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

واژۆیان کرد لەسەر یاداشتنامەیەکی لێكتێگەشتن لەسەر یەکخستنەوەی کۆمەڵگە لە کۆنفرانسی ئەنباری  

 نێوان باوەڕە ئاینیەکان

  
، ر

اق و و  بەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە - 2021ی ئەیلویل  8هەولێ  ر
اق  کۆچبەرات  ەزارەتی کۆچ و  عێ  ر

ئەمڕۆ  عێ 
تر دەکات و پشتیوات  دەکات لە   ر 

واژۆیان کرد لەسەر یاداشتنامەی لێکتێگەشتی  کە هاوبەشێتی نێوان ئەم دوو الیەنە بەهێ 
 کردەوە سەر هاوکارتی نێوان الیەنەکان بەو  

اق. ئەم ڕێکەوتنامە س  ساڵەییە جەختی ر
گەڕانەوە و یەکخستنەوەی ئاوارەکات  ناو عێ 

امەکان و دابینکردت  ڕاوێژ و زانیاری تەکنییک، هاوتا لەگەڵ پالن و سیاسەتە نیشتیمانیەکان بۆ پشتیوانیەسی هەیە بۆ بەرن
اق.   ر

تی عێ   پشتیوانیکردن لە یەکخستنەوەی ئاوارەکان و ژینگەیەیک لەبار بۆ سەقامگێر
 

ر واژۆکرا کە ئەم ڕێکەو 
ەالیەن وەزیری کۆچ و ئاوارەکان و  ڕابەری ئاینتر پارێزگای ئەنباری لێبوو ل 84تنامەیە لە کۆنفراس هەولێ 

سکرتاریەتی ئەنجومەت  وەزیران و پارێزگای ئەنبارەوە سازکرابوو. ئەم کۆنفرانسە دوو ڕۆژی خایاند و سێهەم کۆنفرانسە کە 
وەڕەکان ، بە ئامانجی دروستکردت  سەکۆیەیک گفتوگۆی نێوان باداعشسازکراوە بۆ ڕابەرات  ئاینتر پارێزگا ئازادکراوەکان لە دەستی 

کردت  ڕۆڵەکانیان لە هاندات  پێکەوەژیات  کۆمەڵگە و برەودان بە پرۆسەی گەڕانەوە و   و بنیادنات  توانستی ڕابەرە ئاینیەکان بۆ باشێی
تدارات  ناوخۆ و نیشتیمانیدا. 

ا
 یەکخستنەوەی ئاوارەکات  ناوخۆ، بە هاوبەشتی لەگەڵ دەسەڵ

 

اق، ز نوێنەری نیشتەجت ر بەرنامەی نەتەوە   ر
نە عەیل ئەحمەد جەختی کردەوە و وتی "ئێمە زۆر خۆشحاڵتر   ێ یەکگرتووەکان لە عێ 

بە واژۆکردن لەسەر ئەم یاداشتنامەی لێکتێگەشتنە لەگەڵ وەزارەتی کۆچ و ئاوارەکاندا، کە هاوبەشییەكە دەبێتە هۆی  
ر کردت  هەوڵەکانمان بۆ گەڕانەوە و یەکخستنەوەی زۆرینەی ئاوارەکان و کەس

اقی بۆ ناو کۆمەڵگەکانیان. بەهێ  ر
ات  دۆخناسیک عێ 

نە، کە پشتیوات  کراوە لەالیەن حکومەتی دانیمارک و ئەڵمانیاوە بە ئامانجی لێك  
ا
کۆنفرانسەکەی ئەمڕۆمان بەشێکە لەم هەوڵ

وکردنەوەی پەیامەکات  ئاشتی و پشتیو 
ا
انیکردت  کەسات   نزیککردنەوەی ڕابەرت  ئاینتر باوەڕە جیاوازەکان بۆ هاندات  پێکەوە بڵ

 گەڕاوە و یەکخستنەوەیەیک بەردەوامیپێدراو." 
 

: وەزارەتی کۆچ و ئاوارەکان، بەڕێز خاتوو ئیڤان فائق جەبروو،    ه "گوتی
 

اقی  ەتی حکومۆچبەرات  و ک ۆچک  ەزارەتی و   ێوانن ەماهەنیک ر
  عێ 

و   ۆمەڵگا ک  ئاشتی  ەرخستت  س ەسەر ل  ەرێت  ئ  یگەریکار   ەک  ەگرنگ  ێیک کار   بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدانو  یدراڵف
ی و چاو  ەیەه ییانەئاشت   ێکەوەژیات  پ

 هبەردەوامیدات  هەما  ەڕت 
 

كۆچبەران و بەرنامەى نەتەوە  و   ۆچک  ەزارەتی و  ێوانن ەنیک
 "ەکەین. د یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان

 
ی گشتتر سکرتاریەتی ئەنجومەت  وەزیران، بەڕێز جاسم ئەلحەل ر

  ەمئ  ڕێگەی ەل " گوتی بوس، جەختی کردەوە و  جێگری سکرتێ 
  ەل ەبتر  د ەردەوامب گشتی ئەنجومەت  وەزیران  ییەتی و سکرتار  بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان  ى نێوانەشییەهاوب
اقدا ع ۆمەڵگاکات  ناو ک ەل  یشو ئاسا  ئاشتی  ە ب ەودانبر  ۆ ب ەکانمانکار  ر

 ". ێ 
 

  ەرکردەس ئەوەى گوێبیستی گوتەکات   ۆ گرنگ ب  ەرفەتێیک د یدارەد ەمئ " گوتی پارێزگاری ئەنبار، بەڕێز عەیل فەرحان  وهەروەها  
، ەنبار ئ ینییەکات  ئا   ەرەنگاری ب  ەک  ێکپالن ێبەجێکردت  ج ۆ ب  ێنتر  به ەکار ب ۆ گفتوگ  ۆرمەیپالتف ەمئ  ەک  ەوەیەئ ەرنجمانس بتر 
وبۆچوونەب  ". بدات  یانڕەو م ییت  ئا یگوتار   و هات    ێتب ڕەوەکانتوند ێر
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ا

یەتی بەگەڕخست بۆ   2020لە ساڵ
ا
اقدا بەرنامەیەیک پێنج ساڵەی پێکەوەژیات  کۆمەڵ ر

دا، بەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێ 
اقدا.   ر

تر و ئارامێی و لەخۆگرتر لە هەموو ناوچەکات  عێ  ر 
 برەودان بە کۆمەڵگەیەیک بەهێ 
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