
 

 

یبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عیراق لێدوانی بەڕێز کوبیش، نوێنەری تا 

 نسەبارەت بە بڕیاری دادگای فیدڕاڵی دەربارەی هەموارکردنی یاسای هەڵبژاردنەکا

  
 ٢١بەغدا، 

ی
اق ڕەچاوی ئەو بڕیارە دەکات کە  – ٢٠١٨ی حوزەیران دەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هاریکاری عێر ر

نێ 
اقیەوە  عێر

ا
ی فیدڕاڵ

ا
دەرچوو سەبارەت بە هەموارکردنەوەی سێیەیم یاسای  ئەمڕۆی لەالیەن دادگای باڵ

اردنەکان کە لە بەرواری  ژ   لەالیەن ئەنجوومەنی نوێنەرانەوە بڕیاری لەسەر درا.  ٢٠١٨ی حوزەیرانی ٦هەڵێ 

  
ی   ئامۆژگاری و پشتگێر

نەتەوە یەکگرتووەکان دووبارە ئامادەنی خۆی دەردەبڕێت بۆ بەردەوامبوون لە پێشکەشکردنی
دەکە ئامادەیە و هاریکا ر

اردنەکان بە گوێرەی ماندێتی یونایم. هەروەها نێ  ژ  هەڵێ 
ری بۆ دەستەکانی بەڕێوەبردنی

ی دادوەری ئەو 
ا
ی بکات لەسەر داوای دەستەی دادوەران، کە بەم دواییە ئەنجوومەنی باڵ سەرچاوەی زیاتر دابیر

  دەستەیەی دەستنیشانکرد بە پت ر یاسا هەموارکراوەکە. 
  

اق، دڵنیایە لەوەی کە دەستەی بەڕێز یان کوب ی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ عێر ر
یش، نوێنەری تایبەنی سکرتێ 

دادوەران شێوازی کارا بۆ هەژمارکردنەوەی دەنگەکان هەڵدەبژێرن بۆ ئەوەی بە زووترین کات پرۆسەکە تەواو بکەن 
اردن زیاتربکات و  ژ بکات و بە شێوەیەیک شەفاف کە متمانەی خەڵیک بە پرۆسەی هەڵێ  پایک بێگەردنی پرۆسەکە باشێی

اردنەکان نیشان بدات. لە دەرئەنجامدا  ژ اردن دەستەبەر بکات و ڕاستی و دروستی ئەنجایم هەڵێ  ژ دادپەروەرنی هەڵێ 
ا کۆتانی دێت و وادەکات ئەنجوومەنی نوێنەرانی  ر

اردنەکان بە شێوەیەیک خێ  ژ استکردنەوەی ئەنجایم کۆتانی هەڵێ  ڕ
پشێی

. داهاتوو بە زووتر  ی   ین کات دەستبەکاربن و حکومەنی داهاتووش پێکبهێیی
  

نوێنەری تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان داوا لە هەموو الیەنە سیاسییەکان و الیەنگرانیان دەکات 

ڕێز لە یاسا بگرن و پابەندبن بە چارەسەرکردنی هەر کێشەیەکی هەڵبژاردن بە شێوەیەکی 

ایی و لە ڕێگەی میکانیزم و ڕێکارە یاساییەکانەوە ئاشتییانە و سکااڵکانیش بەشێوەیەکی یاس

  پێشکەش بکەن لە پێناو پرۆسەی هەڵبژاردن و سیاسیی و دیموکراسیەت لە عیراقدا.

  

 

*** 

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

 ٧٩٠١٩٣١٢٨١٠٠٩٦٤فۆنی لهته ژماره یانیش به information@un.org-unami یان  ghattass@un.org ئیمێلی
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