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 كی ێكۆمەك بە دەكاتەوە  وپاتود  سەقامگیری یهێنانەد بەرنامەی بۆ خۆی پابەندبوونی نەرویج
 دۆالر  ملیۆن   7.7 بڕی  بە  نوێ

 بڕی پێشكەشكردنی بە نیشانداوە خۆی پابەندبوونی نەرویج حكومەتی - 2020 دووەم تشرینی 29، بەغدا
دامەزراوەی کۆمەککردن بۆ  پڕۆژەی بۆ ) ئەمریكی دۆالری  ملیۆن 7.7 ( نەرویجی كرۆنی 70,000,000
 دىهێنانە لە پیشتوانی كەقدا، عێرا  لە پەرەپێدن بۆ یەكگرتووەكان نەتەوە بەرنامەی بە سەر ىسەقامگیرکردن

 .نڕزگاركراو  داعش رێكخراوی  دەست لە یزگایەێپار پێنج لەو دەكات ئاوارەكان گەڕانەوەی و سەقامگیری
 

، پێشكەشكراوە عێراقدا لە سەقامگیری یهێنانەد ۆژەیڕپ بۆ كە ەیكۆمەكی دوانزەهەمین ەئەم ئاماژەپێدانە جێگای
 . دۆالر ملیۆن 56.2 ەنێتەدەگەی ەوەنەرویج والتی لە ەکانبەخشراو ەكۆمەك كۆی ئەمەش و
 

 :زێنە عەلی ئەحمەد، دەڵێت خاتوواقدا، عێرنوێنەرى نیشتەجێی بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە 
 یهێنانەد ۆژەیپڕ بۆ بووە گونجاو كاتێكی لە  كە تری كۆمەكییەی ئەم بۆ دەكەین نەرویج سوپاسی ئێمە "

 انەییسەرەكی ئەولەویاتە  ئەو بەهۆی  ئەمەشدرێژكرایەوە    2023  ساڵی تا كارەكانی انەیداوی بەم  كە،  سەقامگیری
 ئەو سەر دەخرێتە زیاتر جەختێكی ،درێژكردنەوەیەدا ئەم  سایەی لە . دكرێن بەدی  ڕزگاركراوەكاندا ناوچە لە

 گەڕانەوەی بۆ ئاسانكاری پێشكەشكردنی پێناو لە ئەمەشو   بگەڕێنەوە ەکەىدانیشتوان ئەستەمە ناوچانەی
 دەبنە كە تایبەتانەی چااڵكیە ئەم سەر بخرێتە زیاتر جەختێكی دەكرێت شیەشێوە بەم، خەڵكی زیاتری ێژەیەكیڕ

   ”.هەیە انییمبەردەوا كە مەترسیانەی ئەو سەر خستنەتیشك  و بەردەوام ژیانی بژێوی فەراهەمكردنی مایەی
 

 نەتەوە بەرنامەی بۆ بووە گرنگ زۆر بەشێكیوها  نەرویج ەوە 2015  ساڵی سەرەتای لە هەر: " گوتی هەروەها
 دەستەبەرکردنى بۆ پابەندبوونیان وامیەبەرد بۆ گوزراین سوپاس زۆر و قعێرا لە پەرەپێدان بۆ یەكگرتووەكان

ئەم واڵتە تاکو ئێستاش بەدەست ئەو کاولکاریەوە دەناڵێنێت کە دواى جەنگى  كە، عێراقدا  لە ئاشتی و سەقامگیری
 " داعشەوە بەجێماوە.دژ بە 

 
 بەرنامەی كارەكانی بە سەرسامم زۆر من:" گوتی عێراق و ئوردن بۆ نەرویج باڵوێزی ، رزێئال تۆن خاتوو
 و سەقامگیری دامەزراوەی کۆمەککردن بۆ سەقامگیرکردن. عێراقدا  لە پەرەپێدان بۆ یەكگرتووەكان نەتەوە

 بەهۆی پێشتر ناوچانەی ئەو نۆژەنكردنەوەی ڕێگەی لە   ،دەكات دەستەبەر عێراق  بۆ بەردەوام سەندنىپەرە
 هەمان لە بەڵكو كارەدكات ئەم تەنها نەك یەدامەزراوە ئەم بەاڵم، ونكرا خاپوور داعش لەگەڵ كاننێمالمال

 و وشكۆمەندانە شوێنەکانى خۆیان بۆ عێراقییەكان لە زۆرێك گەڕانەوەی بۆ دەبێت رێكازامنك تەووەب كاتیشدا
 بۆ باشتر ئایندەیەكی وئاشتى بۆ بەرقەراربوونى  گرنگە چەندئەمە  كە بینیومە خۆم. پارێزراوبەردەوام 

 نەتەوە بەرنامەی كارەكانی بۆ پیشتوانی پێشكەشكردنی بە بەردەوامە كە دەكاتشانازى   نەرویج و عێراقییەكان
 ." یسەقامگیر ىهێنانەد پڕۆژەی و پەرەپێدان بۆ یەكگرتووەكان

 
 پێنج لەو  دامەزراوە 2015 ساڵی حوزەیرانی مانگی لە، دامەزراوەی کۆمەککردن بۆ سەقامگیرکردن

 و نەینەوا و كەركوك و دیالە  وئەنبار لە بریتین و ئەوانیش نگاركراوداعش رز دەست لە كە پارێزگایەی
 ۆب یالرۆ د اریمل 1.3 دانێپەرەپ ۆب كانەكگرتوویە ەوەتەن ەیرنامەب ستاێئ كوەتاو ەوەكات لەو.سەاڵحەدین

و  یتگوزراەخزم هاەروەه  ،دراون ەوەراقێع  یتەو حكوم رەخش ەب 27 نیەال  ەل ەك ،ەوەتووەكردۆك یكانەكار
، نیشتەجێبوون، كارەبا وەكو سەرەكیەكانی كەرتە لە یراقێع یتاڵهاو نیۆمل 10 ەل اتریز ۆباشتر ب یرخانێژ

پشتیوانى توانا و  ،پردەكان و ێگاوبان، رەوانی، شارژیان بژێوی، وەڕۆ، ئاپەروەردە، ئاو، تەندروستی
ملیۆن ئاوارەى نێوخۆیى کردووە بۆ ئەوەى  4.7ئەمەش ئاسانکارى بۆ  ە.كردوو نیدابپێکەوەژیانى کۆمەاڵیەتى 
 بگەڕێنەوە زێدى خۆیان. 

 



 
 
 : ەب نەبك  ی ندەو ەی پ یەتكا اتر،یز  یاریزان  ۆب

 +  fay.daoud@undp.org، 964781976460 كان،یەندەوەی و پ  اندنەی اگڕ یژكار ێ اوڕداوود،  ەیف

 
###  ###  ### 

 بە هێنان بۆ کۆتایی دەكات كۆشش و هەوڵ كەەکاندا ویەکگرتو ڕێکخراوی سەرەکیە لە نەتەوە پەرەپێدان بۆ یەكگرتووەكان نەتەوە بەرنامەی
واڵتدا،  170. بە کارکردنمان لە تۆڕێکی فراوانی شارەزایان وهاوبەشاندا لە داکەشوهەوا لە یەكانهەژاری و نایەکسانی و گۆڕانکار وى نادادپەروەر

 درێژ بۆ خەڵكی و هەسارەکەشمان. ئێمە یارمەتیدەرین لە بنیادنانی چارەسەری یەکخراو و ماوە

 . UNDPinIraq@ لە نەبك ومانۆلۆف یان iq.undp.org ماڵپەرەكەمانزیاتر بزانە لەڕێی 
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