
 

 

 

 بؤ بالَوكردنةوةي خيَرا

 

يابان هةلَسا بة دابين كردني ئؤتؤمبيلَي فرياكةوتن بؤ حكومةتي هةريَمي كوردستان بؤ هاوكاري كةساني ِراطويَزراوي 

 ثةنابةران ناوخؤيي و 

ئةمِرؤ لة مةِراسيميَكدا بيست , عيراقلةسةر بنةماي هاوكاري بةردةوامي يابان بؤ حكومةت و خةلَكي  -5172 ي تشريني دووةمي71, هةوليَر

 ننووسينطةي كؤض و كؤضبةران كرا / ئؤتؤمبيلَي فرياكةوتني ثزيشكي بةهةموو ثيَداويستيةكانيانةوة ِرادةستي حكومةتي هةريَمي كوردستان

(BMD )كةساني ِراطويَزراوي ناوخؤيي  تايبةت بة لة لة كةمثي بةحركةي(IDP )فرياكةوتن دابين كراون  لَةكانيؤمبيئؤت. عيراق, وليَرةلة ه

و ثةنابةران لة هةريَمي  IDPخزمةتطوزاري بةهاناوةضووني فرياطوزاري بؤ طةيشتني زياتر ئاسانكردني "وةك بةشيَك لة ثِرؤذةي 

بةهاوبةشي و  بة ناوي حكومةتي يابان( UNOPS)جيَبةجيَكراوة لةاليةن ئؤفيسي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ خزمةتطوزاري ثِرؤذة " ,كوردستان

و ثةنابةران كة نيشتةجيَي  IDPية لة دابين كردني خزمةتطوزاري فرياكةوتني ثزيشكي بؤ  BMDئامانجي ثِرؤذةكة يارمةتيداني .  BMDلةطةَل 

 .سليَماني و كةركوك هةوليَر و -ثاريَزطاكاني عيراقن  هةر سيَ 

 

بةِريَز هوشةنط , فوميؤ ئيوايبةِريَز  ,نيشانكراوي يابان لة عيراق بالَويَزي نوَي ي دةستبة ئامادةبووني بةِريَوةضوو مةِراسيمي ِرادةستكردن  

و بةِريَز شوكر , بةِريَوةبةري طشتي سةنتةري هةماهةنطي هاوبةشي قةيرانةكان لة وةزارةتي ناوخؤي حكومةتي هةريَمي كوردستان, موحةمةد

 .BMDري طشتي ةبةِريَوةب, ياسين

 

لةاليةن  من دلَنيام كة ئةم ثِرؤذةية كار ئاساني دةكات بؤ نةهامةتي كةساني ِراطويَزراوي ناوخؤيي لة هةريَم ئةوانةي", ةرموويبالَويَز ئيواي ف

حكومةتي هةريَمي كوردستان لةاليةن بةِريَز  لة جياتيوةرطرتني ئؤتؤمبيلَةكاني فرياكةوتن " .الَي خؤيان جيَبهيَلَن ناضار كراون م داعشةوة

 فةراهةم كردني فرياكةوتن بةرز دةنرخيَنين كة دياريكراون بؤ كة تايبةتة بة ئؤتؤمبيلَةكاني ئيَمة ئةم دياريةي", سين فةرموويشوكر يا

 ."بثاريَزيَت IDPثياو و مندالَي كةمثي  كة دةكريَت ذياني هةزاران ئافرةت و, ثيَداويستيةكاني هةريَمي كوردستاني عيراق

 

فرياكةوتن  هاوبةشيكردني ئؤتؤمبيلَةكاني", ِرايطةياند, UNOPSوةبةري ئؤفيسي هةريَمي ِرؤذهةالَتي ناوةراستي بةِريَ , خاتوو بانة كالوتي

وة ثةيوةندي باشي نيَوان يابان لةطةَل عيراق و  لةناكاوفرياكةوتني حكومةت دةدات لة دابينكردني عيراقيةكان بة خزمةتطوزاري يارمةتي 

دةدات بؤ دابين كردني خزمةتطوزاري  BMD يارمةتي بةهيَزكردني تواناكاني  ئؤتؤمبيلَةكاني فرياكةوتن." هةريَمي كوردستان نيشان دةدات

يارمةتي كؤمةكي بؤ  زيادكردنيبة  هةلَساان حكومةتي ياب. و ثةنابةران و كؤمةلَطاكاني ميواندار IDPبةهاناوةضووني فرياطوزاري لة كةمثي 

 .فرياكةوتن بؤ ثالَثشتي خزمةتطوزاري تةندروستي فرياكةوتن نكردني ئؤتؤمبيلَةكانيدوالري ئةمريكي بؤ دابي 040,14111

 

 .نيشتةجيَي هةريَمي كوردستاننئيَستا % 82زياتر لة  ئةوةشدا لةطةلَ , مليون كةساني ِراطويَزراوي ناوخؤيية 1.0عيراق ئيَستا مؤلَطةي زياتر لة 

 .نزيكةي هةموويان لة هةريَمي كوردستان جيَطيربوون, ريان ليَكراوةووري لة عيراق كة ميوانداثةنابةراني س 8014111 سةرةِراي
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 + 567252777269: تةلةفؤن, marijab@unops.org, تكاية ثةيوةندي بكة بة مةريجة باتيمان, رِؤذنامةواني داواكاريثؤ 

 


