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 نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی

 
 کە لە موسڵەوە ئاوارەبوون  هاوواڵتی ٧٠٠.٠٠٠پاڵپشتی کردنی دارایی مرۆیی بەپەلە پێویستە بۆ هاوکاری کردنی 

 

ی تشرینی ١٧بۆ ئازادکردنەوەی موسڵ لە ڕۆژی هەڵمەتی سەربازی دەستپێکی کاتەوەی لەو  – (٢٠١٧تەموزی ی ٩)بەغدا، 
ئاوارەن، کەس هێشتا  ٧٠٠.٠٠٠نزیکەی لە ماڵەکانی خۆیان ڕایانکردووە.  هاوواڵتی ٩٢٠.٠٠٠دەستی پێکرد،  ٢٠١٦یەکەمی 
 ژیان دەگوزەرێنن. تەنگەتاوی خێوەتگەی  ١٩لە ناو نیوەی ئەو کەسانە نزیکەی 

 
 

سەربازی لە موسڵ بە کۆتا هەڵمەتی کە  ئەوەی زانینی بەدانێکە و شو بۆ عێراق گوتی " پ ێکخەری مرۆییڕ اندێ، خاتوو لیز گر 
 . ی نەخێر،"قەیرانی مرۆیبەاڵم  تەواو بێت،شەڕوپێکدادان لەوانەیە دێت. 

 
ەناگە، خۆراك، بە پئەوان پێویستیان کە ڕایانکردووە هەموو شتێکیان لەدەستداوە. ئەو کەسانەی زۆربەی اندێ گوتی "ر خاتوو گ

 ێكشوێن هەرلە کە ئێمە دەیبینین ئاستەکانی زەبری دەروونی . کەرەستە تەنگەتاویەکانە و خاوێن کردنەوەچاودێری تەندروستی، ئاو، 
 . ،"خەیاڵ ناکرێتوە تەدووچاریان بوونەکە خەڵکی  ئەو ئازارەیلە بەرزترین ئاستن. 

 
 هاوکارانی و حکومەتلەالیەن ۆر هەوڵێکی گەلێك ز بیست و چوار کاتژمێر کارمان کردووە بۆ چەندین مانگ دەبێت. ئێمە "

 وکارمان کرد بۆ پاراستن ئێمە باشترین بە هەنگاوێك لەپێش قەیرانەکە. مانەوەیان بۆ دراون  ی شەڕ هێلی پێشەوە بەهاناوەچوونی
  پێویستیان بە هاوکاریە. زۆرترین ئەو کەسانەی کە کردنی  هاوکاری 

 
گەڕەکەی دانیشتوانی ناو ڕۆژئاوای موسڵ،  ٥٤لەو . مانگەکانی داهاتوودا ولە هەفتەکان  ێکی زۆر هەیە کە دەبێت بکرێتکار "

 پێگەیشتووە." زیانیان بە شێوەیەکی مامناوەند  گەڕەك ٢٣کەمەوە  بەالیەنی و ی قورس زیانیان پێگەیشتووەگەڕەك بە شێوەیەک ١٥
 

لە پێدەچێت سەرهەڵبدات، لەوانە کە گیریان خواردووە لەو ناوچانەی کە شەڕوپێکدادان هاوواڵتیانەی  وئە“گوتی اندێ خاتوو گر 
 بۆ یارمەتیدانیان،". کە ئامادەین دەبێت دڵنیابین لەوەی دا دەبن. ئێمە رسیلەوپەڕی مەتئەنبار، ڕۆژئاوای تەلعەفەر، حەوێجە و 

 
بەپەلە وەچوونی مرۆیی عێراق وەرگیراوە. هاوکارانی مرۆیی انبەهابۆ پالنی دۆالری ئەمەریکی ملیۆن  ٩٨٥ لەسەدای ٤٣تەنها 
 کە پێویستیان بە هاوکاریە. یعێراقملیۆنان پێویستیەکانی بۆ پڕکردنەوەی دۆالری ئەمەریکی یە ملیۆن  ٥٦٢بە یان پێویست

 

 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:
 نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق لە ڕێگەی لەوڕاپۆرتکردن  دنڕاگەیانبەشی بەرپرسی ، نگئۆرال فی

) fagano@un.org( +964 (0)751 740 3858) 
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