
 

 

كة ثيَشنياري هؤشياري و كةمئةندام ِراثؤرتي نةتةوة يةكطرتووةكان دةربارةي كةساني 

داناني سياسةتةكان دةكات بؤ بةهيَزكردن و برةودان بة مافةكاني مرؤظ لةسةر بنةماي 

 كاركردن بؤ كةمئةندامان لة عيراق.

 

ن و وةك بةشيَك لة كارةكاني لة برةودان و ريَزطرت – 2017ي كانوني دووةمي  26بةغدا 

 بة، نيَردةي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ هاريكاري عيراق ) يونامي( ثاراستني مافي كةمئةندامان

هةماهةنطي لةطةَل نوسينطةي كؤميسيؤني باالَي مافةكاني مرؤظ ِراثؤرتيَكيان بالَوكردؤتةوة 

 لة عيراقدا. دامانكةمئةندةربارةي ِرةوشي مافةكاني مرؤظي 

 

ئاستي خزاندني كةساني كةمئةندامي بة  جيَندةر، ِراثؤرتةكةشيكار لةسةر بنةماي ثالَثشت بة 

تواناي ثةيِرةوكردني مافةكاني  شيَوةيةكي كاؤ نيَو كؤمةلَطةي عيراقي لةبةرضاو طرتووة، وة

كة عيراق لة  كةمئداماني خؤيان هةية بةطويَرةي ِريَكةوتننامةي نيَودةولَةتي تايبةت بة مافي كةس

نةي كة ووالَت و يادا ضؤتة ثالَي.  ئةم ِريَكةوتننامةية دةِروانيَتة ئةم ِريَطا 2013سالَي 

كؤمةلَطةي مةدةني و خيَزان دةيطرنة بةر بة مةبةستي هاوكاري لة البردني ئاستةنطة مادي و 

. كةمئةندامي دؤخي يةك دةبنة هؤكاري برةودان و ثاراستني بة ثلة هةلَويستييةكاني كة

ستانداردة  لةطةلَ  ي نيشتيمانيي ثةيوةست و طونجانيؤرتةكة بة كورتي  شيكاريَكة بؤ ياساِراث

نيَودةولَةتييةكان هةروةها ئاماذةش بة كارةكاني هةريةك لة يونامي و كؤميسيؤني باالَ دةكات لة 

   .دالة عيراقكةمئةندام برةودان و ثاراستني مافي كةساني 

 

كةساني خاوةن ثيَداويستي تايبةت بةردةوام بة شيَوةيةكي نا هاوسةط كاريطةري كيَشةو باري 

نائاسايي مرؤييان بةسةرةوةية لة عيراقدا, " نويَنةري تايبةتي سكرتيَري طشتي نةتةوة 

 ثابةندة بة  يةكطرتووةكان بؤ عيراق بةِريَز يان كؤبيش ِرووني كردؤتةوة كة " حكومةتي عيراق 

لة  ن بؤ بِرةخسيَندريَتهةلي يةكسانيا كةمئةندامكردنةوة لةسةر ئةوةي كة كةساني  جةخت

دا نووالَتةكةيامةلَطة و ياسي و كؤمةالَيةتي و فةرهةنطي و ذياني ئابووري لة نيَو كؤني بوارةكا

دا بؤ دةستةبةركردني عيراق هاوالَتياني ترلةوة لةسةر بنةماي يةكساني لةطةَل هةموو 

 وونيان لة هةمان ستاندارد و يةكساني لة ماف و شكؤمةندي هةروةك كةساني تر".سوودمةند ب

 

ِراثؤرتةكة ذمارةيةك لة ثيَشنياري ثيَشكةش كردووة بؤ بةهيَزكردن و برةودان بة مافةكاني 

. لة نيَو ئةمانةشدا ثيَويستي كةمثينيَكي ميديايي  مرؤظ لةسةر بنةماي كاركردن بؤ كةمئةندامان

و بةرةنطاربوونةوةي جياكاري  كةمئةندامهؤشياركردنةوة دةربارةي مافي كةساني بة مةبةستي 

الني جيَبةجيَكردن بؤ سياسةت و بةرنامةكان بة مةبةستي لة دذي ئةواندا، هةروةها داناني ث

بؤ  2030بةشداريكردنيان لة ذياني طشتيدا كة لة طةَل ِريَكةوتننامةكةو هةروةها ثالني 

و  كةمئةندامئةمةش بة ِراويَذكردن لةطةَل كةساني  ، هاوسةنط بيَت  بةردةوام طةشةسةندني

     بةتايبةتيش ئةم طروثانةدا دةكريَت كة زياتر مةترسيان لةسةرة وةكو ئافرةتان و كضان.
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ئيمێلی   به    تاس  مير غه ڕێز سه امی( بهبێژی )يون ياندن و ته ی راگه رپرسی نوسينگه به  ن  به بكه ندی  يوه په  بۆ زانياريی زياتر تكايه  
ghattass@un.org يان   unami-information@un.org ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١فۆنی  له ته  ژماره  يانيش به   

 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(بعــثـــة األمـــم 

 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(

 

mailto:ghattass@un.org

