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پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی 2020

تەواوی پێویستیەکان و بەهاناوەچوونی پالن بۆ دانراو
ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە
هاوکاریە

4.1

مليون

ئەوکەسانەی کە بەئامانجکراون

1.77

ماوە ()2020-2015

مندااڵن

ئافرەتان

کەسانی پەککەوتە

15% 46% 27%

مليون

نەخشتەی تێڕوانین:
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ﻗﺎدﺳ�ە
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ﻧەﺟەف

ز�ﻘﺎر
�ە�ە
ﻣﻮﺳەﻧﺎ

22,000
ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەی ﮐە ﭘێﻮەﺳ��ﺎن �ە ﻫﺎو�ﺎر�ە
ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەی ﮐە زۆر ﭘێﻮەﺳ��ﺎن �ە ﻫﺎو�ﺎر�ە

ئەو هێلکاریانەی کە کراون و ئەو ناوەڕۆکانەی کە باسکراون لە ناو ڕاپۆرتەکە زادەی هیچ دەربڕینێك نیە لە الیەنی سکرتاریەتی نەتەوە یەکگرتووەکان لەبارەی باری ی یاسایی هەر وواڵتێك ،خاکێك ،شارێك یان ناوچەیەك یان
دەسەاڵتداریەکانی ،یان لە بارەی سنورەکان و هێلکاریەکانی سەر سنور.
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ارنادنالپ ینووچەواناهەب و ناکەیتسیوێپ

پێویستیەکان و بەهاناوەچوونی پالندانراو

هەرێمی کوردستانی عێراق
ئەو کەسانەی کە پێویستیان بە
هاوکاریە

0.57

مليون

ئەوکەسانەی کە بەئامانجکراون

0.33

ماوە ()2020-2015

ئافرەتان

کەسانی پەککەوتە

مندااڵن

15% 46% 27%

مليون

نەخشتەی تێڕوانین:
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ئەو هێلکاریانەی کە کراون و ئەو ناوەڕۆکانەی کە باسکراون لە ناو ڕاپۆرتەکە زادەی هیچ دەربڕینێك نیە لە الیەنی سکرتاریەتی نەتەوە یەکگرتووەکان لەبارەی باری ی یاسایی هەر وواڵتێك ،خاکێك ،شارێك یان ناوچەیەك یان
دەسەاڵتداریەکانی ،یان لە بارەی سنورەکان و هێلکاریەکانی سەر سنور.
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پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی 2020

دەقی مرۆیی
هەرێمی کوردستانی عێراق ژمارەیەکی زۆری خەڵکانی ئاوارە لەخۆ دەگرێت و
هاوکاریان کردووە لە ماوەی سااڵنی  ٢٠١٧-٢٠١٤ملمالنێ لە دژی داعش .زیاتر
لە  ٤٠لەسەدای تەواوی ئاوارەکان (نزیکەی  ٦٥٠.٠٠٠کەس) بە دوای سەالمەتی
گەڕاون لە سێ پارێزگا (دهۆك و هەولێر و سلێمانی) لە هەرێمی کوردستانی عێراق،
لە هەردوو دامەزراوەکانی ناو خێوەتگەکان و دەرەوەی خێوەتگە .لەو کاتەی ئەم
ژمارەیە بە نەگۆڕی مایەوە هەتاکو لە ماوەی ساڵی ڕابردووشدا کەمبوویەوە ،زیاد
و کەمی بەخۆیەوە بینی لە ماوەی چارەگی کۆتایی ساڵی  ٢٠١٩وەك دەرەنجامێكی
پێشبینینەکراوی داخستن و لێکدانەکانی خێوەتگە کە لەالیەن حکومەتەوە فەرمانی
بۆ دەرکرابوو لە پارێزگای نەینەوا .هەندێك لە ئاوارەکان ئەوانەی کە پێشتر لە ناو
خێوەتگەکانی نەینەوا ژیانیان گوزەراندووە کۆچیان کرد بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق،
یان بۆ گوزەراندنی ژیان لە ناو خێوەتگەکان یان لە خانووە بە کرێگیراوەکان لە نێو
شارەکان.
 ١٨خێوەتگە لە ناو هەرێمی کوردستانی عێراق بوونیان هەیە ،و زیاتر لە ٥٠
دامەزراوەی نافەرمیش هەن ،بە شێوەیەکی سەرەکی لە دهۆك .خەمالندنێکی ١٦٥.٠٠٠
ئاوارە لە ناو خێوەتگە فەرمیەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق ژیان دەگوزەرێنن –
 ١٣٥.٣٩٩کەس لە دهۆك و  ١٥.٩٨١کەس لە هەولێر و  ١٣.٦٢٠کەسیش لە سلێمانی.
هەرچەندە ،زۆرینەی ئاوارەکان لە ناو هەرێمی کوردستانی عێراق ژیان دەگوزەرێنن
لە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە .لەو سێ پارێزگایە ،دهۆك زۆرترین کۆی گشتی
ژمارەی ئاوارەکانی دەرەوەی خێوەتگەی هەیە کە ( ١٩٠.٠٠٠کەسە) ،دوای ئەویش
هەولێر کە ( ١٧٠.٠٠٠کەس) و سلێمانیش ( ١٢٠.٠٠٠کەسە) .لە دهۆك٢١.٠٠٠ ،
ئاوارە لە دامەزراوە نافەرمیەکان ژیان دەگوزەرێنن ،کە زۆربەی جار دەستگەیشتنیان
بە خزمەتگوزاریەکان و هاوکاریەکان سنوردارە یان ناجێگیرە کە دابین کراوە لەالیەن
یان حکومەت یان هاوکارانی مرۆیی – و ١١لەسەدای ئاوارەکان ( ٣٦.٠٠٠کەس) لە
پەناگەی خراپ ژیان دەگوزەرێنن .لەو کاتەی کە ئاوارەکان لە ناو هەرێمی کوردستانی

ئاوارە گەڕاوەکان
دهۆک

عێراق توانای هەڵسانەوەی بەرچاویان نیشانداوە ،توانای خۆگونجاندنیان لەوانەیە
ماندوو ببێت ،بەتایبەتی بۆ ئەو کەسانەی کە لە ئاوارەبوونی ماوە درێژدان .فشار خستنە
سەر دابینکردنی خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان و دەستگەیشتنی سنوردار بە تۆڕەکانی
سەالمەتی کۆمەاڵیەتی ،هەروەها بەرەنگاریەکانی دارایی و ئاسایش کە دانیشتوانانی
ناوخۆ دووچاریان بوونەتەوە ئەویش زیان بە ئاوارەکان دەگەێنێت ،کە بۆتە ئاستەنگ
لەبەردەم توانایان بۆ بەدەستهێنانی چارەسەریە ماوە درێژەکان .بە گوێرەی ڕاپرسیە
مەبەستدارەکان ،زۆربەی ئاوارەکان لە ئێستادا لە ناو خێوەتگەکانی هەرێمی کوردستانی
عێراق بە نیاز نین کەوا بگەڕێنەوە بۆ ناوچەکانی زێدی خۆیان لە ماوەی  ١٢مانگی
داهاتوودا ،کە ئەمەش لەوانەیە ببێتە ئەنجامی بارگرانی زیاتر لەسەر سەرچاوەکان،
لەگەڵ ئەوەشدا کە بۆ هەر فشارێکی تر کە دێتە کایەوە بەهۆی گەیشتنی ئاوارەی
تازە لە نەینەوا ،و ناڕوونی لەبارەی کردەی سەربازی تورکیا لە سوریای دراوسێ.
لە زۆربەی خێوەتگەکان ،ڕەشماڵەکان دڕاون ،خزمەتگوزاریەکانی ئاوو خاوێنکەرەوە
پێویستیان بە زیادکردنە ،دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی و پەروەردە
پێویستە باشتر بکرێن و بەرنامەکانی ژیان و گوزەران پێویستیان بە فراوانکردنە.
بە لەبەرچاوگرتنی سروشتی ئاوارەبوونی ماوە درێژ لە هەرێمی کوردستانی عێراق،
پێویستیەك هەیە کە بگەڕێین بۆ چارەسەریەکانی ماوەی درێژتربۆ ئەو کەسانەی کە
لەناو ئەم خێوەتگایانە ژیان دەگوزەرێنن .گواستنەوەیەکی ووردە ووردە بەرەو تۆڕەکانی
سەالمەتی کۆمەاڵیەتی وا دانراوە کە وەك ڕێگایەكە بۆ هەندێك لە کەرتەکان ،لەوانە
وەك هاوکاری خۆراك و هاوکاری کردنی بە پارەی کاش بۆ فرە مەبەسەت .هەرچەندە،
هەندێك لە کێشەکان بەردەوام پێویستیان بە هاوکاری دەبێت لەالیەن هاوکارانی
کەرتەوە ،لەوانە کورتهێنانی دەرمانە زۆر پێویستەکان ،نەمانی کارکردنی هەندێك لە
سەنتەرەکانی تەندروستی گشتی ،و خستنە ناوەوەی ئاوارەکان بۆ کۆمەڵگای ناوخۆیی
لە بارودۆخەکانی دەرەوەی خێوەتگە .سەنتەری هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان ،کە
بنکەکەی لە هەولێرە ،سەرکردایەتی ئەم بەهاناوەچوونە دەکات بەهەماهەنگی لەگەڵ
دەسەاڵتدارانی ترو هاوکارانی مرۆیی نێودەوڵەتی
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ژمارە سەرەکیەکانی پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی

هەرێمی کوردستانی عێراق

بەهاناوەچوونی مرۆیی بە گوێرەی گروپە بەئامانجکراوەکان
گروپی دانیشتوانان

ئەو کەسانەی کە
پێویستیان بە هاوکاریە

بەئامانجکراو

ئاوارەکانی ناو خێوەتگەکان

 370.03هەزار

 196.82هەزار

ئاوارەکانی دەرەوەی خێوەتگەکان

 916.75هەزار

 428.95هەزار

ئاوارە گەڕاوەکان

 2.85هەزار

 1.18مليۆن

بەهاناوەچوونی مرۆیی بە گوێرەی ڕەگەز
ڕەگەز

ئەو کەسانەی کە
پێویستیان بە هاوکاریە

بەئامانجکراوان

رێژەی سەدی
بەئامانجکراوان

کوڕان

 950.82هەزار

 415.70هەزار

23%

کچان

 950.82هەزار

 415.70هەزار

23%

پیاوان

 1.12مليۆن

 487.99هەزار

27%

ئافرەتان

 1.12مليۆن

 487.99هەزار

27%

بەهاناوەچوونی مرۆیی بە گوێرەی تەمەن
رێژەی سەدی
بەئامانجکراوان

تەمەن

ئەو کەسانەی کە
پێویستیان بە هاوکاریە

بەئامانجکراوان

مندااڵن ()17-0

 1.90مليۆن

 831.40هەزار 46%

پێگەیشتووان ()59-18

 2.07مليۆن

 903.69هەزار 50%

کەسانی بەتەمەن ()60+

 165.36هەزار

 72.30هەزار

پۆلینکردنی ئاوارەکان
بە نزیکەی  ٤٣لەسەدای تەواوی ئاوارەکان و نزیکەی  ١٠٠لەسەدای ٢٧٠.٠٠٠
پەنابەری سوری لە ناو عێراق بەردەوامن لە نیشتەجێبون لە ناو هەرێمی کوردستانی
عێراق .لەو  ٥٧٥.٢٦٧ئاوارەی پارێزگاکانی دهۆك و هەولێر و سلێمانی کە
خەمالندراوە پێویستیان بە هەندێك جۆری هاوکاریە ٣١٧.٦٢٨ ،یان هەڵسەنگاندنیان بۆ
کراوە کە زۆر پێویستیان بە هاوکاریە (لەوانە ئەو ئاوارانەی کە لە ناوەوە و دەرەوەی
خێوەتگەکانن).
پێنج لە کۆی  ١٦قەزا لە ناو هەرێمی کوردستانی عێراق لەگەڵ ئەو کەسانەی کە
پێویستیان بە هاوکاریە کە پێویستیەکانیان بەرز و گەلێك بەرزە ،وە دوو لەسەر سێ ی
کۆی دانیشتوان لە خۆدەگرێت کە زۆر پێویستیان بە هاوکاریە لە ناو هەرێمی کوردستانی
عێراق (بە نزیکەیی  ١٣٤.٠٠٠کەس لە ئەلعەمادیە ،سومێل و زاخۆ (دهۆك)؛ ٣٨.٥٠٠
کەس لە مەخمور (هەولێر)؛ و  ٣٥.٦٠٠کەس لە قەزای سلێمانی (سلێمانی) .ئەو
ئاوارانەی کە لەو شوێنانە نیشتەجێن دەخەملێندرێن کە پێویستیەکانیان پڕنەکراونەتەوە
لە چەندین کەرت .پێنج لە حەوت قەزاکان لە هەرێمی کوردستانی عێراق کە کەمترین
پێویستی زۆر دەنوێنێت بریتین لە سلێمانی ،کە بە نزیکەیی  ١٠.٨٠٠کەس لەخۆدەگرێت
کە زۆر پێویستیان بە هاوکاریە .ئەوەی دەمێنێتەوە کە دەکاتە  ٨٤.٨٠٠کەس کە زۆر
پێویستیان بە هاوکاریە دۆزراونەتەوە لە ناو ئەو قەزایانەی کە هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوە
کە باری خراپی پێویستیەکانیان مامناوەندە.
دهۆك و هەولێر و سلێمانی بەردەوامن لەوەی کە زۆرترین ژمارەی ئاوارەکان لە
خۆبگرن لە یەکەم شەپۆڵەکانی ئاوارەبوون کە سااڵنی  ٢٠١٤و .٢٠١٥شەپۆڵەکانی
پێشووتری ئاوارەبوون بەشێوەیەکی گشتی ڕێژەی هێواشتریان نیشانداوە لە گەڕانەوەی
ئاوارەکان ،بەشێکی لەبەر ئەوەی کە ئاوارەکان توانیبویان دەستیان بگات بەو شوێنانەی
کە سەقامگیرن و لەوانەیە کەمتر نیازیان وابووبێت کە دەست هەڵبگرن لە جۆرێتی
باشتری ژیان کە لەم شوێنانە بەدەستیان هێناوە .لەو کاتەی کە هەندێكیان لە مەترسی دان
لە ئاوارەبوونی ماوەی درێژ ،ئەوانی تر لەوانەیە پێویستیان بە بەدەستهێنانی چارەسەریە
ماوە درێژەکانە ،لەوانە چوونە ناو کۆمەڵگای ناوخۆیی یان گواستنەوەیان.

4%

بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ئەو کەسانەی کە خاوەن پێداویستی
تایبەتن
ڕەگەز

خاوەن پێداویستی
تایبەتن

ئەو کەسانەی کە
پێویستیان بە هاوکاریە

 86.95هەزار

بەئامانجکراوان

 49.84هەزار

رێژەی سەدی
بەئامانجکراوان

15%
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توانای کرداری و
دەستگەیشتن
هاوکارانی کە کاردەکەن

162

ماوە ()2020 - 2015

OPERATIONAL
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TREND
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ئەو هێلکاریانەی کە کراون و ئەو ناوەڕۆکانەی کە باسکراون لە ناو ڕاپۆرتەکە زادەی هیچ دەربڕینێك نیە لە الیەنی سکرتاریەتی نەتەوە یەکگرتووەکان لەبارەی باری ی یاسایی هەر وواڵتێك ،خاکێك ،شارێك یان ناوچەیەك یان
دەسەاڵتداریەکانی ،یان لە بارەی سنورەکان و هێلکاریەکانی سەر سنور.
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تێڕوانینێك لە
بەهاناوەچوونی گروپ
لە ساڵی  ،٢٠٢٠بەهاناوەچوونی مرۆیی هەماهەنگی دەکرێت لە ڕێگەی هەشت گروپی
کرداری و یەك کەرتی هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان .بەهاناوەچوونەکە
بەردەوام دەبێت لە جەختکردنەوە لەسەر چارەسەرکردنی کاریگەریە مرۆییەکانی
سااڵنی  ٢٠١٤تا ٢٠١٧ی ملمالنێ ی سەربازی لە دژی داعش ،و خۆی دەگونجێنێت
لەگەڵ گۆڕانی بارودۆخەکە ،وەك داخستن و لێکدانی خێوەتگەکانی ئاوارەکان کە
لەالیەن حکومەتەوە سەرکردایەتی دەکرێن.
کاتێك ئامادەکاری دەکرا بۆ تێڕوانینی پێویستیە مرۆییەکانی عێراق بۆ ساڵی ،٢٠٢٠
بە نزیکەیی  ٣٧٠.٠٠٠ئاوارە لە ناو خێوەتگەکان ژیانیان دەگوزەراند هەروەك لە
مانگی کانوونی دووەمی  ،٢٠٢٠ژمارەکە کەم بوویەوە بۆ  ٢٨٨.٠٠٠کەس و پێشبینی
دەکرێت کەوا بەردەوام ڕوو لە کەمبوونەوە بکات لە کۆی ساڵەکە ،لەگەڵ ژمارەیەکی
پێشبینیکراوی  ٢٥٠.٠٠٠کەس لە ناو خێوەتگەکان ژیان بگوزەرێنن .هاوکارانی
مرۆیی کاری لەپێشینە دادەنێن بۆ دابین کردنی خزمەتگوزاریەکان و هاوکاری بۆ
ئاوارەکانی ناو خێوەتگەکان بە گوێرەی کەمترین ستاندەرەکانی کە دامەزراون ،لەو
کاتەی هەروەها لە نزیکەوە کاردەکەن لەگەڵ لێژنەکانی حکومەت بۆ گەڕانەوەی
ئاوارەکان تاکو ئاسانکاری بکەن لە گەڕانەوەی ئاوارەکان بە سەالمەتی و خۆبەخشانە
و شکۆمەندانە و هەمیشەیی.
بە هاوتەریبی ئەمەش ،بە لەبەرچاوگرتنی زۆربوونی ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە
ئاوارەبوونی جاری دووهەمدان لە دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە – و بەرەنگاریەکان
کە هاوکاران دووچاریان دەبنەوە لە گەیشتن بەم ژمارەیە لە ساڵی  – ٢٠١٩هەروەها
هاوکاران بەهاناوەچوونەکە بەهێز دەکەن بە هۆی باشتر بەدواداچوونی جوالنەوەکانی
دانیشتوان و پێویستیە مرۆییەکان لە شوێنە نافەرمیەکان و دامەزراوەکانی دەرەوەی
خێوەتگە .ئەمەش ئەنجام دەدرێت بە ستاندەرکردنی شێوازەکانی بەهاناوەچوون ،لەوانە
لە ڕێگەی بەهاناوەچوونەکان لەسەر بنەمای کۆمەڵگا ،تیمە گەڕۆکەکان ،بەکارهێنانی
پارەی کاش و هاوکاری لە ڕێگەی پسوولە و بەرنامەدانانی هەڵکێشراو لەو شوێنانە.
بەلەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە زۆربەی ئەو کەسانەی کە بەم دواییانە گەڕاونەتەوە
بەردەوام دووچاری زۆرترین پێویستیە مرۆییەکان دەبنەوە لە ناوچەکانی زێدی خۆیان
لەو شوێنەی کە بارودۆخەکان زۆر خراپن وەك دەرەنجامێكی ملمالنێ ی ئەم دواییە،
هاوکارانی مرۆیی بەردەوام دەبن لە دابین کردنی خزمەتگوزاریە زۆر پێویستەکان و
هاوکاری وە هەروەها دەستپێشخەریەکانی زۆر گرنگی ژیان و گوزەران بۆ ئەو ئاوارە
گەڕاوانەی ئەم دواییە کە زۆر پێویستیان بە هاوکاریە و لەو ناوچانە نیشتەجێن کە خاڵی
گەرمن.
لە هەمان کاتدا ،کۆمەڵگای مرۆیی هەماهەنگی و گفتوگۆکردن بەهێزدەکات لەگەڵ
هاوکارانی پەرەپێدان و سەقامگیرکردن بۆ دڵنیایی دان لەوەی کە پەیوەندی گونجاو هەیە
لەگەڵ چوارچێوەی هەماهەنگی پەرەپێدانی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ سااڵنی – ٢٠٢٠
 ،٢٠٢٤لەگەڵ تێڕوانینێك بۆ کەمکردنەوەی ژمارەی هەموو ئەو عێراقیانەی کە زۆر
پێویستیان بە هاوکاریە و برەودان بە گواستنەوەیەك لە پشت بەستن بە هاوکاری مرۆیی
بۆ چارەسەریە ماوە درێژەکان و پەرەپێدانی هەمیشەیی.
ستراتیجی دەرچوون

چااڵکیەکان جێبەجێ دەکەن بە ئامانجی زیادکردنی توانای هەڵسانەوە و دروستکردنی
هەڵومەرجە لەبارەکان بۆ ڕادەستکردنی خزمەتگوزاریەکان بۆ حکومەت و هاوکارانی
پەرەپێدان.
سێ ئاست ستراتیجی دەرچوونی هاوکارانی مرۆیی ڕوون دەکاتەوە
بەخۆماڵیکردن ،لەوانە لە ڕێگەی ( )١مەشقکردن لەسەر بنەما مرۆییەکان ،ستاندەرە
تەکنیکیەکان و نزیکبوونەوە کرداریەکان؛ و ( )٢گواستنەوە لە گەیاندنی خزمەتگوزاری
لە ڕێکخراوە ناحکومیە نێودەوڵەتیەکان و ناوخۆییەکان یان دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی.
هاوکارانی مرۆیی هاوکاری هاوکارانی ناوخۆیی دەکەن بۆ گەیاندنی بەهاناوەچوونی
مرۆیی بنەمادار ،گەیاندنی هاوکاری بە ئامانجکراو و لەئەستۆگرتنی بانگەشە لەگەڵ
کۆمەڵگاکان و دەسەاڵتداران بۆ چارەسەرکردنی پێویستیە دەستنیشانکراوەکان .لە
هەمان کاتدا ،هاوکاران بە شێوەیەکی زۆر بەهاناوەچوون ئەنجام دەدەن لە ڕێگەی
میکانیزمەکان لەسەر بنەمای کۆمەڵگا بۆ دڵنیایی دان لەوەی کە بەهاناوەچوونەکە بە
خۆماڵی کراوە و هەمیشەییە لەو کاتەی کە ڕێکخراوە مرۆییە نێودەوڵەتیەکان وواڵت
بەجێدێڵن.
بنیاتنانی توانای حکومەت ،لەوانە دابین کردنی هاوکاری و مەشقپێکردن بۆ وەزارەتە
پەیوەندیدارەکان ،بەشەکان و بەڕێوەبەرایەتیەکان لەگەڵ تێڕوانینێك بۆ بەهێزکردنی
شارەزایی تەکنیکی دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی و نیشتمانی بۆ پڕکردنەوەی پێویستیە
مرۆییەکان و بەرەنگاریەکانی پاراستن و بەڕزکردنەوەی هۆشیاری لەبارەی
شێوازەکانی بەهاناوەچوونی مرۆیی و تەنگەتاوی .هەروەها هاوکاران هاوکاری
دەکەن لە دامەزراندنی میکانیزمەکانی چاودێریکردن و چاودێری جۆری بۆ زانینی
بەرەوپێشوەچوونی جۆرێتی بەهاناوەچوونەکە کاتێك ڕادەستکردنەکە ئەنجام دەدرێت.
بەهێزکردنی تۆڕی پەرەپێدانی مرۆیی ،بە ڕێگەی هاوکاری کردنی هەوڵەکانی
نووسینگەی ڕێککخەری نیشتەجێ و هەماهەنگیکاری مرۆیی و دەستپێشخەریەکانی
چارەسەریەکانی ماوە درێژ ،کە سەرکردایەتی دەکرێن لەالیەن هەماهەنگیکاری
مرۆیی و ڕاوێژکاری چارەسەریە ماوە درێژەکان ،بۆ پەرەپێدانی پالنێکی کارکردن
بۆ چارەسەریە ماوە درێژەکان کە هەوڵە مرۆیی و پەرەپێدانەکان بەیەك دەگەێنێت،
کەمکردنەوەی پێویستی بۆ هاوکاری مرۆیی مامناوەند و ماوەی درێژ ،هەروەها لە
کاتێكدا پەیوەندیەکان لەگەڵ هاوکارانی پەرەپێدان و سەقامگیرکردن بەهێز دەکات،
بەتایبەتی لەو ناوچانەی کە ئاوارە بۆیان دەگەڕێنەوە و بارودۆخەکان زۆر خراپن.
هاوکاران بەردەوام دەبن لە کارکردن لەو ناوچەیە لە ڕێگەی بەکارهێنانی سیستەمەکانی
ڕەوانەکردن بۆ دانیشتوانانی زیان بەرکەوتوو تاکو بە شێوەیەکی ئاسان بگوازرێنەوە
بۆ سیستەمە دامەزراوەکانی وەكو بەرنامەی پاراستنی کۆمەاڵیەتی .کاری دووالیەنەی
ڕێککخەر و هەماهەنگیکاری مرۆیی دڵنیایی دەدات لەوەی کە گفتوگۆ و هەماهەنگی لە
نێوان هاوکارانی مرۆیی و پەرەپێدان بەهێزکراوە ،لەوانە لە ڕێگەی گروپی کارکردن
بۆ ئاوارە گەڕاوەکان.
لە نیوەی یەکەمی ساڵی  ،٢٠٢٠کۆمەڵگای مرۆیی چاودەخشێنێتەوە بە پێکهاتەی
مرۆیی لە ناو عێراق و کاردەکات لەگەڵ هاوکاران و کاربەدەستان بۆ لەبەرچاوگرتنی
گواستنەوەیەکی باش بۆ هەندێك یان تەواوی گروپەکان ،بەو جۆرەی کە گونجاوە.

دوو ساڵ دوای کۆتایی هاتنی شەڕوپێکدادانەکان ،عێراق گواستراوەتەوە بۆ ناو ماوەی
دوای ملمالنێ .هاوکاری مرۆیی هێشتا داواکراوە بۆ پڕکردنەوەی پێویستیەکانی ئەو
کەسانەی کە زۆر پێویستیان بە هاوکاریە و بەهۆی ملمالنێ زیانیان پێگەیشتووە .لەو
کاتەی دڵنیایی دەدات لەوەی کە هاوکاری مرۆیی بە چڕی جەخت دەکاتەوە و کاری
لەپێشینەی بۆ دانراوە بۆ پڕکردنەوەی پێویستیە مرۆییە بەپەلەکان ،هەروەها هاوکاران
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هاوکارانی کەوا
کاردەکەن

گروپ

داواکاریەکان
(بە دۆالری ئەمریکی)

گروپی هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە

 23.96مليۆن

15

پەروەردە

 28.37مليۆن

15

15

ژیان و گوزەرانی تەنگەتاوی

 15.67مليۆن

8

10

 2.40مليۆن

ئاسایشی خۆراك

 65.26مليۆن

4

8

 920.00هەزار

تەندروستی

 60.31مليۆن

22

10

 2.80مليۆن

 1.25مليۆن

پاراستن ،کاری مین هەڵگرتنەوە و خانووبەرە،
زەوی و موڵك

 82.75مليۆن

31

22

 2.92مليۆن

 883.00هەزار

پاراستن :پاراستنی مندااڵن

 38.88مليۆن

38

12

 1.64مليۆن

 589.28هەزار

پاراستن :توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی

 29.51مليۆن

32

10

 1.29مليۆن

 403.29هەزار

پەناگە و کەل و پەلی ناخۆراکی

 43.18مليۆن

17

11

 2.40مليۆن

 524.75هەزار

ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی

 43.76مليۆن

23

9

 1.85مليۆن

 889.36هەزار

هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان

 15.00مليۆن

-

-

-

هاوکاری کردن بە پارەی کاش بۆ فرە مەبەست

 73.16مليۆن

1

-

 368.85هەزار

7

ئەو کەسانەی کە
پێویستیان بە هاوکاریە

ئەو کەسانەی کە بەئامانجکراون

ژمارەی
چاالکیەکان

4

 770.00هەزار

 539.88هەزار

 1.22مليۆن

 330.50هەزار
 54.00هەزار
 462.40هەزار

 نووچەواناهەب یراکیش

شیکاری
بەهاناوەچوون

لە نەخشەداڕێژتنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی
 ،٢٠٢٠دواهەمین ڕاستیەکان و گریمانەکانی پالندانانی
دانیشتوانانی
لەبەرچاوگیراون.
چاوپیاخشراوە
سوودمەندبوو بە شێوەیەکی زۆر وەكو خۆیان ماونەتەوە
لە ماوەی شەش ساڵی ڕابردوو .هەرچەندە ،نیمچە
گروپەکانی قەزای جیاوازی سوودمەندبووان سەریان
هەڵداوە لەگەڵ تێپەڕینی کات هەروەك دەقی کرداری
گەشەی سەندووە .دوو ساڵی تەواو لە دوای کۆتایی
هاتنی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان لە دژی داعش،
وواڵت جۆرێك لە سەقامگیری بەخۆیەوە بینیوە ،کە
ئەمەش ڕێگە بە خەڵکانی زیاتر دەدات تاکو بگەڕێنەوە
ماڵەکانیان .هەرچەندە ،ڕێژەکانی گەڕانەوەی ئاوارەکان
بە شێوەیەکی بەرچاو هێواش بوویەوە لە ساڵی ،٢٠١٩
کە ئەمەش ژمارەیەکی بەرچاو لە ئاوارەکان نیشان
دەدات ( لە هەردوو دامەزراوەکانی دەرەوەی خێوەتگە
و ناو خێوەتگەکان) کە لە ئاوارەییدابوون بۆ زیاتر لە
چوار ساڵ دەبێت و کە نایانەوێت یان ناتوانن بگەڕێنەوە
بۆ ناوچەکانی زێدی خۆیان .بەرنامەدانان بۆ ئەوانەی
کە لە ئاوارەبوونی ماوە درێژدان – زۆربەیان کە باری
پێویستیان گەلێك زۆرە – زیاتر ئەستەمتر دەبێت و زیاتر
چڕتر دەبێت لە چاو هەوڵەکانی بەهاناوەچوونی سەرەتا
لە ساڵی  .٢٠١٤بە هاوتەریبی ئەمەش ،جوالنەوە
پێشبینینەکراوەکانی ژمارەیەکی بەرچاو لە ئاوارەکان،
بەتایبەتی لە نەینەوا ،لە دوا چارەگی ساڵی ( ٢٠١٩کە
حکومەتی عێراقی بڕیاری پێشبینینەکراوی دا لە بارەی
داخستنی چەندین خێوەتگەی ئاوارەکان) کە ئەمەش
کاریگەری هەبوو لەسەر پالندانانی بەهاناوەچوون و
گریمانەکان لەسەر بنەمای دواهەمین هەڵسەنگاندنی
پێویستیەکانی فرە گروپ .هەروەك ژمارەی ئاوارەکانی

ناو خێوەتگەکان کەمبوونەتەوە بە ڕێژەیەکی خێراتر
لەوەی چاوەڕێ دەکرا ،پالندانانی وەاڵمدانەوەی ئەم
هەڵومەرجە بۆ ئاوارەکانی دەرەوەی خێوەتگە و
ئاوارەبوونی جاری دووهەم زیادیان کردووە.
هەروەها ئەوەش ڕوون بۆوە لە ماوەی پەرەپێدانی
تێڕوانینی پێویستیە مرۆییەکان بۆ ساڵی  ٢٠٢٠کەوا
دانیشتوانانی تازە گەڕاوە (ئیجا کە ئایا بە خۆبەخشانە
یان بەزۆرەملێ گەڕاونەتەوە) بۆ ئەو ناوچانەی کە
باری خراپی پێویستیەکانیان لە بەرز یان زۆر بەرزە
بەردەوام دیارە کە باریان الوازە و بەردەوام پێویستیان
بە هاوکاری مرۆییە .هەتا کاتێك ئاوارە گەڕاوەکانی
ئەم دواییە نەیانتوانی پێویستیە سەرەکیەکان پڕبکەنەوە
یان دەستیان بگات بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان
بەهۆی نەبوونی ژیان و گوزەران ،خزمەتگوزاریەکان،
یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی و ئاسایش .لە نەبوونی
هەڵبژاردە فراوانەکان و هەمیشەییەکان بۆ چارەسەریە
ماوە درێژەکان ،ئاوارە گەڕاوەکانی ئەم دواییە لەو
ناوچانەی کە باری خراپیان بەرزە بەردەوام پێویستیان
بە هاوکاری مرۆیی دەبێت لە ساڵی .٢٠٢٠
چارەسەرکردنی نیگەرانیەکانی پاراستنی ئاوارەکان و
ئاوارە گەڕاوەکانی عێراق کە پێویستیان بە هاوکاریە
وەك جەختکردنەوەیەکی سەرەکی دەمێنێتەوە بۆ
هاوکارانی مرۆیی لە ساڵی  .٢٠٢٠بڕیاردرابوو
کەوا ئەم بابەتە بە باشترین شێوە چارەسەر دەکرێت
لە ڕێگەی بە کردارکردنی بەهاناوەچوونی پاراستن لە
ژێر ئامانجە ستراتیجیەکانی  ١و( ٢بۆ هاوکاری کردنی
دەرەنجامە مرۆییەکان کە پەیوەندیدارن بە لەش ساغی
و ستاندەرەکانی گوزەراندنی ژیان) ،لەگەڵ ئامانجی
ستراتیجی لەبەرچاوگرتنی هەندێك بابەت لە تەواوی
کارەکان (ئامانجی ستراتیجی  )٣جەختکردنەوە لەسەر
ناوەندێتی پاراستن .هاوکارانی مرۆیی تەنها دەتوانن
ڕۆڵی بەشێکی بچووك بگێڕن لە چارەسەرکردنی
ناوەڕۆکی ئەم نیگەرانیانە ،بەاڵم بەبێ سەرنجێکی
بەردەوام ،هیچ هیوایەك لە ئارادا نیە بۆ گەرانەوە بۆ
ژیانی ئاسایی بۆ دانیشتوانانی زیان بەرکەوتوو.

و بەرنامەدانانی یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی بە شێوەیەکی
فراوان ،هەموو ئەمانە کە زۆر گرنگن بۆ تێپەڕاندنی
ماوەی گواستنەوەی دوای ملمالنێ .ئەو کەسانەی
کە بارودۆخیان الوازە بەردەوامە لە نێوان کۆمەڵگا
خانەخۆییەکان .هەرچەندە ،ئەمانە پەیوەندیان بە
پێویستیەکانی ئاوارەکانەوە هەیە کە لە ئاوارەییدان
یان ناوچەکانی ئاوارە گەڕاوەکان و لەبەرهەندێ
چارەسەرکراوە لە ڕێگەی بەرنامەدانان لەسەر بنەمای
کۆمەڵگا نەك بەرنامەدانانی ئامانجکراو بۆ خانەخۆییەکان،
وەك ئەمەش ،چەند گروپێك جەخت دەکەنەوە لەسەر
بەهاناوەچوون لەسەر بنەمای کۆمەڵگا ،وەك بەرهەمهێنان
لە خزمەتگوزاریەکانی ئاووخاوێنکردنەوە و پاكوخاوێنی،
تەندروستی و پەروەردە کە سوود بە هەمووان دەگەێنێت
و بەرنامەدانان لەسەر بنەمای کۆمەڵگا کە بەشداردەبێت
لە یان دەلکێندرێت بە بەرنامەدانانی یەکگرتوویی
کۆمەاڵیەتی و پێکەوە ژیانی ئاشتەوایی.
بە هاوشێوەی ئەمەش ،کێشە ڕاستەقینەکانی کە
دەستنیشان کراون لە تێڕوانینی پێویستیە مرۆییەکانی
ساڵی  ٢٠٢٠کە پەیوەندیان هەیە بە توانای هەڵسانەوە
و چاكکبوونەوە .هەرچەندە ،لە ژینگەی ئێستای
کارکردن ،کەمبوونەوەیەك لە قەبارەی کاری مرۆییەوە
هاتۆتە کایەوە لە بەرنامەدانانی توانای هەڵسانەوە و
چاكکبوونەوە لە ناو خودی چوارچێوەی کاری مرۆیی.
بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە هاوکارانی پەرەپێدان و
سەقامگیرکردن پێگەیەکی باشتریان هەیە کە ئامرازەکان
و توانا و شارەزاییان هەیە لە چارەسەرکردنی ئەم کێشانە.
بەداخەوە کە ،هاوکارانی پەرەپێدان و هاوکارانی حکومی
هێشتا بەرنامەدانانیان زیاد نەکردووە بۆ چارەسەرکردنی
ئەم کێشانە .کۆمەڵگای مرۆیی بەردەوام دەبێت لە
دۆزینەوەی دەرفەتەکان بۆ زیاد کردنی هاوکاری بۆ
چاكکبوونەوە و توانای هەڵسانەوە و کاری کردووە بۆ
وەبەرهێنان لە توانای زیاتر بۆ کردنی ئەم کارە .پێشبینی
دەکرێت کە ڕاوێژکاری چارەسەریەکانی ماوە درێژ کە لە
ناو نووسینگەی ڕێککخەری مرۆیی و هەماهەنگیکاری
مرۆییە یارمەتیدەر دەبێت لە پڕکردنەوەی ئەم بۆشاییانە.

بۆشاییەکان و سنورداریەکان نیشاندراون لە پالندانانی
بەهاناوەچوون .ماندووبوونی توانای کۆمەكبەخشان و
باری عێراق کە وەك وواڵتێکی داهات لەسەرەوەی
مامناوەند کە ئەمەش ئەستەمی دەکات بۆ ڕاکێشان بۆ
پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ پەرەپێدان ،سەقامگیرکردن
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چی دەبێت ئەگەر ئێمە
شکست بهێنین لە
بەهاناوەچوون ؟
ئێمە دەستکەوتەکان لەدەست دەدەین کە تاوەکو ئێستا بەدەستهاتوون
لە ساڵی  ،٢٠١٩ڕووبەری مرۆیی بەردەوام بووە لە گۆڕین کاتێك ئاوارەی
زیاتر لە شوێنەکانی ئاوارەبوونی فەرمی دەرچوون .هەندێكیان گەڕاونەتەوە بۆ
ناوچەکانی زێدی خۆیان ،لەو کاتەی ئەوانی تر ئاوارەبوون بە تازەگی بۆ ناو
ئەو شوێنانەی دەرەوەی خێوەتگەکان .لە ساڵی  ١٠٥ ،٢٠١٩هاوکاری مرۆیی
دەستیان گەیشتووە بە زیاتر لە یەك ملیۆن کەس بە پێدانی هاوکاری مرۆیی
و پاراستن لە  ١.٢٥٨شوێن .ئەگەر ئێمە شکست بهێنین لە بەهاناوەچوون
بۆ پێویستیەکانی خەڵکانی ئاوارە و ئاوارە گەڕاوەکانی کە زۆر پێویستیان بە
هاوکاریە لە ساڵی  ،٢٠٢٠ئێمە ئەو دەستکەوتانەی کە تاوەکو ئیمڕۆ بەدەستمان
هێناون لەدەستیان دەدەین .ئێمە بە سەدان و هەزاران ئاوارەی عێراقی لە
بارودۆخی گوزەراندنی ژیانی ناشکۆمەندانە و ناسەالمەت دەهێڵینەوە،
گەڕانەوەی هەمیشەییان دەخەینە مەترسیەوە ،و دەبینە ئاستەنگ لەبەردەم
گواستنەوەیان بۆ ژیانێکی ئاسایی.
تەندروستی جەستەیی و لەش ساغی خێزانە ئاوارەکان و ئاوارە گەڕاوەکان
کە بارودۆخیان الوازە زیانی بەردەکەوێت
ئەو کەسانەی کە بارودۆخیان زۆر الوازە لە ئاوارەبوونی ماوە درێژدان و لە ناوچەکانی
گەڕانەوەی ئاوارەکان ،بەتایبەتی ئەو کەسانەی کە خاوەن پێداویستی تایبەتین ،ئافرەتان
و کچان بەردەوام لە ژینگەکانی ناسەالمەت و نائاسایش ژیان دەگوزەرێنن .دەستگەیشتن
بە دەرفەتەکانی ژیان و گوزەران و بەدەستهێنانی توانای هەڵسانەوەیان ئاستەنگی
بۆ دروستبووە .ئەو کەسانە بەردەوام پێویستیان بە هاوکاری ئامانجکراو و تایبەتدار
و بەردەوام دەبێت لەالیەن کۆمەڵگای مرۆیی بۆ ڕێگری کردن لە پشت بەستن بە
ستراتیجیە نەرێنیەکانی خۆگونجاندن .بەبێ هەبوونی هاوکاری مرۆیی ،خەڵکانی ئاوارە
کە بارودۆخیان زۆر الوازە و ئاوارە گەڕاوەکانیش پێناچێت بتوانن پشت بەخۆیان
ببەستن یان ژیانیان بگوزەرێنن بە سەالمەت و شکۆمەندانە .ئەمەش لەوانەیە وایان
لێبکات کە زیاتر بارودۆخیان الوازتر بێت بۆ گەیشتن بە دامەزراندنیان لەالیەن گروپە
توندئاژۆکانەوە.
خەڵکانی ئاوارە و ئاوارە گەڕاوەکان بەردەوام دووچاری پێشێلکاریەکانی پاراستن
دەبنەوە کە ئەمەش دەبێتە ئاستەنگ لەبەردەم بەدەستهێنانی چارەسەریە ماوە
درێژەکان و گەڕانەوەی ئاوارەکان بە شێوەیەکی هەمیشەیی.
تۆڵەسەندنەوە لە دژی ئەو کەسانەی کە گومانی پەیوەندی هەبوونیان بە گروپە
توندئاژۆکانەوە لێ دەکرێت؛ گەڕانەوەی پێش وەختە و ئاستەنگداری ئاوارەکان؛
کێشەکانی نەبوونی بەڵگەنامەی شارستانی؛ پیسبوون بەهۆی چڕی ماددە تەقەمەنیەکان؛
و خانووبەرە و زەوی و موڵك بەردەوام دەبنەوە ئاستەنگ لەبەردەم گەڕانەوەی
ئاوارەکان بە هەمیشەیی هەروەك خەڵك ترسیان هەیە لە گەڕانەوە بۆ ناوچەکانی
زێدی خۆیان .سنورداریە زۆر ڕاستەقینەکان لە جوالنەوە لە ناو خێوەتگەکان و
دەستبەسەرکردنی هەڕەمەکی ئەوانەش کاریگەریان دەبێت لەسەر توانای ئاوارەکان و
ئاوارە گەڕاوەکان تاوەکو بەشداری بکەن لە چااڵکیە ئاساییەکانی ڕۆژانە و هەروەها

10

ژیانێکی شکۆمەندانەیان هەبێت .ئەگەر ئێمە شکست بهێنین لە دابین کردنی هاوکاری
پاراستن ،مەترسیەکی ڕاستەقینە هەیە کەوا زۆربەی ئەو عێراقیانەی کە بارودۆخیان
الوازە لەدواوە بەجێبهێڵدرێن ،نەتوانن بگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە تاوەکو دەستبکەنەوە بە
ژیانی ئاسایی بە سەالمەتی و شکۆمەندانە.
ئەو ئاوارانەی کە بارودۆخیان زۆر الوازە و خێزانانی ئاوارەی گەڕاوە پێویستیە
سەرەکیەکانیان پڕناکەنەوە و لەوانەیە پەنا ببەنە بەر میکانیزمە نەرێنیەکانی
خۆگونجاندن
هەڵبژاردەکانی ژیان و گوزەرانی سنوردار بە شێوەیەکی خراپ دەبنە ڕێگر لەبەردەم
توانانی دانیشتوانانی بارودۆخ الواز لە ناو خێوەتگەکان و شوێنەکانی تری ئاوارەبوون
و شوێنەکانی ئاوارەی گەڕاوە بۆ پڕکردنەوەی پێویستیە سەرەکیەکانیان لەوانە خۆراك
و پەناگە و جل و بەرگ .دەستنەگەیشتنی تەواو بە هاوکاری سەرەکی دەبێتە مەترسی
بۆ پاڵنان بە خێزانە بارودۆخ الوازەکان بۆ ناو ستراتیجیە نەرێنیەکانی خۆگونجاندن،
لەوانە مندااڵن واز لە قوتابخانە دێنن ،بەشوودانی منداڵ؛ کرێکاری کردن بە منداڵ؛
سێکسی ماونەوە لە ژیان؛ کارکردن لە چااڵکیە قەدەغەکراوەکان؛ یان کۆچکردنی
تەواوی خێزان .زیادبوونی بەکارهێنانی ستراتیجیە نەرێنیەکانی خۆگونجاندن زیاتر
دەبێتە هۆی خراپکردنی توانای دانیشتوانانی بارودۆخ الواز و هەر چاککبوونەوەیەك و
توانای هەڵسانەوە ،لەگەڵ دەرەنجامە نەرێنیەکانی تر لەسەر ستاندەرەکانی لەش ساغی
و ژیان و گوزەران.
کەرتەکانی وەك تەندروستی و ئاووخاوێنکردنەوە و پاك وخاوێنی و پەروەردە و
خانووبەرە وەك ئەو گروپانە دەمێننەوە کە زۆرترین زیانیان بەردەکەوێت و
توانایان ماندوو دەبێت ،لەبەر هەندێ کایگەری دەبێت لەسەر دەستگەیشتن بە
خزمەتگوزاریەکان.
بەهۆی ئاستە بەرزەکانی زیان گەیشتن بە ژێرخان و هێواش بوونەوەی قۆناغی دووبارە
بنیاتنانەوە و دووبارە دەستکردنەوە بە خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەکان ،ئەو خێزانانەی
کە زیانیان بەرکەوتووە کە دەستگەیشتنی تەواویان نیە بە خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان.
بەبێ دابین کردنی خزمەتگوزاری مرۆیی ،دانیشتوانانی کە بارودۆخیان الوازە
بەردەوام دەبن لە فشار خستنە سەر ئەو خزمەتگوزاریانەی کە ماندوون لەو ناوچەکانی
ئاوارەبوون و ناوچەکانی گەڕانەوەی ئاوارەکان لەبەر هەندێ ئەمەش کاریگەری دەبێت
لەسەر جۆرێتی و چەندێتی خزمەتگوزاریە بەردەستەکان .خانووبەرەی نەگونجاو،
نەبوونی دەستگەیشتنی بەردەوام بە خزمەتگوزاریەکانی ئاوی سەالمەت و پاك و
خاوێنی ،و نەبوونی دەستگەیشتن بە پەروەردە کاریگەری نەرێنی دەبێت لەسەر ئەو
عێراقیانەی کە بارودۆخیان الوازە و دەبێتە ئاستەنگ لەبەردەم توانایان بۆ گواستنەوە بۆ
نەتەوەیەکی پشت بەخۆبەستوو و نەرم و نیان.

یەکب یرادشەب نۆچ

چۆن بەشداری
بکەی

بەشداری بکە لە پالنی بەهاناوەچوونی
مرۆیی عێراق

بەشداری بکە لە ڕێگەی
بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی ناوەند

سندوقی

بەشداری بکە لە ڕێگەی سندوقی مرۆیی
عێراق

بۆ زانیاری زیاتر لە بارەی تێڕوانینی پێویستیە
مرۆییەکانی عێراق ،پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی و
ڕاپۆرتەکانی چاودێری کردن ،و بەشداری کردن بە
شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بۆ ڕێکخراوە بەشداربووەکانی
ئەم پالنە ،تکایە سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکەن:

سندوقی بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی ناوەندی پاڵپشتی
بەپەلەی دارایی سەرەتایی دابین دەکات بۆ کارەکانی
ڕزگارکردنی ژیان لە دەستپێکی تەنگەتاویەکان و
بۆ پاڵپشتی دارایی کراوی الواز ،ئۆپەراسیۆنە زۆر
پێویستەکانی مرۆیی لە قەیرانە درێژبووەوەکان.
سندوقی بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی ناوەند کە لەالیەن
نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی
کاروباری مرۆییەوە بەڕێوە دەبرێت کۆمەکەکان
وەردەگرێت لە چەندین کۆمەكبەخشان -بە شێوەیەکی
سەرەکی لە حکومەتەکان ،بەاڵم هەروەها لەالیەن
کۆمپانیا تایبەتەکان ،دامەزراوەکان  ،خێرخوازیەکان
و تاکە کەسیەکان – کەوا کۆکراونەتەوە بۆ ناو تاکە
سندوقێك .ئەم سندوقە بەکاردێت بۆ قەیرانەکان لە جیهان.
بۆ زانیاری زیاتر لە بارەی سندوقی بەهاناوەچوونی
تەنگەتاوی ناوەندی و چۆنیەتی پێشکەش کردنی کۆمەك
سەردانی ماڵپەڕی سندوقی بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی
ناوەندی بکەن لەم لینکە.

سندوقی مرۆیی عێراق بریتی یە لە سندوقێکی بە
کۆمەڵ لە ناو وواڵت :ئامرازێکی پاڵپشتی کردنی
دارایی فرە کۆمەك بەخشی دامەزراوە لەالیەن
ڕێککخەری کۆمەکی تەنگەتاوی و لەالیەن نووسینگەی
نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری
مرۆییەوە بەڕێوە دەبرێت لەسەر ئاستی وواڵت لە ژێر
سەرکردایەتی هەماهەنگیکاری مرۆیی .سندوقەکان
هاوکاری پڕۆژە هەرە لەپێشینەکان دەکەن کە باشترین
پێگەیان هەیە بۆ وەاڵمدانەوە ( لەوانە ڕێکخراوە
ناحکومیە نێودەوڵەتیەکان و ناوخۆییەکان و ئاژانسەکانی
نەتەوە یەکگرتووەکان) لە ڕێگەی پڕۆسەیەکی گشتگیر
و ڕوون کە هاوکاری کارە لەپێشینیەکان دەکات کە
لە پالنەکانی بەهاناوەچوونی مرۆیی دانراون .ئەمەش
دڵنیایی دەدات لەوەی کە پاڵپشتی کردنی دارایی
بەردەستە و کاری لەپێشینەی بۆ دانراوە لەالیەن ئەو
کەسانەی کە نزیکن لەو خەڵکانەی کە پێویستیان بە
هاوکاریە .بۆ زانیاری زیاتر لە بارەی سندوقی مرۆیی
عێراق و چۆنیەتی کۆمەك پێدان تکایە سەردانی ئەم
ماڵپەڕەی خوارەوە بکەن لە:

www.humanitarianresponse.
info/en/operations/iraq

نەینەوا ،عێراق
مندااڵنی ئاوارە کە کاردەکەن لە چااڵکیەکانی کات بەسەر بردن لە سەنتەرێکی
تەندروستی مێشك و دەروونی و کۆمەاڵیەتی لە خێوەتگەی حەسەن شام بۆ
ئاوارەکان @ لەالیەن ڕێبەر عەزیز لە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ

www.unocha.org/cerf/donate

www.unocha.org/iraq
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