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 مرۆیی کاروباری هەماهەنگی بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە نووسینگەی

 
سەردانی خاتوو. ئورسوال مولر، یاریدەدەری سکرتێری گشتی وجێگری ڕێکخەری کۆمەکی تەنگەتاوی بۆ عێراق، لە 

 ڕۆژی ٢٤ تاوەکو ٢٦ی تەموزی ٢٠١٧
 

 کۆمەکی ڕێکخەری وجێگری مرۆیی کاروباری بۆ گشتی سکرتێری یاریدەدەری مولر، ئورسوال خاتوو. (:٢٠١٧ تەموزی ی٢٦ )بەغدا، 

 عێراقی حکومەتی لە ووەزیران بااڵ بەرپرسانی لەگەڵ بەڕێزیان کە تەموز، ی٢٦ تاوەکو ٢٤ ماوەی لە کرد عێراقی سەردانی تەنگەتاوی،

 وسەردانی ،وەبۆکۆ ئێزیدی کۆمەڵگای ونوێنەرانی مرۆیی وکۆمەڵگای نێودەوڵەتی کۆمەڵگای ئەندامانی کوردستان، هەرێمی وحکومەتی

    کرد. ئاوارەکانی کۆمەڵگاکانی

 

 من" .بینی یموسڵ ڕۆژئاوای کۆنەکەی شارە ناو قەزاکانی یتەواو ووێرانکاریەکی لەنزیکەوە لەوێ کرد، موسڵی سەردانی مولر خاتوو.

 ."دەمێنێتەوە كوخاشا خۆڵ نێوان لە گوتراوینە بە مارژ بێ تراژیدیایەکی گومان بەبێ ڕووخابوون؛ گەڕەکەکان وتەواوی خانووەکان کە بینیم

 

 نیشتمانی بەهاناوەچوونی سەر بخەمە تیشك ودەمەوێت عێراق لە دەکەم مرۆیی ئۆپەراسیۆنی دەستکەوتەکانی ستایشی من " گوتی مولر خاتوو.

 نیشتمانی، هاوبەشانی نێوان یوێنە بێ هەماهەنگی ئاستی لە وبو بریتی ڕاکێشا منی سەرنجی زۆر کە شتانەی لەو "یەك .کاریگەر،"

  شەڕ." پێشەوەی هێلی ناحکومیەکانی وڕێکخراوە یەکگرتووەکان نەتەوە ئاژانسەکانی

 

 زیادبوونی سەرەڕای تێدەپەڕێنێت. مرۆیی بارودۆخی' 'خراپترین خەمالندنەکانی ئەمەش کە ڕایانکردووە، موسڵ لە کەس ملیۆن ١ نزیکەی

 کاتی لە وخێوەتگەکان تەنگەتاویەکان شوێنە ڕەوتە. ئەم لەسەر وبەردەوامن دەگونجێنن بەهاناوەچوونیان مرۆیی هاوکارانی پێویستیەکان،

 پێشەوەی هێلەکانی نزیك لە چارەسەرکرابوون دەروونی زەبری سەقامگیرکردنی خاڵەکانی لە کەس ١٨.٠٠٠ لە زیاتر .بنیاتنرابوون داانخۆی

   .وەرگرتووە وکۆمەاڵیەتیان دەروونی وهاوکاری دەروونی سەرەتایی فریاگوزاری وکوڕان وکچان وپیاوان ئافرەتان ملیۆنێكی چارەگە شەڕ.

 

 ئاوارەبوون کە عێراقی ملیۆنان کردنی هاوکاری بۆ دەبن پێویست بەردەوام هەوڵەکان موسڵ، قەیرانی دیوی "لەو گوتی مولر خاتوو.

 بە کارەش ئەم وئەبێ داهاتوودا، مانگەکانی لە ماڵەکانیان بۆ بگەڕێنەوە هەوڵدەدەن کەس وهەزاران سەدان "بە ".وواڵت، لەسەرانسەری

 ئاستەکانی بەهۆی ماڵەکانیان بگەڕێنەوە ناتوانن ماوەیەك بۆ تر ئاوارەکانی .بدەن ئەنجام شکۆداری وبە وخۆبەخشانە سەالمەت شێوەیەکی

    کۆمەڵگاکانیان." لە ژەهراویەکان تەقەمەنیە بەهۆی وپیسبوون ووێرانبوون

 

 وەكو عێراق ناو لە کەمایەتیەکان گروپە یپاراستن " گوتی مولر .خاتوو .کۆبۆوە ئێزیدی کۆمەڵگای نوێنەرانی لەگەڵ مولر خاتوو. هەروەها

 کۆیلەکردن بە سێکسی، دەستدرێژی لەگەڵ – وئایینی نەتەوەیی الیەنگیری سەرەڕای – ئافرەتان ئامانجگرتنی بە .دەمێنێتەوە لەپێشینە کارێکی

   .قەیرانەیە،" ئەم ناخۆشی نیشانەیەکی تایبەت بە توندوتیژی، تری وجۆرەکانی

 

 جێگری بەڕێزیان هەروەها ،"نەهاتووە کۆتایی هێشتا عێراق لە مرۆیی قەیرانی کە ئەوەیە مسەردانە ئەم سەرەکیەکانی دۆزینەوە لە "یەکێك

 .دەستداوە لە وگوزەرانیان وژیان ماڵەکانیان خۆشەویستەکانیان، خێزانەکان" .وگوتی انیقسەک لە بوو بەردەوام تەنگەتاوی کۆمەکی ڕێکخەری

 عێراق، لە مرۆیی کردنی هاوکاری یارمەتیدانی بۆ خۆیان تەواوی پابەندبوونی لە بەردەوامبوونیان بۆ دەکەم نێودەوڵەتی کۆمەڵگای لە داوا من

   عێراق." خەڵکی کردنی وهاوکاری کردن پاڵپشتی لە دەبێت بەردەوام یەکگرتووەکان نەتەوە کە دەدەم بەڵێن ومن

 

 کە عێراقی ملیۆن ٣.٥ تیایدا کە بەخشندانەکانیان، هاوکاریە بۆ دەکات وکۆمەکبەخشان مرۆیی کۆمەڵگای سوپاسی مولر ئورسوال خاتوو.

 دارایی کردنی پاڵپشتی داوای پێویستە. زیاتر لەوە زۆر هێشتا وەرگرتووە. مرۆییان هاوکاری ساڵ لەم ئێستا تاوەکو پێگەیشتووە زۆریان زیانی

  پێویستیەکان. پڕکردنەوەی بۆ وەرنەگیراوە نیوەی هێشتا ٢٠١٧ ساڵی بۆ عێراق لە مرۆییەکان ئۆپەراسیۆنە بۆ دۆالر ملیۆن ٩٨٥ بڕی بە

 

 

 
 بە: بکەن پەیوەندی تکایە زیاتر، زانیاری بۆ

 ئەم ڕێگەی لە عێراق، لە مرۆیی کاروباری هەماهەنگی بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە نووسینگەی لە ،وڕاپۆرتکردن پەیوەندیەکان سەرۆکی فەیگن، ئۆرال
 964+ 751 740 3858 مۆبایلە، ژمارە ئەم ڕێگەی لە یان )fagano@un.org( ئیمەیڵە
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