بە گوێرەی رووپێوێکی نوێ ،دۆخی ژیانی مندااڵنی هەرێمی کوردستانی عێراق بەرەو باشتر
چووە ،هەرچەندە گرفتەکانیش بەردەوامن
ههولێر  ١٧كانونى یه كهمى  - ٢٠١٨رووپێوێکی نوێ س ە بارەت بە ئاس تی خۆش و ەرانیی مندااڵنی عێراق ئەوە مان بۆ
دەردە خات هەرێمی کوردس تانی عێراق بەرەوپێش وونی بەرچاوی بەدەس ت ێ ناوە لە بواری دابینکردن و بەردەس تکردنی
خزمەت و اریی سەرەتایی ئاوی خواردنەوە و ئاوەڕۆ ،بەاڵم کاری یاتر پێویستە بۆ کۆتایی ێنان بە هەموو شێوا ەکانی توندوتیژی
دژی مندااڵن و هەروەها بەردەستکردنی خوێندن بۆ هەمووان .
لە کاتێکدا کە نزیکەی هەموو مندااڵنی هەرێمی کوردس تانی عێراق  -)٪٩٦(-لە قوتابخانەی س ەرەتایی دەوامدەکەن ،کەچی تەن ا
( )٪٦٧ی مندااڵن لە خوێندنی ناوەندی دەوامدەکەن؛ لەوەش کەمتر ،لە س ەرتاس ەری عێراقدا تەن ا ( )٪٣٧ئەو مندااڵنانەی کە
ئاستی گو ەرانی خێزانەکانیان باش نییە ،دەتوانن خوێندن تەواو بکەن.
لە ناوچە
پیتەر هاوکینز ،نوێنەری یونیس ێف لە عێراق گوتی " :تە نگ و چەڵەمەی ئابووری ،نەبوونی قوتابخانەی پێویس
گوندنش ینە کان و هەروە ها بەردەس تنەبوونی گواس تنەوە ،تەن ا هە ند ێک لەو فاکتەرانەن کە وا دەکەن مندااڵن بێبەش بن لە
بەدەست ێنانی خوێندنێک کە ژیانی خۆیان و کۆمەڵ اکەیان ب ۆڕێ ".
هەروەها هۆش داری دا کە ":ئەگەر خوێندنی باش و ئاس تبەر بە یەکس انی بۆ هەموان بەردەس نەبێ  ،ئەم کێش ەیە کاری ەریی
گەورەی لەسەر کۆمەڵ ا و بووژانەوەی هەرێمەکە دەبێ  ،بە جۆرێک کە باری سەر شانی خێزانەکانیش گرانتر دەبێ بۆ پاڵپشتی
و وەبەرهێنان لە نەوەی داهاتوودا ".
د .عەلی س ندی ،وە یری پالندانانی هەرێمی کوردس تان گوتی" :س ەرەڕای گرفتە ئابوورییەکانی دوو س اڵی رابردوو ،داتاکان
ئاماژە بۆ ئەو بەرەوپێش وونە دەکەن کە هەرێمی کوردس تان دەکەن لە دابینکردنی خزمەت و اریی س ەرەتاییدا بەدەس تی ێناوە
لەوانەش بەردەستبوونی خزمەت و اریی تەندروستی و ئاوی خواردنەوە".
هەروەها ئەوەش ی خس تە روو کە" :رووپێوەکە هاوکاریی یاتری حکومەت و هاوبەش ەکانی دەکات لە دەس تنیش انکردن و
ئەولەوییەتدان بەو بوارانەی کە پێوستیان بە وەبەرهێنان و سەرمایەدانانی یاترە".
لە پێناو پاراستنی مافی هەموو مندااڵندا ،یونیسێف داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات بۆ ئەوەی وەبەرهێنانی یاتر لەو
خزمەت و راییانەدا بکات کە بە شێوەیەکی راستەوخۆ سوودیان دەبێ بۆ ئەو مندااڵنەی کە ملمالنێ و هەژاری کاری تێکردوون؛
هەروەها کار بکات بۆ ئەوەی کۆتایی بە هەموو جۆرەکانی توندوتیژی دژی مندااڵن ب ێنرێ .

ههندێک خاڵ بۆ راگهیاندکاران :
 oهەرێمی کوردس تان بەرەوپێش

وونی بەر چاوی بە خۆیەوە بینیوە لە دابینکردنی خزمەت و ارییە س ەرە تاییە کانی
چاودێریی تە ندروس تیی ،لە نێو یاندا ،پارێزگاریکردن لە ئاس تێکی بەر ی لە دایکبوونی هاوکاریکراو و هەروە ها
کەمبوونەوەی ژمارەی ئەو كۆرپانەى لە مان ى یەكەمى تەمەنیاندا گیان لەدهس ت دهدهن ،كە پێش تر ،لە كۆى هە ار
منداڵ  ،منداڵیان ٣٢منداڵیان گیانیان لەدهس داوهو و ئێستا رێژهكە كەمبۆتەوه بۆ  ١٧منداڵ لە كۆى هە ار منداڵ.
 oبەردەس تبوونی س یس تەمی ئاو و ئاوەڕۆ ،لە رێژەیەکی پەس ەندی جی انیدایە( .)٪٩٨هەرچەندە ،گرفتەکان وەک خۆیان
ماون بۆ امنکردنی ئەوەی کە هەموو خێزانێک لە ماڵی خۆیدا ئاوی خواردنەوەی س ەالمەت و بێ باکتریای یانبەخش ی
پێ ب ات .
 oداتاکانی ئەم رووپێوە (رووپێوی هێش وویی فرەنیش اندەر) لە س اڵی  ٢٠١٨دا کۆکراونەتەوە .کارمەندانی مەیدانی لە
پارێزگا جیاوا ەکانی عێراق و هەرێمی کوردستانەوە ٢٠٥٢٠ ،خێزانیان لە سەرتاسەری واڵتدا کردووە .
ئەم داتایانە ،پێوەرن بۆ انیاریدان بە " ئامانجەکانی گەش ەس ەندنی بەردەوام " SDG -و ئامانجەکانی گەش ەس ەندنی
نیشتمانى.
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