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UNHCR کاتەد کانییەراقیع ەئاوار ەزانێخ ەب شەشکێپ ییاسای ییتەارمی 

UNHCR 00522 رووەس یدانیتەارمی ناوێپەل دایکانەشەهاوب ەڵگەهاوشان ل ران،ەنابەپ یکاروبا ۆب کانەکگرتوویە ەوەتەن یتەبیتا یئاژانس یـ 

بتوانن  ەیوەئ ۆب ،ەشکردووەشکێپ ییاسای ییهاتوون، هاوکار ەییئاوار یتووش ەوەـ ـ ڵموس رەس یرشێه ینجامەئ ەل ەک ییراقیع یزانێخ

ئارام و  یکێنێشو ەیوەنیزۆد ناوێپەل انڵیو حا ڵما یشتنێهێو ج انیتنەاڵه ۆیه ەب ەک ،ەوەننێربهەد انەیکید یکانەنامەگەڵو ب ەازت ەیناسنام

 . اونڕو د کچوونێت انیکردوون،  انیون ،تەالمەس

 داەڵگەل انیوتنەکێچاوپ ەوەپاراستن یبوار ەل UNHCR یکانەشەهاوب نیەال ەل ەیانییراقیع ەئاوار وەئ یـ 94 تاەس ەل ەیژڕێ ەک ەوتووەرکەد

 یکانەناوچ ەل انیتنەاڵه ۆیهەب کانەزانێخەل كێرۆ. زتێندرێربهەد ۆب انێینو ییشارستان ەینامەگەڵب ەبووەه ەوەب انییستیوێپ ،ەنجامدراوەئ

بوون و  كیداەل یکانەنامەگەڵب ەک ش،ەکید یکانەزانیخ ەل كێندە. هکچوونێو ت اونڕد انێیل انیونکردوون  انۆیخ یکانەنامەگەڵب ەوەنگەج

 انەینامانەگەڵب وەئ ەک ەگوتراو انێیپ ندراون،ێرهەد ۆب ەبوو کانداەکدارەچ ەگروپ ڕۆڵینتۆک ێڕژەل انیکانەناوچ ەک داەکاتان وەل انییریرگەهاوس

 .     نێدرۆڕبگ انیمەرجەس کاتەد ستیوێو پ تێنرێناه داێپ انیدان ەوییەراقیع یتەحکووم نیەال ەل

 کانەتەالمەئارام و س ەناوچ ەو ب ەوەنەڕبپ کانەبازگ ەو ل نەبک شتەبتوانن گ ەیوەئ ۆب ،یراقیع یانییتاڵهاو ۆب یشارستان یبار یکانەناسنام

 ییهاوکار كەو یکانییەگشت ییەتگوزارەخزم ەب انیستەبتوانن د ەیوەئ ۆب ستنیوێپ کانەزانێخ ۆب ەناسنامان مەئ ها،ەروە. هستنیوێپ رۆز ن،ەبگ

 بگات.   ەوەوانەح ینێشو ینکردنیو داب بوونێجەشتین ییو هاوکار یندروستەت ییرێچاود ،ەردەروەپ ،یراکۆخ

کات و  ان،ۆیب ەتاز ەینامەگەڵب یرکردنەد ۆب کانەئاوار ەزانێخ یکردنی: "هاوکاریگوت ەوەبار مەل راق،یع ەل UNHCR یرەنێنو ،ۆدێگ ۆنڕۆب

 ەناسانەو ماندوون رەبەبگرن ەرانەنێو داه ەتاز یگاڕێ كێندەناچار بوون ه کانمانەشەو هاوب می: "تیگوت هاەروە." هستیو یرۆز یکڵێوەه

 ون،ەرکەس کانداییەحکووم زگاەناو دام و د یکانەندەوەو ز رۆز ییەنیتڕۆ ییەو داواکار یستیوێو گرفت و  ەشێک ەل كێندەه رەسەب ەیوەئ ناوێپەل

 ."  نەبدەڵبانگه

 یدانیتەارمی ەل نیبوو وتووەرکەس ەمێئ مەاڵماون، ب رۆز یکار شتاێه ەندەرچەبوو ون. ه داییاسای یکییەشاۆب ناوەل ابردووداڕ ەیماو ەل كەڵ"خ

 رەبوو ون. ه ەوتنەرکەس مەئ یگرنگ یکێشەب شیكەڕۆگ یدادگا یکانییەتگوزارەو خزم نەستبخەد کانییەاسای ەنامەگەڵتا ب سەک زارانەه

   ".ننەیەبگ یشەکید یکانەناوچ ەو ب نەفروان بک ەکارکردن یگاڕێو  وازێش مەتا ئ نەیدەهاند تدارانەاڵسەد ەمێئ ۆیەب

 یدانێپەرەپ یکخراوڕێو " کاری"هار یکخراوڕێ" و لیندە"ق یکخراوڕێ كەو یکانەشەهاوب ەڵگەل UNHCR ەپاراستن ل ەب تەبیتا یکانەمیت

 ەنامەگەڵب یرکردنەد ەل کردنیئاسانکار ۆب انییاسای ییهاوکار ەوەکانەرەزێپار یگاڕێ ەل ە" کس،ۆرسەنتی"ئ یكخراوڕێ هاەروە" و هینەدەم

 کارکردندا بوو ون. ەل وامەردەب ،ەشکردووەشكێپ کانەئاوار ییەراقیع ۆب کانەستیوێپ

 کانەکامپ ەبتوانن ل کاتەد کانەتاک ەل یگرڕێ ڵموس یکانەئاوار یکردنۆو هاتووچ ۆڵجموج رەس یکانەو سنووردارکردن ندەو ب تۆک

 ینۆڕیگ یستەبەم ەدادگاکان ب انی کانییەشارستان ەکاروبار یکانەرمانگەف ەب ەئاواران وەئ ۆیوخەاستڕ یشتنەییستگەد شەمەئ ربچن،ەد

 یکانەکامپ ە. لەوەکاتەد ەرەگەو ت سپۆک یووەڕووبڕ ێنو ەینامەگەڵب ینانێرهەد ۆب انیکانەڵەمام یشکردنەشکێپ انی انیکانەنامەگڵەب

 ەل کردنیهاوکار ناوێپەشام( دا ل نەسە)ح ەیکەکامپ ردووە( و هM1)خازر  یکامپ ەبوو ل كێمەد كەڕۆگ یکیەدادگا ،ڵموس یتەاڵژهڕۆ

 کانەکار یکردنییاڕ یکیرەخ ،ەوە( ـقەاڵ)ت ەوەابوونیو ج یریرگەبوون، مردن، هاوس كیداەل ەب داریندەوەیپ یکانەتاز ەنامەگەڵب یرکردنەد

 2017 - 2 –  27 ێکەوت:ڕ ، عیراقهەولێرشوێن: 
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 کانەئاوار ییتیەراەنێنو ەب داتەد کانەرەزێپار ەب گاڕێ ە(، کەکالە)و ەکارنامیبر یرکردنەد ناوێپەل شیکێدادنووس )کاتب عدل( ـ هاەروەبوو. ه

 .   کاتەد کانەمپکا یردانەس نن،ەڕێاپڕ کانییەاسای ەکاروبار

 ۆوالدة( ب انیبوون )ب كیداەل ەیوانامڕب یرکردنەد ناوێپەل واەنەین ییندروستەت ەیرمانگەف یکێرەنێرابردوودا، نو ەیماو ەل ش،ەمەئ یربارەس

 وامەردەب کراون،رەد کانداەکدارەچ ەگرووپ یلڕۆنتۆک رێژەل ەک ەیوالدة(ان انی)ب وەئ ینۆڕیگ ۆب هاەروەو ه کانەبوو كیداەل ەتاز ڵەمندا

 .ەکردوو یکانەکامپ ۆیوچهات
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