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و  کۆتایی هێنان بە کە تێدەکۆشێت لەپێناو  ڕێکخراوی پێشەنگی نەتەوە یەکگرتووەکانە   نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێراق بەرنامەى 
لەگەڵ تۆڕە فراوانەکەمان لە شارەزایان وهاوبەشەکانمان لە    یشەوە کارکردن لەڕێی  .  یە ی وگۆڕانی کەش وهەوا ی نایەکسان ستمەی زادەی هەژاریی و 

زیاتر  زانیاریی    . ئاشنابە بە وهەسارەکەمان   ك بەردەوام بدۆزنەوە بۆ خەڵ تەواوکار و ی واڵتان دەدەین کە چارەسەری  ی ، ئێمە یارمەت دا واڵت   170
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 راگەیاندنی رۆژنامەوانی 
کەنەدا بەشداری دەکەن لە بەرەنگاربوونەوەی گۆڕانی و  ەریتانیا ب  یەکگرتووی   ینی شانش

 قدا کەش هەوا لە عێرا
 

 ئەو ڕێكارانەی  كە  گیراونەتەبەر بۆ خێراکردنیئەمڕۆ پرۆژەیەکی نوێ راگەیەنرا بۆ  – 2022حوزەیران  29بەغدا، عێراق، 

، بە هاوبەشیی لەنێوان بەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان و  قدالە عێرا گۆرانكارییەكانی كەش وهەوا بەرەنگاربوونەوەی 
 بەریتانیا و کەنەدا.   یەكگرتووی شانشینی لە  الیەن  كۆمەكییەكی داریی دەستكراوە وەزارەتی ژینگە و بە 

 
داڕێژراوە بۆ بەهێزکردنی    و،  قدالە عێرا كەش و هەوا  ییەكانینكارگۆڕا بەرەنگاربوونەوەی  هاندەر لە بواری ڵییەپرۆژە سێ سا ئەم

لەڕێگەی بەڕێوەبردنی سەرچاوە   ئەمەش ، و خۆگونجاندن لەگەڵ ئاکامەکانی كەش  وهەوا تواناکانی عێراق بۆ چارەسەرکردنی گۆڕانی 
 .  كەش و هەوا و زیادکردنی خۆڕاگری بەرامبەر بە مەترسییەکانی گۆڕانی  ێبووە نوئاوییەکان، پەرەپێدانی سەرچاوەکانی وزەی 

 
ئاراستەی ئەو کەلێنانە دەکرێن کە پڕکردنەوەیان دەتوانێت گۆڕانکاری سیستماتیک بەدیبهێنێت لەناو حکومەتی عێراق و  کییەکان اڵچا

پاڵپشتی   هەروهابەپێی رێککەوتنامەی پاریس. هەوا بۆ بەدیهێنانی خواستەکانیان لە بواری کەش و ەریان دەبێتد کوردستان و یارمەتی
جێبەجێکردنی بەشدارییە نیشتیمانییە  زانیاری و پاڵپشتی بەگەڕخستن دابین دەکرێت بۆ عێراق بۆ یارمەتیدانی  تەکنیکیی، بونیاتنانی

لەگەڵ بایەخدانی تایبەت بە وزەی نوێکراوە، بەڕێوەبردنی ئاوە سنووربڕەکان و ئامادەباشیی بۆ وشکەساڵیی و   عێراق دیاریكراوەكانی
 کارەساتی تر.   

 
 یشتیمانیەن  ەشداریی ب  ەڵگەنامەی ب  ێشکەشکردنیپ  ەب  ی شاناز  ێراقع ەتی:"حکومی گوت  ینگە،ژ ەزیریو  ەمادی،ح  ەبدولعەزیزد.جاسم ع

  ەری گرتنب  یبوار  ە ل ەنرێتداد  اڵت و  اڵیبا یاسەتی س  ەکو ەڵگەنامەیەب  ەم دا. ئ  2021 یەكەمی ینیتشر ە ل ەكات د ۆی خ یارییكراوەكانید
  ەروەهاو ه  ەوزترو س  ەمەچەشنتره  ییەکیئابوور ەرەو ب  ەکاتد ەنگاوەکانه یەکەم  ەستپێشخەریو د ەوادا هو  ەشك ی بوار ەل ەكانارێكڕ

  یەکگرتووی ەڕێوەبردنیب  ەهێزکردنیب  ،ەوەەماداربن  ەسەری چار  لەرێی  سروشت  ێشخستنیپ  ەكات،د  ێبووەکاننو ەوز ەکارهێنانیب  یهان 
  ۆرز  ڕۆژەیە پ  ەم ئ . و گازدا ەوت ن   ەرتیک ە ل ەرمى،گ زیادبوونی  ۆیه ەدەبێتەك ەی گازان  ەز ئ  ین ەرداد ەمکردنەوەیئاو، و ک  ەرچاوەکانیس

  ێراق ع م  ودەزگاكانیو دا  ەزارەتو  گشت  ەل  ۆیخ بەشدارییە  نیشتمانییەكانی دیاریكراوەكانیەوەی ئ  ۆ ب  ەتحکوم یریکردنیپشتگ ۆب  ەگرنگ
ئاو   یگەرانەی کار ەڕێوەبردنیو ب  ەساڵی وشک  ۆ ب  ەکاریئاماد ە، وز ە ب  ەهێزب  یدانێکیگرنگ ەب  لەگەڵ جێبەجێ  بكات  کوردستان ەرێمی و ه
كۆمەكییە دارییە  وە ب  ەک  ەکاتد ەنەدا و ک  ەریتانیاب  ی سوپاس ێراقەوە ع ەتیحکوم   ەناویب  تەكەمانەزارەو  .ێبەجێکردنەوە ج ی بوار ەبخات 

 ."   خواستەكانی عێراق لە بواری كەش  و  هەوادا یادکردنیز  برەودەدات  بە  ەک  ەکردوو ەگرنگ  ڕۆژە پ  ەمل یریانپشتگ دەستكراوەیە 

 
یەکێکە لە گەورەترین   هەواو  "گۆڕانی کەش : گوتی لە عێراق،  ی بەریتانیایەکگرتوو شانشینیباڵوێزی ریچاردسن، -مارک برایسن

 ئاستەنگەکان کە رووبەڕووی عێراق دەبێتەوە و کاریگەری هەیە لەسەر ژیانی ملیۆنەها کەس و هەڕەشەیە بۆ تەندروستی و سەالمەتی،
ڵ  مامەڵە لەگە  ئەوەی بتوانیتعێراق دەکات بۆ  لەگەڵ حكومەتی بەریتانیا هاوبەشیی یەكگرتووی شانشینى خزمەتگوزارییەکان و ئابوری. 

كۆنگرەی نەتەوە  . حکومەتی عێراق و زۆربەی جیهان پابەندبوونی خۆیان دووپات کردۆتەوە بە بڕیارەکانی ستەنگیانەدا بكاتئائەم 
  كاریش كە بكرێت  بریتیە لە . گرنگترین ئەنجام دار لە گالسگۆ و ساڵی رابوردو كە  كەش  و  هەوا  یەكگرتووەكان بۆ گۆرن كارییەكانی
 شانازی دەکات بەوەی بەشێکە لەم پرۆژە نوێیە."  بەریتانیاى یەکگرتووە شانشینى بۆیە. بەکردار کردنی ئەم پابەندبوونانە 

 

 ەموومانه كە پێویستە ەکۆمەڵەب ەیرانێکیق ەشوهەواک ۆڕانیگ:" گوتی ،ەنەداک ێودەوڵەتین پەرپێدانی ەزیریو ،هارجيت سجان

  ەشوهەواک ۆڕانیگ یگەریيەکانیکار ەک ێراقع ەکو اڵتانیو  یارمەتيدانی ەب ەبوو ەندپاب ەنەدا. کينەوەبب  ڕووبەڕووی ێکەوەپ

  يریمان. پشتگ یانبەخشەکانیز ێکەوتەل گەڵەل ۆگونجاندنو خ ەنگەکانیئاست ەسەرکردنیباشتر چار بۆ ەسەرە،ل یانتوند  یگەریکار

  ".ێراقع گەلی ۆباشتر ب یەکیداهاتوو  ياتنانیبن ۆب یارمەتيدەرەو  دیاری دەخات يشانن ێمەئ ەندبوونیپاب ڕۆژەیەپ ەمئ ۆب

 
عەلی ئەحمەد، نوێنەری نیشتەجێی بەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان، گوتی: "عێراق وەک پێنجەم دۆخناسکترین واڵتی   زێنە

جیهان لە بواری گۆڕانی کەش پۆڵێنکراوە. عێراق رووبەڕووی چەندین ئاستەنگی راستەقینە دەبێتەوە، وەک بەرزبوونەوەی پلەکانی  

https://www.undp.org/ku/iraq/press-releases/%D8%B9%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%DB%95%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%AE%DB%86%D9%89-%D8%A8%DB%86-%D8%A8%DB%95%D8%B1%DB%95%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%88%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95%D9%89-%DA%AF%DB%86%DA%95%D8%A7%D9%86%D9%89-%DA%A9%DB%95%D8%B4%D9%88%D9%87%DB%95%D9%88%D8%A7-%D9%84%DB%95%DA%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8E%D9%88%DB%95%D9%89-%DA%95%DB%8E%DA%A9%DA%A9%DB%95%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%95%D9%89-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%95%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%95%D9%88%DB%95-%DA%95%DB%95%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%BE%DB%95%DA%95%D8%A7%D9%88%D9%89
https://www.undp.org/ku/iraq/press-releases/%D8%B9%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%DB%95%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%AE%DB%86%D9%89-%D8%A8%DB%86-%D8%A8%DB%95%D8%B1%DB%95%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%88%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95%D9%89-%DA%AF%DB%86%DA%95%D8%A7%D9%86%D9%89-%DA%A9%DB%95%D8%B4%D9%88%D9%87%DB%95%D9%88%D8%A7-%D9%84%DB%95%DA%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8E%D9%88%DB%95%D9%89-%DA%95%DB%8E%DA%A9%DA%A9%DB%95%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%95%D9%89-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%95%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%95%D9%88%DB%95-%DA%95%DB%95%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%BE%DB%95%DA%95%D8%A7%D9%88%D9%89


انبارین، سوێربوون و شەپۆلەکانی خۆڵبارین کە لەم دواییانەدا ئەزموونی دەکەین. ئێستا کاتی وەبەرهێنانی گەرما، دابەزینی رێژەی بار
و کەنەدا، نەک تەنها   یەكگرتووی بەریتانیاشانشینى ناتوانین چیتر چاوەڕوان بین. سوپاس بۆ حکومەتی  ، كەشوهەوادکاریگەرە لە بواری 

  و  هەوا  گۆڕانی کەش  بەرەنگاربوونەوەیسەرکردایەتی و پابەندبوون   نیشاندانیئەم پرۆژە گرنگە، بەڵکو بۆ  كۆمەكی داریی  دابینكردنی بۆ
 ." قدا لە عێرا
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