
 
 

 

اق  ر
 یابان و ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ هاوبەشییەکەیان درێژ دەکەنەوە بۆ پاڵپشتیکردن لە کۆمەڵگە الوازەکان لە عێ 

  ٢٠٢١ی نیسان،  ١٤

اق هێشتا لە چەنگەچریدایە لەگەڵ کاریگەرییە کەڵەکەبووەکانی ملمالنێکانی ڕابردوو بەسەر گەش –بەغدا  ر
ەسەندنیەوە، کە عێ 

تەکە لە بەر مەترسیر سەرهەڵدانەوەی ملمالنێدا بێت. وێڕای ئەمە، کاریگەرییە ئابووری
ا
- ئەمەش وای کردووە وڵ

یەتییەکەی پەتای کۆڤید 
ا
اقدا کە تا  ١٩-کۆمەڵ ر

، ئارایم و گەشەسەندن لە عێ  ش بووەتە هۆکارێیک تر بۆ هەڕەشەکردن لە ئاشیی
 ئێستا بە هێواشی لە کاریگەرییەک

ی
 ی دژ بە داعش هەڵدەستێتەوە. ٢٠١٧-٢٠١٤انی جەنیک

 
ا

اق هێشتا لە دووڕیانێیک هەستیاردایە، کە مەترسییەیک    ٢٠١٧ئەگەرچی داعش لە ساڵ ر
ا، عێ  لەڕووی سەربازییەوە بەزێێی

اق هێشتا دووچاری ئاستەنگ  ر
تدارانی عێ 

ا
. لە هەمان کاتدا، دەسەڵ دەبنەوە لە  بەرچاو هەیە کە دووبارە بخزێتەوە ناو ملمالنی 

اق لە دەسیی داعش بە کار   ر
ە زۆرەی کە بۆ سەندنەوەی ئەو بەشە زۆرەی خایک عێ  ی ر

بەڕێوەبردنی لێکەوتەکانی جوالندنی ئەو هێ 
هات. ژمارەیەیک زۆری جەنگاوەرانی پێشوو کە خۆویستانە وازیان لە چاالکیر چەکداری هێنا بۆ ئەوەی بگەڕێنەوە سەر ژیانی  

ی بە  مەدەنی ئێستا ڕووبەڕووی   ئاستەنگ دەبنەوە بەهۆی سنووردارنی دەرفەتە ئابووررییەکان و سنووردارنی دەستگەیشتی
 خزمەتگوزارنی لە ناوچەکانی خۆیان. 

حکوومەنی یابان پاڵپشیی خۆی درێژ دەکاتەوە بۆ هەوڵەکانی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ بۆ هاوکاریکردنی کۆمەڵگە الوازەکان  
ەم بەخشینەی حکوومەنی یابان، ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ پاڵپشیی دەکات لە  ملیۆن دۆالر. ب  ٤.٢بە پەخشییی  

ی لەرێگەی کۆمەڵێک ڕێوشوێن بۆ برەودان بە تەنایه،   ی کردن و کەمکردنەوەی مەترسیر سەرهەڵدانەوەی توندووتێر سەقامگێر
یەنی لە کۆمەڵگە الوازەکانی دوا-لەخۆگرتیی ئابووری 

ا
، هەروەها تەبانی کۆمەڵ

یەنی
ا
ی ملمالنی  لە پارێزگاکانی نەینەوا و  کۆمەڵ

 ئەنبار. 

اق ئەو تاکانە بە ئامانج دەگرێت کە دەستیان بە چارەسەری درێژخایەن ناگات  ر
چاالکییەکانی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ لە عێ 

ێن کە پەیوەندییان لەگەل داعشدا هەبووبێت یان پێشێی پەیوەندییان هەبووبێت، لەگەل   بەهۆی ئەوەی وا دەبیێی
اقدا،  ج ر

. هەروەها هاوتەریب لەگەڵ ئەولەویەتەکانی حکوومەنی عێ  ەنگاوەرانی پێشوو و کۆمەڵگەکان بەشێوەیەیک فرەوانێی
گرینگییەیک تایبەت دەدرەت بە توێژی الوان. لە چوارچێوەی ئەم پرۆژەیەدا، ڕێکخراوی نێودەوڵەونی کۆچ بە نیازە لە نزیکەوە  

اق کار بکات بۆ پا ر
، ئەمە وێڕای  لەگەل حکوومەنی عێ  ی  بۆ ڕێگرتن لە توندڕەوی توندوتێر

اتیجی نیشتیمانی ڵپشتیکردن لە سێی
، کۆمەڵگەکان، سەرکردە ئاییی و عەشایەرەکان، کەرنی تایبەت و الیەنە   کارکردن لەگەل دەسەالتدارانی خۆجێیر

 پەیوەندیدارەکانی دی. 

کە    ١٩-ووبەڕووبوونەوەی کاریگەرییەکانی کۆڤیدوێڕای ئەمە، ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ هاوکاری پێشکەش دەکات بۆ ڕ 
بوونەتە هۆکاری زیادبوونی الوازی لە سەرتاسەری والتدا، هەروەها ئەو حالەتانەی زیادبوونی چاالکیر تاوانکاری کە بەو 

میان دەداتەوە. 
ا
 هۆیەوە ڕوو بدەن، شی دەکاتەوە و وەڵ

 تەرخانکراو شتێیک بنچینەییە بۆ برەودان بە سەقام
ا

ی و  "هەوڵ ی ی و کرمکردنەوەی مەترش نوێبوونەوەی توندووتێر گێر
ڕووبەڕووبوونەوەی دینامیکیەنی دوای ملمالنی  لە کۆمەڵگە الوازەکاندا. ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ بەردەوام سوپاسگوزاری  

دەی ڕێکخر  ر
اوی نێودەولەنی  حکوومەنی یابانە بۆ ئەو پاڵپشتییە بەردەوامەی و بۆ هاوبەشییەکەی لەم ڕووەوە." سەرۆیک نێ 

ارد وایت وای گوت.  ر
اق گێ  ر

 کۆچ لە عێ 

: "یابان زیاتر لە  اق گونی ر
ملیۆن دۆالری وەکو هاوکارنی مرۆنی پێشکەش   ٥٠٠بەڕێز سوزویک کۆتارۆ، باڵوێزی یابان لە عێ 

ری داوە  ەوە. سەرباری ئەمە، یابان بڕیا٢٠١٤کردووە بەو خەڵکەی بەر کاریگەرییەکانی قەیرانەکە کەوتبوون لەوەتەی 



 
 

 

اق تەرخان بکات بە بڕی   ر
ملیۆن دۆالر کە ئەم پرۆژەیەی ڕێکخراوی نێودەولەنی کۆچیش لە   ٥٠پاکێجێیک هاوکاری نوێ بۆ عێ 

ی و   خۆ دەگرێت. هیوادارم ئەم هاوکارییە لە حکوومەت و خەڵیک یابانەوە یارمەتیدەر بێت لە برەودان بە سەقامگێر
ی لە کۆمەڵگە الوازەکانی دوای ملمالنی  لە نەینەوا و ئەنبار. من متمانەم بە  کەمکردنەوەی مەترسیر نوێبوونەوەی توند ی ووتێر

یەنی  
ا
پسپۆرنی ڕێکخراوی نێودەوڵەتیر کۆچ هەیە و بە تووندی باوەڕم وایە کە خەڵیک نەینەوا و ئەنبار درک بە تەبانی کۆمەڵ

ی."  ی  دەکەن و بەردەوام دەبن لە ڕەتکردنەوەی توندوتێر

ە سەرکەوتووانە دەکاتە  -ناونیشانی "برەودان بە لەخۆگرتیی ناوچەیپرۆژە نوێیەکە بە   ی اقدا" ئەو وانە و پراکتێر ر
دیاریکراو لە عێ 

دەست کەوتوون کە لەالیەن حکوومەنی یابانەوە پاڵپشیی دەکرا بە  ٢٠٢١-٢٠٢٠بنەما کە پێشێی لە میانەی پرۆژەیەیک تر لە  
 "سوودوەرگردتن لە پەیوەندنی نێوان تەن

ی کۆمەڵگەنی لەو  ناونیشانی اق: پاڵپشیی لە سەقامگێر ر
ایه و گەشەپێدان لە عێ 

 "  کۆمەڵگانەی کەوتوونەتە بەر کاریگەرییەکانی ملمالنی 

 

اق:  ر
 زانیارنی گشیی ڕێکخراوی نێودەوەنی کۆچ لە عێ 

بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکە بە بەشی
 iraqpublicinbfo@iom.int ئیمێل: 
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