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عێراقملیۆندۆالردەبهخشێتبۆسهقامگیریله2.7ئیتاڵیابڕی  

  
یۆرۆ(ی تری بەخشیە دامەزراوەی ملیۆن  2.4ملیۆن دۆالر ) 2.7حکومەتی ئیتاڵیا بڕی  ـ  2017 میەکەی تشرینی ی 22 ،غدادەب

، کاری ئەم دامەزراوەیە بریتیە لە دابینکردنی الیەنی پێدان ره كان بۆ پە كگرتووه یە  وه تە ى نە رنامە سەر بە بە کۆمەککردن بۆ سەقامگیرکردن 

ێراق و شام )داعش(. بەم بەخشینە دارایی بۆ دەستپێشخەریە خێراکان لە ناوچە ئازادکراوەکان لە دەستی ڕێكخراوى دەوڵەتی ئیسالمی لە ع

بۆ دامەزراوەی کۆمەککردن بۆ سەقامگیرکردن تاوەکو  ملیۆن یۆرۆ(  9.4ملیۆن دۆالری ئەمریکی )10.6 کۆی بەخشینەکانی ئیتاڵیا دەبێتە 

 ئەمڕۆ.

 

دامەزراوەی کۆمەککردن بۆ ە، بنەما لەسەر ئەو ئەولەویەتانەی کە لەالیەن حکومەتی عێراقی و دەسەاڵتدارە ناوخۆکانەوە دەستنیشانکراو

یارمەتی چاککردنەوەی خێرای ژێرخانی گشتی دەدات، بەخشینی پارە دابین دەکات بۆ کاری بازرگانى بچوك، توانستی  سەقامگیرکردن

ڕێگاى گشتى كى كاتى دابین دەکات لەڕێی نەخشە یە شێوه شداربوون، ودامەزراندن بە نى بۆ بە ده حکومەتی ناوخۆی بەهێزدەکات، هاندانى مە

 كاركردن.

 

 تازە ناوچە سەقامگیرکردنەوەی :" وتی گراندێی لیز خاتوو عێراق، لە رپێدان پە بۆ كان كگرتووه یە  وه تە نە ى رنامە بە نیشتەجێی نوێنەری

 ئەمەش ڵەکانیان.ماڵوحا گەڕاونەتەوە کەس ملیۆن 2.2 لە زیاتر ئێستادا لە عێراق. بەرزەکانی ئاست ئەولەویەتە یەکێکە ئازادکراوەکان

 نەینەوادا. دەشتەکانی و موسڵ خۆرئاوای بەشی لە تایبەتی بە بدرێت، ئەنجام پێویستە زیاتر زۆر کاری هێشتا بەالم باشە، هەواڵێکی

 پشتیوانیەین." ئەم سوپاسگوزاری زۆر ئێمە ناوچانەدا. لەم کارەکانمان خێراکردنی بۆ دەبێت یارمەتیدەرمان ئیتاڵیا بەخشینەکەی

 

 هەوڵەکانی گرنگە زۆر دەچێت، کۆتایی بەرەو داعش دژی لە شەڕ ئەوەی لەگەڵ :" وتی کارنێلۆس مارکۆ بەڕێز عێراق، بۆ ئیتاڵیا باڵیۆزی

 توانستی و ماڵوحاڵەکانیان سەر بگەڕێنەوە ناوخۆییەکان ئاوارە ئەوەی بۆ ئازادکراوەکان، ناوچە شیاندنەوەی بۆ پێبدرێت بەردەوامی عێراق

 بۆ کۆمەککردن دامەزراوەی لەڕێی و دووالیەنە کە مرۆییەکانە چاالکیە بەهێزی پشتیوانکارێکی ئیتاڵیا بکرێت. باشتر ەیانهەستانەو

 ۆب ڵەتحاەشای ەخشینەب مەهێس مەئ .تێکرەد ێجەبێج رپێدان پە بۆ كان كگرتووه یە  وه تە نە ى رنامە بە بە سەر سەقامگیرکردنی
 ".راقێع کیەڵخ تیدانیەیارم یەگرنگ ەقامگیریەس ەکار مەل پشتیوانیکردن ەب یاڵئیتا ندبوونیەپاب

 

 پارێزگاکانی ئازادکراوەکانی تازە ناوچە لە و دامەزراوە دا 2015 حوزەیرانی مانگی لە سەقامگیرکردن بۆ کۆمەکیکردن دامەزراوەی

 23 لە جێبەجێکردندایە بواری لە یاخود تەواوکردوە پڕۆژەی1,200  لە زیاتر کاردەکات. کەرکوکدا و دیالە و نەینەوا و سەالحەدین و ئەنبار

 حاڵیان. و ماڵ سەر گەڕاونەتەوە کەس ملیۆن 2.2 لە زیاتر قەیرانەکەوە دەستپێکردنی سەرەتای لە ناوچەدا.

 

 

#IraqStabilization 

 
 

 : بە  بكە پەیوەندیبۆ زانیارى زیاتر 
 

 پەیوەندییەکانڕاوێژکاری ڕاگەیاندن و یداء هیالل، ن
 nidaa.hilal@undp.orgئیمەیڵ: 

 3336 447 780 964+ :م

 
 

###  ###  ### 

ى نیشتمانێك  وه بۆ ئە كاندا ئاستە موو هە كات ولە كان ده گشت چین توێژه  سێك لە موو كە ڵ هە گە شى لە هاوبەرپێدان  بۆ پەكان  كگرتووه یە  وه تە ى نە رنامە بە

مووان باشتر  وا ژیان بۆ هە كات كە ندن ده سە شە پشتگیركردنى گە  ودان بە ها بره روه بێت , هە كانى هە یرانە ى قە وه نگاربوونە ره وا تواناى بە كە بنیات بنرێت

م كردن  راهە ین بۆ فە كە ش ده تێڕوانینێكى جیهانى وناوخۆیى پێشكە  رێمدا, ئێمە و هە واڵت ١٧٠  زیاتر لە  كات لە رزى واقیعدا كارده ئە  كات. لە م ده راهە وفە

وا خۆڕاگربن . النێك كە توانا وگە و دابینكردنى ژیانێكى بە  
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