
 

  

 
 
 
 
 
 

وانىىڕۆژنامهوهباڵوكردنه  
 

 

 زیارەتکراوەکان ێزگاپار ۆب ەکاتد یژیسترات ییشار پەرەپێدانی ێیتاووتو عێراق
 

 ەرەپێدانیپ ێکردنیتاووتو ەل ەکەند ێراقع یکاریهار UNDP لەگەڵ UN ەب ەرس یتاتیهاب ڕێکخراوی ـ ٢٠١٧ى ئابى  ٢٧, ەربەالک

 لە کۆبونەوە پیرۆز کەربەالی شاری لە ێراقیع بەرپرسی یس یکەینز. ەربەالک ەجەفن یارەتکراوەکانیز ێزگاپار ەل یژیداسترات ییشار
شار  پارێزگاییەکانی ستراتیژیەتە" ناونیشانی بە ڕۆژەدادوو  چڕی وۆرکشۆپێکی لە بەشداریکردن بۆدا  2017 ئابی ی 23و  22 ڕۆژەکانی

 ". ێراقداع ەل بەردەوام پەرەپێدانی ئامانجەکانی وەدەستهێنانی: زیارەت بۆ
 

 یئاست ەسەرل ەکردد یانگشت یو کاروبار یشتەجێکردنو ن ەدانکردنەوە،  ئاوشارەوانیەکان،وەزارەتەکانی پالندانان نوێنەرایەتی بەرپرسەکان

 ڕێکخست وۆرکشۆپەکەی UN ەب ەرس یتاتیهاب ڕێکخراوی. ەکردد یانش ەربەالک ێزگایپار ێنەرایەتینو ەروەهاو ه ۆییو ناوخ یشتیمانین
 پەرەپێدان بۆ نەتەوەیەکگرتوەکان بەرنامەی لەالیەن پڕۆژەیەکە ئەمەش، (LADP) ناوخۆییەکاندا ناوچە پەرەپێدانی بەرنامەی لەژێر

(UNDP)ەوروپاوەئ یەکێتی ەالیەنو ل ێبەجێکراج ەوە (EU) کرا کۆمەکی. 
 

 باشترکردنی ەلیه ێمەئ:"  یوت ەلسەید،ئ ەمەدموح ەڕێزپالنداناندا، ب ەزارەتیو ەل ەرێمایەتیو ه ۆییناوخ یپالندانان ۆب یگشت بەڕێوەبەری
 ەنرخێنین،د ەرزب لەسەر ئاستی مەرکەزی و ناوخۆیی ستاف توانای باشترکردنیو  ێزگاکەداپار ەرپرسانیب ێوانن ەل هەماهەنگیکردن

 ."المەرکەزییەت بۆ حکومەت هەوڵەکانی لە بەشێك وەکو ئەمەش
 

 ێزگاکانیپار ەب ەبارەتس ەرەپێدانپ ەدەرەکانیو ئاماژ یەکانشار ێشەک ۆب ەردەوامب ێنەکیشو شیکاریی ەرس ەوەکرد ەرکیزیت وۆرکشۆپەکە

 ەزارەتیو ەگەڵل یکەوەنز ەل ەماهەنگیکردنه ەب ەرەیپێدراوەپ ەوە UN ەب ەرس یتاتیهاب ڕێکخراوی ەالیەنل ەک ەربەال،و ک ەجەفن

 گەشەکردنی بزواندنی بۆ هەرێمایەتی ئاستی لەسەر'  ەرەپێدانپ ڕاڕەوەکانی' چەمکی لەسەر بەندە ێشکەشکراوەکەپ ستراتیژیەتە. پالنداناندا
 .ینیەکاندائا ۆنەب ەکاتیل ەتایبەتیب دانیکار،ەرو س یارەتکارز یۆنانمل اڵندنیجو ۆب یو ئاسانکار یئابور-کۆمەاڵیەتی بەردەوامی

 
. ۆیدایەخ ەکاتیل ەک ەکەیند ەستپێشخەریەد ەمئ ەخێرهاتنیب ۆرز ێمەئ:"  یوت یمۆنێ،س یکپاتر ەڕێزب ێراق،ع ۆب ەوروپائ یەکێتی باڵیۆزی

 ێستائ. اڵتداو ۆیناوخ ەل ۆچکردنک تەوژمەکانی ێوانن ەینەوەبخ ئاشتەوایی ێویستمانەپ ێمەئ ێستادا،ئ ەل ەقامگیرکردنس ەکشکردنیپاش ەب دژ
 ەبێتد ەردەوامب ەالیەکەوەل ەپالندانان ۆرەج ەمئ بەمەش یعدا،واق ئەرزی ەگەڵل یو هاوتاکردن یشار یپالندانان ڕێکخستنەوەی ۆب هەلێك هەیە

" ڕوحانییەت" هەستێکی کە پارێزگایەدوو  ئەم بۆ پەیوەندیدارەگرنگ و . ەبێتدروست د یایدات ەبەرهێنانو ەگەریئ یشەوەد ەالیەکیو ل
 .ێزگایەدووپار ەمئ یەکەی"ێنیشو" الیەنە بدرێتە

 
 ۆچکردنیک تەوژمیدوو  لێکنزیکبونەوەی ەجەفو ن ەربەالک:"  یوت ەمونەک ەلیع ەڕێز، ب(UNDP) گشتی بەڕێوەبەری یاریدەدەری

 دوورەدەستەکان ناوچە یارانەیجوت ەوئ ید ەویئ ەڵدێن،ه ێکانەوەملمالن ەیناوچ ەل ەڵکەیخ ئەو یەکێكیان یوە،د ەخۆوەب ێکهەڵچوویت
 ."ەگرنگ ۆرز ێزگایانەپار ەمئ ۆب ەردەوامب ییشار یژیەتیسترات ەرەپێدانیپ. شارەکەدا لەباشتردا  هەلی بەدووی گەڕان بۆ جێدەهێڵن

 
 ۆیەکانیه ێرخانیژ یباشترکردن: ەتەوەبو ێراقیەکانع ەسەاڵتدارەد یدووچار ەکرد ک ەستنیشاند ەورەیانگ ۆرز ەنگییدوو ئاست بەشداربوان

-کۆمەاڵیەتی پێویستیەو  نیشتەجێکردنو  خزمەتگوزاریو  ژێرخان ئەو ێکردنیتاووتو ەو پەیوەستکراو،و  ەردەستب ەوەیگواستن
 .دا کوفەو  کەربەال شاریەکانی جەمسەرە لە ێتبکر ەگەڵل ەڵەیانمام ەماو ەک بچوکەکان شارۆچکە یانەیئابور

 
 .دەبەسترێتدا  2017 یەکەمی تشرینی لەشار  ێزگاییەکانیپار ستراتیژیەتە بۆ (LADP) ی کۆتادواتر و  وۆرکشۆپی

 

 
 

 : بە  بكە پەیوەندیبۆ زانیارى زیاتر 

 

 



 UNDP  لە عێراق 
 خاتوو نیداء هیالل، بەرپرسی پەیوەندیەکان

  nidaa.hilal@undp.org ئیمێل:
   3336 447 780 964+ :ۆبایلم

 
 

 UN ەب ەرس یتاتیهاب ڕێکخراوی
 پەیوەندیەکانو  ڕاگەیاندن پسپۆری میران،ئاالن  بەڕێز
   alan.miran@unhabitat.org: ئیمەیڵ

 7036 342 750 964 +ۆبایل: م
 

 عێراق کۆماری بۆ ئەوروپا یەکێتی شاندی
  یاریو زان اڵوکراوەب ەرپرسیب ەوزی،ف ەمەدموح بەڕێز
 mohammed.fawzi@eeas.europa.eu: ئیمەیڵ

 5377 928 780 964+: ۆبایلم

 www.eeas.europa.eu/delegations/iraq 

 www.facebook.com/EUinIraq 
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ى نیشتمانێك  وه بۆ ئە كاندا مووئاستە هە كات ولە كان ده گشت چین توێژه  سێك لە موو كە ڵ هە گە شى لە هاوبەرپێدان  بۆ پەكان  كگرتووه یە  وه تە ى نە رنامە بە

مووان باشتر  وا ژیان بۆ هە كات كە ندن ده سە شە گەپشتگیركردنى   ودان بە ها بره روه بێت , هە كانى هە یرانە ى قە وه نگاربوونە ره وا تواناى بە كە بنیات بنرێت

م كردن  راهە ین بۆ فە كە ش ده تێڕوانینێكى جیهانى وناوخۆیى پێشكە  رێمدا, ئێمە واڵت و هە ١٧٠  زیاتر لە  كات لە رزى واقیعدا كارده ئە  كات. لە م ده راهە وفە

.وا خۆڕاگربن  النێك كە توانا وگە و دابینكردنى ژیانێكى بە  
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