
  
 

 

 وانی لێدوانی رۆژنامه
 

 

اق: ئاڵنگارییەکان و   ر
گشتگرترین ڕاپۆرت تا ئێستا لەسەر بەشدارنی ژنان لە بواری سیاسیدا لە عێ 

 ڕێگاکانی زاڵبوون بەسەریاندا

ینی دووەیم ١بەغدا و بەیروت ،  ژنان تووشی چەندان بەربەست بوونەتەوە    : لە ڕاستیدا وێڕای مکوڕ بوونیان، ٢٠٢٠ی تشر
  
ی

تە لەڕووی کورش ژنان لە پەرلەماندا. ئەم  ٢٠٢٠لە بەشداریپێکردنیان لە بواری سیاسید. لە ساڵ
ی
ن وڵ اق حەفتاهەمیر ر

، عێ 
دەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هاریکاریی  ر

 داوەتەوە کە لە الیەن نێ 
ی

اق  دەرئەنجامانە بە زەقی لەم ڕاپۆرتە تازەیەدا ڕەنگ ر
عێ 

یەتیر نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ئاسیای  
ی
اق و کۆمیسیۆین ئابووری و کۆمەڵ ر

)یونایم( یەوە بە هاوبەشی لەگەڵ پەیمانگای عێ 
ڕۆژئاوا )ئێسکوا( دەرچووە بە مەبەسیی لێکۆڵینەوە لەو ئاڵنگارییانەی کە رێگە لەو ژنانەی دەگرن کە دەیانەوێت خۆیان  

ێردراوەکان ب   بۆ ی ەربژێر بکەن و هەروەها ئەو هۆکارانەش کە کار لە دەنگدان بە بەربژێرە ژنەکان دەکەن و  نووسینگە هەڵێ 
 ئەمەو جگە لەوەش کە ڕاپۆرتەکە چەندین ڕاسپاردەش بو نەهێشتین ئەم ئاڵنگارییانە دەخاتە ڕوو. 

 نەتەوە یەکگرتووەکان و هەماهەنگسازی مرۆیی و 
ی گشیی ر

نشینگە، خاتو ئالیس   لەمبارەوە جێگری نوێنەری تایبەیی سکرتێ 
 بە مانای بەشداریی چاالکانە نییە هەرچەندە دەسپێکێگ  

ن  ژمارەی ژنان لە بواری سیاسیدا هەرگێر
وۆلپۆل ویی "تەنها زیادکردین

باشیشە بەڵکوو بەشداریی ڕاستەقینە لە دەرکردین ئەو یاسایانە خۆی دەبینێتەوە کە لە بەرژەوەندی ژنان بن و ئاوڕ لە  
 ئەو بەربەستانەی کە بەشداریی یەکسانانەی ژنان پەک   کێشەکاین ژنان

این و هەروەها البردین ن ر
یی خێ 

ی بدەنەوە وەک توندوتێر
دەخەن لە پرۆسەی بڕیارداندا. ئەو توێژینەوەی کە ئەمڕۆ راگەیاندرا وێنەیەیک تەواوی ئەو ئاڵنگارییانە دەخاتەڕوو کە بوونەتە  

ڕۆسەی سیاسیدا لەگەڵ خستنەڕووی ئەو هەنگاوانەی کە لە پێشڤەچوونیاندا  بەربەست لەبەردەم ژناندا بۆ بەشدارییان لە پ 
یارمەتییان دەدات و ئەو بوارانەش دەستنیشان دەکات کە لەوێدا گۆڕانکارییەیک سادە و بچووک جیاوازییەیک گەورە دروست  

 دەکات لە توانای ژنان بۆ گەیشتنیان بە ژیاین سیاسییان". 

انیاریی دروست پشت بە چەندین چاوپێکەوتن و کۆمەڵە چەقەکان دەبەستێت کە لەگەڵ ڕاپۆرتەکە وێڕای خستنەڕووی ز 
ژناین شارەزا ئەنجایم داوە وەک ئەنداماین ئێستا و پێشووی پەرلەمان و ئەنجوومەین پارێزگاکان و ڕێکخراوەکاین کۆمەڵگەی  

اق. ڕاپۆرتەکە هەروەها چەندین بەرب ر
ەست دەخاتە ڕوو سەبارەت بە بەشداریی ژنان مەدەین و چاالکواناین ماقن مرۆڤ لە عێ 

یەتییەکاین وەک نەریتە نەگۆڕە باوەکان و جیاوازیی کۆنەپەرستانە لە  
ی
لە ژیاین سیاسیدا وەک بەربەستە کەلتووری و کۆمەڵ

 بە رێژەی بەشداریی ژنان پەیڕەو  
کراوە.  کاری ژناندا لەگەڵ ئاماژەکردن بەو سیستەیم بەشی جێگێر )کۆتا( کە بۆ زیادکردین

ڕاپۆرتەکە ئەو بەربەستە ئابووری و داراییانەش دەخاتە ڕوو وەک کەمیر پارەی تەرخانکراو و بەڕێوەچووین هەڵمەیی  
اردین ژنان.  ی  بانگەشەی هەڵێ 

اق" ، رەند ئەلڕەحیم ویی "ئێستا کایی ئەوە هاتووە کە داڕێژاین سیاسەت   ر
هەر سەبارەت بەم بابەتە، بەرپرش "پەیمانگای عێ 

ر 
 کە بەشداریی راستەقینەی ژنان لە بواری سیاسیدا نابێت تەنها هەر بۆ جوانکاری یان وەک  لە عێ 

ن ر
اق دان بەو ڕاستییەدا بنی 

ن دانەبڕاوی دامەزراندین دیموکراسیر و دادپەروەری و یەکسانیر   دیارییەک بێت و بەس چونکە ئەمە بەشێگ هەرگێر
 ڕاستەقینەیە بۆ هەمووان." 

ۆکرایی و پێکهاتەییان هەیە وەک  شایاین باسە کە هەندێ ل ەو بەربەستانەی کە ڕووبەڕووی ژنان دەبنەوە رسوشتێگ بێر
وێناکردین ژنان لەالیەن راگەیاندنەوە وەک الواز و دەستەوەستان. ژنان بە زۆری لە پرۆسەی بڕیارداندا سەبارەت بە پرسەکاین  

وێر کرا
ی
ون. لەالیەیک ترەوە، ژنە بەربژێرەکانیش ڕووبەڕوبووی  پەیوەست بە ئاسایش و گفتوگۆی چارەسەرکردین شەڕدا هەڵ

 ساردکردنەوە و ترس و تۆقاندن و هەڕەشە دەبنەوە چی لەالیەن کۆمەڵگا و چی لەالیەن خانەوادەکانیانەوە.  



وگرفتانەش، ئەزموونەکان ئەوە نیشان دەدەن کە  لەگەڵ ئەوەشدا، ڕاپۆرتەکە ئەوە دەخاتەڕوو کە سەرەڕای ئەم هەموو گێر
ان توانایی خۆیان سەلماندووە لە بەڕێوەبردین کاروباری دەوڵەتدا و زیاتریش بە راستگۆیی و متمانەدار و لێهاتوو و بەرپرسیار  ژن

 و ورد نارساون.  
انە" لە "ئێسکوا"، مێهریناز    گشتگێر

 "دادوەریی جێندەری و دانیشتوان و گەشەپێداین
الی خۆشیەوە، بەرپرش بەشی

 بەشداریی ژنان لە  عەالوەدی، ویی "ئێمە ج
وکردنەوەی کەلتووری یەکسانیر جێندەری و داناین

ی
ەخت لەسەر گەشەپێدان و بڵ

 ناو کارە سەرلیستەکاندا

ی لە بەشداریکردنی ژنان لە نێو سیاسەتە  ئێمە داوا دەکەین کلتوری   وبکەینەوە و پشتگیر
ا

یەکسانی جێندەری برەوپێبدەین و بڵ
بەهاکانی یەکسانی و دادپەروەری و دیموکرایس. هەروەها زۆر گرنگە دەزگایەیک    لە پێشینەکان دەکەین بۆ تۆکمەکردنی 

 نیشتیمانی دروست بکرێت بۆ بەرەوپێشچوونی ژنان". 
 

دوابەدوای ڕاگەیاندنی ڕاپۆرتەکە چەندان خویل ڕاهێنان بۆ ئەو ئافرەتانە دەکرێتەوە کە ئارەزووی وەرگرتنی ڕۆڵێکیان هەیە لە  
اق ی  کایەی حکویم لە عیر د. هەروەها خویل ڕاهێنان بۆ کارمەندانی میدیاش دەکرێتەوە بۆ ئاشنابوون بە ڕۆڵیان لە ڕاپۆرتنووسیر

یک سیایس ئافرەتان. 
ا

 دەربارەی چاڵ

 *** 

 
 دەربارەی یونایم  
 

 
ی

دەیەیک سیاسییە کە لە ساڵ ر
اق )یونایم( نێ  دەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هاریکاری عێر ر

ی ئەنجومەین  ١٥٠٠بە بڕیاری ژمارە  ٢٠٠٣نێ 
دراوی یونایم بریتیە لە دابینکردین ڕاوێژ و هاوکاری     ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان ر

اق دامەزراوە. ئەریک پێسپێ   عێر
لە سەر داوای حکومەیی

ار  ی  و هاوکاری پرۆسەی هەڵێ 
 سیاش گشتگر و ئاشتەوایی نیشتیماین

ی
اق سەبارەت بە بەروپێشجووین دیالۆیک دن و  بۆ حکومەت و گەیل عێر

اق و دراوسێکاین و برەودان بە پاراستین ماقن مرۆڤ و چاکس  هەرێیم لە نێوان عێر
ی

ی نیشتیماین و ئاسانکاری دیالۆیک ر
ازی  پالندانان بح سەرژمێ 

. هەروەها  اق دەکات بۆ دڵنیابوون لە بەشداریکردن و دەستتێدابوون  دادوەری و یاسایی یونایم ڕاوێژ و هاوکاری پێشکەش بە حکومەنی عیر
 و نوێنەرایەنی ژنان لە هەموو ئاستەکاندا. 

 
یەتنر نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ئاسیای ڕۆژئاوا )ئێسکوا( 

ا
 دەربارەی کۆمیسیۆنی ئابووری و کۆمەڵ

 
تە  

ی
یەیی دەکات لە وڵ

ی
یەکێک لە پێنج کۆمسیۆنەکاین نەتەوە یەکگرتووەکانە و پاڵپشیی پەرەپێداین گشتگر و تۆکمەی ئابوری و کۆمەڵ

 یەکاندا و هەروەها کارلەسەر پەرەپێداین ئاوێتەی هەرێیم دەکات. عەرەبی
 

اق    دەربارەی پەیمانگای عێر
اق ڕێکخراوێگ سەربەخۆی ناحکومییە و کاردەکات بۆ پاڵپشیی ڕاگواستین دیموکراش و کۆمەڵگەی مەدەین و ماقن مرۆڤ لە   پەیمانگای عێر

اقیشەوە.   عێر
اقدا، بە ماقن ئافرەتاین  عێر

 
 اری زیاتر: بۆ زانی

 
 information@un.org-unamiنوسینگەی ڕاگەیاندن بە ئیمێیل   لە یونایم: 

اق:     dhefafaljarahi@gmail.comزەفاف ئەلجەرایح بە ئیمێیل   لە پەیمانگای عێر
 harb1@un.orgیانیش بە ئیـیمێیل:   961+-70-008-;879 – لە ئێسکوا: خاتو ڕانیا حەڕب، کارمەندی ڕاگەیاندن بە تەلەفۆنی 
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