
 
 

 

تیشک دەخاتە سەر گەشەپێدانی ئەو پێویستییە ئابوریانەی  ( IOMهەڵسەنگاندنەکانی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ )
اق دا  ١٩-کەوتوونەتە ژێر کاریگەرییە بێوێنەکانی کۆڤید ر

 لە عێ 

ین  ١٤  ٢٠٢١ ی تشر

ی نرخ     ١٩- ڕێکار و ڕێوشوێنە پێویستەکان  ڕێگریکردن لە کۆڤید -بەغدا بوون لەگەڵ داڕمان و ناجێگیر هاوکات و یەکانگیر
اق   نەوت و دابەزین  بەهای ر

اق دا  دیناری عی  ، کاریگەریەیک  کۆتانی بەگەشەسەندنێیک بەردەوایم ئابوری دووساڵەنی هێنا لە عیر
ن  و کۆمەڵگانەی کە بەر شەڕ و ملمالن   و ئاوارەبوون کەوتبوون

ا
 . زۆر خراپیشر خستە سەر ئەو هاوڵ

اقەوە دێت،   ر
بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە پرۆگرایم کاروبژێوی ژیان بەردەوام بە دەم پێویستییە گەشەپێدان  کۆمەڵگەکان  عی 

( ئەنجامدا، کە لەنێویاندا  LMAsهەڵسەنگاندن  بازاڕی کار ) ٢٩( توێژینەوەی لەسەر IOMڕێکخراوی نێودەوڵەن  کۆچ )
تیان و گفتوگۆکان  گر 

ا
اق بدەن  چاوپێکەوتن  هاوڵ ر

ونی فۆکەس هەبوون تا یارمەن  تیمەکان  ڕێکخراوی نێودەوڵەن  کۆچ لە عی 
انین  خستنەسەرکاری کارمەند لە الیەن خاوەنکارانەوە، لە   باشی  لە ڕاستییەکان  بازاڕە خۆجێیەکان تێبگەن، باشی  لە بە باشر 

کاردا دەگەڕێن و کەسان  بەکارهێنەر و کەسان  دیکە    توانا و لێهاتوویەکان، لە پێویسن  و ئامانجەکان  ئەو کەسانەی بەدوای
 تێبگەن. 

  
ا

وکرایەوە بە  ٢٠٢٠و   ٢٠١٩ئەنجامەکان  ئەو هەڵسەنگاندنانە لەپاڵ ڕاپۆرتەکان  ساڵ
ا
ی هەڵسەنگاندن  بازاڕی کار بڵ

وکراوانەش تیشک دەخەنە سەر مانەوەی  دەرفەتەکان  بازاڕی کار و ئاڵنگارییەکان   کۆکراوەیەک لە ژێرناوی
ا
. ئەو ڕاپۆرت و بڵ

و شەڕ و   ١٩-کاروبژێوی ژیان وەکو پێویستییەیک زۆر گەورە و بەرچاو کاتێک کۆمەڵگەکان لە کاریگەرییە بەردەوامەکان  کۆڤید
 ملمالنن ر چەند ساڵە دەبوژێنەوە. 

اق گون  "کاتێک ڕەوش و   ر
، سەرۆیک بەشر گەڕانەوە و بوژانەوەی ڕێکخراوی نێودەوڵەن  کۆچ لە عی  کلێمنتاین فاڤیر

مدانەوە و بەدەمەوە هاتنەکانیش بەرەوپێش بچن. بەیەکەوە لەگەڵ  
ا
هەڵومەرجەکان بەرەوپێشەوە دەچن، دەبێت وەڵ

بازاڕی کار یارمەتیمان دەدات لەوەی تێبگەین کە چۆن دەتوانیر     پرۆسەی ڕاوێژکردن بە کۆمەڵگە، ئەنجامەکان  هەڵسەنگاندن  
خۆمان بگونجێنیر  و چۆن پڕۆگرایم کاروبژێوی ژیان بە شێوەیەک دابینبکەین کە گەورەترین کاریگەری هەبێت و چاودێری  

ی بوون بەردەوامبوون  پرۆگرامەکەش بکەین."   گشتگیر

ئەو مەشق و ڕاهێنانە پیشەییانە، مەشق و ڕاهێنان  سەرکار و پاکێجەکان    ئەنجامەکان  هەڵسەنگاندن  بازاری کار جۆرەکان  
یی   بۆ ئەو زانیاریانەی کە   یی   بۆ هەر قەزایەیک رووپێوکراو، گرنگی  پاڵپشتیکردن  کار و بزنش دەستنیشانکرد، کە گرنگی 

 پێشووتر بەکارهاتوون بۆ فۆکەسکردنە سەر پالن و پارەپێدان. 

ی ئەوانەی بەدوای ئیشدا دەگەڕێن لە هاوکاری کار و بژێوی   ٧٤اڕی کار ئەوەیان دەرخست کە لە % هەڵسەنگاندنەکان  باز 
ژیان، پێدان  پارە بە کاش لە پارە پێدان بە کارن  شت کڕین یان جۆرەکان  دیکەی هاوشێوەی کارن  شت کڕین بە باشی   

انین ێک هەیە بۆ خاوەنداریەتیکردن  پڕۆژەکار و بزنش  دەزانن. هەروەها هەڵسەنگاندنەکان ئەوەشیان دەرخست کە بە باشر 
ی ئەو کەسانەی کە بەدوای ئیشدا دەگەڕێن ئەوە بە باشی  دەزانن کە کار وبزنش خۆیان هەبێت   ٧٠سەربەخۆ، نزیکەی لە % 

نی کەرن  تایبەت   لەوەی لە کەرن  تایبەت کاریان بۆ بدۆزرێتەوە و بخرێنە سەرکار. ئەم ئەنجامانەش نا جێگیر
  پاتدەکەنەوە، کە تیایدا بەرزبوونەوەی نرخ و مەرجە نافەرمییەکان  کارکردن لە کەرن  تایبەت دا باون. دوو 

اق بە نزیکەی ر
   ١٠,٤لە %  ئەوە خەمڵێندراوە کە ئابوری عی 

ا
، ئەمەش گەورەترین  دا  ٢٠٢٠کورتهێنان  هەبووە لە ساڵ

 
ا

ر  هەیە، بەتایبەن    ٢٠٠٣کورتهێنانە لەوەتەی ساڵ
مدانەوە و بەدەمەوەهاتن  بەهی 

ا
ەوە. تێکچوون  دۆخەکە پێویسن  بە وەڵ



 
 

 

کرابوون، کە ئەو شوێنانە بەردەوام بە   اق و شام )داعش( داگیر ر
لەو شوێنانەی کە پێشووتر لە الیەن دەوڵەن  ئیسالیم لە عی 

. دەست نەبوون  خز   مەتگوزاری و داڕووخان و داڕمانێیک بەرفراوان  ژێرخانەوە دەناڵێی  

(  IOMڕێکخراوی نێودەوڵەن  کۆچ ) سندوق  گەشەپێدان  پڕۆژەکاری هەروەها ڕاپۆرتە بابەن  و هەڵسەنگاندن  بازاڕ بۆ
اق دەبنەوە بکات. ئەنجامدراون تا شیکاری زیاتر بۆ درو  ر

 ستبوون  دەرفەتەکان و ئەو ئاڵنگاریانەی ڕووبەرووی ئابوری عی 

اق ) ر
( هەڵسەنگاندن  بازاری کاری بە پاڵپشن  ئاژانش کۆمەک و هاوکاری نێودەوڵەن   IOMڕێکخراوی نێودەوڵەن  کۆچ لە عی 
( و نووسینگەی دانیشتوان، پەنابەران KfWیا )(، بانیک گەشەپێدان  حکومەن  ئەڵمانUSAIDویالیەتە یەکگرتووەکان  ئەمریکا )

 ( ئەنجامدا. PRMو کۆچکردن )

 

اق  ر  کۆچ لە عی 
 یەکەی زانیاری گشن  ڕێکخراوی نێودەوڵەن 

ا
بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بە ئیمێڵ
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