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شوێن :هەولێر ،عیراق

 UNHCRیارمەتیی یاسایی پێشکەش بە خێزانە ئاوارە عیراقییەکان دەکات
 UNHCRـی ئاژانسی تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروبای پەنابەران ،هاوشان لەگەڵ هاوبەشەکانیدا لەپێناو یارمەتیدانی سەروو 00522
خێزانی عیراقیی کە لە ئەنجامی هێرشی سەر موسڵ ـ ـەوە تووشی ئاوارەیی هاتوون ،هاوکاریی یاسایی پێشکەشکردووە ،بۆ ئەوەی بتوانن
ناسنامەی تازە و بەڵگەنامەکانی دیکەیان دەربهێننەوە ،کە بە هۆی هەاڵتنیان و جێهێشتنی ماڵ و حاڵیان لەپێناو دۆزینەوەی شوێنێکی ئارام و
سەالمەت ،ونیان کردوون ،یان تێکچوون و دڕاون.
دەرکەوتووە کە ڕێژەی لە سەتا  94ـی ئەو ئاوارە عیراقییانەی لە الیەن هاوبەشەکانی  UNHCRلە بواری پاراستنەوە چاوپێکەوتنیان لەگەڵدا
ئەنجامدراوە ،پێویستییان بەوە هەبووە بەڵگەنامەی شارستانیی نوێیان بۆ دەربهێندرێت .زۆرێك لەخێزانەکان بەهۆی هەاڵتنیان لە ناوچەکانی
جەنگەوە بەڵگەنامەکانی خۆیان ونکردوون یان لێیان دڕاون و تێکچوون .هەندێك لە خیزانەکانی دیکەش ،کە بەڵگەنامەکانی لەدایك بوون و
هاوسەرگیرییان لەو کاتانەدا کە ناوچەکانیان لەژێڕ کۆنتڕۆڵی گروپە چەکدارەکاندا بووە بۆ دەرهێندراون ،پێیان گوتراوە کە ئەو بەڵگەنامانەیان
لە الیەن حکوومەتی عیراقییەوە دانیان پێدا ناهێنرێت و پێویست دەکات سەرجەمیان بگۆڕدرێن.
ناسنامەکانی باری شارستانی بۆ هاواڵتییانی عیراقی ،بۆ ئەوەی بتوانن گەشت بکەن و لە بازگەکان بپەڕنەوە و بە ناوچە ئارام و سەالمەتەکان
بگەن ،زۆر پێویستن .هەروەها ،ئەم ناسنامانە بۆ خێزانەکان پێویستن بۆ ئەوەی بتوانن دەستیان بە خزمەتگوزارییە گشتییەکانی وەك هاوکاریی
خۆراکی ،پەروەردە ،چاودێریی تەندروستی و هاوکاریی نیشتەجێبوون و دابینکردنی شوێنی حەوانەوە بگات.
بڕۆنۆ گێدۆ ،نوێنەری  UNHCRلە عیراق ،لەم بارەوە گوتی" :هاوکاریکردنی خێزانە ئاوارەکان بۆ دەرکردنی بەڵگەنامەی تازە بۆیان ،کات و
هەوڵێکی زۆری ویست ".هەروەها گوتی" :تیم و هاوبەشەکانمان ناچار بوون هەندێك ڕێگای تازە و داهێنەرانە بگرنەبەر و ماندوونەناسانە
لەپێناو ئەوەی بەسەر هەندێك لە کێشە و گرفت و ێویستی و داواکارییە ڕۆتینییە زۆر و زەوەندەکانی ناو دام و دەزگا حکوومییەکاندا سەرکەون،
بانگهەڵبدەن".
"خەڵك لە ماوەی ڕابردوودا لەناو بۆشاییەکی یاساییدا بوو ون .هەرچەندە هێشتا کاری زۆر ماون ،بەاڵم ئێمە سەرکەوتوو بووین لە یارمەتیدانی
هەزاران کەس تا بەڵگەنامە یاساییەکان دەستبخەن و خزمەتگوزارییەکانی دادگای گەڕۆكیش بەشێکی گرنگی ئەم سەرکەوتنە بوو ون .هەر
بۆیە ئێمە دەسەاڵتداران هاندەدەین تا ئەم شێواز و ڕێگای کارکردنە فروان بکەن و بە ناوچەکانی دیکەشی بگەیەنن".
تیمەکانی تایبەت بە پاراستن لە  UNHCRلەگەڵ هاوبەشەکانی وەك ڕێکخراوی "قەندیل" و ڕێکخراوی "هاریکار و "ڕێکخراوی پەرەپێدانی
مەدەنی" و هەروەها ڕێكخراوی "ئینتەرسۆس "،کە لە ڕێگای پارێزەرەکانەوە هاوکاریی یاساییان بۆ ئاسانکاریکردن لە دەرکردنی بەڵگەنامە
پێویستەکان بۆ عیراقییە ئاوارەکان پێشكەشکردووە ،بەردەوام لە کارکردندا بوو ون.
کۆت و بەند و سنووردارکردنەکانی سەر جموجۆڵ و هاتووچۆکردنی ئاوارەکانی موسڵ ڕێگری لە تاکەکان دەکات بتوانن لە کامپەکان
دەربچن ،ئەمەش دەستگەییشتنی ڕاستەوخۆی ئەو ئاوارانە بە فەرمانگەکانی کاروبارە شارستانییەکان یان دادگاکان بە مەبەستی گۆڕینی
بەڵگەنامەکانیان یان پێشکەشکردنی مامەڵەکانیان بۆ دەرهێنانی بەڵگەنامەی نوێ ڕووبەڕووی کۆسپ و تەگەرە دەکاتەوە .لە کامپەکانی
ڕۆژهەاڵتی موسڵ ،دادگایەکی گەڕۆك دەمێك بوو لە کامپی (خازر  )M1و هەردوو کامپەکەی (حەسەن شام) دا لەپێناو هاوکاریکردن لە
دەرکردنی بەڵگەنامە تازەکانی پەیوەندیدار بە لەدایك بوون ،مردن ،هاوسەرگیری و جیابوونەوە (تەاڵق) ـەوە ،خەریکی ڕاییکردنی کارەکان
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بوو .هەروەها دادنووس (کاتب عدل) ـێکیش لەپێناو دەرکردنی بریکارنامە (وەکالە) ،کە ڕێگا بە پارێزەرەکان دەدات بە نوێنەرایەتیی ئاوارەکان
کاروبارە یاساییەکان ڕاپەڕێنن ،سەردانی کامپەکان دەکات.
سەرباری ئەمەش ،لە ماوەی رابردوودا ،نوێنەرێکی فەرمانگەی تەندروستیی نەینەوا لەپێناو دەرکردنی بڕوانامەی لەدایك بوون (بیان والدة) بۆ
منداڵە تازە لەدایك بووەکان و هەروەها بۆ گۆڕینی ئەو (بیان والدة)انەی کە لەژێر کۆنتڕۆلی گرووپە چەکدارەکاندا دەرکراون ،بەردەوام
هاتوچۆی کامپەکانی کردووە.
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