
 
 

 

اق بەIOMڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ ) ر
بنیاتناتی توانای یەکخستنەوەی گەڕاوەکان لە پارێزگای    ( پاڵپشتی حکومەتی عێ 

 نەینەوا دا دەکات 

 ٢٠٢١ی حوزەیراتی ٢٩

ڵپشتی وەزارەتی کاروباری ناوخۆی حکومەتی  ( و بە پاIOMلەڕێگەی ھاوکاری تەکنییک ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ )  -ھەولێـــر
یپێدان و ئاڕاستەکردن داوە کە لەالیەن وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانەوە   اق پەرەی بە سیستەمێیک پشتگتر ر

اڵیا، حکومەتی عت  ڕ
ئوستی

(MoMD  کاريپێدەکرێت و ئەو سیستەمەش گەڕاوەکاتی پارێزگای نەینەوا بە دابینکەراتی خزمەتگوزاری یەکخستتی )
 ییەوە دەبەستێتەوە لەسەر بنەمای پێویستیان. خۆجێ

اق لە جێبەجێکردتی ڕێککەوتنامەی جیھاتی کۆچکردن و گەشەسەندی توانای نیشتیماتی  ر
ئەمەش ھەنگاوێیک گەورەیە بۆ عت 

ی و کار ڕاییکردتی کۆچکردن. دەکرێت ھەموو ئەو کەسانەی دانیشتووی پارێزگای نەینەوان دەستیان بەم   تە لە ڕێکخستی
ا
وڵ
اق گەڕاونەتەوە یان  سی  ر

یپێدان و ئاڕاستەکردن بگات، بەوانەشی کە لەدەوەری عت  ستەمە تایبەت و ت   بەرانبەرەی پشتگتر
بەھۆی شەڕ و ملمالنێیەکان ئاوارەببوون. ئەم سیستەمەش پاڵپشتی یەکخستنەوەی بەردەوام دەکات ھەم لەڕێگەی تەواوی  

تیان بە خزمەتگوزارییە خۆجێییەکانەوە دەبەستێتەوە،  حکومەتەوە، ھەمیش لەڕێگەی تەواوی کۆمەڵگەوە، ھەر 
ا
وەھا ھاوڵ

ی بە چارەسەکردتی کێشە و گرفتەکاتی نیشتەجێبوونەوە، ئەوانەشی کە   لەوانەش ئەو خزمەتگوزارییە خۆجێییانەی کە پەیوەستی
ن لە 

ا
 پێشەتی و پاڵپیشتیکردتی ناو تۆمارکردتی منداڵ

ی بە دابینکردتی مەشق و ڕاھێناتی  قوتابخانە. پەیوەستی

، ڕێکخراوە نا حکومیە   خزمەتگوزارییەکانیش لە ڕێگەی پڕۆگرامەکاتی حکومەت، ڕێکخراوە ناوخۆییەکاتی کۆمەڵگەی مەدەتی
ناو خۆی و نێودەوڵەتییەکان و ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکانەوە دابیندەکرێن. توانا و ئاست و پێوەرەکاتی ئەم سیستەمەش بە  

راتی خزمەتگوزاری زیاتر گەشەدەکات، ھەروەھا پالتی ئەوەش ھەیە کە توانای ئەم سیستەمە بۆ  بەشداریکردتی زیاتری دابینکە
 پارێزگاکاتی دیکەش زیاد بکرێت. 

ۆتی بنەڕەتی   ڕ
لەڕێگەی ھاوکاری تەکنییک ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ، وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران سیستەمێیک بەڕێوەبردتی ئەلکتی

  ١٥٠( پەرەپێداوە، ھەروەھا مەشق و ڕاھێناتی بە زیاتر لە SOPsێکارێیک ستانداردی کارکردتی )حاڵەتەکاتی پەرەپێداوە، چەند ڕ 
 ستافی مەیداتی کردووە کە بەرپرسیاری کارپێکردتی سیستەمەکەن. 

 حوزەیران لە ئۆفیسەکاتی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران لە  
ی

لەماوەی چەند ڕۆژاێیک کارکردتی یەک بەوای یەکدا لە کۆتاتی مانیک
بووتی خزمەتگوزارییە   ر

موسڵ، حەمدانیە، شنگال و تەلەعفەر، گەڕاوەکان و خەڵکێیک زۆری کۆمەڵگە داوەتکرابوون بۆ فت 
 بەردەستەکان و تاوکو لە لقەکاتی ئۆفیسەکان چاویان بە بەرپرسان بکەوێت و پرسیاریان ئاڕاستە بکەن. 

ڕارت وەیت گوتی "با  کۆچ، جتر
دەی گشتی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی ر

شکردتی توانای دەستگەیشتتی گەڕاوەکان بە نت 
خزمەتگوزارییەکان لەوکاتەی ئەو گەڕاوانە خەرییک بنیاتناتی ژیاتی خۆیانن زۆر گرنگە بۆ پڕۆسەی یەکخستنەوە. لە ڕێگەی ئەم  

مەی پاڵپشتیپێدان و ئاڕاستەکردنەوە ، بەرپرساتی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران دەتوانن ئەو خزمەتگوزارییان ی ە دیاریبکەن  میکانتر
، الیەنە حکومییەکان و ڕێکخراوە ناوخۆتی و نێودەوڵەتییەکانەوە دابیندەکرێن و دەتوانن  

کە لەالیەن کۆمەڵگەی مەدەتی
 پاڵپشتی ئەو خزمەتگوزارییانە بکەن." 

مەی پاڵپشتپێدان و ئاڕ  ی اق بۆ ئەو سیستەم و میکانتر ر
استەکردن لە  ھاوکارییە تەکنیکییەکاتی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لە عت 

پارێزگای نەینەوا بەشێکە لە ھەوڵ و کۆششێیک گەورەتر بۆ یارمەتیداتی دامەزراوە حکومییەکان و بنیاتناتی توانایان، ھەروەھا  
یکردتی ئیدارەدان و کار ڕاییکردتی کۆچکردنە   ر

 و گەڕانەوەی ھەمیشەتی و بەھت 
ی بۆ باشکردتی ڕەوش و ھەلومەرجەکاتی یەکخستی

اق دا. ئۆفییس وەزارەتی کۆچ و کۆچبەراتی لە شاری موسڵ بنکەیەیک کارپێکردن بۆ کۆمەڵێک لە  لە ئاستێیک نیشتیما ر
تی لە عت 



 
 

 

دامەزراوە نوێ و تازە دەست بەکارکردووەکان دابیندەکات کە توانای حکومەت بەرزدەکاتەوە. ئۆفیسەکەش لەالیەن  
اڵی ڕ

اق وبە پاڵپشتی حکومەتی ئوستی ر
 ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لە عت 

ا
اوە.  ٢٠٢٠ا لە ساڵ     بیناتتی

ئەم سیستەمەی پاڵپشتیپێدان و ئاڕاستەکردنە بەرەوپێشچوونێیک بەرچاو لە ھەماھەنگییەکاتی نێوان وەزارەتی کۆچ و  
کۆچبەران و وەزارەتی ناوخۆی حکومەت نیشاندەدات کە وەزارەتی ناوخۆی سەرپەرشتی تۆڕی پیادەکردن و چەسپاندتی یاسا  

 یاساتی  لە کۆمەڵگە دەکا
ت، لەوانەش ناوەندەکاتی ڕینوێنیکردتی پاڵپشتیپێدان و ئاڕاستەکردن، ئۆفیسەکاتی ڕاوێژکاریکردتی

ئافرەتان، ناوەندەکاتی ھاوکاریکردن لە بابەتەکاتی موڵک و زەوی و نیشتەجێبوون. ھەماھەنگیکردن لەو خزمەتگوزاری و  
ەکاتی ھەردوو وەزارە ی دەکرێت بە جۆرێک دابینبکرێت کە ڕەچاو و نیشاتی سەرچاوانەی کە لە پاڵپشتییە گشتگتر ت بەردەستی
   بوارە پسپۆڕییەکاتی ھەریەکێک لە دوو وەزارتەکە بدات. 

 

 یەکەی زانیاری گشتی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لە  
ا

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