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 مێرەه ەل ۆڤمر یماف ەیبارەل یکانەدواداچوونەب کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ

 ەوەکاتەوداڵب
 

) ایتانەڕیب ەیوەرەد یتەزارەو و ایتانیرەب ییگشت ەیخانڵکونسو FCDO)  یممووزەت ی٢٨ ەل 
 ەب تەبارەس کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ ەینگینووس ۆب انیمەدوو یشتنی، دان٢٠٢٢

  .کخستڕێ مێرەه یپالن یکردنێجەبێج
 
 ەل زەگڕە ڕۆڵی ،یزەگڕەو  یکسێس ییژیتوندوت ەب دانیو گرنگ رەندێج رەسەل ەکەوەبوونۆک

دوو  رەسەب ەیەوەبوونۆک مەژنان  بوو. ئ ییاسیس ییشدارەب کاندا،ییەکدارەچ ێیەملمالن
 .تێچەدەوەڕێب داەیەفتەه مەل شتنیدان مەدوو ەک ،ەشکراوەداب دایکەالو یشتنیدان
 
 ەل یاسیس یمیو ت یگشت ڵیهانت کونسو دەیڤید زەڕێب ا،یتانەڕیب ییگشت ەیخانڵکونسو ەل

 ندارید. د ،ەوەشیکانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ ەینگینووس ەبوون. ل ەئاماد ەوەخانڵکونسو
 ەیرنامەب ەیگڕێ ەبوون. ل ەکەوەبوونۆک ەیئاماد رانەکام دەمەو مح اریشۆه ایدیو م یبارێز

Zoomیمیت ،ەوە FCDO ەل استەڕناو یتەاڵژهڕۆ یشەب یکۆرەس ەیڤک یزڕۆ ەل کهاتبوونێپ 
 یرەبەوەڕێب یگرێج رۆلیتا یرلیئا ،ێو ملمالن رەندێج یتەاسیس یمیت ەل نزۆج این ،یکسانیە ۆڕیت

) یموکراسید ۆب رەنستیستمێو ەیزراوەدام - ەییناوچ WFD)یرەدێپەشەگ ریمیالت تەی، ک 
 یرەشخێستپەد یمیت ەل دێه  ایڤیلۆو ئ یرەندێج ییژیتوندوت یبوار ەل ژکارێاوڕو  یتیەەاڵمۆک

) داێملمالن ەل یکسێس ییژیتوندوت ەل کردنیگرڕێ PSVI ) . 
 
کرد.  یمێرەه یپالن یکردنێجەبێج ەب انیستەد مێرەه یتەحکووم یشیستا ەب FCDO یمیت

و  زکردنێهەب ،ەردەروەپ رەس ەخاتەد رنجەس FCDO ەک ەوەکرد ەوەل یختەج ڤکا یزڕۆ
. یرەندێج ییکسانیە ەب شتنەیگ ۆب نگاوەه ێس کەژنان و یدژ یژیتوندوت ەب نانێهییتاۆک

 شەمەكات، ئ ده  یەماەبن ێو س باس لە شیكوردستان یمێر هە ینپال  كە اندی گەیاڕها  روه هە
و  یتیەەاڵمۆک ەنگەئاست وەئ یالبردن ەب مێرەه یتەحکووم یندبوونەپاب ەک ییەنێرەئ یکەیەئاماژ

 یژیتوندوت یوودانڕ ەب ەگڕێو  نەکەژنان د یزکردنێهەب ەل یگرڕێ ەک خاتەردەد ەانییاسیس
 .نەدەد یرەندێج
 



و  ووەڕخست یمێرەه یپالن رەسەل ییگشت یکێنیوانێڕت کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ
 یووەڕل ەمارکردووۆت یرچاوەب یوتنەشکێپ مێرەه یتەحکووم ەک ەوەکرد ەوەل یختەج
. نگەج یدوا ەکات و ل ەژنان ل یو پاراستن ەوەاندنیو ش یرەندێج یژیتوندوت ەیوەنگاربوونەرەب
  .ووەڕخران ن،ەکەد زەگڕە ەباس ل دایمێرەه یپالن ەل ەیپانان ێڵەه وەئ

 
 وەئ یشتنێهەن ەب ەندەپاب مێرەه یتەحکووم ەک ەوەکرد انیوونڕ رەکخڕێ ەینگینووس یمیت
 یووڕ ە. لیزەگڕە یکییەاکاریج ەرۆج مووەه ۆب رنەشکۆخەگڕێ ەیانییاسای ەندەب
 ەوەنیپرسێو ل ەوەارکردنیشۆو ه کاتەد یرەندێج ییژیتوندوت ەل یگرڕێ ەوییەتیەەاڵمۆک
 .کاتەد اردانڕیب ەیسڕۆپ ەب ەڵکێژنان ت ەوییەاسیس یووڕ ەل هاەروەه ت،ێبەد وامەردەب


