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ڕاگەیاندنی هاوبەشی پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی  ٢٠١٩و پالنی مرۆیی حکومەتی عێراق
لە ڕۆژی ٢٩ی نیسانی  ، ٢٠١٩کۆمەڵگای مرۆیی لە عێراق و حکومەتی عێراق کۆنفڕانسێکی هاوبەشیان ئەنجامدا تاکو بە
فەرمی پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی  ٢٠١٩ڕابگەێنن ،بە هاوتەریبی لەگەڵ پالنی مرۆیی ٢٠١٩ی حکومەتی عێراق.
ئامادەبووان لەوانە وەزیران ،ئەندامانی پەرلەمان،
دیپلۆماتکاران ،نوێنەرانی نەتەوە یەکگرتووەکان و
ڕۆژنامەنووسان .ووتبێژان لەوانە سکرتێری گشتی
ئەنجومەنی وەزیران ،حمید نعیم ئەلغازی؛ کەریم سنجاری،
وەزیری ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان؛ و ئەیمەن
غەریب ،هەماهەنگیکاری مرۆیی.

ژمارەکان

لە درێژەی ووتەکانیدا ،بەڕێز .غەریب تیشکی خستە سەر
هۆکارەکانی بەردەوامی ئاوارەبوونی نزیکەی  ١.٧ملیۆن
عێراقی ،لەوانە خانووە زیان پێگەیشتووەکان یان خانووە
ڕووخاوەکان ،تەقەمەنیە نەتەقێندراوەکان ،نەبوونی ئاسایش،
بزربوونی بەڵگەنامەکانی ناسنامە ،یان نەبوونی
خزمەتگوزاریەکان و ئیش و کار لە شوێنەکانی زێدی خۆیان.
بەڕێزیان تێبینیان کرد کە چۆن پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی
 ٢٠١٩یارمەتیدەر دەبێت لە دەستنیشانکردنی هەندێك لەم
کێشانە ،لەو کاتەی کە پالنەکە لەسەر بنەمای داتا و زانیاری
چڕوپڕە کە کۆکراوەتەوە لە ماوەی هەڵسەنگاندنی
پێویستیەکانی سەرتاپای وواڵت لەالیەن هاوکارانی مرۆیی لە ماوەی چەندین مانگ لە ساڵی  .٢٠١٨پالنەکە ئامانجی بریتی یە
لە گەیاندنی هاوکاری بە ئامانجکراو بۆ  ١.٧٥ملیۆن عێراقی لە  ٣٠قەزا کە بارودۆخەکان لەبەرچاو گیراون کە زۆر خراپ
بن.
هەماهەنگیکاری مرۆیی بەڕێز ئەیمەن غەریب ،سەرچاوەی وێنە:
لەالیەن UNAMI

هەڵمەتی کوتان لە دژی ئیفلیجی دەستی پێکرد
لە ڕۆژی ٧ی نیسانی  ،٢٠١٩وەزارەتی تەندروستی عێراق ،ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی و ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن هەڵمەتێکی سەرتاسەری وواڵتیان بۆ هەفتەیەك ڕاگەیاند لە دژی ئیفلیجی .تیمە تەندروستیەکان ماڵ
بە ماڵ گەڕاون بۆ دڵنیابوون لەوەی کە مندااڵنی بە ئامانجکراو کوتانیان وەرگرتووە ،بەتایبەتی ئەو مندااڵنەی کە پێویستیان بە
هاوکاریە لەو شوێنانەی کە بە ئەستەم دەستیان پێدەگەێندرێت و کۆمەڵگا زۆرەملێکراوەکان وەکو کەسانی ئاوارەی ناوخۆ و
پەنابەران .لە ماوەی هەڵمەتەکە ،زیاتر لە  ٥.٨ملیۆن منداڵ لە خوار تەمەنی  ٥ساڵی لە  ١٨پارێزگا دەستیان پێگەیێندراون .هیچ
حاڵەتێکی ئیفلیجی تۆمارنەکراوە لە عێراق بۆ چەندین ساڵە؛ هەڵمەتە کاتیەکانی کوتان و بەرزکردنەوەی هۆشیاری بەشێکن لە
بەرنامەدانانی مرۆیی لە ناو وواڵت.

 ٦.٧ملیۆن

 #ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە
هاوکاریە

١.٧٥
ملیۆن

 #ئەو کەسانەی کە بە
ئامانجکراون بۆ هاوکاریکردنیان

 ٠.٥ملیۆن

 #ئاوارەکانی ناوەوەی خێوەتگە

٠.٥٥
ملیۆن

 #ئاوارەکانی کە لە دەرەوەی
خێوەتگەکان ژیان دەگوزەرێنن

 ٠.٢ملیۆن

 #ئەو کەسانەی کە زۆر
پێویستیان بە هاوکاریە لە ناو
کۆمەڵگا خانەخۆییەکان

 ٠.٥ملیۆن

 #ئاوارە گەڕاوەکان
سەرچاوە :پالنی بەهاناوەچوونی
مرۆیی ٢٠١٩

پاڵپشتی کردنی دارایی
پ الن ی ب ەه ان اوەچ وون ی م ر ۆی ی س ا ڵ ی
٢٠١ ٩

 $٧٠١ملیۆن دۆالر
داواکراوە بۆ ساڵی ٢٠١٩

 $٥٨.٩ملیۆن دۆالر
لە پاڵپشتی دارایی وەرگیراوە لە ڕۆژی ١٢ی
ئایاری ٢٠١٩
سەرچاوەhttp://fts.unocha.org
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ڕەشنووسی پالنی کرداری داڕێژراوە بۆ گەڕانەوەی عێراقیەکان لە ئەلهول
ئامادەکاریەکان بەردەوامن بۆ گەڕانەوەی هاوواڵتیانی عێراقی لە خێوەتگەی
ئەلهول بۆ ئاوارەکان لە باکوری ڕۆژهەاڵتی سوریا .زۆرینەی دانیشتوانی
خێوەتگەی ئەلهول لە باغوز ڕایانکردووە لە ڕۆژهەاڵتی سوریا لە ماوەی
هەڵمەتی توندی سەربازی لە دژی داعش .دانیشتوانی ئێستای خێوەتگەکە
نزیکەی  ٧٤.٠٠٠کەسە ٦٨.٠٠٠ ،کەسیان لەوەتەی مانگی کانوونی یەکەمی
 ٢٠١٨گەیشتوون ،و بارێکی بەرچاو دەخاتە سەر ئەو ژێرخانەی ئێستای
خێوەتگە .هەروەکو خەملێندراوە کە  ٣١.٠٠٠کەس لە ناو خێوەتگە بریتین لە
هاوواڵتیانی عێراقی؛ لەو ژمارەیە ٨٤ ،لەسەدا بریتین لە ئافرەتان و مندااڵن.
زۆربەی عێراقیەکان لە ناو ئەلهول نیشتەجێن پێشبینی دەکرێن کە
بگەڕێندرێنەوە بۆ عێراق .حکومەتی عێراق ئاماژەی بەوە کردووە کە هەر
گەڕانەوەیەکی ئاوارەکان بە شێوەیەکی سروشتی و خۆبەخشانە دەبێت.
هەرچەندە ،بە هەبوونی نیگەرانیەکانی ئاسایش لەالیەن حکومەت ،ئەگەری
دووبەرەکێی عێراقیەکان بەرەو ڕووی ئاوارە گەڕاوەکان ،و پێویستیە
بەرچاوەکانی مرۆیی ئاوارە گەڕاوەکان ،پێشبینی دەکرێت کە زۆرینەی ئەم
دانیشتوانە لە کاتی گەڕانەوەیان لە ناو خێوەتگاکان نیشتەجێ ببن.
نەخشەی تێڕوانینی شوێنی خێوەتگە

تیمی مرۆیی لە وواڵت پالنێکی کرداری ئامادەکردووە و باڵویکردوەتەوە بۆ
لەخۆگرتنی عێراقیە گەڕاوەکان لەناو خودی نزیکبوونەوەیەکی فرە خێوەتگە کە
داڕێژراوە لە ناو خێوەتگە مرۆییەکانی ئێستا لە پارێزگای نەینەوا.
بەرەنگاریەکان ڕووبەڕووی ژێرخانی ئێستا دەبنەوە لە – شوێنی خێوەتگە ،ڕەشماڵەکان ،ئاو و خاوێنکردنەوە و پاکوخاوێنی؛
ئەوەی کە زۆر داواکاری لەسەر بێت و بەرەنگاری ماوەی درێژی هەبێت بریتین لە بەرنامەدانانی جۆرێتی تەندروستی،
خۆراکدروستی ،پەروەردە ،هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی و پاراستن لەوەی کە حاڵەتەکە ئاڵۆز دەبێت .نەك هەر شەرعیەتی
لەبەرچاوگرتنی ئاسایشی ماوە کورت لە بارەی ئەم دانیشتوانە ،هەتا بۆچوونەکان بۆ دووبارە خستنە ناوەوەی کۆمەڵگا لە ماوەی
ناوەند و درێژ بە گشتی و بۆ مندااڵن بە تایبەتی پشت دەبەستێت بە جۆرێتی و چەندێتی ئەو هاوکاریەی کە پێیان دەدرێت .پالنەکە
ڕەشنووسکراوە لەگەڵ زانیاری لەالیەن ئاژانسە سەرەکیەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان و گروپەکان و پێویستی بە کاتێکی  ٢بۆ
 ٣مانگ دەبێت بۆ دامەزراندنی توانای پێویست بۆ لەخۆگرتنی تەواوی ئەم دانیشتوانە.

ئەم نەخشەیە تەنها بۆ مەبەستی زانیاریە .سنورەکان و ناوەکانی کە نیشان دراون ،و هێلکاریەکانی کە لەسەر ئەم نەخشەیە
بەکارهێندراون ،پشتڕاستی فەرمی نیە لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکان

ڕاپۆرتی سااڵنەی سندوقی مرۆیی عێراق بۆ ساڵی  ٢٠١٨باڵوکرایەوە
لە ڕۆژی ١٥ی نیسان ،ڕاپۆرتی سااڵنەی سندوقی مرۆیی عێراق بۆ ساڵی  ٢٠١٨باڵوکرایەوە .لە ساڵی
 ،٢٠١٨سندوقەکە بڕی  $٥٧ملیۆن دۆالری وەرگرت لەالیەن  ١٣کۆمەكبەخش ،و بڕی  $٣٦.٦ملیۆن
دۆالری تەرخانکرد بۆ هاوکاری کردنی  ٨٤پڕۆژە لە ڕێگەی  ٥٣هاوکاری مرۆیی .تەرخانکردنەکان ئەو
هاوکارانەی بە ئامانج گرت کە باشترین بژاردەن بۆ بەهاناوەچوونی زۆرترین پێویستیە گرنگەکان ،بە دڵنیابوون
لە پاڵپشتی کردنی دارایی ڕاستەوخۆ بۆ بەهاناوەچووانی سەرەکی تاکو بکرێت .زۆرینەی ( ٦٦لەسەدا)ی
پاڵپشتی کردنی دارایی  ٢٠١٨تەرخانکرابوو بۆ هاوکارانی دەرەوەی نەتەوە یەکگرتووەکان ٥٧ :لەسەدای
ڕێکخراوە نێودەوڵەتیە ناحکومیەکان ٩ ،لەسەدای ڕێکخراوە ناحکومیەکان ،و  ٣لەسەدای بۆ ڕێکخراوەکانی
خاچی سور و مانگی سور.
لە ڕێگەی ڕاگەیاندنی تەرخانکردنی ستاندەر لە ڕۆژی ١٥ی شوباتی  ،٢٠١٨بڕی  $٣٤ملیۆن دۆالری
ئەمەریکی تەرخانکرا بۆ هاوکاری کردنی  ٨٢پڕۆژەی ڕزگارکردنی ژیان لەالیەن  ٥٣لە هاوکارانی مرۆیی
لە سەرانسەری  ١٢کەرت ی مرۆیی چااڵك لە ناو عێراق .گروپەکانی پاراستن ،تەندروستی ،پەناگەی
تەنگەتاوی ،کەل و پەلی ناخۆراکی ،و هاوکاری کردن بە پارەی کاش بۆ فرە مەبەست زۆرترین
تەرخانکردنیان وەرگرتووە .پڕۆژەکانی ژێر ئەم تەرخانکردنە بە ئامانجە کە دەستی بگاتە  ٣.٣ملیۆن کەس لەوانە بە پێدانی
هاوکاری مرۆیی .بە گوێرەی دابەش بوونی جیوگرافی دانیشتوانی کە پێویستیان بە هاوکاریە کە بە ئامانج کراون لە پالنی
بەهاناوەچوونی مرۆیی ،و ستراتیجی تەرخانکردن کە هاوکاری لەپێشینەی داوەتە ئەو ناوچانەی کە بەئەستەم دەستیان
پێدەگەێندرێت ،زۆربەی ئەم پاڵپشتیە داراییانە هاوکاری چااڵکیەکانی کردووە لە پارێزگاکانی نەینەوا ،ئەنبارو سەاڵحەددین و
کەرکوك.
لە ڕێگەی ڕاگەیاندنی تەرخانکردنی یەدەگ لە مانگی تشرینی یەکەمی  ،٢٠١٨سندوقی مرۆیی عێراق بڕی  $٢.٦ملیۆن
دۆالری ئەمەریکی تەرخانکرد بۆ هاوکاری کردنی دووەم قۆناغی هەڵمەتی کوتانی سەرتاسەری وواڵت لە دژی سۆریکە دوای
باڵوبوونەوەی نەخۆشی سۆریکە کە زیانی بە ئاوارەکان و کۆمەڵگا خانەخۆییەکان گەیاند .ئەو چااڵکیانەی کە پاڵپشتی دارایی
کراون لەوانە مەشقپێکردنی کارمەندانی کوتان ،گواستنەوە و دابەشکردنی دەرزیەکان ،چاودێری کردنی دوای هەڵمەتەکە ،و
چااڵکیەکانی جولەپێکردنی کۆمەاڵیەتی جێبەجێکراون لەالیەن دوو لە ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان ،کە بەسەریەکەوە ٩.٣
ملیۆن کەس بە ئامانج دەگرێت لە هەشت پارێزگای عێراق.
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هەڵدانەوەی گۆڕە بەکۆمەڵەکان لە سنجار بەردەوامن
لە ماوەی مانگی نیسانی  ،٢٠١٩ڕێکخراوی ( UNITADتیمی لێکۆڵەرەوەی نەتەوە یەکگرتووەکان
بۆ پەرەپێدانی بەرپرسیارێتی لە بەرامبەر تاوانەکانی کە ئەنجام دراون لەالیەن داعش) و
بەڕێوەبەرایەتی هەڵدانەوەی گۆڕی بەکۆمەڵی سەر بە حکومەتی عێراق هەماهەنگی کرد لەبارەی
هەڵدانەوەی گۆڕەکان کە دەکەوێتە الدێ ی کۆجۆ ،لە هەرێمی سنجار ،لە نەینەوا.
بەڵگەکان وا نیشان دەدەن کە بە سەدان الدێنشین لە کۆجۆ ،پیاوان ،کوڕانی هەرزەکار ،و ئافرەتان
کە گومانی کوشتنیان لێ دەکرێت لەالیەن داعش لە مانگی ئابی  ،٢٠١٤لەو کاتەی زیاتر لە ٧٠٠
ئافرەت و منداڵ ڕفێندرابوون .ئافرەتان و کچانی سەرووی تەمەنی  ٩ساڵی کە زۆرەملێیان لێکراوە
ببنە کۆیلەی سێکسی ،کە ئازاری گەلێك زۆریان چەشتووە لە پێشێلکاری جۆراوجۆر؛ کوڕانی
سەرووی تەمەنی  ٧ساڵی دەگوترێت کە بە زۆررەملێ هێندراونەتە ناو ڕیزەکانی شەڕ وەکو بەشێك
لە داعش .بەڕێوەبەرایەتی گۆڕە بەکۆمەڵەکان و بەڕێوەبەرایەتی یاسایی پزیشکی لە ژێر وەزارەتی
تەندروستی عێراق سەرکرایەتی کرد لەسەر هەڵدانەوەی گۆڕەکان بە هەبوونی بەڵگەنامە.
ڕێکخراوی  UNITADبەشداری کردووە بە هاوکاری تەکنیکی ،یاسایی و پزیشکی.
کۆجۆ ،هەرێمی سنجار ،نەینەوا ،سەرچاوەی وێنە :لەالیەن ڕێکخراوی
UNITAD

دەسەاڵتداران لە نەینەوا دەگەڕێن بەدوای کاریگەری زیاتر لە چااڵکی مرۆیی
لە سەرەتای مانگی نیسانی  ، ٢٠١٩دەسەاڵتدارانی حەمدانیە ڕێنماییەکانیان دەرکرد بۆ ئەو ڕێکخراوە ناحکومیانەی کە لەو هەرێمە کاردەکەن ،داوایان کرد کە
ڕێکخراوەکان لیستێكی ستافیان ئامادە بکەن کە لە حەمدانیە کاردەکەن (لە پارێزگای نەینەوا) و بەردەوام هەواڵی تازەیان پێبدرێت لەبارەی دامەزراندنی ستافی نوێ.
هەروەها ئەوان پەلەیان کرد لە ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ دڵنیابوون لەوەی کە  ٥٠لەسەدای ستافی ئەوان دابمەزرێن لە حەمدانیە .لە بەدواداچوون بۆ ئەم پرسە،
نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی کۆبوویەوە لەگەڵ قائیمقامی حەمدانیە و قائیمقامێکی تری ناوخۆیی لە ڕۆژی ٢٣ی نیسان .هەردوو
دەسەاڵتداران نیگەرانیان دەربڕی لەبارەی ئەوەی کە هەڵسەنگاندنەکان هەماهەنگراو نەبوون کەلەالیەن چەندین ڕێکخراوەوە ئەنجام درابوون و تێببینی ئەوەیان کرد کە ئەو
زانیاریانە بۆ چ مەبەستێك بەکا رهاتوون ،هەروەها نیگەرانیەکانی پەیوەندیدار بە ئاسایشیش .لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەوان نیگەرانیان دەربڕی لەبارەی نەبوونی ڕاوێژە لەگەڵ
دەسەاڵتداران لە پالندانانی بەهاناوەچوون و پێشنیازی ئەوەیان کرد کە ئەوان کار دەکەن بۆ گشتاندنی بەرنامەدانانی ڕێکخراوی ناحکومی و ئامانجکردنی سوودمەندبووان
بۆ دڵنیابوون لەوەی کە هاوکارانی مرۆیی بەهانای ئەو پێویستیانەوە بچن کە دەسەاڵتداران دەستنیشانیان کردوون.
لە بەهاناوەچوون ،نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی پڕۆسەکانی پێکهاتەی بەهاناوەچوونی مرۆیی و پالندانانی مرۆیی ڕوونکردۆتەوە کە
بەرنامەکانی بەهاناوەچوونی مرۆیی لەسەر بنەمای پێویستیەکانە کە لە ڕێگەی هەڵسەنگاندنەکان دەستنیشانکراون .نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی
کاروباری مرۆیی ڕوونکردنەوەکانی دابین کردووە لەسەر پڕۆسەکانی هەڵسەنگاندن و بۆچی پێویستن بۆ بەدواداچوون لەگەڵ گروپەکان و گروپی کاری هەڵسەنگاندن بۆ
دڵنیابوون لەوەی کە باشتر هەماهەنگیکراون ،و دەسەاڵتداران پێیان ڕاگەێندراوە کەی و چۆن و لەالیەن کێ ئەم هەڵسەنگاندنانە ئەنجام دراون .هەروەها نووسینگەی نەتەوە
یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی پابە ندە بە بەشداری پێکردنی بەرهەمەکانی زانیاری گشتی بەرجەستەکراو لەوانە تێڕوانینی پێویستیە مرۆییەکان ،پالنی
بەهاناوەچوونی مرۆیی ،کێ ،چی و لە کوێ و تۆماری هەڵسەنگاندن لە نێوان ئەوانی تر لەگەڵ دەسەاڵتداران .هەروەها نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی
کارو باری مرۆیی بەشداری دەکات لە کۆبوونەوەی مانگانەی هەماهەنگی ڕێکخراوە ناحکومیەکان کە سەرکردایەتی دەکرێن لەالیەن قائیمقامی حەمدانیە هەروەها
بەردەوامیدان بە پەیوەندیەکان لەگەڵ دەسەاڵتداران لەسەر بنەمایەکی بەردەوام بۆ دڵنیابوون لەوەی کە هەر نیگەرانیەك دەسەاڵتداران هەیانبێت بە شێوەیەکی کاریگەر
چارەسەرکراون.
لە کۆبوونەوەی هەماهەنگی گشتی نەینەوا لە ڕۆژی  ٢٤ی نیسان لە موسڵ ،نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی جەختی کردەوە لەسەر
پێویستی فەراهەمکردنی کەشێکی مرۆیی و دڵنیابوون لە سەربەخۆیی کرداری ڕێکخراوە مرۆییەکان لەوانە لە ڕێگەی ڕێزگرتن لە ڕێکارەکانی دامەزراندنی ستاف و
یاساو ڕێساکان.
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