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هەژاری و   وى نادادپەروەر  بە هێنان دەكات بۆ کۆتایی كۆشش و هەوڵ یەکگرتووەکاندا كە پەرەپێدان ڕێکخراوی سەرەکیە لە نەتەوە بۆ  یەكگرتووەكان  نەتەوە  بەرنامەی

واڵتدا، ئێمە یارمەتیدەرین لە بنیادنانی چارەسەری  170بە کارکردنمان لە تۆڕێکی فراوانی شارەزایان وهاوبەشاندا لە . لە کەشوهەوادا نایەکسانی و گۆڕانکاریەكان

 . درێژ بۆ خەڵكی و هەسارەکەشمان یەکخراو و ماوە
 . UNDPinIraq@ لە ن ەبك ومانۆلۆف  یان iq.undp.orgزیاتر بزانە لەڕێی ماڵپەرەكەمان 
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بۆ  دەکاتەوە لەگەڵ بەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان  ىهاوبەش  ىدووپات اپۆڵەند

 ە دۆخناسکەکانی عێراق ی هاواڵتی هاریکاریکردنى
 

،ه ر
اقدا  -2022  ەم دوو  کانوون    ی19  ەولێ  ر

ملیۆن زلۆتی پۆلەندی   1 بڕىبەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێ 
ی، هەزار دۆالری ئەمرییک( وەکو بەشداریکردتی حکومەتی پۆلەندا بۆ  244ی ەک)نزی کە  دەزگای کۆمەکیکردن بۆ سەقامگێر

سەر   دەخاتەنگە جەخت ی. ئەم پشتیوانییە گر ، پێگەیشتبەرنامەیەیک گەورەی بەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدانە
کردتی پێنج پارێزگای ئازادکراو لە  اقییەکان  داعش  دەستی سەقامگێر ر

بۆ ئاسانکاری گەڕانەوەی سەالمەت و شکۆمەندانەی ئاوارە عێ 
.  ۆ چاککردنەوە و زامنکردتی کۆمەڵگاکان لە سەرهەڵدانەوەی توندڕەویو داناتی بناغە ب ژ  توندوتێر

 
یک، لە دامەزراندتی  ملیۆن دۆالری ئەمری 2.7زیاتر لە   دەگەیەنێتەکۆی بەخشینەکاتی پۆڵەندا ئەم بەخشینە بۆ ئەم دامەزراوەیە  

 .دا 2015دامەزراوەکەوە لە 
 

اقدا،  ر
"ئەم مانگە دەبێتە چوار   :گوتی   ،عەیل ئەحمەد  زێنەنوێنەری نیشتەجت ر بەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێ 

م هێشتا زیاتر لە 
ا
اق بە فەریم لە دەستی داعش ئازاد کراوە. بەڵ ر

اقی  1 ساڵ کە عێ  ر
ەکەمان بۆ ین. پشتیوانی ئاوار ملیۆن عێ 

اقی د ر
تیاتی مەدەتی عێ 

ا
تداران و هاوڵ

ا
 وخۆییەکان لە گەڕانەوەیاندا بۆ شوێنەکاتی خۆیانێڕکردنەوەی پێویستیەکاتی ئاوارە ن بۆ پەسەڵ
 ."نگەیزۆر گر 

ینییە نگە و پشتیوای"ئێمە زۆر سوپاسگوزاری پۆلەنداین بۆ ئەم بەخشینە گر  گوتیشژ هەروەها   لە    بەردەوامەکەی بۆ سەقامگێر
اقدا." ر

 عێ 
اق،   ر

ی کوبەیک، بالیۆزی تایبەت و نوێنەری کۆماری پۆڵەندا لە کۆماری عێ  "کۆماری پۆڵەندا پابەندە بە   :گوتی باڵیۆز مارسیر
اقدا. پابەندبوونەکەمان بەخشیتی پارەش   ر

ی و ئاشتی و خۆشگوزەراتی لە کۆماری عێ  اندنەوەی سەقامگێر ڕ ر
لەخۆ  پرۆسەی گێ 

ا بەخشیتی راستەوخۆش بۆ  دەگرێت بۆ ئەو بەرنامانەی لەالیەن دامەزراوەکاتی یەکێتی ئەوروپاوە جێبەج   دەکرێن، هەروەه
اقدا جێبەج   دەکەن، هەروەها   هاریکاری ر

تاتی تری یەکێتی ئەوروپا کە بەرنامەکانیان لە عێ 
ا
ڕێکخراوەکان لە پۆڵەنداوە بۆ وڵ

دەی دیبلۆمایس پۆڵەندییەوە لەالیڕاستەوخۆ ریش کە پڕۆژەی ت ر
اقدا ەن نێ  ر

بەخشینەکە لە چوارچێوەی  . نجێبەج   دەکرێ لە عێ 
ا هاوبەیسژ  ر

اق و    ا قدا لە بواری چاالکیەکاتی پۆلەندلەگەڵ بەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێ  ر
لە کۆماری عێ 

تی ناوەڕاستدایە."
ا
 رۆژهەڵ

 
 سەقامگێر  لەسەر بنەماى

بۆ   کردن، دامەزراوەی کۆمەکی دەستنیشانکراوە  ی کە لەالیەن هاوتا نیشتیمانیەکانەوەئەولەویەتەکاتی
 خستس

ی
اتی ژێرخاتی گشتی گرنیک ر

ی بە خێ  ی کردووە و ئابوری و گوزەراتی  ووەەقامگێر تەوە کار و دەرفەتی کاری ماوە کورتی دابیر
 ئازادکراوەکان لە داعش ئاسان دەکات.  ا یانەی کۆمەڵگو ئاشتکردنەوەی ئاشت توانست دەکات  ناوخۆتی باشێی کردووە و پشتیواتی 

 
کردنەوەی لە ئەنبار و    3000هاوبەشەوە، بە پۆڵەنداشەوە، ئەم دامەزراوەیە زیاتر لە  30بە پشتیواتی لەالیەن  پرۆژەی سەقامگێر

حەدیندا  
ا
 . گەیاندووە  ملیۆن کەس 6.6کە سودی بە نزیکەی جێبەج   کردووە  دیالە و کەرکوک و سەڵ

 

 :بۆ پەیوەندیکردن بە بەشى میدیاوە
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