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یەکگرتووەکان  نەتەوە  نووسینگەی  لەالیەن  بەڵگەنامەیە  ئەم 
مرۆیی  تیمی  ناوی  بە  یەکخراوە  مرۆیی  کاروباری  هەماهەنگی  بۆ 
لە  دەکات  دابین  هاوبەش  تێگەیشتنێکی  هاوبەشەکانی.  و  عێراق 
پێویستیە مرۆییانەی  ئەو  لەوانە  عێراق،  لە  بارەی  قەیرانی مرۆیی 
کە زۆرترین جەختیان لەسەر کراوەتەوە لەگەڵ ژمارەی خەملێندراوی 
بەڵگەنامەیەکی  بنەمای  لەسەر  هاوکاریە  بە  پێویستیان  کە  خەڵك 
لێکدراو دەبێت و یارمەتیدەر دەبێت بۆ پالندانانی بەهاناوەچوونێکی 

ستراتیجی هاوبەش. 

وێنەی سەر بەرگ 
بارەی  لە  بەدەستەوەیە  بەڵگەنامەی  کۆمەڵێک  جەدعە،  خێوەتگەی  لە  منداڵێکە 
مەترسیەکانی خاکی مین ڕێژکراو و ماددە تەقەمەنیەکان لە نەینەوا لە ساڵی 2021 © 

Humanitaire HAMAP لەالیەن نۆی فاڵك نێلسین، لە ڕێکخراوی

زادەی  ڕاپۆرتە  لەم  پێشکەشکراون  کە  بابەتانەی  ئەو  و  دانراون  کە  هێلکاریەکانی 
نەتەوە  سکرتاریەتی  بەشی  لەسەر  هەبێت  کە  ڕایەکی  هەر  یان  نیە  دەربڕینێك  هیچ 
یەکگرتووەکان لە بارەی بارودۆخی یاسایی هەر وواڵتێك، خاکێك و شار یان ناوچەیەكی 

دەسەاڵتدارانی، یان لە بارەی سنورداریەکانی سەر سنور یان هێلەکانی سەر سنور. 

تازەترین هەواڵەکان بە دەستبهێنە

مرۆیی  کاروباری  هەماهەنگی  بۆ  یەکگرتووەکان  نەتەوە  نووسینگەی 
کەسانەی  ئەو  لەوەی  دڵنیابوون  بۆ  دەکات  مرۆیی  کاری  هەماهەنگی 
کە زیانیان بەرکەوتووە بەهۆی قەیرانەوە ئەو هاوکاری و پاراستنەی کە 
ئەوان پێویستیانە وەریدەگرن. کار دەکات بۆ زاڵبوون بەسەر ئاستەنگەکانی 
کە دێنە پێشەوە بۆهاوکاری مرۆیی لە دەستگەیشتن بەو کەسانەی کە 
بەهۆی قەیرانەوە زیانیان پێگەیشتووە، و سەرکردایەتی دابین دەکات لە 

جولەپێکردنی هاوکاری و سەرچاوەکان بە ناوی سیستەمی مرۆیی. 
 www.unocha.org/iraq

www.twitter.com/ochairaq

 اإلنسانية اإلنسانية االستجابة

ناوەندی  ماڵپەڕێکی  ببێتە  کە  ئەوەیە  ئامانجی  مرۆیی  بەهاناوەچوونی 
بە  تواناپێدان  خزمەتگوزاریەکان،  و  زانیاری  بەڕێوەبردنی  ئامرازەکانی  بۆ 
ئاڵوگۆڕکردنی زانیاری لە نێوان گروپەکان و ئەندامانی لێژنەی فرە ئاژانس 
دەستپێکی  لە  یان  درێژبووەوە  قەیرانی  خودی  ناو  لە  کاردەکەن  کە 

سەرەتای قەیران.
www.humanitarianresponse.info/en/

operations/iraq

تێڕوانینی مرۆیی هاوکار دەبێت بۆ بڕیاردەران و دەستگەیشتنیان پێدەدات 
دەکات  دابین  پشتڕاستکراو  زانیاری  تازەترین  مرۆیی.  سەرەکی  داتای  بۆ 
هەروەها  و  مرۆیی  بەهاناوەچوونی  گەیاندنی  و  پێویستیەکان  لەسەر 

بەشداریە داراییەکانیش.
www.hum-insight.info/plan/1083

خزمەتگوزاری بەدواداچوونی دارایی بریتی یە لە دابینکاری سەرەکی داتای 
تازەکراوەی بەردەوام لەسەر پاڵپشتی کردنی دارایی جیهانی، و بریتی یە 
لە بەشداریکارێکی گەورە بۆ بڕیاردانی ستراتیجی بۆ تیشك خستنە سەر 
هاوکاری  بۆ  دەبێت  بەشدار  بەمەش  لەپێشینەکان،  کارە  و  بۆشاییەکان 

مرۆیی کاریگەر و تەواو و بنەماداری مرۆیی
https://fts.unocha.org/countries/106/summary/2022

بۆ بەشداری  لە مێزگەردێکی کراوە  یە  بریتی  داتای مرۆیی  گۆڕینەوەی 
ئەم  ئامانجی  ڕێکخراوەکان.  و  قەیرانەکان  سەرانسەری  لە  داتا  پێکردنی 
مێزگەردە بریتی یە لە دروستکردنی داتای مرۆیی بە ئاسانی بۆ دۆزینەوە 

و بەکارهێنانی شیکاری. لەم ماڵپەڕە 
https://data.humdata.org/group/irq

دەربارەی ئەم بەڵگەنامەیە

https://www.unocha.org/iraq
https://www.unocha.org/iraq
https://twitter.com/ochairaq
https://twitter.com/ochairaq
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq
https://hum-insight.info/plan/1083
http://fts.unocha.org/countries/106/summary/2022
https://data.humdata.org/dataset/iraq-humanitarian-needs-overview
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بەهاناوەچوونی پالن بۆدانراو

تورکیا

سوریا

ئھردەن

ئیران

سعودیھ  کوەیت

ئھنبار

موسھنابھسرە

نھجھف

قادسیھ

سلێمانی

بابل

بھغدا

دیالھ

دھۆك

کھربھال

کھرکوك

میسان

نھینھوا

سھ�حھدین

زیقار

واست

ھھولێر

ئھو کھسانھی کھ پێویستیان بھ ھاوکاریھ
100 ھھزار

10 ھھزار
50 ھھزار

108 ھھزار

89 ھھزار

83 ھھزار

77 ھھزار
52 ھھزار

ئەو کەسانەی کە پێویستیان 
بە هاوکاریە

ئەو کەسانەی کە زۆر پێویستیان 
بە هاوکاریە

داواکاریەکانئامانجەکە
)بە دۆالری ئەمەریکی(

هاوکارانی کرداری 

400141 مليۆن991 هەزار961 هەزار2.5 مليۆن
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ژمارە سەرەکیەکان لە پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی

بەهاناوەچوونی مرۆیی بە گوێرەی گروپە بە ئامانجکراوەکان

لەسەدای ئەو کەسانەی 
بە ئامانجکراون و 

پێویستیان بە هاوکاریە

ئەو کەسانەی  بە ئامانجکراو
پێویستیان بە 

هاوکاریە

گروپی 
دانیشتوانان

 100% 180 هەزار 180 هەزار 
ئاوارەکانی ناو 

خێوەتگە

43% 234 هەزار 549 هەزار
ئاوارەکانی دەرەوەی 

خێوەتگە

33% 577 هەزار 1.7 ملیۆن ئاوارە گەڕاوەکان 

بەهاناوەچوونی مرۆیی بە گوێرەی ڕەگەز

کۆی گشتی 
لەسەدا %

ئەو کەسانەی  بە ئامانجکراو
پێویستیان بە 

هاوکاریە

ڕەگەز

22% 219 هەزار 543 هەزار کچان

22% 222 هەزار 550 هەزار کوڕان 

28% 277 هەزار 685 هەزار ئافرەتان

28% 273 هەزار 676 هەزار پیاوان

بەهاناوەچوونی مرۆیی بە گوێرەی تەمەن

کۆی گشتی 
لەسەدا %

ئەو کەسانەی  بە ئامانجکراو
پێویستیان بە 

هاوکاریە

تەمەن 

44% 441 هەزار 1.1 ملیۆن مندااڵن )0-17(

52% 511 هەزار 1.3 ملیۆن
پێگەیشتووان 

)18 الی 59(

4% 39 هەزار 0.1 ملیۆن
کەسانی 

بەتەمەن )+60(

بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت

کۆی گشتی 
لەسەدا %

ئەو کەسانەی  بە ئامانجکراو
پێویستیان بە 

هاوکاریە

15% 149 هەزار 368 هەزار کەسانی خاوەن 
پێداویستی تایبەت

پێویستیە داراییەکان بەگوێرەی گروپ و فرە گروپ

پێویستیە داراییەکان 
)بە دۆالری ئەمەریکی(

کەرت/فرە کەرت

15.2 ملیۆن گروپی هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە

17.0 ملیۆن پەروەردە

10.6 ملیۆن ژیان و گوزەرانی تەنگەتاوی

54.4 ملیۆن ئاسایشی خۆراك

46.8 ملیۆن تەندروستی

65.3 ملیۆن پاراستنی گشتی

30.1 ملیۆن پاراستنی مندااڵن

36.2 ملیۆن توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی

47.4 ملیۆن پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان

33.4 ملیۆن ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی

28.6 ملیۆن هاوکاری کردن بە پارەی کاش بۆ فرە مەبەست

15.0 ملیۆن هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان

400.0 ملیۆن کۆی گشتی
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کەسانی بە ئامانجکراو بۆ بەهاناوەچوونی مرۆیی

بۆ دڵنیابوون لەوەی کە بەهاناوەچوونی مرۆیی بە باشی جەختی لەسەر 
ژیان  ڕزگارکردنی  دەستپێشخەریەکانی  مرۆیی  کۆمەڵگای  کراوەتەوە، 
زۆرترین  کە  گەڕاوەکانی  ئاوارە  و  ئاوارەکان  بۆ  ژیان  بە  بەردەوامیدان  و 
پێویستی مرۆییان هەیە کردۆتەوە کاری لەپێشینە، کە ئەو پێویستیانەش 
گەیشتوونەتە ئاستەکانی ئەوپەڕی و کارەساتبار؛ کە چەندین پێویستیان 
ئەو  پڕکردنەوەی  لە  دەبنەوە  دیاریکراوەکان  ئاستەنگە  دووچاری  هەیەو 
پێویستیانە؛ لە کاتێکدا کە لە پەناگەی زۆر خراپدان و بەڵگەنامەی شارستانیان 
پەیڕەو  خۆگونجاندن  نەرێنی  و  تەنگەتاوی  ئاستی  میکانیزمەکانی  و  نیە 
ناتوانن  و  دەبنەوە  پاراستن  جددیەکانی  زۆر  مەترسیە  دووچاری  دەکەن؛ 
پێویستیە سەرەکیەکانیان پڕبکەنەوە یان دەستان بگات بە خزمەتگوزاریە 
زۆر پێویستە تەنگەتاویەکان، کە ئەمانەش دەبنە هۆی هەڕەشە بۆسەر 
ژیانیان. لەسەر بنەمای شیکاری چڕتری پێویستیە مرۆییەکان و ئەو پێوەرەی 
بە ئامانجگرتن کە ڕێککەوتنی لەسەر کراوە، پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی 
عێراق بۆ ساڵی 2٠22 ڕزگارکردنی ژیان و هاوکاری مرۆیی بەردەوامیدان بە 
ژیان دەکاتە کاری لەپێشینە بۆ ٩٩1.٠٠٠ ئاوارەی عێراقی و ئاوارە گەڕاوەکان، 
لەوانە تەواوی ئاوارەکانی ناو خێوەتگەکان و ئاوارەکانی بارودۆخ زۆر الواز 

لە دەرەوەی خێوەتگەکان و ئاوارە گەڕاوەکان.  

کارە لەپێشینەکانی بەهاناوەچوونی مرۆیی

چارەسەرکردنی دەرەنجامە بەردەوامەکانی مرۆیی بۆ قەیرانی سااڵنی 2٠14 
-2٠1٧ و ئاوارەبوونی پەیوەندیدار بریتی یە لە کاری لەپێشینەی ناوەندی بۆ 

کاری مرۆیی لە ناو عێراق لە ساڵی 2٠22. ئەمەش بەدەست دەهێندرێت لە 
ڕێگەی سێ نزیکبوونەوە، کە بە تێروتەسەلی باسکراوە لە ڕێگەی سێ 
ئامانجی ستراتیجی: یەکەم، ئەو ئاوارانەی کە بارودۆخیان زۆر الوازە لەگەڵ 
ئاوارە گەڕاوەکان هاوکاری دەکرێن تاکو بە سەالمەت و شکۆداریەوە ژیان 
بگوزەرەێنن، بە تایبەتی بۆ ئەو خێزانانەی کە لە گوزەرانی نا سەالمەت و بێ 
شکۆیی ژیان دەگوزەرێنن، کە بەڵگەنامەی شارستانیان نیە و کەوتوونەتە 

تەقەمەنیەکان  ماددە  بەر  کەوتوونەتە  و  مافەکان،  پێشێلکاریەکانی  بەر 
بە هۆی  پەیوەندیدارە  کە  لەسەرە  دەروونیان  و  جەستەیی  مەترسی  و 
کە  ئاوارانەی  خێزانە  ئەو   ، دووەمین  داعشەوە.  قەیرانی  کاریگەری 
بارودۆخیان زۆر الوازە و خێزانانی ئاوارەی گەڕاوە کە دووچاری ئاستەنگە 
دیاریکراوەکان دەبنەوە لە دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریە زۆر پێویستەکان 
هاوکاری  و  داعشەوە  قەیرانی  کاریگەری  بەهۆی  پەیوەندیدارن  کە 
دەکرێن بە پێدانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی جۆری و پەروەردە و 
خزمەتگوزاریەکانی ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی . سێیەم، خێزانە 
سەرچاوەی  و  ژیان  هاوکاری  و  خۆراك  الوازەکان   دۆخ  گەڕاوە  و  ئاوارە 
پڕکردنەوەی  بۆ  پێدەدات  توانایان  کە  دەکرێت  دابین  بۆ  کاتییان  داهاتی 

پێویستیە سەرەکیەکانیان.

بەشداریەکان بۆ چارەسەرە هەمیشەییەکان

نەتەوە  سەرکردایەتی  پێکهاتەی  گشتی  سەرکردایەتی  ژێر  لە 
تایبەتی  نوێنەری  جێگری  دەسەاڵتی  باری  ژێر  چۆتە  کە  یەکگرتووەکان، 
 ، مرۆیی  هەماهەنگیکاری  و  نیشتەجێ  ڕێککخەری   / گشتی  سکرتێری 
چارەسەرە هەمیشەییەکان هەوڵی بۆ دەدرێت بە هاوکاری و هەماهەنگی 
لەنزیکەوە لەگەڵ حکومەتی عێراق. تاکو ئێرە، پێکهاتەیەکی چارەسەرە 
شیکاری  کردنی  ئاسانکاری  بۆ  وواڵت  ناو  لە  دامەزراوە  هەمیشەییەکان 
و  ئاشتی  تۆڕی  سەرانسەری  لە  بەهاناوەچوون  پالندانانی  و  هاوبەش 
لە  مرۆیی  قەیرانی  چارەسەرکردنی  ئامانجی  لەگەڵ  مرۆیی  پەرەپێدانی 

عێراق.

بەهاناوەچوون بەگوێرەی ئامانجی ستراتیجی 

 *داواکاریە داراییەکان 

)بە دۆالری ئەمەریکی(
ئەو کەسانەی 
بە ئامانجکراون

ئامانجی ستراتیجی

194.1 ملیۆن 876 هەزار
ئاوارە بارودۆخ الوازەکانی ناو خێوەتگەکان، ئاوارە بارودۆخ زۆرالوازەکانی دەرەوەی 

خێوەتگەکان و ئاوارە گەڕاوەکان هاوکاری کراون تاکو لە ژینگەی سەالمەت و شکۆدار ژیان 
بگوزەرێنن. 

ئامانجی 
ستراتیجی  1

97.1 ملیۆن 841 هەزار
ئاوارەکانی بارودۆخ الواز لە ناو خێوەتگەکان، ئاوارەکانی بارودۆخ زۆر الواز لە دەرەوەی 

خێوەتگەکان و ئاوارە گەڕاوەکان کە هاوکاری کراون تاکو دەستیان بگات بە خزمەتگوزاریە زۆر 
پێویستەکان. 

ئامانجی 
ستراتیجی  2

93.7 ملیۆن 422 هەزار
ئاوارە بارودۆخ الوازەکانی ناو خێوەتگەکان و ئاوارەکانی بارودۆخ زۆر الواز دەرەوەی 

خێوەتگەکان و ئاوارە گەڕاوەکان دەتوانن پێویستیە سەرەکیەکانیان پڕبکەنەوە
ئامانجی 

TIPستراتیجی 3

Use the group selection tool to 
select the different elements of 
the chart and make those you 
don’t need transparent (no fill, no 
stroke)

You can use the group selection 
tool move the bars up and down 
and adjust it to the table (if 
needed)

* لەم داواکاریە داراییانەدا داواکاری هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان لە خۆناگرێت کە بە بڕی 15 ملیۆن دۆالری ئەمەریکیە، کە بەشدار دەبێت بۆ تەواوی هەر سێ 
ئامانجە ستراتیجیەکان. 
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10

20

22

29

13
15

10

46

10

23

14

12 19

11

12

10

17
10

15

24

10

12

16

17

14

28

25

28

15

17

11

20

تورکیا

سوریا

ئھردەن

ئیران

سعودیھ  کوەیت

ئھنبار

موسھنابھسرە

نھجھف

قادسیھ

سلێمانی

بابل

بھغدا

دیالھ

دھۆك

کھربھال

کھرکوك

میسان

نھینھوا

سھ�حھدین

زیقار

واست

ھھولێر

40
20
10
1

ئامادەیی کرداری
ژمارەی هاوکارانی چا�ك*

ئامادەیی کرداری لە ساڵی 2022 و ژمارە سەرەکیەکان 

کۆی گشتی هاوکارانی چااڵك لە 
ساڵی 2021

ئاڕاستەکە لە 
سااڵنی )2015-2021(

هاوکارانی بەشداربوو 
لە ساڵی 2022

هاوکارانی بەشداربوو 
لە رێکخراوی ناحکومی 

نیشتیمانی لە ساڵی 2022

هاوکارانی بەشداربوو 
لە رێکخراوی ناحکومی 

نێودەوڵەتی لە ساڵی 2022

هاوکارانی بەشداربوو لە 
نەتەوەیەکگرتووەکان و 
ئەوانی تر لە ساڵی 2022

101141575925

* تەنها ئەو هاوکارانەی کە لە پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی ساڵی 2021 ڕاپۆرتیان کردووە، ئاماژەیان پێکراوە لە نەخشەکەدا.
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٧

هاوکارانی بەشداربوو بە گوێرەی شوێن*

* ئامادەیی هاوکارانی ئاماژە پێدراو بە تەنها، لەسەر بنەمای ئەو شوێنانەن کە هاوکاران راپۆرتیان تیایدا کردووە لە ساڵی 2021 )37 لە کۆی 141 هاوکار ئاماژە پێنەکراون لەبەرئەوەی لە ساڵی 
2021 راپۆرتیان نەکردووە(.

هاوکاران بە گوێرەی گروپ )لە ساڵی 2022(

هاوکارانی بەشداربوو بە گوێرەی جۆر )لە ساڵی 2022(

ژمارەی هاوکاران ئامانج پارێزگا

36 165 هەزار ئەنبار

7 1.3 هەزار بەسڕە

2 موثنی   - 

9 0.3 هەزار نەجەف

2 قادسیە   - 

26 23 هەزار سلێمانی 

5 5.4 هەزار بابل

15 20 هەزار بەغدا

23 55 هەزار دیالە

38 155 هەزار دهۆك

29 52 هەزار هەولێر

6 0.1 هەزار کەربەال

25 66 هەزار کەرکوك

2 میسان   - 

77 355 هەزار نەینەوا

31 92 هەزار صالح الدین

2 زیقار   - 

2 0.2 هەزار واسیت

ژمارەی هاوکاران ئامانج گروپ

7 250 هەزار هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە

26 354 هەزار پەروەردە

35 49 هەزار ژیان و گوزەرانی تەنگەتاوی

32 336 هەزار ئاسایشی خۆراك

29 388 هەزار تەندروستی

44 630 هەزار پاراستنی گشتی

45 303 هەزار پاراستنی منداڵ

39 353 هەزار توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی

19 311 هەزار پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان

32 730 هەزار ئاووخاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی

12 135 هەزار هاوکاری پارەی کاش بۆ فرە مەبەست

ژمارەی هاوکاران جۆر

59 ڕێکخراوە ناحکومیە نێودەوڵەتیەکان 

57 ڕێکخراوە ناحکومیە ناوخۆییەکان 

9 نەتەوە یەکگرتووەکان 

16 ئەوانی تر

141 کۆی گشتی 

 هاوکارانی بەشدار لە پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی 
لە ساڵی 2022 

هاوکارانی کرداری 

141
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 ئەو کەسانەی کە بە ئامانجکراون بۆ هاوکاری مرۆیی: 
کۆی گشتی و بە گوێرەی گروپی دانیشتوان

کۆی گشتی
کەسانی بە تەمەن  پێگەیشتووان مندااڵن ئامانج

4% 52% 45% 991 هەزار 

ئاوارەکانی دەرەوەی خێوەتگە
کەسانی بە تەمەن  پێگەیشتووان مندااڵن ئامانج

3% 51% 46% 234 هەزار 

ئاوارەکانی ناو خێوەتگە
کەسانی بە تەمەن  پێگەیشتووان مندااڵن ئامانج

4% 49% 47% 180 هەزار 

ئاوارە گەڕاوەکان
کەسانی بە تەمەن  پێگەیشتووان مندااڵن ئامانج

5% 54% 41% 577 هەزار 

تورکیا

سوریا

ئھردەن

ئیران

سعودیھ  کوەیت

ئھنبار

موسھنابھسرە

نھجھف

قادسیھ

سلێمانی

بابل

بھغدا

دیالھ

دھۆك

کھربھال

کھرکوك

میسان

نھینھوا

سھ�حھدین

زیقار

واست

68 هەزارھھولێر
58 هەزار

65 هەزار

ئھو کھسانھی کھ پێویستیانبھ ھاوکاریھ
100 ھھزار

10 ھھزار
50 ھھزار

تورکیا

سوریا

ئھردەن

ئیران

سعودیھ  کوەیت

ئھنبار

موسھنابھسرە

نھجھف

قادسیھ

سلێمانی

بابل

بھغدا

دیالھ

دھۆك

کھربھال

کھرکوك

میسان

نھینھوا

سھ�حھدین

زیقار

واست

ھھولێر

ئھو کھسانھی کھ پێویستیانبھ ھاوکاریھ
100 ھھزار

10 ھھزار
50 ھھزار

تورکیا

سوریا

ئھردەن

ئیران

سعودیھ  کوەیت

ئھنبار

موسھنابھسرە

نھجھف

قادسیھ

سلێمانی

بابل

بھغدا

دیالھ

دھۆك

کھربھال

کھرکوك

میسان

نھینھوا

سھ�حھدین

زیقار

واست

ھھولێر

70 هەزار

ئھو کھسانھی کھ پێویستیانبھ ھاوکاریھ
100 ھھزار

10 ھھزار
50 ھھزار

تورکیا

سوریا

ئھردەن

ئیران

سعودیھ  کوەیت

ئھنبار

موسھنابھسرە

نھجھف

قادسیھ

سلێمانی

بابل

بھغدا

دیالھ

دھۆك

کھربھال

کھرکوك

میسان

نھینھوا

سھ�حھدین

زیقار

واست

ھھولێر

ئھو کھسانھی کھ پێویستیان بھ ھاوکاریھ
100 ھھزار

10 ھھزار
50 ھھزار

108 ھھزار

89 ھھزار

83 ھھزار

77 ھھزار
52 ھھزار
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٩

تێڕوانینێکی گشتی بۆ گروپی دانیشتوان

ئاوارەکانی ناو خێوەتگە

ئەو کەسانەی پێویستیان بە هاوکاریە 
بە گوێرەی مندااڵن | پێگەیشتووان | 

کەسانی بە تەمەن )%(

ئەو کەسانەی پێویستیان بە 
 هاوکاریە بە گوێرەی
 پیاوان | ئافرەتان )%(

ئامانج ژمارەی کەسەکان لەهەر قۆناغێکی  بارودۆخی خراب

ئەو کەسانەی زۆر 
پێویستیان بە هاوکاریە 

ئەو کەسانەی پێویستیان بە 
هاوکاریە

ئەو کەسانەی زیانیان 
پێگەیشتووە

4 | 49 | 47 28 | 25 0.2 ملیۆن 0.1 ملیۆن 0.2 ملیۆن 0.2 ملیۆن

ئاوارەکانی دەرەوەی خێوەتگە

ئەو کەسانەی پێویستیان بە هاوکاریە 
بە گوێرەی مندااڵن | پێگەیشتووان | 

کەسانی بە تەمەن )%(

ئەو کەسانەی پێویستیان بە 
 هاوکاریە بە گوێرەی
 پیاوان | ئافرەتان )%(

ئامانج ژمارەی کەسەکان لەهەر قۆناغێکی  بارودۆخی خراب

ئەو کەسانەی زۆر 
پێویستیان بە هاوکاریە 

ئەو کەسانەی پێویستیان بە 
هاوکاریە

ئەو کەسانەی زیانیان 
پێگەیشتووە

3 | 51 | 46 27 | 27 0.2 ملیۆن 0.2 ملیۆن 0.5 ملیۆن 0.9 ملیۆن

ئاوارە گەڕاوەکان 

ئەو کەسانەی پێویستیان بە هاوکاریە 
بە گوێرەی مندااڵن | پێگەیشتووان | 

کەسانی بە تەمەن )%(

ئەو کەسانەی پێویستیان بە 
 هاوکاریە بە گوێرەی
 پیاوان | ئافرەتان )%(

ئامانج ژمارەی کەسەکان لەهەر قۆناغێکی  بارودۆخی خراب

ئەو کەسانەی زۆر 
پێویستیان بە هاوکاریە 

ئەو کەسانەی پێویستیان بە 
هاوکاریە

ئەو کەسانەی زیانیان 
پێگەیشتووە

5 | 54 | 41 29 | 30 0.6 ملیۆن 0.6 ملیۆن 1.7 ملیۆن 4.2 ملیۆن

هاوکاری مرۆیی بەردەوام دەبێت بۆ ئاوارەکانی ناو خێوەتگەکان 
و بە کراوەیی دەمێننەوە لە ساڵی 2٠22. هەر ئاوارەیەکی ناو 

خێوەتگە سوودمەند دەبێت لە خزمەتگوزاریەکانی ناو خێوەتگە، 
لەوانە بەڕێوەبردنی خێوەتگە، و هاوکاری دەکرێن بۆ دەستگەیشتنیان 

بە چاودێری تەندروستی سەرەتایی،  وخزمەتگوزاریەکانی ئاو 

وخاوێنکردنەوە و پاكو خاوێنی و هاوکاری خۆراك بە گوێرەی کەمترین 
ستاندەرە دامەزراوەکان و بە هەماهەنگی لەگەڵ بەهاناوەچوونی 
حکومەت. بەهاناوەچوونی ئاوارەکانی ناو خێوەتگە دەخەملێندرێت 

کەوا تێچووەکەی دەگاتە بڕی 1٠٠ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی و جێبەجێ 
دەکرێن لە ڕێگەی 65 چاالکی و لەالیەن 8 گروپەوە هەماهەنگیکراون.  

زۆرینەی زۆری ئاوارەکان کە لە دەرەوەی خێوەتگە فەرمیەکان ژیان 
دەگوزەرێنن. ئەم ژمارەیە لەوانەیە زیاتر ببێت، ئەگەر داخرانی زیاتری 

خێوەتگەکان بێتە کایەوە، لەو کاتەی کەوا کێشە چارەسەرنەکراوەکانی 
ئابووری و کۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئاسایش دەبنە ڕێگر لەبەردەم 

زۆربەی ئاوارەکان لە گەڕانەوە بۆ ناوچەکانی زێدی خۆیان یان چوونەوە 
ناو کۆمەڵگا لە شوێنانی تر، ئەمە وا لە زۆربەی ئاوارەکان دەکات کەوا 

خێوەتگەکان بەجێ بهێڵن و بۆ جاری دووهەم ئاوارە ببن )یان هەتا 

بۆ جاری سێهەم ( کە ئاوارە دەبن بۆ شوێنەکانی دەرەوەی خێوەتگە. 
لە ساڵی 2٠22، هاوکارانی مرۆیی بە نیازن کەوا 234.٠٠٠ ئاوارەی 

دەرەوەی خێوەتگە کە زۆر پێویستیان بە هاوکاریە بە ئامانج بگرن. 
بەهاناوەچوون بۆ ئاوارەکانی دەرەوەی خێوەتگە دەخەملێندرێت کەوا 
تێچووەکەی بگاتە بڕی ٩٠ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی و جێبەجێ دەکرێن 

لە ڕێگەی ٧8 چاالکی و لەالیەن 8 گروپ و گروپی کارکردنی پارەی کاش 
هەماهەنگیکراون.  

کێشە چارەسەرنەکراوەکانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی و ئاسایش، 
و هێواشی لە دووبارە بنیاتنانەوە، ئەوانیش دەبنە ڕێگر لەبەردەم 

ئاوارە گەڕاوەکان لە دامەزراندنی ژیانیان و ژیان و گوزەرانیان بە 
شێوازێکی هەمیشەیی و بەردەوام، لەگەڵ زۆربەیان کە هێشتا 
دووچاری پێویستیەکی گەلێك زۆری مرۆیی دەبنەوە. هاوکارانی 

مرۆیی بەردەوام دەبن لە دابینکردنی خزمەتگوزاریە زۆر پێویستەکان و 

هاوکاری هەروەها دەستپێشخەریە زۆر گرنگەکانی ژیان و گوزەران بۆ 
زۆربەی ئاوارەکان بە تایبەتی لە ناوچەکانی کە بارودۆخەکان گونجاو 

نین بۆ گەڕانەوەیەکی بەردەوام و هەمیشەیی. بەهاناوەچوونی ئاوارە 
گەڕاوەکان دەخەملێندرێت کەوا بڕەکەی دەگاتە 1٩6 ملیۆن دۆالری 

ئەمەریکی و جێبەجێ دەکرێت لە ڕێگەی ٧٧ چاالکی و لەالیەن ٧ گروپ 
و گروپی کارکردنی پارەی کاش هەماهەنگیکراون. 
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پالندانانی ژمارەکان بە گوێرەی جیوگرافیا

ئامانجەکان بە گوێرەی ئامانجی ستراتیجی  ئەو کەسانەی بە ئامانجکراون بە گوێرەی گروپی دانیشتوان 

ئامانجی 
ستراتیجی 3

ئامانجی 
ستراتیجی 2

ئامانجی 
ستراتیجی 1

ئاوارە 
گەڕاوەکان 

ئاوارەکانی دەرەوەی 
خێوەتگە

ئاوارەکانی ناو 
خێوەتگە

پارێزگا

42 هەزار 126 هەزار 138 هەزار 141 هەزار 24 هەزار - ئەنبار

- 1 هەزار 1> هەزار - 1 هەزار - بەسڕە

- - 1> هەزار - 1> هەزار - نەجەف

12 هەزار 20 هەزار 20 هەزار - 12 هەزار 11 هەزار سلێمانی 

- 1 هەزار 5 هەزار - 5 هەزار - بابل

6 هەزار 1> هەزار 20 هەزار 10 هەزار 9 هەزار - بەغدا

11 هەزار 44 هەزار 51 هەزار 45 هەزار 10 هەزار 1 هەزار دیالە

129 هەزار 154 هەزار 144 هەزار - 46 هەزار 110 هەزار دهۆك

24 هەزار 27 هەزار 52 هەزار 5 هەزار 34 هەزار 14 هەزار هەولێر

- - - 1> هەزار 1> هەزار - کەربەال

14 هەزار 66 هەزار 60 هەزار 54 هەزار 13 هەزار - کەرکوك

148 هەزار 324 هەزار 295 هەزار 249 هەزار 60 هەزار 45 هەزار نەینەوا

42 هەزار 72 هەزار 91 هەزار 73 هەزار 19 هەزار - سەالحەددین 

- - 1> هەزار -    1> هەزار - واسیت

422 هەزار 841 هەزار 577 هەزار 876 هەزار 234 هەزار کۆی گشتی  180 هەزار

پالندانانی ژمارەکان بە گوێرەی پارێزگا

ئاوارەکانی ناو خێوەتگە

ئاوارەکانی دەرەوەی خێوەتگە

ئاوارە گەڕاوەکان 

ئامانجی ستراتیجی 1

ئامانجی ستراتیجی 2

ئامانجی ستراتیجی 3

٩٩1.٠٠٠ کەس کە بارودۆخیان زۆر الوازە و دەکرێنە ئامانجی جەختکراوە 
لەم پالنەی بەهاناوەچوونی مرۆیی، دەکەونە ناو تەواوی 14 پارێزگا 

لە 18 پارێزگاکانی عێراق. شەش پارێزگاکانی کە زۆرترین دانیشتوانانی 
بە ئامانجکراو بریتین لە نەینەوا )356.٠٠٠ کەس(، ئەنبار )166.٠٠٠(، دهۆك 

)155.٠٠٠(، سەاڵحەددین )٩2.٠٠٠(، کەرکوك )66.٠٠٠( و دیالە )55.٠٠٠(. زۆرترین 
ژمارەی ئاوارەکانی ناو خێوەتگە کە بە ئامانجکراون لە ڕێگەی پالنی 

بەهاناوەچوونی مرۆیی لە پارێزگای دهۆکن کە دەکاتە )11٠.٠٠٠(، نەینەوا 

)45.٠٠٠(، هەولێر )14.٠٠٠( و سلێمانی )11.٠٠٠(، لەو کاتەی پارێزگاکانی کە 
زۆرترین ژمارەی ئاوارەکانی دەرەوەی خێوەتگەیان لە خۆگرتووە بریتین 

لە نەینەوا )6٠.٠٠٠(، لە دهۆك )46.٠٠٠( و لە هەولێر )34.٠٠٠( و لە ئەنبار 
)24.٠٠٠(. بۆ ئاوارە گەڕاوەکان، زۆرترین ژمارە ئەویش لە نەینەوایە کە 

دەکاتە )24٩.٠٠٠(، دوابەدوای ئەویش لە ئەنبار )141.٠٠٠( لە سەالحەددین 
)٧3.٠٠٠(، لە کەرکوك )54.٠٠٠( و لە دیالە )٠٠٠.45(. 
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تێروانینێکی گشتی بۆ بەهاناوەچوونی گروپ

پالندانانی ژمارەکان بە گوێرەی گروپ

ئامانج  ئەو کەسانەی 
پێویستیان بەهاوکاریە

ژمارەی  
چاالکیەکان

 ژمارەی 
هاوکاران

پێویستیە داراییەکان 
)بە دۆالری ئەمەریکی(

گروپ

250 هەزار 264 هەزار 3 7 15.2 ملیۆن هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە

354 هەزار 681 هەزار 13 26 17.0 ملیۆن پەروەردە

49 هەزار 632 هەزار 2 35 10.6ملیۆن ژیان و گوزەرانی تەنگەتاوی

336 هەزار 730 هەزار 6 32 54.4 ملیۆن ئاسایشی خۆراك

388 هەزار 1.7 ملیۆن 9 29 46.8 ملیۆن تەندروستی

630 هەزار 1.5 ملیۆن 19 44 65.3 ملیۆن پاراستنی گشتی

303 هەزار 664 هەزار 10 45 30.1 ملیۆن پاراستنی منداڵ

353 هەزار 919 هەزار 11 39 36.2 ملیۆن توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی

311 هەزار 1.0 ملیۆن 6 19 47.4 ملیۆن پەناگە و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان

730 هەزار 1.6 ملیۆن 7 32 33.4 ملیۆن ئاووخاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی

135 هەزار - 1 12 28.6 ملیۆن هاوکاری پارەی کاش بۆ فرە مەبەست

7 15.0 ملیۆن هەماهەنگی و خزمەتگوزاریە باوەکان

لە ساڵی 2٠22، بەهاناوەچوونی مرۆیی بەردەوام دەبێت لە گەیاندن 
و هەماهەنگیکردن لە ڕێگەی هەشت گروپی کرداری، هەماهەنگی 
و خزمەتگوزاریە باوەکان و گروپی کارکردنی پارەی کاش. 141 هاوکار 
و گروپ و گروپی کارکردنی پارەی کاش پێویستیان بە بڕی 4٠٠ ملیۆن 

دۆالری ئەمەریکی دەبێت بۆ جێبەجێکردنی ٩3 چاالکی. هەر چاالکیەك 
نەخشەی بۆ داڕێژراوە بۆ هاوکاری کردنی ئاوارە بارودۆخ الوازەکان لە 
ناو خێوەتگەکان و ئاوارە بارودۆخ زۆر الوازەکانی دەرەوەی خێوەتگە 

و ئاوارە گەڕاوەکان تاکو لە بە سەالمەتی و بە شکۆداریەوە ژیان 
بگوزەرێنن، دەستیان بگات بە خزمەتگوزاریە زۆر پێویستەکان یان بۆ 

پڕکردنەوەی پێویستیە سەرەکیەکانیان. پالندانان بۆ دەستپێشخەریەکان 
لەسەر بنەمای پارەی کاش بە باش زانراوە لە تەواوی بارودۆخەکان کە 

پارەی کاش شێوازی بەهاناوەچوونی بە باش زانراوە بۆ دانیشتوانی 
زیان بەرکەوتوو،  بەو جۆرەی کە دەگونجێ بۆ دابین کردنی پارەی کاش، 
و لەو شوێنەی کە وەها هاوکاریەك سەلمێندراوە کەوا کاریگەربووە لە 

ڕابردوودا . بە خەمالندنێکی تێچووی بڕی 118 ملیۆن دۆالری ئەمەریکی، 
کە دەکاتە 3٠ لەسەدای بودجەی بەهاناوەچوونی مرۆیی، پارەی کاش 

و هاوکاری پسوولە دەگەێندرێتە دەستی ئاوارەکان لەالیەن حەوت 
گروپ و گروپی کارکردنی پارەی کاش و هاوکارانیان.



لە ئازاری 2022 دەرچووە

پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی
عێراق


