
              
     

٢٠١٨ڕاگەیاندنی هاوبەشی پالنە مرۆییەکان بۆ عێراق لە ساڵی   

یان بۆ ٢٠١٨پالنەکانی ساڵی  یهاوکارانق هەروەها نەتەوە یەکگرتووەکان وی ئادار، حکومەتی عێرا٦لە ڕۆژی  – ٢٠١٨ئاداری ی ٦عێراق. بەغدا؛ 

 پالنەکە بۆ کۆمەك و پەناگە و سەقامگیرکردنی ئاوارەکان و پالنی بەهاناوەچوونی مرۆییە.  –ڕاگەیاند عێراق 

، زۆربەی خێزانەکان گەڕاونەتەوە وهەوڵ دەدەن ژیان وگوزەران ٢٠١٧لە کۆتایی ساڵی  کانبەرفراوانە سەربازیەهێرشە  کۆتایی هاتنیلەگەڵ 

؛ لەگەڵ ئەوەش، دەبێت هەموو هەوڵێك ٢٠١٨دوو ملیۆن ئاوارەی عێراقی پێشبینی دەکرێن کە بگەڕێنەوە لە ساڵی  نزیکەیوخانووەکانیان بنیات بنێنەوە. 

ان بە هەندێك جۆری کەسانە منداڵن، پێویستی منزیکەی نیوەی ئەکە ملیۆن کەس،  ٨.٧کردنیان لەم گواستنەوەیە. لەم ساڵ، نزیکەی  ریبدرێت بۆ هاوکا

 . دەبێت هاوکاری مرۆیی

دابین کردنی بەهێزکردنی ئامانجی بریتی یە لە ئاوارەکان پالنەکەی حکومەت بۆ کۆمەك و پەناگە و سەقامگیرکردنی کۆچ و کۆچبەران گوتی" ەزیری و

هاوکاری کردنی گەڕانەوەی ئاوارەکان بە سەالمەتی. پالنەکە جەخت دەکاتەوە لەسەر هاوکاری کردنی هەروەها بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان پاراستنی یاسایی 

هەندێك ژیان، لەگەڵ ئەوەشدا هاوکاری کردنی پێویستیەکانی بۆ دابین کردنی پارەی کاشی تەنگەتاوی ئەو خێزانانەی کە دەگەڕێنەوە لەگەڵ یەك هاوکاری 

بە دابین کردنی ەوامیدان و بەردکەل و پەلەکانی کۆمەکی بە پێدانی خێزانە ئاوارەکان بەردەوام بوون لەسەر هاوکاری کردنی سەرەکی، و پڕۆژەی 

 لە ناو خێوەتگەکان" خزمەتگوزاریەکان 

لەسەر ڕێنمایی دەرکردووە  ر ئەلعبادییدەەح د. ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق، ڕایگەیاند کە سەرۆك وەزیرانسکرتێری گشتی الق، عدکتۆر مەهدی ئەل

حکومەتی  وئامادەییلەو ناوچانەی کە ئازادکراون سەقامگیری پڕۆژەکانی جێبەجێکردنی لە ڕێگەی بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان دابین کردنی ژینگەی گونجاو 

و لەبۆ ئەو کەسانەی خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان دڵنیایی دەدات لە دابین کردنی لەو کاتەی بە خۆبەخشانە ئاوارەکان لەسەر گەڕانەوەی دووپاتکردەوە 

 تیرۆریستانی داعش. لە دەستی ئازادکراون  هێزە چەکدارە عێراقیەکانلەالیەن  کە ناوچانەن

تر،  وهاوکارانیونێودەوڵەتیەکان ، کۆمەڵگای مرۆیی، کە پێك دێت لە ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان، ڕێکخراوە ناحکومیە ناوخۆیی ٢٠١٨لە ساڵی 

کە زۆر انەی لەو کەس ملیۆن ٣.٤اوەچوونی پێویستیەکانی ملیۆن دۆالری ئەمەریکیە لە ڕێگەی پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ بەهان ٥٦٩بە  انپێویستی

 پێویستیان بە هاوکاریە لە عێراق. 

، یان کانیاننەیە نەتوانن بگەڕێنەوە بۆ ماڵە، خێزانەکان لەواانەیخزمەتگوزار ئەم لە نەبوونیدابین کردنی هاوکاری پاراستن بریتی یە لە کارێکی سەرەکی. 

 . گیرێتبەرگەی نائەم کارە ئەنجام بدەن لە بارودۆخێك کە 

خزمەتگوزاری دەبن لە ماوەی  ییان لە دەرەوە لێك دەدرێناو عێراق ژمارەیەکی زۆری خێوەتگەکان لە نو  "لەو کاتەی کە خەڵك دەگەڕێنەوە بۆ زێدی خۆیان

بەڕێز. . توانای گەڕانەوەیان نیەئەو کەسانەش کە  دالە هەمان کاتکەسانەی کە دەگەڕێنەوە ئەم ساڵ، زۆربەی خەڵك پێویستیان بە هاوکاری دەبێت لەوانە ئەو 

لەالیەن کۆمەڵگای مرۆیی لە بەرامبەر  ەبەردەوام ری مرۆیی بۆ عێراق گوتی "بانگەشەڕاماناثان بااڵکریشنان، وەك ڕێکخەری نیشتەجێ و هەماهەنگیکا

و پێش وەختە و میکانیزمەکانی بەهێزکردن لەگەڵ دەسەاڵتدارانی حکومەت بۆ هاوکاری کردنی گەڕانەوەی بە خۆبەخشانە و بە  زۆرەملێگەڕانەوەی بە 

 ". ٢٠١٨پالنی بەهاناوەچوونی ساڵی بریتی یە لە توخمێکی سەرەکی لە  کە سەالمەتی

پێویستیەکان نی هاوکاری مرۆیی بۆ باشتر بەهاناوەچوونی لە هەماهەنگی کرد نیی لە ناو عێراق بەردەوام دەبحکومەتی عێراق وکۆمەڵگای مرۆ

کە ئاوارەکان وئاوارە گەڕاوەکان دووچاریان دەبنەوە لە سەرانسەری عێراق. ئۆپەراسیۆنە مرۆییەکان بە هەماهەنگی لە نزیکەوە لەگەڵ  وبەرەنگاریەکان

 . ئەنجام دەدرێن حکومەتی عێراق وحکومەتی هەرێمی کوردستان
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