
 
 

 

تی کۆریا )IOMڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ )
ا
 و ھاریکاری نێودەوڵەتی وڵ

ی
( بە ھاوبەشی KOICA( و ئاژانیس ھەماھەنگ

 بەغدا، نەینەوا و کەرکووک دەکەن  پاڵپشتی بوژانەوەی ئابووری خۆجێتی لە پارێزگاکات  

 ٢٠٢١تەمووز  ٧

اق لەگەڵ سەرھەڵدانی ڤای -بەغدا ر
ێ دەیان ساڵە لە عێێ ی کردووەتە  ١٩-رۆیس کۆڤیدشەڕو ملمالنی ی ر

، کاریگەریکەی زۆر بەھێێ
تیان لە دۆزینەوەی کاری شایستە و  

ا
، دروستبوونی ھەژارنی توند و کەمکردنەوەی توانای ھاوڵ سەر سەرمایەی مرۆنی

بەردەوام. ئەم شەڕ و ملمالنێیانە زۆر دەرئەنجایم خرانی هەبووە، بەتایبەنی لەسەر گەڕاوە کەمدەرامەتەکان، ئاوارە  
ی بە دەرفەتەکانی پەیداکردنی   ناوخۆییەکان و کۆمەڵگە خانەخوێیەکان، کە تاکوو ئێستا بەردەوام پێویستیان بە دەستگەیشتی

 بژێوی ژیان و دەسپێشخەریەکانی چاکبوونەوە هەیە. 

نی کۆریا )
ا

 و ھاریکاری نێودەوڵەنی وڵ
ی

(  IOM) ( پاڵپشتییەکانی بۆ ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچKOICAئاژانیس ھەماھەنگ
بەخشینێگ پێنج ملیۆن دۆالری ئەمریکیيەوە. بە پێدانی ئەم پاڵپشتیە داراییەی -فراوان دەکات لە ڕێگەی پێدانی گرانتێگ 

اق بەشداری بووژانەوەی ئابووری   ر
نی کۆریا، ڕێکخراوی نێودەڵەنی کۆچ لە عێێ

ا
 و ھاریکاری نێودەوڵەنی وڵ

ی
ئاژانیس ھەماھەنگ

انەوەی توانای   ڕ ر
ی بە کاری شایستە و بەردەوام.  خۆجێیر و گێێ اق دا لە ڕێگەی زیادکردنی دەستگەیشتی ر

کۆمەڵگە دەکات لە عێێ
ئامانجی گشیی ئەم پڕۆژەیە بریتییە لە پاڵپشتیکردنی ڕەخساندنی ھەیل کار، دامەزراندنی کار و بزنیس تازە و گەشەپێدانی  

سەرکارێگ بەرھەمدارە، بە گرتنەخۆ و بەشداریپێکردنی  پڕۆژەکار و بزنسە بچووک و مامناوەندەکانە، ھەروەھا ھاندانی خستنە
 ئافرەتانیشەوە. 

اڕد وەیت، گونی "لە کانی قەیرانی داعش دا ملیۆنان کەس   ڕ ر
اق، جێێ ر

دەی گشیی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ لە عێێ ر
سەرۆیک نێێ

یداکردن و نەبوونی خزمەتگوزارییە  ئاوارەبوون و ئابوورییە خۆجێییەکان داڕمان، لە دەستچوونی کاروکاسبیەکانی بژێوی ژیان پە
زۆر گرنگ و پێویستەکان لە ناوچەکانی زێدیان کۆسپ و بەربەسیی ڕوونن لەبەردەم گەڕانەوەی ئەو خەڵکانەی کە تا ئێستا لە  
 و ھاریکاری  

ی
اق دا." ھەروەھا ناوبراو گوتییسی "ئەم ھاوبەشیکردنە لەگەڵ ئاژانیس ھەماھەنگ ر

ئاوارە دان لە سەرانسەری عێێ
نی کۆریا )نێ

ا
( بۆ چارەسەرکردنی ئاوارەبوونی  IOM( ھەوڵ و کۆششەکانی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ )KOICAودەوڵەنی وڵ

 درێژخایەن پتەوتر دەکات و کەیسی گەڕانەوەی بەردەوام دروستدەکات."

نی کۆریا )
ا

 و ھاریکاری نێودەوڵەنی وڵ
ی

ھیون گونی "لەوەتەی  ( بەڕێز یل دۆنگ KOICAبەڕێوەبەری گشیی ئاژانیس ھەماھەنگ
اق دا، قەیرانی   ١٩-ڤایرۆیس کۆڤید ر

بەرۆیک جیھانی گرتووە، بێکاری الوان بووەتە بابەتێگ گرنگێی لە پێشوو. بەتایبەتیش لە عێێ
یان کردووەتە سەر کۆمەڵگە. ھیوادارین ئەم پڕۆژەیە بتوانێت ببێتە بەشێک لە    ١٩- داعش و کۆڤید ڕ کاریگەرییەیک جەرگێی
اق کەتووە."-زیانە ئابووری  چاکبوونەوە لەو  ر

یەتیەی کە بەر دانیشتوانە کەمدەرامەتەکانی عێێ
ا

  کۆمەڵ

ئەم پڕۆژەیە کەمدەرامەترین بەشەکانی دانیشتوانی بە ئامانج گرتووە لە پارێزگاکانی بەغدا، نەینەوا و کەرکووک، جەختیش  
ی   بە پەیداکردنی بژێوی ژیان و خستنەسەر کار.  دەخاتە سەر چارەسەرە ھەمیشەییەکان بۆ ئاوارەکان، بەتایبەنی دەستەگەیشتی

ھەروەھا ئەم ھاوکاری بەخشینە بەرەو ئاڕاستەی یارمەتیدانی کار و بزنسەکانی ئەو ناوچانەی شەڕو ملمالنێییان تێدا بووە، تا  
ی پێویست بۆ  وەکو لەو زەرەر و زیانەی پێیانگەیشتووە ببوژێنەوە و جارێگ دیکە دەست بەکارکردن بکەنەوە و دەرفەنی کار 

 . ی  کۆمەڵگەی خۆجێیر بڕەخسێتی

اق مەشق و ڕاھێنانی   ر
بۆ کارئاسانیکردن و ڕێکخستیی ڕەخساندنی ھەیل کاری بەردەوام، ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ لە عێێ

، مەشق و ڕاھێنانی جووتیار و مەشق و ڕاھێنانی سەرکار پێشکەشدەکات، ھەروەھا لە ڕێگەی پاکێجەکانی   پیشەنی
کار و بزنس، پاڵپشیی دامەزراندن یان فراوانکردنی کار و بزنسە بچووکەکان دەکات. بە پاڵپشتیکردنی پڕۆژەکار و  پاڵپشتیکردنی  

(، ھەیل کاری بەردەوام  EDFبزنسە بچووک و مامناوەندەکان بە پارەپێدان لە ڕێگەی صندوقی گەشەپێدانی پڕۆژەکار )



 
 

 

اق سیستەیم ئاراستەکردن بەکاردێنێت تاوەکو ئەو  دەڕەخسێنێت. سەرەڕای ئەمانەش، ڕێکخراوی نێودەوڵەنی ک ر
ۆچ لە عێێ

کەسانە بە یەک بگەیەنێت کە دیاریکراون و لە بەیسی ھاوکاری پەیداکردنی بژێوی ژیانی سەر بە پڕۆژەکە مەشق و ڕاھێنانیان  
ی لە ڕێگەی ئەو بزنسانەی کە لەالیەن صندوقی گەشەپێد ر

انی پڕۆژەکارەوە  پێکراوە، لەگەڵ ئەو ھەیل کارانەی کە دەڕەخستێ
  پاڵپشتیکراون. 

ی کۆمەڵگە دەگرێتەخۆ، بەتایبەنی لە   ی ر
ئەم شێوازەی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ بەشداریپێکردنی بەشێگ بەھێێ

بەشداریپێکردنە دەستپێکییەکان لەگەڵ کۆمەڵگە بۆ دیاریکردنی لە پێشینەکان و پێویستییەکان لە پەیداکردنی بژێوی ژیان.  
یە دڵینانی دەدات لەوەی کە ئافرەتانیش پاڵپشتیدەکرێن تا بە بە شێوەیەیک ڕێکوپێک لە ڕەونی  ھەروەھا ئەم پڕۆژە 

اق دا بەشداربن.  ر
 گەشەسەندن و بوژانەوەی ئابووری لە عێێ

تە خۆجێییەکان، 
ا

اق و دەسەڵ ر
لە چوارچێوەی ئەم پڕۆژەیەدا، ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ لە نزیکەوە لەگەڵ حکومەنی عێێ

ەت و سەرکردە ئاینییەکان، کەرنی تایبەت و ھاوبەشە بەرژەوەندیدارە پەیوەندیدارەکان کاردەکات  کۆمەڵگە، سەر  ۆک عەشێر
بۆ کەمکردنەوەی ئاڵنگارییەکانی پەیوەست بە سنوورداربوونی دەرفەتە ئابوورییەکان و دەستگەیشتیی سنووردار بە  

 ۆژەکەن. خزمەتگوزارییە بنەڕەتییەکان لەو ناوچانەی کە ئامانجی کاری پڕ 

 

 یەکەی زانیاری گشیی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ لە   
ا

بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکە بە ئيمێڵ
اق:  ر  iraqpublicinfo@iom.int عێێ
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