
 ئارةزوومةندانةطةرانةوةي  ؤازيبوون بمي تايبةت بة ِرفؤِر

 ()       ناوي بةرنامةكة            

 

ازي بووني خؤم ............................................................... ِركة لة خوارةوة واذووم كردووة من 
ةتي ي) كةوا من مايف ثةنابةرسَييةم اتَيكي اتي خؤم يان بؤ ووَلَيمةوة بؤ ووَليشان دةدةم بؤ ئةوةي بطةِرث

َيكخراوي َيطاي يارمةتي ِر......................................... لة ِر اتي( كة ئةويش ووَلبةردةواميم تيايدا هةية 
 .(IOMناسراو بة ةتي بؤ كؤض )نَيودةوَل

ةي وةري دةطرم وة هةروةها بة مةرجةكاني ييارمةتي وسةبارةت بة وةرطرتووةمن كة زانياريم ةايدةطةيمن ِر
 .(ة ئاوَيتة بوونةوةرمةتي دووباريا هةنطاوةكاني وة) ئارةزوومةندانةانةوةي طةِر

اتَيكي تري َيطا نادات لة ووَللة ذَير ئةم بةرنامةية ثَيشكةش دةكرَيت ِركة ةي يئةم يارمةتيئاطادارم من 
اتي خؤم لة اليةن ها زانياريم هةية كةوا لةوانةية من لة كاتي طةيشنت بؤ ووَلةورَيت مبَينمةوة وة هةزانتِر

زانياريم  هةروةها. ضةند ثرسيارَيكم ئاراستة بكرَيت بكرَيت و ةوتنم لةطةَلكضاوثَيئاسايش يان ثؤليس 
ك ةهيض ياساي قسةكردن سةبارت بة لةسةر دار بَيتشبةبؤي نية وة ناتوانَيت   IOMَيكخراويِركة هةية 
ت يان َيزاتي ترانلة ووَلبةران و كؤض بةشي كؤضؤكةخانة يان لة اليةن فِر ةو دةكرَيتثةيِر ةك كةيَينماييان ِر

  .لة كاتي طةيشنت

بةرثرس نابَيت لة هةر زةرةر و زيانَيك ض بة شَيوةيةكي ِراستةوخؤ يان نا ِراستةوخؤ  IOMمن دان دةنَيم كة 
لَييان )  مبة سةر من يان هةر يةكَيك لة وانةي كة من بةرثرس IOMكة ِروو بدات لة دةرةوةي دةسةَلاتي 

 ئارةزوومةندانةلة هةر ِرووداوَيك كة ثةيوةندي هةبَيت بة طةِرانةوةي  كَيكم (و موَل مرياتطرةكامن يان هةر ماَل
 ) دووبارة ئاوَيتةبوونةوة(.

 هاوبةشةكاني  و IOMي انفةرمانبةر بؤتَيبيين 

ؤكي ئةم ) وة دووبارة ئاوَيتةبوونةوة ( دةيطرَيتةوة  دةبَيت ناوةِر ئارةزوومةندانةانةوةي هةر كةسَيك كة مايف يارمةتي طةِر
مة نياببنةوة ئةم فؤِرةوة )دَلنمةكة خبوَينبدةن كة داواكارةكان فؤِر بوارمة تَي بطات ئينجا واذووي بكات . تكاية فؤِر
ا لة ؤكةكةي  ثَيش ئةوةي داولةطةل ناوةِر وةنةبكةوون دةطات ( وة ماناكةي ِري ك كة داواكار تَيطَيردراوةتة  سةر زمانَيوةِر

 .داواكار بكرَيت واذووي بكات
 



 وةبؤ كؤكردنة  IOMي بؤ كاركردن لة بِرَيطا ثَيدراو ِر اليةنَيكي كةسَيك و يان هةر  IOMَيطا دةدةم بة من ِر
زانياري كةسي تايبةت بة من يان بة ئةو كةسانةي كة لة  اوكردنةوةيبَليان بة  ئاشكراكردن و بةكارهَينان و

لة هةر شوَينَيك كة ثَيويست (                             ل و ئةنداماني خَيزانادناوي منذَيرضاودَيري منن ) 
 .بكات

 هؤكارةكان زانياري ازي بوون ِر 
بكرَيتةوة لة اليةن ئةوكةسةي زانياريي ثَيويستة ثِر   َيبةَل  نةخَير ثَيش كؤكردنةوةي زانياري ةدياري كراو

 كؤ دةكاتةوة

و  ئارةزوومةندانةثَيشكةشكردني يارمةتي طةِرانةوةي     
اتةكةي كةسَيك بؤ ووَل ( يدوو بارة ئاوَيتة بوونةوة)

 خؤي  

 ئارةزوومةندانةيارمةتي طةِرانةوةي  -1
 )دووبارة ئاوَيتة بوونةوة(

بةكارهَيناني زانياري بؤ ثَيشكةش كردني يارمةتي زياتر     
 IOMلةذَير بةرنامةي تري 

 يارمةتي تر -2

 ينةوةلَيكؤَل -3 ينةوة.بةكارهَيناني زانياري بؤ مةبةسيت لَيكؤَل  

 هي تر -4   

 

ناوي اليةني تر بؤ )  IOMوةي ةتري دةرم بؤ ئةم اليةنانةي ييزانياري تايبةتثَيداني لة ئةطةري ازيم من ِر
 ةَيكخراوِر ،َيكخراوةكاندار / بةشةكاني تري حكومةت , ِريدَيكخراوي ثةيوةنِر اتي كؤمةك بةخش،منونة ووَل

 وون كراوةتةوة . ي كة لة سةرةوة ِرة( بؤ بة دةست هَيناني ئةو مةبةستوة هيرت  ينةرةوةكانلَيكؤَل

َيطاي ثةيوةندي لة ِرانكاري تيادا بكةم بكةم يان طؤِرسةيري زانياري كةسيم من ئاطادارم كةوا من دةتوامن 
 .IOMَيكخراوي كردمن بة ِر

كة   كةهةموو زانياريةكاني تايبةت بة تةندروسيت خؤم يان بووني هةر نةخؤشي لةمن بةرثرسيار دةمب 
يان بؤ ئةو اليةنانةي  IOMكردووة بؤ  مئاشكرا كة منوة زياني هةبَيت بؤ من يان بؤ ئةوانةي لةطةَل هةمبَيت

 كاتي وة لة مةندانةموئارةزوانةوةي وة من تةندروست دةمب لة كاتي طةِر كاردةكةن IOM كة لةطةَل



ئاطادار بكةمةوة هاوبةشةكاني يان   IOMايدةطةينم هةروةها ِردووبارة ئاوَيتةبوونةوةم (.  هةنطاوةكاني )
 .نوشكةشم كردوثَيكة ثَيشرت هات زانياريانة ةك بةسةر ئةو يانكاريهةر طؤِرثَيش سةفةر كردمن ئةطةر 

من  وة ،زانياريم هةيةادةي ئةوةي تا ِر و دروسنت، استِر ثَيم داونمن ئةو زانياريانةي َين دةدةم من بةَل
  IOMَيكخراوي ِر لةوانةية ئةوة وةَيطاي واذوو كردني ئةم فؤرمةبدةم لة ِرة هةر زانياريةكي هةَل دةزامن

 .ثَيشكةش بكات  مكيةتوانَيت هيض يارمةتيةن

 

   ____________________________                           ____________________ 

 داواكار ) يان نوَينةري ياساي داواكار (                                            بةروارو شوَين   

 

 

 

_____________________________                          _____________________ 

 وةرطَيري زمان ) ئةطةر ثَيويست بوو (                                   بةروارو شوَين  واذووي 

 

 

 

___________________________                           ______________________ 

 بةروارو شوَين                                IOM هاوبةشةكانييان نوَينةري  IOMنوَينةري  واذووي

 

 

_______________________________________ 

وة دواتر  ،ذوو كردني فؤرماوو ةكردنةوثِرؤذةكة يان دةستنيشان بكرَيت لة سةرةتاي دةست ثَيكردني ثِر كةةمةبةست ثَيويستة -1
 درَيت نابَيت بطؤِر

 .ئةطةر بةكار نةهَيندرَيت  درَيتةوة بسِر ةئةم ضةند خالة ثَيويست -2


