
 

                          

 

 عێراق لەبەر دەم دووڕیاندایە : نەتەوە یەکگرتووەکان داوای دایەلۆگی نیشتمانی دەکات 
 

خۆپێشرررایدایەیاە لەەرررەیەتای تشررری یە  ەیە دا لەوەتەی    -  2019ی تشررری یە  ەیە ە  ٣١بەغدا،  

چەیررد رە یرراوچەی یرێریاترە  ریترۆتەوە ، یەتەوە  ەیرەریترووەیرراە لە ەف ا ررایە ەیرە بەی ریاوایە 
یێیات  ەیاە بەشردایە لە دۆی یەوەی چایەەرەی  ەیاەه رەی لە ژۆای  ەیە ەوە بە بەیدەوا ە داوای 

ە ێکیدیە داوا ژەوایای شرای اە ییدووە ه پایاەرتیە خۆپێشرایدەیە شاشرتە خوایەیاە و پێو ەرتە  ێب
شێ ە بەیدەوا  شرر ە لە ش دایەییدیە ی ایە   ای  ەیاە و بی یدای لێکەوتیەوە یۆیەیاە و رێیشررکیدیە 
ەررەی  و و و  ا ە  شررتە بە تویدتی ە دەەررتەوااە ه رەیوەرا  ەخی دەیە یەوە لەەررەی پێو ەررتە 

   چایەەەیییدیە دۆخەیە لە  شی بایەیایداه
 
پالەررررخایی ، یوێیەیی تا بەتە   -وای ەررررەیدای کیدیە خۆپێشررررایدەیاە ، خاتوو  ێی ە رێی  لە د

ەرکیتێیی  شرتە یەتەوە  ەیەیتووەیاە لە یێیات تێب یە شەوەی یید ل لە ەرەیشرەتا ەیاە شا یەتاە 
و پ اواە و  ەی اە و بەەرراوچووایب ب یە وەیو خۆشررەو ەررت ەاڵ بۆ ووتەیە اە شاوی یێیات یۆی 

وەه د  وییاەررررە  را ە بە یێیات  ەیراە داوە یە دەیە راە ب ەررررتیاو بێری و لێپێچ یەوە لە دەییدیە
شە ژۆ یێیات لەبەیدەب دووژ ایێو دا ە :  اە پێشروەچووە لە   ایەی  تتو ۆ  ەرەیییدەیای اە بکەەه

تویرردوت ا ە تویرردوت ا ە تی بە دوای خۆ رردا دەرێی ه    ررای پ پەیتەوایەبووە و رە وەشررررررایەوەه
 ەیە ی شررررت رایە  ە راوەیی دەتوایێری یێیات ەیراە یۆبکراتەوە بۆ شەوەی یەخشررررە ژێەرا ەاڵ  تتو ۆ

بکێشرررە بۆ یێیاتێکە ەرررەتا ە ی و خۆشرررەویەیاەه خەرررتیە ژووی تەواوی یای ایی و ژاەرررتە و 
 ا ایەیاە دەبێتە یل لە ەەل ایدەه شێوایدیە ژاەت  ەیاە تەیها توژە ە و ژت و ی یە ی اد دەیایله 

 
ەراف لە ەوبەی ،   ٧٤یدە بۆ شەب ەرا  ادەی یەتەوە  ەیەیتووەیاە یوێیەیی تا بەی وتەل بە شا ااە ی

ووتە تی ، یەتەوە  ەیەیتووەیای اە دا ەییاید ، یە شێەرررتا بیە ا ەرررەیەی  ەیایە   ٥٠یێیات لە ەف  
ی اتی  ییەە لە رەی یاتێکە تی هل دووپاتکیدیەوەی باوەژبووە بە  ا ە ەرررەیەی  ەیایە  یۆول و 

ەوییدیە پێشررررووەچوویە یۆ ەو ەتە و باشررررتیییدیە شاەررررتەیایە ا اە لە یەشررررێکە  یاوایە لپت
شرایاد  رداله یێیات لە یراو یەتەوە  ەیەیتووەیراە دا ەو یەتەوە  ەیەیتووەیرای پ لە یێیاتەه شە ژۆ 
شێ ە لە ە تای ە ، شا ادەشررر ە شە ەی داوا اە لێکیا، بۆ یۆییدیەوەی  شررری ا ەیەیاە و رەیەاویاە 

 بەیەو یەخشە ژێەا ەاڵ یە داوایای  ە ژەوایایە خە کە یێیات  ێبە ێبکایل 
 

 

  

  ghattass@un.org  ئیمێلی به    تاسغه  میرسه  ڕێز به  )یونامی( بێژیته  و یاندن راگه ینوسینگه  رپرسی به  به نبكه  ندییوهپه تكایه  زیاتر  زانیاریی بۆ

 ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١ فۆنیلهته  ژماره   به  یانیش information@un.org-unami یان
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