
 
 
  
ی
کرتدی اق چەند پەیمانێیک گرینگ دەدات بۆ باشێر ر

چەند ڕۆژێک پێش بەستنی کۆنفرانسێیک گرینگ لەبارەی فەرمانڕەوایی کۆچکردن، عێ 
 فەرمانڕەوایی کۆچکردن 

 
اق بە  بۆ کۆچ    تۆڕی نەتەوە یەکگرتووەکان  –بەغدا   ر

اق دەستخۆشی دەکات لە پابەندبوونی حکوومەنی عێ  ر
 فەرمانڕەوانی کۆچکردن  لە عێ 

کردنی باشێی
لە  (IMRF)کۆڕبەندی هەڵسەنگاندنی کۆچی نێودەوڵەنی  پێش بەستنی  لە چەند ڕۆژی   پێداچوونەوە دەکرێ بە    ٢٠-١٧کە  ێ و تێیدا  دەبەسێی

 .  (GCM)جیهانی بۆ کۆچ   واژوونامەی پێشوەچوونەکان لە جێبەجێکردنی 
 

تە لە ڕ 
ا
اق یەکەم وڵ ر

نی  ۆ عێ 
ا
ئەمە  پێشکەش بکات کە    (VNR)کە پێداچوونەوەیەیک نیشتیمانی خۆویستانە    ا ناوەڕاست و باکووری ئەفریقی ژهەڵ

تێک بەرەو جێبەجێکردنی ئامانجەکانی  
ا
تە لە  واژوونامەی  بریتییە لە پوختەیەیک پێشوەچوونەکانی هەر وڵ

ا
اق هەروەها یەکەم وڵ ر

جیهانی کۆچ. عێ 
 وتنخوازیش بدات لەو بارەوە.  هەرێمەکە کە ژمارەیەک پەیمانی پێشکە

 
 

ی کۆڕبەندی هەڵسەنگاندنی    مایس، گروونی کارکردنی تەکنییک کۆچکردنی   ١٠لە ڕێکەونی 
اقی لە بەغدا کۆ بوویەوە و تاوتون  ر

سەر بە حکوومەنی عێ 
نێودەوڵەنی       (IMRF)کۆچی 

پشت  ی 
تاوتون  هەروەها  فەرمانڕەوانی کۆچکردنیان کرد. گرووپەکە   

ئەولەویەتەکانی پێداچوونەوەی  استکردنەوەی  و 
 کە ڕەشنووسەکەی بەپاڵپشت  تۆڕی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کۆچ نوورساوەتەوە.  ،  کرد   (VNR)نیشتیمانی خۆویستانە  

 
 

اق یەکێ  ر
تانەی کە واژوویان کردووە لەسەر  کعێ 

ا
ی ڕێککەوتننامەی نێو حکوومەتەکانە بۆ    (GCM)جیهانی بۆ کۆچ  واژوونامەی  ە لەو وڵ کە یەکەمی 

اق هەروەها ئەندامە لە دەستپێشخەرنی والتە پاڵەوانەکان. ئە  
. عت  مە  ڕوومالکردنی هەموو ڕەهەندەکانی کۆچی نێودەوڵەن  بە شێوازێیک گشتگت 

اق پاڵپشت  دەکات لە واژوونامەی جیهانی کۆچ لەڕێگەی پێشاندانی سەرکردای   
 بەشداریکردن لە پرۆسە فرەالیەنەکان.  ەن  و مانای وایە عت 

 
 

دەگرێت خۆ  لە  وەزارەت  چەندان  تەکنییک کە  سیاسەت    گروونی کارکردنی  بە  پەیوەندیدار  پایمانی  حەوت  بۆ  داوە  پێشان  خۆی  پابەندی 
ی بە دەرەنجامەکانی     گروونی تەکنییک     (VNR)پێداچوونەوەی نیشتیمانی خۆویستانە  بەپشتبەسی 

و ئەو چاالکییانەی لەژێر دەستە تایبەتییەکانی
 کۆچ جێبەچ   کراون. پەیمانەکانیش ئەمانەن:  

 
 

 کۆچ، ژینگە، گۆڕانی کەش و هەوا لەالیەن گروونی کارکردنی تەکنییک  لە ئەولەویەتدانانی  .1
کردنی کۆکردنەوە و بەڕوەبردنی داتای کۆچ   .2  باشت 
 فەرمانڕەوانی کۆچ بەدواداچوون بۆ   .3

 هەڵسەنگاندنی
انەوە )ئاوارەکان و گەڕاوەکان لە دەروەی والت(  .4   

یم ئیحالەی نیشتیمانی بۆ گت  ی  میکانت 
یکردنی  

 فرەوانکردن و بەهت 
اق  لە دەرەوە  .5  

 پەیوەندیکردنێیک داینامییک لەگەڵ ڕەوەندی عت 
ۆنت  بەڕێوەبردنی کەییس گەڕانەوە.   .6  بەسیستەمکردنی بەڕێوەبردنی ناسنامە لەڕێگەی جێبەجێکردنی سیستەیم ئیلکت 
او   .7  کارکردنی باشت  لە بواری بەڕێوەبردنی سنووری پێکبەست 

  
 

بۆ   ێت   
دەنت  شاندێک  اق   

عت  سەرەکییەکانی  کۆڕبەنحکوومەن   چاالکییە  هەموو  لە  دەکات  بەشداری  و  نێودەوڵەنی  هەڵسەنگاندنی کۆچی  دی 
د  کۆڕبەندەکە، لەوانەش دانیشتنەکان، دیبەینی سیاسەنی کۆچ، لەگەڵ دیبەینی گشنی کە تێیدا جاڕنامەیەیک تایبەت بە پێشوەچوونی گشنی پەسەن

 دەکرێت.  
 

 
اق " ر

    نزیکەی چوار ساڵ تێپەڕیوە لەوەتەی عێ 
ا

ی  ٢٠١٨واژووی لەسەر واژوونامەی جیهانی بۆ کۆچ کردووە لە ساڵ . پارساڵ ئێمە لەنێو یەکەمیر

و   ناوەڕاست  نی 
ا
ڕۆژهەڵ لە  بووین  ئەفریقیا کە  حکوومەتەکان  خۆویستانە  باکووری  نیشتیمانی  جێبەجێکردنی    (VNR)پێداچوونەوەیەیک  بۆ 

اق  وای گوت لە میانەی کۆبوونەوەی گروونی  کەریم النوری  واژوونامەی جیهانی بۆ کۆچ تەواو بکەین."  
، جێگری وەزیری کۆچ و کۆچبەرانی عت 

 کارکردنی تەکنییک.  
 

https://reliefweb.int/report/iraq/republic-iraq-profile-2020-migration-governance-indicatorsenarku


 
 

ە و    (IMRF)کۆڕبەندی هەڵسەنگاندنی کۆچی نێودەوڵەنی  " ی ر
تێیک بەهێ 

ا
اق وڵ ر

پابەندە بە جێبەجێکردنی  دەرفەتێیک باشە بۆ ئێمە کە پێشانی بدەین عێ 
اق لەم دەستپێشخەرییەدا  واژوونامەی جیهاننر کۆچ، و   ر

ی کە عێ  دەستکەوتەکان بخەینە ڕوو. ]حەز دەکەین[ بە هەموو هاوبەشان ڕابگەیەنیر
ی دەبێت."  ر

 ئامادە و بەهێ 
 

 
اتیجیەن  کۆچی  اق، بەتایبەن  لەڕێگەی داڕشتتی ست   

کردنی سیاسەن  کۆچ لە عت   ڕابردوودا، هەنگاوی گرینگ نراون بەرەو باشت 
ی

  لەم چەند ساڵ
اق لە بەجێگەیاندنی پەیمانەکانی لەبارەی واژوونامەی  . تۆڕی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کۆچ نیشتیمانی   

خۆشحالە بە پاڵپشتیکردنی حکوومەن  عت 
 داهاتوو. 

ی
 جیهانی کۆچ لە چوار ساڵ

 
 

  iraqpublicinfo@iom.int ئیمەییل: بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکە بە سکرتاریەنی تۆڕی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کۆچ لە ڕێگەی 
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