
 
 

 
 

 هه ڵمه تی ماڵ به  ماڵ بۆ كوتانی منداڵان دژ به  ئیفلیجی منداڵ و سوورێژه  له و ناوچانه ی عێراق كه 
 زیانیان پێگه شتووه 

 
 به غداد، ١٨ دیسه مبر، ٢٠١٦ وه زاره تی ته ندروستی عێراقی فیدڕاڵ به  هه ماهه نگی له گه ڵ وه زاره تی ته ندروستی هه رێمی
 كوردستان و به  پاڵپشتی یونیسێف و ڕێكخراوی ته ندروستی جیهانی، ئه مڕۆ هه ڵمه تێكی ١٢ ڕۆژه ی ده ستپێكرد بۆ

 كوتانی منداڵانی عێراق دژ به  ئیفلیجی و سورێژه .
 هه ڵمه تی زستانه  ئامانجیه تی كه  به  ٨٠٠ هه زار منداڵی خوار ته مه ن ٥ ساڵ بگات له  پارێزگا مه ترسی له سه ره كانی  ئه نبار،

 سه ڵاحه دین، كه ركوك، ناوچه  تازه  ئازادكراوه كانی نه ینه وا و منداڵه  ئاواره كانی ناو كه مپه كانی هه رێمی كوردستان.
 ئه م هه ڵمه ته  به شێكه  له  ستراتیجیه تی كوتان له  كاردانه وه بۆ ئۆپه راسیۆنه كانی موسڵ. تیمه كانی كوتان ماڵ به  ماڵ و

 خێمه  به  خێمه  ده گه ڕێن بۆ دڵنیا بوون له وه ی هه موو منداڵان ده كوترێن. منداڵانی خوار ته مه ن ٥ ساڵ ماكوته ی 
 ئیفلیجیان پێده درێت و ئه وانه ش كه  ته مه نیان ٩ مانگ هه تا ٥ ساڵه  ڤاكسینی سوورێژه  وه رده گرن.

 پیته ر هاوكینز نوێنه ری ڕێكخراوی یونیسێف له  عێراق ده ڵێت: (( هه ندێك له م منداڵانه  یه كه م جاریانه  له  ماوه ی ٢
 ساڵدا بكوترێن، حوكمه تی عێراق پابه نده  به وه ی عێراق به  بێ ئیفلیجی منداڵان بهێڵێته وه  و ڕێگا له  بڵاو بوونه وه ی
 هه ر جۆرێك له  سوورێژه  بگرێت. بۆ ئه مه ش ٢٠ هه ڵمه تی سه ركه وتووی به  ئه نجام گه یاندووه  بۆ پاراستنی ڕۆژهه ڵاتی

 ناوه ڕاست له  بڵابوونه وه ی ئیفلیجی.
 له م ساڵدا ٣ هه ڵمه تی سه ركه وتووی نیشتیمانی له  ئاستی عێراقدا دژ به  ئیفلیجی ئه نجامدراوه  . ئه وانیش له  مانگه كانی شوبات و

 نیسان و تیشرینی یه كه مدا بوون، له گه ڵ دوو هه ڵمه تی مه به ستدار دژ به  ئیفلیجی منداڵ و سوورێژه  له  ئه نبار و هه روه ها له 
 هه ریه ك له  گه یاره  و كه مپی دیبه گه .

 ئه ڵتاف موسه نی نوێنه ری رێكخراوی ته ندروستی جیهانی ده ڵێت ((ئه و ده ستكه وته   مه زنانه ی كه  له  پاراستنی منداڵانی
 عێراق دژ به  نه خۆشی ئیفلیجی به ده ست هاتوون پێویسته  بپارێزرێن له ڕێگای هاوبه شی چاالكانه  و هه وڵی پێكه وه یی.
 سوورێژه نه خۆشییه كی ناوچه ییه  له  عێراقدا و ده توانێت به تایبه تی له  كاتی قه یراندا كوشنده  بێت. هه ڵمه ته  مه به ستداره كان

 له  ناوچه  تازه  ئازادكراوه كان و كه مپی ئاواره  ناوخۆییه كاندا هاوكار بوون  بۆ ڕێگرتن له  ئیفلیجی منداڵ و سوورێژه.
 له  نیسانی ٢٠١٤ وه ، هیچ حاڵه تێكی  نوێی ئیفلیجی منداڵ له  عێراقدا تۆمارنه كراوه  ئه مه ش به  هۆی بۆ پابه ندبوونی

  به هێزی حوكمه ت و كارمه ندانی هێڵی پێشه وه  له  كه رتی ته ندرووستی.
 هه رچه نده   له  ئایاری ٢٠١٥ دا، وڵاتی عێراق ناوی له  لیستی وڵاتانی تووشبوو به   ئیفلیجیدا سڕاوه ته وه ، به ڵام به  هۆی

  كه مووكورتییه كانی چاودێری و كوتان له  ناوچه كانی ملمالنێدا، هێشتا مه ترسیی بڵاوبوونه وه ی ئیفلیجی له  ئارادایه .
 

 یونیسێف هه موو تێچووی ڤاكسین و هاوكاری بۆ تیمه كانی كوتان و هۆشیاركردنه وه ی كۆمه ڵگا له  ئه ستۆ ده گرێت
 ئه مه ش به  پاڵپشتی هه ردوو وه زاره تی ته ندروستی عێراق و هه رێمی كوردستان. ڕێكخراوی ته ندروستی جیهانیش تیچووی

 هاتووچۆ و چاودێریكردن له  ئه ستۆ ده گرێت كه  له  الیه ن خۆبه خشه كانی كۆمه ڵه ی خاچی سووری عێراقییه وه  ئه نجام
 ده درێت. كارمه ندانی ته ندرووستی و كۆمه ڵ له   یونیسێف و ڕێكخراوی ته ندروستی جیهانییه وه  هاوكاری

  به ڕێوه به رایه تییه كانی ته ندروستی ده كه ن له  سه رپه رشتی و چاودێریكردنی هه ڵمه ته كه دا.
 

 كۆمپانیای زه ین بۆ په یوه ندییه كان هاوكاری هه ڵمه ته كه  ده كات به  ناردنی كورته  نامه  بۆ گه یاندنی په یامه كه  بۆ ئاواره 
  عێراقییه كان.
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