
 
 

 

 

پشتگیریکراوی   ئارەزومەندانەیلەدوای ئۆپەڕاسیۆنی ئەنبار، گەڕانەوەی 

 خێزانە ئاوارەکان بەردەوامە لە نەینەوا 
 

 

 ٢٠٢٠ لولەیى ئ١٠

 یریپشتگ ەکانەئاوار ۆب ەک یەالمەس یمپەک ەل زانێخ ۆن لول،ەیئ ی٩ ێنێدو - واەنەین یزگاێپار

 یزگاێپار ەل انینەسڕە ینێشو ۆب ەوەنەڕێبگ ەندانەزومەئار ەو نێڵبهێجەب ەکەمپەک کوەکران تاو

 مە. ئشتێهێجەب انیمپەک لولەیئ ی١٠ ڕۆمەتر ئ یزانێخ ٢٦ ەو اق،ێڕع یباکوور یواەنەین

 ەوەنەڕێبگ تێکرەد ینیشبێپ واەک نێڵهەد ێجەب مپەک ەک زانێخ ١٢٠ وێنەگروپن ل مەکیە ەزانانێخ

 یکخراوڕێ نیەالەل ەکخراوڕێ ەک كیەرەشخێپ ستەد ەیگڕێ ەل انیکانەنەسڕە یەنێشو ۆب

 رانەچبۆو ک چۆک یتەزارەو ەڵگەل یشەهاوب ەو ب یریپشتگ ە، ب(IOM) چۆک یتڵەوەودێن

(MoMD ) یاقێڕع یتەحکوم ی. 

  

. انینەسڕە ینێشو ەل بوونەئاوار یاقێڕع نیۆمل شەش ەل اتریداعش، ز یکانێیەملمالن ەیماو ەل

 یشار ەیکەندەناو ەداعش، ک یرانەیق ەیماو ەل وتەرکەب یانیز ختەس یکەیەوێش ەب واەنەین

 .کرا ریدا داگ٢٠١٤ یرانەیحوز یمانگ ەل اق،ێڕع ەل تێنرەشار داد نیترەورەگ مەدوو ەب ەک ڵەموس

  

 داەکەتاڵوو یرەرتاسەسەل زانێخ زارەه دانەداعش، س ینانێپاش شکست ه ڵسا ێس یکینز ەب

 مە. ئنەئاوار شتاێه سەک نیۆمل ١.٣ واەک ەنراوڵێمەوا خ ەو ان،ینەسڕە ینێشو ۆب ەوەانەڕگ

 یووڕ ەک اقێڕع ەل تێنرەداد رۆج مەکیە ەب ،ەکراو یریپشتگ ەندانەزومەئار ەیوەانەڕگ یەیچاالک

 .کانێیەپاش ملمالن ەل ەداو

  

 مە"ئ ،یگوت اقێڕع ەل چۆک یتڵەوەودێن یکخراوڕێ ەیردێن یکۆرەس تیوا راردێگ ،ەیەبوار مەل

 یمانگ ەل نبارەئ ەل شووێپ یکانەزموونەئ ەب تێستەبەپشت د واەنەین ەل ەندانەزومەئار ەیەوەانەڕگ

 یکردن یریپشتگ ۆبوون ب شەهاوب یتڵەوەودێن یکانەو ئاژانس تەحکوم ردووەه ەک مموز،ەت

 یکردن یریپشتگ ۆب ترەورەگ یکەیەرنامەب ەل كنێشەب ەمانە. ئبوونەئاوار ۆب وامەردەب یرەسەچار

 هاەروەهەفراوان بوون". و ەل تێب وامەردەب نیواداریه ەكەیەرنامەب ەک کان،ەئاوار یگاەڵمۆک

 یندەمۆشک هاەروەوه نیخشەبۆخ ،یتەالمەس یماکانەبن رەس ەکاتەد ختەج ەانیچاالک مە"ئ ،یگوت



 ۆب داییتاۆک ەل هاەروەو ه کانێیەملمالن یدوا ەیوەبوژان ەیئاراست وەرەب نەکەکار د ەک کان،ەرئاوا

 ".اقێڕع ەل زنترەم یکیەریقامگەس ینانێه یدەب

  

 ۆب داتەد اتریز یششۆک ڵیوەه واەنەین یزگاێ"پار ،یگوت واەنەین یزگارێپار ،یجبور جمەن زێرەب

 کانیەتگوزارەخزم یکردن نیداب ۆیهەب ان،ینەسڕە ینێشو ۆب ەوەنەڕێبگ ەک کانەئاوار یدانیتەارمی

 یتەحکوم ەڵگەکردن ل یندەوەیکردن و پ یهاوکار ەیگڕێ ەل كەڵخ ۆب کانیەستیجۆل یەستیداوێو پ

 ڵەوەه ەمێ"ئ ،یگوت داییتاۆک ەل ەتر." و یکانەکخراوڕێو  چۆک یتڵەوەودێن یکخراوڕێ ،ڵیدرایف

زامن  ۆب نینێنرخەد رزەب چۆک یتڵەوەودێن یکخراوڕێو  کانەداریندەوەیپ ەتەزارەو یکانەابینا

 ۆب انەیندانەزومەئار ەیوەانەڕگ ەیگڕێ ەل کانەئاوار ۆب ەیەه ێنو یکێانیژ ەک ەیوەئ یکردن

 ".انیکانەناوچ

  

 ەکردوو انیکار ەوەکینز ەل  رانەچبۆو ک چۆک یتەزارەو و اقێڕع ەل چۆک یتڵەوەودێن یکخراوڕێ

 یئاسان کردن ۆب (UNHCR ) رانەنابەپ ۆب کانەکگرتویە ەوەتەن یاڵبا ینیۆمسۆک ەڵگەل

 دانیتەارمی یژانسەئ نیەالەل مپەک یتیەراەوبێرەب یریپشتگ ەب ،یەالمەس یمپەک ەل ەکەنیۆاسەڕپۆئ

 Premiere Urgence) .(ACTED) یکیکنەت یدانێپەرەکردن و پ یوکارها ۆب

Internationale)ەویەندروستەت یبوار ەب ەیەه انیندەوەیپ ەک ۆیخ ەتێگرەد ەانیکاڵچا وە، ئ، 

کرد  یکانەاوەڕگ ەزانێخ یپاراستن یشتەرەرپەس (IRC) یتڵەوەودێن یزگارکردنڕ ەیژنێل کداێکاتەل

 کاتەکار د ۆییەمر یدانیتەارمی ۆب ەکێکخراوڕێ - INTERSOS یکخراوڕێ هاەروە. هداەگەڕیل

تر  یشانەو هاوب - کانیەکدارەچ ێیەو ملمالن کانیەسروشت ەساتەکار یانیقوربان یدانیتەارمی ۆب

 ەل كیە رەه ۆب نەکەد شەشکێپ کراویریپشتگ یتر یتگوزارەخزم هاەروەپاراستن وه یریپشتگ

 شێپ - ناغۆدوو ق ەل تێد كێپ ەکەژۆپر یکانیەکاڵ. چاکانەزانێخ ینەسڕە یگاکانەڵمۆو ک کانەمپەک

 ەکردن ل یریپشتگ هاەروەوه مپەک ەل کاتەد کانەنگاوەه ەباس ل ەک - ەوەو گواستن شتنێهێج

 ان،یژ یوێبژ یریو پشتگ بوونێجەشتین ەل نیتیبر دانیتەارمی یکانەرۆ. جەوەانەڕگ یکانەناوچ

 ەیوەبوژان ،یریقامگەس ەو دووبار شتنێهێج ینیخشەب ەیوێش ەل یختەن یدانیتەارمی ،ەوەگواستن

 یدوا ەیوەوبوونەاڵکێت ەدووبار یکردن یریپشتگ هاەروەهەو کان،یەکەرەس یەتگوزارەخزم

 .ەوەانەڕگ

  

 ەل نبارەئ یزگاێپار ەل ەداویووڕ ەک تێد ەوێهاوش یکیەچاالک یدواەب واەنەین ەیکەنیۆاسەڕپۆئ

 ینێشو ۆب ەوەانەڕو گ شتێهێج انەیلوجەلفەئ تیەعامر یمپەک زانێخ ٤٠ كێکات ،مموزداەت یمانگ

 یکیەرەشخێپ ستەد ەل کنێشەب ەکەنیۆاسەڕپۆئ ردووە. هژڕۆدوو  ەیماو ەب نبارەئ ەل انینەسڕە

 یواەشێپ یکیێندامەئ ەک - اقێڕع ەل چۆک یتڵەوەودێن یکخراوڕێ نیەالەل ەکخراوڕێ ەک ەترەورەگ

 ەیژمار ەک تێکرەد ینیشبێ. وا پرانەچبۆو ک چۆک یتەزارەو و - ەکانەنیەژخاێدر ەرەسەچار ۆڕیت

 ەیوەانەڕگ یریپشتگ یرگرتنەەو ۆب ەمارکراوۆت  ەک ەئاوار یزانێخ ٢,٤٠٠ ەبگات کانەزانێخ

 .داەانیزگاێپار مەل ەندانەزومەئار

  

 یدروست ناۆڕۆک ەک یەیترسەم وەچاو ئ ەل ەاتریز ەندانەمۆو شک تەالمەس یکەیەوەانەڕگ یگرنگ

 ۆب کانڵەوەه یاەڕرەس مپ،ەک ەل یەتاەپ مەئ یتووش بوون ەب ەیەه یندەوەیپ شەمەئ کات،ەد

 یتڵەوەودێن یکخراوڕێ. ەوەانەڕگ یکانەناوچ ەل کانەخۆو بارود کانیەتگوزارەخزم یباشترکردن

 ەل ناۆڕۆک یتاەپ ەیوەوبووناڵب ەگرتن ل ەگڕێ ۆب ەداناو یگرنگ یپاراستن یکارڕێ اقێڕع ەل چۆک
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 وەو ئ ەکراو ێنو یاریزان یینماڕێ یکردن شەهاوب ەل نیتیبر ەک ،ەوەانەڕگ یکانیەچاالک ەیماو

 .ەیەه ەوەانەڕگ ەب انیندەوەیپ ەک ەیانیاریزان

  

 ،ەخشانەبۆخ یرەسەچار یکردن وەپت ۆب اقێڕع ەل چۆک یتڵەوەودێن یکخراوڕێ یکانڵەوەه

 ەل كەیەژمار نیەالەل تێکرەدێل یریپشتگ کانەئاوار ۆب نراوەیەاگڕو  ەندانەمۆشک ت،ەالمەس

 کانەکگرتوویە ەتیەوال ەینگینووس تێب رنجەس ێیج اتریز انیمووەه ەل ،یتڵەوەودێن یکانەشەهاوب

 .(PRM) ەچکردنۆک روەنابەو پ شتوانیدان ۆب

  

 ەک ن،ەکەد یشدارەب یتڵەوەودێن یشەهاوب نیندەچ هاەروەهەو چۆک یتڵەوەودێن یکخراوڕێ

 ەوەتەن یگرامۆ، پر( UNHCR) رانەنابەپ ۆب  کانەکگرتویە ەوەتەن یاڵبا ینیۆمسۆک

 یکردن ینگەماهەه ۆب کانەکگرتوویە ەوەتەن ەینگی، نووس(UNDP) دانێپەشەگ ۆب کانەکگرتوویە

 اقێڕع یدانیتەارمی ۆب کانەکگرتوویە ەوەتەن ەیردێن هاەروەهەو (OCHA) کانۆییەمر ەکاروبار

(UNAMI) ەکردن ل یریپشتگ ۆب کانەرۆراوجۆج یەچاالک ەل نەکەد یشدارەب ەک ،ەوەتێگرەد 

 ەتر ل یوانەومەقێل هاەروەهەو کانێیەخوەخان گاەڵمۆک کان،ەاوەڕگ کان،ەئاوار یکانیەستیداوێپ

 .اقێڕع

  

 :ەب نەبک یندەوەیپ یەتکا اتر،یز یاریزان ۆب

+، ٩٦٤٧٥١٤٠٢٢٨١١: لیباۆم اق،ێڕع ەل چۆك یتڵەوەودێن یکخراوڕێ ەل یگشت یاریزان یشەب
 iraqpublicinfo@iom.int : لێمیئ
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