
 

 

: لێکۆڵینەوەی  ١٩- کۆمپانیای بچوك و مامناوەند دەربارەی دابەزینی سەختی بەرهەمهێنان و فرۆشتن بەدرێژایی پەتای کۆڤید   ڕاپۆرتی

 ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لە عێراق

 

و  لە عێراق ڕاگەیەنراوە. ئە  حالەتی مردن ١١٥دووپات کراوەتەوە وەهەروەها ١٩-حالەتی کۆڤید ٣٠٣٢ی ئایار، ١٣تاکو  -هەوڵیر

کە بریتی بوون لە قەدەغەی هاتوچۆ،   -١٩-ڕێکارانەی کە حکومەتی عێراقی گرتیەبەر بووە هۆی دامرکاندنەوەی باڵوبونەوەی کۆڤید

کە بووە مایەی کەم کردنەوەی    -داخستنی قوتابخانەکان، وەهەروەها سنوردارکردنی گەشت کردن بۆ ناوەوەی وواڵت و بە نێو ووالتیشدا  

سنورداریەکان لە چەند    ئاسانکارییان داخستنی زۆربەی کۆمپانیا بچوکەکان. لە کاتێکدا، حکومەت دەستی کرد بە  سەعاتەکانی کارکردن  

 وا پێشبینی دەکرێت کەوا سەخت بێت.  ١٩-ناوچەیەکی دیاری کراودا. کاریگەری ئابوری کۆڤید

 

پەتاکە لەسەر كٶمپانیا بچوك و قەبارە ماناوەندەکان.    بۆ شیکردنەوەی کاریگەری   ئەنجام دا ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ عێراق ڕاپرسیەکی  

 ئەو پارێزگایانەی کە بەرزترین ڕێژەی ئاوارەو و گەڕاوەیان تیدایە. و  ر ناوچە شارستانیەکانبووە سە خست سەرنجی لێکۆلینەوەکە  

 

  ، بۆ لێکۆڵینەوە لەو امناوەند کردکۆمپانیای بچوك و قەبارە م ٤٥٦لێکۆڵێنەرەوەی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچی عێراق پەیوەندیان بە 

  ( EDF)  کاری میکانیزمی یارمەتی پارەدانی پڕۆژە بچوکەکان و مامناوەندەکان کە سەر بە سەندوقی گەشەکەردنی پڕۆژەکانبوارانەی کە  

بەنێو ئەو کۆمپانیا  وە لە مانگی ڕابردوو بە تێکڕاییو نزم بۆتە ٥٢واپیشاندەدات کەوا بەرهەمهێنان لەسەدا  لێکۆڵینەوەکان تیادا دەکرێت.

  ٢٧کە دەبێتە ئەنجامی زەرەری تەواو کە خەمڵێنراوە لە داهاتدا بە ڕێژەی لەسەدا  بچوك و مامناوەندانەی کە ڕاپرسیەکەی تێداکراوە،

 . ٢٠٢٠ێژایی حوزەیرانی ئەگەر سنوردارکردن بەردەوام بێت بەدر

 

هەر چوار کەرتەکان کە   او : کارە بازرگانیەکان بە ن لە ژێر کاریگەری بووهەوروەك مانگی ڕابردوو فرۆش بە شێوەیەکی سەخت 

کۆمەڵ و   بیناکردن و دروستکردن، خۆراك و کشتوکاڵ، خزمەتگوزاریەکان، فرۆشتنی بە  - پێکهاتبوون لە لێکۆڵینەوەکە بریتی بوون لە 

نزم بۆتەووە. خاوەن کۆمپانیا بچوك و قەبارە   ٧١خەماڵندنەکان بەتێکڕایی وا پیشان دەدەن کەوا ڕێژەی فرۆشتن لە سەدا -اك ت  بە

وەكو ڕێکارێکی هەرە   %(١٦%( وە هەڵگرتنی قەدەغەی هاتوچۆ لە ) ٦٢کردنی دارایی لە )مامناوەندەکان وادەبیننن کە پشتگیری 

 یارمەتیدانیان بۆ مانەوەیان بەدرێژایی بەردەوامی سنوردارکردنی هاتوچۆ. رنگن بۆ گ

وەهەروەها پەتاکە کاریگەریەکی سەختی هەبوو لە سەر توانای کۆمپانیاکان بۆ پاراستن لە هێشتنەوەی کارمەندەکانیان. بە تێکڕایی، 

. سەرەڕای  ٣٦کەم کردنەوەی مووچە بە ڕێژەی لە سەدا    کەم کردۆتەوە وەهەروەها  ٤٠بە ڕێژەی لە سەدا    بە کرێ  کرێکاریکۆمپانیەکان  

 زیەکاندا. اهەموو پیشەس هەرە باڵوەکانە لەسەر کارەکان لە یوامە مووچەکان، کرێ و کارەبا خەرجیی بەرد

 

کۆچ  کخراوی نێودەولەتی  ێ " کاری ڕ،  سەرۆکی نێردەی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لە عێراق ووتی  ،جیرارد وایتبوارەدا، بەرێز    ملە

وەهەروەها کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بۆ پشتگیری کردنی بوژانەوەی باری ئابوری و دروست کردنی  هەلی کار لە عێراق لە ئێستادا جێی  

خاڵی الوازیەکانی خراپتر کرد   ١٩-کۆڤیدپەتای  پێداویستیەکانی بوژاندنەوە لە ملمالنێیەکان هێشتا بەرزن،  ،کاتێکدا لە  بایەخێکی گرنگە. 

نگاندنە وەك بنچینەیەك دەبێت بۆ  ەئەم هەڵس زیاتر کرد کە کارمەندە عێراقیەکان ڕووبەڕووی بوونەتەوە . ئاڵنگاریەکانی وەهەروەها

http://edf.iom.int/


وەك  هەوڵ و کۆششێکی فراوانترە بۆ   فراوان لەم کەرتەدا، بەر بە شێوەیەکی بەردەوام و بەشداری کردنی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ 

 . "انەی کە زیاتر لە نەهامەتیداندانیشتوئەو کۆمەڵگا خانەخوێیەکان وەهەروەها  ئاوارەکان، کۆچبەران،پشتگیری کردنی 

 

 بکە   http://edf.iom.int/home/covsme/ar :سەرەکیەکانی ڕاپرسەکە، تکایە سەردانی  ئەنجامەبۆ بینینی 

  : بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچی عێراق بکە، یەکەی زانیاری گشتی، تەلەفۆن

 : iraqpublicinfo@iom.int، ئیمەیل ٠٠٩٦٤٧٥١٤٠٢٢٨١١
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