
 

                          

 

 عێراق  لە سوری پەنابەرانی  ژمارەی بوونی  زیاد
 

 لە یەکگرتووەکان  نەتەوە گشتی  سکرتێری  تایبەتی نوێنەری  پالسخارت-هێنیس جێنین اتوو خ ٢٠١٩ یەکەمی تشرینی ی٢٤ ،  دهۆک

 و دهۆک پارێزگای سنووری  دەکەوێتە کەمپە ئەم .کرد بەردەڕەش ی  کەمپی سەردانی ٢٠١٩ یەکەمی تشرینی  ی٢٣ چوارشەممە دوێنێ   عێراق

 . دێن لەسوریاوە پەنەبارانەی ئەو میوانداریکردنی بۆ کردۆتەوە دەرگاکانی بارەدوو 

  

 هەروەها  و  بەردەڕەش  بۆ  پەنابەرەکان   جوڵەی  لە  کردوویانە  کردنەی  ئاسانکاری   ئەو  بۆ   کرد  دەسەاڵتدارانی  سوپاس ی   پالسخارت-هێنیس  خاتوو 

 بەدرێژایی ، کرد گەورەیان  یەکجار کۆششێکی ئەوان " وتی مەبەستە ئەم بۆ و مرۆیی وەاڵمدانەوەی تیمی  کارەکانی لە  کرد دەستخۆشیش ی

 . "پێیەتی پێویستیان  زۆر ئەوانەی بۆ یارمەتییەکان  پێشکەشکردنی بۆ دەکرد کاریان  کات

  

 توانای ەوپەڕی ئ دەگاتە کەمپەکە زووانەش بەم و لەهەڵکشانە ڕوو پەنابەران  ژمارەی " وتی و دەڕبڕی  گەورەی نیگەرانییەکی ئەو هەروەها

  ."نێودەوڵەتی پشتگیریی بە هەیە زۆریش ئێجگار پێویستییەکی . پەنابەر ١١٠٠٠ لە بریتییە کە وەرگرتنی 

  
 دوو  ڕابردوو  ڕۆژی  چوار لە کەمپەکە دانیشتوانی ژمارەی ، زۆریش ئێجگار ژمارەی بە و رۆژانە شێوەیەکی بە نوێ  پەنابەری  گەیشتنی  بە

  نەتەوە بە سەر پەنابەرانی بااڵی کۆمسیۆنی .دەگرێت خۆ لە کەس ١٠٠٠٠ نزیکەی کەمپەکە ئێستاش و کردووە زیادی بەرامبەر
 کەرەستەی و چادر لە بریتین کە دەکەن شکەشپێ بەردەڕەش کامپی لە سەرەکی خزمەتگوزاری  هاوبەشیکارانی و یەکگرتووەکان

 فراوانکردنی بۆ  کاردەکرێت خاوێنی. و پاک پێداویستییەکانی و پەتو و ڕایەخ وەکو بنەرەتی فریاگوزاری  پەلی  و کەل و خۆراکی
 و نخۆشت و ئاو بە بگات دەستیان ئەوەی بۆ  بڕەخسێ گەیشتووەکان تازە پەنابەرە هەموو بۆ  دەرفەت ئەوەی بۆ  شوێنەکان

  و نیە لەگەڵ  کەسیان کە مندااڵنەش ئەو بۆ  دەکرێت دابین خۆپاراستن و تەندروستی چاودێری  خزمەتگوزاری  ئاودەستەکان.
 و خزم پەنابەرانەی بەو دەدرێت ڕیگاش . تایبەتیش پێداویستی خاوەن  کەسانی بۆ  هەروەها و دابراون  کاریان و کەس لە یانیش

  تۆمارکردن. پرۆسەی دوای ئەویش الیان بچنە کە ننیشتەجێ کوردستان هەرێمی لە کەسیان

  

  لە هەبوو سەرەکییان ڕۆڵێکی کوردستان هەرێمی دەسەاڵتدارانی وتی" پەنابەران بااڵی کۆمسیۆنی نوێنەری  غەرایبە ئەیمەن بەڕێز
 ڕێرەوی  سەیری  ئەگەر وو،نەب ئاسان  ئاوا هەر بابەتەکە خێراکانیان. پێداویستییە دابینکردنی و پەنابەرانە ئەم کردنی پێشوازی 
  لە کردن پێشوازی  بۆ  هەیە تر خێوەتگای دروستکردنی و دەستنیشانکردن  بە زۆرمان پێویستییەکی ئێمە بکەین، هاتووان

    تر." خەڵکانی

 
  

  gghattass@un.or  ئیمێلی به   تاسغه میرسه ڕێزبه )یونامی( بێژیته و یاندنراگه  ینوسینگه رپرسیبه به نبكه ندییوهپه تكایه زیاتر زانیاریی بۆ

 ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١ فۆنیلهته ژماره به یانیش ginformation@un.or-unami نیا
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