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وەزارەتهکان تاووتوێی بههێزکردنی سیستهمی پاراستنی نهتهوە یهکگرتووەکان و 

 کۆمهاڵیهتی دەکهن له عێراق 

 

یەکگرتووەکان لە عێراق و وەزارەتەکانی کار و کاروباری رۆژی چوارشەممە نەتەوە  -:٢٠٢٠ی ئابی ١٩بەغدا،   

کۆمەاڵیەتی و تەندروستیی و ژینگە و پالندانان تاووتوێی ئەو ئاڵنگارییانەی کرد کە ڕوبەڕووی سیستەمی پاراستنی 

 (. ١٩کۆمەاڵیەتیی عێراق دەبنەوە لە بەهاناوەچوونی کاریگەرییەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا )کۆڤید 

وە هاتوونەتە ئاراوە، لەالیەن وەزیری کار و  ١٩ا، ئاڵنگارییەکانی بەردەم ئەم سیستەمە، کە بەهۆی کۆڤید لە تێڕوانینێکد

کاروباری کۆمەالیەتییەوە، بەڕێز عادیل ئەلڕەکابی، خرایەڕوو کە تێیدا بە جەختکردنەوەوە باسی لە گرفتی زۆربوونی 

ون بە کاری بەپەلە و بەهاناوەچوونی خێرا کردەوە. لەو ژمارەی خەڵکی کەمدەرامەت کرد و جەختیشی لەسەر پێویستبو



سۆلیۆرانۆ، جێگری نوێنەری تایبەتی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق،  -کۆبوونەوەیەداخاتو ئیرینا ڤۆیاشکۆڤا

کانی دەکرد. هەماهەنگیکاری نیشتەجێ / هەماهەنگیکاری کاروباری مرۆیی، نوێنەرایەتی ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووە

ئەو خاتوونە جەختی لەسەر هەماهەنگیی چڕوپڕ کردەوە لە نێوان حکومەت و ئاژانسەکانی تیمی واڵتی نەتەوە 

و هەروەها  ١٩یەکگرتووەکاندا بۆ دۆزینەوەی چارەسەری گونجاو و کاریگەر بۆ بەهاناوەچوونی خێرا بۆ پەتای کۆڤید 

. شایانی باسیشە، ١٩یشدا بۆ ئاوڕدانەوە لە کاریگەرییەکانی کۆڤید گەڕان بە دوای ستراتیژی مامناوەند و درێژخایەن

 لە عێراق بۆ بەشداربووان خرایەڕوو.   ١٩ڕەشنووسێک سەبارەت بە پالنی بەهاناوەچوونی ئابووری و کۆمەاڵیەتیی کۆڤید 

  

و ئاسەوارەکانی لەسەر   ١٩ئامادەبوان تاووتوێی هەماهەنگیی گشتگیرانە و کۆمەاڵیەتیی بەهاناوەچوونی قەیرانی کۆڤید 

دانیشتووانیان کرد. ئەوان هەموویان لەسەر ئەوە کۆک بوون کە هەنگاوی هاوبەشانە بۆ بەهاناوەچوونی کاریگەری ئەم پەتایە 

 کرێت بە چەقخستنەسەر بوارە لەپێشینەکانی حکومەتیش. لەسەر کەرتی کۆمەاڵیەتی پێویستە خێرا ب

وێڕای جەختکردنەوەی لە پشتگیریکردنی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ حکومەت و تەواوی خەڵکی عێراق، خاتو ئێرینا وتی 

نی لەسەر  "کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆمان تەنها سەرەتایە و تەواوی ئامانجی ئێمە نییە. نەتەوە یەکگرتووەکان بەرنامە و پرۆژەکا

بنەمای کارە لەپێشینەکانی حکومەت و پێویستییەکانی خەڵکی عێراق ئامادە دەکات. نەتەوە یەکگرتووەکان لەگەڵ هاوتا 

 حکومییەکانیدا کار دەکات بۆ دابینکردنی پالنی بەهاناوەچوونی خێرا بۆ پێویستییەکان خەڵکی هەرە کەمدەرامەت. "

" بەشداربوون ١٩ەکانیش کە بە گوێرەی ڕاسپاردەکانی "شانەی قەیرانی کۆڤید نوێنەرانی ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتوو

بریتی بوون لە فەندی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان و قەوارەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ یەکسانیی جێندەری و 

جیهانی و رێکخراوی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ژنان و رێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی و رێکخراوی خۆراکی 

نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ گەشەپێدان و رێکخراوی یونیسکۆ و رێکخراوی یونیسێف و کۆمیساریای بااڵی پەنابەرانی سەر بە 

 نەتەوە یەکگرتووەکان و رێکخراوی کاری جیهانی. 

 

 

 

 


