


ئێمە کێین

ــە  ــۆ پشــتیوانیی ل ــا ب نێــردەی ڕاوێژکاریــی یەکێتیــی ئەوروپ
چاکســازیی کەرتــی ئاســایش لــە عێــراق لــە ســاڵی ٢٠١٧ 
ئەندامەکانییــەوە  واڵتــە  و  ئەوروپــا  یەکێتیــی  الیــەن  لــە 
بــۆ  عێــراق  حکومەتــی  داواکارییەکــی  دوای  دامــەزرا، 
کەرتــی  چاکســازیی  هەوڵەکانــی  لــە  پشــتیوانیی 

نیشــتامنیی. ئاساییشــی 

دیدگامــان بریتییــە لــە بەشــدارییکردن لــە بەدیهێنانــی 
عێراقێکــی ئارامــر و بەهێزتــر، لــە ڕێــی پشــتیوانیی و 
کارکــردن و بەشــداریکردن لــە کەرتێکــی ئاساییشــی 

کاریگــەر و بەردەوامــدا.

ڕاوێــژی  هێشــتنەوەی  لــە  بریتییــە  ئەرکــان 
لەســەر  داڕێــژراو  بەردەوامــی  و  ســراتیژیی 
عێراقێــك  بــەرەو  خواســت  بنەمــای 
وســەروەریی  خۆڕاگریــی  خاوەنــی  کــە 

وســەقامگیریی وئارامییەکــی زیاتــر بێــت.

 ٣٤ و  نێودەوڵەتیــی  پســپۆڕە   ٨٤
ئــەو  نیشــتامنییەکەمان  پســپۆڕە 
پێــامن  کــە  دەکــەن  جێبەجــێ  ئەرکــە 
ســپێردراوە و تــا ٣٠ ی نیســانی ٢٠٢٤ 
بــەردەوام دەبێت.ســەرۆکی نێــردەی 
ڕاوێژکاریــی یەکێتیــی ئەوروپــا عێــراق 

وایبێرگــە. ئەنــدەرس  بەڕێــز 



کاری ئێمە

ئەوروپــا   یەکێتیــی  ڕاوێژکاریــی  نێــردەی  ڕۆڵــی  ڕاوێژکاریــی،  نێردەیەکــی  وەك 
شــارەزایی  و  ســراتیژیی  ڕاوێــژی  پێشکەشــکردنی  لــە  بریتییــە  عێــراق  لــە 
ڕێــی  لــە   – عێراقییــەکان  دەســەاڵتە   – ســەرەکییەکامنان  هاوبەشــە  بــۆ 
مەودایەکــی  لــە  نێردەکــەوە  بــە   بەپەیوەندییکــردن  ڕاوێژکارەکامنانــەوە. 
ــژکارە ســراتیژییە بااڵکانــی نێــردەی  ــاوە، ڕاوێ فراوانــی واڵتانــی یەکێتــی ئەوروپ
ڕاوێژکاریــی یەکێتیــی ئەوروپــا لــە عێــراق خاوەنــی ئەزموونــی پیشــەیی بەرچــاون 

بوارەکانــی پســپۆڕیی خۆیانــدا. لــە 

بــۆ  زانیــن و شــارەزایی بگوازێتــەوە  پێیــەی ڕۆڵــی نێردەکــە ئەوەیــە کــە  بــەو 
بڕیاردەرانــی کەرتــی ئاســاییش لــە عێراقــدا، کارەکامنــان زیاتــر لــە شێــوەی 

دەدرێــن. ئەنجــام  فەرمییــدا  کۆبوونــەوەی  یــان  وســیمینار  شــۆپ  وۆرك 

ــی دەکات و  ــراق ڕابەرایەتی ــن کــە عێ ــە پرۆســەیەك دەکەی  ئێمــە پشــتگیریی ل
عێــراق خاوەندارێتیــی دەکات ســەبارەت بــە چاکســازیی لــە کەرتــی ئاســاییش 

بــەرەو ســەقامگیریی و ئاشــتیی لــە کۆمەڵگــەی دوای ملمالنێــدا



کارە لەپێشینەکانی ئەرکەکەمان
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هاوبەشە سەرەکییەکان

ئەو شوێنانەی ئێمەی لێین

وەزارەتی ناوخۆ	 

نووسینگەی دەستەی ڕاوێژکاریی ئاساییشی نەتەوەیی	 

لیژنەی بااڵی چاکسازیی کەرتی ئاساییش	 

وەزارەتی کاروباری دەرەوە	 

فەرماندەیی هێزەکانی سنوور، لیژنەی دەروازە سنوورییەکان	 

وەزارەتی ناوخۆ – حکومەتی هەرێمی کوردستان	 

ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنیی	 

شاندی یەکێتیی ئەوروپا بۆ عێراق	 

واڵتانی ئەندامی یەکێتیی ئەوروپا و واڵتانی سێهەم	 

نێردەی پەیامنی ناتۆ لە عێراق	 

 ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان	 

بــارەگای ســەرەکیی نێــردەی ڕاوێژکاریــی یەکێتیــی ئەوروپــا لــە عێــراق لــە هۆتێل 
هەولێــری  لــە  هەرێمیشــامن  ئامادەیــی  هەروەهــا  بەغــداد.  لــە  ڕەشــیدە 

پایتەختــی هەرێمــی کوردســتانی عێــراق هەیــە.

لەگــەڵ ئــەوەش، نێردەکــە بەشــداریی 
دەکات لە پەیوەندیی و بەیەکگەیشنت 
بــۆ  پارێــزگاکان  ئاســتی  لەســەر 
پەرەپێدانــی جێبەجێکردنــی ئەرکەکانــی 

لــە ســەر ئاســتی فیدراڵیــی.

هەولێر

بەغداد



نێــردەی ڕاوێژکاریــی یەکێتیــی ئەوروپــا لــە 

CSDP و  عێــراق 

ڕاوێژکاریــی  نێــردەی  مەدەنیــی،  قەیرانــی  بەڕێوەبردنــی  نێردەیەکــی  وەک 
ــاییش و  ــەتی ئاس ــتای سیاس ــردەی ئێس ــە ١١ نێ ــە ل ــا یەکێک ــی ئەوروپ یەکێتی
ــی  ــاییش و بەرگری ــەتی ئاس ــا. سیاس ــی ئەوروپ ــەش ی یەکێتی ــی هاوب بەرگری
هاوبــەش ی یەکێتیــی ئەوروپــا ئــەو یەکێتییــە بەتوانــا دەکات بــۆ بەکارهێنانــی 
ئامــرازە مەدەنییــەکان و ئامرازەکانــی پۆلیــس و ســوپا بــۆ لەخۆگرتنــی تــەواوی 
دیمەنــی خۆپاراســنت لــە قەیرانــەکان و بەڕێوەبردنــی قەیرانــەکان وچاکســازیی 

ــی. ــی نێودەوڵەتی ــی ئاسایش ــتی بەهێزکردن ــە مەبەس ــەکان ب ــاش قەیران پ

ناوچەیــی،  هەروەهــا  و  ناوخۆیــی  ســەقامگیری  لــە  بەشــدارییکردن  بــە 
و  مەدەنیــی  چ   ، هاوبــەش  بەرگــری  و  ئاســاییش  سیاســەتی  ئەرکەکانــی 
ئاساییشــی  لــە  بەشــداریی  ســەرەنجام  ئەوەیــە  ئامانجیــان  ســەربازیی،  چ 

بکــەن. ئەوروپییشــدا 



ڕێبازی تەواوکار چییە؟

ڕێبــازی تــەواوکاری یەکێتیــی ئەوروپــا بــۆ ملمالنــێ و قەیرانــە دەرەکییــەکان 
لــە هەمــوو  بــە ســوود وەرگرتــن  ئاسایشــی مرۆییــە  پەرەپێدانــی  ئامانجــی 
ئامــرازە پەیوەندییدارەکانــی یەکێتیــی ئەوروپــا وئامرازەکانــی دانانــی ڕێــکارەکان. 
ــە نزیکــەوە  ــراق ل ــە عێ ــا ل ــی ئەوروپ ــی یەکێتی ــردەی ڕاوێژکاری ــەم شــێوەیە، نێ ب
هاریکاریــی دەکات لەگــەڵ شــاندی یەکێتیــی ئەوروپــا بــۆ عێــراق و باڵیۆزخانــەی 
واڵتانــی ئەندامــی یەکێتتــی ئەوروپــا وبکەرەکانــی تــری یەکێتیــی ئەوروپــا بــۆ 
بــۆ  یەکبخــەن  وهەوڵــەکان  هێزەکامنانــەوە  بــە  بکــەن  پەیوەندیــی  ئــەوەی 
هاوکاریکردنــی دامەزراوەکانــی عێــراق و ڕێگــەدان بــە چاکســازیی دامەزراوەیــی.

منوونەیــەك لــە چاالکییەکانــی ڕێبــازی تەواوکارمــان ڕاهێنانێــك لەخۆدەگرێــت 
لێکۆڵینــەوە  تەکنیکەکانــی  لەســەر  عێراقــی  پۆلیســی  ئەفســەری   ٢٣ بــۆ 
لەالیــەن خزمەتگوزاریــی  کــە  ڕاهێنانــە  ئــەو  تیــرۆردا.  بەرەنگاربوونــەوەی  لــە 
ــان    ــەتی دەرەوە و بەرنامەکەی ــی سیاس ــۆ ئامرازەکان ــاوە ب ــیۆنی ئەوروپ کۆمیس
ــە  ــی یەکەمــی ٢٠٢٢ دا ب ــە مانگــی ترشین ــرا ل CT JUST ەوە سەرپەرشــتیی ک
هاوکاریــی نێــردەی ڕاوێژکاریــی یەکێتیــی ئەوروپــا  و شــاندی یەکێتیــی ئەوروپــا 

ــوو. ــراق بەڕێوەچ ــۆ عێ ب




