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هەنگاوێکى نوێ بەرەو هێنانەدی : نوێ ىکى لێکتێگەیشتنەواژۆکردنى یاداشتنامەی
 ی لە عێراقدایەکسانى ڕەگەز

 

بەرێوبەرایەتى توانادارکردنى  نێوان لە  نوێ  ىلێکتێگەیشتن  کى ەئەمڕۆ یادشتنامەی  - 2021 حوزەیرانىى 10بەغدا، 
عێراق و بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان   ىئەنجوومەنى وەزیران  گشتى سکرتاریەتى  بە  سەر  ىئافرەتان 

 ئافرەتان لە عێراقدا.  توانادارکردنى و   ناو بەروپێشبردنى یەکسانى ڕەگەزیپێ  واژۆکرا، لە 

بەدی   تێڕوانینى ڕەگەزیداگرتنى گشتناندنى ەردەوامانەى کە لە بوارى لەبەرچاوب  ەوڵەو ه  ئەو پێکهاتە بەلەبەرچاوگرتنى
  یەنانەى پەیوەندارن بە الئەو  بۆ  شیکارى و  ەزراوەییدام  ی توانا ەهێزکردنیب  ۆی ه ەبێتەد ێیەنو ەشییە هاوب ئەم ، دەکرێت

ە تایبەتیانەى ئافرەتان و  ی دیاریکردنى ئەو پێداویستی  ەسەر ل  ەجەختکردنەوە ، ب لەعێرقدا ڕەگەزی  یەکسانی  ێشبردنیپ ەرەوب 
  ڕەگەزی یەکسانی ەندبوونەکانى دەربارەى پاب  ەدیهێنانیب  ۆ ب  ەدات د  ێراقع ئەمەش یارمەتی .عێراقدا  کچان هەیانە لە 

ەکانى پالن  کارو  و ەسیاسەت ل ڕەگەزی  ێڕوانینیت ى یەکخستن  لە ڕێگەى  ەردەوامدا ب  پەرەپێدانى ەکانیئامانج لەچوارچێوەى 
 . حکومەتدا

مەتى  حکو ی سەر بە ئامار  ەندیناو  ڕێکخراوی بریتییە لە یارمەتیدانی، یادشاتنامەیەئەم ەپێشینەکانى ل  ییەچاالک ەل  یەکێک
  ەکان لەرێی ی ڕەگەزی  داتا ۆشاییب  کەمکردنەوەىبە مەبەستى  ئەلیکترۆنى سەکۆیەکى ەزراندنیدام ۆب  عێراق
  جۆراوجۆرەکان لەنێو دام و دەزگا  ڕەگەزییەوە  یبەتمەند بە بوارى تا و  ەڕپێکراوباوزانیارى  بۆ دەستخستنى ىکردنرائاسانک

 . داەت حکوم یاسەتەکانیس ێوازى ش ىدانان  و  دارشتنلە دەبێت  لە واڵتدا، ئەمەش یارمەتیدەر

  یهانداج ەرتاسەری س  ئافرەتان ەل ێکداکات  ە ل“:  ڕایگەیاند ، ەلغیزیئ  ەمیدح  ەڕێزب  ،ەزیرانو ەنجومەنیئ  یگشت  سکرتێرى
  ێراقع ئافرەتانى، ەکرێت د سەیر  یرەکانو گشتگ ەردەوامو ب  ێشکەوتووپ  ۆمەڵگاک ەرەوب  ۆڕانگ ەهێزی ب  یکاریبر ەک و

و  ڕۆڵ و  ینیوەب  ەخۆیەوە ب  واڵتەکەیان ئاستەنگیانەىو  ەیرانق ەوئ  ەرەنگاربوونەوەیب  ەل ینیوەب  بەرچاویان ڕۆڵێکی
  یاداشتنامەیە  ەمئ  ە ک ەڕەداینباو ەول ێمەئ  ۆیە . ب یرداگشتگ ۆمەڵگای ک ەزراندنیدام ە ل  ەبووەه یگەریانکارەشداری ب 
 "ڕۆڵى ئافرەتان لەم بوارانەدا. ەهێزکردنیب  ەی ئاراست  ە ب  ەگرنگ ەنگاوێکیه

  ە ل  خاتوو زێنە عەلى ئەحمەد، نوێنەرى نیشتەجێی بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێراق، گوتى: " 
  ئافرەتان  ەسەر ب  نەرێنى یگەرییەکىکار ، یەەتاى ڤایرۆسى کۆرۆناپ یگەریەکانى کار گیرۆدەى دەستى ێشتاه ێراقع  ێکداکات 

  ئەمەش کردووە.  یاترز ێستادائ  ەل  یاسیو س ی روو ئابو ۆمەاڵیەتیک ئاستەنگى ەندینچ ئەمەش  ە،کردوودروست  ەوەو کچان 
دى.  لە عێراقدا بێتە ڕەگەزی و یەکسانى  ڕەگەزی بۆ ئەوەى تێڕوانینى جۆرى  وا دەخوازێت کە هەوڵەکان زیاتر بکرێن

تى عێراق لە پێناو گشتاندنى ەبەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان بەردەوام دەبێت لە پاڵپشتیکردنى حکوم
ئامانجەکانى پەرەپێدانى  ەکانى لەم باریەوە، ئەمەش بەپێى ی و پابەندبوونە نیشتمانی  ڕەگەزیلەبەرچاوگرتنى یەکسانى 

  یاسەتی س برەو بە پەیڕەوکردنىلەگەڵ سکرتاریەتى گشتى ئەنجوومەنى وەزیران  ى لێکتێگەیشتنەبەردەوام. ئەم یادشتنامە
  ە ل  ڕەگەزی  یەکسانی ەدەستهێنانیب  ۆ ب  پتەوتردەکات  ەوڵەکانمانه ەروەهاه ڕەگەزییدا، لەبوارى  دەدات یرگشتگ ەستیار و ه
 " .ێراقداع

 : ەاو ی دی م شىە ب ەب کردن ی ندەو ەی پ ۆب

 ،  bahbahanee@undp.org-mohammed.al ، پسپۆڕى پەیوەندییەکان، محەمەد ئەلبەهبەهانى

7704399222964+ 

###  ###  ### 

 بە هێنان بۆ کۆتایی دەكات  كۆشش و هەوڵ كەەکاندا ویەکگرتو ڕێکخراوی سەرەکیە لە نەتەوە پەرەپێدان بۆ یەكگرتووەكان نەتەوە بەرنامەی
واڵتدا،   170. بە کارکردنمان لە تۆڕێکی فراوانی شارەزایان وهاوبەشاندا لە داکەشوهەوا لە یەكانهەژاری و نایەکسانی و گۆڕانکار وى نادادپەروەر

 درێژ بۆ خەڵكی و هەسارەکەشمان. چارەسەری یەکخراو و ماوەئێمە یارمەتیدەرین لە بنیادنانی 
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