
 
 

 

دەکەن بۆ پەرپێداتز بەدەمەوەھاتنە مرۆییەکا ز  
تی ئەڵمانیا و ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ ھاوبەشیکردنیان بەھێ 

ا
ن لە  وڵ

اق دا   
 عێ 

 ٢٠٢١تەمووز  ٢٢ 

اقی ئاوارەبوون. لەوەتەی ئەو قەیران و بارە  -بەغدا ر
تی عێێ

ا
ێ لەگەڵ داعشدا، نزیکەی شەش ملیۆن ھاوڵ لەکاتی شەڕ و ملمالت 

اق   ر
م ناجێگری ڕەوشەکە لە عێێ

ا
ان بۆ ناوچەکات  زێدی خۆیان گەڕاونەتەوە، بەڵ ر 

مەترسیە کۆتاییھاتووە، ھەزاران خێێ
تەدا. پڕۆسەکات  یەکخستی  و داخستن  سەرتاسەری کامپەکانیش لە  بووەتەھۆی گ

ا
 مرۆتی لەو وڵ

ۆڕانێیک گەورە لە بارودۆخ 
 گەڕانەوەی پێش وەختە و ئاوارەبووت  دووەیم و الوەیک  

ا
اق دا بەرەوپێشچووە، ئاوارە ناخۆییەکانیش بێر لە ئەزمووت  تاڵ ر

عێێ
ر  ک   دەکەنەوە. 

ە ڕەوشی ژیان گوزەران تیایاندا زۆر خراپە و ئەو ئاوارانەشی کە لە کامپەکان گەڕاوەکانیش لەو شوێنانە نیشتەجتێ
 ھاوکاری مرۆتی دەستبەجێیە. 

 و شوێنە نا فەرمییەکان دەژین، ژیانیان زۆر دژوارە و زۆر پێویستییان بە گەیاندت 

اق، حکومەتی  ر
 داراتی وەکو بەشێک لە پاڵپشتییە بەردەوامەکات  بۆ ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لە عێێ

بۆ    ئەڵمانیا پاڵپشنی
یەتی   ی اتێر

دەکات تاوەکو خۆی بگونجێنێت و سێی  زیاتر دابیندەکات کە پێگەی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ باشێی
ا

چەند ساڵ
تیانەی کە زیانیان پێگەیشتووە، و  

ا
ێ بگرێتەبەر بۆ چارەسەرکردن و پەرەپێدات  پێویستییەکات  ئەو ھاوڵ دەستبەخ 

خراوی نێودەوڵەتی کۆچ بە شێوەیەیک گونجاو بمێنێتەوە لە بەدەمەوەھاتن  قەیران و بارە مەترسیە لەناکاو لەھەمانكاتیشدا ڕێک
  دەرکەتووەکان. 

( پڕۆژەیەیک بەردەوایم ڕێکخراوی  FFOتازەترین پارەپێبەخشین  نووسینگەی دەرەوەی حکومەتی ئەڵمانیای فیدڕاڵ )
 
 

اق، كە لە وەتەی مانیک ر
  نێودەوڵەتی کۆچ لە عێێ

ا
دەستیپێکردووە، تەواودەکات. ھەروەھا بۆ باشێی بەرچاو   ٢٠٢٠ئازاری ساڵ

ڕوونیکردن، ئەم پاڵپشتیە داراییە چەند ساڵییە ڕێگە بە دانات  پالن و پڕۆگرایم درێژخایەن و بەردەوام دەدات. ئەمەش زۆر  
تیانەی کە تا ئێستا ڕووبەڕووی ئاوارەبووت  درێژخا

ا
یەن دەبنەوە پێویستیان بە ھاوکاری بەردەوام  گرنگە، لەبەرئەوەی ئەو ھاوڵ

 ھەیە تاوەکو چارەسەرێک بۆ ئاوارەبوونیان دەدۆزرێتەوە. 

ڕاڕت وەیت، گوتی "ئەم پاڵپشتیە داراییەی نووسینگەی   اق، جێر ر
دەی گشنی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لە عێێ ر

سەرۆیک نێێ
ت  داھاتوو  دەرەوەی حکومەتی ئەڵمانیای فیدڕاڵ نەک ھەر تەنیا بە خشینێیک 

ا
بەخشندەیە، شتێیک گونجاوە و بۆ ماوەی ساڵ

دەکات تا بەدوای بەدەمەوەھاتنێیک گشتگێر و بەردەوام    درێژە دەکێشێت. ئەمەش تواناکات  ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ باشێی
اق ر

ێ دەبێت لە عێێ  دا."  بێت بۆ ئاوارەبوون، ئەم بەدەمەوەھاتنەش لە ئاست پەنتاتی و مەودای پێویسنی دەستبەخ 

ەیەیک بەرفراوات  کاروچاالیک مرۆتی بەکاردێت، ھەر لە بەڕێوەبردت  کامپ لە شوێنە    زنجێر
ئەم پاڵپشتیە داراییە بۆ ئەنجامدات 

فەریم و نافەرمییەکان، تا دەگاتە پاراستن  تایبەت لەسەر ئاسنی کۆمەڵگە، تەندروسنی دەرووت  و خزمەتگوزارییەکات   
یەتی لە ناوە و دەرەوەی کامپ. بۆ ئەوانەشی کە شوێن  تاڕادەیەک ستاندەرد یان شوێن   -پاڵپشتیکردت  الیەت  دەرووت  

ا
کۆمەڵ

کردت    حەوانەوەی زۆر خراپ دەژین، ئەم پاڵپشتیە داراییە چارەسەری دڵنیا و دەستبەجێیان بۆ دەبیندەکات لەڕووی باشێی
، پاراستی  و ھەلومەرجەکات  ژیان گوزەرانکردن. ھە ی کەرستەی  الیەت  سەالمەتی

روەھا بەشداریکردنەکان ھاوکاری دابينكردت 
ناخۆرایک دەکات و پاڵپشنی ناوەندەکات  چاودێریکردت  تەندروسنی بنەڕەتی دەگرێتەوە بۆ دڵنیابوونەوە لە کوالینی و  

 دەستگەیشتی  بە خزمەتگوزارییە بنەڕەتییەکان. 

اق گ ر
وتی "ئەڵمانیا پابەندە بە پێویستییەکات  ئاوارە ناوخۆییەکات  لە  پیتەر فاڵت بەپرش کاروباری باڵیوزخانەی ئەڵمانیا لە عێێ

تیات  ئاوارەبوو پێویسنی بەچارەسەرێك ھەیە کە بەتایبەت بۆی ببێت. 
ا
ەی بەرفراوات  بارودۆخ  ھاوڵ اق دا. زنجێر ر

عێێ
یان لەگەڵ ئەو  دەمانەوێت ئەوەندی دەشێت توانای خوگونجاندن بدەینە ڕێکخراوە ھاوبەشەکانمان تاوەکو بتوانن خۆ 

بارودۆخە گۆڕاوانە بگونجێت   کە لەسەر ئەرزی واقیعدا ھەن و تموح و بەرز ڕوانینیان بەدی بھێت   لەگەیاندت  ھاوکارییە  



 
 

 

مرۆییەکان بەپنێر ئەو پێویستيیانەی کە لەپێشینەن. لەمبارەیەوە، ئێمە زۆر خۆشحاڵتر  بە بەردوامبوون لە ھاوبەشیکردت   
 ." ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ

اق توانای ئەوەی ھەبێت بەدەم پێویستییە  ر
پاڵپشنی بەردەوایم حکومەتی ئەڵمانیا وادەکات ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لە عێێ

مرۆییە زۆر پًیویستەکانەوە بێت، لەھەمان کاتیشدا کاربکات بۆ دەستنیشانکردت  ھۆیە ڕیشەییەکات  ئاوارەبوون و دیاریکردت   
م ڕێگەیەوە کارئاسانیبکات بۆ نیشتەجێبوونێیک سەالمەت لە شوێنێیک دیکە یان گەڕانەوە،  چارەسەرە ھەمیشەییەکان، تا لە

 یان یەکخستن  ئاوارە ناوخۆییەکان لەگەڵ کۆمەڵگەکانیان. 

 

 یەکەی زانیاری گشنی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لە  
ا

بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکە بە ئيمێڵ
اق:  ر  iraqpublicinfo@iom.int عێێ
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