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 باڵوکراوەى ڕۆژنامەوانى
 

###  ###  ### 
 

 هێنان دەكات بۆ کۆتایی كۆشش و هەوڵ یەکگرتووەکاندا كە پەرەپێدان ڕێکخراوی سەرەکیە لە نەتەوە بۆ یەكگرتووەكان نەتەوە بەرنامەی
تۆڕێکی فراوانی شارەزایان وهاوبەشاندا لە لە کەشوهەوادا. بە کارکردنمان لە  هەژاری و نایەکسانی و گۆڕانکاریەكان وى نادادپەروەر بە

 درێژ بۆ خەڵكی و هەسارەکەشمان.  واڵتدا، ئێمە یارمەتیدەرین لە بنیادنانی چارەسەری یەکخراو و ماوە 170
 .UNDPinIraq@ لە نەبك ومانۆلۆف يان iq.undp.orgزیاتر بزانە لەڕێی ماڵپەرەكەمان 
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ڕۆژنامەوانە نێوخۆییەکان وەک  بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێراق نامیلکەیەک بۆ 

 دەخاتە گەڕ  بەشێک لە بەرنامەى ڕاهێنانى پسپۆڕانى الوى بوارى میدیا

 
نامیلکەیەکى دەرکردووە بۆ بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆپەرەپێدان لە عێراق  -2021حوزەیرانى  20 بەغدا، عێراق،

ئەویش دوابەدواى بەرنامەیەکى ڕاهێنانى چڕ بۆ پسپۆڕانى الوى بوارى میدیا  ،ئەو هاونیشتیمانیانەى کارى ڕۆژنامەوانى دەکەن

لەبارەى بابەتەکانى وەک ڕۆژنامەوانى هاونیشتیمانیان و ڕۆژنامەوانى ڕەوشتى و ڕاپۆرتکردن بە ڕەچاوکردنى هەستیارى 

   کۆمەاڵیەتى لە عێراقدا. بەروپێشبردنى پێکەوەژیانىونەوە بەمەبەستى ڕووبەڕووبو

بەشى ڕاگەیاندن لە پێکهاتەى بەرنامەى پێکەوەژیانى کۆمەاڵیەتى سەر بە بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان، 

و  ۆمەاڵیەتییەکان،ک ۆڕەت ۆرمیتفپال ەکارهێنانیب ڕێگەی ەلهەوڵەکانى دەخاتەگەڕ بۆ پشتیوانیکرن لە پێکهاتەکانى کۆمەڵگا، 

بۆ بروەودان بە  ڕاهێنان و ئەنجامدانى یدیایی،م یرۆکیچ اڵوکردنەوەیو ب ەکردنئامادو  ،نیشتیمانیی ێشبڕکێیپ ڕێکخستنى

 و بەختکردنەسەر توێژى الوان. ،یدیاکارانمى توانا بنیتنانى
 

بۆ پسپۆڕانى الوى  نامیلکەیەکەکۆمەاڵیەتى  پێکەوەژیانىڕۆژنامەوانى هاونیشتیمانیان بۆ برەودان بە  ئامرازەکانىبەکارهێنانى  

بوارى میدیا و قوتابیان و ئەکادیمیکاران دیزاینکراوە وەک سەرچاوەیەکى ئەرێنى بوارى ڕۆژنامەوانى ئاسانکارى بۆ 

هاریکارى هاتنەدى ڕۆژنامەوانییەک دەکات لە عێراقدا کە چارەسەر بدۆزێتەوە و دروستکردنى ئەو بەرهەمانە دەکات کە 

بەردەستە و چەند وێنەیەکیشى بەسەر بەش و قوتابیان و پسپۆڕانى بوارى میدیا بە  ئۆنالینەوەى ئەرێنی بێت. ئەم پەرتوکە لەڕێ

  هەردوو زمانى عەرەبى و کوردى دابەش دەکرێت. 

 

ۆ پەرەپێدان لە عێراق، کە لە تشرینى یەکەمى پڕۆژەى ڕۆژنامەوانى هاونیشتیمانیانى سەر بە بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان ب

ڕۆژنامەوان وبلۆگەر و چااڵکوانانى الوى بوارى تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لە بەغدا و ئەنباڕ   120دا خرایەگەڕ، پشتیوانى  2021

ەڵ  و ئەم پڕۆژەیەش بە هاوبەشى لەگ ،و سەاڵحەدین و دیاال و زیقاڕ و نەجەف و کەربەال و هەرێمى کوردستان دەکات

 دانى کۆمەاڵیەتى و ناوەندى سەبەق بۆ پەرەپیدانى میدیایى جێبەجێ دەکریت.  ێڕێکخراوى تەموز بۆ پەرەپ

 

قۆناغى دووەمى پڕۆژەى ڕۆژنامەوانى هاونیشتیمانیان لە چەند مانگى داهاتوودا ڕادەگەیەنرێت و مێزگەردى گفتوگۆکردن بۆ 

بوارى میدیا لە عێراق و پێشبڕکێیەکى کورتەفیلمى پەیوەندیدار بە یەکیتى نوێنەرانى بوارى میدیا لەخۆ دەگرێت لەبارەى 

بە عەرەبى(  ”تنوع“) دایفێرسیتىعێراقییەکاندا. ئەم چااڵکییانە هاوشانە لەگەل سەکۆى  کۆمەاڵیەتى و فرەچەشنى لە نێو کۆمەڵگا

ردنەوەى چیرۆک و وینە و ڤیدیۆ پەیەوەندیدارەکانیان بە بەمەبەستى باڵوک کە پێکەوە لەالیەن بەشداربووانەوە دەستیانپیکرد

 بنیاتنانى ئاشتى و یەکێتى کۆمەاڵیەتییەوە لە عێراقدا.  

 
لەکاتێکدا “ :نوێنەرى نیشتەجێى بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێراق، خاتو زێنە عەلى ئەحمەد، گوتى

جەختخستنە سەرى زیاتر بە ڕۆژنامەوانى ئۆنالین هەنگاو دەنێت، پشتیوانیکردنى ڕۆژنامەوانانى بوارى میدیا بەردەوام بەرەو 
واڵتەکە زۆر گرینگە بۆ دڵنیاییدان لە ڕاپۆرتکردنى ڕێکخراو و پڕ زانیارى. بە خستنەڕووى ئەم پەرتوکە، دەرگا بۆ گشت 

انەى لەنیو کۆمەڵگا تێکەاڵوەکانیانەوە هەڵدەقوڵێن. زۆر  ۆکڕعێراقییەکان کراوەتەوە بۆ بەشداریکردن لە باڵوکردنەوەى ئەوچی

  ”سوپاسى حکومەتى دانیمارک دەکەین بۆ هاریکاریکردنمان لەڕێگەى کۆمەککردنى ئەم دەستپێشخەرییە گرینگەوە.
 

ى پێکەوەژیانى دا، بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێراق هەستا بە خستنەگەڕى بەرنامە  2020لەساڵى  
کۆمەڵگایەکى بەهێزتر و ئاشتیخواز و یەکگرتووتر لە گشت  مەبەستى برەودان بە بە ڵ،پێنج سا کۆمەاڵیەتى بۆ ماوەى

 لە چوارچێوەى ئەم بەرنامەیەدا.   ،ناوچەکانى عێراقدا
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 :بۆ پەیوەندیکردن بە بەشى میدیاوە
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