
 

 

 

 

 
 
 

ی هاوبەش وانیڕۆژنامە ڕاگەیاندنی  

 

ی"دا، نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق یلە "ڕۆژی زەو  

   داکەش و هەوا  لە بواری   پابەندبوون نوێ دەکاتەوە بە کرداری هاوبەش

 
  ۆ ب  ۆیخ  یندبوونە پاب  راقێع  ەل  کانەکگرتوویە  ەو ەتە ن  ، یی وەز  یژساڵەی ڕۆ  نیمەه52بۆ یادی    ڕۆ وەك یادکردنەوەیەكمەئ  –  2022  یسانین  ی 22  غداەب

  ە و ەت ەن  ەیەید  ەلیادی دەکرێتەوە    ەک  ییە وەز  یژڕۆ  مەکیە  ەمەئە.  و ەتێب ەد  واەو ه   شەک  یانۆڕگ  یووەڕووبڕ  ییشەهاوب  ەو ب  ەوەکات ەد  ێنو  ەنگی ژ  یپاراستن

 گەڕاندنەوەی سیستمی ژینگەیی. بۆ  کانداەکگرتوویە
 

  تەواوی   یدنکرەئاراستدووبارە    ۆب  کەیەوەبیرهێنەرەوە  ، یادی دەکرێتەوە  2022  ڵیسابۆ  "  مانداەکەسارەه  ەل  نانێرهەبە"و  یماێت  ئەم ڕۆژە، کە لە سایەی

  ەوەمانشۆخهی ئێمەی مرۆڤ    ەب  لەبەرانی گیانکانەرۆج  مووەه تەندروستیی    و  مانەک ەسارەه  سەالمەتیی  ەکێك    21  ەیدەسهێنانەکایەی    ۆببایەخدانمان  

پێشینە لە  کاری  تاودانی    مانڕۆمەئ   یکانەبژارد دەکرێت  .  بکاتە  مایەی  یمان  یندروست ە ت  یپاراستن  بۆبن  یارمەتییدەرن  ای  ەنگ یژ  وێرانکردنی  ییراێخببنە 

  ییانەی زادەی دەستیانکارۆڕگو ئەو   وا ەهو  لی توند وسەختی  ئاوەگداوووڕو  واەهو  شەک  یانۆڕگئەوەتا . انمانیژ یی و ێبژسەرچاوەکانی و  ەکانمانزانێخو

 ی کانەوەن  بۆ  ە مێئ  ەک   ەیە وێران دەکەنسارەه ئەو  دەشێوێنن    یی بایۆلۆژیی  شن ە چەمەه  ەکدرێژخایەنەکان    ملمالنێو   دا دەهێنرێنسروشتۆڤن و بەسەر  مر

 جێدەهێڵین.  یداهاتوو 
 
  وا ەهو  شەک  یانۆڕگ  ەیوەنگاربوونەر ەبو  ییژارەه  ەب  نانێه  ییتاۆک  ۆب  تێب ەد  رەدیت ەارمی  کانمانەوتووەکێانلیز  ییەەنگیژسیستمگەلە    ەیو ەاندنەڕگ

 بمانەوێت سەرکەوتوو بین.  مەێر ئە ئە گ  ، ڕۆڵێك بگێڕێت لەم کارەدا ەسێكهە موو ك. دەبێت  وامەرد ەب کانی گەشەپێدانی ەئامانج بەدییهێنانی وسەرەنجام
 
گوشاری    ەیینگیژ  ودۆخیبار  ، راق ێع  ەل چەندین  کاریگەریی  بەر  و پێکەوەییکەوتۆتە  دارستانەکان  لەناوچوونی  و  ئاوەوە  جۆری  خراپیی  لە  هەر   ،

دەگاتە   تا  خاكەوە  گ  ملمالنێو    واەه  یسبوون یپسوێربوونی  گەلە  مەستیس  یکچوونێت  ۆیه  ەبوون  ەمانەئ  مووەه  ەک،  ی وەزی  ەکانبەکارهێنان  یانۆڕو 

 . ئاو ییم ەکو هەواکەش و یانۆڕگ  لێکەوتەکانیو ەکان یی کەرەس ژینگەییە
 
دا    2022 ی ئاداری   22 . لە  راقێع  کاری لەثێشینەی ەتۆ ب ەییەکانەوەنگیژ ە ارردکڕێکارگەلەکانی تایبەت بە    ەیگ ەڕێل  ییوەز  یپاراستن، شداەوەئ  ەڵگەل

ی  رۆج  230  ەک  رادنەیەاگڕ  ەوە  (  UNEP)ژینگە    بۆو پرۆگرامی نەتەوە یەکگرتووەکان    ەنگیژ  یتە زارەو  نیەالە ل   راقێع  ەل  زراوێپار  ەیناوچ  مەکیە

  ە رووداو   ەی وەمکردنەک   ۆبدەر دەبێت  یی تەارمیناوچە پارێزراوە    مەئ  یپاراستن  ی لەناوچوونیان لەسەرە.یترسەم  انیرۆز  یکەیەژمار  ەک  ، یە داێ تڕووەکیی  

ئاژ  کانەکەووڕ  ۆب  شوێنێکی کراوە  ینکردنیداب و  نۆکارب  وبەهێزکردنی گلدانەوەی    واەهو   شەک  یکانتوندە   ەڵ گەل  گونجاندنۆخو  زیادبوون  ۆب  کانەڵەو 

 . دااوۆڕگ یوا ەهو شەک

 
کاریگەرییەکانی  ەل   کاتەد  راقێع  ییریپشتگ  کانەکگرتوویە  ەو ەتەن داڕشتنی    ەیگڕێ  ەل  ەڵیدا  گەل  گونجاندنۆخو  واەهو   شەک  یانۆڕگ  کەمکردنەوەی 

مامناو   كبچوو  ییبازرگانپڕۆژەی    ەل  کردنییریپشتگ  رەسە ل  ختەج  ەک  ەو ەکانەوام ەردەب  ەژڕۆپ گ  ییوێبژسەرچاوەکانی  و    ندەو  ە.  و ەنەکەد   دانێپە شەو 

  ی نانێکاره ەب  شان بەشانی  ئاو ی نانێکارهەب  یبردنەو ەڕێو ب ییرێئاود  و ئاوی پاشەڕۆچارەسەرکردنی و ی پاکژئاو ی کارایرخانێژ ەل  نانێره ەبە و هەروەها

ۆ  توانا ب  یزکردنێهەو ب  ەییکارام  پەرەپێدانیو    نانێاهڕ  رەسەل  یشدا کار دەکاتتە حکوم  ەڵگەل  کانەکگرتوویە  ەوەت ەن  .رۆخ  یزێه  کە و  ێبووەوەنو  ەیوز

  ی نانێکارهەب پەیوەست بە    یکانەشێک  ەمەڕل   یی هاوواڵتییان  اریش ۆهییدا برەو دەدەن بە  ک ۆداکبواری    لە   کانڵەوە. هوا ەوه  شە ک  یانۆڕگ  ڕوبەڕوبوونەوەی

 . ئاو یوامەرد ەب یبردنە وەڕێئاو و ب
 

  مانەکەسارەهئەوەندەش    ، نب  ندروستترەت  مانکانگەلە ژینگەییەمەست یس   هەتا.  ییوەز  رەسەل   نەکەد  زیندەگییەك  مووە ه   یکۆمەک  کانگەلە ژینگەییەمەستیس

بدەبن  ندروستترەتدانیشتووانەکەی  و ئ2022  ییوەز  یژڕۆ  ۆ.  بک  ەرانێبو  ە ستیوێپ   ەمێ،  ئشێواوەکەمان  ەنگیژ  ەیوە اندنەڕگ  ۆب  نەیکار    ی رتەکش  ەوە.  

 وە هەیە! ەکێسەک مووەه کارێکە پەیوەندیی بە ەوە، ئوەەتێگرەد  انییتاڵو وهاو تەو حکوم کارسازانو  تە بیتا
 

ێ و ڕێکخەری  -ئێلینا ڤۆیاچکۆڤا  اقسۆلۆرانۆ ڕێکخەری نیشتەج  ر
 کاروباری مرۆیی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێێ

 هەرێمایەتیی بۆ خۆرئاوای ئاسیا  ژینگە  و بەڕێوەبەری سایم دیماسیر نوێنەری پرۆگرایم نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ 

 ( لە عێراقFAOد.سەاڵح ئەلحاج حەسسان، نوێنەری ڕێکخراوی خۆراك و کشتوکاڵ )

 لە عێراق (WFPپرۆگرامی خۆراکی جیهانیی )عەلی ڕەزا قوڕەیشی، نوێنەری 

 (UNDPزێنە عەلی ئەحمەد، نوێنەری نیشتەجێی بەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان )

 لە عێراقڕێکخراوی یونسێف شییما سین گوپتا نوێنەری 

 لە عێراق (IOMجیۆرجی جیگاوری سەرۆکی نێردەی ڕێکخراوی نێودەوڵەتیی کۆچ )

 ITCئێریك بوچۆت، بەڕێوەبەری پرۆگرامی نیشتمانی 
 لە عێراق (UNHCRنیکۆالس بیوز نوێنەری کۆمیسیۆنی بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەبابەران )–جین 

 لە عێراق (UNFPAجێگری نوێنەری سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتووان ) –حیمیەر عەبدولموغنی 

 
 تکایە پەیوەندیی بکە بە ؛ بۆ زانیاریی زیاتر، 

 زەینەب ساڵح
 لێپرسراوی پرۆگرامی پەیوەندییەکان و داکۆکیی 

 (RCOئۆفیسی ڕێکخەری نیشتەجێ )
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