
بە پرەنسیپ و پێوەرە نێودەوڵەتییەکان لە    ین پابەند ان لە حوکمەتی هەرێم:  ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەک ی  ڕێکخەر نووسینگەی  
 بواری ئازادی ڕادەربڕیندا 

  ۆڤمر یکانەماف یاڵبا یار یمسۆک ەی نگی( و نووس ینامیۆ)  راقێع ۆ ب یکار یهار ۆب کان ەکگرتوویە ەوەتەن یکخراو ڕێ، ٢٠٢١ی ایاری ئ١١ ی ژۆڕ
(OHCHR )هاوپێچی   .ەوەوکرداڵکوردستان ب یمێرە ه ەل ن ڕیربەادڕ  یئازاد یخۆد  ەب تەبارەس انیکێرتۆاپڕ  کانەکگرتوویە  ەوەتەن ە ب رەس ی

 کە.ەرتۆراپ  ەب ەندراوێلک کوردستان یمێرەه  یتەحکومڕێکخەر بۆ ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە  یەنگینووستێچینەکانی 

  یکییەانڕحوکم   ەیکۆڵەک یسپاندن ەچ  ەی نموونبۆتە و  ەداوشانی پ یکانە گرنگ  ییەموکراتید هاەب یکردنەستەرج ەکوردستان ب یمێرەه یتەحکوم 
باس لە   بەشێکی ڕاپۆرتەکە  .اونی مرۆڤ گرێدرو بەهێزکردنی بنەماکانی ماف نانی پاراستیەکساڕێو  اسای ت بەحوکەکردارەکانی و   ڕێکار   دروست.

بەرەو توندوتیژی، تێکدانی موڵک و ماڵی گشتی و  کە داو یان پێشێلکاری یاسا هەبوونە وو ڕ  کێدنەه ە ک ادکێتاک  ەل ،دەکات  نیڕبرەداڕ یدازائ
 پەلکیان کێشاوە. تایبەت، و ئاژاوە 

  ەک ەوەکاتەد یکوردستان دووپات یمێرەه یتەحکوم  ی یونامی و نووسینگەی کۆمسیار لە سەروەری یاسا چڕدەبنەوە.کانە رنجەس بەشێک لە
 جێبەجێکارەکان تەنیا بڕیارەکانی دادگا جێبەجێدەکەن. دامودەزگا  و  ، نۆخە ربەدادگاکان س

  ۆبوەخۆیی و نێودەوڵەتییەکان لەگەڵ الیەنە نا دایەلۆگی کراوە ەب ەندەکوردستان پاب یمێرەه یتەحکوم هەنگاوی زیاتر هەیە بۆ هاوێشتن. ەشیمەه
.  ووەکرد ڕێکخراوە  ، نووسینگەی کۆمسیاری بااڵ، و  یونامی ن لەو بەهێزکردنی تواناکا پاڵپشتیداوای  هاوکات، یاساییەکانبەرەوپێشبردنی پرۆسە 

الیەنە   ەڵگە ل تەحکوم   هاەروەه  ەکردوو چاالکوانانو  ی ڕؤژنامەنووسی ماف ە ل یکۆداک یکانەگروپ ەڵگ ەل یژ ێاوڕکوردستان  یمێرەه یتەحکوم 
 .  رانەدادو ەب شقکردن ەمپاڵپشتی کراوە لە ڕووی نێودەوڵەتییەکان 

، بەتایبەتی یونامی و نووسینگەی  ەیەهانی نەتەوە یەکگرتووەکان زگاکەد  ەڵگە ل پتەویو  وام ەردە ب یکییەندەوەیکوردستان پ یمێرەه یتەحکوم 
بۆ تیمەکانی یونامی لەسەر پشت بوونە، و لەم ماوەی   کان و شوێنی ڕاگرتنی دەستبەسەرەکانچاکسازییەی دەرگا کۆمسیاری بااڵی مافەکانی مرۆڤ. 

  رە سەل مە ه -  ایدیم یئازاد رە سەلنووسینگەی کۆمسیار و  یونامی  ەڵگەکوردستان ل یمێرەه یتەحکومدواییدا چەندان سەردانییان ئەنجامداوە. 
 یشتنەیگێت ەگرنگ مەاڵببەردەوام لە هەماهەنگیدا دەبێت.  –ن  ئەو کەیسانەی لە ڕاپۆرتەکە باسکراو ییاسای شەفافیەتی مە فراوانتر و ه یت ەاسیس
 .ەکانیاریزان بۆ وەرگرتنی بێت ورد ینگاندنەسەڵو ه  ە وەوردبوون یماەبن ر ەسەکوردستان ل یخۆ بارود ۆب کانە نیەال مووەه
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