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 سەرچاوە: ئۆچا/ڤیدیك

یاسای مرۆیی  وڕێزگرتن لە: پاراستنی مرۆیی مەترسیدانهاوواڵتیان لە ژێر 
 نێودەوڵەتی
بۆ  نەتەوە یەکگرتووەکان، بەڕیتانیا، نووسینگەی : یەکێتی ئەوڕوپاڕێکخەران

 . وباری مرۆییهەماهەنگی کار
 نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی سەرچاوە:

 لەالیەن پالمێرۆ
 
 

نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی 
یەمین کۆبوونەوەی  ٧٣سەرکردایەتی کۆبوونەوەکانی کرد لەسەر ئاستی بااڵ لە 

 گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان 

. لە دەستپێکی بەڕێوەچوو ٢٠١٨ی ئەیلولی ١٨گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان لە ڕۆژی  کۆبوونەوەی دانیشتنی ینیەم٧٣
ئاستی بااڵ لە لە کۆبوونەوەکە، نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی ژمارەیەك کۆبوونەوەی 

نێودەوڵەتی. دوو کۆبوونەوەی گرنگ وبەرچاو پەراوێزی کۆبوونەوەکە ڕێکخست لەسەر کێشە لەپێشینەکان بۆ ڕای کۆمەڵگای 
بۆ دەقی عێراق کە بریتی بوون لە سەالمەتی وڕێزلێگیراو: ڕێگەگرتن لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکسی، مامەڵەی نەشیاوو 

 : پاراستنی مرۆیی وڕێزگرتن لە یاسای مرۆیی نێودەوڵەتی" مەترسیدانژێر  لە کردن لە کەرتی مرۆیی" هاوواڵتیانهەراسان

 
گەیاندنی کۆمەکی بۆ ئەو  ەگرتن لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکسی ومامەڵەی نەشیاو زۆر گرنگە بۆ الیەنی بەرپرسیاریڕێگ

کەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە، هەروەها بۆ دەستپاکی ڕێکخراوە مرۆییەکان وکارگوزاران، وچاودێری کردنی سەالمەتی 
ەر ڕێگەگرتن لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکسی ومامەڵەی نەشیاو، کە لەالیەن بنەما مرۆییەکان. کۆبوونەوەی سەر ئاستی بااڵ لەس

هەردوو نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لەگەڵ وواڵتی بەڕیتانیا، تێڕوانینێکیان دابین 
ی بنەماکانی لێژنەی فرە کرد لەبارەی بەرەوپێشوەچوون لەسەرانسەری سیستەمەکە لەسەر پابەندیەکان کە دراون لە ڕێگا

 ئاژانس بۆ هەماهەنگی مرۆیی، وئەو بابەتانەی کە کاری زیاتریان دەوێت. 
 

دڵنیابوون لە نزیکبوونەوەیەکی تایبەت بە قوربانی بۆ چارەسەرکردنی بەهەڵقۆستنەوەی  .1

 ؛وهەراسانکردنی سێکسینەشیاو  ومامەڵەیسێکسی 
پەرەپێدانی گۆڕانی ئەرێنی لە کلتوری ڕێکخراوەیی لە ڕێگەی گفتوگۆی ستراتیجی وڕۆڵی  .2

 نموونەیی  
باشترکردنی سیستەمەکانی گەڕانەوە بۆ ڕێگرتن لە تاوانکاران لە تێپەڕین لە ڕێگەی کەرتی  .3

 مرۆیی؛ 
  ی لێکۆڵینەوەکانی کەرتی فراوان؛ بەهێزکردنی توانا .4
لە تۆڕەکانی ناو وواڵت بۆ بەهەڵقۆستنەوەی سێکسی  هاوکاری کردنی چااڵکی بەکۆمەڵ .5

  . هەراسانکردنی سێکسی ومامەڵەی نەشیاوو
 

 

 هەواڵنامەی مرۆیی
 عێراق

 ی تشرینی یەکەم دەرچووە١٥/ لە ڕۆژی ٢٠١٨ئەیلولی 

ڵە سەرەکیەکان  هەوا

  نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی
سەرکردایەتی کۆبوونەوەکانی کاروباری مرۆیی 

لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکسی لەسەر ڕێگەگرتن  کرد
و مامەڵەی نەشیاو و یاسای مرۆیی نێودەوڵەتی لە 

 نەتەوە یەکگرتووەکان. گشتی  کۆبوونەوەی
 

  هاوکارانی مرۆیی دەگەڕێن بە دوای پڕکردنەوەی
لە هاوکاری کردنی خۆراکی بۆشاییەکان 

 .بۆ ئاوارەکانتەنگەتاوی 
 
  دەست دەکات بە ئامادەکاریەکان کۆمەڵگای مرۆیی

 . ٢٠١٩بۆ خولی بەرنامەدانانی مرۆیی بۆ ساڵی 

 
  ڕێکخراوی هاوکاری مرۆیی عێراق سندوقی

نەتەوە  وڕێکخراویتەندروستی جیهانی 
یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن دەکات لە هەڵمەتی 

 فراوانی نیشتمانی بۆ کوتان لە دژی سورێژە. 
 

ژمارەکان  

ئەو کەسانەی کە پێویستیان   #
 بە هاوکاریە

 ملیۆن ٨.٧
 

ئەو کەسانەی کە بە ئامانج   #
 کراون بۆ هاوکاری کردنیان 

ملیۆن ٣.٤  
 

ملیۆن ٢.٠ ئاوارە ناوخۆییەکان #  

ئەو ئاوارانەی کە لە دەرەوەی  #
 خێوەتگەکان ژیان دەگوزەرێنن

ملیۆن ١.٣  
 

ئەو کەسانەی کە زیانیان   #
پێگەیشتووە لەناو کۆمەڵگا 

 خانەخۆییەکان

ملیۆن ٣.٨  
 

لەساڵی   گەڕاوەکانئاوارە   #
٢٠١٨ 

ملیۆن ٠.٩  

ملیۆن٠.٢٥ پەنابەری سوری #  
سەرچاوە: پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی عێراق بۆ ساڵی 

، تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوونی سەر بە ٢٠١٨
 ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ

پشتی کردنی دارایی ڵ ا  پ

ۆ  ب ی  ی رۆ م ی  چوون وە ا ن ا ه ە ب ی  الن پ
ی  ڵ  ٢٠١٨سا

ملیۆن ٥٦٩  
بە )دۆالری  ٢٠١٨داواکراوە بۆ ساڵی 

 ئەمەریکی(

ملیۆن  $٣٤١
 دۆالری ئەمەریکی
( لەسەدا ٦٠ پاڵپشتی  (

 دارایی وەرگیراوە

 
 پاڵپشتی دارایی وەرگیراوە

)خزمەتگوزاری بەدواداچوونی دارایی 
 ئەیلولیی ٢٣هەروەك لە ڕۆژی 
٢٠١٨)  

   http://fts.unocha.orgسەرچاوە: 
 

 ٢٠١٩پێویستیەکانی مرۆیی بۆ ساڵی تێڕوانینی ئامادەکاریەکانی 

 یەکەمی گەڕانەوەی ئاوارەکان باڵودەکاتەوەڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ پاشکۆی 

 

 پچڕان لە کۆمەکی هاوکاری بۆ ئاوارەکانی ناو خێوەتگەکان

 عێراق تەرخانکردنی یەکەمی یەدەگ لە سندوقی مرۆیی

یەمین کۆبوونەوەی گشتی ٧٣ئۆچا سەرکردایەتی کۆبوونەوەکانی ئاستی بااڵ دەکات لە 
 نەتەوە یەکگرتووەکان

 لەم هەواڵنامەیەدا

http://fts.unocha.org/
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کۆبوونەوەکەی ئاستی بااڵ لەسەر یاسای مرۆیی نێودەوڵەتی، کە لەالیەن نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ 
 تەنانەتی کردەوە لەوەی کە " ، جەختسەرکردایەتی کراهەماهەنگی کاروباری مرۆیی، یەکێتی ئەوروپا وبەلجیکا 

شەڕەکانیش سنوریان هەیە،" وسەرنجیان دایە سەر لەدەستدانی مرۆیی بەهۆی ملمالنێیە چەکداریەکان ودەرەنجامی 
پێشلکاریەکانی یاسای مرۆیی نێودەوڵەتی لەسەر هاوواڵتیان، لەگەڵ جەختکردنەوەیەك لەسەر کاری مرۆیی، 

نی پانێڵەکە بانگەشەیان کرد بۆ هەموو الیەنەکان کە کاردەکەن لە ناو چاودێری پزیشکی، وپەروەردە. قسەکارا
یامێكی لەم شێوەیە بۆ پاراستنی مرۆیی. پە ودەبێت بکرێتملمالنێکە بۆ گوێڕایەڵبوون بە یاسای مرۆیی نێودەوڵەتی 

نیە، کە  کە ناونیشانەکەی بریتی بوو لە # ئامانج ٢٠١٨وە هات لە ڕۆژی مرۆیی جیهانی ساڵی دوابەدوای ئە
پەیامێك بوو بۆ سەرکردەی وواڵتانی جیهان تاکو بەپەلە کارێکی باشتر بکەن لە پاراستنی هاوواڵتیان 

 وکارگوزارانی کۆمەك لە ناو ملمالنێ ی چەکداری. 

 پچڕان لە هاوکاری کۆمەکی بۆ ئاوارەکانی ناو خێوەتگەکان
ئاسایشی خۆراك بە هاوکارانی مرۆییان ڕاگەیاند کە  وگروپی، بەرنامەی خۆراکی جیهانی ٢٠١٨لە مانگی ئابی 

پچڕانێك دێتە پێشەوە لە هاوکاری خۆراکی تەنگەتاوی بۆ ئاوارەکانی ناو خێوەتگەکان لە ناو عێراق. چەند 
کە بەرنامەی خۆراکی جیهانی دووچاری  وکەل وپەلهۆکارێك هەن کە بوونەتە هۆی ڕێگریەکانی دارایی 

 بوویەوە، لەوانە:
 

کە زۆربەی ئاوارەکان دەگەڕێنەوە بۆ شوێنی زێدی خۆیان لە کۆتایی مانگی  ٢٠١٨گریمانەکان بۆ ساڵی  •
 ؛ پێشبینی کراون لەسەر ئەمە وبودجەکان، ٢٠١٨کانوونی یەکەمی 

پڕۆسەی گەڕانەوەی ئاوارەکان وەکو ڕێژەی پێشبینی کراو نەهات، وبەرنامەی خۆراکی جیهانی دەبوایە  •
 کورتێهنانی بودجە بەڕێوە ببات؛ و 

ئەو بڕە پارەیەی کە لەالیەن کۆمەكبەخشانەوە بە دەست گەیشتن بەکارهێنرابوون لە بودجەی بنیاتنان،  •
 بڕەکانی پەیماندراو نەچوونە بواری بەشداری کردنی ڕاستەقینە. بەاڵم تەواوی 

 
بۆ ئەوەی کورتهێنانی پێشبینکراو پڕبکرێتەوە، ڕێکخراوی پرۆگرامی خۆراکی جیهانی بە چااڵکانە هەوڵی داوە کە 
پابەندیە داراییەکان لەالیەن کۆمەکبەخشانەوە، و هاوکاری لەالیەن هاوکارانی مرۆیی و حکومەتی عێراق 

ەربگرێت. سوودمەندبووان دابەشکردنێکی کۆمەکیەکانیان وەرگرت لە مانگی ئەیلول کە ئەم کۆمەکیەش بۆ و
 ماوەی دوو مانگ بوو؛ کۆمەکیەکانی جێگرەوە دابین کراون بۆ مانگی تشرینی دووەم و کانوونی یەکەم، هەرچەندە 

خت دەکاتەوە لەسەر کارکردن بۆ بۆشاییەکان لە هەندێك شوێن ماونەتەوە. کۆمەڵگای مرۆیی بەردەوام جە
 دڵنیاکردنەوەی ئاوارەکان کە پێویستیەکانیان پڕدەکرێتەوە لە بەرەوپێشوەچوون. 

 

 

 
 
 
 

 دابەش دەکات لە خێوەتگەی ئاوارەکان لە دیبەگە.  خۆراك جیهانی یخۆراك پڕۆگرامیڕێکخراوی 
 پەنابەران/ لەالیەن پریکێتڕێکخراوی کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ  لەسەرچاوە: 

 

ی کۆم گای مرۆی ڵ ە
ەوە  ن ە جەختکرد ل ە  م ا و ە ەرد ب

ۆ  ب رکردن  کا ەسەر  ل
کە  ەوەی  ل وون  ب ا ی ن ڵ د

ن  ا ک رە وا ا ئ ی  ن ەکا ی ویست ێ پ
ە  ەو ەت ون پڕکرا

شوەچوون ێ وپ ەرە ب ە  . ل

http://www.unocha.org/iraq
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ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ پاشکۆی یەکەمی گەڕانەوەی ئاوارەکان 
 باڵودەکاتەوە

 

پاشکۆی یەکەمی گەڕانەوەی ئاوارەکانی  دەرەنجامەکانی، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ ٢٠١٨لە مانگی ئەیلولی 
شوێنی  ١.٤٠٠خراپی بارودۆخەکان لە  یهەڵسەنگاندن -پێدانی پەرەی پێدراوە بۆ  زەئامرائەم باڵوکردەوە، 

گەڕانەوەی ئاوارەکان لە سەرانسەری عێراق. هەروەك گەڕانەوەی ئاوارەکان هەنگاوێکی زۆر گرنگە بەرەو 
کە دەتواندرێت بەکاربهێندرێت بۆ دانانی ستراتیجیەکان بۆ ژەکان لە دوای ملمالنێکە، پاشکۆچارەسەریە ماوە درێ

سەرچاوەکان، قەبارەکردنی کە چۆن بارودۆخەکانی گەڕانەوەی ئاوارەکان بەدرێژایی  خانکردنیوتەردەستپێکردن 
 شوێن گەڕانەوەی ئاوارەی سنورداریان هەیە.  وبۆچی هەندێكئەم ماوەیە گۆڕانی بەسەردا هاتووە، 

دووبارەبوونەوەی پڕۆسەی داهاتووی 
جەختدەکاتەوە لەسەر شیکاری پاشکۆکە 

کاتی تاوەکو چاودێری بارودۆخەکانی 
بکات بەدرێژایی کات،  نوگوزەراژیان 

قواڵیی  وباشترکردنیبە فراوانکردن 
ئاماژەکانی ئێستا،  وفراوانی

کە لە هەندێك  وهاوکارانی نەخشەداڕێژ
شوێنی دیاریکراو کارەکان 
بەڕێوەدەبەن. شێکارێکی تازە کە 
جەخت دەکاتەوە لەسەر پەرەسەندنی 

دۆخی خراپ و خاڵە گەرمەکانی بارو
وگرافی تازە کە سەرهەڵدانی ناوچەی ج

نیگەرانیان لەسەرە و پەیوەندیان بە 

 گەڕانەوەی ئاوارەکانەوە هەیە. 
ئەم پاشکۆیەش تەواوی زانیاریەکانی 
پەیوەندیداری تیایدا بەردەستە لەسەر 

 وخزمەتگوزاریە وگوزەران( ژیان ١ژمارەکانی دانیشتوانی ئاوارە گەڕاوەکان لەگەڵ ئاماژەکانی گەڕانەوە لەسەر 
سەالمەتی، بۆ دروستکردنی ئەنجامێك کە قەبارەی  وبۆچوونەکانی( یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی ٢وان، سەرەکیەک

لەو  دەستەوە.خراپی بارودۆخەکان یان جۆریەتی گەڕانەوەی ئاوارەکان لە شوێنێکی دیاریکراو دەدات بە 
)زۆر بەرزە(،  ٧.٨٣٣خێزانەی کە گەڕاونەتەوە، شیکاری خراپی بارودۆخیان بەم شێوەیەیە:  ٦٥١.٢٥٥س

وگرافی بۆ خاڵە گەرمەکانی کە )نزم(. دانانی گروپی ج ٢٦٦.٠٤٠و)ناوەند(  ٣٠١.٤٧٦، )بەرزە( ٦٥.٩٠٦
لەوانە نەینەوا، سەالحەددین، کەرکوك، دیالە و  -بارودۆخیان زۆر خراپە دەکەوێتە ناو خودی پێنج پارێزگای باکور

 ئەنبار. 
  

 ٢٠١٩پێویستیەکانی مرۆیی بۆ ساڵی ئامادەکاریەکانی تێڕوانینی 
 

لە ئامادەکاری بۆ خولی بەرنامەدانانی  
، نووسینگەی ٢٠١٩مرۆیی بۆ ساڵی 

نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی 
 كۆرکشۆکاروباری مرۆیی ژمارەیەك 

بۆ کۆبوونەوەی فرە  وسیمیناری
مرۆیی لە  وئەندامانی تیمیگروپ 

وواڵت ڕێکخست بۆ ئاماژە کردن بە 
دەبێتە پاڵپشت بۆ  وشیکاریەکان کەتا دا

وپالنی تێڕوانینی پێویستیەکانی مرۆیی 
مرۆیی بۆ ساڵی  بەهاناوەچوونی

٢٠١٩ . 
 
 
 
 

 
 

(، ٢٠١٨ملیۆن ئاوارە هەروەك لە مانگی ئەیلولی  ٤سەرەڕای کۆی گشتی قەبارەی گەڕانەوەی ئاوارەکان )
 ٢٠١٧نەوەی ئاوارەکان لە ساڵی ڕێژەکانی گەڕانەوەی ئاوارەکان بەم شێوەیەی لێدێت: نزیکەی نیوەی هەموو گەڕا

کاروانێکی چاودێری کردنی یەکەی دارایی مرۆیی سەر بە نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی 
 بۆ گەیارە  کاروباری مرۆیی

  سەرچاوە: نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی/سندوقی مرۆیی عێراق 
 

موسڵ کەوتبووە ژێر خۆڵ و خاشاکی خانووە داڕماوەکەیان کاتێك ڕووخا لە ماوەی ملمالنێکە. لە ڕۆژئاوای عەلی 
 . ٢٠١٨ئەو ڕاوەستاوە بۆ گرتنی وێنەیەك لە دوای گەڕانەوەی بۆ ماڵەوە لە حوزەیرانی 

 / سارا عەلی عبدڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچسەرچاوە: لەالیەن 

Ali in West Mosul was trapped in rubble under his house when it collapsed during the conflict. 

He poses for a photo after his return in June 2018. Photo: Sarah Ali Abed / IOM 

 
 

ە  کەی ب زی ١ن یۆن  ٩. ل کەس م
ەوە  ن ن ێ م ە د ا  د ی ی رە ا و ا ئ ە  ل کە 

دووری  ە  ن، ل ا خۆی دی   ٦٥زێ
ی  دا ەسە ە ل ن را وا ا ئ و  ە ە ئ ل

و ا ن ی  ن ا ک ە و مەزرا ا  د
ن  کا گە ت ە و رەوەیخێ ە  ود

ن ا ک گە ت ە و ن ن خێ ا ەو ئ کە  ن  ێ ڵ ە د
ۆ  ب ە  ی ن ن  ا کی زێ ا ی ن چ  هی

ۆ  ب ن  ا ی خۆ دی  زێ ۆ  ب ە  ەو ن ا ەڕ گ
١٢  . ا وود ت ا ه ا د گی  ن ا   م

http://www.unocha.org/iraq
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 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە:
 oleary@un.org ئەیدەن ئۆلێری، سەرۆکی نووسینگە: لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە

OCHA humanitarian bulletins are available at www.unocha.org/iraq | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

ملیۆن ئاوارە لە ئاوارەییدا  ١.٩. زیاتر لە ٢٠١٨لەسەدای ئاوارەکان گەڕاونەتەوە لە ساڵی  ١٨بوو؛ تەنها 
دەمێننەوە، لەم ژمارەیە زیاتر لە نیوەیان بۆ ماوەی سێ ساڵ ئاوارەبوون. ژمارەیەکی بەرچاوی زۆرینەی 

دەرەوەی خێوەتگەکان نیشتەجێبوون، زۆربەیان لە ناو خودی هەرێمی لەسەدا( لە  ٧١ئاوارەکان کە دەکاتە )
لەسەدای ئاوارەکانی ناو  ٩٤. لەو کاتەی هاوکارانی مرۆیی دەتوانن دەستیان بگات بە نزیکەی ونەینەواکوردستان 

 . ێنکان نیشتەجخێوەتگەلەسەدای ئەو کەسانەی کە لەدەرەوەی  ١٠دەستیان دەگات بە تەنها بەاڵم خێوەتگەکان، 
 

لەسەدای ئەو کەسانە ئاوارەی ناو خێوەتگە  ٦٥ملیۆن کەس هێشتا ئاوارەن لە شوێنی زێدی خۆیان،  ١.٩نزیکەی 
 ١٢مانگی داهاتوودا.  ١٢دەڵێن کە ئەوان هیچ نیازێکیان نیە بۆ گەڕانەوە بۆ زێدی خۆیان لە  ودەرەوەی خێوەتگەن

یوە تاکو لە ناوخۆیی بمێننەوە لە ماوەی قۆناغی لەسەدای تەواوی ئاوارەکان کە ڕاپۆرتکراون نیازێکیان دەربڕ
وکار ئاوارەبوونیان، بەتایبەتی ئەگەر پەیوەندی خێزانی هەبن یان هەبوونی دەرفەتی فراوانتری ئیش 

. نیازی گەڕانەوە پێدەچێت پشت ببەستێت بە هەندێك دەق لەسەر شوێنەکانی زێدی خۆیان. وخزمەتگوزاریەکان
 شنگال )ماڵی کۆمەڵگای ئێزیدی( بە نیازنین بگەڕێنەوە.  خەڵکی ئاوارەکانیبەتایبەت 

 

لە خوێندنەوەکانی دانیشتوانانی زیان پێگەیشتوو، پێویستیە مرۆییەکان زۆرترینیان لەبارەی نەبوونی ژیان 
. وپەروەردە، تەندروستی، خۆراك وئاسایش، کەل وپەلە ناخۆراکیەکان، سەالمەتی وگوزەران ولەبارەی پەناگە

 دۆزینەوەکانی لەم شێوەیە یارمەتی خولی بەرنامەدانانی مرۆیی دەدات لەبەرەوپێشوەچوون. 
 

  قراتەرخانکردنی یەدەگی یەکەم لە سندوقی مرۆیی بۆ عێ 
 

لەالیەن وەزارەتی تەندروستی ڕاگەیاندرا،  سورێژە کەلە بەهاناوەچوون بۆ باڵوبوونەوەی حاڵەتەکانی نەخۆشی 
هەماهەنگیکاری مرۆیی تەرخانکردنی یەدەگی تەنگەتاوی ڕاگەیاند بۆ هاوکاری کردنی هەڵمەتی فراوانی نیشتمانی 

ملیۆن منداڵی خوار تەمەنی پێنج ساڵی. تەرخانکردنەکە پاڵپشتی دارایی دابین کرد بۆ دوو پڕۆژەی  ٥بۆ کوتانی 
 ٢.٦یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن بە کۆی بڕی  وڕێکخراوی نەتەوەڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ڕێکخراوەکان لە 

ملیۆن دۆالری ئەمەریکی بۆ ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی  ٢.٢٢ملیۆن دۆالری ئەمەریکی کە دەکاتە )
دۆالری ئەمەریکی بۆ ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن(. ئەم تەرخانکردنە هاوکاری  ٣٥٠.٠٠٠و

کردنی دوای هەڵمەتی  وچاودێری ودابەشکردنی ڤاکسینەکانگواستنەوە دەکات لە مەشقپێکردنی کارمەندانی کوتان، 
ردنی کاریگەری کۆمەڵگا کوتان، هەروەها چااڵکیەکانی جولەپێکردنی کۆمەاڵیەتی بۆ دڵنیابوون لە کارک

 بۆ دانیشتوانی زیانپێگەیشتوو.  وبەرپرسیاریەتی

 
 

ێ خو ە  ی ل ن ا ک ە ەو ن د ن
ی  ن ا ن ا و شت ی ن ا ن د ا زی
وو،  شت ی گە ێ ە پ ی ست ی و ێ پ

ن  هە کە  ن  کا ە ی ەی مرۆی زۆرب
ە  ل ن  دە ە د ڵ سەرهە ر  جا

ن  ا ژی ی  وون ب ە نوگون  زەرا
ە ل ە  و ل ە پ و  ەل  ە و ک گ ا ن ە پ

و  تی  ن، سەالمە ا ەک کی خۆرا ا ن
و  یش  سا ا و ئ دروستی  ەن ت

ە رد ەروە پ و  ك     . خۆرا
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