
حكومھتی ع�راق و ڕ�كخراوی ن�ودەو�ھتی كۆچ  بۆ یھكھم جار لھ ئاستی نیشتیمانی دەرئھنجامھكانی پرۆفایلی كۆچ  ب�و دەكھنھوە

١٩ دیسھمبھر، ٢٠١٩

بھغدا - بھ بھراورد  بھ وو�تانی دراوس� لھ ڕۆژھھ�تی ناوەڕاست  وەكو ئوردن و  لوبنان، بھراورد بھ ژمارەی دانیشتوان ع�راق میوانداری
كھمترین ژمارەی كۆچبھران دەكات. ھھرچھندە،  دانیشتوانی بیانی  بھ ڕ�ژەی  سھدا ٣٣٨ زیادیكردووە لھ ن�وان  سا�نی ١٩٩٠ بۆ ٢٠١٧، بھھۆی
ل�شاوی  پھنابھرانی سوریا. كۆچكردن لھ باكوری ع�راق بھ ش�وەیكی فراوان بھھۆی پ�كدادانھوە دروست بووە، لھ كات�كدا كۆچكردن لھ باشوری

ع�راق زیاتر بھندە بھ ھۆكارەكانی گوزەران وەكو  لھ دەستدانی زەوی بھ پیت و كھمی ئاو.
 

ئھم دەرئھنجامانھ و دەرئھنجامی تری پرۆفایلی یھکھمی كۆچكردن  بۆ ع�راق  لھ ڕۆژی پ�نجشھممھ  ١٩ی كانونی یھكھم لھ  كۆنگرەیھكی
ڕۆژنامھوانیدا لھ ھۆت�لی بابل لھ بھغدا ئاشكرا كرا. پرۆفایلی كۆچكردن گھشھی پ�درا لھ ڕ�گھی  پرۆسھی  تواناسازی کھ سھرپھرشتی دەکر�ت لھ
الیھن گرووپی كاری تھكنیكی کھ لھالیھن وەزارەتھكانی حكومھتی ع�راقی دامھزراوە، لھوانھ وەزارەتی كۆچ و كۆچبھران، وەزارەتی ناوخۆ،
وەزارەتی پھیوەندیھكانی دەرەوە، وەزارەتی داد، وەزارەتی كارو كاروباری كۆمھ�یھتی لھگھڵ نووسینگھی ناوەندی ئامارەكان ھاوشانی ڕ�كخراوی
ن�ودەو�ھتی كۆچ. پرۆفایلی  كۆچكردن ڕاستیھكان و ژمارەكانی كۆچكردن نیشان دەدات، و ئھمھ بھ یھكھم  دیدگای ئاماری گشتی كۆچھ لھ ع�راق
دادەنر�ت کھ یارمھتیدەر دەب�ت بۆ دامھزراندنی بناغھیھک لھ بھ�گھ كھ كاریگھری دەب�ت لھ سھر سیاسھت و ستراتیژی كۆچی نیشتیمانی. ،
ڕ�كخراوی ن�ودەو�ھتی كۆچ لھ تشرینی یھكھمی ٢٠١٩ ئاماژەکانی بھڕ�وەبردنی کۆچی ھھ�سھنگاند كھ توانای نیشتیمانی  لھ بھڕ�وەبردنی کۆچ

دەپ�و�ت  لھ ڕ�گھی ٩٠ پ�وەری بھڕ�وەبردن لھ شھش بواری بابھتیانھ.

پڕۆفایلی کۆچ بھرھھمی یھکھم سا�ی کۆبونھوەی وەزارەتھکانی ع�ڕاق و ڕ�کخراوی ن�ودەو�ھتی کۆچھ.ئھحمھد ڕەحیم بھڕ�وەبھری بھڕ�وەبھرایھتی
کۆچی بیانیھکان لھ وەزارەتی کۆچ و کۆچبھری ع�ڕاق دە��ت "ئھمھ کاریگھری کورت و در�ژ مھودای ھھیھ لھ گھیشتن بھ ڕ�ساکانی کۆچ."

 
لھم بارەیھ، سھرۆکی ن�ردەی ڕیكخراوی ن�ودەو�ھتی كۆچ لھ ع�راق، بھر�ز گ�رارد وایت گووتی، " پڕۆفایلی كۆچكردن پابھندبوونی حكومھتی
ع�راق دەردەخات بۆ سوود وەرگرتن لھ ڕ�چکھی  پشتبھستوو بھ بھ�گھ و حكومھت بھ گشتی تا بھڕ�وەبردن�كى بھھ�ز بۆ کۆچکردن دروست بکر�ت.

داتای کۆچکردن  كاریگھری ئھر�نی بھ خۆیھوە دەبین� بۆ سا�نی داھاتوو  بۆ گشتاندنی پرۆسھی کۆچکردن لھ یاسا و ستراتیژەکان".
 

پرۆفایلھكھ ئھوە دەخاتھڕوو کھ ش�وازی کۆچکردن بۆ دەرەوە لھوەتھى ٢٠٠٣ بھڕادەیھکی زۆر گۆڕاوە. لھماوەی ن�وان جھنگی كھنداو و سا�ی
٢٠٠٣ ئ�ران ببووە ئامانجی سھرەکی بۆ ئھو ع�راقییانھی کھ کۆچیان دەکرد بۆ دەرەوەی وو�ت، بھ�م لھدواى ٢٠٠٣  ئوردەن و سوریا ئینجا لھ

دوای ٢٠١٤ ئھوروپا بووە ج�ى مھبھستى سھرەكی کۆچبھران، لھوانھش سوید وئھ�مانیا وبھریتانیا لھ ڕیزی یھکھمی ئھو وو�تانھ بوون.
 

لھم سا�نھی دوواییدا، ئاوارەبوونی ناوخۆییى بووە مایھی ناڕحھتیھکی سھرەکی. ئاوارەبوون لھ دەرەنجامی  شھڕ لھ دژی داعش حالھت�كى زۆر
تایبھتی درووست کرد، چونکھ ژمارەی ئاوارەبوونی ناوخۆییی زۆر زیاتر بوو لھ كۆچكردن بۆ دەرەوەی وو�ت، چونكھ ئھو وو�تانھی کھ پھنابھر
ڕوویان ت�دەکرد وەك وو�تی سوریا خۆیان تووشی قھیران ھاتن، و لھالیھکی گیشتنی پھنابھران بھ وو�ت�کی وەك ئوردەن سھختتر بووبھ ھۆی

ھ�رشی  داعش، كۆچبھران ڕوویان کردە تورکیا  و ئھوروپا و وو�تانی ڕۆژئاوا لھ جیاتی و�تانی پھنابھریی پ�شوو (ئ�ران و ئوردەن و سوریا).
 

دەرەنجامى تری پرۆفایلھكھ پھیوەندیدارە بھ پھرتھوازەبوونی ع�راقیھکان، و جموجۆ�ی کۆچی نایاسایی، و خو�ندکارە ع�ڕاقیھکان ئھوانھی لھ
دەرەوەی وو�ت دەخو�نن، وجۆری تر. ڕ�کخراوی ن�ودەو�ھتی کۆچ ل�کۆ�ینھوەی ھاوش�وەی لھ ٨٠ و�تی جیھاندا ئھنجامدا بھ بھکارھ�نانی
ڕ�چکھیھکی ستاندەر. پرۆفایھلھکھ ئھمانھی خوارەوە بھكاردەھ�ن�ت: زانیاری و ب�وكراوەى بھردەست، چاوپ�کھوتن لھگھڵ حكومھت و ڕ�كخراوى

ن�ودەو�ھتى، داتاى گشتی بھردەست، و داتای تایبھت کھ الیھنی دەسھ�تی ع�راقى و ڕ�كخراوە ن�ودەو�ھتیھکان پ�شکھش دەکر�ن.
 

بۆ زیاتر زانیاری وەرگرتن تکایھ پھیوەندی بکھ بھ ڕ�کخراوی ن�ودەو�ھتی کۆچ، ن�ردەی ع�راق، بھشی زانیاری گشتی لھ ڕ�گھی ئھم
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