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اڵودەکاتەوە ب اڵنەسا ەنجامیئ ڕاپۆرتی ێراقع ەل یەکگرتووەکان  ەتەوەن ڕێخراوی  

 

یەکگرتووەکان ەتەوەن اڵتییو یمیت – ٢٠٢٢ یاریئا ی       ەممە،ش                -ێراقع  بەغداد،  (UNCT) ەل 

  ەکانیئامانج ەدیهێنانیب ەوڵیه ەل ەشداریکردووەب ەک اڵوکردەوە،ب ٢٠٢١ ڵیسا ۆ ب ۆیخ اڵنەیسا ڕاپۆتی ێراقع

ێنەهێڵێتج ۆیخ ەدوایل ەسو ک ێتەوەبن   یاتبن ۆیباشتر خ ەشێوەیەکیب ۆئەوەیب ێراقع ەشەپێدانیگ . 

  ەندبوویسوودم یۆنمل ٤.٢ ەل یاترز یەتخزم ۆنچ یەکگرتووەکان ەتەوەن ەوەیئ ەخاتەسەرد ەختج ڕاپۆرتەکە

  ێکتەرەس  ەل ەتگوزارییەکانخزم ەردەستییب یادکردنیز ەب ەرکەوتوو،ب یشتووانیدان ەنێویشیاندال ە،کردوو

و   یگشت ینایب ەزارەهاه ەوەیچاککردن ۆب ێرخانییژ ڕۆژەیپ ٦٢٩ ێبەجێکردنیج ەروەهاو ه ەولەوییەکاندائ

یشکییەکانپز  ەندەناو و  ەقوتابخان ەنێویشیاندال یبەتی،تا . 

و  ەتگوزاریخزم ێویستپ ەپێیب ەک ەژیند ێنانەداشو ەول ێستائ ەڕاوەکانگ ێزانەخ ی%٥٩ ەنجامدا،ئ لە

و  ەنابەرپ ەزاره  ١٥٢ یکەینز ەوەشەوە،ئ ەسەروو. لیئاو ەرچاوەیس ەتایبەتیب ەبەردەستە،ل ێرخانەکانیانژ

ەرگرتدا و٢٠٢١  ڵی سا  ەل  ییانئامانجەفر  ەییپار  ییتر هاوکار  ەرمەترسییەکانیب  ەو گروپ   ەڕاوەگ  ەسانیو ک  ەئاوار .  

 ەهەزارەهاب ەکاتیكدال ەرگرتووەو یشەییانو پ ەکنیکیت ڕاهێنانی ەنجگ  ەزاره ٤ ەل یاترز ڕاپۆرتەکە، بەگوێرەی

 نیەستێوەردانەکابوون. د  ەندسوودم ییەکاندائابوور ێکتەرەس ینباشتر ەگونجاو ل یکار ەلیه ەل ێراقیع ێکاریکر

 یژنەیل  ێکۆڵینەوەیل یتوانا ەهێزکردنیب  ەڕێگەیل ێراقع ەل ۆڤمر ەکانیماف ڵپشتیکردنیپا ەل یتینتر بر

 ۆڤ،مر ەکانیماف  ەکارهێنانیو خراپ ب ێشێلکاریپ  ۆب ەرپرسیارییەتیب اڵوکردنەوەیب  ۆب ڕاستییەکان ۆزینەوەید

  ەسەرل یژیو توندوت ێزانیخ یژییتوندوت ەژن و کچان ل یپاراستن ۆب  ییەکانحکوم ەتگوزارییەخزم ەب ەرەدانپ

یگشت ەندرووستیت ێریچاود ەگوزارییەکانیخزم ەهێزکردنیا بەروەهه ڕەگەز، ەمایبن . 

و  ێژخایەندر ەشەپێدانیگ ەکانیبوار ەل  ٤١٦  ۆب ییئاسانکار ێراقع ەل یەکگرتووەکان ەتەوەن ەوە،ئ سەرباری

)ژنان،  ەکانداالواز  ەگروپ ەل ەسک یۆنمل ٢.٥ ەب ەیشتگ ەک ەمکردنەوە،ک ڕۆسەکانیو پ ێملمالن ڕێگریکردنی

.  ەکانئاوار ەمپیک ٢٦و  ەنابەرپ ەمپیک ٩ یانداشەنێویل ەرمەترسیدا،ب ێنیشو ە( لەنابەرانپ ە،ئاوار اڵن،کچان، مندا

یکانیزمیم ەشته  (ABC) و  یگەرکار ڕێکخستنی ەل ڵنیابوونەوەد ۆب ەتەکارخراون  ەڕانەوەگ ڵۆزەکانیئا ەناوچ ەل

ەکانئاوار ەڕانەوەیگ ۆب یکردنئاسانکار  ۆ ب ەتحکوم ۆییەکانیناوخ  ێوەچوارچ ەگەڵل ەشهاوب یپالندانان . 

  ەقەمەنیت ەل ڕەمادی ەلوجە،ف ڵ،موس ەرەکییەکانیس ەشار ەل ینڕێژکراوم یخاک  ەل ەتردووجام یۆنمل ٥ ەل زیاد

و  ڤاکسین ەب ەمتمان ەرزکردنەوەیب  ۆب کخراڕێ ۆب ەمپەینیانک ەسک یۆنچوار مل ەل یاترز ەروەها. هەوەپاککران

  یگەرییەکانیو کار ێراقع ۆب ییاندان، گرنگ ەشەپێگ ەوداکانیدوورم ەئامانج ەبارەیل ۆشیاریه ەرزکردنەوەیب

ەشوهەواک ۆڕانیگ یو داهاتوو ێستائ . 

و  یشتەجێن ریڕێكخە ەتەوەیەكگرتووەكان،ن یگشت ێریسكرت یبەتیتا ێردەین ێگریج ۆلۆرانۆ،س ڤۆجاکۆڤا ئێرینا

  ۆبوو ب  ڵنگاریئا ڕپ ڵێکیسا  ٢٠٢١" ڕایگەیاند، ێراقع ەل یەکگرتووەکان ەتەوەن  ۆییمر یکاروبار ڕێکخەری

  ەل ەردەوامنب ەک یشانەکران ١٩-دۆڤیک ییئابوور -ۆمەاڵیەتییک  ەرێنیین یگەرییکار یرەیەکزنج ەب ێراق،ع

  ێراقع ەل یەکگرتووەکان ەتەوەن ڵنگارییانە،ئا ەمئ ەمووه ەرەڕای. سێپێشینەب ڵنگارییئا ەب اڵتەکەو  ینوقمکردن

 ەرانیگوز یبار یو باشترکردن ەژاریه ەمکردنەوەیک ەل ێراقع ەتیحکوم ەوڵەکانیه ڵپشتیکردنیپا ەل ەردەوامەب

  ەنگانج ڕەواکان، ەتگوزارییەخزم ەیاندنیگ  ەهێزکردنیب ەکان،ئاوار ۆخید یدنەسەرکرالواز، چار ەڵکانیخ

  ەرەوو ب ەکانیئاوات ەدەستهێنانیب ەرەوب ێراقع یانەوەیژ  یتوانا ەهێزکردنیب ەروەهاه  شوهەوا،ەک ۆڕانیگ ەگەڵل

ێژمەودادر ەشەپێدانیگ ". 

  ڵیسا ەل ەک ەردەستب ەخاتەد ەنجامانەئ ەوئ ەیپوخت ێراقع ەل یەکگرتووەکان ەتەوەن اڵنەیسا ەنجامیئ ڕاپۆرتی

 اڵنەقوو یکارییەو ش ۆزینەوەد ەوو ئ ەدەستهێنراونب  ەوەیەکگرتووەکان ەتەوەن ەوارەیق  ٢٢ ەالیەندا ل  ٢٠٢١

  یکارییهار ێوەیچوارچ یژییەکەیسترات ەویەتەلەوئ ەناوچ ێنجپ ەل ەکاتد ەرەوپێشچوونب ێرییچاود ەک ەخاتەڕوود

٢٠٢١-٢٠٢٠ ۆب  یەکگرتووەکان ەتەوەو ن ێراقع ێوانن ەشیهاوب ێژمەودایدر ەشەپێدانیگ  (UNSDCF). 

 ەل یەکگرتووەکان ەتەوەن ڵپەڕیما ەل ەک ێنرێتبه ەدەستب ڕاپۆرتەکەدا ەل یاترز یارییو زان ەنجامئ  دەتوانرێت

ەردەستەب ێراقع : 

UNCT Annual Results Report 2021 final -IRAQ_.pdf  
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