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هەژاری و   وى نادادپەروەر  بە هێنان دەكات بۆ کۆتایی كۆشش و هەوڵ یەکگرتووەکاندا كە پەرەپێدان ڕێکخراوی سەرەکیە لە نەتەوە بۆ  یەكگرتووەكان  نەتەوە  بەرنامەی

واڵتدا، ئێمە یارمەتیدەرین لە بنیادنانی چارەسەری  170بە کارکردنمان لە تۆڕێکی فراوانی شارەزایان وهاوبەشاندا لە . لە کەشوهەوادا نایەکسانی و گۆڕانکاریەكان

 . درێژ بۆ خەڵكی و هەسارەکەشمان یەکخراو و ماوە
 . UNDPinIraq@ لە ن ەبك ومانۆلۆف  یان iq.undp.orgزیاتر بزانە لەڕێی ماڵپەرەكەمان 
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تەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان و ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی پشتیوانی لە وەزارەتی  بەرنامەی نە

  بۆ دابینکردنی ڕاهێنانی پشتیوانیتەندروستی و دەستەی ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانی عێراقی دەکەن 

 کۆمەاڵیەتی و تەندروستی بەرەو یەکخستنەوە و  دەروونی
 
 

ینی دوو  30، بەغدا  ی ڕاهێنان کە بەگەڕخراوە لەالیەن بەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ    لەڕێگەى  -2021ەم تشر
وۆرکشۆپی نوپ 

اق و وەزارەپی تەندروستی و دەستەی  ر
اق و ڕێکخراوی تەندروستی جیهاپی لە عێ  ر

ڕاوێژکاری ئاسایشی  پەرەپێدان لە عێ 
یەپی و تەندروستی و   دەرووپی  نیشتیمانییەوە، خزمەتگوزاری پشتیواپی 

ا
انە گەڕاوەکان باشێی و  ییەکان بۆ ئاوارە ناوخۆ   کۆمەڵ ی ر

و خێ 
   . چڕتر دەکرێتەوە

 
یتی دووهەم،   14-16لە وۆرکشۆپێکدا لە بەغدا لە ڕۆژاپی  ایاپی هەردوو ڕێکخراوی تەندروستی جیهاپی و وەزارەپی  شارەز ی تشی

ی و جێبەجێکردپی ڕاهێنانێیک تایبەت یىم ئەندا  25بۆ  تەندروستی هەستان بە داڕشتی ەتەکاپی حکومەپی  وەزار  تیمە جیاجیاكان 
اق ر

اق. دانیشتنەکان جەختیان عێ  ر
ی لە  خستە سەر دۆخی تەندروستی جیهاپی لە عێ    تەندروستی و   سەرەتاپی  فریاگوزارىو تێگەشتی

ی لە سەختییەکان و فشار و کارامەییە کاریگەرەکاپی پەیوەندیگرتن.   دەرووپی بەڕووی قەیرانەکان و تێگەشتی
 

انە گەڕاوەکان   پشتیواپی انە ئەم نوێنەر  ی ر
ی دەکەن بۆ خێ  بۆ دڵنیابوون لەوەی بە ساکاری و ئاسودەپی دەچنەوە ناو  دابتر

سەر بە بەرنامەی نەتەوە   خستنەوەی کۆمەڵگاىکۆمەڵگەکانیان، کە ئەمە درێژکراوەی کارکردنە لەسەر بەرنامەی ئاشتەواپی و یەک
اقدا  ەیەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان ر

 داعشدا لەگەڵ   ەوەدڵنیابوون لەوەی ئەو کەسانەی بەهۆی ملمالنێکان تی بەمەبەسلە عێ 
 . اكانيانشکۆمەندانە بگەڕێنەوە و بچنەوە ناو کۆمەڵگشێوازێیک سەالمەپی و بە   یئەوە بۆ ،ئاوارەبوون

 
اقعەیل ئەحمەد، نوێنەری نیشتەجت ر بەرنامەی نەتەوە یەکگ  زێنە ر

بەرنامەی نەتەوە   ": گوپی ،  رتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێ 
اقدا. پشتیوانیکردپی تەندروستی هیچ کەسێك پشتگوێ نە وەى یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان پابەندە بە ر

  بۆ  دەرووپی  و  خرێت لە عێ 
انەکاگەڕاوەکان و ئەو کۆمەڵگا ی ر

لە بەرنامەڕێژییەکەمان بۆ جێبەێکردپی چارەسەری   نیان بۆ گەڕاوەتەوە بەشێیک گرینگنیانەی خێ 
انەكان بگەڕێنەوەی نێو كۆمەڵگاكانیان و هەریوەها درێژخایەن   

ی برەودان بە بۆ ئەوەی جارێكی تر خێ  ئاشتی و پێکەوەژیاپی    مەبەست 
اقدا."  ر

یەپی لە عێ 
ا
 کۆمەڵ

 
،    نوێنەری ڕێکخراوی تەندروستی  ی ، دکتۆر ئەحمەد زوتتر  ە و ب ەندروستی ت ەل  ەبڕاوەدان ەشێیک ب  ەرووپی د ەندروستی "ت:گوپی جیهاپی

ی ڵنیاییەوەد ی بەشێوەیەكی تەواو و گشتگێ  ی تەندروست    ەرووپی د ەندروستی ت ێشەکاپی ک  ەب  یبەتتا یداپی گرنگ  ەپ   ب بەدیهێنان 
ێتناه ەدەستب اق. ێێی  

ی ۆ ب یداواکار  هەروەیها لەی عێ   لە  ئەمەش  یادبووندایەز  ەل ەرووپی د ەندروستی ت  ەتگوزاریخزم دابینكردن 
وبوونەوەیی پەتای

ا
ی بڵ  ەسەر ل  یگەریکار   ەک  ییەیۆمر  خەۆبارودئەو و ەبوونئاوار   ەیراپی ق و بەهۆیی ڤایرۆیس كۆرۆنا  میان 

ی ەندێکه  و   لە ناوچەكان 
ا
ی فراوانکردپی  ۆ بدروست   ەیەیکئاراست  بە ەنگاوێکەه ەشەهاوب ڕاهێنانە ەمئ .ەیەه  تدایڵ  پێشكەشكردن 

ی یو  ەرووپی د ەندروستی ت  خزمەتگوزارن  یەن 
ا
ی كۆمەڵ ی دەروونت  ی لەسەرە پشتیوانت   " . كە بەشێوەیەك بەرچاو خواست 

 
ی لە نوسینگەی دەستەی ڕاوێژکاریسەعی ی اتێر

، ڕاوێژکاری سێی "ئەم ڕاهێنانە ئەو تیمەی  : گوپی   ،ئاسایشی نیشتیماپی   د ئەلجەیاشی
اوە بنەما لەسەر ڕێنماپی سەرۆک وەزیرانبەبە ئامانج گرتووە کە لە دەزگا حکومییە جیاوازەکان  ی پێکهێێی بەوەی    . ئێمە گەشبینتر

بۆ پێشکەشکردپی خزمەتگوزاری   بنیاد دەنێت و توانستیان و تێگەشتتی ئەنداماپی تیمەکە زیاد دەکات  ئەم ڕاهێنانە کارامەپی 
یەپی و تەندروستی و   دەرووپی  یواپی پشت 

ا
انە گەڕاوەکان و ئاوارەکان." کۆمەڵ ی ر

 بۆ خێ 
 

http://www.iq.undp.org/


اق اوێژکاری نیشتیماپی بۆ تەندروستی دکتۆر عیماد عەبدولرەزاق، ڕ  ر
"ئەم ڕاهێنانە بۆ   :گوپی   ،دەرووپی لە وەزارەپی تەندروستتر عێ 

 دڵنیاپی جۆری خزمەتگوزاریەکا
بۆ ئەو  گرنگە کۆمەالیەپی و تەندروستی  و   پی پشتیواپی دەرووپی توانادارکردپی ئەم تیمە و دابینکردپی

ی بکەن  زیانلێکەوتووەوەزارەتە حکومییەکان پشتیواپی بۆ ئەم چینە  پێویستە کەسانەی گەڕاونەتەوە ناو کۆمەڵگەکانیان.  بۆ  دابتر
 ." بەدەستبهێننەوەدووبارە خۆشگوزەراپی ڕەسەنەکاپی خۆیان و   بتوانن بگەڕێنەوە شوێنەئەوەی  

  
 
ا

اق  ،دا  2020لە ساڵ ر
 پێكەوەژیاپی   یبەرنامە هەستا بە خستنەگەڕى بەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێ 

یەپی 
ا
تر و ئاشتیخوازتر و پێکەوەژیاوتر لە هەموو ناوچەکاپی  ساڵ بەمەبەستی برەودان بە کۆمەڵگاپێنج  ماوەی  بۆ كۆمەڵ ی ر

ی بەهێ 
اقدا،  ر

 . هاتووەتە دى حکومەتەکاپی دانیمارک و ئەڵمانیا و یابان و هۆڵەندا هەریەک لە بە پشتیواپی   ئەمەشعێ 
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