
 
 

پەرەپێدانی دووبارە یەکخستن و نۆژەنكردنەوە لە  ییكۆمەڵگە سەرچاوەى سەنتەری
 قەيرانەکان دەکات لەدواى عێراق

 
وە    ئاوارە بوون، كەس  مليۆن ٣.٥ عێراق، نزيکەی لە لەماوەی قەيرانەکانی داعش — جەلەوال

  ڕەسەنی خۆيان لەو کاتەی کە عێراقمليۆن کەسی ئاوارە گەڕاونەتەوە بۆ شوێنی    ١.٥لەوانە نزيکەی  

ڕاگەياندووە. بەاڵم ئەم شوێنانەی کە زۆرترين    ٢٠١٧  يەكەمی  كانونى  داعشەوە لە  بەسەر  سەركەوتنى

کاريگەريان لەسەر بووە تاکو ئێستا دەناڵێنن بە دەست کەمبوونی خزمەتگوزارييەکان وە 

 گشتى.  انىوێرانکاری ژێرخ نزمبوونەوەی هەلی ژيان و گوزەران وەهەروەها

 
گەڕانەوە بۆ دانيشتوانی کارتێکراو وە دووبارە يەکخستنەوەيان  کردنی پێداويستيەکانی جێ بەجێ بۆ 

  ( CRCs) كۆمەڵگەيی  سەرچاوەى سەنتەری شەش  كۆچ نێودەوڵەتى ڕێكخراوى بە شێوەيەکی باشتر،

  ەر بە ( سJCMCلەگەڵ سەنتەری هاوبەشی هەماهەنگی و چاودێری )  هاوبەشى بە دامەزراندووە

 .مرۆييەکان  وەهەروەها هاوبەشە عێراقى حكومەتى
 

كۆمەڵگەيی کە لەاليەن ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ بەڕێوە دەچێت لە   سەرچاوەى  سەنتەری  شەشەم

  . سەنتەرەکە کرايەوەديالە  پارێزگاى جەلەوال سەر بە  لە ی ئەيلول(١٩شەممە )  ڕۆژی پێنج

 حكومەت،   بەرپرسانی  بوونى  ئامادە  کەسی گەڕاوە کردووە، بەهەزار    ٢٢٠بەخێرهاتنەوەی زياتر لە  

 خۆجێی و نێودەوڵەتی هاوبەش. نوێنەرانی ڕێکخراوەکانی مرۆييی و  جەلەوال پارێزگارى
 

كۆمەڵگەيی زيادکردنی دەرفەتی دووبارە يەکخستنەوەی کۆمەاڵيەتيی   سەرچاوەى  سەنتەری  ئامانجى

  خزمەتگوزارييەکان بۆ خێزانە  پێشکەش کردنی كردنی ئاسان و ئابووری بەردەوام لە ڕێگەی

کار دەکەن   ئەم سەنتەرانە خانەخوێيەکان. گەڕاوەکان وەهەروەها خێزانە ئاوارەکان لەگەڵ كۆمەڵگا

  پەيمانگا  هەموو ئەو كۆمەڵگاو وەك سەنتەری يارمەتی دان وەهەروەها کارلێك کردن لەسەر 

ڕێكخراوە نا   يەكگرتووەكان، نەتەوە ئاژانسەکانی  حكومەت،: دەكەن وەکو  پشتگيرييان كە گشتيانەی

 .اليەنە کاراکانی خۆجێی ديكە  و مەدەنى ڕێكخراوەکانی كۆمەڵگاى حکوميەکان،
 

بريتيە لە بەرزکردنەوەی ئاستی یی كۆمەڵگە سەرچاوەى سەنتەری چاالكييەکانی سەرەکيی

  چااڵكيىەکانی فێرکردنی ،نوێنەرايەتى ڕاوێژکاری ياسايی و زانيارى،  باڵوكردنەوەى و  هۆشياری

ژيان و   دەرفەتى مووڵك، و پارچەزەوی نافەرمی، ڕاوێژکاری تايبەت بە نيشتەجێ بوون و

  رەوانکردنی ڕاستەوخۆ بۆ وەهەروەها  گوزەران و بنياتنانی تواناسازی و کارامەيی

  و وونیدەر پشتگيريى  و دەروونى تەندروستيى خزمەتگوزاريەکانی تايبەت بە پاراستن،



  سەرچاوەى  سەنتەریئەو شوێنانەی کە   چوارچێوەی لە خزمەتگوزاريەکانی تر و کۆمەاڵيەتی،

 . دەگرێتە خۆ ییكۆمەڵگە
 

لەگەڵ تاکە   هەوڵەکانمان بۆ مامەلە کردن گرنگە لە بەشێکی ییكۆمەڵگە  سەرچاوەى سەنتەرەکانی ”

توانای    ئەوەى   تێگەيشتن بە پێداويستيەکانيان بۆوەهەروەها    گەڕانەوە،  لەدواى  و  پێشکەسی ئاوارە لە  

كاريگەرمان هەبێت لەگەڵ دابين کردنی خزمەتگوزارييەکان وەهەروەها دەرفەتی   وەاڵمدانەوێکی

ميکانيزميەکان بۆ   دەدات بۆ دانانی يارمەتيمان ییكۆمەڵگە سەرچاوەى . سەنتەرەکانیدامەزراندن

كۆمەڵگاکانی   لە تێكەڵ ارە يەکخستنەوەی دانيشتوانىئاسان کردنی گەڕانەوەيەکی سەالمەت وە دووب

سەنتەری هاوبەشی هەماهەنگی و چاودێری  بەڕێوەبەری  عەبدولسەتار، بەرێز ناسر،" کارتێکراو
 ووتویەتی. 

 
ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بەرێز گێرارد وایت، سەرۆکی نێردەی    لە بارەی ئەم سەنتەرانە،  وەهەروەها

 هاوبەشەکان کە كار لە ڕێکخراوە يەكێكە "ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ ووتويەتی،کۆچ لە عێراق 

تەندروستى، ژيان و گوزەران وەهەروەها فێرکردن لە رێگەی    دەكەن بۆ جێ بەجێ کردنی پاراستن،

 ئێمە  كە گرنگە زۆر حكومەت، لەگەڵ هەماهەنگى كۆمەڵگەيی. بە تۆڕی سەنتەرەکانی سەرچاوەى

وەكو  چارەسەری هەميشەيی، بەزيان لێکەوتووەکان  شتگيری کردن لە کۆمەڵگەبەردەوام بين لە پ

 ." خزمەتگوزاريە سەرەکييەکان  كردنى دابين ستراتيژيەکانی يەکخستنەوەی درێژخايەن و

 
دوابەدوای کردنەوەی   كۆمەڵگەيی لە جەلەوال کردنەوەی سەنتەری سەرچاوەى ڕەسمی و ڕێ

سەرەتای   كۆمەڵگەيی لە بەيجێ سەر بە پارێزگای سەاڵحەدين  دێت کە لە سەنتەری سەرچاوەى

 كار  كاتەكانى و شەممە، پێنج  بۆ يەكشەممەوە دەکرێنەوە لە سەنتەرەکان. کراوەتەوەمانگی ئەيلول 

 .كردن جێبەجێ لەاليەن هاوبەشانی دەدرێت  بڕيار كردن
 

جەلەوال لە چوارچيوەی پرۆژەی "گەڕانەوەی   و بەيجێ كۆمەڵگەيی لە سەنتەرەکانی سەرچاوەى

يارمەتييەکانی تايبەتمەند بە دووبارە يەکخستنەوەو بوژانەوە لە شوێنەکانی گەڕانەوە لە   –سەالمەت 

  پرۆژەيە  ئەم .ئەوروپاوە پاڵپشتی کراوە یعيراق )عەودە ئەمينە( دامەزراوە، وە لەاليەن يەكێت 

توانستی  بنياتنانی  یئامانج و عێراق لە كردن كۆچ نىبەڕێوەبرد  كردنی باشتر بۆ دەكات  بەشدارى

 . خانەخوێيەکان كۆمەڵگا وەهەروەها ئاوارە بوون ئەو کەسانەی  کە بەزۆرەملێ  وە كۆچبەران

 
راگەیاندن سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی    بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکە بە بەشی هەڵمەتی

 iraqpublicinfo@iom.intکۆچ لە عێراق لەسەر ئەم ئیمێلە:  
  ئیمێلە: سەنتەری هاوبەشی هەماهەنگی و چاودێری لەسەر ئەم یاخود پەیوەندی بکە بە 

jcmccomsec@gmail.com 
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