عێراق :کۆڤید١٩-
ڕاپۆرتی بارودۆخ ژمارە٩.
١ی نیسانی ٢٠٢٠

ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوکارانی مرۆیی بەرهەم هاتووە

پەیامە سەرەکیەکان
•
•
•
•
•
•

 ٦٩٥حاڵەتی پشتڕاستکراوی کۆڤید ١٩-لە عێراق هەیە هەروەك لە ڕۆژی ١ی نیسانی ٢٠٢٠
 ٥٠کەس پشتڕاستکراونەتەوە کە بەهۆی کۆڤید ١٩-ەوە مردوون هەروەك لە ڕۆژی ١ی
نیسانی ٢٠٢٠
 ١٧٠نەخۆش لە ڤایرۆسەکە چاککبوونەتەوە
قەدەغەکردنی هاتووچۆ و داخستنی فڕۆکەخانەکان درێژکرانەوە
ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی پێشبینی بەرزبوونەوەی حاڵەتەکانی تۆمارکردن بە ڤایرۆسەکە
دەکات بەهۆی زیادبوونی پشکنینەکان
لێژنەی تازەی بااڵی وەزاری پێکهێندرا

تێڕوانینێك بۆ بارودۆخەکە
هەروەك لە ڕۆژی ١ی نیسانی  ،٢٠٢٠وەزارەتی تەندروستی عێراق  ٦٩٥حاڵەتی کۆڤید١٩-ی لە ناو
عێراق پشتڕاستکردەوە؛  ٥٠کەس مردوون؛ و  ١٧٠نەخۆشیش چاککبوونەتەوە لە ڤایرۆسەکە .نزیکەی
چارەگێکی حاڵەتەکان لە ناو هەرێمی کوردستانی عێراقدان؛ ئەوانەی کە دەمێنێتەوە لە حکومەتی
فیدڕاڵی عێراقن .حکومەتی عێراق قەدەغەکردنی هاتووچۆ و سنوردارکردنی جوالنەوەکانی لە ناو
عێراقی فیدڕاڵ درێژکردەوە تاوەکو ١٩ی نیسان .حکومەتی هەرێمی کوردستان قەدەغەکردنی هاتووچۆ
و سنوردارکردنی جوالنەوەکانی درێژکردەوە تاوەکو ١٠ی نیسان و ڕایگەیاند کە دام و دەزگاکانی
حکومەت بە داخراوی دەمێننەوە تاوەکو ١٦ی نیسان .فڕۆکەخانەکان لە تەواوی عێراق و هەرێمی
کوردستانی عێراق بە داخراوی دەمێننەوە تاوەکو ١١ی نیسان .حکومەتی عێراق لێژنەیەکی بااڵی
لەسەر ئاستی وەزاری بۆ تەندروستی نیشتمانی و سەالمەتی ڕاگەیاند بۆ یارمەتیدان لە قەتیسکردنی
باڵوبوونەوەی کۆڤید .١٩-لێژنەکە سەرکردایەتی دەکرێت لەالیەن سەرۆ ك وەزیران و لەوانە وەزارەتەکانی نەوت ،دارایی ،پالندانان ،کاروباری دەرەوە ،ناوخۆ ،خوێندنی
بااڵ ،بازرگانی ،تەندروستی ،کشتوکاڵی ،کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی ،گواستنەوە و گەیاندن .ئەندامانی تر لەوانە ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی ،بەڕێوەبەری دەسەاڵتداری
مەدەنی ئاسم انی ،نوێنەرایەتی هەرێمی کوردستان ،بەڕێوەبەری گەیاندن و کۆمیسیاری ڕاگەیاندن ،بەڕێوەبەری دەسەاڵتداری سنور و سەرۆکی تۆڕی ڕاگەیاندنی عێراقی.
حاڵەتی پشتڕاستکراو لە ناو عێراق دووهێندەی لێهاتووە لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا ،کە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی بە شێوەیەکی سەرەکی هۆی ئەمەی گەڕاندەوە بۆ
کردنەوەی تاقیگەی زیاتر لە سەرانسەری وواڵت کە بەرجەستەبوونی پشکنینەکانی زیاتر کردووە .پێشبینی دەکرێت کە بەرزبوونەوەیەکی بەردەوام هەبێت لە حاڵەتە
پشتڕاستکراوەکان لە ڕۆژانی داهاتوودا .کۆمەڵەی خاچی سوری عێراق هەڵمەتێکی بەرفراوانی ڕشاندنی لە سەرانسەری وواڵت ئەنجام داوە ،کە بە هەزاران شوێنی ڕشاندووە
لەوانە بازاڕەکان ،مارکێتەکان ،ناوچەکانی نیشتەجێبوون ،نەخۆشخانەکان ،دامەزراوە تەندروستیەکان ،بەندیخانەکان ،مزگەوتەکان ،مەرقەدەکان .هاوکارانی بەڕێوەبردنی
خێوەتگە لەگەڵ سەنتەری زانیاری ئاوا رەکانی عێراق کاردەکەن لەسەر باڵوەپێکردنی بەرفراوانی زانیاری کە پەیوەندی بە ڕێگەگرتن و ئامادەکاری هەیە لە دژی کۆڤید١٩-
لە ڕێگەی کورتە نامە بۆ خێزانەکان کە لە ناو خێوەتگەکان ژیان دەگوزەرێنن .سەنتەری زانیاری ئاوارەکانی عێراق بریتی یە لە سەنتەرێکی پەیوەندیکردن کە زانیاری دابین
دەکات لەسەر هاوکاری مرۆیی لە ناو عێراق بۆ ئاوارەکان ،ئاوارە گەڕاوەکان ،پەناهەندەکان ،پەنابەران و ئەندامانی کۆمەڵگای خانەخۆی بارودۆخ الواز.
هەندێك لە بانکەکان لە هەرێمی کوردستانی عێراق و عێراقی فیدڕاڵ دووبارە دەرگاکانیان کرانەوە ،بە کاتی کارکردنی کەمترەوە .بەمەش پێشبینی دەکرێت کە یارمەتیدەر
بێت لە ئاسانکاری بۆ کێشە ڕاپۆرتکراوەکانی سەبارەت بە گواستنەوەکان لەسەر بنەمای پارەی کاش بۆ خەڵکانی ناو خێوەتگەکان ،هەروەها پێدانی مووچەکان بە ستافی
نیشتمانی .هاوکاران بەردەوامن لە چاودێری کردنی پارەی دامەزراوە داراییەکان.

کاریگەری لەسەر ئۆپەراسیۆنە مرۆییەکان
هاوکارانی مرۆیی بەردەوامن لە ڕاپۆرتکردن کە قەدەغەکردنەکانی هاتووچۆ و سنورداریەکانی جوالنەوە بوونەتە ئاستەنگ لەبەردەم گەیاندنی هاوکاری لە ناوعێراق –
لەوانە بەرنامەدانانی پەیوەندیدار بە ڕێگریکردن ،ئامادەکاری و بەهاناوەچوون بۆ کۆڤید – ١٩-هەرچەندە کاریگەریەکە دەگۆڕێت بە گوێرەی پارێزگا .گواستنەوە لە نێوان
پارێزگاکان و لە نێوان عێراقی فیدڕاڵ و هەرێمی کوردستانی عێراق بە قەدەغەکراوی دەمێننەوە لەالیەن دەسەاڵتدارانی حکومەتی ناوخۆیی و هەرێم .نووسینگەی نەتەوە
یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی توانیویەتی کە گفتوگۆ بکات لە بارەی بەدەرکردنی هاوکارانی مرۆیی لە قەدەغەی هاتووچۆ لە هەندێك پارێزگای دیاریکراو
و بەردەوامە لە بانگەشە کردن بۆ توانا پێدانی هاوکارانی مرۆیی تاوەکو بە ئازادانە بتوانن جولە بە کەل و پەل و ستاف بکەن بەو جۆرەی کە بە شێوەیەکی کرداری پێویستە
لەو ماوەیەی ڕێ و شوێنەکانی توندکراوی ئاسایش.

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises.
We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all.
www.unocha.org
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١٩- سەرچاوەی زیاتر لەسەر کۆڤید
زانیاری گشتی
•

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
ڕاپۆرتەکانی بارودۆخ لەالیەن ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی

•

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
:١٩-تەختەی تۆماری بە دواداچوونی جیهانی بۆ حاڵەتەکانی کۆڤید

•

https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
: لە ناو عێراق١٩- الپەڕەی زانیاری لەسەر سەرچاوەکانی کۆڤید:بەهاناوەچوونی مرۆیی

•

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq/covid-19
 ئامادەکاری و بەهاناوەچوون١٩-الپەڕەی لێژنەی فرە ئاژانس لەسەر باڵوبوونەوەی کۆڤید

•

https://interagencystandingcommittee.org/covid-19-outbreak-readiness-and-response
:١٩-بەستەری پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی جیهانی بۆ کۆڤید

•

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
www.unocha.org

