
 بۆ IOMرێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ ) 
ی

اق ڕێککەوتننامەی هاوکاری و هەماهەنگ ر
یەتی حکومەتی عێ 

ا
( و وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵ

دی واژۆدەکەن  ی ر
 پاڵپشتیکردتی جێبەجێکردتی یاسای ڕزگاربوواتی ئێ 

 
ینی یەکەم دا، بەڕێوەبەرایەتی گشنی کاروباری ١٠لە -بەغدا اق -ڕزگاربووانی تشر ر

یەتی حکومەتی عێ 
ا
ی سەر بەوەزارەتی کاروکاروباری کۆمەڵ

دییەلن ر پاڵپشتیکردتی جێبەجێکردتی    واژۆکرد کە ئامانج دا  (  IOMڕێککەتننامەیەکیان لەگەڵ ڕێکخراوی ) ی ر
 کە  (YSL)  یاسای ڕزگاربوواتی ئێ 

 دەرچووە.   ٢٠٢١لە 
 

( دی  ی ر
ئێ  داراتی و جۆرەکاتی دیکەی  YSLیاسای ڕزگاربوواتی   ماددی و 

پاڵپشنی پێداتی  بۆ  داڕشتووە  تا ( چوارچێوەیەیک کاری  باری   پاڵپشنی 
 ڕزگاربوواتی ژێردەسنی داعش ڕاستبکاتەوە بەهۆی  

ی
دی، شەبەک، و مەسییح السەنگ ی ر

ئەو کارەستانە و دڕەندەییەی بەرانبەر بە کۆمەڵگەی ئێ 
اق، کۆمەڵگەی مەدەتی و ڕێ ر

اق ئەنجامیان دا. ئەگەرچی لەمبارەیەوە بەرەپێشچوون هەبووە لەالیەن حکومەتی عێ  ر
کخراوە  و تورکمانەکاتی عێ 

م لەگەڵ ئەمانەشدا ڕزگاربووان بەردەوام لە دۆخێک دا 
ا
 .  کە پێویستییەیک گەورەیان بە پاڵپشتیکردنەن  نێودەوڵەتییەکانەوە، بەڵ

 
لەڕێگەی   دەرکردووە  دی  ی ر

ئێ  ڕزگاربوواتی  یاسای  جێبەجێکردتی  ڕاسپاردەی  و  فەرمان  و بەڕێوەبەرایەتییەکە  قەرەبووکردنەوەی کەسنر 
دادتی  ڕێککاری  بۆ گرتنەبەری   

ی
یاساییەکان  ئەنجامداتی هەماهەنگ مافە  انەوە  ڕ ر

چارەسەرکردتی    و گێ  داعش بۆ  جینۆسایدەی  و  تاوان  ئەو 
 ئەنجایم دا.  بەرانبەر بە مرۆڤایەتی 

 
( ڕێکخراوی  ڕێککەوتنەدا،  ئەم  تواناکاتی  IOMلەچوارچێوەی  یکردتی  ر

بەهێ  بۆ  دەکات  ئەنجامداتی کاروچاالکییەکان  پاڵپشنی  اق  ر
عێ  لە   )

انا، بەڕێوەبەرایەتییەکە و جێبەجێکردتی فەرمان و ڕاسپاردەکاتی بەڕێوەبەرایەتییەکە لەالیەن خودی خۆیەوە، ئەمانەش لەڕێگەی بنیاتناتی تو 
بەهۆیانەوە ئامراز کە  و  پێداتی کەرەستە  تەکنیگ و هونەری،  بتوانێت    ڕێنماتی  بەو بەڕێوەبەرایەتیە  بگات، دەسنی  بە ڕزگاربووان  دەسنی 

تیان بگات. هەروەها هەردوو الیەتی واژۆکەری ڕێککەوتننامەکە پابەند دەبن بە  
ا
کۆمەڵگەیانەی کە زیانیان بەرکەتووە و بە کۆی گشنی هاوڵ

ی بە   بوارەکاتی  پیادەکردتی  لە ڵوگۆڕپێکردتی زانیاری و کەساتی پسپۆڕ ئا انەوە و گەیشتی ڕ ر
ڕانەوەی مافە یاساییەکان و مافەکاتی گێ  ر

چارەسەری گێ 
 مرۆڤ.  

 
بەڕێوەبەرایەتییە و ڕێکخراوی واژۆکردتی ئەم ڕێککەوتننامەیەش هاوکات و تەریبە لەگەڵ لەنزیکەوە هاوبەشیکردتی پێشووتر کە لەنێوان ئەم  

(IOM انەوە لەچوارچێوەی ڕ ر
دی )ی( دا هەبووە لە چۆنیەتی پێشکەشکرتی بە پڕۆسەی ماف گێ  ی ر

 ( دا.  YSLاسای ڕزگاربوواتی ئێ 
 

دەی گشنی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ ) ر
اق، بەڕێز جۆرچی گیگاوریIOMبەرپرس و نێ  ر

اق هەر IOMگوتی "ڕێکخراوی )،  ( لە عێ  ر
( لە عێ 

پڕۆسەیەی کە پاب ئەو  پاڵپشتیکردتی  بۆ  بەڕێوەبەرایەتییە  ئەم  و  یەتی 
ا
وەزارەتی کارو کاروباری کۆمەڵ لەگەڵ  بە کارکردن  دەمێنێـەوە  ەند 

انەوەیان بگەن   چارەسەرەکردتی کۆسنی دەرووتی ڕزگاربوواتی  ڕ ر
کردووەتە چەقی کارەکاتی و یارمەتی ڕزگاربووان دەدات بە مافە یاساییەکاتی گێ 

یک ڕێکوپێک لەکاتی گونجاو و ماوەی دیاریکراوی خۆی دا. تا ئێستاش چەندان ڕزگاربوو هەر لە ئاوارەتی درێژخایەن دا ماونەتەوە، بەشێوەیە
ی  نتر  خۆیان گەڕاونەتەوە زۆر لەوانەی کە لە ئاوارەتی دا ماونەتەوە باشێی

ا
. بە بەنیاتناتی توانا هەم  ئەو ڕزگاربووانەشر کە بۆ سەرماڵ و حاڵ

ی بگەینە چارەسەرە هەمیشەییەکان بۆ ئەو ڕزگاربووانەی کە لەسەر ئا ، بەیەکەوە دەتوانتر سنی خۆجن ر و هەمیش لەسەر ئاسنی نیشتیماتی
 ". بەهۆی ئاوارەبوونەوە زیانیان بەرکەوتووە

 
ی -کاروباری ڕزگاربووان  بەڕێز سەراب ئیلیاس، بەڕێوەبەری گشنی بەڕێوەبەرایەتییەکە گوتی "لە ئێستا دا، ئێمە وەک بەڕێوەبەرایەتی گشنی 

ی بە هەماهەن  یەتی خۆشحاڵتر
ا
لەبەرئەوەی یاساکە دەرچووە    (. IOMگیکردن و هاوکاری ڕێکخراوی )سەر بە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵ

خول و ڕاهێنان کردنەوەی  (یش پاڵپشنی بەڕێوەبەرایەتییەکەمان دەکات لەڕێگەی پێداتی پسپۆڕی هونەری،  IOMو بەردەستە، ڕێکخراوی )
( کۆچ  نێودەوڵەتی  ڕێکخراوی  پاڵپشتییەکاتی  ئەگەر   . لۆجسنی پاڵپشنی  و  پێداویسنی  و  کەرەستە  ئەوا IOMو  نەبووایە،   )

دی )بەڕێوەبەرایەتییەکەمان ئەو بەرەوپێشچوونەی لە جێبەجێکردتی یا ی ر
. بەهیوای ئەوەین YSLسای ڕزگاربوواتی ئێ  ( دا بەخۆیەوە نەدەبینی

 و پاڵپشتیانەی ڕێکخراوی )
ی

 . "بەردەوام بێت هەر  ( لە داهاتووش دا IOMکە ئەو هاوکاری و هەماهەنگ
 

لەڕێگەی   دەتوانن  داواکاری ڕزگاربووان  )  پێشکەشکردتی  دی  ی ر
ئێ  ڕزگاربوواتی  یاسای  فۆڕیم  YSLسوودمەندی  ناردتی  بە  ئەمەش  بن،  دا   )

لەڕێگەی   داواکاری ڕاستەوخۆ  یەتی پێشکەشکردتی 
ا
ئۆنڵ ئنیتەرنێنی و   

ا
لەڕێگەی    پۆڕتاڵ یان  ڕێکخستنی چاوپێکەوتنی بەڕێوەبەرایەتییەکە، 

ی سەرەیک بەڕێوەبەرایەتییەکە لە شاری موسڵ، یا خود سەردانیکردتی هەرلقێک و نووسینگەیەیک بەڕێوەبەرایەتییەکە لە نووسینگە  کەش
 . نلە شوێنەکاتی دیکە، ئینجا لەکاتی چاوپێکەوتنەکە فۆڕیم پێشکەشکردتی داواکارییەکە پێشکەش بکە

 

https://iraq.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1316/files/press_release/file/kurdish-iom-commends-government-of-iraqs-adoption-of-momentous-law-on-yazidi-female-survivors.pdf
https://iraq.iom.int/stories/what-comes-after
https://www.youtube.com/watch?v=QfoDfQWwErE
https://ysl.ur.gov.iq/?fbclid=IwAR1QTzlR-wButX7yzLHkrGBE3qbw6q2pLKSDpuCOiCPyWUjIC1Dzd8jvrTk
https://www.youtube.com/watch?v=6ARuIcl4gYU
https://www.youtube.com/watch?v=6ARuIcl4gYU


ڕێکخرا زانیاری گشنی  بەشر  بە  پەیوەندی  تکایە  زیاتر،  زانیاری  )بۆ  نێودەوڵەتی کۆچ   IOMوی 
ا

ئیمێڵ لەڕێگەی  بکە  وە  اق  ر
عێ  لە   )

iraqpublicinfo@iom.int   .ەوە 
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