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تێڕوانینی پێویستیە مرۆییەکان و پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی 
 باڵوکرانەوە

و پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ عێراق  ٢٠١٩تێڕوانینی پێویستیە مرۆیییەکان بۆ ساڵی 
ملیۆن  ٦.٧ نزیکەی ٢٠١٩تێڕوانینی پێویستیە مرۆییەکان بۆ ساڵی بە پێ ی باڵوکرانەوە. 

ملیۆن ئاوارەی ناوخۆیی.  ١.٨کەس پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە، لەوانە نزیکەی   
  
چەندین نیگەرانی فشارکراوی پاراستن دەستنیشانکراون، لەوانە تۆڵەسەندنەوە لە بەرامبەر 

ان بە گروپە توندڕەوەکان لێ دەکرێت، ئەو کەسانەی کە گومانی پەیوەندی هەبوونی
تایەفەگەری؛ گەڕانەوەی بە زۆرەملێ و پێش وەختە و ئاستەنگدار؛  –توندوتیژی شوناسی 

نەبوونی بەڵگەنامەی شارستانی؛ ئاوارەکان و ئاوارە گەڕاوەکان کە پێویستیان بە هاوکاری 
نەتەقێندراوەکان )  دەروونی کۆمەاڵیەتی تایبەتە؛ پیسبوونی زۆری خاك بەهۆی تەقەمەنیە

لەوانە خانووە تایبەتەکان(؛ و کێشەکانی خانووبەرەو زەوی و موڵك. بەرەنگاریەکان لە دابینکردنی دەرفەتەکانی ژیان 
کە گەڕاونەتەوە بۆ شوێنەکانی و گوزەران لە نێوان پێویستیە سەرەکیەکانن کە لەالیەن خەڵکانی ئاوارە داواکراون 

 زێدی خۆیان. 
 

$ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی دەکات ٧٠١داوای  ٢٠١٩پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی 
ملیۆن کەس و بۆ جێبەجێکردنی ئۆپەراسیۆنەکان کە لە  ١.٧٥بۆ پڕکردنەوەی پێویستیەکانی 

 سێ ئامانجی ستراتیجی خۆی دەبینێتەوە: 
 

 گواستنەوەی دوای ملمالنێ بەرەو چارەسەریە ماوە درێژەکان؛ -١

 دڵنیابوون لە دانانی پاراستن لە چەقی بەرنامە؛ و -٢

 بەهێزکردنی پالندانانی تەنگەتاوی و ئامادەکاری -٣

 

 بارانی بەخوڕ بووە هۆی دروستبوونی الفاو و زیان 
بارانی بەخوڕ لە مانگی شوبات و ئادار بووە هۆی 

بە ژێرخان گەیاند  ریزنجیرەیەك الفاو کە زیانێکی زۆ

 لە باکوری عێراق. 

لە سەرەتای مانگی شوبات، گەردەلولی بەهێز لە 
پارێزگای سەاڵحەددین بووە هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی 
ڕووباری دیجلە بۆ سەر هەردوو الی ڕووبارەکە و پردە 
سەر ئاویەکانی لەگەڵ خۆی ڕاماڵی لە ناوەوە و دەرەوەی 
شارۆچکەی شەرگات، کە هاتووچۆی خەڵکی پچڕاند 

یچ ڕێگایەکی جێگرەوە نەبوو لەسەر الی ڕووبارەکە و ه
بۆ پەڕینەوە. هاوکارانی مرۆیی لەو شوێنە ڕاپۆرتیان 
کردبوو کە بەرزبوونەوەی نرخی خۆراك و سووتەمەنی 
هەبوون گەیاندنەکان زۆر دواکەوتن تا ئەو کاتەی کە 

 

 هەواڵنامەی مرۆیی
 عێراق

 دەرچووە ٢٠١٩ی ئاداری ٢٦لە ڕۆژی  /٢٠١٩کانوونی دووەم/شوبات/ئاداری 

ڵە سەرەکیەکان هەوا  
تێڕوانینی پێویستیە مرۆیییەکان و پالنی  •

 بەهاناوەچوونی مرۆیی باڵوکرانەوە.
 

 گۆڕینی ڕەشماڵ لە پڕۆسەدایە لە موسڵ  •
 
کۆمیسیاری یەکێتی ئەوڕوپا سەردانی قوتابخانە،  •

نەخۆشخانە و ووێستگەی چارەسەری ئاوی کرد لە 
 موسڵ. 

 
هەواڵی تازە لەسەر جێبەجێ کردنی چااڵکیە  •

 مرۆییەکان و سندوقی مرۆیی عێراق. 
 

ژمارەکان  

# ئەو کەسانەی کە 
 پێویستیان بە هاوکاریە

ملیۆن ٦.٧  

#ئەو کەسانەی کە بە ئامانج 
 کراون بۆ هاوکاری کردنیان 

ملیۆن١.٧٥  

# ئاوارەکانی ناو 
 خێوەتگەکان

ملیۆن ٠.٥  

#ئاوارەکانی کە لە دەرەوەی 
خێوەتگەکان ژیان 

 دەگوزەرێنن

ملیۆن ٠.٥٥  

# ئەو کەسانەی کە زۆر 
پێویستیان بە هاوکاریە لە ناو 

 کۆمەڵگا خانەخۆییەکان

ملیۆن ٠.٢  

گەڕاوەکان #ئاوارە ملیۆن ٠.٥   

سەرچاوە: پالنی 
بەهاناوەچوونی مرۆیی ساڵی 

٢٠١٩ 

 

پشتی کردنی دارایی ڵ ا پ  

ی  ڵ ا س ۆ  ب ی  ی رۆ م ی  چوون وە ا ن ا ه ە ب ی  الن پ
٢٠١٩  

$ ملیۆن دۆالری ٧٠١.٢
 ئەمەریکی
 ٢٠١٩داواکراوە بۆ ساڵی

ملیۆن دۆالری $  ٣٠.١

 ئەمەریکی
 پاڵپشتی کردنی دارایی وەرگیراوە هەروەك لە

٢٠١٩ی ئاداری ٢٥ڕۆژی   
 http://fts.unocha.org سەرچاوە:  

 

 

ڕێکخراوی پڕۆگرامی خۆراکی جیهانی خولی دابەشکردنی خۆراك کەم 
 دەکاتەوە

 بەرەنگاریەکانی دەستگەیشتن بەردەوامە

 سەردانی هەماهەنگیکاری مرۆیی بۆ سلێمانی

 سندوقی مرۆیی عێراق یەکەم تەرخانکردنی ستاندەری ڕاگەیاند

    گەردەلولی زستان بووە هۆی زیان   

 IRC :سەرچاوەی وێنە لەالیەن

 لەم ڕاپۆرتە هەواڵنامەیەدا
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ویستی لەگەڵ ئەوەشدا، دەستگەیشتن بە نەخۆشخانەی ناوخۆیی پچڕابوو، کە پێڕێگای جێگرەوە دۆزرایەوە. 
دەکرد نەخۆشەکان گەشت بکەن بۆ سەنتەری تەندروستی لە ناو حەوێجە و کەرکوك، زیاتر لە کاتژمێرك دوورە. 

بە هەمان شێوە، لە ناوەڕاست پردەکان چوونە ژێر چاکردنەوەی کاتی، بەاڵم چارەسەری ماوەی درێژتر پێویستە. 
موسڵ بووە هۆی داخستنی پێنج پردی گەورە لە و کۆتایی مانگی ئادار، بارانی بەخوڕ لە ناوەوە و دەرەوەی 

پارێزگای نەینەوا، کە ئەمەش بووە هۆی بەرزبوونەوەی نیگەرانیەکان لە بارەی دواکەوتنەکان لە گەیاندنی 
 کۆمەك لە موسڵ بۆ خێوەتگەکانی ئاوارەکان لە نەینەوا:

 
 دەبەستێتەوە(لنەسر )کە بەشی ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوای موسڵ بەیەکەوە پردی ئە •

 پردی ئەلحوریە )کە ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوای موسڵ بەیەکەوە دەبەستێتەوە( •
 پردی قەناتیر )لە ڕووباری ئەلکەوسەر •

 پردی سوەیس )لەسەر ڕووباری ئەلکەوسەر( •
 یارە )کە شەقامی مەخمور بە ناحیەی گەیارە دەبەستێتەوە(گەپردی  •

ئاستەکانی ئاو کەمبوونەوە پردە سەرئاویەکان توانرا بکرێنەوە لەو کاتەی کە  

وا لێکدەدرێتەوە کە زیادبوونی ئاستەکانی ئاو ئەویش بەشداربووە لە نقومکردنی بەلەمەکە لە ناو 
ی ئادار لەو کاتەی کە خێزانەکان خەریکی ٢١ڕووباری دیجلە لە نزیك موسڵ لە ڕۆژی 

کەس تیایدا گیانیان لە  ١٠٠ەی پشووی بەهارەی نەورۆز، کە نزیکەی ئاهەنگیران بوون بە بۆن
دەستدا. هێزەکانی بەرگری بەهانای ئەم کارەستاوە چوون. سکرتێری گشتی و جێگری نوێنەری 
تایبەتی سکرتێری گشتی دڵگرانی خۆیان نیشاندا و ئامادەیی هاوکاری نەتەوە یەکگرتووەکانیان 

بە گوێرەی پێویست. ەکانی چاککبوونەوەی نیشتمانی نیشاندا بۆ هاوکاری کردنی هەوڵ  

 

بەهێزکردنی پالندانانی تەنگەتاوی و ئامادەکاری، لەوانە بۆ کارەساتە سروشتیەکان، کە یەکێکە لە ئامانجە 
. ٢٠١٩ستراتیجیەکان بۆ پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی   

 

 هەماهەنگیکاری مرۆیی بۆ سلێمانی سەردانی
 

ی شوبات، خاتوو مارتا ڕویداس، هەماهەنگیکاری مرۆیی عێراق، ٢٦لە ڕۆژی 

سەردانی سلێمانی کرد. شاندەکەی بەڕێزیان لەگەڵ پارێزگاری سلێمانی کۆبوویەوە و 

فتوگۆیەکان سەردانی خێوەتگەی ئاشتی کرد بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان لە ناحیەی عەربەت. گ

جەختیان کردەوە لەسەر ئاساییکردنەوەی بارودۆخی ئاوارەبوون و دۆزینەوەی ڕێگاکان 

بۆ هاوکاری کردنی دووبارە گەڕاندنەوەی ئاوارەکان بۆ ناو کۆمەڵگا و گەڕانەوەیان. 

لەسەدای ئەم ئاوارانە  ٩٠ئاوارەی تێدایە، لەگەڵ  ١٥٠.٠٠٠پارێزگای سلێمانی نزیکەی 

ەزراوە خێوەتگەییەکان ژیان دەگوزەرێنن لە ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان، لە دەرەوەی دام

پارێزگار هاوکاربووە لە جێبەجێ کردنی چارەسەریە ماوە درێژەکان لە سلێمانی، لەوانە 

دووبارە خستنە ناوەوەی ئاوارەکان بۆ ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان، لەو کاتەی کە 

تێبینی ئەوەی . هەروەها پارێزگار بوونپەل هەئاستەنگەکانی کەل و  داندەنرێ بەوەی کە

کرد کە پێویستیەك هەیە بۆ بنیاتنانی توانای سلێمانی بۆ چارەسەرکردنی پالندانانی 

ئامادەکاری بۆ کارەساتە سروشتیەکان، لەوانە زەمین لەرزەکان، کە چەندین جار دووبارە 

 دەبنەوە لەم ناوچەیە. 

گۆڕینی ڕەشماڵ دەکات سندوقی مرۆیی عێراق پاڵپشتی دارایی 

  لە ڕێگەی تەرخانکردنی یەدەگ
دوای ڕاوێژکردن لەگەڵ گروپی پەناگە، بڕیاردرا کە تەرخانکردنێکی گلدانەوە لە سندوقی مرۆیی 

ڕەشماڵ لە خێوەتگەکانی جەدعە و  ٢٣.١٥٠عێراق بەکاردەهێندرێت بۆ هاوکاری کردن لە گۆڕینی 

ا. گەیارە بۆ ئاوارەکان لە پارێزگای نەینەو  

زۆربەی ڕەشماڵەکان لەالیەن خێوەتگەکانی ئاوارەکان لە عێراق بەکارهێندراون بۆ زیاتر لە سێ ساڵ 

ندێك پێشبینی دەبێت، کە زۆر لەوە زیاترە لە مەودای بەکارهێنانی ئاسایی کە بۆ ڕەشماڵ دانراوە. هە

هەبوون کە حکومەتی عێراق لەوانەیە کاربکات لە چااڵکیەکانی گۆڕینی ڕەشماڵ، بەاڵم گفتوگۆیەکان 

 سەرچاوەی وێنە: کۆمەڵەی مانگی سوری عێراقی

ەیارە/سەرچاوەی وێنە: نووسینگەی نەتەوە گ
 یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی

وێنە: سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوانسەرچاوەی   

http://www.unocha.org/iraq
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ئەوەیان ئاشکرا کرد کە ئەوان کۆمەکی  ٢٠١٩لەگەڵ وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران لە سەرەتایی مانگی شوباتی 

 کەمتریان هەیە لەوەی کە لە سەرەتادا بیریان لێ کردبۆوە.

لە دوای گفتوگۆ لەگەڵ تیمی مرۆیی لە وواڵت و دەستەی ڕاوێژکاری سندوقی مرۆیی عێراق، بڕیاردرا کە تەندەرەکان بۆ کڕین و چەسپکردنی 

. چەسپکردن لەوانە توخمی "پارەی کاش بۆ ئیش و ٢٠١٩ڕەشماڵ دەرچێت، لەگەڵ بەکۆتاهێنانی پڕۆژەکە لە ماوەی چارەگی یەکەمی  ٢٣.١٥٠

$ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی. ٧ەیارە. پڕۆژەکە خەملێندراوە کە تێچووەکەی دەکاتە گرە ئاوارەکان لە جەدعە و کار" بۆ کرێکا  

کاروانی هاوبەشی هەماهەنگیکاری مرۆیی و ئۆپەراسیۆنی پاراستنی مەدەنی و کۆمەکی مرۆیی 
 ئەوڕوپی بۆ موسڵ 

  
نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ  ی شوبات، نووسینگەی٢٢-٢١لە ڕۆژی 

هەماهەنگی کاروباری مرۆیی یارمەتی پێشکەشکرد لە ڕێکخستن و 

ئاسانکاری کردنی کاروانێکی دوو ڕۆژی بۆ موسڵ لەالیەن 

 کۆمیسیاری ئەوڕوپی بۆ کۆمەکی مرۆیی و بەڕێوەبردنی قەیران،

ی بەلجیکا، و هەماهەنگیکاری مرۆیی، بۆ جێگری سەرۆك وەزیران

کارە لەپێشینەکانی ئێستا و داهاتووی مرۆیی لە ناو تێگەیشتن لە 

کاروانەکە سەردانی قوتابخانەیەکی کرد لە موسڵ کە لەالیەن عێراق. 

ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن پاڵپشتی کراوە، 

تاکە سەنتەری  –نەخۆشخانەیەکی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی 

و ووێستگەیەکی  –ارەکە تەندروستی کارایە لە قەبارەی خۆی لە ش

نێودەوڵەتی خاچی  چارەسەرکردنی ئاو لەالیەن ڕێكخراوی لێژنەی

سور. هەماهەنگیکاری مرۆیی و کۆمیسیاری یەکێتی ئەوڕوپا 

جەختیان کردەوە لەسەر دڵنیابوون لە دەستگەیشتنی مرۆیی بۆ ئەو 

کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە و بەزووترین کاتیش پالنەکانی 

رە بنیاتنانەوە جێبەجێکراون. لە ڕۆژی دووەمدا، شاندەکە دووبا

توندوتیژی  سەردانی خێوەتگەی حەمام عەلیلیان کرد، بۆ بینینی

شتوان کە لەسەر بنەمای ڕەگەزی و چاودێری تەندروستی ئافرەتانی دووگیان لە ناو عێراق، لەوانە نۆرینگەیەکی سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانی

قی مرۆیی عێراقەوە هاوکاری دەکرێت.  لەالیەن سندو  

خاڵەکانی پشکنینی گومرگی الچوون؛ بەرەنگاریەکانی دەستگەیشتن بەردەوامیان هەیە  
، نووسینگە مەیدانیەکانی نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری ٢٠١٨لە مانگی ئەیلولی 

سینگەکانی گومرگی" تازە کە لە خاڵەکانی پەڕینەوەی نێوان مرۆیی دەستی کرد بە ڕاپۆرت کردنی "تێچووەکان و نوو

هەرێمی کوردستانی عێراق و عێراقی فیدڕاڵ دامەزراون. هەموو کەل و پەلەکان کە لە هەرێمی کوردستانی 

بۆ ناو عێراقی فیدڕاڵ پێشبینی دەکرێن کە گومرگێك بدەن. کەل و پەلە مرۆییەکان لەوانەیە ببەخشرێن  عێراقەوە دەچن

گومرگ، بەاڵم پێویستیان بە بەڵگەنامەی زیاتر دەبێت لەالیەن حکومەتی عێراقەوە بۆ بەخشین لە باج لەو دیوی لە 

سنورداریەکانی دەستگەیشتن لە خاڵەکانی پشکنین بە بەردەوامی ی ئەوەی کە بە ئاسایی پێویست بوو. ڕووداوەکان

و کاریگەریەکەی گەلێك زۆر بوو. ڕێ و شوێنەکانی دەست بە ڕاپۆرتکردنیان دەکرا لەالیەن هاوکارانی مرۆییەوە، 

هاووردەکردنی کەل و پەل چوار هێندە کاتی دەخایاند لەوەی پێشوو بەرلەوەی خاڵەکانی پشکنین دابمەزرێن، لە نێوان 

هەفتە بە پشت بەستن بەو کەل و پەالنەی کە هاوکاران بە نیازی هاوردەکردنیانن. هیچ هۆکارێکی فەرمی  ١٢ – ٤

کاتەکەی هاوکات بوو لەگەڵ ساڵوەگەڕی ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی بۆ دانانی یاسای گومرگی تازە، بەاڵم نەدرا 

نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی، گروپی کەل و هەرێمی کوردستانی عێراق. 

ەڵ هاوکارانی پەیوەندیدار لە سەنتەری پەل و هەماهەنگیکاری مرۆیی بانگەشەیەکیان ئەنجام دا لەسەر ئاستی بااڵ لەگ

ئۆپەراسیۆنی نیشتمانی، سەنتەری هاوبەشی هەماهەنگی و چاودێری، وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی دارایی. لە 

ی شوبات، ڕاگەیاندنی فەرمی وەرگیرا لەالیەن بەرپرسانی گومرگ کە ئەم خااڵنەی پشکنینی گومرگ لە ١٣ڕۆژی 

 ق و عێراقی فیدڕاڵ هەڵگیراون بە فەرمانێك لەالیەن سەرۆك وەزیران. نێوان هەرێمی کوردستانی عێرا

 سەرچاوەی وێنە: یونامی
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سەرەڕای ئەم دەرەنجامە ئەرێنیە، بەرەنگاریەکانی دەستگەیشتن بەردەوامن بۆ هاوکارانی   

خۆیان بگونجێنن لەگەڵ چەندین سنورداریەکانی مرۆیی لە ناو عێراق، کە دەبێت 

دەستگەیشتن، بەتایبەتی لە پارێزگاکانی نەینەوا و کەرکوك. بە هاوتەریبی لەگەڵ ڕاپۆرتە 

بەردەوامەکان لەبارەی خاڵی پشکنینی لەناکاو کە لەالیەن کەسانی ئاسایشی جیاواز دادەنرێن 

رەی ابە ی بەردەوام هەن لبە درێژایی ڕێگا سەرەکیەکان لە باکوری وواڵت، کێشە

دەسەاڵتدارانی پارێزگای جیاواز یان سەربازی کە قبوڵکردنی نووسراوەکانی 

چوونەژوورەوە ڕەتدەکەنەوە کە دەرچوون بۆ کۆمەڵگای مرۆیی لەالیەن حکومەتی فیدڕاڵ.  

چااڵکیەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە ناحکومیەکان دواخراون و هەتا 

گوێڕایەڵی ن لە هەندێك ناوچە، لەو کاتەی هاوکارانی مرۆیی ناتوانن هەڵیشپەسێردراو

داواکاریە زۆرەکان بن بۆ ڕێگەپێدانی دووهەم لەالیەن هاوکارانی ناوخۆیی و هەرێمی. 

لێژنەیەك لەسەر بنەمای نووسینگەی سەرۆك وەزیران پێکهێندراوە و ڕاسپێردراوە بۆ 

یستەمی ڕێککەوتووی نیشتمانی بۆ دابین کردنی چاوپیاخشاندنەوە و دووبارە بنیاتنانەوەی س

دەستگەیشتنی ڕێکخراوە مرۆییەکان. نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی 

 کاروباری مرۆیی لە نزیکەوە چاودێری بەرەوپێشوەچوونەکان دەکات لەم ناوچەیە. 

 

پرۆگرامی خۆراکی جیهانی خولی  ڕێکخراوی
شەش هەفتەدابەشکردنی کەم دەکاتەوە بۆ   

لە ناوەڕاستی مانگی شوبات، ڕێکخراوی پرۆگرامی خۆراکی جیهانی ڕاوێژی کرد کە 

بەهۆی بارودۆخی پاڵپشتی دارایی ئێستا، دابەشکردنی خۆراك لە مانگی ئاداردا لە 

خشتەیەکی شەش هەفتەیی دەستپێدەکات )لە جیاتی مانگانە(. لەگەڵ ئەوەشدا، هاوکاری 

دیناری  ٢٠.٠٠٠کەم بکرێتەوە لە  هەر دەبوایەکە کردن بە پارەی کاش بۆ ئاوارەکان 

دیناری عێراقی  ١٧.٠٠٠$ دۆالر( بۆ هەر کەسێك بۆ بڕی ١٧عێراقیەوە )بە نزیکەیی 

هەردوو هاوکاری پسوولە و پارەی ، لەوانە $ دۆالر( بۆ هەر کەسێك١٤)بە نزیکەیی 

ەڵ کاش. ڕێکخراوی پرۆگرامی خۆراکی جیهانی دەڵێت کە هەماهەنگی کردووە لەگ

وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران بۆ پڕکردنەوەی هاوکاری کردنی پێویستیە خۆراکیەکان 

لە ناو خێوەتگەکان و وە دەستنیشانی حاڵەتە زۆر پێویستەکان دەکات کە بەهۆی ئەم 

قەبارانەوە زیانیان پێگەیشتووە بۆ کەمکردنەوەی مەترسی میکانیزمە نەرێنیەکانی 

ێزگاکان ئاماژە بەوە دەکەن کە کەمبوونەوەی هاوکاری لە پارڕاپۆرت خۆگونجاندن. هەندێك 

خۆراك کاریگەری زیانبەخشی هەیە لەسەر هەندێك لە ئاوارەکان. بۆ نموونە، لە ناوەڕاستی 

مانگی ئاداردا، هاوکاران لە کەرکوك ڕاپۆرتیان کردووە بۆ نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی 

ناو خێوەتگە ڕاپۆرتکراون کە دەستیان پێکردووە بە لێکدانی ژەمەکانی خواردن بۆ کاروباری مرۆیی کە ئاوارەکانی 

دڵنیابوون لە هێاڵنەوەی خۆراك بۆ ماوەی درێژتر، و کە ئاوارەکان بینراون خێوەتگەکان بەجێدێڵن بۆ گەڕان بەدوای 

ن بۆ هەماهەنگی کاروباری تواناپێدانیان تاکو بتوانن خۆراك بکڕن. نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکاکرێکاری بۆ 

 مرۆیی بەردەوامە لە چاودێری کردنی بارودۆخەکە.

 

سەرچاوەی وێنە: نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی 
 کاروباری مرۆیی 

سەرچاوەی وێنە: نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی 
 کاروباری مرۆیی 
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 سندوقی مرۆیی عێراق یەکەم تەرخانکردنی ستاندەر ڕادەگەێنێت
لە هاوکاری کردنی پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی عێراق، 

$ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی  ٣٣.٩هەماهەنگیکاری مرۆیی بڕی 

تەرخانکرد لە سندوقی مرۆیی عێراق لە ژێر تەرخانکردنی ستاندەری 

یەکەمی ئەم ساڵ. پڕۆسەکانی کاری لەپێشینە پێشنیازکراوی پەرەپێدان کە 

کە هاوکاران بۆ دڵنیابوون  ٢٠١٨ساڵی دەستی پێکرد لە کۆتاییەکانی 

لەوەی کە پاڵپشتیە داراییەکان بەرجەستەکرابوون بۆ هاوکاران بۆ 

دەستپێکردنی جێبەجێکردنی پڕۆژەکانیان لە سەرەتای مانگی کانوونی 

 دووەم.  

تەرخانکردنەکە هاوتەریبە لەگەڵ ئامانجە ستراتیجیەکانی پالنی 

و هاوکاری ئاوارەکانی ناوەوە  ،٢٠١٩بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی 

و دەرەوەی خێوەتگە، ئاوارە گەڕاوەکان و کۆمەڵگا خانەخۆییەکان دەبێت 

لە شوێنە لەپێشینەکان کە لەالیەن سیستەمی بەدواداچوونی ئاوارەبوون کە 

و هەڵسەنگاندنی پێویستیەکانی  لەالیەن ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ

بەرفراوان لەسەر بنەمای کۆمەڵە فرە گروپ دەستنیشانکراون. پڕۆژەی 

ملیۆن کەس بە  ١.٢پڕۆژەی کردووە کە  ٣٠لەگەڵ توخمێکی بنیاتنانی توانای ناوخۆیی کراونەتە کاری لەپێشینە. تەرخانکردنەکە پاڵپشتی دارایی 

 ١ناحکومی ناوخۆیی،  ڕێکخراوی ١١ڕێکخراوی ناحکومی نێودەوڵەتی،  ٢٥ئاژانسی نەتەوە یەکگرتووەکان،  ٦ئامانج دەگرێت لە ڕێگەی 

لە دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی.   ٨ڕێکخراوی خاچی سور و   

 هەماهەنگی لەگەڵ دەستەکانی هەماهەنگی حکومەت بەردەوامیان هەیە 
ەکان ی کانوونی دووەم، هەماهەنگیکاری مرۆیی سەرکردایەتی کۆبوونەوەیەکی کاتیانەی کرد لە لێژنەی پارێزگاکان بۆ گەڕانەوەی ئاوار٢٤لە ڕۆژی 

بۆ پارێزگای ئەنبار بۆ باسکردنی یەکگرتنی خێوەتگە و داخستنی و کێشەکانی گەڕانەوەی بە زۆرەملێ، کە لەالیەن هاوکارانی پاراستنەوە 

ی بەرزکرابوونەوە. ڕاوێژکاری پارێزگاری ئەنبار لەسەر ئاوارەبوون، و نوێنەران لە نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروبار

سور، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ، ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن و ڕێکخراوە ناحکومیەکان  مانگیرۆیی، ڕێکخراوی لێژنەی م

بوون ئەوانیش ئامادەبوون لەوێ. لێژنەکانی پارێزگاکان بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان لەالیەن حکومەتی عێراق و کۆمەڵگای مرۆیی دامەزران بۆ دڵنیا

وەی کە پڕۆسەی گەڕانەوەی ئاوارەکان پێڕاگەێندراون، بەخۆبەخشانە و بە شکۆداری و بەردەوامن.لە  

ی کانوونی دووەم، هەر یەك لە نوێنەران لە نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی، سەنتەری هاوبەشی ٣٠لە ڕۆژی 

اق، و هاوکارانی تری مرۆیی کۆڕبەندی هەماهەنگی مرۆیی چارەگیان ئەنجامدا لە هەولێر. ناو هەرێمی کوردستانی عێرهەماهەنگی قەیران لە 

لەوانە پێویستیەکانی وەرزی زستان هەروەها بۆشاییە گرنگەکان لە دابین   -کۆبوونەوەکە جەختی کردەوە لەسەر پێویستیە مرۆییەکان و بەرەنگاریەکان 

. ٢٠١٩اناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی کردنی خزمەتگوزاری و ئاوارەکان و پالنی بەه  
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$ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی لە پاڵپشتی کردنی دارایی مرۆیی وەرگیراوە؛لە ١١٢بڕی 
٪ لە دەرەوەی پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی٧٣سەدا   

$ ملیۆن دۆالری ١١١.٨ی ئادار، عێراق بڕی ٢٤ئاماژە بەوە دەکات کە هەر وەك لە ڕۆژی  ٢٠١٩شیکاریەکان ئەنجام دراون لە مانگی ئاداری 

لەسەدا( لەو بڕەی کە  ٢٧$ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی کە دەکاتە ) ٣٠.١ئەمەریکی وەرگرتووە لە کۆی پاڵپشتی کردنی دارایی مرۆیی، بڕی 

 ٧٣$ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی کە دەکاتە )٨٧.١ناو خودی چااڵکیەکان کە پەیوەندیان بە پالنی بەهاناوەچوونی مرۆییەوە هەیە، و بڕی وەرگیرایە لە

ە لە لەسەدا( لەو بڕەی کە لە دەرەوەی پالنی بەهاناوەچوونی مرۆییە. نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی بەردەوام

ە بۆ چاودێری کردنی پاڵپشتی کردنی دارایی مرۆیی لە ناو عێراق، و هانی هەموو هاوکاران و کۆمەكبەخشان دەدات تاکو بە شێوەیەکی تەواو نزیکەو

 دارایی مرۆیی تۆمار بکەن بۆ دڵنیابوون لە دەستپاکی و بەرپرسیارێتی. 
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