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 دەدات عیراق لێقھوماوی خھڵکی باشی یارمھتییھکی ئھڵمانیا بھخشندەی دارایی ھاوکاری
 

  دۆالر)ی ملیۆن ۳٤٫۸یۆرۆ( ملیۆن ۳۰ بڕی فیدڕاڵی ئھڵمانیای دەرەوەی نووسینگھی -۲۰۱۷ یھکھمی کانوونی ی۱۰ بھغدا،
 ەمرۆییھو کاروباری ھھماھھنگیکاری لھالیھن ھاوبھش بھشێوەیھکی سندوقھی ئھو عیراق، مرۆیی ھاوکاری سندوقی بھخشییھ

 بھڕێوەدەبرێت. ئۆچاوە ڕێکخراوی لھالیھن و دەکرێت سھرۆکایھتی
 

 خھڵکی و حکومھت بۆ سوپاسگوزارین زۆر "ئێمھ وتی: عیراق، بۆ مرۆیی کاروباری ھھماھھنگیکاری گراندێ، لیز خاتوو
   بھخشندەیھ". بھشداریکردنھ ئھم بۆ ئھڵمانیا

 
 بھخشینھکانی کۆی پییھش بھم مرۆیی، ھاوکاری سندوقی ھخشیبووەب دۆالری ملیۆن ۱۰،۹ بڕی پێشتریش ئھڵمانیا حکومھتی

 ئھمھریکی. دۆالری ملیۆن ٤٥٫۷ گھیشتۆتھ ساڵێکدا ماوەی لھ ھاوبھشھ سندوقھ ئھم بۆ ئھڵمانیا
 

 ساڵی ماوەی لھ تھنھا عیراق. لھ مرۆییھکانھ چا�کییھ پشتی بڕبڕەی ھاوبھشھ سندوقھ "ئھو وتی: ھھروەھا گراندێ خاتوو
 وەرگرتووە. ھاوبھشھ سندوقھ لھم داراییان ھاوکاری پارێزگادا نۆ لھ عیراق ملیۆن ٤٫۲ بۆ پرۆأە ۱۲٥ لھ زیاتر ا،د۲۰۱۷

  عیراق". ئۆپھراسیۆنی
 

 لھ زیاتر ماوە. ھێشتا مرۆیی قھیرانی بھ�م ،کۆتاییھات داعش دژی سھربازی ئۆپھراسیۆنی وتی:" ھھروەھا گراندێ خاتوو
 دەژین. دروستکراودا پھناگھی و ئاواران کھمپی لھ ھێشتا ھاو�تی ھھزار سھدان لھوانھش ئاوارەبوونھ، عیراقی ملیۆن ۳،۳

 ".یارمھتییھ بھ پێویستیان ئھوان
 

 مرۆیی ئۆپھراسیۆنی لھ پێشھوە ھێڵی ھاوکارانی بۆ ئھمھریکی دۆالری ملیۆن ۷۰ لھ زیاتر عیراق مرۆیی ھاوکاریی سندوقی
 حھویجھ ئۆپھراسیۆنی بۆ ئھمھریکی دۆالری ملیۆن ۱٤ بڕی دا،۲۰۱۷ یھکھمی تشرینی نگیما لھ دابینکردووە. موسڵ

   دابینکردا.
 

 ھھرە کاری قھیرانھکان. کاریگھریی ژێر کھوتوونھتھ خراپی بھ زۆر عیراقی ملیۆنان " وتی گراندێ لیز خاتوو کۆتاییدا، لھ
 دەستیان. دەگاتھ ھاوکارییھکھ ھاوکارییھ، بھ پێویستیان کھسانھی ئھو کھ لھوەی دڵنیابوونھوە لھ بریتییھ ئێستادا لھ ئێمھ لھپێشینھ

 و سھالمھتی بھ بتوانن ھاو�تییان ئھوەی بۆ کاردەکھین حکومھت لھگھڵ نزیکھوە لھ ئێمھ داھاتوودا، مانگی چھند لھ
   خۆیان". حاڵی و ماڵ سھر بگھڕێنھوە سھربھرزی بھ و ئارەزوومھندانھ

 
 تکایھ پھیوەندی بکھن بھ:بۆ زانیاری زیاتر، 

  rance@un.org دەیمیان ڕانس، بھرپرسی پھیوەندییھکان، نووسینگھی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ ھھماھھنگی و کاروباری مرۆیی لھ عیراق،
  

www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 

effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  
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