
 ـدان ێپـەرە پ ۆب  کانەکـگرتوو ەـی ە و ەتـەنـ ەیرنـامـەب

 باڵوکراوەی ڕۆژنامەوانی

 
 

ە وێنو ی کێنیخش ەب ڕێی   ەل  ناۆر ۆک ی سۆر یاڤ ەیوە نگاربوونەرەب  ۆ ب کاتەد  راق ێ ع یشتوان یپ  نداە نلیف  
 

 بۆملیۆن دۆالری ئەمریکی( بەخشی  2.2ملیۆن یۆرۆ ) 2حکومەتی فینلەندا بڕی  –  2020حوزەیران،  30بەغدا، 
ەکان بۆ ویەکگرتو بە هاوبەشی لەگەڵ بەرنامەی نەتەوە پشتگیری وەاڵمی حکومەتی عێراقی بۆ پەتای ڤایرۆسی كۆرۆنا

 پەرەپێدان لە عێراق. 
 

بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان لە   بەدەنگەوەچوونیپاکێجی  لە ئەم کۆمەکیە بەکاردێت بۆ پشتگیری 
  ،بەرنامەكەسەر بە  عێراق بۆ ڤایرۆسی كۆرۆنا کە بەڕێوەدەبرێت لەالیەن دامەزراوەی کۆمەککردن بۆ سەقامگیرکردن

دنەوەی ژێرخان و خزمەتگوزاریە گرنگەکان کە بەهۆی داعشەوە زیانیان  ككربۆ چا ەكاتد كار یەدامەزراوە مئە
 لێکەوتبوو. 

 
ڤایرۆسەکە بریتی دەبێت لە زیادکردنی توانستی پشکنینی تاقیگەکان  ڕووبەرووبوونەوەیبۆ پاکێجی وەاڵم ڕێکاریەکان 

مارەی قاوشەکانی دابڕاندن و  بۆ کارمەندانی تەندروستی و زیادکردنی ژ سییو دابینکردنی کەلوپەلی پارێزگاری کە
ئەنجامدانی هەڵسەنگاندن بۆ دامەزراندنی ستراتیژیەتەکانی چاکبونەوەی پاش ڤایرۆسی كۆرۆنا. بە جەختکردنەوە لە  

کیەکان لەو نەخۆشخانانە ئەنجام دەدرێن کە دەستنیشان کراون لەالیەن  اڵکۆمەڵگە دۆخناسکەکانی عێراق، چا
نەینەوا و  ، نەجەف، کەرکوک، کەربەال، دهۆک،  دیالە ،بەسرە ،بەشەکانی ئەنباردەسەالتدارانی ناوخۆیی ناوچە بێ

 حەدین.  اڵسە
 
لەکاتێکدا  " :عەلی ئەحمەد، نوێنەری نیشتەجێی بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان لە عێراق وتی ێنەز

هەموو واڵتەکە کاریگەریی دەرکەوتنی ڤایرۆسی كۆرۆنای لەسەرە، بەاڵم کۆمەڵگە دۆخناسکەکان بە کۆمەڵگەکانی 
کاریگەری و فشاریان بەردەکەوێت. ئێمە زۆر چوان زۆرترین اڵئاوارەکانی ناوخۆ و کەمئەندامان و ژنان و بەسا

سوپاسگوزاری پشتگیریە داراییەکەی فینلەنداین کە یارمەتیدەرمان دەبێت لە بەئامانجگرتنی ئەم کۆمەڵگە 
 دۆخناسکانەدا." 

 
"عێراق دووچاری چەندان ئاستەنگی بۆتەوە لەکاتێکدا بەرەو :وتی هاکینێن، ڤێزاباڵیۆزی فینلەندا بۆعێراق، بەڕێز 

اکبونەوە دەڕوات لە ملمالنێیەکی دووروودرێژەوە. فینلەندا دەیەوێت پشتگیری سەقامگیری عێراق بکات لەگەڵ  چ
بەهێزکردنی ئامادەباشیەکەی بۆ وەاڵمدانەوەی ڤایرۆسی كۆرۆنا. بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان لە هێلی  

 کردنیدا لەگەڵ ئەم پەتایە." ڵەێراقدایە لە مامەپێشەوەی پشتگیریکردنی سیستەمی تەندروستی نیشتیمانی ع
 

  2015کانی بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان لە عێراق و لە ساڵی كییەفینلەندا یەکێکە لە هاوبەشە سەرە
ملیۆن دۆالری دابین کردووە بۆ دامەزراوەی کۆمەککردن بۆ سەقامگیرکردن ی سەر بە   12.1ەوە تا ئێستا بڕی 

 بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان لە عێراق.  

 
 

 

 : ەب نەبك  ی ندەو ەی پ یەتكا اتر،یز  یاریزان  ۆب
 

 ڕاوێژكاری  ڕاگەیاندن  و پەیوەندیەكان لە بەرنامەی  نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ  پەرەپێدان لە عێراق ،  فەی داوود
 ، ناوچەی نێودەوڵەتی، بەغدا، عێراق. D-1ەکان ویەکگرتو بارەگای نەتەوە

 fay.daoud@.org :ئیمێل

   +964781976460: مۆبایل

 
###  ###  ### 

 
بۆ کۆتاییهێنانی نادادپەروەریی  كە هەوڵ و كۆشش دەكاتەکاندا ویەکگرتو ڕێکخراوی سەرەکیە لە نەتەوە بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان

واڵتدا، ئێمە یارمەتیدەرین لە  170. بە کارکردنمان لە تۆڕێکی فراوانی شارەزایان و هاوبەشاندا لە داکەشوهەوا یەكان لەهەژاری و نایەکسانی و گۆڕانکار
 درێژ بۆ خەڵكی و هەسارەکەشمان. بنیادنانی چارەسەری یەکخراو و ماوە

 . UNDPinIraq@ لە نەبك ومانۆلۆف یان iq.undp.org ماڵپەرەكەمانزیاتر بزانە لەڕێی 
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