
 

 
 
 

 
 

 

و ئاذانسي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ كاروباري  (UNFPAبةياننامةيةك لةاليةن سةندوقي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ دانيشتوان )

 ئافرةتان 

(UN Women  بة بؤنةي رؤذي جيهاني بؤ ) ميَينة   خةتةنة كردنيبنبِركردني 

مليؤن لة كضان و ذانان لة سةرتاسةري دونيا  200ياتر لة ، زذيانطوزةراندن لة جيهانيَكي بَي توند و تيذي مافي هةموو تاكيَكة 

خةتةنةكردني ميَينة تةنيا كرداريَك نية كة هةلَقوالوي  ملكةض كراون بة ضةشتني ئازاري ثيادة كردني كاري خةتةنةكردن.

ن بة مافةكانيان لة تةندروستي نايةكساني جَيندةري بيَت ، بةلَكو كرداريَكة بؤتة بةربةست بؤ كةمكردنةوةي طةيشتني كضان و ئافرةتا

 و فيَركردن و داهات . 

بؤ  ،كؤبوونةوة لة كؤنفراسي نيَو دةولَةتي بؤ دانيشتووان و طةشة ثيَدان سةركردةكاني جيهان  2019لة تشريني دووةمي 

يَوةيةكي طشتي ، وكاري  ثيَشكةشكردني ضةند ثةياماننامةيكي بويَرانة بؤ وةضةرخاني جيهان لةريَطاي نةهيَشتني مردني دايكان بة ش

. شةش لة كؤي 2030تا سالَي  توندوتيذييةكاني لة سةر بنةماي جيَندةر و كردارة خراثةكاننةخوازراو بؤ ريَكخستني خيَزان و 

كردني بنبر  كة يةكيَك لةوانة  طشتي دة ثابةند بوون داريَذرا بؤ نةهيَشتني توندوتيذييةكاني لة سةر بنةماي جيَندةر و كردارة خراثةكان

 خةتةنةكردني ميَينة بوو .

 مليؤن كض لة ذيَر هةرةشةي ئةوةن كة خةتةنة بكريَن .    4.1 ، 2020سالَي  هةروةها لة

ساالَن لة   14% كضان لة تةمةني خوار 10 خةمالندني ئةوةي كرد كة  UNFPAلة عيَراق بة تايبةتيش لة هةريَمي كوردستان   

ذانة، لة هةمان تيَكراي نو  خةتةنة كراون  2018سالَي  اي ئةمانة كة كاريَكي نةخوازراو ثر  اوةندي تةمةنيش ثيَنج ساآلن بوو . سةرةر 

استيدا  اي ئةوةي كة  تووشي كاتدا هيض سوودَيكي تةندروستي بؤ رةطةزي ميَينة نية . لة ر  كضان لة كرداري خةتةنةكردن سةرةر 

بؤ ماوةيةكي دريَذ ماوةيةكي كورت  بةالَم  ؤدةبن بميزةرؤ  و هةوكردن و كيَشة تةندروستيةكانيئازارو خويَن بةربوون 

 دةرئةنجاميَكي نةرَيني دةبيَت لةسةر تةندروستي سيَكسي و مندالَبوون و دةرووني.

شتني ، كة بانطةواز دةكات بؤ نةهيَ  5.3 ذمارة    SDGسةقامطيري طةشةثيَدان ماوة بة بة دةستهيَناني ئامانجةكاني دة ساليَك تةنيا 

. ئيَمة ثيَويستمان بةوةية كة  2030هةموو كرداريَكي بة ئازارو خراث لة وانةش  ثيادة كردني كاري خةتةنةكردني ميَينة تا سالَي 

كردني خةتةنةكردني ميَينة.  جيهان هانبدةين بة خيَراكردني تواناكان بؤ بنبر 

كردني ئةمرؤ لة رؤذي جيهاني بؤ   International Day of Zero Tolerance for Femaleخةتةنة كردني ميَينة )بنبر 

Genital Mutilation  ي هةريَمي كوردستاناليةني ثةيوةنديدار لة عيَراق و بة تايبةتي  بؤ( ، ئيَمة داواكاريمان دووثات دةكةينةوة

ثالني كة بريتيية لة   COMBIني بؤ كاركردن شانبةشاني يةكتر بؤ نةهيَشتني خةتةنةكردني ميَينة لةريَطاي جيَبةجيَكردني ثال عيَراق

كردني خةتةنةكردني مَيينة واتا   .  لة هةريَمي كوردستاني عيَراقخةتةنكردني مَيينة طؤريني هةلَسوكةوت بؤ نةهَيشتني  بنبر 

  و بةشداربن لة هةبيَت ذاردةيان هةلًبتةندروست بن ، بةردةوام بن لة خويَندنطاكان ،  بؤ ئةوةيبةهيَزكردني كضان و ذنان 

 ئابووري.طةشةثيَداني 
 

   UNFPAد. ئؤلؤرمي سؤطؤنرؤ ، نوَينةري سةندوقي نةتةوة يكطرتووةكان بؤ دانيشتوان  لة عيَراق 

    UN Womenربا ، نوَينةري ئاذانسي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ كاروباري ئافرةتان لة عيَراق دينا زؤ

 بؤ زانياري زياتر تكاية ثةيوةندي بكةن بة : 
 smoussa@unfpa.orgلة عيَراق ، شارةزار لة بواري راطةياندن   UNFPA سلوى موسى ،

اطةياندن   UN Womenسمير برهوم ،    ,samir.barhoum@unwomen.orgلة عيَراق ، بةريَوةبةري ر 
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