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 ەڕێوەچووخولی ڕاهێنانی ئازادی ڕادەربڕین لە دهۆک ب

 

ئۆفیسی مافەکانی مرۆڤی نێردەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ   – ٢٠١٧ی تشرینی دوومی١٩دهۆک، عێراق، 

هاریکاری عێراق )یونامی( خولێکی ڕاهێنانی لە شاری دهۆک بۆ ڕۆژنامەڤانان، ڕاگەیاندکاران و 

   کۆمەڵگەی مەدەنی لە بواری ئازادی ڕا و ڕادەربڕین لە هەرێمی کوردستانی عێراق ئەنجامدا.چاالکوانانی 

ئەم خولە، بە ناوونیشانی "ئازادی ڕا و ڕادەربڕین و ڕۆڵی لە بەرەوپێشبردنی ئاشتەوایی، پێکەوەگونجان و 

ی ١٣-١٢عێراق"، لە  –پاراستنی مافەکانی مرۆڤ بۆ ڕۆژنامەڤانان و ڕاگەیاندکاران لە هەرێمی کوردستان 

 بەڕێوەچوو.  ٢٠١٧تشرینی دووەمی، 

ئامانجی ئەم خولە دوو ڕۆژییە بریتی بوو لە زیادکردنی زانیاری ڕۆژنامەڤانان و ڕاگەیاندکاران دەربارەی 

سیستەمی پاراستنی مافەکانی مرۆڤی نەتەوەیەکگرتووەکان و میکانیزمەکان و یاساکانی تایبەت بە ئازادی ڕا و 

ن لە عێراق و هەرێمی کوردستان. هەروەها خولەکە هەڵسا بە ڕاڤەکردنی بنەما ئیتیکییەکانی میدیایی ڕادەربڕی

سەبارەت بە ڕاپۆرتنووسین دەربارەی پێشێلکارییەکانی مافەکانی مرۆڤ و ڕۆڵی میدیا لە بەرەوپێشبردنی 

 گوتاری گشتی هاوتەریب بە بەها و بنەماکانی مافەکانی مرۆڤ. 

پیاو(، کە پێکهاتبوون لە ڕۆژنامەڤان و ڕاگەیاندکار  ١٦ئافرەت و ١٣بەشداربوو ) ٢٩نەکەدا، لەمیانەی ڕاهێنا

و چاالکوانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە بواری مافەکانی مرۆڤ و ئازادی ڕادەربڕین، کە نوێنەرایەتی چەند 

ی عێراق، بەشداری ڕۆژنامەیەک و کەناڵی تەلەڤزیۆنی و ڕادیۆ و وێبسایتەکانیان دەکرد لە هەرێمی کوردستان

 ئەم خولەیان کرد.

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )یـــونــامي(

 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )یـــونــامي(

 



بەڕێز هێمن مەمەند، کە وەکو فریالنسەر کاردەکات، وتی: 'بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری دەربارەی بەها و 

پێشێلکارییەکانی مافەکانی مرۆڤ لەالیەن رۆژنامەڤانانەوە دەبێتەهۆی بنیاتنانی تاکی تەندروست و بەرهەمدار، 

 یەکی زۆری هەیە لەسەر شێوازی بیرکردنەوەی خەڵک لە جیهانی ئەمرۆدا'. لەبەرئەوەی میدیا کاریگەری

کاردەکات، ئەنجامدانی ئەم خولەی  KNNلەالیەکی ترەوە، بەڕێز هەژار ئەنوەر، کە وەکو پەیامنێر لە کەناڵی 
وەکو کارێکی هەنوکەیی لە قەڵەمدا و وتی: "کۆمەڵگەی کوردی پێویستی بە بەرجەستەکردنی ئەو بەها و 

نەمایانە هەیە کە لە خولەکە باسیان لێوەکرا. رۆژنامەڤانان و خەلکیش پێویستیان بەوەیە کە تێگەیشتنیان بۆ ب
مافەکانی مرۆڤ هەبێت بۆئەوەی لەگەل ستاندەردە نێونەتەوەییەکان هاوتەریب بڕۆن لە سەروەختی قسەکردن 

 دەربارەی جۆرەکانی پێشێلکاری و بەهاکان".

 

**** 

ڕێز  بێژی )یونامی( به یاندن و ته ی راگه رپرسی نوسینگه جێگری به  به  ن بكه  ندی یوه په  زانیاریی زیاتر تكایهبۆ 

فۆنی  له ته  ژماره  یانیش به orginformation@un.-unamiیان   Dahab@un.orgئیمێلی   به  هاب  خالید ده
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