
 
 
 
 
 
 

 
 ەیوەبوژان یریپشتگ ۆب نەکەفراوان د انیشەهاوب چۆک یتڵەوەودێن یکخراوڕێو  ایمانەڵئ

 اقێڕع ەل یئابوور یبار
 

 ٢٠٢٠ یمەکیە یکانوون ی٢٣
  یکەیەوێش ەب ن،ەکەکار د وانەئ یال یاقێڕع یکار یستەد ەینیرۆز ە، ک(SMEs) ندانەبچوك و مامناو یبزنس - غداەب

 ناۆڕۆک یتاەپ كێکات ەوەبووژانەبوون د کیرەخ ەبزنسان وەداعش. ئ ەدژ ب یکانێیەملمالن ۆیه ەب وتەرکەب انیانیز ختەس
 .انیکانەندەو کارم کانەبزنس ۆب کانیەنگارەڕەب یادبوونیو ز اتریز یزڵۆئا ۆیه ەو بوو ەوۆوباڵب

 
 (ITC) یتڵەوەودێن یبازرگان یندە، ناو(IOM) چۆک یتڵەوەودێن یکخراوڕێ نیەالەل ەک - شەهاوب ەیتاز یکەیەوەنۆڵیک ێل
  یلولەیئ یمانگ  ەل  رەه خات،ەردەد ەکەشیئار یوداەم - ەدراو نجامەئ (FAO) راكۆو خ ڵکشتوکا یکخراوڕێ هاەروەهەو

  مە. ئ٥٣  داەس  ەل ەیژڕێ ەبوون ب نانێمهەرهەب ینیزە داب یاردووچ اقێڕع یکانەندەبچوك و مامناو ەبزنس ،ەوە٢٠٢٠
و   کارانێکر ەل کردنیریپشتگ  یستیوێپ رچاوەب یکەیەوێش ەب ،یهانیج یگشت یندروستەت یرانەیق  ەڵگەل ،یەئابوور ەنگ ەئاست
  یسازەشیپ ەل کردنیریپشتگ  ییستیوێپ ەل  ەوەنەکەد ختەج ەنگانەئاست مە کرد. ئ ادیز راقێع یکانەندەبچووک و مامناو ەبزنس

 .یتیەەاڵمۆک-یئابوور ەیوەبوژان ۆب ڵیماۆخ یکانەمەرهەب ۆب ێییکڕشبێپ یتوانا یادبوونیو ز ڵیماۆخ

 
 یکخراوڕێ یوامەردەب یکانڵەوەه ەل کاتەد یری، پشتگ (KfW) یمانەڵئ یدانێپەشەگ یبانک  ەیگ ڕێ ەل یمانەڵئ یتەحکوم

 نیۆمل ٢٠ یکردن نیداب ە ب کات،ەد وامەردەب یکار یلەه یخساندنڕەو  یئابوور ەیوەبوژان یهاندان ۆب چۆک یتڵەوەودێن
  ەیوەرەد یتەزارەو نیەالەدرا ل نجامەئ ەکییەدارا ییەپشتڵ. پا٢٠٢٤-٢٠٢٠ ەیماو ۆب ییدارا یتەارمی ۆب اتریز ۆیریۆ
 یدانێپەشەگ یبانک  ەیگ ڕێ ە ل  ییدارا یتەارمی یکردن نیداب ە ب (BMZ) دانێپەشەو گ یئابوور یهاوکار ۆب ڵیدرایف یایمانەڵئ

 ستاێتا ئ دانێپەشەو گ یئابوور یهاوکار ۆب یمانەڵئ ڵیدرایف یتەزارەدا. و ٢٠١٨ ڵیسا ەل  مەکیە ینیخشەب ەل ؛یمانەڵئ
 .ەویەمانەڵئ یدانێپەشەگ یبانک  ەیگ ڕێ ەل چۆک یتڵەوەودێن یکخراوڕێ ۆب ەکردوو رخانەت ۆیوری نیۆمل ٥٦ ڕیب ییاڕک ێت

 
 چۆک یتڵەوەودێن یکخراوڕێ"  ،یگوت تیوا راردێگ ز ەڕێب اق،ێڕع ەل چۆک یتڵەوەودێن یکخراوڕێ ەیردێن یکۆرەس
 هاەروەهەو ،یمانەڵئ یدانێپەشەگ یو بانک  یمانەڵئ یتەحکوم یوامەردەب ەیخشندەب یریپشتگ  ۆب یەسوپاس گوزار ەڕیوپەل

 ەب ەگ ڕێ اتریز ییەدارا یەتەارمی مە. ئراقێع  ەکار ل ی لەه یخساندنڕەو  یوێبژ ە ل کردنیپشتڵپا ەل  انیبوون شەهاوب
 ۆب ،ێییجۆخ یگاکانەڵمۆو ک  یراقێع یتەحکوم ەڵگەل یکانیە هاوکار یفراون کردن ۆب داتەد چۆک یتڵەوەدەوێن یکخراوڕێ

 ."دانێپەشەگ یکانەئامانج ینانێستهەدەو ب کانیەتیەەاڵمۆک-یئابوور ەنگ ەئاست یرکردنەسەچار

 
کار و   یلەه یخساندنڕە  ەیگ ڕێ ەل اقێڕع یئابوور ی بار ەیوەسانەڵه  ەل شداربوونە" ب یشانیناون ەب ەک - ەکەژڕۆپ

 ەب هاەروەهەو شتر،ێپ یکانەناغۆق یزمونەئ ەب تێستەبەپشت د -" مێیەس یناغۆق - کانێیەجۆخ ییئابوور ەیوەبووژاندن
 ەتر ک یشتوانانیدان هاەروە هەو کان،ەاوەڕگ کان،ەئاوار ەل نیتیبر ەئامانج  ک ەنێکرەد کانەالواز ەگروپ یتەبیتا یکەیەوێش
 ەک - ۆیخ ەتێگرەد شیفراوانتر یجوگراف ەیوەندنێخو مێیەس  یناغۆق هاەروە. هەوتووەرکەب انیانیز ەوەکانێیەملمالن ۆیهەب



 ەگ ەڵمۆک ۆیخ ەگرتن یرکردنەگۆمس ۆب -بوون  زگاێپار وتەدا ح  مەدوو  یناغۆق ەل ەک زگاێپار ۆن ۆب ەوەتێبەد ژێدر
 .شیراقێع یکوردستان یمێرەه ەل یچاالک یادکردنیز اندایشیوێن ەل  ەک کان،ەنگ ەڕەمەه ییەراقێع

 
 ۆب ەگرنگ  ەگرامڕۆپ مەئ ییوامەردە"ب ،یگوت ڵنسێه ێندرەئ كڕما زەڕێب ،یمانەڵئ یدانێپەشەگ یبانک  ەیگبەه یرەوبەڕێب

 ندەمامناو ودا،ەکورت م یکار یوتنەستک ەد ۆب ننیتواناترێب ە ک ەیسانەک  وەئ نیەالەل  یکەمۆک ینانێستهەدەب یرکردنەگۆمس
  یوێبژ یلەه یکردن نیداب اقدا، ێڕع  یرەرتاسە سەل ەوەانەڕو گ بوونەارئاو ەیبارەق  یرکردنەیس ە. بوداەم ژێدر انی
 ەتاڵوو مەئ ەیوەاتنانیبن ەدووبار یکانیەکەرەس  ەبناغەردەب ەل ەک ێکیە وتوو،ەک ێانلیز یاقێڕع یانیتاڵهاو ۆب وامەردەب

 ."ەرزەربەس

 
 ەبزنس یرتەک ۆب کاتەد ادیز یریپشتگ چۆک یتڵەوەودێن یکخراوڕێ ،ەویەمانەڵئ یتەحکوم نیەالەل  ییەدارا یەتەارمی مەب

 یخساندنڕە ەل تێبەهاوکار د ە، ک(EDF ) کانەژڕۆپ یدانێپەشەگ یندوقەس یزمیکانیم ەیگ ڕێ ەل کانەندەبچوك ومامناو

  یکانڵەوەه ەل کاتەد یریپشتگ چۆک یتڵەوەودێن یکخراوڕێ. تەبیتا یرتەک ەیوەو بووژاندن وامەردەب یکار یلەه
  یتەرفەد یباشترکردن ەب کانەتاک یدانیتەارمی هاەروەه ان،یشداربوونەو ب تانەئافر ۆب یئابوور یلەه یادکردنیز

  یدانیتەارمی ەمەئ یاێڕ. وەوەییەشیپ یشقەم هاەروەهەکار و یریپشتگ یکانەجێپاک یکردن نیدااب ەیگ ەڕێل  انیزرانەدام
  ەکار ک رەرامبەب ەپار ەیرنامەب ەیگ ڕێ ەل  کان،ەژارەه گاەڵمۆک ۆب راێخ یختەن یخستن  ستەردەب ۆیه ەتێبەد ەکییەدارا

 یتڵەوەودێن یکخراوڕێ دا،ییتاۆک ە. لکانەوتووەک ێانلیز گاەڵمۆک ەیوەاتنانیبن ەدووبار ەل کاتەد یریپشتگ شەیەرنامەب وەئ
 .کانەبزنس یکردنەشەو گ وکردنەپت ۆب ەوەکاتەد نەنوژ ەییگ ەڵمەک یرخانێژ چۆک

  
بچوك و  یبزنس ١٩٩ ەب شەشک ێپ انیریپشتگ  چۆک یتڵەوەودێن یکخراوڕێو  ایمانەڵئ ،ەوە٢٠١٨ یمەکیە یکانون یمانگ  ەل

کار.   یلە ه ١,٠٣٧ یخساندنڕە یەیما ەبوو ەک کان،ەژڕۆپ یدانێپەشەگ یسندووق یکانەنیخشەب ەیگ ڕێ ەل ەکردوو ندەمامناو
  انیشدارەب سەک ٦٦٥و  ەرگرتووەو انەییشیپ یشقەم انی کانەبچووک ەبزنس یریپشتگ  یکانەجێتر پاک یسەک ٨٨٦ هاەروەه

 .بوو انییدارا یشیئاسا یباشترکردن یئامانج ەکار ک رەرامبەب ەپار یکانیەچاالک ەکرد ل

 
 :اقێڕع ەل چۆك یتڵەوەودێن یکخراوڕێ ەل یگشت یاریزان یشەب ەب نەبک  یندەوەیپ یەتکا اتر،یز یاریزان ۆب
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