
 

  

 
 
 
 

وانىىڕۆژنامهوهباڵوكردنه  
 

 

 کۆمەڵگادا ئاستی لەسەر ئاشتەوایی بە برەودان بۆ کرد واژۆ گەورەیان ڕێککەوتنێکی پێکەوە UNDP و عێراق حکومەتی
 

 ئاشتهوایی بهدواداچوونی و جێبهجێکردن لیژنهی و (UNDP) پهرەپێدان بۆ نهتهوەیهکگرتوەکان بهرنامهی ـ ٢٠١٧ ئابى ى ٤ غدا, به

 ئاشتهوایی به دان برەو بۆ هاوبهشییان گهورەی ڕێکهوتننامهیهکی عێراق وەزیرانی سهرۆک نوسینگهی به سهر ی (IFNRC) نیشتیمانی

  کرد. واژۆ بهغداد له کۆمهڵگاکاندا و مهدەنی ئاستی لهسهر

 بۆ دەدات کۆمهڵگاکان یارمهتی و ئاشتهوایی ناوخۆییهکانی لیژنه پشتیوانیکردنی به دەدات برەو UNDPهاوبهشێتیهوە، ئهم ڕێی له

 دراوە. ئهنجام ملمالنێکاندا ماوەی له هاواڵتیان به دەرههق پێشێلکاریهکانی و دڕەندانه کارە ئهو لهسهر زانیاری کۆکردنهوەی

 کارەکانی گرنگترین خراوەته نیشتیمانی ئاشتهوایی داعش، شکستی پاش له وتی:" ئهلسهعدی، سهلمان موحهمهد بهڕێز ،IFNRC سهرۆکی

 الیهنهی لهو دەکات دروست گهورە جیاوازییهکی دا UNDP لهگهڵ هاوبهشییه ئهم ان.کۆمهڵگاک ئاشتهوایی تایبهتی به حکومهتهوە، ئهجێندای

 واڵتهدا." ئهم سهرتاپای له عێراقیهکانه هاواڵتیه ژیانی ئهویش گرنگه: زۆر که

 

 UNDP ته.واڵ ئهم ئهولهویهتهکانی گهورەترین له یهکێکه ئاشتهوایی :" وتی گراندێ، لیز خاتوو عێراق، له UNDP نیشتهجێی نوێنهری

 بنیادنانهوەی بۆ کاردەکهن پێکهوە لهکاتێكدا عێراق هاواڵتیانی و حکومهت پشتیوانیکردنی بۆ بدات ئهنجامی بێت لهتوانایدا ئهوەی بهڵێندەدات

 ملمالنێکهدا." تاڵی ئهزمونی لهپاش کۆمهڵگاکانیان

 

 ئهم ئامانجی ئازادکراوەکاندا. قهزا و شار نیادنانهوەیب له مادیی الیهنی یارمهتیدانی به دەستیکردوە UNDPوتیشی:" گراندێ خاتوو

 دەبێت." بهردەوام ئاشتی لهوەی دڵنیابوون بۆ ئاشتهوایی سهر تهرکیزکردنهوە له بریتیه نوێیه هاوبهشییه

 

 

#IraqReconciliation 

 

 
 

 : به  بكه پهیوەندیبۆ زانیارى زیاتر 

 
 UNDP  له عێراق 

 پهیوەندیهکانخاتوو نیداء هیالل، بهرپرسی 
  nidaa.hilal@undp.org ئیمێل:

   3336 447 780 964+ :ۆبایلم
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ى نیشتمانێك  وه بۆ ئه كاندا مووئاسته هه ولهكات  كان ده گشت چین توێژه  سێك له موو كه ڵ هه گه شى له هاوبهرپێدان  بۆ پهكان  كگرتووه یه  وه ته ى نه رنامه به

مووان باشتر  وا ژیان بۆ هه كات كه ندن ده سه شه پشتگیركردنى گه  ودان به ها بره روه بێت , هه كانى هه یرانه ى قه وه نگاربوونه ره وا تواناى به كه بنیات بنرێت

م كردن  راهه ین بۆ فه كه ش ده تێڕوانینێكى جیهانى وناوخۆیى پێشكه  رێمدا, ئێمه واڵت و هه ١٧٠  زیاتر له  كات له رزى واقیعدا كارده ئه  كات. له م ده راهه وفه

وا خۆڕاگربن . النێك كه توانا وگه و دابینكردنى ژیانێكى به  
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