
 
 

 

ي بغداد ونينوى  
 
يكان لدعم االنتعاش االقتصادي المحلي ف المنظمة الدولية للهجرة ووكالة التعاون الكورية الدولية شر

 وكركوك 

 2021تموز  7

ي العراق، اىل جانب انتشار كوفيد -بغداد
اع فز ز  شد19-أثَر مرور عقود من النز

ً
ا ية، وكثفت الفقر، ، تأثنر يدا عىل الموارد البشر

اعات شديدة بشكل خاص عىل العائدين   ز وأضعفت قدرة األفراد عىل إيجاد وظائف الئقة ومستدامة. حيث تكون عواقب النز
ز داخلًيا والمجتمعات المضيفة الذين ال يزالون بحاجة إىل الوصول إىل فرص لكسب لقمة العيش   الضعفاء والنازحير

 نعاش. ومبادرات ال 

ز   5( من خالل منحة قدرها IOM( دعمها للمنظمة الدولية للهجرة )KOICAستقدم وكالة التعاون الكورية الدولية ) ماليير
ي  
ي التعافز

ي العراق فز
. وب  هذا التمويل من وكالة التعاون الكورية الدولية، ستساهم المنظمة الدولية للهجرة فز دوالر أمريكي

ي العراق من خالل زيادة الوصول إىل العمل المستدام والالئق. الهدف   االقتصادي المحىلي وقدرة المجتمع
عىل الصمود فز

ة والمتوسطة الحجم ، وكذلك تشجيع   وع هو دعم خلق فرص العمل ، وريادة األعمال ، ونمو المؤسسات الصغنر العام للمشر
ي ذلك للنساء. 

 العمالة المنتجة ، بما فز

مَر االقتصاد   قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة 
ُ
ز ود ارد ويت: "خالل أزمة تنظيم داعش ، نزح الماليير ِ ي العراق جنر

فز
ي المناطق األصلية تشكل عقبات واضحة  

المحىلي ؛ إن فقدان فرص كسب لقمة العيش واالفتقار إىل الخدمات الحيوية فز
 
ا
ي جميع أنحاء العراق" كما أضاَف قائل

ز فز اكة مع وكالة التعاون  أمام عودة أولئك الذين ما زالوا نازحير ، "ستعزز هذه الشر
وح الذي طال أمده وتهيئة الظروف الالزمة لتحقيق العودة   ز الكورية الدولية،جهود المنظمة الدولية للهجرة لمعالجة النز

 المستدامة."

بت جائحة كوفيد العالم ، أصبحت   19-قال المدير القطري لوكالة التعاون الكورية الدولية السيد ىلي دونغ هيون:"منذ أن ضز
ي العراق عىل وجه الخصوص ، كان ألزمة داعش و كوفيد

ي عىل    19-بطالة الشباب أكنر خطورة من ذي قبل. فز
تأثنر كارثر

ي لحقت  
ار االجتماعية واالقتصادية الت  ي من األضز

ي التعافز
وع فز  : "نأمل أن يساهم هذا المشر

ا
المجتمع". كما أضاف قائل

ي ا 
ز للخطر فز  لعراق." بالسكان المعرضير

ز عىل الحلول الدائمة   كنر
ي بغداد ونينوى وكركوك ، مع الن 

 من السكان فز
ً
وع الفئات األكنر ضعفا ستستهدف تدخالت المشر

ي المناطق  
كات فز ا لمساعدة الشر

ً
 الوصول إىل سبل العيش والتوظيف. وستخصص المنحة أيض

ً
 ، وتحديدا

ً
ز داخليا للنازحير

ي من 
اع عىل التعافز ز رة من النز ي تشتد الحاجة إليها  المتضز

ي لحقت بها ، وإعادة بدء عملياتها ، وتوفنر الوظائف الت 
ار الت  األضز

 . ي المجتمع المحىلي
 فز

؛ التدريب   ز ي ؛ تدريب المزارعير
ي العراق التدريب المهتز

لتسهيل خلق فرص عمل مستدامة ، ستقدم المنظمة الدولية للهجرة فز
ة من خالل مجموعات تدابنر دعم األعمال. وستنشأ فرص عمل   أثناء العمل؛ ودعم إنشاء أو توسيع األعمال التجارية الصغنر

ة  والمتوسطة الحجم بمنح من خالل صندوق تنمية المشاري    ع. وبالضافة إىل مستدامة من خالل دعم المشاري    ع الصغنر
ز األفراد الذين يتم تحديدهم وتدريبهم عىل   ي العراق نظام إحالة للتوفيق بير

ذلك، ستستخدم المنظمة الدولية للهجرة فز
ي تم إنشاؤها من خالل 

وع مع فرص العمل الت  ي المشر
ي كسب العيش فز

األعمال التجارية المدعومة  عنض المساعدة الفردية فز
ي إطار صندوق تنمية المشاري    ع. 

 فز



 
 

 

  ، ي المشاركات األولية مع المجتمع المحىلي
 للمشاركة المجتمعية، ال سيما فز

ا
 فعاال

ً
يشمل نهج المنظمة الدولية للهجرة عنضا

ي 
وع دعم المرأة للمشاركة بشكل هادف فز االنتعاش االقتصادي   لتحديد احتياجات وأولويات سبل العيش. كما سيضمن المشر

ي العراق. 
 والتنمية فز

وع، ستعمل المنظمة الدولية للهجرة بشكل وثيق مع حكومة العراق و السلطات المحلية،المجتمع،   ي إطار هذا المشر
وفز

ز للتخفيف من التحديات المتعلقة   هم من أصحاب المصلحة المعنيير ز والقبائل والقطاع الخاص وغنر الزعماء الدينيير
ي المناطق المستهدفة. بالفرص اال

 قتصادية المحدودة والوصول المحدود إىل الخدمات األساسية فز

 

يد   ي العراق، عنى النى
ي المنظمة الدولية للهجرة فز

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بوحدة العالم فز
 : ي
وثز  iraqpublicinfo@iom.int اللكن 
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