
 مندااڵن ئیفلیجی نەخۆشی دژی عێراقی منداڵی 5.8 كوتانی سەرەكیی  ھەڵمەتی
	راگەیەندرا

  یونیسێف رێكخراوی بەھاوكاری  تەندروستی وەزارەتی مندااڵندا ئیفلیجی  جیھانی رۆژی لە, ئەمرۆ-عێراق,بەغدا
 نەخۆشی دژی لە عێراق مندااڵنی كوتانی بۆ نیشتمانی فراوانی  ھەڵمەتی ھەفتەی جیھانی تەندروستی رێكخراوی وە

.رادەگەیەنێت مندااڵن ئیفلیجی 			

 ملیۆن 5.8 بە گەیشتنە كوتان رۆژەی پێنج ھەڵمەتی ئامانجی" دەگۆرێت ژیان..دڵۆپ دوو بە" دروشمی لەژێر
.كوتان پێشوی  دۆخی بە گوێدان بئ, عێراق لە سااڵن 5 تەمەنی خوار منداڵی 		

 توشبوونی ئەگەری.  دەماردەبێت كۆئەندامی توشی كە ترساناكە ڤایرۆسی  درمی نەخۆشییەكی مندااڵن ئیفلیجی
.پێویست كوتانی بە لێبكرێت رێگری دەتوانرێت بەاڵم,زیاترە  نەخۆشییە بەم ساڵ 5 تەمەن خوار مندااڵنی 	

"  ەشمەبەست ئەم بۆ,  مندااڵن ئیفلیجی نەخۆشی بەرەنگاربوونەوەی لە دەزانێت بەرپرس بە خۆی عێراق حكومەتی
 ھەڵمەتی 16,  مندااڵن ئیفلجی باڵوبوونەوەی بۆ بەرپەرچدانەوە لە بەشێك وەك,  2015 و 2014 كۆتایی تا

.عێراق لە یونیسێف رێكخراوی نوێنەری ھاوكینزە پیتەر گوتەی ئەمە"  ئەنجامداوە 	

 ئەو بۆ سوپاسەوە بە,عێراق لە نەكراوە تۆمار مندااڵن ئیفلیجی نوێی حاڵەتێكی ھیچ,  ەوە 2014 نیسانی مانگی لە
 لیستی لە عێراق, 2015 ئایاری مانگی لە.پێشەوە كادیرانی تێكۆشانی و ھەوڵ و حكومەت بەھێزەی ھاوكارییە
.دەرھێنرا مندااڵن ئیفلیجی بە تووشبوو واڵتانی 	

 ئاوارە بۆ ماكوتە گەیاندنی و چاودێری لە كەموكوڕی ھۆی بە دەبێت سەرھەڵدانەوەی مەترسی, ئەوەشدا لەگەڵ
.دەژین نافەرمییەكاندا نشینگە و دوورەدەست ناوچە لە ئەوانەی ھەروەھا و ناوخۆییەكان 	

"  نوێنەری كە یە موسەنی ئەڵتاف  گوتەی ئەمە" ھەیە عێراقدا لە مندااڵن ئیفلیجی گەڕانەوەی مەترسی ئێستاش تاكو
 بەردەوامە ئێستاش تا مندااڵن ئیفلیجی  گواستنەوەی" گوتیشی ھەروەھا. عێراق لە جیھانییە تەندروستی رێكخراوی

 تاكو" بەوەشدا ئاماژەی" , كراوە تۆمار نێجیریا لە مندااڵن ئیفلیجی نوێی حاڵەتی و ئەفغانستان و پاكستان لە
 و ھاواڵتیان بە ماكوتە ندنی گەیا باشتركردنی بە  پێویستیمان, نەكرێت بنبڕ جیھاندا لە مندااڵن ئیفلیجی گواستنەوەی
.ڤایرۆسە  ئەو بۆ بین ئامادەباشیدا لە ئەوەی بۆ,دەبێت چاودێریكردن سیستەمی باشتركردنی "		

 مندااڵن ئیفلیجی نەخۆشی دژی بەرفراوانیان نیشتمانی  ھەڵمەتی  خولی 2  عێراق لە مندااڵن ئیفلیجی ھاوبەشەكانی
.مەبەست دانیشتوانی بۆ % 91 لە بووە زیاتر  كوتان رێژەی, ئەمساڵدا نیسانی و شوبات مانگەكانی لە دا ئەنجام 	

	  ھاوكاریی بە و كوردستان ھەرێمی و  عێراق تەندروستی وەزارەتی رێگەی لە مانگە ئەم كوتانی ھەڵمەتی
 مندااڵنەی ئەو ئامانجكردنی بە زیاتر بۆ, دەدرێت ئەنجام  یونیسێف رێكخراوی و جیھانی تەندروستی رێكخراوی
 ھەروەھا,كەمپەكاندا لە سووری پەنابەری و عێراق ناوخۆی ئاوارەی مندااڵنی وەك زیاترە توشبوونیان مەترسی
 لە كەس 25000 لە زیاتر.كۆنترۆڵكراونەتەوە تازە  ناوچانەی ئەو و خانەخوێیەكان كۆمەڵگا, نافەرمییەكان نشینگە
.دەكەن خێزانەكان سەردانی ھەڵمەتەكەدا ماوەی لە و دەگەرێن ماڵ بە ماڵ كوتان تیمەكانی 	

	 , ئەستۆی دەگرێتە ھەڵمەت پاش و ھاوكات چاودێریكردنی,بەكارخستن تێچووەكانی جیھانی تەندروستی رێكخراوی
  وەزارەتەكانی لەگەڵ ھەماھەنگی بە ئەمەش, دەكات كۆمەڵ ھۆشیاریی و بەگەرخستن پاڵپشتی یونیسێف لەكاتێكدا

 لەھەڵمەتی بەشداری تیلیكۆم ۆرەكك و زەین  ھێلەكانی ھەروەھا, كوردستان ھەرێمی و عێراق تەندروستی
.عێراق ناوخۆیییەكانی ئاوارە سەر خستنە تیشك بە دەكەن راگەیاندن و  كۆمەڵ ھۆشیاركردنەوەی 	
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