
ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ – عێراق

بۆچوونهههڵهباوهكان
لهبارهیخۆكوشتنهوه

خۆكوشـتنه وه  بـاره ی  لـه   ڕاسـتی  هه ندێـك 
خۆكوشنت هیچ سنورێكی نیه ، ده كرێت رووبدات له گه ڵ هه موو كه سێك 

له  هه ر ته مه ن  و باری دارییه كی جیاواز دا، و له  هه ر ره چه ڵه ك و دینێك له  
سه رانسه ری جیهان دا. ده كرێت سه رئه نجامه  سۆزدارییه كانی خۆكوشنت 

دوور خایه ن بن و ببنه  هۆی زیانێكی گه وره  له  خێزان و ئه وانه ی كه سی 
خۆكوژیان ناسیوه . به  پێی ڕاپۆرته كانی رێكخراوی ته ندروستی جیهانی، 

خۆكوشنت دووه م هۆكاری سه ره كی مردنه  له   ته مه نی 15 بۆ 29 دا، كه  یه ك 
له سه ر سێی ته واوی خۆكوشتنه كان پێك دێنن له سه ر ئاستی جیهان.

خۆكوشنت به  مردنێك داده نرێت كه  ده كرێت ڕێگری لێ بكرێت به  شێوه یه كی 
گه وره .  تاكه كان، خوێندنگه كان و كومه ڵگه كان ده توانن زۆر كه س رزگار بكه ن 

ئه گه ر هه وڵی پێویست بده ن بۆ ڕێگری كردن له  خۆكوشنت.

کارە هونەریەکانی بەکار هاتووە لە دیزاین کردنی ئەم باڵوکراوەیە، 
بەرهەم هاتووە لەالیەن بەشداربووانی چاالکیە هونەریەکانی سەنتەرە 

کۆمەاڵیەتیەکانی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ

سووپاس بۆ پاڵپشتی کەری دارایی کە یارمەتی دەربوو بۆ بە ئەنجام 
گەیاندنی ئەم پڕۆگرامە لەگەڵ ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لە عێراق:

 2020 پارێزراوە  گرتنەوەی  لەبەر  مافی 



 بۆچوونی هه ڵه:7 

روودهدات، خۆكوشنتزیاترناودهوڵهمهندهكاندا
یانبهئهپێچهوانهوه،زۆربهیكاتلهناو

روودهدات  ههژارهكاندا

له ڕاستی دا: خۆكوشنت هیچ سنورێك نازانێت، به ڵكو له  ناو هه موو 

ئاسته كانی ناو كۆمه ڵگه  رووده دات. 

 بۆچوونی هه ڵه:8 

بۆماوه له یان میراتیه خۆكوشنت
كراوه دیاری دا

له ڕاستی دا:  په یوه ندی له  نێوان بۆماویی  و خۆكوشنت ئاڵۆزه . به  پێی 

هه ندێك توێژینه وه  ده كرێت كه سێك زیاتر له  ژێر مه ترسی بێت به  هۆی 
بۆماوەیی وه  به اڵم هیچ په یوه ندییه كی راسته وخۆ یان ناراسته وخۆ نیه  و 

ناتوانرێت له  ڕێي بۆماوه ییەو  هه ست به  مه ترسی كرداری خۆكوشنت بكرێت.

 بۆچوونی هه ڵه:1 

كردارێكی خۆكوشنت
هگمهنه د

له ڕاستی دا: له سه ر ئاستی جیهان به  پێی ڕێكخراوی ته ندروستی جیهانی، 

سااڵنه به  نزیكه یی  800000 كه س خۆیان ده كوژن، به و مانایه ی هه ر 40 
چركه یه  كه سێك خۆی ده كوژێت. خۆكوشنت دووه م هۆكاری مردنه  له  ناو 

خه ڵكانی ته مه ن 29-15 ساڵ.

 بۆچوونی هه ڵه:2 

بكهین ڕێگری ناتوانین
خۆكوشنت له

له ڕاستی دا: ده كرێت زۆربه ی خۆكوشتنه كان ڕێگری لێ بكرێت یان خۆمانی 

لێ البده ین. ده توانین ڕێكاری تاكە كه سی یان كۆمه الیه تی بگرینه  به ر بۆ 
ڕێگری كردن له  ڕوودانی.

 بۆچوونی هه ڵه:3 

ئهوانهیباسلهخۆكوشنتدهكهنخۆیانناكوژنوتهنها
دهیانهوێتسهرنجیخهڵكبهالیخۆیانداڕابكێشن 

له ڕاستی دا:   ده بێت به  ڕاستی یان به  جدی سه یری بیرۆكه ، هه وڵی خۆكوشنت 

یان هه ره شه  كردن به  ئه نجامدانی كرداری خۆكوشنت بكرێت. ئه زموونی ڕاستی 
كاركردن له گه ڵ ئه وانه ی هه وڵی خۆكوشتنیان داوه  سه ملاندوویه تی كه  ئه وان 

هه ستاون به  پێدانی نامه ی ڕاسته وخۆ و ناڕاسته وخۆ له  باره ی خواسته كانیان به  
خه ڵكانی جیاواز له  بازنه  كۆمه اڵیه تییه كانیان دا.

 بۆچوونی هه ڵه:4 

قسهكردنلهگهڵكهسێكدالهبارهیخۆكوشنت
بدات پێ بیرۆكهیخۆكوشتنی لهوانهیه و ههڵهیه

له ڕاستی دا: ناتوانرێت بیرۆكه ی خۆكوشنت بكرێته  مێشكی 

كه سێكه وه،به ڵكو به  پێچه وانه وه ، له وانه یه  كه سه كه  شه رعییه ت بدات به  
كاری خۆكوشتنه كه  ئه گه ر كه سێكی ده ست نه كه وت به  ئازادی قسه ی له  

باره وه  بكات كه  ده بێته  هێلی به رگری له  دژ ئه نجام دانی خۆكوشتنه كه.

 بۆچوونی هه ڵه:5 

بكوژێت، خۆی دهیهوێت كهسهكه ئهوهی لهبهر
دهمێنێت خۆكوشتنهكهی حهزی كات ههموو

له ڕاستی دا: ئه وانه  ده یانه وێت خۆیان بكوژن، ئه و حه زه یان الده مێنێت بۆ 

ماوه یه كی دیاری كراو و ده توانن ئه و قۆناغه  تێپه رێنن. 

 بۆچوونی هه ڵه:6 

كاتێكههوڵیخۆكوشنتنابێتههۆیمردن،بهو
واتایهدێتكهكهسهكهبهراستینهبووهوههوڵ

ناداتهوهجارێكیتر 

له ڕاستی دا: كاتێك هه وڵی خۆكوشنت نابێتە هۆی مردن، مه ترسی دووباره  

كردنه وه ی كاری خۆكوشنت ده مێنێته وه  و ئه و كه سانه  زیاتر له  ژێر مه ترسی 
هه وڵی خۆكوشنت دا ده بن له  داهاتوو دا. 


