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 پێکەوە برەو دەدەن بە ئامادەباشیی کتوپڕ لەنێو مندااڵنی عێراقدا و 
 

( پێکەوە ( وسندوقی نەتەوەیەکگرتوەکان بۆ مندااڵن )بەرنامەی نەتەوەیەکگرتوەکان بۆ پەرەپێدان )ـ ٢٠١٧ آب ٣ غدا, بە

 هەوڵەکانیان یەکدەخەن بۆ ئەنجامدانی داکۆکیکردن لە مندااڵن و برەودان بە ئامادەباشی لەسەر بنەمای قوتابخانەکان بە درێژاییی ڕێچکەی

 کرد سەبارەت بەم بابەتە.یان واژۆ الفاوی ڕووباری دیجلە لە عێراقدا. ئەم دوو دەزگایە پێکەوە لە بەغداد ڕێکەوتنێک

دا بۆ ئەوەی  لە عێراقدا، بەڕێز مونیر تابت، وتی :" ئێمە خۆشحاڵین لەنزیکەوە کاربکەین لەگەڵ  بەڕێوەبەری گشتیی 

مەتیی ئامادەباشیی کتوپڕیی بگەیەنینە ئەوپەڕی توانا لەو شوێنانەی پێویستن لە عێراقدا. هوشیاری لەنێو مندااڵندا الیەنێکی سەرەکیە بۆ سەال

 منداڵەکان و یارمەتیدەریان دەبێت بۆ بنیادنانی توانای هەستانەوەی کۆمەڵگاکانیان لە ماوەی داهاتوودا."

لە عێراقدا، بەڕێز پیتەر هۆکینز، وتی :" ئەنجامدانی وەبەرهێنان لە کەمکردنەوەی ئەو مەترسیانەی دووچاری مندااڵن  نوێنەری 

دا کاردەکەین بۆ ئەوەی مندااڵن بەشداربن لە دۆزینەوەی  دەبنەوە بە دڵنیاییەوە دەبێتە هۆی ڕزگارکردنی ژیانیان. پێکەوە لەگەڵ 

ەبێتە هۆی یارمەتیدانیان بۆ ئەوەی بتوانن ئاسایشی خۆیان دروست بکەن، بەمەش دەتوانن داهاتووی خۆیان بنیاد چارەسەر و بڕیارداندا کە د

 بنێن."

هەڵمەتێکی داکۆکیکردن بەگەڕدەخەن کە بەڕێوەبەرانی چەند قوتابخانەیەک لە خۆ  و  لە ماوەی چەند هەفتەی داهاتوودا، 

نی چۆڵکردنی ناوخۆیی دابنێن. هەروەها ئامادەکاری ئەنجام دەدەن بۆ ژمارەیەک قوتابخانە بۆ ئەوەی وەکو دەگرێت بۆ ئامادەکارییان تا پال

 سەنتەری چۆڵکردنی کاتیی کاربکەن لە ڕاوێژکردنیاندا لەگەڵ الیەنە دەسەاڵتدارەکانی تردا.

پشتیوانی حکومەتی عێراقی کردوە لە  (دا، بە کۆمەکی دەزگای ویالیەتەیەکگرتوەکان بۆ پەرەپێدانی نێودەوڵەتی )

بەهەمان شێوە لە نزیکەوە کاردەکات لەگەڵ سەنتەری کاری  ئامادەکاریی کتوپڕیدا کە پەیوەندی هەیە بە بەنداوی موسڵەوە. 

پارێزگاکانی نیشتیمانی لە نوسینگەی سەرۆک وەزیران و بەرگری میللی و وەزارەتەکانی سەرچاوە ئاویەکان و تەندروستی و ژینگە لە 

 خۆیاندا بۆ ئەوەی ئەو توانست و سیستەمانە بنیاد بنێن کە برەو دەدات بە ئامادەباشیی نیشتیمانی و هۆشداریی مەترسی لە کۆمەڵگادا.

 

 

 
 

 : بە  بكە پەیوەندیبۆ زانیارى زیاتر 

 
 لە عێراق   

 خاتوو نیداء هیالل، بەرپرسی پەیوەندیەکان
   ئیمێل:

    :ۆبایلم

 

 
 لە عێراق  

 خاتوو لەیال عەلی، بەرپرسی پەیوەندیەکان
   ئیمێل:

 ۆبایل: م
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ى نیشتمانێك  وه بۆ ئە كاندا مووئاستە هە كات ولە كان ده گشت چین توێژه  سێك لە موو كە ڵ هە گە شى لە هاوبەرپێدان  بۆ پەكان  كگرتووه یە  وه تە ى نە رنامە بە

مووان باشتر  وا ژیان بۆ هە كات كە ندن ده سە شە كردنى گەپشتگیر  ودان بە ها بره روه بێت , هە كانى هە یرانە ى قە وه نگاربوونە ره وا تواناى بە كە بنیات بنرێت

م كردن  راهە ین بۆ فە كە ش ده تێڕوانینێكى جیهانى وناوخۆیى پێشكە  رێمدا, ئێمە واڵت و هە ١٧٠  زیاتر لە  كات لە رزى واقیعدا كارده ئە  كات. لە م ده راهە وفە

اگربن .وا خۆڕ النێك كە توانا وگە و دابینكردنى ژیانێكى بە  
 

 

UNICEF واڵت و  190پێکەوە لەگەڵ هاوبەشەکانماندا، لە  .برەودەدات بە ماف و خۆشگوزەرانی هەموو منداڵێك لەهەموو ئەو کارانەی ئەنجامیان دەدەین

ژەی منداڵی هەرێمدا کاردەکات بۆ وەرگێڕانی ئەو پابەندبوونە بۆ کاری ڕاستەقینە، بە تەرکیزکردنی هەوڵی تایبەتی لەوەی بتوانین بگەینە زۆرترین ڕێ

و کارەکانی، تکایە سەردانی ئەم  UNICEFزانیاری زیاتر لەسەر بۆ . دۆخناسک و پەراوێزکراو تا سود بەهەموو منداڵێك بگەیەندرێت لەهەموو شوێنێك

 www.unicef.org: ماڵپەڕە بکە
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