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کهمپٌنێکیهۆشٌاریبۆنههێشتنوتێکۆشاندژبههاسهرگٌریمنداڵ

 لهههرێمیکوردٌستانیعێڕاق

 

به اڵم دیاریده ی هاسه رگیری منداڵ، به  شێوه یه کی . ملیۆن ئافره ت که  له  ژیاندان به  منداڵی به  مێرد دراون700له جیهاندها، زیاتر له  

، به ڵکو پیاو و  له  ڕاستیدا ئه مه  ته نها کچ ناگرێته وه.  ساڵ18فه رمی پێناسه  کراوه  هاسه رگیری یان به  شێوه یه کی نا فه رمی یه کێتی پێش 

 . کچ ده گرێته وه

وه  . هاسه رگیری منداڵ ڕیگری له  ساده ترین پێداویستیه کانی ژیان ده کات وه ک خوێندین، ته ندروستی، پاراستن و گه شه کردن

له  ئه نجامدا منداڵی هاسه رگیر، بێ به شده بێت له  . الوازکردنی توانای منداڵ بۆ هه ڵبژاردنێکی  درووست و شاره زا له باره ی ژیانیدا

 .ژیانی منداڵی ته مانی هه رزه کاری، ئه مه ش کارده کاته  سه ر ئازادی که سیی و ته ندروستی ده رونی و سۆز

کیشه ی ئابوری، دابونه ریت و ته گه یشتنی هه ڵه  له  پاراستن سه به بی سه ره کین، . له گه ڵ ئه وه شدا، کچ به  شێوه یاکی زیاتر زیانی پیده گات

 . به  تایبه تی کاتێک هاژاری و جێگۆڕکێ و توندوتیژی کاریکردۆته  سه ر بارودۆخی ژیان

 000،220 ملۆن ئاواره ی ناوخۆ له  هه وڵی دۆزینه وه ی به ناگه یاکن، له گه ڵ 1ئه مه  له  هه رێمی کوردیستانیش روده دات، له  کاتێکدا 

 . بۆیه  پێویستمان به  چاالکی ده ست به  جێیه. به نابه ری سوری، که  ده نیشتونله  پارێزگآی هه ولێر و سلێمانی و دهۆک

که  پشتگیری خاڵکی عێڕاق و (UPP)ڕێکخراوی ئیتاڵی یتشرٌنیٌهکهم11ڕۆژیجٌهانیمندااڵنیکچلهبه  بۆنه ی هاتنی 

و هه رێمی کوردیستانی عێڕاق که مپینێک ده ست پێده که ن که  ئامنجی نه هێشتنی (UNCHR) ،1991کوردیستان ده کات له  ساڵی 

 2، (نیشتیمانی و جیهانی) ڕێکخراوی ناحکوی14 مانگ له  هه وڵدان و ئیش کردن به  به ژداری پێکردنی 6دوا .    هاسه رگیری مندااڵنه

کامپینی  ( به نابه ری سوری و ئاواره ی ناوخۆوکۆمه لگه  میوانداره که )حکومه ت  له  هه مووی گرنگ تر کۆمه ڵگه  توشبوه کان به خۆیان
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کۆڕوکۆبونه وه  له شێوه ی  ۆرکشۆپ و راهێنان و  هۆشیاری له  کامپه کان و ناوجه  شارنشینه کان ده ست پێده کات، وه کار ده که ین   له  

 .ڕێگه ی مامۆستاو ڕابه ری به ش و موختار و ده سته اڵت و پیاوانی ئاین و خۆبه خشه کان و داک و باوک و گه نجان

لةكوتاٌىشه)لهههردووشاریههولێركهدهكهوٌته11یتشرٌنیٌهکهمدهکرێتلهکاژمێر11له  کۆنگره یه کی ڕۆژنامه  گه ری 

رقاتىسٌهمهَولًَكونفرانسهكان ٌَ رلهبالَهخانهيههول ٌَ  قامًسَولَتانموزهفهرلهنٌزٌكهيقهاليههول

 دهوك ، نامیلکه  و پۆسته ر وکارتۆنی ئه نیمه شن که  له الیه ن ولهدهۆکدهكهوٌتههولًكونفرانسهكانلهبالهخانهيبارٌزكاي

(UPP) درووستکراوه  به  هاردوو شیوه زاری سۆرنی و بادینی و زمانی عه ره بی، که  به شێک ده بن له  کامپینه که  ده خرێنه  ڕوو. 

جێبه جێی ده کات له  بارێزگای هه ولێر و دهۆک به  یارمه تی  (UPP)کامپینه که  به شێکه  له پڕۆژه ی  په یوه ندی گشتی و زانیاری گشتی که  

(UNHCR) که  ئامانجی به  هێزتکردنی پێدانی سوودو زانیاری به  ئاوه ره کانی ناوخۆو په نابه ری سوری. 



 

 : بۆ زانیاری زیاتر تکایه  په یوه ندی بکه  به

    ئيلياس ئومسان حسي

07502121585          

elias.hassi@unponteper.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


