
 

                                                
     

 
 

ی یلێدوان   یڕۆژنامەوان 
 

یبۆی یینیشتیمان  ژ اتیر اقیوینەتەوەییەکگرتووەکانیسیی یعیر حکومەنی
اقیدەستپێدەکەنی ییدژیبەیئافرەتانیلەیعیر ژ  بەرەنگاربوونەوەییتوندوتیر

 

 
 

اق،ی ییەکەیمی٩بەغدا،یعیر
 
اق ئەمرۆ  –ی٢٠١٨ییکانون اق و نەتەوە یەکگرتووەکان لە عیر  عیر

حکومەتی
ێیک نیشتیمانییان بۆ ب ژ اتیر

ی دژبە ئافرەتان دەستپێکرد، ئەمەش هەنگاوێیک سیی ژ ەرەنگاربوونەوەی توندوتیر
ە چوارچێوەیەیک سەرتاسەری دادەریژێت تاکو  ژ اتیر

 ئافرەتان. ئەم سیی
ی
گرنگە بۆ بەدەستهێناتی ماف

ی دژبە ئافرەتان و کچان  ژ ی بەرەو پێشپێگرتنی توندوتیر ر
دروستکاراتی سیاسەت و بڕیار بتوانن هەنگاوی کارا بنێ 

ە نوێیە نیشتیمانییە  و  ژ اتیر
 هەموو الیەنەکان لەگەڵ ئەم سیی

ی
ی. هاتنەپاڵ ژ  توندوتیر

پاراستنی رزگاربوواتی
اق و نەتەوە یەکگرتووەکان بە شێوەیەیک فەریم پابەندبن بۆ هاوێشتنی هەنگاوی کارا.   عیر

 وادەکات حکومەتی
 

  



 

                                                
     

 
 

ەکە لە بەغدا، خاتو سورباخ ساڵ ژ اتیر
اق، و د. مەهدی لە مەراسییم دەستپێکردتی سیی ح، خانیم یەکەیم عیر

یکردتی  ر
عەالق، ئەمینداری گشنی ئەنجومەتی وەزیران، و د. ئیبتیسام عەزیز، بەڕێوەبەری گشنی بەشژ بەهی 

ی دادوەری و کۆمەڵگەی مەدەتی و 
ی
ئافرەتان، و وەزیران و ئەنداماتی پەڕلەمان و ئەنداماتی ئەنجومەتی باڵ

دەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هاریکاری ڕێکخراوە ناحکومییەکان و دیپلۆما ر
تکاران و هەروەها نوێنەراتی نی 
 نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان )

ی
اق )یونایم( و سندوف ئامادەبوون. مەراسیمەکە  (UNFPAعیر

   لەالیەن باڵوێزخانەکاتی شانشینی نەروی    ج و سویدەوە پاڵپشنی دەکرا. 
 

 

: " خاتو ئەلیس  اق، وتی ی گشنی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ عیر ر
وۆڵپۆڵ، جێگری نوێنەری تایبەتی سکرتی 

ی.  ژ  ئافرەتان بۆ ژیانێیک ئازاد و دوور لە توندوتیر
ی
کردنەوە و قسەکردن لەسەر ماف ئەمڕۆ ڕۆژێیک بەهایە بۆ بیر

ی دژبە ئافرەتان کەرەستەیەیک ژ  بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیر
ی نیشتیماتی ژ اتیر

گرنگ دەبێت بەدەست   سیی
، بە ئامانجە دوورمەوداکاتی  اقییەوە بۆ جێبەجێکردتی پابەندییە جێندەرییە نێودەوڵەتییەکاتی  عیر

حکومەتی
ییەیک دژبە ئافرەتان و بڕیاری  ژ ی ١٣٢٥پەرەپێدان و ڕێککەوتننامەی نەهێشتنی هەموو جۆرە توندوتیر

رەتان و ئاشنی و ئاسایشەوە و سەکۆی ئەنجومەتی ئاسایشژ نەتەوە یەکگرتووەکان تایبەت بە ئاف
 پەکینیش." 

 

 

ە  ژ اتیر
: "ئەم سیی  نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان، وتی

ی
د. ئولورێیم سۆگونرۆ، نوێنەری سندوف

اقدا، چونکە هەنگاوێیک ترە بەرەو زیاترکردتی ئەو  سەرکەوتنێیک دیکەیە بۆ ئافرەتان و کچان لە عیر
 نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان بەرەوپێشچوونەی ئافرەتان لە چە

ی
 ڕابردوودا. سندوف

ی
ند ساڵ

ە بە دابینکردتی توانست و شارەزاتی  ژ اتیر
اق بۆ پەرەپیداتی ئەو سیی  عیر

سەربەرزە بە کارکردتی لەگەڵ حکومەتی
 تەکنییک." 

 

 

م هێ
ی
یکردتی ئافرەتان بەدەست هاتووە، بەڵ ر

ی و بەهی  شتا ئەگەرچی دەستکەوتی پاش لە بواری پاراسێی
انەکان  ی ر

ئاڵنگاری گەورە لەبەردەمن وەک نەبووتی یاسایەیک پەسەندکراو لەالیەن پەڕلەمانەوە بۆ پاراستنی خی 
. دواکەوتنی پەسەندکردتی ئەم یاسایە کۆسپ و تەگەرە دەخاتە بەردەم یەکساتی  اتی ی ر

ی خی  ژ لە توندوتیر
 ئافرەتان و پرۆسەی سەرتاسەرتی پەرەپێداتی نی

یکردتی ر
شتیماتی و دروستکردتی ئاشنی جێندەری و بەهی 

 بەردەوام. 

 



 

                                                
     

 
 

ی 
یکردن و کارکردن لەگەڵ حکومەتی نوت   پابەندتی خۆی دەکاتەوە بۆ پشتگیر

نەتەوە یەکگرتووەکان دووپاتی
اق بە سەرکردە سیاسییەکان و ئەنجومەتی نوێنەرانیشەوە بۆ کارکردن لەسەر بە پێشینەداناتی یاسا  عیر

 دا. پەیوەنددارەکان لە پەڕلەماتی نوێ
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