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 UNHCR ەب رەس ێینو یکێکامپ ڵموس یرئاواۆخ یکانەئاوار یشاوێل یچوونەوەمەدەب ناوێپەل

 ەوەتێکرەد

UNHCR ییەیدوا مەئ ەیوەرزبوونەب یچوونەوەمەدەب ۆب ەیکید یکێکامپ ران،ەنابەپ یکاروبار ۆب کانەکگرتوویە ەوەتەن یتەبیتا یئاژانس یـ 

 ییتاۆک یژڕۆچوار  ەیماو ە. لەوەتۆکرد توون،ەاڵه ڵموس یرئاواۆخ رەس یرشێه یترس ەل ەک کان،ەبووەئاوار ەتاز ییەراقیع ەیژمار

 .     بوونەو ئاوار تنەاڵه ەوەشار وەئ ینۆک ەیرەو ب ڵموس یباکوور یکانەناوچ ەل سە( ک440444) ەیکینز ابردوودا،ڕ ەیفتەه

 ەوییەراقیع یتەحکوم یرانەچبۆو ک چۆک یتەزارەو نیەالەل ،ەیەه یسە( ک110444) ەیوەواندنەح یتوانا ە،" ک1 ییەالمە"س ێینو یکامپ

 ادایو ت نکردنیرژە: پكەو ،یشخستنێپ اتریباشترکردن و ز تایبەت بە یکانەکار یاندنەڕاپڕ ۆب شیو پاشان نکرایداب ەیکەدروستکردن ەیپار

و  UNHCR یستەادڕ کان،ەڕۆو ئاو ەوەخواردن یئاو ییندروستەئاو و ت یکانییەتگوزارەخزم یشخستنێو پ باەکار ۆڕیت یزراندنەدام

 کرد.    ی( Samaritan’s Purse( و )ACTED)، (ISHO: )یکانەشەهاوب

 نیەالەل ودواەمەل ۆب ،ەوڵەموس یباشوور یترەمۆلی( ک34) یدوور ەتێوەکەد ەجلید یوبارڕ یتەاڵرهۆخ ینارەک رەسەل ەک ،ەکێنو ەکامپ

 .  تێبرەدەوەڕێب ەوەـ UNHCR یشەهاوب ی( ACTED) یکخراوڕێ

 یکامپ شتینەتەو ب ەوەـ UNHCR نیەال ەل رەه ەیکامپ وەئ ن،ێدرەدەڵ" دا ه2 ییەالمە"س یکامپ ەل تاکانەرەس ەمێخ ەکیرەکاتدا، خ مانەه ەل

 ەو ل تێبرەدەوەڕێب ەوە" ـACTED" یکخراوڕێ نیەالەل ەوێش مانەهە" ـش ب2 ییەالمە"س ی. کامپتێکرەدروستد ەکیرەخ ەوە" ـ1 ییەالمە"س

 .تێبگر ۆخەل سە( ک340444) ەک تێبەد دایتوانا ەل شداییتاۆک

بوو،  ڵموس یشار ی" ـیزراع حاڵسی"ئ یکەڕەگ ەل ەک ،ەوۆیەخ ەیکڵەما ەل ەک ڵییەی( سا66) نەمەت ەتەئافر وەئ تان،ڵسو نیموحس اتەیح

 چیو ه نیایژەو ئازاردا د شێو ئ یتێنویو ت یتیەترس و برس ەداعشدا ل یکدارانەچ یڵڕۆنتۆک رێژەل ەمێ: "ئیگوت ،ەبوو ەو ئاوار رەدەربەد

 ."نینێابهڕ داەخۆبارود وەئ ەڵگەل مانۆخ ەک یەبواەبوو دەن شمانەچار

 ەمێ: "ئیگوت اتریز ت،ێنڵێناەد ەوڵەد یکانییەشۆخەو ن نێخو یرزەب یو فشار ەکرەش یکانییەشۆخەن ستەدەب ەک ،ەچوواڵساەب ەتەئافر وەئ

 ."بووەه شمانیکانییەتگوزارەخزم یمەک ەیشێک هاەروەه

( 24) ییژاێدر ەب اتریز ەیناگەپ یکردنەئاماد ناوێپەل کانمانەشەو هاوب ندە: "کارمیگوت ەوەبار مەل راق،یع ەل UNHCR یرەنێنو ،ۆدێگ ۆونڕب

 یرئاواۆخ ەل کمانەڵخ یبوونەئاوار ەیورەگ یشاوێل ابردووداڕ ییمەک یژانڕۆ ەل ەک ێیەیپ وەبوون، ب کارکردنداەل وامەردەب رێکاتژم

 ەیفتەو ه ژڕۆ ندەچ ەیماو ەل ت،ێب ڵموس رەس یکانەرشێه یناغۆق نیمەدواه تێچەدێوا پ ەک شداەیوەئ ەیوێچوارچ ەو، ل ینیب ەوڵەموس

 ."     نەیکەد ەشار وەئ یکەڵخ ەڵیمۆک ەب یاتریز یبوونەئاوار یوانەڕداهاتوودا، چاو

 ەنەگەد ەک شیکانەکات ەیربۆز ندارن،یبر ستەو ه روونەو ماندوو و د تەکەش رۆز ەک ەارید ەوێپ انەیوەئ یوونڕ ەب کانەهاتووەتاز ە"ئاوار

 ەیەتەوەئ رەه کداێژڕۆ ەل مەژ كیە اینەت یخواردن ەب انیرۆز یکێشە. بییەن ێپ انەیکید یچیدان، ه انیرەبەل ەیرگانەجل و ب وەل ەجگ ،ێج

 ەمەژ کان،ەناو کامپ ەنەگەد كێکات ۆیە. بەداران بوو ینراوڵێکو یەاڵو گ ایگژوگ انیئارد و ئاو،  انیجار  رۆز شەمەژ وەئ مردوون،ەماون و ن

 2017 - 5 –  23 ێکەوت:ڕ ، عیراقهەولێرشوێن: 



 
 

 وانییڕۆژنامە یڕاگەیاندراو

 

 تێدرەدێپ انینیناو ناند ەیانییستیداوێو پ ڵناو ما ەیانییتەڕەبن ەلەلوپەک وەو ئ نانێشتلێچ ێکێباخەت ك،ێخیەاڕ ندەچ ك،ەیەمێخ رم،ەگ یکێراکۆخ

 .  وستنێناو کامپ پ یانیژ ۆب ەک

UNHCR ەدروستکردوو ،ەویەرەوروبەد یکانەو ناوچ ڵموس ەل كەڵخ یفراوان یبوونەئاوار یچوونەوەمەدەب ناوێپەل ی( کامپ12) ستاێتا ئ .

 .ەویەکرا ست،ەبەم مانەه ۆب رە" هU2شام  نەسە"ح یناو ەب شەکید یکێکامپ ،ەمانگ مەئ یتاەرەس

 ۆیک ەب ،ەکردووێپیستەد ڵموس رەس ییربازەس یرشێه ەوەمەکیە ینیتشر یمانگ ەل ەیتەوەل ت،ەحکوم یکانەئامار و ژمار نیمەدواه ێیپەب

 ەک ەوەتێگرەد شەسە( ک4840444) وەئ ەیەژمار مەبوون، ئ ەئاوار ەویەرەوروبەد یکانەو ناوچ ڵموس ەل سە( ک6570444) ەل اتریز یگشت

 ەیکینز ستاێتا ئ ەوەشەکات وەهاتوون. ل یرەدەربەو د ەییئاوار یتووش ەوڵەموس یرئاواۆخ ەل ەوەشوبات یمانگ یاستەڕناو ەیتەوەل

 .انۆیخ ینەسڕە یدێو ز نێشو ەوەتەاونەڕگ سە( ک1410444)

 

 :ەب نەبک ییندەوەیپ یەتکا اتریز ییاریزان ۆب

 

 کاڕۆڵین گڵەك

 7286 920 780 964+ مۆبایل:

   gluck@unhcr.org ئیمەیڵ:

 

 نیزام اسیرئەند

 7282 920 780 964+مۆبایل: 

  needham@unhcr.orgئیمەیڵ: 

 

 سەیف ئەلتەتووز

 8468 195 780 964+ مۆبایل:

 altatooz@unhcr.org ئیمەیڵ:

 

کەوە ( و لە فەیسبوك لە ڕێگای ئەم لینUNHCRIraq@تکایە لە )تویتەر( بە ناونیشانی )

(https://www.facebook.com/UNHCRinIraq/.فۆڵۆومان بکەن )  
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