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 هاوکاری دابین کراوە بۆ یەزیدیە ڕزگاربووەکانی کە ڕفێندراون و توندوتیژی سێکسیان بەرامبەر کراوە

 
دواییانە  ومندااڵن بەملەوانە ئافرەتان، پیاوان  کە تیایدا یەزیدی ڕزگاربوو کەسی ٣٦گروپێکی  (:٢٠١٧ی نیسانی ٣٠)بەغدا، 

دوو ەکان ربووڕزگا ەیەزیدی. بوونگیرابە دیل لەژێر دەستی داعش  بۆ نزیکەی سێ ساڵلە دەستی کۆیالیەتی ڕزگارکران، کە 

لە ڕێگەی ئەو  راوەادا چاودێریان کلە ئێستفرەت و کچە یەزیدیەکان ئا. ی گەیشتنە دهۆكسەالمەتبە  شەو لەمەوبەر

بە هاوکاری تووەکان بۆ دانیشتوان، سندوقی نەتەوە یەکگرلەالیەن  دانراون ڵە تەرخانکراوەکانخا کە لە نەیخزمەتگوزاریا

ن و دەرماتەجێبوون، جل و بەرگ، نیش، لەوانە راوەابین کد یەکەم ەگەڵ هاوکاری بەهاناوەچوونیلکومەتی هۆڵەندا، و لەگەڵ ح

ئەم ڕزگاربووانە . دکراونەتەوەزانەکانیان بەیەکترشاێکە لەگەڵ خ شلەو کاتە هەروەهاوە فریاگوزاری سەرەتایی دەروونی، 

یبەت لەالیەن سندوقی نەتەوە بە شێوەیەکی تا سەنتەرەکانی ئافرەتان کە وهاوکاری لەچارەسەرکردنی تایبەتی تر  دەنێردرێن بۆ

. لەم ی ئەمەریکاووالیەتە یەکگرتووەکان وحکومەتەکانی کەنەدا  لەگەڵ ریاوکاه بەبۆ دانیشتوان دامەزراوە، رتووەکان یەکگ

 پزیشکیو اوکاری دەروونی وەردەگرن، لەوانە دەرمان، هەتگوزاریە چڕوپڕەکان ڕزگاربووەکان ژمارەیەك لە خزمسەنتەرانە، 

لەوانەیە دووچاری  و نشلە ژێر دەستی داع کچ و ئافرەت ١.٥٠٠دەخەملێندرێت کە زیاتر لە یاسایی.  یاریدەدەری و دەروونی

       سی درێژخایەن ببنەوە لەالیەن داعش. مامەڵەی سێک

 

  ".نە هاتووە ناتواندرێت خەیاڵ بکرێترەت و کچام ئافسەر ئەعێراق گوتی "ئەوەی بە یز گڕاندێ، ڕێکخەری مرۆیی بۆ. لخاتوو
 

بکرێت  هەر شتێكیشتوان، یەکگرتووەکان بۆ دانەتەوە ی نان، لە ڕێگەی سندوقتەوە یەکگرتووەکگڕاندێ گوتی "نە خاتوو.

کومەتەکانی ێمە زۆر سوپاسی حئەروونی کە ئەوان پێویستیانە. و هاوکاری دت ەرمانی تایبەۆرێتی دج دابین کردنیدەیکات بۆ 

م کارە. کردنی ئە یۆ هاوکاردەکەین ب ی ئەمەریکاتە یەکگرتووەکانو هۆڵەندا و نەرویج و ووالیەیابان  کەنەدا و

بە  بەهۆی ملمالنێکەوە کەدەبەخشێت بەو کەسانەی  یشتوان هیواوە یەکگرتووەکان بۆ دانەتگوزاریەکانی سندوقی نەتەخزم

   ". ازاریان چەشتووەەترین شێوە ئدڕندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە:بۆ زانیار

 ەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق، ان بۆ هیەکگرتووەک ەرپرسی پەیوەندیەکان، لە نووسینگەی نەتەو، بەدامیان ڕانس
)/ +964 (0)751 740 3858 rance@un.org( 

mailto:rance@un.org

