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UNHCR  پاراستن هاوکاریکردن لە زیاتری ئەڵمانیا دەکات بۆ  پاڵپشتییپێشوازی لە 

  ئاوارە عیراقییەکانویارمەتیدانی 

UNHCR  بۆ ( ملیۆن یۆڕۆ 34.5) یڕسەربار بە ب پاڵپشتییەکیپێشوازی لە ـی ئاژانسی تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری پەنابەران

( دەکات کە لەالیەن کۆماری فیدڕاڵیی ئەڵمانیاوە بە مەبەستی پێشکەشکردنی کۆمەك 2018( ملیۆن یۆڕۆ بۆ ساڵی )4( و )2017ساڵی )

لە  پاڵپشتییەبۆ ئەم  (2018( تا )2015بینکراوە. بەمەش کۆی گشتیی ئەو پارەیەی بۆ ماوەی نێوان سااڵنی )دا عیراقییەکانئاوارە بەوهاوکاریی 

 ( ملیۆن یۆڕۆ. 90.5واڵتی ئەڵمانیا وەرگیراوە دەگاتە )

ر لەپێناو ڕووبەڕووبوونەوەی دات کە لە کاتی گونجاودا پاڵپشتیی ڕزگارکەدە UNHCRواڵتی ئەڵمانیا توانای ئەوە بە  هاوکارییەیئەم 

 مەبەستیەتی کە (2017)بۆ ساڵی  UNHCRویستییەکانی وەرزی زستان دا بۆ خێزانە ئاوارەکان دابینبکات. پڕۆگرامی هاوکاریی زستانەی پێدا

کەرکووك، هەولێر، دهۆك ( ئاوارەی ناوخۆیی لە عیراق لە پارێزگاکانی ئەنباڕ، 673,000یارمەتیی بگەیەنێت بە ) دالە ماوەی چوار مانگ

 وسلێمانی.

لەخۆدەگرێت کە ئەمانەیان تێدایە: چەند بەتانییەكی زۆر گەرم،  چەند جانتایەك کەلوپەلی زستانە UNHCRپاکێجی هاوکاریی زستانەی 

گەیان پێدەدرێت کە ڕێالواز وشکستبارەکان پارەی کاشیان  خێزانە بۆ ئاو و نەوت. ، هەندێك نایلۆن وچەند دانە جلیکانێكسۆبەیەك، هیتەرێك

 بەدەستبهێنن. ی پێخۆیان پێویست وبەپەلەکانیهەرە ییەەدەدات خۆیان بڕیاربدەن چۆن بتوانن پێداویستییە زستان

لە وەرزی هاوین دا لە گوندەکانی خۆیان هەاڵتن  ئاوارە عیراقییەکانلە  زۆرێكلە عیراق، لەم بارەوە گوتی: " UNHCRبڕونۆ گێدۆ، نوێنەری 

اوە انیەیەی ئەڵممیهرەبانان پاڵپشتییەئەو هاوکارییە زستانەییەی کە لە ڕێگەی ئەم ریاندا بوون. بەکە لە لەو جالنەی ەوەتۆزێك جلی زیاتر ابە تەنی

ڕووبەڕووبوونەوەی مانگەکانی  ی کاش ببەخشێت لەپێناوپارەبە کەلوپەل وبە دەدات کە هاوکاریی   UNHCRبەجێگەیەندراوە توانای ئەوە بە 

 ."دا زستان

دەکات بتوانێت چااڵکییەکانی پاراستنیش بەئەنجامبگەیەنێت بۆ ئاوارە  UNHCRئەم پارەبەخشینە میهرەبانانەیەی ئەڵمانیا هەروەها وا لە 

ئەمانە لەخۆدەگرن: پاراستن و بەدەمەوەچوونی کێشەکانی پەیوەندیدار بە توندوتیژیی ڕەگەزی و چااڵکییەکانیش ناوخۆییە عیراقییەکان 

پاڵپشتیکردنی حکوومەت لە دەرکردن یان نوێکردنەوەی ناسنامە وبەڵگەنامەکانی باری شارستانی بۆ ئاوارە عیراقییەکان، ڵپارێزی، ومندا

بە  پشت ەتگوزارییانە لە ڕێگەی ڕێبازەئەم خزمهەروەها چاودێریکردنی پاراستن و پێشکەشکردنی پاڵپشتیی دەروونیی کۆمەاڵیەتی. 

 نە تاکەکەسییەکانەوە دابیندەکرێن.دەستوەردابەهۆی خود یا ەکانەوەبەستووگاکۆمەڵ

ی گونجاوی خۆیشیدا لە کاتڕێك مانیا لە عیراق، بەدانهێنان بەوەی کە ئەم پاڵپشتییە بەشێوەیەکی بەپەلە پێویست بوو ووێزی ئەڵد. سیریل نون، باڵ

گەیشت، دەڵێت: "شەپۆڵە سەرەتاکانی سەرما وسۆڵەی وەرزی زستانی ئەمساڵ گەیشتوونەتە عیراق. سەدان هەزار ئاوارەی ناوخۆیی دیسان 

ر سەربارەوە، حکوومەتی ئەڵمانیا حەزدەکات ئازا پاڵپشتییەدوور لە ماڵ وزێدی خۆیان ڕووبەڕووی زستانێکی دیکە دەبنەوە. بەم 

ن ئافرەتانەوە لەالیەکە ، بەتایبەتی هی مندااڵن، ئافرەتان وئەو خێزانانەی ومەینەتییەکانی ئەو خەڵکانەی لەو پەڕی پێداویستییدان کەم بکاتەوە

      کەسە بەسااڵچووەکان وخاوەن پێداویستییە تایبەتییەکان."هی بەڕێوەدەبرێن، هەروەها 
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 :راتیز ییاریزان ۆب

 abdelkha@unhcr.org +964 772 616 27 39  )هەولێر(ئەمیرە عبدالخالق 
 aldalawi@unhcr.org +964 780 195 84 68   موستەفا ئەلدەلەوی )بەغداد(

 Rasheedr@unhcr.org +964 750 713 00 14 ڕەشید هـ. ڕەشید )دهۆك(
 

 
 

 لە تۆڕە کۆمەاڵییەتییەکان فۆڵۆومان بکەن:
 
 

  /https://www.facebook.com/UNHCRinIraqفەیسبوك: 

  UNHCRIraq@تویتەر: 
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