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 نا ۆرۆ ك ی سۆری اڤ  یتاەپ  ەل  ەوە چاكبوون ۆب  راق ێ ع ەالوازن ل  ە ك ەیبواران  و ەئ  ی ركردنەسەچار

ئەگەری هەیە ببێتە هۆی  ئەو بوارانەی كە الوازن لە عێراقشکستی خستنەڕووی  -2020ئاب  11بەغدا، 

ەکان ویەکگرتو لەالیەن بەرنامەی نەتەوەزیادبوونی هەژاری سەخت لە واڵتدا، بەپێی ڕاپۆرتێکی نوێ کە ئەمڕۆ 

 بۆ پەرەپێدان لە عێراق خرایە ڕوو.

 ئەم ناونیشانی، راقێع ە الوازن ل ەك ەیبواران وەئ رەسەل  ناۆرۆك یسۆریاڤو  وتەن یرانەیق یرەگ یکار

کۆمەاڵیەتی ری و ژینگەیی و سیاسی و وباسی الیەنە سەرەکیەکانی ناسکێتی دەکات لەڕووی ئابو ڕاپۆرتەیە كە

 لەدۆخی ئەم پەتایەی ئێستادا وە دەرەنجامی قەیرانی نەوت.   ، و ئاسایشەوە لەگەڵ کاریگەری ئەمانە لەسەر عێراق

 كە بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدانئەم راپۆرتە یەکەمینە لە زنجیرەیەك راپۆرتی سیاسەت 

لە عێراق. ئەم راپۆرتە پێشنیارە سەرەکیەکان دابین   پەتای ڤایرۆسی كۆرۆنالەسەر کاریگەری  دایدەڕێژێت

دەکات بۆ هاریکاریکردنی حکومەتی عێراق و الیەکانی پەرەپێدانی ناوخۆیی و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ 

نەوە لە کاریگەریە کاولکارەکانی ئەم وپەرەپێدانی ستراتیژیەتەکان کە دەبنە توانادارکردنی عێراق بۆ چاکبو

 پەتایە.

  ە:" لوتی د،ەحمەئ یل ەع  ەنێز راق،ێع ە ل دانێپەرەپ ۆب کانەکگرتوویە ەوەتەن ەیرنامەب ێیجەشتین یرەنێنو

 یکەیەوێش ەالوازن و ب ەگ ەڵمۆک یتەالمەس ۆڕیو ت تەحکوم یندەربەک ەیناسكدان، پ یكێخۆد ەل ەك ەیتاناڵو

 یترڵقو ییکسایەنا ەتێبەد شەمە. ئداەگ ەڵمۆک ەروو ل ەنەخەد خناسکۆد ینەاڵمۆک یکانیەتەرەبن یەستیوێپ واوەنات

 ."یتیەەاڵمۆک

"ملمالنێ و گەندەڵیی چەندان ساڵە بۆتە هۆی لەمپەر و پەککەوتنی سەقامگیری عێراق و :هەروەها وتیشی

 ئەو دۆخە الوازیەی كەزیادكردنى هۆیئەم پەتایە و قەیرانی نەوت بۆتە  لەسەرەتای هەرسڕکردنی بوژانەوەی. 

 ".تێپەردەبێت بە واڵتدا

وو وە جەخت کراوەتەوە سەر ئەوەی ناسکێتی عێراق لە ڕلەم راپۆرتەدا خراوەتە  سێكتیالیەنە جیاوازەکانی نا" 

بۆتە کاریگەر خستنە سەر هەموو   ئالۆزچەندان هۆکاری  ڵكودەرەنجامی یەك رووداوی کارەساتبار نیە، بە

دەبێت مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت لەکاتی پەرەپێدانی سیاسەتەکانی الیەنەکانی پەرەپێدانی واڵت و ئەمانە لە نزیکەوە 

 "  .لەم پەتایە نەوەوبۆ چاکبو نی عێراقیارمەتیدا

 مامەڵە کردن لەگەڵ ناسکێتی عێراق لەڕووی خستنەڕووی ئەم هۆکارە سەرەکیانەوە زۆر گرنگە بۆ" 

و پەرەپێدان. هیوادارین ئەم  و خستنەوەسەری عێراق بۆ ڕێچکەی بوژانەوە   2030بەدەستهێنانی ئەجێندای 

 پەتایلە واڵت نەوەیوسیاسەتە ئامڕازێکی بەسودبێت بۆ هاوبەشان لە داڕشتنی سیاسەتی پتەو بۆ چاکبو

 ."ڤایرۆسی كۆرۆنا



  تێگەیشتنێكی فرە ڕەهەندی بۆ دۆخی ناسكێتی پەیرەوە دەكات بنەما لەسەر ئەو، ئەم ڕاپۆرتەی سیاسەت

  ەڵگەل ەژراوڕێدا گەشەپێدراوە لەسەر  لەالیەن رێكخراوی هاریكاری ئابووری وپەرەپێدان و چەكمەی كە

 ،راكۆوخ ڵكشتوكا ۆب كانكگرتووهەی وهتەنە  كخراوىێر یتەبیتا ەب راقدا،ێع ە ل کانوەکگرتوە یەوەتەن یزگاکانەد

 ۆب كانكگرتووهەی وهتەكار و سندوقى نە ۆب كانكگرتووهەی وهتەنە كخراوىێر و ،چۆك تىەڵوودهێن كخراوىێو ر

و  زەگەر یکسانیە ۆب کانوەکگرتویە ەوەتەن یزگاەو د ،ناڵمندا ۆب كانكگرتووهەی وهتەندوقى نە و سە ،شتوانیدان

 .یهانیج یندروستەت یکخراوڕێو  یهانیج یراکۆخ ەیرنامەو ب ،تانەئافر یزکردنێهەب

الیەنەکانی   ڵیەکان بۆ پەرەپێدان لە عێراق رووماویەکگرتو سیاسەتی داهاتووی بەرنامەی نەتەوەراپۆرتی 

ژیانی کۆمەاڵیەتی و دۆخناسکێتیی ناوماڵ لەخۆ   ری بچوك و پێکەوەوپاراستنی کۆمەاڵیەتی و سەقامگیری ئابو

 دەگرێت. 

  ئەو بوارانەی كە  الوازن لە  عێراقلەسەر  ناۆرۆك یسۆریاڤ کاریگەری قەیرانی نەوت و ئەم ڕاپۆرتەی

 . ەکان بۆ پەرەپێدان لە عێراقویەکگرتو ماڵپەڕی بەرنامەی نەتەوەبەردەستە لە 
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###  ###  ### 

 بە هێنان بۆ کۆتایی كە هەوڵ و كۆشش دەكاتەکاندا ویەکگرتو ڕێکخراوی سەرەکیە لە نەتەوە بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان
واڵتدا،  170. بە کارکردنمان لە تۆڕێکی فراوانی شارەزایان وهاوبەشاندا لە داکەشوهەوا یەكان لەهەژاری و نایەکسانی و گۆڕانکار ونادادپەروەریی

 درێژ بۆ خەڵكی و هەسارەکەشمان. ئێمە یارمەتیدەرین لە بنیادنانی چارەسەری یەکخراو و ماوە

 .UNDPinIraq@ لە نەبك ومانۆلۆف یان iq.undp.org ماڵپەرەكەمانزیاتر بزانە لەڕێی 
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