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   ٢٠٢١ڕۆژی جیهانی پەروەردە

اق  بوونی چاکێر لە عێر ر
 پابەندی هاوبەشمان بۆ دووبارە بنیادنانەوەی هەیل فێ 

 

 دووەیم ی  ٢٤
ی
٢٠٢١کانون  

 مرۆڤە، چاکەیەیک گشتی و بەرپرسیارێتیەیک گشتییە 
ی
   پەروەردە ماف

 

 ،  حکومەتەکان و کۆمەڵگەی مەدەنی و کۆمەڵگەی نێودەوڵەنی
ی

کۆمەڵەی گشتی  بۆ ناساندنی ئەم مافە  بەمەبەستی هەستکردنی بەکۆمەڵ

کانونی دووەیم بە ڕۆژی جیهانی پەروەردە داناوە، بۆ ئەوەی بەردەوام گرنگتی پەروەردەمان بخاتەوە یاد   ی ٢٤نەتەوە یەکگرتوەکان ڕۆژی 

یدا. لە هەستکردن پێشوە  چوونی ئاشتی و سەقامگیی

 

اقدا.  ١٩-کۆڤیدپەتای  بابەنی گشتی ئەمساڵیش بریتییە لە " گەڕاندنەوەو بەگەرخستنەوەی پەروەرە بۆ نەوەی   " لەسەرتاسەری جیهان و عیی

یەنی و   و  ١٩-پەتای کۆڤید
ی
بوون چەند گرنگە: بۆ یەکپارچەنی کۆمەڵ ی

بوونە هۆکاری داخستتی قوتابخانەکان پیشانی داین کە پڕۆسەی فی 

ی مافەکانی مرۆفی سەر بە نەتەوە یەکگرتوەکان 
ی
و  خۆشگوزەرانی و بنیادنانی دوواڕۆژێیک گەش. لەم ڕۆژەدا نوسینگەی کۆمیسیاری باڵ

اق کە و یونیسێف و بەرنامەی خۆرایک جیهانی داوا لە حکومەتەکان و کۆمەڵگەی نێودەوڵە یونیسکۆ ڕێکخراوی   دەکەن لە عیی
بە  نی

اق. ،  بکەن  وەبەرهێنان لەپێناو سیستەمێیک پەروەردەنی بەردەوامبەردەوایم   پڕۆسەی پەروەردە لە عیی
گونجاو بێت لەگەڵ پێداویستیەکانی

ە  ات دەکاتەوە لە کارو پاڵپشتی بۆ حکۆمەت و هەموو هاوبەشەکان لە هەوڵەکانیان بۆ دڵنیابوونەو نەتەوە یەکگرتوەکان پابەندی خۆی دووپ

خوازێک.  لە ی
   تەراهەمکردنی دەرفەتێیک پەروەردەنی باش بۆ هەموو فی 

 

کردن و ڕاگرتتی زۆرێك لە پڕۆگرامەکانی نەهێشت  ی
اقیش، داخستتی قوتابخانەکان و زانکۆکان و پەیمانگاکانی فی  تی نەخوێندەواری و  لەعیی

اقدا، ئەمەش  ١١پڕۆگرامەکانی خوێندنی بەردەوام کاریگەری کردۆتە سەر  خواز لە عیی ی
دۆتە سەر توانستی  ر نەک تەنها کاریبە ملیۆن فی 

بوونیان ب ی
وبوونەوەی  خۆراك و پالنەکانی پاڵپشتتی تەندروستی تر. لەگەڵ سەرەتای فەراهەمکردنی  کاری کردۆتە سەر ەڵکو فی 

ی
بڵ

افی فیدرال و حک  عیی
مەنی هەرێیم  و نەخۆشیەکەشدا، نەتەوە یەکگرتوەکان  لەنزیکەوە کاریکردووە بۆ پاڵپشتیکردنی هەریەك لە حکومەنی

ەکانی دابڕان لە پەروەردەو دانانی چوارچێوەیەک بۆ کردنەوەی قوتابخانەکان بەشێوەیەیک  یکوردستان بە مەبەستی کەمکردنەوەی کاریگەری 

   سەالمەت.  خوێندن بە شێوەیەیک بەڕێوەچوونی پرۆسەی  ەالمەت وەك بەشێك لە هەوڵەکان بۆ دڵنیابوونەوە لە س

 

 بەردەوام دابوونە لەگەڵ حکومە  هەریەك لە یونیسکۆ 
ی

 تەلەفزیۆنی پەروەردە ) و یونیسێف لە هەماهەنیک
ی

(  ETVت بۆ دامەزراندنی کەناڵ

ی تری ف  سەکۆیەڵ چەندین  گلە
کردن ماددەکانی    و پەخشکردنی وانەی تەلەفزیۆنی و  ەرهەمهێنان  ببوون لەسەر ئینتەرنێت هەروەها  ی  ی

.  خۆفی 

بوون گەتشتووە ملیۆن منداڵ و هەرزەکار لەنێوێشیاندا  هەندێك لە کۆمەڵگە پەراوێزخراوەکان  ٤نزیکەی  ی
. هەریەك  دەستیان بر مافی فی 

کخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە  ێومەت و هاوبەشەکان لە ڕ پاڵپشت بوونە بۆ حک یونیسکۆ و یونیسێفلە 

و دهۆك  ١٤٤٠٠٠ ی
نی دابڕاو لە پارێزگاکانی ئەنبار و هەولی 

ی
منداڵ لە نێو کەمپەکانی ئاوەراکانی ناوخۆ و ناوچە گەڕاوەکان وە هەروەها منداڵ

او لە بەردەوام بن  بوون لە    خوێندن لەڕێگەی بەرنامەیەیک تێکهەڵکێشر ی
بوونی ڕوو بە ڕوو هەروەها خوێندن لە دوورەوەو فی  ی

کە بریتیە لە فی 

 ماڵەوە.  

 

تر   پەتای کۆرۆنا بانگەوازێك بوو بۆ هەڵسانەوە، بۆ ئەوەی سیستیم پەروەردە ئاسانیی بکرێت لە ڕووبەڕووبوونەوەی کێشەکاندا تاکو گشتگیی

ی لەسەر  یان وە کە سیستمەکە تازەگەری تێدا بکرێت وە مامۆستایانیش خۆ و زیاتر بەردەوام بێت، هەروەها ئەم پەتایە وای کردو  ڕابهێنی

بوون لە دوورەوەو   ی
کەلوپەیل خۆپارێزی وەکو پاکەرەوەو ماسك بۆ    بابانیش هاوکاربن بۆ پڕۆسەی خوێندن لەماڵەوە. لەپاڵ دابینکردنی دایفی 

 داوە ڕاهێنان بە ما 
ی

اقدا، ڕێکخراوی یونسکۆ هەوڵ   سەکۆکانی نەران بکات لەسەر خوێندن لە دوورەوەو پاڵپشتی لە  هێمۆستاو ڕا قوتابیان لەعیی
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ۆنی  ی بە ئینتەرنێت و خوێندنی ئینتەرنێت لە ناوچە  .   خوێندنی ئەلیکیی لەپاڵ ئەمەشدا وە بە هەستکردن بە کێشەکانی گەیشنی

ی و پەخشکردنی وانەی تەلەفزیۆنی بۆ  دوورەدەستەکاندا، یونیسکۆ بەهاوکاری وەزارەنی پەروەردەو هاوبەشەکانی   کاردەکات بۆ پێشخسنی

تدا ١٢تا  ١پۆلەکانی 
ی
ملیۆن قوتانی لت ی   ٩، هەروەك بەڕێز' پاولۆ فانتای" نوێنەری یونیسکۆ لەعراق وونی کە توانراوە لە سەرانسەی ووڵ

 سوودمەندبن. 

 

 داوە 
ی

ندا بگونجێت لە  گتازەگەری کە لەبۆ دابینکردنی شێوازی نوێ و  هەر لەڕۆژی یەکەمەوە یونیسێف هەوڵ
ی
ەڵ پێداویستیەکانی منداڵ

. هەروەها هەڵساوین بە ڕاهێنانی مامۆستایان   ی ن بتوانن بە شێوەیەیک سەالمەت لە پڕۆسەی خوێندندا بەردەوامنی
ی
اقدا بۆ ئەوەی منداڵ عیی

اقدا،   ٥٠٠٠اتر لە لەگەڵ دابینکردنی پێداوییس پاککردنەوەو خۆپارێزی بۆ خۆێندن و تاقیکردنەوەکان لە زی قوتابخانە و سەنتەر لە عیی

اق ڕوونی کردۆتەوە""هەوەك   . د. پاوال بوالنسیا جێگری نوێنەری یونیسێف لە عیی

 

لەگەڵ کردنەوەی دەرگاای قوتاابخاانەکاانیشاااااااااااااااادا، بەرناامەی خۆرایک جیهاانی و وەزارەنی پەروەردە لە حەفتەی ڕابردوو هەڵساااااااااااااااااون بە دوباارە 

ناوچەی پەراوێزخراو لە   ١١مەی نیشاااااااااااااتیمانی بۆ دابەشاااااااااااااکردنی خۆراك لە قوتابخانەکان کە پاڵپشاااااااااااااتی دەکات لە  دەساااااااااااااترێکردنەوەی بەرنا 

اق.   انی و وەزارەنی لەڕیگەی بەرنامەی نیشااااتیمانی بۆ دابەشااااکردنی خۆراك لە قوتابخانەکان ئامانمی بەرنامەی خۆرایک جیه  سااااەرتاسااااەری عیی

 پەروەردە زیادکردنی 

 

انەکان و کۆمەڵگە الوازەکان.  ٢٥٥٠٠٠گەڕانەوەی قوتابیانی پۆلە سەرەتاییەکانە بۆ ڕێژەی   ی ی
 قوتانی لەگەڵ پێشکەشکردنی هاوکاری بۆ خی 

  ەهەر مناڵێکیش کە بەشێك بێت لە بەرنامەی خۆرایک قوتابخانەکان ئ
ی

وا ژەمێیک خۆرایک پێدەدرێت لە سەرەتای ڕۆژەکەدا. لە مانیک

کردنقوتابخانەکان داخران، بەرنامەی خۆرایک جیهانی و وەزارەنی پەروەردەو  ڕەمەزانیشدا کاتێك دەرگای  ی
  ڕێکخستتی بە  نهەڵسا  فی 

انەکانیان تاکو بگات بە زیاتر لە منداڵەکان  بۆ سەبەتەی خۆراك  ی ی
 کەس. ١٣٨،٠٠٠   و خی 

 

 
ی

کۆکردنەوەی پسرۆڕی و پاڵپشتی لە پێناو  دا یونیسێف و بەرنامەی خۆرایک جیهانی پالنێیک کاری هاوبەشیان واژو کرد بۆ   ٢٠٢٠لە ساڵ

نی تەمەنی قوتابخانە. ئەم بەرنامە هاوبەشە کار بۆ زیاتر  
ی
بوون و خۆراك و تەندروستی بۆ منداڵ ی

کردنی پەروەردەو پرۆسەی فی  چاکیی

اقدا. بەهاوکاری بەڕێوبەرایەنی پەروەردە لە بەرسا  جیهانی و یونیسێف  ، بەرنامەی خۆرایک خۆشگوزەرانی خوێندکاران دەکات لە عیی

کچ لە خوێندنی سەرەتاییەوە بۆ خوێندنی ناوەندی.   ٢٥٠٠نگ دەبن لە پڕۆژەیەیک ئەزمونی بۆ یارمەتیدان لە گواستنەوەی ەماه ەه

اق عبدالرحمن مایگاگ نوێنەری بەرنامەی خۆرایک جیهانی  کاتێك پاڵپستی لە  ،  دەڵێت" پەروەردەو تەندروستی بەیەکەوە لکاون  لە عیی

ی لە دەرخستتی تواناکانیان لە فرەڕەهەن ی هاوکاریان بنی ڕؤژی   ٨٠٠٠دی و فرە تایبەتمەندیەکانی پێداویستیەکانی منداڵ دەکەین دەتواننی

 سەرەتای ژیانیاندا". 

 

ی مەفاکانی مرۆفی سەر بە نەتەوە یەکگرتوەکان ڕاپۆرنی دووەیم خۆی  
ی
وکردەوە  بەبۆنەی ڕۆژی جیهانتی پەروەردەشەوە، کۆمیسیاری باڵ

ی
  بڵ

اق  پەروەردە لە عیی
ەیەك بە ناونیشانی مافی   ەربەستەکانی پەروەردەی کچان لەدو : ب   لە زنجیی

ی
ای داعش، ڕاپۆرتەکە تیشك دەخاتە سەر ڕۆڵ

ی و راگوزەرو چاکبونەوە لەدووای ملمالنێکان، هەروەها پیشانی دەدات کە چۆن ڕۆل و  فەرامؤشنەک  خوێندەوار لە سەقامگیی
راوی کچانی

ی و شۆیک دەرونی  پێوەرە تەقلیدیەکانی هەردوو ڕەگەز و  ان و  هەژاری و ترسە پێشبینیکراوەکانی پەیوەست بە پاراسنی ی ی
ی خی  ئاستی ڕۆشنبیی

 ەکەن لەبەردەم گەیشتتی کچان بەمافی پەروەردە. بەردەوام بەربەست دروست د

 

اوەتەبەر بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی ک   ' ئەو ڕێوشوێنانەی کە گیی
اق وونی ی مافەکانی مرۆڤ لە عیی

ی
ە  خاتوو دانیال بێل نوێنەری کۆمیسیاری باڵ

، لەنێویشیدا  هەموو کەس بەیەکسانی بگات بەمافی پەروەردە دەستکەونی چایک دەبێت لەبواری مەفاکانی مرۆڤد ا لەنێو کۆمەڵگا بەگشتی

یەیک درێژخایەن. ڕاپۆرتەکە چەندین ڕاسپاردەی   بەربەستە دامەزراوەنی و  پراکتییک ئاشتی و سەقامگیی
دەخاتە بەردەست بۆ چارەسەرکردنی
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و    کۆمەڵگەیەکان  پەروەردە، هەروەها ئامانمی ئەم ڕاپۆرتە برەودانە بە پەروەردەیەیک گشگیی
ی
ی بە ماف کە دێنە بەردەم کچان لە گەیشنی

اق.'  عیی
نی
ی
 دادپەروەرانە بۆ گشت منداڵ

 

مد
ی
اق و هاوبەشەکانی کاری بۆ دەکەن لە دابینکردی بەرنامەی خوێندن لە دوورەوەو وەڵ  عیی

انەوە بۆ پەتای  ئەو وەبەرهێنانەی کە حکومەنی

و بەردەوام، کە ژینگەیەیک پەروەردەنی  بە هەلێك دادەنرێت بۆ سیستیم پەروەردە کە خۆی بگۆڕێت بۆ سیستمێیک  ١٩-کۆڤید ئاسانیی

اق بەردەوایم لە   اق. نەتەوە یەکگرتوەکانیش لە عیی  عیی
خوازانی ی

ن و فی 
ی
و دادپەروەر درێژخایەن فەراهەم دەکات بۆ هەموو منداڵ گشگیی

 تی خۆی دووپات دەکاتەوە بۆ ئەم پڕۆسەیە. پاڵپش
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UNESCO   
Follow us on Twitter: @UNESCOIraq 

UNICEF  
Follow us on Twitter: @UNICEFiraq 

WFP 
Follow us on Twitter: @wfp_mena 

 
 بۆ زیاتر زانیاری تکایە پەیوەندی بکەن بە: 

 
Mr. Husamaldeen El-Zubi, Public Information Officer UNESCO/Baghdad, Mob. +964 789270324 
h.el-zubi@unesco.org 
  
Ms. Sharon Rapose, WFP/Erbil, Mob. +964 780 915 0962 sharon.rapose@wfp.org  
 
Ms. Zeina Awad, UNICEF/ Baghdad, Chief, Advocacy & External Communication, Mob. +964 
7820238 zawad@unicef.org 
 
Ms. Danielle Bell, OHCHR / Baghdad, Representative, Mob. +964 7809284127 belld@un.org  
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