
 

 
 

 
 

اقدا زیاد  ر
نی لە عی   خۆی بۆ سەقامگیر

ئەڵمانیا بە شێوەیەیک بەرچاو پشتیوانی
 دەکات

 
ملیۆن یۆرۆی تری بەخشی بە دامەزراوەی   22وەزارەنی کاروباری دەرەوەی ئەڵمانیا بڕی  -2018ی کانونی یەکەیم  10بەغدا، 

ی ، کاری ئەم دامەزراوەیە بریتیە لە دابینکردنی کۆمەیک رپێدانپه بۆ كانكگرتووەیه وەتهنه ىرنامهبهسەر بە  کۆمەککردن بۆ سەقامگیر
اق کە بە شێوەیەیک دەستبەج   لەو ناوچانەی اق و شام )داعش( ڕێكخراوىلە دەست  عی ر  ئیسالیم لە عی ر

ڕزگار کراون. ئەم  دەوڵەنی
ملیۆن یۆرۆ و کۆی گشتیر بەخشییی حکومەنی ئەڵمانیاش دەگەیەنێتە  80.2نێتە بەخشینەش کۆی بەخشینەکانی وەزارەتەکە دەگەیە

 ملیۆن یۆرۆ.  209.9
 

اق سەر بە نوێنەری   اق بۆ كانكگرتووەیه وەتهنه ىرنامهبهکاتیر نیشتەجی ر عی ر اردۆ نۆتۆ ونی "لە سەرتاسەری ناوچە عی ر ، بەڕێز جی ر
اقدا   عی ر

، سەدا حەفتای خەڵكانی ئاوارە بەهۆی ملمالنێکانەوە  كرێتدە دىبه وامردەبه نی روپێشچووبه ندینچهئازادکراوەکانی
 خۆیان. گ

ی
 ىكییهكۆمههەیە بۆ ئەم   زۆرى یکشیهدەستخۆ   رپێدانپه بۆ كانكگرتووەیه وەتهنه ىرنامهبهەڕاونەتەوە سەر ماڵ و حاڵ

م ئەم ەبوو وەزارەنی کاروباری دەرەوەی ئەڵمانیا کە لەکانی خۆیدا 
ی
، هەرچەندە بڕێیک زۆر لە ئیش و کار ماون ئەنجام بدرێن بەڵ

یەنی  باشهبەخشینە 
ی
 مله دەبێتە هۆی دووبارە دامەزراندنەوەی خزمەتگوزاریە گشتیەکان و دروستکردنەوەی پێکەوەژیانی کۆمەڵ

 ."ژیندە ناسكدا دۆخێیک له واكه ىناوچانه
 

یڵ نەن ونی "ئەڵمانیا بەردەوام دەبێت لە پشتیوانیکردنی  ڕ اق، بەڕێز سیر ر
ی بۆ باڵیۆزی ئەڵمانیا لە عی  اق بۆ سەقامگیر  عی ر

هەوڵەکانی
ی ئەوەین حکومەنی نوێ هەنگاو بنێتە پێشەوە  لەکاتێکدا پارێزگاریکردن لەو بەرەوپێشچوونانەی تا ئەم ساتە ئەنجام دراون. 

چاوەڕن 
یەکان بک ی وەکو هاوبەشێیک خەڵیك وسەقامگیر  زیاتری پەرەپێدانی ماوە درێژ بدات، ئێمە پابەند دەبیر

ی
اتە خاوەندارێیی خۆی و هەوڵ
ی هەوڵەکانی نەتەوە ی اق و پشتیوانکارێیک بەهی ر  ەکان". و یەکگرتو  عی ر

 
 

ی  سەرباری وەزارەنی کاروباری دەرەوەی ئەڵمانیا، ئەڵمانیا بەخشینیش دەداتە دامەزراوەی کۆمەکیکردن
کردن لەڕن  بۆ سەقامگیر

 ) بانیک پەرەپێدانی حکومیر ئەڵمانیا(وە.  KfWری کە لەالیەن و وەزارەنی هەماهەنگیر و پەرەپێدانی ئابو 
 

اق، حکومەنی لەسەر داوای  کردنی رپێدانپه بۆ كانكگرتووەیه وەتهنه ىرنامهبه عی ر  دامەزراوەی کۆمەککردن بۆ سەقامگیر
 ئایاری 

ی
اقیەکان و دانانی بناغەیەك بۆ چاککردنەوە و بۆ  ند دامەزرا 2015لە مانیک ئاسانکاری کردن لە گەڕانەوەی ئاوارە عی ر

ی. ئەم دامەزراوەیە بنیادنانەوە و  ی پڕۆژەی هەیە  3,000زامنکردنی ڕێگریکردن لە دووبارە سەرهەڵدانەوەی توندوتیر
 ر و سەالحەدین و دیالە و کەرکوکدا. ونیوەیان تا ئێستا تەواو بوون لە پارێزگاکانی نەینەوا و ئەنبا

 
کردن ژێرخانە گشتیە گرنگەکان چاک دەکاتەوە وەکو تۆڕەکانی سیستەیم کارەبا و ئاو و ئاوەڕۆ.  دامەزراوەی کۆمەککردن بۆ سەقامگیر

ی   دەکات بۆ هەروەها قوتابخانە و سەنتەرەکانی تەندروسیی و ماڵەکان دروست دەکاتەوە و هەیل خستنە سەرکاری ماوە کورت دابیر
 کاری گشتیدا لەو ناوچانەی کاریگەرنی ڕاستەوخۆیان بەرکەوتووە لەالیەن داعشەوە. ئەم وەبەرهێنانە لە 

ی پالنی
خەڵیك لەڕن 

ئامادەکاری دەکات بۆ کارەکانی چاککردنەوە و هەستانەوە و چاالکیە ماوە درێژەکانی بنیادنانەوە و پەرەپێدان. خزمەتگوزاریە گرنگەکاندا 
ی لەالیەن کۆمپانیاکانی کەرنی تایبەنی ناوخۆوە جێبەج   دەکرێت، ئەمەش  95ا بڕی سەد  سەقامگیر

ی هەموو پڕۆژەکانی
 سەرچاوەیەیک سەرەکیە بۆ خستنە سەرکاری خەڵکانی ناوخۆ. 

 
 

وکراوەی ڕۆژنامەوانی 
ی
 بڵ



 
 

  بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکە بە: 
 ئوین ئۆ کەیسەی، پسپۆری پەیوەندیەکان لە 

اقدا ی لە عی ر  ەکان بۆ پەرەپێدانو یەکگرتو  بەرنامەی نەتەوە -دامەزراوەی کۆمەککردن بۆ سەقامگیر
اقD1 -ەکانو ەیەکگرتو  کۆمەڵە بینای نەتەو ، بەغدا، عی ر

 ، ناوچەی نێودەوڵەنی
 eoin.ocathasaigh@undp.orgئیمەیڵ: 
 1984 110 790 964+مۆبایل: 

 

 
 

###  ###  ### 

ی و توێژەکاندا دەکات بۆ  رپێدانبۆ په كانكگرتووەیه وەتهى نهرنامهبه هاوبەشی لەگەڵ هەموو کەسانی کۆمەڵگادا لە هەموو چیر
بەردەوایم پێبدات کە یارمەتیدان لە بنیادنانی نەتەوەیەك تا بتوانێت بەرگەی قەیران بگرێت و جۆرە گەشەکردنێک دەستپێبکات و 

بوونی جۆرایەنی ژیانی هەمووان. لە ئەرزی واقیعدا، لە زیاتر لە  ت و ناوچەدا، ئێمە دیدی جیهانیر خۆمان و  170ببێتە هۆی باشیی
ی
وڵ

یکردنی ژیانی کەسەکان و بنیادنانی نەتەوەیەک توانای هەستانەوە  بەهی ر
کردنەوەی ناوچەییمان پێشکەش دەکەین بۆ یارمەتیدانی ی بیر

 هەبێت. 
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