەتاوی فرە کەرتیان وەرگرتووە.

بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:


هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاوەکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت.

هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە
پێویستیەکان:





4,100
شوێن لەبەردەستدان بۆ
بەکارهێنانی بەپەلە لە ناو
خێوەتگەکان و شوێنە
تەنگەتاویەکان

 215,306کەس ( 41,147خێزان) لە ئێستادا لە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان
نیشتەجێکراون ،لەگەڵ ئەو ئاوارانەی کە ماونەتەوە لە ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان و شوێنە نافەرمیەکان
ژیان دەگوزەرێنن.
ئاوارەبوون لە ناوچەکانی ڕۆژئاوای موسڵ هێشتا بەردەوامە ،لەگەڵ تێکڕای ڕۆژانە  5,000بۆ 6,000
کەس کە دەچنە ناو خێوەتگەکان .تێکڕای سیستەماتیکی ئاوارەبوونی زۆر بینراوە و بارودۆخەکانی کەش
و هەوای پێچەوانە بەردەوامە لە کەمکردنەوەی ئەو هەواڵنەی ئێستا بۆ زیادکردنی ئامانجەکانی بنیاتنانی خێوەتگە .لە دەرەنجامی ئەمەش،
شوێنی بەرجەستکراویش دەگاتە حاڵەتێکی خراپ لە  ٩١خێوەتگەی لەپێشینە.
گەڕانەوەی ئاوارەکان بەردەوامە بۆ ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ لە ناوچەکانی ڕۆژهەاڵت و باکور ،بە تایبەتی لە خێوەتگەکانی نەرگیزلە و
قەیماوە و حەسەن شام و خازرەوە.

بەهاناوەچوون:





خێوەتگەی چەمەکۆر گەیشتوەتە توانای تەواوی خۆی لەو کاتەی  2,400شوێن داگیرکراون .لە خێوەتگەی حەمام عەلیلی وەزارەتی کۆچ و
کۆچبەران 4,000 ،شوێن داگیرکراون.
هاوکارانی میکانیزمی بەهاناوەچوونی بەپەلە ژمارەی هەڵسەنگاندنەکانیان زیاد کردووە لە ڕێگەی ئامێری لەپێشینەی هەڵسەنگاندنی بەپەلەی
مەترسی شوێنەکە لەو ناوچانەی ڕۆژهەاڵتی موسڵ و دەوروبەری حەمام عەلیل بۆ دەستنیشان کردنی پێویستیە لەپێشینەکان لە دامەزراوە
نافەرمیەکان .لە هەفتەی ڕابردوودا ٠٣ ،هەڵسەنگاندنی بەپەلەی مەترسی شوێن ئەنجام درابوون .هاوکارانی گروپ تاوەکو ئێستا زیاتر لە
 ٠٣٣هەڵسەنگاندنی بەپەلەی مەترسی شوێنیان ئەنجام داوە لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ.
لەو کاتەی ئاوارەبوون لە ناوچەکانی دەرەوەی خێوەتگە بەردەوام لە زیادبوونە ،هاوکارانی هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە توانیویانە
دەستنیشانی ئەو خێزانانە بکەن و ڕەوانەیان بکەن کە لە دامەزراوە نافەرمیەکان ژیان دەگوزەرێنن بۆ هاوکارانی کەرتی تاکو بە هانای
پێویستیەکانیانەوە بچن.



بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:



بنیاتنانی خێوەتگەکانی حەمام عەلیل  ٠و حەسەن شام  U2دواخراون بەهۆی بارانە بەلێزمەکان .ئاوارەکان
ئاوارەکان لە کەرتەکان دەستگەیشتنی سنورداریان بۆ تەرخانکراوە تاکو دەستیان بگات بە ئاسانکاریەکانی ئاو و تەوالێت و حەمام لە شوێنە
تەنگەتاویەکانی بنکەی ئاسمانی گەیارە و حاج عەلی تاوەکو بنیاتنانی خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان بەکۆتا دەهێندرێن.



خێوەتگەی ئەل سەالمیە بەردەوام پێویستی بە تازەکردنەوەی ئاسانکاریەکانی تەوالێت و حەمامە ،پەرژینلێدان و کارەبایە تاکو بتوانێت
گونجاو بێت لەگەڵ ستاندەرە نێودەوڵەتیەکان.

پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان
پێویستیەکان:


خەڵکی لە دامەزراوەکانی ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگە بەردەوام پێویستیان بە کەل و پەلە ناخۆراکیەکان
و پەناگەی گونجاوە .ئەمانەش تیایاندا لەوانە ئەو خێزانە ئاوارانەی کە لە پەناگەی کاتیدا نیشتەجێن ،ئەو
کەسانەشی کە لەگەڵ خێزانە خانە خۆییەکان دەمێننەوە ،و کەسانی تری زیان پێگەیشتوو لە وێ
دەمێننەوە یان دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان.

647,436
کەس هاوکاری کراون بە پێدانی
پێداویستیەکانی کەل و پەلە
ناخۆراکیەکان لەوەتەی ٧١ی
تشرینی یەکەم

.
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بەهاناوەچوون:












لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە 2,956 ،پێداویستیەکانی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان لە ناو خێوەتگەکان دابەشکراون 247 .پێداویستیە
سەرەکیەکانی تر دابەشکرابوون لەوانە کەل و پەلەکانی وەرزی زستان ،دابەشکرابوون بەسەر خێزانە زیان پێگەیشتووەکان لە
دامەزراوەکانی ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگە .لەگەڵ ئەوەشدا 10,027 ،پێداویستیەکانی جل و بەرگ دابەشکرابوون بە شێوەیەکی سەرەکی
لە ناو دامەزراوەکانی خێوەتگە.
لەو کاتەوەی ڕۆژی ٩١ی تشرینی یەکەمی  ،٠٣٩٢کۆی گشتی  81,739خێزان هاوکاری کراون بە پێدانی کەل و پەلە تەواوکاریەکانی
وەرزی ،وەکو فەرشە تەواوکاریەکان ،بەتانیەکان ،لێفەکان ،تەباخەکان و گەرمکەرەوەکان.
لە دابەشکردنەکانی خێوەتگە لە ماوەی ئەم هەفتەیە جەختی کردۆتەوە بە شێوەیەکی سەرەکی لەسەر خێوەتگەکانی حەمام عەلیل و حەسەن
شام  U3و خازر  M1و  M2و چەمەکۆر ،و نەرگیزلە .٩
لە دابەشکردنەکانی دەرەوەی خێوەتگە لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت ئەنجام دراون لە گەڕەکەکانی دەوروبەری
موسڵ لە قوەیسات.
لەو کاتەوەی دەستپێکی بەهاناوەچوون ،کۆی گشتی  107,906پێداویستیەکانی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان لەوانە  30,349پێداویستیەکانی
کەل و پەلی ناخۆراکی گەڕۆك و  77,377پێداویستیە سەرەکیەکانی کەل و پەلی ناخۆراکی دابەشکرابوون ،هاوکاری گەیاندۆتە دەستی
زیاتر لە  647,436کەس .لەگەڵ ئەوەشدا ،کۆی گشتی  26,771پێداویستیەکانی کەل و پەلە سەرەکیەکانی وەرزی زستان لەوانە
گەرمکەرەوەکان ،فەرشە گەرمەکان و گالۆنەکانی سووتەمەنی دابەشکرابوون ،هاوکاری گەیاندۆتە زیاتر لە 160,626کەس ،زیاتر لە
 116,270پێداویستیەکانی جل و بەرگ ئەوانیش دابەشکراون.
دابەشکردنی  265پێداویستیەکانی داپۆشینی پەناگە ئەنجام دران لە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە لە قەزای گەیارە.
کۆی گشتی  42,259ڕەشماڵی خێزانی تاوەکو ئێستا دانراون بۆ دابین کردنی پەناگە لە ناو خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان بۆ نزیکەی
 253,554کەس ،لەگەڵ  8,262پێداویستیەکانی پەناگەی تەنگەتاوی و  9,288پێداویستیەکانی داپۆشینی پەناگەی تەنگەتاوی دابەشکراون
لەو کاتەوەی ٩١ی تشرینی یەکەم ،کە سوود دەگەێنێت بە نزیکەی  105,300کەس.
گروپەکە ئامادەکاری دەکات بۆ بەهاناوەچوونی وەرزی هاوینە .ڕێنموونی کردنی تەکنیکی لەسەر کەش و هەوا و هاوکاری وەرزیانە
لەگەڵ هاوکاران بەشداری پێکرابوو بۆ لەبەرچاوگرتنیان لە پالنەکانیان.
دابەشکردنەکانی کەل و پەلە ناخۆراکیەکانی تەنگەتاوی بۆ  9,798کەس یان ( 1,633خێزان) لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ ئەنجام درابوون لە
ماوەی ڕاپۆرتکردنی ئەم هەفتەیە.

بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:


هەماهەنگی کردنی بەهاناوەچوونی گروپەکە تووشی بەرەنگاری بووەتەوە لەو کاتەی هاوکاران بە گونجاوی و بە بەردەوامی
کۆمەکیەکانیان تازە ناکەنەوە ،کۆگاکان پێش وەختە دانانێن .ڕاپۆرت کردنی بەهاناوەچوونی موسڵ بۆ ناو بەڕێوەبردنی زانیاری نوێ و
ڕاپۆرتکردنی مێزگەرد وەکو بۆشاییەکی بەپەلە دەمێنێتەوە.

ئەمن و ئاسایشی خۆراك
پێویستیەکان:



خێزانە ئاوارەکان ،ئەو کەسانەی کە زیانیان پێگەیشتووە لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان
پێبگەێندرێت ،پێویستیان بە خۆراکی ئامادەکراوە بۆ خواردن دوابەدوای ئەویش و پارچەکانی خۆراکی
ووشكە لە کاتی گەیشتنیان بە شوێنەکانی پشکنینی ئاوارەکان و خێوەتگەکان.
لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت ،خێزانەکان ڕاپۆرت دەکەن لەبارەی دەرفەتە
سنوردارەکانی ژیان و گوزەران ،وهەندێك کەس دەستیان ناگات بە سیستەمی گشتی دابەشکردنی
خۆراك.

50,795
کەس هاوکاری کراون بە
پێدانی پارچەکانی خۆراكی
 ٠١ڕۆژە لە نێوان –٧٢
٧١ی ئاداری ٢١٧١

بەهاناوەچوون:




لە ماوەی ئەم هەفتەیە ،هاوکاران پارچەکانی خۆراکی ووشکیان دابەشکردووە بەسەر  10,159خێزان ( 50,795کەس) .دابەشکردنەکان
درابوون بە  2,093خێزان ( 10,465کەس) لە شوێنی تەنگەتاوی بنکەی ئاسمانی گەیارە 2,000 ،خێزان ( 10,000کەس) لە الدێ
ی ئاریج 674 ،خێزان ( 3,370کەس) لە شوێنی تەنگەتاوی حاج عەلی 500 ،خێزان ( 3,425کەس) لە خێوەتگەی حەمام عەلیل،
 1,796خێزان ( 8,980کەس) لە خێوەتگەی حەسەن شام  662 ،M2خێزان ( 3,310کەس) لە خێوەتگەی حەسەن شام 2,249 ،U3
خێزان ( 11,245کەس) لە خێوەتگەی خازر. M1
لە ماوەی ئەم هەفتەیە ،هاوکاران ڕاپۆرتیان کردووە کە پارچەکانی خۆراکی تەنگەتاوی ئامادەکراو بۆ خواردن دابەشکرابوون بەسەر
 1,049خێزان ( 5,245کەس) .دابەشکردنەکان ئەنجام درابوون بۆ  326خێزان ( 1,630کەس) لە دۆر ئەل سۆکار 723 ،خێزان
( 3,615کەس) لە وادی حەجەر.

.
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بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:


بەهۆی ڕێگریەکان لەسەر جوالنەوەی مەڕومااڵت لە نێوان پارێزگاکانی هەولێر و نەینەوا ،و نەبوونی شوێن لە ناو خێوەتگەکان بۆ
مەڕومااڵت ،هەندێك لە ئاوارەکان بەنیازنین یان ناتوانن بگوازرێنەوە بۆ ناو خێوەتگەکان.
تەندروستی

پێویستیەکان:



577,338

دابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی داواکراوە لەالیەن ئەو کەسانەی کە
زیانیان پێگەیشتووە لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت.

بەهاناوەچوون:







هاوکارانی تەندروستی ڕاپۆرتیان کردووە بۆ کۆی گشتی  27,915ڕاوێژ لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە .لەو ژمارەیە 6,651 ،ڕاوێژ
بۆ مندااڵنی خوار تەمەنی  ٥ساڵی ئەنجام درابوون.
لەم هەفتەیە 3,560 ،ڕاوێژی چاودێری تەندروستی ئافرەتانی دووگیان ڕاپۆرت کرابوون و  539ڕەوانەکردنەکانی تەنگەتاوی ئەنجام
درابوون ،لەوانە  89حالەتی ڕەوانەکردن کە پەیوەندی هەبوو بە دووگیانی هەیە یان ئاڵۆزیەکان لە ماوەی منداڵ بوون 544 .ڕاوێژ بۆ
تەندروستی دەروونی یان هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی ئەنجام درابوون.
لەم هەفتەیە ،کۆی گشتی  1,571کوتانەکانی ئیفلیجی و سۆریکە ئەنجام درابوون بۆ ئەو مندااڵنەی کە تەمەنیان لە خوار  ٩٥ساڵیەوەیە.
چوار کەرەڤانەی ئەساسی تەواو و بە ئامێرەوە بۆ چاودێری تەندروستی سەرەتایی نێردرابوون بۆ سەنتەری پێشوازی لە ئاوارەکان لە
خێوەتگەی حەمام عەلیل  ٩و خاڵی پشکنینی ئەل عەقرەب (دووپشك).
پێنج نۆرینگەی پزیشکی گەڕۆك لە شوێنە جیاوازەکان لە شوێنی حەمام عەلیل لە شوێنەکەن بۆ دڵنیابوون لە زۆرترین ژمارەی ئاوارەکان
کە بە ئاسانی و بەخێرایی دەستیان دەگات بە خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان لەو ناوچانەی کە پێویستیەکان دەستنیشان کراون.

بۆشاییەکان و




کەس ڕاوێژکردنەکانی
تەندروستیان وەرگرتووە
لەوەتەی٧١ی تشرینی یەکەم

ڕێگریەکان:

کورتهێنانێك هەیە لە سووتەمەنی و ئۆتۆمبێڵەکانی فریاکەوتن بۆ ڕەوانەکردنی حاڵەتەکانی زەبری دەروونی بۆ دەرەوەی شاری موسڵ.
توانای کارمەندانی تەندروستی بۆ دابین کردنی پزیشکی چاودێری نەخۆش لە ناو خودی پارێزگای نەینەوا بە کەمی دەمێنێتەوە.
نەبوونی توانای گونجاو لە چاودێری دوای نەشتەرگەری هێشتا بریتی یە لە کێشەیەك.

ئاو و خاوێنکردنەوەی ئاوەڕۆکان و پاك و خاوێنی
پێویستیەکان:







1,138,753

لە ڕێگەی هاوکارانیەوە ،گروپەکە پڕۆسەی چەسپکردنی ئاسانکاریەکانی تەوالێت و حەمامی لە شوێنی
فراوانکراوی تەنگەتاوی بنکەی ئاسمانی گەیارە خێراتر کردووە .چەسپکردنی ئاسانکاریەکانی تەوالێت
و حەمام لە کۆتایی مانگی ئادار تەواو دەبێت بۆ  3,700شوێن ،و ئەوەشی کە دەمێنێتەوە لەوانەیە لە
٧١ی نیسان تەواوبکرێت .ئۆپەراسیۆنەکان و بەڕێوەبردن لەالیەن ڕێکخراوی یونیسێفەوە ئەنجام
دەدرێت بۆ تەواوی خێوەتگەکە.
بۆ شوێنی تەنگەتاوی حاج عەلی ،دوو هاوکار پێش وەختە دەستیان کردووە بە کارەکانیان بۆ
چەسپکردنی ئاسانکاریەکانی تەوالێت و حەمام بۆ  3,400شوێن .بۆ ئەو  3,100شوێنەی تریش کە ماوەتەوە ،کاری سەر زەوی لە
هەفتەی داهاتوودا دەست پێدەکات .هەموو چەسپکردنەکان پێشبینی دەکرێت کە لە کۆتایی مانگی ئادار تەواو ببن.
ووێستگەی چارەسەری تۆڕی ئاوی حاج عەلی دەستی بەکار کردووە بۆ پڕکردنەوەی پێویستیەکانی  2,100شوێن .فراوانکردنی تۆڕەکە
بەردەوامە بۆ پڕکردنەوەی  2,400شوێن.
مۆلیدەی ووێستگەی چارەسەرکردنی ئاوی ئەل سەحرون لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ زیانی پێگەیشتووە .خەڵکی لە ئێستادا ئاویان بۆ دابین
کراوە لە بیرەکانی بەزوەیە لە ڕێگەی تانکەرەکانی ئاوەوە .دابین کردنی مۆلیدەیەکی تر لەالیەن ڕێکخراوی یونیسێف کە پابەندە بۆ دانانی
و هەفتەیەك دەخایەنێت بۆ چەسپکردنی.
لەم ڕێگەیەوەش ژمارەی ناوچەکان لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ ئاوی
هەڵگیراویان بۆ دابین کراوە لە ڕێگەی تانکەرەکانی ئاوەوە ،دابین کردنی ئاوی خواردنەوەی خاوێن بە ناتەواوی دەمێنێتەوە .بەڕێوەبردنی
پاشماوە ئەویش بریتی یە لە پێویستیەك لەم ناوچانە.
کەس لە دەرەوەی خێوەتگەکان
هاوکاری کراون بە پێدانی
هاوکاری ئاو و خاوێن کردنەوە
و پاك و خاوێنی لەوەتەی ٧١ی
تشرینی یەکەمی ٢١٧٢

.
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بەهاناوەچوون:













لە خێوەتگەی ئەل سەالمیەی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ،هاوکاران لە ئامادەباشیدان بۆ تازەکردنەوەی ئاسانکاریەکانی تەوالێت و حەمام
بۆ  2,500شوێن.
نزیکەی  224,000ئاوارە خزمەتگوزاریەکانی تەوالێت و حەمام وەردەگرن لەو خێوەتگایانەی ئێستا و شوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی
ئاوارەکان
لە خێوەتگەی حەمام عەلیلی ڕێکخراوی کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران ،ئاسانکاریەکانی تەوالێت و حەمام
چەسپکراون بۆ  5,000شوێن.
هاوکارانی گروپ ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوەی زیاتریان دابین کردووە لە سەنتەری حەمام عەلیل بۆ وەرگرتنی ئاوارەکان و بە
بەردەوامی چاك دەکرێنەوە.
لە خێوەتگەی حەمام عەلیلی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ،ئاسانکاریەکانی تەوالێت و حەمام تازەکراونەتەوە بۆ  4,000شوێن لەالیەن
هاوکارێکی گروپ .ئاو دابین کراوە لە ڕێگەی تانکەرەکانەوە و تەواوکراون بە پێدانی ئاوی لە بوتڵکراو بەهۆی هەندێك لە کێشەکانی کە
پەیوەندیان هەیە بە ووێستگەی چارەسەری ئاوی حەمام عەلیل.
ئاوی خواردنەوەی خاوێن دەخرێتە تانکەری ئاوەوە لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ ئێستا لەگەڵ هاوکارێکی تر ئاوی خواردنەوەی خاوێن دابین
دەکەن لە بیرەکانی بەزوەیە بەهۆی ئەوەی کە ووێستگەی چارەسەرکردنی ئاوی ئەل سەحرون زیانی پێگەیشتووە و ئاوی بۆ  ٧٢گەڕەکی
موسڵ دابین دەکرد بە تێکڕای ڕۆژانە بە قەبارەی  1,000مەتر سێجا .نزیکەی  ٢١گەڕەك ئێستا دەستیان دەگات بە ئاوی خواردنەوەی
خاوێن ،لەگەڵ بە تێكڕای قەبارەی  2,300مەتر سێجا کە ڕۆژانە دابین دەکرێت.
وەکو قەبارەیەکی کاتی ،ڕێکخراوی یونیسێف دەستی کردووە بە دابین کردنی تانکەری ئاو (تەنها بۆ مەبەستی ئاوی خواردنەوە) بۆ ئەو
الدێیانەی کە زۆرترین زیانیان پێگەیشتووە لە تەلکێف ،تەلەسقۆف و قوەیسات لە ڕێگەی بیرێکی قوڵ لە شەالالت لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ.
لەو کاتەوەی ٢١ی کانوونی دووەم ٧١ ،الدێ ،لەوانە تەلکێف و ئەل حقول ،لەگەڵ خەمالندنێکی  11,467کەس کە لەوێن ،بیریان تێدایە
و دەستنیشان کردن لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ لە پڕۆسەدایە.
نزیکەی  52,613شوێنی ئامادەکراوی تەوالێت و حەمام ئامادەکراون لەسەرانسەری خێوەتگەکان و شوێنە تەنگەتاویەکان و  564شوێن
لە شوێنە کاتیەکانی گواستنەوەی ئاوارەکان ،بۆ خزمەتکردنی ئەگەری  319,062ئاوارە.
چەسپکردنی تۆڕی ئاوی بۆڕی بۆ یەکەم  2,100شوێن لە شوێنی تەنگەتاوی حاج عەلی کە لە لەسەدا 100ی تەواوکراوە ،و ئێستا
کاردەکات بۆ پڕکردنەوەی داواکاریەکانی ئاوی خواردنەوەی  2,100شوێن.

بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:





پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ نۆژەنکردنەوەی ووێستگەکانی چارەسەرکردنی ئاو بە خێرایی پێویستە تاکو ڕێگە بە هاوکاران بدات کە ئاوی
هەڵگیراوی بەردەوام بگێننە شوێن.
کێشە بەرچاوەکانی کە پەیوەندیان هەیە بە ئاسانکاریەکانی ئاو و خاوێن کردنەوە لە ناو قوتابخانەکان ڕاپۆرتکراون لەو ناوچانەی کە تازە
دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ .گروپەکە بە دوای هاوکاران دەگەڕێت بۆ دڵنیابوون لەوەی کە چاککردنەوەی
بەخێرایی هەیە بۆ تەوالێت و حەمامەکان.
کۆکردنەوەی زبڵ و خاشاك و فڕێدانی بەسەالمەتی بریتین لە کێشە بەرچاوەکان لە ناو ڕۆژهەاڵتی موسڵ .گروپەکە لە گفتوگۆدایە بۆ
دەستنیشانکردنی هاوکاران تاکو بەرپرسیارێتیەکانی لە ئەستۆبگرن بۆ بەڕێوەبردنی پاشماوە.
هاوکاران دووچاری کێشەکان دەبنەوە لە شوێنی تەنگەتاوی حاج عەلی ،شوێنی فراوانکراوی تەنگەتاوی بنکەی ئاسمانی گەیارە و
خێوەتگەی حەمام عەلیل بەهۆی بەردەوامی باران ،کە زیانی بە خێرایی ئیش و کار گەیاندووە.

پاراستن
پێویستیەکان:

410,238

 بەردەوامیدان بە خەسڵەتی مەدەنی شوێنەکانی ئاوارەبوون بریتی یە لە پێویستیەکی گەورە لە ناو هەندێك لە
خێوەتگەکان لە باشوری شاری موسڵ.
 خێزانەکان لە ژێر فشاربوون بەهۆی بارودۆخەکان کە زیانیان گەیاندووە بە کەرامەتیان و هەستی
سەالمەتیان .هەروەها پێویستیەك هەیە بۆ زیادکردن لە دابین کردنی فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی و
کۆمەاڵیەتی .هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی بۆ خێزانەکان پێویستە زیاتر بکرێت بە تایبەتی لە ناو
خێوەتگەی حەمام عەلیل.
 زیادکردنی خزمەتگوزاریەکان بۆ ئەو کەسانەی کە زۆر زیانیان پێگەیشتووە ،بەتایبەتی بۆ کەسە بەتەمەنەکان ،پێویستیە ئەنجام بدرێن بە
زووترین کات کە دەکرێت لە ناو خێوەتگەکانی کە لە ڕۆژئاوای موسڵ ئاوارەکان وەردەگرن.
 پێویستیەکی بەهێز هەیە بۆ ڕێگری کردن لە جیابوونەوەی خێزان لە شوێنەکانی پشکنین و شوێنەکانی کاتی گواستنەوەی ئاوارەکان و
پاراستنی شادبوونەوەی خێزان لە ماوەی جوالنەوەکان .کارەکان بۆ ڕێگری کردن لە جیابوونەوەی خێزان پێویستە بەهێز بکرێت.
 ژمارەیەکی گەلێك زۆری منداڵە تازە لەدایكبووەکان پێویستیان بە بڕوانامەی لەدایكبوون و کوتانە.
کەس هاوکاری پاراستنیان
وەرگرتووە لەوەتەی ٧١ی
تشرینی یەکەم

.
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پێویستیەك هەیە بۆ پەروەردە لەسەر مەترسی مین ،هەڵسەنگاندنەکانی ماددە تەقەمەنیە ژەهراویەکان و پاککردنەوەی ئەو ناوچانەی کە تازە
دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت.

بەهاناوەچوون:













لەو کاتەوەی ٧١ی تشرینی یەکەم 410,238 ،کەس لەالیەن هاوکارانی پاراستنەوە هاوکاری کراون.
32هەڵسەنگاندنی بەپەلەی پاراستن ئەنجام دراون لەو کاتەوەی ٧١ی تشرینی یەکەم لە دامەزراوەکانی ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەکان.
هاوکاران بەدواداچوون دەکەن لەسەر پێشنیارەکانی هەڵسەنگاندنەکانی بەپەلەی پاراستنی هەفتەی ڕابردوو کە ئەنجام دران لە حەمام عەلیل و
بەزویە.
لەو کاتەوەی ٧١ی تشرینی یەکەم،نزیکەی  21,146کەس هاوکاری کراون بە پێدانی هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی گشتی و 13,611
حالەت لەالیەن تیمە گەڕۆکەکانی پاراستنەوە ڕەوانەکراون بۆ هاوکاری تایبەت.
لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە 295 ،منداڵ لەوانە  165کچ و 130کوڕ هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە ،و  297منداڵ کە
دەکاتە  177کچ و 115کوڕ فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە .بەمەش کۆی گشتی ژمارەی منداڵەکان کە هاوکاری
دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە لەو کاتەوەی ٧١ی تشرینی یەکەم دەگاتە  47,722منداڵ کە دەکاتە (23,107کچ و 24,615کوڕ) و
ئەوانەشی کە فریاگوزاری سەرەتایی هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە دەگاتە  51,869منداڵ کە دەکاتە (24,924کچ
و 26,940کوڕ) .
 68منداڵی بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە خانەوادەکانیان کە دەکاتە (29کچ و 39کوڕ) لە هەفتەی ڕابردوودا تۆمارکرابوون ،بەمەش کۆی گشتی
دەگاتە 1,227منداڵ کە دەکاتە (497کچ و 730کوڕ) لەو کاتەوەی ٧١ی تشرینی یەکەم .نزیکەی 17منداڵی بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە
خانەوادەکانیان کە دەکاتە (5کچ و 12کوڕ) دووبارە لەگەڵ خێزانەکانیان بەیەکتری شادکراونەتەوە ،بەمەش کۆی گشتی دەگاتە  693منداڵ کە
دەکاتە (311کچ و 382کوڕ) لەو کاتەوەی ٧١ی تشرینی یەکەم بەیەکترشادبوونەتەوە.
 64منداڵ کە دەکاتە ( 33کچ و  31کوڕ) کە نیگەرانیەکانی پاراستنیان هەیە ڕەوانەکراون بۆ خزمەتگوزاریە تایبەتەکان ،بەمەش کۆی گشتی
دەگاتە  3,633منداڵ کە دەکاتە ( 1,457کچ و  1,865کوڕ) لەو کاتەوەی ٧١ی تشرینی یەکەم.
لە ماوەی ئەم هەفتەیە901 ،ئافرەت و 639کچ و  108کوڕ و  187پیاو هاوکاری کراون بە پێدانی زانیاری لەبارەی توندوتیژی لەسەر
بنەمای ڕەگەزی ،کەمکردنەوەی مەترسی توندوتیژی و ئەو خزمەتگوزاریانەی کە بەرجەستەن لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی.
خزمەتگوزاریەکان دابین کراون لە ڕێگەی  ١سەنتەری ئافرەتان و تیمە گەڕۆکەکانی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی 297 .کچ و 2کوڕ
و  634ئافرەت هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتیان وەرگرتووە یان ڕاوێژیان وەرگرتووە لەسەر قەیران .نزیکەی  96پێداویستیەکانی ئافرەتان
لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی دابەشکرابوون لەگەڵ زانیاری لەسەر خزمەتگوزاریەکانی کە بەرجەستەن لەبارەی توندوتیژی
لەسەر بنەمای ڕەگەزی .نزیکەی  124کچ و  166ئافرەت لە ئەندامانی کۆمەڵگا مەشقیان پێکراوە لەسەر ڕێگەگرتن لەبارەی توندوتیژی
لەسەر بنەمای ڕەگەزی یان ڕەوانەکراون .حەوت ووردبینی سەالمەتی ئەنجام درابوون بۆ دەستنیشانکردنی مەترسیەکانی ئاستی شوێن لەبارەی
توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی و بانگەشەکردن بۆ ژینگەیەکی باشتری پاراستن بۆ ئافرەتان و کچان.
هاوکارانی کاری مین هەڵگرتنەوە بەردەوامن لە گەیاندنی پەروەردە لەسەر مەترسی مین ،کە هاوکاری گەیاندۆتە  57,718کەس لەو کاتەوەی
٧١ی تشرینی یەکەم و پاککردنەوەی لەناو خودی باکور و ڕۆژهەاڵت .لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا ،هەڵسەنگاندنەکانی هەڕەشە و کاریگەری
 ٧٧قوتابخانە ئەنجام درابوون لە قەزای گەیارە و لە دوو الدێ :لە ئەل ڕەشە و منارەت شەبە ،لە حەمدانیە .ئەوەی دواترینیان سێ قوتابخانەی
دەستنیشان کردووە و یەك سەنتەری تەندروستی گشتی کە پێویستی بە کارکردن و پاککردنەوەیەم کە ئەنجام درابوو.

بۆشاییەکان و



ڕێگریەکان:

نەبوونی پۆلینێکی ڕەگەز بۆ تەوالێت و حەمامەکان لە ناو هەندێك لە خێوەتگەکان و هەروەها نەبوونی ڕووناککەرەوەی کاتی شەو بە تایبەت بۆ
شوێنەکانی ئافرەتان و کچان کە ئەمەش مەترسی لەسەریان دروست دەکات بۆ توندوتیژی سێکسی.
توانای زیاتر پێویستە بۆ دڵنیابوون لە بەڕێوەبردنی چڕوپڕی حاڵەتی مندااڵنی بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە خانەوادەکانیان.

پەروەردە
پێویستیەکان:


لە نێوان ئەو کەسانەی کە ئاوارەبوون 92,215 ،منداڵ بریتین لەو مندااڵنەی کە تەمەنی قوتابخانەیان هەیە
لەو ژمارەیە  ٠٠لەسەدای ئەو مندااڵنە بریتین لەوانەی ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ و  54,681منداڵ لە ئێستادا
دەستیان ناگات بە هیچ جۆرێکی پەروەردە .ئەم ژمارانە بە خێرایی زیاد دەکەن هەروەك ئاوارە تازەکان
بەردەوام لە ڕۆژئاوای موسڵەوە ڕادەکەن.

36,534
لە کوڕان و کچان
ناونووسکراون بۆ خوێندن لە
ناو 25لە ژینگەکانی
فێربوونی کاتی

بەهاناوەچوون:


لە هەفتەی ڕابردوودا 3,695 ،منداڵ ( ٨١لەسەدای کچانن) هاوکاریان وەرگرتووە بۆ دەستپێکردنەوەی پەروەردەیان دوابەدوای ئاوارەبوونیان
لە موسڵ .زۆرینەی ئەو مندااڵنە ناونووسکراون لە ژینگەکانی فێربوونی کاتی کە تازە تەواوکراون لە حەمام عەلیل .هەرچەندە ،ناونووسینەکان
بەردەوامە لە بەرنامەکانی پەروەردە لە ناو خێوەتگەکانی نەرگیزلە ٧و خازر M1و حەسەن شام  M2و حاج عەلی و بنکەی ئاسمانی گەیارە و
جەدعە و شوێنە تەنگەتاویەکان.
.
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هەمووی بەسەریەکەوە دەگاتە 36,534 ،منداڵی ئاوارە کە دەکاتە (19,268کوڕ و 17,266کچ) بەشداری دەکەن لە بەرنامەکانی پەروەردە لە
ناو ژینگەکانی فێربوونی کاتی لە خێوەتگەکانی خازر و حەسەن شام و جەدعە و زێلکان و نەرگیزلە ٧و قەیماوە ،و لە گەڕەکی قادسیەی
ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵ.
بۆ باشترکردنی جۆرێتی پەروەردە ،هاوکاران ماددەکانی فێرکردنیان دابین کردووە بۆ  2,347منداڵ کە دەکاتە ( ٠٢لەسەدای کچانن).
نۆ لە ئاسانکارانی پەروەردە ،لەوانە سێ لە ڕەگەزی نێر و شەش لە ڕەگەزی مێ ،دامەزرابوون و مەشقیان پێکراوە لەسەر پەروەردە لە ناو
تەنگەتاویەکان لە ناو حەمام عەلیل .ئاسانکاران پاداشت دەکرێن بۆ گووتنەوەی وانە و بۆ هاوکاریان لە پڕۆسەی فێربوون لە ناو خێوەتگەکە.
دوابەدوای ڕێککەوتن بۆ دەستپێکردنی پەروەردەی فەرمی لە ناو دامەزراوەکانی خێوەتگە 3,000 ،منداڵ ناونووسکراون لە ناو خێوەتگەی
خازر و  3,915منداڵ کە دەکاتە ( ٠٠لەسەدای کچانن) تاوەکو ئێستا ناونووسکراون لە ناو خێوەتگەکانی حەسەن شام  U3و حەسەن شام .M2
ناونووسکردنە هاوشێوەکان لە ژینگەکانی تری فێربوون تەواوکراون لە قەیماوەش لە ڕێگادایە.

بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:





شوێنی پەروەردەی ناتەواو تەرخانکراوە لە ناو خێوەتگە تازە پالن بۆدانراوەکان بۆ ئاوارەبوونی ڕۆژئاوای موسڵ ،لەوانە ئەل سەالمیە و
حەسەن شام .U2
دانیشتنەکان لەسەر پەروەردەی مەترسی مین بەپەلە پێویستن لە ناو قوتابخانەکانی کە تازە دووبارە دەرگاکانیان کراونەتەوە و لە ناو ژینگەکانی
فێربوونی کاتی خێوەتگە ،بەتایبەتی لە حەمام عەلیل ،کە زۆر نزیکە لەو پارچە زەویەی کە بەهۆی تەقەمەنیە نەتەقێندراوەکانەوە پیسبووە.
هاوکاری بەردەوام پێویستە لەالیەن هاوکارانی کاری مین هەڵگرتنەوە بۆ پشکنین و پاککردنەوەی ڕۆژهەاڵتی موسڵ و قوتابخانەکانی گەیارە لە
تەقەمەنیە نەتەقێندراوەکان.
بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی نەینەوا هێشتا ناتوانێت مووچەی مامۆستا فەرمیەکان بدات بۆ کارکردن لە ناو هەموو قوتابخانە ڕەشماڵەییە
فەرمیەکان کە لە ناو خێوەتگەکان داواکراون.

کەل و پەلەکان
شوێنی کۆگای باو کە بەرجەستەیە:









شەست و شەش لەسەدا بە قەبارەی  30,489مەتر سێجا لە شوێنی کۆگای باو لە ئێستادا بەرجەستەیە.
لەو کاتەوەی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی موسڵ ،قەبارەی  42,889مەتر سێجای کۆمەکی کەل و پەل ،کە
هاوتایە بە  8,480مەتر تەن ،بە ناوی  33ڕێکخراوی مرۆییەوە ڕادەستکراوە.
ئاسانکاریەکانی کۆگای باو لە حەمام عەلیل فراوانکراوە لە هەوڵێکدا بۆ پڕکردنەوەی پێویستیە زیادبووەکان لەالیەن ڕێکخراوە مرۆییەکانەوە کە
لە ناوچەکە کارەکان بەڕێوە دەبەن .چوار یەکەی گەڕۆکی کۆگا دانراون لە شوێنی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ،کە شوێنی  1,020مەتر
دووجا دابین دەکات .سێ یەکەی تری کۆگای گەڕۆك دانراون بۆ دابین کردنی کۆگایەکی تری مرۆیی بە قەبارەی  880مەتر دووجا.
هەڵسەنگاندنێکی شوێن لە ڕۆژی ٧٨ی ئاداردا ئەنجام درا بۆ کۆتا هێنان بە پالنەکان بۆ کۆگای باو لە ناو خێوەتگەکانی نەرگیزلە  ٧و ٢و
زێلکانی تازە.
کاری سەر زەوی تەواوکراون لە زومار ،و دوو یەکەی کۆگای گەڕۆك بە قەبارەی ( 480مەتر دووجا) دادەنرێت لە هەفتەی داهاتوودا و
بەڕێوەدەبردرێت لەالیەن هاوکارێکی ڕێکخراوی ناحکومی بە ناوی گروپی کەل و پەلەوە .ئەمەش ،بە شێکە ،لە کاری جێگرتنەوەی بنکەکەی
قوەینات ،کە بەهۆی ئەنجامی داخستنی لە ٠٧ی ئاداری .٢١٧١
گروپەکە قەرزی دوو یەکەی کۆگای گەڕۆك دەدات بە دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی بۆ هاوکاری کردنی دابەشکردنەکان لە خاڵی پشکنینی ئەل
عەقرەب (دووپشك) ،لەو شوێنەی کە ژمارەیەکی زیاتری ئاوارەکان پێدا تێدەپەڕن لەو کاتەی کە لە ڕۆژئاوا و باشوری موسڵ ڕادەکەن.
لە کەل و پەلی ناخۆراکی
لەم هەفتەیە ڕادەستکراوە

بۆشاییەکان و


 2,226مەترسێجا

ڕێگریەکان:

هیچ شتێكی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت.

پەیوەندیە فریاگوزاریەکان
بەهاناوەچوون:




گروپی کەل و پەل کاروانێکی هەڵسەنگاندنی بۆ حەمام عەلیل ئەنجام داوە لەگەڵ هاوکارەکەی کە ڕێکخراوی
تیلیکۆمس سانس فڕۆنتیرسە و تیمی پرۆگرامی خۆراکی جیهانی سکۆپ بۆ دەستنیشانکردنی پێویستیەکان لە
ناو خێوەتگەکان ،نووسینگەکانی ڕێکخراوی ناحکومی ،و ئەگەری شوێنێکی بنکەی مرۆیی.
گروپی پەیوەندیە فریاگوزاریەکان لەگەڵ هاوکارەکەی کۆبوویەوە بۆ ئەگەری دانانی بنکەیەکی مرۆیی لە
حەمام عەلیل ،و لە توانای دایە بۆ دابین کردنی مۆلیدەکان ،ڕادیۆ و هاوکاری کردن بە تەکنەلۆجیای زانیاری.

ڕۆژانە
هاوکاری کردن بۆ ڕێکخراوە
ناحکومیەکان بە هاوکاری
کردنی ژێرخانی پەیوەندییە
مرۆییەکان

.
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بۆشاییەکان و ڕێگریەکان:


هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لەبارەیەوە بکرێت.

هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان
بەهاناوەچوون :



ڕۆژانە
بەدواداچوونی ئاوارەبوون لە
موسڵەوە لەوەتەی ٧١ی تشرینی
یەکەم

لە ماوەی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتەدا ،سەنتەری زانیاری ئاوارەکانی عێراق  171پەیوەندی تەلەفۆنی ئەنجام
داوە کە پەیوەندیان بە موسڵەوە هەبوو .نزیکەی  80لەسەدای پەیوەندیەکان لەالیەن پیاوانەوە ئەنجام درابوون
و  20لەسەدا لەالیەن ئافرەتانەوە ئەنجام درابوون .چوار پۆلینی هەرە سەرەکی پەیوەندیەکان ئەنجام درابوون
بۆ پرسیارکردن لەبارەی هاوکاری خۆراك ( 34لەسەدای پەیوەندیەکان) و دوابەدوای ئەویش پرسیارەکان لەبارەی خزمەتگوزاریە
پەیوەندیدارەکان بە حکومەت کە دەکاتە ( 19لەسەدا) ،هاوکاری کردن بە پارەی کاش ( 15لەسەدا) ،و پاراستن ( 11لەسەدا) .لە کۆی گشتی
ژمارەی پەیوەندیەکان کە ئەنجام دراون 60 ،لەسەدای لەالیەن ئەو ئاوارانەی ئێستاوە ئەنجام درابوون 32 ،لەسەدای پەیوەندیەکان لەالیەن
ئاوارە گەڕاوەکان ،و  8لەسەدای پەیوەندیەکان لەالیەن ئەندامانی کۆمەڵگاوە ئەنجام درابوون.

بۆشاییەکان و ڕێگریەکان :
● هیچ شتێکی بەرچاو نیە تاکو ڕاپۆرتی لە بارەیەوە بکرێت.

هەماهەنگی کردنی گشتی
تیمێکی ڕاوێژکاری بااڵ کە پێك دێن لەوانە حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان و کەسایەتی سەربازی و ڕێکخەری مرۆیی بە
بەردەوامی کۆدەبنەوە بۆ بەڕێوەبردنی کێشە ستراتیجیەکانی مرۆیی .تیمی ڕاوێژکاری بااڵ دڵنیایی دەدات لە تەواوی هەماهەنگی لە نێوان هەموو
هاوکارانی کاروباری مرۆیی لە بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ موسڵ .خانەیەکی تەنگەتاوی کە پێك دێن لە سەرکردەی گروپی ئاژانسەکانی کە لە
بەهاناوەچوون بۆ موسڵ کاردەکەن و کە لەالیەن ڕێکخەری مرۆیی سەرکردایەتی دەکرێن و هەفتەی دوو جار کۆدەبنەوە بە گوێرەی پێویست .تیمی
مرۆیی لە وواڵت وەكو پێکهاتە ستراتیجیەکەی هەماهەنگی دەمێنێتەوە لە نێوان نەتەوە یەکگرتووەکان و هاوکارانی ڕێکخراوی ناحکومی بۆ
سەرپەرشتی کردنی بەهاناوەچوونی مرۆیی لە عێراق .ئۆچا سەنتەرێکی ئۆپەڕاسیۆنی مرۆیی لە هەولێر دامەزراندووە .چوارچێوەیەکی هەماهەنگی
مرۆیی مەدەنی – سەربازی نەتەوە یەکگرتووەکان ئاسانکاری دەکات بۆ دەستگەیشتی مرۆیی ،پاراستنی هاوواڵتیان و ئەمن و ئاسایشی کارمەندانی
فریاگوزاری مرۆیی.

ئەو دیوی قەیرانەکە
توندوتیژی فراوان و ملمالنێ ی چکداری لە عێراق لە مانگی کانوونی دووەمی ٢١٧٨سەری هەڵدا .لە سەرەتادا لەسەر پارێزگای ئەنبار ،لەگەڵ شارەکانی ڕومادی و فەللوجە جەختی کردەوە کە بە
شێوەیەکی تایبەت زیانیان پێگەیشت ،توندوتیژیەکە و کاریگەریەکەی بە خێرایی تەشەنەی کرد ،کە بووە هۆی ئاوارەکردنی زیاتر لە  ٠١١١١١کەس لە مانگی ئایار .لە مانگی حوزەیرانی ،٢١٧٨
داعش  ،بەیەکەوە لەگەڵ گروپە چەکدارەکان ،هێرشیان کرد و کۆنتڕۆڵی دووەم گەورەترین شاری عێراقیان کرد موسڵ ،بەشێکی زۆری باکوری عێراق ،لەوانە پارێزگاکانی ناوچەکانی دیالە و
کەرکوك و نینەوا و سەاڵحەددین .ئەمەش بووە هۆی بەردەوامی ملمالنێ ی چەکداری ،ئاوارەبوونی بەلێشاوی ناوخۆیی ،پێشێلکردنەکانی ڕاستەقینە و سیستەماتیکی پاراستنی هاوواڵتیان و مافە
سەرەتاییەکانی مرۆڤ ،پچڕاندنی دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان ،و کۆت و بەندی خراپ لەسەر کۆمەڵگا خانەخوێکان .وەك دەرەنجامێك ،عێراق لە ئێستادا دووچاری یەکێك لە
گەورەترین قەیرانە مرۆییەکان دەبێتەوە لە جیهان ،لەگەڵ زیاتر لە  ٧١ملیۆن کەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە .زیاتر لە  ٨ملیۆن عێراقی لە ناوخۆ ئاوارەبوون بەهۆی توندوتیژی لەوەتەی
کانوونی دووەمی  .٢١٧٨لەو ژمارەیە ٠ ،ملیۆن کەس لە ئێستادا ئاوارەبوون لە  ٠،١١١شوێن لەسەرانسەری وواڵت.

بۆ زانیاری زیاتر ،تکایە پەیوەندی بکەن بە:
ڕێبەر جافjaffr@un.org ،
بۆ زانیاری زیاتر ،تکایە سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکەن www.reliefweb.int :
بۆ زیادکردن یان البردن لە لیستی ئیمەیڵhttp://bit.ly/2dDYK3D :
Disclaimer: This document is subject to availability of data at the time of circulation. The context is evolving and the above information is subject to constant
change.
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