
 

 

 وانیلێدوانی رۆژنامه

 

بەڕێز کوبیش، نوێنەری تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان، داوا لە سەکردە  
سیاسییەکان دەکات بەشداری بە ئافرەتان لە دانوستانەکاتی پێکهێناتی 

  حکومەت و وەزارەتە سەرەکییەکاندا بکەن

  
اق،  دەی نەتەوە یەکگرتووەکان  – ٢٠١٨ی ئەیلویل ٩بەغدا، عیر ر

اق نێ  بۆ هاریکاری عێر
کۆبوونەوەیەیک لەگەڵ ئافرەتانی سەرکردە و ئەندامانی پەڕلەمان و وەزیرانی پێشو و 
کۆمەڵگەی مەدەنی و چاالکوانانی بواری گەنجان ڕێکخست و تیایدا پێداگری کرد لەسەر 
بەشداری کارای ئافرەتان لە دانوستانەکانی پێکهێنانی حکومەت و وەرگرتنی پۆسنی 

 . یگەر لە حکومەنی داهاتوودا وەزاری کار 
  
 ئافرەتاپی لەخۆگرتبوو 

ی
کوانان کە دوو ئەندایم پیاوی شارەزا لە بواری ماف

ا
گروپی چاڵ

دڵنیاییان لە کاربەدەستاپی یونایم وەرگرت بۆ پاڵەپەستۆ خستنەسەر سەرکردە 
سیاسییەکان بۆئەوەی بەشداریپێکردپی ئافرەتان لە پرۆسەی سیایس کاری لەپێشینەیان 

  ێت کە ئەمەش هەڵوێستی هەمیشەپی سەرکردایەتتی یونایم بووە. ب
  
ی گشتی نەتەوە  ی

دوابەدوای کۆبوونەوەکە، بەڕێز یان کوبیش، نوێنەری تایبەپی سکرتێ 
اق، هەلوێستی یونایم دووپاتکردەوە و جەختی لەسەر گرنگتی ئەم  یەکگرتووەکان بۆ عێی

: " بەشداریکردپی  کارایانەی ئافرەتان لە پرۆسەی سیایس   بابەتە کردەوە. بەڕێزیان وپی
ۆکەی حکومەتێیک گشتگر  اق و تێگەیشتنە لە بێی واتای سەرکەوتتی دیموکراسییە لە عێی
کە نوێنەرایەپی هەمووان بکات و خزمەپی پێویستتی و بەرژەوەندییەکاپی گەلەکەی 

  بکات."
  

ن دەکات کە نوێنەری تایبەپی نەتەوە یەکگرتووەکان داوا لە سەرکردە سیاسییەکا
ی دروستکەری  ی ی

 و خاوەن هێ 
ا
بەربژێرکردپی ئافرەتان لەبەرچاوبگرن بۆ پۆستی باڵ

ی 
 سەرۆیک پەڕلەمان و جێگرەکانیشیەوە لە ئەنجومەپی نوپ 

ا
سیاسەت و بڕیار بە ڕۆڵ

نوێنەراندا. هەروەها بەڕێزیان داوا لە سەرکردە سیاسییەکان دەکات کە دڵنیایان بکەنەوە 
  ێرەکانیان بۆ پۆستەکاپی کابینەی داهاتوو ئافرەتانیش لەخۆدەگرێت. بەوەی لیستی بەربژ 

  

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(
 



ێردراوی پەرلەمان دەکات  ژ  تازە هەڵێ 
بەڕێز کوبیش بەهەمان شێوە داوا لە ئەنداماپی

 جێندەری کە دڵنیاپی بدات 
چوارچێوەیەیک یاساپی بدۆزنەوە بۆ پرۆژە یاسایەیک یەکساپی

سەدا بیست و پێنج بۆ بەشداریپێکردپی ئافرەتان  بە دەستەبەرکردپی بەالپی کەم کۆتای لە
لە حکومەپی نوێدا. بەڕێزیان جەختی لەسەر پێویستتی بەشداریپێکردپی ئافرەتان کردەوە 

نە.  ژ  لێی
نە پەرلەمانییەکاپی وەکو سەرۆک و ئەنداماپی ژ   لە لێی

 

*** 

 
 به   تاسمیر غهڕێز سهبهبێژی )یونامی( یاندن و تهی راگهرپرسی نوسینگهبه به  نبكه  ندییوهپه بۆ زانیاریی زیاتر تكایه

 ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١فۆنی لهته ژماره یانیش به information@un.org-unami یان  ghattass@un.org ئیمێلی
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