
 

 ەرەوەید  اڵنیمندا  ەب  یکە د  ەرفەتێکید  ێدانی پ  ۆب   ێکردووە پ  ەستید  ێربوونف  ۆب  ەڕانەوە گ   ەڵمەتیه

 ێندندا خو ەب  ەستڕاگەیشتند ێناویپ ەل ی،سوور ەنابەریپ اڵنیمندا ەنێویاندال ە،قوتابخان 

 

 

خوێندنی   ردهروه په   تێكهڵكردنی  تییاسهس   یئامانج  ،وهڵه مساله ) نابه په   و  بر REIPران   ه ل   بوو  یتی ( 

گشتگ  هرزب  یتیكوال  ێكیێندن خو  به   ڕاگهیشتنستده   ۆب  یسوور  یراننابهپه   اڵنیمندا  ڵپشتیكردنیپا و    یرو 

  یانی ژ  له   یكردنیانشداربه  و  ێتهكردنئاو     ۆب   یكردنارئاسانك   ێناوپ   هل  ییهكهوە،گشت  ه میستس  یێگه ر  وام لهردهبه 

 .  داێراقع  یكوردستان  ێمیرهه له ڵگهۆمه ك

و  ی م ێرهه   هل  ندن ێخو   ێینو   ڵیسا  هینۆب ه ب  -   ٢٠٢٢  ی لوولەیئ   ی٢٠  ر،ێ ولەه   ی تەزارەکوردستان، 

ب   یمێره ه   یته حکوم  ەیرد ەروهپ   ە وه تهن  یاڵ با  یاریس یمۆك   ف،ێسیون ی   هڵگهل  یشههاوب   هکوردستان، 

  ی ت همهڵ"ه   هب  كرد یستەد   ندنێخو   یگروپ  یكانهشههاوب    و  زێپار ڵمندا  یكخراوێو ر،  ران هنابه پ  ۆب   كانەكگرتوویه

  ی ر هنابهپ  ین اڵمندا  اندایو ێن هل  هقوتابخان  ەیوەرەد   یناڵمندا   ۆب  ت هرفەد   یخساندن ەر  ۆب   "ربوونێف  ۆب  ەو هانهڕگ

ئاژانس  ش ههاوب  یندبوونه پاب  هكهتهم هڵه  بگات.را  ندنێ خو  هب  ان یست ەد   ەیو هئ  ۆب  یسوور    ە و هت هن  یكانهو 

  و خوێندن   پهروەردە  تێكهڵكردنی  یته اسیس   یکردنێجهب ێج  هل  کردنیوان ی پشت  ۆب   ەوهكاتەدووپات د   کانەکگرتوویه

:  یدروشم  رێژهل  كرا.  ند هسه پ  ەوه كوردستان  یم ێرهه  یت ه حكوم  نیه الهدا ل2021  ڵیسا  ییتا ۆك  هل  هك  .رانهنابهپ

چاالکداباشتر  یک ەیهند ی ئا  ناوێپ  هل  مووانهه  ۆب  ەرد ەروه"پ   هی قوتابخان  هل  هكهت همهڵه  یکردنێستپ ەد   یی!"، 

 .  ەگرتووۆخهل ی سوور یر هنابهپ  یناڵمندا  ڵمساهئ  هک چوو،ەوهڕێ ب رێوله ه یشار  هل ێنو  یهار هب

  ه ب "    اند هیگیرا  داهکییهچاالک  هل  كوردستان  یمێرهه  یت هحکوم   ەیرد ەروهپ  یریزەو  د،یع هس  همهئاالن ح  زهڕێب

  ەی وه ئ  ۆب  دانیالواز   رهه  یبار  هل  هین اڵمندا  وهب  دكردنیند ە وهیپ  هب  نی ند هپاب   همێئ   ،كانمانهش ههاوب  یوانیپشت 

  یی گرنگ  رهسهل  یخت هج    و،"ننێ به  ید هباشتر ب  یكەیهند یئا   ۆب  انۆیخ   انیكان هون هخ   كوەتاو  نهی بك  ان ییهاوكار

 . ەوەکرد  ناڵمندا  مهرج هس ۆب  ندنێ خو یكسانیه   یتهرفەد  یركردن هبهستەد 

 و   نه بك  مارۆت  انۆی خ   تواننەد   ڵیسا  9ۆ ب 6  ینه مهت  هل   رانهناب ه پ  یناڵمندا  مهرجه س  ،ەوهندن ێخو   ڵهیسا  مهل 

وراقداێع   یكوردستان  یم ێرهه  یكانهقوتابخان  هل  ننێبخو  ب  یم ێرهه  ەیرد ەروهپ  یتەزارە.    ه کوردستان، 

 كات ەد   ەوهئ  یزامن    ،ەرد ە روهپ  یکان هش هو هاوب  کان،ه قوتابخان  و  ،ەرد ەروهپ  یکانییه تیه راهب ەوهڕێ ب   ییهاوکار

بكات.   رهبه ستەد     ناڵمندا  مه رجهس  ۆب   ندنێخو   هب  شتنهی اگڕستەد   یتهرفەد   كاردایشوازێپ   یربوون ێف  یكێشهك  هل



 

، یتورکمان   ،یئاشور   ،ی نی باد   ،یرانۆ)س   ندنێ خو  ی گرامۆپر   یکان ە دانراوێدانپ  یهرمهف  هزمان  هب  ناڵمندا

   . ننێ خوەد کوردستان  یمێر هه یت هحکوم ه( لی بەرهو ع   یزینگلی ئ

 

 

 ی ماف  ڵێکمندا  هموو“ههك  یگهیاند را  ێراقداع  هل  یونیسێف  هل  هروەردەپ  هشیب  هرپرسی ب  ڤااڵندینگهام  یجات

چ    هوەیل  ۆشینچاوپ  هب  هسی،کتاكه   یان  ۆنالینئ  ێندنیخوو    هرمی،نافو    هرمی،ف  ێندنیخو   هیه،ه  ێندنیخو

بارود   هل  یان  هیهه  ێكیپاشخان ف  هقوتابخان  هبچن   ااڵنمند   سهرجهم  ەیهوێت د   یونیسێف.  ۆخێدایهچ    ێربوون و 

ئێننبه  هدەست ب ل  ەگرێتهوە،د   هنابهرانیشپ  همه.     تێكهڵكردنی     یاسهتیس  ێبهجێکردنی ج  هیهوە،روانگ  همو 

خوێندنی  هروەردەپ   یونیسێف .    ەكانهنابهرپ  ڵهمندا  ۆب  ەكات د   ەستهبهرد   هشترگ  یهکیداهاتوو   هنابهرانپ  و 

  ه ب  ەبێت د   هند پابو    یاسهته،س  همئ  ێبهجێکردنیج  ۆ ب  هروەردەپ  ەزارەتیو  یریکردنیپشتگ  ه ل  ەبێت د   هردەوام ب

  یستهمی س   هل  هنابهرپ   اڵنیمندا  ێتهكردنی، و  ئاواڵنمندا  همووه  ۆب  هرزب  ڵیتیكوا  ێندنیخو   ەستهبهركردنید 

 . “یرگشتگ  ۆمهڵگایهکیک  هدیهێنانیب هرەوب  هنگاوێکهه هروەردەداپ

 

:  یگهیاند را   ێراقع  هل  هنابهرانپ  ۆب   یهكگرتووەكان  هتهوەن  اڵیبا   ۆمیسیاریك  ێنهرینو  ێوز،ب  یكۆالسن   ین ج

باشتر   یندەیهكیئا  هدیهێنانیب  ۆب   ێگهخۆشكردنر  ۆب  هینهگهڕبخ  هوڵێكه  همووه  هوەیهئ   ێمهئ  هشیهاوب  ئهركی"

  هورە گ  هركردایهتیهكیو س  ێشهنگیكوردستان پ  هرێمیه  هتیحكوم  هروەردەیپ  ەزارەتی. وەئاوار  اڵنیمندا  ۆب

  رێگهدان و    بخوێنن  گشتییهكاندا  قوتابخانه  له  ئهوەی   بۆ  پهنابهرەكان  منداڵه  به  دەرفهتدان  رووی  له  ەدات د   یشانپ

  كوردستانی   ههرێمی.  بكهن  پهروەردەییانهدا  كۆششه   لهم   بهشداری  ئهوەی  بۆ اناكان  بهتو  پهنابهرە   مامۆستا  به

 منداڵه   له  زۆرێك.  دەبێت   چۆن   پهنابهران  له  پێشوازیكردن  كه  ۆتهوەروون كرد   ناوچهكه  بۆ  ئهوەی  عێراق

ان و  یكدا  ێستائ  ێشپ  ڵسا  ەد   ئهوەی  دوای  واته  بوونه،  لهدایك  لێرە  عێراق  كوردستانی  ههرێمی  پهنابهرەكانی

  یاتریان ز  ەرفهتید   ێراقییهكانیانع   ەكورد   هاوڕێ  بههاوشان    فێربوونیان.  ههاڵتن  خۆیان  وواڵتی  له  باوكانیان

  ".دەكهن كۆمهڵگهكان شیرازەی له پارێزگاری  هیوەندییانهپ  هوئ  یدروستكردن ۆب  ەكات د  ەستهبهرد  ۆب

 

 : یگهیاند را ێراق،ع هل ڵپارێزمندا ێكخراویر  یەكالهت و  هب  یشتیمانین  هڕێوبهری، بجاف ئهلرزگار 

 ه ل  هبێت ن  ێبهشب  منداڵێك  هیچ  بكهین  ئهوە  زامنی  كه  سهرشانمانه  ئهركیو    ئێمهن  وواڵتی  ئایندەی  مندااڵن"

و    یندەیهكیئا  هدەستهێنانیب  یماف   بۆ   هێنانیان  رێگهی  له  بكرێنتوانادار    دەكرێت   كه  مسۆگهر،توانادار 



 

  ەك . وێربوونف  ۆب   هڕانهوەگ   هڵمهتیه  هل  ییهبرت   هك  ههڵمهتهوە  ئهم  رێی  له  فێربوون  ناوەندەكانیو    قوتابخانهكان

  ێكی ماف   ێندنیخو  هك  یهوا   ەڕیباو  ڵپارێزمندا  ێكخراویر   اڵن،مندا  هكانیماف  ی بوار   ێشهنگیپ   ێكیئاژانس 

ئا   یتنیئ   رەچهڵهكی  هل  ۆشینچاوپ   هب  اڵنه،مندا  هڕەتیبن بار  ینییانو    باری و    ۆچبهرییان،ك  ی و 

  خوێندنی   مافی  پشتیوانی  منداڵپارێز   رێكخراوی  سااڵن،  تێپهڕبوونی  به  ەگهزیانو ر  هككهوتهییانپ/ تواناداری

ئاوار  پێشوازیكارەكان   كۆمهڵگه  و   پهنابهران،  نێویاندا  له  كردووە  منداڵ  ههزاران  بۆ  ۆییهكان، ناوخ  ەو 

ل  هوە،كوردستان  هرێمیه  هتیحكوم  هروەردەیپ  ەزارەتیو  ێیر   هل  ڵپارێزمندا  رێكخراوی   هتی حكوم  هداوا 

  هموو ه  هداوا ل  ههروەهابكات.    ێربوونو ف  ه قوتابخان  ۆب   مندااڵن  هالمهتیس  هڕانهوەیهكیگ  یزامن   ەكات د   ێراقع

  یهكگرتووەكان،   هتهوەن  هكانی ئاژانس  ێویاندان  هل  ەكهن،د   هروەردەوەپ  یبوار  هب  هیوەندیدارەكانپ   یهنهال

و   فێربوون بۆ گهڕانهوە  ههڵمهتی كارنامهی به برەودان  ۆب ێودەوڵهتییهكانو ن  هتهوەیین ییهناحكوم  ێكخراوەر

و    كهنارێكو    گۆشه  ههموو  له  مندااڵن  سهرجهم  لهخۆگرتنی   بۆدا  ننێوانیا  له  ههماههنگی  به  درێژەدان

 " .ههڵمهته ئهم سهرخستنی

 

 

 

 

  ەیوهئ   ۆیه هت هبوون  هك   هیه انیک ەرهس  ەکارۆه  وهئ  یرکردن هس ەچار  ربوونێف  ۆب  ە وه انهڕگ  یتهم هڵه  یئامانج

 یکاران ەرزهو ه   ناڵمندا  یشانكردن یستنەد   هل    ابوونینڵ د   هل  ییهتی بر  شیئامانج   مه كیه  .  نێڵ بهێ ج    هقوتابخان  ناڵمندا

 ه ل  دوور  هب   دوور  و  ۆوخه راست  یربوونێف  یكانەند ەناو/ ەزراوهدام  هب  انیشتنهیاگڕستەو د     هقوتابخان  ەیوەرەد 

ه.  دایرم هناف  انی  یرمه ف  ەیرد ەروهپ  ەیوێ چوارچ و   ،یتیه هاڵمۆک   هپرس  وه ئ   یر هسەچار   هكهت همهڵدواتر 

  ه ب  انی شتنهیاگڕستەد   هل  نه كەد   یگرڕێ  هک  کات ەد   هانییس هک   انی   یفتار ڕەو    ،یاسیسو    ،یئابوورو    ،یکولتوور 

  و   ە داوهڵانهی رهو س  نێ نو   ه ك  هك   هیان پرس  وه ل  ەوه نێکرەئاگادار د   ەرد ەروهپ  یرته ک  یتدارانهاڵ سە. د   ندنێ خو

  ۆ . ب ەوه ننێ بم  هقوتابخان   ەیوەرەد   هل  ەیوهئ  ۆیهه ته بوون  نجامداهئ  هو ل  ەبووهه  ناڵمندا  رهسهل  انییرهگیکار

و    ناڵ مندا  مه ب  ت ەبارهس  كات ەد   مارۆت  ست یو ێپ   یاریزان   نی نالۆ ئ  یک ێمهستیس  ،هوتانه ستکەد   مهئ  یدواداچوون هب

ئ   ،هقوتابخان   یشتنێه ێج  یکان ەکارۆه و    ،هکاران ەرزهه  کانداڵهمندا  یکردنیریپشتگ  هل  هک  هیوتنان ه شکێپ   وهو 

  ەی ماو  هو ل  داڵسا  مهل  ەیهو هئ   هكهئامانج .  یرمهناف  انی   یرم هف  یندنێ خو  ههاتوون تا ناونوسکردن ل  ست ەد هب

 . ەوه قوتابخان ەیوەرەد  یکار ەرزهه و ڵمندا زارهه  ٣٣ هیکینز هب ت ێ بكر  یند ە وهی پ داهكهت همهڵه

 



 

ئاژانس  ش ههاوب  ،هربوونێف  ییشا ۆب  مه ئ  ەی وه کردنڕپ  ۆب   ه ل   بنە د   وامە رد هب  کانەکگرتوویه  ەوه تهن   یكان هو 

ب  یمێر هه  ەیرد ەروهپ  ی ت ەزارەو  هل  کردنیوانیپشت    ۆ ب   ندنێخو   هب   شتنهیاگڕست ەد   ینکردن یداب   ۆکوردستان 

 .یسوور  یر هنابه پ  یکارانەرزهو ه ناڵمندا اندایو ێن  هل ن،اڵمندا مهرجهس

 

###  

 :ەرنووسەرانس  ۆب ەرنجێكس

 

 ە وەف ێسیون ی ەیبارەل

 ه ك  بگات   هانیج   هیناڵمندا  وه ب  كوەتاو  كات،ەد   كار  هاندایج  یكانهنێ شو  نی دژوارتر  هل  ێند هه  هل  فێس یونی

  ن هیكەد   كڵێمندا  مووهه  ۆب  كار  دا،هناوچ   و  ت اڵو   190  هل  اتریز  هل.  ەوهته بوون  شبوونهبێب   نیرتر ۆز  یدووچار 

  .مووانهه  ۆب باشتر  یكێهان یج  یاتنانیبن   ناوێ پ هل  شیوه ئ ك،ێن ێشو  مووهه هل

   www.unicef.org:  نه بك  هنكیل  مهئ یردانه س  ەوییهكان ەو كار  فێسیون ی  ەیبارهل اتریز یار یزان  ۆب

   وب یوت ی  و  سبووكهیف  و  رهت یتو   نستگرام،ی ئ هل فێس ی ونی  ۆب نه بك  دواداچوونهب

 

 : ەب  ەبك یندەوەی پ  یەتكا اتر،یز یاریزان ۆب

 ۆز مون یوسمات  یگیلم 

 ۆكیكردن و داك  هیاندنراگ هشیب هرپرسیب

 ێراقع  یونیسێف، ینگهینووس

 mmateosmunoz@unicef.org 

 

+964 7827820238 

 

 ,7809258545 964+:  هلهفۆن ت  ێراق،ع  یونیسێف،  ینگهی، نووس هیوەندییهكانپ   هندی مت یبهتا  هواد،ع  ۆنیكام

  

mawad@unicef.org 

http://www.unicef.org/
mailto:mmateosmunoz@unicef.org
mailto:mawad@unicef.org


 

 

 ەنابەران پ  ۆب یەكگرتووەكان ەتەوەن اڵی با ۆمیساریك ەربارەید

  نهتهوە   به  سهر  ئاژانسێكی  كه،  ەنابەرانپ  ۆب  یەكگرتووەكان  ەتەوەن  اڵیبا  ۆمیساریك  ەربارەید

و    شهڕ  بههۆی  ههڵبێن  خۆیان   وواڵتی  لهناچاركراون    كه  دەكات   خهڵكانه  لهو  پارێزگاری   یهكگرتووەكانه،

  ئهو   رێی  له  دەكهین  كهس  ملیۆنان  له  پارێزگاری  دەكهین،كار    وواڵتدا  130  لهپتر    له  ئێمه.  ستهمكارییهوە

و   ۆڤمر  هڕەتییهكانیبن  هماف  یپاراستن   هگهڵل  ۆدەگرن، خ  له  ژیان  رزگاركردنی  وەاڵمدانانهوەی

 باشتر.   یندەیهكیئا یاتنانیبن ۆب  ییكردنیانهاوكار

  ەردانی س  یەتكا  ەنابەرانپ   ۆب  یەكگرتووەكان  ەتەوەن  اڵیبا  ۆمیساریك  ەربارەید  ەربارەید   یاترز  یاریزان   بۆ

 :   ەبك ینكەل ەمئ

http://www.unhcr.org 

 

  یەتكا عێراقدا، لە پەنابەران  بە  تایبەت پەروەردەییەكانی خزمەتگوزارییە  لەبارەی زیاتر زانیاری بۆ

 :  ەبك  ینكەل ەمئ  ەردانیس

https://help.unhcr.org/iraq/en/rights-and-obligations/education/ 

( و ەیسبووك)ف   ێیر ەل ەنابەرانپ ۆب یەكگرتووەكان ەتەوەن اڵیبا ۆمیساریك ۆب  ەنبك بەدواداچووون

 ( UNHCRIraq@(( و ینستیگرام)ئ

 

 :  ەب  ەبك ەیوەندیپ  یەتكا  یاترز  یاریزان ۆب 

ب  ووتهبێژ  ەتیب،خ   ەلئ   فیراس   ۆ ب  یهكگرتووەكان  هتهوەن   اڵیبا  ۆمیساریك   پهیوەندییهكان،  هرپرسیو 

  ێراق،ع  هل هنابهرانپ

khateeb@unhcr.org 

  هنابهرانپ ۆب  یهكگرتووەكان هتهوەن  اڵیبا  ۆمیساریك، هیوەندییهكانپ  هرپرسیب  یاریدەدەری شەكفە، شەزا

 ێراق ع هل

  6384 494 770 964+: تهلهفۆن

 : ئیمهیڵ

shekfehs@unhcr.org  

 

 ڵپارێزەوە مندا ێكخراویر  ەبارەیل

د   ێراقداع  هل  ەو1991  ساڵی  له  منداڵپارێز  رێكخراوی  رێكخراوە   گهورەترین  له  یهكێكین  ئێمه.  ەكات كار 

د   اڵتداو  100  هل  یاترز  هك  نێودەوڵهتییهكان  ناحكومییه و  یهاندا،ج   هل  ەكهینكار    ێداویستییه پ  ەاڵمدەرەوەیو 

http://www.unhcr.org/
https://help.unhcr.org/iraq/en/rights-and-obligations/education/
https://twitter.com/UNHCRIraq/
mailto:khateeb@unhcr.org


 

  ەڕمان و باو  خێزانهكانیانینو    مندااڵن  پهرەپێدانیو    چاكبوونهوە  به  هیوەست پ  ێداویستییهكانیو پ    مرۆییهكانی

 . هبێت ه ەرفهتید  هل ڕپ یندەیهكیئا  هوەیهئ یستهیشا  ڵێكمندا همووه  یهوا

 

 دهۆك،و    نەینەوا،  لە  دەكەنەوە  مندااڵن  لەسەر  جەخت  كە   دەخەین  بەگەڕ   تەواكارییانە  پرۆگرامە  ئەو   ئێمە

 . ەغدادو ب یالە،و د  ەسرە، و ب ئەنبارو   سەاڵحەددینو  كەركوك،و 

 ):   ەبك  ینكەل  ەمئ  ەردانی س   ێراقداع  ەل  ڵپارێزمندا  ێكخراویر  ەبارەیل  یاترز  یاریزان  بۆ

)www.iraq.savethechildren.net 

 . راقداێع  هل زێپارڵمندا یكخراو ێر ،یوانیو پشت  ت همهڵ ه  یرهكخێ ر موسا، نوور

Noor.Mousa@savethechildren.org  

009647511240100 

 

 . ێراقداع ەل ڵپارێزمندا  ێكخراوی. رێراقع-ڵیتیكوا ەرەپێدان،پ  ۆگرامیپر  ەڕێوەبەریب ێهتا،م  نیرالی

nirali.mehta@savethechildren.org 

+964 751 124 0235 

 

 

http://www.iraq.savethechildren.net/
mailto:Noor.Mousa@savethechildren.org
mailto:nirali.mehta@savethechildren.org

