
 ڕاگەیاندراوی ڕۆژنامەوانی        

 

 

 عرياق، بةغداد: شويَن                                                                                                                                              1122 – 3 – 21: رِيَكةوت

UNHCR  بة هاوكاريي حكومةتي سويد بةدةم دابينكردني ثيَداويستيية جؤراوجؤرةكاني عرياقييةكانةوة دةضيَت 

رِووي ئالَنطاري لة كاتيَكدا كة عرياق خةريكة لة قةيران رِزطاري دةبيَت، ئةو خيَزانانةي بةهؤي ئالَؤزي و ملمالنيَكانةوة زيانيان بةركةوتووة رِووبة
 ( مليؤن كةس8.7نويَ و جؤراوجؤر دةبنةوة. لة كاتيَكدا مليؤنان عرياقي خةريكن دووبارة ذياني خؤيان بنيات دةنيَنةوة، نزيكةي ) )تةحةددي( ي

( مليؤن كةس تا ئيَستا ئاوارةن و 2.3كؤمةك و هاوكارييةك هةية كة ثاريَزطاري لة مانةوةيان لة ذياندا بكات. نزيكةي )هيَشتا ثيَويستيان بة 
 ( مليؤن كةسةي كة طةرِاونةتةوة شويَنةكاني خؤيان هيَشتا لة دؤخيَكي ناسكدا دةذين.3.5كيش لةو )زؤريَ

اييةوة بة توندي و سةخيت زيانيان بةركةوتووة زةمينةي هةستانةوة سةر ثيَ ولةو ناوضانةي عرياق كة بة هؤي ئالَؤزي و ملمالنيَكاني ئةم د
كار بؤ ئةوة دةكات طةرِانةوةي ئةو ئاوارانة طةرِانةوةيةكي بةردةوام و  UNHCR يكن دةطةرِيَنةوة.رِةخسيَندراوة و خةلَكةكة بةرة بةرة خةر

انةي سوود ثالَثشتيكراو بيَت، ئةمةش لة رِيَطةي هاوكاريكردنيان لة نؤذةنكردنةوةي خانووة زيان بةركةوتووةكانيان و ئاسانكاريكردن بؤ ئةو ثرِؤذ
ئةم رِيَبازة طشتطريةش ثالَثشيت هةولَة فراوانرتةكاني ديكة بؤ بةديهاناني ثيَكةوة طوجناني كؤمةآليةتي لةو  بة هةموو كؤمةلَطةكان دةطةيةنن.

خةلَك ئةوةي كؤمةلَطانةدا دةكات كة هةنديَك جار دؤخيان هيَشتا ناسك و الوازة. لة شويَنةكاني ديكةي عرياق ئةو هةل و مةرجانةي ثيَويسنت بؤ 
شويَن و زيَدي خؤيان هيَشتا نةرِةخساون، بةم هؤيةشةوة هةزاران عرياقيي ناو كامثةكان تا ئاييندةيةكي ناديار ثيَويستيان  بتوانن بطةرِيَنةوة بؤ

   بة خزمةتطوزاريي بةردةوام دةبيَت.

( مليؤن دؤالري ئةمريكي 1.77برِي )ثيَداويستيية جؤراوجؤرةكان ثيَويستيان بة بةدةمةوةضوونيَكي ئاويَتة و ضرِ و ثرِ هةية. ثالَثشتييةكي نويَ بة 
دةكات لةسةر سةرنج خستنة سةر دوو شت بةردةوام بيَت،  UNHCRمليؤن كرِؤناي سويدي( كة لة اليةن حكومةتي سويدةوة دابينكراوة وا لة  14)

ضاكبوونةوة و بةرطةطريي و خؤرِاطري دابينكردني ثاريَزطاريي فرياطوزاري و ثيَشكةشكردني كؤمةك و هاوكاري و لة هةمان كاتدا بةشداريكردن لة 
 دوورمةودا.       

هةرة ثؤنتةس ميَالندةر، بالَويَزي سويد لة عرياق، لةم بارةوة طوتي: "سويد لةسةر ثابةندبووني بة ثالَثشتيكردني ثيَداويستييةكاني خةلَكة 
 بةوة دةكةين ثالَثشيت رؤييدا بةردةوام دةبيَت و ئيَمة شانازيالواز و ليَقةوماوةكاني عرياق لة ماوةي ئةم قؤناغة نويَ و ئالَؤزةي قةيراني م

UNHCR كةين بؤ طةيشنت بةو ئاماجنةي."   ب 

 UNHCRو هةروةها طةورةترين ثارةبةخشي كؤمةكي دارايي ناتايبةتكراوة كة وا لة  UNHCRسويد يةكيَكة لة ثارةبةخشة سةرةكييةكاني 
 7102زادييةوة بة تايبةت بؤ ئةو شويَنانة بةكاربهيَنيَت كة ثيَداويستييةكانيان لةو ثةرِيداية. سالَي دةكات كؤمةكة داراييةكان بة جؤريَك لة ئا

شدا سويد تا ئيَستا بة  7102بوو. لة سالَي  UNHCRسويد شةشةم طةورةترين ثارةبةخشي  ي ئةمريكي( مليؤن دؤالر112بة بةخشيين برِي )
 بؤ ئةوةي ضاآلكييةكاني ثيَ بةرِيَوة ببات.      UNHCRة بة ( مليؤن دؤالري ئةمريكي بةخشيو134برِي )

ئيَمة لةم كاتة سةختةدا ثيَويستة بةردةوام بني لة ثالَثشتيكردني لة عرياق، طوتي: " UMHCRهةر لةسةر هةمان ثرس، برِونؤ طيَدؤ، نويَنةري 
رةبةخشة عرياق لة كاتيَكدا كة وآلتي ناوبراو خةريكة ثةرِةيةكي نويَ بةسةر دة سالَي شلَةذا و ثرِ لة ناسؤردا هةلَدةداتةوة. بة ثالَثشتيي ثا

 ."بةردةوام دةبيَت اق لة رِيَطاياندا بةرةو بووذانةوةلة هاوكاريكردني خةلَكي عري UNHCRدووربينةكاني وةك وآلتي سويد، 

ئاسانكاري بؤ ثرِؤذة بضووكةكان دةكات بؤ نؤذةنكردنةوةي ذيَرخانة  UNHCRلةو شويَنانةدا كة سةالمةتن بؤ ئةوةي خةلَكةكةيان بطةرِيَنةوة، 
و تةالرةكاني شارةواني و دادطا، و هةروةها كةل و ثةل بؤ خةلَك نا يبنةرِةتييةكاني وةك ثردي سةر كةنالَةكان، ويَستطةكاني ثالَفتةكردني ئاو، ب

ة تةواوي دابني دةكات بؤ نؤذةنكردنةوةي مالَةكانيان، ئةمة هاوشان لةطةلَ دابينكردني يةكةي نيشتةجيَبوون بؤ ئةو خيَزانانةي كة مالَةكانيان ب
ارة ناوخؤييةكان و ثةنابةرةكان، و خزمةتطوزاريية بنةرِةتييةكاني هةروةها ثاريَزطاري لة كامثةكان دةكات بؤ ئاو UNHCRويَران بوون. 

      ثاراسنت بؤ ئةو خةلَكانة دابني دةكات كة بةهؤي ئالَؤزي و ملمالنيَكانةوة زيانيان بةركةوتووة. 
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 بؤ زانياريي زياتر تكاية ثةيوةندي بكة بة:

 

 pond@unhcr.org 7286 920 780 964+  )بەغداد(      
 کەیت پۆند

)هەولێر(    +964 7726163729 abdelkha@unhcr.org 
 ئەمیرە عبدالخالق

)بەغداد(    +964 7801958468 aldalawi@unhcr.org 
 مصطفی الدلوي

)دهۆك(    +964 7507130014 rasheedr@unhcr.org 
 رشید هـ رشید
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