
 ن لھ توندڕەوریی توندوتیژ لھ موسڵ و تھلھعفھر ڕاگھیھنرا  ێكردڕێگرخۆجێی پالنی 
 

، حکوومھتی خۆجێیی نھینھوا بھ شێوەیھکی فھرمی پالنھکانی کارکردنی بۆ  ۲۰۲۳ئاداری   ۱ھوتی كلھ ڕێ –موسڵ 
تھلھعفھر ڕاگھیاند. مھراسیمھکھ لھ  ڕووبھڕووبوونھوەی توندڕەویی توندوتیژ لھ ڕۆژئاوا و باشووری موسڵ و ناوەندی 

  ۆبمھنھھجێک داڕێژرا تێیدا ئھو شوێنھی کھ لھژێر داگیرکاریی داعشدا ھھمان زانکۆی موسڵ بھڕێوە چوو، 
 . یژتوندوت یڕەویتوند لھسھر  ھقوتابخان ھمھنیت �نیمندا ھروەردەکردنیپ

 
 و ھینھوان ێزگایو پار یشتمانین دارانیەسھ�تد ھگھڵورد ل ڕاوێژکاری ھبداڕێژراون  ڕابردوودا ڵیسا ەیماو ھلپالنھکان 

  ھشیھاوبھو ب ێراقع  ھل  ۆچک ێودەوڵھتین ڕێکخراوی ڵپشتیپا ھب ۆمھڵگا،ک ھیوەندیدارەکانیپ یھنھو ال ھدەنیم ۆمھڵگھیک
 ھترسیم ھک ەکاتد یاریدانھ ھرەکییس ۆکارەو ھ ھ رڵنپا. ھھر یھک لھ پالنھکان ئھو یشتمانین یشیئاسا ڕاوێژکاری  ھگھڵل

  یبھتمھندیھکانیتا ھپێیب و بنیات دەنێن ۆڕاگریخدیاری دەکات کھ  شنھێشنیارەپئھو و   ەکھند یادز یژتوندوت  ڕەویتوند
   داڕێژراون. ھۆکارەکان

 
  وتی:ڕێزدار عھلی عومھر، بھرپرسی لێژنھی الوەکیی ڕووبھڕووبوونھوەی  توندڕەویی توندوتیژ لھ پارێزگای نھینھوا گ

لھسھر  ی ئێمھ “ڕۆڵی حکومھت ئامادەکردنی ژێرخانی پێویستھ بۆ پاراستنی کۆمھڵگا لھ توندڕەوی توندوتیژ. سھرنج
  )تیرۆر  ۆھ خوشكھ ر بگ ری ەبێتھد ھکستراتیژی نیشتمانی بۆ بھرەنگاربوونھوەی توندڕەوی توندوتیژی (جێبھجێکردنی 

بھ گھنجان و ژنان. ھھروەھا پێویستھ سھرنجمان   ت یبھتا یدانیگرنگ کۆمھڵگادا، بھ دەبێت لھ نێوان ھھموو چین و توێژەکانی 
. ئێمھ یھکھتیفرەچھشنییھ کھ پارێزگای نھینھوا جوان دەکاتئھوەی کۆمھ�یھتی بێت، چونکھ  یھکگرتووییلھسھر 

 ”. ڕابردوو  ڕۆژانی ەکو ھرھئاواتھخوازین کۆمھڵگھیھکی یھکگرتوو بین، 
 
 خۆجێییانھ ىپالنھ  ھم: "بیاند ڕایگھ یگاوریگ  گیۆرگی ھڕێز ب ێراق،ع ھل ۆچک ێودەوڵھتین کخراویڕێ نێردەی ھرۆکیس
  ھوڵھ ھدەبینین کھ ۆمان  خبھ چاوی ئێمھ  – ڕابگھیھنرێن �تداو ھرانسھری س  ھل ھکپالنن   ێس ینیھکھم، کھ رکرناک
ڕووبھڕووبوونھوەی کاریگھربوونی پرۆژەکانی  یلیکل خۆجێیپالندانانی  ھڕاستیدا،لبھرھھمیان دەبێت.  ھکۆمھڵھکانمانب

 ڕووبھڕووی ھکواقیع و ھھلومھرجھ تایبھتانھوە ھھڵبقوڵێت  م لھ ھو�نھھ ھمئوا دەکات  ھک ھوەیئ. ەیژتوندوت  ڕەویتوند
 ."خۆجێییبریتییھ لھ پالندانانی  ەبنھوەد ێراقع کۆمھڵگھ ھھمھچھشنھکانی

 
 ھرتاسھریسلھخۆگرتنی بنھ ماى لھسھر و  نیرگشتگ ن  ڕێژراودا ى  ێژینھوەتو ھمایبن ھسھرل کارکردن پالنانھی ئھم

بھدیھێنانی ئھو   ھ ل بنکھ ڕاستھوخۆ یارمھتیدەر  ك ێوازێشیھکسانیی جێندەر و مافھکانی مرۆڤ داڕێژراون و  و ۆمھڵگاک
ھ گ ری ەبێتھد ھک یژیتوندوت  ندڕەویتو ھرەنگاربوونھوەیب ۆب ێراقداع ھتیحکوم یشتمانین یژیسترات ھل ھک ھیئامانجان

 . ەھاتوو یرۆردات ۆب خوشكھ ر
 

بھرپرسانی حکومی لھسھر ئاستی قھزا و ناحیھ و پارێزگاکان، نوێنھرانی زانکۆی موسڵ و کۆمھڵگھی  لھ مھراسیمھکھدا کھ 
لھ   ھھ ر یھ كلھ  ەی توندڕەویی توندوتیژبھرەنگاربوونھو خۆجێیی دامھزراندنی دوو لیژنھی  تێیدا ئامادە بوون، مھدەنی

بھشێوەیھکی   لھ ماوەی بیست ساڵی ڕابردووداکھ ئھم دوو ناوچھیھ ھھردووکیان  – ڕاگھیھندرا موسڵ و تھلعھفھر  ىھزاکانق
بھرپرسیار   خۆجێیھ كان  . لیژنھ لژی و توندڕەویيسھرەکیی لھالیھن گرووپھ توندڕەوەکانھوە کرابوونھ ئامانجی توندوت

لھ قھزاکانی خۆیان، بھ پشتیوانی تھکنیکی و تواناسازی لھالیھن   خۆجێییدەبن لھ جێبھجێکردنی پالنھکانی کارکردنی 
 ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچ لھ عێراق.  

 
و  ب�وھرب ێرانکارییو ھکۆمھڵ،ب ەبوونیئاوار ھوانھل ھبووە،ھ  ێراقداع ھل ەساتبارانھیکار یگھرییکار یژیتوندوت  ڕەویتوند
  ۆچیک ھڕەتییھکانیبن ۆکارەھ ەسھرکردنیچار ۆب ھوڵھکانیھ ھل ھشێکب ەک. وۆمھ�یھتییھکانک لێکترازانھ ڵبوونھوەیقوو

 ۆمھڵگاک ھواویتلھخۆگرتنی  ڕێبازێکی ھک ێراقع ھتیحکوم یوانیکردنیپشت ھب  ھندەپاب ۆچک ێودەوڵھتین  ڕێکخراوی ڕێک،نا
و  توندوتۆڵ ێژینھوەیھکیتولھژێر ڕۆشنایی  ەکات،د ھیڕەوپ رەوەیی توندوتیژدبھرەنگاربوونھوەی تون ۆب ھتحکوم ھواویو ت

 کھ لھسھر بنھمای گشتاندنی پرەنسیپھکانی یھکسانیی جێندەر و مافھکانی مرۆڤ داڕێژراون.  ێشکھوتووپ
 

 بۆ زانیاریی زیاتر پھیوەندی بکھ بھ:  
 iraqpublicinfo@iom.int  ی کۆچ لھ عێراق بھشی زانیاریی گشتیی ڕێکخراوی نێودەوڵھت

mailto:iraqpublicinfo@iom.int

