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UNHCR  کوێتی لە عیراق دەکەن  سندووقیو کونسوڵی گشتیی کوێت بەدواداچوون بۆ پڕۆژەی 

لە هەرێمی کوردستانی عیراق، بە هاوبەشی لەگەڵ دکتۆر عومەر  UNHCRخاتوو مۆنیکا نۆڕۆ، ڕێکخەری کاروبارەکانی دوێنێ 

و چاودێریکردنی بەرەوپێشچوونی ی پاریزگای دهۆکیان کرد لە پێنا، کونسوڵی گشتیی دەوڵەتی کوێت لە هەولێر، سەردانکەندەری

باشترکردنی دۆخی گوزەرانی پەنابەرە سوورییەکانی  بۆ (KFAED) یی عەرەبینی ئابوورکوێتی بۆ پەرەپێداقی وسندوپڕۆژەی 

   نیشتەجێی ناو کامپەکانی هەردوو پارێزگای دهۆك و هەولێر لە هەرێمی کوردستانی عیراق. 

)خزمەتگوزارییەکانی ئاو  دۆخی پەناگەکان و ئاو و( ئامانجیەتی ی ئەمریکییەملیۆن دۆالر 01ی )ەکەبڕکە  یەها ساڵپڕۆژەی چەند

لە  لە دهۆك و هەولێر( پەنابەری سووری کە  73,000زیاتر لە ) تایبەت بە یـ (sanitation –و ئاوی خواردنەوە و ئاوەڕۆکان 

( پەناگە دەدات و چاکتریان دەکات و 1,500گەشە بە ) لە ئایندەدا پڕۆژەیە مئە .بکات یانباشترپەرەپێبدات و  دا دەژینناو پێنج کامپ

ڕووناکیی بە وزەی خۆر چەندان گڵۆپ و  ، هەروەها کەناڵیکی کراوە بنیات دەنێت و( پەناگەی نوێش دروست دەکات051)

دابینکردنی ڕووناکی  لە ڕێگەیئاستی پاراستنیش  ،و کارکردوو لە دەرەوەی پەناگەکان لە ناو کامپی دۆمیز لە دهۆك دادەمەزرێنێت

کار و پڕۆژانەی بواری بنیاتنان کە زۆر  پڕۆژەکە هەروەها پارەدەبەخشێت بەو .باشتر دەکات بۆ کاتی شەوان لەناو کامپەکاندا

کە بە  ی ترپەمپ کۆمەڵێكئاو کە بە موەلیدە کاردەکەن بە  لەپێناو چاکترکتدنی ڕێگا و بانەکان و گۆڕینی ئەو پەمپانەی ،پێویستن

، لە کاتێکدا خەریکە تەواو دەبێت دانی پەناگەکانی کامپەکانی دهۆكباشترکردن و پەرەپێکاردەکەن لە کامپەکانی هەولێر.  وزەی خۆر

          لە مانگی ئایاردا دەست پێبکەن.  کارەکانی بنیاتنان لە کامپەکانی هەولێرچاوەڕوان دەکرێت 

بەشدار دەبێت لە بەرەوپێشبردن و باشترکردنی  ،لەبەردەستدانو خزمەتگوزارییانەی ئێستا کەمکردنەوەی فشار لەسەر ئەو ژێرخان 

لەگەڵ حکوومەت وای کرد بتوانرێت ئەم  کاریگەربوونی هاوکاریی  دۆخی ژیان و گوزەرانی کۆمەڵگا لەسەر ئاستە فراوانەکەی.

   پڕۆژەیە جێبەجێبکرێت.

پاڵپشتیکردنی پەنابەرە  بە مرۆییانەی خۆی ی کوێت سوورە لەسەر پابەندبوونی، لەم بارەوە گوتی: "دەوڵەتکەندەریدکتۆر عومەر 

میری شێخ صباح ئەحمەد جابر صباح، جەنابی تییە لە دیدگای مرۆییانەی ڕێزدار پاڵپشئەم  وازدا.اسوورییەکان لە چەندان واڵتی جی

   "کانەوە سەرچاوەی گرتووە.مرۆییەە ڕێبەری کاروباردەوڵەتی کوێت و 

، تا ئێستا سێ ی خۆینەناو بەردەوام بوونی لەسەر ئەم هەڵوێستە مرۆییاێدەوڵەتی کوێت لەپگوتی: " بەردەوام بوو و دکتۆر کەندەری

وارەم کۆنفڕانسیشدا کردووە. ئێمە ئەمڕۆ سەردانی کامپی شداری لە چزکردووە و بەتە پارەبەخشەکان ساکۆنفڕانسی بۆ واڵ

 دابینکراون شچوونی ئەو خزمەتگوزارییانە ببینین کە لە الیەن سندوولی کوەیتی بۆ پەرەپێدانووە بۆ ئەوەی بەرەوپێدۆمیزمان کرد

م یەتییان دەکات و ئێمەش شانازی بەنوێنەرا UNHCRکە  بە هەماهەنگی و هاوکاریی لەگەڵ هاوبەشە نێونەتەوەییەکانمان

، کە لە الیەن بەڕێز فەرهاد ئەتڕووشیی دەکەین، هەروەها بێگومان بە پاڵپشتیی حکومەتی خۆجێیی پارێزگای دهۆك پەیوەندییەمانەوە

یە بەردەوام بێت و پڕۆژە مرۆییەکانیش و هاوکاری هیوادارین کە ئەم هاماهەنگی .گاری دهۆکەوە نوێنەرایەتی دەکرێتپارێز

ئەو کاتەی لەیرانی برا پەنابەرەکانمان، جا چ لە ناو ئەم کامپەدا بن یاخود لە هار کامپێکی دیکەدا، تا بەردەوام لە جێبەجێکردندا بن 

  "کۆتایی دێت.

سوپاس بۆ دەربڕی و گوتی: " UNHCRسوپاس و پێزانینی خۆی بۆ پەیوەندیی هاوبەشی نێوان کوێت و خاتوو مۆنیکا نۆڕۆش 

ران پەنابەری اهەزبەهۆی ئەم هاوکارییەوە . (KFAED –ابووریی عەرەبی دانی ئبانانەی )سندولی کوەیتی بۆ پەرەپێهاوکاریی میهرە

، چەندان پەناگەی نوێ و خراوپێشاتر زیو  کراوی سوودمەند دەبن کە ئەمانەن: پاراستنێکی باشترکۆمەڵێك خزمەتگوزار سووری لە
نی ژێرخا چەندان و گوزەران و هەروەها ژیان زیاتر بۆ دەرفەتی ژمارەیەك چاکترکراو،پەناگەی پەرەپێدراو و کۆمەڵێك 
" خاتوو نۆڕۆ هەروەها گوتی: "لە کاتێکدا بەخشینی پارە بۆ بەدەمەوەچوونی سوورییە تایبەت بە کامپەکان.ی بەهێزکراو

پێشکەش بە پەنابەرەکان و  رەسەرێکی درێژخایەنترچائەم هاوکارییەی کوێت پەنابەرەکانی ناو عیراق لە ئاستێکی زۆر نزم دایە، 
بۆ بگەڕێنەوە پەنابەرەکان  ئەوەیهێشتا بارودۆخەکە هاندەر و هاوکار نیە بۆ  لە ساتێکدا کەمەڵگا خانەخوێکانیان دەکات کۆ

    سووریا."
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بەدەمەوەچوونی دۆخی پەنابەرە  بۆ ەتایبەتکراو پارەیگەورەترین پارەبەخشی کەساتە تا ئەم چر دا، دەوڵەتی کوێت 8102لە ساڵی 

 سوورییەکانی ناو عیراق.
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