
 
 

 

ی 
اق لە ڕاپۆرتێیک نون  ر

دەستنیشانکردنی ئاستەنگەکان و ئەولەویەتەکانی کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت لە عێ 
 ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ 

کردن لە ئابوری و کۆمەڵگەکاندا و لەتوانایاندا  کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت توانای گەورەیان هەیە بۆ بەشداری –بەغدا 
اقدا کەسانی   ر

م لە عێ 
ا
هەیە سووڕبوون و نوێگەری و وزەیەیک زۆر لەگەڵ خۆیاندا بێننە شوێتی کار و کۆمەڵگەکانیان. بەڵ

وری و  خاوەن پێداویستی تایبەت بەشێوەیەیک نالەبار کەوتوونەتە ژێر کاریگەرییەکانی ملمالنت ر چەکداری و سەختتر ئابو 
اق   ر

بەردەوام دووچاری بەربەستی گەورە دەبنەوە بۆ لەخۆگرتنێیک تەواو و یەکسان لە کۆمەڵگەدا. وێڕای ئەمە، ئەگەرچی عێ 
م حکوومەت و ڕێکخراوە  

ا
خاوەنی یەک لە گەورەترین کۆمەڵگەکانی کەسانی خاوەن پێداویستتر تایبەتە لە جیهاندا، بەڵ

پەرەپێدان ڕاوێژی کەمیان کردووە بە کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت و ئەو  مرۆییەکان و ڕێکخراوەکانی تایبەت بە 
 ڕێکخراوانەی نوێنەرایەتییان دەکەن. 

ی ئامادە کردووە بە ناونیشانی 
کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت و ڕێکخراوە   ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ راپۆرتێیک نون 

اق: بەربەستەکان، ئاستەنگەکان، ئەولەویەتەکان ر
، بۆ ئەوەی تیشک بخاتە سەر گۆشەنیگاکانی نوێنەرەکانیان لە عێ 

اقدا. ڕاپۆرتەکە لەسەر بنەمای ر
ڕێکخراوی   ٥٣نوێنەری   ٨١دیمانەکردن لەگەڵ  کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت لە عێ 

اق ئەنجام دراوە و کردارگەلێیک بەرجەستە دەستنیشان    ١٨تایبەت بە کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت لە   ر
پارێزگای عێ 

اق، ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان، ڕێکخراوە ناحکوومییە نێودەولەنی و   ر
دەکات کە الیەنەکانی وەکو حکوومەنی عێ 

ی  ن
یشتیمانییەکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی پێویستە بیگرنە بەر بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو بەربەستەانەی دێنە ڕن 

مدانەوە بۆ ئاستەنگە سەرەیک و ئەولەویەتەکانی ئەو ڕێکخراوانەی  
ا
کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت، هەروەها چۆنیەنی وەڵ

 نوێنەرایەتییان دەکەن، لە خۆ دەگرێت. 

اقی بۆ پێداویستی تایبەت  ر
: "ئێمە    IDAOلەمبارەیەوە سەرۆیک ڕێکخراوی هاوپەیمانی عێ  بەڕێز موفق الخفاچی گونی

اقەوە بەشدارییان کردووە لەم ڕاپۆرتەدا کە   ر
ی کە کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت لە ناوچەی جیاجیای عێ  خۆشحالیر

ارەی ئێمەوە نی  ئێمە مەکەن[. ئێمە بەپەرۆشەوەین بۆ ئەوەی  ئەمەش داننانە بە درووشیم نێودەوڵەنی ]هیچ شتێک لەب
، بەخشەرەکان، ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان،  اقی ر

ی کە دەرەنجامەکانی ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن بڕیاربەدەستان، حکوومەنی عێ  ببینیر
ێت بۆ تواناپێدان و باشێی لەخۆگرتتی کەسانی خا ، و یاساوانان لەبەر چاو بگێر

 وەن پێداویستی تایبەت."کۆمەڵگەی مەدەنی

: "ئەم ڕاپۆرتە و ئەو ڕاوێژانەی کە سەرچاوەی   ارد وایت گونی اق بەڕێز گێر ر
دەی ڕێکخراوی نێودەولەنی کۆچ لە عێ  ر

سەرۆیک نێ 
کردنی تێگەیشتتی ئێمەیە بۆ بەربەستەکانی بەردەم کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت،   ی ئامانج لێیان باشێی زانیارییەکانیر

تەنگە سەرەکییەکان و ئەولەویەتەکانی ئەو ڕێکخراوانەی نوێنەرایەتییان دەکەن، بۆ باشێی ڕێنوێنیکردنی  لەوانەش ئاس
بەرنامەکانمان. ڕاپۆرتەکە گۆشەنیگا بێهاوتاکانی ئەوان دەخاتە چەقی کارەکەوە لەبەر ئەوەی کەس لەوان و ئەو ڕێکخراوانەی  

 یاری لەبارەی بەربەستەکانی بەردەیم کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت."کە نوێنەرایەتییان دەکەن باشێی نییە بۆ پێدانی زان

اق ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ هەروەها ر
ڕادەگەیەنێت کە ناو   ڕێبەر:ڕێکخراوەکانی کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت لە عێ 

اق لە خۆ دەگرێت.   ١٨و زانیارنی پەیوەندی ڕێکخراوەکانی کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت لە  ر
 پارێزگای عێ 

:"ئێمە هەموومان ڕۆڵێکمان هەیە کە اق خاتوو پاوال گانیل گونی ر
الیا لە عێ  ڕ

ڕین لە برەودان بە شێوازێیک   باڵوێزی ئوسێی ر
بیگێ 

 هاوکارنی مرۆنی و پەرەپێدان. ئەمە بەشداریکردنی کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت لە  
پشتبەستوو بە مافەکان لە گەیاندنی

ی لەگەڵ   پرۆسەی ئەو بڕیارانەی کە پەیوەندی بە ئەوانەوە هەیە مسۆگەر دەکات و وا دەکات بە یەکسانی سوودمەند بیی
اقدا.  کەسانی ت ر

ردا. شتێیک گرینگە کە ئەم ڕاپۆرتە بۆتە بڵندگۆی کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت و ڕێکخراوەکانیان لە عێ 
."  ٢٠٣٠ئەمە هەنگاوێیک گرینگە بەرەو پابەندبوونمان بە کارنامەی  ی  کە کەس لە دواوە بەچی  نەهێڵیر
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دنەوە و ڕووبەڕووبوونەوەی بەربەستەکانی بەردەم  لەسەر ئاستی جیهاندا، ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ پابەندە بە کەمکر 
اتیجتر لەخۆگرتتی  ٢٠١٩کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت. لە کانوونی یەکەیم  اق سێی ر

دا، ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ لە عێ 
و   ی ڕاگەیاند کە تێیدا چەندان پێشنیاری خستبووە ڕوو بۆ ڕووپێوکردن ٢٠٢١- ٢٠١٩کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت 

هەماهەنگیکردن لەگەڵ ڕێکخراوەکانی کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت؛ هەروەها کارکردن بۆ بەردەستکردنی سەنتەرەکانی  
 ڕێنمانی بۆ کارمەندان بۆ جێبەجێکردنی بەرنامەی لەخۆگر بۆ  

کۆمەڵگەنی سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ و دروستکردنی
 کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت. 

اوە لەژێر پرۆژەی "پاڵپشتیکردن لە  ئەم ڕ  الیا بەرهەم هێێی  دارانی وەزارەنی دەرەوە و بازرگانتر حکوومەنی ئوسێی
اپۆرتە بە پاڵپشتی

اقدا"  ر
کردن لە عێ   لەڕێگەی ئاوێتەکردنەوە و بووژاندنەوە و سەقامگێر

یەنی
ا
 یەکڕیزنی کۆمەڵ

ە بکە بۆ سەیرکردنی ئەم ڤیدیۆیە کە هەندێک لە سەرنجەکانی کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت دەخاتە ڕوو.  ر
  کلیک لێ 

اق لە ڕێگەی ژمارە ر
 تەلەفۆن:   بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکە بە بەشی زانیاری گشتتر ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ لە عێ 
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