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تى نى ثةنابةرة سورييةكانى نيَو وآللةيارمةتيدا دةكات UNHCRكؤمارى ضني ثالَثشتى هةولَةكانى 
 عرياق

 

ةواوكردنى بؤ بةرز رِاطرتنى تى كرد لة بةغداد  UNHCRئةمرِؤ بالَيؤزى كؤمارى ضني سةردانى نوسينطةى 
ى رمليؤن دؤال (8)انةى كة لةرِيَطةى كؤمارى ضينةوة بة برِى يريوةكانى ثالَثشتيكردنى ئةوثةنابةرة سويكيضاآل

 .ئةمةريكى ثالَثشتى دارايى كراون

بةرةوثيَشربدنى ضةندين خزمةتطوزارى ثيَويست لةنيَو   ة هؤىجيَبةجيَكرا و بوو (8102) ثرِؤذةكة سالَي
 و ئاو و ئاوى خواردنةوة و ئاوةرِؤكانى.خزمةتطوزارييةكانى ثاك و خاويَنى داعرياقكةمثةكانى هةريَمى كوردستانى 

و وانى كةمث طةرِيَندراونةتةوة بؤ دؤخى ئاسايى خؤيان وبؤ دانيشت وةك ئاوى ثاك و كةلوثةلةكانى ياريكردن
ييان تيَداية. لةئةجنامى ئةو ستافى تازة رِاهيَنانيان ثيَكراوة بؤ بةرِيَوةبردنى كةمثةكان كة كةسانى ثةنابةريش

بةبةردةوامى دةتوانن دةستيان بة ئاوى خواردنةوة بطات و زياتر لة  كةس (020111)انة، زياتر لة يكيضاآل
 ردنةوة و ئاوةرِؤكان وةرطرتووة.ديان لة خزمةتطوزارييةكانى ئاو و ئاوى خواوخيَزان سو (00811)

ى ثاريَزطارى ثيَشكةش بة ثةنابةرة يبةيةكةوة هةولَيانداوة ثالَثشتى و خزمةتطوزار UNHCRكؤمارى ضني لةطةلَ 
وتى: ئيَمة بةردةوام لةم بارةوة ط عرياق. بةرِيَز ضني ويَيطينط بالَيؤزى كؤمارى ضني لة عرياقرييةكان بكةن لة وسو

 بؤ رِووبةرِووبوونةوةى قةيرانة مرؤييةكان. UNHCRكردنى لةثالَثشتىدةبني 

دا بةرِيَز برِونؤ طيَدؤ، نويَنةرى  UNHCRية بةرهةمدارةى نيَوان كؤمارى ضني و يلةبةرزنرخاندنى ئةو هاريكار
UNHCR  ثةنابةرة  ئةو كةمثانةيى كؤمارى ضني، ؤ ئةو هاريكاريية ثرِ دلَسؤزييةوتى: سوثاس بط عرياقلة

يان لةسةر كراوة تاوةكو ن بةشيَوةيةكى زؤر بةرفراوان كاربنياتنراو ( دا8104) سالَي لةكة سورييةكان 
بطةرِيَنريَنةوة سةر دؤخى جارانيان. ئةو خةلَكانةى كة ثيَويستيان بة يارمةتى هةية لة ئيَستادا 

 ضني بة تىبايةخدانى وآل خزمةتطوزارييةكانى ئاو و ئاوةرِؤ و ثاك و خاويَنى و ئاوى خواردنةوةيان ثيَطةيشتووة.
بةثةرؤشةوة بةردةوامني لة  UNHCRزؤر رِوونة. ئيَمة لة  عرياقخؤشطوزةرانى ثةنابةرة سورييةكانى 

ئالَؤزييةكان و  يدا كة طرذيةكان لةكاتيَكريوكردنى ثةنابةرة سون لةطةلَ كؤمارى ضني بؤ ثالَثشتىهاريكاريكرد
 .دا بةردةوامن و دريَذةيان هةيةتى خؤيانلةوآل
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 :تكاية ثةيوةندي بكة بة بؤ زانياريي زياتر
 

 کەیت پۆند pond@unhcr.org 7286 920 780 964+  )بەغداد(      

)هەولێر(    +964 7726163729 abdelkha@unhcr.org ئەمیرە عبدالخالق 

)بەغداد(    +964 7801958468 aldalawi@unhcr.org مصطفی الدلوي 
)دهۆك(    +964 7507130014 rasheedr@unhcr.org رشید هـ رشید 
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