
 
 

هەروەك وەرزی زستان دەستی پێکردووەهاوکاری بەپەلەی زیاتر پێویستە بۆ ئاوارە ناوەخۆییەکان   
   

هەموو ئاوارە عێراقیەکان لە هەرێمی کوردستانی عێراقننیوەی نزیکەی   
  

مانگەکانی لە بەدەست هێناوە باشیان بەرەوپێشوەچوونێکی نەتەوە یەکگرتووەکان کوردستان و حکومەتی هەرێمی  –ی دیسەمبەر ٣٢ڕۆژی هەولێر، 
 دەکەن ئەمەریکیدۆالری ملیۆن  ٢.٣٥٣ یبەپەلەداواکاریەکی دەست نیشانی  ئەوان وئاوارە ناوەخۆییەکان پێویستیەکانی ڕابردوو بۆ وەاڵمدانەوەی 
هەرێمی کوردستانی عێراق وەکو لەسەرتاسەری عێراقی ئاوارەی ملیۆنێك نزیکەی پێویستە سەرەکیەکانی بۆ پڕکردنەوەی بۆ پاڵپشتی کردنی دارایی 

 . ٣بەپەلەی وەاڵمدانەوەی پالنی ە ب انچاوپیاخشاندنەوەیلە بەشێك 
 

بەاڵم  بە ئەنجام گەیەنراوەتەندروستی شوێنی نیشتەجێبوون و خۆراك و  دابین کردنی لەزیاتر بەرەوپێشوەچوونی بەرەنگاربوونەوەکان، سەرەڕای "
سندی، عەلی  دکتۆر" لە ملمالنێکەوە هەاڵتوون، کە ئەو خەڵكەی ئازاری ئێش و کەمکردنەوەی بۆ بیکەن زیاتر هەیە کاری بە پێویستیمان ئێمە 

"ئەوەش ئاوارە ناوەخۆییەکان. چڕوپڕی تۆمارکردنی خۆراك و وەرزی زستان، سەرەکیەکانی کێشە چارەسەرکردنی گوتی، پالن دانان وەزیری 
  "ین.ببەردەوام بلەسەر ئەم خولە ئێمە زۆر گرنگە کە 

 

لە ئێستا عێراقیەکان  ئاوارەهەموو  ملیۆن ٣٥٢ نیوەینزیکەی بۆ پەنابەران، نێودەوڵەتی ڕێکخراوی و کوردستان نانی اپالندوەزارەتی بەگوێرەی 
 خێزان( ٢.٠٩٩٩)عێراقی  ٠٠٠٩٩٩هەندێ توندوتیژی، بەردەوامی بەهۆی هەاڵتن لە بەردەوامن خەڵکی هەروەك عێراقن، کوردستانی هەرێمی 

پالنی یەکەم باڵوکردنەوەی لەوەتەی  ناوەخۆییئاوارەی  ٠٠٩٩٩لەوانە دووەم، نی ومانگی کانولەوەتەی هەرێم لە گەڕاون بە دوای پەناگە 
ئاوارە پێویستیە بەپەلەکانی زۆرترین پڕکردنەوەی بۆ چۆنیەتی خستە بەردەست کاری پالنی ڕۆژی  ٠٩کە ئەیلول، مانگی لە بەپەلە وەاڵمدانەوەی 
 خاوێنکردنەوە. ئاو و تەندروستی و خۆراك و شوێنی نیشتەجێبوون و لە ڕووی ناوەخۆییەکان 

 
نەتەوە هەرێمی کوردستان و حکومەتی ، کۆتایی پێهات نۆڤێمبەری .٢ڕۆژی لە کە بەپەلە وەاڵمدانەوەی پالنی ماوەی دەستپێکی لەگەڵ 

بۆ لە ئەستۆ گرت  انبەپەلەیچاوپیاخشاندنەوەی پرۆسەیەکی سەرەکیەکان، ناحکومیە ڕێکخراوە کردن لەالیەن بەشداری لەگەڵ یەکگرتووەکان، 
 .پڕنەکراوەپێویستیەکی هەر دەست نیشانکردنی دەستکەوتەکان و دەست نیشانکردنی 

 
تایبەت جەختکردنەوەیەکی لەگەڵ ، دەگرێتە خۆی .٣٩٢ئازاری ی ٢٢بۆ  ٣٩٢٠نۆڤێمبەری ی .٢ماوەی دووەم بەپەلەی وەاڵمدانەوەی پالنی 
  تۆمارکردن. و پەروەردە  تەندروستی وو خاوێنکردنەوە ئاو و خۆراك و شوێنی نیشتەجێبوون و لەسەر 

 
عێراق، گوتی بۆ مرۆیی  هاواڵتی و ڕێکخەری ڕێكخەرینەتەوە یەکگرتووەکان،   سکرتێری گشتی جێگری تایبەتی نوێنەریجاکلین بادکۆك، 

کە ئێمە زۆر گرنگە ئەوەش . جێ"بگاتە لە ڕێگادایە خراپتریش سەرمایە و کەش و هەوا . نیگەرانینبەتایبەتی جێگای وەرزی زستان "مانگەکانی 
 " .خێراتر بکەین هەوڵەکانمان 

 
سندی عەلی دکتۆر پاراستن، و ئامانجکراو مرۆیی هاوکاری گەیاندنی ئاسانکردنی بۆ تێروتەسەلن تۆمارکردن هەوڵەکانی کە گرنگە "ئەوەش  

کە خستۆتە سەر سەرچاوەکانمان گەلێك زۆری ئەرکێكی کوردستانی عێراق هەرێمی لە ئاوارە ناوەخۆییەکان نیشتەجێکردنی  "گوت کە. ئەوەشی 
لە پێویستە، بەتایبەتی زیاترمان  نێودەوڵەتی هاوکاریو سەر شانمان بخەینە بە تەنیا ئەو ئەرکە ناتوانین ئێمە نیە. بەردەوامیدانی هیچی تر توانای 

 وەرزی زستان." مانگەکانی ماوەی 
 

دۆالری ملیار  ٣٥٣٢چاوپیاخشاندنەوەی ئۆپەراسیۆنی خوار دەستەیەکی لە بریتی یە   عێراقکوردستانی بۆ هەرێمی  ٣بەپەلەی  وەاڵمدانەوەیپالنی 
دەست نیشانکردنی کە ئامانجی بریتی یە لە . دەستی پێکرد .٣٩٢ئۆکتۆبەری مانگی لە کە عێراق ستراتیژی وەاڵمدانەوەی پالنی بۆ ئەمەریکی 

 . .٣٩٢ساڵی وواڵت بۆ لەسەرتاسەری ملیۆن عێراقی  ٥٣.مرۆیی پاراستن و پێویستیەکانی 
 

 

 

 

 
 

 –لێدوانی ڕۆژنامەوانی هاوبەش: حکومەتی هەرێمی کوردستان 
 Ministry of Planning نەتەوە یەکگرتووەکان

 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە:
دەیڤید سوانسۆن، بەرپرسی زانیاری گشتی لە نووسینگەی 

 هەماهنەگی بۆ کاروباری مرۆیی

             Mobile Iraq: +964 (0) 750 377 0849 
 

 KRSOنووسینگەی  -گشتیەکان ەبەشی پەیوەندیسەرۆکی وەهاب، ئەحمەد 

              Telephone: +964 66 2559170 

Email: swanson@un.org 
Website: 
https://iraq.humanitarianresponse.info 

 

 
Email: contact@krso.net 
Website: http://www.mop-krg.org 
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