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  ەی بناغ  یردە ب  UNHCR  یکخراوێکوردستان و ر  یمێرەه  یتەحکوم  ۆیناوخ  یریزەو
   دانا.  ەحرکەب ەل مارکردنۆت ێینو  یرەنتەس

 

  ی تەحکوم   یتیەراە نێ نو  ە ب  ۆ ناوخ  یریزەو و  کانەکگرتوو یە  ەوەت ەن   ەب  رەس  یرانەناب ەپ  یکخراوێ، ر- UNHCR  رێولەه
  .دانا ەحرک ەب  ەل مارکردنۆت  ێینو  یرەنتەس  ەیبناغ یردەکوردستان، ب  یمێرەه

و خاتوو    رێولەه  یزگارێپار  شناو،ۆخ دێمۆئ زێرەکوردستان و ب  یمێرە ه   یتەحکوم   ۆیناوخ  یریزەو  د،ەحم ەئ   رەب ێر  زێرەب
ک   انێینو   یرەنتەس   ەیبناغ  یردەب   ەوەکێپ UNHCR یکخراوێر  یرەن ێنو  نگ،یپت یئ   لۆکین ک  تەخزم   ەدانا    ۆ ب  یکەڵو 
 .ت ێبەد کان ە شیو گوندن  نی شارنش یرەوروبەو د نیشارنش  ێجە شتی ن یناخوازەو پ  رەنابەپ هاەزارەه

  ەیسۆپر  ەل  اونڕ بەدان   یکێشەب   ە ک  شیکان ییەحکوم   زگا ەدامود  ە کەرەنتە، سUNHCR یمارکردنۆت  ی کانە سیفۆئ  یاەڕرەس
ئ   تێ گرەد  ۆ خ  ەل  مارکردن ۆت د  شەم ەو  ستێ بکر  واوەت   ردانداەس  ک یە  ە ل  ەک ەسۆپر  مووەه  ە ک  کاتەوا    ک ەو  ە کە رەنتە . 

و    یتگوزارە خزم  ۆ ب  ەییرەنج ەپ   کیە   یکێمەست یس پ  رانەناب ە پ  ۆ ب  یتە ارمیپاراستن  ه  کاتە کارد  ناخوازانە و    ها ەروەو 
  .کاتەد نیداب رێولەه  ی شتوویدان ۆیناوخ یکانەئاوار ۆب  یریو پشتگ ژێاوڕ

 یبەرەع  یئابوور  یدانێپەش ەگ   ۆب  تەی کو  یسندوق  نیەال  ەل  ییدارا  یری پشتگ  ەیگڕێ  ەل  مارکردنۆ ت  یرەنتەس  یدروستکردن
(KFAED) ابردووداڕ  ڵیسا  نج ێپ   ەیماوە. لتێدرەد  نجام ەئ KFAED ەکردوو یشەهاوب الر،ۆد  نیۆ مل  12.5  ەل  اتریز  ەب  

  راقیعەل  ایسور  یکان ەئاوار  ۆب  کانییەتگوزارە خزم  ەب   شتنەیستگەد  یادکردن یو ز  انیژ  یبار  یباشترکردن  یدانیتە ارمی  ۆب
  ەیوز  ەب   ستووەپشتب  یقامەش   یتیال   یو دانان  کانەبان   گاوڕێ  ەیوەدانکردنەو ئاو  کان ەرەت ێڵش  یدروستکردنەل  کردنی وانیپشتەب

  .ئاو یرخانێژ  یکانەژۆو پر رۆخ

و    رانەنابەپ  وەئ  ۆب  مارکردنۆت  یتگوزارەخزم   ەب   شتنەیگ   ۆب   کاتەد   یئاسانکار  ە کێیەنو   ەرەنت ە:"س یشیوت  ت،یپی ئ  لۆکین
  ۆ ب  نگاوەه   مەک یەپاراستن و    ۆ ب  ک یە ماەبن  ک ەو  وان ەئ   ۆ ب  مارکردن ۆ ت  ە ک  ن،ێ جەشت ین   ر ێولەه  ی زگاێپار  ە ل  ە ک   ەیناخوازانەپ
  .یندروستەت یرێو چاود  روانەو گوز ندنێ خو ە وانەل کان،ییەتا ەرەس  ییەتگوزارە خزم ە ب  شتنەیگ

گوت  یم ێرەه   یتەحکوم   ۆیناوخ   یریزەو  دەحم ەئ   رەبێر ل  یمێ رە:"هیکوردستان   ابردوودا ڕ  یناڵسا  ەیماوەکوردستان 
  ۆب  مەک ەد  تەی کو  ی تڵەوەد  ی سوپاس . (Covid-19) نا ۆرۆک  یسۆریاڤ  یتاە پ  ەوان ەل  ،ەوەت ەبوو  رانەیق  ن یندەچ   یووەڕووبڕ

 ە داواش ل  هاەروە و ه UNHCR ییوان یپشت  یرزنرخاندنەب   ۆب   ەوەزمۆ قەد  ەت ەرفەد  مەو ئ   ەگرنگ   ەژڕۆپ  و ەئ  یکردنیریپشتگ
ل  یمێرەه   یتەحکوم  یکردنیهاوکار  ە ل   تێب  وامەردەب  ە ک  مەک ەد  یتڵەوەودێن   یگاەڵمۆک   یرکردنەسەچار  ە کوردستان 
  .کانۆییەناوخ ەو ئاوار رانەنابەپ  یکانیەستیداوێپ

ب  یمێرەه  ە ل  مارکردنۆ ت  یرەنتەس  ێس  UNHCR  ستاداێئ  ەل    263,000  ەل  اتریز  یریپشتگ   ەک   بات،ەدەوەڕێکوردستان 
 .نەک ەد ناخوازەو پ  رەنابەپ

Photos: https://cutt.ly/TEjAmx7  

Video: https://cutt.ly/sEjAOvp    
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 راقێع ،رێولە ه ، کانیەندەوەیپ  یرپرسەو ب  ژێبەوت ،بیالخط راسیف

khateeb@unhcr.org 

 شوێن: 

 بەغداد، عێراق

 

 ڕێككەوت

22 Sep 2021 

 

https://cutt.ly/TEjAmx7
https://cutt.ly/sEjAOvp
mailto:khateeb@unhcr.org


 

        كۆمسیۆنی بااڵی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ كاروباری پەنابەران

 باڵوكراوەی ڕۆژنامەوانینوێنەرایەتی پەنابەرانی نەتەوە یەكگرتووەكان                                              

 

 

هەواڵەكانی  

UNHCR 

Tel. +41 22 739 

85 02 

www.unhcr.org 

@RefugeesMed

ia 

@Refugees 

پەیوەندییە میدیاییە  

 جیهانییەكان 

2 

 

+964 780 918 9700 

 راقێع ر،ێولەه، کانیەندەو ەیپ  یرپرسەب یهاوکار  یکفیش  ەشاز

shekfehs@unhcr.org   

+964 770 494 6384 

 

 راقێع ك،ۆده، کانیەندەوەیپ  یگشت یرپرسەب  ،دی شڕە  ن یحس دیشڕە

rasheedr@unhcr.org 

+964 750 713 0014 

mailto:rasheedr@unhcr.org

