
 
 

 

دووپاتی هاوبەشیکردن دەکاتەوە بۆ پاڵپشتیکردتی بوژانەوەی ئابوری لە   (IOM) ئەڵمانیا، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ
اق دا  ر

 عێ 
ینی دووەیم  ٢٨  ٢٠٢١ی تشر

اقییەکان لەم (SMEs) دەکانپڕۆژەکارە کۆمپانیا بازرگانیە بچووک و مامناوەن -بەغدا ر
، کە بە نزیکەی نیوەی ئیشەکەرە عێ 
وبۆوە،    ١٩-کەرتەن، زۆر بە خراپی زیان بەرکەوتووە بەهۆی شەڕو ملمالنێیەکان لە گەڵ داعشدا. کاتێک پەتای کۆڤید

ا
بڵ

و مامناوەندەکان  بووەهۆی ئەوەی کە ئەو سستیە ئابورییەی کە لە بەرەوپێشچووپی پڕۆژەکارە کۆمپانیا بازرگانیە بچووک
هەبوو ووردە ووردە الواز بێت لە بوژانەوەی دا. کەمدەرامەپی زیاتر کرد و ئاڵنگارییە ئابورییەکاپی بەردەم کار و بزنسە  

اقییەکان و کارمەندەکانیان زیاتر کرد ر
 .عێ 

ەکاپی تێکچووپی ژ  ی ر
اق ئەو زەحمەتیە ئابوریانە هاوکات و یەکانگێر بوو لەگەڵ کاریەگەریە زۆر بەهێ  ر

ینگەپی لە سەرانسەری عێ 
دا، ئەمەش وایکرد پڕۆژەکارە کۆمپانیا بازرگانیە بچووک و مامناوەندەکان و کارمەندانیان پێویستیان بە پاڵپشنی زیاتر بێت  

یەتیان دا-لەڕێگەی بەرەو بوژانەوەی ئابوری
ا
 .کۆمەڵ

ڵپشنی ڕێکخراوی نێودەوڵەپی کۆچ دەکات لە  پا (KfW) حکومەپی ئەڵمانیا، لەڕێگەی بانیک گەشەپێداپی حکومەپی ئەڵمانیا
اق دا، ئەم   ر

کردپی بوژانەوەی ئابوری و بەردەوامبووپی ڕەخساندپی دەرفەپی کار لە عێ  هەوڵ و کۆششە بەردەوامەکاپی بۆ باشێی
ینی دووەیم    هاوکاری داراپی زیاتر بوو لە تشر

ینی دووەیم  ٢٠٢١پاڵپشتیەش بە پێداپی ی  . ئەمە چوارەم ٢٠٢٥دا تا تشر یر
 ئابوری ئەڵمانیای فیدڕاڵ

ی
کە پاڵپشتییەکاپی لەڕێگەی  (BMZ) بەخشینی داراییە لە الیەن وەزارەپی گەشەپێدان و هەماهەنیک

 داراپی لە 
ی بەخشینی بوو و تا ئێستا وەزارەپی گەشەپێدان و    ٢٠١٨بانیک گەشەپێداپی حکومەپی ئەڵمانیاوەیە، یەکەمیر

 ئابوری ئەڵمانیای فیدڕاڵ پا
ی

ملیۆن یۆڕۆیە بە ڕێکخراوی نێودەوڵەپی کۆچ لە ڕێگەی بانیک   ٨٦بەندی پێداپی  هەماهەنیک
 .گەشەپێداپی حکومەپی ئەڵمانیاوە

دەی گشنی ڕێکخراوی نێودەوڵەپی کۆچ، جیۆرجی گیگواری گوپی "حکومەپی ئەڵمانیا و  ر
بانیک گەشەپێداپی حکومەپی ئەڵمانیا     نێ 

وە لینک و پەیوەدییەک لە نێوان کۆچکردن و گەشەپێداپی ئابوری دروست  پاڵپشتییە بەخشندەیە بەردەوامەکەیان وایکردو 
 داراپی زیاتر  

بێت بۆ کارکردن بەرەو چارەسەرە هەمیشەییەکاپی ئاوارەبوون. ئەم هاوبەشیکردنە بەردەوامە و پێداپی پاڵپشنی
ن پەیداکردن و ڕەخساندپی هەیل کار وادەکات ڕێکخراوی نێودەوڵەپی کۆچ پاڵپشتییەکاپی فراوانبکات لە کاروکاسنی بژێوی ژیا

 و ناوخۆییەکان
ا

اق و کۆمەڵگە لۆکاڵ ر
 لەگەڵ حکومەپی عێ 

ی
 ".ئەمەش بە هەماهەنیک

اق ر
لە ڕێگەی ڕەخساندپی کارپێدان و بوژاندنەوە و ژیاندنەوەی     پرۆژە نوێیەکە )بەشداریکردن لە بوژانەوەی ئابوری لە عێ 

 و ناوخۆییەکان
ا

لەسەر ئەزمووپی قۆناغەکاپی پێشوو بنیاتدەنرێت، بەتایبەپی بەئامانجگرتنی گروپە  ( ٤قۆناغی -ئابورییە لۆکاڵ
تیانەی دیکە کە ملمالنێیەکان کارتێکردوون. هەروەها  

ا
کەمدەرامەتەکان، لەوانەش: ئاوارە ناوخۆییەکان، گەڕاوەکان و ئەو هاوڵ

تیە   ٤قۆناغی 
ا
اقییە جیاوازەکان بگرێتەخۆمەودا و ڕووماڵێیک جوگرافی فراواپی هەیە بۆ ئەوەی هاوڵ ر

 .عێ 

ی بە پێداپی بەخشینی   اق گوپی "ئێمە زۆر دۆڵخۆشیر ر
د. ئانا کرستینا جانیک، بەڕێوبەری ئۆفییس پارەپێداپی کاش بۆ کار لە عێ 

ی لە بەشداریکردن لە ڕەخساندپی هەیل کار و بوژاندنەو  ٣٠داراپی  ی بەردەوامبیر ە  ملیۆن یۆڕۆی دیکە، کە وامان لێدەکات بتوانیر
اق دا ر

 گروپە کەمدەرامەتەکان لە عێ 
ا

 ".و ژیاندنەوەی ئابوری خۆجی  و لۆکاڵ

بەهۆی ئەم پێدانە داراییە لەالیەن حکومەپی ئەڵمانیاوە، ڕێکخراوی نێودەوڵەپی کۆچ پاڵپشتییەکاپی بۆ کەرپی پڕۆژەکارە  
یم سند ی ، کە  (EDF) وفی گەشەپێداپی پڕۆژەکانکۆمپانیا بازرگانیە بچووک و مامناوەندەکان زیاتر دەکات لە ڕێگەی میکانێر

بەشداری ڕەخساندپی هەیل کاری بەردەوام و ژیاندنەوەی کەرپی تایبەت دەکات. هەروەها ڕێکخراوی نێودەوڵەپی کۆچ پاڵپشنی  
هەوڵ و کۆششەکاپی بەرزکردنەوە و زیاترکردپی دەرفەپی ئابوری ئافرەتان و بەشداریپێکردن دەکات و هاوکاریان دەکات کە  



 
 

 

 پیشەپی و دابینکردپی پاکێجەکاپی پاڵپشنی کار و بزنس بۆ  دەس
تکەوتنی کاریان باشێی بێت و لەڕێگەی مەشق و ڕاهێناپی

. لەپاڵ ئەمانەشدا، بەخشینە داراییەکە وادەکات پارەی کاش   دامەزراندن و دەستپێکردپی پڕۆژەی بچووک یان فراوانکردپی
، کە ئەمەش پاڵپشنی دووبارە بنیاتنانەوەی ئەو  (CfW) کاپی پارەی کاش بۆ کارزیاتر بخرێتە ناو کۆمەڵگەکان لەڕێگەی پڕۆگرامە

کۆمەڵگەیانە لەدوای شەڕ و ملمالنێیەکان لەگەڵ داعش دا دەکات کە تا ئێستا لە بوونیاتنانەوەدان. لە کۆتاییدا، ڕێکخراوی  
کردپی کار و بزنسەکان و نێودەوڵەپی کۆچ ژێرخانە سەرەکییەکاپی کۆمەڵگە وەگەڕ دەخاتەوە بۆ بەرزکردنەو  ە و باشێی

 .گەشەپێدانیان

اق، بە کۆی گشنی پاڵپشنی ٢٠١٨لەوەتەی کانووپی یەکەیم  ر
  ٣٦٩ەوە، حکومەپی ئەڵمانیا و ڕێکخراوی نێودەوڵەپی کۆچ لە عێ 

اپی پڕۆژەکار و کۆمپانیای بازرگاپی بچووک و مامناوەندیان کردووە لە ڕێگەی بەخشینە داراییەکاپی سندوفی گەشەپێد
کەس یان پاکێجەکاپی پاڵپشتیکردپی   ٣١٤٦هەیل کار. سەرەڕای ئەمەش،   ١٩٤١پڕۆژەکانەوە، بوونەتەهۆی ڕەخساندپی 

کەسیش بەشداری کاروچاالکییەکاپی پارەپێداپی کاش بۆ    ١٨٩١پڕۆەکاری بچووک یان مەشق و ڕاهێناپی پیشەییان وەرگرتووە، 
 جێگێر 

کردپی خزمەتگوزاری و کارئاساپی ژێرخاپی   ٢٥ی داراپی ئەو هاوالتیانە بووە، هەروەها کاریانکردووە کە ئامانج لن ر باشێی
 .ئابوری بەپن ر کۆمەڵگە وەگەڕخراونەتەوە

اق ر
 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بە ئیمێل  یەکەی زانیاری گشنی ڕێکخراوی نێودەوڵەپی کۆچ لە عێ 
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