
 

 

 

 

   وةزا خفورما ظةطةريانا ب حة

 [ناظَى ثروطرامى]

:هةظثشكان  /IOM بو ستافَى تَيبينى   
 نَى(ول بودووبارة تَيكةو خوة )زا ثروطرامَى زظرينا ب حة ذَيرل بهَيتة دةست نيشانكرنَي  IOMذى بيت يان ذاليَى و يَي ذهةك كهةرتاكة

 رى ئيمزاكرنَى.هيت بةَي فورمَى ب طةروكا ظدظَيت دناظة
ب  خوازكةرداكى كو فورمة هاتية وةرطَيران بو زمانة تة ثشت راستكرن كوو هيظية بهَي) ينيتوفورمَى خب واكةكى بدةن كبهةر ت َيرَيك

 .تو ئيمزا بكةكرن كتةاز ذَى بهَيوبةرى داخبكةن دطةل رامانا وَى  روكَى بو شلوظة( و ناظةطةهيتبدروستى تَي

 ياجهخودان خووةالتةكَى دى )كو  يان وةطةريانا وةالتَى خوة دياردكةم بو ظةحةزا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ئةوَى من ئيمزاكرى، ئةز
 َي. IOMب رَيكا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( كو وةالتَى م تَيدابةردةوام

بارة ودو)و  وةن ظةطةريانا ب حةزا خَيسا مةرجَيهاريكاريا كو دَى وةرطرم دطةل ثروسوَي م كو هاتيمة ئاطةهداركرن دةربارةى وثات دكةوئةز د
 (.نَىوتَيكةل بو

َي ئاطةهدارم كو ل ئةز ي .ظة ناطريت ةب خو تزَينترا ظى ثروطرامى هيض مانة ظةيةكا ل وةالتةكَىئةز ب تةمامى دزامن كوهاريكاريا ل ذَير  
هيض َي  IOMهةروةسا دزامن كو  .ةكرننمن بهَي ن نيشتيمانى ظة دطةلَيهَيز ذاليَي طةريانا من دبيت ضاظثَيكةفنت و ظةكولنيدةمَى ظة

تَى يان ل ترانزَي كوضكرنكَي ذاليَى فروكخانَى يان دةستهةالتدارَين ن هاتينة دانانشوَينَي و و رَي ياسا دةستهةالتةك نينة د دةستَيوةردانَى دا د
 .ثشتى طةهشتنَى

خو وراستةوخو يان نة زيانةكىَ  كو راستة هةر بةرثرسيارة بو نةيا IOM وىَ ضةندىَ دياردكةم كو بةرثرسيار ذَىو هةركةسةكىَ  ةش خوَيئةز ذث
َي ذئةطةرَي هةر بارودوخةكى   IOM َيدان ذاليتةدطةل هاريكاريا بهَيطرَيدانةك هةبيت كو  هةر كةسةكَي لذَير ضاظدَيريا منب طةهيتة من يان 

 َي بيت. IOMكو ذدةرظةى كونرتوال 

كاربينيت بريا من ضاظدَيذَير يان هةركةسةكَى لتاكة كةسةكى  يَينت من َيبكةت زانياريهةراليةنةكى نوينةريا وَي َي و  IOMئةز مافى ددةمة 

 :دياركرى َيارذبو ظان مةرةمَين ل خو تبةالظ بكةو 

ونكرنور رازيبوون  مةرةم 
 بهَيتة ثركرن ذاليَي ضاظثَيكةري يان كومكةرَي زانياريان بةىَل نةخَير دياركرن و روونكرن بةرى كومكرنا زانياريان

دووبارة و [دابينكرنا هاريكاريَي بو ظةطةريانَي ب حةزا خوة   
 .بو تاكة كةسان ذبو وةالتَى وان ]تَيكةل بوونَى

ظةطةريانا ب حةزا خوة )ودووبارة  )أ(
كةلبوون(َيت  

 ذَيردانا هاريكاريةكا زَيدةتر ل بكارئينانا زانياريان ذبو  
 .َي IOM ثروذَينريا ضاظدَي

 

زَيدةترَين يهاريكار( ب)  



 

 كولني)ج( ظة ب كارئينانا زانياريان بو مةرةما ظةكولييَن )١(  
 )د( يَين دي تكاية دياربكة )٢(  

 

ن كيانَي، دةزطةهَين ثةيوةنديدار/بةخشةر[سيَى وةكى:  بكارئينان بو اليةنَيسى دبيت بهَينة كة َين تاكةرازى مة كو زانياريَين من ييَي/يا ئةز 
ثةيوةنديكرنَي كا . ئةزدزامن ب رَيدياركرى سةرىل ئينانا مةرةمَينذبو بدةست ظة ]لينَى .... هتدن ظةكودةزطةهَينة مريي،  حكومى، رَيكخراوَين

 .داخوازيَيكةمة ظة لسةر ب راستثَى ددةم يان  كَىَيخو يَين تاكة كةسى ر نئةز دشَيم زانياريَي َي  IOMب

لثروسَيسا ظةطةريانا ب لسةر بارَي خوة و كةسانَين دطةل من يَي تةندروستى يَين كو كارتَيكرنَي  كو من زانياريَين متام ئةز ددةمة دياركرن
. هةروةسا ددةمة دياركرن كو بو هةر طهورينةكا دةملدةست يان هةر زانياريةكا َي  IOMحةزا خوة )و دووبارة تَيكةلبوونَي( داينة رَيكخراوا

 بشَيوةكَي بلةز بكةم. و هةظثشكَين وَيَي  IOMنوى ئاطةهداريا 

من. ئةز دوَي ضةندَي دطةهم كو ئةطةر  سنت لديف باشرتين زانياريَيتومن داينة هةوة د راست و در نزانينَيئةز ددةمة دياركرن كو ئةو ثَي
 شيانَين هاريكاريا من نةمينن. َي  IOMد ئيمزاكرنا ظَي فورمَي دا بكةم دبيت ببيتة ئةطةر كو  َيهةر شاشيةك

 

 )يان نوينةرَي ياسايي( ئيمزا داخوازكةري     مَيذوو و جهـ  

 

 

  

 مَيذوو و جهـ

 

 

 ]ئةطةر هةبيت[ ريئيمزا وةرطَي 

 َي يان هةظثشكى IOMنوينةرَي ئيمزا    مَيذوو و جهـ

 

 

 

 

 

 
 ئةظ مةرةمة يا ثَيدظية بهَيتة دياركرن لدةست ثَيكا ئيمزا كرنا فورمَي دا كو نةهَيتة طهورين. ١
 ئةطةر نةهَيتة بكارئينان دظَيت بهَيتة البرن. ئةظ الكَيشة ٢

 


