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 ی ـــەکانـــاالکییـــــار و چـــــــک
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 پێشـــەکى:

راپۆرت،  دواداچوونی بۆ چەندین بە  اسپاردە نێودەوڵەتییەکانڕێکخەری ڕنووسینگەی  ،2٠21/ 1/12و تاوەک 2٠21/ 1/ 1لەماوەی نێوان 
بەیاننامە، بابەت، رەخنە و تۆمەت کردووە کە لەالیەن رێکخراو و الیەنە نێودەوڵەتییەکانەوە ئاراستەی حکومەتی هەرێمی 

  کوردستان کراون.

نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان لەرێگەی راپۆرت، بەیاننامە، کۆنگرەی رۆژنامەوانی، نامە و لێدوانەکانییەوە 
و جەخت لەسەر  ،دەزگاکانی کراون و داوەتەوە کە ئاڕاستەی حکومەتی هەرێم و دام  تێبینیانەیژمارەیەکی زۆر لەو وەاڵمی 

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

 یۆنامی، ئاڵوگۆڕی زانیاری لەگەڵ ئەم راپۆرتە بەشێک لە کار و چاالکییەکانی نووسینگەی ڕێکخەر لەخۆدەگرێت لەوانە:
بەشداری کردن لە کۆبوونەوە و بۆنە نێودەوڵەتییەکان،  دیدار لەگەڵ قونسڵگەر و دیپلۆماتەکان و نوێنەرانی واڵتان،

دەزگاکانی حکومەت، دیداری وەرزی لەگەڵ رێکخراوە ناوخۆیی و  و لەگەڵ تۆری هەماهەنگی دام ەنگیکردنهەماه
وماڵی داتا و ڕ ، ونێودەوڵەتییەکان رچێوەى راسپاردەلەسەر ئەدای حکومەت لە چوا وماڵی میدیاییڕنێودەوڵەتییەکان، 

 زانیارییەکان لە سۆشیاڵ میدیا.

ێودەوڵەتییەکان لە چوارچێوەی کارەکانیدا چەندین ئەرکی تری ئەنجام داوە وەک: نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە ن
تایبەت بە پانۆرامای خولی گشتگیر  بۆ مافەکانی مرۆڤپالنی نیشتمانی کۆماری عێراق  داری کردن لە ئامادەکردنیبەش

(UPR) نیشتمانی نوسینەوەی راپۆرتی ئەو ، ئامادەکردنی ژمارەیەک راپۆرتی حکومەتی هەرێم لە چوارچێوەی لیژنەی
رێککەوتننامانەی عێراق پەسەندی کردوون و وەاڵمدانەوەی ئەو تێبینی و راسپاردانەی تایبەتن بە رێککەوتننامەکان، 

ئەنجومەنی  کۆبوونەوەی لە 2٠21/ ٩/ 1٥لە رێککەوتی  کە (2٠2٥-2٠21)ئامادەکردنی پالنی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤ 
 ، ئامادەکردنی راپۆرتی پەیماننامەی پەسەند کرا  (112)و بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران ژمارە  نگبە کۆی دە  وەزیران

نێودەوڵەتی تایبەت بە بواری مافەکانی مرۆڤ بۆ ئەنجومەنی مافەکانی مرۆڤ سەر بە نەتەوەیەکگرتووەکان لە جنێڤ، 
لێپێچینەوە لە تاوانەکانی  کۆکردنەوە و ڵەتی بۆئاڵوگۆر کردنی داتا و زانیارییەکان لەگەڵ تیمی لێکۆڵینەوەى نێودەو

 دەزگا ئەمنی و حکومییەکان لە هەرێم. و و هەماهەنگی کردن لەگەڵ دام (یونیتاد)داعش 

ئەندامە لە چەندین لیژنەی پەیوەندیدار لەگەڵ دام  اسپاردە نێودەوڵەتییەکانڕێکخەری ڕلەالیەکی دیکەوە نووسینگەی 
ی لەوانە: لیژنەی نیشتمانی نوسینەوەی راپۆرتی ئەو رێککەوتننامانەی عێراق پەسەندی و دەزگاکانی حکومەتی فیدڕاڵ

کردوون و وەاڵمدانەوەی ئەو تێبینی و راسپاردانەی تایبەتن بە رێککەوتننامەکان، لیژنەى هەماهەنگیکاری نیشتمانی بۆ 
بێسەروشوێنبووی سەردەمی  (1٦٤2٠)لیژنەى بەدواداچوونی چارەنووسی  ،(NCC)هەماهەنگی کردن لەگەڵ یونیتاد 

  .2٠1٤بەعس و لیژنەى چارەنووسی بێسەروشوێنبووانی داعش لە دوای ساڵی 
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 :ڕاپۆرت، لێدوان، بەیاننامە

 راپۆرت:

 ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان نووسینگەی ڕێکخەری باڵوکراوەکانی  ە واننامەیب دوان،ێل رت،ۆاپئاماژە بە ڕلەم بەشەدا 
لەالیەنى  کە ئاراستەی حکومەتی هەرێمی کوردستان کراون دراوەتەوە وەاڵمی هەموو ئەو تێبینیانەکە تێیاندا  دەکەین
حکومەتی هەرێمی  هەنگاوەکانىهاوکات هەڵوێست و  ،بەتایبەت لە راپۆرتەکانی رێکخراوە نێوەدەوڵەتییەکان دەولى،

 . تە ڕووخراوەکوردستان 

تیمی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ کۆکردنەوە  و  حکومەتى هەرێمهەماهەنگی نێوان  ڕاپۆرتی کار و چاالکییەکانی •
کە گشت ئەو کار و چاالکییانەی یونیتاد لە خۆدەگرێت کە لە هەرێم   (یونیتاد)  نی داعشو لێپێچینەوە لە تاوانەکا

 وەک پڕۆسەی بەئەلیکترۆنیکردنی بەڵگەنامەکانی پەیوەندیدار بە تاوانەکانی داعش. لەوانە ئەنجامیداوە 

  راق ێع   یمارۆک  یمەشەش  یخول  یرت ۆراپ  ەیوێچوارچ  ەکوردستان ل  یمێرەه  یتەحکومدام و دەزگاکانى    یرتۆراپ •
 ەل یەوا ارڕیب ەك ،ەانۆڤنامر ەڵەیمام یتر یکانەرۆو ج  دان ەنجەشکەئ یشتنێهەن ەیوتننامەککێر ەب تەبیتا
 .تێبدر نجامەئ ێڤجن ەل یکانۆگفتوگ 2٠22 ڵیسا یمەکیە ەیوین

 ۆ ب راقێع  یمارۆک یرتۆراپ ەیوێچوارچ ەکوردستان ل یمێرەه یتەحکومالیەنە پەیوەندیدارەکانى  یرتۆراپ •
 یمکارۆک  ەب  رەس  ۆڤیمر  یکانەماف  ەیژنیل  پێشکێشى  ۆڤمر  یکانەماف  ۆب  یبەرەع   ەیماننامەیپ  ینیم  (1٥)  یخول

 یدانێپەرەپاراستن و پ  ۆب  کاتەد  مێرەه  یت ەحکوم  یکانەنگاوەه  ەباس ل  داەرتۆراپ  مەل  ،ەکردوو  یبەرەع   یتاناڵو
و  اسای ەژۆپر اسا،ی یووەڕل ۆڤمر یکانەماف یپاراستن ەب تەبیتا یکانەگشت بوار ەل ۆڤمر یکانەماف یوشەر
 کوردستان.  یمێرەه ەنراون ل ەوەروو مەل ەیانیکردار ەنگاوەه وەئ

 ی کانەمافنووسینگەى  (ینامیۆ) راقێع  یکردن یکارریها ۆب کانەکگرتووەیەوەت ەن ەی ردێن یرتۆراپ یمەاڵو •
 یشتنێهەن ەل یکردار ینتەو گر کانییەاسای ەرجە: مراقێع  ەل یرەروەدادپ یکردنێجەبێج ەل ۆڤمر

 ریستگەد یکانەنێشو ەل ەانۆڤنا مر ەڵەیو مام دانەنجەشکەئ ەک کاتەد ەوەب ەئاماژ ەکەرتۆراپ دان،ەنجەشکەئ
 . ێناکرێل ۆڵیو نک ەکێکوردستان واقع یمێرەو ه راقێع  ەکردن ل

مامەڵەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەرامبەر بە خۆپیشاندەران، راپۆرتی روانگەی   ىراپۆرت  وەاڵمی •
ناوەڕاست بە ناونیشانی ئەشکەنجەدان و دەستگیرکردنی نایاسایی خۆپیشاندەران لە هەرێم  -ئەوروپى

 باڵوکرابۆوە. 

 یبژاردنەڵه یکانییەرا ەب ەنجامەئ یاندنەیدواى راگ رکوکەک یکوردان رکردنىیستگەدراپۆرتى تایبەت بە  •
 ەنیەال یوادارەو ه نگریەال ەل کەیەژمار رکوکەک زگاىێپار ەل 2٠21 / 1٠/ 1٠ى ژۆرعێراق،  یرانەنێنو ینەنجومەئ
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 مەئ  یکانەنراوێپەس  ییەمنەئ  زگاەو د  سیلۆپ  نیەالەل  مەاڵب  ا،ێڕگ  انیکانەستیل  یوتنەرکەس  ینگەئاه  کانییەکورد
 ەکوتانەڵکورد و ه ینجانەگ یرکردنیستگەد یرفراوانەب یکێتەمەڵو ه ەوەبوون ی ژیتوندوت یرووەووبر ەشار

 . ەوەنان ەو ئاژاو  یئارام یکدانێت یانوویب ەب کردێستپەد  کانەنیکوردنش ەکەڕەگ ەل انیکانڵەرماەس

ى  سەربەخۆی مافی مرۆڤ   دەستەینووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان وەاڵمى راپۆرتی سااڵنەی  •
بوو بە پشت بەستن   2٠2٠ساڵی  تایبەت بە هەرێمی کوردستان كانی مافی مرۆڤ لە وشەی ڕهربارهدهدایەوە کە 

ی دەستەی راپۆرتلە  .دەستمان گەیشتووەبە داتای و زانیاری ورد کە لەالیەن تۆڕی هەماهەنگی حکومی بە 
 2٠2٠ رێک و ژمارەیەک کەیسی تایبەت خراونەتەڕوو کە لە ساڵیچەند سێكتە سەربەخۆی مافی مرۆڤدا

روویانداوە و تێبینی و سەرنج و رەخنەکانی خۆیان وەک لە راپۆرتەکەدا دەستنیشانکردووە، سێکتەرەکانیش 
ن وشى خاوه، رهو میدیا ربڕینرى یاسا، ئازادى رادهروهبوونی سەنەوشى ژنان و مندااڵن، ره  ئەمانەن:

گرفتەکانی کەرتی  ،ڕەوشی ژینگەبارودۆخی گرتووخانە و چاکسازییەکان، ، تایبەت و کەمئەندامان پێداویستى
 كان. رههۆشبە مادده و مرۆڤ،وشى كرێكاران، بازرگانى بەندروستى، رهرتى تە، كەپەروەردە

 لێدوان: 

دەربارەی پاراستنی پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەکان لە هەرێمی کوردستان بە بۆنەی سەردانە   ێدوانل •
 .مێژووییەکەی پاپا فرانسیس پاپای ڤاتیکان بۆ هەرێم

لەم رەوشی مافی مرۆڤ لە عێراقدا، لەبارەی ی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا راپۆرت سەبارەت بە لێدوان •
دەزگاکانی ئاسایش و هەواڵگری لە چوارچێوەی کى تایبەت کراوە لەسەر ئەدائى دۆکیومێنتەدا هەڵسەنگاندنێ

ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان. گەرچی المەرکەزیەک هەیە لە هەندێک بابەت و دەسەاڵت بەسەر 
سیاسەتی ئەمنی هەرێم دادەڕێژێت  ى هەرێم کۆدەنگىپارێزگاکان شۆڕکراوەتەوە، بەاڵم ئەنجوومەنی ئاسایش

 و بە تەنیا ئەو لێی بەرپرسە. 

نێکی پارێزگاری سەپێنراوی کەرکوک کە دەزگا وەاڵمی لێدوا لە رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکانلێدوانى  •
ژمارەیەک هاوواڵتی شاری کەرکوک و دەوروبەری بە تۆمەتی ئەنجامدانی کاری بە رفاندنی    ئەمنییەکانی هەرێمی

 لە کاتی ئازادکردنی ئەو ناوچانە لە دەست تیرۆریستانی داعش.    تۆمەتبار کرد رۆریتی

 ی نابراودا ڕاپۆرت لە .لە جیهانڕاپۆرتی سااڵنەی کۆمسیۆنی ئەمریکی بۆ ئازادییە ئایینیەکان  دەربارەی لێدوان •
ستایشی ڕۆڵی هەرێم دەکات لە پاراستنی  هاوکات لە هەرێمی کوردستان، باس لە ئازادییە ئایینیەکان دەکات

 ئازادی ئایینی و پێکەوەژیان، و حەواندنەوەی ئاوارە و پەنابەرەکان.
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بۆ هەسەدە حکومەتی عێراق و سەبارەت بە هەوڵەکانی  ڕاسپاردە نێودەوڵەتیییەکانرێکخەری  ىلێدوان •
و نارەزایی حکومەتی هەرێم لەسەر ئەم  هەزار لە ژن و منااڵنی چەکدارانی داعش بۆ عێراق 3٠گەڕاندنەوەی 

 هەنگاوە.  

  اپۆرتی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا نووسینگەی ڕێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە وەاڵمی ر یلێدوان •
 پاراستن و سەرخستنی ئەو بەهایانە دەدرێتهەوڵی ، 2٠2٠ادیی ئایینی تایبەت بە ساڵی سەبارەت بە دۆخی ئاز

هەرێمی کوردستان مافی یاسایی و  ینهەموو پێکهاتەکا ،کە پەیوەندییان بە پێکەوەژیانی ئاشتییانە هەیە
 سیاسی و فەرهەنگی و ئابووریی خۆیان هەیە کە بە یاسا پارێزراوە.

ئاماژە بە   :ی فەڕەنسی(لێ مۆندی)ڕۆژنامەی  بۆ نێودەوڵەتییەکانرێکخەری ڕاسپاردە  نوسینگەی لێدوانی •
 وڵەتییەکان. مەتی هەرێم درا بۆ دادگاییکردنی داعش لەژێر ڕۆشنایی تاوانە نێودەوکهەوڵەکانی ح

  نێودەوڵەتی نی ردووبوەاڵمی ڕاپۆرتێکی ڕێکخراوی لێ لێدوانی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە  •
پشت   ی ناوبراوڕێکخراوناکرێت  ئاماژە بەوە کراوە کە کە لەسەر ڕووداوەکانی هەرێمی کوردستان (ئەمنستی)

کە ئایا ئەو داتا و  حکومەت  بەدواداچوون نەکرێت لەگەڵ الیەنەکانىبە هەندێک داتا و زانیاری ببەستێت و 
 .زانیاریانە دروستن یان نا

پرسی بە الیەنی  کە دادگای بااڵی ئیتیحادی سەبارەت بە بڕیارى  نێودەوڵەتییەکانڕێکخەری ڕاسپاردە لێدوانى  •
دادگایی کردنی تاوانبارانی داعش  یاسای نەکردووە سەبارەت بە پرۆژەلە حکومەتى هەرێم رەکان پەیوەندیدا

مەبەستی  بە تاوانەکانی داعش لە ھەرێمی کوردستان، بە ە سای دادگای تاوانکاری تایبەتمەندکە پڕۆژە یا
انی دژبە مرۆڤایەتی و  دادگاییکردنی تیرۆریستانی داعش لەسەر ئەنجامدانی تاوانەکانی جەنگ و تاو

 .  پەسەندکرابوو کۆمەڵکوژیی

هیچ دامەزراوەیەکی هەرێم  سەبارەت بە ئەوەى کە لێدوانی نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان •
هەروەها، ژمارەی پەنابەرانی کەمپەکە ڕوو لە هەڵکشانە، بەاڵم ناو و  . ى مەخموور بوونى نییەلە کەمپ

  ناونیشانیان لە تۆمارە فەرمییەکانی حکومەتی هەرێمدا نیە.

لە  سەبارەت بەوەى کە لە رۆژی جیهانی ئازادی ئایینی و بڕوا داڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان ی لێدوان •
جەخت کراوە  هەرێمی کوردستان هیچ کەسێک لەسەر جیاوازی نەتەوەیی رووبەڕووی کێشە نەبووەتەوە، 

بەپێچەوانەوە حکومەتی هەرێم پشتگیری لە پێکەوەژیانی ئایینی و نەتەوەیی دەکات بەبێ لەوەى کە 
  رەچاوکردنی جیاوازی ئایینی، مەزهەبی و نەتەوەیی.

کرتێری گشتی نەتەوە  ڕاپۆرتەکەی سسەبارەت بە پاردە نێودەوڵەتییەکان نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسلێدوانی  •
کە تایبەت بوو بە هەڕەشە بەردەوامەکانی ڕێکخراوی تیرۆرستی داعش و ڕۆڵی نەتەوە   یەکگرتووەکان

 ئەندامەکان لە بەرپەرچدانەوەیان. یەکگرتووەکان لە یارمەتیدانی واڵتە 
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 ئێستا تاکە ، ى تورکیاسەبارەت بە بۆردوومانەکانى سەر سنور رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان ىێدوانل •
بووەتە هۆی  هەروەها ، نگوند بەهۆی شەڕی تورکیا و پەکەکە چۆڵکراون و بێ خزمەتگوزار ٦٠٠نزیکەى 

 ن هاونیشتمانی و زیان گەیاندن بە گیان و موڵک و ماڵیان. دائاوارەبوونی سە

 و ە رەب رانەچبۆک یواڵشا ەب تەبارەس ئەلجەزیرە ڵیناەک ۆب کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ یدوانێل •
  ە ئاوار  زارەه  دانەس  ۆب   یش ەباو  ۆیخ  مێرەه  یتەحکوم  ەک  دراەوەب  ەئاماژکە تێیدا    ەاویووسڕالیب  ەڕێیل  وپاڕوەئ

  ێ خو ەخان  یتاڵو کێندە و ه ە بوو کانەخانەکڕۆف ەڕێیل ەچۆک مەئ  یرۆز یکێشە. هاوکات، بەوەتۆکرد رەنابەو پ
 .وپاڕوەئ  یژئاواۆر وەرەب ەرانەچبۆک وەئ ەیوەنەڕیپ ۆب ەکردوو انییئاسانکار انۆیخ وپاڕوەئ ەل

 یسنوورەل رانەچبۆک ی واڵشا ەب تەبارەس زینو یسکا ڵیناەک ەب کانییەتڵەوەودێن  ەاسپاردڕ یرەکخڕێ لێدوانى •
 ەوەکانییەتڵەوەودێن یاسای ێیپەب تێبەدکە  رانە چبۆک کرا بە رەوشى، ئاماژە نداۆڵەو پ ایالروسێب وانێن

 .  تێر بکرەیس یهانیج یکەیەاردید کەو چکردنۆک ەیدیارید تێبەو د یان بکرێتەڵگەل انەڵەیمام

  سەر بە گروپى تێکدەر   ی کێسەک ندەچ یرکردنیستگەد ەب تەبیتا کانییەتڵەوەودێن  ەاسپاردڕ یرەکخڕێ یدوانێل •
 یمێرەه ینکرندنیناشر یتەاسیس ەکەکەپ ، جەخت کرا لەوەى کەیمانێسل  یزگاێپار یکانەشاندانیپۆناو خ ەل

  ی واکانەداوا ر  یدابردنێالر  ەب  ەل  ەبووەه  یکارا  ۆڵیر  یمانێسل   یکانەشاندانیپۆخ  ەل  ،ەکردووێستپەد  یکوردستان
 .  رانەشاندیپۆخ

 بەیاننامە: 

 یکخراوڕێ  یکەیەاننامەی ب  دانەوەىمەاڵو  ەل  ،کانیەتڵەوەودێن  ەراسپارد  یرەکخێر  ەینگینووس  لە  کێندراوەیەراگ •
 مى ێرەه تىە حکوم ىەئاراست ىکییەنیبێت ندەچبەیاننامەکەى هیومان رایتس وۆچ : (چۆو تسیاڕ ومانیه)

 یتەبیتاەداعش ب یراوانیکردنى گ ییو دادگا ۆئازادى هاتوچ ن،ڕیربەئازادى راد ەب تەبارەکوردستان کرابوو س
   .ناڵردمنداێم

نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە وەاڵمی بەیاننامەى رێکخراوی لێبووردنی نێودەوڵەتی   •
سەبارەت بە بڕیارەکەی دادگای پێداچوونەوە لەبارەی پێنج سزادراوەکەى بادینان و بڕیارەکەی  (ئەمنستی)

 وەسف کردبوو.  "نادادپەروەرانە"بە

راپۆرتی كۆمیتەی پاراستنی   بۆ وەاڵمدانەوەى ى راسپاردە نێودەوڵەتییەکاننووسینگەی ڕێکخەربەیاننامەی  •
بڕیاری گرتبوو لە رەخنەی  (CPJ)راپۆرتی كۆمیتەی پاراستنی رۆژنامەنووسان (. CPJ)رۆژنامەنووسان 

 لە دادگاکانى هەولێر. ک رۆژنامەنوس یەسزادانی ژمارە ییکردن و دادگا
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بۆ هەماهەنگیکردن   ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان و نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان بەیاننامەی •
حکومەتی هەرێم پێشوازی لە بڕیارەکەی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان دەکات  :لەگەڵ یونیتاد

 یونیتاد. (ماندەیتی)سەبارەت بە نوێ کردنەوەی ئەرکی 

نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان سەبارەت بە سازدانی دیبەتێکی کراوە تایبەت بە  بەیاننامەی •
ئەم  . تەوەرەکانیدراەرانی حکومەت، کۆمەڵگای مەدەنی، رۆژنامەنووسان ئەنجامکە بۆ نوێن ،ئازادی رادەربڕین

بوو لە پێوەرە نێودەوڵەتییەکان و ناوەخۆییەکانی پەیوەندیدار بە ئازادی رادەربڕین،  بریتی دیبەیتە
 . ارییەکانی جێبەجێکردنی ئەم مافەئالەنگ

سەبارەت  ،چۆڕاپۆرتی هیومان ڕایتس و بۆ وەاڵمدانەوەىبەیاننامەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان  •
 دادگاییکردنىحکومەتی هەرێمی کوردستان بە یاسا و پرۆسەی  ەربەخۆیی دادگاکان و پابەندبوونیس

دەست لە پرۆسە یاساییەکان  و لەپێشینەیەتی،، و ئازادی ڕاگەیاندن کاری پیادە دەکات دادپەروەرانە و بێالیەن
  وەرنادات.

هەرێمی بۆ  پالنى پالنی نيشتمانى و لەسەر  کخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکاننووسینگەی ڕێبەیاننامەى  •
کەوتانەی  مافەکانی مرۆڤ هەنگاوێکە بۆ پتەوکردنی بنەماکانی پاراستنی مافەکانی مرۆڤ و گەیاندنی ئەو دەست

 .  ەدیهاتوونلەو بوارەوە ب

پەسەندکردنی پالنی هەرێمی بۆ مافەکانی لەسەر    کخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکانرێبەیاننامەی نووسینگەی   •
لەگەڵ رێککەوتننامە  هەرێم لە بەرکارەکان ەبڕیارمرۆڤ لەالیەن ئەنجوومەنی وەزیرانەوە، گونجاندنی یاسا و 

 هەنگاوێکە لە چوارچیوەى ئەم پالنە جێبەجێ دەکرێت. و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان

راپۆرتێكی رێكخراوی لێبوردنی   بۆ وەاڵمدانەوەىكان  تییەوڵەنێوده  ری ڕاسپاردهی ڕێكخەبەیاننامەی نووسینگە •
دامەزراوە ، رێمی كوردستانهە ری یاسا لەروهربڕین و سەپرسی ئازادی راده ت بەبارهتی سە وڵەنێوده

حکومییەکان کاری لەپێشینەیان بریتییە لە پاراستنی سەروەری یاسای و پێوەرەکانی حوکمڕانی باش و هەموو  
 ڕەهەندەکانی مافی مرۆڤ.  

دادگاکان کان لە هەرێم، دادگا یبڕیار سەبارەت بە ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان ىبەیاننامەی نووسینگەی ڕێکخەر •
ئەو پابەندى کوردستان  حوکمەتی هەرێمی، سەربەخۆن و حکومەتیش دەست لە پرۆسە یاساییەکان وەرنادات

بیانی و ناوخۆیبەکان  الیەنەداوا لە  ی دامەزراوەیی،اڵتکە پێویستن بۆ بەرجەستەکردنی ودەبێت  بەهایانە
   بگرن. کانى هەرێمدەکەین ڕێز لە بڕیارەکانی دادگا

ڕاپۆرتێکی هاوبەشی یۆنامی و  ، بۆ وەاڵمدانەوەى  ێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکاننووسینگەی ڕبەیاننامەی   •
ن کۆمیساری مافی مرۆڤی نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارەت بە دۆخی ئازادی ڕادەربڕین لە هەرێمی کوردستا
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بواری ئازادی  بە پرەنسیپ و پێوەرە نێودەوڵەتییەکان لە ەی هەرێم پابەندحکومەت دەربڕیبوو. یاننیگەران
 .ڕادەربڕیندا

ئازادی  لەسەر ڕاپۆرتی ئەمنستی سەبارەت بە  ،ى راسپاردە نێودەوڵەتییەکانبەیاننامەی نووسینگەی ڕێکخەر •
کوردستان رەچاوی پاراستنی تەندروستی گشتی لە بەرچاو حکومەتی هەرێمی ، رادەربڕین و سەروەری یاسا

گرتووە بەتایبەتی داوای لە میدیایەکان کردووە کە هانی خەڵکی نەدەن بۆ سەرپێچیکردنی ڕێنماییەکانی 
 وەزارەتی تەندروستی لە پێناو پاراستنی گیانی هاواڵتیان. 

ەت بە ڕاپۆرتی سااڵنەی وەزارەتی دەرەوەی  سەبار  راسپاردە نێودەوڵەتییەکان  ىبەیاننامەی نووسینگەی ڕێکخەر •
ی هەرێم لە ڕووی یاسادانان و جێبەجێکردنەوە بەرەنگاری  حکومەت، ئەمریکا لەسەر بازرگانیکردن بە مرۆڤ

دیاردەی بازرگانیکردن بە مرۆڤ دەبێتەوە و لە هەر پارێزگایەکی هەرێم نووسینگەیەکی تایبەت هەیە بۆ 
 . بە مرۆڤ بەدواداچوونی پرسی بازرگانیکردن

ڕاپۆرتێکی یۆنامی و   بۆ وەاڵمدانەوەىبەیاننامەی نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان  •
نووسینگەی کۆمسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان لەسەر ڕەوشی ئەشکەنجەدان لە عێراق و هەرێمی 

 حوکمەتی هەرێم یاسا و ڕێسای تایبەتی هەیە بۆ پاراستنی ئازادییە تاکەکەسییەکان.  ،کوردستان

تێیدا   : چۆ هیومان رایتس و ی راپۆرت یوەاڵم  لەرێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان  بەیاننامەی نووسینگەی  •
دانیشووانی  لە ازادی هاتووچۆکردنحکومەتی هەرێمی کوردستان بە هیچ شێوەیەک ئ"ئاماژە بەوەدەکات کە 

  ، نەبوونى خزمەتگوزارییە بنەڕەتییەکان، و زۆرینەی ئاوارەکان بەهۆی نەبوونی "مپەکانی سنوودار ناکاتەک
  و کێشە ئەمنییەکانەوە ناتوانن بگەرێنەوە ناوچەکانی خۆیان. ى خانوو و باڵەخانەکانرووخان ،هەلی کار

بەپێی چی هاوواڵتیان، سەبارەت بە کۆرێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان بەیاننامەی نووسینگەی  •
تان پابەند بن بە جاڕنامەی جێهانی مافەکانی مرۆڤ بەتایبەتی مافی  اڵرێککەوتننامە نێودەوڵەتییەکان پێویستە و

 .هێنننەتان وەک کارتێکی فشاری سیاسی دژی یەکتری بەکاری اڵو. هاوکات، کۆچبەران و پاراستنی ژیانیان
ڕاپۆرتی وەرزی وەزارەتی بەرگری ێودەوڵەتییەکان سەبارەت بە بەیاننامەی نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە ن •

سەر  تیشک دەخاتە، ڕۆڵی پێشمەرگە لە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستانی داعش بەرزدەنرخێنێت کە ئەمریکا
کییە سەربازییەکان لە بەرەنگاربوونەوەی داعش، هاوکارییەکانی هاوپەیمانان، جموجۆڵەکانی الڕەوشی چا

 . قۆستنەوەی بۆشاییە ئەمنییەکان، و چەند بابەتێکی دیکەداعش و 
بەیاننامەی نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان سەبارەت بە یەکەم کۆبوونەوەی نوێنەری  •

پالنەکە ئەو  پالنى هەرێمی مافەکانی مرۆڤ،  وەزارەت و دام و دەزگاکانی حکومەتی هەرێم بۆ جێبەجێ کردنی
گرێت کە ئاراستەی هەرێم کراون لەالیەن کۆمیسیۆنی بااڵی مافەکانی مرۆڤ سەر بە راسپاردانە لەخۆدە
 نەتەیەکگرتووەکان.  
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بیان داواکاریان بۆ خەرج بەیاننامەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان سەبارەت بە خۆپیشاندانی قوتا •
وەیەکی هێمنانە و دوور لە حکومەتی هەرێم پشتگیری لە داواکانی قوتابیان دەکات بەشێ کردنى دەرماڵە،

خۆپیشاندەران بەشێوەیەکی ئاشتیانە گوزارشت لە داواکانیان بکەن و هیچ الیەك پەنا  پێویستە، و توندوتیژی
 . بەر توندوتیژی نەباتە 

 ن:لەگەڵ الیەنە بیانی و ناوخۆییەکاپێشوازی و کۆبوونەوە 

لەگەڵ الیەنە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان وەکو  ،نێودەوڵەتییەکاننووسیگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە هەماهەنگى 
کۆبوونەوە و سەردانی کردن و پێشوازی کردن لەو ە، بەردەوامقونسولگەر و دیپلۆمات و رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان 

ەرێمی کوردستان و ه لە حوکمڕانى الیەنانە بە مەبەستی ئاڵوگۆڕی داتا و زانیارییەکان و ئاگادار کردنەوەیان لە رەوشی
   .ی کوردستان لەو پێناوەدا ناویەتیئەو هەنگاوانەی حکومەتی هەرێم

پالنێکی گشتگیری تایبەتە بە  وەک ،(2٠2٥-2٠21)هاوکات روون کردنەوەی پالنی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤ بۆ ساڵی 
وەزیرانەوە پەسەندکرا و  پاراستن و پەرەپێدانی پرەنسیپەکانی مافی مرۆڤ کە لەم دواییانەدا لە ئەنجومەنی

 . ى ئەم پالنەنووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان راسپێردراوە بۆ سەرپەرشتیکردنی جێبەجێکردن

ڕۆچی کونسۆلی  -نووسینگەی رێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازی لە بەرێز نی  2٠21/ 1/ 12رێککەوتی   ❖
باس، لەوانە بەرەوپێشبردنی  بەر خرایەچەند پرسێک د، لە کۆبوونەوەکەدا گشتی چین لە هەولێر کر

هەماهەنگی ئابووری، کێشە هەڵپەسێردراوەکانی هەولێر و بەغدا، پرسی مافی مرۆڤ، و ئەو بەها 
 دیموکراتییانەی لە هەرێم بەرقەرارن و کاریان پێدەکرێت.

دا نووسینگەی ڕێکخەر کۆبوونەوەیەکی ئەنجام  ى حکومەتى فیدراللە وەزارەتی دەرەوە  2٠21/ 1/ 1٤رێککەوتی   ❖
بۆ هەماهەنگی کردن لەگەڵ تیمی ، لەگەڵ باڵیۆز لوقمان فەیلی سەرۆکی لیژنەی هەماهەنگیکاری لە بەغدا

سەر هەنگاوەکانی  نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ لێپرسینەوە تاوانەکانی داعش، هەروەها تیشک خرایە
 سەرخستنی کاری یونیتاد و رۆڵی هەرێمی کوردستان لەو رووەوە. 

نووسینگەی ڕێکخەر کۆبوونەوەیەکی ئەنجامدا لەگەڵ کریستۆڤەر گوسنێل راوێژکاری  2٠21/ 1/ 17رێککەوتی  ❖
، لە کۆبوونەوەکەدا تیشک  (یونیتاد)لێپێچینەوە لە تاوانەکانی داعش  یاسایی تیمی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ

ی، هەروەها  سەر ئەو دەستکەوتانەی بەدیهاتوون لە ڕێکخستنەوەی ئەرشیفەکانی لێکۆڵینەوە و دادوەریە خرا
 .نووسینگەی ڕێکخەر و تیمی یونیتادئاماژە درا بە بەردەوامی هەماهەنگی نێوان 

ڤینسنت  بەڕێز نووسینگەی ڕێكخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازی کرد لە 2٠21/ 1/ 18رێککەوتی  ❖
سەر ڕۆڵی یە یەکێتی ئەوروپا، لە دیدارەکەدا تیشک خرا ییەکانىگولیامی، بەرپرسی نووسینگەی پەیوەند

پابەندبوونی حکومەتی هەرێم بە هەروەها یەکێتی ئەوروپا لە بەرەوپێشبردنی ڕەوشی مافی مرۆڤ، 
 پرەنسیپە دیموکراتییەکان.
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، لە ڕوچی، کونسوڵی گشتی چین-بەڕێز نینووسینگەی ڕێکخەر پێشوازی کرد لە  2٠21/ 1/ 2٥رێککەوتی  ❖
ەدا گفتوگۆ لەبارەی چەند پرسێک کرا کە بریتیبوون لە دادگاییکردنی تیرۆرستانی داعش، دیدارەک

قەرەبووکردنەوەی قوربانیانی تیرۆر لە شەنگال، بوژانەوەی هەماهەنگی ئابووری، و ڕەوشی مافی مرۆڤ لە 
 هەرێم.

سى نوسینگەى مافەکانى  بەرپر  (نوێل کۆتتوا)نووسینگەی ڕێکخەر پێشوازی کرد لە بەڕێز    2٠21/ 2/ ٩رێککەوتی   ❖
، لە دیدارەکەدا گفتوگۆ لەبارەى گرینگى (یۆنامى)مرۆڤى نێردەى نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ هاریکارى عێراق 

دەستپێکردنى هەنگاوەکانى سەرەتایى تایبەت بە پالنى حکومەتى هەرێمى کوردستان بۆ پێداچوونەوەى  
  کرا. 2٠2٥-2٠21یشتیمانى عێراقى بۆ ساڵى پانۆڕاماى خولى گشتگیر وەک بەشێک لە راپۆرتى پالنى ن

لە کونسوڵی گشتی   یمان کردڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازلە نووسینگەی ڕێکخەری    2٠21/ 2/ 1٠رێککەوتی   ❖
، لە کۆبوونەوەکەدا گفتووگۆ کرا لەبارەی دۆسییەی مافی مرۆڤ (محمد احمد وجیە حجازی)میسر بەڕێز 

هەرێم لە ئامادەکردنی راپۆرتی ئەو رێککەوتننامانەی کە عێراق واژووی    بەگشتی و بەشداری کارای حکومەتی
 لەسەر کردووە.

نووسینگەی رێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پشوازی کرد لە شاندێکی تیمی   2٠21/ 2/ 1٤رێککەوتی  ❖
ۆ فاتانین کە پێکهاتبوو لە بەڕێز سیم (یونیتاد)نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ لێپێچینەوە لە تاوانەکانی داعش 

بەرپرسی بەشی پاراستنی شایەدحاڵ و قوربانیان، لە دیدارەکەدا باس لە میکانیزمی پێویست بۆ پاراستنی 
شایەدحاڵ و قوربانیان کرا لە کاتی ئەنجامدانی دادگایی کردنی تاوانباران بۆ مسۆگەر کردنی سەرکەوتنی 

  یبەت بەو بوارە.پرۆسەی دادگاییەکە و تیشک خرایە سەر یاسای ناوەخۆییەکانی تا
نووسینگەی ڕێکخەر پێشوازی کرد لە شاندێکی تیمی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ  2٠21/ 2/ 1٤ رێککەوتی ❖

کە پێکهاتبوو لە بەڕێز شادراک کاتوو بەرپرسی بەشی   (یونیتاد)لێپێچینەوە لە تاوانەکانی داعش 
و   میکانیزمی پرۆسەی بەئەلیکترۆنیکردن خرایە روو، لە کۆبوونەوەکەدا  (بەئەلیکترۆنیکردن)شن  یدیجیتاڵیزە
 . تاوانەکانى داعش  ى ى بەڵگەبەئەلیکترۆنیکردنبۆ پڕۆسەى هەنگاوەکانی داهاتوو گرتنەبەرى 

نووسینگەی رێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان بەشداری کرد لە کۆبوونەوەی بەڕێز  2٠21/ 2/ 1٤رێککەوتی  ❖
گەڵ شاندێکی خاچی سووری نێودەوڵەتی بەسەرۆکایەتی ژان ژیرۆم  سەرۆکی حکومەتی هەرێم کوردستان لە

بەرپرسی ڕێکخراوەکە لە عێراق، لە دیدارەکەدا چاالکییە مرۆییەکان و پالن و بەرنامەکانی رێکخراوەکە لە 
 عێراق و هەرێمی کوردستان تاووتوێ کرا. 

ری نێودەوڵەتی کە پێکهاتبوون نووسینگەی ڕێکخەر پێشوازی کرد لە تیمێکی خاچی سوو  2٠21/ 3/ 7رێککەوتی   ❖
، جێگری هەماهەنگی پاراستن، لێپرسراوی دۆخی گیراوان و خاچی سووریى ڕێکخراو ەرۆکىلە جێگری س

شارەزای گرتووخانەکان، لە کۆبوونەوەکەدا گفتووگۆ لەبارەی ڕەوشی گیراوانی داعش و میکانیزمی هاوبەش 
 ەند پرسێکی دیکە کرا.بۆ چارەسەرکردنی قوربانیانی ماددە هۆشبەرەکان و چ

لە نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازی کرا لە بەڕێز دانیال بێڵ،  2٠21/ 3/ 1٥رێککەوتی  ❖
سەر ڕەوشی مافی مرۆڤ  یە بەرپرسی نووسینگەی مافی مرۆڤی یونامی لە عێراق، لە دیدارەکەدا تیشک خرا
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چاکسازییەکان و لە بواری ئازادی ڕۆژنامەوانی و ئازادی ڕادەربڕین، و لە هەرێمی کوردستان، بە تایبەتی لە 
 چەند پرسێکی تری پەیوەندیدار.

نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان کۆبوونەیەکی ئەنجام دا لەگەڵ بەڕێز  2٠21/ ٤/ ٦رێککەوتی  ❖
ونەوەکەدا گفتوگۆ لە بارەی ، لە کۆبو(CNO)سیروان گەردی سەرپەرشتیاری تۆری هەماهەنگی رێکخراوەکان  

کرا بۆ ئامادەکردنی پڕۆژەیەک بە مەبەستی هەماهەنگی نێوان   "ماددەی هۆشبەر و کارتێکەرە عەقڵیەکان"
 حکومەت و رێکخراوە ناوەخۆیی و نێودەوڵەتیەکان.

نت گولیامی، بەرپرسی نووسینگەی  ێکخەر پێشوازی کرد لە بەڕێز ڤینسنووسینگەی ر 2٠21/ ٤/ 12ێککەوتی ر ❖
کۆمەڵگەی مەدەنی،  لەگەڵەماهەنگیی ئەوروپا، لە کۆبوونەوەیەکدا تیشک خرایە سەر پەیوەندی حکومەت ه

 کرا.  بەردەم ئازادی ڕۆژنامەوانی ئاستەنگەکانىدەرفەت و هەروەها باس لە 
ر وسروەم بەڕێز بەشداریی کرد لە کۆبوونەوەی ،ڕێکخەری راسپاردە نێودەوەڵەتییەکان 2٠21/ ٤/ 1٩رێککەوتی  ❖

، راوێژکاری تایبەتی و "ئەحمەد خان عەدکەریم ئەس" ی هەرێمی کوردستان وسەرۆکی حکومەت بارزانی
بارەی . لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لە(یونیتاد)سەرۆکی تیمی لێکۆڵینەوەی نێودەوڵەتیی لە تاوانەکانی داعش 

هەنگاوەکانی پڕۆسەی دادگاییکردنی تاوانبارانی داعش و هەماهەنگیی دەسەاڵتی دادوەریی و دام و دەزگا 
 کرا. می کوردستانپەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێ

نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازی کرد لە بەرپرسی بەشی  2٠21/ ٤/ 21رێککەوتی  ❖
 کەدا، لە کۆبوونەوە( یۆنامی)عێراق مافی مروف لە نووسینگەی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ هاریکاری کردنی 

و دانانی   (UPR)پانۆرامای خولی گشتگیر  سەر چەند بابەتێک لەوانەش چۆنیەتی جێبەجێکردنی  یە  تیشک خرا
پالنی هەرێمی بۆ مافەکانی مروڤ لە هەرێمی کوردستان و رۆڵی یۆنامی لە هاوکاری کردنی دام و دەزگاکانی 

 حکومەتی هەرێم لەم رووەوە.
 . کونسوڵی گشتی ئەڵمانیا ،ەی ڕێکخەر پێشوازی کرد لە بەڕێز کلیمنتس سیمنترنووسینگ 2٠21/ ٥/ ٥رێککەوتی  ❖

لە دیدارەکەدا باس لە هەوڵەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان کرا بۆ ناساندنی تاوانەکانی داعش دەرهەق 
بە پێکهاتەکانی هەرێم بەتایبەتی ئەوانەی بەرامبەر ئێزیدییەکان ئەنجامدراوە و دەچێتە خانەی تاوانەکانی  

 .تاوان دژی مرۆڤایەتی و جینۆساید جەنگ،
نووسینگەی ڕێکخەر پێشوازی کرد لە بەڕێز ئالبێرت جۆزێف، بەرپرسی بەشی موسڵ، لە   2٠21/ ٥/ 18رێککەوتی   ❖

ی هەرێم بۆ حکومەت . لە دیدارەکەدا هەماهەنگی و پاڵپشتی (یونیتاد)تیمی لێپێچینەوە لە تاوانەکانی داعش 
انی داعش، هەروەها یاسای پەرلەمانی کوردستان بۆ دادگاییکردنی تاوانە  یونیتاد بۆ لێکۆڵینەوە لە تاوانەک

   .باسکرا نێودەوڵەتییەکان
 ڕۆناسالرس  بەڕێز نووسینگەی رێكخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازی کرد لە 2٠21/ ٥/ 23رێککەوتی  ❖

ی هەرێم درا بۆ  حکومەتباڵیۆزی سوید لە عێراق، لە کۆبوونەوکەدا ئاماژە بە هەوڵە بەردەوامەکانی 
سەر  دادگاییکردنی تاوانەکانی داعش لە ژێر ڕۆشنایی یاسا نێودەوڵەتییەکان، هەروەها تیشک خرایە

 ی هەرێم بە پرەنسیپەکانی مافی مرۆڤ. حکومەتپابەندبوونی  
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لە  نووسینگەی ڕێکخەر پێشوازی کرد لە بەڕێز ئاراکاوە میکهیرۆ، کونسوڵی گشتی یابان 2٠21/ ٦/ 1٥رێککەوتی  ❖
لە مامەڵەکردن لەگەڵ  (نووسینگەی ڕێکخەر بۆ ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان)هەرێم، لە دیدارێکدا میکانزمی 

بۆ    هاوکات ئاماژە بە ڕۆڵی یابان درا لەمەڕ هاوکاریە بەردەوامەکانیان  ،هەندەکانی مافی مرۆڤ تاوتوێی کراڕە
 . حکومەتى هەرێم

لە هەردوو ڕێکخراوی    کردلە نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازی    2٠21/ ٦/ 1٦ی  رێککەوت ❖
ی هەرێم بۆ  حکومەت. لە کۆبوونەوەکەدا پڕۆژە یاسای (تۆڕی ڕزگاربووانی ئێزیدییەکان)و  (یەزدا)

هاوکات، باس لە گرنگی دادگاییکردنی داعش لەژێر ڕۆشنایی تاوانە نێودەوڵەتییەکان تاوتوێی کرا. 
 تێبینیەکانی ڕزگاربووانی ئێزیدی کرا بۆ داڕشتنی پڕۆژە یاساکە.

نووسینگەی رێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازی لە ستافێکی تەکنیککاری  2٠21/ ٦/ 23رێککەوتی  ❖
 هاوکارى کە ،کرد (یونیتاد)لێپێچینەوە لە تاوانەکانی داعش  نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ کۆکردنەوە و تیمی

ۆنیکردنی ئەرشیڤی تایبەت بە تاوانەکانی ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش لە هەولێر دەکەن. رپڕۆسەی بەئەلیکت
 لە کۆبوونەوەکەدا باس لە هەنگاوە کردەییەکان بۆ کۆکردنەوەی بەڵگەکان و ئامادەکردنیان بۆ دادگاییکردنی

 داعش کرا.  تاوانبارانى
پاردە نێودەوڵەتییەکان سەردانی کونسوڵی گشتی کۆریا و بەڕێوبەری رێکخەری ڕاس 2٠21/ 7/ 1رێککەوتی  ❖

ی کرد، لە دیدارەکەدا جەختی لە ڕۆڵی هاوتا نێودەوڵەتییەکان بۆ چارەسەرکردنی (کۆیکا)ڕێکخراوی 
  قوربانیانی ماددە ھۆشبەرەکان کردەوە تەریب لەگەڵ چڕبوونەوەی تەقەاڵ ناوەخۆییەکان.

ی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان کۆبوونەوەیەکی ئەنجامدا لەگەڵ نووسینگە 2٠21/ 7/ ٥رێککەوتی  ❖
بەڕێز گێراڵد کەیسی، سەرۆکی دەستەی کار و چاالکی یونیتاد، لە کۆبوونەوەکەدا تیشک خرایەسەر بوارەکانی 
 هەماهەنگی نێوان حکومەتی هەرێم و یونیتاد، هاوکات ئەو بابەتە لەپێشینانە تاوتوێی کرا کە پێویستی بە

 لێکتێگەیشتنی زیاتر هەیە بۆ ئەوەی هەوڵەکان بەربگرن. 
نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازی کرد لە دانیال بێڵ، بەرپرسی    2٠21/ 7/ 3٠رێککەوتی   ❖

سەر ڕەوشی مافی مرۆڤ لە یە نووسینگەی مافی مرۆڤی یۆنامی لە عێراق. لە کۆبوونەوەکەدا تیشک خرا
ک بۆ  ێ گفتوگۆ لەبارەی دانانی میکانیزمهەروەها ە تایبەتی لە خانە چاکسازییەکان، هەرێمی کوردستان، ب

 چاودێری ڕەوشی گیراوان بە گوێرەی پێوەرە نێودەوڵەتییەکان کرا.
نووسینگەی رێکخەر پێشوازیی کرد لە بەڕێزان جەیسن ئانتلی و مارتن هاکێت،  2٠21/ 8/ 2٤رێککەوتی  ❖

سەر پەرەپێدان بە توانا  ڕێکخراوی ئۆکسیۆمی بەڕیتانی. لە دیدارەکەدا تیشک خرایەپسپۆڕانی یاسایی لە 
پێوەرە نێودەوڵەتییەکان   پابەندبوون بە  ،گەڵ کەیسەکانی پەیوەست بە تیرۆردادوەرییەکان لە مامەڵەکردن لە

 لە داڕشتن و جێبەجێکردنی یاسادا.
گوت،  ەوڵەتییەکان پێشوازی کرد لە بەڕێز شڤایزنووسینگەی رێکخەری ڕاسپاردە نێود 2٠21/ 8/ 2٥رێککەوتی  ❖

کونسوڵی ئەڵمانیا بۆ کاروباری یاسایی و مرۆیی. لە کۆبوونەوەکەدا جەخت کراوە لە گرنگی برەودان بە  



13 
 
 

دادگاییکردنێکی دادپەروەرانە   جێبەجێکردنى   ئاستەنگەکانىسەر  یە  ڕەوشی مافی مرۆڤ، هاوکات تیشک خرا
 . پێوەرە نێودەوڵەتییەکانبە پێى  داعش تاوانبارانىبۆ 

نووسینگەی رێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازی کرد لە بەڕێز پاالدینۆ،  2٠21/ ٩/ ٩رێککەوتی  ❖
کونسوڵی گشتی ئەمریکا لە هەولێر. لە کۆبوونەوەکەدا بنەماکانی حوکمڕانی چاک و سەروەری یاسا تاوتوێی  

رزنرخاند و ستایشی هەوڵەکانی جەنابی سەرۆک وەزیرانی  بە کوردستانى کرا. بەڕێز پااڵدینۆ پێگەی هەرێمی
 کرد لە بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی جێندەری. 

لە نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازیمان کرد لە بەڕێز هیشام  2٠21/ 1٠/ ٦ڕێککەوتی  ❖
سەر چەند رایە  دیدارەکەدا تیشک خمەندودی، بەرپرسی نووسینگەی هەولێری خاچی سووری نێودەوڵەتی. لە  

 بابەتێک، لەوانەش پەرەپێدانی سەرچاوە مرۆییەکان و سیستەمی بەڕێوەبردن لە خانە چاکسازییەکان.
نووسینگەی رێکخەر پێشوازی کرد لە بەڕێز گێڕاڵد کەیسی، بەڕێوبەری کاروبارەکانی  2٠21/ 1٠/ 7رێککەوتی  ❖

ئەنجامى  ، لە کۆبوونەوەکەدا (یونیتاد)تاوانەکانی داعش تیمی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ لێپێچینەوە لە 
هەروەها  بەدیهاتوون تاوتوێی کرا.    دا  2٠21ساڵی    هەماهەنگی نێوان حکومەتی ھەرێم و یونیتاد کە لە  کارەکان و

 .کراداعش تاوانەکانى   ۆنیکردنی بەڵگەنامەکانی رو بەئەلیکت کۆکردنەوە ىبەرەوپێشچوون وباس لە
ئەرشیفکردن و نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازی کرد لە تیمی    ٠212/ 1٠/ 7رێککەوتی   ❖

بەئەلیکترۆنیکردنی   و کۆکردنەوە هەنگاوەکانى لەبارەی بەرەوپێشچوونی  ،یونتیاد لە بەئەلیکترۆنیکردنی
ئەمەش بەردی بناغەی پرۆسەی دادگاییکردنی بەدیهاتوون گفتوگۆکرا، داعش ى تاوانەکانى بەڵگەنامە

 نێودەوڵەتییەکان.  پێوەرەتیرۆرستانی داعشە لەژێر ڕۆشنایی 
نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازی کرد لە خاتوو ماری پارێت،  2٠21/ 1٠/ 13رێککەوتی  ❖

و ڕۆڵی یەکێتی ئەوڕوپا  و لەلەم دیدارەدا باس بەرپرسی نوێی نووسینگەی یەکێتی ئەوڕوپا لە هەولێر. 
 کرا.عێراق  ئەم دواییەى هەڵبژاردنیى سەرکەوتن

لە نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازی کرا لە بەڕێز ئاراکاوا،  2٠21/ 1٠/ 2٤رێککەوتی  ❖
خانی  کونسوڵی گشتی ژاپۆن لە هەولێر. لە کۆبوونەوەکەدا، تاوتوێی ڕۆڵی ژاپۆن کرا لە پەرەپێدانی ژێر

هەرێمی کوردستان، هەروەها ڕۆڵی ئەو واڵتە باسکرا لە دابینکردنی پشتگیری بۆ پالنی هەرێمی مافەکانی 
 مرۆڤ. 

 نۆیل) اننووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازی کرد لە بەڕێز 2٠21/ 1٠/ 2٥رێککەوتی  ❖
. لە کۆبوونەوەکەدا (یۆنامی)یەکگرتووەکان بۆ هاریکاری عێراق لە نێردەی نەتەوە  (سیانىو زەیتۆ کۆتتوا 

پالنی هەرێمی مافەکانی مرۆڤ ئامادەیە، هاوکات یۆنامی   ىجەخت لەوە کراوە کە نەخشەڕێگای جێبەجێکردن
  .ئامادەیى خۆى دەربڕى بۆ هەر هاوکارى و هەماهەنگییەک لەم الیەنە

ئارشاک  زەڕێب ەکرد ل یشوازێپ کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ ەینگینووس 2٠21/ 11/ 1 یوتەککێر ❖
بە  یمێرەه یپالن دارشتنى اینیرمەئ یگشت ڵیکونسو دا،ەکەدارید ە. لاینیرمەئ یگشت ڵیکونسو انیکۆمان

 هەنگاوێکى گرنگ وەسفکرد. 
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  ی تەحکوم یکۆرەس لەکۆبوونەوەى یشدارەب کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخێر 2٠21/ 11/ 3 یوتەککێر ❖
  ی م یت ێینو یکۆرەس ر،ێچستیر انیستیکر زەڕێب گەڵ ەکرد ل یبارزان سرورەم زێرەکوردستان ب یمێرەه

 یکۆرەس داەکەدارید ەل ،(تادیونی)داعش  یکانەتاوان ەلنەتەوەیەکگرتووەکان بۆ کۆکردنەوە و لێپیچینەوە 
  ە خواست ل ۆب  یوتنەرکەس یوایکرد و ه تادیونی ێی نو یکۆرەس ەل یکاربوونەستبەد ییزباۆریپ ت،ەحکوم

کوردستان  یمێرەھ یتەحکوم یکانڵەوەھ ۆب (تادیونی) یپشتڵپا ییگرنگ ەل کردەوە یشیختەج ،دایکانەرکەئ
 داعش.  یتاوانباران یکردنییدادگا ۆب
 یهاکان کاراشا  زەڕێب  ەکرد ل  یشوازێپ  کانییەتڵەوەودێن  ەاسپاردڕ  یرەکخڕێ  ەینگینووس  2٠21/ 11/ 8  یوتەککێر ❖

 ۆڤ مر یکانەماف ۆب یمێرەه یپالن یکەڕۆناو ەل باس داەکەوەبوونۆک ەل ،مێرەه ەل ایتورک یگشت ڵیکونسو
 . کرا

. رێولەه  ەل  ڕمس  ڵیکونسو  یجازیح  دەمەمح  زەڕێب  ەکرد ل  یشوازێپ  رەکخڕێ  ەینگ ینووس  2٠21/ 11/ 8  یوتەککێر ❖
 کان،ۆییەتوانا مر ەب ودانەکرا، هاوکات بر ێیتاوتو ۆڤمر یکانەماف ۆب یمێرەه یپالن دا،ەکەوەبوونۆک ەل

 .کانییەتڵەوەودێن ەندەبۆڕک ەل ەانیکارا یکردنیشدارەب ،یتڵەوەودێن  یرتۆاپڕ یکەڕۆناو یشتنڕدا
 ندستان یه یگشت ڵیکونسو ن،ەیسوباش ک زەڕێب ەکرد ل یشوازێپ رەکخڕێ ەینگینووس 2٠21/ 11/ 1٦ یوتەککێر ❖

 نەیک زەڕێبو  ۆڤمر یکانەماف ۆب یمێرەه یپالن یکەڕۆناو گفتوگۆکرا لەبارەى داەکەوەبوونۆک ەل ،مێرەه ەل
 .  و بە هەنگاوێکى گرنگ وەسفىکرد ڕیربەد ێکى لەمشێوەپالن ۆب  ۆیخ یوانیپشت

 کانىییەندەوەیپ ىەرمانگ ەف رپرسىەب ردانىەس رەکخێر ەینگینووس 2٠21/ 11/ 1٦ وتىەککێر ەممەشێس رۆژى ❖
، 2٠2٥-2٠21 ۆڤ مر کانىەماف مىێرەپالنى ه رەسەکردن بوو ل  ۆگفتوگ ەردانەس مەل ست ەبەکرد. م ىەوەرەد
  کردنى ێجەبێج کانىەناغ ۆو ق  زمیکانیو م مىێرە پالنى ه ەل ەوەرەد کانىییەندەوەیپ ىەرمانگەف ىۆڵر

 خرا روو.  ەرمانگەف ەب تەبیتا کانەراسپارد
 ەل ىکایمرەئ یگشت ڵیکونسو ،ۆنیداڵپا رتێبڕۆ زەڕێب یردانەس رەکخڕێ ەینگینووس 2٠21/ 11/ 18 یوتەککێر ❖

 ی کانەماف ۆب یمێرە ه یپالن یکردنێجەبێج کەو کێپرس ندەچ دا،ەستانۆد یکۆیەگفتوگ ەکرد. ل ممێرەه
  ی خ ۆبارود ران،ەچبۆک یوشڕە، (تادیونی)داعش  یکانەتاوان ەل ەوەنیچێپێل یمیت ەڵگەل ینگ ەماهەه ،ۆڤمر

 کرا.  تاوتوێ کانەئاوار
 سیئان زەڕێب ەل مانیشوازێپ کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ ەینگینووس ەل 2٠21/ 11/ 18 یوتەککێر ❖

  کرد، ئەم دیدارە بۆ مەبەستى  (IOM) چۆک ی تڵەوەودێن یکخراوڕێ ەینگینووس یرپرسەب براهام،ەئ
  ی بوار ەل یتەبیتا ەب ،ۆڤمر یکانەماف ۆب یمێرەه یپالن ەیبار ەل ەکەکخراوڕێ یکانییەهاوکار یکردنێتاوتو

. هاوکات، باسمان کانەئاوار  یخۆد  یو باشترکردن  ی رەندێج  یژیو توندوت  ۆڤمر  ەب  کردنیبازرگان  ەل  کردنیگرڕێ
 . نداۆڵەو پ ایووسڕالیب یسنوور رەسەکرد ل رانەچبۆک یوشڕە ەل
 ەل ایتانەڕیب یگشت ڵیکونسو نت،ەه مسەیج زەڕێب ەل یمکردشوازێپ 2٠21/ 12/ ٩رۆژى پێنجشەممە رێکەوتى  ❖

 ی کانییەنگەماهەه ەکرد، هاوکات باسمان ل مانۆڤمر  یکانەماف ۆب یمێرەه یپالن یکەڕۆناو ێی. تاوتومێرەه
 تیمى یونیتاد.  ەڵگەکرد ل رەکخڕێ ەینگینووس
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کونسوڵی  ژمارەیەک لەرێکخەرى راسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازى  2٠21/ 12/ 1٤رۆژى سێشەممە رێکەوتى  ❖
هەنگاریا، ئەڵمانیا، ) کە پێکهاتبوو لە کونسڵى، کردگشتی و نوێنەرانی واڵتانی ئەندام لە یەکێتی ئەوڕوپا 

، باس لە هەنگاوەکانى (بولگاریا، هۆڵەندا، پۆڵەندا، ئیتاڵیا، یۆنان و بەرپرسی نووسینگەی یەکێتی ئەوڕوپا
کە  اگفتوگۆ لەسەر ئەو بوارانە کر هەروەها ا.کربەرەوپێشبردنی پالنی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤ 

. نێردە بیانییەکان ڕۆڵێکی گرنگیان هەیە لە ڕووی ڕاوێژکارییەوە ى و هاوکارى زیاترەپێویستییان بە هەماهەنگ
 .ى هەرێمىبۆ جێبەجێکردنی پالن 

کۆبوونەوە گشتییەکان لەگەڵ نوێنەران و دام و دەزگاکانی حکومەتی هەرێم و 
 :فیدڕاڵحکومەتی 

لە دام و دەزگاکانی  زانیارى لەگەڵ تۆڕی ى مانگانەکۆبوونەوە نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان
وخۆیی و  بەداواچوونی دوایین راپۆرت و لێدوان و بەیاننامە نا مەبەستى بۆى هەرێم ئەنجام دەدات حکومەت 

ەدواداچوون لەگەڵ تۆڕی هەماهەنگی، ب ەکانىپێشچوونی کاربەرەو ى چۆنیەت  لەالیەکی ترەوە. نێودەوڵەتییەکان
تی  چۆنیەهەروەها  و زمێکی گونجاو بۆ وەاڵمدانەوەیاننێودەوڵەتییەکان و دانانی میکانی و الیەنە ناوخۆیی

 .  پەرەپێدانی کار و چاالکییەکان

بۆ ئەوەی بە باشترین شێوە  روو  دەخەنەلەم کۆبوونەوانەدا ئەندامانی تۆڕی پەیوەندی حکومی راو سەرنجی خۆیان 
الیەنە نێودەوڵەتی و ناوخۆییەکان بدرێتەوە و پابەندبوونی هەرێمی کوردستان بە پرەنسیپە نێودەوڵەتییەکان   ىوەاڵم

   .بۆ الیەنە پەیوەندیدارەکان روون بکرێتەوە رێککەوتننامە نێودەوڵەتییەکانو بنەماکانی حوکمڕانی و 

هەنگاوێکى ترە کە نووسینگەى  (2٠2٥-2٠21)هاوکات روون کردنەوەی پالنی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤ بۆ ساڵی 
نجومەنی وەزیرانەوە پەسەندکرا دا لە ئەەکە لەم دواییرێکخەر هەوڵەکانى چڕکردۆتەوە بۆ مەبەستى جێبەجێکردنى 

تاوەکو لە  ناوبراوتیکردنی جێبەجێکردن پالنی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان راسپێردراوە بۆ سەرپەرش و
نزیکەوە نەخشەڕێگا و میکانیزمی پالنى هەرێمى روون بکرێتەوە و بەشداری و رۆلی وەزارەتەکان و دام و دەزگا 

  حکومییەکان لە جێبەجێکردنی پالنەکە بخرێتە روو.

لە بەرێز دادوەر ساالر  کرد زینووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوا 2٠21/ 2/ 1رێککەوتی  •
سەر میکانیزمی کارکردنی بۆردی نیشتیمانی    عەبدولسەتار وەزیری دادی عێراقی. لە دیدارەکەدا تیشک خرایە

عێراقی و گفتوگۆ کرا لەبارەی ئەرکەکانی عێراق لە ڕێکەوتننامانە نێودەوڵەتیەکانی تایبەت بە مافی مرۆڤ، 
 ڵی هەرێم لە نوێنەرایەتی عێراق لە کۆنفرانسە نێودەوڵەتیەکان.بەرەوپێشبردنی پەیوەندییەکان، و ڕۆ

ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان بەشداربوو لە کۆبوونەوەی نێوان جەنابی سەرۆکی   2٠21/ 2/ 1رێککەوتی   •
دادوەر ساالر عەبدولسەتار، وەزیری دادی عێراق. لە دیدارەکەدا گفتوگۆ دەربارەی بەڕیز حکومەتی هەرێم و 
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ێدانی هەماهەنگیی و هاوکاری نێوان دەسەاڵتی دادوەری و دادگاکان و دەزگا پەیوەندیدارەکانی پەرەپ
 .کوردستان و حکومەتی فیدراڵی کراحکومەتی هەرێمی 

رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان بە یاوەری دادوەر ساالر عەبدولسەتار، وەزیری دادی   2٠21/ 2/ 1رێککەوتی   •
رێواس فایق سەرۆکی پەرلەمانی کوردستانی کرد. لە دیدارێکدا گفتوگۆ لەو بابەتانە   عێراق سەردانی خاتوو د.

کرا کە رەهەندی یاسایی هاوبەشیان هەیە لەسەر ئاستی ناوەخۆیی و نێودەوڵەتی لەگەڵ ئەوەش 
  .كەكان یەکێک بوو لە تەوەرە گرنگەکانی دیدارهشریعییەتە تەی بابە بارهئاڵوگۆڕكردنی بیروڕاكان لە

ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان بە ئامادەبوونی بەرێز دادوەر ساالر عەبدولسەتار  2٠21/ 2/ 2رێککەوتی  •
ێکخەری ڕاسپاردە ڕوەزیری دادی عێراقی سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی فراوانی تۆری زانیاری نووسینگەی 

ان لەبارەی کاراکردنی نێودەوڵەتییەکانی کرد کە جەخت کراوە لەسەر گرنگی ڕۆڵی هەرێمی کوردست
هەماهەنگی نێوان نووسینگەی ڕێکخەر و لیژنەی نیشتمانی نووسینەوەی راپۆرتە نێودەوڵەتییەکان و 

 حکومەتی هەرێم و حکومەتی فیدراڵی.  ى نێوانپێشکەش کردنی راپۆرتەکانی هاوبەش
فایق سەرۆکی پەرلەمانی ڕێواس  ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان سەردانی د. 2٠21/ 2/ 3رێککەوتی  •

هەرێمی کوردستانی کرد، هاوکات گفتوگۆ لەبارەی یاسا هاوبەشەکان و خستنەڕووی ئیلتیزاماتەکانی عێراق 
  و هەرێم بە پێی رێکەوتننامە نێودەوڵەتییەکان کرا.

کۆبوونەوەی لیژنەی هەماهەنگیگاری نیشتمانی بۆ  نووسینگەی رێکخەر بەشداری  2٠21/ 3/ 1٦رێککەوتی  •
ى کە بریت  روورایە  خ  چەند بابەتێک کرد.  لە وەزارەتی دەرەوەی عێراق   تیمی یونیتاد   اهەنگی کردن لەگەڵهەم
هەماهەنگی دام و دەزگاکانی حکومەتی    و ەرنجەکان لەسەر کارەکانی یونیتادتێبینی و س  خستنەرووی  لە  بوو

  ە داهاتوودا ئەنجام لە ماوەی رابردوودا و ئەو ستراتیژ و بەرنامە هاوبەشانەی کە ل  یونیتادهەرێم لەگەڵ تیمی  
 .رێتدەد

 (زین الدین مەولود)لە بەڕێز  کرد اسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازیڕێکخەری ڕ 2٠21/ 3/ 31رێککەوتی  •
، لە لە حکومەتى هەرێمى کوردستان بریکاری وەزیر و شاندی یاوەری لە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی

نێوان نووسینگەی رێکخەر و وەزارەتی ئەوقاف،  دیدارەکەدا گفتوگۆ کرا لەبارەی هاوکاری و هەماهەنگی
ئاڵوگۆڕ کردنى زانیارى لەگەڵ الیەنى نێودەوڵەتى سەبارەت بە دۆسیەى تاوانەکانى داعش و ناساندنى وەک 

 . نێودەوڵەتى و کۆمەڵکوژى و تاوانى تاوانى جینۆساید 
رێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی فراوانی تۆڕی   2٠21/ ٤/ 18 رێککەوتی •

یە زانیاری نووسینگەی کرد کە تایبەت بوو بە پالنی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤ، لە کۆبوونەوەکەدا تیشک خرا
کردنی پالنی هەرێمی ئامادەاڵی و  ڕبۆ مافەکانی مرۆڤ لە حکومەتی فیدسەر پەسەند کردنی پالنی نیشتمانی  

 بۆ مافەکانی مرۆڤ هاوتەریب لەگەڵ پالنی نیشتمانی. 
ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان بەشداری کرد لە دووەمین کۆبوونەوەی لیژنەی  2٠21/ ٤/ 22رێککەوتی  •

ومێنتكردن  بااڵی بە جینۆسایدكردنی تاوانەكانی تیرۆرستانی داعش، لە کۆبوونەوەکەدا ئەو كارانەی بۆ بە دۆكی
 و ئەرشیفكردنی بەڵگەكان بۆ بەجینۆساید ناساندنی تاوانەكە هەڵسەنگێنرا.
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ەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ ڕەحمان غەریب، بەرپرسی خڕێک  2٠21/ ٥/ 7رێککەوتی   •
ر  سەیە سەنتەری میتڕۆ بۆ داکۆکیکردن لە رۆژنامەنووسان ئەنجامدا. لە کۆبوونەوەکەدا تیشک خرا

میدیا، هەل و ئالەنگارییەکانی بەردەم سەربەخۆیی ، ی ڕۆژنامەوانی، سەربەخۆیی دادگاپەرەپێدانی ئازاد
 . ئازادی ڕادەربڕین

سەرپەرشتی کۆبوونەوەی دووەمی  ،نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان 2٠21/ ٥/ 23رێککەوتی  •
بە رەشنووسی پالنی   بوو تایبەت ئەم کۆبوونەوەیە ،کرد رێکخەرى ىزانیاری نووسینگە تۆڕی ئەندامانى 

بڕیار درا دوای دەوڵەمەند کردنی پالنەکە . هەرێمی بۆ پاراستنی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان
 بنێردرێتە سەرۆکایەتی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران بە مەبەستی پەسەند کردن و جێبەجێکردنی. 

 بە كی ڕاوێژكاری کردیەوهكان بەشداری كۆبوونە تییەوڵەنێوده دهری ڕاسپارڕێكخە 2٠21/ ٦/ 1٤رێککەوتی  •
 ئەم کۆبوونەوەیە لەگەڵ ،ڕێواس فایەق سەرۆکی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان سەرپەرشتی خاتوو د.

و  (یونیتاد)كانی داعش تاوانەكان لەكگرتووهیەوهتەی نەوهپسپۆڕان و مامۆستایانی زانكۆ و تیمی لێكۆڵینە
ن الیەكادیمی لەندین تێڕوانینی زانستی و ئە دا چە كەوه كۆبوونەچوو. لە ڕێوهمان بە رلەڕاوێژكارانی یاسایی پە

كانی تاوانە ند بەتمەیاسای دادگای تاوانكاریى تایبە پڕۆژه"ی بارهرمامۆستایانی زانكۆ و پسپۆڕانی یاسایی ده
 ڕوو. خرایە "رێمی كوردستانهەداعش لە

رێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان سەردانی بەرێز رێباز حەمالن یاریدەدەری سەرۆک   2٠21/ ٦/ 1٥رێککەوتی   •
و ھەماھەنگی بەتایبەت لە ئاستی  لە دیدارەکەدا کاری ھاوبەش .وەزیرانی هەرێمی کوردستانی کرد

نێودەوڵەتی و رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان باس کرا. ھاوکات گفتوگۆ کرا لەبارەی پەیوەندییەکانی حکومەتی  
ھەرێم لەگەڵ بەغدا و رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان و کونسوڵخانەکان و نەتەوەیەکگرتووەکان، بەتایبەت لە 

ڕۆڵی وەبەرھێنەری بیانی لە زیاتر ئاوەدانکردنەوەی کوردستان و بواری کەرتی تایبەت و وەبەرھێنان و 
 پێشکەوتنی ڕووی ئابوری و باشترکردنی دۆخی دارایی. 

ن بەڕێز اليەكاديمياى كوردى کرد و لەردانى ئەكان سەتييەوڵەنێوده رى ڕاسپاردهڕێكخە 2٠21/ 8/ 31رێککەوتی  •
كانى شەم بەرجەدا سەردانەم سەلە زى كوردى پێشوازى لێكراكاديميارۆكى ئەتتاح بۆتانى سە بدولفەعە د.
 .وەیەركراسەكاديمياى كوردى بەرشيفى ئە و ئە و كتێبخانە نامەڵگەبە

یەکان. لە ئکان پێشوازی کرد لە شاندێکی بەهاڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییە 2٠21/ ٩/ 3٠ رێککەوتی •
مێژووی باوەڕی بەهایی و پابەندبوونی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ سەر  دیدارەکەدا تیشک خرایە

  برەودان بە پێکەوەژیانی ئایینی.
یمن بەرپرسی دەستەی  ئەرێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان پێشوازی کرد لە بەڕێز حاکم    2٠21/ 1٠/ 12رۆژی   •

. لە دیدارەکەدا تیشک یانەسەرکردنلێکۆڵینەوە و کۆکردنەوەی بەڵگەکانی تاوانەکانی تیرۆریستان داعش و چار
سەر هەنگاوەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئەرشیف کردن و دیکیۆمێنتکردنی ئەو بەڵگانەی  خرایە

 دەشتی نەینەوا  ىدەربارەی تاوانەکانی تیرۆریستان داعش دەرهەق بە کوردانی ئێزیدی و پێکهاتەکانی تر
 . یفکراوە و ئەرش دستانەوە کۆکراونەتەوەلەالیەن حکومەتی هەرێمی کورئەنجامدراوە و 
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  بۆ مافەکانى مرۆڤ  هەرێمى و دام و دەزگاکانى حکومەتى هەرێم لەسەر پالنى وەزارەت سەردانى

٢٠٢٥-٢٠٢١ 

بە بڕیارى  (2٠2٥-2٠21پالنى هەرێمى بۆ مافەکانى مرۆڤ لە هەرێمى کوردستان )دواى پەسەند کردنى رەشنووسى 
. نووسینگەی رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان راسپێردرا بۆ 2٠22/ ٩/ 1٥لە رۆژى  (112) ژمارە ئەنجومەنى وەزیران 

داڕشتنى جێبەجێکردن و هەماهەنگیکردن لەگەڵ وەزارەت، دام و دەزگا، دەستە و فەرمانگەکانى حکومەتى هەرێم و 
 الیەنە پەیوەندیدارەکان.

تاکو رێکەوتى  2٠21/ 1٠/ 2٠لە رێکەوتى  بۆ ناساندنی ئەم پالنە هەروەها ،بۆ مەبەستى جێبەجێکردنى بڕیارى سەرەوە
، نووسینگەى رێکخەر هەستا بە سەردانى کردنى وەزارەت و دام و دەزگاکانى حکومەتى هەرێم، مەبەست لەم 2٠21/ 11/ 1٦

ەوە و کۆبوونەوانە ئەوەبوو تاکو لە نزیکەوە نەخشە ڕێگا و میکانیزمی جێبەجێکردنی پالنى هەرێمى روون بکەین
 :بەشداری و رۆلی وەزارەت و دام و دەزگاکانى حکومەتى هەرێم لە جێبەجێکردنی پالنەکە بخەینە روو

 2٠21/ 1٠/ 2٠چوارشەممە رێکەوتى رۆژى  وەزارەتى کار و کاروبارى کۆمەاڵیەتى •
 2٠21/ 1٠/ 2٠وەزارەتى تەندروستى رۆژى چوارشەممە رێکەوتى  •
 2٠21/ 1٠/ 2٠ئەنفالکراوان رۆژى چوارشەممە رێکەوتى وەزارەتى کاروبارى شەهیدان و  •
 2٠21/ 1٠/ 2٤وەزارەتى پێشمەرگە رۆژى یەکشەممە رێکەوتى  •
 2٠21/ 1٠/ 2٤وەزارەتى داد رۆژى یەکشەممە رێکەوتى  •
 2٠21/ 1٠/ 2٥وەزارەتى دارایى رۆژى دووشەممە رێکەوتى  •
 2٠21/ 1٠/ 2٥وەزارەتى رۆشنبیرى رۆژى دووشەممە رێکەوتى  •
 2٠21/ 1٠/ 2٥رگانى رۆژى دووشەممە رێکەوتى وەزارەتى باز •
 2٠21/ 1٠/ 27فەرمانگەى رێکخراوە ناحکومییەکان رۆژى چوارشەممە رێکەوتى  •
 2٠21/ 1٠/ 27دەستەى وەبەرهێنان رۆژى چوارشەممە رێکەوتى  •
 2٠21/ 1٠/ 27ئەنجومەنى دادوەرى رۆژى چوارشەممە رێکەوتى  •
 2٠21/ 11/ 1دەستەى ژینگە رۆژى چوارشەممە رێکەوتى  •
 2٠21/ 11/ 1ەزارەتى پالندانان رۆژى چوارشەممە رێکەوتى و •
 2٠21/ 11/ 1ئەنجومەنى بااڵى خانمان رۆژى چوارشەممە رێکەوتى  •
 2٠21/ 11/ 2دەزگاى مین رۆژى چوارشەممە رێکەوتى  •
 2٠21/ 11/ 2وەزارەتى کشتوکاڵ رۆژى چوارشەممە رێکەوتى  •
 2٠21/ 11/ ٤دەستەى دەستپاکى رۆژى پێنج شەممە رێکەوتى  •
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 2٠21/ 11/ ٤ەتی گواستنەوە و گەیاندن رۆژى پێنج شەممە رێکەوتى وەزار •
 2٠21/ 11/ 7شەممە رێکەوتى یەکرۆژى  کارەباوەزارەتی  •
 2٠21/ 11/ 8شەممە رێکەوتى دوورۆژى  ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنوەزارەتی  •
 2٠21/ 11/ ٩ شەممە رێکەوتىدوورۆژى  یاپرسڕو  بژاردنەڵه  ۆیخە ربەس یاڵبا ینیۆمسۆک •
 2٠21/ 11/ ٩شەممە رێکەوتى دوورۆژى وەزارەتى پەروەردە  •
 2٠21/ 11/ 1٦شەممە رێکەوتى سێرۆژى ە وەرەد کانىییەندەوەیپ ىەرمانگەف •

رێکخەر بە مەبەستی ناساندنی پالنی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤ سەردانی وەزارەتی   2٠21/ 1٠/ 2٠رێککەوتی  •
لە نزیکەوە پالن و نەخشەڕێگا و میکانیزمی جێبەجێکردنی ئەم   کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی کرد، بۆ ئەوەی

  اتە تەوە، هەروەها چۆنێتی بەشداری و رۆلی وەزارەتی ناوبراو لە جێبەجێکردنی پالنەکە بخاپالنە روون بک
  روو.

ێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان بە مەبەستی ناساندنی پالنی هەرێمی بۆ ڕ 2٠21/ 1٠/ 2٠رێککەوتی  •
سەر میکانیزمی  یە لە کۆبوونەوەکەدا تیشک خرا. سەردانی وەزارەتی تەندروستی کردمافەکانی مرۆڤ 

 و چۆنێتی بەشداری لە جێبەجێکردنی پالنەکە وەزارەتی تەندروستیی ڵجێبەجێکردنی پالنەکە بۆ ئەوەی رۆ
 .بخەینە روو

ێکخەر بە مەبەستی ناساندنی پالنی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤ ڕنووسینگەی  2٠21 / 1٠/ 2٠رێککەوتی  •
سەردانی وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوانی کرد، بۆ ئەوەی لە نزیکەوە پالن و نەخشەڕێگا و میکانیزمی 

لە  وەزارەتی ناوبرای ڵ، هەروەها چۆنێتی بەشداری و رۆرێتەوەە روون بکجێبەجێکردنی ئەم پالن
 روو. خرێتەجێبەجێکردنی پالنەکە ب

سەردانی وەزارەتی   ێکخەرڕبۆ مەبەستى ناساندنی پالن هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤ،  2٠21/ 1٠/ 2٤رێککەوتى  •
بەڕێزان سەربەست لەزگین بریکاری وەزارەت و جەمال  و لەالیەن بەڕێز وەزیرى پێشمەرگە و    پێشمەرگەی کرد

و جەبار یاوەر  رگەمال جێگری سوپا ساالری پێشمەئیمنكی سوپاساالری پێشمەرگە و لیوا قارەمان شێخ كە
یکەوە نەخشە ڕێگا نز  تا لە. مەبەست لەم کۆبوونەوەیە پێشوازى کرا ئەمینداری گشتیی وەزارەتی پێشمەرگە

و میکانیزمی جێبەجێکردنی پالنى هەرێمى روون بکرێتەوە و بەشداری و رۆلی وەزارەتى پێشمەرگە لە 
 جێبەجێکردنی پالنەکە بخرێتە روو.

بۆ مەبەستى ناساندنی ئەم پالنی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤ، ڕێکخەری ڕاسپاردە  2٠21/ 1٠/ 2٤رێککەوتى  •
لە نزیکەوە نەخشەڕێگا و میکانیزمی   زارەتی دادی کرد، بۆ ئەوەىنێودەوڵەتییەکان سەردانی وە

جێبەجێکردنی پالنى هەرێمى روون بکاتەوە و بەشداری و رۆلی وەزارەتى داد لە جێبەجێکردنی پالنەکە بخاتە 
 ڕوو. 

ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان سەردانی وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی  2٠21/ 1٠/ ٥۲رێککەوتی  •
ەتی هەرێمی کوردستانی کرد بۆ ئەوەی لە نزیکەوە پالن و نەخشەڕێگا و میکانیزمی جێبەجێکردنی  حکوم
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روون بکاتەوە، هەروەها چۆنێتی بەشداری و رۆڵی وەزارەتی بازرگانی و  ی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤپالن
پیشەسازی لە جێبەجێکردنی پالنەکە بخاتە ڕوو بەتایبەتی لە بابەتی پاراستنی مافە ئابووری و  

 کۆمەاڵیەتییەکان و دابینکردنی ئاسایشی خۆراک و چەندین بابەتی دیکە.
دەوڵەتییەکان سەردانی بەڕێز محمد حەمە سەعید وەزیری ڕێکخەری ڕاسپاردە نێو 2٠21/ 1٠/ 2٥رێککەوتى  •

رۆشنبیری و الوانی حکومەتی هەرێمی کوردستانی کرد. لە دیدارێکدا ژمارەیەک لە بەڕێوەبەرانی گشتی  
و گرنگی باڵوکردنەوەی  پالنی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤ  وەزارەت ئامادەبوون، باس کرا لە بایەخی بوونی

وەزارەتی رۆشنبیری و الوانی ئەرکێکی زۆری دەکەوێتە سەر شان بەتایبەتی  ،ڵگادام کەلتوورە لە کۆمەئە
مافەکانی پێکهاتەکان، ئازادی رادەربڕین، پاراستنی رۆژنامەنووسان، پاراستنی مافەکانی مندااڵن و ئافرەتان،  

نی ژینگە، پاراست، مافەکانی کەم ئەندامان و خاوەن پێداویستی تایبەت، نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان
 پاراستنی کەلتور، باڵوکردنەوەی کەلتووری مافەکانی مرۆڤ وچەندین بابەتی دیکە.

ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان سەردانی بەڕێز ئاوات جەناب نوری وەزیری  2٠21/ 1٠/ 2٥رێککەوتی  •
ی هەرێمی ئەم پالندارایی و ئابوری كرد بۆ ئەوەی لە نزیکەوە پالن و نەخشەڕێگا و میکانیزمی جێبەجێکردنی  

روون بکاتەوە، هەروەها چۆنێتی بەشداری و رۆڵی وەزارەتی دارایی و ئابوری لە  بۆ مافەکانی مرۆڤ
 جێبەجێکردنی پالنەکە بخرێتەروو.

ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان سەردانی بەڕێز دادوەر عەبدولجەبار عەزیز  2٠21/ 1٠/ 27رێککەوتی  •
حەسەن سەرۆکی ئەنجومەنی دادوەری هەرێمی کورستانی کرد بە مەبەستی ناساندنی پالنی هەرێمی بۆ  

ڵی ئەنجومەنی  مافەکانی مرۆڤ، هاوکات لە نزیکەوە میکانیزمی جێبەجێکردنی پالنەکە و بەشداری و رۆ
  .خرایەروودادوەری 

بۆ مەبەستی ناساندنی پالنی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤ، ڕێکخەری ڕاسپاردە  2٠21/ 1٠/ 27رێککەوتی  •
نێودەوڵەتییەکان سەردانی بەڕێز محمد شکری سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی کرد کە تێیدا لە نزیکەوە 

رۆڵی دەستەی  و گفتوگۆی لێوەکرا و بەشداری مرۆڤ بۆ مافەکانی میکانیزمی جێبەجێکردنی پالنی هەرێمی
  وەبەرهێنان لە جێبەجێ کردنی پالنەکە خرایەروو.

بۆ مەبەستی ناساندنی پالنی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤ، ڕێکخەری ڕاسپاردە  2٠21/ 1٠/ 27رێککەوتی  •
ناحکومییەکان کرد، نێودەوڵەتییەکان سەردانی بەڕێز بارزان ئەکرەم مەنتک سەرۆکی فەرمانگەی رێکخراوە 

و بەشداری و رۆڵی فەرمانگەی   هەرێمی  لە سەردانەکەدا گفتوگۆ کرا لە بارەی میکانیزمی جێبەجێکردنی پالنی
   رێکخراوە ناحکومییەکان کە جێبەجێکردنی پالنەکە خرایەروو.

 یگرنگەر سرایە خ شکیتلە دیدارەکەدا،  کرد. یپالن دانان  یتەزارەو یردانەس ڕێکخەر 2٠21/ 11/ 1 وتىکەکێر •
  و ەو ئ ەکەپالن یکردنێجەبێج ەپالن دانان ل تىەزارەو ۆڵیو ر یشدارەب و ی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤپالن

  ندامان، ەئ مەک یکانەماف یتەبیتاەب ەیەه ەوەناوبراو  یتەزارەو ەب انییندەوەیپ ۆوخەراست ەیبواران
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و  کارانێکر یماف ،یتیەەاڵمۆو ک یندروستەت یرەبەستەد ت،یەکڵمو یماف ران،ەنابەو پ ەئاوار یدانیتەارمی
 .ەکید یت ەباب نیندەچ

 شکیت، کدارێدارید ەل کرد. ەینگیژ یپاراستن و چاککردن ەیستەد یردانەس ڕێکخەر 2٠21/ 11/ 1 یوتەکێکر •
 ەل ەنگیژ یپاراستن و چاککردن ەیستەد ۆڵیو ر ی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤپالن  یگرنگرایە سەر خ
 ی کردن موارەه یتەبیتاەب ەیەه ەوەنگیژ ەب انییندەوەیپ ۆوخەراست ەیبواران وەو ئ ەکەپالن یکردنێجەبێج
 ی کانەژۆپر ەل ەنگیژ یپاراستن یکردن چاوەر کان،ییەهراوەژ ەگاز ەیوەمکردنەک ،ەنگیژ یپاراستن یاسای
 ە.کید یت ەباب نیندە و چ ییوزاەس ەیناوچ یادکردنیز یگرنگ نان،ێرهەبەو

  کرد.   یخانمان  یكاروبار  یاڵ با  ینە نجومەئ  یردانەس  ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان  2٠21/ 11/ 1  رێککەوتی •
  ی نە نجومەئ ۆڵیو ر یشدارەو ب ی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆڤپالن یگرنگرایە سەر خ شکیت کداێدارید ەل

  ی نە نجومەئ ەب انییندەوەیپ ۆوخەراست ەیبواران وەو ئ ەکەپالن یکردنێجەبێ ج ەخانمان ل یكاروبار یاڵبا
 ن،اڵمندا ت،ەبیتا یستیداوێپ نەو خاو ندامەئ مەک تان،ەئافر یکانەماف یتەبیتاەب ەیەه ەوە ناوبراو

 .ەکید یتە باب نیندەو چ رانەنابەو پ ەئاوار یدانیتەارمی
  ۆ کرد ب ینیم یکاروبار یگش یزگاەد یردانەس ێودەوڵەتییەکانن ەراسپاردڕێکخەر  2٠21/ ۱۱/ 2 یوتکەکێر •

 یزگاەد  ۆڵیو رپالنەکە    یکردنێجەبێج  یزمیکانیم  ۆڤ. لە دیدارێکدا،مر  یکانەماف  ۆب  یمێرەه  یپالن  یناساندن
 ەی وەو پاککردن ەوەبووکردنەرەق ن،یم  انیوقوربان  ندامان،ەئ  مەک یماف یپاراستن ی تەباب  ەل یتەبیتاەب  ناوبراو

 .ە روونکرایەوەنگیژ یپاراستن و ندراونیچ  نیم ەب ەیانیوەز وەئ
 ەرچاوەو س ڵکشتوکا یتەزارەو یردانەسڕێکخەرى راسپاردە نێودەوڵەتییەکان  2٠21/ ۱۱/ 2 یوتکەکێر •

  ی زمیکانیم ەیوەو روونکردن ۆڤمر یکانەماف ۆب یمێرەه یپالنلە کۆبوونەوەکەدا، کرد.  یکانییەئاو
 یتەباب ەل یتەبیتاەب ەکەپالن یکردنێجەبێج ەل ناوبراو یتەزارەو ۆڵیو ر یشدارەبو  ،ەکەپالن یکردنێجەبێج

 روو. ە خرایەنگیژ یپاراستن و راکۆخ یشیئاسا ینکردنیو داب کانییەتیەەاڵم ۆو ک یئابوور ەماف یپاراستن
لە کۆبوونەوەکەدا،   کرد.  یاندنەیو گ  ەوەگواستن  یتە زارەو  یردانەس، نووسینگەی ڕێکخەر  2٠21/ 11/ ٤  یوترێککە •

  ۆڵی و ر یشدارەبو  ،ەکەپالن یکردن ێجەبێج یزمی کانیم ەیوەو روونکردن ۆڤمر یکانەماف ۆب یمێرەه یپالن
 .روو خرایە ەکەپالن یکردنێجەبێج ەل ناوبراو یتەزارەو

 ەل. کرد هەرێمی یستپاک ەد ەیستەد رێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان سەردانی 2٠21/ 11/ ٤ یوتێککەر •
 ەل یستپاکەد ەیستە د ۆڵیو ر ۆڤمر یکانەماف ۆب یمێرەه یپالن یگرنگ رایە سەرخ شکیت اەدکەدارید

 ەیەه  ەوەڵییەندەگ  یشتنێهەو ن  تیەفافەش  ەب  انییندەوەیپ  ۆوخەراست  ەیبواران  وەو ئ  ەکەپالن  یکردنێجەبێج
 یچاکساز ەیژڕۆپ یکردنێجەبێو ج ەوەبوار مەل مێرەه یتەحکوم یکانەوتەستکەد یووەڕخستن یتەبیتاەب
 ە.کردووێپیستەد مێرەه یت ە حکوم یمۆیەن ەینیکاب ەک
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  ی ست ەبەم ۆکرد ب ی باەکار یتە زارەو یردانەس ێودەوڵەتییەکانن ەراسپاردرێکخەر  2٠21/ 11/ 7 یوتکەکێر •
هاوکات،   .ەکەپالن  یکردنێجەبێج  ەناوبراو ل  یتەزارەو  یشدارەو ب  ی بۆ مافەکانی مرۆڤمێرەه  یپالن  یناساندن

 کان،ییەتڵەوەودێن  ەرەوێپ  ێیپەب  نانێمهەرهەب  با،ەکار  یکانەرێکاتژم  یکردن  ادیز  ەل  باەکار  یتەزارەو  یکانڵەوەه
 ەی داریئ ەیوەرەد یکانییەکوردستان ەناوچ ەل باەکار یزوەت ینکردنیداب نان،ێمهەرهەب ەل ەنگیژ یپاراستن

 . ی تڵەوەودێن یئاست رەسەل تێبەد ینێرەئ ەیوەنگدانەو ر نگنیگر ینگاوەه کان،ەئاوار یمپەو ک مێرەه
و  ەوەدانکردنەئاو تى ەزارەو ردانىەس ێودەوڵەتییەکانن ەراسپارد ىڕێکخەر 2٠21/ 11/ 8 وتىکەکێر •

 ى ەوەئ ۆ، ب2٠2٥-2٠21 مىێرەپالنى ه رەسەکردن بوو ل ۆگفتوگ ەردانەس مەل ستەبەکرد. می کردنێجەشتین
 ەب تەبیات کانەراسپارد کردنىێجەبێج کانىەناغ ۆو ق زمیکانیو م مىێرەپالنى ه ەل ناوبراو تىەزارەو لىۆر
 روو.  خرێتەب تەزارەو

ۆ کۆبوونەوەیەکی خ ە ناو یتەزارەو یوانید ەلڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان  2٠21/ 11/ 8 وتىکەکێر •
، مەبەست لە کۆبوونەوەکە تادیونی  ئەرشیفکردن و بەئەلیکترۆنیکردن لە تیمى  بەشىی  بوون ەئاماد  ەبئەنجامدا  

 یکانەتاوان ەب تەبیتا یکانییەاریو داتا و زان ەگەڵ ب یکردنیفرشەئ یزمیکانیم ەب ەوەداچوونێپبریتیبوو لە 
 داعش.

 بژاردنەڵه  ۆیخەربەس   یاڵبا  ینیۆمسۆک  ردانىەس ێودەوڵەتییەکانن  ەراسپارد  ىڕێکخەر  2٠21/ 11/ ٩  وتىکەکێر •
، 2٠2٥-2٠21 ۆڤ مر کانىەماف مىێرەپالنى ه رەسەل اکر ۆگفتوگ لە کۆبوونەوەکەداکرد.  ێمیرەه یاپرسڕو 

 کانەراسپارد کردنىێجەبێج کانىەناغ ۆو ق  زمیکانیو م مىێرەپالنى ه ەلناوبراو  ینیۆمسۆک ىۆڵرهاوکات 
 روو. رایەخ اڵبا ینیۆمسۆک ەب تەبیتا

لە کرد.  ەیردەروەپ تىەزارەو ردانىەس ێودەوڵەتییەکانن ەراسپارد ىڕێکخەر 2٠21/ 11/ ٩ وتىەکێکر •
 نابراو  تى ەزارەو لىۆر هاوکات، 2٠2٥-2٠21 ۆڤمر کانىەماف مىێرەپالنى ه رەسەل اکر ۆگفتوگکۆبوونەوەکەدا 

 روو. رایەخ تەزارەو ەب تەبیتا کانەراسپارد کردنىێجەبێج کانىەناغ ۆو ق زمیکانیو م مىێرەپالنى ه ەل
و دام و  تەزارەو انىرەنێنو ەیوەبوونۆک مەکیەڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان  ٢٠٢١/ ١١/ ١٧رێککەوتی  •

  ی کردنێجەبێج ۆبکۆبوونەوەکە  ئەنجامدا، رانیزەو  ین ەنجومەئ یتیەکاۆرەسلە  مێرەه یت ەحکوم یزگاکانەد
  ی ت ەحکوم  یکانەستەو د  ەرمانگەو ف  تەزارەگشت و  یرەنێنو  یبوونەئاماد  ەب  ۆڤمر  یکانەماف  یمێرەه  یپالن

 . چوو ەوەڕێب ینەدەم یگاەڵمۆک یکانەکخراوێو ر ینامیۆ یرەنێوو ن مێرەه
 یپارێزگاری دهۆک ،سەردانی دکتۆر عەلی تەتەر ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان ٢٠٢١/ ١١/ ٢٤رێککەوتی  •

هاوکات، گرنگی هەماهەنگی لەگەڵ  ڤ.ناساندنی پالنی هەرێمی بۆ مافەکانی مرۆ بەمەبەستیکرد 
بۆ بەردەوامیدان بەپڕۆسەی   باسکرا  لە دهۆک  (یونیتاد  )نووسینگەکانی تیمی لێپێچینەوە لە تاوانەکانی داعش  

 .ردنی بەڵگەکانهاوبەشیکردنی زانیاری و ئەرشیفک
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 یپالن رەسەل کانییەمنەئ زگاەد یرانەنێنو ەڵگەل کەیەوەبوونۆک ٢٠٢١/ ١٢/ ٧رۆژى سێشەممە رێکەوتى  •
  ە خان یبردنەوەڕێب کان،ەرکارەب ییەنماێو ر اسای رەسەخست شکمانیت ،ئەنجامدرا ۆڤمر یکانەماف ۆب یمێرەه

 . اساکانی رەسەل یلل یم یاریشۆو ه رانەفسەئ ینانێاهڕ کان،ییەچاکساز

 :و وۆرکشۆپ راهێنانخولى 

کۆمەڵگای رێکخراوەکانى بۆ  و خولى راهێنان دەکەینچەندین وۆرکشۆپ  سازدان و رێکخستنىلەم بەشەدا، باس لە 
ى راسپاردە نووسینگەی ڕێکخەرو  نێودەوڵەتییەکان رێکخراوە کە بە هاوکارى ىحکوم کانىمەدەنی و دام و دەزگا

 نێودەوڵەتییەکان ئەنجام دراوە. 

حکومی و چاالکوانی کۆمەڵگەی مەدەنی   نى فەرمانبەرانىوۆرکشۆپێک بۆ مەشقپێکرد 2٠21/ 1/ 2٥رێککەوتی  •
نووسینگەی ڕێکخەری  . ئەم وۆرکشۆپەمامەڵە کردن لەگەڵ پرسەکانی مافی مرۆڤ چۆنێتى سەبارەت بە

 ئەنجامدرا.  ەزارەتی دادی عێراقو لەگەڵبە هاوبەشی ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان 
سیمینارێک کە لەالیەن نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان بەشداری کرد لە    2٠21/ 1/ 2٦رێککەوتی   •

سەر پابەندبوونی حکومەتی هەرێم یە تیشک خرا سیمینارەکەدا لە رتالند ئەاڵینسەوە ڕێکخرابوو.اڕێکخراوی ه
 .راگەیاندنبە بەها دیموکراتییەکان بە تایبەت ئازادی ڕادەربڕین و 

اسپاردە نێودەوڵەتییەکان ڕێکخەری ڕ هەرێمی کوردستان بەڕێز بە نوێنەرایەتی حکومەتی 2٠21/ 2/ ٦رێککەوتی  •
قوربانی برا و خوشکانی ئێزیدی بۆ زێدی خۆیان لە گوندی   1٠٤  گێڕانەوەی ڕوفاتی   بەشداریی کرد لە مەراسیمی

بە خێزانی قوربانییان گەیاند.  ی کۆجۆ، لە وتارێکدا ساڵو و هاوخەمی و پشتیوانی جەنابی سەرۆک وەزیران
هەروەها، ئاماژە درا بە ڕۆڵی پێشمەرگە و سەرۆک بارزانی لە ڕزگارکردنی شەنگال، جەخت لەوە کراوە کە تیرور 

 نی هاوبەشی مرۆڤایەتییە و دەبێت بە هەوڵی هەمەالیەنە ڕەگ و ڕیشەی دەربێت. دوژم
بە نوێنەرایەتی حكومەتی ھەرێم    و شاندێکى حکومى  رێكخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەكان  2٠21/ ٥/ ٦رێککەوتی   •

  شارى  لە لەپرێس كونفرانسێك ، کەتمانی بۆ مافەكانی مرۆڤ لە عێراقشیلە ڕاگەیاندنی پالنی ن نبەشداربوو
رێکخەرى  .پالنەکە راگەیەندرا بەڕێز دادوەر ساالر عبدالستار وەزیری دادی حكومەتی فیدڕاڵ لەالیەنسلێمانی 

ى ھەنگاوەكان و بەرنامە و ستراتیژی كابینەی نۆیەمی حكومەتی ھەرێمبە  راسپاردە نێودەوڵەتییەکان ئاماژە
 تەندروست و سەروەرى یاسا و شەفافیەت.یوەندیدارەكان لە حكومڕانی دەزگا پە و بۆ بەھێزكردنی دام کرد

سمی راگەیاندنی رێكخراوى ڕێوره شداری کرد لەڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان بە 2٠21/ 7/ ٤رێککەوتی  •
یامنێران و پەسەر گرنگی ڕۆڵی یە تیشک خرا دا كەسمەڕێورهپێدان. لە شەیامنێران بۆ ماف و گە پە

ناوی سانێك كەبە بەجۆرێک دەرفەت نەدرێت  بن،یانكەتی پیشەرپرسیاریەئاست بە نووسان لەڕۆژنامە 
 . بەکاربهێنن انپەیامنێران بۆ مەبەست و مەرامی تایبەتی خۆی
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بەشداربوو لە ڕێوڕەسمی دەستپێکردنی ڕاهێنانی    ێودەوڵەتییەکانن  ەراسپارد  ىرێکخەر  2٠21/ 8/ 2٤رێککەوتی  لە   •
شێواز   ، لەم راهێنانەداکرادەدادوەری، کە لەالیەن کۆنسۆڵگەری بەڕیتانیا و ڕێکخراوی ئۆکسیۆمەوە سەرپەرشتی  

  .ڕووخرایەلە بواری یاسادانان بۆ بەشداربووان   ىنوێ ێکىتێگەیشتن و
ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان گوتاری دەستپێکی وۆرکشۆپی ئازادی ڕادەربڕینی   2٠21/ ٩/ 21رێککەوتی  لە   •

ى راسپاردە نێودەوڵەتییەکان و نێردەى نووسینگەی ڕێکخەر لەالیەنئەم وۆرکشۆپە ، پێشکێش کرد
نوێنەرانی دام و  ۆپەلەم وۆرکش .رێکخرابوو بەهاوبەشى (یۆنامی)نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ هاریکارى عێراق 

رێکخراوەکانى کۆمەڵگەى مەدەنى و دەزگاکانى راگەیاندن بەشدار بوون و گفتوگۆ کرا لەسەر دەزگا حکومی و 
 . ئازادی ڕادەربڕینبەردەم ئاستەنگەکانى 

ڕۆژی نەتەوەیی کۆماری چیک،   کرد لە ساڵ  ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان بەشداری  2٠21/ ٩/ 2٩رێککەوتی   •
 کە بەردەوام هاوکاری هەرێم بوونە لە بواری ڕۆشنبیری، شوێنەوار، تەندروستی، و هونەری و بوارەکانی تر.  

ڕێکخراوی   ێکی ئۆنالینیەوڵەتییەکان بەشداری لە کۆنفرانسرێکخەری ڕاسپاردە نێود 2٠21/ 1٠/ 2٦رێککەوتی  •
و پێشکێشکردنى ،  ییەکانچاکسازتایبەت بوو بە بوارى گرتووخانە    کرد، کۆنفرانسەکە  خاچی سووری نێودەوڵەتی

ى نێودەوڵەتى  بە ڕۆڵی مرۆیی خاچی سوور ىئاماژەهەروەها  ،دەستپێکێکی لە کۆنفرانەسەکەدا ووتەیەک لە
  .تەوەرى سەرەکى گفتوگۆکان بوو انیانی ماددە ھۆشبەرقوربکرد و 

پاو،  یکخراوێر ەڵگەل  ینگەماهەه ەب کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخێر ەینگینووس 2٠21/ 11/ 23 یوتکەکێر •
  م ە ئ .ارنجامدەکوردستان ئ یمێرەه یپالن یکردن ێجەبێج ینگ ەماهەه ۆڕیت یندامانەئ ۆب  ێکپۆرکشۆو
  شک یت  یورد  ەو ب  یتڵەوەودێن  ینیەال  ۆب  یمێرەه  یپالن  یمەکیە  یرتۆراپ  یکردنەئاماد  ەبوو ب  تەبیتا  ەپۆشرکۆو

 ەوە. انێیپ تێب ندەپاب ەستیوێپ راقێع  ەک ەیراسپاردان وەو ئ کانییەتڵەوەودێن ەوتننامەککێر رەس یەخرا
  ی شتمانین یکارىنگەماهە ه ەیژنینوێنەرایەتی لبە رێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان  2٠21/ 11/ 2٥رێککەوتی  •

(NCC) ی میراسەم نیمەدوو ئیڤینتێک کە تایبەت بوو بە ەل، بەشدارى کرد کوردستان یمێرەه یتەو حکوم  
 ی کانەتاوان  ەل  ەوەنیچێپێل  یمیت  نیەالەل  و ئەم ئیڤێنتە  ۆجۆک  یگوند  ەل  انیقوربان  (ڕوفاتی)  ەیپاشماو  ەیوەانێڕگ

   .بووکخراڕێ (تادیونی)داعش 
کوشتن و  " ەیربارەد کێڵێپانلە کرد  یشدارەبرێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان  2٠21/ 11/ 2٩رێککەوتی  •

 ەب ودانەبر سەرەلکرا  ختەج هاەروەه ،کانییەروونەد ەفشار ە لەگەڵمۆک یکانەتاک و پاراستنى ،"کوشتنۆخ
 یمێرەه یکردنێپیشدارەب ۆب  یتڵەوەودێ ن یزمیکانیم ،یرەندێج یکسانیە یکانەپینسە و پر ئافرەتان یتواناکان

 .کانەداریندەوەیپ ییەتڵەوەودێن ەندەبۆڕک ەکوردستان ل
هاوواڵتی ئێزیدی کە بە    ٤1هێنانەوەی ڕوفاتی    بەشداریمان کرد لە مەراسیمى  2٠21/ 12/ ٩رۆژى پێنجشەممە رێکەوتى   •

لەم  وتارى جەنابی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستانمان هەروەها   دەستی تیرۆریستانی داعش کۆمەڵکوژکرابوون،
پێشکێشکرد. هەڵدانەوەی گۆڕە بەکۆمەڵەکان بەردەوامە و هەوڵەکان چڕکراونەتەوە بۆ دادگاییکردنی داعش  مەراسیمەدا 

 .شنایی تاوانە نێودەوڵەتییەکانلەژێر ڕۆ 
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  : کۆنگرەی رۆژنامەوانی

ە بە گشتی لە کۆنگر، ن کۆنگرەی رۆژنامەوانی رێکخستووەچەندی ،نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان
 ،الیەنەکانو  دەستە ،رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان ى و سەرنجى الیەنى دەولى،تێبین روونکردنەوە،رۆژنامەوانییەکاندا 

ا راستی و دروستی بابەتەکان لە کۆنگرە رۆژنامەوانەکاند راوەد هەوڵ .هەرێم کراوەحکومەتى ئاراستەی کە دراوەتەوە 
  بەو الیەنانەی کە نیگەرانیان دەربڕیووە. رێتروو و بەرچاوڕوونی بدرێتەبخ

  . نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی ئەنجامدا  2٠21/ ٦/ 8رێککەوتی  •
رێکخەری راسپاردە  ئامادەى کۆنگرە رۆژنامەوانییەکە بوون.  ئێننوێنەرانی دیبلۆماسی، ڕێکخراوەکان، یو

نێودەوڵەتییەکان تیشکی خستەسەر شرۆڤەکردنی ناوەڕۆکی ڕاپۆرتە نێودەوڵەتییەکانی پەیوەست بە هەرێم، 
لەوانەش ڕاپۆرتەکانی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لەسەر مافی مرۆڤ ئازادییە ئایینیەکان، و چەند ڕاپۆرتێکی  

 تری پەیوەندیدار.
 دکتۆر جووتیار عادل بەڕێز هاوبەشی لەگەڵبە سپاردە نێودەوڵەتییەکان ڕێکخەری ڕا 2٠21/ 7/ 2٦رێککەوتی  •

کە هەرێمی کوردستان  ەرایەولەوە ک جەختئەنجامدا. کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی ، ی هەرێمحکومەتوتەبێژی 
لەسەر هاوێشتووە نەتەوەیەکگرتووەکان  و ئەنجوومەنی ئاسایش ،یونیتادتیمى هەنگاوی زۆر باشی لەگەڵ 

  بۆ  پرسی بە جینۆساید ناساندنی تاوانەکانی داعش. هاوکات، ئاماژە درا بە ڕۆڵی لیژنەی بااڵی بە جینۆساید
ناساندنی تاوانەکانی داعش و پەرلەمان و دامەزراوەکانی تر لە داڕشتنی پڕۆژە یاسای دادگاییکردنی داعش 

  نێودەوڵەتییەکان. پێوەرەلەژێر ڕۆشنایی 
ەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان دیمانەیەکی ئەنجامدا لەگەڵ کەناڵی رووداو ڕێکخ 2٠21/ ٩/ 22رێککەوتی  •

ى  لێکۆڵینەوەکۆکردنەوە و سەبارەت بە درێژکردنەوەی ماوەی کارکردنی تیمی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ 
تیشک   ، لەم چاوپێکەوتنەداتیلەالیەن ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵە ،لە عێراق (یونیتاد)تاوانەکانی داعش 

یونیتاد بۆ ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەی پێویست تیمى لەگەڵ  ی هەرێمهەنگاو و هەماهەنگی حکومەترایە سەر خ
 .گایی کردنی تاوانباران لە دادگای ناوخۆیی و قەرەبووکردنەوەی کەسوکاری قوربانیاندبە مەبەستی دا

پەخشى گشتى  (PBS)کەناڵى  ەڵگەل دیمانەیەکى کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ 2٠21/ 11/ 22 یوتەککێر •
 ندا، ۆڵەو پ  ایالروسێب  وانێن  یسنوور  ۆب  انیتاڵهاو  یچکردنۆک  ەیاردید  دیمانەکە تایبەت بوو بە  ،نجامداەئ  ئەمریکا

 .  یان لەم رووداوانەقاچاغچ یستەد یقوربان ەتەبوون رانەچبۆو ک یەهانیج ەى کۆچ دیاردەکىاردید
  وان ێن  یسنوور  ۆب  چکردنۆک  یشاوێل  ەب  تەبارەس  (وزین  کسێنۆف)کەناڵى    ۆب  سەرنجێک  ندەچ  ەىوەروونکردن  ەل •

  ە تەبوون رانەچبۆو ک ییەهانیج یکێرانەیق ستاێئ چکردنۆک ەک دەوەکر ەوەل مانختەج ندا،ۆڵەو پ ایالروسێب
 .کانیەو قاچاغچ یاسیس  یو بازرگانان ەتاڵدوو و مەئ  وانێن یکانییەکۆناک یقوربان

ئەنجامدانى چاوپێکەوتن لەگەڵ ژمارەیەک لە دەزگاکانى راگەیاندن، کەناڵە تەلەفزیۆنییە نێوخۆیی، عەرەبى و   •
 بیانیەکان.
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 :سۆشیاڵ میدیا وماڵی داتا و زانیارییەکان لەڕ

گەیاندنی رەوشی حکومڕانی  بۆ کۆمەاڵیەتییەکان وەربگرینا و تۆڕە سۆشیال میدیلە  تا راددەیەک سوود  دراوە هەوڵ
بە پشت بەستن بە شەفافیەت و پێدانی زانیاری راست و داکۆکی کردن لە ، دەزگاکانی حکومەت و هەڵسوکەوتی دامو 

 حکومەتی هەرێمی ى  ماڵپەری فەرمی نووسینگەی ڕێكخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان)لە رێگاى  هەروەها    ،پێگەی هەرێم
 . بابەتەکان باڵو بکەینەوە (کوردستان، فەیسبووک، تویتەر...

 تەرخان کردنى بوو لە    دا نووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان هەنگاوێکی تری نا ئەویش بریتی  2٠21لە ساڵی  
ڕاسپاردە ێکخەری نووسینگەی ڕى کوردستان بۆ حکومەتی هەرێم بەشێک لە پێگەى فەرمى ئەلیکترۆنى

، راپۆرت ،بەیاننامە، لێدوانناساندنى کار و چاالکییەکان،  هەنگاوێکە بۆ  بەشە ئەلیکترۆنییەئەم  .نێودەوڵەتییەکان
 ئەم ساڵ   ی ڕێکخەرئامارى باڵوکراوەکانى نووسینگە  .لەخۆدەگرێت  هەروەها هەڵسەنگاندنەکانى ترى نوسینگەى رێکخەر

  بەردەستە. کە بە هەردوو زمانى کوردى و ئینگلیزى بەیاننامە و لێدوان ٤1 و راپۆرت 17بریتییە لە لە ماڵپەڕەکەدا 

  : لە بەغدا NCCکۆبوونەوەکانى لیژنەى هەماهەنگیکارى نیشتیمانى 

کردن بۆ مەبەستى   کۆمەڵگەى نێودەوڵەتى کرد بۆ یارمەتیدان و پاڵپشتی  داواى لەحکومەتى عێراق    2٠17/ 8/ ٩لە رێکەوتى  
لەسەر ئەو تاوانانەى کە لە عێراق ئەنجامیان داوە. کۆمەڵگەى نێودەوڵەتى   ،داعش  ىلە ئەندامانو لێپێچینەوە    لێپرسینەوە

ئەم بڕیارە و لەسەر راسپاردەى   بەپێى  .وەاڵمى عێراقی دایەوە   (2٠17)ساڵى    (237٩)لە ئەنجومەنى ئاسایش بە پێی بڕیارى  
لە   لێپێچینەوە لێکۆڵینەوەى نێودەوڵەتى بۆ سکرتێرى گشتى نەتەوەیەکگرتووەکان بڕیار درا بە دامەزراندنى تیمى

   .)یونیتاد(تاوانەکانى داعش

رتوەکان ى ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکگ(8٠٥2)لە دانیشتنى ژمارە  2٠17/ ٩/ 21رێکەوتى  ئەم بڕیارە لەدوا بەدواى 
لێپێچینەوە لە تاوانەکانی داعش   لێکۆڵینەوە بۆ  وەک راوێژکاری تایبەت و سەرۆکی تیمی  (کەریم اسعد احمد خان)بەڕێز  

  .دەستنیشانکرا (یونیتاد)

نووسینگەى تایبەتى سەرۆکى ئەنجومەنى وەزیرانى حکومەتى  سەرپەرشتىنیشتیمانى بە  یکارىلیژنەى هەماهەنگ
مامەڵەکردن لەگەڵ تیمى لێکۆڵینەوەى نێودەوڵەتى بۆ لێپێچینەوە  و بۆ مەبەستى هەماهەنگیکردن  ،پێک هێندرا عێراق

لەالیەن حکومەتى هەرێمى کوردستان سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران رێکخەرى  .(یونیتاد)لە تاوانەکانى داعش
اسپاردە نێودەوڵەتییەکان وەک نوێنەرى حکومەتى هەرێم دیاریکرا بۆ ئەندام بوون لە لیژنەى ناوبراوى فیدرالى بۆ ر

پێشتر لەالیەن نوسینگەى سەرۆکى ئەنجومەنى وەزیرانى عێراقەوە یە لیژنەئەم  هەماهەنگیکردن لەگەڵ تیمی یونیتاد. 
 .  تەوەژنەکە بۆ وەزارەتى دەرەوەى عێراق گوازتراوە سەرپەرشتى دەکرا بەاڵم لەم دواییەدا ئەرکەکانى لی
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 ٢٠٢١/ ١/ ١٤ رێکەوتى کۆبوونەوەى 
 ەکرد ل یشدارەب کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخێر ەینگینووس راقێع  ەیوەرەد یتەزارەو ەل 2٠21/ 1/ 1٤ یژرۆ
 ە وەنیپرسێل ۆب کانەکگرتووەیەو ەتەن یمیت ەڵگەکردن ل ینگە ماهەه ۆ ب  یشتمانین یکارینگەماهەه ەیژنیل ەی وەبوونۆک

 ەوەروو  مەل  ەیانیچاالک  وەئ  تاد،یونی  ەڵگەکارکردن ل  یزمیکانیم  رەس  یەخرا  شکیت  داەکەوە بوونۆک  ەل  داعش.  یکانەتاوان
 حکومەتى هەرێم  یکانەرنجەو س  ینیبێت ،یشتمانین یکاری نگەماهەه ەی ژنیل یداهاتوو یکانەنگاوەه نجامدراون، ەئ
 .مێرەه ەل تادیونی یکانەکار رەسەل

 ٢٠٢١/ ٣/ ١٦ وتى ەک ێ ر ىەوەبوون ۆک
تیمی   کۆبوونەوەی لیژنەی هەماهەنگیگاری نیشتمانی بۆ هەماهەنگی کردن لەگەڵ 2٠21/ 3/ 1٦رۆژی سێشەممە رێکەوتی 

 . بەسترالە وەزارەتی دەرەوەی عێراق  (یونیتاد) نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ لێپرسینەوە لە تاوانەکانی داعش

لەسەر   ى الیەنەکانى حکومەتى هەرێملە تێبینی و سەرنجەکان  ى بووکە بریت  خستەروو  چەند بابەتێک  لەم کۆبوونەوەیەدا
هەماهەنگی دام و دەزگاکانی حکومەت لەگەڵ تیمی ناوبراو لە ماوەی رابردوودا و ئەو ستراتیژ و   و کارەکانی یونیتاد 

 بەرنامە هاوبەشانەی کە لە داهاتوودا ئەنجامیان دەدەین.  

 ٢٠٢١/ ٤/ ١  وتى ەک ێ ر ىەوەبوون ۆک
لەم  درا، لە وەزارەتى دەرەوەى حکومەتى فیدرال ئەنجام 2٠21/ ٤/ 1رۆژى سێشەممە رێکەوتى ئەم کۆبوونەوەیە 

بۆ مەبەستى   (هەڵگرى رەگەزنامەى عێراقى)کۆبوونەوەیەدا گفتوگۆ کرا لە سەر دەستنیشانکردنى بەربژێرانى نیشتیمانى  
دادوەرى کە پێشتر لیژنەى هەماهەنگى نیشتیمانى و یونیتاد دامەزراندن و کارکردن لەگەڵ تیمى یونیتاد وەک لێکۆلەرى 

  .لەسەرى رێککەوتبون

 ٢٠٢١/ ٤/ ٢٧ وتى ەک ێ ر ىەوەبوون ۆک
و تیمى نێودەوڵەتى  NCCکۆبوونەوەى هاوبەشى لیژنەى هەماهەنگى نيشتيمانى  2٠21/ ٤/ 27رۆژى سێشەممە رێکەوتى 

ونى بەڕێز کەریم ئەسعەد ئەحمەد خان راوێژکارى تایبەت و لە بەغدا ئەنجام درا، کۆبوونەوەکە بە ئامادەبو (یونیتاد)
لەم کۆبوونەوەیەدا لە بارەى پڕۆژەى ئەرشیفکردن و . بەڕێوە چوو (یونیتاد)سەرۆکى تیمى نێودەوڵەتى 

بەئەلیکترۆنیکردن، پێشکێشکردنى ئەنجامى لێکۆڵینەوەکان لەالیەن تیمى یونیتاد بە حکومەتى عێراقى، سەکۆى 
، هەڵدانەوەى گۆڕەبەکۆمەڵەکان، داتاو زانیارى تۆڕەکانى کۆمپانیاکانى پەیوەندیکردن، (صة الشهودمن)گەواهیدان 

 لە سێدارەدان لەالیەن تیمى یونیتاد گفتوگۆیان لەبارەوە کرا.  ىچاوپێکەوتنى سزادراوان 
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 ٢٠٢١/ ٦/ ١٦ وتى ەک ێ ر ىەوەبوون ۆک
لە بارەگاى وەزارەتى دەرەوە لە بەغدا   (NCCلیژنەی هەماهەنگیکارى نیشتیمانى  )   2٠21/ ٦/ 1٦رۆژی چوارشەممە رێکەوتی  

بۆ مەبەستى گفتوگۆکردن لە بارەى پڕۆژەى یاداشتنامەى لێکتێگەیشتن و ئەو پاڵێوراوانەى بۆ سەرۆکایەتى کردنى تیمى 
ئەنجامدا. یاداشتنامەى لێکتێگەیشتن کە بڕیارە لە نێوان ئەنجومەنى   یونیتاد داوایان پێشکێش کردووە کۆبوونەوەیەکى

و  ەبووبااڵى دادوەرى عێراق و  تیمى یونیتاد واژوو بکرێت، الیەنى عێراقى تێبینى زۆریان لەسەر ئەم یاداشتنامەیە ه
 .چەندین کەموکوڕى لەخۆ دەگرێت بووپێیان وا

بە  ىى نێوان حکومەتى هەرێم و یونیتادنێودەوڵەتییەکان راپۆرتى دوایین هەماهەنگنوسینگەى رێکخەرى راسپاردە 
پێویستە ئەنجومەنى بااڵى دادوەرى هەرێم لەبارەى یاداشتنامەى لێکتێگەیشتن لە  کرا کە لیژنەى نیشتیمانى دا و داوا

لەسەر  کرد (کریستیان ریتسچێر) نێوان عێراق و یونیتاد تێبینى خۆیان بخەنە روو. حکومەتى عێراقى پشتگیرى بەڕێز
 وەرگرتنى پۆستى راوێژکارى تایبەت. 

 ٢٠٢١/ ٧/ ٧ وتى ەک ێ ر ىەوەبوون ۆک
 (NCC)لە وەزارەتی دەرەوە لە بەغدا کۆبوونەوەی لیژنەی هەماهەنگی نیشتمانی  2٠21/ 7/ 7رۆژی چوارشەممە رێکەوتی 

بۆ هەمانگی کردن لەگەڵ تیمی یونیتاد بە ئامادەبوونی ئەندامانی لیژنە و نوێنەری نووسینگەی رێکخەری راسپاردە 
روو، لەوانە دیاری کردنی  نێودەوڵەتییەکان لە حکومەتی هەرێم ئەنجامدرا. لەم کۆبوونەوەیەدا چەند تەوەرێک خرانە 

 سەرۆکی نوێی تیمی یونیتاد، دەستنیشانکردنی کەسایەتییەکی عێراقی بۆ پۆستی جێگری سەرۆکی یونیتاد.

 ٢٠٢١/ ١٠/ ٤ وتى ەک ێ ر ىەوەبوون ۆک
 لە بەغدا ئەنجامدرا، NCCکۆبوونەوەى لیژنەى هەماهەنگى نيشتيمانى  2٠21/ 1٠/ ٤شەممە رێکەوتى دوورۆژى 

ییەى لەالیەن تیمى لێکۆڵینەوەى نێودەوڵەتى بۆ لێپێچینەوە لە یارمەتی و پاڵپشت کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بەو
حکومەتى فیدرال بکرێت، بۆ جێبەجێکردنی پابەندبوونەکانى   بە پێشکەشدەتواندرێت  (یونیتاد)تاوانەکانى داعش 

، هەروەها هەڵسەنگاندنی کارەکانی 2٠21ی ساڵی (8)ژمارە  (زیدییە رزگارکراوەکانئافرەتە ئێ)حکومەت تایبەت بە یاسای 
 تیمی یونیتاد لە ماوەى کارکردنیان لە عێراق.

 ٢٠٢١/ ١١/ ٢٢ وتى ەک ێ ر ىەوەبوون ۆک
لە  (NCCلیژنەی هەماهەنگیکارى نیشتیمانى )ى سەر لەبەیانى،  11کاتژمێر  2٠21/ 11/ 22رۆژی دووشەممە رێکەوتی 

قەحطان طە )بەڕێز  ، ئەم کۆبوونەوەیە بە سەرپەرشتى  دراوەزارەتى دەرەوەى حکومەتى فیدرال کۆبوونەوەیەک ئەنجام  
بریکارى وەزارەتى دەرەوە بۆ کاروبارى فرەالیەنى و کاروبارى یاسایى وەک سەرۆکى لیژنەى هەماهەنگیکارى  (خەڵەف

 .  چووبەڕێوە نیشتیمانى 
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 ٢٠٢١/ ١٢/ ١٢ رێکەوتى کۆبوونەوەى 
بە نگیکارى نیشتیمانى کۆبوونەوەى لیژنەى هەماهەلە وەزارەتى دەرەوەى عێراق  2٠21/ 12/ 12رۆژى یەکشەممە رێکەوتى 

 ئەندامانى تیمى و  سەرپەرشتى بەڕێز سەعد عەبدەلى و ئامادەبوونى بەشێک لە ئەندامانى لیژنەى هەماهەنگیکار
بەڕێز جیڕاڵد کەیسى  بەڕێوەچوو. (یونیتاد)نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ کۆکردنەوە و لێپێچینەوە لە تاوانەکانى داعش 

راوێژکارى تایبەت، حنان البدوى بەرپرسى بەشى   ىتیمى یونیتاد، مایکڵ پۆڵۆوسکى یاریدەدەرى تایبەتستافى  بەرپرسى  
 ئامادەى کۆبوونەوەکە بوون.  پرۆتۆکۆل لە تیمى یونیتادى ،  عبدالغنى سنجارى بەرپرسلە تیمى یونیتاد سیاسى

هاوبەش لە نێوان تیمى یونیتاد و لیژنەى داڕژتنى پالنێکى ستراتیژى تەوەرى سەرەکى کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بە 
 لە ماوەى ئایندەدا. هەماهەنگیکارى نیشتیمانى

 نووسراوى دەرکردە لە نووسینگەى رێکخەرى راسپاردە نێودەوڵەتییەکان:

 ، نووسراو لە نووسینگەى رێکخەرەوە ئاراستەى سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران 313زیاتر لە  2٠21لەماوەى ساڵى 
لەگەڵ دام و دەزگاکانى حکومەتى هەرێم بۆ  ت بوون بە هەماهەنگىئەم نووسراوانە تایبە .سەرۆکایەتى دیوان کراوە

هەڵوێست، روونکردنەوە، بەدواداچوون، ئاڵوگۆڕى زانیارى و و ئامادەکردنى مەبەستى وەاڵمدانەوە و ئامادەکردنى 
مدانەوەى نوێنەرایەتى بەشێک لەم نووسراوانە تایبەت بوون بە وەاڵ .نێودەوڵەتییەکاننێوخۆیى و راپۆرت بۆ الیەنە 

و دام و  ە پەیوەندیدارەکانلەگەڵ حکومەتى فیدرال و وەزارەتهەنگى حکومەتى هەرێم لە بەغدا سەبارەت بە هەما
 .دەزگاکانى دیکە

 ئاژانسەکانى نەتەوەیەکگرتووەکان،الیەنە حکومییەکان، لەگەڵ ئیمێڵ  ٤٤٥1 ر لەزیاتکردنى ئاڵوگۆڕ لەالیەکى دیکەوە 
ڵەتییەکان، تیمى نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ کۆکردنەوە و لێپێچینەوە لە ، رێکخراوە نێودەوى واڵتان، دیبلۆماتەکانقونسڵ 

ئەمە و جگە لەوەى کە لە رێگەى پۆستەوە دەیان   و دەزگاکانى راگەیاندنى نێوخۆیى و بیانى.  (یونیتاد)  تاوانەکانى داعش
گا ، دام و دەزنامەى جیاجیا ئاراستەى ئێمە کراوە سەبارەت بە بەدواداچوونى چەندین کەیسى تایبەت لە دادگاکان

 ئاراستەى ئەو الیەنانە کردووە. کردنەوەو روون  کاریان لەسەر کراوە و ئێمەش وەاڵمکە  ئەمنییەکانى
 

 


