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 مرۆیی لە عێراقکاروباری  ستنیڕێکخنووسینگەی 

                             

            
 نەتەوە یەکگرتووەکان داوای ٢.٢ ملیار دۆالری ئەمەریکی دەکات بۆ عێراق 

 

پێویستیەکانی بۆ پڕکردنەوەی  کردووەئەمەریکی دۆالری  یارمل ٣.٣ داوای نەتەوە یەکگرتووەکان(: ٣١٠٢ئۆکتۆبەری  ٣٢)بەغدا، 

 لە عێراق.  کانملمالنێکانی زیان بەرکەوتووی لە ناوچەخەڵك ملیۆن  ٢.٣بۆ مرۆیی پاراستن و 

"نێڵ ڕایت، وەکو زیاد بکەین، هەوڵەکانمان ئێمە دەبێت کە حەتمیە ش کارێکی مەئە. زۆرنعێراق گەلێك خەڵکی پێویستیەکانی "

ی ملیۆنان ژیانڕزگارکردنی پاراستن و پێویستیەکانی وەاڵمی ئەم پالنە " لە بەغدا گووتی، مرۆیی بۆ عێراق. ڕێکخەری  جێگری

 دەداتەوە.  لە سەرتاسەری وواڵت عێراقی

 بەڕێکخراوە ناحکومیەکان مرۆیی کۆمەڵگای نەتەوە یەکگرتووەکان و وەاڵمدانەوەی ستراتیژی پالنی سێیەم چاوپیاخشاندنەوەی 

بە شێوەیەکی  مرۆییپاراستن و پێویستیەکانی پڕکردنەوەی لە حکومەتی عێراق لەالیەن ان کردنی هاوکاریبەردەوامی ئامانجی 

 . ٣١٠٢بۆ ساڵی وواڵت لەسەرتاسەری عێراقی ملیۆن  ٢.٣ بۆکاریگەر 

ئاوارەکان کە زۆربەی  نەڵگاکانکۆملەناو خودی ملیۆن  ٠.٢، ئاوارەبوون ٣١٠٢ی ٠مانگی لەوەتەی ملیۆن  ٠.١ملیۆنە  ٢.٣لەو 

 حکومەت. کۆنتڕۆڵی  یلە دەرەوەدەژین ناوچە ملمالنێیەکان ئاوارە کە لە ملیۆن  ٠.١، و لەخۆ دەگرن

بۆ پێویستی بەپەلەیان هەیە خەڵك  ١١١١١١نزیکەی و  خۆراك هەیە بە هاوکاری کە پێویستیان ملیۆن خەڵك  ٣.١خەمالندنێکی 

 یشتەجێبوون. نشوێنی فریاگوزاری هاوکاری 

پاکێتەکانی دابین کردنی وەرزی زستانە هەیە. هاوکاریەکانی بە هەندێ لە پێویستیان خەڵك ملیۆن  ٠.٣١عێراق، لەسەرتاسەری 

 زۆر گرنگن.  داواکاری هەموویان کە خۆراكو تەندروستی خزمەتگوزاری و و پێاڵجل و بەرگی گەرم و  وەرزی زستانە و

ڕێکخراوە  نەتەوە یەگرتووەکان و ئاژانسەکانی مرۆیی، لەوانەڕێکخراوی  ٢٢لە زیاتر لەالیەن وە بەرهەم هێنرافرە کەرت پالنی 

شوێنی  /کەل و پەلە ناخۆراکیەکانهاوکاری دابین کردنی و ، کار دەکەنلە ناو عێراق کە نیشتمانیەکان نێودەوڵەتی و ناحکومیە 

کەل و پەلەکان پەروەردە و نکردنەوە، پێداویستی خاوێو ئاو و خاوێنکردنەوە خۆراك و تەندروستی و پاراستن و نیشتەجێبوون و 

  . ٣١٠٢ی ٠٣مانگی کۆتایی هەتا دەگرێتە خۆی 

-٣١٠٢بۆ ساڵی  ی عێراقوەاڵمدانەوەستراتیژی بۆ پالنی پێکراوە بەشداری ئەمەریکی دۆالری ملیۆن  ١١١لە زیاتر تاوەکو ئیمڕۆ، 

کە دۆالرە ئەمریکیەی  ملیار ٠.١ئەو لە مانگی تەمووز.  ەعەرەبی سعودیمەملەکەتی لەالیەن مەزن بەشداریەکی لەوانە ، ٣١٠٢

 وەرزی زستان. دەستپێکی لەگەڵ زۆر پێویستن  سەرەتاییەکان ەبەشداریبەاڵم مانگی داهاتوو،  ٠٢چااڵکیەکانی بۆ داواکراوە ماوەتەوە 

ڕێگرتن لە بۆ  هاتووداادلە هەفتەکانی بکرێن پێویستە وەش زیاتر زۆر لەکاری ، گەلێك زۆر ئەنجام دراونکارێکی "هەرچەندە 

نەتەوە یەکگرتووەکان  –دەکات هەموومان داوای "ئەم هەوڵە "ڕایت گووتی. عێراقیەکان، زۆربەی ناپێویست بۆ زیاتر و ئازارچەشتنی 

هەموومان ڕۆڵمان هەیە بۆ ن. یکاربکە دایەکترلەگەڵ  تاوەکو –کەرتی تایبەت کۆمەڵگای مەدەنی و و ڕێکخراوە ناحکومیەکان و 

  گێڕان. 
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