
 

 

 

 

 بەردەم پێشکەوتن. ئاستەنگەکانی  ئاو و وزە لە بەرهەمهێنانی خۆرکدا:  

اق   -  نوێبونەوە بۆ  ەوازێک  بانگ   عێ ر

 سەرەیک پەیوەندیکردن 
ی

 خاڵ

نی  
ی
بەڕێوبەری رێخراوی ئاو و وزە بۆ بەرهەمهێنانی خۆراک لە رۆژهەڵ

 ئەفریقا ناوەرست و باکوری  

[we4f@berytech.org ] 

 

 

  ەل ەئاو و وز

 ا کداۆرخ ەرهەمهێنانیب

mailto:we4f@berytech.org


 ٢٠٢١/  ٩/ ٨               : دەرچوون بەرواری

 پێشکەشکردن  و کات  بۆ  دواین وادەرونکردنەوەی و پرسیارەکان،  ،بانگەوازێک بۆ نوێبونەوە 

 ٢٠٢١ /٩ /١٦: پرسیار 

ۆکە  یمفۆر پێشکەشکردن    بۆ   کات  و /وادە دواین   بەکان   ئێوارە ی  ٥:٠٠  ، ٢٠٢١/ ٩/ ٢٩ : نوسین  بیر

 ئەوروپا  ناوەرسن  

/بە/زیاتر /خۆراک /بەرهەمهێنان   بابەت :   ،/ی /وزە/و /ئاو /بەکارهێنان  / /کردن  /دیاری /وە/کەمی 

/پێشکەوتن/پرۆسەی/بەردەم/ئاستەنگەکان   : 

 :ئازیز داواکاران  

 ئاژانیس رێگای لە سویدیەکان و، نیودەوڵەن   پێشچوون   بەرەو بۆ ئەمریکا یەکگرتووەکان   والیەتە ئاژانیس

  وەزارەن   و، سویدی نێودەوڵەن   بەریپێشچوون   هاریکاری
 

دن ئابوری هاریکاری فیدراڵ  ،  وبەرەوپێشبر

 بە بۆ دەکەن رێخراوەکان بانگهێشت   ئەوروپاش یەکیەن   و، هۆڵەندا دەرەوەی کاروباری وەزارەن     وە

/کە  « خۆراک  بۆ وزە و ئاو »  پرۆژەی لە  کردن شداری /بەردەم/سەرکیەکان  /بەربەستە /

 . ئەگرێ/خۆ/لە/نوێبوونەوە/و/داهێنانان/پێویستیەکان  /وە/و/بەرەوپێشچون

 کە هەنر    کۆسپانەی ٔيەو  دەرخستت   توانای کە داڕێژراوە   شێوازێک بە نوێکاریەکان بۆ   پێویست  

 ٔياو وزەو سامان   بەبەکارهێنان   بەردەوایم وردو بەڕێگەیەیک ، خۆرایک بەرهەیم چاالککردن   دێنەبەردەم

 ٔياساییس   بۆپاراستت   شێوەش  بەهەمان بەکارهێنان، قۆناخ   هەتاوەکو کشتوکاڵیدا سەرەتای کرداری لە

 ٔيامانجەکان   لە یەکێکیب  .بەردەوام گونجاوی بەشێوازێیک  هەژاریش مکردنەوەیکە رەگەزو خۆراک،

یان ٔيابوریەوە لەالیەن   چاالکیانەی جۆرە ٔيەو پرۆگرامەکەو  مەبەست   دەرخستت   ڕێکخراوەکە  پشگبر

 بنەماکان   ،پوختەی داواکاریەکان   مەبەستو پێدان    ٔيامادەکردنو کرداری جۆرەکان   دەرخستت   دەکات،

 پێشبیت    خۆراک  و ٔياو  وزەو بەربەرەکانێوە،ڕیکخراوی لەڕیگەی.دەردەخات  هەڵسەنگاندن پالندانان  

ن   دەکات  ٔيەمەرییک  دۆالری ملیۆن ١.٢  خەررجکردن  
 
اقدا لەوڵ ر

تە  بڕی .عب 
 
 دەکەوێتە  تاکیەکان خەڵ

  بەپت ر  ٔيەمەرییک  دۆالری هەزار پەنجا سەدوو ١٥٠٠٠٠ بۆ دۆالر هەزار شەست ٦٠٠٠٠  نێوان

یەکە خواست    فەریم  زیاترە،ماوەی لەساڵێک تاکێک بۆهەر پرۆژەکە  جێبەجێکردن   ماوەی  .پشگبر

یەکە بەخشیت   لەکان   جێبەجێکردنەکە  .دەکرێت دیاری پشگبر

 لەکان   کارەکان خاوەن  بە   تەندەر بۆبەخشیت   خۆیدەدات  هەوڵێیک هەموو (WE4F) ڕێکخراوی

 مۆرکردن   دوای  بەکارکردن بکەن دەست ڕاستەوخۆ پێویستە کارەکان خاوەن  رخۆیدا،وەلەسە

   بۆماوەی تەندەرەکەش  ٔيەگەرخ   بەڵێننامەکە
 

 دابەشکردن   کاتەکان   .دووابکەوێت  مانگ دوو یان مانیک

تانەی  ٔيەو .دیاریدەکرێت  کارەکان خاوەن لەگەڵ  پڕۆژەکە بناغەی بەردی دانان   لەکان   تەندەرەکە
 
 خەڵ

ێت  دەگرێتەوە  لەبار تری  ٔيامرازێیک هەر یان  بەخشیش لەشیوازی  خۆی  ڕێکخراوەکە لە  دەبەخش 

 سەرۆیک  بۀياگان    وە پێدەبەستێت پشت      کەدامەزراوەکە دابەشکردن بەرسوست   بەست    بەپشت

 (WE4F RIH ) ٔيەندامەکان   و. 

ۆکەکان پێشنیارو وەرگرتت   : وادە/دواین/ ر  /٢٩/٩/٢٠٢١/تاکو /٨/٩/٢٠٢١/لە ببر
 ئێوارە/ی  ٥:٠٠/کاتژمی 

ۆکەکانتان و بوچون  کردن   پێشکەش وە ئەبێت، بەردەوام ئەوروپا ناوەرست   کان   بە  رێگەی لە  ببر

 :  خوارەوە لینکەی ئەم رێگەی لە ئۆنالینە

http://we4f.org/apply-mena 

 بە بیلکێت    وە و هەلبگرن خۆیان الی پێشنیارەکانیان  و بۆچون کۆپیەیک داواکاران لەسەر پێویستە

او نورساوی  . پێشکەرس 



 پرسیارەکانتر   ئەتوانن  پرۆسەکە دەربارەی هەیە  پرسیاریان کە بەرێزانەی داواکارە ئەو   :پرسیارەکان

ر  کە دیارکراو  وادەی دواین  پێش ئێمەیل رێگەی لە بکەن پێشکەش
 کان   بە ئێوارەیە  05:00  کاتژمب 

 : خوارەوە ئیمێڵەی ئەم رێگای لە ئەوروپا ناوەرست  

we4f@berytech.org 

یدریت، ئەستۆ لە پرۆپۆزەلەکانتان ئامادەکردن   و کردن پێشکەش و ناردن لە تێچونێک هەر ر
 وە ناگب 

ۆکەکانتان بە پێداچونوەوە دوای ر
 ماف   ریخراوەکە یەکێکیان، هەر نەبون   بەدڵ  ئەگەری لە واتە بب 

 . هەیە هەریەکەیان   رەتکردنەوەی

 رێزدا لەگەل

/بۆجاودی/رایم :/ 

ن   لە کەمب   وزەی و ئاو بەکارهێنان   بە زیاتر خۆرایک وەبەرهینان    پرۆژەی  بەرێوبەری
 
 ناوەرست رۆژهەڵ

  . ئەفریقا باکوری و

We4f@berytech.org 
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 /:جێبەجێکردن/پوختەی

 هێنان   بەرهەم پرۆژەی دەرماڵەی ئەو  بۆ  داواکاری پێشکەشکردن   پرۆسەی وردەكارييەكان   نورساوە ئەم

اق لە نوێبوونەوە پێویستیەکان   دیارکردن   بە کەمب   وزەی و ئاو بەکەرهێنان   بە زیاتر خۆرایک  لە عبر

 . ئەگرێ خۆ

ن  /لە/هەرێم /نوێخوازی
ا
/خۆاریک/برە/بەرهەمێنان  /پرۆژەی/بۆ/ئەفریقا /باکوری/و/ناوەرست /رۆژهەڵ

 /چیە؟/کەمی  /وزەی/و/ئاو/بەکارهێنان  /بە/زیاتر

 بەردەم سەرکیەکان   بەربەستە کردن   دیاری بە  کەمب   وزەی  و  ئاو بە  زیاتر خۆرایک  هێنان   بەرهەم

  جومگەیەیک پێشکەوتن 
 

  وەزارەن    بەستت   بەیەکەوە  نێودەوڵەتیە  گرنیک
 

 و ئابوری هاریکاری فیدراڵ

دن    ئاژانیس رێگای لە  سویدیەکانیش و هۆڵەندا دەرەوەی کاروباری وەزارەن   و ئەڵمانیا بەرەوپێشبر

 بەرەو بۆ یە ئەمریکا یەکگرتووەکان   والیەتە ئاژانیس  و سویدی نێودەوڵەن   بەریپێشچوون   هاریکاری

  . نیودەوڵەن   پێشچوون  

کیە بە سەبارەت 
 
ن   لە  (WE4F ) رێخراوە  ئەم هەرێمیەکانیان، چاڵ

 
 ئەفریقا باکوری و ناوەرست رۆژهەڵ

 بە زیاتر خۆراکێیک برە وەبەرهێنان   بۆ چاپتەرێکیان ئەمریکا یەکگرتووەکان   والیەتە ئاژانیس گەڵ  لە

ین  پێدان   وە  کەمب   وزەی  و ئاو بەبەکارهێنان    رێگەی لە  ئەمەش  خستۆتەڕوو، سەردەم رێگاکان   نوێب 

   لە زۆر رێژێەیک بەکارهێنان   
 

ن   لە بۆري هێڵ
 
اق وڵ  .ئەنجامدراوە عبر

اقدا لە  ونەوەینزمبو  و، ئاو ئاساییس   وەک پێشکەوتن، پرۆسەی بەردەم لە هەن بەربەست چەندین  عبر

     کۆچبەران، رێژەی بەرزبوونەوەی و جەنگ و بێکاری ,و ژینگەی

ی سەقام  بەدەستهێنان   بە کێشانەش م ئە روبەرووبونەوەی وە یەن   و سییایس گبر
 
 یەکسان   و، کۆمەڵ

ێت بە  بەردەوام پێشکەوتت    و خۆراک  ئاساییس   و رەگەز  . دیدەهێب 

ۆکەیە ئەم بەردەم بەربەستیەکان   کە ئەوەی سەرەرای ئەمە اقدا لە ببر  ئەمەش کە توندن، و ئالۆز زۆر عبر

 هێنان   بەرهەم  وزەلە و ئاو کێشەکان   بۆ  چارەسەر  دۆزینەوەی  بۆ  نوێخوازەکان بۆ باشە زۆر  چانسێیک

 . کشتوکاڵ  و خۆراک 

ن   لە نوێخوازەکان هەرێیم رێخراوی
 
ی ئەفریقا باکوری و  ناوەرست رۆژهەڵ  و داهێنار و لە  پشتگبر

ەوی کە ئەکات  نوێخوازانە   زیاتر خۆرایک هێنان   بەرهەمهم  بۆ  پێشنیارەکانیان و  بۆچون بە ئەکەن پێش 

 رەگەز یەکسان   و خۆراک  ئاساییس   لە کاریگەرکردن بە ئەمەش وزە،  و ئاو لە مب   کە تێچووی بە

 . ژینگەیانە دروست   رێگایەیک بە کەمکردنەوەی و

  رێخراوەکە هاوبەشەکان و وەبەرهێنەران لەگەل هاوکاری بە
 

 پرۆژەکە قۆناغەکان   هەموو پێوانەکردن   هەوڵ

 هەیە وزە و ئاو لەسەر هەیە کۆمەالیەتیان و ژینگەی کاریگەری کە کۆتان   تا ناوەرست لە ئەدات 

  خۆراکدا هێنان   بەرهەم لە

/بە/پەویوەندی/بۆچ   (WE4F)/؟ /بکەم 

اقیت نوێخوازییک تۆ ئایە اوت  چارەسەری کە عبر  وزە و ئاو کێشەکان   روبەروبونەوەی بۆ پێە سەلمێب 

اوە وا ناوبراو ریخراوی ؟ خۆراک  بەرهەمهێنان   لە نشینەکان گوند و شارنشتر   ناوچە لە  کە نەخێشێب 

ی  بەروبونەوەی روو رێگای لە بزنزەکەی پێشخستت   بۆ  ئەکات  ناوچەکە نوێخوازانەی ئەو هەموو لە پشتگبر

 پەیوەندیان کە کێشانەی بەربەستو  ئەم رووبەروبونەوەی وە دەرەکیەکان، و ناوەخۆی  بەربەستە باوترین 

 وە هەیە، کۆمەالیەتیەکانوە و ی ژینگە کاریگەرە و تەکنیکیەکان الیەنە بزنزەکەو، گەشەی بە

 پاڵپشت   نوێخوازەکان لە هەندێک ئەنجامدا لە رێخراوە، ئەم پسپۆران   لەگەل داران   الیەن   دەستەبەرکردن  

ا گەشەیەیک بۆ دێت    بەدەست  بەردەوام ر
 :خوارەوە مانەی لە خب 



ی گەشەی الینەی پێشخستت   • اتبر 
 . پالن سب 

  دانانەوەی نەخشە دووبارە •
 

 . کاریگەریەکان   و گەشە دیارکردن   بۆ ت  بزنسەکە مۆدێڵ

 .دارایەکان بەربەستە بەسەر زاڵبوون •

ر کردن   •
 . داران   الیەن   بەرێوبردن   بەهب 

 . رێخراوی پیکهاتەی و بەرهەمهێنان پرۆسەکان   بەكارهێنان   باش •

 شارەزا و پسپۆری بایس   ئامادە وەک  پالپشت   شیوەی لە خزمەتگوزاری تری جۆری ٢٠ وررگرتت   •

 .  کاریگەریەکانیان و تەکنیەکان لەیەنە لە بوون

  :خوارەوەش  لەمانەی ئەنر   دەر یارمەن   هەروەها رێخراوەکە وە

اق لە خۆت  تۆری دروستکردن   •  . رێخراوەکە سنوری بە سەر ناوچەکان   و عبر

 . داران   پالپشت   و پێوست قەرزی پێدان   بوارەکان   لە کردن وەبەرهێنان بۆ بوون ئامادە •

 . دارن   بواری لە بەکارهێنان بۆ داریەکان دامەزراوە لەگەڵ  هاوبەشایەن   الیەن   پێشخستت   •

 .یەکسان   دەرماڵەی و قەرز نێوان لە سەرەکیەکان کەلوپەلە پارەی دروستەکەی جۆرە زیادکردن   •

 بە ئەکەن رێخراوەکە بە پەیوەندی کە دەزگایانەی لەو ١٠ لە زیاتر بۆ کاش بەخشییس   وەرگرتت   •

 پێشکەشکردن کە بگرێتەوەو، یەک مەرجەکان لەگەل مەرخر   بە ئەمرییک دۆالری هەزار $١٥٠ بری

ێ وەر هەند بە نوێخوازەکان کاریگەری و ئامادەبوون و  . ئەگبر

ەوایکردن   رێگەی لە ئێمە  پاڵپشتیەکەی  :ئێمە/پاڵپشتکارەکەی/تیمە  رێخراوی الیەن لە دەزگاکان پێش 

ێ، پێکراو ئاماژە  وەرگرتووە دۆالریان ملیۆن $٢٥٠ کە  داوە دەزگایان لەو ٣٠٠ لە زیاتر یارمەن   کە ئەگەیب 

  ٥ لە
 

نەیان داهان   وە رابردوو ساڵ
 
 . ٢٠١٩ لە بوو دۆالر ملیۆن ٤٠٠ ساڵ

 لەگەل تێبیت   و  چەمک نوسیت   لە بریت    پرۆسەکە دیاریکردن   قۆناغەکان   لە دوو  :داواکردن/پرۆسەی

  لە وە و، ئەنر   ٨/٩/٢٠٢١ لە کەی دەستپێکە کە پرۆپۆزەلەکە، ئامادەکردن  
 

 ئەگاتە ٢٠٢٢ -1مانیک

 . دەرئەنجامێک

  لە
 

ێن  وەر تێبینیەکان ساڵ  ئەم ٩ مانیک   لە ئەکرێ، بۆ پێداچوونەوەیان و، ئەگبر
 

 ليستەي ١٠ مانیک

  لە  ئەکرێ، ئامادە  کردووە پێشکەش داواکاریان کە دەزگایانەی  و  لە  ٢٠ بۆ پاكتاوكراو
 

ۆکەی ١١ مانیک ر
 بب 

 پێداچوونەوە و دیارکردن دواتر وە ئەکرێن، دیاری کۆتان   پێش ئەچنە کە ئەوانەی و لێوەرێەگبر  تەوایان

  لە ئەکرێ،
 

ی خەمالندن وە و ئەکرێن  دیار وێبنەرەکان ١٢ مانیک ر
 ئەکرێ، بەخشیشەکە پێش سەرژمب 

  لە
 

 پێدانەکەی سەر لە واژوو بەخشێشەکە ی براوەکە دواتر وە و ئەنرێ دا کۆتای پالن   یەک مانیک

 . ئەکرێ

 /-:بەرنامەکە/کاردن  /چۆنیەن  

 خۆ و  کردن بەشداری  بۆ  کراوەو  بۆ  ڕێخراوەن   سەرکەوتووانە بەرنامەکە وەزیفەن   و تەڵەبیات  کان  

اردە چۆنیەن   و تەواو هێڵکاریەیک خوارەوەش ٔيەمەی و لەگونجاوی تەژی قۆناغێیک و تەوەر ناو خزانە  هەڵبر 

ی کۆتاییەکەیەن    .تریش ٔيەوان   و گۆڕین  شوێن  و گواستنەوەو و لەپشتگبر

  -:یەکەم هەنگاوی •

 و ڕێخراوەکەت  بووژاندنەوەی  بۆ ڕاشکاوانە پیالنێیک  هەبوون   لەسەر دەکاتەوە  جەخت هەنگاوە  مئە

 بۆ داواکراوەکان جۆراوجۆرە پێوەرە لەگەڵ  گونجاوە ڕێکخراوەکەت  کە دەکاتەوە جەختیش وە

اق/ کردنەوە پێش لەخۆدەگرێت خوارەوە چاالکیانەی ٔيەم  هەنگاوە  ٔيەم:تەوەرە ٔيەو چوونەژوورەوەی ر
 عب 

ت  پێش / دۆزینەوەی بە پێویست   / پێویست خەبان   / ٔيەرک راسپاردنەوەی
 
 هەڵسەنگاندن   / ڕاپریس خەڵ

اکردن /(IEE) ژینگەن   سەرەتان   ر
 .(مانگ 2 تا) سەند پەرەی (گەشەکردن پالن  ) M & E پالن   و خب 



 -:دووەم هەنگاوی •

ی وەرگرتت   لە دەکات  دڵنیای هەنگاوەم ئە  و گەشەدانەکەت  پالن   جێبەجێکردن   بۆ پێویست  پشتگبر

ا گەشەیەیک بۆ ڕێکخراوەکەت  گۆڕیت   ر
 دەگرێتەوە چاالکیانە ٔيەم هەنگاوە ٔيەم :بەردەوام و خب 

TA/Workshops/cash grants/access 12 ماوەی لە) وەبەرهێنان بۆ  
 

 بنەمای لەسەر (داهاتوو مانیک

 .مەرجەکان و مەرجەکان لەسەر ڕێککەوتن 

 -:سێیەم هەنگاوی •

 هەبوون   بە گەشەکردن لە بێت بەردەوام  دەتوانێت ڕێکخراوەکەت  کە دەکاتەوە دڵنیای هەنگاوانەم ئە

ی ،TA لە بریتتر   هەنگاوانە ٔيەم:تر سوودەکان   نێوان لە پەیوەندارەکان تۆڕە بە گەیشت     تۆڕکردن لە پشتگبر

ی بە گەیشت    و تەکە ماوەی دەرەوەی لە لەوانەیە داران   پشتگبر
 
 .بێت بەردەوام خەڵ

 

 

 

 



 :ناوەرۆک

 .جێبەجێکردن پوختەی-١

  پێشینە و پێشەیک -٢

   ئاڕاستەي دیاریکردن   -٣
 . ئاستەنگاکان و جیهان   گشت 

بوون -٤ ر
 .رابردوو لە فب 

 .ئامانجەکان   و کەمب   وزەی و ئاو بەکارهێنان   بە زیاتر خۆرایک وەبەرهێنان   پرۆگرایم -٥

 . ناوبراو رێخراوی لە کان ئاستەنگە دیاریکردن   لە  ئامانجکراو گرون   -٦

 . لەسەرکراوەکان تەرکبر    بوارە و ئامانج -٧

ۆکانەی ئەو -٨  . پێویستیەن   نوێبوونەوە کە ببر

  سەرەکیەکان بەربەستە تێپەراندن   -٩

 .نووێبونەوە ئاگاداری یەکەم -١٠

 ؟ ناکرێ تەرخان بۆ پارەی شتێک چ  -١١

ی -١٢ ر
  پرۆژەکە کارگب 

  پرۆسەکە دیاریکردن   -١٣

 . پرۆژەکە بۆ تەرخانکراو پارەی -١٤

ی زیادکردن   -١٥   پشتگبر

 .داران   و تەکنییک کاری پێوانە -١٦

 . شیاوەکان داواکاریە -١٧

 . هەلسەنگاندن پێوانەی -١٨

 .بەرێوەبردن زانیارەکان   و بەخشیش -١٩

 داواکردن  چونیەن   لەسەر زانیاری -٢٠

 پێشەکردن فۆریم و ناوەرۆک -٢١

  داواکردن سەرهێیل پالتفۆریم -٢٢

م و پسیار -٢٣
 
  وڵ

 دەرنەخست    -٢٤

 .بازارکاری و براند داواکریەکان   -٢٥

  داواکردن زانیاری بە پێداچونەوە -٢٦



  سەرەکیەکان تێبینیە نوسیت   قۆناغ   -٢٧

ۆکەکە تەواوی نوسیت   قۆناغ   -٢٨   ببر

 ڤیدۆ  رێگەی لە پرۆسەکە هەڵسەنگاندن   قۆناغ   -٢٩

 بەرێوبردن زانیاری و بەخشیش -٣٠

 .هونەریەکان بەرهەمە -٣١

  داواکاریەکان ناردن   -٣٢

  داواکردن پێوەرەکان   -٣٣

 بودجە  لەسەر زانیاریەکان -٣٤

ەوای -٣٥  . رێخراوەکە بە لکاندنیان و وکۆمەلەیەن   ژینگەی الیەن   بۆ بنچینەکان کردن   پێش 

 جۆرەکان   -٣٦



 :کورتکراوەکان

(ADA) ئەمریکا  پێداویستەتایبەتەکان   خاوەن رێخراوی 

(ADS) ئۆتۆماتییک  ئاراستەی سیستەیم 

(AdIAR) نێودەڵەن   گەشەی و دانان دەستور ئاژانیس 

(AO) رێکەوتن  ئەفسەری 

(AOR) رێکەوتن  ئەفسەری نوێنەری 

(APS)   نەی لێدوان
 
 پرۆژەکە  ساڵ

 ( BAA) وکردنەوەی
 
 گشت   ئاژانیس بڵ

 (CCR) ناوەراست  بەڵێندەری تۆماری 

 (CFP) پرۆپۆزەڵەکانیان پێشکەشکردن   بۆ ئاگادارکردنیان . 

( CFR) یاسان   کۆدی  
 

 فیدڕاڵ

( CO) بەڵێندەر  ئەفسەری 

(COR) بەڵێندەر  ئەفسەری نوێنەری 

 (DUNS) داتا جیهان   ژمارەی سیستەیم 

(DQA)   داتاکان کواڵێت   هەڵسەنگاندن 

(EMMP)   هێورکردنەوەی ژینگەن   و  پالن چاودێریکردن 

(EST)   ئەوروپا  ستابداری کان 

(EPA) ژینگە پاراستت   ئاژانیس 

(FAR)   یاسای دەسکەوتت  
 

 فیدڕاڵ

(FSN) بیان   نەتەوەی خزمەتگوزاری 

(GCD)   پێشکەوتن  بەردەم ئاستەنگەکان 

(IEE ) سەرەتان   ژینگەی تاقیکردنەوەی 

(IFB)   کۆبوونەوەکان کۆرو بۆ رێخراورکان بانگێشتکردن . 

(IR) ناوەراست ئەنجایم 

(LOC) متمانە نامەی 

(MEl) بوون  و هەڵسەنگاندن و چاودێریکردن ر
 فب 

(MB) بایت مێگا 

(M/OOA) هاریکاری بۆ واشنتۆن لە ئەمریکا یەکگرتووەکان   والیەتە ئاژانیس ئۆفییس  

(NICRA )   لەسەرکراو  گفتوگۆ ناراستەوخۆی تێچون   رێکەوتت 

(OFAC) ۆڵکردن   ئۆفییس   دەرەیک سەرمایەی کۆنب 

(OMB) بودجە و بەرێوبردن ئۆفییس  

(NGO) ناحوکیم رێخراوی  

(PAEGC) ی ر 
  پێشکەوتندا لە وزە بەردەم ئاستەنگەکان   :کشتوکاڵ  هب 

(PCA ) 33-   هاوبەشەکان گریبەسەن   وردبينيکردن  

(PD) پرۆگرامەکە لە وردەکاری  

(PDF) وگواستنەوە هەڵگرتن  بۆ ئاسانە کە نوسینە شێوازییک 

( PMP)   بەرێوبردن پالن   جێبەجێکردن  

(IAB)  اق ئامۆژگاری بەیس   بە تایبەت ر
  عب 

(RIH) ن   لە هەرێیم رێخراوی
 
  نوێکاری بۆ ئەفریقا باکوری و ناوەراست رۆژهەڵ

(R&D) گەشەسەندن توێژینەوەو  

(RF)   پێکهێنان ئەنجامەکان  

( RFA) پێشکەشکردن بۆ دواکاری  

(RFQ) وتە بۆ داواکاری  



(SF) ستاندار  فۆریم 

(WE4F)   دیاریکردن   وە کەمب   تێچویەیک بە  زیاتر خۆرایک  وەبەرهێنان   بۆ  وزە ئاو بەکارهێنان 

  پێشکەوتن  بەردەم ئاستەنگەکان  

(SWFF)   بە زیاتر خۆرایک وەبەرهێنان   بۆ  وزە ئاو بەکارهێنان   بە خۆراک  بۆ ئاو ئاساییس 

 کەمب   تێچویەیک

(USAID) نێودەڵەن   گەشەندن   بۆ ئەمریکا یەکگرتووەکان   والیەتە ئاژانیس 

 



 پێناسەیانە ٔيەم کە بن  ٔياگادار شاراوە داواکاران   پێویستە نوێکاریەکان، بۆ بانگەوازە ٔيەم چوارچێوەی لە

اوانەی زاراوە ٔيەم بۆ کارپێکراون  :خوارەوە بەکارهێب 

اکردن ر
 لە (ەکان) بەرهەمەکەی و  SME داهێنان   پێشخستت   پرۆسەی :بەردەوام پێوەری بۆ خب 

 هەزاران کە گەورە یەکێیک بۆ دووبارەکانەوە کڕیارە لە کەم ژمارەیەیک

تێک سەرانسەری لە .دەگریت ٔيامانج بە کردنەوە دووبارە کڕیاری
 
 وڵ

تان   لە یان
 
 MENAلە تر وڵ

تێیک پێشنیاری WE4F MENA RIH پارەی بۆ داواکەرەکە :دیارەكان و سەركەوت  داواكارە
 
 کرد خەڵ

م تەکنییک، هەڵسەنگاندن   دوای
 
ت  هێشتا کە بەڵ

 
 جۆری یان خەڵ

ت  تری
 
اوە خەڵ  هیچ داواکار باری سەرکەوتووی بەڕوون   .نەبەخش 

تێک بە  پابەندبوونێک  هیچ و  نیە مافێک
 
 کە ناهێنێت، پێک خەڵ

 .ەوەWE4F الیەن لە بێت ناچار دەبێت هێشتا

یەن   ژینگە،
 
 :حوکمڕان   و کۆمەڵ

ESG 

(ESG)یەن   و ژینگەن   فاکتەری بەکارهێنان   مانای
 
 و کۆمەڵ

 گشت   بەردەوامبوون   ٔياست   هەڵسەنگاندن   بۆ حوکمڕانییە

 جێندەر، یەکخستت   بە پەیوەست پێوەرەکان   بەتایبەن   کۆمپانیاکان،

 خۆڕاگری رسوشتییەکان، سەرچاوە بەڕێوەبردن   ٔياو، بەڕێوەبردن  

 .هەوا و کەش

ت 
 
یم لە فۆرمێک :خەڵ  WE4F MENA ڕێگەیەوە  لە  کە کردن جێبەخر   میکانبر 

RIH ڕێگەی لە  گشت   بە جێبەجێکار، هاوبەشێیک بۆ دەگوازێتەوە پارە 

ڕکێکارەوە پڕۆسەی  گرەنت   ٔيەنجامدا لە کە کراوە دەستنیشان پێشبر

  .دەکرێت تر ڕێکەوتنێیک یان

 ADS:سەرچاوە

 

 دەکات  بەکارهێنەرەکان بەیس   گەورەترین  بە  ٔياماژە هەڕەمەکە بنەمای :(BoP) هەڕەمەکە بنکەی

 بۆپ  بەکارهێنەرەکان   .جیهانیدا ٔياست   لە  هەژارتریت    هەروەها کە

 .پەراوێزخراون گروپەکە ٔيابووریەوە ڕووی لە یان ٔياسان   شێوەیەیک بە

 .هەژار خۆرایک بەکارهێنەری یان بن  بچووک جووتیارێیک دەتوانن  ٔيەوان

 و دەیگەیەنێت دەکات، دروست   کۆمپانیایەک کە شێوازەی ەوئ :بازرگان   مۆدێیل

 .قازانج بە دەیگریت

 یان بەرهەم ڕاستەوخۆ کە ڕێکخراون یان تاک  ٔيەمانە :کڕیارەکان

 بەکارهێنەری/جووتیار یان کڕیارەکانت .دەکڕن خزمەتگوزاریەکەت 

 بازرگانیانەی ٔيەو یان (دەکەیت کار نر  2 نر  وەک تۆ کاتێک) خۆراکن 

 تۆ کاتێک) خۆراک  بەکارهێنەران  /جووتیاران بە دەفرۆشن  بەرهەم

 .دەکەیت کار B2C وەک

 لە سوود  نادڵنیان   و ٔياشکرا بە کە ٔيەوانەن کۆتان   بەکارهێنەران   :بەکارهێنەران کۆتان  

 دەبێت، زیاد داهاتیان کە تاکەکان، .وەردەگرن داهێنانەکەت 

 یان گونجاوتر، خزمەتگوزاری/بەرهەم بە هەیە دەستگەیشتنیان

 ت داهێنانەکە  ٔيەنجایم لە خەرجیەکان لەسەر کردن پاشەکەوت 

 بە دەتوانن  ٔيەوان کە ڕاستییەیە ٔيەو ٔيەمە .کۆتایتر   بەکارهێنەری

 داواکردن بۆ شیاویت تۆ ٔيەگەر  .بکرێن  دیاری وێنە نر   شێوەیەیک

 ٔيەو یان خۆراکن  بەکارهێنەری/جووتیار یان کڕیارەکانت ،WE4F بۆ

 .خۆراک  بەکارهێنەران  /جووتیاران بە دەفرۆشن  بەرهەم بازرگانیانەی

 بن  تۆ دابینکەرەکان   دەتوانن  کۆتان   بەکارهێنەران   ٔيەوەشدا، لەگەڵ 

 ٔيەندامان   .بن  دۆزەر خۆراک یان بن  جووتیار دابینکەرەکانت ٔيەگەر



ان   ر 
 خزمەتگوزاریەکەت  یان بەرهەم لە سوود کە جووتیاران خب 

 وەک دەتوانن  کۆتاییش بەکارهێنەری دابینکەران   ٔيایا وەردەگرن،

 بکرێن  هەژمار بچوک جووتیاران   بۆ تایبەن   بە کۆتان   بەکارهێنەری

 خۆراک  پرۆسەکردن   دامەزراوەکان   یان کێڵگەکان لە کرێکارەکان

 بەکارهێنەران   بە دەکرێت هەروەها داهێنانەکەت  لە سودمەندن

 .بکرێن  هەژمار کۆتان  

، لەڕووی کە پەیوەندیدار بازرگان   مۆدێلێیک و تەکنەلۆجیا :بەردەوام پێوەری  داران 

یەتییەوە،
 
 گەشە کردنەوەی بۆ بەردەوامە  ژینگەییەوە بواری لە کۆمەڵ

 .گەورەترەکاندا و نوێ بازاڕە لە

ییک بواری هەردوو کاتەکان  هەموو لە خەڵک هەموو کاتێک :خۆراک  ٔياساییس    و فبر 

 پێداویستییە ٔيەوەی بۆ پێویست خواردن   بۆ هەیە ٔيابووریان

 .ببیت    تەندروست و بەرهەمهت ر   ژیانێیک بۆ خۆیان خۆراکییەکان  

ی ی کە چاالکیەکان و بەشداربووان تەواوی مەودای خۆراک  بەهای زنجبر
 
  کاڵ

 
 کشتوکاڵ

 کۆتان   بۆ  جوتیارێکەوە کێڵگەی لە  دەگوازنەوە و دەهێت    بەرهەم

ەی نێو  لە چاالیک .بەکارهێنەر  :لە بریتتر   خۆراکدا بەهای زنجبر

 و خۆراک  کودەر، تۆو، واتە) تێکردن دابینکردن   یان بەرهەمهێنان

 بەخێوکردن   بەروبووم، چاندن   واتە) بەرهەمهێنان ٔياودێری، ،(هتد

 چنینکردن،وشککردن،برین، واتە) پرۆسە  گواستنەوە، کۆگا، ٔياژەڵ،

، پاکێجکردن، ۆدان،ب بەڕێوەبردن   و  فرۆشت    بازاڕکردن، سەرتاپان  ڕ  ەفبر

 داران   خزمەتگوزارییەیک هیچ و  داران   خزمەتگوزاری هەروەها

کردن   هەروەها و لەخۆدەگرێت  .پرۆسەکان باشب 

، نا تەکنەلۆجیای بەکارهێنان   و پەرەپێدان :نوێکاری  یان/و) نوێ ٔياسان 

 بەرهەمەکان، ٔيامرازەکان، (بەردەست تەکنەلۆژیای هەموارکردنەوەی

 .پرۆسەکان یان خزمەتگوزاریەکان،

تەکان داڕێژراوی بۆ  پالن  چاالیک :دەستێوەردان
 
 بەردەست ٔياوی بڕی  بەنیازە  خەڵ

ی بۆ  بە زیاتر  خواردن   یان بکات، زیاد خۆراک  بەهای زنجبر

 بەکارب  هێنێت، کەمب   وزەی بهێنێت، بەرهەم کەمب   ٔياوی بەکارهێنان  

 بۆ بەکارب  هێنێت بەرهەمهێنان باشکردن   و نوێ  وزەی ٔيامرازەکان  

 .کەمکردنەوەی یان زیاتر خۆرایک بەرهەمهێنان  

او مارکێت  :ماركێت بەرێوبەری  بە دابەشکردن و بەرهەمهێنان وەبەرهێنان، واتە ڕاهێب 

 نرخە  لە دەداتەوە ڕەنگ و دەکرێت دیاری داوا و دابینکردن

 .ٔيازادەکان دیاریکراوە

 هەموو کە دەکات  پێناسە وێبسایتە ٔيەو ٔيۆنالین  بەرنامەی پالتفۆریم    :ٔيۆنالین  بەرنامەی پالتفۆریم

 ٔياو بۆ  بەرنامەیەک  پێشکەشکردن   بۆ  دەهێت    بەکاری داواکارەکان

 خۆراک  وەرگرتت   بۆ وزە و

)mena-http://we4f.org/apply( .  

  :هاوتا یان زانست   پێداچوونەوەی

 

 تاکەکان   کە هەڵسەنگاندنێکە پرۆسەی هاوتەمەن   پێداچوونەوەی

 .پەیوەندیدارەوە بواری لە دەگرێت لەخۆ شیاو

 :نوێکاریەکان بۆ بانگەواز

 

 لەوانە  WE4F توێژینەوەی بەرژەوەندی بۆ گشت   ڕاگەیاندنێیک

 هەموو بەشداری وروژاندن   و پێشنیارەکان دیاریکردن   بۆ پێوەرەکان

 .هەیە یانWE4F پێویستیەکان   ڕازیکردن   توانای کە پێشکەشکارەکان

 :قەبارە

 

 سەرکەوتوو تەکنەلۆژیای بەردەوامبوون   و خۆگونجاندن و فراوانکردن

 لەشوێنە سەرەوە، یان بەرهەم ٔياست   لەسەر پرۆسەی  چارەسەری یان

 زیاتر ژمارەیەیک بە گەیشت    بۆ کات، بەتێپەڕبوون   و یاوازەکانج

http://we4f.org/apply-mena


یەن   و داران   بەشێوەیەیک لەخەڵک
 
 .ژینگەپارێز و کۆمەڵ

 

 :ٔيۆپەراسیۆن لە ٔيامانج ناوچەی

 

 سەرەتان   جوگراف   شوێت   پێناسەی ٔيۆپەراسیۆن لە ٔيامانج ناوچەی

 .کاریگەری و کردن جێبەخر   بۆ بازاڕ یان/ و

 :ٔياو وزەی خۆرایک نێکسۆیس

 

 پەیوەندی بە ٔياماژە چەمکە ٔيەم  .ناودەبرێت "نێکسوس" بە کورن   بە

 کە دەکات  ٔيەوە  ڕەنگدانەوەی و دەکات  خۆراک  و وزە و ٔياو نێوان

 .دەکات  تر کاریگەری یەک لە گۆڕانکاری ٔياسان   شێوەیەیک بە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پرۆگرامەکە /لە/وردەکارییەکەم .   بەش  

  پێشینە و پێشەیک .1

  /ئاڕاستەي/دیاریکردن    1.1
 ئاستەنگاکان /و/جیهان  /گشن 

 گرینگە زۆر مرۆڤ  مرۆڤ خۆشگوزەران   بۆ پێشکەوتن  هەژاری کەمکردنەوەی و خۆراک  و وزە و ئاو

ین  ئاوی بۆ خواست داهاتوو  دەیەی ماوەی لە کە نیشاندەدات  ئەوە پێشبینەکان ،  خۆراک  وەزەی  شبر

 ،  جوڵە ، دانیشتوان گەشەی  فشاری هۆی بە  .بەرزدەبێتەوە و دەکات  زیاد بەرچاو بەشێوەیەیک

 تەکنۆلۆژیا گۆڕان   و کلتوور و جیاکاری و شارنشتر   و نێودەوڵەن   بازرگان   وو ئابووری و گشەەپێدان

   .هەوا کەشو و

ین  ئاوی پاشەکشێکردن   کۆی ی 70%  کشتوکاڵ   گەورەترین  دەبێتە کە ، هەژماردەکرێت جیهان شبر

 کۆی درێژان   بە  .بەکاردێت مایس و دارستان و  کوشتوکاڵ  رهەمهێنان   بە بۆ ئاو  .ئاو بەکارهێنەری

ەی   هاوکات   .بەکاردێت جیاواز  بەشێوەی  گواستنەوە وزەی   بەرهەمهێنان   وە  ، خۆراک  دابینکردن   زنجبر

ەی   .بەکاردێانێت جیهاندا ئاست   وزەی کۆی لە  30% بکەن نزم  خۆراک  بەرهەمهێنان   زنجبر

تە لە تازە وزەی  بە  گەیشت    لە دەبیتەوە ئاستەنگ ڕووبەڕووی کوشتوکاڵ  کەرن   بێت هەرچۆنێک
 
 وڵ

 تەکنۆلۆژیا تێکەڵبوون   لە ڕێگری کە بەرچاو بەربەست   وەک  ( پێگەیشتواکان تازە ) داهاتەکان کەم

 کە نوێ وزەی کۆمپانیای شێوەی هەمان بە   .هەیە بوون   کوشتوکاڵ  گەشەپێدان   لە نوێ  ی وزە

 سنوردار گەیشت    وەک ، دەبیتەوە بەربەستێک چەند ڕووبەڕووی ، جوتیارانن  خزمتکردن   دوای بە

 بەرهەم نر   خولێیک بابەتانە ئەم  ئاگای نر   بەمهۆی داواکاری نەبوون   یان دوور کڕیاری بنکەیەیک ، قەرز بە

 ناتوانن  کوشتوکاڵ  بازرگان   و ن جوتیارا ، پێوەیە پێوەندیان ، کڕیاران ، داهێنەران  کە ، دەکەن درووست

     .بکەن کاریگەرتر تازەگەری وزە تەکنۆلۆژیا

 چونکە ، بێت زیاتر نزیکدا داهاتوێیک لە ، پێکراوە ئاماژەی  لەسەرەوە کە دۆخەی ئەو دەکرێت پێشبیت  

  لە ئەوەی بۆ  .بهێندرێت بەرهەم  زیاتر خۆرایک پێوەیستە
 

 جیهان دانیشتوان   بۆ خۆراک  دا 2050 ساڵ

  لە پێشبینکراو  جیهان   وزەی بەکارهێنان    .بکرێت پەیدا
 

 کۆی  .بکات  گەشە  50% تاکە 2035 ساڵ

  تا دەکرێت پێشبیت   ئاودێری بۆ جیهان ئاوی کشانەوەی  گشت  
 

 بکرێت  زیاد  10% دا  2050 ساڵ

ڕکت ر  ، دەبێت زیاتر خواست کە هەر .   ئاژەڵداری و مایس و کوشتوکاڵ  و وزە و ئاو سەرچاوەکان   پێشبر

 بژێوی بۆ یان پێشبینکراو کاریگەری کە  .هەیە دیکە  کەرتەکان   وە گواستنەوە و کانزاو و داڕستان و

 ڕەوتانە ئەو  هەروەها ،  هەیە کاردەکەن کوشتوکاڵ  لە  کە  گەنجان و ژنان و بچووکەکان خاوەنە  

 بەرهەم نر   زۆر کە بەشێوەێک کوشتوکاڵ  کەرن   گشت   بە گەشەسەندن   لەسەر دەبێت کاریکەریان

 دەکات  زیاد هەژار چیت    کارکردن   ڕێژەی و بێکاری ڕێژەی ژیان ستانداردی زیادکرن   بۆ نزیم دیمەن   کە

کردن   یان کا دروستکردن   شێوەی بە هەرێمانەندا ئەو  گەنجان ناو لە تایبەن   بە  .کەسانە ئەو  باشب 

 ، هەیە ناکوشتوکاڵەکان جاالیک بە هەیە پەیوەندی کاری بەڵکو کوشتوکاڵدا کەرن    ناو لە  هەموو 

 بەشداری شار الدێو گەشەپێدان   و خۆراک  ئاساییس   و هەژاری کەمکردنەوەی بۆ  بەشداری دەتوانێت

 لەم بەکارهێنەر وەک  هەم بەرهەمهێنەر وەک  هەم  کوشتوکاڵدا کەڕن   لە ژنان ئاامنجگرتت   به .بکات 

ی نیوەی نزیکەی  کە کاتەوەی  لەو  ،  هەیە تایبەن   گرنگیەیک ڕووەوە  ر 
 یە 70% واتا کوشتوکاڵ  کار هب 

ەکانیان هاتا وەک ژنانن  ئەکەر  .پێکدەهێنت جیهان ناوچەکان   زۆربەی لە ر
 سەرجاوەکان   بە دەستانتر   نب 

 بەرهەمکانیان  30% بۆ 20%  ڕێژەی بۆ بەرهەمەکانیان توان   دەیان کاتە ئەو ئەوە ،  کەشتبا گەشەپێدان

   .بکەن زیاد

 

 



بوون/یان/وەرگرتن/پەند. 1.2 ر
 :ڕابردووەوە/لە/وەرگرتن/زانیاری/یان/فی 

 و"السایکردنەوە" تەنانەت  کە باسکراوە سەرەوە لە کە بەرەنگاریەیانەی و خواست ئەو ئاراستەکردن   بۆ

 بەرەنگاری بەرنامەی دوو لەئەنجامدا،.پێکبھێنێت نوێ چارەسەری و مەرج پێویستە ھەرەورزی گەشەپێدان  

  لە جیهان   گەورە
 

ی;پێکرد دەست   2012 ساڵ ر 
 گەشەپێدان بۆ وزە گەورەی تەحەدایەیک کشتوکاڵ، ھب 

(pAE GC) خۆراک  بۆ ئاو پاراستت   و (Swff)، بەڕێوەدەبرێن  دی ئای ئێس یو لەالیەن هەردووکیان ئەمانە 

ی سیدەوە  لەالیەن سویدەوە  حکومەن   لەالیەن و ، لەڕێگەی ئەڵمانیا حکومەن   دەکرێن، پشتگبر  جبر 

 دەرەوەی تایبەن   هاوکاری و ھۆڵەندی، وزەی هاوکاری باشوور، ئەفریقای حکومەن   و هۆڵەندی حکومەن  

ت 
 
کردن   بەمەبەست   تەکنەلۆجیا و زانست داهێنانەکان   سەر خستە سەرنجیان .(ئۆپیک) وڵ  وزە باشب 

 داهێنەری زیادکردن  کاتدا لەھەمان ژینگەدا، لە  بەردەوام  شێوەیەیک بە  کشتوکاڵدا کەرن   لە ئاو چوست و

 .دەژیان هەژاریدا لە کە پیاوان و ژنان بۆ داهات  و دامەزراندن هەیل زیادکردن   و خۆراک  بەرهەیم ی

کوانە کلییل  ر
 اریەکان فی 

،و ئای ئێس یو ،ڕابردووەوە  باشەی ئەزموونە ئەو بنەمای لەسەر  هۆڵەندی حکومەن   دی،سیدە،گبر 

کراون کە کردووە، دەستنیشان کلیل وەك خوارەوەیان  وانانەیان ئەم ر
اوە wE4Aدیزایت   لە فب   .وەرگبر

ی خزمەتگوزاری لەگەڵ  جووتکراوە بنچینەکراو، سەرمایەی • اکردن، پشتگبر ر
 گەورەتر پرۆگرایم خب 

 .تەنھا گەشەسەندی بۆ داراییەوە ڕێگەی لە دەگەیەنێت تاک  کاریگەری و

ی • ای پشتگبر ر
ەن   خب   کورتخایەنە ئەنجامە لە. دەکەن  ئەزموون   داهێنەران کە زیادکراو و زنجبر

 بە دەدات  داهێنەران یارمەن   ئەمەش و سەرکەوتن  بۆ بکەن دروست جوڵە دەتوانن  مانادارەکان

اییەیک ر
 .زۆر خب 

ی ڕێژەی بەرنامەی بۆ بکەن ئاسانکاری دەتوانن  کردرای جێندەری ڕاسپاردەکان   •  جێندەر گشتکبر

ەی ئەو کە اتبر 
  .دەخەن پێش ژنان بەشداری ڕێژەی سب 

ن   و ژینگە پێداچوونەوکان   •
اتبر 

 بەبەردەوایم داهێنانەکان لەوەی دڵنیابن  دەتوانن  کەمکردنەوە   سب 

 یان ژیان جیاوازی کە دەبێت، رسوشتیەکان سەرچاوە لەسەر نەرێت   کاریگەری کە جێبەجێدەکرێن 

  .ناکەن هەوا و کەش

 خوارەوە ئەمانەی هەموو بە پەیوەست   سەرکەوتوو پۆلێنکردن   ، ناوخۆیەکان چوارچێوە بابەن   •

 ناوخۆ گونجاوی ژینگە لە تێکەیشت    وە ، درێژخایەن ئاماددەبونێیک بوون   ،  هەبوون   هەیەم،

   .خۆدەگرێت لە ناوخۆی ی چوارچێوە لە تێگەیشت    کە یارمەتێیک وەرگرتت   وە ،

 و درێژخایەن سیستیم گۆڕانکاری زامنکردن   و بەردەوام  پێوەری  بە گەیشت    بۆ سەرەیک مەودای •

  ، بەردەوام کاریکەری
 

  ژینگەییک ی بەرزکردنەوە  و  تایبەت  سەرمایەی بە داهێنەر گوێڕایەڵ

تانان لە تایبەت  کەرن   داهێنان   بۆ ، هەیە توانای
 
   .جێبەجێکردن هەرێمەکان   بۆ وڵ

 کرانەوەی بۆ   نەریم هەروەها ،  هەیە هەمەالیەنانە و دووبارە پەیوەست   داهێنەران سەرکەوتت   •

اکان داتا کردن   چاودێری وە وانەکان بنەمای لەمسەر ر
   .خب 

 پەیوەندیەکان و کڕیار بەیس   بتوانێت داهێنەرێک هەموو پێوەیستە بێت بەردەوام تیوەری  ئەوەی بۆ •

   .کاربکات  کڕیار بە دەیگەینێت کە  بەهایەن   ئەو لەسەر گریمان و ،  بکات  دروست خۆی 

 هاوبەشیکردن   بنەماکان   . بکاتەوە  ساغ داهاتەکانیان ، تێچوونیان پێکهاتەی ، دابەشکردنیان کاڵەکان •

 وەربەرهەمهێنان  مۆدێیل گەڵ  لە تێکەڵکردن   لە تایبەت بە ، وەبەرهێنان مۆدییل ، ورد تێوچوون  

  .بەبەردەوایم  پارە بەهای پارستت   بۆ کاریگەرن زۆر خۆراک 

 

 

 



1.3 WE4F ەکانامانجئو   ۆشەنیان  گ  ەرنامەیب . 

WE4F ە و وز   ۆراک او و خئو  ۆراک خ ەرتەکان  ک  ەسەر ل یگەریکار   ەفراوان بکات ک ێنانەکانداه  ێوەریپ یوادارەه 

وز ئ  ۆراک،)خ  ێکسۆسن  ەرتەکەیک  یس    ەر ه  یان یزنج  ەردەوایمب  یادکردن  ز   ۆ ب  ەیە ( هەاو،    ۆرایک خ  ەهایب   بر

 کشتوکا
 

کردن    ڵ باشب  ه  ەوز   ەن  کارام  و  و  ٔياو  ژنان  ەژارانه  ەسەر ل  یبەت تا  ێیکنجەر س  ەگەڵ ل   ەروەها و    بۆ   و 

 ەزراوەکان  و دام ییەکانناحکوم ڕێکخراوەو  یبەت تا ەرن  ک ەل ەشهاوب ەوڵەکەه ێویستەپ ۀيامانج ەمب ەیشت   گ

  ە ل  ۆراک خ  ەرهەیمب  یادکردن  ز   ەیس  هاوب  ٔيامانجر   ەل  ەشن هاوب  ەک  ێتەوەبگر   یکەد   ەخشەران  و ب  ێژینەوەتو   یتر 

نە ه ەمل ەرەیکس ڕدانەوەیەیکٔياو  ەردەوامەوەب ەیەیکٔياو و وز  ەکارهێنان  ب ڕێگەی
 
 یدباک ف ەڵقەیئ ەک ەوەیەئ ەوڵ

و    ێودەوڵەن  و ن  ەتەوەن  ن  یاسەن  س  ەردوو ه  ەب   ێکەڵ ت  ێنو   یاریو زان  ۆن  ناوخ  ەلومەرخر ه  ەک  ێتدروست بکر 

ه  ڕیاردانب ب  ەشەپێدان  گ  ێکەڵکردن  ت  ەروەها و  و  ٔيامراز   یاریزان  ەڕێوەبردن  توانا    ەدوای ب   ٔيێمە  و   ن  دارا  یو 

ناو   ەچوون  ەتریس( مە نموون  ۆ )ب  ۆ ب  ێت   به  ەکار ب  بر کار کاتال  ەکو   WE4F  ەیپار   ەتوانن د   ەک  ەگەڕێتر  د  ێنەرانداه

فراوان    ەردەوامب   ێوەریپ  ۆ ب  ەنبد  ێنانێکداه  یارمەن    ەتوانن د  ەک  ڕابکێشن   ەریکانەش  ەو ئ   ڕن؛بک  ێکاننو   ڕەبازا

  ۆدێلێیک م  یان  ەرهەمێکب  ەگەر ئ.  یبەت تا  ەرمایەیس  ڕاکێشان    ەو   ێکارینو   ەفراوان ل  ەوەیەیککردن  ەرز ب  ۆ ب  ەبک

ئ WE4F  ۆ ب  ەیتبک  ێبەجت ر ج  ەمانەوێتد  ێمەئ   ەبەرهێنەرێک،و   ەر س  ەیکەیتەد  ەک  ەیەه  یتبازرگان  ەگەر . 

ۆکەیەیکب  . ۆ ت ۆ ب یەن ڕاست ۆتۆمبێیلئ  ەوانەیە ل WE4F ەرەپێدان،پ ۆژەیپر  ۆ ب  ەیەه بایس   بر

ا ردەبه  كان  ورەگه  ڕێگرییه  .2
ٔ
 (. WE4F) ڕێخراوی كان  مانجه م ي

(WE4F كار له )ێوازانه م شكات بهدە ێكاریو نو  یر كارساز سه : 

دە  ۆ ب  یەزراوانهدام  ەو ئ   ۆ ب • كار  بكهقازانج  و  دامهٔيه  ۆ ن  نه  كه  شیكهد  ینهزراوەو   یست   و قازابج 

 ه   ەکادیمییانەیئ   زراوەدامه   ەو ئ   ێوەش  ەهەمانب
 

د  ەدەستهێنان  ب  ەوڵ    ەگەڵ کارل  ەک   ەدەنقازانج 

 ەتوانن د  ەزراوانەدام  ەم. ئ ەکەند  ۆراک خە،ٔياو،وز   كان  رتهكه   ێو ن  له   ەکان  و فراوان  ەردەوامب  ێسازیەنو 

 . ێبوونەوەنو   ێویستیەکان  پ  ەڕێگەیل ەنبک ۆمار ت ۆیانخ

ل   ەرێمیەکانەوەه  ەندەرەت  ەالیەنل  ەک  ێنەرانەینو   ٔيەو  • گوونجاون  و  و ٔيه  ەماكان  بن  ەگەڵ نارساون 

 رفراوان. به ێكردن  كارت  ۆ گرنگن ب  ۆر ها ز وروە و هه  ڕێخراوە 

دنێیکب  ۆ ب  ەیەه  ۆریانز   یەیکتوانا  ەبەرهێنەرانەیو   ٔيەو  • ر  ب  ەرەوپێشبر
یانپشگ  ەپێشووتر ک  ەهب   بر

ل   ەقەڵەم ل   ەسەرکەوتوو ب  ەرگرتوەو و  خ   ییس  ٔياسا   ەالیەنل  ەرەتادا س  ەقۆناغ  دراون  و     یان   ۆراک ٔياو 

یه ر 
اردنه  ەماکان  بن  ەسەر ل  یاتر ز   ۆبەرچاوڕوون  )ب  ەوررەکاندا گ  ەترسیەم  ەل   ڵ کشتوکا   ب     ڕوانە ب   ەڵبر 

 ( ەندەرت ەرگرتت  و  ەرجەکان  م

مب  ەکردوو   ۆمار ت  ۆیانیانخ  ەک  ەبەرهێنەرانەیو    ەو ئ •
 
 یسته دە   نیهال   له   ڵنەکراونقبوو   ێشتا ه  ەڵ

 . ێبوونەوە نو  ۆ ب  كهڕێخراوە  یمكهیه

و  كان و ٔيهژارەهه  یاوە ژن و پ  یهوە له  یچاو   ڕێخراوەو  , ٔيهمانههه  ییهر گهو تازۀيه  ۆ ب  ییوانیه و پشتٔيه  یڕێگه  له

 . ێتٔيامانج بگر  ن بهكهكاردە  ڵدا كشتوكا  یبوار  له یس  وانهموو ٔيهگرن و ههدە  ێكر   به یو زە ییارانه جوت

امانج و وردبوونه  كان  نیه تمه یبه تا -٢ 
ٔ
 وەي

 : یه وۀيه  ٔيامانجر ( WE4F) كهڕێخراوە 

 یڕێگه  له    ێناندا رهبهوە   یۆسه پر    بكات له  یاد ز   ۆراكخ  ێنان  مهرههبه   ڕیب  یهوە ٔيه  ٔيامانجر   كهڕێخراوە  •

  دا. ٔياو و وزە ێنان  كارهبه له  ر یگهورد و كار  ێنان  كارهبه

  ڵدا كشتوكا  یبوار   له  كه  كاندا ێییهو الد  یشار   ردوو ناوچههه  له  یاو ژن و پ  ندامان  ٔيه  داهان    یادكردن  ز  •

   . كانن ۆراكیه خ مهرههبه یر كاربهبه یس  ه وانن و ٔيهكهكاردە

  . كهڕێخراوە  كان  نگارییه ڵهر ٔيارامبهبه له كانرەێنهرهبهوە  كان  چارەڕێگه یوە رزكردنهبه ٔيامانجر  •



دن  و پرەبه  ٔيامانجر  • وام و  ردەبه   ڕێوبردن  به  یڕێگه  له    ن  ینگه ژ   یو توانا  ۆریمجوا و ههٔياو و هه  ێشبر

 . كانیهرسوشت رچاوەسهو  كانییهینگهژ  یستمهس یوە ڕووبوونه ڕووبه

ه . ا. 2
ٔ
 . ێویسته پ یایدا ت ێكارینو  كه  یو ناوچانه ي

ناوچه ٔيه   كهزراوەدامه   ندامان  ٔيه   له وە   ێویسته پ  یایدا ت  ێكارینو   كه  كردووە   یارید  یانگرنگانه  و   وە خوارە   كو 

م به نر   یادا ت یمانهٔيه  ێكر خواردن   دە  ۆ ب ٔياو و وزە یبوار  ۆ كراون  ب  یوان  پشت كاننوێكارییه  . كراوە ن    یٔياماژە
 
  ڵ

 . وەخوارە  یتانه م بابه له سنوردار كراوە 

o ٔياو.  ێنان  كارهبه یوە مكردنهكه  ۆ خواردندا ب ێنان  رهبه وە  له  ێكاری:  نو مكهیه  ن  بابه 

o خواردن.  ێنان  مهرههبه  ۆ ب یورد  به كانییه ٔياو  رچاوەسه ێنان  كارهم:به دووە  ن  بابه 

o دا ێڵگهك  له ٔياو و وزە ێنان  كارهبه له  وایمردە:به مێیه س ن  بابه . 

o وە و گواستنه  ێنانمهرههبه  یۆسه پر   ۆ ب وزە  یبوار  له  ێكاریم:نو چوارە  ن  بابه . 

o ێویستپ یوزە ێنان  كارهبه ڵ گهله  ۆراكخ ێنان  مهرهه: به مێنجه پ ن  بابه . 

o ۆدان  فبه   ۆ ب وزە   ڕێخستت  م:  شهشه  ن  بابه ڕ  . ڵ و كشتوكا ۆراكخ  بر

 كانداورەگه  ێشهر كسهبه  ڵبوومزا. ب. 2

 كشتوكا   یڕۆسه پ  له  ێتبدە   وزە   یاندن  ٔياو و گه  یمكه  توویس    كانڵۆزە ٔيا  شهبه   رفراوان لهبه   یکیه ودامه  كاتێك
 

 ڵ

و   ێنانداه ست لهربهبه بنه دە یێشانهو كر ٔيهسهبه ڵببێتدات زادە ڵ و هه ۆراكخ ۆ ب ٔياو و وزە رن  , كهۆراكداخ

وبوونه ب
 
به   وە ڵ نو   ێنان  كارهو  و      ی بوار   له   كانۆژییهلكنهته   ه ێكارییزانست 

 
كه  ێدراو پ  گرنیک  وە رەسه  له   دا 

مبه  وە ێتهگر دە  وەخوارە  یمانهباسكراون, ٔيه
 
 : یه سنوردار ن  ڵ

 كان. رچاوە سه یمكه  یمیستهس ۆ ب ێویستپ ۆژیایلكنهته  مبوون  كه  -١ 

 . ۆژیادا لكنهته یشهگه  گونجاو له   ێڵكاریه بوون  نه -٢

 . ڕێوبردندا به  ۆڕیت  یشهگه   له ڕیمو كو كه-٣

 . ندیدا یوە په  ۆڕیت   خشكردن  په  له ڕیم و كو كه  -٤

 . ێناندا رهبهوە  رز له به  ێچوویت -٥

تاندا و  كردن  شهوت و گهركهدە  له  متمانه  بوون  نه -٦
 
یمم كه  ڵ  كردن. شهگه  ۆ ب یههه یانبازاركردن ێویست  پ یكانبر 

  رفراوایمبه    ست لهربهبه   بنهدە   بار  كه له  یینگه و ژ   یهان  . ج  ۆن  ناوخ  ن  یاسهس   یربارەسنوردار دە   یاریزان-٧

 . ێكارینو 

 .  ێكارینو  ێكردن  كارپ  ۆ ب ێویستپ ن  دارا ۆكاریه  بوون  نه -٨

ب  شتت  ێگهپ  یتوانا  -٩ زانٔيه  ۆ سنوردار  دەكارسازە   كه  ییاریانهو  به كان   ێنانێیکرهبهوە  ۆ ب  ێت   به  یكار توانن 

 . ڕكردندا بازا دان له  ڕیار و ب ڕێوبردنتوو و بهركهسه

به  یار جوت  به  ڕاهێنانو     یاریزان  یمكه  -١٠ لهرەكاربهو  نو   ڵۆژیا كنهته  ێنان  كارهبه   ن  ۆنیه ر چسهكان    ێكارییه و 

 كان. ستهردە به



وباوە ب  -١١ یه نا  ڕەبر ر  ه  كان  ێوازە و ش   یهرمار سهسهبه  بێتڵدەزا   كه  كانڕۆشنببر
 بن لهدە  ڕێگر   كه   ڕیاردان و ب  ب 

 . یاویدا ژن و پ ێوانن كسان  یه  یكردن  س دار به

 . وە ێتهبدە یانكانرەكاربهو به  ڕیار و ك كانێكارەنو  ڕویڕووبه كان كهزراوەو دامه ڕێخراو  كان  ێشهك  -١٢

یهۆمهك  نجامه رٔيهبار و دە ناله  ینگهژ  ۆ پالن ب یمكه  -١٣
 
 . كانتیهڵ

له  یڕێژە  -١٤ جووتكاربهبه  سنورداركراو  و  بهگه  به   كانیارە ر  و ٔيه  كخستت  یه   ۆ ب  ن  دارا  ینكردن  داب  شت    

 . رانهسهچارە

ه 
ٔ
كهي چاوە كهدە  ۆمار ت  ۆیانخ  یسانه و  ه   ناساندن    به  ێیانل  ێتكر دە  ڕوان  ن 

ٔ
كي   كانیان ێكاریه نو   یێشانهو 

 . كانیاندا ڕۆژە پ له  وەێتهبدە ڕویڕووبه 

 ێكاری نو  ۆ ب ێداویسن  پ  مكهیه  -٣

اق)ع  له   ێكمانهسپدە   مكهیه  مه ٔيه ر
له ب  دا  وزە  یڕۆژە پ  (  و  ئ   ۆراكخ  ۆ ب  ٔياو    چاوە   ێمه و 

ٔ   ڕن   له  ین كهدە   ۆكه ببر

  یێكارانه نو   یه و بازرگان  ۆژیا لكنهو تهٔيه   یدوا  به  ڕێتر  گهدە  دا ێكهستپم دە ٔيه  یماوە   . لهكانیستهشا   شداربووە به

 ر به سهك  لهباسكراون. وە   وەرەسه  له   كه  ێت   ناسدە   ێبینیكراوانهت  ناوچه   و یس  ٔيه  كه
 

  ی ٔياماژە  دا ڕاپۆرته م  ٔيه  ریک

بهكهدە   ڕێچاوە  كهزراوە دامه   ندامان  ٔيه   ێكراوە پ مل١.٢)  ن  یكهنز   ن  ببكه  تر  داب  ییکمر ٔيه   ۆالرید  یۆن(    ۆ ن  

و  ٔيه   له  شت   ێگهت  ۆ ست  ببهمه  به   ڕێكخستووەمان  شهم بانگه. ٔيهدا ییهم داواكار ٔيه  ێر ژ   له  كانێكارییهنو   ڵپشت  پا

 . ۆڕێن گدە  ۆر ز  یڕێخراوانهكارسازان و   ییانه و نادارا ن  دارا ێویستیهپ

 بگرن.  ۆ خ  له وە خوارە  یییانه م داواكار ٔيه   ێویسته شداربووان پشدا  بهبانگه  مله

دە به .أ ه  ۆدێرنم  ینارساو   ن  دارا  ێوازێیکش  ێتبشداربووان  بهێتبهه  یانداهات  ێڵكاریو  و  ٔيه  ت ر پ  . 

یف  وەكانهورەگه  نگارییهڵهٔيا  یرنامهبه  له  كه  یوانانه  ر
ر  سهله   وە كاتهخت دەجه   كهڕێخراوە بوون ,    ب 

اویلمسه   ێیکداهات  كه  كانێكارییه نو   ۆتان  و ك  نجر ناوە   ۆناغ  ق و  دە خهردە دە   بازرگان    ێب   خا  بنه ن 
 

  ڵ

  . كانینیهو دوورب فراوان  به  ت ر پ به كانتیه یبهتا شهگه  وتت  ركهدە   شتت  كگهیه به

 دوو له   وە مهكه  ن  یهال   به  ێتبدە   كهێكارییه . نو ۆراكو خ  ٔياو و وزە  یمیستهس  كان  نگارییهڵه ٔيا  ناساندن   . ب 

و  له   ێتب  كێكیه   ێتبدە   ۆراك خ  یشهمو هه   ێنێتبناس   و وزە   ۆراكٔياو و خ   یمیستهس   كان  ندە ههڕە

  . ندە ههڕەدوو 

 له    ێتبكان دەشداربووە .  به كانێكارییهنو   ییه و بازرگان  ۆژیا لكنهته   ۆ ب   كانۆییه ناوخ  ینگه ژ   له   شت   ێگهت .ج

یهۆمهك    نگارییه ڵهٔيا  ێتداب  یانتوانا
 
ژ   كانتیهڵ و     كانیاساییهو    كانڕێخراوەو    كانییهینگهو 

ب   كانڕێكخستنه بكات   ۆنچ  وە نهبكه  ڕوون  و    كانیانێكاریهنو   كان  رداوامیه هب  یهاوانرفر به    ۆ ٔياشكرا 

ٔيه سهبه كر  و ههدە  ڵ زا  دا ێشانهو  ببكه   كامێكارییه نو   یر سهها  چارەروەبن    یک رییهیگهكار   یوە ٔيه   ۆ ن 

بهێتبهه  یارید دەشداربووە .  داب  به  یوە ێژینهتو    ێتبكان   ببكه  تر  بازاركردن   یوە ڕوونكردنه  ۆ ن 

   . ۆن  ناوخ بازاركردن   كان  رجه مه

تهنه   ڕێكخست     ێڵكاریه  یوە رزكردنهبه .د ههۆژیادا لكنهته  ێناو پ   له   ڵۆژیا كنهك  ته.   ۆژیایلكنهزاران  

 و كشتوكا  ێریٔياود
 

مبه  یه هه   یانبوون  وزە   یو بوار   ڵ
 
 یۆربهز   . له ێندرێن كار ناهو به   تر  ست نردەبه   ڵ

ٔيه كانداۆخه بارود له شێگهت  یمكه  له  دات ڕوودە   مه,  لهكاربهبه   كان  ێویستیهپ  ت    و شهگه  ر  كردن 

تندا و   وتت  ركهدە 
 
وزە   یمیسته . سڵ و  دە جه   ۆراك خ  ۆ ب  ٔياو     له   وە كاتهخت 

 
له كاربهبه    گرنیک و  بنه   ر  ما 

  . ێداچوونه و پ  ینه بنچ

ت نانهبن ته  یدا وامردە به  له  ێتبدە  كانێكارییهموو نو كه. ههرنامهبه  كان  ینه بنچ  وام له ردەبه   یاتنان  بن .ه

بهوەییهدارا  ڕووی  له  كهڕێخراوە   ن  دارا  ڵپشت  پا  هاتت    ۆتان  ك  یدوا م. 
 
له روەهه   ڵ   ێت ب  ییدا توانا  ها  



یههۆمك ن  ژینگه  یمیستهس  له دروستكردن   ێتوتوو بركهسه
 
تانهو و له   ن  ڕێخراوە و  ن  ڵ

 
 ێدا ت یكار  یڵ

 (. ێتبنه  یان  ز  وە مهكه  ن  یهال بكات) به  تر  داب ن  یگهژن  و قازانجر  ێتكر دە 

نو ٔيه .و له  ڵپشت  پا  كه  یێكاریانه و    قازانجر   یان  وخۆ ڕاسته  یسوود  ێتبدە   وەكهرنامهبه  نیهال كراون 

یهبه ر 
 ركردن  سهچارە ۆ ب كهیهرنامهبه   ۆراكخ ۆ ب ٔياو و وزە یمیستهژاران. سهه بدات به   وخۆ ڕاستهنا ب 

    له  یژار هه
ٔيابور   ن  ینگه ژ   وایمردەبه   كردن  شهگه  ڕن  له یو  ,   دا كهڕۆژە پ  جێكردن  ێبهج  یماوە   .  

  ی سانه و كهٔيه  ۆ ن ببكه  تر  داب  وخۆ ڕاسته قازانجر  یانر سهله  ێویستهپ كهڕێخراوە  كان  ێخوازیه موو نو هه

داهان    له  كه ته و   یندناوە   خوار 
 
ددە به  وە ڵ و    ۆراكخ  كان  رچاوە سه   ینكردن  داب  یڕێگه  له   ێت   ست 

 یٔيابور   یشهگه  یانر سهله  ێویستهپ   یان  نن یهگهدە   ن     یانسود  وخۆ ڕاسته  كه  تگوزاریخزمه

ر كردن  هبه  یان  ێكاریكار و كر   یلهه   خساندن  ڕە  یڕێگه  له  نمونه   ۆ ب   وەنه رزبكهبه
اردەل و هههه  ب  و    ڵبر 

ر  ه
دە   ب  پاراستت  و  و  خشن  ببه    وخۆ ڕاسته نا  ێت  ر ٔيه  نجر توانن  قازادە   ژار  كه هه  ڵیكخه     ۆن  مر   نگ 

 و  یندناوە  خوار داهان   له یانداهات كه  یوانه به
 
 . یهوە ته ڵ

 بەکار ئاو پیاوان و ئافرەتان .دەگەیەنێت ئافرەتان بە سوود چۆن نوێبوونەوەکەیان کە بدە نیشان   .ز

  و دەهێت   
 

ۆڵ ڕ
 و جیاواز شێوازی بە دەکەن ژینگە سیستەیم سەرچاوەکان   و زەوی و وزە کۆنب 

ێت، وپێک ڕێک شێوەیەیک بە جیاوازیانە ئەم کاتێک .دەھێت    بەدەست    کردارە تێبگەیشب 

 تواناکان   بەرزکردنەوەی و بۆشاییەکان کەمکردنەوەی بۆ بدرێت ن    پەرەیان لەوانەیە ئامانجدارەکان

وانینێیک لەخۆگرتت   بە داهێنانەکان ڕ ر
ی بۆ ڕەگەزی تب  اتبر 

 داهێنان   توانای  .بازرگان   پالنەکان   و سب 

 پێبدەن پەرە کارامەییەکان  لەوانەیە ڕەگەزیەکان کێشە چارەسەرکردن   .دەکات  زیاد  بەردەوام پێوەری 

، پالن   جێبەجێکردن   لە یەن   سوودی بە پەرە لەوانەیە هەروەها بازرگان 
 
 بدات، ژینگەییش و کۆمەڵ

 داهێنانە .ژینگە سەرچاوەکان   و  زەوی و وزە و ئاوەکەمان بەکارهێنان   دەرئەنجایم  لە یان

اوەکان گۆڕانکاریە و  بشکێت    سنوورەکان دەتوانن  سەرکەوتووەکان  .بکەن کارا  خەڵکدا ژیان   لە گواسب 

 بەخشیشە سوود کارێیک بەڵکو نییە دامەزراوەن   و ئاکارن   پێویستییەیک تەنیا ئافرەتاندا لە وەبەرهێنان

اردە  شێوەیە بەمWE4F   .ئەنجامدان   بۆ  تیشکیان  کە ئافرەتەکان نوێخوازە بە دەدات  ھەڵبر 

 بکەن بەشداری نوێخوازەکان پێویستە بۆیە   .ئافرەتان توانای و کارامەن   و ڕۆڵ  سەر خستۆتە

ی پەیوەندیەیک بۆ ( ناڕاستەوخۆ یان ڕاستەوخۆ)  چارەسەرکردن   بە نموونە، بۆ ڕەگەزی، یەکسانب 

 یان (ئافرەتان کاری باری لەسەر ئەرێت   کاریگەری نموونە بۆ) ئافرەتان کردارییەکان   پێداویستییە

ییەکان   پێداویستییە اتبر 
ۆڵکردنیان و دەستگەیشت    زیاترکردن   نموونە  بۆ) ئافرەتان سب   بەسەر کۆنب 

 . (بەرهەمهێناندا ئامرازەکان  

  داهێنانەکان   پێویستە  .ڕۆیشتوو بازاڕی ھاوبەیس   بە پەرەدان و  ناوخۆن   ئامادەن   ھەبوون     .ح

WE4F ێت و و بسەلمێب 
 
 داواکارەکان هەموو پێویستە  .بازاڕەوە مۆدێلەکان   ڕێگەی لە  بکرێتەوە بڵ

اق لە پێبدرێت ڕێگە نیشتمانیەوە  حکومەن   لەالیەن و بکرێن  تۆمار ر
 هاوبەیس   یەک کەم الن   یان عب 

اق لە کارکردن بۆ کرابێت تۆمار کە  ھەبێت ناوخۆن   ر
 بۆ دەدەین  داواکارەکان هان   هەروەها عب 

 لەگەڵ  ئەگەر .پێوانەکردن بۆ بدات  داهێنانەکە یارمەن   دەتوانێت کە بازاڕ هاوبەیس   پەرەپێدان  

 داهێنان لە هەبێت بەرجەستەی پشیک پێویستە ناوخۆ  ڕێکخراوی بکات، کار ناوخۆییدا هاوبەشێیک

 خستنەڕووی .دەپشکنێت بەرهەمەکە کە ناوخۆییەکان بازرگانە  نموونە بۆ نەوەک گەشەسەندن   و

ی هاوبەشیەیک و پێشوەخت پەیوەندیەیک ر 
اقدا لە ئەگەر) داواکارەکە نێوان بەھب  ر

 دانەمەزرابێت عب 

 . بێت لەسەر خواست ناوخۆییەکەش ڕێکخراوە و

ر   داران   سیستەیم ھەبوون   .ط
ر  وانەیەیک .بەردەوایم پالن  / داران   گەشەی مۆدێلەکان   و بەهب 

 بوو فب 

 باشب   هاوبەشەکان   و  WE4F MENA RIH   کە ئەوەیە  داهێنانەوە پەرەسەندن   لە  لە

 دەنگیان داران   پالن   ھەرخۆی کە ڕێکخراوانەی ئەو یارمەتیدان   بۆ ئامادەکراوە و هەیە سەرچاوەیان

 داران   بەڵگەنامەی پێشکەشکردن   بۆ دەکرێت یل   داوایان داواکارەکان هەموو ئەنجامدا لە .هەیە

  .داهێنانەکە پاڵپشتیکردن   بۆ ڕێکخراوەکە درێژخایەن   داران   بەردەوایم پالن   وەسف   هەروەها و

ر   پابەندبوون   و  ESG  کێشەکان   لە بنچینەن   تێگەیشتنێیک ھەبوون   .ي
 دەدات  نیشان بەهب 

 جەخت کە پرۆگرامێکە خۆراک  بۆ وزە و ئاو .بازرگانیەکەیان مۆدێیل بۆ  یەکخەری ESGبەرامبەر

  ڕۆژ  بە ڕۆژ  و داهێنەر بازرگان   مۆدێیل بۆ دەدات  ESG کێشەکان   تێکەڵبوون   بە  برەودان لەسەر



 داھێنەران بۆ  گەشەسەندن  حاڵەن   و سەرنجڕاکێش کارێیک  کە ئەوەی وەک  ئۆپراسیۆنەکان

ین  دەبێت داهێنەرەکە پرۆژەکەیانەوە، جێبەجێکردن   ڕێگەی لە  دەکەن پێشکەش  سێت   کەمب 

 پەیوەست بەتایبەن   بەرنامەکە، ناو چوونە بۆ پەیوەست پێوەری  ببینێت ەوە  ESG بە پەیوەندی

 بەردەوایم بەڕێوەبردن   بە) رسوشتیەکان سەرچاوە بەڕێوەبردن    بەردەوام ڕەگەزی، یەکخستت   بە

 و (ژیانەوە ھەمەجۆری و هەوا و کەش خۆڕاگری لەوانە) ژینگەن   بوون   بەردەوام، (ئاویشەوە

ین  کۆبوونەوەی  لە جگە .هەژاری کەمکردنەوەی  پابەندبوون دەبێت داهێنەرەکە پێشنیازەکان،  کەمب 

 ئەنجامدا لە .خۆیان کرداری و بازرگان   مۆدێیل بۆ ESG  کێشەکان   گۆڕیت  زیاتر بۆ بدات  نیشان

ی کە جۆرە لەو دۆکیومێنتێیک هەر و زانیاری پێشکەشکردن   داوای دەبن  داواکارەکان هەموو  پشتگبر

 . ESGیەکخستت   ڕەچاوکردن   بە لەگەڵ  لێدەکرێت دەکات  بەرنامەیان لە

  تیمێیک ھەبوون   .ك
 

 ئەمە بکات، پێوانە بەردەوام شێوەیەیک بە داهێنان بتوانێت کە ڕەگەزی هاوسەنیک

 یاریزان   یان  دامەزرێنەران، سەروو،  بەڕێوەبردن  ) ڕەنگبداتەوە سەرکردایەتیدا تییم لە  دەتوانێت

 خاوەن   دەبێت سەرکردایەتیش دەستەی .پەیوەندیدار کەرن   یان نیکسس لە ئەزموون (تیم  سەرەیک

. بکات  گەشە کۆمپانیا ئەوەی بۆ بێت بەردەوام تا بدات  نیشان توانا وە بێت تەواوکەرەکان توانا

WE4F   اق بە سەر خاوەنکارەکان   و دامەزراوە خاوەن ئافرەتان   بە دەدات  بەران   ماف ر
 . عب 

 

 ناکرێت /سەرف/تیا/پارەی/کە/شتەی/ئەو -٤

 پەیوەندیەکان   لە تەکنەلۆجیا  داهێنان   و بازرگان   بڕیت   و  دەرکەوتن  سەرچاوەی  ئامانجر  خۆراک  بۆ  وزە و ئاو

ی لە بریتیە بەرەنگارییەکە تەوەری. خواردنە/وزە /ئاو  بە بکات  گۆڕانکاریەکان و نوێکارن    کردن   پشتگبر

  بچووک  جوتیاری ملیۆنەها بۆ هەزاران و سەدان کاریگەری بۆ فراوان بەرزبوونەوەیەیک سەر خستنە تیشک

 ناگەڕێن  و ناکەن دابتر   بەرنامەکان نەریت   گەشەپێدان   بۆ پارە خۆراک  بۆ وزە و ئاو .تر کڕیارەکان  و

 پێشنیارەکان خۆراک  بۆ  وزە و ئاو .دەکەن پێشکەش ئاسان   شێوازی کە پێشنیارەکان هەڵسەنگاندن   بۆ

 مۆدێیل بۆ دۆکیومێنت پێویست پاڵپشت   بە نەکەن پێشکەش گونجاو بازرگان   مۆدێلێیک کە ناکەن دابتر  

  .داران  

 پێناچێت و دەبیت    نزم ئەولەویەن   وەک خوارەوە چاالکیانەی ئەم دامەزراوە هاوبەشەکان   ئێستادا، لە

 وەربگرن پارەدان بەرنامەی پارەدان  

 کۆتاییدا لە  دەتوانن  چۆن کە ئەوەی دان   نیشان ڕوون لە دەھێت    شکست کە داھێنانانەی  ئەو .أ

 بۆ ) WE4F گەشەپێدان   مەبەست    لەگەڵ  هێڵدا هەمان لە بکەن مسۆگەر بەردەوامەکان سوودە

ی بەرزکەرەوەی بەهای نموونە،   زنجبر
 

 بەڕێوەبردن   خۆراک، ئاساییس   بەرزکردنەوەی   کشتوکاڵ

 بنکە ئابووری گەشەی ژینگەییەکان، سیستەمە  و  (ئاویشەوە بە) سامانەرسوشتیەکان بەردەوایم

تان   لە فراوانیان
 
 لەسەر کاریگەری سەر بدەنە  سەرنج و  کرد زیاد دەرکەوتندا  یان گەشەسەندن  وڵ

 لەسەر خۆیان ئەرێت   کاریگەری خستنەڕووی لە هێنا شکستیان کە داهێنانەکان (هەژاران و ئافرەتان

   .ئافرەتان و هەژاران

 ئافرەتان لەسەر خۆیان ئەرێت   کاریگەری خستنەڕووی لە دەھێت    شکست  کە داھێنانانەی ئەو . ب 

 .  ھەژاران و

 یان) ژینگە لەسەر خۆیان ئەرێت   کاریگەری خستنەڕووی  لە دەھێت    شکست  کە داھێنانانەی ئەو .ج

 سەرچاوە بەڕێوەبردن   لەوانە) ناکەن دروست ژینگە بۆ نەرێت   کاریگەریەیک هیچ ئەوان کە کەم الن  

 . ژیانەوە ھەمەجۆری و هەوا، و کەش خۆڕاگری سەرچاوەکان، بەڕێوەبردن   و ئاو رسوشتیەکان،

 ئەوەی بەنر   بەرهەمێک بۆ گەشەسەندن و توێژینەوە  سەر  خستۆتە سەرنجیان کە داھێنانەی ئەو .د

ین  بۆ گەشەکردن یان بازرگانیکردن بۆ شاراوە یان بکرێت پێناسە ئاشکرا و ڕوون بازاڕێیک  کەمب 

 نوێکاریەکان .ساڵدا پێنج ماوەی و چوارچێوە  لە بەکارهێنەرەکان کۆتان  /کڕیارەکان  لە هەزار دەیان

 .  ناگونجر   بەرەنگاریەدا ئەم مەودای لە بازرگانیکردن بۆ مەبەست و توانا بەنر  



ین  نەگەیشتوونەتە کە تەکنەلۆجیایانەی ئەو .ه  کۆتان   بەکارهێنەری 1000 لە کڕیار  بنکەی کەمب 

 ئەوا بێت،  B2B بازرگان   مۆدێیل ئەگەر .تێدەچێت دۆالر 100 لە کەمب   کە چارەسەر/بەرهەم بۆ 

 کەس 1000 لە زیاتر دەبێت ڕاستەوخۆ کڕیارەکان   هەموو لە  کۆتان   ئاوێتەکراوەکان   بەکارهێنەرە

 . بن 

ین  نەگەیشتوونەتە کە تەکنەلۆجیایانەی ئەو .و   بۆ  کۆتان   بەکارهێنەری 500 لە کڕیار بنکەی کەمب 

 بێت،  B2B ب  بازرگان   مۆدێیل ئەگەر .دۆالرە تێدەچێت زیاتری  $ 100 لە  کە چارەسەر/ەرهەم

 کەس  500 لە زیاتر دەبێت ڕاستەوخۆ کڕیارەکان   هەموو  لە کۆتان   ئاوێتەکراوەکان   بەکارھێنەرە ئەوا

 . بن 

اق لە کە داهێنانانەی ئەو .ز ر
 . نییە ئۆپەراسیۆنیان عب 

 سوودێیک بەنر   وزە  گەیشتت   و ئاو بەردەوایم دابینکردن   سەر خستۆتە سەرنجیان داهێنانانەی ئەو .ح

 ڕێکخراوەکەوە  کڕیاری بنکەی لەڕێگەی  دەبوایە کشتوکاڵییە لینکە  ئەم .خۆراکدا بەیس   لە ئاشکرا 

  .بخراباڕوو

 بایەخ بەنر   خزمەتگوزارییەکان و کشتوکاڵییەکان بەرهەمە سەر خستۆتە سەرنجیان داھێنانەی ئەو .ط

   .وزە پێکهاتەی یان ئاو  بەردەوام  و

 برەویان یان بەکاردەھێت    مەترسیدار زۆر دەرمان   کە داھێنانانەی ئەو /چارەسەرەکان/بەرهەمەکان .ي

 لە (نێودەوڵەن   بەڕێوەبردن   کۆدی FAO/WHO بڕوانە)  ناڕاستەوخۆ  یان ڕاستەوخۆ  پێدەدەن

 .  ئۆپەراسیۆنەکانیان

 گەشەپێدان   یان بنیاتنان چاالکیەیک جۆرە  هەر بە پێویست   کە چارەسەرانەی یان/بەرهەمانەی ئەو .ك

 .  هەیە زەوی

  ئاو  پاشەکەوتکردن   و گرتن  بۆ گەورە بەنداوی پرۆژەی .ل

 نادروستیان و ئاشکرا سوودێیک کە پیکۆ/مایکرۆ/بچووک وزەی نوێکردنەوەی/خۆر تۆڕی پرۆژەی .م

ی بۆ  نیە  . خۆراک  بەهای زنجبر

ەی بۆ  نیە نادروستیان و ئاشکرا سوودێیک کە  ئاوەڕۆ چارەسەری پرۆژەکان   .ن  .خۆراک  بەهای زنجبر

 .  گەورە بۆری ژێرخانەکان   پرۆژەی .س

 

  WE4F بەرنامەی بەڕێوەبەرایەن    .5

5.A .اردن  /پرۆسەی  /نوێکاری/هەڵی  

 زیاتر وردەکاری بۆ 2 بەیس   بڕوانە) ھزری تێبیت   پێشکەشکردن   بۆ دەکەین  داواکارەکان لە داوا ئێمە

 لە کەس 20 نزیکەی ھزری، تێبیت   هەڵسەنگاندن   دوای .(ھزریەکان تێبینیە ملکەچکردن   دەربارەی

مدانەوەی و تەواو پێشنیارێیک پێشکەشکردن   بۆ (کۆتان   نیمچە  )  دەکەین  بانگهێشت داواکارەکان
 
 وەڵ

 بۆ وزە و ئاو.(خوارەوە لە ،"هەڵسەنگاندن پێوەری" و " شیاون  "  بڕوانە) وردتر پرسیاری کۆمەڵێک

ڕاف   تەکنییک  ڕاوێژکاری بۆردی دواتر خۆراک  ر
 شارەزایان   وەستاوی پانێڵێیک  کە  (IAB')  کۆدەکاتەوە  عب 

 ڕەگەز، لەوانە ESG/بەردەوام  گەشەپێدان   شارەزایان   ،(وەبەرهێنەران لەوانە) بازرگان   پسپۆڕان   تەکنیکییە،

 خۆرایک داهێنان   لە  فراوان ئەزموونێیک  لەگەڵ  توێژەران و شارەزایان هەوا و کەش و ژینگە و هەژاری

 دەدات  ئەنجام  (دووری) تیلیکۆنفرێنس ڤیدیۆن   چاوپێکەوتت   دواتر IAB ئەندامان   و  RIM ئاو  وزەی

تەکان دابینکردن   پێشبیت   ئێمە .لوتکە خوازان   کۆتان   لەگەڵ 
 
 داران   پاڵپشت   لە  تێکەڵەیەک  لەگەڵ  خەڵ

 دەکەین  داران   نا و

5.B.   داهێنەر/پارەدان/ 

 پارەدان    داران   شایستەی یەک ژێر لە ترانچ یس   بۆ  دەبێت شیاو خۆراک  پارەی بەخشیت   بۆ  وزە و ئاو

   .دراوە نیشان خوارەوە  لە  کە ئەوەی  وەک داهێنان قۆناغ   بە بەشێکیدا، لە  دەبەستێت، پشت سەرەتان  

 ESG/خۆڕاگری پێوەری و داران   و تەکنییک لەسەر ڕێکدەکەون WE4F لەگەڵ  پێکەوە WE4F داهێنەران  



 ئامانجر  بە ئاماژەدان و نوێکردنەوەکان بەرزکردنەوەی لە پێشکەوتن  هەڵسەنگاندن   بۆ سەرەیک خاڵەکان   و

 .بەرنامەکە

 وە   دەکەن داران   و تەکنییک پێداچوونەوەی WE4F MENA RIH و IAB زیاتر، پارەی وەرگرتت   بۆ

 داهێنانەکە کە لەوەی  دڵنیابوون بۆ بازاڕ بارودۆخ   هەڵسەنگاندن   و   ESG/بەردەوامبوون پێوەرەکان  

 ڕوون پرۆسەیەیک ئەمە .فراوان بەری گرتنە  بە گەیشت    بۆ  هەیە ئەوەی توانای و گونجاوە هێشتا

 هەموارکردنەوەی بە پێویست   لەوانەیە بازاڕە هەڵسەنگاندنەی ئەم حاڵەتەکان، هەندێک لە .دەبێت

  .هەبێت ئامانجەکان

اوە پارەیان  کە داهێنەرانەی  ئەو  پێوەری کەوتوون ڕێک تەکنییک لەسەر هاوبەش  شێوەیەیک بە  و پێبەخش 

 هەموو بیکەیت ئەوەی بۆ دەبێت داهاتوو پارەی بڕە وەرگرتت   شیاوی   ESG/بەردەوامبوون و داران  

 بڕی یەکەم دابەشکردن   بۆ دەدات  هەوڵێک هەموو  WE4F MENA RIH .دایە بەردەست   لە پارەدانەکە

تەکان بۆ پارە
 
، بە (داراییەکان شایستە) خەڵ ان  ر

م خب 
 
تەکان بەڵ

 
 بە دەست بکەن چاوەڕێ دەبێت خەڵ

تەکە ئیمزاکردن   دوای دەستبەخر   بکەن چاالکیەکان
 
ێتەوە دەرماڵە دەرچوون   .خەڵ  ڕازیبوون لەسەر  دەبەسب 

ێتەوە ئەوەی بۆ سەرەکیەکان الیەنە لەسەر  دابەش دەبێت پارەدان .سندووقەکە دەرچوون   بە ببەسب 

  کۆتا دوای مانگ 2-1 ماوەی لە بکرێت
 

 ژمارەیەیک پێشبیت   تەنها ئێمە  .بەدەستهاتوو سەرەیک خاڵ

ت  سنوورداری
 
ڕکێکار ئەوەی بۆ بدەین  نیشان پێویست سەرکەوتنێیک ئەوەی بۆ دەکەین  خەڵ  بن  پێشبر

 پێوەری یان/و هاوتاکردن دەرماڵەی پاراستت   توانای  (سەرەکیەکان) داران   پێوەری   زیاتر  پارەدان   بۆ

 .دەگرێتەوە دیاریکراو داواکاری/بازاڕ

  :کراوە تێبیت   خوارەوە لە وێنەدەر نمونەیەیک چەند

  تایبەتەوە یان گشت   کەرن   لە هاوتاکردن پارەی کۆی .أ

 پێشبینیکراو فرۆشتت   چارەسەری/بەرهەم کۆی ( . ب 

  .دەکرێتەوە بەرز ەوەWE4F ناوچەن   و جیهان   هاوبەیس   ڕێگەی لە دۆالر بڕی ( .ج

   لە گونجاو  سوودێیک وەک  بگرێت، لەخۆ تایبەتەکان تەکنیکییە پێوەرە لەوانەیە تەکنیکیەکان پێوەرە 

، زیادکردن   نموونە، بۆ ) داهێنان  چەند و گرتن، خۆ لە و  دابەشکردن ،(تێچوون کەمکردنەوەی کارامەن 

  :کراون تێبیت   خوارەوە لە نموونەکان وێنەیەک

ەی لە  ئاو بەکارهێنان   کەمکردنەوەی قەبارەی کۆی .أ   WE4Fئەنجایم لە خۆراکدا بەهای زنجبر

 داهێنان  

اوە خواردن لە کۆمەڵ  بە . ب    WE4F داهێنان   ئەنجایم لە پرۆسەکراوە یان/و بەرهەمهێب 

ەی لە پاشەکەوتکراو وزەی بڕی .ج  WE4F داهێنان   بەکارهێنان   ئەنجایم لە خۆراکدا بەهای زنجبر

اوی بڕی .د   کەمبووەوە سەوزەکان گازە دەرهێب 

کردن   بۆ بەرزبووەوە(  (WE4F MENA RIH ئەریک لەوانە هاوبەشییەکان رسوشت   و ژمارە .ه  باشب 

 داهێنان بەکارهێنان   و دابەشکردن و بەردەست  

 بەدەست ئۆپەراسیۆنەکان یان/و  بازرگان   مۆدێیل لە ناوخۆییەکان گۆڕانکاریە لەسەر ڕێککەوتن  .و

ێن    .دەهێب 

 کردووە کڕیارەکان بەشە و کەرتەکان و داهێنان بە خزمەتیان نوێکان جوگرافییە ناوچە .ز

 بەکارهێنەر داران   هێنان   کۆتان   .ح

  پێوەری  لەوانەیە کە دەکات ESG/ پاراستت   پێوەرەکان   چاودێری بەرنامەکە ئەوەش، سەرەڕای

 داهات  زیادکردن   وەک داهێنەر بازرگان   لە  ESG. یەکگرتت   ئاست   لەسەر پیشاندان بەرەوپێشچوون  

 کەش خۆڕاگری لەوانە) ژینگە پاراستت   بۆ کردن بەشداری کەمدەرامەت، زۆر جوتیاران   و هەژاران بۆ

 رسوشتیەکان سەرچاوە بەڕێوەبردن   تری ڕاهێنانەکان   و ئاو  بەڕێوەبردن   ژیان، جیاوازی  هەوا  و

   بازرگان   مۆدێیل بەھۆی ڕەگەز لەسەر بەرەوپێشچوون



  دەکەن داهات  زیادبوون   ئەزموون   کە کۆتان   تری بەکارهێنەران   و بچووک جووتیاران   ژمارەی .أ

 بەکارهێنەری یان وزە بەکارهێنان   بە کۆتان   تری بەکارهێنەران   و بچووک جووتیاران   ژمارەی . ب 

  چاالکییەکەیاندا لە داهێنانەکان WE4Fئاو

  کرا دروست  پیاو و ئافرەتان هەردوو بۆ نوێ پیشەی .ج

 پارەی بڕە / کاش هەبێت هاوتایان پارەی پێویستە وەردەگرن پارە گرەنت   کە براوانەی ئەو هەموو

 دەرەیک هاوتای کە قەوارەیەی  ئەو نموونە بۆ .هاوتاکان مەرجە ڕازیکردن   بۆ  کورت  ماوە بەرھەمھێنان  

تەکە هاوتای کە بکات  دابتر   کورت  ماوە  بەرھەمھێنان   پارەی  یان کاش لەوانەیە  پارە دەکات  دابتر  
 
 خەڵ

 یان قازانج، ڕێژەی تەکنەلۆجیا، ماف   پشیک کڕین، داواکاری   پێشەیک قەرز، پارەدان، بەرامبەر لە بێت

 پێدەدەن، پەرەی کە بدەن چاالکییانە ئەو باخر  دەرەکییەکان دەرماڵە پێویستە تر هاوشێوەیەیک هەر

 .(بازاڕکردن دابەشکردن، بەرهەمهێنان، نموونە، بۆ) داهێنەر تەکنەلۆژیای کردن   بازرگان   یان بکەن، گەشە

تەکان، هەموو بۆ
 
  :نموونە  بۆ  زیادە پارەی بڕە دەرچوون   پێش پێویستە تەواو یاری خەڵ

 بۆ پێویستە سەرەتان   پارەیەیک بڕە ترانچێیک وەک وەردەگرێت دۆالر 25,000 کە وێخوازێک •

  بیکەیت ئەوەی بۆ پارەی بڕە ٪25  دابینکردن  

  لە •
 

 کردن   دابتر    پێویستە و زیاتر دۆالر 50,000 بۆ بێت شیاو نوێخوازەکە ئەگەر دواتردا، خاڵ

  هاوتا پارەی 50٪

  لە •
 

 بکات  دابتر   هاوتا پارەی  ٪50 پێویستە و زیاترە ی$50,000 شیاوی نوێخوازەکە سێیەمدا، خاڵ

 

 کە پارەدان بنەمای لەسەر (بێت یەکسان کایس  /شمەک ئاڵوگۆڕی یان کاش جۆری لە چ) هاوتاکردن

 داواکارانەی ئەو نموونە، بۆ بیکەیت ئەوەی بۆ  بودجە گشت   کۆی نەک،WE4F  لەالیەن کراوە دابتر  

ین  کردن   دابتر   پێویستە داهێنانێک بۆ (سەرەتا) دەکەن دۆالر هەزار 20 داوای کە  لە 7,500$ کەمب 

 پاشەڕۆژی دۆالر 32,500 بودجە  پرۆژە کۆی دروستکردن   ,پارە هاوتاکردن   * یان• جۆرەکان لە بەشداری

 دەبێت کردن بەشداری  جۆری  لە  .هەیە پارە  هاوتاکردن   یان جۆرەکان لە  ٪50 بە پێویست   پارەدان

وکردنەوەی. بکرێت بۆ حسانر  و بێت، پێوانەکراو بێت، بەرجەستە
 
 سەرەیک زۆر شێوەیەیک بە دەرماڵە بڵ

 هاوتاکردن سندوف   بڕی دەبێت، نوێخوازێک  هەر  لەالیەن وەرگرتت   بۆ پارە بەخششەکان   بڕی. دەبێت

وبونەوەی  کان   داواکراوە،
 
 لەگەڵ  و  دەخرێن  ڕێک داهێنەرەکان لەگەڵ  پارە  دەرچوون   کان   هەروەها و بڵ

ێن  دۆخدا و تواناکان و نوێکارەکان پێداویست   ین  کە دەکاتەوە دڵنیای ئەمە  دەگونجێب   بۆ سیناریۆ باشب 

 بنەماکان   کە کاتێکدا لە مەرجەکان بازاڕەکانیان و پێداویست   ڕەنگدانەوەی بۆ گونجاوە داهێنەرێک هەر

  .هاوتاکردن و سەرەیک نیشانەی بە پابەندن شەفافییەت،

5.C:/   اکردن/پشتیوان ر
 /خی 

WE4F بە کە  بەڕێوەدەبراوە ھاوبەشەکان کۆمپانیا لەالیەن  هەرێمییەوە، داهێنان   ناوەندی ڕێگەی لە 

 (cewas) ئاو سەنتەری نەتەوەن   خزمەتگوزاری بەڕێوەبردن   وەک هاوبەیس   هەبوون   و پێشەنگایەن  

ا و بازرگان   ژینگەیەیک ،IWMI و  میش کیمۆن   کۆمپانیای ، ر
ی دەکات  دابتر   توانابەخش و خب   پشتگبر

اکەری ئەمە  .کشتوکاڵ  و وزە  و ئاو کۆمەڵەی لە  دەکەن کار کە نوێخوازان بۆ دەکات  ر
 دەزگای خب 

 
 

کردن   بۆ  دەدات  نوێخوازان یارمەن   دووڕەیک  گەشەی بەڕێوەدەچن  بازاڕدا لە کە بازرگان   گەشەسەندن   باشب 

تێیک چوارچێوەی لە هاوسەنگکردن و بازرگان  
 
یەن   کاریگەری بە و گەشەسەندوودا وڵ

 
 ژینگەن   و کۆمەڵ

 دیاریکردن   بۆ  WE4Fنوێخوازێیک  هەر لەگەڵ  کاردەکات  و دەکات  ڕاوێژ   WE4F RIH  مەبەستەکان

یەن   چوارچێوەی لە داهێنانیان   بۆ دیاریکراوەکانیان بەربەستە
 
 چەسپاندن ناوخۆییدا دامەزراوەن   و کۆمەڵ

 خزمەتگوزاری دابینکەران   بە دەیانبەستێتەوە پاشان و تەکنەلۆجیا،  کۆمەڵکردن   بە و ئامانجەکان لێدان   و

ت  تایبەن   زانیاری و ئامادەبوون جیهان   دەردەخەن، تواناکان کە بەرز کاریگەری
 
 یارمەتیدانیان بۆ وڵ

ەی بەدرێژان   کاردەکات  هاوبەشەکان لەگەڵ   RIH بەربەستانەدا ئەو  بەسەر  زاڵبوون بۆ  بەهای زنجبر



 گونجاوەکان خزمەتگوزاریە و پێویستیەکان کردن   دابتر   بۆ و بازاڕ داهێنانەکان   و تاقیکردنەوە  بۆ خۆراک 

ڕکێکان  جیهان پێویستەکان   زۆر فشارە لە یەکێک باسکردن   بۆ داهێنەران دان  یارمەتی بۆ  ئاست   پێشبر

ی اکردن پشتگبر ر
 لەوانەیە پاڵپشتیە ئەم .دەبەستێت براوەکە قۆناغ   و  پێویست   بە  پشت براوەکان بۆ خب 

 بگرێت لەخۆ هاوبەیس   و ESG/بەردەوامبوون خزمەتگوزاریەکان   و بازرگان   تەکنییک، ڕاوێژکاری، خزمەتگوزاری

کردن   :لە بێت بریت   لەوانەیە  دابینکردن الیەن   دەستێوەردان    بەڕێوەبردن، تییم تواناسازن   داهێنان، باشب 

کردن   چارەسەر،/بەرهەم دیزاینکردنەوەی دووبارە  ڕاوێژکاری خزمەتگوزاری دابەشکردن، مۆدێلەکان   باشب 

 ئاسانکاری و کرداری کارامەن   بەدەستهێنان   و دەستنیشانکراوەکان پێداویستییە بەپت ر  ئەمەش ڕەگەزی

ی داران   بۆ  سەرمایە بە  گەیشت    بۆ اتبر 
 باشکردن   لەوانەیە  داواکاری الیەن   .دەستێوەردانەکان   گەشە سب 

، دروستکردن   بدات، گرێبەستەکان پاراستت   یارمەن   بگرێتەوە، بازاڕ پەیوەندیەکان    بە توانادان هاوبەیس 

یکردن نوێکان، بازاڕە دزەکردن    وە ، BOP کڕیارەکان   بە کڕیارەکان بنکەی گەشەی ڕاکێشان   لە پشتگبر

 دروستکردن   دەستێوەردانەکان   .ژینگەن   پابەندی لەوانە  ژینگە  رێکخستنەوە و سیاسەت  ڕێگەی لە گەڕان

  ڕاوێژکاری لەوانە مرۆییەکان سەرچاوە   :لە بێت بریت   لەوانەیە ناوەیک توانای
 

 ڕاوێژکاری و ڕەگەزی هاوسەنیک

 هتد و یاسان  

 گرنگ کاری پالنێیک دروستکردن   بۆ  ناوچەن   داهێنان    MENA  ناوەندی لەگەڵ  دەکەن کار براوەکان

ی بەرنامەی لە دەکات  دیاری تایبەتەکان و پەیوەندیدارەکان خزمەتگوزاریەکە اکردنەوە پشتگبر ر
 پێویستە   .خب 

 .داران   و  تەکنییک نیشانەی بە گەیشت    بۆ  بن  داهێنەرەکان توانای تەواوکەری ڕاستەوخۆ خزمەتانە ئەم

اق دەوڵەن   کارمەندەکان   ڕێکخەران   ر
 بە بازاڕدا لە پێشکەوتت   باکگراوندی لەگەڵ  E4F MENA RIH  عب 

اکان ییەپشتیوان هەموو لەکاتێکدا  بەڕێوەدەبرێت بەردەوایم ر
 پێشبیت   دەبێت، بەدامەزرێنەرەوە پێویست   خب 

 خوارەوە لە کە دەکات، پێشکەش فراوان چواری ئیقان   الوەیک بەرنامەی سێیەم الیەن    کە دەکەین 

، شێوەیەیک بە الوەکیەکان بەرنامە لە هەریەک لەژێر خزمەتگوزاریەکان   .باسکراوە  لەالیەن نمونەن 

اکەرەکان   ر
او، و بەردەست  خب   دابینکەران    و  پیشەسازی شارەزایان   پێشکەوتووەکان، دەزگای سەلمێب 

  .نارساو بازرگان   گەشەپێدان   خزمەتگوزاری

 بەرنامە ئەم لەدەرەوەی کە بەوەیە پێویست   داهێنەرێک کە هەبێت دیاریکراو خزمەتگوزاریەیک ئەگەر

  هەموو ئێمە بێت، الوەکیانە 
 

 لەناو خزمەتگوزارییانە  ئەم  پێشکەشکردن   بۆ  دەدەین  خۆمان هەوڵ

   دەرماڵە سنوردارکردن  

یان کە الوەکیەکە بەرنامە چوار   :لە بریتتر   لێکراوەتەوە ببر

ن   ڕێکخەران   :تەکنەلۆجیا BIZ گەشەپێدان   خزمەتگوزارییەکان   •
 
اق وڵ ر

 دەستگەیشت    لەوانەیە عب 

 کە بکەن پێشکەش خزمەتگوزاریەکان دەتوانن  کە ڕاوێژکارەکان و کۆمپانیا بکەن دابتر   پێشەیک بە

 گەیشت    لە بێت بریت   لەوانەیە خزمەتگوزاریانە ئەم داهێنەران گۆڕانکاری لە کراون  دەستنیشان

، و تەکنەلۆجیا بە ،IT بازاڕکردن، سەرچاوە، بەڕێوەبردن    مرۆڤ دانان، نرخ ئەندازیارن   یاسان 

ەی  دابینکردن،  ڕاوێژکاری خزمەتگوزاری  و دابەشکردن شارەزایان   و بەرهەمهێنان، دابینکردن، زنجبر

  بازرگان   مۆدێیل

   :لە دەبێت بریت   ئەمە :وەبەرهێنان ئاسانکاری •

 WE4F MENAوەبەرهێنان   ئاسانکاری یەکەی وەبەرهێنان ئامادەکارن   وۆرکشۆپەکان   .1

RIH  دەرەیک سەرمایەی ڕاکێشان   بۆ بدات  داهێنەران کردن   ئامادە یارمەن   لەوانەیە 

 وەرگرن دیاریکراو مامەڵەی ڕاوێژکارن   خزمەتگوزاری لەوانەیە داهێنەران   .سەرکەوتوون   بە

 وەبەرهێنەران و سەرکەوتوو بازرگان   لەگەڵ   وەبەرهێناندا شۆن   وۆرک لە بەشداری و

ی   شیکردنەوەیان لە یارمەتیدان بۆ پارێزەران و سەرمایە دیکەی دابینکەران   و اتبر 
 سب 

 دەبن  هاوکار  وۆرکشۆپەکان جگەلەوەش .سەرمایە پێویستیەکان   دیاریکردن   و گەشەکردن

 وەبەرهێنەرە لە پرسیار بۆ  دەکەن ئامادەکاری و دەدەن هەڵەکانیان بە  پەرە داهێنەران و

 . شاراوەکان



 وەبەرهێنەران کۆکردنەوەی یارمەن   لەوانەیە وەبەرهێنان ئاسانکاری وەبەرهێنەرەکان بازنە .2

ڕست   نیشاندان   بۆ بکات  دیاری داهێنەرەکان  و  بدات  ر
 و قەرز گرانت،  کراو  دروست  پب 

 پێویستیەکان   بە پشتبەست    بە دەکرێن، بانگهێشت  دادپەروەری سەرمایەی دابینکەران  

 بۆ کۆمپانیاکان    پەیوەندیدار   بکات  بانگێشت رەنگە ئەوەشدا، لەگەڵ  .داهێنەران

 یەکگرتنەکان، مۆڵەتدان، رێکەوتنەکان   بەرهەمەکان،  گەشەسەندن   ئەنجامدان  

 .  گونجاوی بە هتد،دەستکەوتەکان،

  وەبەرهێنەرەکان  بازنەی لە بکات  تێکەڵ  کاردانەوەکان لەوانەیە وەبەرهێنان ئاسانکاری .3

ا کاری پالن   بۆ تاک  وەبەرهێنەری کۆبوونەوەی یان/و ر
ی و خب   بۆ داهێنەران پشتگبر

 داهاتووی خولەکان   بۆ خۆئامادەکردن و دەستنیشانکراوەکان بەرەنگارییە چارەسەرکردن  

 شاراوەی بەرژەوەندی بەدوای لەوانەیە  وەبەرهێنان ئاسانکاری ھەروەھا  وەبەرهێنان

ی و  بگەڕێت وەبەرهێنەرەکان مدانەوە بۆ بکە داهێنەرەکان لە پشتگبر
 
 بەدواداچوون و وەڵ

  . دانوستان وپڕۆسەی پێویست کۆشیس   کان   لە

ی چاالککردن   •  پەیوەندیەکان   بۆ ئاسانکاری لەوانەیەWE4F MENA RIH  ستاف   :ژینگە پشتگبر

کردنەوەکان ناوخۆو حکومەن   لەگەڵ  مانادار هاوبەشییەیک دروستکردن   یارمەن   و بکەن بازاڕ  ببر

 WE4F ستاف    بدەن پەیوەندیدارە شوێنەی لەو نوێکار کاری  پێوەری بۆ  بازرگان   کۆمەڵەی و

MENA RIH بازاڕە ناو چوونە گرێبەستەکان،سەالمەن   بە بدات  وەرگرەکان یارمەن   لەوانەیە 

 بریتتر    دەتەوێت خزمەتگوزاریەکان .کڕیارەکان بنکەی بە خزمەتکردن و بنیاتنان و هەمەجۆرەکان،

   :لە

اق دەوڵەن   ڕێکخەران   :بازاڕ فراوانکردن   و فرۆشیار .1 ر
 ڕاوێژکاران بە دەستگەیشت    لەوانەیە عب 

   .نوێ بازاڕی فراوانکردن   و فرۆشت    دەوری لە دەکات  دروست توانا وە  بکەن دابتر  

 لەگەڵ  کار لەوانەیە ژینگە بەتواناکردن    RlH مێنا WE4F :هاوبەیس   گەشەپێدان   .2

یکردن بۆ  بکات  پێشەکییەکان ڕاوێژکارە و  دەزگا و  ئەی نر  ئای  ئەندامان   وەرگرەکان،  پشتگبر

 2 نر  تری هاوبەشەکان   و دابەشکەران  بەرهەمهێنەران، لەگەڵ  هاوبەیس   دروستکردن   لە

،  بازرگان   کۆمەڵەی ناوخۆییەکان، حکومەتە کۆمەڵگا، ڕێکخراوەکان    مەدەن   بەخشەر، نر

 پسپۆڕی بازرگان   گەشەی شێوەیە بەو و نوێکاری خستت   دەست بۆ ئاسانکاری بۆ هتد و

 بۆ نوێخوازان لەگەڵ  بکات  کار لەوانەیە  WE4F MENA RIHلە بەتواناکان ژینگە

 لە رێکخست    بەربەست   و سیاسەتەوە لەڕووی کردن ڕابەری ڕێگەی لە یارمەتیدانیان

 کارکردنیاندا هەرێمەکان  

 بردنەوەی بۆ بکات  ئاسانکاری لەوانەیە   WE4F MENA RIHنێودەوڵەن   بازاڕکردن   .3

، پێشانگای نموونە بۆ) نێونەتەوەییەکاندا کۆنفرانسە لە  داهێنەران بەشداری  بازرگان 

 تەکنەلۆجیا پێشانگای

   :لە پێکدێت ئەمە: ESG  تێکەڵکردن   •

 ڕاوێژکاری  بەردەوام/BOP کاریگەری پسپۆڕی   :سەرەیک هەژاری و BOP کاریگەری .1

 بۆ ڕێگاکان لەسەر ڕێنماییکردن بۆ داهێنەرەکە لەگەڵ  بکات  کار لەوانەیە گەشەپێدان

 داهێنانەکەیان لە وەرگرتن  سوود بۆ دەرامەت  کەم جوتیاران   وە  هەژاران یەکخستت  

 پارەدان   دروستکردن   لەسەر دەکات  وەبەرهێنان ئاسانکەری  لەگەڵ  کار ئەو هەروەها

 داهێنان بەکارهێنەران  /کڕیارەکان کەم داهان   بۆ بەردەست کۆتان   بەکارهێنەری

 کرداری  پالنێیک  ڕەگەزی  WE4F MENA NH ڕەگەزی ڕاوێژکاری  :ڕەگەزی یەکخستت   .2

اکردن   کان   لە دەکات  درووست داهێنەرەکە بۆ ڕەگەزی ر
 لەوانەیە و کار پالن   قۆناغ   خب 

 کردنەکەیان بازرگان   مۆدێیل درێژان   بە ئافرەتان یەکخستت   بۆ بکرێن ڕێنمان    بەردەوایم بە

  شێوەیە بەم و مێنتەرەکان /کارمەندان/هاوبەشەکان/بەکارهێنەران/کڕیارەکان  وەک

 خۆالدانلەسەر بکات  داهێنەرەکان ئامۆژگاری لەوانەیە  ژینگە پسپۆڕی :ژینگە بەردەوامبوون   .3

 داهێنەرەکە کە ڕێگاکان/پێوانەکان پێشنیارکردن   و ژینگە بۆ  نەرێت   بەشداریکردن   لە

 یارمەن   لەوانەیە ژینگە پسپۆڕان    .بکات  دروست ژینگە لەسەر ئەرێت   کاریگەری دەتوانێت



 و سیاسەتەکان  جیهان  /ناوچەن  /ناوخۆن   ژینگەی بەدوای گەڕان بۆ بدەن داهێنەرەکە

 ڕێکخەرەکان الیەنە

  داران   و تەکنییک پێوەری .6

 MINA و RIH بەڕێوبەری و براوەکە  لەالیەن دەبن  ڕازی و دەکرێن  دیاری هاوبەیس   بە پێوەرەکان

 پێوەرەکان ژمارەی  دەکرێت IAB بە  ڕاوێژ پرۆسەیەدا  ئەم ماوەی لە .پێداندا کان   لە تییم،  ناوەند  تییم و

  گرانبەها  زۆر  بەرنامەیەیک ببێتە خۆراک  بۆ  وزە و ئاو  نتر   بەنیاز ئێمە بەڕێوەدەچن؛ و  دەکرێن  سنووردار

نەمان نیمچە پێداچوونەوەی ئێمە   .براوەکان بۆ
 
 کە پێوەرەکان لە دەبێت شوێنمان تەنها و دەبێت ساڵ

ین   و ئاو  کارامەن   هێنان    لە مەبەستدارەکەی کاریگەریە و داهێنان گەشەی  و توانا  نیشاندەری باشب 

تان   چوارچێوەی لە خۆراک  بەرهەمهێنان   بۆ وزە
 
 پاراستت   توانای پێوەرەکان  داران   گەشەسەندوودا وڵ

 پێوەرە لەوانەیە تەکنیکیەکان پێوەرە  .لەخۆدەگرێت داواکاری/بازاڕ بە تایبەت  پێوەری و هاوتاکان دەرماڵە

، زیادکردن   نموونە، بۆ) داهێنان  لە  گونجاو سوودێیک وەک بگرێت، لەخۆ تایبەتەکان تەکنیکییە  کارامەن 

 بەرەوپێشچوون   هەروەها لەوانەیە  ESG/بەردەوامبوون پێوەرەکان   .ھەڵگرتنەوەی و  (کەمکراوە تێچووی

 بەشداری لە زیادکردن نموونە بۆ) داهێنەر بازرگان   مۆدێیل لە دەگرێت لەخۆ  ESGبنەماکان   یەکخستت  

  ژیانو  جیاوازی کەمدەرامەت، زۆر و هەژار بۆ داران   بە گەیشت    جۆراوجۆردا، ئاست   لە ئافرەتان

نە نیمچە پێداچوونەوەی لەکان   .(پارێزگاریکردن
 
 هەردووکیان کە هۆکارانەی ئەو و بازاڕ بارودۆخ   و ساڵ

ێت  داهێنەرەکان و داهێنان کە بەرەنگاریەکان و هەلەکان دەکەن دروست     .هەڵدەسەنگێب 

  هەموو  بتوانن  داهێنەرەکان هەموو هیوادارین 
 

 بەدەست ESG/ بەردەوامبوون و  داران   تەکنییک، خاڵ

، شکست نوێخوازەکان لە هەندێک بێت، هەرچۆنێک  .بهێت     .ڕێکبخرێن  پێوەرەکان ئەگەر تەنانەت  دێت  

نەدا  پێداچوونەوەیەیک  هەر  لە ئەگەر بۆیە
 
 تەکنییک، پێوەری لەسەر نیە  کۆبوونەوە  چیب   داهێنانێک  ساڵ

 کە بکە  ئەوە تێبیت   پارەدان لە نابێت بەردەوام  خۆراکیش بۆ  وزە و ئاو ،ESG/بەردەوامبوون و داران  

 لە شێوەیە بەو .بمێننەوەوە  WE4F بەرنامەی  دەرچووان     وەک لەوانەیە دوان   داهێنەرانەی ئەم

نەدا نیمچە تۆڕی رووداوەکان  
 
 تیشکبخرێتەوە دەکرێت هێشتا و خۆی خەرخر  ئەوان لە دەگرێتەوە  ساڵ

 و چاودێریکردن بۆ  دەرچووان بۆ  دەست دەگاتە بەرنامەکە جگەلەوەش .WE4F پەیوەندیەکان   لە

 . مەبەستەکان هەڵسەنگاندن  

   یاون  ش ەرجەکان  م . 7

 ێیەم س ەیس  ب  بڕوانە

   ەڵسەنگاندنه ێوەرەکان  . پ8

 ەیس  ب  بڕوانە

 

 

 

 

 

  یەکەم []کۆتان  بەش  



 شایستەی داران    -بەشی دووەم  
  زانیاری پێدانی

  شایستەی داران  و زانیاری ئیداری   .1

: هەرچەندە چەندین هاوبەشی حکومەنی نێودەوڵەنی و کەرنی تایبەت هەیە بۆ یارمەتیدانی سەرچاوە   . أ شایستەی داران 

ئاو و وزە بۆ خۆراک، هەموو شایستە   ڕکێیەوە   داراییە دروستکراوەکانداران  و تەکنیکییەکان بۆ  ئەم پێشێ  لە ڕێگەی 

الیەن لە  )WE4F MENA RIH بەڕێوەدەبرێت   .The WE4F MENA RIH  ( لەوانەیە(i)     یان پێشنیارێک  هەر 

ڕەتبکاتەوە،   قبوڵ بکات و   (ii)هەموو پێشنیارێک  لە یەک پێشنیار  لە     (iii)زیاتر  ناڕێیک الوەیک  نافەریم و  لە  الدان 

    .کان کە وەریان گرتووەپێشنیارە 

یان   بێت  ت 
ی
خەڵ لە شێوەی  لەوانەیە  داهێنانەکان  بۆ  بانگەوازەوە کراون  ئەم  ڕێگەی  لە  داراییانەی کە  شایستە  ئەو 

ی بە رسوشنی ڕێکخراوی پێشکەشکار و پێشنیارەکەبەخشینی تر    .بە پشت بەستی

پەیوەندی ڕێکەوتنی سەرەیک وەک   WE4F MENA RIH بەڕێوبەری :بەڕێوەبردنی چاالکیەکان WE4F MENA RIH .ب

  .و براوەی شایستە داراییەکە   WE4F MENA RIHلەنێوان 

بنەمای   .ج لەسەر  دەکرێت  دیاری  بەخشیندا  لەکانی  تەکە 
ی
خەڵ ئیدارەی   : داران  شایستەی  یم  بەڕێوەبەرایەنی  ی میکانێر

ێردراو لەالیەن ی   .WE4F MENA RIH هەڵێ 

 
  زانیاری پارەدان  .2

و جێبەج   کردنی سەرکەوتوو  دەرماڵە،  بوونی  بەردەست  بابەنی  زیادکردنەکانی  لە  بکرێت  ی  دابتر پارە  لە   لەوانەیە  بوو  بەردەوام 

بە بەردەوایم لە بەردەست بۆ دروستکردنی ئەم بڕە پارەیە    WE4F MENA RlHئەریک    WE4F MENA RIHەیوەندی لەگەڵ  

دیارن   FMAIIRH 4پێشکەشکرا و وەرگرتنی پێشنیارەکان کە وای  رەدانەوە دەکرێت  بوونی پارەی گونجاو و هاوبەش کە لە پا

 .ئەم بانگەوازە بۆ نوخێوازەکان دەکات پەسەندە بۆ پێدانی پارەکە لەژێر

  ماوەی جێبەجێکردن  .3

یم ئەم بانگەوازە بۆ نوێخوازی پ
ی
مانگ   12تا ێشکەشکران ماوەی نمایشکردن بۆ شایستە دراییە نوێکان بۆ پێشنیارەکان کە لە وەڵ

  لە بەرواری پێدانی شایشتە داراییەکەوە

  بودجەی پاداشتکراو   .4

او بۆ ئەم یەکەم بانگەوازە بۆ نوێکاری   بەپن ر بەردەست بوونی پارە،     .ملیۆن دۆالرە لە ئاو و وزە بۆ خۆراک  1.2سەقفی خەمڵێێی

 2-1شایستەیەیک داران  بە  ھەر براوەیەیک    .دۆالر دەن     150,000دۆالرەوە بۆ    60,000شایستەی داران  تاک لە پارەی پارە لە  

ی بە بازاڕ و وەبەرهێنەران.  پێشبینی دەکرێت   ، وەک گەیشتی نا داران  ی   تری پشتگێر
پێشنیاز    10هاوکاری تەکنییک و جۆرەکانی

 بکرێت پارەیان پێبدرێت

 

 

 

 ]کۆتان  بەشی دووەم [ 



  شیاون    پێوەری   -بڕگەی سێیەم  

ی بانگەواز بۆ ئاو و ین مەرجەکانی خوارەوە جێبەج   بکەن بۆ بەشداریکردن لە سێیەمتر   :وزە بۆ خواردن داواکاران پێویستە کەمێی

لەگەڵ   —جۆر   .1 نا  قازانجێک  بۆ  م 
ی
بەڵ قازانج  بۆ  نموونە  )بۆ  ڕێکخراوانە  جۆرە  ئەم  بۆ  کراوەیە  خۆراک  بۆ  وزە  و  ئاو 

    .بازرگاننر بەردەوام لە بواری داراییدا(مۆدێلێیک 

قەبارە. ئاو و وزە بۆ خۆراک کراوەیە بۆ هەموو ڕێکخراوە پەیوەندیدارەکان / کۆمپانیاکان بەن   لەبەرچاوگرتنی    —  قەبارە  .2

    .(SMEs) ئێمە هانی بەرنامەکان دەدەین لە کۆمپانیای بچووک و مامناوەند

اق )یان لەگەڵ هاوکار/   — شوێن .3 اق(عێ ر     کۆمپانیای داواکار لە عێ ر

ی یان کوردی یان عەرەن  بنورسێن— زمان  .4
ی  ئینگلێر

یم بەرنامەکان بە زمانی
ی
    .پێویستە وەڵ

   .؛ بۆ وردەکاریەکان ببینەوەرگری شایستە داراییەکان پێویستە پارەی هاوتاکردن بپارێزن  — هاوتاکردنی دەرماڵە .5

ناوخۆن   .6  
هەموو   -  ئامادەبونی اقدا  پێویستە  عێ ر لە  داهێنان   

جێبەجێکردنی بۆ  ی  بەکارب  هێتی پارە  سەرەڕای     .داواکارەکان 

هەبێت ناوخۆییان  هاوبەشی  دەبێت  یان  اق  عێ ر لە  ئامادەبن  پێشێی  دەبێت  یان  داواکاران  یکردنی   ئەوەش،  )پشتگێر

 دۆکیومێنتەکان داواکراوە(. 

خۆراک  —  کاریگەری .7 بەهای  ی  زنجێر و  ئاو/وزە  لەنێوان  هەبێت  ڕاستەوخۆیان  پەیوەندی  دەبێت   .داهێنانەکان 

بەرهەمەکان،   )داهات،  بگەیەنن  هەژارەکان  بە  سوود  ناڕاستەوخۆ  یان  ڕاستەوخۆ  نوێکاریەکان  پێویستە  جگەلەوەش 

ڕە  یەکسانی  لە  بەشداری  بەرنامەکان  پێویستە  ئەوەش،  ئەرێنی  دەرفەتەکان(. سەرەڕای  بۆ  بدەن  هەوڵ  بکەن،  گەزی 

 ژینگەن  و بازاڕی ناوخۆن  
  کاریگەری لەسەر ژینگە لەکانی خۆالدان لە کاریگەرییە نەرێنییەکانی

خواستنە ئەم  مدانەوەی 
ی
وەڵ بۆ  لێدەکرێت  پێشوازیان  دامەزراوەیەک  یان  ڕێکخراوێک  جۆرە  هەر  نزییک  بەندی    .داواکارانی 

و   ڕێکخراو  مدیاریکراوی 
ی
بەڵ لەخۆدەگرێت،  مدانەوە 

ی
وەڵ بۆ  دەکرێت  ل   پێشوازییان  کە  بۆ    دامەزراوەکان  نە  ی  نتر سنوردار 

وزە بۆ خواردن پێشوازی دەکات و هانی بەرنامەی  ڕێکخراوە قازانج بەخشەکان و نە بۆ قازانجەکانی ڕێکخراوە هەرێمییەکان ئاو و  

ت کوالێنی بەرز دەدات، بەتایبەنی لەالیەن ئافرەتانەوە
ی
 کۆمپانیا و گەشەپێدەرانی وڵ

ی
  خاوەندارێنی / ئافرەتان بە پێشەنیک

ی  : قەوارەکانی حکومەت و تاکەکان شیاوی داواکردنی پارەدان نتر  تێبینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]کۆتان  بەشی سێیەم [ 



 زانیاری لەسەر ناردن و داواکردن.   -بڕگەی چوارەم 

اق لە   ژێر ٔياو و وزە بۆ خواردن بە ٔيامانج دەگرم. ٔيەم بانگەوازە بۆ نوێکارییەکان عێ ر

تێک یان پابەندبوونێک پێک ناهێنێت لە بەشی  
ی
. حکومەت یان هەر یەکێک U. Sدەرکردنی ٔيەم بانگەوازە بۆ نوێکاریەکان خەڵ

پێشک و  ٔيامادەکردن  لە  کە  خەرجیانەی  ٔيەو  پێدانی  بۆ  ناکات  پابەند  هاوبەشەکان  لە  کام  هیچ  وە  هاوبەشەکان،  ەشکردنی  لە 

 کاربەرنامەیەکدا تێدەپەڕێت. 

 . WE4F MENA RIHڕایم بوجەودە، بەڕێوەبەری 

یتیک.   بێ ر

We4f@berytech.org   

 . خشتەی کات. 1

اردنی نوێکاری. A. 5ببینە  ی  : پرۆسەی هەڵێ 

 . ناوەڕۆک و فۆریم پێشکەش کردنی پێشنیار. 2

نێوان  لە  پێشنیارەکانیان  کە  داواکارانەی  ٔيەو  پڕبەرنامەی.  و  کۆنسێپت  تێبینی  دەبێت:  پێشنیار  کردنی  پێشکەش  قۆناغی  دوو 

و  20-30 تەواو  بەڵگەنامەی  پێشکەشکردنی  بۆ  پێویستە  کۆنسێپت  تێبینی  قۆناغی  کانی  لە  کراون  پلەبەندی  سەرەوەی  ی 

مەکان لە بەرجەستەکراوێیک تەواودا وەک ل
ی
زانیاری پێداچوونەوەی کاربەرنامە ب: قۆناغی   –دا ٔياماژەی پێکراوە.  Vە بەشی  وەڵ

 پێشنیاری تەواو لەخوارەوە. 

 تێبینی کۆنسێپت.   –.    قۆناغی یەکەم: پاکێج  پێشنیاری سەرەتان   1

داخستنی   بەرواری  بە  بکەن  پێشکەش  خوارەوە  مانە/دۆکیومێنتەکانی 
ی
وەڵ ٔيەم  داواکارەکان  هەموو  بۆ  پێویستە  بانگەوازە  ٔيەم 

 نوێکاریەکان بە بەکارهێنانی پالتفۆریم سەرهێڵ.  بەرنامەی تێبینی کۆنسێپنی تەواو پێکهاتووە لە بەشەکانی خوارەوە:. 

 زانیاری داواکاری بنەڕەنی   . أ 

یم پرسیارەکانی تێبینی کۆنسێپت لەسەر پالتفۆریم سەرهێڵ.  . ب 
ی
 وەڵ

ێت بۆ پەیوەندی گشنی دوای ٔيەوەی  مەکانی ٔياو و وزە بۆ وەرگرانی پارەی خۆراک لەوانەیە بەکار بهێێی
ی
تکایە تێبینی بکە کە وەڵ

تەکان دروست کراون.  
ی
مەکان بۆ بەرزکردنەوەی خوێندنەوەیان بۆ   WE4Fخەڵ

ی
مافی دروست کردنی گۆڕانکاری الوەیک بۆ وەڵ

 .  پەیوەندی گشنی

 ێشکەشکاری تەواو بەرجەستەکراو. . قۆناغی دوو: پ 2

بۆ   دەکرێن  بانگهێشت  کۆتاییەکان،  نیمچە  داواکاران،  لە  ێردراو  ی هەڵێ  ژمارەیەک  کۆنسێپت،  تێبینی  پێشکەشکردنی  دوای 

قوڵ   زانیاری  لەگەڵ  بکات  ی  دابتر هەڵسەنگاندنەکان  کە  ٔيەوەیە  مەبەسنی  تەواو  پێشنیاری  تەواو.  پێشنیارێیک  پێشکەشکردنی 

نوێ کراوە  دەربارەی  لیست  پاشکۆی  لە  پرسیارەکان  )قۆناغی    -1کردنەوە  بەکارهێنانی  پڕ  لە   –  2پێوەرەکانی  پێشنیار(.  قۆناغی 

حاڵەتدا،   پێشکەشکردنی    WE4F MENA RIHهەندێک  بە  درێژە  ٔيەوەی  بۆ  داواکارەکان  داواکردنی  بۆ  بکات  داوا  لەوانەیە 

 پێشنیاری تەکنییک بدەن. 
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دا  لە  داوا  قۆناغەدا،  . بەشی بودجەی پێشنیارەکان پێداچوونەوەی بۆ واکاران دەکرێت کە بودجەیەیک ورد پێشکەش بکەنلەم 

پاشکۆی   سەیری  تکایە  دەکرێت.  تێچوون  کاریگەری  و  تێچوو  یم  ی ٔيەم    3ڕیٔيالێر ٔيەوەی  بە  سەبارەت  وردەکاریەکان  بۆ  بکە 

دۆکیومێنتە بودجەیە پێویستە لەخۆ بگرێت. 



  پالتفۆریم بەرنامەی سەرھێڵ  .3

لە کە  سەرهێڵ  پالتفۆریم  بۆ  بکرێت  بار  پێشنیار  پێشکەشکراوەکانی  ڕێنمان   .http://we4f.org/apply-mena :پێویستە 

ی دەکرێت، لەوانە  هەروەها   .دۆکیومێننی   FAQتەواو سەبارەت بە چۆنیەنی پێشکەشکردنی پێشنیارەکان لەسەر ماڵپەڕەکە دابتر

  .(we4f@berytech.orgپرسیارەکان دەتوانن لە ڕێگەی ئیمەیڵەوە پێشکەش بکرێن بۆ 

مەیڵەوە پێشکەش کراون پەسەند ناکرێت. جگە لە پێشکەشکردن ئەو پێشنیارانەی کە لە ڕێگەی ڕووەیک یان ئی تکایە تێبینی بکە: 

  بە زمانی کوردی

سەرھێڵ   بەرنامەی  ڕێگەی  لە  پێشنیارێک  پێشکەشکردنی  لەکانی  ھات  زەحمەتیێک  هەر  تووشی  داواکارەکە  هەر  ئەگەر  یان 

ێت بۆ  هەموو ئەو پێشنیارانەی کە    we4f@bervtech.org.   گرفتێیک تر لە بەرنامەکەدا، پێویستە داواکارەکە ئیمەیڵێک بنێ ر

مدانەوەی  ئەو تایبەتمەندیانەی کە دیاری کراوە لەم    گەیشتۆتە دوا وادەی پێشکەشکردن پێداچوونەوەی بۆ دەکرێت
ی
بۆ وەڵ

الیەن   لە  بەرنامەکان  ئەوان  کە  لەوەی  دڵنیابن  پێویستە  نوێکردنەوەکان  داواکردنی  بۆ  و  بە   WE4F MENA RIHبانگەوازە 

اون   .تەواوی وەرگێر

پێ وادەی  دوای  ناکرێت  پەسەند  بەرنامەکان  بۆ  گۆڕانکارییەک  یان  زیادکردنێک  بۆ  هیچ  بانگەوازە  لەم  کە  کردن  شکەش 

هاتووە ئەنجایم   (  The WE4F MENA RIH)  .نوێکاریەکان  لە  کە  داتا  هەڵەی  لە  ھەڵناگرێت  بەرپرسیاریەتییەک  هیچ 

ۆنی   پرۆسەکانی گواستنەوە یان پڕۆسەی گۆڕین پەیوەست دەبێت لەگەڵ پێشکەشکردنەکانی ئەلکێی

مەکان   .4
ی
 پرسیار و وەڵ

دەبێت  پرسیارەکان سەبارەت   نوێبوونەوەکان  بۆ  بانگەوازە  ئەم  ناوەڕۆیک  بە  نوێکارییەکان سەبارەت  بۆ  بانگەوازە  پێشکەش  بەم 

لە   پاشێی  نووسیندا  لە  ئەیلول  15بکرێت  کاتژمێ ر     2021ی  پاشنیوەڕۆ12:00لە  ئەوروپا )ی  ناوەندی   بۆ -  (CETکانی 

we4f@berytech.org     مەکان وەک
ی
بۆ دابینکردنی کاتێیک پێویست بۆ چارەسەرکردنی پرسیارەکان و یەکگرتنی پرسیار و وەڵ

بێت( پێویست  )ئەگەر  داواکاریە  ئەم  بۆ  یان    . هەموارکردنێک  زارەیک  شایستە ڕوونکردنەوەی  دەرچوونی  پێش  ڕێنماییەکان 

ناکرێت   بە داواکارێیک  داراییەکە بەند  زانیاریەک بدرێت  ان  بۆ هەر  ر
بانگەشە بۆ نوێکاریەکان بە خێ  چاوەڕوانکراو سەبارەت بەم 

ێت داواکارە چاوەڕوانکراوەکان وەک هەموارکردنێک بۆ ئەم بانگەوازە بۆ نوێکردنەوەکان، ئەگەر ئەو   هەموو ئەوانی تر دەبەخشی

ئەو دەبێتە پێ یان ئەگەر نەبوونی  کاربەرنامەکان  لە پێشکەش کردنی  پێویست بێت  بۆ هەر داواکارێیک چاوەڕوان  زانیاریە  شەیک 

م دەدرێتەوە و لە سەر     .کراوی تر
ی
وێبساینی هەموو ئەو پرسیارانەی کە بە دوا وادە گەیشتون بە ن   دیاریکردنی سەرچاوە وەڵ

ی ئەیلول  16کاربەرنامەکان، دوای ئەوە زانیاری دووەم وێبینار لە  دا بۆ بەرزکردنەوەی بانگەوازن   2021ی ئەیلول  8لە  بەرنامە  

ێت  ، کە تیمەکە هاوبەشی دەکات 2021 ێت. پرسیارەکان لە یەکەم وێبینار دەگێر لە نوێکردنەوە کە لەسەر بنەمای کیو وەردەگێر

 پێش وادەی سەرەوە.  FAQو نوێ دەکرێتەوە لە 

 نەخرانەڕوو  .5

بۆ  -زانیاری  بکات  ئاشکرایان  نایانەوێت  کە  لەخۆدەگرێت  داتا/زانیاری  کە  تایبەتیەکان  یان  داواکارە  مەبەستێک  هەر  بۆ  گشنی 

اوە لەالیەن یو ئێس ج  )بە پارتەکانی ترەوە بە راستەوخۆ بە نوێگەریەوە   اردن بۆ ئاو و وزە بۆ خۆراکبەکارهێێی ی  (پرۆسەی هەڵێ 

نیشان بدە بۆیە لە ڕێگەی پالتفۆریم بەرنامەی سەرھێڵ، و نیشانە بکە  داواکاریە، پێویستە  جگە لە مەبەسنی هەڵسەنگاندنی ئەم  

 :وەک ڕێنمان  بۆکسەکە کە ئاماژە بەدەفی خوارەوە

هیچ   نابێت  کە  تێدایە  داتای  کاربەرنامەیە  لە ئەم  داواکارە  ئەم  ێتە  ببەخشی داران   شایستەیەیک  ھیچ  بێت،  هەرچۆنێک  ئەگەر 

بوونی مافی دووبارەکردنەوە، بەکارهێنان، یان ئاشکراکردنی داتاکە   WE4Fپێشکەش کردنی ئەم داتا،  - ەیوەست بەئەنجایم یان پ
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ی کراوە ئەم سنووردارییە مافی تا ڕادەی  لەم داتادا  بۆ بەکارهێنانی زانیاری سنووردار ناکات  WE4F لە ئەنجایم ئەو بەخشینەدا دابتر

ێ بەن   سنوردارکردن" بابەنی داتا بۆ ئەمە لەخۆدەگرێت ئەگەر لە سەرچاوەیەیک
سنوردارکردن لە "پەڕە" دا  ترەوە بەدەست بهێێی

ی یان  "لەخۆ دەگرێت و، نیشان کردنی هەر پەڕەیەک لە داتاکە کە خواستبووی بۆ سنوردارکردنی ئەم ڕووانەی خوارەوە   بەکاربت ر

  "بەرنامە   بێت بە سنووردارکردن لەسەر الپەڕەی ناونیشانی ئەمئاشکرانەکردنی ئەو زانیاریانەی کە لەسەر ئەم پەڕەیەدایە، دە

ئەوان کە  بەڵگەنامەکان  و  زانیاری  هەموو  اوێیک  لەبەرگێر تۆمارەکانیان  بۆ  داواکارەکان  پالتفۆریم     پێویستە  بۆ  ی  دایدەبەزێتی

فایلەکان کە  لەوەی  دڵنیابوون  بۆ  داواکارە  ئەریک  ئەوە  سەرھێڵ.  گو  بەرنامەی  و  داواکارەکە  تەواون  وادە.  دوا  بە  اوەوە  اسێی

 .بەرپرسیارێنی تەواوی هەڵەکانی داتایەکە ھەڵدەگرێت

وکردنەوە و دیاریکردنی مەرجەکان   .6
ی
  دیزایینی بڵ

"پالنی   . أ بکەن  دانوستان  و  بکەن  پێشکەش  پێویستە  یارمەنی  داران   شایستەی  بۆ  کرد  پێشنیاریان  داواکارانەی 

کان و کەرەستەکانی بەرنامە و بڕگەکانی تر کە دەبێتوردەکاری   ."نیشانەکردن
ی
بە ئاشکرا  پەیوەندیە گشتیەکان و کاڵ

 لۆگۆی سویدی.   و WE4F ،USAID ،MFA-NL ،BMZ کە لە لۆگۆی WE4Fهەڵگری ناسنامەی 

الیەن   .ب لە  نیشانەکردن،  پالنی  بۆ     WE4F MENA RIHداواکاری  مافێک  هیچ  داواکارەکەوە،  هیچ لە  و  داواکەر 

   .پێکناھێنێت بۆ شایستەیەیک داران   WE4F MENA RIH پەیماننامەی

 WE4F سەرنەکەوتنی پێشکەش کردن و دانوستانی پالنی نیشانەکردن لە چوارچێوەی کاتدا کە دیاری کراوە لەالیەن .ج

   .داواکەرەکە بۆ ھیچ شایستەیەیک داران  نەگونجێتدروست دەکات وا دەکات 

وکردنەوە و نیشانکردنی بەرنامەکانی داواکارەکە پێویستە  .د
ی
 هەموو خەرجیە خەمڵێندراوەکان بگرێتەوە کە پەیوەندی بە بڵ

WE4F    ،بودجەیهەیە بەشە  لە  تر،  شنی  و  کەرەستە   ، ڕۆژنامەوانی ڕووداوی  الفیتە،  لکێنەر،  پالک،    وەک 

یەکبگرێت بە کۆی بڕی     دەبێت دەبێت و  WE4F کاربەرنامە ئەم خەرجیانە سەر بە پێداچوونەوە و دانوستان لەگەڵ

ت
ی
ندنی گرەنتیەکە، یان ڕێکەوتنی تری خەڵ

ی
  .خەمڵ

  :پالنی نیشانەکردن دەبێت هەموو ئەمانەی خوارەوە بگرێتەوە .ه

 و کەرەستەی بەرنامە کە .1
ی
داواکەر پالنی هەیە بۆ بەرهەم هێنان و کە هەڵگری    وەسفی پەیوەندی گشنی و کاڵ

داراییەکە بێت،    دەبێت وەک WE4F و WE4F دامەزرێنەریناسنامەی هاوبەشی   لە شایستە  بەشێک 

  :لەوانە

i.   الیەن لە  چاالیک کە  سایتەکانی  یان  پرۆژە،  پرۆژەی  WE4Fبەرنامە،  لەوانە  دەکرێن،  ەوە کۆمەک 

ییک لە رسوشت.    ژێرخانێیک بەرچاو یان ی  تر فێر
 سایتەکانی

ii. ب کاغەز،  ڕاپۆرت،  خوێندن،  تەکنییک،  گشنی یارمەنی   ، ی بینتر و  دەنگ  بەرهەیم  وکراوە، 
ی
ڵ

سایتەکان/چاالکیەکانی  خزمەتگوزاری، وێب  میدیا،  lnternet راگەیاندنەکانی  زانیاری،  برەودان،   ،

ی دەکرێت؛  WE4F بەرهەیم پەیوەندیەکان کە لە الیەن یان  ەوە دابتر

iii.  کان، کەلوپەلەکان، پێداویستیەکان، و کەرەستەکانی تر کە لەالیەن
ی
ی دەکرێت،  WE4F کاڵ ەوە دابتر

کارەسات   لەوانە ڕزگاربوونی  یان  مرۆن    
یارمەنی لەژێر  کراون  ی  دابتر کەلوپەلەکان  یان  کان 

ی
کاڵ

  بەرنامەکان؛ وە

iv.  جن ر قبوڵە ناونیشانەکە لەگەڵ ناسنامەی WE4F و ناسنامەی داواکارەکە کۆبرن بکرێت.    

v.  الیەن لە  کە  ڕووداوانەی  وەک WE4F ئەو  دەکرێت،  داران   کۆنفرانس،   وە  ڕاهێنان،  خول 

وۆرک شۆپ و کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەکان و چاالکیە گشتییەکانی تر  سیمینار، پێشانگای، پێشانگای،  

پیشاندراوە، وەرگرەکە هاندراوە بۆ ئەوەی بە پێچەوانەوە  ناتوانێت بێت  WE4F ئەگەر ناسنامەی

 ...دا بنی  WE4F دان بە 

   :ان بەم وردەکاریانەی خوارەوەخشتەیەک لەسەر بەرنامەی گەیاندنەک .2

i. بەرنامەکە دەگوازرێتەوە کە داواکارەکە پالنی هەیە بۆ دیاریکردنی لەگەڵ ناسنامەی WE4F؛  



ii.  بەرنامە دیاریکردنی  بۆ  دەهێنێت  بەکاری  داواکارەکە  کە  ماددەیەک  چ  و  نیشانەکردن  جۆری 

    گەیەنراوەکان؛

iii.    شوێنی لە  و  دەدات،  بەرنامەکە  گەیاندنی  نیشانی  داواکارەکە  نمایشدا  ماوەی  لە  کاتێک 

 نیشانەکەش  

iv. ناسنامەی لەگەڵ  بدات  نیشانی  کە  نیە  ئەوە  پالنی  داواکار  کە  دەگوازرێتەوە  بەرنامەیەک   چ 

WE4Fو ،   

v. رەوشەکە بۆ نیشان نەکردنی بەرنامە گەیەنراوەکان.  

، و ڕوونکردنەوەیەک بۆ ئەوەی  WE4F بەخششی لە مەرجەکانی نیشان کردنی هەر داواکاریەک بۆ وەرگرتنی   .3

مەرجەکانی  WE4F بەخششەکە جێبەج   دەبێت داواکارەکە لەوانەیە داوای لێخۆشبوون بکات ئەگەربۆجی  

  :لەوانەیە  نیشان بدەیت

i.  تێیدا کە  دەکات  کەرەستەیەک  یان  بەرنامەیەک  ناوەیک  بێالیەننر  و  سەربەخۆینر  سازشی 

داواکار کەرەستەکانە.  بەرنامەو  نەزاهەی  الیەنێیک  بێالیەنی  یان  ئامانج   سەربەخۆن   پێویستە 

ی ی اتێر ، یان ئامانج  بەرنامە دەستنیشان بکاتWE4F MENA RIH سێی زیاتر بە     ، ئەنجایم کانی

تەکەدەرکەوت
ی
خەڵ الیەنێیک  بۆجی  دەوڵەت  یان   ، بێالیەنی بێالیەنە     نی  گریمانەن   شێوەیەیک  بە 

کە داوای لێخۆشبوون دەستنیشانکردن بەپن ر بابەت یان بڕگەی گەیەنراو، نموونەکانی ماددە بۆی  

 دەکرێت. 

ii.   کاری بە  پێشکەشکار  کە  لێکۆلینەوانەی  و  شیکاری  و  ڕاپۆرت  ئەو  دروسنی  لەسەر  سازشکردن 

نەک  د بێت  خۆی  خودی  ی  هتر پێویستە  دەهێنێت  بەکاری  داتایانەی  ئەو  گشت  واتا  ەهێنێت 

 کەسێیک تر.  ئەمەش پێویسنی بە سەلماندن دەبێت.  

iii.   ی
ی
کاڵ لە  ە  باشێی تایبەت  بەرهەمێیک  یاخود  تایبەت  یەیک 

ی
کاڵ بۆجی  کاتەوە  روونی  داواکار  پێویستە 

تێیک تر 
ی
 ووڵ

iv. کارەکەی پەکدەخات  ە چۆن بەندەکە نیشان دەکات یان  پێویستە داواکارەکە ڕوون بکاتەوە ک 
ی
کاڵ

 لە کرداری بەردەست 

v.  خستنەڕوو   تێچووی گرنگ بکەرەوە یان نابەج   بێت. پێویستە داواکارەکە ڕوونی بکاتەوە کە بۆجی

   .تێچوون بە سوود یان کرداری نابێت

vi. نە بە  یان  یەنی 
ی
کۆمەڵ یان  ناوخۆییەکان  کلتورییە  ستانداردە  پێویستە گۆڕینی  دادەنرێت.  گونجاو 

ئەو  داواکارەکە نیشاندان  بۆجی  کە  دەکاتەوە  ڕوونی  و  پەیوەندیدار  بنچینەی  دەستنیشانکردنی 

 .  نەگونجاو  ستانداردە پێشێل دەکات یان بە پێچەوانەوە

vii.   جێبەجێکراو نێودەوڵەنی  یاسای  داواکارەکە  پێویستە  نێودەوڵەتییەکاندا.  یاسا  لەگەڵ  ملمالنی  

 بە نیشانەكەكە پێشێل کراوی دەستنیشان بکات 

 پالنی نیشانەکاری ڕەچاو دەکات و     WE4F .و
ی

تدا بە شیاون  و ماقوڵ
ی
و پەسەند کردنی هەر داواکاریەیک  لە پێوەری خەڵ

زانیاری سەرەوە وەک پێویست لەخۆدەگرێت و    ردن پێداچوونەوە دەکرێت بۆ دڵنیابوون لەدەرهێنان. پالنی نیشانەک

تەکە،   
ی
پالنی   1داواکاری تێچووی داتای پێشکەشکراو، و جێبەج   کردنی پاشکۆی  لەگەڵ ئامانج  راگەیاندراو لە خەڵ

E .  

ه . ز نیشانەکردن،  پالنی  ئەوا  وەربگرێت،  هاوکاری  نی 
ی
خەڵ داواکارەکە  پەسەندکراو  ئەگەر  دەرماڵەیەیک  جۆرە  ەر 

بۆ  لەخۆدەگرێت   کردنی  جێبەج    و  هاوکاری  ڕێکەوتنی  یان  ی  بەخشنتر لە  بەشێک  بکرێتە  و  ناوەوە  ماوەی  بخرێتە 

ی بکرێت تەکە مەگەر بە پێچەوانەوە دابتر
ی
 .خەڵ

 

 ]کۆتان  بەشی چوارەم [ 



 زانیاری لەسەر پێداچونەوە بۆ پرۆسەی داواکردن   -بڕگەی پێنجەم 

ۆکە  .1  نوسینەوەی بێر
 قۆناغی

بکەن پێشکش  خۆیان  ۆکەی  بێر کە  ئەکەین  شیاوەکان  داواکارە  بانگهێشنی سەرجەم  ئەو  ئێمە  وەالیم  پێوویستە   داواکاریەکە   ،

پرسیارانەی خوارەوە بداتەوە. داواکارەکان پێویستە کە پێشینەی زانیاری خۆیان پێشکەش بکەن بە رێگەی ئۆنالینەوە بۆ ئەوەی  

ین پ لە  کەمێی پرسیارێک پێوەستە  لە بەشی جوارەم خراوەتە روو نیشان بدەن،  وەالیم  شایستە بوون کە  وشە    ٢٥٠ئوانەکانی 

ن نەبێت و لە      .زیاتر نەبێت ٥٧٠کەمێی

د .1 هاوبەشێک  لەگەل  ئەگەر  ڕێکخراو،  و انەوی  رابەرەکە  رێکخراوە  ناوی  تکایە  دەکەیت،  پێشکەش  واکاری 

 .رێکخراوەکانی دیکە رێز بکە

  .ناو نیشانی  نوێگەری دیارکراو ئەگەر بەردەستە .2

 ناونیشانی داواکار  .3

 والنی هاوکاری کەر  . أ

 ئەو والتەی کە بنکەی سەرەیک لێیە  .ب

ۆکەکەی ل  ئەنجام دەدات  .ج  ئەو والتەی کە بێر

 ناو نیشانی هاو بەشی سەرەیک داواکار    .4

  والنی هەوکاری کەر . أ

 ئەو والتەی کە بنکەی سەرەیک لێیە  .ب

ۆکەکەی ل  ئەنجام دەدات ئەو  .ج  والتەی کە بێر

  هەموو ئەو پرسیارانەی کە  رووبەرووی رێکخراوی داواکار دەبنەوە

   مالپەر .5

 سال دەستپێکردنی کار )  داهانی پێشەیک (  .6

  سال هاوکاریکردن )  بەلگەنامە یاسایەکانی تۆمارکردن( .7

  ەزراو ەدام/  رێکخراوەجۆری  .8

 :بۆ سوود و قازانج . أ

  ە ئاماژ   یەتکا  –/ تر    ش  ێڵ/ ئ  ەشهاوب  ۆگایک ەکو )  رە روو ەقازانجە تکایە جۆری کۆمپانیاکە بخئەگەر بۆ   .ب

 ( ەبک

   :قازانج نەویست .ج

ئەگەر سوود و قازانج نەویستە ئەوا ئەگەر هەر سوودێک هەیە بۆ هابەشەکانی دیکە بخەرە روو ، ئەوانەی   .د

 .سوودیان دەوێت

 تکایە دیاریکە  -هیێی  .ه

  :سەرەکیەکانی زانیاری پەیوەندی کردنخالە  .9

  ناوی سیانی  . أ

  ناونیشانی کار .ب

  ژمارەی مۆبایل .ج

 ژمارەی فاکس )ئەگەر هەیە(   .د

  ئیمیەل .ه

 



 

  :زانیاریە الوەکیەکانی زانیاری پەیوەندی کردن .10

  ناوی سیانی  . أ

  ناونیشانی کار .ب

  ژمارەی مۆبایل .ج

 ژمارەی فاکس )ئەگەر هەیە(   .د

  ئیمیەل .ه

 :وردەکاریەکانی رێکخراو .11

  ژمارەی فەرمانبەرە پیاو و ئافرەتە هەمیشەیەکان . أ

  ژمارەی دامەزرێنەرە پیاو و ئافرەتەکان .ب

  و یم   ێ ر ن یرز ەبە پل ن  رەبەو ەڕێب ەیستەد ندامانی ەئژمارەی  .ج

 و یم   ێ ر ن ۆردیب  ەندامانی ئژمارەی   .د

  رێژەی خاوەنداریەنی ئافرەت .ه

  :پەیوەندی ناوچە گرنگەکان .12

  خۆراکئاو و  . أ

   وزە و خۆراک .ب

  خۆراک -وزە –ئاو  .ج

 لە دوو زیاتر نەبێت ، بخەرە روو  چوارەم ۆیپاشکئەو نوێگەریەی لە هەمووی زیاتر لە تۆوە نزیکە لە  تکایە   .13

ژمارەی دروست و تەوای ئەو کڕیارانە بخەرە روو کە بەرهەمەکان یان خزمەتگوزاریەکانی تۆیان بەکارهێناوە لە سال  .14

کریووە تۆیان  خزمەتگوزاری  یان  بەرهەم  راستەوخۆ  کە  کڕیارانەی  ئەو  و   .دامەزراندنەوە،  جوتیار  یان  کڕیارەکانت 

 بەکاربەری خۆراکن، یان ئەو بازرگانانەن کە بەرهەم بە جوتیاران ئەفرۆشن. 

دنەوە) بەکارهێنەرەکان  ژمارەی دروسنی بە کارهێنەرانی بەرهەم یان خزماتگوزاریەکان لە سال دامەزران  پێشکەشکردنی  .15

زیادی کردووە و   کەئەو کەسانەن پێشکەش تاکانەی کە داهاتیان  لە نوێگەری تۆ سودمەند بوون. ئەو  کە بە روونی 

دەتوانن بەرهەیم خزمەتگوزاریەکان دەستەبەر بکەن، یان دەتوان ئەوانەی کە دەتوان خەرجیان پاشەکەوت بکەن بە 

.  نێبکر   یار ید  ەنێو   ن     یکەیەو ێش  ەب  تواننەد  وانەئ  ەک  ییەیەاستڕ   و ەئ  ەمەئهۆی نوێگەری تۆەوە ئەوا بەکارهێنەرن.  

ب  ۆ ب  تیاو یش  ۆ ت  ر ەگەئ کWE4F  ۆ داواکردن    ەی انیبازرگان   و ەئ  انی  راکنۆ خ  یر ەنێکارهەب/ ار یجووت   انی  کانتەار ڕی، 

 کانی ەر ەنکیداب  تواننەد  ن  تا ۆ ک  رانی ەنێکارهەب  شدا،ەو ەئ  ەڵگە. لراکۆ خ  رانی ەنێکارهەب/ ارانیجووت  ەب  شنۆ فر ەد  مەرهەب

ی خ  ندامانی ەبن. ئ  ر ەز ۆ د  راکۆ خ  انیبن    ار یجووت  کانتەر ەنکیداب  ر ەگەبن ئ  ۆ ت  ێ ر
  ان ی  مەرهەب  ەسوود ل  ەک  ارانیجووت  انی

 ە بیتا  ەب  ن  تاۆ ک  یر ەنێکارهەب  کەو   تواننەد  شیی تاۆ ک  یر ەنێکارهەب  رانی ەنکیداب  ا یئا  گرن،ەردەو   تەکیەتگوزار ەخزم
  نی

ه  ارانی ی جووت  ۆ ب   ە ل  ندنەسودم  راکۆ خ  کردنی ەسۆ پر   کانی ەزراو ەدام   انی  کانەگێڵ ک  ەل  کاران ێکر   ن ێبکر   ژمار ەبچوک 

  .(نێ بکر  ژمار ەه ن  تاۆ ک  رانی ەنێکارهەب ەب تێکر ەد ها ەرو ەه تەکییەکار ێنو 

اوە   .16 لە بەرهەم یان خزمەتگوزاریەکانت کە بە نوێگەریەکت بەسێی تا ئێستا چەند تاک بە شێوەی راستەوخۆ  بە تێکرا 

 سود مەند بوون ) هەر بەکەرهێنەرێیک یەکێک لە بەرهەم یان خزمەتگوزاریەکانت(  

چەندیان   .17 کردیە،  خزمەتیان  لە والتان  بەکارهێنەرانەی  ئەو  ژمارەی گشنی  بە  لە  ژمارەیان   ( ئەو والتانەن  دانیشتوی 

)    .رێژەی سەدی دەربرە ئەگەر ژمارەی دروستیان نازانی

 چەندە؟  ەکانئافرەتە بەکارهینەر لە رێژەی گشنی بەکارهێنەرانت لە سەرجەم والتان، ژمارەی  .18

ی داب ڕاستەوخۆ  ێکاریەکەتنو  یا ئا" .19   ."(؟B2B) ەوە  ار ۆشیفر / ەشکەر داب ڕێگەی ەل یان( B2C) ڕیارەکانک  ۆ ب ەکەیتد تر

 ب/ن  "ئایا نورساوی فەریم نوێگەری بەکارهێنەرانت هەیە؟" .20

، . أ بەل  لەوەی    ئەگەر  بەر  هەبێت  گۆرانکاری  بە  پێوسنی  کە  هەیە  بەکارهێنەرانت  پۆلیسیەیک  و  داتا  هیچ  ئایا 

   .لەگەل رێکخراو شێ ر بکرێت؟



،  .ب  ب/ن  "ئایا هیچ داتا و بەلگەنامەیکەت هەیە کە ناو نیشان و زانیاری بەکارهێنەرانی تێدا بێت؟" ئەگەر بەل 

ەکان دەخەنە روو؟ ئایا دەتوانی بەلگەنامەی پالپشتیکەری موشتەری و ئایا داتا و بەلگەنامەکان رەگەزی بەکارهێنەر   .21

ئەگەر بۆ پرۆگرامەکە قەبول کرایت، پێشکەشکردنی    .بەکارهێنەرانت پێشکەش بکەیت، وەک زانیاری پەیوەندیکردن

  .ئەو داتایانە گرنگە، بەل  یان نەخێ ر 

پێش  .22 بێتە  ئاستەنگێک  یان  رێگریەک  هیچ  کە   پێشبینیدەکەیت  پێشکەشکردنی  ئایا  وەک  داتا،  کۆکردنەوەی  لە  ت 

زانیاری کەش  رێژەی فرۆشی  ئاو و وزە، کۆکردنەوەی  پاراستنی  داتا دەربارەی سەرچاوەکانی  ئێستات، کۆکردنەوەی 

یان لەوانەیە( ئەگەربەل  یان لەوانیە، تکایە ئاستەنگ و بەربەستەکان لە چەند دێر    -نەخێ ر   -دابەشکارەکانت، ) بەل  

 (. ەکراو ەن ژمار ەه ەمەئ) .بخەرە روو

هێندراون؟  .23 بەکار  بەکارهێنەرانەوە  الیەن  لە  کە  دەگرێت  خۆ  لە  ژینگەیانە  کاریگەریە  بەشە  لەو  کامە  نوێگەریەکەت 

ی  ی هەموو ئەوانە هەلێ     .ێرە کە دەگونجت ر

  بەکەرهێنانی وزە .1

 (GHG)گازی خانووى شوشەن    دەردان   .2

  بەکارهێنانی ئاو .3

 و هەیە لە الیەن بەکارهێنەرانەوە؟ا، چۆن نوێگەریەکەت کاریگەری لەسەر چۆنیەنی بەکارهێنانی ئ بێت کارهێنانی ئاو بە  ەگەر ئ .24

  زیادکردنی ئاوچۆنیەنی گلدانەوەی . أ

  بەکارهێنانەوەی ئاو بۆ مەببەسنی کشتوکالکردن  .ب

 پەرە دان بە جۆنیەنی بەکارهێنانی ئاو لە رێگەی ئاو دێریەوە    .ج

   چارەسەرکردنی ئاوی سوێر .د

 داران  ریکخراو  .25
 جێبەچیکردنی الیەنی

نەویست . أ ئەکادییم  / قازانج  بەدۆالری :  تر    ەوانی ئ / دامەزراوەی  خەرجیەکان  بودجە،  جێبەجێکردنی  و  سال 

 .[خانەیەک دابنی  کە لەگەل ناگونجێت یان بەردەست نابێتتکایە ژمارەی سفر بۆ هەر . ]ئەمرییک

i.  ژمارە[ بە دۆالر ٢٠٢١سال[ : 

ii. ژمارە[ بە دۆالر  :٢٠٢٠[ 

iii. ژمارە[ بە دۆالر :٢٠١٩[  

iv. ژمارە[ بە دۆالر :٢٠١٨[  

v. ژمارە[ بە دۆالر :٢٠١٧[  

vi. ژمارە[ بە دۆالر :٢٠١٦[  

قا .ب بەز بۆ  فرۆش(  لە  داهات  داهات)  ساالنەی  هەلسەنگاندنی  هەر ]دۆالر.    انچ:  بۆ  سفر  ژمارەی  تکایە 

 .[خانەیەک دابنی  کە لەگەل ناگونجێت یان بەردەست نابێت

i.  ژمارە[ بە دۆالر ٢٠٢١سال[ : 

ii. ژمارە[ بە دۆالر  :٢٠٢٠[ 

iii. ژمارە[ بە دۆالر :٢٠١٩[  

iv. ژمارە[ بە دۆالر :٢٠١٨[  

v. ژمارە[ بە دۆالر :٢٠١٧[  

vi. ژمارە[ بە دۆالر :٢٠١٦[  

پالپشنی   .26 ئێستا  وەرگرتووە؟تا  رێخراوەکەت  یان  نوێگەریەکەت  بۆ  (.    دارایت  /نەخێ ر  
ی

ناوی  )بەڵ تکایە   ، بەل  ئەگەر 

 ، بری پارەکە، بەروار خەشتەی پالپشتیەکە و مەبەستەیک پالپشتیەکە بنوسە  پارەدەرەکان

، ماوەی چەند س  .27 اق دانەمەزراوە، ئایا هاوبەشی ناوەخۆت هەیە؟ ئەگەر بەل  ال هاوبەش  ئەگەر رێکخراوەکەت لە عێر

 بوون؟ 

ئایا نوێگەریەکەت یان چارەسەرەکەت پێویسنی بە هێج بنیات نانەوەیەک هەیە وەک چاالکەیەکانی گەشەی خاک لە  .28

، وردەکاری تەواو لەسەر چاالکیەکان بخەرە روو    .هەر قۆناخێیک ئەنجامدانەوە؟ ئەگەر بەل 



نوێگەریەکەت .29 بازرگانیچارەسەرەکەت/   / ئایا  نیازی    تمۆدێل   یان  دێنێت  هانی بەکار  یاخۆد  وە  هەیە،  بەکارهێنانی 

،  . بەکارهێنانی دەرمانەکانی قرکردنی حەشەرات بە شێوەی رشاندن بە راوستەوخۆ یان ناراستەوخۆ دەدات
ی

ئەگەر بەڵ

 .وردەکاری جۆری دەرمانەکە، پێکهاتەکەی، چری و قۆناخەکانی بەکارهێنانی بخەرە روو

داهاتوودا؟   سال  ش    ەل  ەیبک  اد یتر( ز   وانی ە/ ئ  رز ە/ ق  یر ەرو ە)دادپ  یکەر ەد  نی ە بیتا  یەیارمەس  یبر   تێو ەتەدئایا   .30

  بەل  یان نەخێ ر  . تێناگر  ۆ خ ەل و پالپشنی  نی ەارمی ەمەئ

 

پالپشنی   .31 بۆ  کە  پارەیەی  ئەو  بری  ساتکایە    داران  
ی

ئەمرییک(    ٢٠٢٤،  ٢٠٢٣،  ٢٠٢٢ڵ دۆالری  بخەرە )بە  تەرخانتکردووە 

  [. ێتناب ەردەستب یان ێتناگونج ەگەلل ەک  دابنی   ەیەکخان ەر ه ۆ سفر ب ەیژمار  یەتکا .]روو 

 : ]ژمارە[ بە دۆالر ٢٠٢٢ . أ

 ]ژمارە[ بە دۆالر  :٢٠٢٣ .ب

  ]ژمارە[ بە دۆالر :٢٠٢٤ .ج

 :وەرگرتنی پالپشنی داران  دەست نیشان بکەتکایە شێوازی دلخوازی چۆنیەنی  .32

 خاوەنداریەنی  . أ

(  .ب  قەرز ) بازرگانی

 قەرز و خاوەنداریەنی  .ج

 تێکەل ) قەرزی گۆراو یان هاوشێوە(   .د

 ئەوانی دیکە .ه

، ئایا تۆ وابەستە نیت بە هیچ بابەتێیک یاسنر تایبەت بە بەرهەم یان   .33 ئایا هیچ بەرهەمێیک خۆت هەیە؟ ئەگەر بەل 

  خاوەنداریەک

  

 



ۆکە ٣٥-توانسنی نوێگەری   ٪ نمرەی نوسینی بێر

وەسفی نوێگەری، بەرهەم، خزمەتگوزاری یان چارەسەرەکەت بکە، گواستنەوە و گۆرانکاریەکان دەربارەی ئەو بابەتانە   .1

؟ ج  تۆ جیا دەکاتەوە لە ئۆفەری رکابەرەکانت بۆ موشتەری و بکارهینەری بەرهەمەکانت؟  ی لە   ١٠ئەبێت رێژەی  چتر

    سەدی بەرهەمەکانی تۆ لە یه رکابەرەکانت جیاواز بێت 

پێشکەشکردنی وەالیم رازیکەر وەسفی ئەوە بکات کەوا جۆن بەرهەمەیک تۆ یاریەکە دەگۆرێت و جۆن    پێوەرەکانی هەلسەنگاندن: 

کیلەکان و کاریگەریان لەسەر پاراستنی ئاو  جۆری کاریگەری بەرهەمەکانت لەسەر وە لە بازار لە بەرهەمەکانی دیکە جیادەکرێنەوە

   .و وزە ، وە جۆنیەنی زیادکردنی بەرهەمەکانی خۆراک و بەرهەمەکانی کشتوکال

جۆن ئەو     ئەو ئاستەنگە تەکنەلۆج  و یاسان  و لۆگجسنی و دارایانە چیە کە روو بەروی موشتەریەکانت دەبنەوە؟  .2

ئاو  دەستەبەرکردنی  لە  رێگری  زال    وزە   -ئاستەنگانە   ئاستەنگانە  ئەو  بەسەر  تۆ  پرۆژەکەی  چۆن  دەکەن؟  خۆراک  و 

 ٪( ١٠)  دەبێت؟ 

ئەو ئاستەنگانە بە روونی دیاری بکەو وە  بخەرە روو کە پرۆژەکەت ئاستەنگەکان وزە و ئاو و خۆراک   پێوەرەکانی هەلسەنگاندن: 

  .بخەرە روو

 ٪( ١٠)  کانی تۆ دەکرن  بازاری تۆ: موشتەری یان بەکارهێنەرانت ئەو کەسانەن کە بەرهەمە  .3

  ٪(٢.٥) (اق ێ ر ناو ع  کانی یەکەر ەس ەناوچ ە)ل  و شوێنیان بکە ەکانر ەنێ کارهەب و  سەرکیەکان وەسفی کریارە . أ

ی بۆ گونجان لەگەل پرۆژە نوێەکەت؟  کانتکریارەپێداویستیە سەرەکیەکانی   .ب  ٪( ٢.٥)چتر

،  دەحال حازر  مامەلەی    لەگەل بەرهەمەکانت  ەکانتر ەنێکارهەب  و   کانتکریارەچۆن   .ج ی اتیج  تۆ چیە  گونجێتی سێی

دیاریکراو بازاری  لە  نوێگەریەکت  لەگەل  گونجاندن  ئاستەنگەکانی  کەمکردنوەی  و  گونجاندن  پتەوکردنی   .بۆ 

(٥ )٪ 

روو، ئاستەنگەکانی بەردەم  وەسفێیک ورد و روون بۆ موشتەری و بەکارهێنەرانت و پالنەرەکانیان بخەرە پێوەرەکانی هەلسەنگاندن: 

ناوچەیە   ئەو  ژینگەی  لەگەل  ئەبێت  وەالمەکان   ، روو  بخەرە  بەرهەمەکانت  لەگەل  گونجاندن  خۆ  بۆ  موشتەریەکانت 

 . یەکبگرێتەوە

، وە  ٢٠٢٤یەک بە دوای یەک هەتا سال بن(  یاواز ج  ەگەر )ئ تكايه بەکارهێنەرە تایبەتەکان بر و ئامانجیان دیاری بکە  .4

ۆکەی رازیکەر پێشکەش بکە بۆ پالپشنی ئەو ئامانجانە   ٪( ٥)   .بەشداری ئافرەت و خەلیک هەژار دیاری بکە، بێر

و   بۆچوون  و   کۆکردنەو  خۆدەگرێت،کە  لە  الوازەکان  گروپە  و  ژن  بەشداری  و   تەواوە  زانیاریەکە  هەلسەنگاندن:  پێوەرەکانی 

  . 2024نە دەیان هەزار بەکارهێنەر پێش سال  لە خۆ دەگرێ، ئامانجەکە بۆ ئەوەیە کە بگەیسەرچاوە 



ۆکە. ٣٥  بازرگانی   / داران    توانسنی   ٪ نمرەی نوسینی بێر

 

ل TAM)   شاندار ی ناون   ڕی بازا   ۆی ک .1 ر ع   ە ل   کان ە ٔيامانجدار   ە ناوچ   ە ( 
  ە ر ە ن ێ کاره ە ب   موو ە ه   i e)   ۆ ت   نانی ێداه   ۆ ب  ییە چ   اقدا ێ 

ه   ن ڕ بک   ت ە ک ە م ە ره ە ب   توانن ە د   ە ک   کان ە گونجاو    ی ندە و ەی پ   ە ک   شن ۆ فر یب   توانن ە د   ە ک   کان ە گونجاو   ە م ە ره ە ب   موو ە و 

تکا Y2021)   ستات ێ ئ   ڕی بازا   پشیک  و پشیک   ر ە س ە ل   ە بک   خت ە ج   یە(؟  ر ع  ە ل   ڕ بازا   تام 
بن نی ەب ی تا   ە ب   اق ێ    ۆ ب  یە چ   ی ما ە . 

 ٪(.  ٥) ( ؟  ەرچاو ە ٔيامانجدار )س   ی بازار   پشیک   ۆ ب  ت ە ک ە ش ە بانگ 

ق  باشی   ەب  کانە شەبانگ  : نگاندنەسەڵه  کانی ەر ەو ێپ پشیک  ەرچاو ەب  ر ۆ ز   شانیناون  ڕیبازا  ەی بار ەپاساون.   ەشاراو   ڕیبازا  و 

ڕ رگەو  ر
 . ن  تا ۆ ک  یر ەنێکارهەب دانەس انی انەید ۆ ب ەدراو ێ 

 سا   داهانی   ۆی ک  ە ل   ک ەێ ژ ڕێ چ   .2
ی
؟     ی تگوزار ە / خزم   راک ۆ خ   -  ە وز   -ٔياو    ناکسوش   ەی م ە ره ە ب   م ە ب   دات ە د   شان ی ن   ت ەن ڵ

  اواز ی ج   ی تگوزار ە خزم   ان ی  م ە ره ە ب   ن ی ندە چ   ە ل   ک ێ ک یە   ان ی   ، ە ت ە ک ە کخراو ڕێ  شی ۆ فر   ی ند ە ناو   یک ێ ش ە ب   ە م ە ئ   ا یٔيا 

  ندروسنی ە ت   ە ب   شتا ێ ه   ت ە ک ە کخراو ڕێ   ا یٔيا   ت، ێ نێ به شکست    یە تگوزار ە / خزم   م ە ره ە ب   م ە ئ   ر ە گ ە ؟ ئ   ت ێ کر ە د   ش ە شک ێپ 

 .   ٪( ٥)   کات ە کارد 

و   نی ەیە ه  ەکەکخراو ڕێ  ەک  کێداهات  ەگۆ ج  ند ەچ  ر ەسەل  کاتەد  ش ەشکێپ  وونڕ   یکێسفە و   ەکەداواکار   : نگاندنەسەڵه  کانی ەر ەو ێپ

 . ەکەکخراو ڕێ  وایم ەردەب ۆ نا ب انی ەگرنگ   ەندەچ یتگوزار ەخزم/ مەرهەب ەک  کاتەد کانەشانیناون وونی ڕ  ەب

ه   ن ۆ چ  .3 ر ع   لە   فراوانکردن / رکردن ە و ێ پ   ۆ ب  ەیە پالنتان 
 و   ی ر ە رانس ە س   ە ل   ت ێ و ە ان ەی د  ا ی ٔيا  اق؟ ێ 

ی
بک   ت ڵ   ە ل   ان ی   ن ە فراوان 

 . ٪( ٥) ؟     کان ە کراو ی ار ی د   ە ناوچ 

 . وونڕ  ٔيامانج   ەڵگەل یعیورد و واق فراوانکردنی  : پالنی نگاندنەسەڵه کانی ەر ەو ێپ

  زار ە ه   ان ەی د   ان ی   زاران ە ه   ۆ ب  ت ە ک یە کار ێ نو   ۆ ت  ر ە گ ە ئ   نی ێیە پ   ستت ی و ێ ( پیک ی مر ە ئ   ی الر ۆ د   ە )ب   دان ە پار / نان ێره ە ب ە و   ند ە چ  .4

چ    ەو ە ت ی ز ۆ بد   ن  تا ۆ ک   ی ر ە ن ێ کاره ەب  ه   ن ۆ ؟    یە )تکا  کردن ە ش ە گ   ۆ ب  ست ی و ێ پ   نانی ێ ره ە ب ەو   نانی ێ کاره ەب   ۆ ب  ەیە پالنت 

 %(. ٢.٥( ؟ ) کان یەکار ەورد   ت ێ کر ە د   ە ک   ەی ندە و ە و ئ  ە بد  ە نموون 

  کردن ەشەگ کانی ەگرنگ ەنیەال   رکردنی ەسە. چار ەپار   نانی ێکارهەداواکردن و ب  ەپار   ەیو ەکردنۆ ک ەل  : روونی نگاندنەسەڵه  کانی ەر ەو ێپ

کردنی  ،ەکەمیت  بوونی ەور ەگ  کان،یەرماەس کە)و   (. تێگر ەردەو  کێسفر  ەنمون ۆ ب کردنڕ بازا نها ەکردار؛ ت  باشێی

؟  WE4F  ی ێر پشتگ  ە ب   ە ٔيامانج   م ە ئ   نی ی ن یب   ۆ ب   کان ە ر ۆ ناج   یە شدار ە ب   ان ی و/   ە پار   ۆ ب   یە چ   وانکراوت ەڕ چاو   ەی رچاو ە س  .5

(٢.٥ ..)% 

 دان ە(، پار کانەنیخشەب/ رز ەق/ یر ەرو ە)دادپ  ڵەرماەد  ی(  کانە)ەرچاو ەس  ەل  وونڕ   یکێسف ەو   ەکەداواکار   : نگاندنەسەڵه  کانی ەر ەو ێپ

ٔياست  کاتەد  شەشکێپ  کانەر ۆ ج  ەل  انیو/   ،ۆیخەب و   ،ەیەه  یکار ەورد  یرز ەب  یکێو   یقدەن/ یقدەن  یکیەهاوتا  ر ەه  سفی ەو 

 هاوتاکردن.  سنی یو ێپ  ەل کێشەب کە( و تێبکر  ج   ەبێج ر ەگە)ئ  کاتەد

ٔيا USDs  ە ل   ک ەیە ک یە   ر ە ه   ۆ ب   ت ە ک یە تگوزار ە خزم / م ە ره ە ب   نرجی   ی ا ڕ ک ێ ت .6   ۆ ب  ن ە بد  ە پار   توانن ە د   کان ە ار ڕی ک  ا ی ؟ 

  ب   ر ە گ ە ؟ ئ   ەیە ه   ەک ە ن ڕی ک  دانی ە پار   ە ب   ان یست ی و ێ پ  ان ی  ، ی واو ەت   ە ب   ت ە ک یە تگوزار ە / خزم   ە ک ە م ە ره ە ب 
ی

  دان ە پار   نۆ چ   ، ەڵ

 . ٪( ٥)   ن؟ ە ب ەد ە و ەڕێ ب 

ی داب ەیکەار ڕیک  ەیبنک ەل وونڕ  یکێشتنەیگێت  ەکە: داواکار نگاندنەسەڵه کانی ەر ەو ێپ   ان،یدان ەپار  کانی ۀيامراز  ەب تە بار ەس کاتەد تر

 . تێبکر  ج   ەبێج ر ەگەئ  دان،ەپار  ەیرچاو ە و س ،یتگوزار ەخزم/ ەکەمەرهەب ۆ ب دانەپار  یتوانا



ل   ەی اننام ی ژ   یە تکا  .7 ی داب   ت ە ک یە ت یەرکردا ە س   یم ی ت   ە کورت  ئ   ر ە س ە ل   ەبد   ی کار ە )ورد   ە بک   تر   ، ەن  کارام   زموون، ە باکگراوند، 

 ٪( ٥)(.  کردن ە وان ێ پ  ۆ ب  ت ە ک ە م ی ت   ەن  ٔياماد   شاندانی ین   کان، یە ت ێ ار ی رپرس ە و ب  کان ڕۆڵە 

 . دار یندە و ەیپ  زموونی ەئ  ەڵگەل کانییەکی کنەت ەنیەال  ، ن  دارا  ،بازرگانی  ەل نگەو هاوس واو ەت یمی: تنگاندنەسەڵه کانی ەر ەو ێپ

و    ک ڕێ  یک ەیە و ێ ش  ە ب   ە ک ە رد ۆ ب  ا ی ٔيا ، ەیە ه  کت ێرد ۆ ب   ا ی)ٔيا  ە بک  ش ە شک ێ پ  ت ە ک یە انڕ حوکم  ل ێ د ۆ م  ر ە س ە ل  ی کار ە ورد   یە تکا  .8

از ێل   ا یٔيا   ، ە و ە ت ێ ب ەد ۆ ک   ک ێ پ  %(. 5( ؟ ) شکردن ی و ئ   بردن ەو ەڕێ ب   ریک ە ئ   وان ێ ن   ە ل   ەیە ه   ی کێی

 . ندروستەت  انی ڕ حوکم کانی ەتوخم ەیگەڵ: بنگاندنەسەڵه کانی ەر ەو ێپ



ۆکە. ٪    ٣٠  -ESG/ ێنی کاربەرنامە و بەردەوام     نمرەی نوسینی بێر

  ە ک   ەی و ە ل   ابوون ین ڵ د   ۆ ب   رکردن، ە روب ە س ێب   ۆ ب  ەیە ه   ان ی پالن   ان ی   ، ە داو   نجامت ە ئ   ۆ ت  ە ک   ەیە ه   ک ێ کخستنڕێ   چ ی ه   ا یٔيا  .1

ب کان ە )   ی کار ێ نو  ی ە رد ە (  ب   انی و/   ستی ه   کان ەالواز   ە گرووپ   ۆ گونجاون    توانن ە د   ە کخستنان ڕێ   ە ر ۆ ج   م ە )ئ   کان ە ژار ە و 

  ی اواز ی ج   یە تکا هتد؛    ی ند ەو ەی پ   کانی ڵە نا ە ک  دان، ە پار   پالنی / ت ەب ی تا   نرجی   ت، ێ بگر   ۆ خ ە ل   ر ە س ە چار / م ە ره ە ب   ی ند ە تم ەب ی تا 

 ٪(.  ٥)   ت ەی بک   داهاتوودا جی   ە ل   ەیە پالنت ه و   ە کردوو   ت ێ ج ە ب ێ ج   ابردوودا ڕ   ە ل   ە ک   ەیشتان   و ە ئ  وان ێ ن   ە ل   ە بک 

ی ەیگ یتوانا ادکردنی یز  ۆ پالن ب انی او ێر گەڵه  و ورد و پوخنی  وونڕ  یکردار  ەکەداواکار  : نگاندنەسەڵه کانی ەر ەو ێپ   ی توانا  انیو/  شتی

داواکار کانە الواز   انی  کانەژار ەه  ەگرووپ  نیەال ەل  ەکەنانێداه ی ەیگێت  ەل  نەخەد  یر ەد  ەکە.    ەڕە باو / رمۆ ن  نۆ چ  ەیربار ەد  شتی

ی ەیگ  کان،ییەکولتوور  ڕ ۆ / و ک  ەب  شتی
 سەد  کانی ەواز ێو ش  کان،ەسامان  ر ەسەب  کردنۆڵنێی

ی
 مەئ   ۆیه  ە تێبب  ەیەوانەل  اردانڕیو ب  ت ەڵ

 . ەو ەکاتەبچووک د ەانییشاۆ ب و ەئ  نۆ چ انەی کییەکار ێنو  ەو  ،ەانیی شاۆ ب

  کردن یشدار ە ب   ان ی  ە و ە ژوور ە چوون   ە ل  ە و ە بن ە د   کان ە الواز   ان ی  کان ە ژار ە ه   ە گرووپ   ی وو ەڕ ووب ڕ   ەی ستان ە رب ە ب  و ەئ   باسکردنی  .2

  کان ە الواز  ە گرووپ  کردنی ەڵ ک ێ ت ۆ پالن ب  ان ی ە او ێر رگە و  ە ک  ە بک  کان ییە ر ە شخ ێ ستپ ە د / ک ێ کردار  ر ە ه  ە باس ل  یە . تکاڕ بازا  ە ل 

ی ه   ەل  ر
  ە ک   ەیشتان   و ەئ  وان ێ ن  ە ل   ە بک   ی اواز ی ج   یە )تکا ن  تاۆ ک   ی ر ە ن ێ کاره ە ب   ان ی  ار ڕی ک  ر،ە نک ی داب   ک ە و   ان ی و/  ت ە ک ە کار   ی ێ 

 %(. ٥( )ت ەی بک   داهاتوودا جی   ە ل   ەیە و پالنت ه  ە کردوو   ت ێ ج ە ب ێ ج   ابردوودا ڕ   ە ل 

داواکار نگاندنەسەڵه  کانی ەر ەو ێپ کردار   کانەستەربەب  ەل  ەیەه  وونی ڕ   یکێشتنەیگێت  ەکە:  گ  وونڕ   یو  ورد  ب  انی  ەاو ێر و    ۆ پالن 

داواکار کانەالواز   انی  کانەژار ەه  ەگرووپ  کردنی ەڵکێت  ادکردنی یز  ی ەیگێت  ەل  نەخەد  یر ەد  ە کە.    ەڕە باو / رمۆ ن  نۆ چ  ەیربار ەد  شتی

ی ەیگ  کان،ییەکولتوور  ڕ ۆ / و ک  ەب  شتی
 سەد  کانی ەواز ێو ش  کان،ەسامان  ر ەسەب  کردنۆڵنێی

ی
 مەئ   ۆیه  ە تێبب  ەیەوانەل  اردانڕیو ب  ت ەڵ

 . ەو ەکاتەبچووک د ەانییشاۆ ب و ەئ  نۆ چ انەی کییەکار ێنو  ەو  ،ەانیی شاۆ ب

  ر ە ه   ە باس ل   یە . تکا ڕ بازا   ە ل   کردن یشدار ە ب   ان ی   ە و ە ناو   ە چوون   ە ل   ە و ە بن ە ژنان د   ی وو ەڕ ووب ڕ   ەی ستان ە رب ە ب   و ەئ   باسکردنی  .3

ب   ان ی  ە او ێر رگە و   ە ک   ە بک   کان ییە ر ە شخ ێستپ ە د / ک ێ کردار  ه   کردنی ەڵ ک ێ ت   ۆ پالن  ی ه   ە ل   ەیە ژنان  ر
  ک ە و   ان یو/   ت ە ک ە کار   ی ێ 

و    ە کردوو   ت ێ ج ە ب ێ ج   ابردوودا ڕ   ە ل   ە ک   ەی و ە ئ   وان ێ ن  ە ل   ە بک   ی اواز ی ج   یە )تکا  ن  تاۆ ک   ی ر ە ن ێ کاره ە ب   ان ی   ار ڕی ک  ر، ە نک ی داب 

 %(. ٢.٥(. )ت ەی بک   داهاتوودا جی   ە ل   ەیە پالنت ه 

کردار   کانەستەربەب  ەل  ەیەه  وونی ڕ   یکێشتنەیگێ ت  ەکەداواکار   : نگاندنەسەڵه  کانی ەر ەو ێپ و    وونڕ   یو  ورد    ۆ ب  ەداناو   انیوونڕ و 

ی ەیگێت  ەل  نەخەد   یر ەد  ەکەژنان. داواکار   بوونی ەڵکێ ت  ادکردنی یز  ی ەیگ  کان،ییەکولتوور   ەڕەباو / رمۆ ن  نۆ چ  ەی ربار ەد   شتی / و    ەب  شتی

ڕ ۆ ک
 سەد  کانی ە واز ێو ش کان،ەسامان ر ەسەب کردنۆڵنێی

ی
 نۆ چ انەیکییەکار ێنو  ەو  ،ەانییشاۆ ب مەئ  ۆیه ەتێبب ەیەوانەل  اردانڕیو ب تەڵ

 . ەو ەکاتەبچووک د ەانیی شاۆ ب و ەئ 

ه   ان ی  ، ە کردوو   ت ێ ج ە ب ێج   ۆ ت   ە ک   ەیە ه   ک ێ کخستن ڕێ   چ ی ه   ا یٔيا  .4 (  کان ە)   ی کار ێ نو   ە ک   ەی و ە ل   ابوون ی ن ڵ د   ۆ ب  ەیە پالنتان 

ی ە ردە ب  ب   ان ی و/   ستی )ئ   ۆ گونجاون    نرخکردنی   ر، ە س ە چار / م ە ره ە ب   ی ندە تم ە ب یتا   توانن ە د   ە کخستنان ڕێ   ە ر ۆ ج   م ە ژنان 

هتد;(    کان ە دروستکراو   یە ندە و ەی پ   ڵە نا ە ک   ، ن  دارا   پالنی / ت ە ب ی تا    ە ل   ە ک   ەی شتان   و ەئ   وان ێ ن   ە ل   ە بک   ی اواز ی ج   یە تکاو 

 %(. ٥)   ت ەی بک   داهاتوودا جی   ە ل   ەیە پالنت ه و   ە کردوو   ت ێ ج ە ب ێ ج   ابردوودا ڕ 

ی ەیگ  یتوانا ادکردنی یز  ۆ پالن ب انی او ێر گەڵه  و پوخنی  وونڕ و ورد و  وونڕ  یکردار   ە کەداواکار  : نگاندنەسەڵه کانی ەر ەو ێپ  ان یو/   شتی

داواکار ەداناو   ە و ەژنان  نیەال ە ل  نانێداه  یتوانا ی ەیگێت  ەل   نەخەد  یر ەد  ەکە.    کان، ییەکولتوور   ەڕە باو / رمۆ ن  نۆ چ  ەی ربار ەد  شتی

ی ەیگ ک  ەب  شتی و  ڕ ۆ / 
ش  کان،ەسامان  ر ەسەب  کردن ۆڵنێی  سە د  کانی ەواز ێو 

ی
ب  تەڵ   ە و   ،ەانیی شاۆ ب  مەئ   ۆیه  ەتێبب  ەیەوانەل  اردانڕیو 

 . ەو ەکاتەبچووک د ەانییشاۆ ب و ەئ  نۆ چ انەی کییەکار ێنو 



پالن   ە شاراو   ان ی   ست ە رد ە ب   ئەرێنی   ەن  نگ ی ژ   ی ر ە گ ی کار   سفی ە و  .5   نی ێ ر ە ئ   ەن  نگ ی ژ   ی ر ە گ ی کار   یر ە و ێ پ   ۆ ب  ە بک   ت ە ک ە و 

 %(. ٢.٥. ) ت ە ک یە کار ێ نو 

 

داواکار هنگاندنەسەڵه  کانی ەر ەو ێپ ی هەب  یار یشۆ :   فراوانکردنی   انی  وامبوونەردەب  ۆ ب  کانەواز ێو ش  نی ێر ەئ   یر ە گیکار   ەل  ەیەه  یێ ر

 . یەر ەگی کار   مەئ 

نموونە )  ت ە ک ە نکردن ی داب   ەی ێر زنج   ر ە س   ە ل   ە بک   ت ە ک ە نان ێ داه   ەی شاراو   ان ی   ست ە رد ە ب   نەرێنی   ەن  نگ یژ   سفی ە و  .6   ە ل   بۆ 

ب ان ی ژ   ن  تا ۆ ک   ۆ ب  شکردن ە داب   ۆ ب  نان ێ مه ە ره ە ب   ۆ ب  ە و ە نکردن ی داب    ە سامان   بردنی ە و ەڕێ ب   ە ب   ست ە و ەی پ   نی ە ب یتا ە(, 

ل کان یەرسوشت  ب   ە وان ە ,  و  چ ن  رۆ گ یۆ ٔياو,  و  ه شێی ێ پ   ان ی )  ۆ ب   ەیە ه   ازت ین   ۆ ت  ن ۆ ,  و    ستا ێ ئ   کانی یە نێ ر ە ن   یە ترس ە م   ر ە ( 

ک  نمون ٢٥)   ەو ە ت ەی بک   مە داهاتوو  چار گر ە ن ێ و   یک ەیە ٪(.    ۆی ه   ە ت ێبب   ەیەوان ە ل   لمان ی با ۆ م   ی ر ۆ خ   نی ێ مپ ە پ   ی ر ە س ە: 

او ێ ه ە کارن ە ب   ر، ە د ە ب ە اد ڕ   ە ل   ە ادی ز   نانی ێ کاره ەب  م   ی ێی م ت ی گ ی ت ی ٔياو.  ی ێ زر ە دام   ڵ تا ی ج ی د   ی ٔياو   ی تر ە :  چاود   تی   ی ر ێ و 

بک   نانی ێ کاره ەب  تکا دا ی راست   کانی   ە ل   ە ٔياو    ە نگ ی ژ   ە ب   ە ک   یک ە ر ە س   ی تگوزار ە خزم / م ە ره ە ب   ی ا ەڕ ر ە س   ە ک   ە بد  رنج ە س   یە . 

 ب   ت، ێ ب   ە ستان ۆ د 
ی
او ی و ە ن   یە نێ ر ە ن   یە ر ە گ یکار   م ەڵ  بدات.   وو ڕ   ت ێ کر ە د   ەن  و ە سان ە ح   کانی ە سێی

ٔياگا  : نگاندنەسەڵه  کانی ەر ەو ێپ  هەب  ن  داواکار 
ی ک  نی ێر ەن  یر ەگیکار   ەل  ەیەه  یێ ر   خواسنی   انی  نانێاهڕ   ەکەکخراو ڕێ.  ەو ەمکردنەو 

 . داتەد شانیپ ەن  نگیژ  خرانی  یر ەگیکار   یر ەگەئ   بازرگانی  ەل کێشتنەیگێت ەک  ۆیخ نی ێشو  ەل کانەکردار   دانانی  ۆ ب ەیەه

ه   ش ە ک   یک یە ترس ە م   ر ە ه   سفی ە و  .7 چ   ن   ە ه   ت ە ک ە نان ێ داه   ەیە وان ە ل   ە ک   ە بک   وا ە و  ه   ن ۆ و    وان ەئ   ەی و ە ئ   ۆ ب   ەیە پالنت 

  ەیە وان ە ل   وا ە و ه   ش ە ک   کانی ییە ترس ە ٪( ؟ م ٢٥)  ت ەی ک ە دروست د   وا ە و ه   ش ە ک   ی اگر ۆڕ خ   ن ۆ و چ   ت ەی بک   ر ەس ە چار 

  توانن ەد   کان ە ر ە نک ی داب   ان یو/   ، ن  تا ۆ ک   رانی ە ن ێ کاره ە ب / اران ڕیک  ت، ە ک ە کخراو ڕێ   ە ک   وا ە و ه   ش ە ک   کانی ە گرفت   ۆی ه   ە ت ێ بب

 سا ە وشک   ە ل   ت ێ ب   نی ی بر   ەیە وان ە ل   ە ان ی ترس ە م   م ە ئ   ە و ە ببن   ی وو ەڕ ووب ڕ 
ی

بار   ، ڵ   ۆ ب   ریم ە گ   ل ۆ پ ە )ش   ر ۆ ز   نر رم ە گ   ی الفاو، 

ب ەنموون  هتد.(    رما ە گ   کانی ە پل   ەی و ە رزبوون ە (،  :  بپشکنی   https  ت ی توان ە د   اتر ی ز   ی کار ەورد   ۆ ب   –و 

/ /www.climatelinksorg/resources/climate-risk-Screening-and-management-tools . 

ٔياگا  : نگاندنەسەڵه  کانی ەر ەو ێپ  هەب  ن  داواکار 
ی ک  نی ێر ەن  یر ەگیکار   ەل  ەیەه  یێ ر   خواسنی   انی  نانێاهڕ   ەکەکخراو ڕێ.  ەو ەمکردنەو 

 . داتەد شانیپ ەن  نگیژ  خرانی  یر ەگیکار   یر ەگەئ   بازرگانی  ەل کێشتنەیگێت ەک  ۆیخ نی ێشو  ەل کانەکردار   دانانی  ۆ ب ەیەه

 %(. ٢.٥)   ؟ وایم ە ردە ب   ە ب   کانت ەن یۆ راس ە پ ۆ ئ   بردنی ە و ەڕێ ب   ۆ ب  ە ست ی و ێ پ  ان ی   ت ێ کارد ە ب   ک ێ ش ە هاوب   ە ر ۆ چ ج  .8

 ەی کیەند ەو ەیپ  ەو   ،نی یە ستیو ێپ  ەک  ەیانیشەهاوب  و ەئ   یر ۆ ج   ەل  ەکردوو   یکار ەوورد  وونڕ   ەکەداواکار   : نگاندنەسەڵه  کانی ەر ەو ێپ

 . ەیکەکردنەشەو گ وایم ەردەب ۆ ب

 و و   پت ێ نس ۆ ک   نی ی ب ێ : ت نی ی ب ێت 
ی
 . کێی یە   ی دژ   ک ە ن   نگاندن، ە س ەڵ ه   کانی ە ر ە و ێ پ   ی دژ   ە ل   ت ێ ێی ێ نگە س ە د ەڵ ه   واو ە ت   ی ار یشن ێ پ  کانی ە م ەڵ

 . واو ە ت   ی ار یشن ێ پ  ناغی ۆ ق  .2

ۆکەی نورساو   شکردنی ەشکێپ یدوا  تەواوی  شکردنی ەشکێ پ ۆ ب نێکر ەد شتێ ( بانگه20)~ کراو  ی ار ید  داواکارانی  ەل کەیە ژمار  ،بێر

ی داب  کانە نگاندنەسەڵه  ەک  ەیەو ەئ   سنی ەبەم  واو ەت  یار یشنێ . پەڵەکانیانز ۆ پۆ پر    ە و ەکردنێنو   ەیربار ەد  ڵقو   یار یزان  ەڵگەبکات ل  تر

  ها ە رو ە . ه واو ەت یار ی شنێپ ناغی ۆ ق ەل ەو ەنێبکر  ەدووبار  ەیەوانەل نێپررس ەد پتێنسۆ ک  نی یب ێت ناغی ۆ ق ەل ەک  ەیارانیپرس و ەئ  موو ەه

و   ەستیو ێپ  داواکار 
ی
  ەڵەکان ز ۆ پۆ پر تەواوی  (،  2  ۆی پاشک  ە وان ڕ ب )  واو ەت  یار ی شنێپ  ناغی ۆ ق  ەل  ەو ەبدات  ەادیز   یار ی پرس  یم ەڵ

 ها ەرو ەه  RAB  ر ەسەل  وام ەردەب  دانی ێ پەشەو گ  ، ەنگیژ   ،ەوە لەسەر بنەمای ڕەگەز انۆڕ پسپ  نیەال ە ل  تێکر ەدەی بۆ  و ەداچوونێپ

ل ی داب  ەبودجخەرجیەکان   و    ەبودج  ەڕەی پ  ەک  تێکر ە د  کانەداواکار   ەداوا   WE4F.  ابردوو ڕ   یداەئ   ەیرچاو ەس  ە و   ن،ەبک  تر



MENA RIH   ل  یفا  ر ەه  ەیو ەتکردنڕە  مافی  WE4F MENA RIH   تووش   ەک  کەیەمادد  انی  کێلیفا  ر ەه  ەیو ەتکردنڕە  مافی

داوا   ەک نەبک ش ەشکێپ  ەیەمادد و ەئ  کانەشاراو  ەداواکار  ر ەگ ەئ  ش،ەو ەئ  یاەڕ ر ە. سمانەکەمەستیس ۆ ب تێب خشەانبیز  انی تێب

 . تێناکر  مار ۆ ت انی  ەو ەداچوونێپ ەماددان ەر ۆ ج مەئ  ،ەکراو ەن

 

  داێیت  ە ک  کێر ەنێداه  ر ەو ه  کێم یث  ر ەه  ۆ ب  نێکر ەدروست د  کانە کراو یار ید  ەار یپرس  یماەبن  ر ەسەل  واو ەت  کانی ەکراو ەستەرجەب

توانا1:  لۆ پ  ش    ۆ ب  نێکر ەد  شەداب  کانەار یپرس.  تێکر ەد  ۆ گفتوگ کارب2  نان؛ێداه  ی(  ب  ەرنامە(   ەل  ESG/ وامبوونەردەو 

 و  وتنی ەرکەد انی دانێپەر ەپ
ی
 . ڕوونکراوە یار یپرس  ۆ ب 2 ۆیپاشک ەوانڕ . ببوونەندیز ەب ن  دارا / بازرگانی ( 3؛ و تڵ

WE4F  ی ەڵه  ەیەوانەل  خ  ۆ ب  تێر ێێ 
ی
داواکاران,    ەڵگەل  ۆ گفتوگ  نجامدانی ە ئ   ن   ەب  کانییە تاەر ەس  ەرنامەکارب  یماەبن  ر ەسەل  تکردنەڵ

بWE4F  ەی بژارد  ەب  نها ەت  ەب  ۆ گفتوگ  نجامدانی ەئ   مافی   WE4F  ەندەرچەه   ر ەه  ەک  نێکر ەد  یژگار ۆ ٔيام  کانەداواکار   ۆیە. 

 . تێ دابێت ەیکەکراو ەستەرجەب نیێی باش ەستیو ێپ  ن  تاەر ەس یکەیەرنامەکارب

 . یۆن  دڤی   نی یۆز ەڤ ل ەت   وتنی ە ک ێ چاوپ  نگاندنی ە س ەڵ ه   ناغی ۆ ق  .3

  کداێوتنەکێچاوپ  ەل  کردنیشدار ەب  ۆ ب  نێکر ەد  شتێ( بانگه32  ەیکینز   اند؛ەڕ پێت  ن  تاەر ەس  ەی شاش  ەیوانە)ئ   کانییەتا ۆ ک  شێپ

ئ   WE4F RIH  ەڵگەل  تەخزم  شنەینتێز یپر   شتنی یدان  کەو و   تێدر ەد  نجامەئ   ە و ەفرانسۆ کیۆ دڤی   ەیگڕێ  ەل  RAB  ندامانی ەو 

ئ   مەک  النی   ۆ ب  کاتەد نو   سەک  6  ەل  اتر یز   RAB  ندایم ە دوو  چاوپ نەبک  کێکخراو ڕێ/ ا یمپانۆ ک  نی یەرا ەنێناتوانن   ە کەوتنەکێ. 

پرس  شنەینتێز یپر   شتنی یدان پر تێنیەبخا  ێ ر کاتژم  کیە  تێکر ەد  وانەڕ و چاو   ەکەداواکار   ۆ ب  تێگر ەد  ۆ خەل  ار یو   ەکەشنەینتێز ی. 

ل  ر ۆ ز   یکێچاوخشاندن   ەستیو ێپ د  ەب  کێتەرفەد  ،ەو ەتێبگر   ەو ەکخراو ڕێ/    ا یمپانۆ ک  ەل  نانێداه  ەیبار   ە جوان   ۆ ب  داتەداواکاران 

اون،ێناس   ەو ەکانە و ەداچوونێپ  نیەال   ەل  ەک  کانیەالواز   رکردنی ەسەچار    ی توانا  رانەدادو   ەک  تێد  Q&A  یکێشتنیدان  یدوا  ەو ب  ێی

 و   لماندنی ەس
ی
  ەی و ەل  ابوونینڵد  ۆ ب  نێکر ەد  ەو ەداچونێ پ  ن  تاۆ ک  کانی ەرنامەب  موو ەه  ش،ەو ەئ   یاەڕ ر ەس  ز ەب  / یکار ێنو   ۆ ب  کانەمەڵ

 .WE4F ەیرنامەب ەل ESG کانی یەستیو ێپ ەک

ی ف   ردانی ە س  .4  . کار ێ نو   ی کار   نی ێ شو   ۆ ب  یک ی ێر

ی پشکن ناغی ۆ ق مەکیە  ەیاسپاردڕ  یماەبن ر ەسەو ل کراودا،یار ید یکێتڵەحا ند ەچ ەل  تێبدر  نجامەئ  تیسا  کانی ەردانەس ەیەوانەل ،تر

ئ کانەکردار   کردنی یر ێ چاود   ۆ ب  بازرگانی   نی ێشو   انی  رانەنێ داه  نانی ێمهەرهەب  یٔياسانکار   ۆ ب و   ەو ەوونکردنڕ   ٔيامانج    ەردانەس  مە. 

ی داب  ەکەتی سا  ردانی ەس  ۆ ب  کردنۀياماد  ۆ گونجاو ب  یکێکات  ەکەر ەنێ. داهەرنامەب  یبوو وون  نی یە ال   شتنی ەیگێت  ەستیو ێو پ  تێکر ەد  تر

ی ەیستگەد  کات ەد ۆ ب  ن  ٔياسانکار ها ەرو ەو ه ەکەتی سا ۆ هاب بدات ب یمیت ەب شتی

 

 

 

 

 

]کۆتان  بەشی پێنجەم [ 



ت و زانیاری ئیداری   -بڕگەی شەشەم   
ی
 خەڵ

ی بێت و  پەیماننامەکانی تری   تانەی کە لەڕێگەی ئەم بانگەوازەوە کراون بۆ نوێکردنەوەکان لەوانەیە لەشێوەی بەخشتر
ی
ئەو خەڵ

ت، بەپشت  
ی
ی بەرسوشنی رێکخراوە پێشکەشکارەکان و پێشنیارەکانخەڵ نی گونجاو  WE4F MENA RIH .بەستی

ی
ی خەڵ ئامێ ر

تەکە ، 
ی
لەوانەیە زانیاری   WE4F MENA RIHدیاری دەکات بۆ ئەو دەستنیشانکراوانەی کە لە ئەنجایم ئەم داواکاریە. پێش خەڵ

تەکە
ی
 .زیاتر پێشکەش بکات کە پێویست بێت بۆ جێبەجێکردنی خەڵ

ی   .1  تایبەتمەندی ڕۆشنبێر

و گەشەسە WE4F ئامانج   توێژینەوە  گونجاو ئاسانکردنی  بازرگانی  شاراوەی  بە شێوەیەیک  و  داهێنان  هۆی  دەبێتە  کە  ندنە 

ی لە زانیاری رسوشنی زانیاریدەرەکان ،   کار لەگەڵ ڕێکخراوەکان دەکات بۆ   WE4F MENA RIHچارەسەریان دەکات. تێگەیشتی

ت  .پاراستنی زانیارییە فکریەکان
ی
ی کە کارپێکراون بۆ خەڵ ەکانی گرێبەستەکان بەندە بە بەندەکانی بەندەکانی خاوەندارێنی ڕۆشنبێر

 .(http://transition.usaid.gov/policy/ads/300/aidar.pdf ) ئێف منا ڕی    چ فار پاشکۆ )ئایدار( لە 4وەی 

، ڕێکخراوی قازانج نەویست یان کۆمپانیای بازرگانی بچووکە، بڕگەی فار   ی تەکە زانکۆ و کۆلێ ر
ی
و بڕگەی    11-52.227کاتێک خەڵ

فار    14-52.227فار   بڕگەی  گەورەیە،  بازرگانی  کۆمپانیایەیک  بەخششەکە  کاتێک  دەکرێت.  جێبەج      14-52.227جێبەج   

بگرێتەوە   WE4F MENA RIH   .دەکرێت دوور  بڕگەی  گرێبەسنی   .16-52.227لەوانەیە  لە  زیادە  بەرواری  مەرجەکانی 

 :(IP) بەکاردێنێت بۆ کێشەی خاوەندارێنی فکری ئەم رێنماییانەی خوارەوە WE4F MENA RIH .ئەنجام ئەگەر گونجاو بێت

و گواستنەوەی   .1 تەکنەلۆجیا،  دی، گەشەپێدانی  ئەی  ئێس  یو  توێژینەوەی کۆمەککراوی  لەوانە  پیتێنت،  پەرەسەندنی 

 تەکنەلۆجیا بۆ بازرگانیکردن یان دابەشکردنی تر؛ 

 .دروستکردن و دەرماڵەی ماتریاڵ و نیشانەکانی مافی کراوی  .2

ی  .3  مامەڵەکردنی ئەو زانیاریانەی نهێنی بازرگانتر

17U.S.C. 101, 105  

17305 -U.S.C. 301   

22CFR Part 226  

35212-U.S.C. 100  

37CFR    بچووکەوە لە ژێر  , ماف بۆ بە رهەمهێنانەکان کە  401بەشی  . گرەننی لەالیەن کۆمپانیای قازانج نەویست و بازرگانی

 727بەشی  –ئایدار سوبچاپتەری نی  (جێبەجێکردنی یاسای بەیه دۆڵ) .کەوتننامەکانی کۆمپانیاحکومەت و گرێبەستەکان و ڕێ

 

 ناونیشان و مافەکان لە موڵکدا  . أ 

لەکانی دانوستاندا، پێویستە داواکارەکان دەستنیشانی بکەن کە ناونیشانی هەموو جۆرە موڵکەکان لە کوێوە بۆ چاالکیەکانی ئاو و  

خۆراک   بۆ  بازرگانیکردنیانوزە  هەوڵەکانی  بۆ  گرنگن  ئایا  اون،  هێێی ئایا  WE4F MENA RIH .بەدەست  کە  دەکات  دیاری 

ت کردن
ی
  .ناونیشان بۆ موڵک دەمێنێتەوە لەگەڵ داواکارەکان بۆ ماوەیەیک دیاریکراو بۆ دانوستانکردن پێش خەڵ

 ڕاپۆرتکردنی مەرجەکان  .2

کانی   لە  دیاریکراو  راپۆرنی  گەیەنراوانەی  مەرجەکانی  ئەم  پێشبینی  داواکارەکان  پێویستە  دەکرێت.   دیاری  تدا 
ی
خەڵ دانوستانی 

 .خوارەوە بکەن بۆ نیشاندانی پێشکەوتن و سەرکەوتنی پڕۆژەکە

 پالنی چاودێری و هەڵسەنگاندنی ورد، لەگەڵ کانی چاوەڕوانکراو بۆ تەواوبوون   . أ



نە وردەکارن  دەستکەوتە تەکنییک و بەرنامەییەکان دەکات   .ب
ی
 ڕاپۆرنی پێشڤەچوونی نیمچەساڵ

 کۆتان   .ج
  پیشاندانی ئاشکرای سەلماندنی ئە پرنسیپانەی کە لە پێشنیاری ڕەسەندا باسکراوە و وەک بەشێک لە ڕاپۆرنی

دۆکیومێنتەکە بکرێت، لەوانە دۆکیومێننی ورد بۆ کاری تەکنییک ئەنجام بدرێ و سەرکەوتن و وانەکان کە لە پڕۆژەکەوە  

   .فێ ر بوون

وکراوەکان لە پێداچوونەوەی ئەدەبیانە ، بەرجەستەکراوەکانی تۆمارکردن و هتد .د
ی
وکردنەوەی زانیاری لە ڕێگەی بڵ

ی
 ...بڵ

تەکان 
ی
 :بەرپرسیار بن لەو چاالیک و دۆکیومێنتانەی خوارەوە لە ماوەی بەرنامەکەداجگەلەوەش پێدەچێت خەڵ

ئەو   . أ بەپن ر  خول  ڕاپۆرنی  ناردنی  و   ، کۆتان  هەڵسەنگاندنێیک  و  پێشکەوتن  بۆ  بەردەوام  هەڵسەنگاندنی  ئەنجامدانی 

تەکەدا دیاری کراوە؛
ی
 مەرجانەی کە لە خەڵ

 پێشکەوتن و ئەنجامەکانی پرۆژە  پوختەی ئاو و وزە بۆ هاوبەشەکانی خۆراک لەسەر  .ب

  هاوکاریکردن لەگەڵ ئاو و وزە بۆ هاوبەشەکانی خۆراک بۆ ئاسانکردنی هەڵسەنگاندنی بەرنامە توندەکان؛ .ج

 .پاراستنی پەیوەندی لەگەڵ کلیل ئاو و وزە بۆ کارمەندانی خۆراک .د

 .ڕووداوەکان لە ساڵێکدا/WE4F چاالیک پەیوەندیدار بە 2ئامادەبوون تا  .ه

راپۆرتدان لەسەر پێشکەوتن لەگەڵ پالنەکانی   .و ت تەرخانکراو بۆ 
ی
پارەیەک بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ ڕێکخەرانی وڵ مانگانە 

 پەیوەندیدار. ئەنجایم رێککەوتن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]کۆتان  بەشی شەشەم [ 



 پاشکۆکان   -بڕگەی حەوتەم   

 قۆناغی پێشنیار(.  – ٢پێوەرەکانی پڕکردنەوەی تەواو )قۆناغی   -١پاشکۆی 

دوای پێشکەشکردنی تێبینی کۆنسێپت، ژمارەیەیک دیاریکراو لە داواکاران بانگهێشت دەکرێن بۆ پێشکەشکردنی پێشنیارێیک تەواو. 

ی بکات لەگەڵ زانیاری قوڵ دەربارەی نوێکردنەوە هەندێک پرسیار   پێشنیاری تەواو مەبەسنی ئەوەیە کە هەڵسەنگاندنەکان دابتر

لە قۆناغی پێشنیاری تەواودا دووبارە دەبنەوە کە داوا لە داواکارەکان دەکرێت لە    کە لە قۆناغی  تێبینی کۆنسێپت دا دەپررسێن 

ی بکەن ئەگەر پێویست   یم تێبینی چەمکەکە دابتر
ی
م بدەنەوە و زانیاری زیادە لە دەرەوەی وەڵ

ی
قۆناغی پرۆپۆزەلکردنی تەواودا وەڵ

لە   بکەن  کۆنی  دەتوانن  داواکاران  داواکار بێت.  پێویستە  هەروەها  بوو.  پێویست  ئەگەر  کۆنسێپتیان  تێبینی  بەرجەستەکراوی 

ی بکەن.  یم پرسیاری زیاتر بداتەوە لە قۆناغی پرۆپۆزڵ/. هەروەها داوا لە داواکارەکان دەکرێت بودجە دابتر
ی
 وەڵ

پۆل:   بۆ ش   دابەشکراون  داهێنان؛  ١پرسیارەکان  توانای  بەردەوامبوون٢(  و  کاربەرنامە   ) /ESG   دەرکەوتنی یان  پەرەپێدان  لە 

ت؛ و  
ی
/داران  بەزیندەبوون. لە خوارەوە، ئێمە پرسیارەکان لیست دەکەین؛ هەروەها لەوانەیە جیاواز بێت و/یان ٣وڵ

بازرگانی  )

 پرسیاری زیاتر لە داواکراو. 

   بازرگانی   / داران    توانسنی 

 ٪ نمرەی پڕکردنەوەی تەواو. ٣٥

 

لە  پێناسەی مۆدێل   .1 /زیادکردن/فراوانکردن  پالنت هەیە بۆ گۆڕینی ئەو الیەنە سەرەکیانە بکە کە  بازرگانی ئێستات و 

 داهاتوودا، لەوانە بەشی کڕیار، کەناڵەکانی دابەشکردن، چاالیک سەرەیک، هاوبەشەکان، سەلمێنەری  
ی

ماوەی ش  ساڵ

هەر دۆکیومێنتێیک تر تەواو بکە و باربکە    ( و Business Model Canvasبەها، هتد. تکایە تێمپلەینی هاوپێچکراو )

 .  ٪(٥)وەک پالنی فراوانکردنی بازرگانی 

ڕکێکارەکەت   .2  ؟ سوودە پێشێ 
ی ڕیک  دەبیتی ی کە ئێوە وەک پێشێ  ڕکێکار بکە. ئەو کۆمپانیا/ڕێکخراوانە کت ر  پێشێ 

وەسفی دیمەنی

و/  بەرهەم/خزمەتگوزاری/تەکنەلۆجیا  لە  دەکرێت  ڕکابەری/داهێنان  )کەناری  بێت  چیە؟  بازرگانی  مۆدێل    –یان 

جێگرەوەکان   و  جێگرەوە  پێشکەشکردنی  یان  هاوشێوەکان/خزمەتگوزاریەکان  بەرهەمە  فرۆشتنی  لە  لەوانەیە  ڕیک   پێشێ 

 )  کۆتان 
 .  %(٢)بێت بۆ کڕیارەکانت/بەکارهێنەرانی

ئازا .3 یاسان   ڕێکارێیک  هەر  لە  تۆ  ئایا   ،  
ی

بەڵ ئەگەر  ؟  ین  ڕۆشنبێر موڵکێیک  هیچ  خاوەنی  لە  ئایا  رێزگرتن  لەگەڵ  دیت 

ی؟   )نمرەی لەسەر نیە(.  خاوەندارێنی ڕۆشنبێر

تێچوونەکان     .4 تەواوی  )ئایا  دەدەن  پارە  چۆن  بدەن؟  بەرهەمەکەت  پارەی  ئامادەن  چەندە  ئێستادا  لە  کڕیارەکانت 

لە نێوان ئەو تێچوونەی کە کڕیا ئایا هیچ جیاوازییەک هەیە  پارە دەدەن(؟  یان بە قیست  لە دەدەنە پێشەوە،  رەکان 

ئێستادا ئامادەن پارە بدەن و ئەو نرخەی کە تۆ بارگاوی دەکەیت؟ چۆن بەسەر بۆشان  نێوان ئەو دووانە تێپەڕیوە لە 

 داهاتوودا؟   ٢-١ڕابردوودا، و پالنت چییە بۆ ئەنجامدانی ئەو کارە لە 
ی

 %(.  ٢.٥)ساڵ

بۆردەکەت لە ڕووی تەکنییک، کردار و شارەزان   شارەزان  و ئەزموونی چەند ساڵێیک جێبەجێکاری سەرەیک و ئەندامانی   .5

لە   بەشێکن  ئاوارەن   چەند  تۆڕەکان(؟   و  ؛  تراک؛ شارەزان  تۆماری  بکە:  خوارەوە  ئەمانەی  لەسەر  )جەخت  بازرگانی 

دووبارە   دووبارە  تکایە  اقدا  عێ ر لە  هەیە  ئەزموونیان  ساڵ  چەند  و  هەبن  ئەگەر  تۆ،  سەرەیک  بەڕێوەبردنی  دەستەی 

 یان دۆکیومێننی پشتەوەی تر. تکایە نیشانی بدە کە چۆن ئەم  کردنەوەکان
ی
ی بکە لە کلیل دەستەی بەڕێوەبردنی باڵ دابتر

 ٪(.  ٣.٥)جۆرە کەسانە دەتوانن یارمەنی ئاسنی داهێنانەکەت بدەن 

 وەسفی مۆدێل داراییەکەت بکە.  .6

i.  تێکڕای نرجی فرۆشتنی بەرهەم/خزمەتگوزاریەکەت و نرجی یەکەی چیە؟ ئەگەر بەرهەیم نوێکارانە، چەندی

نوێکارانە،   خزمەتێیک  بۆ  ؟  داهێنانە  ئەم  یەکەی  یەک  فرۆشتنی  و/یان  فرۆشگا  هێنان،  بەرهەم  بۆ  تێچووە 



ئەو کاتانەی کە خزمەتەکە دەبێت جی خەرج بکرێت بۆ پێشکەشکردنی ئەم خزمەتە دیاریکراوە لەوانە ژمارەی 

هەر   وە  بەکاردێت،  خزمەتگوزاریەکە  گەیاندنی  بۆ  کە  کەسانەی  ئەو  مووچەی  دەکرێت،  پێشکەش 

وکراو 
ی
کەرەستەیەک کە بەکاردێت بۆ گەیاندنی خزمەتەکە؟ دۆکیومێننی پشتەوە یان پڕکردنەوەی پەڕەی بڵ

ی بکە.   .  %(2.5)دابتر

ii.   
ی

ساڵ لە  تۆ  نەی 
ی
ساڵ     2020و    2019داهانی 

ی
ساڵ لە  و  بوو  بەیاننامەیەیک 2021جی  کراوە؟  پێشبینی  دا 

ڕی،   ر
یندا داهات، کۆگس، پەراوێزی گرەوس، فرۆشتنی خەرج  گشنی و کارگێ  ی بکە کە لە کەمێی داهات دابتر

بەیاننامە   ی بکە لە شێوەی  قازانجە بەکارهێنەرەکان، و داهانی نێت لەخۆ دەگرێت دۆکیومێننی پشتەوە دابتر

وردبینیک لێشاوی  داراییە  بەیاننامەی   ،
ی

هاوسەنیک پەڕەی  داهات،  بەیاننامەی  لەوانە  تەواو  )فۆریم  راوەکان 

 . %( 2.5)پارە، و تێبینیەکان( یان هەر دۆکیومێنتێیک داران  ڕەسیم تر(. 

iii.  لە ئایا  ڕێکخراوەکەدا؟  داهێنانی  لە  خۆت  وەبەرهێنانی  لەوانە   ، ی چتر سەرمایەکانت  سەرەیک  سەرچاوەی 

تا پارەی  بوو  ڕابردوودا  پارەدانێک  جۆرە  چ  ئەوە   ،  
ی

بەڵ ئەگەر  ؟  پارێزراوە  دەرەکیت  یبەنی 

نرخاندنی   لە  هەیە  ۆکەیەکت  بێر کۆکردەوە؟  یک   لە  پارەیەتان  ئەو  و  )دادپەروەری/قەرز/هەردووکیان( 

کۆمپانیاکەت ؟ ئەگەر پێشێی خولەکانی وەبەرهێنانی دادپەروەریت تەواو کردووە لە ڕابردوودا، نرجی پاش پارە  

بوو و ئەمە )مانگ و ساڵ( کەی بوو؟ ئەگەر خولەکانی دادپەروەری تەواوت نەکردووە، ئایا هەوڵت داوە جی 

وەبەرهێنەرانی   لەوانە  دادپەروەری،  وەبەرهێنەرانی  لەگەڵ  هەیە  پەیوەندیت  ئایا  یت؟  بژمێ ر نرخاندنی خۆت 

ی بکە و پڕکەرەوە لە  سەرەڕۆن  سەرمایە؟ لەگەڵ بانکەکان؟ تکایە ڕوونکردنەوە بدە، دۆکیومێننی پ شتەوە دابتر

او  ێدشیت لکێێی  ٪( 2)تێمپلەینی سێی

ئەوەی   .7 بۆ  هەیە  پالنیان  ئێستا  پشکەکانی  خاوەن  یان  چیە  دەرماڵە  هاوتاکردنی  ی  )ەکان(  بڕی  و  تر  سەرچاوەی 

ێت بۆ ئەو داواکارانەی کە پارەی هاوتای    هەڵسەنگاندنی زیادە دەبەخشی
ی

زیاتر  بەردەست بن یان دەرزی بکەن؟ )خاڵ

ین باسکراو لە  ی دەکەن لە کەمێی  .  %(٢)؟ (C. ٣بەشی دابتر

ی و دەرزیکردن/بەرزکردنەوە ؟.  .8  چۆن پالنتان هەیە بۆ بەکارهێنانی دەرماڵە بۆ بەخشتر

i.   لە زیاتر  تا ئەو بڕە بەخشینەی کە داوای دەکەیت،  ی بکە  دابتر مانگ دابەش بکە. )بڕی   ١٢بودجەمان بۆ 

 سەرەیک دەبێت و لە ڕێگەی چەندین ترانچەوە زیاد 
ی

ی بکرێت، لەسەر بنەمای خاڵ بەخشینەکە ئەگەر دابتر

ماوەی   لە  پاشکۆی    ١٢دەکرێت  بە  ئاماژە  تکایە  سێی   ٣مانگدا(   تێمپلەینی  و  پڕ  بکە  هاوپێچکراو  ێدشینی 

 %(. ٥)بکەرەوە. 

ii.  ی بکە بە تێکشکاندنێیک ورد لە بەکارهێنانی سەرمایەکە کە تۆ دەتەوێت دەرزی بدەیت و/یان بەرز بۆمان دابتر

ێدشینی هاوپێچکراو.   . %(٥)بکەیتەوە. پڕکردنەوەی تێمپلەینی سێی

 وەسفی بەردەوایم داران  ڕێکخراوەکە بکە:.  .9

i. دەت ڕێکخراوەکەت  چەند  بەخشینێیک تا  هیچ  بەن    ئۆپەراسیۆنەکەت  تانی 
ی
وڵ لە  بێت  بەردەوام  وانێت 

 ٪(. ١)داهاتوو/پارەدان/وەبەرهێنان 

ii.  یان لێکراوە لە ئەگەری هەر تەنگەژیەیک ی لەالیەن ڕێکخراوەکەتەوە بێر پێوانەکانی کەمکردنەوەی مەترش چتر

 %(. ١)داران  داهاتوو ؟ 

iii. ن ئەو  پێویستە  چیە  چوونەدەرەوەت  ی  ی اتێر ابێت؟ سێی ڕاگێر بەرنامەکە  لە  شێوەیە  بەم  و  نەبینیت  یشانانە 

(١ .)% 



 توانسنی داهێنان  

 ٪ نمرەی پڕکردنەوەی تەواو. ٤٠

 . 

دەربارەی؟ جی  .1 دەگۆڕێت  یاریەکە  یان  )بەرهەم/خزمەتگوزاری/چارەسەر(. چ گۆڕانکارێکە  بکە  داهێنانەکەت  وەسفی 

بە کڕیارەکانت/بەکارهێنەرانی کۆتاییت  پێشکەش  جێگرەوەکان/جێگرەوەکان کە  یان  ڕکابەرەکانت  لە  دەکاتەوە  جیات 

تەکنی تایبەتمەندی  تەکنەلۆجیایە،  داهێنانەکەت  ئەگەر  کارکردنی دەکەن؟  چۆنیەنی  لەسەر  بکە  ی  دابتر یک 

، جی نوێکاریە دەربارەی؟ تکایە شار ئاسنی زیاتر لە وردەکاریەکان وەک بەراورد   داهێنانەکەت؛ ئەگەر مۆدێلێیک بازرگانی

کۆنسێپت  تێبینی  قۆناغی  لە  بکەیت  دروست  مەکانت 
ی
وەڵ لەسەر  دەتوانیت  چەمکەکە،  تێبینی  لە  مەکەت 

ی
وەڵ بە 

(٥ )٪ 

وونەکەت یان تۆماری تراک تا ئەمڕۆ بکە لە فڕۆکەوانی و دروست کردنی داهێنانەکەت و هەروەها هەر  وەسفی ئەزم .2

هەژارەکان  و  ژنان  الوازەکان،  گرووپە  لەالیەن  پەسەندکردن  زیادکردنی  بۆ  کردووە  کەمت  لەوانەیە  کە  گۆڕانکاریەک 

ی بکەیت )پرۆژەکانی پێشوو 5) دابتر پشتەوە  تۆ لەوانەیە بەڵگەنامەی  یەک  ٪(  لە  ، وێنەکانی چارەسەرەکانت و هتد.( 

pdf  الپەڕە.   3لە زیاتر لە 

؟ تکایە دڵنیابە زانیاری تێکڕای قەبارەی کێڵگە، تێکڕای   .3  کۆتان 
/بەکارهێنەرانی ی کڕیارەکانی بەردەست و ئامانجدارت کت ر

 کۆتان  و شوێنە گشتیەکان/جو 
گرافییەکان کە پڕۆژەکەت  داهات، تێکڕای قەبارەی بازرگانی کڕیارەکانت/بەکارهێنەرانی

 ٪(. 2.5)تێیدا جێبەج   دەکرێت 

کۆتان    .4  
کڕیارەکانت/بەکارهێنەرانی لەالیەن  کە  ی  هتد(چتر و  داران    ، لۆجسنی  ، یاسان  )تەکنەلۆجیا،  بەرەنگارییەکان 

ئاو بە  کڕیارەکان/کۆتان  -پەیوەست  لە  دەکەن  رێگری  بەربەستانە  ئەم  چۆن  نیکسۆس؟  ڕووبەڕووی  وزە/خۆراکەوە 

ئاوبەکا بە  ی  گەیشتی لە  ؟  -رهێنەران  بەربەستانە  جۆرە  ئەم  بەسەر  دەبێت  زاڵ  چۆن  نوێکاریەکەت  وزە/خۆراک؟ 

(2.5 .)% 

هەردوو   .5 بەکارهێنانی  و  ژینگەن   و  ئابووری  و   
یەنی

ی
ئامانجێیک کۆمەڵ چەند  بەدیهێنانی  بەئامانج   خۆراک  بۆ  وزە  و  ئاو 

ی بکە بۆ هەندێک لە نیشاندەری ستاندارد و ئاسان  بۆ شوێنکەوتنی پێشکەوت تەکان.  تکایە ئامانج  ژمارەن  دابتر
ی
نی خەڵ

( ئاسان    
دیاریکەرەکانی و  خۆراک  ستانداردی  بۆ  وزە  و  خواردن egئاو  لە  تەنەکان  پاشەکەوتکراو,  ئاو  لە  لیێی   .

او,   داران  دیاری   kWhبەرهەمهێێی دیاریکەری تەکنییک و  ( هەروەها   کۆتان 
وزە پاشەکەوتکراو, ژمارەی بەکارهێنەرانی

بکە.  تکایە وەسفی ئەوە بکە کە چ چاالکیەک ئەنجام دەدەیت بۆ بینینی ئامانجەکانت بۆ ئاو و وزە بۆ نیشاندەرەکانی  

  
ی

ساڵ لە  خۆراک      2و    1ستانداردی 
ی

ساڵ چاالکیا  3و  ئەو  هەروەها  بەدیهێنانی  و  لە  دەکەن  یت  پشتگێر کە  نەی 

 )تکایە تێمپلەینی هاوپێچ بەکاربێنە(.  ٪(. 10)ئامانجەکانت. تکایە قالن  پالنی کرداری هاوپێچکراو 

لە کوێ گەورەترین مەترسیەکان و کەلێنەکان دەبینیت بۆ بەدواگەرکردنی داهێنان/ڕێکخراوەکەت ؟ وە چۆن پالنت  .6

 %(. 5)ان و بۆشاییەکانی ناونیشان؟ هەیە بۆ کەمکردنەوەی مەترسیەک

یت بکات لە پێوانەکردنی نوێکاری/ڕێکخستنەکەت؟  WE4Fچۆن پرۆگرایم  .7  )نمرەی لە سەر نیە(. دەتوانێت پشتگێر

 



تانی پێشکەوتوو یان دەرکەوتوو.   ESG/ ێنی کاربەرنامە و بەردەوام 
ی
ت یاخود وڵ

ی
 لە پەرەپێدان لە وڵ
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سەرچاوە   .1 )چ  داراییەکان  کەرەستەکان،  egنا  پێکهاتەکان،  کەرەستەکان/  زیادکراو،  تەکنەلۆجیای  دابینکەرانی   .

 %(. ٢.٥)هتد(پێویستە بۆ هێنانی نوێکاری بۆ پێوەر و چۆن پالنتان هەیە بۆ پاراستنی بەردەوامیان؟ 

کە   .2 کۆمەڵگاکان  و  بەشەکان  خاوەن  لەگەڵ  بکە  خۆت  هاوبەشی  ی  ی اتێر سێی لە  وەسفی  بەردەوام  پێوەری  دەتوانن 

)ە بکە  ی  دابتر پەیمانەکان  تری  شێوەکانی  یان  نامەکە  بکەن.  دەستەبەر  پیتەکانی  gبازرگانیەکەت  گرێبەستەکان،   .

هاوبەشیکردنت.  ی  ی اتێر سێی ی  پشتگێر هاوبەشەکان(  قەوارە  نێوان  لە  ی  تێگەیشتی لە  خستنەوە  بێر ی،  پشتگێر

ی بکە لە شێوەی   الپەڕە ئەگەر تۆ بتوانیت ئەمە بکەیت.  ٣دۆکیومێننی زیاتر لە   pdf. ١دۆکیومێننی پشتەوە دابتر

i.  ؟ ی  ناوخۆن  و جیهانیت هەیە؟ ئەگەر وایە، ئەوان کت ر
 %(. ٢.٥) ئایا هاوبەشی

ii. ( لە داهاتوودا چ هاوبەشییەیک شاراوەی تر سوودبەخش دەبێت بۆ هێنانە پێوەری داهێنانەکەتeg    لەگەڵ

گرووپە   وەبەرهێنەران،  ناوخۆییەکان،  حکومەتە  نێودەوڵەتیەکان،  کۆمپانیا  ناوخۆییەکان،  کۆمپانیا 

 )  . %(٢.٥)بەکاربەرەکان، هاوکاریەکان، کۆمپانیاکان، ئاژانسەکانی کەرنی گشنی

ت ) .3
ی
لە وڵ بە تەحەدای یاسان  و ڕێکخەری و سیاسەنی  تێیiesوردەکاری سەبارەت  ی بکە کە  دابتر دا  دا پێشنیاری  ( 

تەکنەلۆجیا  پێوەری  یان  کە  دیاریکراوەکان  سیاسەتە  و  یاسا  لەوانە  دەکەیت،  تێدا  کاری  یان  دەکەیت،  کارکردن 

  )  %(. ٢.٥)دروست دەکەن یان ناهێڵن )نمونە: بەربەسنی بازرگانی

ئایا ئەم داهێنانە نوێکارییەکەت چۆن ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ سودی هەیە یان کاریگەری لەسەر ژنان )بۆ نموونە   .4

 %(. ٨) ژن وەک کارمەند و دابینکەر و دابەشکەر و بەکارهێنەر تێکەڵ دەکات( ؟ 

)بۆ   . أ شێوازێک.  چ  بە   ،  
ی

بەڵ ئەگەر  ئافرەت؟  بەکاردێت/سودی  ڕاستەوخۆ/ناڕاستەوخۆ  نوێکاریەکەت  ئایا 

بەرچ بڕێیک  ئەوان  بکەن,  پەیدا  انەکانیان  ی خێ ر بۆ  زیاتر  پارەی  دەتوانن  ئەوان  پاشەکەوت  نموونە,  کات  لە  او 

بە   ئەرک  هەندێک  ئەنجامدانی  بە  ناکات  پێویست  تر  جۆرێیک  هیچ  بە  هەفتەیەک  یان  ڕۆژ  هەر  دەکەن 

ئایا   ؟  هتد.(  و  سەرچاوەکان  گەیاندنی  یان  کۆکردنەوە  بۆ  درێژەکان  مەودا  پیاسەکردنی  یان  دەسنی 

بە کۆمەڵگاکان  و  ان  ی خێ ر لە  دەگۆڕێت  ئەرێنی  بە  دینامیک  تواناسازی نوێکارییەکەت  و  ڕەگەز  گرتنەوەی  رەو 

ئەرێنی   کاریگەری  چۆن  و  داهێنانەکەت  لە  ژنان  بۆ  سوودەکان  لەسەر  بکە  پێشکەش  وردەکاریەکان  ژنان؟ 

 %(. ٢)لەسەر باشبوون و/یان تواناسازی ئابووری نیشان دەدات لەگەڵ داتا ئەگەر بکرێت. 

بەشدار  .ب ئاستەکانی  لە  هەیە  چاوەڕوانکراو  کەلێنێیک  هیچ  نەتەوە،  ئایا  تەمەن،  )لەوانە  پیاودا  و  ژن  نێوان  ی 

ی بە / و   کەمئەندایم، شوێن و هتد(. ؟ تکایە وەسفی ئەوە بکە کە چۆن نۆرم/باوەڕە کولتوورییەکان، گەیشتی

ت و بڕیاردان دەکرێت ببێتە هۆی ئەو کەلێنانە و  
ی
ۆل کردن بەسەر سەرمایەکاندا، و شێوازەکانی دەسەڵ کۆنێی

 ٪( ١)کەلێنانە بچووک دەکاتەوە چۆن داهێنانەکەت ئەو  

داهێنانەکەت   .ج لە  سوود  ژنان  کە  لەوەی  دەبیتەوە  دڵنیا  یان  دەبیتەوە  دڵنیا  تۆ  چۆن  کە  بکە  ئەوە  وەسفی 

هەڵتگرتووە چ کردارێکت   یان  فەرمانبەر، چ کردارێکت گرتووە  /دابینکەر/ کرێکار/  وەردەگرن وەک کڕیار 

دەستگ  ، ی فرۆشتی ئۆپەراسیۆنەکان،  لە  چ  ئایا گرتووە  دەکات؟  زیاد  ژنان  بۆ  سوودەکان  کە  داران   بە  ی 
ەیشتی

لە کانی   ەکانت  ی اتێر  سێی
یان دامەزراندنی ، پارەدان،  ی بۆ لەخۆگرتنی ژنان یان    ١٩-COVIDبەبازاڕکردن، فرۆشتی

 %(. ٢)کەمکردنەوەی بەربەستەکانی جێندەری گونجانت کردووە ؟ 

لەسە .د ژنان  بە  کردووە  بازارت  راستەوخۆ  ئێستا  تا  بەهای  ئایا  ەی  زنجێر لە  ڕۆڵیان  لە  ی  تێگەیشتی بنەمای  ر 

داراییەکان   یان نەخشەکێشانی چارەسەرە  لە دیزاینی بەرهەمەکان  یان تێگەشتنەکانیان  تایبەنی  بە   
ی

کشتوکاڵ

ئەو   هەر.  ئەگەر  بکە  وەسف  ئەنجامەکان  یان  ئەنجامەکان  و  هەوڵە  ئەم  تکایە  بووە؟  ئامانجیان  کە 

، شەمەندەفەر، بەکرێگرتن، یان دابینکردنی  هاوبەشانەی کە لەگەڵتان کارت ی ان کردووە بۆ بازاڕکردن/فرۆشتی

ی ؟   . %( ٢)پارە بۆ ژنان کت ر

کردنی دینامییک ڕەگەزی و دروستکردنی   .ه ئایا ئێوە لەگەڵ ژن و پیاو لە کۆمەڵگەکانتان کارتان کردووە بۆ باشێی

امێکتان جێبەج   کردووە  ی کردنی دامەزراندن و هێشتنەوە   هەل باشێی بۆ ژنان؟ چ هەنگاوێک یان ئیلتێر بۆ باشێی



شوێنیدا/لە   لە  هەیە  گونجاوت  سیاسەتێیک  جۆرە  چ  ؟  خۆتان  بەڕێوەبردنی  تیمەکانی  لە  ژنان  گەشەی  و 

 %(. ١)پرۆسەی ناساندندان بۆ مسۆگەرکردنی ئەمە؟ 

 %(. ٧.٥)بۆپ ؟   نوێکاریەکەت چۆن ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ سودمەند دەبێت یان کاریگەری گرووپە الوازەکان و  .5

رێژەی چەند لە سەدای کریارانی رێخراوەکەت لە هەژاری ئەژین ؟ بە گوێرەی سیستەمت بۆپ) کە جوتیار و  . أ

رێژەیە  ئەو  وایە  پێت  ئایە  ؟  ناوئەبرێن  خراپ  ئابوری  گرۆپێیک  بە  یان   ) ئەگرێ  خۆ  لە  هەژار  بەرکاربەری 

؟ ئایە داهێنانەکەت جی ئەکا بۆ   . ٪(٢.٥)رێگری کردن لە بەردەم ئەم زیاد بوونە ؟  بەهۆی کۆرۆناوە زیاد بن  

لە   .ب بێت(  جیاواز  )ئەگەر  دەکات  کۆتان  سنوردار   
بەکارهێنەرانی و  بۆپ  کڕیارەکانی  دیاریکراو  بەربەستێیک  چ 

دەبیت   زاڵ  چۆن  و  داتا(  بە  سنووردار  گەیشتنی  سنووردار،  داران   )نرخ،  نوێکارییەکەت  لە  وەرگرتن  سوود 

 . ٪(٢.٥)بەستانە لە داهاتوودا بەسەر ئەم جۆرە بەر 

 کۆتان  سوود لە داهێنانەکەت وەردەگرن )  BOPچۆن کڕیارەکانی   .ج
. بەرهەیم بەرزتر  egو/یان بەکارهێنەرانی

دەبێتە هۆی زیاتر فرۆشتنی قەبارەی بەروبوومەکان، دەرهاویشتەکانی کوالێنی باشێی دەبێتە هۆی بەرزترکردنی  

یان هەفتەدا،   نرخەکان، مۆڵەتەکانی پاشەکەوتکردنی  لە ڕۆژ  ئابووریەوە چاالیک بەرهەمدارتر  لە ڕووی  کات 

پاداشنی   ، ی فرۆشتی بەرهەیم  لەسەر  ۆڵکردن  ڕ
کۆنێی  ، جەستەن  و  داران    

ئاسایشی کار،  کردنی  دروست 

یان   داهات  زیادکردنی  یان  رەنگدانەوەی گونجاو  پاشەکەوتەکانی  ڕێژەی  یان  ژمارەکان  تکایە  ؟  دادپەروەرانە 

ی بکە.  ٪( ٢.٥)  ۆپقازانج بۆ ب  دابتر

لە پێوەری و چۆنیەنی   .6 ڕێگە  ، ڕووبەڕووی داهێنانی تۆ دەبێتەوە کە لەوانەیە  ی ژینگەن  چتر ئابووری و   و 
یەنی

ی
کۆمەڵ

( بگرێت؟  تەحەدایانە  ئەو  بەسەر  زاڵبوون  بۆ  پارەدانی  ٢.٥پێشنیارکردنت  سەرەیک،  بەهرەی  ڕاکێشانی  )نمونە:   )%

، هتد.(    بەکارهێنەری کۆتان 

خرانی لەسەر ژینگە هەیە لە بازاڕەکانی ئامانج و جوگرافیەکانت؟ چ پێوەرێک پالنت  داهێنانەکەت چۆن کاریگەری   .7

خۆت  ژینگەن    
پابەندبوونی چاودێری  چۆن  وە  ؟  جۆرە  لەم  کاریگەری  کەرەوەی  کەم  بۆ  وەریگرتووە  یان  داناوە 

( ؟   هەڵسەنگ٣دەکەیت  لێکۆڵینەوەکانی  یان  بکە،  هاوپێچ  ژینگەن   بڕوانامەیەیک  هەر  تکایە  کاریگەری ٪(  اندنی 

یم نامەی هاوپێچکراو بدەیت( 
ی
تکایە تێبینی ئەوە   -ژینگەن  لەوانەیە ئەنجامت دابێت ئەگەر پەیوەندیدار بێت، و وەڵ

 بکە کە سەرەڕای ئەوەی بەرهەیم سەرەیک/ خزمەتگوزاری.  

ۆ چارەسەرکردنیان وەسفی هەر مەترسییەیک کەش و هەوا بکە کە لەوانەیە داهێنانەکەت هەن   و چۆن پالنت هەیە ب .8

( دەکەیت  دروست  هەوا  و  خۆڕاگری کەش  چۆن  هۆی  ٢.٥و  ببێتە  لەوانەیە  هەوا  و  مەترسییەکانی کەش  ؟    )٪

، و/یان دابینکەرەکان دەتوانن ڕووبەڕووی   کۆتان 
گرفتەکانی کەش و هەوا کە ڕێکخراوەکەت، کڕیاران/بەکارهێنەرانی

و  لە  بێت  برینی  لەوانەیە  مەترسیانە  ئەم  نموونە(،  ببنەوە  بۆ  گەریم  )شەپۆل  زۆر  گەرمنر  باری  الفاو،   ،
ی

شکەساڵ

هتد.(   و  گەرما  پلەکانی  دەتوانیت    -بەرزبوونەوەی  زیاتر  وردەکاری  بۆ 

https//www.climatelinksorg/resources/climate-risk-Screening-and-management   بپشکنی

-(١.٥ .)٪ 

 ن   کێش بۆ بەرنامە کۆت
 اییەکان :. فاکتەری هەڵسەنگاندنی

ت. 
ی
 لە کاتێکدا هیچ کێشێک بۆ فاکتەرەکانی خوارەوە دیاری نەکراوە، ئەوان گرنگن و ماددین بۆ بڕیاری خەڵ

(a .ئەدای ڕابردوو ) 

( سەرچاوەی ئەدای ڕابردوو کە باس لە هەر گرێبەستێک، بەخشینەکان، یان ڕێکەوتنی هاوکاری  ٣زانیاری ئەدای ڕابردوو بۆ ش  )

یان  الوەکیەکان  اکتەرە  کۆنێی هەر  و  سەرەڕۆن    
هاوبەشەکانی یان  کۆنشتیایەک  هەر  هەروەها  داواکار،  ڕێکخراوی  کە  دەکات 

تە الوەکیەکان کە رۆڵێیک الوەیک
ی
 ڕابردوودا  خەڵ

ی
لە بەرنامەی داواکارەکە ئەنجام بدات، جێبەجن ر کردووە کە لە ماوەی ش  ساڵ

 پرۆگرایم هاوشێوە یان پەیوەندیدار  



تکایە ئەم زانیاریانە لەخۆبگریت: ناو و ناونیشانی ڕێکخراوەکە کە کارەکەی بۆ کراوە؛ ناو و ژمارەی تەلەفۆنی ئێستا و ناونیشانی  

 نوێنەری بەرپ
ی

ماوەی  ئیمەیڵ ناو و ژمارە )ئەگەر هەبێت(،  لە ڕێکخراوەکەی کە کارەکەی بۆ کراوە؛ گرێبەست/بەخشینی  رس 

اوە؛ کورتە وەسفی چاالیک    ڕابردوو و بەرواری سەرەتا و کۆتان  وەریگێر
ی

نە بۆ هەر ش  ساڵ
ی
، بڕی ساڵ ی گرێبەست/ئەدای بەخشتر

 ەدەستهاتوون تا ئەمڕۆ. پرۆژە/یارمەنی و ئەنجامە سەرەکیەکانی پرۆژە/ ئەنجامەکان ب

دابینکردنی   بۆ  ڕێپێدراون  و  کراون  پێشکەش  ناوەکانیان  کە  بکات  پەیوەندیەکان  ئاگاداری  داواکارەکە  کە  دەکرێت  پێشنیار 

 زانیاریەکانی ئەدای ڕابردوو کاتێک داوا دەکرێت. 

 )ب( تێچوون. 

ێتەوە بۆ دڵنیابوون لەوەی  لە قۆناغەکانی دواتری پێداچونەوەدا، ئەو نرخانەی کە لە بەکارهێنانی بە خشینی پێشنیارکراودا دەگێر

 کە رێگەپێدراو و گونجاو و گونجاون. 

 کاریگەری تێچوون ڕەچاو دەکرێت لە پەیوەندی بە هەر پێشنیارکراوێک بۆ پشیک تێچوو. 

تێچوون یم  ی ڕیئالێر شیکردنەوەی  م.  ی ڕیالێر شیکردنەوەی  نرجی  بە  دەبێت  بودجەش  پێشنیاری  بکرێت،  داوا  داواکارەکە    ئەگەر 

لە   ڕێبازەکان  لە  ڕەنگدەداتەوە  تێچوون  کاربەرنامەی  کە  ڕادەیەی  ئەو  هەڵسەنگاندنی  مەرجەکان،  لە  ی  دەسەلمێنێت"تێگەیشتی

نوێنەرایەنی  وردی  بە  دانراون  کاربەرنامەکەدا  لە  تێچوونەکان  کە  ڕادەیەی  ئەو  هەڵسەنگاندنی  و  تەکنیکیدا،  کاربەرنامەی 

 ات کە لە کاربەرنامەکەدا دانراوە. پێداویستیە بەرنامەکان دەک 

 . نی
ی
 )ج( ڕاپرش پێش خەڵ

نیە لەگەڵ   تێپەڕیوون( کە گرەننی پێشوەختیان  قۆناغی کۆتاییدا  لە  داواکارانەی کە  ت )ئەو 
ی
 WE4Fهەموو کاندیدەکانی خەڵ

MENARIH    ت پێش وەرگرتنی هەر دەرماڵەی
ی
یان   WE4F  WE4F MENA RIHپێویستە بۆ ئەنجامدانی ڕاپرش پێش خەڵ

 داران  ڕێکخراوەکە  
ت بەڕێوە دەبات. ئەم ئامرازە یارمەنی دەدات بۆ دیاریکردنی ئایا بەڕێوەبردنی

ی
دیزاینەرەکەی راپرش پێش خەڵ

ۆڵکردن، هەژمارکردن و ڕاپۆرنی  ڕ
ی بۆ بەڕێوەبردن، کۆنێی  ناوخۆن  پێویستی

ی
ۆڵ ڕ

 WE4Fبەکارهێنەرانی دەرماڵەی  1و سیستەیم کۆنێی

MENA RIH ز ئەوە  بە  .  پێویسنی  جێبەجێکردنی    WE4Fانیاری  بۆ  ڕێکخراوێک  توانای  هەڵسەنگاندنی  بۆ  دەکات  ی  دابتر

ت. 
ی
 مەرجەکانی خەڵ

ت ئەم پێوەرانە هەڵدەسەنگێنێت:. 
ی
 ڕاپرش پێش خەڵ

a .پێکهاتەی یاسان  ڕێکخراو ) 

ۆڵە ناوخۆییەکان.  ڕ
 داران  و کۆنێی

 ب( بەڕێوەبردنی

 ج( سیستەیم دروستکردن. 

 چاوە مرۆییەکان. د( سیستەیم سەر 

 ه( بەڕێوەبردنی ئەدای بەرنامەکان )توانای بەڕێوەبردنی پرۆژە(. 

f .بەردەوایم رێکخراو ) 

تەکە وردبینی کراوە لەوانەیە ئەو وردبینیە پێشکەش بکات لە لییۆ لە ڕاپرش پێش   1ڕێکخراوێک کە لە ماوەی  
ی
ساڵ لە کانی خەڵ



لی لەسەرەوە  پێوەرانەی  ئەو  هەموو  ئەگەر  ت 
ی
م  خەڵ

ی
بەڵ داپۆشێت،  کراوە  ئەگەر   WE4Fست  دەکات  دیاری  کۆتاییدا  لە 

تەکە جێبەج   بکات  
ی
ڕاپرش پێش خەڵ )یان دیزاینەکەی( ئەوە دەناسێتەوە کە    WE4F MENA RIHوردبینیەکە مەرجەکانی 

ت ڕێکخراوە نوێکان لەوانەیە هەندێک زەحمەتیان هەبێت لە دابینکردنی هەموو بەڵگەنامەکان، و کار لەگەڵ  
ی
کاندیدەکانی خەڵ

تەکە ن   
ی
دەکەن بۆ دروستکردنی ئەو سیستەمانەی کە لە پێوەرەکاندا لیست کراون ئەگەر بوونیان نەبێت. ئەگەر پاڵێوراوی خەڵ

 WE4F MENA RIHنیاز بێت یان ناتوانێت کردارەکانیان هەموار بکات بۆ ئەوەی مەرجەکانی پێوەرەکان جێبەج   بکات، ئەوا  

ت ناکات. 
ی
 خەڵ

 پێداویستیەکانی زانیاری بودجە -2ۆی پاشک

 ( گرانت بەکارهێنانی پەڕەی بودجەی 1

ی کراوە. داواکاران  بودجەکە دەبێت  بودجەیەیک پوختەی ورد بێت  نموونەیەک بۆ بودجە دەبێت لە پالتفۆریم ئۆنالین دا دابتر

پێناسە   ،یکەیتە  تێمپلەیتەکە تەواو بکەن و پێشکەشی بکەن  لە خوارەوە پێویستە کە  بنچینەییەکان بۆ پێکهاتەی تێچووی ورد 

ی کراوە.   دابتر

انەوەی بودجە 2 ڕ ر
 ( گێ 

ی بکات ، ندنی هەر بڕگەی هێڵێک دابتر
ی
ڕانەوەی بودجە زانیاری لەسەر بنەمای خەمڵ ر

لەوانە سەرچاوەکان بۆ سەرچاوە   دەبێت گێ 

ندنی تێچوون )بۆ نموونە سیاسەنی  
ی
کردنی خەمڵ اوەکان لە جێگێر دۆکیومێننی پارەدان، ووتەکانی فرۆشیار،    رێکخراوەکان  بەکارهێێی

 هتد(. 

i.  کاری ڕاستەوخۆ 

نە بۆ هەموو ئەو کارمەندانەی کە لە ژێر داواکارییەکەدا پێشنیارکراون  
ی
پێویستە   مووچەی ڕاستەوخۆ و مووچە و زیادکردنی ساڵ

دەبێت سیاسەتەکان لە نووسیندا بن، بۆ هەموو   بەپن ر سیاسەنی کارمەندە دامەزراوەکانی داواکار بێت،پێویستە ڕەچاو بکرێت ،

بکرێت   جێبەج    ڕێکخراوەکە  بۆ   فەرمانبەرانی  بەرز  زۆر  ڕێکخراوەن   ئاسنی  لە  پەسەندکردن  و  پێداچونەوە  بۆ  بابەت 

جلەکەی   بەپن ر   دڵنیاکردنەوەی  گونجاون  و  گونجاون  کە  تێچوون  لە  ئەنجام  و  کارپێکراو.   جێبەجێکردن  تێچوونی  پرەنسینی 

ۆکەکە ئاسنی شیکردنەوەی هەوڵەکان بگرێتەوە کە دەستنیشانی دەکات کارمەندەکان، ڕێژەی قەرەبووکردنەوە، و بڕی  دەب ێت چێر

ێتە خۆ.   کات پێشنیار کراوە. مووچە چاوەڕوانکراو زیاد دەکات لە ماوەی ڕێککەوتننامەکەدا دەبێت بگێر

ii.  سوودەکانی فرینج 

ت کە لەالیەن ئاژانش یو ئێس ج  پەسەند کراوە، ڕێژەی لەو جۆرە پێویستە بەکار  ئەگەر داواکارەکە ڕێژەی سودی فرێنجی هەبێ

کاربەرنامە  نەکراوە،  پەسەند  ئەوەندە  هەن    فڕینچ  سودی  ڕێژەی  ئەگەر  بکرێت.  ی  دابتر ڕەزامەندییەکەی  بەڵگەی  و  ێت  بهێێی

. ئەگەر ئەمەی بکاتەوە کە ڕێژەکە چۆن بوو  ۆکەکە    پێویستە نرخێک پێشنیار بکات و ڕوونی  ێت، دەبێت چێر دوان  بەکارب  هێێی

بێکاری،  بیمەی  نموونە،  )بۆ  فرینج  سوودەکانی  بڕگەکانی  هەموو  لە  هاتووە  پێک  کە  لەخۆبگرێت  ورد  تێکشکاوێیک 

قەرەبووکردنەوەی کرێکاران، تەندروسنی وە بیمەی ژیان و خانەنشینی و ئێف ش ئەی و هتد( وە خەرج  هەر یەک، بە دۆالر و  

 موچە. وەک ڕێژەی 

iii.  گەشت و گواستنەوە 

خەمڵێندراوانە   نرخە  ئەو  و  بکات  نێودەوڵەتیەکان  و  هەرێمایەنی  و  ناوخۆ  و  گەشتەکان  ژمارەی  بە  ئاماژە  کاربەرنامە  پێویستە 

دیاریکردنی بنچینە و مەبەست بۆ گەشتە پێشنیارکراوەکان، ماوەی گەشت، وە ژمارەی ئەو کەسانەی کە گەشت دەکەن بۆ هەر 



 لەسەر بنەمای ئاسان  داواکاریەکە بێت من لە هەموو ئەو کارانەم کرد دیمێک دەبێت 

iv.  ڕێپێدانەکان 

ێن و دەبێت بەپن ر لەگەڵ سیاسەتە دامەزراوەکانی داواکارەکە .   ڕێپێدانەکان دەبێت بە جۆری دیاریکراو و بە کەش تێکبشکێێی

v.  پێداویسنی و کەرەستەکان 

او بە  جیاوازی بکە لە نێوان پێداویستییە خەرجکراوەکا ەکان پێناسە کراوە وەک تایبەتمەندیەیک کەش ناپێبەسێی : ئامێ ر ن  )تێبینی

تەکە کە ژیانێیک سوودبەخشی زیاتر لە ساڵێک و تێچووی دەستکەوتنی 
ی
خۆوەندکردنی موڵکە خۆسەپێنەکان ڕاستەوخۆ بۆ خەڵ

 کە دابمەزرێت . دۆالر یان زیاتر لە هەر یەکەیەک، مەگەر ئەو سیاسەتە دامەزراوەی داواکارە 5,000

 

vi.  )نی الوەیک )گرێبەستەکان/بەخشینەکان( )ئەگەر هەبێت
ی
 خەڵ

ی ، پێویستە ئاماژە بە ڕادەی مەبەست و تێکچون تەواوبکەن ، هەروەها  نی الوەیک بەکار بهێنت ر
ی
ئەو داواکارانەی کە بەنیازن خەڵ

بەرنامەی   داواکارەکە.  بۆ  پێویستە  ە  لێ ر کە  زانیاریانەی  ئەو  تێچوون هەموو  فۆرمانی  هەمان  پێویستە  الوەیک  نی 
ی
خەڵ تێچوونی 

 پەیڕەو بکات.  ئەوە چیە؟

vii.  خەرج  ڕاستەوخۆی تر 

گواستنەوە،   خۆ،  بگرێتە  پەیوەندیەکان  سوودەکان،  و  ئۆفیس    
کرن  وەک  هەمەجۆری  خەرجیەیک  هەر  دەتوانی   ئەمە 

تێچ وردبینیەکان،  الوەکیەکان،  تە 
ی
خەڵ  ، گشنی دەرخستنی  ا،  پێداویستیەکان،  ی ڤێر پاسپۆرت،  ڕاپۆرتەکان،  ئامادەکاری  ووی 

ی خشتە،  پشگێر یان  انەوەکە،  هتد. گێ ر  ،) ی داپۆشتر داواکارەکە  ئاسان   لە  )جگە  بیمە  نەخۆشییەکان،  و  پزیشیک  تاقیکردنەوەی 

ی بۆ هەر بڕگەیەک لە خەرج  ڕاستەوخۆی تر.  ی بکات وە پشتگێر  دەبێت تێکشکاندنی تەواو دابتر

viii.  تێچوونی ناڕاستەوخۆ 

ی ڕێژەی تێچووی ناڕاستەوخۆی پێشنیارکراو بکات ، بە نامەیەک لە دەزگای  ئە گەر جێبەج   بکرێت، پێویستە داواکارەکە پشتگێر

ناراستەوخۆ ) زانیاری پێویست بۆ  NICRAوردبینی حکومەنی ئەمریکا، ڕێکەوتننامەی تێچووی  یان لەگەڵ   ،)WE4F MENA 

RIH تێکشکانەوەی بنکەکانی کار و حەوزی سەربار، و شێوازی دیاریکردنی ڕێژەکە(. بۆ دیاریکردنی مەعقول ڕێژەکان )بۆ نمونە ، 

 USG( فۆرم و بڕوانامەکانی  3

م، لداوا لە داواکارەکانپەیویستە کە ئەمانە پێشکەش بکەن:  ی  بەپن ر میکانێر

ەکنی    USGفۆریم ستانداردی     کە پێک دێت لە :   SF-424بە پێنر زنجێر

o SF-424  
ی

 داواکاری بو فریاگوزاری فێدڕاڵ

o SF A-424  زانیاری بوجە و پڕۆگرایم دانەمەزراو 

o SF B-424  دڵنیان  و پڕۆگرایم دانەمەزراو 

 بڕوانامەکان   

o  ئەگەر سیستیم ڕێکخراوکەی تۆ متمانەی  لە الیانUSAID   . پێدرابێت 

 ئەم لینکەی خوارەوە  (  دەتوانرێ دابەزیندرێ  لە ڕێگەیUSG Formsهەر یەک لەم فۆرمانە ) 
 https://apply07.grants.gov/apply/FormsMenu?source=agency

https://apply07.grants.gov/apply/FormsMenu?source=agency


یەنی و حوکمڕانی لە  – 3پاشکۆی 
ی
 ژینگەن  و کۆمەڵ

 WE4Fڕێنمان  پرەنسیپەکان بۆ پابەندبوونی

بەرپرس ئەو   بۆ  یەکگرتووەکان  نەتەوە  بنەمای  لەسەر  پێکراوە  ئاماژەیان  لەخوارەوە  کە  ڕێنماییانەی  وەبەرهێنان    پرەنسیپە 

 (UNPRI  هەرچۆنێک بێت، ئەم بنەمایانە گەشەیان کردووە و سازکراون بۆ هاوتەریبکردن لەگەڵ .)WE4F      ی و ئامانجەکان بینتر

 بەو شێوەیەیە: 

o   بە1پرەنسینی دەبینە  ئێمە  کێشەکانی  :  و  چاالک  کێشەی  بەکەین،   ESGڕێوەبەری  بڕیارەکە  بە   تێکەڵ 

 دروستکردنی پڕۆس و پێکهاتەی کارپێکردن و کرداری ستاندارد . 

o   لەسەر کێشەکانی  2پرەنسینی ی  دەبتر ئاشکراکردنی گونجاودا  بەدوای  ئێمە   :ESG    وە  ، داهێنەران کە   لەالیەن 

 وەبەرهێنانی تێدا دەکەین . 

 WEFبەرز دەکەینەوە ، لە ناو ئینکسۆش   ESGوڵکردن و جێبەجێکردنی بنەماکانی پەیوەست بە  : قب3پرەنسینی   •

 و سیستەیم گەشەپێدانی نێودەوڵەنی گەورەتر دەبێت . 

کاریگەری  4پرەنسینی   • بەرزکردنەوەی  بۆ  کاردەکەین  پەیوەندیدارەکان  الیەنە  هەموو  لەگەڵ  پێکەوە  ئێمە   :

 داهێنەرەکەمان لە یەکخستنی پرەنسیپەکانی پەیوەست بە نی ئێس ج  بۆ ناو مۆدێل بازرگانی و کرداری خۆیان دا 

 لە پرانسیپەکان ڕاپۆرت دەکەین .   ESGنی : چاالیک بەرنامە و پێشکەوتنەکان بە ئاراستەی یەکخست 5پرەنسینی  •

o   یەکخستنی  6پرەنسینی ئاسنی  کە  ی  دەزانتر ئێمە   :ESG   ئاسنی لە  لەوانەیە  ڕێکخراوەکاندا  لەناو 

بێت   هەرچۆنێک   ، کاردەین  ناگونجێت  قەبارەیک  هیچ  لەگەڵ  ئێمە   ، بێت  دەستپێکەر/ناوەند/پێشکەوتوو 

ین کۆمەڵێک پێداویسنی   پەیوەست بە ڕەگەز جێبەج   بکەن ،ڕاکردن و کەمکردنەوەی  داهێنەران پێویستە کەمێی

ی  .   هەژاری و بەردەوایم ژینگەن  بۆ ئەوەی شیاو بێت بۆ پشتگێر

 WE4Fپۆلێنکردنی داهێنەرانی  

ی دەکرێن بۆ یەکێک لە ش  ئاست لەسەر بنەمای ئاسنی ئێستای    WE4Fهەموو داهێنەرانی   تێکەڵ بوون بۆ مۆدێل   ESGپۆلت ر

 کردارییان. ش  ئاستەکان وەک خوارەوە پێناسە دەکرێن: بازرگانی و  

لە    WE4Fداهێنەری    دەستپێکەر:  کۆمەڵە  ین  کەمێی ئەگەر  دەگوازرێتەوە  دەستپێکەرێک  پێوەرە   ESGوەک   کۆببنەوە 

بەڕێوەبردنی   جێندەر،  یەکخستنی  بە  پەیوەست  پێوەرەکانی  بەتایبەنی  بەرنامەکە،  ناو  چوونە  بۆ  داواکراوە  پەیوەندیدارەکان 

 سەرچاوەی ئاوی بەردەوامەوە بایۆدان  و ئارایم کەش و هەوا و کەمبوونەوەی  
سەرچاوە رسوشتییەکانی بەردەوام بە بەڕێوەبردنی

ین   پێشەکیەکان، داهێنەرەکە دەبێت پابەندبوون نیشان بدات بۆ زیاتر تێکەڵکردنی کێشەکانی  هەژاری جگەلەدیدارکردنی کەمێی

ESG    پشتیوانیان دەکات لەزیادکردنی هۆشیاری کلیل بازرگانی و کرداری. بەرنامەکە  ناو ئەوان مۆدێل  بۆ   ESGکێشەکانی    بۆ 

.  ESGاوەند/پێشکەوتووی یارمەتیدانیان بۆ گواستنەوەیان لە ئاسنی سەرەتاییەوە بۆ ئاسنی مامن ی  یەکخستی

ین سێنی پێوەری پەیوەندی    وەک ناوەند دەگوازرێتەوە ئەگەر ئەوان تەنها چاویان بە  WE4Fداهێنەری    نێوەندی:   ESGکەمێی

هەستپێکراو   نیشاندانی  هەروەها  م 
ی
بەڵ بەرنامەکە  ناو  چوونە  بۆ  کێشەکانی    پێویستە  لەسەر  ڕووی   ESGپێشکەوتن  لە 

ئە و  نەکەوێ  جێبەجێکردن  باسانە  ئەو  هەموو  بە  چاویان  لەوانەیە  ئامانجەکانی    نجامەکانەوە.  و  ئەوە    WE4Fپێوەر  لەبەر  و 

بەرنامەکە   هەبێت.  باشبوون  مەودای  دەتوانی   ئاستێیک  هێشتا  بە  ی  گەیشتی بۆ  ئامانج  و  کردن  باشێی بۆ  بکەن  یان    پشتگێر

 ESGپێشکەوتووی تێکەڵکردنی 

"  WE4Fداهێنەری    پێشکەوتوو:  هەموو  وەک  ئەوان  ئەگەر  ناودەبرێت  ی    ESGپێشکەوتوو"  ببیتی و    راگەیاندراوەکە  ئامانج 

ین کۆمەڵە پێوەری پێویست نیە بۆ .  WE4Fئامانج  پەیوەندیدار کە لە الیەن    دانراوە و تەنها کەمێی

 



 WE4F: جۆرەکانی داهێنانی 4پاشکۆی 

ی دەکرێن .   WE4Fهەرچەندە پێشبینی دەکرێت کە فراوان بێت لە تەکنەلۆجیا یان داهێنانەکان کە لە ژێر   هەموو داتا    پشتگێر

بەپن ر ئەو پێناسەی کە لەم دۆکیومێنتەدا      WE4F M& Eو لە پالتفۆریم    WE4Fنوێکاریەکان ڕاپۆرت دەکرێن بۆ سکرتارییەنی  

لەگەڵ یەکێک لە پێناسەکانی خوارەوە ناگونجێت و نابێت دیجیتاڵ بێت   اهێنانێک کە ئاماژەی پێکراوە، هەر نموونەیەک لە د

کە پەیوەندی بە داهێنانەوە هەیە   RIH-Ievelوەک "ئەوانی تر" راپۆرت کراوە . دۆکیومێنتەکانی    یان داران  لە رسوشتدا بێت ،

 و پێناسەکان لەم دۆکیومێنتەدا.  پێویستە زاراوەن   پەسەند بکەن

 

وزە تێکرد  یان  کێڵگە:   -نی  بەکاردێت  کارا  وزەیەیک  وەک  کە  دەگرێتەوە  داهێنانەکان  یان    ئەمە  دروێنە  پێش  چارەسەرەکانی 

 کارامەن  وزە لە بەردەستدا . 
کردنی  لە ناوەوەی کشتوکاڵدا  باشێی

 وزە کارامەن  و وزەی نوێ داهێنانە لەخۆدەگرێت کە سەرنجیان خستە ئەمە ئەو  کێڵگە:   -بەرهەم هێنانی وزە 
لە    لەسەر زیادکردنی

 و/یان  
ی

ئەمە لەوانەیە تەکنەلۆجیای پاشەکەونی کرێکاران یان جێگرەوەی: مرۆڤ .  پرۆسەی دروێنەکردنبەرهەمهێنانی کشتوکاڵ

ی کا ەکانی بەردەست لەگەڵ ئامێ ر ەکان، ئامێ ر ن بە ئامێ ر
ی
ەکانی ئێستا. یان کاری ئاژەڵ  ئامێ ر

 رای وزەی زیاتر یان چاککردنی

 کارامەن  وزە لە بەهای زیاد    یان   ێنو وزەی  داهێنانە لەخۆدەگرێت کە  ئەمە ئەو    پرۆسەکانی کشتوکاڵ: -وزە 
کردنی ئامانج بۆ باشێی

 خاو بۆ کەلوپەل خۆراک یان گۆڕینی  کردنی خۆراک بە ناوەوە
ی

فۆرمە بەنرخەکانی   کەلوپەل خۆراک بۆ گۆڕینی کەلوپەل کشتوکاڵ

 تر. 

کە کارامەن  وزە باشێی دەکات لە شێوازی بەرهەمهێنانی وزە ، کە وزەی    ئەمە داهێنانی تێدایە : بەرهەمهێنانی وزە و کلتوری ژێرخان 

 خەزنکراو بۆ پۆسەی کشتوکاڵ بە کاردێت . 

 کۆگاکراو: 
ی

ی یاندروێنە لە کۆکردنەوەی خۆرا سەرجەیم وزە و کوشتۆوکاڵ ئامانج بۆ   ک و پاکێج و کۆگا کە وزەی نوێ بەکاردێتی

 کارامەن  وزە لەم پڕۆسەی کشتوکاڵییە . 
کردنی  باشێی

 وزە: 
ی

 بە بەکارهێنانی وزەی تازە    وزە باشێی دەکات ،  گواستنەوەی کەلوپەل کشتوکاڵ
ی

کارامەن  گواستنەوەی کەلوپەل کشتوکاڵ

 کاراکانی وزە دەکات . چارەسەرە   یان بەکارهێنانی تر 

  کارای ئاون یان ئاودێری:   -ئاو  
 کارامەن  ئاوی پڕۆسەکانی بەردەست بەکاردێت   ئەمە داهێنانی تێدایە کە شێوازی نون 

کردنی باشێی

 و دابەشکردن یان دووبارە ئاڕاستەکردنی سەرچاوەکانی ئاو بەمەبەسنی بەرهەمهێنا کوشتوکاڵدا .  بۆ الدانی ئاو لە سەرچاوەکەی

کشتوکاڵدا:   -ئاو   لە  بەکارهێنانەوە  یان  دووبارە  دەکەن  پاشەڕۆ  چارەسەری  کە  داهێنانانەی  جۆرە  دووبارە   ئەم  ی  پشتگێر

 
ی

 کارامەن  ئاوی کشتوکاڵ
کردنی  پرۆسەکان.  بەکارهێنانی سەرچاوەکانی ئاو بۆ باشێی

:   -ئاو  سالینی کشتوکارن    /
بەکا  کوالێنی کە  بگرێتەوە  تەکنەلۆجیا  لەوانەیە  ی ئەمە  دەهێتی بۆ   ری  سەهێل  ئاوی  یان  ئاوەکە 

یان کشتوکاڵییەکان  پرۆسە  ئاوی  کارامەن    
کردنی زیادکردنی    باشێی بۆ  سەالین  ئاوی  یان  دەکات،   چارەسەر  خرانی  کوالینی  کە 

ین بۆ   بەکاردێت .  سەرچاوەی ئاوی شێر
ی

 بەکارهێنانی کشتوکاڵ

ی دەکەن،ئەم کە لە رسوشتدا دیجیتاڵن  هەڵوەشاندنەوە دیجیتاڵیەکان:  م  و باشێی
ی
 بەڵ

ی
ئاو و/یان کاران  وزە لە پرۆسەی کشتوکاڵ

پێناسە بکرێت.   هەیە کە تەنها یەک دەگونجێت  ناتوانرێت بە یەک 
ی

  تاکە جۆری داهێنانی تر لیسنی هەر داهێنانێیک دیجیتاڵ

ی بکرێت .   پێناسە بۆ جۆرێیک داهێنانی بەردەست دەبێت لە ژێر ئەو داهێنانەدا پۆلت ر



:    چارەسەری  یان  ئداران  داران   ژورەوەی  چوونە   
کردنی باشێی بۆ  بەهای    ەم  ی  زنجێر ناو  لە  ئەکتەرەکان   

داراییەکانی سەرچاوە 

  خۆراکدا بە بەرهەمهێنەرانی خۆراکیشەوە
ی

 کۆتان  کەلوپەل کشتوکاڵ
 لە کوێیە؟ و ڕاستەوخۆ بەکارهێنەرانی

تر:   لە  ئەوانی  کە  دەگرێتەوە  داهێنانەکان  ئاوەکەئەمە  کردنی  باشێی  ، ی  نتر دیجیتاڵ  پرۆسەی    رسوشتدا  لە  وزە  کارامەن   و/یان 

 ، وە ناتوانرێت وەک هیچ پێناسەیەیک تر پێناسە بکرێت . 
ی

 کشتوکاڵ

 

  

 ]  ]کۆتان 

 


