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

واڵتدا، ئێمە یارمەتیدەرین لە بنیادنانی چارەسەری  170بە کارکردنمان لە تۆڕێکی فراوانی شارەزایان وهاوبەشاندا لە . لە کەشوهەوادا نایەکسانی و گۆڕانکاریەكان

 . درێژ بۆ خەڵكی و هەسارەکەشمان یەکخراو و ماوە
 . UNDPinIraq@ لە ن ەبك ومانۆلۆف  یان iq.undp.orgزیاتر بزانە لەڕێی ماڵپەرەكەمان 
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ۆ نەهیشتنى توندوتیژى ب ە ناوخۆییەکان دەداتی بەرنامەیەکی ڕاهێنانەکی نوێ یارمەتی ڕێکخراوە ناحکومی

 لە عێراقدا  و توندڕوەی

 

  
، ر
ینى ی 4  هەولێ  اقدا بەرنامەى    -2021 دووەمتشر ر

 نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێ 
 

لەگەڵ   ، بە هەماهەنگ
اقیدا   سکرتاریەتی گشتی لە  ناحکومیەکانەبەرایەتی ڕێکخراوە بەڕێو  ر

اتی توانستی  بەرنامەی بنیادن  ،لە ئەنجومەتی وەزیراتی عێ 
بۆیان لە   ناوخۆتی بۆ پێشکەشکردتی پشتیواتی ڕێکخراوی    60ی ، بە بەشدار ی مەدەتی بەگەڕ خستڕێکخراوەکاتی کۆمەڵگا

اقدا. و  ی کردن لە توندڕەو ى پێویست بۆ ڕێگریدیزاینکردن و جێبەجێکردتی بەرنامە و دەستپێشخەر  ر
ژ لە عێ   توندوتێر

 
ەیەک وۆرکشۆپ دەستی پێکرد لە نێوان   یتی یەکەیم  18تا   13بەرنامەکە بە زنجێر ئامانجگرتتی    بە دا، بە 2021ی تشژ

اقەوە: ئەنبار، بەغداد، بەسڕە، زیقاڕ، دیوانیە، دیالە، کەربەال، کەرکوک، میسان ر
، موسەنا، بەشداربووان لە هەموو پارێزگاکاتی عێ 
ونەکان  لەخۆ دەگرێت بۆ گفتوگۆکردن لەسەر بۆچو  اسیت. بەرنامەکە دانیشتتی تایبەتنەجەف، نەینەوا، سەالحەدین و و 
ى بەشێوەیەک لەسەر هۆکارەکاتی توندڕەوی الوان  ژ یکردتی یەک و توندوتێر ر

 و بەهێ 
ی

ساتی لە نێوان هەردوو رەگەز و  دیجیتاڵ
یکردتی ژنان و دەستپێشخەر  ر

یەتی گنەکان و  ی ئایبەهێ 
ی
ی لەسەر تۆڕە کۆمەڵ ر

ەکان. هەروەها شیکارکردتی هۆکارەکاتی  یوتاری ڕقئامێ 
ەکان.  ژ   توندوتێر

 ملمالتی
 

ە وۆرکشۆپە بەشێکە لەو کارەی بەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان دەیکا اق  ئەم زنجێر ر
ت بۆ یارمەتیداتی حکومەتی عێ 

ی بەرنامەیەک پڕاوپڕ  و   یلە بەرەنگاربوونەوەى توندڕەو 
ژ لەڕت  وەک  ی مەدەتی ەوە کە جەخت دەخاتەوە سەر کۆمەڵگاتوندوتێر

ی و پێکەوەژیاتی ئاشتیانە الیەنێگ گرینگ  سەقامگێر
 . دا لە بەدیهێناتی

 
اق،خاتوو زینە عەیل ئەحمەد، نوێنەری نیشتەجت ر بەرنامەی نەتەوە یەکگ ر

تی  یوانیکرد وتی "پشت گ  رتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێ 
یەتی   لە پێشینە و سەرەک ی کاریڕێگریکردن لە توندڕەو 

ی
یکردتی ژیاتی کۆمەڵ ر

بەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکانە بۆ پەرەپێدان بۆ بەهێ 
اقدا. هەروەها بەشداریکردنمان لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی ڕێکخراوە ناحکومیو لەپێناو ئاشتەواتی و چاکب ر

پشتیواتی   دا ەکانیونەوە لە عێ 
 
ی
ژ  و  ی توندڕەو  بۆ چارەسەرکردتی هۆکارە ڕیشەییەکاتی دەکات یەتی الیەتی کۆمەڵ ۆکەی لێخۆشبوون   ىتوندوتێر وکردنەوەی بێر

ی
و بڵ

اقدا. "  ر
 لە عێ 

 
ەف ئەلدەهان بەڕێوەبەری گشتتر بەڕێوەبەرایەتی ڕێکخراوە ناحکومیەکان لە سکرتاریەتی گشتتر ئەنجومەتی   هەروەها بەڕێز ئەسژ

ردن لەسەر ەکاندا بۆ کارکیو نێودەوڵەتی  شە نیشتیماتی لەنێوان هاوبەهەیە  بە هەوڵێگ هاوبەش  ۆر وتی "پێویستییەک ز گ  ،وەزیران
ژ  ڕێگریکردن لە توندڕەوی و  ی بەرنامەیەک گشتگێر   ییەوەتوندوتێر

یکردتی پێکەوەژیاتی  ەوە بۆ کۆمەڵگالەڕت  ر
ی مەدەتی بۆ بەهێ 

یەتی و چارەسەرک 
ی
ی بۆ بەردەوامبووتی کارەکانمان توندڕەو ردتی هۆکارە ڕیشەییەکاتی  کۆمەڵ بۆ   بەیەکەوەی. ئێمە بەپەرۆشیر

اقدا." ر
ی و بوژانەوە لە عێ   سەقامگێر

 بەدیهێناتی
 

 
ی

اقدا، بەرنامەی نەتەوە یەکگ  2020لە ساڵ ر
 بەرنامەیەک  رتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێ 

ی
  بەگەڕخست بۆ پشتیوانیکردتی پێنج ساڵ

یەتی  پێ
ی
اقدا، ئەمەش بە پشتیواتی  لەپێناکەوەژیاتی کۆمەڵ ر

و کۆمەڵگەی سەالمەت و زیاتر پێکەوەژیاو لە هەموو پارێزگاکاتی عێ 
 . وە هاتە دىلەالیەن حکومەتی دانیمارک و ئەڵمانیا و یابان و هۆڵەندا

 
 :بۆ پەیوەندیکردن بە بەشى میدیاوە 
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