
 

 

 
 
 
 
 
International Migrants Day 2021: Statement from the UN Network on Migration in Iraq 
 

 سەر تیشکخستنە بۆ دەکاتەوە کۆچبەران جیهانی   ڕۆژی یادی یەکگرتووەکان نەتەوە یەکەم، کانوون   ی١٨ لە سالێک هەموو – بەغدا
  .دەبنەوە ڕووبەڕوویان کە ئالنگارییانەی ئەو و کۆچبەران بەشدارییەکان  

 
تان    هەردوو   لە  –  دەگەیەنێت  کۆمەڵگاکان  و   تاکەکەسەکان بە سوود   بەرچاو   بەشێوەیەک   کۆچ

ا
تان    و  بنچینە   وڵ

ا
  لەگەڵ .کۆچبۆکردوو  وڵ

نەی   لەم  ئەوەشدا،
ا
  ڕوو   ستدا درو   هەلومەرج    لەژێر   کۆچکردن  جار   زۆر   کە   دەکەنەوە  دووپات   ئەوە  نیگەرانکەر   ڕەوتێک   چەند   دواییدا،   ساڵ

 . نادات
 

  چۆنیەتی    لەبارەی   هەبووە  شتێکەوە  هەموو   بەسەر   کاریگەرن    کردووە  دروسی    ١٩- کۆڤید  پەتای  کە  گشتییەی  تەندروستییە  تەنگژە  ئەو 

اق،   لە  .خەڵک  گەشتکردن    و   کارکردن   و   ژیان  
  تەنگژەی   بەهۆی  مەزەندەکراوەی   ئاوارە   ملیۆن  شەش   ئەو   زۆرینەی  کاتێکدا   لە   عێ 

م  .خۆیان  زێدی  گەڕاونەتەوە  بووبوون،  وارەئا  داعشەوە
ا
  هێشتا   کە  ئەوانەی  یارمەتیدان    بۆ   پێویستە  بەردەوام  پاڵپشتی    بەڵ

 . بێن     دەست بە درێژخایەن  چارەسەری  و  بگەڕێنەوە ناتوانن 
 

 لیتوانیا و پۆڵەندا و وسیابێالڕو نێوان سنوورەکان   لە بوویەوە کۆچبەران و پەنابەران ڕووبەڕووی سەختەی بارودۆخە ئەو ئەمساڵ هەروەها
اق   هەزار چەندان لەنێویاندا کە –  

 یاسان   هۆکاری بە دەستیان کە کردەوە زەق کۆچبەرانەی ئەو زەحمەتکێشان   تر جارێک – هەن عێ 
  .ویژدانەوە ن    قاچاخچییان   دەسی   بخەنە خۆیان چارەنوویس هۆیەوە بەو ڕەنگە و کۆچکردن بۆ ناگات

 
 کۆچکردن بۆ جیهان   جاڕنامەی لە چۆن وەک – سەالمەت بەشێوەیەک کۆچکردن بە برەودان کە دەدەن پێشان ەوەئ سیناریۆکە هەردوو"

ە، کاتێک هەموو لە ئێستا – هاتووە ینا "گرینگێ   
ی تایبەن   نوێنەری جێگری ڤۆیاکۆڤا، ئێ   

اق لە یەکگرتووەکان نەتەوە سکرتێ   
 .گوت وای عێ 

اق کاتێکدا لە"  
 تەرکێ  کردن ترەوە، شوێنەکان   و ئەوروپا لە پێچەوانە کۆج   لەوانەش دەبینێت، خۆوە بە ئالۆز چکردن  کۆ تەوژیم هێشتا عێ 

 ."دەبێت بنچینەن   کارێک یاسا، سەروەرن   و مرۆڤ مافەکان   لە ڕێزگرتن بەلەپێشدانان   کۆچکردن سیاسەتەکان   لەسەر

 
  لە

 
اق بڕیاری لە کرد پێشوازی کۆچکردن بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە تۆڕی ئەمساڵدا، شوپان   مانک  

 جاڕنامەی لەگەڵ یەکڕیزی دەربڕیی   بۆ عێ 
، و ڕێکخراو و سەالمەت بەشێوەیەک کۆچکردن بۆ جیهان    بە ئەویش کۆچکردن، بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە تۆڕی لەگەڵ هەروەها یاسان 
تێک بە بوون

ا
 .تۆڕەکە لە ئەندام وڵ

 
اتیجی   کۆچکردن    کردن   سیاسەن   کۆچکردن، بەتایبەن   لەڕێگەی داڕشتی   سێ    ناوە بەرەو باشێ 

 
اق هەنگاوی گرینک  

حکوومەن   عێ 
اق لە جێبەجێکردن   جاڕنامەی جیهان   بۆ   

نیشتیمان  . تۆڕی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کۆچکردن کار دەکات بۆ پاڵپشتیکردن   حکوومەن   عێ 
 کۆچکردن وفرەوانکردن   هەوڵەکان   لەبواری حوکمڕانی   کۆچکردندا. 
 
 

اق لە کۆچ بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە تۆڕی  
 :تێیدا ئەندامن تریش ڕێکخراوانەی ئەم و دەخرێت ڕێک کۆچ نێودەوڵەن   ڕێکخراوی لەالیەن عێ 

ی کۆمسیون   نووسینگەی
ا
 زانسی   ،پەروەردەن   ڕێکخراوی ڕێکخراوی  ، UNHCRپەنابەران کاروباری بۆ یەکگرتووەکان بەنەتەوە سەر باڵ

 پیشەسازی گەشەپێدان   ڕێکخراوی ، FAOفاو - خۆراک و کشتوکاڵ ڕێکخراوی ، UNESCOیونیسکۆ - یەکگرتووەکان نەتەوە کلتووری و



 

 

  نووسینگەی ،UNIDOیونیدۆ - یەکگرتووەکان نەتەوە
 

 ،ILOئیلۆ -نێودەوڵەن   کاری ڕێکخراوی ، OCHAئۆچا – مرۆن   کاروباری ھەماھەنک
  ، – UNODCیەکگرتووەکان نەتەوە بە سەر ھۆشبەرەکان   مادە و تاوان نووسینگەی  ، - WFPجیھان   خۆرایک پڕۆگرایم

 
 نەتەوە سندوق

 ، - UNOPSیەکگرتووەکان نەتەوە خزمەتگوزارییەکان   پڕۆژە نووسینگەی ، – UNFPAدانیشتوان کاروچاالکییەکان   بۆ یەکگرتووەکان
 
 
ن   لەناکاوی باری نێودەوڵەن   سندوق

ا
 نەتەوە بە سەر گەشەپێدان   پڕۆگرایم و - UNICEF یەکگرتووەکان نەتەوە بە سەر منداڵ

  – .UNDPیەکگرتووەکان
 

 :ئەدرێسەوە ئیمەیل ئەم ڕێگەی لە کۆچ بۆ یەکگرتوەوکان نەتەوە تۆڕی سکرتاریەن   بە بکە پەیوەندی تکایە زیاتر، زانیاری بۆ

iraqpublicinfo@iom.int 


