وەزارەتی کاروباری دەرەوەی
هۆڵەندا

سیستمی ژینگەیی بۆ پێشەنگخوازان
خولی راهێنانی شەراکە ( )Shirakaبۆ گەشەپێدانی
پیشەیی

هۆڵەندا کارمەندانی حکومی و پێشەنگخوازان لە فەڵەستین و عێراق بانگهێشت
گەشەپێدانی پیشەیی لە
پرۆگرامی
بەشداریکردن لە
بکەن بۆ
This must
be based
on a clear vision
پێشکەشand
داوا strategy
دەکاتthat
سیستمێکی ژینگەیی بۆ
رەخساندنی
لە
حکومەت
رۆڵی
بە
تایبەت
راهێنانی
خولێکی
has been established in consultation with the various
پێشەنگخوازان لە بواری کارسازیدا.
stakeholders.
ئامانجی پرۆگرامەکە فەراهەمکردنی چوارچێوەیەکە بۆ فەرمانبەرانی حکومەت و
چۆنیەتی
خاوەن پڕۆژەو پێشەنگخوازان پەیوەست بە زانیاری و کارامەییەکانی
Objectives
باشکردنی ژینگەیەکی تواناپێدان بەم پێشەنگخوازانە .لەم چوارچێوەیەدا ،بەشداربووان
The programme aims to support the participants in building this
گرفتێک رەچاودەکەن لەناو سیستمی ژینگەیی پێشەنگخوازانیان لەپێناو
enabling environment for entrepreneurs. Specifically it aims to
چارەسەرکردنی .ئەم پڕۆسەیە بەڕێوەدەچێت لەژێر چاودێری راهێنەرو شارەزاکانی
پەیوەندیەکانی achieve the
following results:
بەشداربووانە
پرۆگرامەکە .هەروەها ئامانجی ئەم راهێنانە بەهێزکردنی
هۆڵەندا• A.
good picture
of the implications
)of (national
لەگەڵ خاوەنstrategy on
پێشەنگخوازانی
سیستمی ژینگەیی
بەرژەوەندییەکان لەناو
entrepreneurs
;and incubators
پێشەنگخوازان
پرۆگرامی گەشەپێدانی پیشەیی سیستمی ژینگەی
Increased
facilitating
ژینگەیەکی باشی an
پڕۆژەی •تازە
knowledgeکارو
andرەخساندنی
 insightبۆ
 aboutگرنگە
هۆکارێکی
کارسازی
ecosystem
entrepreneurs
organizationalبۆfrom
strategic
رۆژهەاڵتی
ئابووریforناوچەی
پەرەپێدانی
 andزۆری هەیە
گرنگیەکی
هەروەها
;perspectives
بەرچاوی هەیە
ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا .هاوکات حکومەتیش رۆڵێکی گرنگ و
پێویستە
 ofلەسەر حکومەت
theن.
کارکرد
 neededهاندەر بۆ
 forگونجاوو
هەلومەرجی
لە فەراهەمکردنی
• Understanding
ingredients
a good ecosystem
شارەکان و
interventionsگەیشتن بە
دەستەبەر بکات وەک
بنچینەیی
and possible
to achieve
بەر لەهەر شتێک ژێرخانێکی;them
هەروەها
 insightباش
پەروەردەیەکی
،دەستگەیشتن بە
ئاسانی
ناوچەکان بە
• Better
خزمەتگوزاری on the
roles of the various
stakeholders
in the
 ecosystemلەسەر
سەرەڕای ئەوەش،
گەیاندن.
گواستنەوەو
;togetherکارەباو
ئاسانکاریەکانی دیکەی وەک
and how
they can
better work
کۆمپانیا •تازە
کارو
performبۆ خاوەن
 theirهەبێت
ئامانجکراوی
ستراتیژی
حکومەت پێویستە
Skills to
effectively
‘changeبەrole as a
;’agent
سەرمایە،
و
زانیاری
بە
دەستگەیشتن
رێساکان،
یاساو
رێگای
دامەزراوەکان
لە • Development and implementation of action plan that
stimulate
دروستکردنی تۆڕی پەیوەندی و ئاسانکاری کردن بۆ نیشتەجێبوون و هاندانی دارایی.
;entrepreneurship
پێویستە هەموو ئەو بابەتانە لەسەر دیدگەو ستراتیژێکی رۆشن ئامادەکرابن بە
• A network among the participants, the trainers and the guest
راوێژکردن لەگەڵ چەندین خاوەن بەرژەوەندی.
speakers to exchange knowledge and practical tips in the field,
ئامانجەکان
to stimulate
entrepreneurship
ژینگە توانا
دروستکردنی ئەم
ئامانجی پرۆگرامەکە پاڵپشتی کردنە لە بەشداربووان لە
بەخشە بە خاوەن کارو پێشەنگخوازان .ئامانجی پرۆگرامەکە زۆر بە تایبەتی بەدیهێنانی
Course outline and content
ئەم ئەنجامانەی خوارەوەیە:
The programme duration will be one year. It consists out of a
combination of training workshops in-country and in the
Netherlands. In between, participants are expected to develop their
action plans, and once stakeholders are known, implement their
action plans.

• دروستکردنی وێنەیەکی باشی کاریگەریە (نیشتیمانیەکان) لەسەر پێشەنگخوازان و
دامەزراوەکانی
پێگەیاندنThe Netherlands invites civil servants and.
entrepreneurs
رەخساندنی
بۆ
کردن
ئاسانکاری
بە
پەیوەست
بەرچاوڕوونی
و
زانیاری
• زیادبوونی
from Palestine and Iraq to apply for a professional
ستراتیژیەوە.
و
دامەزراوەیی
دیدی
لە
پێشەنگخوازان
بۆ
لەبار
ژینگەیەکی
development programme on the course on the role of the
دەسوتپێشخەریەکانی
 forلەبارو باش
ژینگەیەکی
• تێگەیشتن لە پێکهاتەکانی
هەروەهاgovernment
in the ecosystem
entrepreneurs.
بەدیهێنانی ئەم پێکهاتانە.
الیەنە پەیوەندارو
 ofئەرکەکانی
رؤڵ و
باشتر پەیوەست
دیدگەیەکی
•
The objective
programmeبە the
is to
خستنەڕوویprovide
civil
servantsبە یەکەوە بە
andکارکردنیان
چۆنیەتی
سیستمە ژینگەییە وە
entrepreneurs
ئەم with
بەرژەوەندیەکانی a
خاوەنframework of
شێوەیەکی
باشترknowledge and skills on how to improve the .
enabling
بەرپرسیارێتیەکانیان بە
ئەرک و
پێویستەکان بۆ بەجێهێنانی
کارامەییە
• دروستکردنی
environment
for entrepreneurs.
Within this
framework,
anانکاری".
identifiedگۆڕ
وەک " فاکتەری
کاریگەر
شێوەیەکی
participants will address
problem
within
بدات.
پێشەنگخوازان
هانی
کە
کارکردن
پالنێکی
جێبەجێکردنی
• دانان وtheir country’s ecosystem for entrepreneurs in order to
 tackleو میوانانی
راهێنەران
Thisبەشداربووان
لەنێوان
پەیوەندی
 ofتۆڕێکی
دروستکردنی
•
 problem.وthis
is under
guidance
the
قسەکەر بۆ ئاڵوگۆڕکردنی زانیاری و هەندێک ئامۆژگاری کردارەکی لەم بوارەدا
programme’s coach and experts. The course also aims at
لەپێناو هاندانی پێشەنگخوازان.
strengthening participants’ ties with stakeholders in the
• ناوەڕۆک و تێڕوانینی گشتی دەربارەی ئەم خولەی راهێنان
Dutch ecosystem for entrepreneurs.
• پرۆگرامەکە بۆ ماوەی یەک ساڵە .پێکهاتووە لە کۆمەڵێک وێرکشۆپی مەشق و
چاوەڕوانکراوە
professionalلە هۆڵەندا .لەنێوان
راهێنان لەناوەوەی وواڵت و
وێرکشۆپەکانیشداThe،
’‘Ecosystem for entrepreneurs
ناسینی خاوەن
لەگەڵ
هاوکات
و
ئامادەبکەن
کارکردنیان
لە بەشداربووان پالنەکانی
development programme
بەرژەوەندییەکان ،بتوانن پالنەکانی کارکردنیان جێبەجێبکەن.
A good business environment stimulates the creation of
• قۆناغی یەکەم :خولێکی راهێنانی چوار هەفتەیی لە رێگەی ئینتەرنێت تایبەت بە
new businesses and is of great importance for the
وێناکردنی نەخشەی سیستمی ژینگەیی بۆ کەسە پێشەنگەکان.
economic development of the MENA region. The
بەشداربووان خۆیان.
وواڵتانی
• قۆناغی دووەم :خولێکی راهێنانی یەک هەفتەیی لە
government plays an important, condition-creating and
بەشداربووان هەڵدەستن بە تێڕوانین لە سیستمە ژینگەییەکان بۆ کەسە پێشەنگەکان لە
stimulating role in this. It must first of all ensure that the
وواڵتەکانی خۆیاندا هەروەها سەردانکردنی الیەنە پەیوەندارە خۆجێییەکان و
basic infrastructure is in place, such as good accessibility
ئامادەکردنی پالنێکی کارکردن بۆ بەهێزکردنی سیستمی ژینگەیی بۆ پێشەنگخوازان
to cities and regions, good education, and facilities such
لە بواری کارو بازرگانی.
as electricity and broadband. In addition, it must
develop targeted strategies for entrepreneurs and startups, through legislation and regulations, access to
knowledge and capital, the creation of networks, the
facilitation of housing, and (financial) incentives.

Application
پالنەکانی
قۆناغی سێییەم :بەردەوامیدان بە کار بۆ دوو مانگی دیکە بۆ ئامادەکردنی
بەردەوام
کارکردن .هاوکات مەشق
دەبێتApplications should be made.
online
راهێنانbefore
2022.و 7 May
قۆناغی چوارەم :راهێنان کردن بۆ ماوەی حەوت رۆژ لە هۆڵەنداو لەم ماوەیەدا
پێشەنگی
دەکەنtoلەgoبواری
بەرژەوەندی هۆڵەندی
بەشداربووان سەردانی چەندین خاوەن
To apply
the website:
http://www.shiraka.nl/en/courses/.
کارکردنیان.
پالنەکانی
تەواوکردنی
هەروەهاScroll to ‘Ecosystem for Entrepreneurs’. Click on
بازرگانیدا‘Apply’.
لە کارو Click on
کارکردنیان.
پالنەکانی
جێبەجێکردنی
بۆ
مانگ
شەش
تەرخانکردنی
قۆناغی پێنجەم‘register’ and enter your personal information and login :
هاوکات مەشق و راهێنان بەردەوام دەبێت.
information. Click on ‘register’ and your account is created. Login
قۆناغی شەشەم :بەشداربووان ئەنجامەکانی خۆیان پێشکەش دەکەن بە ئامادەبوونی
’to fill in the application form for ‘Ecosystem for Entrepreneurs
نوێنەرایەتی هۆڵەنداو خاوەن بەرژەوەندی دیکەی پەیوەندار.
and save the form. After saving your application form, you have
successfully applied. You will receive a confirmation email.

رێکەوتەکان و شوێن و زمان
راهێنان لە رێگەی ئینتەرنێت
 29 – 4تەمموزی  – 2022لە رێگەی ئینتەرنێت ( 4کاتژمێر لە هەفتەیەکدا).
In case of no-shows or cancellations within four weeks before
راهێنان لە ناوەوەی وواڵت
the start of the first part of the training, the organisation has the
فەڵەستین
ناوچەکانی
–
 23 – 18ئەیلولی 2022
right to claim all costs incurred from the participant’s employer.
 29 – 24ئەیلولی  – 2022عێراق

Phase 1: A four-week online training dedicated to map the
ecosystem for entrepreneurs
Phase 2: A one-week training in the participants’ home countries.
Participants will examine the ecosystems for entrepreneurship in
their own country, visit relevant local stakeholders, and write an
action plan to strengthen the ecosystem for entrepreneurs.
Phase 3: Two months to further develop the action plans.
Coaching will be available.
Phase
A seven-day
training
in the Netherlands,
during which
دەستپێکی یەکەم
هەفتە4:پێش
ماوەی چوار
هەڵوەشاندنەوەدا لە
ئامادەنەبوون و
لە کاتی
بکاتەوە کە خەرجی
 willپارانە
سەرجەم ئەو
Dutchداوای
مافی هەیە
راهێنانەکە ،رێکخراو
participants
visit several
stakeholders
بەشیin the field
of
بەشداربوو.
کردووە لە خاوەن کاری
entrepreneurship and finalise their
action plans.
Phase 5: Six months to implement the action plans. Coaching will
پێوەرەکانی شیاوبوون
be available.

• پشکنینی کارگێڕی .بەدەست گەیشتنی سەرجەم بەڵگەنامەکانی پێشکەشکردنی داوا
کۆتاییPhase 6: Participants will present their results in.
presence
the
پێشofوادەی
Netherlands
Representation
and
other
relevant
stakeholders.
هاوتاکردنی پۆستی کارەکەو ئامانجەکانی فێربوون لەگەڵ بابەتەکانی خولی راهێنان و
هاندەرەکانی.
Dates,
location
and
language
•  5بۆ  10ساڵ ئەزموونی پەیوەنداری هەبێت بەم کارەوە وەک فەرمانبەری حکومی
تایبەتOnline
training
یاخود لە بواری
لەبواری پەرەپێدانی ئابووری یان کارکردن لە کەرتی
)4-29 July 2022 – Online (4 hours per week
پێشەنگخوازی و کارسازیدا.
In-countryبکەن بۆ )1
trainingکات تەرخان
• پێویستە بەشداربووان ئارەزووی کارکردنیان هەبێت و
September
– Palestinian
Territories
18-23جێبەجێکردنی
ئامادەکردن و
)22022
راهێنان
چاالکییەکانی
بەشداریکردن لە سەرجەم
24-29 September 2022 - Iraq
پالنەکانی کارکردن.
Training in the Netherlands
• پێشتر بەشدار نەبووبێت لە پرۆگرامەکانی خولی راهێنانی شەراکە یاخود ماترا –
24 November – 2 December The Hague, The Netherlands
ساوث .Matra-South
هەروەها رێز لە
پێشکەشکردن
داوا
بۆ
دەدەین
ئافرەت
حکومی
هانی فەرمانبەرانی
The courses will be in English, with interpretation into Arabic and
هەمەجۆری بەشداربووانمان دەگرین 12 .شوێنی بەردەست هەیە لە هەر وواڵتێکدا ،کە
Kurdish. Participants are expected to have good computer skills, a
دابەش دەبن بەسەر فەرمانگەو دامەزراوە پەیوەندارەکان .ئاخاوتن بە زمانی ئینگلیزی
computer with operating system and good internet during the
بە شێوەیەکی باش تایبەتمەندییەکی زێدەترە.

Eligibility criteria:
راهێنان لە هۆڵەندا
هۆڵەندا.
کانوونی یەکەم،
دووەم – 2ی
24ی تشرینی
• Administrative check.
الهایFully،
documented
applications
received
 beforeسەر
وەرگێڕانیان بۆ
راهێنانەکان بە زمانی ئینگلیزی پێشکەش دەکرێن لەگەڵ
the deadline.
هەبێت •لە
عەرەبی.
کوردی و
باشیانMatch
کارامەییof job
بەشداربووان position
پێویستەand learning
goals with
the topics
زمانەکانیof the
کۆمپیوتەرەکە و
لەسەر
هەبێت
باش
سیستمێکی
هەروەها
کۆمپیوتەر
بەکارهێنانی
course and motivation.
بەهۆی
ئەگەر
راهێناندا.
کاتی
لە
بێت
بەردەست
ئینتەرنێت
خێرای
و
باش
هێڵێکی
• Between 5 and 10 years relevant work experience as civil
راستەوخۆو
شێوەیەکی
بە
راهێنانەکان
نەتواندرا
19
کۆڤید
پەتای
رێکارەکانی
servant in economic development, private sector support or
رووبەڕوو ئەنجام بدرێن ،ئەوا لە رێگەی ئینتەرنێت پێشکەش دەکرێت .لەسەر
entrepreneurship.
بەشداربووان پێویستە ئامادەی سەرجەم بەشەکانی راهێنان بن بە تەواوی .دوای
• Participants should be willing and able to make available the
تەواوکردنی خولی راهێنانەکە ،بەشداربووان بڕوانەمەیان پێدەدرێت.
time to 1) participate in all training activities and 2) develop
کرێ و تێچوونەکان
and implement
;action plans
دەگرێت.
راهێنان لەئەستۆ
حکومەتی هۆڵەندا سەرجەم خەرجییەکانی خولی
• No
)(previous
participation
in other
or Matra-South
کرێی
بیمەو
حەوانەوەو
خواردن و شوێنی
 Shirakaو
نێودەوڵەتی
خەرجییەکانی وەک گەشتی
training. If Covid-19 restrictions make it impossible to organise a
Training Programmes.
وانە ووتنەوەو خولی راهێنان.
live training, an alternative online training
پرۆگرامیwill be
offered.
راهێنانی شەراکە
We encourage
تێچوونیfemale
civil servants
to apply,
بەشداربووان as we
سەرجەمhighly value
Participants
are
obliged
to
attend
all
parts
in
full.
After
گەشتکردنیان بۆ
رێکخستن و
بەرپرسیارن لە
خولی راهێنانەکە رێکدەخرێت وەک بەشێک لە پرۆگرامی شەراکە ،کە
diversity
amongst
our
participants.
There
are
12
places
available
completing
the
course,
participants
will
receive
a
certificate.
شوێنی ئەنجامدانی خولی راهێنان لە وواڵتی خۆیاندا .خەرجییەکانی
فڕۆکەخانەو
دەستپێشخەریەکە لە وەزارەتی کاروباری دەرەوەی هۆلەندا .پرۆگرامی شەراکە
per
country,
which
will
be
divided
between
relevant
institutions.
هاتوچۆی Aناوخۆیی لە ئەستۆی بەشداربووان خۆیانە دوای دەرچوونیان لە
پەرەپێدانی ناوچەی
لە
بەشداریکردن
بۆ
تەرخانکراوە
هۆڵەندییە
دووالیی
ێکی
کۆشش
Costs and fees
فڕۆکەخانەیەکی نێودەوڵەتی لە دەرەوەی good command of the English is a plus.
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا .لە رێگەی ئەم خولی راهێنانەی پرۆگرامی
واڵتی خۆیان بەاڵم ئەو بەشەی پەیوەستە بە گەشتی نێودەڵەتیان قەرەبوو دەکرێنەوەThe Dutch government will take care of all relevant costs. This .
شەراکە ،وەزارەتی دەرەوەی هۆڵەندا دەیەوێت هانی وەرچەرخانێکی بەردەوام بدات و
international
board
and lodging,
ڤیزە and
Shiraka
programme
trainingداوای
پێشکەشکردنی
بەشداربووان بەرپرسیارن لە رێکخستنی رێکارەکانی
 includesبەهێزکردنی
ئەفریقیا هەروەها
 travel,باکووری
ناوەڕا ست و
رۆژهەاڵتی
visaلێدەکات لە
پاڵپشتی
insurance, and tuition
بە fees for
وواڵتەthe
course.
وەرگرتن.
The course will be organised as part of the Shiraka programme, an
ئامانجکراوەکان.
پەیوەندیەکانی نێوان هۆڵەنداو
initiative of the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.
پێشکەشکردنی داوا
Shiraka is a Dutch bilateral effort dedicated to contributing
to
پێشکەش بکرێن.
2022
region.ئایاری
پێش  7ی
ئینتەرنێت و
trainingلە رێگەی
پێویستە داواکان
development
in the
MENA
Through
this Shiraka
programme, the Netherlands Ministry of Foreign Affairs aims to
stimulate and support sustainable transition in the MENA region
and to strengthen relations between the Netherlands and the
target countries.

All applicants are responsible for the organisation and costs of
travelling to the airport and the training location in their own
مەبەستی
کەسێک
 departingبۆ هەر
هەلێکی ناوازەیە
 airportخولی
ئەم
country.
Participants
راهێنانەfrom an
international
پیشەگەرن لە
بێتown.تیمێکی
بەردەوام
دروستکردنی
outside their
country,
پڕۆژەیەکی will
have to cover
local travel
expenses
themselves
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for the
بۆیە ئەم
دەوڵەمەندە،
پرۆگرامەکەش زۆر
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international
part
of
their
journey.
Participants
are
responsible
هەلە لە دەست خۆت مەدەو ببە بەشێک لەم گەشتە"
for the organisation of their visa application.

وەفا بەنتەرەکی ،بەشداربوو لە جەزائیر
پێشەنگخواز لە بواری زیرەکی دەستکرد لە جەزائیر

بۆ زانیاری زیاتر
( io@rvo.nlدەربارەی ئەو پرسیارانەی پەیوەستن بە داتابەیس)؛
( info@thehagueacademy.comدەربارەی ئەو پرسیارانەی پەیوەستن بە خولی راهێنان)
پرۆگرامی خولی راهێنانی شەراکە دەستپیشخەریەکی وەزارەتی دەرەوەی هۆڵەندایە .بەشی پێشەنگی نێودەڵەتی
لە ئاژانسی پڕۆژەکانی هۆڵەندا پرۆگرامی خولی راهێنانی شەراکە جێبەجێدەکات .خولی پەرەپێدانی پیشەیی
تایبەت بە "سیستمی ژینگەیی پێشەنگخوازان" لە الیەن ئەکادیمیای الهای بۆ بەڕێوەبردنی خۆجێیی
رێکدەخرێت.

ئەکادیمیای الهای
بۆ بەڕێوەبردنی خۆجێیی

وەزارەتی دەرەوەی هۆڵەندا
Rijnstraat 8
P.O. BOX 20061 / 2500 EB
الهای ،هۆڵەندا.

ئاژانسی پڕۆژەکانی
هۆڵەندا
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