
 

 ، وتساهم في االنتعاش االقتصادي في العراق جائحة كوروناتف شي من   د   ألمانيا تدعم الجهود المبذولة للح  

 

 2020كانون االول  3

بالغ  ة جديدة لتوفير تمويل ( اتفاقي  IOMة للهجرة )ة الدولي  ( والمنظم  KfWبنك التنمية األلماني ) من خالل ، ت الحكومة األلمانيةوقع   - بغداد 

المتواصلة  جهود ال بنك التنمية األلمانيسوف يدعم   ،نيابة عن الحكومة األلمانيةوبالكورونا في العراق.  جائحة ة ل لالستجابة الوطني  يةاألهم

ص  بل العيش وخلق فر س  دعم  ، وزيادة جائحة كورونااالستعداد واالستجابة ل في  األهاليمساعدة ، الهادفة إلى ة للهجرة في العراقة الدولي  لمنظم  ل

كز  ، والتي تر  ة للهجرة في العراقة الدولي  منظم  بين بنك التنمية األلماني وال 2018عام  منذ القائمةالمساهمة على الشراكة  هذهالعمل. وتعتمد 

 . على االنتعاش االقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة 

الوزارة  كانت و.  بنك التنمية األلماني بلالمخص ص من قتمويل لفي ا( BMZالوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية ) ساهمت

لدعم أنشطة   مليون يورو 36مبلغ  ،بنك التنمية األلمانيخالل من و  2018منذ عام  ت خصص  قد  االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية  

 ىن فرص العمل وإعادة تأهيل الب    خالل دعم خلق  االقتصادي من تعاشن اال ق تحقي لمساهمة في ا الهادفة إلى ، ة للهجرة في العراقمة الدولي  المنظ  

 األسواق والمناطق الصناعية. ك ،الرئيسيةة المجتمعي  ة التحتي  

الصغيرة   إذ كانت األعمال والمشاريع. كوروناجائحة تشار  ان قبل  ا  ئيسي ر ا  ل تحدي يمث   ،كان الوصول إلى الفرص االقتصادية في العراق

تلك األعمال والمشاريع وبعد أن بدأت الصراع ضد داعش.  اء من جر  دة بش   ت تأثر  قد ، ال في العراقالعم   ة يحشرف غالبية تي توظ  لاسطة  والمتو  

. هذه  التي تواجه تلك األعمال والمشاريعات االقتصادية تفاقم نقاط الضعف وزيادة التحدي  في ت وتسبب  ، تدريجيا ، تفش ت جائحة كورونا ىتتعاف

ال العراقيين عم العم  ، زادت بشكل كبير من الحاجة إلى د  لةوالتحديات االقتصادية ذات الص   ا ،عالمي ة العامة صح  ، إلى جانب أزمة ال للعواما

 . في العراق   الصغيرة مشاريعوال

  أن   (FAO) ومنظمة األغذية والزراعة  (ITC) ة ومركز التجارة الدولي   (IOM) ة للهجرة ة الدولي  أجرتها المنظم   أظهرت دراسة مشتركة حديثة و

كما انخفضت أعداد   .2020 أيلول  ذ شهرمن  في اإلنتاج ا  ٪ تقريب 53انخفاض بنسبة  من تعانيالعراقية الصغيرة والمتوسطة  شاريعاألعمال والم 

البما في ذلك  كمعد ل،  % 27بنسبة  الدراسةهذه وقت إجراء  يدي العاملة ألا  .تهماخدم  تنهي  ذين أ  الو جازون الم   العم 
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  تحدياتو عامةة حاد  ة  في أزمة صحي    جائحة كورونا ت تسبب  ة للهجرة في العراق: "ة الدولي  ة المنظم  ، رئيس بعث جيرارد وايت يقول السي د 

  ،د مع الحكومةشراكة طويلة األم  ب ة للهجرة ة الدولي  المنظم   تتمت عو.  داعش  مع الصراع آثار من  أن يتعافى جاهدا  لد يحاول في ب    ،اقتصادية

ألمانيا   حكومة نة للغاية لدعم  ة للهجرة ممت  ة الدولي  هذه التحديات الجديدة. كما أن المنظم   ظل  دعمها للشعب العراقي في  أن تزيد منويسعدها 

 ".بالفعل عن نتائج إيجابية لتعاون الذي أسفر  با، وبنك التنمية األلماني ر من خاللالمستم  

الصغيرة  الص غرى و المشاريعلدعم   ا  تكميلي  تمويال   ،للهجرة في العراقة ة الدولي  نظم  الموبنك التنمية األلماني فر االتفاقية الجديدة بين ستو  

ت من التي سطة  والمتو   ة  ة الدولي  المنظم  (. كما ستدعم EDF)  ة صندوق تطوير المشاريعآلي  من خالل  ، بشكل أساسي  كوروناجائحة  تضرر 

إضافة إلى  . كورونا صد ي لجائحةللت الالزمة  هممهارات ر وتطو   ةالمهني  إمكاناتهم  ز منتعز   تدريبي ة دورات إشراكهم فيخالل من  للهجرة األفراد  

على المستوى   جائحة كورونا تف شي( الحتواء CfWمل ) قد مقابل الع  تنفيذ أنشطة الن للمنظمة الدولية للهجرة أن يتيح لتمويل امن شأن ، ذلك

والخدمات   ،ةالتحتي  ة للهجرة بإعادة تأهيل البنية ة الدولي  ، ستقوم المنظم  ا  أخيرو لمحتاجين. راد اة سريعة لألف نقدي   اتوتقديم مساعد ،المحلي  

 ة. ة األولي  ومراكز الرعاية الصحي   رف الصحي  والص  األساسي ة، كالماء  ة عي  المجتم

أن يدعم  ية األلمانير بنك التنمس  ي   ،الحكومة األلمانية نيابة عن: "في العراق  ية األلمانيبنك التنممكتب ة لطري  ، المديرة الق  الدكتورة آنا يانكي تقول

ومن شأن  . تسبب ت بها جائحة كورونالمواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية التي الجارية هوده في ج ،سطدى القريب والمتو  على المالعراق 

م ،كةفي إطار هذه الشرابنك التنمية األلماني م من خالل التمويل اإلضافي المقد   أن ، وةدية السلبي  اآلثار االقتصا ويقل ل من ،ةاألنشطة الحالي   أن يتم 

 . "جائحة كورونال دعم االستجابة الشاملة ي 

لمنذ  ا  ومتوسط  ا  صغير مشروعا   199 حوالي ، صندوق تطوير المشاريعمن خالل للهجرة في العراق ة ة الدولي  المنظم  وألمانيا دعمت    كانون األو 

في   شخصا    665رك  ، وشاالص غرىللمشاريع زم الالدعم التدريبا  مهنيا  أو  ا  شخص  886قى  تل   . كمافرصة عمل 1037إلى خلق  ى ما أد   ،2018

 . رد للف  المالي   مناألمل التي تهدف إلى تحسين قد مقابل الع  أنشطة الن 

ال ، هاتفللهجرة في العراقة  ولي  ة الد لمنظم  ل التابعة يرجى االتصال بوحدة المعلومات العامة  ،لمزيد من المعلومات  +9647514022811  : جو 
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