
 

www.unep.org 

 

ى رنامەبەبەردەوامى ژینگەى عێراق خراوەتە پێشینەى کارەوە لە ڕێککەوتنێکى نوێى نێوان 

 بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان و كان بۆ ژینگەكگرتووهیە وهتەنە
 

 

لە عێراقدا   ەکان بۆ پەرەپێدانوو بەرنامەی نەتەوەیەکگرتوبۆ ڕۆژئاوای ئاسیا  كان بۆ ژینگەكگرتووهیە وه تەى نە رنامەبە  نوسینگەی هەرێمى •

 .  ى عێراق 2030  ىبەردەوام پەرەسەندنىندای جێبەجێکردنی ئەجێ بۆ خێراکردنی هەوڵەکانیان یەکدەخەن 

کار لەسەر سیاسەتی ژینگەیی و هەمەچەشنێتی و   پەرەپێدانبەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ  و  كان بۆ ژینگەكگرتووه یە وهتە ى نەرنامە بە •

 بۆ بەرەوپێشبردنی بەردەوامیپێدراوێتیی ژینگەیی لە عێراقدا.  دەکەن سیستەمی ژینگەیی و پیسبوون و گۆڕانکاری کەشوهەوا 

 

ی لە  کەبۆ ڕۆژئاوای ئاسیا کە بنکە كان بۆ ژینگەكگرتووه یە  وهتەى نە رنامەبە  ىنوسینگەی هەرێم  -2020تشرینی یەکەم،  22مەنامە، بەغدا، 
  لێكەکان بۆ پەرەپێدان لە عێراق ئەمڕۆ هێز و هەوڵەکانیان لەڕێی واژۆکردنی یاداشتنامەیەکی ویەکگرتو مەنامەیە لە بەحرەین، و بەرنامەی نەتەوە 

 تایبەت ئامانجی بەدیاریكراوی و بەردەوام پەرەپێدانی  بۆ  2030 خێراکردنی جێبەجێکردنی ئەجێندای کە ئامانج لێىیەکخست ی چوار ساڵە تێگەشتن 

 . بەدەوامدا پەرەپێدانی ئامانجەكانی لە ژینگەیی بواری بە
 

 
بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان  و   ژینگەكان بۆ كگرتووهیە  وهتە ى نە رنامەبە کە  ووەئەم یاداشتنامەیە چەند بوارێکی ئەولەویەتی دەستنیشان کرد

: سیاسەتی ژینگەیی، هەمەچەشنێتی و سیستەمی ژینگەیی، پیسبوون و بەڕێوەبردنی پاشەڕۆ، گۆڕانکاری  لەوانە پێکەوە دەیخەنە ڕوو  بۆ پەرەپێدان
لەو بوارانەدا کە پەیوەندیان هەیە بە   ڤایرۆسی كۆرۆناکەشوهەوا و پشتیوانیکردن لە حکومەتی عێراق لە بەدەنگەوەچوونیدا بۆ دۆخی پاش  

  بەردەوامی ژینگەوە.

 

 
کردن مێژوویەکی سەرکەوتوویان هەیە لە هەماهەنگی  بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان و   كان بۆ ژینگەكگرتووه یە وه تەى نە رنامە بە

ستراتیژیی  دا ئەم دوو ڕێکخراوە هاوبەشێیەکى  2019و ناوچەییدا. لە کۆتاییەکانی  لە ئاستی جیهانی و هەرێمىلەسەر پڕۆژە و دەستپێشخەریەکان  
 جیهانییان واژۆ کرد کە پێکەوەکارکردن و هەماهەنگییان لەسەر ئاستی دامەزراوەیی بەهێزکرد.  

 
بەرنامەی  دەگمەن و تەواوکاریان هەیە.  تایبەتمەندی بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان و   ان بۆ ژینگە ككگرتووه یە وه تەى نە رنامە بە 

 بەرژەوەندیداران و سیاسەتە پەیوەندییەکى پتەوى لەگەڵ لە واڵتەکەدا بەهێزە و  ەوەلەڕووی ئامادەبوون نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان 
 شڕەویان هەیە کە ئەجێندای ژینگەیىپێ دەسەاڵتێکی ژینگەیی جیهانی كان بۆ ژینگەكگرتووهیە وهتەى نەرنامەبە . دا هەیەکەرتییەکان

وەتی الیەنی هەیە لەگەڵ فەرمانێکی پێوەریی بەهێز کە برەو بە جێبەجێکردنی تەوا بنچینەیەکی پتەوی زانستیجیهانی دادەنێت و 
 .  دەدات ژینگەیی لە پەرەپێدانی بەردەوامدا

 

لە   یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدانبەرنامەی نەتەوە لە ئاسیای ڕۆژئاوا و  كان بۆ ژینگەكگرتووهیە وهتە ى نەرنامەبە ەوە،  2009لە ساڵی 
زانیاری پێدانى  بە ىبۆ پابەندبوون کردنی عێراقکردووە، لە نێویشیاندا پشتیوانی عێراق، کاریان لەسەر ژمارەیەکی زۆر لە پڕۆژە
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و پرۆتۆکۆلی کیۆتۆ و هەروەها هەوا   و ڕێککەوتننامە چوارچێوەییەکەى نەتەوە یەکگرتووەکان کە تایبەتە بە گۆڕانى کەشلەژێر 
لەگەڵ  دیاریکردووە ا  کە سنوری مەودای خراپبوونی ژینگەیی لە عێراقدنیشتیمانی  ىپەرەپێدانی ستراتیژیەتی ژینگەیی و پالنی کار

، 2016. وەکو یەکێك لە الیەنە واژۆکارەکانی ڕێککەوتنامەی پاریس ئەو هەنگاوانەى کە پێویستە بنرێنهۆکار و کاریگەریەکانی و 
کەشوهەوا لە پالنە گۆڕانکاری  و کەمکردنەوەی کاریگەریەکانی  خۆگونجاندنڕێکاریەکانی عێراق بەردەوامە لە بەئەولەویەتکردنی 
 ەکان.جێبەجێکردنی بەرنامە ژینگە دۆست دیدێکی ژینگە دۆست وژینگەییەکانیدا و پابەندە بە لەخۆگرتنی 

 

سەر    دەخاتە   بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدانو    كان بۆ ژینگەكگرتووه یە  وه تەى نە رنامەبە ڕێکەوتننامەکەی ئەمڕۆ هەردوو ڕێکخراوی  
 . 2030 بەردەوامڕێچکەی پشتیوانیکردن لە بەرەوپێشچوونی عێراق بۆ بەدەستهێنانی ئەجێندای پەرەپێدانی 

 

 
  :وتیگلە ڕۆژئاوای ئاسیا، بەڕێز سامی دیماسی  كان بۆ ژینگەكگرتووهیە  وهتە ى نە رنامەبە و نوێنەری  لەالی خۆشیەوە، بەڕێوەبەری هەرێمى

لە   بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدانلەگەڵ پابەندە بە بەردەوامیدان بە هەماهەنگیەکی بەهێز   كان بۆ ژینگە كگرتووهیە  وه تەى نە رنامەبە "
لە حکومەت و خەڵكی عێراق بۆ  ن و لە هەمان کاتدا پشتیوانی کردن ژینگەییەکا ە واڵتەکە لە خستنەڕووی ئاستەنگەعێراقدا بۆ پشتیوانی کردن ل

تۆمارێکی سەرکەوتووانەی هەیە لە عێراقدا    بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان.  ڤایرۆسی كۆرۆنابنیادنانەوەیەکی باشتر لە پاش پەتای  
 بۆ هەمووان."  بەردەوامبەدەیهێنانی ژینگەیەکی و ئەمڕۆ من خۆشحاڵم هەوڵ و هێزەکانمان یەکخستووە لەگەڵیاندا بەرەو 

 

 
ئاستەنگێکى  عێراق دووچاری "  :وتیگعەلی ئەحمەد  زێنە لە عێراق، خاتوو  بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێداننوێنەری نیشتەجێی 

تەوە، هەر لە کەمی ئاو و بەرزبونەوەی پلەی گەرماوە تا پیسبوون و خراپبوونی ژینگە بەهۆی ملمالنێ و پشتگوێخستنی  ووەزۆر ب ژینگەیى 
مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم ئاستەنگیانەدا لە هەلومەرجێکی ئاڵۆزی وەکو عێراقدا ناکرێت بە تەنها ئەنجام بدرێت، لەبەر ئەوە ئێمە  چەندان ساڵەوە. 

و پشتیوانیکردنی حکومەتی عێراق لە زامنکردنی  كان بۆ ژینگەكگرتووه یە  وهتە ى نە رنامەبە سەربەرزین بە یەکخستنی هێزەکانمان لەگەڵ 
  ئێستا و داهاتوو." نەوەکانی بۆ  بەردەوامندروست و ژینگەیەکی تە

 

 
"بەبێ زیادکردنی هەوڵەکان بۆ کەمکردنەوەی قەیرانی کەشوهەوا،   :وتیگ  ۆان ۆڕل ۆس-ا ۆڤاکی ڤۆ نای رێ ئ هەماهەنکاری نیشتەجێ لە عێراق، خاتوو 

  6لە پشتگوێ نەخستنی کەس بە تایبەتی ئامانجی ژمارە  بەردەوام  پەرەپێدانی نجەكانیمائادانیشتوانی عیراق ناتوانن بە خۆشی لە داهاتوودا بژین. 
  ۆب   ەكان نە ێ وشوڕێ دەربارەی  کە 13و ئامانجی ژمارە  ە رزان ەه  و  پاك ەیوزدەربارەی کە  7و ئامانجی ژمارە   ین ێ پاکوخاو و  پاك یئاو دەربارەی 

بەرنامەی نەتەوە   و كان بۆ ژینگەكگرتووه یە  وهتەى نە رنامەبە هەموویان وەکو یەك گرنگن بۆ عێراق. من دڵخۆشم دەبینم  ،واوهە   شە ک یان ۆڕگ
 ." چاالکیەکانیان زیاد دەکەن   بە مەبەستی یارمەتیدانی عێراق و دانیشتوانەکەی بۆ پەرەپێدان یەكگرتووەكان

 
 

 :بۆ ژینگە ەکانونەتەوەیەکگرتودەربارەی بەرنامەی 

دەدات بۆ بایەخدان بە ژینگە  هاوبەشیەتی دابین دەکات و هانی سەرکردای یە وژینگە بوارىجیهانیی پێشەنگى الیەنێکی  بۆ ژینگە ەکانویەکگرتو بەرنامەی نەتەوە
 ئەوەی نەوەکانی داهاتوو بخەنە مەترسییەوە.لەڕیی جۆشدان و زانیاری پێدان و توانادارکردنی نەتەوەکانەوە بۆ باشترکردنی جۆرایەتی ژیانیان بەبێ 

 

 :ەکان بۆ پەرەپێدانویەکگرتو دەربارەی بەرنامەی نەتەوە

 و رىەروەنادادپ ەب نانێه ییتاۆک ۆب كاتەد ششۆك و ڵوەه ەك کانداەکگرتوویە ەوەتەن ەل یەکەرەس یکخراوڕێ دانێپەرەپ ۆب كانەكگرتوویە ەوەتەن ەیرنامەب
 یادنانیبن ەل نیرەدیتەارمی ەمێئ تدا، اڵو 170 ەل شانداەوهاوب انیزاەشار یفراوان یکۆڕێت ەل کارکردنمان ەب. واداەشوهەک ەل كانیەانکارۆڕگ و یکسانیەنا و یژارەه

 شمانەکەسارەه و یكەڵخ ۆب ژێدر ەماو و کخراویە یرەسەچار
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 بۆ زانیاری زیاتر و ڕێکخستنی چاوپێکەوتن، تکایە پەیوەندی بکە بە:

 لیل بن خەنورا 

  ژئاواڕۆ یایئاس ۆب نگەیژ ۆب كانكگرتووهەی وهتەنە ىرنامەبە یتیەماێرەه ەینگینوس - ەدەری  بەرێوەبردنی بەرنامەیارید

 + 973 66  333 373  یان+ 973 17 812 765: تەلەفۆن

Noora.albinkhalil@un.org   
www.unep.org 
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