
 

گەشەپێدانی پڕۆژە بۆ پڕۆژە مامناوەند و بچووکەکان  پشتگیری  

 یارمەتی گەشەپێدانی پڕۆژە: کەرکوك

 بانگهێشت بۆ دەربڕینی گرینگی پێدان )ئارەزووی پێشکەش کردن(

 

 پێشینە 

چوونەدەرەوەی  بە بەرچاوگرتنی ئەو بڕە زۆر گەورەیەی وەبەرهێنان لە ژێرخاندا کە پێویستە لە پارێزگای کەرکوك  لە دوای

داعش لە ناوچەکانی دەوروبەری شاری کەرکوك، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ ڕێچکەیەکی ڕێکخراوی هاوکاری دەخاتە 

ڕوو بۆ گەشەپێدانی دوای جەنگ. ئەمەش پێكدێت، لە ناوەندی شاری کەرکوك، لە دەستپێشخەرییەك بۆ پشتگیری کەرتی 

ون لە پێش ناکۆکیەکان بەاڵم دوچاری زیان، تێکشکان یان پەککەوتن لە ئابووری سەرەتایی و ناوەندی کە سەرکەتوو بو

زنجیرەی دابینکردنی پێویستیەکانیان لە پێنج ساڵی ڕابردوودا . یارمەتی دانی ئەم پڕۆژانە رێگایەکی ڕوون فەراهەم دەکات 

ە و یەکخستنەوە هان بدات، وە دروست کردنی کاری زیاتر کە دەکرێت گەڕانەو بۆ دەست پێکردنەوەی چاالکیە ئابووریەکان،

 هەروەها هەلەکان بۆ پڕۆژەکان بۆ پشتگیری دووبارە بنیاتنانەوە لە ناوچەکانی دەورووبەری شاری کەرکوك.  

لەم چوارچێوەدا، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ هەڵدەستێت بە ڕاگەیاندنی بانگهێشتێک بۆ دەربڕینی گرینگی پێدان  بۆ یارمەتی 

ۆ پاڵپشتی بوژانەوەی ئابووری پڕۆژە بچووك و قەبارە مامناوەندەکان لە کەرکوك. ڕێکخراوی نێودەوڵەتی گەشەپێدانی پڕۆژە ب

کۆچ دەیەوێت هەڵبستێت بە دابینکردنی بەخشیشی پڕۆژە بچووکەکان بۆ پڕۆژە بچووك و قەبارە مامناوەندەکان  بەخشیشە 

نای دابینکردنی زۆرترین هەلی کار لە الیەن پڕۆژە هەلبژێردراو داراییەکەش لەسەر بنەمای هەڵسەنگاندنی پێداویستییەکان، توا

وەهەروەها پالنی کار. ئامانجی یارمەتی گەشەپێدانی پڕۆژە دابینکردنی پاڵپشتی سەرمایەی کرداری و پەیوەندار بۆ پڕۆژە 

هەڵبژێردراو دەبێت توانی  بچووك و قەبارە مامناوەندەکان  لە کەرکوك. پاڵپشتی بۆ پڕۆژە بچووك و قەبارە مامناوەندەکانی

گەشەسەندنی کەرتی تایبەت بەرەوپێش ببات و هەروەها تواناکانیشیان لە خولقاندنی هەلی کاردا بە شێوەیەکی بەرچاو 

 بەرەوپێش ببات.

پێشکەشکاری داواکاری بەشێوەیەکی تایبەتی گرینگی دەدرێت بە بانگهێشتنامەی گرینگی دانیان وە هەروەها لەهەندێك کاتدا، 

بۆچونیش لە سەر شیاوی پێشنیارەکانیان دەربارەی داخوازیەکانیان دەدرێت. داواکاریە سەرکەوتووەکان بانگهێشت دەکرێن بۆ 

(ی تایبەتی خۆیان ئەگەری زۆری وەگرتنیان بەدیاردەکەوێت. پێویستە لەسەر EOIپێشکەشکردنی تەواوی پالنەکانیان کاتێك )

پێشکەش بکەن لە دەربڕینی گرینگیان و دابینکردنی کەمترین ئاستی مەرجی شیاو  هەموو پێشکەشکارەکان زانیاری داواکراو

 بوون، کەلەخوارەوەدا هاتوووە، ئەگەنا داواکارییەکانیان بە هەند وەرناگیرێن.    

 

 مەرجەکانی شیاوبوون

 ی خوارەوەیان تێدابێت:ئەم بانگهێشتە بۆ داواکاری کراوەیە بۆ پڕۆژە بچووك و قەبارە مامناوەندەکان کە ئەم پێوەرانە

 کارمەندی هەبێت. ٣٠- ١دەبێت لە نێوان  •

 دەبێت کارەکانی لە ناوەندی شاری کەرکوك یان تازە لە پارێزگای کەرکوك بێت؛ •

 دەبێت لە یەکێك لەم کەرتانە کار بکات: ئامادەکاری خۆراك، خوێندن، کشتوکاڵ، بیناسازی یان بەرهەم هێنان؛ •

و بتوانێت پێویستیەکی ڕوون بخاتە ڕوو کە پەیوەست بێت بە ڕووداوە سیاسییەکانی کاری کردبێت  ٢٠١٧دەبێت پێش  •

 ؛ وەهەروەها ٢٠١٧-٢٠١٤

 دەبێت خاوەن و بەڕێوەبەردنی لەالیەن کەسێکی عێراقیەوە بێت. •
 



 پێوەری هەڵبژاردن

یەکێك یان زیاتر لەم پێکهاتانەی پەسندی زیاتر دەدرێت بە داواکاریانەی پڕۆژە بچووك و قەبارە مامناوەندەکان کە دەتوانن 

 خوارەوە بگرێتە خۆ:

 ژمارەی ئەو هەلی کارانەی کەدەتوانێت بیخولقێنێت، پەیوەنداربێت بە پێشکەشکاری دواکاری بەخشش. •

 کاریگەری کۆمەاڵیەتی لەوانە بەشداری گرووپە شلۆقەکان، لەنێوێندا کەسانی پەکەوتە، گەڕاوەکان و ئافرەتان. •

 تازەگەرەکان.پڕۆژە داهێنەر و  •

ئایا تۆمارکراون لە هۆبەی بازرگانی کەرکوك/ هۆبەی پیشەسازی کەرکوك/ وەزارەتی تەندروستی وەهەروەها تاکو  •

 ؛ئێستا بەردەوام تۆمارەکانیان نوێکراوەتەوە

نەوە کردارێکی فرە قۆناغ بەندی پرۆسەی هەڵبژاردن بەکاردەهێنێت بۆ پیاچونەوە و ووردبوویارمەتی گەشەپێدانی پڕۆژە 

دەربارەی توانای فەراهەمکردنی هەڵی کار بەکارکردنی تەواو لەالیەن هەر داواکارێك، وەهەروەها توانای بەردەوام بوونی 

کارەکە. لەقۆناغی یەکەمدا، داواکار فۆرمی دەبڕینی گرینگی پڕدەکاتەوە و پێش کەشی دەکات. بەربژێری )کاندید( سەرکەوتوو 

اتر برەودان بە پێشنیارەکەی بەشێوەیەکی تەواو لە فۆرمێکی داواکاریدا. لێژنە وەبەرهێنان لەپاشان بانگهێشت دەکرێت بۆ زی

هەڵدەستێت بە دەستنیشانکردنی وەربەرهێنانەکان لەسەر بنەمای پێوەری دەستنیشان کردن و بەکاریدەهێنێت بۆ هەموو 

 داواکارییەکان.

 

 قەبارە مامناوەندەکان  ئەم هەنگاوانەی خوارەوە ئەنجام دەدات:پڕۆژە بچووك و بۆ ئەوەی سەرکەوتووانە هەڵبژێردرێیت، 

 

 دەربڕینی گرینگی پێدان 

پڕکردنەوە دەربڕینی گرینگی پێدان، دابین کردنی سەرتاسەری زانیارییەکان دەربارەی کارەکە و بڕی ئەو پارەی  .1

 داواکراوە.
امانەی تری پەیوەندیدار ) خواستراوە بەاڵم بەردەستەکردنی کۆپیەکی کارپێکراوی بەڵگەنامەی تۆمارکردن و بەڵگەن .2

 داواکراو نیە(. 

 پێشکەشکارەکان پێویستە قەرزی کەسێتی و بازرگانیان ئاشکرا بکەن کە لەسەریانە لەکاتی پێشکەشکردنی داواکاری.

 

 داواکاری پڕاوپڕ 

ێدەکرێت بۆ پەرەپێدانی داواکاریەکانیان هەڵبژاردەیەك لەو دەربڕینانەی گرینگی پێدان کە هەلی هەڵبژاردنیان زیاترە داوایان ل

 بۆ داواکاری پڕاوپڕ. داواکاریە پڕاوپڕەکان پێویسیتی بەناردنی ئەمانەی خوارەوەیە:

 پێویستەکان:

 لیستێکی تەواوی خاوەندارە هاوبەشەکان و زانیاری پەیوەندی کردن پێیان، ئەگەر هەبێت .1
 ەر هەبێتلیستتێکی تەواوی  پشکدارەکان و بڕی پشکەکانیان، ئەگ .2

 کۆپییەك لە پاساوی دارایی بۆ بەشداریکردنت .3
 گەرەنتی مووچە .4
 بەڵگەنامەی دەستەبەرکەر یان هاوشێوەی .5

 

 



 خوازراوەکان 

 بەڵگەی تۆمارکردن .1
 ژمارەی باج و نووسراوی ئەستۆپاکی باج لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی باجەوە  .2

 دواین دەرخستەی پشکنینی دارایی .3
 کۆمپانیاژمارەی بیمەی کۆمەاڵیەتی  .4

بەڵگەی بیمەی کۆمەاڵیەتی و باجی داهاتی تاکە کەسی، لەگەڵ لیستی کارمەندان و موچەکەکانیان بەراورد بە  .5

 پسوولەی پێدانی حکومەت. 
 
 

 هەروەها داواکار پێویستە ئەمەش بنێرێ:

 .پالنی کار، کە ووردەکاری ستراتیژیەتی بەبازاڕکردن، کێبڕکێی بازاڕ و پالنی دارایی بگرێتە خۆ .1

کاتێك کە بڕی پارەکە بەردەستە دەبێت، مەشق کردن لەوانەیە هەبێت بۆ دابین کردنی یارمەتی بۆ تەواوکردنی پالنی 

 کار.ئامادەبوون لە مەشقکردنی پالنی کار ئارەزوومەندانەیە و مەرج نیە بۆ ناردنی داواکاری تەواو.

ڕێکخراوی دراون و هاوپێچ کراوە لەگەڵ پالنی کار،کارمەندانی بۆ پشتڕاستکردنەوەی ئەو زانیارایانەی کە لە داواکارییەکان پێ

هەڵدەستن بەسەردانی گۆڕەپانی بۆ سەرئەو پڕۆژانەی کە داواکارەکانی دوایان لێکراوە بۆ ناردنی داواکاری  نێودەوڵەتی کۆچ

 تەواو.

تاوتوێکردنی جۆری ئەو پاڵپشتیەی بۆ کۆدەبنەوە بۆ پڕۆژە بچووك و قەبارە مامناوەندەکان و  ڕێکخراوی نێودەوڵەتی

گەشەسەندنی کار کە وەریدەگرن لە ڕێگەی بەخششەکە، لەسەر بنەمای ئەو زانیاریانەی کۆکراوەتەوە بەهۆی ڕاپرسیەکان، 

 سەردانی پرۆژە، چاوپێکەوتن وە هەروەها وردەکاری داواکار.

 

 چۆنیەتی پێشکەشکردنی داواکاری

 پێدان بەبایەخەوە بخوێنەرەوەتکایە تەواوی دەربڕینی گرینگی  .1
ڕاپرسی دەربڕینی گرینگی پێدان دابەزێنە، هەمووبەشەکانی بە تەواوی پڕ بکەرەوە، واژۆی بکە و بینێرە بۆ ئەم  .2

 . ٢٠١٨ی کانوونی دووەمی ٢٠تا بەرواری   IRAQEDF@iom.intئیمێلە

تایبەت بە ڕێکخراوی  کۆمەڵگە بازرگانی سەنتەریرینگی دان دەست دەکەوێت لە الیەن دەربڕینی گکۆپی کاغەزی  .3

كۆمەاڵیەتى. کۆپیەکان دەتوانرێت لەوێ پڕبکرێتەوە یان بۆ ئەوێ  كاروبارى و كار نێودەوڵەتی کۆچ ناو وەزارەتى

 . بگێنڕێتەوە

ڕۆژت هەیە  ٣٠ئەگەر لەلیستی پوختەدا )هەڵبژێردرای(، ئەوا فۆرمی دواکاری تەواو پڕ دەکەیتەوە و دەینێریت.  .4

ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ بۆ ناردنی فۆرمی داواکاری بە پڕکراوی هەموو لەدوای وەرگرتنی یەکەم سەرنج لە 

. ئەو داواکارانەی کە ڕەچاوی ئەم بەرواری کۆتاییە ناکەن، ئەوا بەشێوەیەکی IRAQEDF@iom.intبەشەکانی بۆ 

 خۆرسکی دووردەخرێنەوە لە پرۆسەی هەڵبژاردن.

کارمەندانی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ بەدواداچوون دەکەن بۆ داواکارە سەرکەوتووەکان بۆ ڕێکخستنی خشتەی  .5

 دانی ڕێنمایی دەربارەی چۆنیەتی بەڕێوەچوونی پڕۆسەی هەڵبژاردن.سەردانی پڕۆژە و چاوپێکەوتن وەهەروەها پێ

 : پێوەری هەڵبژاردن.   ١پاشکۆی  .6
7.  
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  ئامانج خاڵەکان

    
 وەبەرهێنانکاریگەری کۆمەاڵیەتی لەسەر 

 بەڵێ --
 کارمەندی هەبێت ٣٠- ١دەبێت لە نێوان 

 بەڵێ --
 بێتدەبێت کارەکانی لە ناوەندی شاری کەرکوك یان تازە 

 بەڵێ --

دەبێت لە یەکێك لەم کەرتانە کار بکات: ئامادەکاری خۆراك، خوێندن، کشتوکاڵ، 
 بیناسازی یان بەرهەم هێنان

 کاری کردبێت وە کە پەیوەست بێت بە داعش  ٢٠١٧دەبێت پێش  بەڵێ --

 دەبێت خاوەن و بەڕێوەبەردنی لەالیەن کەسێکی عێراقیەوە بێت بەڵێ --

  ئامانج خاڵەکان
 وەبەرهێنانکاریگەری کۆمەاڵیەتی لەسەر     

 بەخششی داواکراوی بەرایی  -- --

 کارمەندانی هەنووکەسەرجەیم   -- --

-- 
 ٥٠٠٠بۆ هەر  ١

 پێشنیارکراوە بۆ زیاتر کردنی ژمارەی کارمەندەکان  دۆالر
 گوێڕايەڵى    

 پیشەسازی/ وەزارەتی تەندروستی؟ بازرگانی/ وەزارەتی وەزارەتیتۆمار کراوە لەالیەن  بەڵێ --

 بەڵێ --

هۆبەی بازرگانی یاخود  هۆبەیکارەکە لە هیچ شوێنی ترەك تۆمار کراوە )بۆ نموونە 
 ؟(پیشەسازی

 توانای قەرز دانەوە    

 تێکڕای قازانجی مانگانە -- --

-- 
٪  لە ٥٠لە کەمتر 

 هەڵپەسێردراوەکانبەهای قەرزە  مانگانە ٦قازانجی 

 هەزار ١٠ --
 بڕی دیاریکراو لەالیەن خاوەن کارەکە هاوبەشی دەکرێت

 

 ترەسەلە؟ ئایا کارەکە لە بەخشینی تێرو نەخێڕ --

 مەتریس    

  دامەزراوە کارەکە ساڵە چەند ٥ --
 خاوەن کارەکە، چەند ساڵ شارەزایی هەیە لەم کارەدا ٥ --

 دووبارە بنیاتنان    

 مادەیی چێژا بەهۆی داعشەوە؟کارەکە هیچ وێرانکاری  بەڵێ --

 بەهێزکردنی کۆمەڵگا    
 داواکارەکە خۆی ئافرەتێکە یاخود کەمینەیە؟ بەڵێ --
 ئایا خاوەن کارەکە نیازی بەکرێ گرتنی ئاوارەکان یاخود گەڕاوەکانی هەیە؟ بەڵێ --
 ئایا خاوەن کارەکە نیازی بەکرێ گرتنی ئافرەتانی هەیە؟ بەڵێ --

 خاوەن کارەکە هیچ کاریگەرییەکی کۆمەاڵیەتی تر دیاری کرد؟ئایا  بەڵێ --
    

  ئامانج خاڵەکان
 مەتریس داواکارەکە پرۆفایەیل    

 ئایا داواکارەکە قەد ئاوارە بووە بەهۆی شەر و پێکدادان؟ بەڵێ --



  ئایا هیچ دادوەری یاسایی لە دژی کۆمپانیاکە هەیە؟ نەخێر --

 هاوبەشی هەیە؟ خاوەندارەئایا کارەکە  بەڵێ --

 ئایا کارەکە پشکدارانی هەیە؟ بەڵێ --

 میکانزمی بەزۆرەملێ گڕێبەست    
 ئایا بەڵگەی هاوبەشیکردنی دارایی جێی بڕوایە؟ بەڵێ --

 ئایا مووچەی مانگانە بە متمانە لە الیەن کرێکارانی حکومەت دێت؟ بەڵێ --

 پاکە لەگەڵ دابینکەرەکە؟ئایا داواکارەکە مێژوی سەرمایەی  بەڵێ --

 گوێڕايەڵى    

  هەيە؟ تۆماركردن سەلماندنى ئایا بەڵێ --

 ئایا داواکارەکە ژمارەی باجی هەیە؟ بەڵێ --

 دەرخستەی پشکنینی دارایی هەیە؟ئایا  بەڵێ --

 ئایا ژمارەی پاراستنی کۆمەاڵیەتی تایبەت بە کۆمپانیا هەیە؟ بەڵێ 

 ؟ کارمەندان دەردەخات بۆ دەراو باجی پارەئایا داواکارەکە  بەڵێ --

 داران  بەڕێوەبردنی     

 بەڵێ --
ئایا پالنی کارەکەیان باوەڕپێکراو بوو بەرامبەر بە سەردانی پرۆژەکانی ڕێکخراوی 

 نێودەوڵەتی کۆچ؟ 
 داواکردن    

 کردنی هەیە؟  ڕداواکارەکە پالنی بازائایا  بەڵێ --

 

 


