
  

  

  

  

  

 

 

   :النقاطأبرز 

ـــجل ،  ـهذه اللحـظةحتى  • ــاـبة مؤـكدة بـفايروس ـحاـلة ) 1820( العراقســ بلغ ـعدد ووـفاة).  87(، من بينـها كوروـناإصــ
ــط  91( أبرـيل /نيســــان 6الـحاالت المؤـكدة ذروـته في  وـكاـنت  ـحاـلة في اليوم. ) 40-30(ـحاـلة) وانخفض إلى متوســ
  .اربيل ، السليمانيةالرصافة ، البصرة ، /النجف ، بغدادهي المحافظات األكثر تضررا 

 

 في القطاع الصـحيعلى العاملين  هاتوزيعبوبدأت  ةـشخصـي وقاية معداتمجموعة ) 4000( قامت اليونيـسف بـشراء •
توقع وصـولها إلى يأخرى    شـخصـية وقايةمعدات  مجموعة) 30.000(  تم شـراءكما في مخيمات النازحين والالجئين. 

 .)2020( أبريل/نيسانالعراق بحلول نهاية 

 

ــيق مع وزا ـــحة والبيـئة• ـبالتنســ  ،حـمام العلـيلو ،ـجدةمخيـمات ير مخيـمات نينوى بـما في ذـلك عف، تم تعقيم وترة الصــ
تم االنتهاء من حمالت التوعية باســـتخدام فريق ووكافة المخيمات في محافظتي صـــالح الدين واألنبار.  ،ميةســـالوال

تم تركيب  و. بيتاالجتماعي والبقاء في ال  لتباعدوأهمية ا ،لنشـر الرسـائل حول غسـل اليدين بالصـابون ةالمتنقل  اإلذاعة
ــيل ومرافق المالعديد من  ــحي والنظافة العامة في مواقع مختلفة أحواض الغسـ ــرف الصـ مدينة بغداد في  منياه والصـ

وداخل تلك المخيمات لتشــجيع النازحين على ممارســة غســل أيديهم بالصــابون. كما تم توزيع كمية   ،  األســواق العامة
  إضافية من الصابون على جميع األسر.
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  ملخص برنامج التحليل

ــف في العراق  تأتي ــتجابة اليونيس ــيااس ــحة العالمية لعام تماش ــتراتيجية العالمية لمنظمة الص ــتجابة االس  مع خطة االس

ــاني من أجل ،)2020( ــدة  وخطة اليونيســف للعمل اإلنس ، وخطة التنمية الوطنية العراقية. )2019(األطفال لعام  مناش
(بمن فيهم النازحون والالجئون والعائدون والمجتمعات    فردا من الفئات الـضعيفة ماليين )3(زهاء تـستهدف اليونيـسف 

منظمة  القطرية لرشـــادات اإلمع  بالتوافقأو االســـتجابة و/ (الجهوزية)  االســـتعدادع) من خالل أنشـــطة نزابالالمتأثرة 
 .العالميةالصحة 

 

الجهوزية الفورية التي يجب اتخاذها لضـــمان  األولويات االســـتراتيجية في خطط االســـتجابة في التدابير   أبرز وتتمثل
في كل بلد مع التركيز  الفايروسواالســتجابة لتفشــي  فايروس كورونا،من   لوقايةلالســتعداد واالســتجابة إلجراءات او

لخدمات الطبية وخدمات  ا) توفير 2(المخاطر وإشـراك المجتمع ، لمواجهةتواصـل  ال) تعزيز 1(  التالية:على المجاالت 
البالغة األهمية،  الطبية  معدات الوقاية الشـــخصـــية ؛ توفير  البالغة األهمية عامةالمياه والصـــرف الصـــحي والنظافة ال

 ) فيIPC( السـيطرة عليها العدوى ولتحسـين الوقاية من اه والصـرف الصـحي والنظافة الميتوفير امدادات وأنشـطة و
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الرعاية الصحية للنساء واألطفال

االستعداد) الجهوزية(تقليل المخاطر و 

الدعم اللوجستي

متطلبات التمويل ) $(

م التمويل الذي ت
استالمة 

مليون دوالر 1

فجوة التمويل 
مليون دوالر 10.7

)بالدوالر األمريكي(حالة التمويل 

19-المتطلبات لكوفيد 
مليون دوالر 12.5



إلى خدمات  المســــتمر الوصــــول  ) دعم3(من مخيمات النازحين ؛  مخيما  )35(مراكز الرعاية الصــــحية األولية في 
ــاء واألطفال والمجتمعات  ــية للنس ــاس ــحية األس ــعيفةالرعاية الص  رعايةوخدمات  ،لروتينيطعيم ا، بما في ذلك التالض

ــتمر4(لتـغذـية ، اوـخدـمات  ةلـ ووالطف وـمةاألم ــول إلى التعليم المســ وحـماـية الطـفل  ،والحـماـية االجتـماعـية ،) دعم الوصــ
ائملوـخدـمات العنف ا ا التعطلالتي  ،على النوع االجتـماعي ـق ةـه ائـح ال 5( ، ـج ل األثر على األطـف ات وتحلـي اـن ) جمع البـي

 والنساء.

 

   )RCCE( وإشراك المجتمع االتصاالت بشأن المخاطر

ــح  ــافة إلى  تقييمي تم إجراء مس ــبوك باإلض ــف على فيس ــريع على قناة اليونيس ــة يوس ــورريبورت -منص ات لفهم تص
مســتجيب   )4.700(المخاطر على مســتوى المجتمع بشــكل أفضــل. تضــمنت االســتطالعات ما مجموعه   اآلخرين عن

جائحة لى دراية بالجوانب المختلفة لن عمن المشـاركي )%90(. تشـير النتائج الرئيسـية إلى أن أكثر من المنصـتينعبر 
  .يروساولكنهم لم يكونوا متأكدين من تدابير السالمة حول كيفية منع انتشار الف كورونا

   

اإلنترنت لنشـر الرسـائل الرئيسـية وجهود االسـتجابة من خالل وخارج تغطية تسـتخدم اليونيسـف أدوات عبر اإلنترنت 
، فضــال عن ردية واإلنجليزيةوباللغات العربية والكباإلنترنت وســائل التواصــل االجتماعي والرســائل غير المتصــلة  

ــول إلى أكث  اإلذاعةفرق  ــائل تتعلق ب )200.000(ر من المتنقلة. تم الوص ــخص برس ــات كورونافايروس ش على منص
 خالل الفترة المشمولة بالتقرير. تويترو جراماالنستو فيسبوكالاصل االجتماعي لليونيسف عبر التو

 

ــحة العالمية ــق ويجري تعزيز التعاون مع منظمة الص ــركاء من أجل اتباع نهج منس إدارة ب ما يتعلقبما في ذلك ، والش
ــائعات.  ــيد  لتعزيز الصـــحة من أجل أنشـــطة الت فريق متنقل )44(يتم دعم ما يقرب من والشـ في بغداد  االجتماعيحشـ

 .كورونابفايروس االصابة   أكبر عدد من حاالت سجلتوهي المناطق التي  -والنجف وكربالء 

   

على تعزيز مـشاركة الـشباب للعمل كمعلمين نظراء  ،والـشركاءوالرياـضة،  خالل وزارة الـشباب  ، منتعمل اليونيـسفو
ــتجابة ل ــراك حوالي  كوروناجائحة في مجال الوقاية واالســ ــات من الفتيا )9810(. تم إشــ ت والفتيان من خالل منصــ

ريبورت‘ الخاصـة بجائة كورونا عبر تطبيق الرـسائل االلكترونية في "تـشات -اـستخدام منصـة ’يو، بما في ذلك  مختلفة
ً عون الـشباب بدعم من اليونيـسف أيضـ ردية والعربية. أطلق المتطووإلى الك اترجمته تي تمتال" وبوت تحديات رقمية  ا
 .كورونافايروس حول  فيسبوكالعلى 

 

العدوى   الوقاية منوتحسـين  ت المياه والصـرف الصـحي والنظافةوإمدادا  البالغة األهمية توفير المسـتلزمات الطبية
  السيطرة عليهاو

المرافق المائية إدارات واالتحادية التابعة لليونيســـف مع الســـلطات   فرق المياه والنظافة والصـــرف الصـــحيتعمل 
ــتمرارية خدمات إمدادات المياه ،االتحادية ، بما في ذلك توفير المواد الكيميائية للمياه الالزمة في وجودتها لضـــمان اسـ

ــية خالل أزمة ،المياه مرافق تنقيةجميع  ــاسـ ــف   .كورونا ولتجنب تدهور أو انهيار الخدمات العامة األسـ تدعم اليونيسـ
ــول ــعـفا وصــ ــحي والنـظاـفة  الفـئات األفقر واالكثر ضــ ــرف الصــ (مـثل مخيـمات  إلى منتـجات وـخدـمات المـياه والصــ

      .)الفقيرة واألحياء الحضرية ،النازحينين/الالجئ

   

ــحة والبيئة االتحادية ــف مع وزارة الصـ ــتوى المحافظات إلتمام عملية  ،تعمل اليونيسـ ومديرية الدفاع المدني على مسـ
ــحة والبيئة في دهوك لتوم ،تعقيم المخيمات في األنبار ــواق العامة عفديرية الصــ والمدارس ير جميع المخيمات واألســ

األيتام بالتنسـيق مع وزارة العدل  مالجئو،  الدولة دورير في اإلصـالحيات وعفاكز التسـوق. كما تجري أنشـطة التومر
 االتحادية.

 

  خدمات الرعاية الصحية للنساء واألطفال استمرار

  



والرضـاعة الطبيعية.   ،منوالحمل اآل ،إرشـادات بشـأن إجراءات الدفن اآلمنة  اعدادتدعم اليونيسـف وزارة الصـحة في 
ً عمل أيضوت    .بمجرد تخفيف عمليات اإلغالق التلقيح التعويضي، ال سيما على استئناف الخدمات ا

  

  على النوع االجتماعي قائمتعليم وحماية الطفل والعنف الدعم الوصول إلى خدمات ال

في  االحتجاز قبل المحاكمةمن  طفل )63(عن اإلفراج عن  اتاإلصــالحي ودائرةمع وزارة العدل  مناصــرة أســفرت ال
ــتاناالتحادية وإقليم  الحكومة ــابة بالعراق كوردسـ ، ال تزال ومع ذلك .كورونافايروس ، من أجل الحد من خطر اإلصـ

ناصــر مســلحة (أي داعش) الذين ما بارتباطهم بعشــك هناك تحديات في عبء العمل بالنســبة لألطفال األجانب الذين ي
  السكنية. زالوا معرضين لخطر االنتهاكات والعدوى المحتملة داخل المرافق

   

ــسأ ــؤون خدمات حماية الطفل  زودية بين محاللإلحماية الطفل آلية  نظام  سـ ووزارة  االجتماعيةووزارة العمل والشـ
فصلون عن مقدمي الرعاية نتيجة  نردستان لألطفال الذين قد يتأثرون ويووحكومة إقليم ك تحاديةالصحة في الحكومة اال

 حتى اآلن لم نسجل أي حالة بحاجة إلى رعاية بديلة.ولكن . كورونالفايروس 

 

  )6000(ألســري لحوالي  اعي الفردي/الجتماا - ، دعمت اليونيســف توفير الدعم النفســيبالتقريرغطاة خالل الفترة الم

 الحكوـمة اإلتـحادـيةمن مـقدمي الرـعاـية في مخيـمات الـنازحين في  )4000(منهم من الفتـيات) ، و  %50طـفل (حوالي 

. يـصل ـشركاء حماية الطفل إلى أفراد المجتمع من خالل رسائل توعية تركز على التعامل مع كوردـستانوحكومة إقليم  
   .والتوعية بالنظافة والحفاظ على حياة صحيةتوتر ال

   

وزارة التربية في االستعداد إلعادة فتح المدارس تدعم  ال تزال المدارس مغلقة في جميع أنحاء العراق، ولكن اليونيسف 
ــبكات لجهود الحالية للتعليم المنزلي وا  بناًء على طلبوالمحمول. الهاتف من خالل منصـــات اإلنترنت والتلفزيون وشـ

فضـائية للوصـول إلى  اة، تخطط اليونيسـف لدعم ترقية قناة تعليمية محلية إلى قن كوردسـتانمن وزارة التعليم في إقليم  
ائل الخاصـة ب ر الرـس من خالل التلفزيون  كوروناالوقاية من فايروس المزيد من األطفال بالمحتوى التعليمي. وقد تم نـش

ــلة ووك اإلتحاديةالتعليمي والبوابات اإللكترونية لكل من وزارتي التربية ( ردســتان) وكذلك مديريات التربية ذات الص
 على مستوى المحافظات.

 

  جمع البيانات وتحليل اآلثار الثانوية على األطفال والنساء

اإلنترـنت  إلى خطوط اـلدعم عبر   الواردة ، مع ارتـفاع كبير في ـعدد المـكالـماتكوروـناـجائـحة لتتزاـيد أدـلة اآلـثار الـثانوـية 
ص االهاتف و لصـارمة في البصـرة وخاصـة من لعنف المنزلي. وقد جرت مظاهرات ضـد إجراءات اإلغالق ابخصـو

   .يومي الذين فقدوا سبل كسب الرزقالجر األقبل عمال 

   

وتدابير االحتواء   ،كوروناجائحة ل ةالثانويثار تقييم اآل، وزارة التخطيط في  تدعم اليونيســـف، بالتعاون مع البنك الدولي
ـــلة ائج التي يتم االو. اإلصــــاـبة والتعرض لخطرعلى الفقر  ،ذات الصــ على نتـهاء منـها على اآلـثار الـمدمرة تؤـكد النـت

ــالح هذا التحليل، عن تحويل نقدي طا  لىبناًء ع، أعلنت وزارة التخطيطفقد ألطفال. ا ماليين  )10(رئ مخصـــص لصـ
  باألدلة واألدوات لتيسير تنفيذ هذا المخطط. الدعم م اليونيسفقدفرد. ت

 

 

  الخارجيةتصاالت اال

  األمم المتحدة في العراق تدق ناقوس الخطر: حان الوقت إلقرار قانون مكافحة العنف المنزلي ▪

  إلى تدمير الالجئين والمهاجرين والنازحين  دون اتخاذ إجراءات دولية عاجلة كورونا  جائحةؤدي تيمكن أن  ▪ 

  كورونا أزمةكيف يمكن للمراهقين حماية صحتهم العقلية أثناء  ▪

  ): ما يجب أن يعرفه اآلباءكوروناالتاجي (يروس امرض الف▪ 

   

  /https://www.unicef.org/iraq   :موقع اليونيسف في العراق



  /https://www.unicef.org/appealsل:   العمل اإلنساني من أجل األطفا

   

  انستجرام و تويترو فيسبوك نا علىوتابع 

  

   

  يرجى االتصال بـ: مزيد من المعلوماتلل

  زاالسم: بول إدوارد

  : رئيس التنسيق الميدانيالوظيفي العنوان

  العراق -يونيسف ال :اسم المكتب القطري

 8633 920 780 964+هاتف: 

 pedwards@unicef.org :البريد اإللكتروني

 

  

 

 

  

 

 


