
 

 

 
 
 
 
 

 یندركنیباد ۆب تێنهیهگهداڕ ییاراد یتشپڵاپ یزاوهگناب چۆک یتەلوەدوێن یوارخکێڕ
 قاڕێع ەل ەوەناڕەگ و نووبەراوائ یناكهچوان ەل ناكهشێپهل هرهه هییۆرم هیتسیوادێپ
 
 ،یقارێع یكڵهخ یرامووشێب ینووبەراوائ و شعاد یەژگنەت رەسەب ڵاس جنێپ ینووبرەپێت شاپ - قارێع/رێلوەه
 هب ناكهییرازوگایرف هییكهمۆك یندركنیباد ۆب ییاراد یتشپڵاپ ۆب تاكهد زاوهگناب چۆک یتەڵوەدوێن یوارخکێڕ
  .اد٢٠١٩ یڵاس هل یکیرمەئ یرالود نۆیلم ٤.٤١ یڕب

 
 یهكیزن اتشێه ،هویزهباد واگنهه هب واگنهه یکەیەوێشەب هوه٢٠١٧ یڵاس یهتهوهل ناکەراوائ یەرامژ یچرهگهئ

 تسهبرهب ینووب رەبەل ،٢٠١٩ یتابوش یگنام یترۆپاڕ یەرێوگەب نیژەد ادییەراوائ ەل یقاڕێع ١,٧٥٠,٠٠٠
 و نایژ و ناکەیتەرەنب ەیرازووگتەمزخ یمەک ،نایناکەرەبووناخ ینتوەکرەب نایز ووکەو ،نایەوەناڕەگ مهدرهبهل
 و ینوورهد یراشف یاڕەرەس ،نایۆخ یدێز ەل شیاسائ ینووبەن هب ناكهراوائ یندركتسهه ،نارەزووگ
 ،نیژەد ناکەپمەک ەل اتشێه ٥٣٠,٠٠٠ یوورەس ،ناکەراوائ یاتسێئ یناوتشیناد یکەیێس یکیزن ەب .یتەیالەمۆک
 .ەیەه یرازوگایرف ییكهمۆك هب ناییتسیوێپ ەک
 
 ەوەتەن ییۆرم یەوەنادماڵەو ینالپ ڵهگهل هبیرهتواه چۆک یتەڵوەدوێن یوارخكێڕ ییاراد یتشپڵاپ یزاوهگناب
 ەب نایتسیوێپ سەک نۆیلم ٦.٧ یکیزن ەب ینێلمەخەد یاو ەک ،قارێع ی ٢٠١٩ )HRP( ناکەوترگکەی
 ێس مەئ ،ەوەتەنووبرچ نیدەحاڵەس و رابنەئ و اوەنیەن ەل نای٦٥ ادەسەل یکیزن .ەیەه رەدەبەداڕ یکەیریگتشپ
 .هووب رهسهل نایهییاود مهئ یناكهژگنهت ییرهگیراك نیرترۆز ەک ەیاگزێراپ

 
 یێج ەک پورگ ێس یهتسارائ هب  هوهتاكهد ڕچ قاڕێع ەل یناکەییۆرم ەیریگتشپ چۆک یتەلوەدوێن یوارخکێڕ
 هك ناکەووتوەکێلنایز ێوخەناخ اگڵەمۆک ،هوهتهنوام ادناكهپمهك یهوهرهد و ناكهپمهك ەل ەک .ناكەراوائ :نینارەگین
 ،هرهدهب نایۆخ یاناوت هل ناکەیرازووگتەمزخ ۆب یتسیوێپ ادێوەل ەک ،ادهوهناڕهگ و نووبهراوائ یهچوان هل
 نووتاههن یدەب نایناکەیتەرەنب ەییۆرم ەیتسیوادێپ ماڵەب نایۆخ یدێز ۆب ەوەتەنواڕەگ ەک یەناراوائ وەئ  اهەورەهو
. 

 
 هل ناكەراوائ ۆب یناكهزێراپنایژ هییتەمرای هك هیاو ینالپ چۆک یتەڵوەدوێن یوارخکێڕ ،اد٢٠١٩ یڵاس یەوام ەل
 یرازووگتەمزخ ،یکارۆخان یكهمش و هوهناوهح یهگانهپ یندرکنیباد یەگێرەل  تاكب ماوهدرهب ادناکەپمەک
 ،ناكهییتهیاڵهمۆك-ینوورەد هییتسیوێپ ۆب هوهنادماڵهوو و ندرک یرێدواچ ،ییاتەرەس یتسووردنەت
 هل ەل پماک یندربەوێرەب و یگنەهامەه اهەورەهو ینێواخ و كاپ وۆڕەوائ و وائ ەب تەبیات یناکەییرازوگتەمزخ
 .ناکەیمرەفان هگنیشن و ناكهپمهك
 
 ینووچاداودەب یرامۆت یناكهراك ینووبماوهدرهب ۆب تساكهد ییاراد یتشپڵاپ یاواد اههورهه هكهزاوهگناب
 وارکێپ ەنامتم یتهیانۆچ و یتەیادنەچ یرایناز ەک قارێع ەل چۆک یتەلوەدوێن یوارخکێڕ هب رهس یناکەراوائ
 .تاکەد نیباد ناکەواڕەگ و ناکەراوائ یهرابهل مرهگوامرهگ



 

 

 
 یهژگنژهت یگنههامهه یشهبواه یرهتنهس یتشگ یرەبهوێڕەب ،راتسلادبع رسان زێرەب ەتەباب مەئ یەراب ەل ەو
 یندرکنیباد ۆب نینێخرنەد زرەب چۆک یتەڵوەدوێن یوارخکێڕ یناكهراك ەمێئ" ،یتوگ قارێع یتەموکح هب رهس
 نایندرک یریگتشپ یارەرەس ناکەپمەک یەوەرەد و هوەوان ەل ناکەراوائ ەنازێخ ۆب ناكهزێراپنایژ ەییۆرم ەیتەمرای
 ەل نیەکەد نامناوێن یگنههامهه یماوەدرەب یناورەواچ ەمێئ ،نایۆخ یناکەنەسەر اگلەمۆک ۆب نایەوەناڕەگ ۆب
 ".اد٢٠١٩ یڵاس
 
 یەبرۆز یهوهئرهبهل ،هیهه ماوهدرهب ینادخهیاب ەب یتسەوێپ  هكهكیهناگنهتسائ وەل كێکەی نووبەراوائ یەژگنەت"
 یوورەس ەل ادیتساڕەل ناكهییهچۆخ اناوت و ەواچرەس .ناکەییۆرم ەیتەمرای هب نتسهبهد تشپ یواوهتهب ناکەراوائ
  .نوارن هوێپ ڵاپ تسائ یڕەپ وەئ ۆب و نێرنێههد راكهب نایۆخ یاناوت

 
 زێراپنایژ یتەمرای یندركنیباد ۆب ەووب ناکەیکەرەس ەشەبواه ەل كێکەی یماوەدرەب ەب چۆک یتەڵوەدوێن یوارخکێڕ
 یوارخکێڕ یناكهییكهمۆك و یگنههامهه ینووبماوهدرهب ەمێئ .ناکەپمەک یەوەوان و ەوەرەد ەل ەراوائ یکڵەخ ۆب
 ،دمحم گنەشۆه ،"ووتوهكێلنایز یكڵەخ نیرترۆز یندرک یرێگتشپ ۆب نینێخرنەد زرهب چۆک یتەڵوەدوێن
 .توگ یاو ،ناتسدروک یمێرەه یتەمووکح ەل ناكهناریهق یگنههامهه یشهبواه یدنهوان یتشگ یرەبوێڕەب

 
 یتشپڵاپ” ،یتوگ قارێع ەل چۆک یتەڵوەدوێن یوارخکێڕ یەدرێن یکۆرەس ،تیەو درارێج زیرەب هوهیهراب مەل
 و یۆكش ینترگاڕ و ناكهییتهڕهنب هییتسیوێپ یندركنبیاد ۆب هییهنیچنب یكێراك ناکەییۆرم ەییتەمرای ۆب ییاراد
 ەل تێرگەد ەگێڕ ەمەئ .هوهناڕەگ یناكەچوان و نووبهراوائ یناكەنێوش ەل ناکەووتوەکێلنایز ەیقارێع
 ناینایز نیرترۆز ەک یهناچوان وهئ یندركریگماقەس هل نووتاهیدەب ەک یهناتوەکەتسەد وهئ یهوهنووبهناوهچێپ
  .ادناكێنالملم ەل هووتوهكرهب

 
 و یقارێع یتەمووکح ،ناكهییۆرم ەشەبواه ڵەگ ەل یراکیراه و یشەبواه یەگێر ەل " ،یتوگ اهەورەه ەو
 ەییۆرم ەیتسیوادێپ نیرترۆز نیراداویه ،ناکەییموکحان ەوارخکێڕ اهەورەهو ناتسدروک یمێرەه یتەمووکح
 هژێرد یكهیهوام ەک یەناسەک وەئ ۆب نییڕەگەد نەیاخژێرد یرەسەراچ یاودەب ەک كێتاک ەل نیهكب نیباد ناکەلەپەب
 ".نهراوائ

 
 .هكب كیلك هرێل یبهرهع نای یزیلگنیئ ینامز هب هكهزاوهگناب یترۆپاڕ ینینیب ۆب

 
 )هییزیلگنیئ هب( هكهزاوهگناب یهرهبال هكب هیۆیدیڤ مهئ یریرهس هیاكت

 
 :ەکب یچۆک یتەڵوەدوێن یوارخکێڕ ڵەگەل یدنەویەپ ەیاکت رتایز یرایناز ۆب
 sblack@iom.int :لێمیئ ،+٩٦٤٧٥١٢٣٤٢٥٥٠ :نۆفەلەت ،كالب اردناس
  


