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PRESS RELEASE 
 
 

 ڕاهێنان لە الیەن نوسینگەی مافەکانی مرۆڤی یونامی بۆ ئەفسەرانی سەنتەری ڕاگرتن لە هەولێر
 

ئەفسارانی سەنتەری ڕاگرتنی پێش دادگایی کردن ) تەسفیرات( لە  – ٢٠١٨ی ئەیلولی  ٢٦و  ٢٣هەولێر ، عیراق 
مافەکانی مرۆڤی سەر بە نێردەی نەتەوە  هەولێر ڕاهێنانێکی دوو ڕۆژەیان تەواوکرد کە لەالیەن نوسینگەی  نزیک  گوێر،

یەکگرتوەکان بۆ هاریکاری عیراقەوە ڕێکخرابوو دەربارەی پڕەنسیپە بنەڕەتیەکانی مافاکانی مرۆڤ ئەوانەی کە پەیوەستن 
 بە کارکردن لە سەنتەرەکانی ڕاگرتندا.

 

رە چاالکیانەی کە لە الیەن نوسینگەی ئەم ڕاهێنانە لەژێر ناونیشانی " مافی کەسانی ڕاگیراو بوو" کە بەشێکە لەم زنجی
مافەکانی مرۆڤی یونامیەوە ئەنجام دەدرێت وەک پاڵپشتیەک بۆ دەزگا هەرێمیەکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بە 

 ٣٢مەبەستی پاراستن و برەودان بە مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستاندا. بەشداربوانی ڕاهێنانەکەش بریتی بوون لە 
 ئەفسەری ژن( کە هەر هەمویان لە سەنتەری ڕاگرتنی گوێڕدا کار دەکەن. ١ئەفسەری پیاو و  ٣١ ئەفسەر )

لە ڕاهێنانەکەدا وانەکانی پڕەنسیپ و چەمکە سەرەکیەکانی مافەکانی مرۆڤ و ڕێسا نمونەییەکانی هەڵسوکەوت لەگەڵ 
ڵینەوەو پرۆسەی دادگاییکردن و ڕێساکانی بەندکراوەکان و مافەکانی ڕاگیراوەکان لە قۆناغەکانی دەستگیرکردن و لێکۆ

ڕەفتاری ئەو فەرمانبەرانەی کە یاسا جێبەجێ دەکەن ووترانەوە. هەروەها باس لە سەالمەتی جەستەیی و پاراستن لە 
 ئەشکەنجەدانیش کرا. ئەمەو لەم ڕاهێنانەدا خستنەڕوی بە ڤیدیۆو کاری بە گروپ و ڕاهێنان ئەنجامدران.

 

لە ووتەی دەستپێکدا بەڕێز ئێریک هوسکێس، بەرپرس لە نوسینگەی مافەکانی مرۆڤی یونامی ووتی کەوا بەشداربوان لە 
کاری ڕۆژانەیاندا ڕووبەڕووی ڕاستیەکانی مافەکانی مرۆڤ دەبنەوە وە هەڵسوکەوت لەگەڵ ڕاگیراواندا ڕەنگدانەوەی بەها 

 مرۆیەکانی هەموو کۆمەڵگایەکە. 
 

وبەری سەنتەری ڕاگرتنی گوێڕیش مقەدەم خەسرۆ غازی خۆشناو، سوپاسی نوسینگەی مافەکانی مرۆڤی هەروەها، بەڕێ
سەر بە نێردەی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ هاریکاری عیراقی کرد بۆ ئەنجامدانی ئەم ڕاهێنانەو هەروەها جەختیشی لەسەر 

ەرەکانیشی دا بۆ ڕەچاوکردنی پڕەنسیپەکانی گرنگی لە مافەکانی مرۆڤ کردەوە لە جێبەجێکردنی یاسادا وە هانی ئەفس
   مافەکانی مرۆڤ لە کاری ڕۆژانەیاندا، بەتایبەتیش لەکاتی مامەڵەکردن لەگەڵ ڕاگیراوەکاندا.

 

 

*** 



 هب   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

 
 
 

 
 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  

Public Information Office (PIO) - Baghdad 

Phone: +39 083 105 2640 or +39 083 105 2644 

http://www.uniraq.org/ 

http://www.flickr.com/photos/uniraq/ 

https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq 

https://twitter.com/UNiraq 
 

#ServingForPeace 
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