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پەرەپێدان ڕێکخراوی سەرەکیە لە نەتەوە یەکگرتووەکاندا كە هەوڵ و كۆشش دەكات بۆ کۆتایی هێنان بە نادادپەروەرى و هەژاری و  بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ 

چارەسەری  واڵتدا، ئێمە یارمەتیدەرین لە بنیادنانی 170بە کارکردنمان لە تۆڕێکی فراوانی شارەزایان وهاوبەشاندا لە . نایەکسانی و گۆڕانکاریەكان لە کەشوهەوادا 
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لەژێر چاودێرى وەزارەتى کۆچ و کۆچبەران و بە هاوبەشى لەگەڵ سکرتاریەتى ئەنجومەنى وەزیران و  
پارێزگاى سەاڵحەدین، بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێراق هەڵدەستێت بە لەخۆگرتنى  

 ئاشتیانەوە کۆنفرانسى ئاینەکان بۆ سەرکردە ئاینییەکان لەبارەى پێکەوەژیانى 
 

بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێراق بە هاوبەشى لەگەڵ وەزارەتى کۆچ و   -2021تەمووزى ى  15، بەغدا

کۆچبەرانى عێراقى و سکرتاریەتى ئەنجومەنى وەزیران و پارێزگاى سەاڵحەددین و بە پشتیوانى حکومەتى دانیمارک، ئیمڕۆ 

 سەرکردەى ئاینى پاریزگاى سەاڵحەددین ڕێکخرابوو.  70اینى هێنا کە بۆ کۆتایی بە کۆنفرانسێکى فرەئ

کۆنفرانسە دووڕۆژییەکە لە بەغدا بەسترا، وەک دووەم دانە لە زنجیرە کۆنفرانسێک کە سەرکردە ئاینییەکانى ئەنباڕ و نەینەوا و 

بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە   سەاڵحەددینى بە ئامانج گرتووە. بە پشتبەستن بە یاداشتەکانى ئەم کۆنفرانسانە،

نزیکەوە لەگەڵ سەرکردە ئاینییەکاندا کار لەسەر توانایان و هاوکاریکردنى هەوڵەکانیان دەکات لە بەرەوپێشبردنى پڕۆسەى 

 یمانییەکاندا. گەڕانەوە و یەکخستنەوەى ئاوارە نێوخۆییەکاندا، و ئەمەش بە هاوبەشى دەبێت لەگەل دەسەاڵتە نێوخۆیى و نیشت

ى تەمموز گفتوگۆیان لەبارەى گەڕانەوەى ئاوارە نێوخۆییەکان کرد و  14-15گرینگترین فەرمایشتەکانى کۆنفرانسەکەى ڕۆژانى 

  لە پارێزگاى سەاڵحەدین، ەل ینیئا ەرکردەیس ۆڕێکیت ێکهێنانیپ و ،ژیانێکى ئاشتیانە تیشک خرایە سەر برەودان بە پێکەوە

 ەنگاویه کارکردن بۆ ەروەهاه ۆمەاڵیەتی،ک پێکەوەژیانى ەدیهێنانیب پتەوەکردن و ەوڵەکانه یکردن ەماهەنگیه بەمەبەستى

 و ئەوقافەوە، ڵیو ما ڵکمو ەب نەیوەستپ ئەوانەى یبەتتا ەب ،ئاشتیانە ێوەیەکیش ەب ێشەکانک ەسەرکردنیچار ۆب ەشهاوب

و کارکردن بۆ  ،کانەئاوار ەوەىێکەڵکردنو ت ەڕانەوەگ  ەکردن ل رییپشتگ  ۆب یەکگرتووەکان ەتەوەن ەگەڵکارکردن ل هەروەها

 دروستکدرنى دەرفەت بۆ ئەوەى بتوانن بژێوی ژیان بۆ خۆیان پەیدا بکەن.

بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێراق بۆ سەرکردە ئاینییەکان کە مەبەست  بەرنامەىکۆنفرانسەکە بەشێکە لە 

و لەگەڵیدا بنیاتنانى تۆڕێکى پێکەوەژیان بۆ  ،ژیان و پێکەوەهەڵکردنى کۆمەاڵیەتی برەودانە بە ڕۆڵیان لە پێکەوەلێى 

ڕێگەخۆشکردن بۆ دیالۆگ. ئەو کارانەى لەالیەن سەرکردەکانى ئاینەجیاجیاکانەوە ئەنجام دراون دەبنە هاریکارێک بۆ 

 (. ١٦ووەکان بۆ ئاشتى و دادپەروەرى و دامەزراوەى بەهێز )ئامانجى ئامانجەکانى پەرەپێدانى بەردەوامى نەتەوە یەکگرت

نوێنەرى نیشتەجێى بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێراق، خاتو زێنە عەلى ئەحمەد، جەختى کردەوە و گوتى، 

ییەکاندا لە عێراق لەڕێگەى  ئێمە سوپاسگوزارى حکومەتى دانیمارکین بۆ پشتیوانیکردنى کارکردن لەگەڵ سەرکردە ئاین"

کۆمەاڵیەتى ئێمەوە. کارى بەرنامەى نەتەوە یەکگتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێراق لەگەڵ سەرکردە   پێکەوەژیانىبەرنامەى 

ئاینییەکان و بەشداریکردن لەگەڵ حکومەتى نیشتیمانى و خۆجێییدا دڵنیایى لە ڕێکارێکى یەکگرتوو دەدات بۆ بنیاتنانى ئاشتى و 

 "کۆمەاڵیەتى لەنێو چەندین ئاینى جیاوازدا. ژیانىەپێکەو

 ۆب ەنکار بک  ێراقییەکانع ەمووه ەگرنگ " :، گوتى ى نور ەلیع  ێنحوس ەریمکوەزیرى کۆچ و کۆچبەران،  ێگرىج

 ۆیانخ گەرىكاری ڕۆڵیکە ، ەکەیند ینییەکانئا سەرکردە هێشتىبانگ  ێمە، ئڕێگەیەوە وەو ل ێبوردەییل ەلتووریک اڵوکردنەوەیب

 " . ێراقداع لە یەکترى ڵکردنیو قبووسەر دووبارە خستنەوە نێو کۆمەڵگا  ەجەختکردنە، لبگڕین

  ەولەویەتیئ ەل ۆنفرانسەک ەم:"ئ، گوتى بە ڕێز جاسم ئەلحەلبووسىجێگرى سکرتێرى گشتى سکرتاریەتى ئەنجومەنى وەزیران، 

  ،دا سەر زێدى خۆیان لە عێراقبۆ  ۆییەکانناوخ ەئاوار ەرجەمس و گەڕانەوەى ێکەڵبوونەوەت ەل ڵنیابووند ۆب ێراقدایەع ەتیحکوم

 دەستەبەرکردنى  ەڵگەل ،ینبژ ەرامەتەوەک ەب ییەڵک خ ەىەوئ ۆب جوالنەوەیە ەمئ یهاندان ۆب ۆزینەوەبد ەسەرچار یوادارینهوە 

 ".ەدەنییەکانیانم ەماف



 ژیانىعێراق هەستا بە خستنەگەڕى بەرنامەى پێکەوەدان لە ێدا، بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپ 2020لەساڵى 

مەبەستى برەودان بە کۆمەڵگایەکى بەهێزتر و ئاشتیخواز و یەکگرتووتر لەگشت  کۆمەاڵیەتى، کە ماوەکەى پێنج ساڵە، بە

 ناوچەکانى عێراقدا.  
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