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 ڕ یەە  ان  ری ەە یوە و ە یە  نە رین و دەە ن وژ 

ە ە ە ە روو  ون ان ە ڕ ا  ەراژو  وو ە وە نە .وە 1979وە

ە دە ،ە ش روو ەو دە  ە  ون وا ە ەە ەە یە ە ،یەە ر

ە  ەن، دەە ەزۆر  یە ەە .انە ەە و ەە وری و ، یا ددز

  ان دە ەە رە ە .ەەەر ەر   ی  ەە  دا ە ەەە  ە ڕش

ە ەاز و روا ،ەە  .ێری دەە دەوە ە  نە  نە ە ،دا ە و  ە

وە وەە  ەدن و  ی ەەو دەێ. ەاا ڕ ەە دواەوای ە ە ،1981 ری

ەە اریە ەە ە اە  ،وان  ەاە ووە  ن وەە   ەە  د دە 

دەری ەن  ی اا داوە.

 ەە ەە وە  ازیزاد ە وەە .ا ری ژ ە وە ەدە  ە

ەەە  ەەدزە  ،ە ر  .ەدە  د ەە ەە ن وز  وایە  ەە ە

 ان ە اریە  ەە  ،ادەوە ەو رە ە  ە ،واری رۆژ   ە ن واد

، اد و  ڕ  ە 1961 وە ە .و ە و ەە ەە ند و ە ا ۆژە

 دەان  ەن درا. ار ڵ دوا ە 1967 ی را ە  وەە  وەە، ەە و،
وەی ەن ەە ا.1

ەەاە ە ەو ، ەن ەدەام ەە ەەە ری،  ،وری و وری  ژردان.

 ەە  ەا ەە  ا ی ە ە ە ا.  ەاەدا روح ا ە  ە  و

ە ەە وە ەە دژە    ەە و ە دەاە   ە   ەی دن  رۆژوا

ەە  و ،ارە ە اە ،ە ە و ە ە  ون ەە  ە ەا .

ە  د ە ە .1963 ەی ە ەارد ەە ەو، ە ا ە ی  ەاری ەن

ەەە ەدە ەاەە نە  ارەە  ی ،اە  ە ەە 2.ەەە  ە 

ی دروە یەدژ  ەە ،ڕش  ەا دەە  .ان ە ە ی رە ە وەوە

ە .او را  ە ە وەە  ە وا  د  ە ەەە و  رە داە  د

ە  ە  ەە  ، یەوازی رە ی وەدە     ر ان دەە 1983

اە نە  د وە  دۆ ە  دن دەە  و وای ەە نە  اەەار ە یدادوە وە
3 .ە وڵە (اڵ ەە) ەە ات و ،ەەو ،یەو

 ت و ەی ری ا،  ە   ژە ەە ەە  ڕش ە  رەە وەدەا.

ەروا اەر  ون نە اە  .ە ە ە  ون  از و ە ە  ە م و

ە ریر  و دا ەو ن وەە ریدە  و ەە  د   ەدە  اە ،ڕش و

 ار  وان و نە  ا  ،تو .اوە  نە ون وە وەەڕ یە  ە ە

ڕ ە  ی ە ە ، ە  ە  ە ،ەر دەە  ر و ن و دۆزا 

 ەوو. ە ە رواەە  ەە ڕ  ەو  ە ی ە  وەدەت. ەی

ەە رەەی  ەەە ەی  رەا  و ژی دەەەە ە ،ری  ەە رەەی دژ
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ەە  راوە  وە ی ە ەوەی ە راوە  ەەارن  دەری  ەەە. ە  ەەن

 ن وە ە  ێ  ا  ەە یە و ەە ە ی وەرە ە   و س ۆژە

ا ە ەە ەە  ەن ەەە دەە  ەی ەی  ڕی اا.

ەواوە ە ەە وە ە وت و و داەە ریڕا ی ی ان یە ،دوودارا  37 وەە

رادە  ەە  ە ەو ،ەو دە و ەەە و  رڕا .ددە واوە ە ە یەر 

زاری و  ە ،ە ان و رەی و  ەان ەن و ن ە  ەێ. "ە ەە"ی

ا.4 وەە  و ەە ودز   ن ن و 71  ەە ددی زە و ڕش  دەە

 ە   ان زۆر ە ،اە و ە رادە ز  ان اریە ەە 85%ی  ةةردا

ن ەە ن ون و ەارن ە 5.ەە ەەا، ە  ە ە   ە ڕن وە د و، ەەن

ەە ەاو را ر ،وری وە ،ری .نزار دە ر ە  اور  و ر ەە 

وە ی ەە ر ە ە دەە و ە  .ەە ،ەوارد ن و ە ە رە  وان

ەە ەا زاڵ دە و وە ەە ە ەەە وك ری ن و ری اەە، ی ی ەون و

ە ەن  ەدا ەە دواوە دەت.

ووی ووەە ە ا ەەە زی ەە ڕ دن  اا ە  ،ەە  ەڕ  1979دا

ەر  ەەوو ە  ەدە   ی. ز ە وەە ە وەداوە رە  ە رە ە ودرو

 وازە ەەدن و ەرەوەە ەەەە وە. وە ەە ووەە ەی   دەان  رۆژوا،

ە و ەە ی  ڕاری ەە و  و دا دەەە   ە دوو ەە ەن رە ن،

 اەە ەە .ز ەوە ە وەدۆز  ون نەو د ەە ، ر ەە و یە زی و

 ەەی ڕش، ەن ەی ە  و ژە ن ەە  دەوەە، ە ە وازەن  ی

دۆزەە ە وە و  ەە  ،ەان  درود ەەە ەو و رەی ەن ەەە ەەدن

و ە رەەی وەوە.

  ەووڕش: ز ن وە

ەوە  دە ،ەت  ە رەەی ە دژوار وە، ەە ەە دەە دژ  ر و   ڕاری

 ژا دو.   ەن  ەەە ە رەەی  رە  و ەو  ەو ەە ە ەا

1980 ە  نەە اردە ەە  .درا  نادە  ،نە ی را  ،زوو ە ە .دوە نە

ە ر  انارە  نە ودە ،انە ە رادە ەە .درانە ە یەدە  ە ار ،وەە

ەەو.  ەە ەاردە ی ەەن، ەن  ەدەام ر ن وەدەت.

ە نەە وری و ژ  نە ەەە ران ون دە ن  نە (1988 – 1980) اق – ان یە وەە

وە  نەە  انەر  ، ری ی د ەەد  زی ە دا  ە 6.ون 

 ەە اەن ە ەە  ەەە   وان، ە  ەاە ی  ەان  ەەەن

رام دەە. 7ەوە ی ر ە  1987 ا  ز  ەن وە وی اون، ەری  اڵ،  و

ە و  را.8 دووڵ دوا ی وەە ەار ا.

رڕا ە .و ە ەور  راو ە ەور  ە یە (1989 – 1997) ەری رە ۆكە دەە

ەدە .ەە ەە دۆ  و ەدە ە ن .ی یەر ژ  ە 



ری  ۆڤ  ان: ژن و  ۆڤ

 © | 3وەی ە دەەە 2016

ە ە5.6ە   و  اەدا  و نراوەداڕ  و ە د ەدەە ەرە ە ویە

 2  1980ە 2009.9 ەوە زادی ەوی ەە و ەە  درا ە وەەا  راوە و ر ە و

،ەە  .ا2008 دا ە ن د و ەەوو  1992 دە    نە وە  ر و ودە 

ەزوە ن و داەر و ەە ەە ەە رترا ە وەەوا ن وە ەە  ەەاو دە ەە

ە ی زۆرەر 10.ون دە و   ی وەوە ،ۆە ،ە دە ،وە یەو ،نە

ە واوا وە ی ەەو  و زاری رەەی، وە و ە ا  ڕش و.

ەو ە ە ەا، ەن – چ ەەن و چ رەن – دەەن  دەن دۆزەە.  ەن

دەا وە ەە  وە  ەن  ا وەێ ە .ەان  ەە  دۆ  اوە ەش ەی

ە  ە ەر ە ەەە د ەەە انەاە ە  ر  ەو ە ،اق – ان

 ە ەە ،1997 ە .ە ە رری راودادە ن وەا نە نە ،1995  .ە نە

ی ە ەن ەدرا.  ەارد ە زی ەە  (2000 – 2004) ەا 13 ەی ە ،ەن

دەە و دەە زی ن وەە 11.  رە دەون و  ری رۆژ دوای رۆژ ز ،ەن ەڵ

و ەە ی د  وەوە ە ەە .ی دراەرە ە   ەەە ەەدوووەە 

د  نوەە ەەە اویر ەەر ە  ارەە ە ەە نەە رە  ن

وازی رەەی دژ  ەن   (CEDAW)ە ەە ودەە ەەاە ا.

ە ە ە یە و ر ۆكە 2005 وە  اردە  اد یەە دە اردە ،اەە ەە

ەو یوە وی ،ەرڕا ا  ەو. دەە نە ەە یەر ەرەراو ازی و ر   ەەە

 ە دە  مە ندا  د دە ە2008 دە ە .ڕی ە ن وە ریرو یوە  ە

 و و ە ا ،اوە  12.ارد  ادە ەو ە  دا رە و  ا وایە ی زۆری

ەە ە ن ا ەە ون   رە ە وە ،ە وە  د ەەە رادە   و ر

 ە دەە  ەدەە د زی   رەەا درا. ە ەە ەە رای  زۆری ەواوە و،

ەم دژدەە دەە  ە ی ان ەواوە و  رە دەەەەدن و دەدەە. 13ەەە ی

د  یەرە واردە  دژ  ە ەە ن وە ی دژیو ی رە ەە ،راندە را وە

وەزە   ە ە ەدەەا  راوە.

ەارد ەۆك ری 2009 و ڕارە ش ەاردن، ڕارە ە  رواە و ان  راوە.

ە ەە ەاردن، ەن ەن ەارە ەون ەو. ە  ەاردن، ا ەەن ەەە رواەەە

 ار ودەە  اردنە  ە ،اەە ەە .  یەوی رەە ەەە وە ەەود

و ەرە ە ،ە ا  ەدا  ەە ەو ور د. ەن  ەاران دە وە ەەی

 .راوە  ەدە اردە ش  ەرە ە اوی ە ە  انە .ان اردنە ش ەرڕا
ە ەاردن، ەەی ەاد ەە ەۆك ری ا و  ە وە وەی ەرو  ەە ا د.14

 ەی   ە 2012 ەم درا ەوای ەە دەە و وردارد ەن  ن و  77 ە وازی

ەە  ە و و وە ەرڕا ە ە .ای وەاە  ەی دە36 زا  اورد زا 

 ە  رەەی  ە زا  زا وان ەە.

 دا ە ،ااردە ەەە  اەە  ن. روە  و ێ ەا 2013 ە رو ەە اردە

 و ان ەە رۆژوا رەە ، ە دۆ ەە و ەەە  ە ،   ەە و ە ەن

   ەێ، ەە وازی رەەی ەو  و  ەا ە ەەا  دەە و  ری ز  ەن
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ە و ە وەی ە  ا  ە رەەی ەێ.  ە دوو وەی  ەە ی ەاردوە و

ە ن ورۆە ە  2016 ە16ی ژا  وەە  و ەاردوە. رە ە ی ەە وەە

ا ە   ەە ن داە ،ەە ە ەە ن وەە اردە ش .ا ا  ور ەدە

رادە ەەوی دوودن و زەە ەە رادە و ەاەار  "نەە ەوا ریرو ڕ ەە" وی  

ەا ەەن  ەە. ەەاە ەو ە دۆ و ەوا  دااوی ەە و زدو ش د ە ەن

  ەن، ە زەە  و ەە  ان و، ەواردە ز دژ  ەە  و ەەەەن،

ور ەە ر ەە ەن  ەە ەەە ەن، ەە دەدە  ەە دوا  زی  ە رەەی

.ا دە  اە  

ۆ ژ   ون ا ری ارا ی  ە   ە وەە ە  دژ ەە و ە ودز 

ی – دۆزا زە و ەد  ،ە دا و  ا ەەە ی دووو رە ە ە دوو ددە  ،ونااە

 ۆ ە ان ە  ە. 15ە  ،  رە ە ەوە   ەن دژی و و

و ەە ڕ  ەو، رە  و ز و ەو ەەە   ەان ا ەن

،ە ە  .تن دەە ۆ  ە  و ە ۆڤ   رەە  ری ەە ۆڤ و  

زی روو  زدو ە  رە ەە   ە ەەە   ەی اا ەن ز ە ەون  ری

.ەدە ە ژی یە ەە  ا  نە  ەە  ە – ەەە ەو دە 

وەە رە  ە ە .اا  ۆڤ  ن وە ەە  ەە    ە ە ە

 ااە وە ،ە نەر رن دەە  ە  نە  ە  اا  نا ،نە ۆ 

ە نە ، ەوا  .نەە ە انە ۆ    نە  ەاە وە  ڵە ە و ۆ

. ەە نا ە ەە ەر  ۆڤ  ەادە  ن وورە دەە

ەەاە ە ەە و ە ەە ەاو ،ە ان دە دۆزەە ەەاوە ەەدن  ەن ن ن.

ەە ەەا   ەی ەرە دەە ،ەن ە ە ەە  رە ووەە ەن

 رادە ەرەا ر  و را  ،  و ە دەەە، ە  رە وری ەو و ەرەە ەو

،ژ ەە  نە دارە ەە   دەە  روو وە  ە وەە .ێەدە

 و د واز دەێ. ەن چ ە و چ ر ەێ  ەە دواوە ەەە. ەاا ەدوو ووپ ەوای

ەە ەە .دا واز  ە  رە ەە ،داە ارە ەە  ە  ەر و ە ردە

ەەو وەە   ە  ەە او ەە ،ز ە ری وڕا  انە  نە

ەن و  ەە  ۆڤ ە ەەە.

ە ە ە  ەە ە ژرە، رواەە ەە دەدە  ون ەرە ەە  ،ەە ،ەە و

ەەەە ەە ە نەە ،ڵەە .ە دا ا  ن وە ەە نەر  ەاە ە ەە وری

وە وردوەەە   ەن و  ۆڤ  ەە داوی دەە و ەی ان ەەەەا دەەە. ەی دەەەە،

اە وە ن وە  ،ا یە ی  .ت تە یەرە ە   ە ن دەە ڕا

ەە رە ا ە ە  .ە ەە رەە ووەە  اا،  ەان  ەن و چ  وا ش

 انە ،ەی دووە  نرر و د ان، دە ەەان و دە  نە ،2009 اردە دوای ەرڕا

.ە  ەە ێ وە ە ر دە   نەدە  ەەە ۆڤ و   نەو ە ەە نرو زا

ە رە ،اا  نارە ەە  نە   ری ور  ،وە و ەە ەەرە ە ە ە ە

ژەە دەە روو:
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روە ە و ە ەز 

• م دراوە ەەو ن وەررا  ەادە  ان  نەەو  روە ە اە ویە

دۆ  وا ە ەە ەەە ،زا وە ەاە وەە ت وی وو ازەەە ەە ە

ەن و ن  اا.

داەرا ووە ری ەان ە ەرو و ە دادوەی ری   ژەدن  دۆ ەن و ن•

.ە ە ریو ەر  اا 

•ەە   ری ە ی ن وەەە ە ەر  اا  نە ووو   ژە

. ەەدزە ری ور ەە  ە ە

د ەە و ەدەام ەە دەری ەن  درود ە ە و   وەەا ەی ورەن و•

وە ە ەەەن.

ە ا دەن  ر و  و وە دادەەەا رات  رە ە ەەەن ەە اا.•

راەە  وە ەەNGO ەن و داەراوە دەەەن  ەزدەە  ەاری و ە  ەن•

.2030  ە ە ە  و  و ەو ەە ،اا  ن و

 NGO دەەەن:

•ە  ن ن وە ە  ان وری ە  یە ەە نەا اەە ن و ەە 

د و ەەزی ان.

•ەادە ەە ەەو  ،نازە ن وەژا ن ووەەەەە اویر ەە امدەە ی 

ەەەە  ۆڤ و  ەە ەو ەن و ن  اا.

•ازە ەە ە ەەای ر  ان  ری  ریداوا ەەە ەدە ەە دەە

.ە   (CEDAW) نە واردن دژیە

• دۆ د  انە ریدە  ن ن وە ە ەە  رین و زاە ەە دەە -

وی  اا.

 ری  ان:

•.ە   (CEDAW) نە واردن دژیە رە ەە د ەەر دە

• ەە ن وەە زارە ف و  ەادە  تی دە  ەە ە ە ڕ

ر وە از ەاوی ب  ەەەن، ەن، زان، ەە و  و  ەن.

د ەەە ەە وەی  18 ڵ  ەە ن و ەن.•
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دا ەی ەر  رری   ەن و  ەروە   ەن  ی   ا ەەێ،•

.( 7 ڵ و 8)    9 ژ   (ە ،دەدی، زەە ،ە) ەە ە  ە وە

•ەە   ەاە ەە ،ن ن وە ەە  ر ن و ارە ەەە نە ەادە ەە

.ەەەە و د

•ەە ەەوورد  ەە ەە راوەەو دا ەان دەە ریو دە  انەوە و درە ددز

.ەدە ەە ی    نە  ە

ادن و ەە د ەا ەە دە رەە  اڵ و و ە  ەەن و  ەن•

 ا   ەە ەن دە ژرەی ی.
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