
 
 

 

اق:   ر
 گەشەپێدانی پرۆژەکانی ڕێکخراوی   بزنیس بچووک و مامناوەند    ١٠٠٠گوزەرانی درێژخایەن لە عێ 

ی
لەالیەن سندووق

 ەوڵەنی کۆچەوە پاڵپشتی داراییان ل  کراوە نێود

 ٢٠٢١کانوونی یەکەم  ١٤

اق لەگەل داعشدا بزنسە بچووک و مامناوەندەکان کەوتنە دۆخێک کە هیچ   –بەغدا  ر
ێ وێرانکەرەکەی عێێ لە کۆتانی ملمالنی

ێ مابوو، دووبارە  پاڵپشتییەیک داراییان نەبوو بۆ ئەوەی دوای کۆتاییهاتنی ئەو وێرانکارییە زۆرەی لەپاش شەڕەکەد ا بە ج 
 .ببوژێنەوە

 
ی

اق سندووقی گەشەپێدانی پرۆژەکانی ٢٠١٨لەساڵ ر
مێیک داریییە  EDF دا، ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ لە عێێ ی ڕاگەیاند کە میکانێر

بۆ  بۆ پێدانی سەرمایە بە بزنسە بچووک و مامناوەندەکان بۆ ئەوەی هاوکاری بووژانەوە و گەشەسەندنیان بکات و داخوازییان 
  .دەسنی کار زیاد بکات

اقی کردووە لە سەرتاسەری والت لە   ١٠٠٠پاڵپشتنر زیاتر لە  EDF لەو کاتەوە، سندووقی گەشەپێدانی پرۆژەکان ر
بزنیس عێێ

هەیل کار بۆ پیاوان و ئافرەتان لە هەردوو   ٤،٩٧٥چەند کەرتێیک ئابوورنی سەرەکیدا، کە بووەتە هۆی درووستکردنی 
، ڕێکخراوی نێودەوڵەنی  ٢٠٢١ی کانوونی یەکەیم ١٤ان و کەمەلگە خانەخوێکاندا وەکو یەک. لە ڕێکەونی کۆمەڵگاکانی ئاوارەک

اق ئەم دەستکەوتەی بە ڕێکخستنی بۆنەیک لە بەغدا بەرز ڕاگرت ر
 .کۆچ لە عێێ

ان بە پێشوەچوونێیک لەوشێوەیەد" ڕ ر
اقدا، ئاهەنگگێێ ر

و لە عێێ
ی
ی  بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی داتەپینی ئابووری بەربڵ ڕ و تیر

ّ
ا گ

تدا، بە تایبەتیش لەو ناوچانەی ژمارەیەیک زۆر لە ئاوارە  
ی
دەبەخشێت بە پرۆسەی بووژانەوەی ئابووری لە سەرتاسەری وڵ

 گیگاوری وای گوت
ی

اق گیۆریک ر
دەی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ لە عێێ ر

  "  .یاخود گەڕاوەی لێیە." سەرۆیک نێێ
ی

لە کاتێکدا ساڵ
ی بۆ پاڵپشتیکردن لە زۆر دەرفەنی کاری باش و درێژخایەن لە کەرنی تایبەت  وا لە کۆتاییدایە، ئێم ٢٠٢١ ە زۆر دەرفەت دەبینیر

اق و هاوبەشەکانمانە بۆ هەماهەنگییان لە   ر
اقدا. ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ سوپاسگوزاری حکوومەنی عێێ ر

لە عێێ
 ".جێبەجێکردنی ئەم پرۆگرامە نوێکار و بنچینەییە

ڕێگایەک بە کار دێنێت کە پشت دەبەستێت بە داخوازی و بازاڕی کار بۆ   EDF ەکانسندووقی گەشەپێدانی پرۆژ 
دەستنیشانکردنی ئەو بزنسانەی کە گەورەترین دەرفەنی سەرکەوتنیان هەیە بۆ گەشەکردن و دروستکردنی دەرفەنی کار. 

اق بەشێوەیەیک بەردەو  ر
ێ و  توێژینەوەی بەردەوام وا دەکات ڕێکخراوی نێودەوڵێنی کۆچ لە عێێ مەکەی بگونجێنی ی ام میکانێر

ی بکات بۆ ئەوەی    –وەکو کەرنی کشتوکاڵ و وزەی نوێبووەوە  –کەرتە هەرە گرینگەکان بکات ئامانج  پاڵپشتیکرن   باشێی
لەگەڵ توێژی تایبەت وەکو توێژی ژنانی خاوەن کار و ئەو بزنسە بچووک و مامناوەندانەی کە کارەکانیان لە بەرەنگاربوونەوەی  

 .دا گرینگە١٩- ڤیدپەتای کۆ 

دەرفەنی کار تەنها داهات زیادکردن و هاندانی خەرجکردن نادات بەڵکو هەروەها جۆرێک لە هەستکردن بە کەڕامەت و بڕوا  
بە خەڵک دەدەن. توانای بەدەستهێنانی بژێوییەیک جێگێر هەروەها فاکتەرێیک سەرەکیشە لە بڕیاری خەڵک لە کۆچکردن یان  

 .گەڕانەوە

ێ کردووە، سوودمەندانی سندووقەکە  EDF امەکانی سندووقی گەشەپێدانی پرۆژەکانلەوەتەی پرۆگر   ن 
ئافرەتیان   ٧٥٣دەسنی

اون لەالیەن سوودمەندانی سندووقەکە یان بێکار بوون  ٩٢دامەزراندووە بە فوولتایم؛ هەروەها  %ی ئەو کەسانەی دامەزرێێی
ەوڵەکان هەروەها بەو ئامانجەن کە مافەکانی کارمەندەکان  %(. ه٣٧%( یان بژێوی ژیانیان لەسەر کاری ڕۆژانە بوو )٥٥)

ین ئاسنی مووچەی    بپارێزرێت ئەویش بە داکۆکیکردن لە وەرگرتنی گرێبەسنی کارکردن  و دابینکردنی مووچەیەک کە لە کەمێی
ێ بدرێت  .قبوڵکراو نزمێی نەبێت و سەالمەتنر کرێکارەکان لە شوێنی کارەکانیان گرینگنر ن 



 
 

 

هاوکارییەکانی سندووقی گەشەپێدانی پرۆژەکان بەردەوام لە پەرەسەندندا دەبێت بۆ ئەوەی بتوانێت وەالیم ئەو ئاستەنگ و  
وە کە ڕەنگە لە ناکاو سەر هەڵبدەن. سندووقی گەشەپێدانی پرۆژەکان پاڵپشتنر دارانی یلێ دەکرێت لەالیەن دەرفەتانە بداتە

حکوومەتەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا، یابان، ئەڵمانیا، شانشینی هۆلەندا، یەکێنی ئەوروپا و ئاژانیس هاریکارنی  
 .نێودەڵەتنر کۆری

ی ئیمەیل  بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوە
اق لە ڕنێ ر

 زانیارنی گشتنر سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتنر کۆچ لە عێێ
ندی بکە بە بەشی

 ئەدرێیس 
iraqpublicinfo@iom.int 

 


