
 

 

 

 

 
، دۆخی ژیانی مندااڵنی هەرێمی کوردستانی عێراق بەرەو باشتر چووە، ی نوێبە گوێرەی رووپێوێک

بەردەوامن یشگرفتەکانهەرچەندە   
 

 .بکە ککلیلێرە  پەیوەندیدارەکانتخستنی فایلە بۆ دەس

 
ئەوەمان بۆ دەردەخات کە رووپێوێکی نوێ سەبارەت بە ئاستی خۆشگوزەرانیی مندااڵنی عێراق  -٢٠١٨ی کانوونی یەکەمی ١٧هەولێر، 

ی خزمەتگوزاریی سەرەتایی ئاو کردنیتو بەردەس دابینکردنهێناوە لە بواری بەدەست بەرچاویبەرەوپێشچوونی اق می کوردستانی عێرهەرێ

ەستکردنی بەردنی توندوتیژی دژی مندااڵن و هەروەها وازەکاکۆتاییهێنان بە هەموو شێر پێویستە بۆ تئاوەڕۆ، بەاڵم کاری زیاو  خواردنەوە

 . ووانخوێندن بۆ هەم
 

 ٪( ی٦٧)، کەچی تەنها دەوامدەکەنلە قوتابخانەی سەرەتایی  ،-٪(٩٦)-هەموو مندااڵنی هەرێمی کوردستانی عێراق  ینزیکە کە لە کاتێکدا

گوزەرانی  ئاستی کەانەی مندااڵنئەو  ی( ٪٣٧) تەنها لە سەرتاسەری عێراقدا لەوەش کەمتر، دنی ناوەندی دەوامدەکەن؛لە خوێنمندااڵن 

 ، دەتوانن خوێندن تەواو بکەن. خێزانەکانیان باش نییە

 

و  ەکانگوندنشین یست لە ناوچەەمەی ئابووری، نەبوونی قوتابخانەی پێوتەنگ و چەڵ: "گوتیپیتەر هاوکینز، نوێنەری یونیسێف لە عێراق 

انی ژیکە خوێندنێک  وا دەکەن مندااڵن بێبەش بن لە بەدەستهێنانیکە لەو فاکتەرانەن ک بەردەستنەبوونی گواستنەوە، تەنها هەندێهەروەها 

 ."ان و کۆمەڵگاکەیان بگۆڕێتخۆی

 کاریگەریی گەورەیئەم کێشەیە  ،ێتبەنبە یەکسانی بۆ هەموان بەردەست خوێندنی باش و ئاستبەرز  ئەگەر "کە: هۆشداری دا ەروەهاه

 لە وەبەرهێنانتی و بۆ پاڵپش دەبێتگرانتر  ە باری سەر شانی خێزانەکانیشجۆرێک کبێت، بە مەکە دەەر کۆمەڵگا و بووژانەوەی هەرێلەس

 نەوەی داهاتوودا."

 

ئەو بۆ  داتاکان ئاماژە: "سەرەڕای گرفتە ئابوورییەکانی دوو ساڵی رابردوو، گوتینانی هەرێمی کوردستان اد. عەلی سندی، وەزیری پالند

بەردەستبوونی  لەوانەش ،دا بەدەستیهێناوەتاییەسەر خزمەتگوزارییدابینکردنی لە  دەکەن هەرێمی کوردستان بەرەوپێشچوونە دەکەن کە

 ."و ئاوی خواردنەوە تەندروستی خزمەتگوزاریی
 لە دەستنیشانکردن و ئەولەوییەتدان بەورووپێوەکە هاوکاریی زیاتری حکومەت و هاوبەشەکانی دەکات هەروەها ئەوەشی خستە روو کە: "

 ان و سەرمایەدانانی زیاترە."ەرهێنپێوستیان بە وەب کە بوارانەی

  

، یونیسێف داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات بۆ ئەوەی وەبەرهێنانی زیاتر لەو داپاراستنی مافی هەموو مندااڵن لە پێناو

 هەروەها ؛ی کاری تێکردوونو هەژار ملمالنێکە  یاڵنەمندا ودیان دەبێت بۆ ئەوسوراستەوخۆ بە شێوەیەکی خزمەتگوزراییانەدا بکات کە 

 بۆ ئەوەی کۆتایی بە هەموو جۆرەکانی توندوتیژی دژی مندااڵن بهێنرێت. کار بکات

 

 :راگەیاندکارانهەندێک خاڵ بۆ 

o  چاودێریی ەکانیسەرەتایی ەدابینکردنی خزمەتگوزاریی لەبە خۆیەوە بینیوە هەرێمی کوردستان بەرەوپێشچوونی بەرچاوی 

، پارێزگاریکردن لە ئاستێکی بەرزی لە دایکبوونی هاوکاریکراو و هەروەها کەمبوونەوەی ژمارەی ئەو داان، لە نێوییتەندروستی

منداڵیان گیانیان لە دەستداوە و  ٣٢ ،نداڵمهەزار ستدەدەن، کە پێشتر، لە کۆی لە دەلە مانگی یەکەمی تەمەنیاندا گیان  کۆرپانەی

 ڵ. کۆی هەزار مندالە منداڵ  ١٧ رێژەکە کەم بووەتەوە بۆئێستا 

o بۆ  وەک خۆیان ماون (. هەرچەندە، گرفتەکان٪٩٨، لە رێژەیەکی پەسەندی جیهانیدایە )و ئاوەڕۆ سیستەمی ئاوبوونی بەردەست

 . پێ بگات بێ باکتریای زیانبەخشیو  سەالمەتخواردنەوەی ئاوی  یدالە ماڵی خۆ هەموو خێزانێک کە یمنکردنی ئەوەزا

o دا کۆکراونەتەوە. کارمەندانی مەیدانی لە پارێزگا  ٢٠١٨اندەر( لە ساڵی داتاکانی ئەم رووپێوە )رووپێوی هێشوویی فرەنیش

پێوەرن بۆ  ،ئەم داتایانەخێزانیان لە سەرتاسەری واڵتدا کردووە.  ٢٠٥٢٠هەرێمی کوردستانەوە، رووپێوی  جیاوازەکانی عێراق و

 ئامانجەکانی گەشەسەندنی نیشتمانی." و SDG -زانیاریدان بە "ئامانجەکانی گەشەسەندنی بەردەوام
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