
 
 

 

( و نووسینگەی مادەی هۆشبەر و تاواتی نەتەوە  IOMکۆچ )یەکێتی ئەوڕوپا پاڵپشتی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی  
اق، بە ڕێگاوە بۆ بوژانەوە و پەرەپێداتی  UNODCیەکگرتووەکان ) ر

یکردتی ئەمنیەتی سنوورەکاتی عێ  ر
( دەکات بۆ بەهێ 

 ئابووری

  ٢٠٢١ی نیسان  ٢٢

 

ی مادەی هۆشبەر و تاواتی نەتەوە  ( و نووسینگەIOMبەپاڵپشتی یەکێتی ئەوڕوپا، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ ) -بەغدا 
دتی تواناکانیان لە بەڕێوەبردتی  UNODCیەکگرتووەکان ) اق لە بەرەوپێشێر ر

( هاوبەشیانکردووە لە پاڵپشتیکردتی حکومەتی عێ 
 سنووری ترێبیل( جەخت  

ی
اق لە خاڵ ر

کردن و بەرزکردنەوەی توانای حکومەتی عێ  سنوورەکان. ئەم پڕۆژە هاوبەشە )باشێی
 لەو خاڵە سنووریە، هەروەها وەگەڕخستنەوەی بازرگاتی   دەخاتە سەر 

ی
 خەڵک و کاڵ

ی
دتی الیەتی ئەمتی و جموجۆڵ بەرەوپێشێر

 خاڵە سنووریەکان و ئابووری خۆجێیە. 

ی  ٢٠١٧”باڵیۆزی یەکێتی ئەوڕوپا بە مارتن هۆیس ڕاگەیاند کە لە دوای تێکشکاندتی داعش لە  اق سەقامگێر ر
دا، حکومەتی عێ 

تی بەرقەرارکردووە وەکو پێشینەیەک بۆ ڕەخساندتی هەلومەرجەکاتی هەبووتی ئەمنیەتێیک درێژخایەن. “  خاڵە سنووریەکا
  ، یکردتی الیەتی ئەمتی ر

”یەکێتی ئەوڕوپا شانازی بەپاڵپشتیکردتی ئەم جۆرە هەوڵ و کۆششانە دەکات، سەرەڕای بەهێ 
یکردتی سنوورەکان پرۆسەکاتی خستنەسەر ڕێڕەوی سنوورەکان گەشەس ر

 ەندتی ئابووری زیاتر دەکات. “بەهێ 

اقە، ئەمەش بووەتە هۆی   ر
ملمالنت ر چەندان ساڵە کاری کردووەتە سەر کەرتی نەوت، کە کۆڵەگەی سەرەیک ئابووری عێ 

تاتی ئەردەن و سوریا و هەروەها کەمکردنەوەی هەناردەی ناوچەیش. پووکانەوە یەک  
ی
داخستتی ڕێگە وشکانیەکان بۆ وڵ

ان و زەرەر و زیانەکاتی دەرفەتە داراییەکان بوونەتە سەرچاوەکاتی رێگری و گرژیەکاتی نێوان  لەدوای یەکە ئابووریەک
کۆمەڵگەکان، ئەمەش بەتایبەتی لەنێو گەنجاندا، کە زیاتر مەتریس چەکدارکردنیان لەالیەن گروپە چەکدارەکان و  

یپێکردنیان لە تاوانە ڕێکخراوەکاتی سەرسنوورەکان  بەشداریپێکردنیان لە کار و کردەوە تاوانکاریەکان لەسەرە، لەوانەش بەشدار 
  بۆ بەدەستهێناتی پێویستیە داراییەکان. 

جموجۆڵ و بازرگاتی بەردەوایم سنوورەکان دەتوانێت هەم الیەتی ئابووری باشێی بکات و هەمیش دەرفەتەکاتی ڕەخساندتی  
ت و لەڕێگەی ئەم پرۆژەی ڕێکخراوی  هەیل کار زۆرتر بکات، ئەمەش بەهۆی هەمەجۆرکردتی سەرچاوەکاتی داهاتی 

ی
 وڵ

 سنووری  UNODC( و نووسینگەی مادەی هۆشبەر و تاواتی نەتەوە یەکگرتووەکان )IOMنێودەوڵەتی کۆچ )
ی

( کە خاڵ
ی لەگەڵ ئەردەن و  BCPترێبیل) ژ اتێر

تی ئەردەن و بەندەرێیک سێی
ی
 فەریم سنووری لەگەڵ وڵ

ی
( بەگەڕدەخاتەوە وەکو تاکە خاڵ

 سنووری ترێبیل)هەناردەکان ل
ی

اقەوە. خاڵ ر
اقەوە داخرا تا  ٢٠١٥( لە تەمموزی BCPت ر بۆ عێ  ر

تداراتی عێ 
ی
ەوە لەالیەن دەسەڵ

رێگری لە میلیشاکان بکەن لە سەپاندتی باج لەسەر ئەو بارهەڵگرانەی بەوێدا تێپەڕدەبن. هەناردەکردتی نەوت لەالیەن  
اقەوە، کە سەرچاوەی سەرەیک دابینکردتی ووزەیە بۆ  ر

بازاڕی ئەردەن، زۆر بەخراتی زیاتی بەرکەتبوو و ببووە هۆی داخستتی  عێ 
ت دا. 

ی
 سەدان کارگە و کۆمپانیا ئەردەتی و بەرزکردنەوەی رێژەی بێکاریش لەهەردوو وڵ

 
ی

( و نووسینگەی مادەی  IOMەوە, یەکێتی ئەوڕوپا پاڵپشتی هەوڵ و کۆششەکاتی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ )٢٠١٨لە ساڵ
 سنووری ترێبیل) UNODCاواتی نەتەوە یەکگرتووەکان )هۆشبەر و ت

ی
یکردتی خاڵ ر

( کەڕامە لەدیوی BCP( دەکات بۆ بەهێ 
 و هەروەها پاڵپشتیکردتی ئەم ڕێککەوتنانەی لەالیەن 

ی
ئەردەنەوە. بۆ بەرزرکردنەوەی جموجۆڵ و ئاستی ئاڵوگۆڕپێکردتی کەڵ

تەوە ئەنجامدراون، دەبێت وەبەرهێنانیش لەدیوی 
ی
 سنووری ترێبیل  هەردوو وڵ

ی
یکردتی خاڵ ر

اقی سنوورەکەوە بکرێت. بەهێ  ر
عێ 

اق لە پالتی دایە کەناڵێیک وشکاتی بنیاتبنێتەوە تا بە دەریای سوور و ئەوڕوپای   ر
لە کاتێیک گونجاو دایە لەبەرئەوەی عێ 

تەکەش بەڕووی دەرفەتی زیاتر و سەرچاوەکاتی گەشەسەندتی ئابووری دا بکاتە
ی
     وە. بگەیێنێت، هەروەها وڵ



 
 

 

( و نووسینگەی مادەی هۆشبەر و تاواتی نەتەوە  IOMبەپت ر پێویستیەکاتی حکومەت، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ )
 سنووری ترێبیل)UNODCیەکگرتووەکان )

ی
( ئەنجامدەدەن، لەوانەش: بەگەڕخستنەوەی BCP( کارە سەرەکیەکاتی خاڵ

ر و کەرستە و بەرنامەی کۆمپیوت
ەرتی تەکنییک تایبەت، مەشق و ڕاهێناتی ئامادەکراو و کارئاسانیکردتی  ژێرخان، دابینکردتی ئامێ 

، هەروەها    سنووری بۆ پاڵپشتیکردتی بەرێوەبردنێیک باشێی و بەرزکردنەوەی ئاستی سەالمەتی
ی

گفتوگۆکاتی سەبارەت بەخاڵ
ر 
تی عێ 

ی
 لە نێوان هەردوو وڵ

ی
 ئاڵوگۆڕکردتی کاڵ

ی
 اق و ئەردەن. کۆچێیک یاساتی و ڕێکخراوی خەڵک و جموجۆڵ

 

 بۆ زانیاری زیاتر, تکایە پەیوەندی بکە بە: 

اق, ئیمێڵ:  ر  کۆچ لە عێ 
 iraqpublicinfo@iom.int یەکەی زانیاری گشتی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی

 ketil.ottersen@un.org (, ئیمێڵ: UNODCنووسینگەی مادەی هۆشبەر و تاواتی نەتەوە یەکگرتووەکان )
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