
 

                                                     
 

 بەیاننامەی هاوبەش 

مان نزیکتر دەکەنەوە   -هەفتەی کوتانی جیهانی   کوتانەکان لەیەکتر

 

، یونیسێف و هەموو هاوبەشە    ٣٠تاوەکو   ٢٤هەمووساڵێک، ڕۆژانی   -٢٠٢١نیسان  ٢٨بەغداد،  نیسان، ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی

نی دیکەی جیهان 
ا
اق لەگەڵ کۆمەڵ ڕ ی

هەفتەی کوتانی جیهانی ڕادەگەیەنن. ئەمساڵ لەژێر سیمای "کوتان  تەندروستیەکانی دیکەی عێ 

، داوای بەشداری گەورەتر دەکات لەسەرئاسی  جیهانی بۆ کوتان و لەسەر ئاسی    ،"دەکەنەوە  نزیکێ   مانلەیەکێ   هەفتەی کوتانی جیهانی

کردنی تەندروسی  و دروستیی گشی  بۆهەمووان  کوتان و باشێ 
ی

تیش برەودان بە گرنگ
ا
 .  وڵ

تییان لە هەموو تەمەنێکدا دژی ئەو نەخۆشییانەی کە  
ا
هەفتەی کوتانی جیهانی ئامانجییەن  برەو بە کوتانەکان بدات بۆ پاراستیی هاووڵ

نە ملیۆنان ژیان ڕزگار دەکات و زۆر بە فراوانی بە یەکێک لە سەرکەوتووترین کارتێکردنی پزیشگ دادەنرێ
ا
ێت. کوتان ساڵ ت  پێشییان پێدەگێی

تییان دروست بکات کاتێک ڕێژەی  لەجی
ا
هان. کوتانەکان سەالمەتن و کاریگەرن و دەتوانن کاریگەری ئەرێیی لەسەر تەندروستیی هاووڵ

نی 
ا
م هێشتا زۆرێک لە منداڵ

ا
ڕاقکوتانەکان بەرزبێت. بەڵ ی

کوتانی پێویست وەرناگرن و زۆر خەڵکیش کوتانی زۆر گرنگییان وەنەگرتووە    عێ 

 گەیشتوونی و لە بەتەمەنەکانیش.  لەکان  هەرزەکاری و پێ

ساڵە، کوتانەکان ئێمەیان پاراستووە دژی ئەو نەخۆشییانەی هەڕەشەی لە ژیان و گوزەرەنمان دەکەن و ڕێگری لە   ٢٠٠بۆماوەی زیاتر لە 

 کە سەدان میلیۆن  بەرەوپێشچووین بەن   بارگرانی نەخۆشییەکانی وەکو ئاوڵە و ئیفلیج  بەرەوپێشچوونمان دەکەن. بەیارمەن  کوتانەکان، 

 لەجیهان پەککەوتەکرد. کوتانەکان خۆیان بەرەو پێشدەچن بۆ دابینکردنی جیهانێگ دوور لە هەوکردنی جگەری  
ا

ژیان و میلیۆنان منداڵ

پەنجەی میل منداڵدان.  ی
 جۆری ن  و شێ 

اق. هیچ کاتێک  لەهەموو جی ١٩-، هەفتەی کوتانی جیهانی هاوکاتە لەگەڵ دەرچوونی کوتانەکانی کۆڤید٢٠٢١لە  ڕ ی
هان و لەناویشیاندا عێ 

ییان چاوییان بەیەک  ان یەکێ  ی ی
  لەئێستا باشێ  نەبووە بۆئەوەی کوتانەکان کۆمەڵگە وکەسانی ئازیزی یەکێ  نزیکێ  بکاتەوە. زۆر هاوڕێ و خێ 

ییان نەبینییووە لەبەر پەتای جیهانیی کۆڤید ین بژا   ١٩-. کوتانەکانی کۆڤید١٩- نەکەوتووە و یەکێ  انەکان  باشێ  ی ی
ردەیە بۆ دڵنیابوون لەوەی خێ 

 دەتوانن کەسانی ئازیزیان سەر لەنوێ ببیننەوە. 

، یونیسێف،  هاوبەشە تەندروستییەکان و هەموو تاکەکاتی جیهان  ٢٠٢١بەشێک لە هەڵمەتی وەکو  ، ڕێکخراوی تەندروستیی جیهاتی

ی بە کوتانەکان، بەرزکردنەوەی ئاسی  قبوڵکردنی کوتانەکان و زیادکردنی وەبەرهێنان لە  یەکدەگرن بۆ بەرزکردنەوەی متمانە و  پشتبەست 

 سەرنج  خستۆتە سەر  کوتانەکان و لەگەڵیشیاندا، ک
ی

. لەکاتێکدا جیهان زۆر بەگرنگ ی پی ی وتانی ڕۆتییی و البردنی ئاستەنگەکان بۆ گەیشت 

، پێویسی  ئەوە دێتە پێش کەدڵنیابینەوە کوتانە ڕۆتینییەکان فەرامۆش ناکرێن. زۆر منداڵ  ١٩-گری دەکەن لە کۆڤیدکوتانە نوێکانی ڕێ

.    ان لەسەر زیاد دەکاتتایە جیهانییە و ئەمەش مەترسیی چەند نەخۆشییپە  کوتانەکانییان وەرنەگرتووە لەکان  ئەم وەکو سورێژە و ئیفلیج 

 
ا

 منداڵ کوتانی سورێژە وەرنەگرن.   ١٦٠،٠٠٠، ئەمە بووە هۆی ئەوەی ٢٠٢٠ بۆ نموونە، تەنها لە نیوەی یەکەیم ساڵ

ڕاق بانگ ی
، یونیسێف و بەرپرسانی تەندروستیی عێ  هێشی  هاوبەشی زیارتر دەکەن بۆ  ئەوەی لەگەڵمان بەشدار  ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی

ی و متمانە بە کوتانەکان دەکەین وەکو بەرژەوەندییەیک گشی    بن و پاڵپشی  ئەم هەڵمەن  ڕزگارکردنە بکەن کاتێک پاڵپشی  بونیات دەنێتی

اوازە دەهێننەدی بۆ پەرەپێدانی کوتانەکان کە  کە ژیان ڕزگار دەکات و تەندروستیی دەپارێزێت. وەبەرهێنان و توێژینەوەی نوێ، ڕێگای ن

 زانسی  چۆنیەن  کوتانەکان بۆ تاهەتایە دەگۆڕیت.  

اق، ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی و یونیسێف، پابەندنی خۆیان دووپات دەکەنەوە بۆ بەردەوامبوون   ڕ ی
لە کارکردن و پاڵپشتیی وەزارەن   لەعێ 

ن و ئەوانەی لەژێر  تەندروسی  بۆ دڵنییابوون لەوەی کە هەموو ئە
ا
ت بەتایبەت منداڵ

ا
تییانەی پێوسیتییان بە کوتان هەیە لە وڵ

ا
و هاووڵ

مەترسیی دان وەکو ژنان، بەتەمەنەکان، تووشبووانی نەخۆشییە درێژخایەنەکان، ئاوارەکان و پەنابەران، کوتانی پێویست وەردەگرن،  

لەهەموو خەڵیک و ئەوانەش کە دەکەونە ئاو ناوچانەی زەحمەتە پێیان   . ئامانج  گەیشتنمان بریتییە ١٩-لەگەڵیشیان دا کوتانی کۆڤید

 بگەین. 

ین و تاکە ڕێگان بۆئەوەی   ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی و یونیسێف دووبارەی دەکەنەوە کە کوتانەکان سەالمەتن و کاریگەرن و باشێ 

ەموو کەسێک دەدەن کە دەتوانن و پێویستە  رێت و هانی ه هەموو خەڵیک بپارێزن دژی ئەو نەخۆشییانەی بە کوتانەکان ڕێگرییان لێدەک

 وەربگرن، بەزووترین کات وەریبگرن.  ١٩کوتانی کۆڤید

 

 

 



 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

For more information please contact: 

Ajyal Sultany, WHO Iraq, +9647740892878, sultanya@who.int 

Pauline Ajello, WHO Iraq, ajellopu@who.int; +9647818774262 

Innocent Kafembe, UNICEF Iraq, +9647833352569, ikafembe@unicef.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 واژوو 

 

 ............................................  د.پاوال بوالنشیا 

ا ڕ  
 ق نوێنەری یونیسێف لەعێ 

 واژوو 

 

 ............................................ د.ئەحمەد زویت   

 
 
اق   نوێنەری ڕێکخراوی تەندروستی  جیهان ڕ  

 لەعێ 
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