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(    UNHCR)  رانەناب ەپ   یکاروبار  ۆب   کانەکگرتووەیەوەتە ن  یاڵبا  یاریمسۆک
 زارانەه   یکردنیریپشتگ  ۆ ب  کات ەد  نۆژاپ  یت ەحکوم  ەیتاز  یندبوونەپاب  یسوپاسگوزار

 دا راقێعەل یسوور یرانەنابەو پ ەاوەڕو گ ەئاواار

 یکاروبار  ۆب  کانە کگرتووەیەوەتەن  یاڵبا  یاریمسۆک  ییەخشەب  یالرۆد  نیۆمل  نجێپ  نۆژاپ  یتەحکوم  –  راق ێع  غدا، ەب
  راق ێع  ەل  کانەالواز  ەئاوار  ە زانێخ  یانیژ  یباشترکردن  ۆب   ە وەدوپاتکرد  ۆیخ  ینیرێد  یندبوونە(، پابUNHCR)  رانەنابەپ
 .  ٢٠٢٢ ڵی سا ەل

 

 یەداەوەمبوونەک  ەل   راقداێع  ەل  ۆیی مر  ەیبودج  ەک  یەگرنگدا  یک ێسات  ەل  ە وەنۆژاپ  یتەحکوم  نیەال  ەل  ەکردنی پشتڵپا  مەئ
و   ١٩-دۆڤیک  یتاەپ  یکانییەئابوور -یتیەەاڵمۆ ک  ییەرەگ یکار  ۆیهەب  ەک  کان،ەرچاوەب  ییەستی داوێپ   یوامبوونەردەب  یاەڕرەس

 . تێبەخراپتر د ،ەیەه ەاویکرانۆئ ەڕیش ەب انیی ندەوەیپ ەراک کۆخ یشیئاسا یوتوو ەرکەد ەتاز یکانییەئالنگار

 

ناسنامەگرنگ   رۆز  ەنامە گ ەڵب  راقدا،ێع  ەیوێچوارچ  ەل  وانێن  ەل  تێب  یاوازیج  تێ توانەد  ینەدەم  یکەیەنامەگ ەڵب  انی  ە. 
  ۆب  انی  ک،ەیەردەروەپ  چیه  ێب ەب  ەوەمان  انی  ەقوتابخان  ۆچوون ب  وانێن  ەل  ،یشۆخەو ن  یندروستەت  یرێچاود  ەب  شتنەیستگ ەد
د  یتەالمەس   ەب  راق ێع  ە ل  ەوەمان  یتوانا  وانێن  ە ل  ران،ەنابەپ   ە ل  ەوامەردەب  یژیتوندوت  ەک   ایسور  ۆب  ەوەرتکردنۆپیو 
٪  ەئاوار  ەوەداعش  یکانییەژیتوندوت   ۆیهەب  ەک  ەیانیراقێع  ەزانێخ  وەئ  ی٪٢٥  ەل  اتری. زانیژ  یرانکردنێو   ی ١٦بوون و 
ه  انیکان ەتاڵو   ەوەتەاونەڕگ  ستاێئ  ەیوانەئ  ی کەیەنامەگ ەڵب  راقێع  ەل  ایسور  یکانەئاوار  ی٤٠٪ 40  ەیک ی نز  هاەروەو 

 .ییەن انیدروست ەیناسنام

 

 راق ێع ۆییناوخ ەیئاوار زارە ه ٩ ەل اتریز ەل یریپشتگ  تێتوان ەد UNHCR ن،ۆژاپ یتەحکوم ەینیخشەب مەئ  یوانیپشت ەب
ب ب  ینەدەم  ەینامەگ ەڵب  ینانێ ستهەدەب  ۆبکات    ۆ ب  یمارکردنۆ ت  یکانییەتگوزارەخزم  یشکردنەشک ێپ  ەل  وامبوون ەردەو 

  ۆب  ەستیو ێپ  یک ێنگاوەه  راقێع  ەل   رەنابەپ  ان ی  یراقێع  یکییەت اڵهاو  کەو  دانانێو... دانپ  ەک ید  یرانەنابەو پ  ایسور  یرانەنابەپ
 .تێبکر ێجەبێ و ج تێبنر دایکانەماف ە دان ب یواوەت ەب ۆڤمر ەیوەئ

 

و   ەئاوار  ٨٥٠٠  ەب  شەشک ێپ  رەرامبەبێ ب  ییاسا ی  یهاوکار  ەک  داتەد  UNHCR  ەب  ەگ ڕێ  نۆ ژاپ  یریپشتگ  ،ەوەئ  یاەڕرەس
  ە ل  نەبک   مارۆت  یەسۆد  تێوەانیب  ر ەگەئ  ە بدات ک  ی زەگڕە  یژ یتوندوت  یزگاربووانڕ  ەب  ەگ ڕێ  ە وانەبکات، ل  راق ێع  ە ل  رەنابەپ
 انی  کانەک ڵمو  انۆیخ  ەب  ستە وەیپ  یکانەپرس  ەک  نەبک   ەسانەک  وەل  یریپشتگ   انی  ،یرەو دادو  اسای  یکردنێجەبێج  یتەاڵسەد

 یترسەم  ەک  ەیانیسور  وەئ  ۆب   ییاسا ی  یتەارمی  ینکردنیداب  ۆب   داتەد  UNHCR  یتەارمی  هاەروە. هەیەه  انیکار  ینێشو
 . ەرەسە ل  راقێع ەل انەیوەرتکردنۆپید

 

 کانەنامەگ ەڵب  ۆب   UNHCR  یکردنیپشت ڵ“پا  ،ۆتارۆک  یسوزوک  زەڕێب  ینابەج  راق،ێع  یمارۆک  ەل  نۆژاپ  یزڵیۆبا  ەیوت  ەب
  ی ترسەم  ەل   راقێع  ەل  یسوور  یرانەنابەو پ  کانەاوەڕ و گ  کانۆییەناوخ  ەئاوار  ەل  کردنیزگارێپار  ۆب  ییەت ەڕەبن  یکییەهاوکار

 ۆ ب  مەکە د  UNHCR  یکانەناس ەو ماندوون  وامەردەب  ڵەوەه  ەل  یشۆستخە. من دانۆیییمر  یتەرامەک  یرکردنەگۆو مس  کینز
  ەی وەمکردنەک  ۆیه  ەتێبب  ەیەژ ڕۆپ  مەئ  وادارمی. هەوتووەرکەب  انیانیز  نیرترۆز  ەک  ەیسانەک  وەئ  یکانەئازار  ەیوەمکردنەک

 شوێن: 

 بەغداد، عێراق

 

 ڕێككەوت 

 2022 ئایاری  18
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  ی رانەیق   یواد  ەل  ستاێئ  یراکۆخ  یشیئاسا  ۆیهەب  ەرەسەل  انییرەگ یکار  نیرترۆز  هاەروەه  ە ک  ،ەسانەک  وەئ  یختەس
 .ا”یکرانۆئ

 

ب  ەناسنام  ەب  شتنەیستگ ەد  راقدا، ێع  ە ل  یوت  راقێع  ەل  UNHCR  یرەنێبە ز، نو  الۆک ین   نۆج   ەل   کانییەنەدەم  ەنامەگ ەڵو 
 ە وییەدوا  م ەئ  ێیملمالن  ۆیهەب  ە ک  کان ییەراقێع  ە ل  کێرۆز  ۆیە. بەگرنگ   رۆز  داندا ێپەشەو گ  ۆییمر  ینگ ەبەش  ی رەرانسەس

ناسنام  ەئاوار   ی کانیەگشت  ییەتگوزارەخزم  ە ب  ەشتنەیستگ ەد  یلیکل  ی راقێع  ی کییەتاڵهاو  کەو  دانانێ. دانپستداەدەل  انەیبوون، 
و    ەوەانەڕگ  یتەارمی  یرگرتنەو  ەب  شتنەیستگ ەد  ۆب   ەگرنگ   رۆز  ش ەوێش  مانەه  ەب  هاەروەه  ،ییندروست ەت  انی  ەردەروەپ
 ەی وەرتکردنۆپید  ەل  یگرڕێ  تواننەد  رەه  کەن  کانەنامەگ ەڵب  ،ەوێش  مانەه   ە. بستچووەدەل  ڵیو ما  کڵمو  ەیوەبووکردنەرەق
  ی کانییەتگوزارەخزم  ەب  انیشتن ەیستگ ەد  ینتەرەگ  کوەڵب  ت،ێ ب  دایترسەم  ەل  انیانیژ  ەنگ ڕە  ەک   کێت اڵو  ۆب  نەبک   کێرەنابەپ
ت  ەردەروەپ ئکاتەد  ندروستشەو    ە ل  ۆمرەئ  ستاێئ  ە ک  داتەد  سەک   زارانەه   یتەارمی  ن ۆژاپ  ەینرخ  ەب  ەکردنیپشتڵپا  م ە. 

   ”ەوەدانکردنەو ئاو ەوەبوژان ەل  ەوامەردەب ەکەت اڵو کداێکات ەداهاتوودا ل یناڵسا  ەل هاەروەه  مەاڵدان ، ب راقێع

 

گ  نۆژاپ  یکانەخشندەب گ  ۆییناوخ  ەیئاوار  زاران ەه  ،ەیکەلەو  پ  ەاوەڕو    ینێشو  ەانیویتوان  راقێع  ە ل  یسوور  ی رەنابەو 
 .نیبژ ەوەشیو ئاسا تەرامەک ەو ب ەوەربگرنەو راق ێع ەل انۆیخ

 

 (  ەب نەبک  ی ند ەوەی پ یەکایت اتر، یز ی اریزان ۆ) ب

 راق ێع ،رێولە ه، کان یەندەوەیپ  یرپرسەو ب  ژێبە وت ،بیالخط راسیف

khateeb@unhcr.org 

+964 780 918 9700 

 راق ێع ر، ێول ەه،  کانیەندەوەی پ ی رپرسەب یهاوکار   یکفیش   ەشاز 

shekfehs@unhcr.org   

+964 770 494 6384 

 راق ێع ك، ۆده، کانیەندەو ەیپ یگشت  یرپرسەب  ، دی ش ڕە  نیحس  دی ش ڕە

rasheedr@unhcr.org 

+964 750 713 0014 
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