
 ئامانجى گشتى بریتییە لە برەودان بە ھەوڵەکانى عێراق بۆ ڕووبەڕووبوونەوەى گەندەڵى بەشێوەیەکى بەردەوام و
ڕەخساندنى ژینگەیەکى لەبار بۆ ڕاکێشانى وەبەرھێنانى بیانى و پەرەسەندنى کەرتى تایبەت

ئامانجە تایبەتەکان بریتین لە
د• چارەسەرکردنى کەموکوڕییە ستراتیژییەکانى و یاسادانان لە بوارى بەرەنگاربوونەوەى گەندەڵیدا    

د• باشترکردنى توانا و دەستپاکى ئەو دەزگا گشتییانەى کار لە لێکۆڵینەوە و
د• دادگایى لە تاوانەکانى گەندەڵى دەکەن 

د• باشترکردنى توانا و چوارچێوەى کارى یاسایى بۆ ئەنجامدانى کارى یاسایى
 د• بازرگانى

د• ڕەخساندنى کەشێکى پڕ لە پشتیوانى لە پەرلەماندا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەى
د• گەندەڵى و باشترکردنى سیستەمى دادوەرى بازرگانى

د• بەشداریپێکردنى کۆمەڵگاى مەدەنى، میدیا و ھاوتیان لە دیالۆگێکى
 د• بنیاتنەرانەدا لە بوارى چاکسازیکردن لە بەرەنگاربوونەوەى گەندەڵیدا

چوارچێوەیەکى کارى ستراتیژى و یاسادانانى پەرەسەندوو بۆ
بەرەنگاربوونەوەى گەندەڵى

نج
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ئا
دەستکەوتى ئەم پڕۆژەیە چى دەبێت؟

کۆمەککار

بودجە

ھاوبەشە سەرەکییە
عێراقییەکان

 ناونیشانى پڕۆژە

ماوە
ساڵ

شاندى یەکێتى ئەوروپا بۆ عێراق

ملیۆن 15

 لەڕێگەى ئەو ڕاھێنان و ئامۆژگارییە تەکنیکییەى بەھۆى پێویستییەوە
داڕێژراون، پڕۆژەکە ھاریکار دەبێت لە

.1

کەرتى دادوەرى و دەستەى دەستپاکى بەشێوەیەکى باشتر ئامادە دەکرێن2.
بۆ بەڕێوەبردنى تاوانەکانى گەندەڵى لەڕێگەى

توانا و چوارچێوەى کارى یاسایى پەرەپێدراو بۆ ئەنجامدانى دادوەرى3.
بازرگانى لەڕێگەى

ڕەخساندنى کەشێکى پڕ لە ھاریکارى لە پەرلەماندا بۆ ئەو چاکسازییانەى4.
پەیوەندیدارن بە ڕووبەڕووبوونەوەى گەندەڵییەوە

زیادکردنى شەفافیەت و بەرپرسیارێتى گشتى5.

بەرەوپێشبردنى تواناى تەکنیکى پەیوەندیدار بۆ لێکۆڵینەوە و•
بەدواداچوونى دادوەرى بۆ گەندەڵى

چوارچێوەى کارى یاسایى و بنیاتنانى توانستى باشتر بۆچارەسەرکردن•
ناکۆکیەکان؛ و

 پەرەپێدانى زیاترى دادگا بازرگانییەکان•

:

:

.

.

.

.
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 ئەنجومەنى باى دادوەرى و ئەنجومەنى
 دادوەرى ھەرێمى کوردستان؛ دەستەى

 دەستپاکى فیدڕاڵى و ھەرێم؛
 ئەنجومەنى نوێنەران و پەرلەمانى
 کوردستان؛ نوسینگەى ھەردوو

 سەرۆکوەزیرانى فیدڕاڵ و ھەرێمی
 کوردستان و ڕێکخراوەکانى کۆمەڵگاى

مەدەنى عێراقى

 دەستپێشخەرییەکانى پشتیوانیکردنى
 دادوەرى بۆ سنوردارکردنى گەندەڵى و
 برەودان بە چارەسەرکردنى ناکۆکییە

بازرگانییەکان

 برەودان بە دادوەرى بۆ سنوردارکردنى گەندەڵى لە عێراقدا
 ھاوبەشییەک لە نێوان شاندى یەکێتى ئەوروپا و بەرنامەى نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان و

دامەزراوەحکومییەکانى عێراقى فیدراڵ و ھەرێمی کوردستان
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ئەنجامە چاوەڕوانکراوەکان

 کێ سوودمەند دەبیت؟

 عێراق  شوێنى خۆى لە ڕیزبەندى نێودەوڵەتى بۆ کۆنتڕۆڵکردنى کەندەڵى و بەرپرسیارێتى و شەفافیەتى حکومەت
و بوون بە دەنگێک بۆ کۆمەڵگاى مەدەنى باشتر دەکات

عێراق تواناى خۆى بۆ گێڕاندنەوەى موڵکە دزراوەکان لە ناوەوە و دەرەوەدا بەرز دەکاتەوە

 تواناى پەرەسەندووى تەکنیکى لێکۆڵەرانى بوارى دەستپاکى (دەستەى لێکۆڵەرانى دەستپاکى و دادوەرانى بوارى
دەستپاکى

ژینگەیەکى لەبارتر و دڵنیایى یاسایى بۆ وەبەرھێنانى بیانى و نێوخۆیى و پەرەسەندنى کەرتى تایبەت

 پەیوەندى چاالاک و ھۆشیارکردنەوە لەالیەن ئەو دامەزراوانەى بۆ بەرەنگاربوونەوەى گەندەڵى ڕاسپێردراون دەبیتە
ھۆى بەرزبوونەوەى بەرپرسیارێتى گشتى و ھۆشیارى لەبارەى ئەو ھەونەوە کە دامەزراوەکانى دەوڵەت دەیاندات

 کۆمەڵگاى مەدەنى عێراقى ڕێگایان بۆ خۆش دەکرێت بۆ بەشداریکردن لە دیالۆگ و بوون-بە-بەشێک لە پڕۆسەى
چاکسازیکردن لە کەرتى دەستپاکیدا

.(

 ئەجێندایەکى تەندروستى چاکسازى لە بەرەنگاربوونەوەى گەندەڵیدا لە عێراقدا دەبێتە ھۆى باشترکردنى خزمەتگوزارییە
 گشتییەکان و دەستەبەرکردنى سەروەرییەکى بەھێزترى یاسا و کۆمەڵێک سیستەمى نەتەوەیى کە زیاتر بەرپرسبن.

 کۆتاییھێنان بە ھەتن لەلێپێچینەوە لە تاوانەکانى گەندەڵى دەبێتە ھۆى بنیاتنانەوەى متمانە لەنێوان ھاوتیانى عێراق و ئەو
دامەزراوە گشتییانەى خزمەتگوزارییان پیشکەش دەکەن

 بەشێوەیەکى گشتی ئەم پڕۆژەیە سوود بە ھەموو ھاوتیانى عێراق دەگەیەنێت.
 سوودمەندە ڕاستەوخۆکان بریتین لە ئەنجومەنى باى دادوەرى و ئەنجومەنى

 دادوەرى ھەرێمى کوردستان؛ دەستەکانى دەستپاکى فیدڕاڵى و ھەرێم؛
 ئەنجومەنى نوێنەران و پەرلەمانى ھەرێمى کوردستان، گشتیان بە

 ھاماھەنگییەک لە نزیکەوە لەگەڵ نویسنگەى سەرۆکوەزیرانى فیدڕاڵى و ھەرێمدا

 ھاوبەشێکى ترى سەرەکى عێراقى ئەم پڕۆژەیە بریتییە لە کۆمەڵگاى مەدەنى
 عێراقى لەسەرانسەرى وتدا. ڕاھێنانەکان بەشێوەیەکى بەرچاو ھەڵدەستن بە
 بەرزکردنەوەى توانستى زیاتر لە 500 پسپۆڕى بوارى دادوەرى کە لە پڕۆسەى

 لێکۆڵینەوە و بڕیاردان لە تاوانەکانى گەندەڵیدا بەشدارن، و زیاتر لە 100 پسپۆڕى
 بوارى دادوەرى کە بە شێوەیەکى ڕاستەوخۆ بەشدارى پڕۆسەى دادگاییکردنن و زیاتر

 لە 100 کارمەند و ئەندامى پەرلەمان زانیارى ورد لەبارەى پێوەرەکانى
بەرەنگاربوونەوەى گەندەڵییەوە وەردەگرن
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ئەم پەڕاوە بە کۆمەکى دارایى یەکێتى ئەوروپا بەرھەم ھاتووە و بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بەرپرسە لە ناوەرۆکەکەى و مەرج نییە ڕەنگدانەوەى بئچوونى یەکێتى ئەوروپا بێت

نوێنه رایه تى یه كێتى ئه وروپا
بەڕێز ئەل سەدیق، کارمەندى میدیا و پەىوەندییەکانى یەکێتى ئەوروپا

Alsadiq.Al-Adilee@eeas.europa.eu
eeas.europa.eu/delegations/iraq

به رنامه ى نه ته وه  یه كگرتووه كان بۆ په رپێدان
خاتو فەى داوود، پەیوەندییەکانى بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپیادن

iq.undp.org, @undpiniraq
fay.daoud@undp.org

: بۆ زانیارى زیاتر


