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ڕێکخەر و هەماهەنگیکاری مرۆیی بۆ عێراق پێشوازی لە بەشذاری کۆمەکی کردنی مرۆیی لەالیەن حکومەتی یابانەوە 

 دەکات

 

 

 لە پێشىازی ئیمرۆ ،گڕاوذێ لیس خاتىو. ،عێراق بۆ مرۆیی هەماهەوگیکاری و ڕێکخەر (:٨١٠٢ تەمىزی ی٨٢ )بەغذا، 

 و ژیان ڕزگارکردوی چااڵکیەکاوی بۆ یابان حکىمەتی لەالیەن کە کرد ئەمەریکی دۆالری ملیۆن ٠١ کردوی بەشذاری

 یابان حکىمەتی بەشذاریەی ئەو سىپاسی زۆر ئێمە " گىتی: گڕاوذێ، لیس خاتىو .وەکرا دابیه عێراق لە سەقامگیری

 .دابخەن تەوذروستی یلەپێشیىەکاو ەکار ٠٢١ واچارکراون مرۆییەکان ڕێکخراوە کە ڕاماوگەیاوذ ئێمە دوێىی، تەوها دەکەیه.

 داهاتىو" ماوگی چەوذ بۆ به کراوە بەردەوام بەروامەکان زۆربەی تاکى دەدات ئێمە یارمەتی یابان حکىمەتی ڕێسەوە بە

 

 جۆری هەوذێ بە پێىیستیان دائێستا لە – داویشتىان چارەگێکی وسیکەی – وواڵت لەسەرتاسەری کەش ملیۆن ٢ لە زیاتر

 هاوکاریە بە پێىیستیان کە کەساوەی ئەو ژمارەی ساڵ ئەم کۆتایی لە کە دەکەن پێشبیىی مرۆیی هاوکاراوی مرۆییە. هاوکاری

  کەش. ملیۆن ٠١ وسیکەی بگاتە

 

 کە دەکەن پێشکەش خێساوەکان بۆ وکاریها و پاراسته و یارمەتی کردۆتەوە، خۆیان ماڵەکاوی دەرگای عێراق خەڵکی

 و ئاو و حەواوەوە شىێىی و خۆراك پێذاوی لە واوە، پێشەوە بەرەو اویهەوگ عێراق حکىمەتی لەدەستذاوە. شتێکیان هەمىو

 شێىەیەکی بە ئێستا قەیراوەی ئەم بەاڵم ئاوارە، کەسی ملیۆن ٣ لە زیاتر بۆ کاش پارەی و پەروەردە و تەوذروستی چاودێری

  ڕووخێىەرە. کاریگەریەکەی و ووەکرد تەشەوەی خێرا

 

 پالوی لە دەدات چااڵکیەکان یارمەتی کە ئەمەریکی دۆالری ملیۆن ٩ یابان، حکىمەتی دواییەی ئەم تەرخاوکردوەی لەو

 کردوی ئاساوکاری و سەقامگیرکردن هەوڵەکاوی بۆ دەچێت ئەمەریکی دۆالری ملیۆن ٠ و عێراق بۆ مرۆیی بەهاواوەهاتىی

 دۆالری ملیۆن ٠٢٠.٣ بەڕێسەوە یابان حکىمەتی خۆیان. ماڵەکاوی بۆ ئاوارە کەساوی خۆبەخشاوەی و سەالمەت گەڕاوەوەی

 پەوابەراوی و واوخۆیی ئاوارەی کەساوی بۆ فریاگىزاری کۆمەکی چااڵکیەکاوی داوی یارمەتی بۆ تەرخاوکردووە ئەمەریکی

  .٨١٠١ شىباتی ماوگی لەوەتەی عێراق لە سىری

 

 شىێىی کردوی دابیه تێچىوەکاوی پڕکردوەوەی بۆ دەکەن ئەمەریکی دۆالری ملیۆن ١٩٢ داوای عێراق لە مرۆیی هاوکاراوی

 ٠٢ ئیمڕۆ، تاکى ساڵ. کۆتایی ماوگەکاوی بۆ ژیان ڕزگارکردوی تری خسمەتگىزاریەکاوی و ئاو و خۆراك و حەواوەوە

  کراوە. دابیه خسمەتگىزاریە ئەم لەسەدای

 

*** 

 

 

 لە مرۆیی، کاروباری بەرپرسی ،ئەتیفۆڕش سێسیلیا خاتىو بە بکەن پەیىەوذی تکایە زیاتر، زاویاری بەدەستهێىاوی بۆ

 عێراق، لە مرۆیی کاروباری و هەماهەوگی بۆ یەکگرتىوەکان وەتەوە وىوسیىگەی

 1352880) (0)751 /+964 attefors@un.org(  

mailto:attefors@un.org

