
 
ريكارى بؤ طةشةثيَدانى  ها نويَترين ضوارضيَوةىنةتةوة يةكطرتوةكان و حكومةتى عيَِراق ئيمزاى 

ثالَثشتيكردنى خؤشطوةرانى و طةشةثيَدان دةكةن.  دوورمةودا و   
 

 نويَترين حكومةتى عيَِراق و نةتةوة يةكطرتوةكان ئيمزايان كرد لةسةر  2021ى سيَثتةمبةرى  5يةكشةمة   

  2024-2020)يوئيَن ئيَس دى سى ئيَف(   اريكارى طةشةثيَدانى دوورمةوداى  نةتةوة يةكطرتوةكانةى هضوارضيَو

 كة ِريَبةرى كار و سيستةمى نةتةوة يةكطرتوةكانة لة عيَِراقدا. 
 

)يوئيَن   ةى هاريكارى طةشةثيَدانى دوورمةوداى  نةتةوة يةكطرتوةكان ضوارضيَومةراسيمى ئيمزاكردنى نويَترين 
سى ئيَف( لةاليةن وةزارةتى ثالندانانةوة بةِريَوةضوو . ِريَكةوتنةكةش  ئيمزاكرا لة اليةن هةريةك لة  د. خالد   ئيَس دى

بةتال ئةلنةجم وةزيرى ثالندانان لة برى حكومةتى عيَِراق و  خاتوو ئيرينا فاجاكؤظا سؤلؤرانؤ, ِريَكخةرى نيشتةجَى 
رتوةكان لة عيَِراق.بووى  نةتةوة يةكطرتوةكان لةبرى نةتةوة يةكط  

 
ةى هاريكارى طةشةثيَدانى دوورمةوداى  نةتةوة يةكطرتوةكان  )يوئيَن ئيَس دى سى ئيَف( بة هةماهةنطى و ضوارضيَو

هاريكارى لةطةَل حكومةتدا داِريَذراوة , ئةويش دواى ثرؤسةيةكى ِراويَذكارى لةطةَل ِريَكخراوة ناحكوميةكان و 
ةنى و ئةكاديميا.ئةمةش هاوكارى حكومةت دةكات بؤ خيَراكردنى طؤِرانكارية كةرتى تايبةت و كؤمةلَطاى مةد 

كؤمةالَيةتى و طةشةثيَدانةكان لةهةموو عيَِراقدا و بةو جؤرةى كة دياري كراوة  لة ثالنى طةشةثيَدانى نيشتمانى  
انةوةى ئابورى و كؤمةالَيةتى , ثالنى نةتةوة يةكطرتوةكان بؤوةالَمد2030(, تيَِروانينى عيَِراق بؤ سالَى 2018-2022)

, ثالنى نيشتمانى دةربارةى ئاوةرةبوون لة عيَِراقدا و ضاكسازى ئابوورى وةرةقةى سثى.19-بؤ ثةتاي  كؤفيد  

ةى هاريكارى طةشةثيَدانى دوورمةودايةى  نةتةوة يةكطرتوةكان  )يوئيَن ئيَس دى سى ئيَف(  ضوارضيَوئةم 
ش  بطريَتةخؤ  لةطةَل ثيَداويستى زياترى ضارةسةرى دوورمةودا  19-ةتاى كؤفيدنويَكراوةتةوة بؤ ئةوةى كاريطةرى ث

 بؤ كؤتاييهيَنان بة ئاوارةبوون .
 

سؤلؤرانؤ ِرايطةياند كة " هاوبةشى بةرهةمدارى نيَوان حكومةتى عيَِراق و تيمى نةتةوة -خاتوو فؤجاكؤظا 
بةشيَوةيةكى فةرمى ئيمزا كراوة لةاليةن يوئيَن ئيَس دى سى ئيَف و ئةمةش داننانة بة  يةكطرتوةكان لةو والَتة 

هةولَةكانى نةتةوة يةكطرتوةكان لة ثشتطيريى كردنى ئةولةوياتةكانى طةشةثيَدانى عيَِراق و هةولَةكان بؤ دلَنيابونةوة 
نةهيَلَريَن". لةوةى ئةو كةسانةى كة لة بارودؤخيَكى الواز و دذواردان بةتةنيا جَي   

 
ةى هاريكارى طةشةثيَدانى دوورمةوداى  نةتةوة يةكطرتوةكان  )يوئيَن ئيَس دى سى ئيَف( بؤ  ضوارضيَونويَكردنةوةى 

لة ريَطةى ثيَنج ئةولةوياتى ستراتيذةوةية لةوانةش: 2030ئامانجى طةشةثيَدانى بةردةوامى تا سالَى   
 

ة, ثاراستنى كؤمةالَيةتى, و بةشداريثيَكردنى كؤمةالَيةتيانة بؤ دروستكردنى بةدةستهيَنانى ثيَكةوةذيانى كؤمةالَيةتيان -
 كؤمةلَطايةكى دادثةروةر و يةكسان بةجؤريَك هةموو عيَِراقيةكان لة كايةكانى ذياندا بةشدار بن. 

طةشةسةندنى ئابورى بؤ هةموو عيَِراقيةكان  -  
بةرثرسياريَتى بكةويَتة ئةستؤ و هبوونى دامةزراوةى كاريطةر   هاندانى كاريطةر و ثيَكةوةيي بةجؤريَك ليَثرسينةوة و -

 و ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزراى لةهةموو ئاستةكاندا.
هاندان و طرنطيدان بة بةِريَوةبردنى سةرضاوة سروشتيةكان و مةترسيةكانى وةك كارةسات, طؤِرانكاريةكانى   -

المةتتر و كاريطةرتر بؤ هةموان فةراهةم بكريَت.كةشوهةوا و بةهيَزبوون بؤ ئةوةى ئايندةيةكى باشتر و سة  



بةدةستهيَنانى ضارةسةرى دوورمةودا بةشيَوةيةكى  شةرةفمةندانة و سةالمةتى و دريَذخايةن بؤ ثرسي  ئاوةرةيي لة  -
 عيَِراقدا. 

 
ن لة مافةكانى لة هةموو كارةكانياندا ئاذانسةكانى سةربةنةتةوة يةكطرتوةكان جةختيَكى طةورة دةكةنةوة لة ِريَزطرت

مرؤظ و يةكسانى جيَندةرى و بةشداريكردنى هةموان و بةهيَزكردنى كضان و ذنان و بةتايبةتيش ئةو دانيشتوانانةى كة 
ثةراويَزخراون و لة ثيَطةيةكى الواز و دذواردان وةك ئاوارةكان و ثةنابةران. ئةم ئةنجامانة تةنها لةريَطةى كارى  

لةطةَل حكومةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكانى ديكةوة بةدةست ديَت.  هاوبةش و هةماهةنطيكردنى نزيكى  
 

بؤ زانيارى زياتر تكاية ثةيوةندى بكةن بة ئيمةيلى  بريان ماو, كارمةندى ثيَشكةوتووى هةماهةنطيكردنى طةشةثيَدان لة  
 ئؤفيسى ِريَكخةرى نيشتةجىَ 

mau@un.org 

 

 

 

 

mailto:mau@un.org

