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ئاوارەکان باکووری -دە ساڵ شەڕ
خێا لە بنەماڵە
بێتێ
شێڵتێ و شەریکەکان داواکار پشتیوان ر
ر
ر
ڕۆژاوای سووریایان کردووە
ا
ا
کۆمەڵیەتی بێتێی شێڵتێی سوید ،لەگەڵ ڕێکخراوە کۆمەڵیەتیەکاتی ناوچەتی و نێونەتەوەتی لە باکووری ڕۆژاوای سووریا ،خوازیاری
پیشان داتی چارەسەرەکاتی کاتی بۆ سەرپەنا. ،بردنەوەسەرووی ئاسایش ،هێمنایەتی و سەروەری بۆ بنەماڵە ئاوارەکان لە ناوچەکەن
ا
ا
ی
ساڵ
تەوە ،بەڵم هێشتا ئەژمارێیک زۆرتر پێویستیان بە پشتیواتی هەیە و چاکێی کردووە2020بارودۆخی هەزاران بنەماڵەی لە
.بارودۆخەکە بەردەوام نائاساییە
خاڵێیک وەرچەرخاتی تۆقێنەرە بۆ ڕاکێشکەرترین و -نارسێت مانیکی سی وەکوو ڕێکەوتی دە ساڵ شەڕ لە سووریە دە15رێکەوتی
ا
وڵت ،لەگەڵ .وێرانکەرترین شەڕی نێوخۆتی لە ژ
مێووی ئەم دواییانەیە
کەمپ و  400زۆربەی بنەڕەت و بناغە مەدەنیەکاتی
سەرەڕای ئەوە ناوچەکە  .ڕووخاوە 2021کەس زیان پێگەیشتوو لە الفاو بەدوای بارانە توندەکان لە مانیکی یەیک 120000نزیکاتی
بابەتی مردتی تەسدیق کراو لە ڤایرووسەکە لە بنەمای ڕاپۆرتی  399بابەتی تووشبوو و  21000بوە لەگەڵ -19گێۆدەی کۆڤیدی
دەرسەس سنووردار بە تاقیکاریەکان و کەلSCD.
دار بە پاراستنی شەخیس ،بارودۆخەکەی بۆ زۆربەی ئەو وپەیل پێوەندی
ڕ
ا
.بنەماڵنە کە لەوێ ژیان بەسەر دەبەن یان دیانەوێت بگەڕێنەوە بۆ ناوچەکە ،دژوارتر کردووە
ا
ملوێن کەس  ،2.7شەڕی باکووری ڕۆژئاوای سووریا ملوێنان کەس دیکەی لە ناوچەکە ئاوارە کرد و بە کۆی 2019لە ساڵی
.پێویستیان بە یارمەتی مرۆڤ دۆستانە بوو
ا
.بەڵم پێداویستیەکان زۆرترە
تۆفانەکاتی .دانزۆربەی ئەوانە لە نێو خێوەت -ملوێن کەس لە باکووری سووریا لە سەرپەنا نائاساییەکان ژیان بەسەری دەبەن1.6
 .بێسەرپەنا کرد -دیسانەوە  -کەس ئاوارە و  142000خەیوەتی لەناوبرد و 25000ئەم دواییانە لە ماوەی چەند ڕۆژدا
ا
هەوڵ خۆمان بۆ پشتیواتی لە خەڵیک سووریا کە بۆ ماوەی دەیان ساڵە لە .بار و دۆخەکە زۆر دژوارە-
ی
هەموومان دەتی هەموو
یووهان کاڕڵسۆن ،بەڕێوەبەری بێتێی  .ئێمە داوا لە کۆمەڵگای جیهاتی دەکەین کە لە سەر سووریا چڕ ببنەوە.نێوان شەڕدان ،بدەین
ا
دەرەکان ،ڕێکخراوە کۆمەڵیەتیەکاتی ناوچەتی و نێونەتەوەتی دەتی بۆ بردنەوە سەرووی شێڵتێی دەڵێت ،دەوڵەتەکان ،یارمەتی
.ئاسایش و پاراستنی ئاوارەکاتی سووریا هاوکاری بکەن تاکوو ئەم شەڕە کۆتاتی تی بێت
ا
ی
بەڕێوەبردت
ساڵ 6700لە ڕێگای
ی
ن30000کەم  ،التی 2020بێتێی شێڵتێی لە
تر و باشێی بۆ تر ،تایبەتی سووری بە شوێنێیک هێم ی
ژ
دەرسەسیان هەبووە
بەس تایبەتی بۆ ویستگەی تەندرووسنی کۆڤیدی . 52ژیان
ی
لە ناوەندێیک  19یەکینە لە ئەم یەکینانە وەکوو
ڕ
 .نەخوەش لە خۆدەگرێت 260ئەم ناوەندە بڕی .پزیشیک کە لە دەرەوەی ئێدلێب لە باکووری ڕۆژاوای سووریایە ،دانراوە
لە ڕێگای ڕاهینان لە ڕێگار دوورەوە یان .یک سەرەیک بووەگەیشتی بە ئامادەکردتی خێای کەمپەکان بۆ شەریکەکان بابەتیدەست تی
بستلە ئەو شوێنەدا ،ئەندازیاراتی بێتێی شێڵتێی یارمەتیان بە پرۆسەی بەسەریەک
ی
دا کردووە تاکوو پرۆسەکە خێاتر بێت بۆ
.دا ساز بکەن سەرپەنا له روژێک100ئەوەی کە شەریکەکاتی ئەو هێی ئەوەیا هەبێت تاکوو
ا
یارمەت
ی
دەرەکان و ڕێکخراوەی پەنابەراتی ئەنجۆمەتی دوڵەتە یەکگرتووەکان ،ئەم ئامادەکرانە لە ڕێگای پشتیواتی دڵوایانە لەالیەن
ا
داتی مەرام ،ئەنجۆمەتی دامەزراوەی یارمەتیدەران و پەرەتی:هەروەها ڕێکخراوە کومەڵیەتیە ناوچەییەکان بەڕێوە چووە
 ،.ڕێکخراوەی بناغە و دامەزراوەی وەتەنATAAیارمەتیدەراتی مرۆڤ دۆستانەی
ئەم سەرپەنایانە جگە لە دابتی کردتی سەرپەنا ،سەروەری و  .بڕوام هەیە کە کاتی ئەوە هاتووە کە ئیدی خەیوەت بەکار نەهێنتی-
دا بەرەو چاک بوون دەڕوات و کاتی ئەوە گەیشتووە کە کۆمەڵگای مرۆڤ بارودۆخەکە لە جیهان.پاراستنیش بە ئەوان ئەدات
داتی مەرامی یاکێان شیشاکیل ،بەڕێوەبەری دامەزراوەی یارمەتی و پەرەتی”.دۆست لە دەرەوەی چوارچێوەکان بێی بکاتەوە
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ا
ماڵ کاتی نوێ-
خاتوو ئێم حەمدان ،ژنێکە کە لە بێتێی !دا هەسنی ئاسایش ،پاراستی و ڕەحنی دەکەم شوکر بۆ خودا ئێستا لە ی
و گوتی هیوادارم کە شێڵتێی لە کەمنی ئاوارەکاتی نێوخۆتی لە پارێزگای ئێدلێب لە باکووری ڕۆژاوای سووریادا ژیان بەسەر دەبات ،ئه
.خوشک و برا ئاوارەکانیش هەروەها دەرفەتی وەرگرتنی بێتێی شێڵتێ ،هەمان سەرپەناێک کە من وەرم گرتووەیان ببێت
راستیەکان سەبارەت بە بێتێی شێڵتێی
ئاساییس زۆرتر دەکەن81%
ژ ی
 .لە ژنان لە بێتێی شێڵتێدا هەست بە
سەرپەناکان توانای ئەوەیان هەیە کە بە تی پێداویستیەکان و بوارە جیاوازەکان :ڕێکخستنی خێا و پێوانە کراتی ئاسان
.بەخی بکرێنبگۆڕدرێت و لە پێوانەی شیاودا خی
بێتێی شێڵتێی بۆ ماوەی چەند ساڵ بەردەوام دەبێت و پاراستنێیک باشێیان لە بەرامبەر بە هۆکارەکاتی :رەسەری درێژە خایەنچا
 .بە کەرەسە بیناسازیەکاتی ناوچەکە چاک دەکرێنەوە و بە ڕۆژ دەکرێنەوە.وهەوا دابتی دەکاتکەش
ا
ش و سنووری شەخیس بۆ ژنان و منداڵن پیشان ئەدات:سنووری شەخیس و پاراستی
بێتێی شێڵتێی ئاستێیک بەرز لە ئاسای ی
بێتێی شێڵتێی لەالیەن ئەو ڕێکخراوانە کە سەر بە دەوڵەت نتی لە نێو ناوچەکە بۆ ئەو شوێنانە کە ئاوارەکان :پیشنیار دراو
تلەوانەیە زۆرتر لە یەک ساڵ لەوێ
دا بمێننەوە پیشنیار دەکرێ ی
 ،شەریکێیک بە ئەزمووتی درێژ لە بواری مرۆڤ دۆستان ،نوێنەرایەتی ACT Tradeبێتێی شێڵتێی لە تورکیا و سووریا لەالیەن
لە ڕێگای ئەم شەریک بوونەدا ،بێتێی شێڵتێی ناوچەێک بە لەبەرچاو گرتنی زۆرەوە پیشان ئەدات تاکوو پێداویستیە .دەکرێت
.تایبەتیەکاتی هەر ڕێکخراوەێک دابتی بکات
بینەر و بیسەراتی میدیاکان
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سەبارەت بە بێتێی شێڵتێی
ا
ڕاسپێدراوەی ئێمە  .پرۆژەێیک مرۆڤ دۆستانە و کۆمپانیاێیک کۆمەڵیەتی نیشتەخی لە ئێستۆکهۆڵیم سویدەRHU ABبێتێی شێڵتێی
ئەمەیە کە ژیاتی ئەو کەسانەی کە شوێنی مانەوەیان نییە بە دابتی کردتی سەرپەنای کاتی بەقازانج و ژیانێیک باش و هێمن ل
ا
ساڵ .دا ،باشێی بکەیندەرەوەی ماڵ
ی
و ئەژەنیس پەنابەراتی ڕێکخراوەی  Ikeaبە هاوکاری دامەزراوەی  2010ئەم پرۆژەیە لە
ا
ا
ساڵ .کرد دەسنی تی)(UNHCRنەتەوەکان ،نوێنەری باڵی پەنابەراتی ڕێکخراوەی نەتەوە یەکگرتووەکان
ی
 ،ئێمە زۆرتر لە  2015لە
ا
لەم ڕۆژانەدا ،ئەوان نە .دا ڕادەست کردووە لە هەموو جیهان وڵت 60سەرپەنامان بۆ کەمپەکاتی پەنابەران لە زۆرتر لە 60000
تەنیا بۆ شوێنی نیشتەخی بووتی کات ،بەڵکوو وەکوو نەخوەشخانە ،قوتابخانە و بنەڕەت و بناخەکاتی پێشکەوتنی کۆمەڵگا بەکار
.دەهێێێن
ی
وێنەکان خوارەوە بکەن
چاو لە

