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هەوڵەکانیان  لە عێراق پەرەپێدانئاسیاسێڵ و بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ 
 خاوەنکارانە دامەزراندنى گەنجان و بۆ پشتیوانیکردن ل یەکدەخەن

ندبوونى خۆى نیشاندا بە دامەزراندنى گەنجان و  ەپاب  ڵ ئەوەى ئاسیاسێ  دوای  -2021 ئایارىى  30، ێراقع، سلێمانى
کى ڵ ڕێکەوتننامەیەێ ئاسیاسکۆمپانیاى ۆ ڕو مامناوەندەکان، ئەم ك بچوو  زۆر بچوكۆژە بازرگانییە ڕپاڵپشتیکردن لە پ 

   . واژۆکرد  لە عێراقدا پەرەپێدانلەگەڵ بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ى ی لێکتێگەیشتنى دوو ساڵ
 

کار  لە عێراق پابەند دەکات بەوەى کە  پەرەپێداننەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ئەم یاداشتنامەیە کۆمپانیاى ئاسیاسێڵ و بەرنامەى 
، بۆ ئەوەى  ی تازەپێگەیشتووو کۆمپانیاخاوەنکار نێویان پاڵپشتیکردن لە الوانى   لەسەر چەند دەستپێشخەریەک بکەن لە

نەتەوە، ئەمەش بە  ویانەى کە دووچارى بو ی نێوخۆ یەئاستەنگی  سەرى داهێنەرانە بخەنەگەڕ بۆ ئەوبوارى چارە  لە پەرەپێدان
  سەر بە بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان ىلە نزیکەوە کارکردن لەگەڵ تاقیگەکانى خێراکردنى پەرەپێدان 

لەگەڵ  وەبەرهێنەران دیزاین کراوە؛  خاوەنکارانبەیەکبەستنەوەى  بۆ  ئۆنالین هەروەها پالپشتیکردنى سەکۆیەکى دەبێت؛
 ن و بەردەوام بۆ گەنجان.ەهەلى کارى درێژخای  ڕەخساندنی ن بە وداەبر
 

کردنى هەوڵەکانى گەنجان بۆ ڕووبەروونەوەى ڤایرۆسى کۆرۆنا دەکرێت،  ی ، كار لەسەر پاڵپشت یەبە پێى ئەم یاداشتنامەهەر 
 . سەکۆى کۆرۆنا لە عێراقدا بەتایبەتى لەسەر  ، هۆشیارىئاستی لەگەڵ جەختکردنەسەر بەرزکردنەوەى 

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

بوونەتە بریکارێک بۆ هێنانەدی قدا عێرا ، گەنجانى ەوەپەرۆشى و داهێنان و گیانى دەستپێشخەرى و داهێنەرانەیان 
واڵت پێیدا  هەموو قەیرانەى  و بەتایبەتیش لەم  –تواناى ئەوەیان هەیە عێراقێکى خۆڕاگر و گشتگیر بنیاتبنێن  گۆڕانکارى و 

ەوە  نزمبوونەوەى نرخى نەوت  بەهۆىانەى ی ی ئاستەنگییە ئابوور ، لە نێویاندا ڕووبەڕووبوونەوەى داعش و ئەو پەڕدەبێتتێ 
 " . پەتاى ڤایرۆسى کۆرۆنا هاتوونەتە کایەوە و

 
گوتى: "هاوبەشى لەگەڵ بەرنامەى نەتەوە   ،سونناععامر   بەرێز ،ڵبەرێوبەرى گشتى و جێبەجێکار لە ئاسیاسێ 

و ڕۆلێکى ئەرێنى و کاریگەرى   یەکێکە لە کارێکى ترى بەهادارى بەرنامە بەردەوامەکانمانیەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان 
ەتەوە تەنها بە دامەزراندنێکى ن بووخاوەنکاران ئەو ئاستەنگانەى ڕووبەڕووى  .ر گەنجان لە عێراقدا ەسدەبێت لە 

هەروەها  سەرکەوتووى کۆمپانیایەک کۆتایى نایەت کە بۆ بەرهەمێک یاخود خزمەتگوزارییەک دامەزراوە لە عێراقدا. 
  داهاتنى ئەم پەتایەگەڵ تەکنەلۆجیادا لە عێراقدا، لەکارەکان لە بوارى  بەرێوەچوونى ژینگەی نەزۆکى سیستەمى

زۆر ئاڵۆز بێت بۆ ئەو   کرنبازاڕبە بۆ ەوە یی زانست  بوارى  واى کردووە کە پڕۆسەى گواستنەوە لە یەکیگرتووە و 
  گۆڕانیان پێشینەکانى کارو دامەزراون چونکە بازار و سەرچاوەکانى کۆمەک  2020ارى زکۆمپانیایانەى بەر لە ئا

  رەس ەل  یکار  ستاێ ئ  ێیەینو ییە رەشخێ ستپ ە د ەڵەمۆک  مەئ  ە ک ەی وە ب  نەی متمان  ڕپ  ەمێ ئ  ،لەگەڵ ئەمەشدا ا هاتووە.بەسەرد
   ”. تێ ب ەد ەوە راق ێ ع یئابوور  رە سەب  بەرفراوانیانو  ئەرێنى ی رەگی ، کارنەی کەد
 

دەربارەى چۆنیەتى چاکبوونەوەى  پەرەى پێدراوە بنەما لەسەر توێژینەوەیەکى بە هێز بەە یاداشتنامەى لێکتێگەیشتن ئەم 
ی بۆ ئەو چین و توێژانەى کە  ت یەەاڵمۆک یپاراستن  یفراوانکردن   مەبەستى بەو   ئابوورى عێراق لە پەتاى ڤایرۆسى کۆرۆنا

بەمەبەستى   ێڵاسی ئاس کە و یکان ەش ەهاوب  ە داهات لکۆکردنەوەى  یادکردن ی زبۆ  وهەروەها  ،لە دۆخێکى ناسکدان
 . تەب ی تا یرت ەک یدان ێ پ ەرەپ  ۆب  اتری ز ەی رچاوەس  یرخانکردن ەت  هەروەها، ەکانى پەرەپێدانی بەرنامە سەرەکی  کۆمەککردنى

 

 ---کۆتایی  ---
 دەربارەى بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێراق: 

تیدانی یارمە بە  ندهپابە و  یەعێراق بوونی هە   لە  وه ــە1976ساڵی  پێدان لەرهکان بۆ پە کگرتووه یەوه  تەی نە رنامە بە
ی  رنامەهاوکاری بە  . قامگیریوایی و چاکسازی و سە و ئاشتە رهکانیاندا بەنگاوههە  ڵکی عێراق لە ت و خە حکومە 

mailto:https://stayhome.iq/


یران کاری  ی قە ناوچانە  ولە  اڵگی ناکاودا و گفتوگۆی کۆمە رباهاندانی بژێوی لە  ر لە ان هەپێدرهکان بۆ پە کگرتووه یەوه تەنە
ش کردنی  ها پێشکەروه کان و هە ئازادکراوهتازه   ناوچە قامگیرکردن لە تیدانی سە تا یارمەهە  وهبێتەتێکردوون درێژده 

 .تزیە رکەو المە   کانی بواری حوکمداری ە ی تیدانی چاکسازی ری بۆ یارمە هاوکاری هونە 
 

 دەبارەى ئاسیاسڵ: 
کانوونى   ى  1پێشەنگی پەیوەندی تەلەفۆنی مۆبایل و دابینکەری خزمەتگوزاری دیجیتاڵییە لە عێراقدا و لە ئاسیاسێڵ 

ملیۆن کەس. ئاسیاسێڵ بە یەکەمین کۆمپانیاى مۆبایل    14.7تە زیاتر لە دا ژمارەى بەشدابوونى گەیشتووە 2021 ىدووەم
ەوەى ڕووماڵێکى سەرتاسەرى و نیشتمانى دابین بکات، دەناسرێت کە لە عێراقدا كاربكات و تۆڕەکەى بخاتەگەڕ بۆ ئ 

  دەکات.  دابین نەوەى چوارەمى مۆبایل بە کۆالیتیەکى بەرز بۆ هەموو پارێزگاکانى عێراق لەگەڵ ئەمەشدا خزمەتگووزای 
  % ی دانیشتوانی عێراق، کە ئەمەش بە فراوانترین تۆڕ دادەنرێت بە بەراورد 99.06ڕووماڵى تۆڕی ئاسیاسێڵ دەگاتە 

باشترین وە  ــە 2015لە مانگی یەکی ساڵی ئاسیاسێڵ شانازی دەکات کە   هەروەها ، لەگەڵ تۆڕەکانى تر لە عێراقدا
 . و ئەم تۆڕە بە بەرزترین کوالیتی لە عێراقدا خزمەتگوزراییەکانى پێشکەش دەکات ەدابینکەری خزمەتگوزاری ئینتەرنێت 

 
 
 
 : ەب نەبك  ی ندەو ەی پ یەتكا اتر،یز  یاریزان  ۆب

 www.iq.undp.org ،ڕاوێژکارى ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکان لە بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان، فاى داود
 

 www.asiacell.com ،(PJSC) ىپەیوەندییەکانەشى ب ،ڵپەیوەندییە گشتییەکانى ئاسیاسێ

mailto:fay.daoud@undp.org
http://www.iq.undp.org/

