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 پێــــشەکى

، نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان بەدواداچوونی بۆ ۱/6/۲۰٢۲تاوەکو  ١/١/۲۰۲۲ لەماوەی نێوان
چەندین راپۆرت، بەیاننامە، بابەت، رەخنە و تۆمەت کردووە کە لەالیەن رێکخراو و الیەنە نێودەوڵەتییەکانەوە 
ئاراستەی حکومەتی هەرێمی کوردستان کراون.  نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان لەرێگەی 

پۆرت، بەیاننامە، کۆنگرەی رۆژنامەوانی، نامە و لێدوانەکانییەوە وەاڵمی ژمارەیەکی زۆر لەو تێبینیانەی داوەتەوە را
کە ئاڕاستەی حکومەتی هەرێم و دام و دەزگاکانی کراون، و جەخت لەسەر هەوڵەکانی حکومەتی هەرێم بۆ باشتر 

قۆناغە جیاوازەکاندا هەوڵیداوە رەوشی مافی  کردنی رەوشی مرۆیی لە هەرێمی کوردستاندا کراوەتەوە و لە
 مرۆڤ، لە هەرێمی کوردستان بەرەو باشتر ببات. 

لەوانە: ئاڵوگۆڕی  ى راسپاردە نێودەوڵەتییەکانئەم راپۆرتە بەشێکە لە کار و چاالکییەکانی نووسینگەی ڕێکخەر
واڵتان، بەشداری کردن لە کۆبوونەوە و  زانیاری لەگەڵ یۆنامی، دیدار لەگەڵ قونسڵگەر و دیپلۆماتەکان و نوێنەرانی

بۆنە نێودەوڵەتییەکان، هەماهەنگیکردن لەگەڵ تۆری هەماهەنگی دام و دەزگاکانی حکومەت، دیداری وەرزی لەگەڵ 
رێکخراوە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان، ڕوماڵی میدیایی لەسەر ئەدای حکومەت لە چوارچێوەى راسپاردە 

تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان چاالکیەکانمان لە وێبسایتى فەرمى اتا و زانیارییەکان لە نێودەوڵەتییەکان، و ڕوماڵی د
 .حکومەت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -: راپۆرت، لێدوان و بەیاننامە

لەم بەشەدا ئاماژە بە ڕاپۆرت، لێدوان، بەیاننامە و باڵوکراوەکانی نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان 
هەموو ئەو تێبینیانە دراوەتەوە کە ئاراستەی حکومەتی هەرێمی کوردستان کراون دەکەین کە تێیاندا وەاڵمی 

لەالیەنى دەولى، بەتایبەت لە راپۆرتەکانی رێکخراوە نێوەدەوڵەتییەکان، هاوکات هەڵوێست و هەنگاوەکانى 
 حکومەتی هەرێمی کوردستان خراوەتە ڕوو.

 راپۆرت:

 بۆ وەاڵمدانەوەى ئەم راپۆرتە ، ٣/١/٢٠٢٢ یوتەکڕێ ەل بڕینئامادە کردنى راپۆرتى تایبەت بە ئازادى رادەر
 یاڵبا ییاریمسۆک ەینگیو نووس (ینامیۆ) راقێع یکاریهار ۆب کانەکگرتوویە ەوەتەن ەیردێن راپۆرتى

 یخۆد ەب تەبارەسى هاوبەشیان کێرتۆاپڕکە  (OHCHR) کانەکگرتوویە ەوەتەن ۆڤیمر یکانەماف
 تایبەت بوو بە ەوەوکرداڵکوردستان ب یمێرەه ەل ەرانەروەدادپ یکردنییو دادگا نڕیربەادڕ یئازاد
راپۆرتى  داەیکەندەپاشب ەل ەک و راگەیاندن، ایدیو م نڕیربەادڕ یئازاد ەب ستەوەیپی کانەپرس

 چێهاوپ ەوێپ یانمێرەه یتەحکوم یکانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ ەینگینووس ەیوەوونکردنڕ
 یشتێبانگو  ستنیوێپ ەک ەینانێشو وەل یانکارۆڕگ ینجامدانەئ ەب ەندەپاب مێرەه یتەحکوم .کردبوو

 یاتریز یدانێپەرەپ ۆب ەکردوو یتر یکانییەتڵەوەودێن ەنیەو ال اڵبا یاریمسۆک ەینگیو نووس ینامیۆ
 ۆب ەکردوو کانەکاریکۆداک ەکخراوڕێ ەڵگەل یژێاوڕ تەحکوم هاەروەه ،زگاکانەدامود ەل ەییزراوەدام

هاوکات هاوتا  ن،ێبکر رەسەچار ایدیم یکانەو ماف یئازاد ەب تەبارەس کانییەرانەگین ەیوەئ
 ەکیە یردانەس ینامیۆتیمى  .رانەدادو ینانێاهڕ ۆب نێڵه رەسەل کانییەانیب ەردێو ن کانییەتڵەوەودێن

 انەیکانیە مەئ یردانەجار س ەچوارد دا،ڵمساەئ یتاەرەس یمانگ نجێپ ەل نهاەو ت ەکردوو یکانییەچاکساز
  .ەوتووەک راویاگڕ ٦٠ ەب انیو چاو ەکردوو

 ۆب یبەرەع ەیماننامەیپ یکانەوەبوونۆک ەكردن ل یشدارەب ئامادە کردنى راپۆرتى حکومەتى هەرێم بۆ 
 وەل .٢٠٢٢ یشوبات ی١٥و  ١٤ یژانۆر ەل ەریقاه ەل یبەرەع یتاناڵو یمكارۆك یگاەبار ەل ،ۆڤمر یكانەماف

 ىشدارەب راقداێع یمارۆک یشاند ەیوێچوارچ ەکوردستان ل یمێرەه یتەحكوم یکێشاند داەانۆیگفتوگ
 یماف یکانەپینسەپر ەب ندبوونەپاب یووڕ ەکوردستان ل یمێرەه یتەحکووم یکانەنگاوەه و راپۆرتى ،کرد
 پێشکێش کرد. اتوونه یدەکوردستان ب یمێرەه ەل ابردووداڕ ەیماو ەل ەیوتنانەشکێپ وەو ئ ۆڤمر



 وەب مێرەه یتەحکووم یكانەندبوونەپاب یشاندانین  یووڕ ەل ەیەه ۆیخ ییگرنگ مێرەه ییشدارەب
 .یبەرەع یتاناڵو یئاست رەسەل یتەبیتاەب وو،ڕ ەنێخرەد ەک ەیانیتڵەوەودێن ەپینسەپر
  یتڵەوەودێن ەیماننامەیپ یکانەوەبوونۆک ەكردن ل یشدارەبئامادە کردنى راپۆرتى حکومەتى هەرێم بۆ 

 یخول یکانەوەبوونۆک غداەب یشار ەل ٨/٣/٢٠٢٢و ٧ یژانۆرکە لە  کانییەنەدەو م یاسیس ەماف ەب تەبیتا
 ۆب کانییەاسیو س ینەدەم ەماف ەب تەبیتا یتڵەوەودێن ەیماننامەیپ ۆب (UN) ەیژنیل ی(١٣٤)

 ،یبەرەع یتاناڵو ەل یتڵەوەودێن یرانۆپسپ یبوونەئاماد ەب راقێع ییخول یرتۆراپ مەشەش یکردنۆگفتوگ
 یو وتار رتۆراپ. لەم کۆبوونەوەدا نجامدرانەئ نیاڵنۆئ ەیوێشەب ایقیفرەئ وروپا،ەئ کا،یمرەئ ا،یئاس

 ەیانیمەل کرا. شەشکێپ راقێع یمارۆک یشاند ەیوێچوارچ ەکوردستان ل یمێرەه یتەحکوم
و  ەوەوکرداڵب یان لەم بارەیەوەشیکێرتۆکرا و راپ خشەپ (UN) یرمەف یتیسا ەل ەک داەکەوەبوونۆک

 یمەاڵو یاریو داتا و زان یکردار ینگاوەه اسا،ی ەکوردستان ب یمێرەه یتەحکوم یشاند ئاماژە دەکات بە
 ەئاوار یوشەر یرووەکرابوون ل مێرەه یتەحکوم ەیئاراست شترێپ ەک ەویەدا ەیو راسپاردان اریپرس وەئ

 یداعش، رزگارکردن یکانەتاوان ،ۆڤمر ەکردن ب یبازرگان کان،ەکهاتێپ ت،ەئافر یماف ران،ەنابەو پ
 تر.  یکێسەیک ندەدادگاکان و چ ۆییخەربەو س دانەنجەشکەئ دان،ەدارێسەل یسزا ندراوان،ێرف
 ەندەهەر مان پێشکێش کرد لەبارەىى کوردستانمێرەه یتەحکومراپۆرتى  ١٣/٤/٢٠٢٢ لە رێکەوتى 

تایبەت  پێشکێش کرا کە ایمانەڵئ یختەتیپا ینیرلەبکۆبوونەوەیەک لە لە راپۆرتەکە . داعش یکانییەدارا
 یتاوان ،یتیەاۆڤمر یدژ یکانەتاوان نگ،ەج یکانەتاوان یکانییەدارا ەندەهەر ەل ەوەنۆڵیکێلبوو بە 

 م،ێرەه یتەحکوم یرەنێنو یشدارەب ەب ،یتڵەوەودێن ەییکخراوێو ر ییاسای ەیوێو چوارچ دیساۆنیج
 یمیت یرەنێنو تاد،یونیداعش  یکانەتاوان ەل ەوەنیچێپێل ۆب کانەکگرتووەیەوەتەن یمیت یکۆرەس
 یدوا .ایمانەڵئ ەیوەرەد یتەزارەو یرەنێو نو (NCC) تادیونی یمیت ەڵگەل یشتمانین یکارینگەماهەه
 یگاەڵمۆگرت، ک ادایو سور راقێع یکەیەناوچ ندەچ رەسەب انیستەداعش د یستانیرۆریت ەک ەیوەئ
 ٢٠١٥ ڵیسا ەل تاەرە، س"داعش" ییدارا یکانەرچاوەس یوشککردن ۆب کردێستپەد یکانەنگاوەه یتڵەوەودێن
داعش   ییدارا یلیموەت ەگرتن ل گاێر ۆب رکردەد ی(٢١٩٩) ەژمار یارڕیب یتڵەوەودێن یشیئاسا ینەنجومەئ

 ییدارا ەیگێپ یالواز کردن ەبوون ل وتووەرکەس کانڵەوەه ەوەروو مەل ا،یو سور راقێع ەل ەنوسر ەیرەو ب
 .ەگروپان وەئ
  ۆڤمر یكانەماف ۆب مانكوردستان یمێرەه یپالن یكردنێجەبێجى تراپۆر ١٨/٤/٢٠٢٢لە رێکەوتى 

ئەم راپۆرتە تایبەتە بۆ وەاڵمدانەوەى سەرجەم ئەو راسپاردانەى کە لە الیەنە  پێشکێش کرد.
 بە هەماهەنگى لەگەڵ كوردستان یمێرەهنێودەوڵەتییەکان و رێککەوتننامەکاندا هاتووە، حکومەتى 



 ەب ستەوەیپ یتڵەوەودێن ەیماننامەیپ نیندەچ بەشدارى لە ئامادەکردنى راپۆرتى حکومەتى ئیتیحادى
 ۆڵەكۆتۆپر ێیر ەل انیكێندەو ه ەماننامەیپ ۆن ەگاتەد انەیژمار دەکات کە ۆڤمر یكانەماف
 كەو ن،ەكەد ەكەماننامەیپ یكراویارید یكێپرس ندەچ ێیتاوتو ەك واوكرانەت ەوەكانەندانەزومەئار

 یشتنێهەن ەیوتنامەككێر ،یرستەزپەگەر یکیەاوازیج مووەه ینبرکردنب یتڵەوەودێن ەیوتنامەككێر
و  دانەنجەشكەئ ەیوەنگاربوونەرەب ەیوتنامەككێ، ر(داویس) تانەئافر یدژ ەل كییەاكاریج ەرۆج مووەه
 ەیوتنامەككێر ،ەرانەكێپۆرشەس انی ەانۆیینامر انی ەقانڵڕەد یسزا انی ەڵەمام ەیكید یكانەرۆج

 یپاراستن ۆب یتڵەوەودێن ەیوتنامەككێر ،ەیكەندانەزومەئار ۆڵەكۆتۆپر ردووەو ه ناڵمندا یكانەماف
 ۆب یتڵەوەودێن ەیوتنامەككێر ان،یكانەزانێخ یندامانەو ئ كانەرەچبۆك ەكارێكر مەرجەس یكانەماف

 ندام،ەئ مەك یسانەك یكانەماف ەوتنامەككێر ،ێملەرۆز ینبزركردنێشو ەل كانەسەكەتاك مەرجەس یپاراستن
 ەب تەبیتا یتڵەوەودێن ەیماننامەیپ كان،ییەاسیو س ینەدەم ەماف ەب تەبیتا یتڵەوەودێن ەیماننامەیپ

 . كانییەلتورەو ك یتیەەاڵمۆو ك یئابوور ەماف
  راپۆرتى ئەو کۆبوونەوانەى کە لە ماوەى رابردوو بۆ جیبەجێکردنى پالنى هەرێمى ئامادە کردنى

لەالیەن کابینەی ئەنجومەنی وەزیرانەوە  ١٥/٩/٢٠٢١رۆژی . کوردستان بۆ مافەکانى مرۆڤ ئەنجام دراوە
پەسەند کرا، دوای پەسەند کردنی لە نێوان مانگی تشرینی یەکەم تا کانونی  کوردستان پالنی هەرێمی

بۆ روونکردنەوەی یەکەم سەردانی وەزارەت و دام و دەزگا پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێممان کرد 
بۆ مەبەستى جێبەجێکردنى بڕیارى سەرەوە هەستاین بە  زیاتری پالنەکە و رۆڵیان لە جێبەجێکردنیدا.

سەردانى کردنى وەزارەت و دام و دەزگاکانى حکومەتى هەرێم، مەبەست لەم کۆبوونەوانە ئەوەبوو تاکو 
روون بکەینەوە و بەشداری و رۆلی لە نزیکەوە نەخشە ڕێگا و میکانیزمی جێبەجێکردنی پالنى هەرێمى 

 .وەزارەت و دام و دەزگاکانى حکومەتى هەرێم لە جێبەجێکردنی پالنەکە بخەینە روو

 لێدوان و بەیاننامە:

  حکومەتی هەرێم نموونەیەکی هەرێمی سەرکەوتووە بۆ  بە ناونیشانى لێدوان ١٣/١/٢٠٢٢لە رێکەوتى
بە  بوون دیموکراسی و بەرجەستەکردنی بەها دیموکراتییەکان لەوانەش مافی ئازادی ڕادەربڕین، و پابەند

 سیستەمێکی پتەوی دامەزراوەیی لە نێوان دەسەاڵتەکانی جێبەجێ کردن و یاسادانان و دادوەری.
  بارەى کۆبوونەوەکانى قاهیرە لە کۆمکاری عەرەبی تایبەت بە پەیماننامەی لێدوان لە ١٤/٢/٢٠٢٢لە رێکەوتى

 عەرەبی بۆ مافەکانی مرۆڤ و پابەندبوونی عێراق بە پەیماننامەى مافەکانى مرۆڤى کۆمکارى عەرەبى.
  ئەم راپۆرتە  ،لێدوان لەبارەى ڕاپۆرتی سااڵنەی ڕێکخراوی ئەمنستی ئینتەرناشناڵ ٢٩/٣/٢٠٢٢لە ڕێککەوتی

 و تێیدا تیشک دەخاتەنە لەالیەن رێکخراوى ناوبراو لە بارەى  ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ ئامادە دەکرێت سااڵ



بەشێکی بۆ  ڕاپۆرتە ئەم، هەڵسە نگاندنەکانی لە ماوەى ساڵێکدا ى جیهانزۆربەی واڵتان سەر رەوشى مرۆیى لە
 .باسی عێراق و هەرێمی کوردستان تەرخانکراوە

  ەک ،کانەرەشبۆھ ەمادد ەیوەووبوونەڕووبڕ ەب تەبیتا یکێلێپان ەلشداریم کرد بە ٢٨/٦/٢٠٢٢لە ڕێکەوتی 
 ەوییەمانیشتین یژیو سترات تەبیتا یاسای ەب مێرەه یتەحکوم.کخرابووڕێ ینگەماهەه ۆڕیت نیەالەل
 کاتەد کانییەتڵەوەودێن ەنیەو ال کانەکخراوڕێ ەهاوکات داوا ل ،ەوەتێبەد ییەسپ ەرۆریت مەئ ینگارەرەب
 .ەوەیەمبارەهاوکاربن ل ەک

 

 :(بیانی و ناوخۆییەکان)دن، کۆبوونەوە لەگەڵ الیەنە رپێشوازی و سەردانک

گەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان، لەگەڵ الیەنە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان وەکو نهەماهەنگى نووسی
سەردانی کردن و پێشوازی لەو  کۆبوونەوە و کان،ى و نێوخۆقونسولگەر و دیپلۆمات و رێکخراوە نێودەوڵەت

لە هەرێمی  و مرۆیى الیەنانە بە مەبەستی ئاڵوگۆڕی داتا و زانیارییەکان و ئاگادار کردنەوەیان لە رەوشی حوکمڕانى
 کوردستان و ئەو هەنگاوانەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەو پێناوەدا ناویەتی.

 پێشوازیمانکرد لە بەڕێز چۆی کونسوڵی گشتی کۆریای باشوور، لە ماوەی ئەرکەکەی،  ٢٠/١/٢٠٢٢ ە ڕێکەوتیل
بەڕێز چۆی چاالکانە لە کوردستان کاری کردووە و تێکەڵی کەلتووری کوردی بووە. هاوکات، بەرپرسی 

 ۆڤمان کردمافی مر تایبەت بەهەندێک تەوەری  گفتوگۆىنووسینگەی کۆیکا یاوەری بوو لە کۆبوونەوەکە، 
 دابینکردنی سەنتەری شیاندنەوە بۆ قوربانییانی ماددەی ھۆشبەر.گرینگترینیان 

 پێشوازیمانکرد لە خاتوو ئانا هاڵفۆرد، بەرپرسی نوێی شاندی الوەکی کۆمیتەی خاچی  ٣٠/١/٢٠٢٢ رێکەوتى لە
سووری نێودەوڵەتی. پالنی هەرێمی مافی مرۆڤ تەوەری سەرەکی گفتوگۆکەمان بوو. خاتوو ئانا ستایشی 

 نی پالنەکەداین.پالنەکەی کرد، بە تایبەتی کە ئێستا لە پڕۆسەی ئامادەکردنی یەکەم ڕاپۆرتی جێبەجێکرد
  پێشوازیمانکرد لە بەڕێز دوڤاڵ، بەرپرسی نووسینگەی باڵیوزخانەی کەنەدا لە هەولێر.  ٨/٢/٢٠٢٢ ڕێکەوتیلە

میکانیزمی هەماهەنگی حکومەتی هەریم لەگەڵ تیمی لێکۆڵینەوەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ لێکۆڵینەوە لە 
 .تەوەرى سەرەکى گفتوگۆکانمان بوو کانی مرۆڤو پالنی هەرێمی بۆ مافە (یونیتاد)تاوانەکانی داعش 

 پێشوازیمانکرد لە نوێنەرانی نێردەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هاریکاری عێراق  ٢١/٢/٢٠٢٢ رێکەوتى لە
، سندوقی هاریکاریکردنی مندااڵن سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان، و سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان (یۆنامی)

لە کۆبوونەوەکەدا، باسمان لە ناوەڕۆکی پالنی هەرێمی کرد و تاوتوێی ئەو  بۆ پەرەپێدانی دانیشتووان.



بوارانەمان کرد کە دەکرێ بە هاوکاری هەمەالیانە بەرەوپێشیان ببەین. بە دیاریکراوی جەختمان لە 
 هەموارکردنەوەی یاساکانی پەیوەست بە مافی ژنان و مندااڵن و ئازادییەکان کردەوە.

 پێشوازیمانکرد لە بەڕێز جهورگۆ و خاتوو سەجا لە نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان  ٢٣/٢/٢٠٢٢ رێکەوتى لە
بۆ بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان و تاوان. جەختمان لە چڕکردنەوەی هەماهەنگی هەمەالیەنە کردەوە 

 بۆ داڕشتنی میکانیزمی بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان و بەڕێوەبردنی چاکسازییەکان.
 پێشوازیمانکردن لە خاتوو شێری، سەرۆکی ڕێکخراوی سید. تاوتوێی پالنی هەرێمی  ٢٨/٢/٢٠٢٢ رێکەوتى لە

كوردستانمان کرد بۆ مافی مرۆڤ و هاوکات ئەو بوارانەمان دەستنیشان کرد کە ڕێکخراوی سید دەتوانێ 
 هاوکار بێت. 

 ێی نووسینگەی مافی مرۆڤی یۆنامی لە پێشوازیمان لە خاتوو ئانێت لیث سەرۆکی نو ٣/١/٢٠٢٢ رێکەوتى لە
هەولێر کرد. خاتوو لیث پشتگیری خۆی پیشاندا بۆ میکانیزمی جێبەجێکردنی پالنی هەرێمی کوردستان بۆ 
مافەکانی مرۆڤ، هەروەها لە کۆبوونەوەکەدا باسمان لە ناوەڕۆکی پالنی هەرێمی کرد و تاوتوێی ئەو 

 ی بەرەو پێشیان ببەین.بوارانەمان کرد کە دەکرێ بە هاوکاری یۆنام
 پێشوازیمانکرد لە خاتوو ئیمێڵی پیڵ، بەرپرسی بەشی پاراستنی ڕێکخراوی کۆچی   ٩/٣/٢٠٢٢ رێکەوتى لە

نێودەوڵەتی. باسمان لە هاوکاری و میکانیزمەکانی ڕێکخراوی ناوبراو کرد لە گێڕانەوەی پەنابەرە عێراقییەکان 
 اوەکە لە پشتگیری پالنی هەرێمی باسی لێوەکرا.لە بیالڕووس و ئۆکڕانیا، هاوکات ڕۆڵی ڕێکخر

 پێشوازیمانکرد لە بەڕێز دەیڤید هەنت کونسوڵی گشتی بەڕیتانیا. گفتوگۆمان لەسەر  ١٧/٣/٢٠٢٢ رێکەوتى لە
پالنی هەرێمی کوردستان بۆ مافەکانی مرۆڤ کرد. بەڕێز هەنت ئامادەیی خۆی دەربڕی بۆ پشتیوانی پالنەکە 

 و پەرەپێدانی توانا مرۆییەکان لەڕێی دامەزراوە پەیوەندیدارەکانی بەڕیتانیاوە.لەڕێی بەستنی وۆرکشۆپ 
  پێشوازیمانکرد لە بەڵکیس وەیلڵی و عومەر سیری لە ڕێکخراوی هیومان ڕایتس وۆچ ٣/٤/٢٠٢٢ رێکەوتى لە ،

گفتوگۆمان کرد لەسەر ڕەوشی مافی مرۆڤ لە عێراق و هەرێمی کوردستان، هاوکات باسمان لەو بوارانە کرد 
 کە دەکرێ لەڕێی پالنی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤەوە و بە هاوبەشی بەڕێوەببرێن. 

 انی . تاوتوێی ڕێگەچارەککرد لە چەند ئەندامێکی ڕێکخراوی یەزدا پێشوازیمان  ٥/٤/٢٠٢٢ رێکەوتى لە
نێودەوڵەتییەکان. هاوکات تیشكمان خستەسەر  یاسالەژێر ڕۆشنایی مان کرد داعشتاوانبارانى دادگاییکردنی 

 ڕۆڵی حکومەتی هەرێم لە باوەشکردنەوە بۆ ئاوارە ئێزیدییەکان و ناساندنی تاوانەکانی دژیان وەک جینۆساید. 
 تمان بەڕێوەبەری نووسینگەی ئاشتی و مافەکانی پێشوازیمانکرد لە بەڕێزان یۆهانا وید  ٥/٤/٢٠٢٢ رێکەوتى لە

مرۆڤ بەشی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە وەزارەتی دەرەوەی سویسرا و جان بابتيست بەرپرسی بەشی کۆچ و 
راگوێزانی زۆرەملێ لە نووسینگەی ناوبراو. لە دیدارێکدا تیشکمان خستە سەر هەوڵەکانی حکومەتی هەرێمی 



ا و پرەنسیپەکانی مافی مرۆڤ و ئەو تەحەدیانەی رووبەڕووی حکومەتی کوردستان بۆ پابەندبوون بە بەه
 هەرێم دەبنەوە بەتایبەتی دوای هێرشی تیرۆریستان.

 پێشوازیمانکردن لە خاتوو کاڕۆڵین کارمەندی یاسایی و سەرپەرشتیاری ئەرشیڤی تیمی  ١٧/٤/٢٠٢٢ رێکەوتى لە
 . (یونیتاد)اوانەکانی داعش لێکۆڵینەوەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ لێپێچینەوە لە ت

 کرد. لە  یمانسەردانی دادوەر ساالر عبدالستار وەزیری دادی حکومەتی ئیتیحاد ٧/٣/٢٠٢٢ رێکەوتى لە
دیدارێکدا باسمان لە هەماهەنگی نێوان نووسینگەی رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان و لیژنەی نیشتمانی 

ق پەسەندی کردوون و وەاڵمدانەوەی ئەو تێبینی و رێککەوتننامانەی عێرا  نووسینی راپۆرتی ئەو
 و ئاراستەى عێراق کراون. تایبەتن بە رێککەوتننامەکان  راسپاردانەی

 لە شاری بەغدا سەردانی بەڕێز زیاد خەلیفە ئەلتەمیمی بریکاری وەزیری دادی حکومەتی  ٩/٣/٢٠٢٢ رێکەوتى لە
اری هاوبەشی هەرێم و حکومەتی ئیتیحادی کرد لە ئیتیحادیمان کرد. لەدیدارێکدا باسمان لە گرنگی بەشد

 ئامادەکردنی راپۆرتەکانی تایبەت بەو رێککەوتننامانەی عێراق پەسەندی کردوون لە بواری مافی مرۆڤ.
 سەردانی بەڕێز شێخ بازم کرد دوای ئەم هێرشە ناڕەوایە کرایە سەر ماڵەکەی کە تەنیا  ١٦/٣/٢٠٢٢ رێکەوتى لە

مافی  یاسا نێودەوڵەتییەکان و بنەماکانى . ئەمەی ڕوویدا پێشێلکارییەکی زەقیخێزانەکەی لێ نیشتەجێن
 مرۆڤە.

 سەردانى وەزارەتى ئەوقاف و کاروباری ئاینیمان کرد، مەبەست لەم سەردانە گفتوگۆ  ٦/٢/٢٠٢٢ رێکەوتى لە
، بۆ ئەوەى رۆلى وەزارەتى ئەوقاف لە پالنى ٢٠٢٥-٢٠٢١کردن بوو لەسەر پالنى هەرێمى مافەکانى مرۆڤ 

 هەرێمى و میکانیزم و قۆناغەکانى جێبەجێکردنى راسپاردەکان تایبەت بە وەزارەت بخەینە روو. 
 لە بەرلین بە نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە لیژنەی هەماهەنگیکاری  ١٣/٤/٢٠٢٢ رێکەوتى لە

نیشتمانی بۆ هەماهەنگی لەگەڵ یونیتاد، بەشداریمان لە کۆبوونەوەیەکدا کرد سەبارەت بە رەهەندە 
ەکی. تێیدا داراییەکانی داعش و هەوڵەکانی نەهێشتنی تەمویل کردنی لەسەر ئاستی ناوخۆیی و دەر

، باڵیۆزی (یونیتاد)کریستیان ریتچیر سەرۆکی تیمی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ لێکۆڵینەوە لە تاوانەکانی داعش 
عێراق لە بەرلین و وەزیری دەوڵەتی ئەڵمانی بۆ کاروباری دەرەوە و ژمارەیەک لە دیپلومات و شارەزایانی 

 .نێودەوڵەتی ئامادە بوون
 ییەکان لە حكومەتی هەرێم لە كۆبوونەوەكانی رێكەوتننامەی نەهێشتنی رێکخەری راسپاردە نێودەڵەت

لە بارەگای نەتەوەیەكگرتووەكان لە شاری جنیف  ۲۰۲۲نیسانی  ٢٦ئەشكەنجەدان ئامادە بوون، لە رۆژی 
 بەرێوەچوو.



 کلیما ،یسەیک رالدیج زانەڕێب ەل کهاتبووێپ ەکرد ک تادیونی یکێمیت ەل مانیشوازێپ  ٨/٥/٢٠٢٢ یوتەکلە رێ 
 مێرەه یتەحکوم  ەک ەوەکرد ەوەل ختمانەج کداەیەوەبوونۆک ەل. ریزه یو عبدالغن انیتانیف ۆمیس ،یسکۆلۆب
 ەب دانیوامەردەب هاەروە. ه شیئاسا ینەنجومەئ یارڕیب ێیپەب تادیونی ەڵگەکردن ل ینگەماهەه ەل ەوامەردەب
 .یاریزان ۆڕیوگڵئا یبوار ەکردن ل ینگەماهەه
 رێولەه ەل ەتاڵو وەئ یرەگڵکونسو ەل ندا،ۆڵەه ینیشانش یمانیشتین دیژڕۆ ەینۆب ەب ۹/٥/٢٠٢٢ یکە وتلە رێ 

 ەادی وەئ ەینۆب ەب کرد یندۆڵەه یتەو حکوم کەڵخ ەیاستڕئا مۆخ ییزباۆریکرابووم. پ شتێبانگه
  .ەندەمۆشک

 ێو ئاکر ڵموس یەیشەبرەئ یکۆرەس (بیجەن لیخائیمار م) انڕتەم ەکرد ل مانیشوازێپ  ١٥/٥/٢٠٢٢ رێکەوتی ەل 
 کرد. کانەانیستیکر یو زار یوەز ەیشێک یکردن رەسەچار یکانەنگاوەه ەب مانەئاماژ کداێدارید ە، ل بارێو ز

  خت،ەتیپا یرێولەه ەکرد ل مانیبەرەع یماراتیئ یتڵەوەد یگشت ەیخانڵکونسو یردانەس٢٠٢٢ /١٦/٥لە رێکەوتی 
 یماراتیئ یکۆرەس انەیلنهەئ دیبن زا ەفیلەخ خێش ییدوا یچۆک ەینۆبەب یشۆخەرەو س ەپرس یستەبەمەب

 ی.بەرەع یکگرتوویە
  ۆب یراقێع یرەنتەس) یکۆرەس یشەیلقورەئ باسەع خێش ەکرد ل مانیشوازێپ ١٦/٥/٢٠٢٢لە رێکەوتی 

 .(المركز العراقي لتوثيق جرائم التطّرف -ڕۆییتوند یکانەتاوان یکردن نتێمیۆکید
  یاەڕرە. سکیچ یمارۆک یگشت ڵیکونسو کیرتانۆکارل ک زەڕێب ەکرد ل مانیشوازێپ ٢٣/٥/٢٠٢٢رێکەوتی لە 

پاراستن و  یبوار ەکوردستان ل یمێرەه یتەحكوم یکانەوتەسکەو د ڵوەه رەس ەخستن شکیت
 یمێرەه یپالن یکردنێجەبێج  یکانەشچوونێوپەرەب نیدوا ەباسمان ل ،ۆڤمر یکانەماف یشبردنێوپەرەب

 کرد. ڤمرؤ یکانەماف ۆب تانکوردس
 یتڵەوەودێن یچۆک یکخراوڕێ یکێمیت ەکرد ل مانیشوازێپ ٢٤/٥/٢٠٢٢ رێکەوتی ەل (I OM) .ناوبراو  یکخراوڕێ

 کێشەب داێیت ەک ،ۆڤمر یکانەماف ۆب یمێرەه یپالن یکردنێجەبێج یرخستنەس ەپشاندا ل یریپشتگ
 انیقاچاغبردنەبو  ۆڤمر ەب کردنیبازرگان کەو یداریندەوەیپ یتەباب ڵپا ەل ران،ەچبۆک یتەباب ۆب ەرخانکراوەت
 .تاڵو ەیوەرەد ۆب
 رێولەه ەل ایتانیرەب یشاژن یکبوونیداەل یژۆر ینگەئاه ەل کردنمانیشدارەب ٢٧/٥/٢٠٢٢ ە رێکەوتیل. 
  کرد  یتڵەوەودێن یسوور یخاچ ەیتیمۆک ەینگینووس یرپرسەخاتوو ئانا، ب ەل میشوازێپ ٥/٦/٢٠٢٢لە رێکەوتی

 یکانەماف ۆب یمێرەه یپالن ەیوێچوارچ ەکرد ل شمانەهاوب یکێبوار ندەچ یشبردنێوپەرەب ێتاوتو. رێولەه ەل
 .ۆڤمر



 یشەب یبوونەئاماد ەو ب غدا،ەب ەل ایتانەڕیب ەیزخانڵیۆبا یکێشاند ەب وتەچاوم ک ٥/٦/٢٠٢٢رێکەوتی  لە 
 ەئاوار یپرس ەب تەبارەس تەحکوم یتەاسیس رەسەل کمێرنجەس ندە. چرێولەه ەل انەیکەخانۆڵکونس یاسیس

 کرد. مان یمێرەه یپالن یکێشەب ندەچ ێیهاوکات تاوتو وو،ەڕخست رانەنابەو پ
  یرپرسەب ،کرد نمانیو لیکسەئ زەڕێب یردانەس کانەکگرتوویە ەوەتەن یگشت یگاەبار ەل ١٣/٦/٢٠٢٢لە رێکەوتی 

 ەل باسمان .ایئاس یژئاواڕۆو  استەڕناو یتەاڵژهڕۆ یشەب ەل راقێع یمیت یکۆرەس ،یاسیس یکاروبار یاڵبا
 .رەنابەو پ ەئاوار نیۆدوو مل ەیکینز ەکوردستان ل یمێرەه یکردن یشوازێپ
 ەوەتەن ەل کایمرەئ ەییشیمەه یرەنێنو یگرێج لزیم زەڕێب ەب وتەچاوم ک ١٧/٦/٢٠٢٢لە ڕێکەوتی  ەل 

 ەڵگەل ینگەماهەداعش و ه یانیقوربان یگرتنۆخەل ر،ۆریت ەیوەنگاربوونەرەب ەل ختمانە. جکانەکگرتوویە
 ەتاوان ییشناڕۆ رێژەداعش ل یکردن ییدادگا ۆب ممێرەه یتەحکوم یکانڵەوەه.ەوەکرد تادیونی
 .ووەڕخست کانییەتڵەوەودێن
  یتەزارەو ەل ۆڤمر یماف ەیرمانگەف یکۆرەس یوەلەلعەئ شامید. ه ەل مانیشوازێپ ٢١/٦/٢٠٢٢لە ڕێکەوتی 

 ەل ەک ەنگاوانەه وەو ئ ۆڤمر یکانەماف یوشەر رەس ەخست شکمانیت کداێدارید ەلکرد. یتحادیئ ەیوەرەد
 یماف یکانەکخراوێور تاناڵو یرتۆراپ ەنراون و باسمان ل ەوەروو وەل یتحادیئ یتەو حکوم مێرەه یتەحکوم

 کایمرەئ ەیوەرەد یتەوزار ەیناڵسا یرتۆراپ شەوانەل چنەردەد مێرەو ه راقێع ەیربارەد ەکرد ک ۆڤمر
 .ۆڤمر یکانەماف یوشەر ەب تەبارەس
  ێی. تاوتوینامیۆ ۆڤیمر یماف ەینگینووس یرپرسەب ،ێڵب ڵایدان ەب وتەچاوم ک ٢٨/٦/٢٠٢٢لە ڕێکەوتی 

 ەنیە. الترەکمۆو ت راترێخ یکەیەوێشەب یمێرەه یپالن یکردنێجەبێج ۆکارامان کرد ب یزمیکانیم یشتنڕدا
 یکردنێجەبێج ۆهاوکارن ب ۆوخەاستڕ انیشیکێشەو ب ەکەپالن ەواننەڕد ەوەخیەبا یچاو ەب کانییەتڵەوەودێن

 .یرخستنەو س ەکەپالن
  ەیزراوەدام ەل استەڕ.ناوڕ یشەب یرەبەوەڕێب دیعەسەمەح نگەرهەس ەل میشوازێپ ٢٨/٦/٢٠٢٢لە ڕێکەوتی 

 ەناوچ ەل  یژیتوندوت یشتنێهەن ۆکرد ب مانەکەزراوەدام یزمیکانیم ێیکرد. تاوتو یئاشت ۆب یکیمرەئ
 ەب ەناوچان مەئ یوشەر یاندنەیگ ۆکرد ب رەکخڕێ ەینگینووس یکانڵەوەه ەهاوکات باسمان ل کان،ەکۆناکێج
 .کانییەتڵەوەودێن ەنیەال

 کۆبوونەوە گشتییەکان لەگەڵ  دام و دەزگاکانی حکومەتی هەرێم و حکومەتی فیدڕاڵ:

نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان کۆبوونەوەى مانگانە لەگەڵ تۆڕی زانیارى لە دام و دەزگاکانی 
حکومەتى هەرێم ئەنجام دەدات بۆ مەبەستى بەداواچوونی دوایین راپۆرت و لێدوان و بەیاننامە ناوخۆیی و 



نى تۆڕی هەماهەنگی، بەدواداچوون لەگەڵ نێودەوڵەتییەکان. لەالیەکی ترەوە چۆنیەتى بەرەو پێشچوونی کارەکا
الیەنە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان و دانانی میکانیزمێکی گونجاو بۆ وەاڵمدانەوەیان و هەروەها چۆنیەتی 

 پەرەپێدانی کار و چاالکییەکان. 

ترین لەم کۆبوونەوانەدا ئەندامانی تۆڕی پەیوەندی حکومی راو سەرنجی خۆیان دەخەنە روو بۆ ئەوەی بە باش
شێوە وەاڵمى الیەنە نێودەوڵەتی و ناوخۆییەکان بدرێتەوە و پابەندبوونی هەرێمی کوردستان بە پرەنسیپە 
نێودەوڵەتییەکان و بنەماکانی حوکمڕانی و رێککەوتننامە نێودەوڵەتییەکان بۆ الیەنە پەیوەندیدارەکان روون 

بەشدارى بەردەوامى هەیە لە ەوڵەتییەکان لەالیەکى دیکەوە نووسینگەى رێکخەرى راسپاردە نێود بکرێتەوە.
کۆبوونەوە لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان لە حکومەتى فیدرال لە رێگەى ئەو لیژنانەى کە تێیاندا ئەندامە وەک 
لیژنەى هەماهەنگیکارى نیشتیمانى، لیژنەى نیشتیمانى بۆ نووسینەوەى راپۆرتى ئەو رێککەوتننامانەى کە عێراق 

 واژۆى کردوون.

 لە کۆبوونەوەی سێ قۆڵی نێوان بەشداریمان کرد بە نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێم  ۲۰۲۲ /١٢/۱ رێکەوتى لە
یونیتاد، لیژنەی هەماهەنگیکاری نیشتیمانی و حکومەتی هەرێمی کوردستان. جەختمان لە چڕکردنەوەی 

. حکومەتی هەرێم هەوڵەکان کردەوە بۆ دادگاییکردنی داعش لەژێر ڕۆشنایی تاوانە نێودەوڵەتییەکان
پابەندبووە بە پڕۆسەی ئاڵۆگۆرکردنی زانیاری لەگەڵ یونیتاد و بەردەوام دەبێت تا دەستکەوتەکانی تر 

 دەچنرێتەوە.
 بەشداریمان کرد لە کۆبوونەوەیەکی تایبەت بە دانانی پالنێکی نیشتمانی و هەرێمی  ٢٦/١/٢٠٢٢ رێکەوتى لە

مادەبوونی بریکاری وەزیری دادی عێراق و نوێنەرانی تایبەت بە پرسی بێسەروشوێنبووان کە بە ئا
سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی وەزیرانی عیراق و دام و دەزگا پەیوەندیدارکان لەالیەن پەیمانگای قورتوبە بۆ 

 ئاشتی لە سویسرا ئەنجامدرا.
 حکومەتی كۆبوونەوەكانی پەیماننامەی عەرەبی مافی مرۆڤ لە قاهیرە ئەنجامدرا و  ١٤/٢/٢٠٢٢ رێکەوتى لە

هەرێم بە شاندێکی فەرمی بەشدار بوون ، ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان سەرۆکی شاندەکە بۆ لە 
چوارچێوەی شاندی کۆماری عێراق. سەرۆکی شاندی حکومەتی هەرێم چەند وتەیەیەکی سەبارەت بەو 

ماری عێراق،سەبارەت ڕاسپاردانە پێشکەش کرد کە ئاڕاستەی هەرێمی کوردستان کرابوون لە چوارچێوەی کۆ
 بە گەڕانەوەی ئاوارەکان.

 گۆڕی  ٧٠لە گوندی حەردان لە باشووری چیای شەنگال، لە مەڕاسیمی هەڵدانەوەی   ٢٢/٢/٢٠٢٢ رێکەوتى لە
ئامادەبوونی ژمارەیەک بەرپرسی حکومەتی فیدراڵی و  بەشدار بووین. ئەم مەراسیمە بە قوربانیانی ئێزیدی

ى حکومەتى ، وتاری جەنابی سەرۆک وەزیرانرێکخرابوو خۆجێیی و نوێنەرانی نەتەوە یەکگرتووەکان



بانی دەستی رەشی تیرۆرن، حکومەتی هەرێم هەوڵەکانی رئێزیدییەکان قو .هەرێممان پێشکێش کرد
 .بە ئێزیدییەکان کراوەوانانەی دەرهەق بەردەوامە بۆ بەجینۆسایدناساندنی ئەو تا

  وەک رێکخەرى راسپاردە نێودەوڵەتییەکان سەرپەرشتى یەکەم کۆبوونەوەى رێکخراوە   ١/٣/٢٠٢٢ رێکەوتى لە
نێودەوڵەتییە ناحکومییەکانمان کرد، کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بە دیاریکردنى میکانیزمێک بۆ چاودێریکردن و 

  جێبەجێکردنى پالنى هەرێمى.
 لە بەغدا بە نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێم ئامادە بووین لە کۆبوونەوەکانی لیژنەی  ٧/٣/٢٠٢٢رێکەوتى  لە

نەتەوەیەکگرتووەکان تایبەت بە پەیماننامەی نێودەوڵەتی مافە مەدەنی و سیاسییەکان کە بەشێوەی ئۆناڵین 
شکرا کە تێیدا ئاماژەمان بە بەڕێوەچوو. لە کۆبوونەوەکەدا وتاری حکومەتی هەرێمی کوردستان پێشکە

هەنگاوەکانی حکومەتی هەرێم و داتا و زانیاریی پێویست کرد دەربارەی ئەو پرسانەی کە لە میانەی 
مافی   ئاوارە وپەنابەران،)پەیماننامەکە ئاراستەی هەرێمی کوردستان کرابوون بەتایبەتی لە بابەتەکانی 

ژنامەوانی، تاوانەکانی داعش، پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەکان، ئافرەت و مندااڵن، ئازادی رادەربڕین و کاری رۆ
 . (بازرگانی کردن بە مرۆڤ و سزای لەسێدارەدان

 و  دانێپەشەگ ەینگینووس ایتانەڕیب ەیوەرەد یتەزارەو ەڵگەل کمانەیەوەبوونۆک۱۷/٥/٢٠٢٢ رێکەوتی ەل
 ەل کێشەب رەسەل ێداوادادەب یپۆشۆورکۆ کەیەریزنج ەیەوەبوونۆک مە. ئنجامداەئ ایتانەڕیب یرەگڵنسوۆک
 یچاکساز ،ۆییمر یبوار ەل انیوامەردەب یهاوکار ۆب نەیکەد ایتانەڕیب ی. سوپاسیمێرەه یپالن یکانەرەوەت
 . یداریئ
 ۆڤمر یکانەماف ۆکوردستان ب یمێرەه یپالن یکردنێجەبێج ەیوێچوارچەل ٢٥/٥/٢٠٢٢ یوتەکێلە ر، 

 ینانێستهەد ەب یاسای یکردنێجەبێج یتیەنۆچ ەب تەبارەکرد س رفراوانمانەب یکەیەوەبوونۆک یرشتەرپەس
 ەیردێن ەل ۆڤمر یماف ەینگینووس یرپرسەب لێب لێخاتو دان داەکەوەبوونۆک ەل ،یاریزان

و  مێرەه یتەحکوم یزگاکانەو دام و د تەزارەو یرانەنێو نو (ینامیۆ) راقێع ەل کانەکگرتووەیەوەتەن
 بوون. ەئاماد یرەدادو یتەاڵسەد
 ەراسپارد رىەکخێر ىەنگینووس) رانیزەو نىەنجومەئ تىیەکاۆرەس ەل  ٢٠٢٢ / ٦ / ٦ وتىەکێلە ر 

 مەئ یستەبەم .نجامداەئ ممانێر ەپالنى ه نگىەماهەه ىۆڕت ندامانىەئ یفراوان ىەوەبوونۆک (کانییتڵەوەودێن
 بوو. ٢٠٢٥-٢٠٢١ ۆڤمر کانىەماف ۆب مىێرەکردنى پالنى ه ێجەبێج کانىەنگاوەه کردنىێستپەد ەیەوەبوونۆک
  یهاوکار ەب (تادیونی)داعش  یکانەتاوان ەل ەوەنیچێپێل ۆب کانەکگرتوویە ەوەتەن یمیت ١٠/٦/٢٠٢٢لە رێکەوتی 

 ەب داتەنجامدەئ کەیەوەبوونۆک رکیۆوین ەل کان،ەکگرتوویە ەوەتەن یگاەبار ەل راقێع ەیشیمەه ەیردێن
 نداری. دد, (ەنموون کەو رەکیاو شام سپ راقێع ەداعش ل یکانەتاوان - ەڵمۆک ەب یکوشتن یوازێش) یناونيشان



 ینگەماهەه ۆب یراقێع یشتمانین یکارینگەماهەه ەیژنیل ەکوردستان ل یمێرەه یتەحکوم یرەنێنو ،یبارێز
 بە شداری تێدا کرد. (NCC) تادیونی ەڵگەکردن ل

  ەڵگەل ینگەماهەه ەب ەک دانەنجەشکەئ رەسەکرد ل کمانەیەوەبوونۆک یرشتەرپەس ٢٧/٦/٢٠٢٢لە ڕێکەوتی 
و  کان،ەداریندەوەیپ اسای ەیوەموارکردنەه ۆکرد ب مانێنو یزمیکانیم ێیتاوتوهارتالند سازکرابوو.  یکخراوڕێ
 ەیوەرزکردنەو ب تیەفافەش ەب ودانەبر ەڕێیل یرەو دادو کردنێجەبێج یتەاڵسەد ەل ەییکارام یدانێپەرەپ
 .یتەاریرپرسەب

 خولى راهێنان و وۆرکشۆپ:

لەم بەشەدا، باس لە سازدان و رێکخستنى چەندین وۆرکشۆپ و خولى راهێنان دەکەین بۆ رێکخراوەکانى 
کۆمەڵگای مەدەنی و دام و دەزگاکانى حکومى کە بە هاوکارى رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان و نووسینگەی ڕێکخەرى 

 راسپاردە نێودەوڵەتییەکان ئەنجام دراوە.

 بەشداریمان کرد لە ۆورکشۆپی تایبەت بە دانانی پالنی ستراتیژی هەماهەنگیی  ١٣/١/٢٠٢٢ و ١٢ رێکەوتى لە
لیژنەی هەماهەنگیکاری  (یونیتاد)نێوان تیمی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ لێپێچینەوە لە تاوانەکانی داعش 

تەها بریکاری وەزیری دەرەوەی . لەم کۆبوونەوەدا بەڕێزان قەحتان (NCC)نیشتمانی بۆ هەماهەنگی یونیتاد 
، کریستیان (NCC)لیژنەى هەماهەنگیکارى نیشتیمانىسەرۆکی  و یاسایی وعێراق بۆ کاروباری فرەالیەنی 

نوێنەرانی   سەرۆکی تیمی یونیتاد و ئەندامانی تیمی یونیتاد، (UN)رێتسچیر راوێژکاری ئەمینداری گشتی 
ای هەواڵگری، راوێژکاریەتی ئاسایشی نیشتمانی و دام و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق، دەزگ

دەزگا پەیوەندارەکانی حکومەتی عێراق و لەالیەن حکومەتی هەرێمیش ریکخەری راسپاردە نیودەولەتیەکان و 
نوێنەری ئەنجومەنی دادوەری و سەرپەرشتیاری پڕۆژەی ئەرشیف کردن لە وەزارەتی ناوخۆ و بەرپرسی گۆڕە 

 . ى ئەم وۆرکشۆپە بوونرپرسی دەستەی لێکۆڵینەوە و کۆکردنەوەی زانیاری ئامادەبە کۆمەڵەکان و بە

  بەشداربووین لە راگەیاندنی یەکەم راپۆرتی تایبەت بە پێشێلکارییەکان بەرامبەر بە  ٢٥/١/٢٠٢٢ رێکەوتىلە
 رۆژنامەنووسان کە لەالیەن رێکخراوی پەیامنێران بۆ ماف و گەشەپێدان سازکرابوو. 

 لە الیەن ڕێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان سەرپەرشتی یەکەم وۆرکشۆپی تایبەت بە ٧/٤/٢٠٢٢ ىرێکەوت لە
جێبەجێکردنی پالنی هەرێمی کوردستان بۆ مافەکانی مرۆڤ کرا، کە بە هاوبەشی لەگەڵ ڕێکخراوی هارتالند 

. نوێنەرانی ڤستەی مرۆبازرگانیکردن بە مرۆڤ و ئەندامەکانی جە ئەم وۆرکشۆپە تایبەت بوو بەڕێکخرابوو. 
 ئامادەبوون. لەم ئیڤینتە یو ئێن، کونسوڵخانەکان، ڕێکخراوەکان، و دامەزراوەکانی حکومەت 



 و  رەکخڕێ ەینگینووس نیەالەل ەکرد ک شەشکێپ کێپۆشۆورکۆ ەل کمێستپەد یوتار٢٠٢٢ /١٨/٥ رێکەوتی لە
 ەڕێیل مێرەه یتەحکوم. ۆڤمر ەب کردنیبازرگان یتەباب رەسەل کخرابووڕێ نسیەاڵهارتالند ئا یکخراوڕێ
 مەئ یووەڕووبڕ ەوەکانەکارڕێو  کانییەمنەئ زگاەو د کانەکخراوڕێ ەتاوان ەیوەنگاربوونەرەب یتیەراەوبەڕێب
 .ەوەتێبەد ەیەاردید

 کۆنگرەی رۆژنامەوانی:چاوپێکەوتنى تەلەفزیۆنى و 

  کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی بەست کە تێیدا ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان  ١١/١/٢٠٢٢لە ڕێککەوتی
لە  ٢٠٢١کردەوە تیرۆرستەکانی داعش لە ساڵی )تیشکی خستەسەر چەند ڕاپۆرتێکی نێودەوڵەتی، کە لە بارەی 

 بوون. (عێراق، پێکدادان و بۆردوومانە سنوورییەکان، مافی ئازادی ڕادەربڕین و سەربەخۆیی دادگاکان
  ین، چاوپێکەوتنەکە تایبەت بوو بە رووداو بوو یـ12 رێکاژ ینەتڵبوو یوانیم  ١٣/٤/٢٠٢٢لە رێکەوتى

 یستیرۆریت یکخراوێر یکانییەدارا ەندەهەر ەیوەبوونۆک ەل راقێع یشاندبەشداریکردنمان لە چوارچیوەى 
 .ەکردوو اعشد
  کوردستان  یمێرەه یتەحکوم یکانەپالنتایبەت بە  ووداو چاوپێکەوتن لەگەڵ کەناڵى ١٩/٤/٢٠٢٢لە رێکەوتى

 .کانییەچاکساز سەبارەت بە گرتووخانەى 
  ڵیناەک ەڵگەل وتنمانەکێچاوپ ٢٩/٤/٢٠٢٢لە رێکەوتى(K24) ەکردنمان ل یشدارەبەب تەبارەس ،ێڤجن یشار ەل 

 . دانەنجەشکەئ یشتنێهەن ەیوتننامەککێر ەب تەبیتا یکانەکگرتووەیەوەتەن ەیژنیل یکانۆگفتوگ
 یپالن) یرمەف ەب دایوانەژنامڕۆ یکەیەنگرۆک ەو ل رانیزەو ینەنجوومەئ یالرەت ەل ٣١/٥/٢٠٢٢ رێکەوتی ەل 

 داەوەب مەئاماژ دا،ەکەپالن یکێباسەکورت ەل. اندەیاگڕ اکارانیدیم ۆم ب(ۆڤمر یکانەماف ۆکوردستان ب یمێرەه
 یانڕو حوکم اسای یرەروەو س ۆڤمر یماف ەب داریندەوەیپ یکەرەس یرەوەت ٢٧ رەس ەتێپرژەد ەکەپالن ەک

 چاک.

 نووسراوى دەرکردە لە نووسینگەى رێکخەرى راسپاردە نێودەوڵەتییەکان:

نووسراو لە نووسینگەى رێکخەرەوە ئاراستەى سەرۆکایەتى  (١٦٠)زیاتر لە  (١/٥/٢٠٢٢)تاوەکو  (١/١/٢٠٢٢)لەماوەی 
هەماهەنگى لەگەڵ دام و  ئەنجومەنى وەزیران، سەرۆکایەتى دیوان کراوە. ئەم نووسراوانە تایبەت بوون بە

دەزگاکانى حکومەتى هەرێم بۆ مەبەستى وەاڵمدانەوە و ئامادەکردنى هەڵوێست، روونکردنەوە، بەدواداچوون، 
ئاڵوگۆڕى زانیارى  و ئامادەکردنى راپۆرت بۆ الیەنە نێوخۆیى و نێودەوڵەتییەکان. بەشێک لەم نووسراوانە تایبەت 



حکومەتى هەرێم لە بەغدا سەبارەت بە هەماهەنگى لەگەڵ حکومەتى فیدرال بوون بە وەاڵمدانەوەى نوێنەرایەتى 
 و وەزارەتە پەیوەندیدارەکان و دام و دەزگاکانى دیکە.

ئیمێڵ لەگەڵ الیەنە حکومییەکان، ئاژانسەکانى  (٢٦٥) لەالیەکى دیکەوە ئاڵوگۆڕ کردنى زیاتر لە
خراوە نێودەوڵەتییەکان، تیمى نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ نەتەوەیەکگرتووەکان، قونسڵى واڵتان، دیبلۆماتەکان، رێک

و دەزگاکانى راگەیاندنى نێوخۆیى و بیانى. ئەمە و جگە  (یونیتاد)کۆکردنەوە و لێپێچینەوە لە تاوانەکانى داعش 
لەوەى کە لە رێگەى پۆستەوە دەیان نامەى جیاجیا ئاراستەى ئێمە کراوە سەبارەت بە بەدواداچوونى چەندین 

ایبەت لە دادگاکان، دام و دەزگا ئەمنییەکانى کە کاریان لەسەر کراوە و ئێمەش وەاڵم و روونکردنەوە کەیسى ت
 ئاراستەى ئەو الیەنانە کردووە.

 


