عێراق :کۆڤید١٩-
ڕاپۆرتی بارودۆخ ژمارە١٣ .
١٠ی ئایاری ٢٠٢٠
ئەم ڕاپۆرتە بەهەماهەنگی لەالیەن نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لەگەڵ هاوکارانی مرۆیی و سەرچاوەکانی هەواڵ بەرهەم هاتووە

پەیامە سەرەکیەکان
•
•
•
•
•

 ٢٦٧٦حاڵەتی پشتڕاستکراوی کۆڤید ١٩-هەیە هەروەك لە ڕێکەوتی ١٠ی ئایاری ٢٠٢٠
 ١٠٧حاڵەتی مردن پشتڕاستکرانەوە بەهۆی کۆڤید ١٩-هەروەك لە ڕێکەوتی ١٠ی ئایاری ٢٠٢٠
 ١٧٠٢نەخۆش لە ڤایرۆسەکە چاککبوونەتەوە
سانایی کردنەوەی گشتی قەبارەکانی قەدەغەی هاتووچۆ
هەواڵی تازەی پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی جیهانی بۆ کۆڤید ١٩-ڕاگەیاندرا

تێڕوانینێك بۆ بارودۆخەکە
هەروەك لە ڕێکەوتی ١٠ی ئایاری  ،٢٠٢٠ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی  ٢٦٧٦حاڵەتی کۆڤید١٩-ی لە ناو عێراق پشتڕاستکردەوە؛  ١٠٧حاڵەتی مردن و ١٧٠٢
نەخۆشیش لە ڤایرۆسەکە چاککبوونەتەوە .نزیکەی  ١٥لەسەدای حاڵەتەکان لە ناو هەرێمی کوردستانی عێراق تۆمارکراون ،ئەوانی تریش لە ناو عێراقی فیدڕاڵ .نزیکەی
 ١٢٥.٠٠٠پشکنینی کۆڤید ١٩-ئەنجام دراون لە هەردوو عێراقی فیدڕاڵ و هەرێمی کوردستانی عێراق.
حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان بە شێوەی ەکی گشتی قەدەغەی هاتووچۆ و سنورداری جوالنەوەیان سووکتر کردووە کە بۆ ماوەی چەندین هەفتە دەبێت
دانرابوون ،هەرچەندە هێشتا هەندێك قەدەغەی هاتووچۆ ماوە .بەشێکی قەدەغەی هاتووچۆ هێشتا دانراون لە ناو عێراقی فیدڕاڵ تاوەکو ٢٢ی ئایار ،و لە ناو هەرێمی
کوردستانی عێراقیش تاوەکو  ١٠ی ئایار (لەگەڵ ئەگەری درێژکردنەوەی) .ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی و وەزارەتی تەندروستی وای بەباش دەزانن کە قەبارەکانی
پارێزگاری بەردەوامیان پێبدرێت بۆ تەواوی هاوواڵتیان بۆ ڕێگەگرتن لە دووبارە سەرهەڵدانەوەی حاڵەتی نوێ لە ناو وواڵت .فڕۆکەخانەکان لە ناو عێراق بە داخراوی
دەمێننەوە بۆ گەشتی بازرگانی تاوەکو ٢٢ی ئایار.

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

 | 2عێراق ڕاپۆرتی ژمارە ١٣ی کۆڤید١٩-
ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان بەردەوام چاودێری بارودۆخەکە دەکەن لەبارەی کاریگەری کۆڤید ١٩-لەسەر ژیانی ئاسایی عێراقیەکان .ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی
و ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن داوایان لە خانەوادەکان کرد بۆ دڵنیابوون لەوەی کە مندااڵن ئەو کوتانە ڕۆتینیانە وەردەگرن لەو کاتەی کە بەدواداچوون
دەکەن بۆ ڕێبەری نیشتمانی و ناوخۆیی لەسەر قەبارەکانی ڕێگریکردن لە کۆڤید .١٩-ڕێژەی کوتانەکان لە ناو عێراق کەم بوون لەم سااڵنەی دوایی بەهۆی چەند دەیەیەك لە
ملمالنێ و بەرهەمهێنانی کەم لە خزمەتگوزاری تەندروستی .ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن و ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی بانگەشەیان کرد بۆ حکومەتی
عێراق بۆ زیادکردنی بەرهەمهێنان لە خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان و دەستکردن بە پالندانان بۆ چڕکردنەوەی چااڵکیەکانی کوتان ،لەوانە هەڵمەتەکان ،بۆ دەستنیشانکردن
و گەیشتن بە مندااڵنی کە کوتانیان بۆ ئەنجام نەدراوە ،کاتێك باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکە بەتەواو دەکەوێتە ژێر کۆنتڕۆڵ.
لە ناو هەرێمی کوردستانی عێراق ،وەزارەتی پەروەردە ،بەهاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن ،کەناڵێکی تەلەفیزیۆنی سەتەالیتی ڕاگەیاند بۆ
هاوکاری کردنی پێویستیەکانی فێربوونی مندااڵن و گەنجان کە لەوانەیە دەستگەیشتنی سنورداریان هەبێت بە ئینتەرنێت لەو کاتەی قوتابخانەکان بە داخراوی دەمێننەوە بەهۆی
کۆڤید .١٩-خەمالندنێکی  ١.٥ملیۆن منداڵ لە پۆلەکانی  ١تاکو  ١٢هاوکاری دەکرێن بە پێدانی مەنهەج کە بۆ پەنابەران و مندااڵنی ئاوارەش دەبێت .کەناڵەکە ڕۆژانە بە
زمانەکانی عەرەبی و کوردی (سۆرانی) و سریانی پەخش دەکرێن بۆ ماوەی سێ مانگی سەرەتایی .لەگەڵ پێشکەش کردنی ناوەڕۆکی پەروەردەیی ،هەروەها کەناڵەکە
پەیامەکانی بەرزکردنەوەی هۆشیاری لەبارەی کۆڤید ١٩-ەوە باڵو دەکاتەوە ،لەوانە مەشقەکانی خۆدوورگرتنی کۆمەاڵیەتی و دەست شوشتن.
لە ڕێکەوتی  ٧ی ئایار ،هەواڵی تازە لەبارەی پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی جیهانی بۆ کۆڤید ١٩-ڕاگەیاندر ا .کۆی گشتی داواکاریەکانی پاڵپشتی دارایی بەرزبووەتەوە
لە بڕی  ٢ملیار دۆالری ئەمەریکی بۆ  ٦.٦٩ملیار دۆالری ئەمەریکی .ئەم زیادبوونە بەرچاوە بەهۆی گەشەسەندنی خێرای پێویستیە مرۆییەکانە ،لەخۆگرتنی وواڵتانی
تر بۆ داوایەکە ،تێچووی تەندروستی زۆر پێویست و کۆمەکیەکا نی تر ،و گواستنەوەی ئاسمانی و دەریایی زیادکردووە .هەروەك لە ڕێکەوتی ٧ی ئایار ،بڕی ٩٢٣
ملیۆن دۆالری ئەمەریکی وەرگیراوە ،بۆ عێراق ،داوایەکە بەدوای بڕی  ٢٦٣.٣ملیۆن دۆالری ئەمریکیەوەیە بۆ هاوکاریکردنی پێویستیە بەپەلەکانی تەندروستی ،لەوانە
زیادکردنی توانای نیشت مانی بۆ بەهاناوەچوون بۆ تەنگەتاویەکانی تەندروستی گشتی لەناکاو و باشترکردنی توانای کارمەندانی تەندروستی بۆ ئەنجامدانی چاودێری کردن و
بەهاناوەچوونی بەپەلە؛ بەدەستهێنانی ئامێری پاراستنی کەسی ،مەوادی تەعقیمکردن و کەل و پەلی پشکنین؛ و بنیاتنانی یەکەکانی جیاکردنەوە لە ناو نەخۆشخانەکانی
ڕەوانەکردن .هاوکارانی مرۆیی لە ناو عێراق چااڵکیەکانی پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی ساڵی ٢٠٢٠یان دەستنیشانکردووە کە دەتواندرێت بەکاربهێندرێن لە کەمکردنەوەی
کاریگەری ڤایرۆسەکە و لەگەڵ دەسەاڵتدارانی نیشتمانی و ناوخۆیی کاردەکەن بۆ جێبەجێکردنی چااڵکیە لەپێشینەکان ،لەوانە ڕێگەگرتن لە باڵوبوونەوەی زیاتری نەخۆشیەکە
لە ڕێگەی پەرەپێدانی پاك و خاوێنی ،چااڵکیەکانی ئاووخاوێنکردنەوە و پاك وخاوێنی ،ئامادەکاری باڵوبوونەوەی نەخۆشیەکە ،قەبارەکانی ڤارێزکردن/جیاکردنەوە ،و
بەرزکردنەوەی هۆشیاری .هەروەها پاڵپشتی کردنی داراییش بەکاردەهێندرێت بۆ هاوکاری کردنی چاودێری کردنی پاراستن لە دوورەوە ،هاوکاری دەروونی و کۆمەاڵیەتی،
هاوکاری یاسایی ،پەروەردەی جێگرەوە ،چاودێری بۆ مندااڵنی بێ هاوەڵ ،دابین کردنی هاوکاری خۆراك ،و پارەی کاش بۆ فرە مەبەست و هاوکاری ژیان و گوزەران بۆ
ئەو کەسانەی کە بارودۆخیان زۆر الوازە.

سەرچاوەی زیاتر لەسەر کۆڤید ١٩-
تەختەی زانیاری ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی بۆ عێراق:
http://ow.ly/6Ghn50z9UTh [link abbreviated for ease of reference]1

•

الپەڕەی زانیاری بەهاناوەچوونی مرۆیی لەسەر سەرچاوەکانی کۆڤید ١٩-لە ناو عێراق:
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq/covid-19

•

بەستەری هەواڵی تازەی پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی جیهانی بۆ کۆڤید:١٩-
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHRP-COVID19_MayUpdate.pdf

•

بەستەر بۆ پاشکۆکانی هەواڵی تازەی پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی جیهانی بۆ کۆڤید( ١٩-تێڕوانینێك بۆ عێراق ،الپەڕە :)٣١
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHRP-COVID19_MayUpdate_Annexes.pdf

•

تێڕوانینێك بۆ پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی جیهانی بۆ کۆڤید١٩-
https://fts.unocha.org/appeals/952/summary

•

تێڕوانینێك بۆ بەهاناوەچوونی هەمەالیەنەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کۆڤید:١٩-
https://reliefweb.int/report/world/united-nations-multilateral-response-covid-19

•

Full link: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjljMDhiYmItZTlhMS00MDlhLTg3MjItMDNmM2FhNzE5NmM4IiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
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