
 
 

 

پی 
ا
اق دا، ناوچەی ڕۆژهەڵ ر

وو تۆماردەکات لە عێ  ژ ر
وۆرکشۆپی پێشەنگ بۆ کەساپی خاوەن پێداویستی تایبەت مێ 

 ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا 

ینی دووەم  ١٦  ٢٠٢١تشر

ر 
تانەی کە -هەولێ 

ا
اق یەکێکە لەو وڵ ر

گەورەترین و بەرزترین ژمارەی کەسانی خاوەن پێداویسنی تایبەنی هەیە.    لە جیهاندا، عێ 
اق دا بەردەوام داوای ئەوەیان   ر

کەسانی خاوەن پێداویسنی تایبەت و ئەو ڕێکخراوانەشر کە نوێنەرایەتیان دەکەن لە عێ 
نسەکانی گەشەپێدان. لەگەڵ لێدەکرێت کە داکۆیک لە مافەکانیان بکرێت لەبەرانبەر حکومەت و ئاژانسە مرۆییەکان و ئاژا

اق دا تا   ر
ئەوەشدا، ژمارەیەک دەرفەنی کەم و سنووردار بۆ کەسانی خاوەن پێداویسنی تایبەت هەبووە لە پارێزگا جیاوازەکانی عێ 

ی بدات بۆ مافەکانیان ر
 .برەو بە تێگەیشتنێیک گشتگێر و بەهێ 

، هاوپەیمانی  (IDA) ودەوڵەنی کەمئەندامانبە هاوبەشر لەگەڵ هاوپەیمانی نێ (IOM) ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ 
اق ر

، ڕێکخراوی عەرەنی خاوەن پێداویستییە تایبەتەکان هەڵسا بە ڕێکخستنی بابەنی   (IADO) ڕێکخراوەکانی کەمئەندامان لە عێ 
انی  پەیماننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مافەکانی کەس- مەشق و ڕاهێنانی لەسەر * ئامانجەکانی گەشەپێدانی بەردەوام ١

ر لە  (CRP-SDGs) خاوەن پێداویسنی تایبەت
ی مەشق و ڕاهێنانی    ١٦تا  ٩لە شاری هەولێ  ینی دووەم، کە ئەمە یەکەمیر تشر

نی ناوەڕاست و  
ا
وتەسەلە لەسەر ئاسنی ناوچەی ڕۆژهەڵ ر

 وۆرکشۆنی چڕو پڕی تێ 
ی اق دا و یەکەمیر ر

تایبەنی لەم جۆرەیە لە عێ 
 .دا (MENA) باکووری ئەفریقیا

وتەسەیل ئامانجەکانی گەشەپێدانی بەردەواموۆرکشۆنی  ر
پەیماننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مافەکانی کەسانی  -چڕو پڕی تێ 

بەشر چڕوپڕی بنیاتنانی توانایە. ئەم وۆرکشۆپە پاڵپشنی کەسانی خاوەن پێداویسنی   ٣خاوەن پێداویسنی تایبەت، وۆرکشۆپێیک 
لە هەموو مافەکانی کەسانی خاوەن پیداویسنی تایبەت بکەن لە چوارچێوەی  تایبەت دەکات تا بە شێوەیەیک گشتگێر داکۆیک 

 .مافەکانی مرۆڤ دا

اق، گونی "دوای چەندان ساڵ چاوەڕوانی لە   ر
، سەرۆیک هاوپەیمانی ڕێکخراوەکانی کەمئەندامان لە عێ  مۆفەق خەفاجی

وتەس ر
ەیل کەسانی خاوەن پێداویسنی تایبەت لە  دۆزینەوەی بەخشەران بۆ پاڵپشتیکردنی بەجێگەیاندنی پڕۆژەی چڕو پڕی تێ 

اق دا، لە کۆتاییدا خەونەکەمان هاتەدی!  ر
اق    ١٠٨عێ  ر

کاندید و بەربژێری خاوەن پێداویسنی تایبەنی جیاواز لەسەرتاسەری عێ 
وتەسەیل کەسانی خاوەن پێداویسنی تایبەت دەرفەتێیک گەورەی ر

ە  دا داوایان پێشکەشکرد. بەجێگەیاندنی پڕۆژەی چڕو پڕی تێ 
اق دا ر

دنی تواناکانی داکۆکیکردن لە کەسانی خاوەن پیداویسنی تایبەت لە عێ   ".بۆ بەرەوپێشێی

ێردران لەسەرانسەری  23 ر اق دا.    ١٢بەشداربوو کە خاوەن پێداویسنی جۆراجۆر بوون و ئەزموونداربوون هەڵێی ر
پارێزگا لە عێ 

وتەسەیل ر
کەسانی خاوەن پێداویسنی تایبەت کرا بۆ دڵنیابوونەوە    پەیڕەوی پێوەرە جیهانییەکانی کولێنی پڕۆژەی چڕوپڕی تێ 

لەوەی کە هەموو بەشداربووان یه ئەو گروپ و کەمینانەی کە وەکو پێویست بەشداریان پێنەکراوە، لەوانەش: ئەو  
بوونیان لە مێشکدا هەیە، کەسانی نابیست، ئەو کەسانەی کێشەی دەروونیان هەیە،   ی و فێر کەسانەی کە کێشەی تێگەیشیی

م، ئافرەتانی خاوەن پێداویسنی تایبەت، گەنجانی خاوەن پێداویسنی تایبەت، کەسانی بەتەمەن، کەسانی یەزیدی  ک ی  ئۆتێر
ەسانی

 .خاوەن پێداویسنی تایبەت و ئاوارە ناوخۆییە خاوەن پێداویستییە تایبەتەکان لەنێو بەشداربوواندا بوون

ڕی زمانی ئاماژە، دەرخستنی وێنەکێشانی چەمکەکان بۆ ئەو   بەردەستبوونی کارئاسانییە گشتییەکانیش بریتیبوون لە:  ر
وەرگێ 

ڕ و کەرستەکانی مەشق و   ر
بوون لە ڕێگەی بینینەوە هەیە، کەسانی هاریکار، وەرگێ  ر

بەشداربووانەی کە کێشەیەیک تایبەتیان لە فێ 
 عەرەنی قسەیاندە

کرد یه ناوچەی رۆژهەالنی  ڕاهێنان. ڕاهێنەرانیش کەسانی خاوەن پێداویسنی تایبەت بوون کە بە زمانی
اق( کە بابەنی وۆرکشۆپەکەیان دەوتەوە ر

 .ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا بوون )لەوانەش لە عێ 



 
 

 

یادگار کەریم، سەرۆیک یەکێنی نابینایان و کەمبینایانی کوردستان، کە خۆشر بەشداربووێیک هەفتەی یەکەم بوو، گونی " ئەم  
ی پێمانەوە و زۆر سوودی لێدەبینم. هەروەها مەشق و ڕاهێنانی لەم جۆرە  مەشق و ڕاهێنانانە زۆر سوودبەخشە و پ ەیوەسیی

دەکات و بۆ بەرگریکردن لە مافەکانی خۆیان ی ر
 ".ئەندامانی ڕێکخراوەکانی کەسانی خاوەن پێداویستییە تایبەتەکان بەهێ 

ەرکردنی ئەو ئاستەنگ و  پابەندە بە کەمکردنەوە و چارەس (IOM) لە ئاسنی جیهانیدا، ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ 
 کانوونی یەکەیم 

ی
یەنی   ٢٠١٩بەربەستانەی کە ڕووبەڕووی کەسانی خاوەن پێداویسنی تایبەت دەبێتەوە. لە مانیک ر اتێر

دا، ، سێی
اق لە   (IOM) گرتنەخۆی کەسانی خاوەن پێداویسنی تایبەت ی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ ر

دامەزراند   ٢٠٢١بۆ   ٢٠١٩لە عێ 
 بۆ یارمەتیدانی گ

ا
ی بۆ کۆچبەرانی خاوەن پێداویسنی تایبەت. لە ساڵ   ٢٠٢١ەشەپێدانی ئەو پڕۆگرامانەی حکومەت کە پێویسیی

 لەگەڵ ڕێکخراوەکانی کەسانی خاوەن پێداویسنی   (IOM) دا، ، ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ
ی

کاری بەیەکەوەنی و هەماهەنیک
ی و   (IOM) ە سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچتایبەت دەکات، کاردەکات بۆ ئەوەی ئەو ناوەندانەی کۆمەڵگە ک ن بەردەستیی

 .ڕێنمانی گەشپێدان بە ستاف و کارمەندان بدەن تا پڕۆگرایم گشتگێر بۆ کەسانی خاوەن پێداویسنی تایبەت جێبەجێبکەن

ی کە مەشق و ڕاهێنانی چڕ  دەی گشنی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ، گریگۆری گیگواری، گونی "گرنگە کە ببینیر ر
وپڕو  نێ 

اق بەرێوەدەچێت و هەر لەالیەن خودی کەسانی   ر
ی جار لە عێ  وتەسەیل کەسانی خاوەن پێداویسنی تایبەت بۆیەکەمیر ر

تێ 
ین شوێنە تاوەکو باش بەربەست   خاوەن پێداویسنی تایبەتیش ڕێکدەخرێت و بەڕێوەدەبردرێت. ئەم مەشق و ڕاهێنانانە باشێی

ێن لەکانی بەڕێوەچوونی ئەم پڕۆگرامە   و ئاستەنگەکان بکرێن و لەپێشینەی بە دید و  بۆچوونیان بدرێت و لەبەرچاو بگێر
انە دا. سوپاش هاوبەشەکانمان دەکەین بۆ هەوڵ و ماندووبوونی زۆریان لە ڕێکخستنی ئەم وۆرکشۆپە دا، هەروەها   گشتگێر

ە  لە هەوڵ و کۆششە گشتگێر
اڵیا دەکەین بۆ پاڵپشتیە بەردەوامەکانی ڕ

کانی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ  سوپاش حکومەنی ئوسێی
 ".بۆ کەسانی خاوەن پێداویسنی تایبەت

و تەسەیل کەسانی خاوەن پێداویسنی تایبەت   ر
 وۆرکشۆنی چڕوپڕ و تێ 

لەالیەن وەزارەنی کاروبارەی دەرەوە و بازرگانی    1بەشر
 دارانی دەکرێت لە چوارچێوەی پڕۆژەی "پاڵپشتیکردنی چارەسەر 

اڵیا پاڵپشنی ڕ
ە هەمیشەییەکان، پێکەوەبوونی  حکومەنی ئۆسێی

اق دا"، لەگەڵ چەند هاوکارییەیک دیکە لەالیەن هاوپەیمانی نێودەوڵەنی کەمئەندامان و   ر
یەنی و یەکخستنەوە لە عێ 

ا
کۆمەڵ

 .ڕێکخراوی کریستیانی نێودەوڵەنی بۆ گەشەپێدانی توانای کەسانی خاوەن پێداویسنی تایبەت

 یماننامەی نەتەوەیە کگرتووەکان بۆ مافەکانی کەسانی خاوەن پێداویسنی تایبەتپە- ئامانجەکانی گەشەپێدانی بەردەوام *
(CRP-SDGs). 

ر 
 یەکەی زانیاری گشنی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ لە عێ 

ا
 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بە ئیمێڵ

iraqpublicinfo@iom.int 

 


