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 ۆ ب   سکۆورگەک   ەل  یی تاەرەس  یندروستە ت   یرێچاود  ێینو  ی رەنتەس  ەیوەکردن
 .رانەنابەو پ ێیجۆخ ەیگ ەڵم ۆک یکردنیریپشتگ

  ە ب   رەس  یرانەنابەپ  ی(، ئاژانسUNHCR)  رانەنابەپ  یکاروبار  ۆب  کانەکگرتووەیەوەتەن  یاڵبا   یاریمسۆک  –   راقێع  ،رێولەه
 یندروستەت  یرێچاود  ێینو  ەیکوردستان، بنک   یمێرەه  یتەحکوم  یندروستەت  یگشت  یتیەراەبە وەڕێو ب  کان،ەکگرتوویە  ەوەتەن

 . ەوەکرد راق،ێع یکوردستان یمێرەه ر،ێولەه یزگاێپار ەل سکۆرگەوەک یەیناح ەل انی(PHCC) ییتاەرەس

 

 ییتاەرەس  یندروستەت  یرێچاود  یتگوزارەخزم  سک،ۆورگەک   یگشت(  PHCC)  ییتاەرەس  یندروست ەت  یرێچاود  ێینو   ەیبنک 
ئاوار  یسور  یرانەنابە پ  ەیگ ەڵمۆک  ە ل  کاتەد  سەک  ٢٠،٠٠٠  ە ل  اتریز  ەب  شەشک ێپ   ەی چک ۆشار  ە ل  ەک  کانییەراقێع  ەو 
  رانەنابەپ  یکاروبار  ۆب  کانە کگرتووەیەوەتەن  یاڵبا  یاریمسۆ ک  نجامدا،ەئ  ە. لنیژەد  یرەوروبەد  یکانەو ناوچ  سکۆورگەک
(UNHCRب ،)مووانەه  ەب  یتیکوال  ەب  ییندروستەت  ییتگوزارەخزم  ەباشتر ب  یک ێشتنەیاگڕستەد  یدانێپ  ەل  کاتەد  یشدارە 
 کداێژڕۆ  ەل  ەیەه  ،یژکردنێاوڕ  ٢٠٠  ۆب  ١٥٠  یرگرتنەو  یتوانا  زراوەدام  ەتاز  یندروستەت  یرێچاود  یرەنتە. سیاکاریج  ێبەب

لPHCC)  ییتاەرەس  یندروستەت  یرێچاود  ەیبنک   یدروستکردن  یایمپانۆک  ەیخشندەب  یکییەشدارەب  ەی گ ڕێ  ە( 
PricewaterhouseCoopers (PwC)  هاندا، یج  ەل   ەییشیپ  یتگوزارەخزم  یکانۆڕەت  نیترەورەگ  ە ل   ەک ێکیە  ەک  

زەهاتوو یدەب   ی بردنە وێرەب  ش،یندروستەت  یتیەراەبە وەڕێب  ،ەنکراویداب  ەوەسک ۆورگەک  یوانەشار  نیەالەل  ەکە ژڕۆپ  ۆب  یوە. 
  ست یو ێپ  یرمانەو د  یشک یپز  یرێو ئام   ندەو کارم  تێگرەد  ۆستەئ  ە( لPHCC)  ییتاەرەس  یندروستەت  یرێچاود  یرەنتەس
 . کاتەد نیداب

 ی رەنێنو  یگرێج  نگ،یپتیئ  ۆڵک یخاتوو ن  کان، ەرانەیق  ینگ ەماهەه   یشەهاوب  یندەناو  یگشت  یرەبەوەڕێب  ی الرەک  نێحس  زەڕێب
  ی کۆرەس  د،ەحمەئ  ستانێخاتوو کو  راق،ێع  ە( لUNHCR)  رانەنابەپ  یکاروبار  ۆب  کانەکگرتووەیەوەتەن  یاڵبا  یاریمس ۆک

 یسیفۆئ  یکۆرەس  نگ،یس  رڤیە، و خاPwC  یایمپانۆک  ەباج ل  یشەبهاو  د،ەسعەئ  بەیسوه  زەڕێب  بات،ەخ   یزاەق  یوانەشار
 ەی . بنک ێنو  یندروستەت  ەیبنک   ەیوەکردن  یاندنەیاگڕ  ۆب  ڕیب  انەیکەتی ، شرPwC  یایمپانۆک  ەل  ۆییمر  یکاروبار  ۆب  یهانیج

  کات، ەد  شەشک ێپ   ریگشتگ   ییتاەرەس  یندروستەت  یرێچاود  یکان ییەتگوزارە( خزمPHCC)  یی تاەرەس  یندروستەت  یرێچاود
  ی کردنیرێناکاو، کوتان و چاود  ەل  یتڵەحا  یکردنڵەجایئ  ،ەییگیتاق  یتگوزارەخزم  رمان،ەد  ینکردنیداب  ،یژکارێاوڕ  ەوانەل
 ددان.   یرێو چاود ێزاوز یندروستەت یکانییەتگوزارەخزم ،ەشەگ

م  یریپشتگ   وەئ  ۆب  نیسوپاسگوزار  ەمێ “ئ   یوت  گیپت یئ   لۆک ی ن  زێرەب  ەیچک ۆشار  ێیجۆخ  ەیگ ەڵم ۆک  ەک  ییەیوانداریو 
 ستاێئ  ە ک  نڵیشحا ۆخ  رداەرامبە ب  ە. لکینز  یسک ۆورگەک  یمپە ناو ک  یکانەئاوار  ەگ ەڵمۆک  ۆب  ەکردوو  انیشەشک ێپ  سکۆورگەک

  یکانێیەجۆخ گاەڵمۆو ک رانەنابەپ ،ەوانەل مووانەه یسوود  ۆب  نەیکەد کانییەشتمان ین ییەندروستەت ییەتگوزارەخزم یریپشتگ
 .  ”ەوێش مانەه ەب سکۆورگەک

 ە ب  یتێیەپ  انیست یو ێپ  نیرترۆز  ەیوانەئ  یکردنێهەو ب  کردنی ریپشتگ   ەب  نیندەپاب  ەئم  PwC) )   یایمپانۆک  ەل  نگیس  رڤیەخا
ئوامەردەب  یکەیەوێش و    یرێچاود  یتیکوال  سک،ۆورگەک  ەل  ەوەتەکراو  ەتاز  ەک  ییەیتاەرەس  یەندروستەت  ەیبنک   وە. 

  ە ل ینێرەئ یکەیەوێش ەب کات،ەباشتر د رچاوەب یکەیەوێش ەب  یرەوروبەد یکانەگ ەڵمۆک ەب شکراوەشک ێپ  یکانییەتگوزارەخزم
 ی کاروبار  ۆب  کانەکگرتووەیەوەتەن  یاڵبا  یاریمسۆک  ەل  شمانە هاوب  ەیئاراست  مۆخ  ینی زانێ. سوپاس و پتێبەد  یورەد  اندایانیژ
  ان،یکانڵەوەه  ۆب  مەکەکوردستان د  یمێرەه  یتەحکوم  یندروستەت  یگشت  یتیەراەبەوەڕێو ب  راقێ(، عUNHCR)  رانەنابەپ
 . انیژ ۆب ەم ێئ یهاکانەب یکردنەستەرجەب ۆب PwC ەل کانمانەمیت هاەروەه

 شوێن: 

 بەغداد، عێراق

 

 ڕێككەوت 

 2022 ئایاری  24
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و   لەگ ەی ئاراست ە زانۆسڵد ین ی زانێ(، سوپاس و پUNHCR)  رانەنابەپ یکاروبار ۆب کانەکگرتووەیەوەتەن یاڵبا یاریمس ۆک
ک  یمێرەه  یتەحکوم و  س PricewaterhouseCoopers)  یایمپانۆکوردستان  و    ە دارانیندەوەیپ  ە نیەال  وەئ  مەرجە( 

 .ەیەژڕۆپ مەئ یرخستنەس  ەل شداربوونەب ەک کاتەد

 

 ەنێو ۆب
https://drive.google.com/drive/folders/1pZWRcIOtZJN_pwc6VRfaU8bCMlvcjtJc?usp=sh

aring  

 

 (  ەب نەبک یندەوەیپ یەکایت اتر،یز یار یزان ۆ) ب

 ا یدیم یکانییەندەوەیپ یرپرسەو ب ژێبەوت ب،ییتەخ راسیف 

khateeb@unhcr.org 

+964 780 918 9700 

 

   ایدیم  یکانییەند ەوەیپ یندەکارم ،یشکف زاەش

shekfehs@unhcr.org  

+964 770 494 6384 

 

   ایدیم  یکانییەندە وەیپ یکارمە ند  د،یشەر دیشەر

rasheedr@unhcr.org 

+964 750 713 0014 

https://drive.google.com/drive/folders/1pZWRcIOtZJN_pwc6VRfaU8bCMlvcjtJc?usp=sharing
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