
 
 

 

اق  IOMویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، کەنەدا و ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ ) ر
( بە تەکنەلۆژیا پاڵپشتی حکومەنی عێ 

ترکردنی بەڕێوەبردنی سنوور  ی ر
 . دەکەن بۆ بەھێ 

 ٢٠٢١ی حوزەیرانی ١٣

دا بەڕێوەچوو، ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ چوار یەکەی   ٢٠٢١ی حوزەیرانی ١٣لە میانەی ڕێوڕەسمێک کە لە  -بەغدا
اق )MBPUخوالوەی کارڕاییکردنی سنووری ) ر

( دابینکرد، لەوانەش: پشکنەری ماددە  MoI( بۆ وەزارەنی ناوخۆی عێ 
، کەرستەی ئایتی ) کانزاییەکان، ڕادیۆی ئاگادارکردنەوە، ی تەکنەلۆژیای زانیاری( و سیستەیم داتا شیکارکردنی   ITدووربیر

(MIDASکە لەالیەن ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچەوە پەرەی پێدراوە. ئەم )    سیستەمەش کوالیتیەکەی بەرزە ، تێچووی
اق دەدات کەمە و بەتەواوی لەگەڵ سیستەیم زانیاری بەڕێوەبردنی سنوور دەگونجێت و ڕێگە بە وەزا ر

کە لە     رەنی ناوخۆی عێ 
تەواوی تۆڕی سنووری دا زانیاریەکانی گەشتیاران وەربگرێت، کارەکانی جێبەج   بکات، ھەڵبگرێت و شیکاری بکات لە کاتێیک  

 دروست و گونجاودا. 

مەنی کەنەدا  گەیاندن و ڕادەستکردنی ئەو تەکنەلۆژیایانەش بە پاڵپشتی حکومەنی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و حکو 
اق لە   ر

ئەنجامدران، بەشێیک دوو پڕۆژەی بەردەوایم ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچن، بۆ ھاوکاریکردنی حکومەنی عێ 
ی بەڕێوەبردنی سنوور بۆ کارئاسانیکردن و ڕێکخستتی کۆچکردنێیک سەالمەت و ئاسانی و   جێبەجێکردنی پالنێیک گشتگێر

ی ئەمتی بەردەوام. ڕێکخراو بەمەبەستی زەمینە سازیکردنی سەقامگ  ێر

ی ر
ڕارت وەیت گونی "ڕادەستکردنی ئامێ   کۆچ، جێر

دەی گشتی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی ر
(  MIDASسیستەیم داتا شیکارکردنی )  نێ 

اق بکەوێتە   ر
ی جار ئەم تەکنەلۆژیایە لە عێ  کە لەالیەن ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچەوە پەرەی پێدراوە، وادەکات کە بۆ یەکەمیر

اق   ئەمە ساتێیک    ،کار و کارپێبکرێت ر
ئەمنیەنی نیشتیمانی   گرنگە لە پاڵپشتیەکانی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ بۆ حکومەنی عێ 

اق دا، ئێمە زۆر سوپاسگوزاری حکومەنی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و حکومەنی کەنەداین بۆ بەشداریکردنە   ر
عێ 

 بەخشندەکانیان، کە وایانکرد ئەو کارە ئەنجامبدرێت." 

نی سوریا ھەیەنی بە ئامانج گرتووە، کە شەڕو  ئە
ا
اق لەگەڵ وڵ ر

نی عێ 
ا
م دوو پڕۆژەیەش ئەو سنوورە نا توندو تۆڵەی کە وڵ

ۆڵکردنی ئەو سنوورە. قەیرانەکەش بەھۆی دەوڵەنی   ڕ
 چەند ساڵە زۆر بەخرانی کارکردووەتە سەر کۆنێی

ئابڵوقە و گەمارۆکانی
ھەلومەرجە ئەمنیيەکان، ئاڵنگارییەکان بەردەم بودجەی فیدڕاڵ وایانکرد کە   ئیسالیم )داعش( دروستبوو، ھەروەھا زەحمەنی 

 . ی انەبن کە بۆ ڕەواندنەوەی نیگەرانیە ئەمنیەکان پێویسیی ر
 کۆمەڵگە سنوورییەکان بە ن   توانا و ن   ئەو کەرستە و ئامێ 

ک ردنی ئەمنیەنی سنوور، لەوانەش:  گەیاندن و ڕادەستکردنی ئەو کەرستانە بەشێکە لە ھەوڵ و کۆششێیک فراوانێی بۆ باشێی
جێبەجێکردنی بە مۆدێرنکردنی ژێرخان، گفتوگۆکانی پەیوەست بە کۆمەڵگە، سەکۆیەکانی چارەسەرکردنی کێشە، توانادارکردنی  

اق دەدات لە   ر
کردنی توانای تەکنییک حکومەنی عێ  سەپاندنی یاسا و پاسەوانیکردنی سنوور. ئەم ڕێگەیەش یارمەنی باشێی

اق دا تێدەپەڕن. ھەروەھا توانای  وەرگرتن، پ ر
مدانەوەی ئەو کۆچبەرانەی کە لە سوریا وە دێن و بەعێ 

ا
ی و وەڵ شکنیر

اقیش زیاتر دەکات تا بە بەیەکەوە دەستنیشانی کێشە و گرفتە   ر
کۆمەڵگەکان و بەرپرسان و دامەزراوەکانی عێ 

 سنوور بکەن و چارەسەریان بکەن.   ئەمنیيەکانی 

اق و ھاوبەشە ر
نەی خاڵە سنوورییەکان، حکومەتە خۆجێییەکان و پارێزگاکان، ڕێکخراوە  حکومەنی عێ  ژ ر

، لەوانەش لێ  کانی
ناوخۆییەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و الیەنەکانی دیکە، لە ھەموو قۆناغێیک ئەم پڕۆژەیە بەشداربوونە، بە پالندانان، 

او و یەکانگێر و ھەروەھا بەدەمەوەھاتتی  دیزاینکردن، جێبەجێکردن، پاڵپشتیکردنی شێوازێیک بەڕێوەبردنی سنووری یەکخر 
 پێویستیەکانی کۆمەڵگە سنوورییەکان. 



 
 

 

اق و ویالیەتە   ر
اق، ماسیو تولەر گونی "خۆشحاڵم کە حکومەنی عێ  ر

باڵیۆزی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە عێ 
کردنی  یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لەڕێگەی پاڵپشتیکردنی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ، بەشێوەیەیک ب ەردەوام کاریکردووە بۆ باشێی

ە ئەمنیانەی وەزارەنی ناوخۆ کە پاسەوانیەنی سنوور دەکەن." ھەروەھا ناوبراو گوتیشژ "ئەم ھەنگاوە   ی ر
توانای ئەو ھێ 

ڕین بەشێکە لە ھەوڵ و کۆششێیک بەردەوایم ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا   ر
 بۆ دەگێ 

ی
دەستپێشخەرییەی کە ئەمڕۆ ئاھەنیک

 پشکنیتی سەر سنووری قائیم لە  بۆ یارمە 
ا

ۆڵکردنی سنوور لە خاڵ ڕ
کردنی تواناکانی چاودێریکردن و کۆنێی اق لە باشێی ر

تیدانی عێ 
ی پشکنیتی سیستەیم داتا شیکارکردنی    پارێزگای ئەنبار و ھەروەھا لە دەروازەی نافەریم فاو لە پارێزگای نەینەوا دا.  ر

ئامێ 
(MIDASکە لەالیەن ڕێکخراوی نێودەوڵە ) نی کۆچەوە پەرەی پێدراوە ئەمڕۆ ڕادەستی دەکەین، سەرەڕای ئەوەش، ئاگادار

ی و   ە ئەمنیە پاسەوانیکەرەکانی سنوور زیاتر دەکەن لە نەھێشیی ی ر
کەرەوەی ڕادیۆنی و ئامرازەکانی بینیتی شەوانە توانای ھێ 

ر 
 لە خاڵە زۆر گرنگەکان بە درێژانی سنووری نێوان عێ 

ی  اق و سوریا."ڕێگریکردن، ھەروەھا لە پشکنیر

اق، ئولریک شانۆن گونی "کەنەدا خۆشحاڵە بە پاڵپشتیکردنی وەزارەنی ناوخۆ و پاڵپشتیکردنی ھەوڵ و   ر
باڵیۆزی کەنەدا لە عێ 

اق لەگەڵ سوریا. ئەم ھاوبەشیکردنەش   ر
کردنی ئەمنیەنی سنووری عێ  کۆششەکانی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ بۆ باشێی

ی و باشێی  بەشێیک گرنگە لە بەشداریکردنێیک  یکردنەوەی سەقامگێر ر
اق کە تیایدا ئامانج لت ر بەھێ  ر

ی کەنەدا لە عێ   فراوانێی
 شکست پێھێنانی بەردەوایم داعشە." 

 

 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکە بە: 

اق:  ر
 یەکەی زانیاری گشتی ڕێخراوی نێودەوڵەنی کۆچ لە عێ 

ا
 iraqpublicinfo@iom.int ئێمێڵ

 یەکەی کاروباری گشتی باڵیۆزخانەی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە بەغدا: 
ا

 baghdadpressios@state.gov ئێمێڵ

اق، دیار فەرەج ر
 : diyar.farag@international.gc.caباڵیۆزی کەنەدا لە عێ 
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