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 كى راهي نان بؤ ري كخراوة ناحكوميةكان لة دهوك لة اليةن ئؤفيسى مافةكانى مرؤظى يؤنامىخولي  
 

ئؤفيسى مافةكانى مرؤظ لة نيَردةى نةتةوة يةكطرتوةكان بؤ هاوكارى كردنى  -2018ى ئايارى  9-7،  دهوك
تافي ئةو ريَكخراوة عيراق هةلَسا بة ريَكخستنى وؤرك شؤثيَك لة دهوك بؤ ضاالكوانانى مافةكانى مرؤظ و س

 ناحكوميانةى كة لة بوارى مافةكانى مرؤظ كار دةكةن. 
 

راهيَنانةكة لة ذيَر ناونيشانى " بةهيَزكردنى تواناى ضاوديَرى كردن و دؤكيؤمَينت كردن لة بوارى مافةكانى 
ة ريَكخراوةكانى مرؤظ " بوو, وة بةشيَكة لة زنجيرةى ضاالكيةكانى ئؤفيسى مافةكانى مرؤظ بؤ ثالَثشتى كردن ل

 كؤمةلَى مةدةنى و دام و  دةزطاكانى هةريَمى بؤ ثاراستن و ثةرةثيَدانى مافةكانى مرؤظ لة هةريَمى كوردستان. 
 

راهيَنانةكة تيشكى خستة سةر قوولَكردنةوةى تيَطةيشتنى بةشداربوان كرد لة بارةى طرنطترين ثرينسثةكان و 
و لة نيَويشياندا نيَردةكانى طةِران بةدواى راستيةكان و ضاوثيَكةوتن  ضوارضيَوةى ياسايى و توانا بنةِرةتيةكان

لةطةَل قوربانيان و نووسينى راثؤرتةكان. وة راهيَناكة لة اليةن كارمةندانى ئؤفيسى مافةكانى مرؤظ لة نيَردةى 
 نةتةوة يةكطرتوةكانةوة ثيَشكةش كران. 

 
 ثياو( بوون بةشداريان كرد.  15ذن و  10كة )  ريَكخراوى ناحكومى 25لةم راهيَنانةدا نويَنةرانى 

 
بةرثرسى مافةكانى مرؤظ لة ئؤفيسى مافةكانى مرؤظ لة يؤنامى بةِريَز زيتو سيانى ووتى ئةو راهيَنانة بةشيَكة لة 
ثرؤطرامى ئؤفيسى مافةكانى مرؤظ بؤ ثالَثشتى كردنى ريَكخراوة ناحكوميةكان لة دهوك و ناوضةكانى 

ات نانى تواناكانى كارمةندانى ريكخراوةكان لة بارةى ضاوديَرى كردن و بة دؤكيؤمَينت كردنى دةوروبةرى بؤ بني
 ثيَشيَلكاريةكانى مافةكانى مرؤظ. 

 
بةشداربوو توانا عثمان لة ناوةندى نيشتمانى بؤ مافةكانى مرؤظ, ئاماذةى بةوةدا كة راهيَناكة يارمةتى ئةوى داوة 

ضاوديَرى كردنى مافةكانى مرؤظ سةربارى بةشدارى كردنى ضاوديَرى كردنى  كة زانيارى لةبارةى ثرنسيثةكانى
طرتوخانةكان و ئةنجام دانى ضاوثيَكةوتن لةطةَل قوربانيان. " لة ريَطاى ئةم راهيَنانةوة من فيَرى ئةوة بووم كة 

زانى زؤرم دةست ضؤن شيَوازى طونجاو بؤ خؤ ئامادةكردن بؤ ئةنجامدانى ضاوثيَكةوتن لةطةَل قوربانيان و ثيَ 
كةوت لةبارةى ثابةنديةكانى دةولَةت دواى ثشتِراستكردنةوةى ثيَوةرة نيَودةولَةتيةكانى مافةكانى مرؤظ, و ضؤن 
باشترين سوود لة ميكانيزمةكانى ثةيماننامةيى و نا ثةيماننامةيى بؤ ثاراستنى مافةكانى مرؤظ لة نةتةوة 

 ةى ليَدوانةكةيدا روونى كردةوة. يةكطرتوةكان بكةم, بةِريَز توانا لة دريَذ
 

 

*** 

 
 به   تاسمیر غهڕێز سهبێژی )یونامی( بهیاندن و تهی راگهرپرسی نوسینگهبه به  نبكه  ندییوهپه بۆ زانیاریی زیاتر تكایه

 ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١فۆنی لهته ژماره یانیش به information@un.org-unami یان  ghattass@un.org ئیمێلی
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