
                                                                                                
                                                                                                                  

 ِرؤذنامةواني ليَدواني

 
( هاوكاريي SIDA( و حكوومةتي سويد )UNFPA) دانيشتووانكاروباري نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ  سندووقي

 دابين دةكةنن ةكامرؤيي فرياطوزاري بؤ ذنان و كيذاني ناو شارؤضكةي حةويجة و ئاوارةبوو
   

ي 21، لة ِرؤذي بةردةوامة كردة سةربازييةكاني ئازاد كردني شارؤضكةي حةويجة لة كاتيَكدا كة – 2017ي تشريني يةكةمي 5بةغداد، عيَراق، 

ئةم كةس طةِراونةتةوة. بؤ دابين كردني ثيَداويستيية بةثةلةكاني  12500كةس ئاوارة بوون. لةو ذمارةيةش،  30000زياتر لة تا ئةمِرؤ ئةيلوولةوة 

(، لةطةَل بةشداريي جواميَرانةي ِريَكخراوي هاوكاريي UNFPAدانيشتووان )كاروباري نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ  سندووقيذن و كيذانة، 

 ثيَشكةش كردنيطةِرؤك بؤ ذووري  بيرؤكةي دامةزراندني(، هةستان بة ثشتيواني كردني SIDAتيي سويدي )طةشةثيَداني نيَودةولَة

توندوتيذيي جؤري كؤمةالَيةتي لة ناوضة ئازادكراوةكاني ناو  تايبةت بة ي، شان بة شاني تيمي طةِرؤكي بةهاناوةضوونخزمةتطوزاري

شويَنةكاني  لةتةندروستيي زاوزَي بالَوكراونةتةوة تايبةت بة جؤري كؤمةالَيةتي و اوبةشي ثيَنج تيمي طةِرؤكي ه هةروةها شارؤضكةي حةويجة.

 لة كةركووك و سةالحةددين و نةينةوا.   دةكريَت ئاوارةكاني حةويجة  لةثيَشوازي  كة تيايدا ثشكنين

ئةم شويَنانة يةكةمين شويَني ثيَشوازي كردنن لة ئاوارةكاني 

دةرفةتي حةويجة. جطة لةمةش، بةشداريي حكوومةتي سويد 

دامةزراندني دامةزراوة خزمةتطوزارييةكاني  ِرةخسانددوة بؤ

تايبةت بة جؤري كؤمةالَيةتي و تةندروستيي زاوزَي لة ناوةندي 

 دين. شارؤضكةي بيَجي، لة ثاريَزطاي سةالحةد

سندووقي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ كاروباري ، دائيَستالة كاتي 

 دامةزراوةي 35( ثشتيواني لة UNFPA)دانيشتووان 

خزمةتطوزاريي تايبةت بة تةندروستيي زاوزَي دةكات كة 

 دامةزراوةخزمةتي خةلَكي حةويجة دةكةن. ئةم 

ش بريتين لة شويَنةكاني ثشكنين، يانةخزمةتطوزاري

 دامةزراوةئةمانةش، ةكان و كؤمةلَطا خانةخويَكان. ضادرط

خزمةتطوزاريية جيَطير و طةِرؤكةكان دةطريَتةوة. هةروةها 

سندووقي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ كاروباري دانيشتووان 

(UNFPA ثشتيواني لة ثيَنج تيمي ديكةي تايبةت بة )

توندوتيذيي جؤري كؤمةالَيةتي و زياتر لة ثانزة ناوةندي 

 دامةزراوةةلَطاي ذنان لةم شويَنانةدا دةكات. ئةم كؤم

خزمةتطوزارييانة خزمةتطوزارييةكاني تايبةت بة تةندروستيي 

زاوزَي و ِرزطار كردني ذيان و خزمةتطوزارييةكاني ثاراستن 

زمةتطوزارييانة لة زؤربةي ئةم . بةشداريي حكوومةتي سويد بؤتة هؤي دابين كردني بةشيَكي زؤري ئةم خدابين دةكةن حةويجة خةلَكيبؤ ذناني 

 خزمةتطوزارييانةدا.  دامةزراوة

 
 

 

 
سندووقي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ كاروباري دانيشتووان نويَنةري (،Ramanathan Balakrishnanبةِريَز، راماناسان باالكريشنان )

(UNFPA" لة عيَراق، وتي ) سندووقي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ كاروباري دانيشتووان(UNFPA لة عيَراق بةردةوام دةبيَت لة دابين كردني )

لة هيَلَةكاني ثيَشةوةي ( vulnerable women and girlsذنان و كيذاني شكستبار ) خزمةتطوزاريي بةهاناوةضووني فرياطوزاري بؤ زؤربةي

بؤ دلَنيابوون لةوةي كة ذنان و كيذاني ئاوارة دةرفةتي طةيشتن بة خزمةتطوزارييةكاني ثاراستنيان بؤ ِرةخسيَنراوة. لةمانةش، بةرةكاني جةنط 

يي سيَكسي و جؤري كؤمةالَيةتي و خزمةتطوزارييةكاني تةندروستيي زاوزَي و خزمةتطوزارييةكاني بةهاناوةضووني تايبةت بة توندوتيذ

 لةدايكبووني لةناكاو.  ضاوديَريي

        
****** 

لة هةر شويَنيَكي جيهان ثيَويست بيَت، خزمةتطوزاريي ثاراستن بؤ هةموو  (UNFPA)سندووقي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ كاروباري دانيشتووان 

 ذنيَكي دووطيان و لةدايكبووني منداَل و طةنجان دابين دةكات. 

 بة: نبؤ زانياريي زياتر، يان ثرسياريي تايبةت بة ِراطةياندن، تكاية ثةيوةندي بكة

 (samohammed@unfpa.orgسةهةند محةمةد )

 

تيمةكاني بةهاناوةضووني تايبةت بة هؤشياريي توندوتيذي لةسةر بنةماي جؤري كؤمةالَيةتي، خزمةتطوزارييةكاني 

ةوة دابين 2017ي تشريني يةكةمي 1ثشتيوانيي دةرووني و كؤمةالَيةتي بؤ ذنان و كيذاني ناو شارؤضكةي حةويجة لة 

 دةكةن. 


