هەواڵنامەی مرۆیی
عێراق
٢٩ی کانوونی دووەم

لەم ڕاپۆرتە هەواڵنامەیەدا
ال ١بارگرژیەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا
ال١.خزمەتگوزاری تەندروستی لە ناو هەرێمی کوردستانی
عێراق

هەواڵە سەرەکیەکان

ال ٢.ڕێگریەکانی چوونەژوورەوە
ال٢.ستراتیجی گواستنەوەی ئاووخاوێنکردنەوە وپاكوخاوێنی
خێزانانی ئاوارە جولەدەکەن لە خێوەتگەی لەیالن  ٢بۆ لەیالن  ١لە کەرکوك لە کۆتایی
مانگی کانونی یەکەمی /٢٠١٩سەرەتای کانوونی دووەمی ( .٢٠٢٠سەرچاوە :ئۆچا،
لەالیەن محمد چەلەبی

بارگرژیەکانی نێوان ئێران و ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا قەیرانی
سیاسی قوڵتر دەکاتەوە
خۆپیشاندانی بەرفراوان لە دژی حکومەتی عێراق بەردەوامە بۆ ناو مانگی چوارەمی لە ماوەی کانوونی دووەم.
بارگرژیەکان لە ناو خودی وواڵت بە شێوەیەکی بەرچاو زیاتربوون لە ٣١ی کانوونی یەکەم کاتێك بە هەزاران
الیەنگرانی گروپە میلیشیاکان کە سەر بە ئێرانن (گروپێك کە بە جیا دادەنرێن لەوانەی کە لە دژی حکومەتی عێراق
خۆپیشاندان دەکەن لە گۆڕەپانی تەحریر) توانیبویان لە خاڵەکانی پشکنینی سەربازی عێراقی تێپەڕبن لە ناو ناوچەی
سەوز و بنکەیەكی ئۆپەراسیۆنەکان دابمەزرێنن لە دەرەوەی سەفارەتی ئەمریکا لە بەغدا .لە نێوان ٣١ی کانوونی
یەکەم و  ١ی کانوونی دووەم ،خۆپیشاندەران دیوارەکانی بەشی دەرەوەی سەفارەتیان نووسی ،شووشە ئاگریان هەڵدایە
سەر دیوارەکان ،و هەوڵیان دا کە هێرش بکەنە سەر باڵەخانەکە .خۆپیشاندانەکە بە شێوەیەکی گەورە فراوان بوون
تاکو ٢ی کانوونی دووەم .ستافی نەتەوە یەکگرتووەکان گیریان خواردبوو لەم ماوەیە ،و تەواوی جوالنەوەکان لە
ناوەوە و دەرەوەی باڵەخانەکە قەدەغەکرابوون.
لە کاتژمێرەکانی سەرەتایی ڕۆژی ٣ی کانوونی دووەم ،هێزی سەربازی ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا هێرشی
ئاسمانی بەکارهێنا بۆ کوشتنی فەرماندەی سوپای پاسداران قاسم سلێمانی ،کەسایەتیەکی بااڵ لە هێزی سەربازی
ئێرانی ،کە تازە لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدا دابەزی بوو .هەروەها ئەبو مەهدی مهندسیش کوژرا ،جێگری
سەرۆکی دەستەی هێزەکانی حەشدی شەعبی (کە بە شێوەیەکی فراوانتر بریتین لە میلیشیاکانی شیعە لە ناو عێراق
کە تا ئەمڕۆ شەڕ لە دژی داعش دەکەن) ،کە ئەویش لە ناو ئۆتۆمبێڵی فەرماندە قاسم سلێمانی بوو .لە ڕۆژی ٨ی
کانوونی دووەم ،مووشەك هاوێژران بەرەو ڕووی دوو بنکەی ئاسمانی لە پارێزگاکانی ئەنبار و هەولێر کە هێزەکانی
ئەمریکایان تێدان .دواتر ئێران بەرپرسیارێتیەکەی ئەم هێرشانەی گرتە ئەستۆ .قەبارەکانی ئەمن و ئاسایش
جێبەجێکران لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ سنوردارکردنی ژمارەی ستافی نێودەوڵەتی
کە دێنە ناو وواڵت بۆ ئەم ماوەیە ،کە ئەوەش کاریگەری هەبوو لەسەر توانای ئاژانسە مرۆیەکان بۆ ئەنجامدانی
بەرنامەکان ،ستافەکان گەڕانەوە بۆ کاری ئاساییان لە کۆتایی مانگی کانوونی دووەم.

کەمبوونەوەی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان لە هەرێمی کوردستانی عێراق
لقەکانی نووسینگەی ئۆچا بۆهەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە
پارێزگاکانی دهۆك و سلێمانی لە هەرێمی کوردستانی عێراق
ڕاپۆرتیان کردووە کە بۆشاییە بەرچاوەکان هەن لە خزمەتگوزاریە
تەندروستیەکان لە ناو خێوەتگەکان لە ناو ئەم دوو پارێزگایە کە
پێشبینی دەکرێن لە ساڵی  ٢٠٢٠بەهۆی کورتهێنان لە پاڵپشتی کردنی
دارایی ،نەبوونی توانا لەالیەن هاوکارانی مرۆییەوە بۆ وەرگرتنی ئەم
کارە لە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی .خزمەتگوزاری نەخشەدانان
کە لەالیەن گروپی تەندروستیەوە ئەنجام دراوە ئاماژە بەوە دەکات کە
هاوکارانی جیاجیای تەندروستی کۆتایی بە پڕۆژەکانیان دەهێنن لە

•

خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان دادەخرێن لە
ناو هەرێمی کوردستانی عێراق

•

نووسراوی چوونەژوورەوە بۆ ڕێکخراوە
ناحکومیەکان ڕێگەی پێنەدراوە

•

بۆشاییەکان لە پەروەردە بۆ ئاوارەکان

•

پیاچوونەوەی گروپ بە پڕۆسەی خولی
بەرنامەدانانی مرۆیی

ژمارەکان
٦.٧
ملیۆن

 #ئەو کەسانەی کە
پێویستیان بە هاوکاریە

١.٧٧
ملیۆن

 #ئەو کەسانەی کە
بەئامانجکراون بۆ
هاوکاریکردنیان

٠.١٩
ملیۆن

 #ئاوارە
ناوخۆییەکانی ناو
خێوەتگەکان
بەئامانجکراون بۆ
هاوکاری کردنیان

٠.٤٢
ملیۆن

 #ئەو ئاوارانەی کە
لەدەرەوەی
خێوەتگەکانن بە
ئامانجکراون بۆ
هاوکاری کردنیان

١.١٨
ملیۆن

#ئاوارە گەڕاوەکان
کە بە ئامانج کراون بۆ
هاوکاری کردنیان

پاڵپشتی کردنی دارایی

 ٥٢٠ملیۆن
) (US$داواکراوە
لەسەدا ١٠٪پاڵپشتی دارایی
کراوە
(هەروەك لە ٢٩ی کانوونی
دووەمی )٢٠٢٠

سەنتەری چاودێری تەندروستی سەرەتایی لە ناو خێوەتگەی
ئاشتی بۆ ئاوارەکان ،لە سلێمانی( .سەرچاوە :ئۆچا ،لەالیەن
یوڤێت کرافتی

 | 2هەواڵنامەی مرۆیی عێراق

مانگەکانی داهاتوودا؛ گروپەکە بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی ،کاردەکات بۆ دەستنیشان کردنی
شێوازەکانی جێگرەوە بۆ پڕکردنەوەی ئەم خزمەتگوزاریانە.

ڕێگریەکانی دەستگەیشتن بەر دەوامن لە کاریگەری خستنە سەر گەیاندنی کۆمەکی
ی
ی
عێاق
کێشە دوورودرێژەکان لەگەڵ نوورساوەکان ڕێگەپێدان چوونەژوورەوە بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان کە لە ناو ر
ی
کانوون
کاردەکەن بەردەوام بوو لە ماوەی
ی
دووەیم  .٢٠٢٠لە تەواوی ساڵ ،٢٠١٩
مرۆن ڕاپۆرتیان کردووە کە ئەو
هاوکار یان
ی
ی
حکومەن ناوەندی گرتبوویە لە
ڕێکارانەی
ی
پێدان نوورساوەکانی
ی
ی
نیشتمان بۆ
دەسەڵ ین
چوونەژوورەوە بۆ ڕێکخراوە مرۆییەکان جێگای
ی
ی
ملمالن بوو ،هەروەك دەسەڵتدار یان پارێزگا لە
ی
ی
عێاق فیدڕاڵ دەستیان کرد بە
حکومەن ر
ی
ی
ڕێگەپێدانەکان تری چوونەژوورەوە.
داواکردن
ەریب ئەمەش ،رێکخراوە ناحکومیەکان
بە هاوت ی
عێاق کاردەکەن پێیان ڕاگەێندرابوو
کە لە ناو ر
ی
ی
لەوەی کە پێدان نوورساوەکان ڕێگەپێدان
ی
ی
هاوبەش هەماهەنگ و
لەالیەن سەنتەری
چاودێری کردن – دەستەی حکویم کاریان ن
ی
ی
داوایەکان
پڕۆسەکردن
اسپێدرابوون لە
ڕ ر
چوونەژوورەوە – پەیوەندی دەبێت بە زیادکردنی
ی
ڕاپۆرتکردن لەسەر چاڵکیەکانیان.
ی
عێاق ،کە بووە هۆی
ئەم کێشانە کەلەکەبوون بەسەر یەکەوە بەهۆی بەردەوایم خۆپیشاندانەکان دژی حکومەن ر
کان لەو کاتەی کە وەز ی
دەرەنجایم هەڵوەستەیەیک ی
ی
هەڵومەرج
ارەن جیاجیا دووبارە دەست بە دانانیان کرایەوە لە
ی
ی
ی
کانوون یەکەیم  ،٢٠١٩سەنتەری ها ی
وبەش هەماهەنگ و چاودێریکردن بە ڕێکخراوە
خۆپیشاندانەکان .لە مانگ
ی
ی
ی
ی
ی
کانوون
هەڵپەسێدرابوو تاکو کاتێگ تر .لە تەواوی مانگ
اوەکان چوونەژوورەوە
پێدان نوورس
ناحکومیەکان ڕاگەیاند کە
ر
ی
ی
عێاق هێشتا لە پرۆسەی دامەزراندن ڕێ و شوێنە تازەکان بوو بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ وەرگر یتب
دووەم ،حکومەن ر
ی
ی
ی
ی
نیشتمان بۆ جوالنەوەی کارمەندەکان و کۆمەکیەکان لەناو خودی ووڵت .لە ڕۆژی  ١٣و ٢٦ی
ئاسب
ڕێگەپێدان سەر
ی
ی
مرۆن ڕاپرسیەیک ئەنجام دا بۆ هاوکاران لە
کانوون دووەم ،نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگ کاروباری
ی
ی
ی
ی
گێی لە ڕێگەپێدانەکان چوونەژوورەوە .تاکو ئەمڕۆ٨٨ ،
ڕێکخراوی
ناحکویم بۆ خەمالندن کاریگەری وەستاندن کار ر ڕ
ی
ی
ی
ی
نیشتمان بۆ چوونەژوورەوە بەردەوامە لە کاریگەری
ڕێگەپێدان
نەبوون
لەسەدای وەڵمدەرەوەکان ڕاپۆرتیان کردووە کە
ی
ی
مرۆن ڕاپۆرتکراون
کاروان
کانوون یەکەیم  ،٢٠١٩زیاتر لە ٣.٩٤٣
ڕاستەوخۆ بۆ سەر کارەکانیان .لەو کاتەوەی دەستپێگ
ی
ی
ی
کەوا ڕەتکراونەتەوە یان ڕێگریان ل کراوە لەوەی کە بگەن بە شوێب مەبەست ،لەگەڵ ئەوەشدا کە پارێزگاکان نەینەوا و
ی
ی
کاروان مرۆییان ڕەتکراونەتەوە .نەتەوە یەکگرتووەکان ،ڕێکخراوە ناحکومیەکان و کۆمەکبەخشەکان چاڵکانە
ئەنبار زۆرترین
کاردەکەن بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێك.

لەو کاتەوەی دەستپێکی مانگی
کانوونی یەکەم ،زیاتر لە ٣.٩٤٣
کاروانی مرۆیی ڕاپۆرتکراون
کەوا ڕەتکراونەتەوە یان ڕێگریان
لێکراوە لە گەیشتن بە شوێنی
مەبەستیان.

ستراتیجی گواستنەوە لە ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و
خاوێنی
ی
ی
ی
خاوێب بە هاوکار یان
کانوون دووەیم  ،٢٠٢٠گرون ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و
لە مانگ
ی
ڕاگەیاندووە کە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ منداڵن ( وەك ئاژانیس سەرۆیک
کۆتان هێنانەوە بوو وەك دابینکارێگ سەرەیک ئاو و خاوێن کردنەوە و
گروپ) بەدوای
ی
ی
ی
ی
کوردستان
خێوەتگەکان ئاوارەکان لە نەینەوا و هەرێیم
وخاوێب لە ژمارەیەك لە
پاك
ی
ی
عێاق ،بەهۆی کورتهێنان لە پاڵپشب کردن دار یان .ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ
ر
ی
ی
چاڵکانە دەگەڕێن بەدوای هاوکارانی
منداڵن وگرون ئاووخاوێنکردنەوە و پاك و خاوێبی
ی
مرۆن بۆ وەرگر یتب ئەم ڕۆڵەی ر ی
کردن خزمەتگوزاری ئاو و خاوێنکردنەوە و پاكو
دابی
ی
ی
ی
ی
هاوتەریب ئەم گفتوگۆیانە لەگەڵ دەسەڵتداران حکویم پەیوەندیدار بۆ
خاوێب ،بە
ی
ی
ی
ی
بەرپرسیارێب .ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ منداڵن
ادەستکردن
ئەگەری ڕ
خزمەتگوزاریەکانی ئاووخاوێنکردنەوە و پاك
وخاوێنی ،خێوەتگەی بێرسڤی بۆ ئاوارەکان،
دڵنیان داوەتە هاوکار ی
سەرچاوە
دوا
تاکو
ك
دابینکارێ
وەك
دەبێت
بەردەوام
کە
مرۆن
ان
ی
ی
دهۆك( .سەرچاوە :لەالیەن ئۆچا ،هیالری
ستۆفێر
هەتا ئەو کاتەی کە گواستنەوە بە کۆتا دێت لەو خێوەتگایانەی کە زیانیان پێدەگات.
ی
پێشوەختە پالنەکان هەن بۆ وەر ی
خاوێنکردنەوە
اریەکان ئاو و
گرتب خزمەتگوز
www.unocha.org/iraq
| www.unocha.org
 for the Coordinationی
ی
United Nations
Office
of
Humanitarian
Affairs
)(OCHA
•
Coordination
Saves
Lives
ی
عێاق ،بەڵم هیچ
وپاكوخاوێب بۆ هاوکار یان رێکخر
اوی ناحکویم بۆ هەندێك لە خێوەتگەکان لە ناو هەرێیم کوردستان ر
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چارەسەرێگ چڕ هێشتا ی
هاوتەریب ئەمەش ،هەندێك
بوون نیە بۆ تەواوی ئەو شوێنانەی کە دووچاری ئەم گرفتە دەبنەوە .بە
ی
ی
خاوێب ئاماژەیان بەوە کردووە کە ئەوان کۆمەکیەکانیان هەیە بۆ پڕکردنەوەی هەر
لە هاوکار یان ئاو و خاوێنکردنەوە و پاكو
ی
ی
ی
ی
بۆشاییەك لە ماوەی شەش مانگ داهاتوودا ،بەڵم نەك بۆ پێویستیەکان ماوەی درێژتر ،یەکەکان حکومەت لە ناو هەرێیم
ی
ی
ی
ی
پاكوخاوێب بکەن بەڵم
خزمەن دابینکار یان ئاو وخاوێنکردنەوە و
عێاق ئاماژەیان بەوە داوە کە ئەوان ئامادەن
کوردستان ر
ی
ی
تێبیب ئەوەیان کردووە کە ئەوان پێویستیان بە پاڵپ ی
ی
کردن ئەم کارە.
کردن دار یان دەبێت بۆ هاوکاری
شب

ڕێگریە ڕاستەقینەکان بۆ پەروەردە بۆ مندااڵنی ئاوارە

ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ
مندااڵن کۆتایی دەهێنێت وەك
دابینکارێكی سەرەکی
ئاووخاوێنکردنەوە و پاكوخاوێنی لە
ژمارەیەك لە خێوەتگەکانی ئاوارەکان
لە ناو نەینەوا و هەرێمی کوردستانی
عێراق

قوتابخانەیەکی تێكشکاو لە ناحیەی سلێمان بەگ ،لە پارێزگای سەاڵحەددین( .سەرچاو :ئۆچا :لەالیەن لقی نووسینگەی ئۆچا لە کەرکوك)

نووسینگەکانی مەیدانی نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە چەند شوێنێك
ڕاپۆرتیان کردووە کە لە تەواوی مانگی کانوونی دووەم لەسەر ڕێگریە ڕاستەقینەکان لە بەردەم پەروەردە کە
مندااڵنی ئاوارە لە ناو عێراق لە ئێستادا دووچاریان دەبنەوە .لە ناو هەرێمەکەی دەوروبەری چیای سنجار (دوورترین
خاڵی نەینەوا) ،هاوکارانی مرۆیی تێبینی ئەوەیان کردووە کە بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزاریەکانی گواستنەوە (لەسەر
بنەمای کورتهێنان لە پاڵپشتی کردنی دارایی) ،مندااڵن ئەوانەی کە دەیانەوێت لە قوتابخانە ئامادە بن هەندێك جار
شێوازی جێگرەوە دەدۆزنەوە بۆ هاتوچۆ ،لەوانە ئۆتۆمبێڵی سەربازی .لەو کاتەی کە ئەم کارە بەباش نازاندرێت
لەژێر هیچ بارودۆخێكدا ،بەردەوامی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانی تورکیا لە هەرێمەکە چینێکی تری خستە سەر
مەترسی بۆ ئەم ئامادەکاریانە ،و هاتوچۆکردن بە ئۆتۆمبێڵێ سەربازی لەوانەیە ببێتە هۆی کرانە ئامانجیان
بێئاگاداربوون ،هاوکارانی مرۆیی هۆشداریان دا .نزیکەی  ٢.٣٠٠خێزانی ئاوارە لە ناو هەرێمی چیای سنجار ژیان
دەگوزەرێنن لەو شوێنەی کە سێ قوتابخانە دەرگاکانیان کراوەن .لە کەرکوك ،قوتابیەکان ئەوانەی کە بەم دواییانە
گواستراونەتەوە بۆ خێوەتگەی لەیالن  ١بۆ ئاوارەکان لە خێوەتگەکانی نەینەواوە ئەو بەڵگەنامەی کە پێویستە وەریان
نەگرتووە تاکو ڕێگەیان پێبدا لە قوتابخانە ئامادە بن و تاقیکردنەوەکان ئەنجام بدەن .لەگەڵ ئەوەشدا ،لقی گروپی
پەروەردە لەسەر ئاستی نیشتمانی لە ناو کەرکوك ڕاپۆرتیان کردووە کە لە ناو قوتابخانەی خێوەتگە پەنجەرە و
دەرگای شکاو هەن و جۆرێتی الوازی پۆلەکان بەشدارە لە وازهێنانی قوتابیەکان ،و دەگەڕێن بە دوای هاوکاران
تاکو ئەم پێویستیانە چاك بکەنەوە .لە سەاڵحەددین ،تەنها قوتابخانەی سەرەتایی لە ناو خێوەتگەی ئەلکەرەمە بۆ
ئاوارەکان خشتەی بۆ دانراوە تاکو دابخرێت لەدوای ئەوەی کە تاقیکردنەوەکان ئەنجام دەدرێن ،بەهۆی نەبوونی
مامۆستاکان .هاوکارانی مرۆیی بەدواداچوون دەکەن لەگەڵ دەسەاڵتدارانی پەیوەندیدار تاکو هەوڵ بدەن چارەسەرێك
بۆ ئەم بابەتە بدۆزنەوە .مندااڵن لە خێوەتگەی ئەلکەرەمە پێشوەختە ئەم نالەباریەیان پێوە دیارە بەهۆی نەبوونی
قوتابخانەی ناوەندی لە شوێنەکە .ئەستەمە بۆ هاوواڵتیان تاکو خێوەتگەکە جێبهێڵن بۆ گەڕان بەدوای پەروەردە لە
شوێنی تر بەهۆی قەبارەی ئاسایشی توند لەوێ .زۆربەی قوتابخانەکان ڕووخاون لە ماوەی ملمالنێ لە دژی داعش،
و نەبوونی دووبارە بنیاتنانەوە بە شێوەیەکی نەرێنی کاریگەری هەیە لەسەر مندااڵنی ئاوارە و پەنابەران.

پەنجەرە و دەرگای شکاو لە ناو
قوتابخانەی خێوەتگە و جۆریێتی الوازی
پۆلەکانی خوێندن بەشدارن لە وازهێنانی
قوتابیان لە قوتابخانە.

وانەکانی فێربوون لە وۆرکشۆپی خولی بەرنامەدانانی مرۆیی
لە ڕۆژی ٢٨ی کانوونی دووەمی  ،٢٠٢٠نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی
وۆرکشۆپێکی وانەکانی فێربوونی ئەنجام دا بۆ ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان ،گروپەکان و هاوکارانی مرۆیی
تر لەسەر مەنهەجی خولی بەرنامەدانانی مرۆیی باشترکراو کە لەالیەن عێراقەوە لە ساڵی  ٢٠١٩لە ئەستۆگیراوە.
ئەو وانە سەرەکیانەی کە لێوە فێربوون لەوانە تێبینیەکان کە باڵوبوونەوەی ئەم دواییەی ڕێبەری جیهانی لە بنکەی
سەرەکی ئەرکێکی بەرچاوی خستە سەر تیمی وواڵت؛ پرۆسە جیهانیەکان دەبێت بە شێوەیەکی گشتی ڕێگە بە
نزیکبوونەوەیەکی نەرم و نیان بدەن بۆ لەبەرچاوگرتنی ڕاستیە دیاریکراوەکانی وواڵت؛ و تیمی مرۆیی لە وواڵت
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و هەماهەنگیکاری مرۆیی دەبێت زووتر گفتوگۆ بکەن لەسەر کارە لەپێشینەکانی خولی بەرنامەدانانی مرۆیی و
سنورەکان ،لەسەر بنەمای ئەوڕاسپاردە کردەییانەی کە لەالیەن گروپی هەماهەنگی فرە گروپەوە دراون.

تێڕوانینی پاڵپشتی کردنی دارایی مرۆیی بۆ ساڵی ٢٠٢٠

بۆ زانیاری زیاتر ،تکایە پەیوەندی بکەن بە:
هیالری ستۆفێر  ،سەرۆکی ڕاپۆرتکردن،سیاسەت و ستراتیجی ،لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە staufferh@un.org ،یان ئەم ژمارە مۆبایلە(+964) 782 780 4622 .
یوڤێت کرافتی ،بەرپرسی کاروباری مرۆیی ،لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە ،yvette.crafti@un.org ،یان ئەم ژمارە مۆبایلە(+964) 751 740 3858 .
| www.unocha.org/iraqهەواڵنامە مرۆییەکانی نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی بەرجەستەن لەم ماڵپەڕانە:
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