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ئاستەنگە کارگێڕیەکان بۆ دەستگەیشتنی مرۆیی
هەڵپەساردنی میکانیزمی ڕێگەپێدانی دەستگەیشتنی سەر ئاستی نیشتمانی لە تشرینی دووەمی
 ٢٠١٩و بەردەوامی نەبوونی پڕۆسەی جێگرەوە وەك ئاستەنگێکی دەستگەیشتنی
سەرتاسەری وواڵت دەمێنێتەوە بۆ ئۆپەراسیۆنە مرۆییەکان .کاریگەریەکەی زیادی کردووە
لەم ماوەیە و بۆتە هۆی ئاستەنگ لەبەردەم توانای ڕێکخراوە مرۆییەکان بۆ بەهاناوەچوون
بۆ پێویستیە مرۆییەکان .لە کانوونی دووەمی  ،٢٠٢٠بەالیەنی کەمەوە  ٢.٢ملیۆن عێراقی
کە پێویستیان بە هاوکاریە خەملێندرابوون کە هاوکاری نەکرابوون بەهۆی هەڵپەساردنی
پڕۆسەی دەستگەیشتن ،لەو کاتەی کە زیاتر لە  ٤.٠٠٠کاروان دەبوایە هەڵبوەشێندرێنەوە لە
ماوەی دوو مانگ لە (کانوونی یەکەمی  – ٢٠١٩کانوونی دووەمی .)٢٠٢٠
لەم ماوەیە ،کاریگەری کەلەکەبووی ئەم سنورداریانەی دەستگەیشتن لەسەر ئۆپەراسیۆنەکان
زیادی کردووە لەگەڵ باڵوبوونەوەی کۆڤید ١٩-و ڕێکارەکانی پەیوەندیدار بە قەتیسکردنی
ڤایرۆسەکە .لە ئەنجامدا ،ڕێکخراوە مرۆییەکان ئامادەکاریەکانی ناوخۆیی بەپەلەیان ئەنجامدا
بۆ ئامادەکاریەکانی دەستگەیشتن لەگەڵ دەسەاڵتدارانی حکومی بۆ ئاسانکاری کردنی
دەستگەیشتنی خەڵکی عێراق کە پێویستیان بە هاوکاریە ،لە هەندێك شوێن ٩ ،نووسراوی
جیاجیا ئێستا پێویستن بۆ دڵنیاییدان لە دەستگەیشتنی تەواو بۆ هەندێك ناوچە.
لێژنەی هەماهەنگی ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ عێراق و نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان
بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی کاریان کردووە لەگەڵ سەنتەری ئۆپەراسیۆنە نیشتمانیەکان
بۆ دەستنیشانکردنی ڕێکارەکان کە باشتر ئاسانکاری دەکات بۆ دەستگەیشتن .لە مانگی
ئادارەوە تاکو حوزەیرانی  ،٢٠٢٠حکومەت ڕایگەیاند کەوا تەواوی داوایەکانی دەستگەیشتن
و چوونەژوورەوە بۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان لە ڕێگەی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە بێت.
پڕۆسەیەکی تەواو دانرا لەالیەن لێژنەکە کە هاوکاری ڕێکخراوە ناحکومیەکانی کرد بۆ
ئامادەکردنی فۆڕمەکان بۆ ڕێگەپێدانەکانی هاتووچۆ و نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ
هەماهەنگی کاروباری مرۆیی ڕادەستی سەنتەری ئۆپەراسیۆنەکانی نیشتمانی کرد.
ئەم پڕۆسەیەی تاقیکردنەوە دڕێژکرایەوە تا کۆتایی حوزەیرانی  .٢٠٢٠لە کۆتایی ماوەی
پڕۆسەکە ٨١ ،لەسەدای  ١٥٤فۆڕم دراون نووسراوەکانی چوونەژوورەوە بۆ سەنتەری
ئۆپەراسیۆنی نیشتمانی ،هەرچەندە ،کۆی گشتی  ٥٦لەسەدای نووسراوی تریان نەبووە
لەالیەن فەرماندەی هاوبەشی ئۆپەراسیۆنەکان یان دواخراون و شایستەبوون چیتر
پەیوەندیدار نەبوو بە جێبەجێکردنی پڕۆژە یان چاودێری کردن .بەبێ پەیوەندی ڕاستەوخۆ بە ڕێکخراوە ناحکومیەکان ،پڕۆسەکردنی فۆڕمەکان ئەوانیش بە شێوەیەکی بەرچاو
Overview of access pilot process: Administrative Impediments to
دەستگەیشتنی مرۆیی (تەموزی  )٢٠٢٠دەتواندرێت بدۆزرێتەوە لەم ماڵپەڕە:
https://bit.ly/2PDRF5k
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دواخرابوون ،تێکڕای  ٢٨ڕۆژ بۆ هەر فۆڕمێك لە کاتی ڕادەستکردنیان هەتاکو ڕەزامەندی کۆتایی نووسراوی دەستگەیشتنی سەنتەری ئۆپەراسیۆنی نیشتمانی .لە کۆتایی
پڕۆسەکە لە ڕۆژی ٣٠ی حوزەیرانی  ،٢٠٢٠هێشتا هیچ ڕێ و شوێنێکی داواکردنی دەستگەیشتنی فیدڕاڵی نەبوو .لەگەڵ ئەوەش بۆ کۆبوونەوەکان لەگەڵ ڕێککخەری
مرۆیی ،لە ڕۆژی ٢٥ی تەموز ،نووسینگەی سەرۆك وەزیران فەرمانێکی دەرکرد بۆ الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەت ،تێبینی ئەوەی کرد کە نووسراوی دەستگەیشتنی
سەنتەری ئۆپەراسیۆنی نیشتمانی وەك تاکە ڕەزامەندی داواکراوە لە ناوچە فیدڕاڵیەکان بۆ دەستگەیشتن بە شوێنەکانی کارکردن.
هەروەها ڕێکخراوە ناحکومیەکان دووچاری بەرەنگاریەکانی دەستگەیشتن دەبنەوە لە ئەنجامی کاریگەریە الوەکیەکانی باڵوبوونەوەی کۆڤید .١٩-لە سەرەتای ئەم ساڵ،
حکومەت فەرمانی دەرکرد تاکو دەرچوواندنی زۆرترین ڤیزاکان بۆ ماوەیەکی کاتی ڕابگیرێن ،تاوەکو لێشاوی خەڵک بۆ ناو وواڵت کەمبکرێتەوە و باڵوبوونەوەی کۆڤید-
 ١٩هێواش بکرێتەوە .ئەم فەرمانە وەکو خۆی دەمێنێتەوە هەروەك لە کۆتایی تەموز ٥٦١ ،ستافی نێودەوڵەتی لەگەڵ ڕێکخراوە ناحکومیەکان (نزیکەی  ٤٠لەسەدای تەواوی
ستافی نێودەوڵەتی ڕێکخراوی ناحکومی) پێویستیان بە ڤیزایە .ئەمەش تیایدا لەوانە  ٣٣١ئەندامانی ستافی ڕێکخراوی ناحکومی کە ڤیزاکانیان بەسەرچووە و پێویستیان بە
تازە کردنەوەیە (لە هەردوو ناوەوە و دەرەوەی عێراق) هەروەها خەمالندنێکی  ٢٣٠ستافی نوێ چاوەڕێ ی ڤیزا دەکەن ،کە ئەمەش ناردنیان بۆ عێراق دوا دەخات .ئەگەر
فەرمانەکە النەچێت لەالیەن سەرۆك وەزیرانەوە ،پێشبینیەکان ئەوە نیشان دەدەن کە ئەم ژمارەیە بەرزدەبێتەوە بۆ  ٧٢١لە کۆتایی ئەیلول و بۆ  ٩٣٠لە کۆتایی ساڵ ،کاتێك
 ٨٠لەسەدای پێشبینی دەکرێن کە بەبێ ڤیزا بن .ئەم دواکەوتنانە لە دەرچوواندنی ڤیزا ئاستەنگەکانی دەستگەیشتن و هاتووچۆی خراپتر کردوو ،لەو کاتەی کە ستافی نێودەوڵەتی
ڕێکخراوی ناحکومی ناتوانن داوای ڕێگەپێدانەکانی هاتووچۆی ناوخۆیی بکەن بەبێ هەبوونی ڤیزایەکی شیاو.

کۆڤید ١٩-کاریگەری دەکاتە سەر ئاسایشی خۆراك لە ناو عێراق
لەو کاتەی کە ژمارەی حاڵەتەکانی کۆڤید١٩-ی عێراق بە شێوەیەکی خێرا بەرزبوویەوە لە ماوەی
مانگی تەموز ،کاریگەریە الوەکیەکانی کۆڤید ١٩-زیاتر بە دیار کەوتن .ڕێکارەکانی حکومەت بە
ئامانجی قەتیسکردنی گوازرانەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا و ڕێگەگرتن لە ماندووبوونی سیستەمی
چاودێری تەندروستی ،کاریگەری الوەکی هەبووە لەسەر تەواوی کۆمەڵگای عێراقی ،بەتایبەتی لە
نێوان گروپە بارودۆخ الوازەکان .سنورداریەکانی هاتووچۆ ،داخرانی ئیش و کارەکان ،پچڕانی
پەروەردە و هاتنە خوارەوەی نرخەکانی نەوت فشاری خستە سەر ئابووری عێراق و بووە هۆی
بەرزبوونەوەی بێکاری و ئەستەمیەکانی دارایی سەرۆك خێزان بۆ تەواوی عێراقیەکان .بۆ
عێراقیەکانی کە زۆر پێویستیان بە هاوکاری مرۆییە ،سنورداریەکانی هاتووچۆ بۆ کۆڤید ١٩-بووە
هۆی ئاستەنگەکان لە دەستگەیشتن بە داهاتی ژیان و گوزەران و هەندێك دواکەوتن لە وەرگرتنی
هاوکاری پارەی کاش.

منداڵێکە کە خێزانەکەی هاوکاری خۆراکی مانگانە وەردەگرن لەالیەن  WFPلە
خێوەتگەی سەالمیە ،مانگی تشرینی دووەمی ( .٢٠١٩سەرچاوەی وێنە :لەالیەن )WFP

ڕێکخراوەکانی ئاسایشی خۆراك چاودێری گۆڕانەکانی جیهانی و نیشتمانیان دەکرد لە بازرگانی
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origin in Sinjar and Al-Baaj districts, Ninewa.
[Photo
Credit:
Barzani
]Charity Foundation
ناوخۆیی ،نرخەکان
هێنانی
بەرهەم
فشارەکان،
هەڵسەنگاندنی بارودۆخی ئاسایشی خۆراکی عێراق لە ماوەی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکە .تاوەکو ئەمڕۆ ،سەرەڕای زیادبوونی
و دەستگەیشتن بە بازاڕەکان بە شێوەیەکی گەورە بە جێگیری ماوەتەوە و خشتەی دابەشکردنی حکومەت و تۆڕە سەالمەتەکان بە سەرکەوتوویی کاریگەری بەرزبوونەوەی
بێکاریان کەمکردۆتەوە لە ماوەیەکی کورت ،بە گوێرەی ڕاپۆرتی ئاسایشی خۆراك لە ناو عێراق – کاریگەری کۆڤید ١٩-کە لە مانگی تەموز باڵوکرایەوە .جگە لەوەش،
نزیکەی  ٤.٨ملیۆن کەس (کە دەکاتە  ١٢لەسەدای دانیشتوان) ڕاپۆرتیان کردووە کەوا ئەوان ستراتیجیە نەرێنیەکانی خۆگونجاندن بەکاردەهێنن بۆ پڕکردنەوەی پێویستیەکانی
خۆراکیان .ڕاپۆرتەکە زنجیرەیەك لە ڕاسپاردەکانی پێشکەش کرد لەوانە بەهێزکردنی تۆڕەکانی سەالمەتی کۆمەاڵیەتی و زیادکردنی بەرجەستەبوونی خۆراك بۆ
کەمکردنەوەی نەبوونی ئاسایشی خۆراك .ڕێکخراوی  FAOو  WFPو  World Bankبەردەوام بوون لە چاودێری کردنی ئاسایشی خۆراك لە ماوەی باڵوبوونەوەی
ڤایرۆسەکە لە ناو هەواڵە هەفتانەییەکانی چاودێری کردنی ئاسایشی خۆراك بۆ کۆڤید.١٩-
سەرەڕای سەقامگیری لە مانگی نیسان بۆ حوزەیران ،ڕێکخراوەکانی  FAOو  WFPئاگاداردکردنەوەیەکی سەرەتایی دەرچوواند بۆ کەش و هەوای ئاسایشی خۆراكی
عێراق لە شیکاری ئاگادارکردنەوەی سەرەتایی لەبارەی خاڵە گەرمەکانی نەبوونی ئاسایشی خۆراكی زۆر خراپی هەردوو ڕێکخراو لە مانگی تەموز باڵوکرایەوە .ڕاپۆرتەکە
تیشك دەخاتە سەر ناسەقامگیری ئاسایش کەوا کەلەکەبووە لەگەڵ قەیرانی ئابوری هاوشێوە بەهۆی هاتنەخوارەوەی نرخەکانی نەوت و هۆکارەکانی ئەم دەقەی خراپتربوونی
نەبوونی ئاسایشی خۆراك ،بە تێبینی کردنی ئەوەی کە ئەگەری خراپبوونی بارودۆخەکانی ملمالنێ لەوانەیە ببێتە هۆی زیادبوونی نەبوونی ئاسایشی خۆراك ،کە ئەمەش
بەهۆی پچڕانەکانە بۆ تۆڕەکانی هاوکاری خۆراك و ئەگەری زیاتری ئاوارەبوونی دانیشتوان.

جێندەر و پاراستن لە ماوەی کۆڤید١٩-
چەندین ساڵی ناسەقامگیری کۆمەاڵیەتی و ئابوری و سیاسی بۆتە هۆی خراپبوون لە مافەکان و لەش ساغی و نوێنەرایەتی کردنی ئافرەتان لە ناو عێراق .بەر لە باڵوبوونەوەی
ڤایرۆسەکە ،یەکسانی جێندەری لە ناو عێراق لە نێوان بەرزترین ئاستەکان بوو لەجیهان ،لە پلەی ١٥٢یەمین (لە کۆی ( )١٥٣لە پلەکانی پاشکۆی بۆشایی جێندەری جیهانی
بۆ ساڵی  .٢٠٢٠باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکە هاتە سەرباری ئەو نایەکسانیانەی کە ئێستا هەن ،و شیکاریەکی جێندەری بۆ باڵبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڤید ١٩-لە ناو عێراق ئەنجام
درا لەالیەن  Oxfamکە نیشانی دەدات ئافرەتان و کچان زیاتر لە مەترسیدان و فشاری زیاتریان لەسەرە لە ماوەی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکە ،سەرەڕای ئەوەی پیاوان دوو
لەسەر سێ ی ڕاپۆرتکراوانی مردوانن بە کۆڤید.١٩-
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شیکاری جێندەری  Oxfamنیشانی دەدات کە ئافرەتان لە کەرکوك و دیالە
و سلێمانی دووچاری فشاری توندوتیژی لە ئیش و کارو بەرپرسیارێتیەکانی
چاودێری کردن دەبنەوە ،مەترسیەکی توندی توندوتیژی خێزانی و لەسەر
بنەمای ڕەگەزییش دەبنەوە لەگەڵ لەدەستدانێکی زیاتری ژیان و گوزەرانی
ئابووری و سەربەخۆییان .هەروەها ئەوان دووچاری ئەستەمی زیاتر دەبنەوە
لە دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی هاوکاری (لەوانە
خزمەتگوزاریەکانی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی) بەهۆی
سنورداریەکانی لە هاتووچۆکردن شێوازەکانی کۆمەاڵیەتی چەسپاو و دەتوانن
زانیاری کەمتر بەدەستبهێنن لەسەر کۆڤید ١٩-لە چاو پیاوان .ئاستەنگی دارایی
هەن بۆ ئافرەتان لە دەستگەیشتن بە ماددەکانی خۆپارێزی لە کۆڤید ١٩-یان
کۆڤید ١٩-کێشەکانی ئێستای جێندەر و پاراستنی ئافرەتان و مندااڵنی خراپترکردووە لە ناو عێراق( .سەرچاوەی وێنە :لەالیەن
ئابی ترایلەر سمیث)
کەل و پەلەکانی پاك و خاوێنی ئافرەتان ،کە ڕووی لە زیادبوونە لە نێوان
دانیشتوانی ئاوارە و ئاوارەی گەڕاوە .دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاریەکانی سێکسی و ئافرەتانی دووگیان زۆر سنورداربووە ،کە ئەمەش وا لە ئافرەتان دەکات کە مەترسیان
لەسەر بێت بۆ ڕێگەگرتن لە ئاڵۆزیەکانی دووگیانی و دووگیانبوونی نەویستوو.
شان بە شانی ئەوەش  ،مەشقی چاودێری کردنی هاوبەشی گروپی پاراستنی نیشتمانی ،قەبارەکردنی کاریگەری پاراستن لە باڵوبوونەوەی کۆڤید ١٩-لەسەر ئەو کۆمەڵگا
ئاوارانەی کە زیانیان پێگەیشتووە بەهۆی ملمالنێ لە ناو عێراق ،خولی چوارەمی باڵوکردەوە لە دۆزینەوەکانی لە مانگی تەموز کە تیایدا نیشانی دەدات کە سەرەکیترین پێنج
مەترسی پاراستن کە کاریگەری لەسەر ئافرەتان و کچان هەیە لە ماوەی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکە بریتین لە :برینی سەختی دەروونی ،فشار و دوودڵی؛ نەبوونی
خزمەتگوزاریە تایبەتیەکان بۆ ئافرەتان؛ نەبوونی ژینگەیەکی سەالمەت و تایبەتی؛ نەبوونی دەستگەیشتن بە تەندروستی سێکسی و ئافرەتانی دووگیان؛ و توندوتیژی و
مامەڵەی نەشیاو لە ناو خودی سەرۆك خێزان .زۆربەی وەاڵمدەرەوان ڕاپۆرتیان کردووە کە کێشەکانی پاراستن کاریگەری هەیە لەسەر مندااڵنی ئاوارە و بە شێوەیەکی
بەرچاو ڕووی لە خراپبوون کردووە لەو کاتەوەی دەستپێکی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکە  .نەبوونی دەستگەیشتن بە پەروەردە؛ برینی سەخت و فشار و دوودڵی؛ کرێکاری بە
منداڵ و توندوتیژی و مامەڵەی نەشیاو و فەرامۆشکردن لەناو خودی سەرۆك خێزان بریتین لە مەترسیە سەرەکیەکانی پاراستن کە زیان بە مندااڵن دەگەێنێت.

بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ کۆڤید ١٩-لە ناو عێراق
پاشکۆی کۆڤید ١٩-بۆ پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی عێراق بۆ ساڵی  ،٢٠٢٠لە مانگی تەموز باڵوکرایەوە ،لەوانە ژمارەیەك لە گۆڕانکاری بۆ بەهاناوەچوونی مرۆیی ئێستا
بۆ دڵنیابوون لەوەی کە هەڵ و مەرجە تازەکانی باری الوازی کە پەیوەندیان بە کۆڤید١٩-ەوە
هەیە چارەسەرکراون ،لەو کاتەی گونجاندنی بەهاناوەچوونی ئێستایە لەگەڵ مەترسیەکان و
بەرەنگاریەکان کە دێنە پێشەوە بەهۆی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکە لە ناو عێراق و
گۆڕانکاریەکانی پەیوەندیدار لە ژینگەی کارکردن.
ئامانجی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ کۆڤید ١٩-بۆ ڕێگەگرتن و کەمکردنەوە و بەهاناوەچوون
بۆ تەنگەتاوی تەندروستی بۆ کۆڤید ١٩-بۆ  ١.٧٧ملیۆن عێراقی کە بارودۆخیان زۆر الوازە
و زیانیان بەرکەوتووە بەهۆی ملمالنێ لەگەڵ داعش لە ماوەی  ٢٠١٤تاوەکو  ،٢٠١٧هەروەها
بۆ دڵنیابوون لەوەی کە پێویستیەکانی ئێستای مرۆیی پڕکراونەتەوە لە ژینگەیەکی ئۆپەراسیۆنی
بەرەنگاری زۆرتر .پالنی بەهاناوەچوونەکە ئامانجی بریتی یە لە دەستنیشانکردن و
پڕکردنەوەی پێویستیە تازەکانی مرۆیی کە دێنە پێشەوە بە تایبەتی بۆ گروپە بارودۆخ
الوازەکان لە ماوەی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکە ،لەوانە پێویستیەکانی کە پەیوەندیان هەیە بە
لەش ساغی جەستەیی و دەروونی و ستاندەرەکانی ژیان و گوزەران و پاراستن.
هاوکاری کردنی ستافی نەخۆشخانە بۆ پێدانی خۆراك و کۆمەکیەکان زۆر پێویستەکانی تر لە
سلێمانی (سەرچاوەی وێنە لەالیەن :ڕێکخراوی بەرگری شارستانی

کۆی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ عێراق بۆ تەواوی ساڵی  ٢٠٢٠پێك دێت لە  ١٢٨چااڵکی (لەوانە
 ١١٣چااڵکی لە پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی ٢٠٢٠ی سەرەتایی و  ١٥چااڵکی تازەی
Displaced people queuing to depart Duhok to their areas of origin
لە inکۆڤید١٩-و ٢٦٤.٨
پەیوەندیدار بە کۆڤید ،)١٩-لەگەڵ کۆی گشتی دارایی داواکراو بە بڕی  ٦٦٢.٢ملیۆن دۆالر ،لەوانە  ٣٩٧.٤ملیۆن دۆالر بۆ بەهاناوەچوونی بەدەر
Sinjar and Al-Baaj districts, Ninewa.
Credit:
Barzani
]Charity Foundation
 [Photoبەردەوام لەگەڵ
بانگەشەی
داوە بە
بەردەوامی
ملیۆن دۆالر بۆ بەهاناوەچوونی دیاریکراوی کۆڤید .١٩-نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی
هاوبەشان لە حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر پێویستیەکانیان بۆ ئاسنکاری دەستگەیشتن بۆ هاوکارانی مرۆیی بۆ جێبەجێکردنی چااڵکیەکان لە پالنی
بەهاناوەچوونی مرۆیی بەدەر لە کۆڤید ١٩-و چااڵکیەکانی تایبەتکراو بە کۆڤید ١٩-هەتا لە ماوەی سنورداریەکانی هاتووچۆ بەهۆی کۆڤید١٩-ەوە.
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سەنتەری زانیاری عێراق یادی پێنجەمین ساڵیادی دامەزراندنی دەکاتەوە
لە ڕێکەوتی ١٣ی تەموز ،سەنتەری زانیاری عێراق یادی پێنجەمین ساڵیادی کردەوە .کە بەڕێوە دەبردرێت لەالیەن
 UNOPSبە ناوی تیمی مرۆیی وواڵت لە عێراق ،سەنتەری زانیاری عێراق لە سەرەتادا زانیاری دابین کرد بۆ
ئاوارە ناوخۆییەکانی عێراق لە ڕێگەی هێلێکی گەرمی بەخۆڕایی و نهێنی .لە ماوەی پێنج ساڵی ڕابردوودا ،سەنتەری
پەیوەندیەکەی و هاوکاری ڕەوانەکردنی فراوانکردووە بۆ ئەوانی تر هەروەها گەڕان بەدوای زانیاری زۆر گرنگ
و هاوکاری لەوانە ئاوارە گەڕاوەکان و پەنابەران و خەڵکی لە کۆمەڵگا خانەخوێکان .لە ساڵی  ،٢٠١٩سەنتەرەکە
زیاتر لە  ١٢١.٠٠٠پەیوەندی وەرگرتووە لە بارەی کێشەکانی پەیوەندیدار بە خۆراکی بەپەلە یان هاوکاری پارەی
کاش ،توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی و هەراسانکردن و مامەڵەی نەشیاو لەالیەن دەسەاڵتداران و کێشەکانی
پەیوەندیدار بە گەڕانەوەی ئاوارەکان.
هەروەها سەنتەری زانیاری عێراق پێگەیەکی زۆر گرنگی هەبوو وەك ئامێرێکی گفتوگۆ لە ماوەی باڵوبوونەوەی
کۆڤید .١٩-بە هاوبەشیکردن لەگەڵ گروپە مرۆییەکان ،سەنتەرەکە هاوکاری هەڵمەتەکانی کورتە نامەی کردووە بۆ
گەیاندنی زانیاری لەسەر ڕێکارەکانی خۆپارێزی لە کۆڤید ١٩-لەناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەکان لە سەرانسەری
عێراق.

بەڕێوەبەری سەنتەری پەیوەندیکردن وەاڵمی پرسیارەکانی دەداتەوە
بۆ سەنتەری زانیاری عێراق (سەرچاوەی وێنە :لەالیەن )UNOPS

لەگەڵ ئەوەشدا ،سەنتەری زانیاری عێراق بە هاوبەشی ڕاپرسیەکی بیروڕا ئەنجام دەدات لەسەر کۆڤید ١٩-و
چارەسەریە ڕاستەقینەکان بۆ بەدواداچوونی هەڵسوکەوتی کۆمەڵگا ،کە نیشانی دەدات بۆ دەستگەیشتن بە زانیاری ،ئاستەکانی متمانە و درک کردن بە مەترسیەکان .لە ڕێگەی
تەلەفۆن چاوپێکەوتنەکان ئەنجام دراون لەو کاتەوەی مانگی نیسانی  ٢٠٢٠لە پارێزگاکانی ئەنبار و دهۆك و هەولێر و سەاڵحەددین و سلێمانی ،ڕاپرسیەکە یارمەتیدەر دەبێت
لە دەستنیشانکردنی هەنگاوی باش کە بەهاناوەچووانی مرۆیی دەتوانن وەریگرن بۆ باشترکردنی بەهاناوەچوون بۆ کۆڤید.١٩-

ئاوارەبوون لە ناو عێراق – ڕاپۆرتی ڕاپۆرتوانی تایبەتی بۆ ئەنجومەنی مافەکانی مرۆڤ
لە مانگی شوبات ،ڕاپۆرتوانی تایبەتی بۆ مافەکانی مرۆڤ بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان ،سێسیلیا دامەری ،سەردانی عێراقی کرد لە بانگهێشتێکی فەرمی لەالیەن حکومەتی عێراق.
لە ماوەی سەردانەکەی بەڕێزیان ،خاتوو .جیمێنێز دامەری لەگەڵ بەرپرسانی حکومی و ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە ناحکومیەکان و ئەندامانی کۆمەڵگای
دیپلۆماتی کۆبوویەوە .هەروەها ڕاپۆرتوانی تایبەتی ڕاوێژی کرد لەگەڵ ئاوارەکانی ناو دامەزراوەکانی ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگە ،لەوانە ئافرەتان و مندااڵن ،لە ڕێگەی
دانیشتنەکانی گروپی جەختکردنەوە و گفتوگۆیە دوو قۆڵیەکان.
لە ڕۆژی  ٩ی تەموز ،خاتوو جیمێنێز دامەری ڕاپۆرتی خۆی پێشکەش کرد بە دانیشتی ٤٤یەمینی ئەنجومەنی مافەکانی مرۆڤ .ناوبراو تێبینی ئەوەی کرد کە بەرەنگاریە
ڕاستەقینەکانی مرۆیی و مافەکانی مرۆڤ بۆ  ١.٤ملیۆن ئاوارەی عێراقی دەمێننەوە ،لەوانە پێویستیە بەردەوامەکان بۆ هاوکاری مرۆیی ،بەڵگەنامەی شارستانی و دەستگەیشتن
بە خزمەتگوزاریەکان .خاتوو .جیمێنێزدامەری باسی لەوە کرد کە یەكگرتن و داخستنی خێوەتگەکانی ئاوارەکان و ئاسانکاری بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان پێویستە بە شێوەیەك
ئەنجام بدرێت کە دڵنیایی بدات لە سەالمەتی هاوواڵتیان و خەسڵەتی مرۆیی خێوەتگەکان ،هەروەها دڵنیابوون لەوەی کە گەڕانەوەی ئاوارەکان بە سەالمەتی و بەخۆبەخشانە
و بە شکۆداریەوەیە .دەستگەیشتنی مرۆیی تێبینی کرابووکە "هێواشە و دوورودرێژ و پچڕ پچڕە" کە ئەمەش دەبێتە بەرەنگاری لە گەیاندنی تەواوی هاوکاری بۆ ئەو کەسانەی
کە بارودۆخی زۆر الوازیان هەیە.
ڕاپۆرتەکە الیەنەکان و بەرەنگاریەکانی بەرزکردەوە بۆ بەدەستهێنانی چارەسەریە هەمیشەییەکان ،لەوانە گرنگی بۆ زیادکردنی هەوڵەکانی سەقامگیرکردن ،دەستپێشخەریەکانی
پەرەپێدان و یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی و پالنەکانی ئاشتەوایی وەك بنچینەیەك بۆ گەڕانەوە هەمیشەییەکان و ڕێگەگرتن لە ئاوارەبوونی زیاتر.
دەتواندرێت ڕاپۆرتەکە لەم ماڵپەڕەوە بدۆزرێتەوەhttps://undocs.org/en/A/HRC/44/41/Add.1

بۆ زانیاری زیاتر ،تکایە پەیوەندی بکەن بە:
هیالری ستۆفێر ،سەرۆکی ڕاپۆرتکردن ،سیاسەت و ستراتیجی ،لە ڕێگەی ئیمەیڵی  staufferh@un.orgیان ژمارە مۆبایلی (+964) 782 780 4622
یوڤێت کرافتی ،بەرپرسی کاروباری مرۆیی لە ڕێگەی ئیمەیڵی  yvette.crafti@un.orgیان ژمارە موبایلی (+964) 751 740 3858
هەواڵنامە مرۆییەکانی نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی بەرجەستەن لەم ماڵپەرە | www.unocha.org/iraq | www.unocha.org
www.reliefweb.int
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