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PRESS RELEASE 
 

خولێکی ڕاهێنان لهالیهن ئۆفیسی مافهکانی مرۆڤی یونامی بۆ ژمارەیهک ڕێکخراوی ناحکومی که له 

 ههولێر کاردەکهن

 ەل ەک ۆڤمر یکانەماف یکانەکخراوێر ەل کەیەژمار ن،یەالەو فر وامەردەب یکەیەژۆپر ە/  ل ٢٠١٨ یسانین ی١٨-١٧ راق،ێع ر،ێولەه

 یمێرەه ەژنان ل یکانەماف یخۆد رەسەل رتۆاپڕ ینینووس یتیەنۆچ ەب تەبارەبوون س نانێاهڕ یکێخول یشدارەب ن،ەکەکارد رێولەه

 ەکخراوڕێ یتوانست یزکردنێهەب ۆب کانییەژڕۆدوو ەنانێاهڕ ەیریزنج ەبوو ل نانێاهڕ مێیەس ەنانێاهڕ یخول مەکوردستان. ئ

 نیەالەل ەکەنانێاهڕ. کانەکگرتووەیەوەتەن ۆڤیمر یکانەماف یمەستیس ۆب کانەشالێفۆپر ەرەبێس ەرتۆاپڕ یکردنەئاماد ۆب کانییەناحکوم

 ەلەسەلمەئ یکخراوڕێ لەگەل ینگەماهەه ەب ،ەوە(یونامی) راقێع یکاریهار ۆب کانەکگرتووەیەوەتەن ەیردێن ۆڤیمر یکانەماف یسیفۆئ

   .چووەوەڕێب کان،ۆیییەمر ەرچاوەس یدانێپەرەپ ۆب

 

 ەکخراوڕێ ەل کردنیپشتڵپا ۆب یونامی ۆڤیمر یکانەماف یسیفۆئ یوامەردەب یگرامۆپر ەب داتەدەژێدر ەیەفتەه مەئ ینانێاهڕ یخول

 یکێشتەگ یکخستنڕێ ەب ساەڵه یونامی ۆڤیمر یکانەماف یسیفۆ، ئ٢٠١٧ یمەدوو ینیتشر ە. لینەدەم ەیگەڵمۆک یکانۆیییەوخێن

 ەیسۆپر ەل بوونەئاماد یدواە. دوابراقێع یرەرانسەس ەل ۆڤمر یکانەماف یکانییەناحکوم ەکخراوڕێ ۆب فێو جن ممانەع ۆب یزانست

 ەب اندایارڕیب کانییەناحکوم ەکخراوڕێ ەل کەڵێمۆ(، کدێ)کر یزەگڕە یاکاریج یکردنڕبەبن ەیژنیل مەردەبەل رتۆاپڕ ەیوەداچوونێپ

 ەیژنیل ۆب رەبێس یرتۆاپڕ یکردنەئاماد ۆکوردستان ب یمێرەه ەل کانییەناحکوم ەکخراوڕێ یرفراوانترەب یکۆڕێت یشبردنێوپەرەب

 ەب ستنەدەڵه ەگروپ وەئ ،ۆڤمر یکانەماف یسیفۆئ لەگەل نانێاهڕ یخول ینجامدانەئ ەڵگە(. لداویژنان )س ەدژ ب یاکاریج یکردنڕبەبن

   .ەکراوەئاماد ەوەراقێع یتەحکوم نیەالەل ەک کانییەرمەف ەرتۆاپڕ ەڵگەل رەبێس یرتۆاپڕ یشکردنەشکێپ

 

 یشبردنێوپەرەب ەل ییەتیبر ەکەنانێاهڕ یئامانج ر،ێولەه ە( لاویپ ١٣و  تەئافر ٧) یناحکوم یکخراوڕێ ٢٠ یرانەنێنو ییشدارەب ەب

   .داویس ۆب رەبێس یرتۆراپ یکردنەو ئاماد ستیوێپ یاریزان یکارکردنیو ش ەوەکردنۆک ەل شداربوانەب یییهاتووێتوانا و ل

  

 یکانەکخراوڕێ نیەالەل یرەبێس یرتۆاپڕ یگرنگ ،یانیس ۆتیز زەڕێب ،یونامی ۆڤیمر یکانەماف یسیفۆئ یرەنێنو ،ەکەخول یکێستپەد ەل

و  یندەپاب یتیەنۆچ ەب تەبارەس وونترڕ یکەیەنێو یشاندانین ەل ەرەدیتەارمی رەبێس یرتۆاپڕ ەیوەب ،ەوەدووپاتکرد ینەدەم ەیگەڵمۆک

   .داریندەوەیپ ەییوەتەونێن ۆڤیمر یکانەماف یاسای یییشناڕۆ رێژەل کێنیەال رەه یرکەئ

 

 ەک کردەوەب ەیئاماژ کان،ۆیییەمر ەرچاوەس یدانێپەرەپ ۆب ەلەسەلمەئ یکخراوڕێ یکارێجەبێج یرەبەوەڕێب ل،یسماعیئ میبراهیئ زەڕێب

 یرتۆاپڕ" ەک ەوەوونکردڕ یشەوە." ئووەڕنەخەد ۆڤمر یکانەماف ینواریژ ەیربارەد رچاوترەب یکێشتنەیگێ"ت رەبێس یکانەرتۆاپڕ



 یستەبەمەو چاالکوانان ب کانەکخراوڕێ ۆب ەکێلەه ەکەڵب ،ەکەوتننامەککڕێ مەردەبەل ندامەئ یتاڵوو ینکردنیریناش ۆیهەتێناب رەبێس

 ییەپشتڵپا ۆکرد ب یونامی ۆڤیمر یکانەماف یسیفۆئ یسوپاس لیسماعیئ زەڕێ." بانیکانەتەو حکوم هانیج ۆب انیکانەنگەو د امەیپ یاندنەیگ

     .رەبێس یکانەرتۆاپڕ یکردنەئاماد ۆب کانۆیییەوخێن ەکخراوڕێ یتوانست یاتنانیبن ەل انەیکیەکیکنەت

 

 ۆڤمر یکانەماف یتر یکانەوتنەککڕێو  ەماننامەیپ ۆب ەیەه یرەبێس یکانەرتۆاپڕ یکردنەئاماد یپالن کانییەناحکوم ەکخراوڕێ ۆڕیت

 ەنجەشکەئ ەدژ ب ەیوتننامەککڕی( و ٢٠١٨) کانییەاسیو س ینەدەم ەماف ەییوەتەونێن ەیماننامەیپ شەمە. ئەندامەئ راقێع اندایایت ەک

    .ەخدارانیەبا ڵەوەه مەئ یکردنیپشتڵپا ەل تێبەد وامەردەب یونامی ۆڤیمر یکانەماف یسیفۆئ ،ەباس یانیا. شەوەتێگرە( د٢٠١٩)

 

 

*** 

 
 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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