
  

  بؤ خیَرا بالَوكردنةوة

وةضووني حكومةتي ھةرَیمي كوردستان بؤ ري ئةمریكي وةك ھاوكاري بؤ بةھاناملیؤن دؤال 3.5یابان ھةَلدةستَي بة دابین كردني 

  IDPقةیراني 

ِراطوَیزراواني وةضووني قةیراني َي ي ِراطةیاند بؤ ھاوكاري بةھاناحكومةتي یابان دوو ثِرؤذةي نو-2015شوباتي  ي14ھةولیَر, 
   ) لة عیراق.IDPناوخؤیي (

  

ئةرك و فشاري طوزةران و سیستةمي  بؤ ناو ھةریَمي كوردستاني عیراق IDPملیؤن  1, لَیشاوي ھاتني زیاتر لة 2014لة سةرةتاي 
مةتطوزاریةكاني ثِرؤذة ئاسایش لة ثارَیزطاكاني باكووري عیراق زیاتر كردووة. ثِرؤذةكان لةالیةن ئؤفیسي نةتةوة یةكطرتووةكان بؤ خز

)UNOPSبة ھاوبةشي لةطةَل حكومةتي ھةریَمي كوردستان () جیَبةجَي دةكرَین ,KRG بؤ ھاوكاري كردن لة بة ھاناوةضووني ,(
  .IDPلَیشاوي زؤري ثَیداویستي فریاطوزاري 

  

ووناك كةرةوةي شةقامي ووزةي خؤري نوَي و نوذةنكردنةوة و دابین كردني كةل و ثةلي بنكةكاني ثؤلیسي سةرةِراي دابین كردني رِ 
و ثةنابةران  و IDPكؤمةَلطةیي, حكومةتي یابان یارمةتي دةدات لة زیادكردن و باشتر كردني بةدةستھَیناني سةالمةتي ئاسایش بؤ 

  كؤمةَلطاكاني میواندار لة باكووري عیراق.

  

دوالري  3,400,000(كؤمةكي ھاوكاري رزیةكي طةورةیة بؤ من ِرابطةییَنم كة حكومةتي یابان بِریاري داوة بة زیادكرني سةربة
بة مةبةستي یارمةتیداني زؤرینةي خةلَكي ِرووبةِرووي مةترسي لة عیراق, "ِرَیزداري ھَیذا بةِرَیز فومیو  UNOPSئةمریكي) لةِریَطةي 

ووناك كةرةوةي شةقامي ووزةي خؤر دادةمةزرَین لة رِ  300عیراق فةرمووي." "لةم ثِرؤذانةدا, زیاتر لة  ةئیواي بالَوَیزي یابان ل
ؤزیةوة بة دلَسبنكةي ثؤلیسي كؤمةلَطةیي لة ھةرَیم ئةنجام دةدرَین.  30ناوضةكاني زؤر ثَیویست و دروست كردن و نوذةنكردنةوةي 

  دني سةالمةتي و ئاسایش بیَت لة ھةرَیم."ئةم كؤمةك بةخشینةمان مایةي بةھَیزكرھیوادارم 

  

ئةمبیؤالنس كة ئةمةش دةبیَتة ھؤي باشتركردني  20بة دابین كردني  UNOPS, حكومةتي یابان یارمةتي زیادكرد لةِریَطةي 2015لة 
   و خةلَكاني ِرووبةِرووي مةترسي بة خزمةتطوزاري فریاطوزاري تةندروستي.  IDPطةیشتني 

  

UNOPS  دني كؤمةلَطاي ةوة بووني ھةیة لة عیراق, كاردةكات لة بوارةكاني بةِریَوةبردني ثِرؤذة, مافةكاني مرؤظ, طةشةسةن 2004لة
 IDPوة یارمةتي بةھاناوةضووني قةیراني  2014لة  UN .UNOPSمةدةني, ھةلَبذادنةكان, ِرؤلي یاسا, وة ھاوكاري عةمةلي ئاذانسةكاني 

  دةكات لة عیراق.

  

IDP ابین دلةسةدي دانیشتواني ھةریَمي كوردستاني عیراق ثَیكدةھَینن. بة كؤي طشتي, حكومةتي ھةریَمي كوردستان یارمةتي  20زیكةي ن
  و ثةنابةر. IDPملیؤن  1دةكات بؤ نزیكةي 
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