
   

 

Translation is too long to be saved 

وەزارەتی تەندروستی بە هاوکاری لەگەڵ یونیسێف و ڕێکخراوی تەندروستی  

و  ئاو و ئاوەڕ و  خاوێنی جیهانی ئەنجامی هەڵسەنگاندنی خزمەتگوزارییەکانی  

  داعێراقی لە دامەزراوە تەندروستییەکانبە نەخۆشی خۆپاراستن لە تووشبوون 

 باڵودەکاتەوە 

دەرئەنجامەكان بەرچاورۆشنی دەستەبەر دەكەن بۆ   ،وە دابین كراوەو بەو داراییەی لەالیەن حكومەتی ئەڵمانیا

سیاسەتەكان و پرۆگرامەكانی ئاو و ئاوەڕۆ و خاوێنی و لەسەرتاسەری وواڵتدا و رێككارەكانی خۆپاراستن لە 

 نەخۆشی بەهێزتر دەكەن.  

 

 

هاوکاری ڕێکخراوی تەندروستی وەزارەتی تەندروستی لە عێراق بە  ئەمڕۆ    -٢٠٢٢ی تەمموزی  ٦  بەغداد،

گشتگیری هەڵسەنگاندنی  ئەنجامی  یونیسێف،  و  و   خزمەتگوزارییەكانی  جیهانی  پاکوخاوێنی   و  ئاوەڕۆ  ئاو، 

تووشبوون  رێككارەكانی لە  نەخۆشی   خۆپاراستن  تەندروستییەکان   بە  دامەزراوە  كە   عێراق  یلە  كردەوە،  باڵو 

 دارایی بۆ دەستەبەر كردوون.   حکومەتی ئەڵمانیا

تە بنكە    3624ر  سەلە  كە نگاندنە ڵسەهە  لە ی  ئە   ندروستی  هەڵسەنگاندنەکە  نجامدراوه عێراق  دەرەنجامەکانی   .

بەڕێوەبردنی   ژینگە،  پاکوخاوێنی  دەست،  پاکوخاوێنی  پاکوخاوێنی،  ئاو،  دابینکردنی  کە  کرد  بەوە  ئاماژەیان 

لە دامەزراوە     یشۆخ ەن  ەتووشبوون ب  ەل  پاراستنۆی، و خزمەتگوزارییەکانی خپاشماوەی چاودێری تەندروست

ملمالنێ   و  بەهۆی کەمی سەرچاوەی دارایی،ئاستەنگیان بۆ دروست بووە   تا ڕادەیەکی زۆر    دا  تەندروستییەکان

 . ییەوەو نەبوونی چاودێری و پاراستنی موڵکی گشت 

  ەل یندروستە ت  ی رێچاود   یمەست یس  وپێشچوونی بنیاتنانەوەی چەندین هۆكار بوونەتەوە بەربەست لەبەردەم بەرە 
  یگشت   یندروست ەت  یر ێچاود   یم ەستی. س  ١٩- د ۆڤیک   یتاەپ  ە نێویاندال  ، یریقامگەو ناس  ێ ملمالندا، وەك  راقێع
  داەکەتڵ و  ە ل یی تا ەرەس  یرێ چاود  ی کان ەزراوەدام ەی وین   ەی ک ینز  ،ەوە تێ بەد  ن یە ژخاێ در ی ست ەربەب  یوو ەڕووبڕ

ی  ستیوێ پ  ەب   ەیە ئاماژ  ەش مە. ئسیستمی دابەشكردنی ئاوییان نییە  ەانینا یب   م ەئ   ەی ربۆو ز  ییە ن  یانشکیپز   ان یند ەکارم
ئارادابوون    نگاندنە سەڵه  ئەنجامدانی لە  د لەبارەی  و  کانییەتگوزارەخزم   یخۆو  خاوێنی  و  ئاوەڕۆ  و  ئاو  ی 

نەخۆشی  بە  لە توشبوون  دام  لە  پێشگرتن  بۆ  کانییەندروست ەت  ەزراوەناو  دەستەبەركردنی زانیاری  پێناو  لە  دا 
 پرۆگرامەكانی ئاو و ئاوەڕۆ و خاوێنی.  و   ت ەاسیس

ئامانجی هەڵسەنگاندنەكە بەهێزكردنی چاودێرییە لەسەر رێككارەكانی ئاو و ئاوەڕۆ و خاوێنی و پێشگرتن لە  
بە كەلێنەكانەوە كە  توشبوون بە نەخۆشی لە دامەزراوە تەندروستییەكان و دۆزینەوەی شرۆڤەكاری پەیوەست  

رەنگە ببێتەهۆی كەمكردنەوەی كاریگەرییەكانیان یان گرتنەبەری هەنگاوی پێویست بۆ راستكردنەوەی دۆخەكە  
و راكێشانی سەرنجی بڕیار بەدەستەكان لەبارەی بارودۆخی ئاو ئاوەڕۆ و  خاوێنی و پێشگرتن لە توشبوون بە  

 ی عێراقدا.  نەخۆشی لە دامەزراوە تەندروستییەكانی سەرتاسەر 

ەحمەد زوتین، نوێنەری رێكخراوی تەندروستی جیهانی لە عێراق رایگەیاند" ئەم هەڵسەنگاندنە زۆر گرنگە  د. ئ
بۆ دەستەبەركردنی دەستنشانكردن و شرۆڤەكردن و گەڵڵەكردنی راسپاردە، كە الیەنە پەیوەندیدارەكان و بڕیار  

پ  دەستێوەردانی  ئەوەی  بۆ  بكات  توانادار  باشتركردنی  بەدەستان  بۆ  دابرێژن  پەیوەندیدار  بودجەی  و  ێویست 



   

 

رێككارەكانی پێشگرتن بە توشبوون بە نەخۆشی لە پێناو ئەوەی رووماڵێكی گشتگیری ئاو و ئاوەڕ و خاوێنی  
 بكرێت لە دامەزراوە تەندروستییەكاندا." 

رایگەیاند"  چاودێری و  هەڵسەنگاندنی  خاتوو جانێت كاماو، بەرپرسی نووسینگەی نوێنەری یونیسێف لە عێراق  
بەردەوام كارێكی بنەڕەتین بۆ دەستەبەركردنی چاودێرییەكی تەندروستی كواڵیتی باش و سەالمەت، یونیسێف  
شان بە شانی رێكخراوی تەندروستی جیهانی و حكومەتی فیدراڵی و حكومەتی هەرێمی كوردستانی عێراق كار  

هاوبە بەشداری  زامنكردنی  بۆ  كەمكردنەوەی  دەكات  و  سەالمەت  ئاوی  دەستەبەركردنی  بۆ  شمان 
 كاریگەرییەكانی ئەو توشبوونانەی ئەگەری ئەوە هەیە رووبدەن." 

  ی کخراوڕێ  و   ف،ێس یون ی   یدان یت ەارمی   ۆ ب  ژراڕێدا  نی نالۆ ئ   ی کاریو ش   یر ێچاود   ڵیتایج ید   یک ێرد ۆداشب  ها ە روەه
ئاو و ئاوەڕۆ و     یکانییەتگوزارە خزم  ی رخانێژ   رەودان بەب  ۆب   یندروستە ت  یتەزارەو و  یهان یج   ی ندروستەت

 .ی گشتەب  داکانییەندروست ە ت  ەزراوەدامخاوێنی لە 

باشتكردنی خزمەتگوزارییەكانی ئاو و ئاوەڕۆ و خاوێنی و پێشگرتن بە توشبوون بە نەخۆشی لە دامەزراوە  
بە   پەیوەستن  ئەوەی  لەبەر  گشتیدا  تەندروستی  بواری  لە  هەیە  بەرچاویان  گرنگییەكی  تەندروستییەكاندا 

 ەئاراوە.  كەمبوونەوەی گواستنەوەی ئەو توشبوونەوەی بەهۆی چاودێری تەندروستییەوە دێن 
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 ەو ەفێسیونی ەیبار ەل
 مندا و ەب كو ەتاو  كات،ەكار د  هاندا یج كان  ەنێشو  نی دژوارتر   ەل ێندەه  ەل فێس ی ونی

 
  ن یرتر ۆ ز  یدووچار  ەبگات ك هانی ج ەینڵ

 و   190 ەل  اتر یز  ە. لەو ەتەبوون شبوونەبێ ب
 
 ناو ێ پ  ەل ش یو ەئ  ك،ێن ێشو  موو ەه ەل  نەیكەد  كڵێمندا موو ەه  ۆ كار ب  دا،ەو ناوچ تڵ

  .مووانەه ۆ باشتر ب ك ێهانیج اتنان  یبن 
 . سبووكەیو ف ر ەتیتو  نستگرام،یئ  ەل فێس ی ونی  ۆ ب نەبك  دواداچوونەب
 

 بۆ زانیاری زیاتر، تكایە پەیوەندی بكە بە:

 میگیل ماتیوس مونۆز  

 بەرپرسی بەشی راگەیاندن 

 یونیسێف 

 mmateosmunoz@unicef.org 

 

 زەید فەهمی 

 بەرپرسی راگەیاندن

 یونیسێف 

 zfahmi@unicef.org 

  

 +9647809126781 

 
 فێس ی ونی  ەل کانییەندەو ەیپ   رپریسەب م، یکەح ەین ئاسایم

 
anei@unicef.org 

 
+9647835776846 
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