
1 

 

 

 

 رێكارەكانی رووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی كۆرۆنا
 0202ئەپریلی 

 
 نووسینگەی رێكخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەكان

 سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران

 
 

 
 



2 

 

 پێشەكی:
یاتر لە نزیك بۆتەوە و زكەسی  (2,500,000)لە ئێستا ژمارەی بەركەوتووانی ڤایرۆسی كۆرۆنا لە سەرتاسەری جیهان تا 
كەسیش گیانیان لە دەستداوە و ژمارەكەش بەردەوام لە هەڵكشاندایە، بەجۆرێك باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەكە لە  (155,000)

زۆر واڵت لە كۆنترۆڵ دەرچووە. بۆیە واڵتان پێداچوونەوەیەكی رێكارەكانی خۆیان كرد بۆ كەمكردنەوەی ژمارەی قوربانیان 
ە پەتایەكی جیهانی و لە ئێستادا هەڕەشە لە هەموو واڵتان دەكات و بەم ڤایرۆسە، چونكە لە ڤایرۆسێكی درمەوە، بووە ب

بووتە هۆی گیان لە دەستدانی هەزار كەس، كەرەنتینە كردنی زۆربەی شارە گەورەكان، درووستبوونی قەیرانی ئابووری و 
 ترس و دڵەڕاوكێی بەردەوام.

ێی رێكارە تایبەتییەكانی خۆی مامەڵە لەگەڵ رێگرتن لە كاتێكدا هەموو جیهان لەم مەترسییەدا هاوبەشە و هەر واڵتێك بەپ
، چونكە ئەم رێكارانە كاریگەرییەكی زۆریان كرۆدتە سەر كۆمەڵگا بەشێوەیەكی گشتی داخەوە لە باڵوبوونەوەی دەگرن، بە

پەتاكە و ەی واڵتانی جیهان داخراون، چونكە حكومەتەكان بەرپرسن لە باڵونەبوونەوەی بازاڕ و شوێنە گشتییەكان لە زۆرب
 كۆنتڕۆڵ كردنی، یاخود بە الیەنی كەمەوە كەم كردنەوەی ژمارەی بەركەوتووان و مردووان بە هۆی ڤایرۆسەكە.

حكومەتی هەرێمی كوردستان هەر زوو هەنگاوەكانی لەو رووەوە دەستپێكرد و سەرەتا لە قەدەغە كردنی  سەبارەت بە
دا كارمەندانی كەرتی تەندروستی بەشێوەیەكی گشتی كەوتنە ، لە هەمان كاتدا كاتهاتوچۆی گشتییەوە دەستی پێكرد

خستنەڕوو و ئەم راپۆرتە ئامانجی  كوشندەیە. ڤایرۆسەئەم ئامادەباشییەوە بۆ رووبەڕووبوونەوەی باڵوبوونەوەی 
 روونكردنەوە و هەڵسەنگاندنی ئەو رێكارانەیە كە حكومەتی هەرێم گرتوویەتییە بەر بۆ رووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی

و كارمەندانی پۆلیس و ئاسایش و  كۆرۆنا لە هەرێم، هەروەها تیشك دەخاتە سەر رۆڵی كارمەندانی كەرتی تەندروستی
لە جێبەجێكردنی ئەو رێكارانە لە ماوەی رابردوو و ئەو تێبینی و سەرنجانەی كە الیەنە نێودەوڵەتییەكان  تا ئێستا  زێرەڤانی

 بووە.لەسەر رێكارەكانی هەرێم كوردستان هەیان
 

 :داتاكانی تووشبوون و چاكبوونەوە لە هەرێمی كوردستان
  یەكەم حاڵەتی تووشبوون لە ڤایرۆسی(COVID-19)  حكومەتی لە شاری نەجەف تۆمار كرا 22/2/2020رۆژی ،

هەرێمی كوردستان خوێندنی لە قوتابخانە حكومی و ئەهلییەكان و زانكۆ و پەیمانگاكان داخست و زیاتر لە دوو هەزار 
 ەسی خستە كەرەنتینەوە ئەوانەی كە لە ئێران گەڕابوونەوە.ك
  حاڵەت، لە هەرێمی كوردستان هیچ حاڵەتێك تۆمار  (11)لە یەكی ئازار ژمارەی تووشبووان لە عێراق گەیشتە

یش ئەو دەزگا ئەمنییەكان، رۆژ (12)بۆ ماوەی نەكرابوو، بەاڵم بڕیار درا كە هەر هاواڵتییەك لە ئێران بگەڕێتەوە پێویستە 
 بگەڕێنەوە هەرێم. بەرێگای قاچاغەوە ۆ خۆدزینەوە لە كەرەنتینە كردنب هاوواڵتیانەیان ئاگادار كردەوە كە بە هەوڵیاندا بوو

  حاڵەت كە هەر هەموویان لە  (5)ی ئازار ژمارەی تووشبووان بە كۆرۆنا لە هەرێمی كوردستان گەیشتە 5تا رۆژی
م رێكارەكانی هاتوچۆی توند كرد لە نێوان هەرێم و كۆماری توركیا، لە هەمان كاتدا پارێزگای سلێمانی بوون، حكومەتی هەرێ
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الیەنە پەیوەندیدارەكانی حكومەتی هەرێم لەگەڵ حكومەتی فیدراڵ و رێكخراوی تەندروستی جیهان لە پەیوەندیی 
 بەردەوامدا بوون.

  ی ئادار ژمارەی ئەوانەی 22ەوە ، لە رۆژی خرانە كەرەنتین (5122)ی ئادار زیاتر لە  25ی شوبات و  22لە نێوان
، كەس (555)دهۆك ، كەس (225)سلێمانی ، كەس (200)هەولێر : كەس بەم شێوەیە (1551)رابوون كەرەنتینە ك

 كەس. (13) ئیدارەی گەرمیان، كەس (20)كۆیە ، كەس (22)هەڵەبجە 
  پشكنین ئەنجامدرا و ژمارەی  (2222)دا كەس و لەم ماوەیە (121)ی ئادار گەیشتە 23ژمارەی تووشبووان تا رۆژی

 كەس چاكبوونەوە. (13)كەس و  (2)مردووان 
  حاڵەت  (110)یان پۆزەتیڤ بوون و (213)پشكنین ئەنجامدرا لەوانە  (12121)ی نیسان زیاتر لە 2ی ئادار تا 1لە

 كەس. (1)چاكبوونەوە و گەڕانەوە ماڵەكانیان، بەاڵم ژمارەی مردووان گەیشتە 
 

 کوردستان: هەرێمیلە نی رووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی كۆرۆنا رێكارەكا
رێكارەكانی رووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی كۆرۆنا لەالیەن حكومەتی هەرێمی كوردستان تا راددەیەكی زۆر رۆڵێكی باشی 

 :راگەیاند، هەر لە سەرەتاوە چەند رێكارێكی خۆپارێزیی (Covid-19)هەبوو لە تەشەنە نەكردنی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی 
 
  حكومەتی هەرێمی كوردستان بودجەیەكی كراوەی بۆ رووبەڕبونەوەی ڤایرۆسی كۆرۆنا تەرخان كرد. 11/2/2020لە 
  وەزارەتی دارایی و ئابوری بودجەیەکی تایبەتی تەرخانکردووە بۆ پارێزگاکان کە لە نزیکەوە لەگەڵ وەزارەتی

 .تەندروستی و وەزارەتی ناوخۆ کاردەکەن
  بە گوتاری هەینی  (مزگەوت، كڵێسا، و پەرستگاکا)لە بڕیاردرا سەرجەم رێورەسمە ئاینییەکان  5/1/2020لە

 .مزگەوتەکانیشەوە، لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان هەتا کاتێکی نادیار رابگیرێت
  لە دەوامی قوتابخانەكانی بۆ ماوەی مانگێك داخست، دواتر دەوامی زانكۆ و پەیمانگاكانی  25/2/2020لە رۆژی

 سەرتاسەری هەرێم داخست.
  چەند سەنتەرێکی تەندروستی تەرخانکراو ئامادەکراون لە هەموو پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان، بۆ  

 .دەستنیشانکردن و چارەسەرکردنی حاڵەتی توشبوو بە ڤایرۆسی کۆڕۆنا و پێشکەشکردنی چاودێری پێویست
 وە.كاتژمێرەكانی دەوامی ئاسایی فەرمانبەرانی كەم كردە 
  رایی كردنی مامەڵەی هاوواڵتیانی لە چەند فەرمانگەیەك راگرت كە ئەگەری قەرەباڵغی و بەركەوتنی هاوواڵتیانی تێدا

 زۆرە.
  فەرمانگەكانی حكومەتی داخست، جگە لە وەزارەتەكانی تەندروستی و ناوخۆ.  10/1/2020لە 
  هاتوچۆی نێوان پارێزگاكانی راگرت. 12/1/2020لە 
  چۆی راگەیاند لە هەرێمی كوردستان، جگە لەو شوێنانەی كە گرنگ و قەدەغەی هاتو 12/1/2020لە                    

 پێویستن بۆ دابینكردنی پێداویستییەكانی هاوواڵتیان وەك ماركێتەكان و نانەواخانەكان.
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  18              وتاكو بەغدا و بەسرا  و سلێمانی گەشتە فڕۆكەوانییەكانی راگرت لە نێوان هەولێر 12/1/2020لە 
 .، و هاوپەیمانانUN ، جگە لە دیپلۆماتكاران، شاندە فەرمییەكان، گەشتەكانی رێكخراوی1/2020/

  10/2/2020غەی هاتوچۆی درێژكردەوە تاكو حكومەتی هەرێم قەدە 1/2/2020لە. 
  ەڕێوەبچێتو پێویستە یارییەكان بە بێ هاندەر ب 1/2/2020راگرتنی گشت چاالكییە وەرزشییەكان تا. 
  11/2/2020داخستنی گەشتە فڕۆكەوانییەكان بەردەوام بوون تا. 
 رێكخرا بۆ رایی كردنی مامەڵەی هاوواڵتیان. كردنەوەی بانكە ئەهلییەكان 
  دوای دەركەوتنی چەند حاڵەتێكی تووشبوون لە دەربەندیخان، سەرۆكی حكومەتی هەرێم فەرمانی كرد بە           

 تایبەت بۆ ئەم شارۆچكەیە. دابینكردنی بودجەیەكی
  لە قەزای دەربەندیخان  بكرێتە بڕیار درا بەشیوەیەکی کاتی بەشە ناوخۆییەك بۆ تووشبووانی ڤایرۆسی كۆرۆنا

 و پێداویستیی پزیشكی دابینكران.، پزیشك سەرجەم پێداویستییەكانی ئەو نەخۆشخانەیە لە كارمەند و نەخۆشخانە
 

 :رانەنابەو پ ەئاوار یكانەمپەك لە ردستانرێكارەكانی حكومەتی هەرێمی كو
وانی هەرێم بە یەكسانی پیادە كرا و لەو رووەوە گرنگییەكی رێكارەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان بۆ هەموو دانیشت

و لەم رووەوە بڕیار درا الیەنە پەیوەندارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان  ئاوارە و پەنابەران درا بە كەمپەكانی زۆر
   .موو رێکارە تەندروستییەکان لە کەمپەکانی ئاوارە و پەنابەران بگرنەبەرهە
 

حكومەتی هەرێمی كوردستان داوا لە ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی و ئاژانس و الیەنە  بۆ ئەم مەبەستەش
پەکان کە پەیوەندیدارەكان دەكات كە گرنگی بە مەترسیی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بدەن، بەتایبەتی لە کەم

ژمارەیەکی زۆری پەنابەر و ڕاگوێزراو لەخۆ دەگرن و ئەگەری تووشبوون بەم ڤایرۆسە لەو شوێنانە زیاترە و 
کۆنتڕۆڵکردنیشی کارێکی ئاسان نابێت، بۆیە پێویستە هەوڵەکانی هەموو الیەک بۆ دوورخستنەوەی مەترسی 

جەی تایبەت بە یارمەتیدانی ڕاگوێزراوان لە چەند کەرتێک باڵوبوونەوەی کۆڕۆنا چڕ بکرێتەوە، بەتایبەتی دوای ئەوەی بود
 کەم کرایەوە، کە کارێگەرییەکی زۆری لەسەر پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکان هەبووه. (%٠٥)بە ڕێژەی 

 
وەك پابەندبوون بە پرەنسیپەكانی مافی مرۆڤ و پاراستنی راگیراوان و سزادراون لە تووشبوون بە نەخۆشییەكە،  

ەرێم لیژنەیەكی پێكهێناوە بۆ دیراسەتكردنی بارودۆخیان بە مەبەستی دۆزینەوەی میكانیزمێك بۆ ئازادكردنی حكومەتی ه
ژمارەیەك لە حوكمدراوان و راگیراوان، بەپێی دەرەنجامی كارەكانی لیژنەكە بڕیاری تایبەت بە دۆخی ئەوانە دەدرێت، 

لەو زیندانیانەش دەربچێ كە حوكمەكانیان كەمی ماوە وەك چونكە دەتوانرێ بڕیارێك دەربچێت بۆ ئازاد كردنی بەشێك 
لەم رووەوە سەرەتا  .كاركردن بە ئازادبوونی بەمەرج تاكو لەم كاتەدا ئەوانەی دەگونجێ بگەڕێنەوە نێو خانەوادەكانیان

 ژمارەیەكی زۆر بەندكراو بە مەرج ئازاد كران بەم شێوەیەی خوارەوە:
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 گیراو. (153)لە هەولێر   -1
 گیراو. (121)انی لە سلێم -2
 گیراو. (113)لە دهۆك  -1
 
وبوونەوەی ڤایرۆسی م لە رووبەڕوبۆ رێکارەکانی حکومەتی هەرێالیەنە نێودەوڵەتییەكان هەڵسەنگاندنی  

 کۆرونا:
ئەم رێكارانەی كە لە هەرێمی كوردستان گیرانە بەر مایەی دەستخۆشی و ستایشی رێكخراوە نێودەوڵەتییەكان و واڵتان 

هەر زوو حكومەتی هەرێم لە فڕۆكەخانە و دەروازە سنوورییەكان رێوشوێنی توند ئەنجامدران بۆ پشكنینی بوو، چونكە 
ئەوانەی لە دەرەوەی واڵتەوە روویان لە هەرێمی كوردستان كرد لەوانە كەرەنتینە كردنی دوو هەزار كەس كە لە ئێرانەوە 

ەستكرا بە رێوشوێنی یاسایی و گەڕان بەدوای ئەو رۆژ، هەروەها د 12گەڕابوونەوە هەرێمی كوردستان بۆ ماوەی 
كەسانەی كە گومان دەكرێت لە دەرەوەی خاڵە سنوورییە فەرمییەكانەوە هاتبنەوە هەرێمی هەرێم و پشكنینیان ئەنجام 

 نەدابێت بۆ ئەوەی كەرەنتینە نەكرێن. 
 

 سەرپەرشتی بەڕێز سەرۆكی حكومەتلیژنەیەكی بااڵی رووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی كۆرۆنا لە ھەرێمی كوردستان بە 
، ئەم لیژنەیە بەردەوامە لە ئەنجامدانی كارەكانی بۆ رێگە گرتن لە باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەكە بۆ ئەم دەست بەکاربوو

مەبەستەش لە پەیوەندی بەردەوامدایە لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی حكومەتی فیدراڵ و الیەنە نێودەوڵەتییەكان بۆ 
  .یارمەتیدانی هەرێم

 
ڵی گشتی ئیتاڵیا لە بارەی رێكارەكانی حكومەتی هەرێم دەڵێ: ئەوەی حكومەتی هەرێمی كوردستان ئەنجامیدا بۆ وكونس

رووبەڕووبوونەوەی كۆرۆرنا مایەی دەستخۆشی و ستایشە، چونكە ئەوەی پێویست بوو ئەنجامیدا بۆ پاراستنی گیانی 
كونسوڵی گشتی فەرەنساش بە هەمان شێوە ستایشی حكومەتی  كان.هاوواڵتیان و هاندانیان بە پابەندبوون بە رێنماییە

هەرێمی كرد و داوای لەو هاوواڵتییە  فەرەنسیانەی نیشتەجێی هەرێمی كوردستانن كە پابەند بن بەو رێنماییانە و هاوكاری 
یهانی لە عێراق عەدنان نەوزاد بەرپرسی رێكخراوی تەندروستی ج 13/1/2020لە  .دامودەزگاكانی حكومەتی هەرێم بكەن

ستایشی رێكارەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان كرد، چونكە هاوتایە لەگەڵ ئەو پرۆتۆكۆل و رێكارانەی كە رێكخراوی 
 بەم رێكارانەوە. ناوبراو دایناوە لە سەرتاسەری جیهان، هەروەها هاوواڵتیانیش تا راددەیەكی زۆر پابەندن

 
هەرێمی كوردستان و رووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی  )باڵوكردەوە بە ناوی ی واشنتون وتارێكی پەیمانگا 1/2/2020لە 

بە روونی ستایشی هەوڵەكانی حكومەتی هەرێمی ، لەم وتارەدا (ئەو پەندانەی پێویستە سوودیان لێ وەربگیرێت -كۆرۆنا
كە لەم رووەوە  دەكات كوردستانی كردووە لە رووبەڕووبوونەوەی باڵوبوونەوەی كۆرۆنا، لە هەمان كاتدا داوا لە واڵتان

بە پێچەوانەی زۆربەی واڵتان كە پێشتر مەترسی باڵوبوونەوەی ئاماژەش بەوە دەكات   .رێچكەی هەرێمی كوردستان بگرن
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تا ئێستا قەیرانی لەو جۆرەی ەوە كە حكومەتی هەرێم دامەزراوە 1332ساڵی  پەتای هاوشێوەی سارسیان هەبووە، بەاڵم لە
كە باشترین نموونەی حوكمڕانییە لە مامەڵە كردن لەگەڵ  ڕای سەختی بارودۆخەكەی سەلماندی، سەرەبەخۆیەوە نەبینیوە

كە میدیاكانی كوردستان رۆڵێكی ئەرێنییان لەو قەیرانەدا هەبووە لە  ئەو قەیرانانە، هەروەها ئەوەش دەخاتە روو
 رەكان بە هاوواڵتیانی دەگەیەنن.داتا و زانیارییەكان كە رۆژانە لەسەر زاری بەرپرسە پەیوەندیدا گواستنەوەی 

 
 :گەڕاندنەوەی هاوواڵتیانی هەرێم لە دەرەوە

لەسەر راسپاردەی بەڕێز مەسرور بارزانی سەرۆكی حكومەتی ھەڕێمی كوردستان و لە چوارچێوەى هەوڵەکانى حكومەتی  
بە چەند قۆناغێك سەیە ، ئەم پرۆهەرێمی كوردستان بۆ گەڕاندنەوەى ئەو هاواڵتیانەى لە دەرەوە گیریان خواردووە

 ئەنجامدرا بەم شێوەیە:
  هاواڵتى هەرێمى کوردستان کە لە واڵتى هیند گیریان خواردبوو گەیشتنەوە هەرێمى  ٠٥٥نزیکەى  2/2/2020رۆژی

 .کوردستان
  خواردبوو  لە شانشینی عەرەبی سعودی گیریان (111)لە رێگای فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر  11/2/2020رۆژی

 .نەوە و هەولێر وراستەوخۆ بە پاس گەڕانەوە بۆ هەردوو پارێزگای کەرکووک و موسڵگەیشت
  ھاوواڵتیی ھەرێمی كوردستان كە بەھۆی وەستانی گەشتە  157لە عەممانی پایتەختی ئوردن  15/2/2020رۆژی

 .ئاسمانییەكان، گیریان خواردبوو، بۆ ھەرێمی كوردستان گەڕێندرانەوە
  ھاواڵتی لە بەریتانیا  كە بەھۆی وەستانی  163هاواڵتى لە ئەڵمانیا  107لە رێگەى دوو فڕۆکە    12/2/2020رۆژی

 .گەشتە ئاسمانییەكان، لە بەریتانیا و ئەڵمانیا گیریان خواردبوو، گەیشتنەوە هەرێمى کوردستان
 

ەندییەكانی دەرەوەی حكومەتی ھەرێمی پرۆسەی گەڕاندنەوەی ھاوواڵتیان بە ھەماھەنگیی نێوان فەرمانگەی پەیو
 .كوردستان و وەزارەتی دەرەوەی عێراقى فیدڕال لەگەڵ نوێنەرایەتى حکومەتى هەرێم لە بەغداو هێڵی ئاسمانى عیراقیەیە

 
ئەو ھاوواڵتیانەی ھەرێمی كوردستان لەگەڵ گەیشتنیان بۆ فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتیی ھەولێر رێكارەكانی 

 رۆژ كەرەنتین دەكرێن. ٠١ۆشیی ڤایرۆسی كۆڕۆنایان بەسەردا جێبەجێ دەکرێت و بۆ ماوەی بەرەنگاربوونەوەی نەخ
 

 :و عێراق ی كوردستانهاوكارییە نێودەوڵەتییەكان بۆ هەرێم
  ملیار دۆالر بۆ رووبەڕووبوونەوەی  (2)نەتەوەیەكگرتووەكان پالنێكی مریی راگەیاند بە بڕی  25/1/2020لە

(COVID-19) ی واڵتە هەژارەكان لەوانەش عێراق.بۆ یارمەتیدان 
  حكومەتی چین لە رێگای كونسوڵخانەی گشتیی لە هەولێر یارمەتی پێشكەش بە هەرێم كردووە كە پێكدێت لە

كەرەستەی و كەلوپەلی پزیشكی پێویست بەتایبەتی کیتی پشکنینی ڤایرۆسی کۆرۆنا، هەروەها تیمێكی پزیشكی 
دن و هەڵسەنگاندنی دۆخی ئێستای هەرێم بۆ چۆنیەتی ڕووبەڕووبوونەوەی چینیش سەردانی هەرێمی كرد بۆ ڕاوێژکر



7 

 

ڤایرۆسەکە و لە نزیكەوە چاویان بە تووشبووانی نەخۆشییەكە بكەوێت لە هەرێم، لەالیەكی دیكەوە چەند 
 كۆمپانیایەكی چینی بڕیاریان داوە چەند ئامێرێكی پزیشكی پێویست بۆ هەرێم دابین بكەن.

 ملیۆن دۆالری پێشكەش بە عێراق كرد بۆ  (15.5)ەكگرتووەكانی ئەمریكا بڕێ حكومەتی ویالیەتە ی
 .رووبەڕووبوونەوەی كۆرۆنا

 هەزار دۆالر پێداویستی پزیشكی و پێداویستی خۆپارێزی  500ی بڕی نزیكە ندروستی جیهانی بەرێكخراوی تە
دانی ناسەکرد، لەوانەش سێ ئامێری هە ی ڤایرۆسی كۆڕۆنای نوێی پێشکەشی هەرێموهنگاربونەرهبە ت بەتایبە

ستكێش و دەمامک و ك دهلی تری خۆپارێزی وهل و پەتی خۆپارێزی و كەرگی تایبەر، جل و بەستكرد، سێ مۆنیتەده
 كان پێویستن.خۆشخانەنە لە و پێداویستی دیکە كە چاویلكە

 و لە رێگای كونسوڵخانەی  گشتی ئەمریكا لە گە لەسەر داوای وەزارەتی پێشمەر رێكخراوی سیبیرت ئۆف ئەمریكا
دۆالری پێشكەش بە وەزارەتی پێشمەرگە كرد بۆ دابینكردنی كەلوپەلی خۆپارێزی بۆ هێزەكانی  (11000)هەولێر بڕی 

 پێشمەرگە كە بریتی بوون لە دەمامك و دەستكێش و كەرەستەی پزیشك و پاككردنەوە.
  ێشكەش بە حكومەتی عێراق كردووە. ملیۆن دۆالری پ (21)حكومەتی ژاپۆن بڕی 
  ملیۆن  (5)پرۆگرامی گەشەپێدانی نەتەوەیەكگرتووەكان بە هاوبەشی لەگەڵ واڵتانی هۆڵەندا، بەلجیكا و سوید بڕی

 دۆالری پێشكەش بە حكومەتی عێراق كردووە.
  خێزان كە  (110,000)كۆمیسۆنی بااڵی نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ كاروباری پەنابەران هاوكاری ماددی پێشكەش بە

پەنابەر و ئاوارە كرد و ئەوانەی كە گەڕاونەتەوە سەر زێدی خۆیان بۆ ئەوەی بتوانن دەرمان و  (550,000)دەكاتە 
 پاككەرەوەكان بۆ خۆیان دابین بكەن.

  كۆمیسۆنی بااڵی نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ كاروباری پەنابەران هاوكاری ماددی راستەوخۆی  15/2/2020لە رێكەوتی
كرد لە پارێزگای هەولێر، هاوكارییەكانیش بە جۆرێك دابەش كران كە هیچ  شكەش بە پەنابەرانی كەمپی باسرمەپێ

 جۆرە قەرەباڵغییەك درووست نەبێت.  
 

 :هەرێمحکومەتی ناوخۆییەكان بۆ دەزگا خێرخوازی  پاڵپشتی و یارمەتی
 پەیوەندییان پێوە كرد و  (32904)كە ە كار دەزگای خێرخوازی بارزانی پڕۆژەی هێڵی گەرمی هاوکاری خۆراکی خست

 خێزان بكرێت. (25234)هاوكاری پێشكەش بە توانرا
  گەیاندنی هاوکاری بۆ ناوچە کەرەنتینەکراوەکان بەم شێوەیە:دەزگای خێرخوازی بارزانی  هەستا بە 

خێرخوازیی بارزانی ، تیمەکانی دەزگای یران بەهۆی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسیدوای کەرەنتینەکردنی سێب -سێبیران
خێزان  1342كە   هاوکاریی خۆراکییان گەیاندە خێزانەکان لە سێبیران و ماڵ بە ماڵ پێشکەشی خێزانەکانییان کرد

 .لێی سودمەند بوون
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پاشان شارۆچکەکە  دەستنیشانکرانچەندین حاڵەتی کۆڕۆنا  لە شارۆچکەی خەلیفان لە پارێزگای هەولێر - خەلیفان
 1250کرا، تیمەکانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی هاوکارییان گەیاندە خێزانەکان لە خەلیفان كە  بەتەواوی کەرەنتینە

 خێزان لێی سودمەند بوون.
یان کەس توشی ڤایرۆسی بەهۆی دوو پرسەی ماتەمینییەوە لە گەڕەکی کارێزانی پارێزگای هەولێر دە - کارێزان

دەزگای خێرخوازیی بارزانی هاوکاری گەیاندە خێزانە  ،اکەرەنتینە کر گەڕەکەبوون، بەو هۆیەشەوە  کۆڕۆنا
 .خێزان لێی سودمەند بوون  1000کەمدەرامەتەکانی دانیشتووی کارێزان كە 

   دەزگای خێرخوازیی بارزانی و لقی هەولێری مانگی سووری عێراقی، سەرجەم پێداویستییە تەندرووستییەکانی
ە كرا بۆ پێشوازی كردن لە تووشبووانی كۆرۆنا لە كاتی پێویست، كە ئاماد دابین یانپێشانگای نێودەوڵەتی هەولێر

 قەرەوێڵە. 150كە بریتییە لە   پێداویستییەكانیش
  رۆژدا تەواو  60دەزگای خێرخوازیی بارزانی دەستیکردووە بە درووستکردنی نەخۆشخانەیەکی نوێ و لە ماوەی

 دەگرێت. قەرەوێڵە لە خۆی ( 70)دەکرێت بۆ نەخۆشانی کۆڕۆنای نوێ كە 
  نەخۆشخانەی ئیماراتی لەالیەن دەزگای خێرخوازیی بارزانی و مانگی سوری ئیماراتییەوە بۆ نەخۆشانی کۆڕۆنا لە

 قەرەوێڵە لە خۆ دەگرێت.  (50)هەرێمی کوردستان دابین کراوە كە 
 ارزانی رێنمایی لە سەرەتایی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا لە هەرێمی کوردستان تیمەکانی دەزگای خێرخوازیی ب

 تەندرووستیان لەسەرجەم پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان و کەمپەکاندا باڵوکردەوە.
  بەرنامەی هۆشیاری دەروونی ئەم بەرنامەیەدا لەالیەن دەزگای خێرخوازی بارزانییەوە ئامادە كراوە و تێیدا هۆشیاری

 نیەتی تێپەڕاندنی ئەم دۆخە.دروونی پێشکەشی هاواڵتییان دەکرێت، لە رۆژانی کەرەنتینەدا و چۆ
 رفراوانی دەستپێکرد بۆ دابینکردنی خۆراك بۆ ئەو دەزگای روانگە هەڵمەتێکی بە ،2020ی نیسانی 11وتی لەڕێکە

، هەڵمەتەکە لە سەرتاسەی هەرێمی کورستان لە خۆ دەگرێت، قۆناغی یەکەمی خێزانانەی پێویستیان بە هاوکارییە
دێی بازیان سەر بەپارێزگای پارێزگای هەولێر، شاره ر بەتووی سەدێی دارهلە شاره ی نیسان11وتی پڕۆژەکە لە رێکە

 د.ەری پارێزگای هەڵەبجە دەستی پێکرپارێزگای دهۆک و سەنت ی زاخۆ لەسلێمانی، شارۆچکە
  دەزگای روانگە خواردنی بەسەر تیمەکانی ئاسایش و تەندرووستی لە  ،2020ی مانگی مارسی 15لە بەرواری

 .ی هەولێر، سلێمانی، دهۆك دابەش کردكانارێزگاپ
  بمێننەوە ی لە تۆڕە _لەماڵەوە#دەزگای روانگە بۆ پشتگیری کردنی زیاتر لە بڕیاری قەدەغەکردنی هاتوچۆ، هەڵمەتی

کۆمەاڵیاتییەکان راگەیاند، هەڵمەتەکە چەند چاالکییەکی لە خۆی دەگرت بۆ گەنجان وەکو باڵوکردنەوەی رێنمایی 
بۆ خۆ پاراستن لە ڤایرۆسەکە و باڵوکردنەوەی وانەی ئۆناڵین بۆ قوتابیان و چەندین چاالکی سوودبەخشی پێویست 

 .دیکە
   بۆکس خۆراك   250سەبەتە و  2000هەستا بە دابەشكردنی زیاتر لە  رۆژگاری كورد بۆ هاوكاری مرۆییرێكخراوی

ۆمەر، کەسنەزان، گەڕەكەكانی فەرمانبەران، کارێزان، بەسەر خێزانە هەژارەکانی شاری هەولێرو دەوروبەری وەک مەال ئ
 مام زاوا، قەتەوی، بەالشاوە.
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 بۆ شاوێس.دابین كردووە   یكیسی خواردن 100 ری كورد بۆ هاوكاری مرۆییرێكخراوی رۆژگا 
 

 ا:ی تایبەت بە روبەڕوبونەوەی کۆرۆن(بەیەکەوە بەهێزترین)کەمپینی 
 ی (بەیەکەوە بەهێزترین)کەمپینی  لە هەرێمی كوردستان، حكومەتی  لە سەرەتای سەرهەڵدانی ڤایرۆسی كۆرۆنا

تایبەت بە روبەڕوبونەوەی کۆرۆنا راگەیاند، لە رێگای ئەم كەمپینەوە سەرمایەدار و خاوەن كۆمپانیاكانی هەرێمی 
 كوردستان بەشدارییان كرد، بۆئەم مەبەستەش ژمارەیەك حساب بانكی و كردەوە لە چەند بانكێك.

  2020تا رۆژی- 04-  بەخشرایە کەمپینەكە بەم شێویەی خوارەوە:  دۆالر 151زار و هە 125ملیۆن و  20بڕی  17
  :25ی كەدۆالر، رێژه 111زار و هە 215ملیۆن و  15لە پارێزگای هەولێر%. . 
  :12ی كەدۆالر، رێژه 125هەزار و  325ملیۆن و  2لە پارێزگای دهۆك%. . 
  :10ی كەدۆالر ، رێژه 022هەزار و  115ن و ملیۆ 2لە پارێزگای سلێمانی%. . 
 .حكومەتی هەرێم شەفافانە بڕی پارەی كۆكراوە و سەرچاوەكەیشی بەردەوام بە لیست راگەیاندووە 

 
 :لە هەرێم و خەرجییان كۆرۆنانەخوشی فایروسی پشكنینەكانی 

 پۆزەتیڤ و  (330)اوە لەوانە پشكنینی كۆرۆنا ئەنجامدر (17261)لە هەرێمی كوردستان  11/2/2020رۆژی تاكو
)لەوانە  ،حاڵەتی نێگەتیڤ (16931) )چاكبوونەوە و  (146  و حاڵەت  گیانیان لە دەست داوە (4
(  .ماونەتەوە(180

 20%  یش بۆ سلێمانی و هەڵەبجە، بۆ پارێزگای دهۆكیش  %20پشكنینەكان بۆ پارێزگای هەولێر كراوە و
 .ی پشكنینەكانە%10نزیكی

 ەش لەو كاتەوە كە ڤایرۆسی كۆرۆنا باڵوبۆتەوە ەهەزار دیناری تێدەچێت، بە 300هەرێم  لە پشكنینێكی كۆرۆنا
 .ملیۆن دۆالر 71ملیۆن دیناری سەرفكردوە، كە دەكاتە زیاتر لە  757ملیار و  8حكومەتی هەرێم 

 
ێزگاکانی لەنێوان پار یاوازیج و بەبێ ەرانەروەدادپ یکەیەوێشەببودجەی تایبەت رێنمایی بۆ دابینکردنی 

 :هەرێمدا
رێزدار مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەر لە رۆژی یەکەمی دەستبەکاربوونییەوە رێنمایی 
حکومەتی کردووە کە ئامانج و ئاراستەی سەرەکی کارکردنیان ئەوە بێت کە بەشێوەیەکی دادپەروەرانە خزمەتی 

 .بێ جیاوازی هەموو هاوواڵتییانی هەرێمی کوردستان بکەن بە
هەر لە سەرەتای دروستبوونی قەیرانی کۆرۆناوە، لە مانگی ئادار و نیسان، حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەم بڕە 

 :پارانەی خەرجکردووە بەم شێوەیەی خوارەوە، ئەمە جگە لە خەرجی رۆژانەی وەزارەتەکان و یەکە کارگێڕییەکان
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  )8,040,162,100(و شەست و دوو هەزار و سەد دینار لە داهاتی هەرێمی  هەشت ملیار و چل ملیۆن و سەد
 .کوردستان بۆ دام ودەزگاکانی تەندروستی لەسەرجەم پارێزگاکانی هەرێم و ئیدارە سەربەخۆیەکان خەرجکراوە

  )4,400,000,000(  چوار ملیار و چوارسەد ملیۆن دینار لە داهاتی هەرێمی کوردستان بۆ هاوکاری پارێزگاکان
  .خەرجکراوە

 ,000) (1,450,000  یەک ملیار و چوارسەد ملیۆن دینار لە داهاتی هەرێم بۆ وەزارەتی ناوخۆ و پێداویستییەکانی
 .پۆلیس خەرجکراوە

   )0003,500,000,(  ،یەک  (1)سێ ملیار و پێنج سەد ملیۆن دینار لە الیەن حکومەتی فیدراڵی عێراقەوە هاتووە
پێنج  (500)تیە تەندروستییەکانی پارێزگاکانی هەولێر، سلێمانی و دهۆک و ملیار دینار بۆ هەر یەک لە بەرێوەبەرایە

 .سەد ملیۆن دینار بۆ بەرێوەبەرایەتیە تەندروستییەکانی پارێزگای هەڵەبجە و ئیدارەی گەرمیان و راپەڕین خەرجکراوە
 

فیدراڵی عێراقیشەوە  بەو پارەیەی لە حکومەتی)کۆی گشتی پارەی خەرجکراو لە الیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان 
حەڤدە ملیار و سێ سەد و نەوەد ملیۆن دینار و سەد  )17,390,162,100( :بۆ هەر دوو مانگی ئادار ونیسان (هاتووە

 .و شەست و دوو هەزار و سەد دینار
 
 سلێمانی و هەڵەبجە: 

 وە:خەرجکرا ان و راپەڕینکۆی ئەو پارەیەی بۆ هەر دوو پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەی گەرمی
حەفت ملیار و پێنجسەد و نەوەد و شەش ملیۆن و دوو سەد و پەنجا و هەشت هەزار و سێسەد )7,596,258,393(

 .و نەوەد و سێ دینار
 
 هەولێر و دهۆک: 

 :ئەو بڕەی بۆ هەردوو پارێزگای هەولێر و دهۆک خەرجکراوە
 .سەد و سێ هەزار و حەفتسەد و حەفت دینارنۆ ملیار و حەوت سەد و نەوەد و سێ ملیۆن و نۆ )9,793,903,707( 

ئەو خەرجییە زیادانەی هەولێر و دهۆک بە هۆی ئەوە بووە کە رێژەیەکی زۆری هاوواڵتیانی هەرێم بە رێگەی 
فرۆکەخانەی هەولێر و لە رێگەی دەروازەی ئیبراهیم خەلیلەوە گەڕاونەتەوە بەتایبەت لە واڵتی تورکیاوە و لە دهۆک و 

 نە کراون کە دانیشتووی گشت پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بوون.هەولێر کەرەنتی
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 ە لە لە چەند روویەكەوە هاوكاریی هەرێمی كوردستانی كردوو (IOM) رێكخراوی كۆچی نێودەوڵەتی
 : لەوانە بواری تەندروستی
ندا، هەروەها لە رێگای زۆرترین ژماریە پشكنین لە كەمپەكای ئەلیكترۆنی بۆ ئەنجامدانی (IEC)دابینكردنی ماددەی 

رێنمایی  دانانی تیمی تایبەت لە كەمپەكان بۆ پێشكەش كردنی رێنماییەكانی خۆپارێزیی باڵوكردۆتەوە.ئۆناڵینەشەوە 
، تەندروستی دەروونی و پاڵپشتی دەروونی و كۆمەاڵیەتی كە تا ئێستاش سەبارەت بە تەندروستی تاكە كەسی

گومانلێكراوان و دیاری شوێنیان لەگەڵ ر ئاوارە و پەنابەران لە كاتی بوونی كۆكردنەوەی زانیاریی لەسە بەردەوامە.
 .پێشكەش كردنی خزمەتگوزارییە پێویستەكان

 
هاوكاری بە خاون پرۆژە  دیكەوە رێكخراوی كۆچی نێودەوڵەتی هەڵدەستێت بە پێشكەش كردنیلەالیەكی 

، لەسەر ژیانی ئاوارە و پەنابەران. كردنی هاتوچۆقەدەغە  كانینەرێنییە بۆ كەمكردنەوەی كاریگەرییە بچووكەكان
 پێویستەكان. كەرتی ئاو و خزمەتگوزارییەژێرخانی  هەروها هەوڵیداوە بەگوێرەی توانا بۆ دووبارە شیاندنەوەی

وشیاری پۆستەری  (5510)باڵوكراوە و (52،500)زیاتر لە  رێكخراوی كۆچی نێودەوڵەتی هەستاوە بە چاپكردنی
، هەروەها لە رێگای تۆڕی كۆمەاڵیەتی فەیسبوكەوە وناردنی بۆ زیاتر ەردوو زمانی كوردی و عەرەبیتەندروستی بە ه

 .كەس بەتایبەتی پەنابەر و ئاوارەكان (150.000)لە 
 


