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 2112 – 11 – 2ڕێکەوت:            بەغداد، عیراق

 

دەست بە بەرنامەی  UNHCRو پەنابەرە سوورییەکان دا  بووەکانئاوارەعیراقییە یارمەتیدانی لەپێناو 

 زستانەی خۆی دەکات

 عیرالییە ذاًییارهەتی و کۆهەککردى بۆ کردووە خۆی یزستاًە هاوکاریی بەرًاهەی بە دەستی UNHCR هەفتەیەوە لەم
 لە خێساى( 100,000) لە زیاتر داهاتىودا هاًگی چىار هاوەی لە گشتی، کۆی بە. سىورییەکاى پەًابەرە و ئاوارەبىوەکاى

 .دەبي سىودهەًذ سەربار دیکەی یارهەتیی

 پارەکە چۆى بذەى بڕیار خۆیاى دەکات ساًەکاىێخ لە وا شئەهە دەبێت، کاش ەیپار بٌەهای لەسەر هاوکارییەکە گەورەی ێکیبەش
 .بکەى خەرج دا زستاى وەرزی هاًگەکاًی هاوەی لە خۆیاى پەلەکاًیبە هەرە پێذاویستییە ەدەستهێٌاًیب لە

 ئەوەی پالًی UNHCR دادەبەزێت، سیلیسی سفری پلەسە رێژ تا شەو بە گەرها ًیپلەکا کە دا، عیراق کىردستاًی هەرێوی لە
 ئاوارەبىو تازە عیرالیی خێساًی( 30,000) لە زیاتر و پەًابەر ساًیێخ( 20,000) سەرووی بۆ کاش پارەی ارهەتیی کە هەیە

 .دەژیي دا فەرهییەکاى کاهپە دەرەوەی لە یاخىد ًاو لە کە بەواًەیشەوە ئەهە ،دابیي بکات

 بۆ دا عیراق حکىوهەتی کۆچبەراًی و کۆچ وەزارەتی پالًەکاًی لەگەڵ کە داڕێژراوە وا ییەکەیارهەت گىاستٌەوەی بەهای
     . یەکبگرێەوە ئاوارەبىوەکاى خێساًە بۆ ًەوت دابیٌکردًی

 ئەهاًەش کە ذەدرێت،پێ زستاًەشیاى کەلىپەلی کۆهەڵە شێىە هەهاى بە کاهپەکاى ًاو وشکستبارەکاًی الواز هەرە خێساًە لە هەًذێک
 .خێىەت جیاکردًەوەی کەلىپەلەکاًی کۆهەڵە هەروەها و گەرم زۆر بەتاًیی زۆپا،: خۆدەگرێت لە

 شێىە هەهاى بە ئاوارەبىوى هىسڵ سەر دواییەی ئەم هێرشی ئەًجاهی لە کە دەگرێت ئاهاًج ەب خێساًاًە ەوئ هاوکارییەی ئەو
 دەژیي دا کاهپەکاى ًاو لە کە خێساى،( 17,500) دا کاتێک لە دەژیي، دا شارًشیٌەکاى ًاوچە لە کە دەگرێتەوە خێساى( 8,000)

 . پێذەدرێت زستاًەیاى کەلىپەلی کۆهەڵە و شکا پارەی

( دەژیي دا شارًشیٌەکاى ًاوچە لە کە ساًیشەوەخێ 3,000 بە) ئاوارەبىو خێساًی( 15,500) عیرالییشذا، باشىوری و ًاوەڕاست لە
 .پێذەدەرێت زستاًەیاى کەلىپەلی کۆهەڵە یاخىد کاش پارەی هاوکاریی یاى

 کە هىسڵ باشىوری ی( 1 سەالهییە) کاهپی لەًاو و تۆهارکراوە کاش پارەی یارهەتیی وەرگرتٌی بۆ ًاوی کە احوذ، یازی دایکە
." بەڕێىەببەیي خۆهاى باشتر دەتىاًیي یارهەتییەوە ئەم بەهۆی ئێوە: "گىتی بارەوە ملە دەژی، بەڕێىەدەبرێت ـەوە UNHCR الیەى لە
 ."بکڕم هٌذاڵەکاى بۆ خۆراك و بەرگجلى یارهەتییەوە ئەو بەهۆی کە دایە پالًن لە"

 یچه ئیوە: "گىتی شێىە هەهاى بە ە،ـ( تەلەعفەر) ًسیک ی( هاریە ئەبى) خەڵکی کە هٌذاڵ، حەوت باوکی ابراهیوی هحـوذ
 هۆیەشەوە بەو و بىوە راىێو ەکەهاىڵها .پێیەتی پێىیستواى زۆر بەڕاستی و گرًگە زۆ ێوەئ بۆ هاوکارییە ئەم بۆیە ًییە، ىپارەها

 ."بەریي بەسەر ۆىچ زستاًە ئەم ازاًیيً ستاێئ
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 خەریکە زستاى وەرزیکە  کاتێکذا لە هاوکارییە ئەم: "گىتی پرسە بەم سەبارەت هەر عیراق بۆ UNHCR ًێردەی گێذۆ، بڕوًۆ
 شەواى گەرها پلەکاًی کە دا، عیراق کىردستاًی ویێهەر لە یبەتیتا بە ،وایە زگاربىوىڕ پەتی وەک ساًەکاىێخۆ ب دەبێتەوە ًسیک

 بیٌا لەًاو یاخىد خێىەت ەًاول ستاێئ تا کە ئەواًەیاى بۆ تایبەت بە ،کاتە سەخختریي ئەهاًە بۆ زستاى وەرزی." "دادەبەزى
 ."بەسەردەبەى ژیاى دا تەواوًەکراوەکاى

 ساڵواى ئەم هاوکارییەکاًی زۆری ەرەه بەشی دەگەیي، ئاوارەکاى ساًەێخ بە کات زووتریي بە لەوەی بیي ٌیاڵد یئەوە ٌاوێپ لە"
 لە بڕیارداًیاى بارەی لە هەبێت فرواًتریاى ئازادییەکی لێبکەیي وا خێساًەکاى ئەوەیە ئاهاًجەکە. کاشەوە پارەی لاڵبی خراوەتە

 ."دا خەرجکردًیاى پارە وییەتەکاًیئەولە

UNHCR سەربگرێت ەیهاوکاری ئەم گەیاًذًی ئەوەی هۆی بىوًە ەک دەکات ىپارەبەخشەکا ىپاسیس.   

 

 :ەب نەبک ییندەوەیپ یەتکا اتریز ییاریزان ۆب

 

 گڵەك کاڕۆڵیي

 (بەغذاد) 7286 920 780 964+ :هۆبایل

   gluck@unhcr.org :ئیوەیڵ

 

 عبذالخالك ئەهیرە

 (هەولێر) 29 37 616 772 964+: هۆبایل

  abdelkha@unhcr.org: ئیوەیڵ

 

 ئەلتەتىوز سەیف

 )بەغداد( 8468 195 780 964+ :هۆبایل

 altatooz@unhcr.org :ئیوەیڵ

 

 ڕەشیذ. هـ ڕەشیذ

 (دهۆک) 14 00 713 750 964+: هۆبایل

  rasheedr@unhcr.org: ئیوەیل
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 تکایە فۆڵۆوهاى بکەى لە:

 https://www.facebook.com/UNHCRinIraqفەیسبىوك: 

  UNHCRIraq@تویتەر: 

 unhcr_iraqئینستاگرام: 

https://www.facebook.com/UNHCRinIraq

