
 
 

 هاوکاری مرۆیی زیاتر بەپەلە پێویستن بۆ عێراق
 

ملیۆن عێراقی پێویستیان بە هەندێ جۆری هاوکاری مرۆییە ١٠زیاتر لە   
 

، کە لەالیەن حکومەتی عێراق و نەتەوە یەکگرتووەکان لە بەغدا دەرکرا و دا(: ئیمڕۆ لە ڕاگەیاندراوێکی هاوبەش٢٠١٦ی کانوونی دووەمی ٣١)بەغدا، 

 بانگەشەی یارمەتی نێودەوڵەتیان کرد بۆ بەهاناوەهاتنی قەیرانی مرۆیی گەشەسەندوو لە عێراق.  
 

ملیۆن کەس لەوەتەی کانوونی  ٣.٣ملیۆن عێراقی، کە نزیکەی سێ یەکی دانیشتوانن، بەپەلە داوای هەندێ جۆری هاوکاری مرۆیی دەکەن، لەوانە  ١٠

لە ماڵەکانی خۆیان ڕایانکردووە. هەزاران عێراقی لەو ناوچانەن کە لە ژێر ئابلوقەی هێزە چەکدارەکانن، ناتوانن ڕابکەن یان بەدوای  ٢٠١٤دووەمی 

ی ئەو پەنابەرانە لە هەرێمی کوردستانن، پەنابەری سوری لە عێراق بەدوای سەالمەتی گەڕاون، زۆرینە ٢٥٠٠٠٠سەالمەتی بگەڕێن. لەگەڵ ئەوەشدا، 

کەس گەڕاونەتەوە بۆ زێدی خۆیان، کە هەوڵی دووبارە بنیاتنانەوەی ژیانی خۆیان  ٥٠٠٠٠٠ئاوارەی تر تێدا نیشتەجێن.  کەسی کە زیاتر لە یەك ملیۆن

 دەدەن. 
 

ۆمەکی کردن و دابین کردنی شوێنی حەوانەوە بۆ خێزانە دکتۆر. جاسم محمد محمد الجاف: وەزیری کۆچ و کۆچبەران و سەرۆکی لێژنەی بااڵ بۆ ک

ە زیاتر ئاوارەکان گوتی: "ئێمە دووچاری قەیرانێکی مرۆیی گەورە بوینەتەوە. پێویستیمان بە هاوکاری کۆمەڵگای نێودەوڵەتی هەیە بۆ ڕێگری کردن ل

 خراپتربوونی بارودۆخەکە". 
 

ق گوتی: "هەوڵی نیشتمانی بۆ دەستنیشان کردنی قەیرانی مرۆیی لە عێراق کاریگەرە، حکومەتی خاتوو. لیز گڕاندێ، هەماهەنگیکاری مرۆیی لە عێرا

ن، کارکردنی فیدڕاڵی و دەسەاڵتدارانی کوردستان و کۆمەڵگای مەدەنی تیایدا بەشدارن. لەگەڵ ئەوەی پێویستیەکان کە لەدەرەوەی تواناکانی نیشتمانیەوە

بۆ یارمەتیدانی ئەو کەسانەی کە لە کێشەدان، بەتایبەتی لە چەند مانگی داهاتوودا هەروەك ئێمە پێشبینی دەکەین کە لەم بارەیەوە گرنگە  زۆر نێودەوڵەتی

  قەیرانەکە فراوانترو خراپتر ببێت، " 
 

ۆ کۆمەکی کردن ی حکومەت  ب٢٠١٦: پالنی ٢٠١٦حکومەتی عێراق و نەتەوە یەکگرتووەکان بە هاوبەشی هەڵدەستن بە دەرکردنی دوو پالن بۆ ساڵی 

 و هاوکارانی مرۆیی. نەتەوە یەکگرتووەکان لە الیەن  ٢٠١٦پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی عێراق بۆ ساڵی  و حەواندنەوە و سەقامگیرکردن" و
 

ێنی  یاسایی و شوپالنی حکومەت ئەو هەنگاوانە لەخۆوە دەگرێت کە پێویستە بگیرێنە بەر بۆ تۆمارکردنی کەسە هەژارەکان و دابین کردنی پاراستنی 

ومەتی حەوانەوەی شیاو بۆیان. پالنەکە بریتی یە لە ئاسایشی خۆراك، پەروەردە، تەندروستی و هاوکاری پارەی کاش لە خۆوە دەگرێت، لە بودجەی حک

 ئەوە سەرەڕایپالنە،  ئەم لە ڕێگەیملیۆن دۆالری ئەمەریکی( تەرخان بکرێت  ٦٦٧دیناری عێراقی کە دەکاتە ) ملیار ٨٠٠فیدڕاڵ پێشبینی دەکرێت کە 

    .ملیۆن دۆالری ئەمەریکی( ٨٩١دیناری عێراقی کە دەکاتە ) ملیار ١.٠٦٩ بە خەملێنراو کورتهێنانێکی
 

گوتی: "لەگەڵ فراوانبوونی پێویستیەکان، تەرخانکردنەکە لە ڕێگەی بودجەی فیدڕاڵی تەواو بەش ناکات. ئێمە پێشبینی دەکەین کە  دکتۆر. جاسم الجاف

 پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی یارمەتیدەربێت لە پڕکردنەوەی بەشێکی بۆشاییەکە"   یکاری هەرە لەپێشینە
 

کە  پێویستیانەیئەو زۆرترین ملیۆن دۆالری ئەمەریکی دەکات بۆ بەهاناوەهاتنی  ٨٦١پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی نەتەوە یەکگرتووەکان داوای 

لەسەدای ڕێکخراوە مرۆییەکان، لەوانە ڕێکخراوە ناحکومیە  ٩٠ەس لەسەرتاسەری عێراقدا هەیە. زیاتر لە ملیۆن ک ٧.٣لەسەر ژیانی  انهەڕەشەی

پڕۆژەیان هەیە کە ئامانجیان بریتی یە لە دابین  م پالنەنێودەوڵەتی و نیشتمانیەکان، ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان لە

 کردنی پاکێجەکانی تەنگەتاوی بۆ ئەو کەسانەی کە زۆر هەژارن لەسەرتاسەری وواڵت. 
 

 بەیەکەوە دەبەستێتەوە درێژەی پێدەدرێت. پالنێکی کرداری هاوبەش کە هەوڵەکانی حکومەت و ڕێکخراوە مرۆییەکان 
 

*** 
 

 ی عێراق لەم لینکە دابگیرێت:  ٢٠١٦دەتواندرێت پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی ساڵی 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq/document/2016-iraq-humanitarian-response-plan 
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