
  

 

     

  

 : النقاط أبرز 

ــاـبة بـفايروس  من ـحاالت )2602(تم ـتأكـيد  •  104( أـيار (ـمايو) من بينـها 10لـغاـية  في العراق كوروـنااالصــ
ً نات منظمة الصـحة العالمية ارتفاعتظهر بياو). حالة وفاة (أبريل)   نيسـان 17من  ابدء خط البياني حاداً في الا

د ك اً فصـــــاـع ادة  الى. ويعزى ذـل درة في الزـي د، والمعلى على اجراء الفحص ـق ــتوى البـل ة مســ اعـل ة الـف ابـع ـت
، وخاصــة في المناطق التجول في أجزاء كثيرة من البالدحظر خفيف أجراءات  تللمالمســين، كما يعزى إلى 

  .وقاية من العدوىالمناسبة للممارسات ، وكذلك عدم االلتزام بالتدابير/الرةالمكتظة والفقي

 معظم الحاالت والمحافظات األكثر تضـرراً،   هي بقيت بغداد والبصـرة والنجف وأربيل والـسليمانية وكربالء •
ـــنة. في حين أن مـعدل التـعافي ـكان األعلى بين الفـئات 59-20بين (ـما  تم االبالغ عنـها تترواح اعـمارـها ) ســ

ــنة، كانت الوفيات أعلى بين أعمار  60-20العمرية بين ( ــنة ، وفقاً للوحة المتابعة 50) س جائحة العراقية ل س
 .كورونا

تانالتعليم في إقليم  أطلقت اليونيـسف ووزارة  • قناة فضـائية لدعم االحتياجات التعليمية لألطفال   العراق كوردـس
)  1.5( ما يقدر بنحو الى. ســيتم الوصــول  كورونا جائحةوالشــباب في حين ال تزال المدارس مغلقة بســبب 

ـ ردي وزل باســـتخدام منهج كفي المن )12-1(  مليون طفل من الصـــف ً ينطبق أيـضـ على األطفال الالجئين  ا
 العراق. كوردستانين في والنازح

  

  

  

  

  

  العراق  - اليونيسف

  ) 2رقم ( كورونا  موقف جائحةتقرير 
  

  

  

 :  باألرقام الموقف
    

)     2020(منظمة الصحة العالمية/أيار (مايو)  حــالــة   2602
      

ة الصـــــحـة منظمـة( ار – العـالمـي وفــــــاة   104   (مـايو) أـي
2020( 
  

ــل   ــائل تواصـ ــخص يحملون رسـ ماليين شـ ــل     6وصــــ
لـــمـــواجـــهـــة   )2020أيار(مايو)  -يونيسفالمخاطر (ال

 

ُعدة وقاية ـشخـصية للعاملين في القطاع   ـشراء   450شـــراء  
الصـــــحي في   )2020أيار (مايو)  –يونيسفالمخيمات (ال
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  مليون دوالر امريكي 12.5
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االتصاالت بشأن المخاطر

الوقاية من العدوى والسيطرة عليها

جمع وتحليل بيانات الصحة العامة

الصحة والتغذية؛ خدمات المياه (الخدمات المتواصلة 
ل؛ والصرف الصحي والنظافة؛  التعليم؛ حماية الطف
)ماعيةالعنف القائم على النوع االجتماعي؛ السياسة االجت

والتنسيق) االستعداد(الجهوزية 

متطلبات التمويل

األموال المتوفرة متطلبات التمويل

التمويل الذي تم 
استالمة 

مليون دوالر 1.8

فجوة التمويل 
مليون دوالر 10.7

)بالدوالر األمريكي(حالة التمويل 

19-المتطلبات لكوفيد 
مليون دوالر 12.5



 

  ملخص برنامج التحليل

 مع خطة االســتجابة االســتراتيجية العالمية لمنظمة الصــحة العالمية لعامتماشــيا اســتجابة اليونيســف في العراق  تأتي

، وخطة التنمية الوطنية العراقية. )2019(األطفال لعام  مناشـدة  وخطة اليونيسـف للعمل اإلنسـاني من أجل)، 2020(
ــف  دف اليونيســ ــتـه اء (تســ ة ماليين )3زـه ــعيـف ات الضــ دون   فردا من الفـئ اـئ ازحون والالجئون والـع (بمن فيهم الـن

ــطة  نزابالوالمجتمعات المتأثرة  ــتعداد (الجهوزع) من خالل أنشـ ــتجابة و/  ية)االسـ ــادات اإلمع  بالتوافقأو االسـ رشـ
 .منظمة الصحة العالميةالقطرية ل

 

الجهوزية الفورية التي يجب اتخاذها لضــمان  األولويات االســتراتيجية في خطط االســتجابة في التدابير   أبرز وتتمثل
في كل بلد مع التركيز   الفايروسواالسـتجابة لتفشـي  من فايروس كورونا،  لوقايةلالسـتعداد واالسـتجابة إلجراءات وا

ة:على المـجاالت  الـي ةتواصـــــل ال) تعزيز 1( الـت ــراك المجتمع ، لمواجـه ة ا) توفير 2(المـخاطر وإشــ دـمات الطبـي لـخ
البالغة  معدات الوقاية الشــخصــية الطبية ؛ توفير  البالغة األهمية عامةوخدمات المياه والصــرف الصــحي والنظافة ال

 الســيطرة عليها لتحســين الوقاية من العدوى واه والصــرف الصــحي والنظافة الميتوفير امدادات وأنشــطة واألهمية، 

)IPCإلى  المـستمر  الوصـول  ) دعم3(من مخيمات النازحين ؛ مخيما  )35(مراكز الرعاية الصـحية األولية في   ) في
وخدمات   ،لروتينيطعيم ا، بما في ذلك التالضـعيفةحية األسـاسـية للنسـاء واألطفال والمجتمعات خدمات الرعاية الصـ 

ــتمر4(التغذية ، وخدمات   ةلووالطف ومةاألم  رعاية ــول إلى التعليم المسـ وحماية   ،والحماية االجتماعية ،) دعم الوصـ
ات العنف ا دـم ل وـخ ائملالطـف اعي ـق ا التعطلالتي  ،على النوع االجتـم ةـه ائـح ل األثر على 5( ،ـج ات وتحلـي اـن ) جمع البـي

  األطفال والنساء.

  

 

   )RCCE( وإشراك المجتمع االتصاالت بشأن المخاطر

حول  عبر الجّوال  رـسائل  ،كوردـستانماليين مـستخدم في إقليم   3تلقى ـستة ماليين مـستخدم في جميع أنحاء البالد، و 
)  120.000(  الىتم الوصــــول  ومن خالل شــــراكات مع مشــــغلي الهواتف المحمولة.  كورونا فايروس  الوقاية من

  .الجئ في المخيمات من خالل رسائل اليونيسف والمواد التي نشرها الشركاء المنفذوننازح/

  

ت اآلمنة خالل شــهر رمضــان والممارســاومواد جديدة حول معالجة القلق والعنف المنزلي   تم تطوير ونشــر رســائل
  التواـصل االجتماعيلى منـصات وـسائل من الروتيني عتطعيم وتـسليط الـضوء على الجهود المبذولة حول ال ،المبارك

كل عام، وصـلت اليونيـسف يونيـسفالتابعة لل تخدم على) 4.5(  الى. بـش بو مليون مـس تخدم  ) 135(، و الفيـس مليون مـس
  .ستخدم عبر المنصاتم) 322.000( ، وشارك أكثر منرتويت علىشخص ) 44.000( ، وانستجرام على

  

مركز المعلومات  " بوت"ريبيورت عبر  -منصــة برنامج يواســتخدام ب  شــخص في العراق )20.500(وقام أكثر من 
ص ب وفر معلوـمات حيوـية حول ، ويالـخاطـئةاـلذي يوفر معلوـمات منـقذة للحـياة لتقلـيل المعلوـمات  كوروـناـجائـحة الـخا

  ة في البالد.ثّ المحد ، وأعداد المصابينكورونا ن فايروس الوقاية مكيفية و ،نتقالطرق االاألعراض و

  

ة ا أن حمـل ــبـ  كـم ــرـكت اب التـحدي الرقمي الوطني للشــ مبتكرة ـلدعم  اً شــــاب ـقدموا أفـكار )1200(أكثر من ـقد أشــ
 205من بينهم من الشباب ( )510(، تم تدريب ذلك  الىفي مجتمعاتهم. باإلضافة   كوروناالمحلية لجائحة  ستجابات الا

) لدعم مديريات الشــــباب في الشــــمال والوســــط والجنوب من خالل مكافحة المعلومات الخاطئة وتعزيز تدابير  اةفت
ــة في وـقايـ ال ـــباب والرـياضــ ـــباب التي ـتدعمـها الحكوـمة اإلتـحادـيةة. وـبالتـعاون مع وزارة الشــ ، ـقادت مجموـعات الشــ

ــات بناء القدرا ــاب جديد )95(  الىبر اإلنترنت، ووصــلت ت عاليونيســف في بغداد جلس رفع  مفتاة) ، مهمته 22(  ش
 .لتواصل االجتماعي وشبكات النظراءاشبكات من خالل  كورونافايروس مستوى الوعي حول 

 

العدوى   الوقاية منوتحـسين  ت المياه والـصرف الـصحي والنظافةوإمدادا  البالغة األهمية توفير المـستلزمات الطبية
  السيطرة عليها  و



األســواق واألماكن العامة) في كفي مناطق عالية الخطورة ( والتعفير، تم التعقيم بالتنســيق مع وزارة الصــحة والبيئة
افظـة النجف قضـــــائي ة والنجف في مـح ة في  ،الكوـف انـي ة والحـي ة في المطيـح اكن المزدحـم ك في األـم ذـل ة وـك افـظ مـح

  .طفل) 46.000شخص () 100.000( أكثر من حيث تم استهداف، البصرة

   

، بما في في األحياء المزدحمة في بغدادمرفقا آخر   )24(لغســل اليدين في النجف و  اعام امرفق) 12( نصــبكما تم 
  .لتعزيز ممارسات النظافة ،وي وحي النصر والرشاد في بغدادالعالمناطق ذلك 

   

فايروس   توزيع الرســائل الرئيســية ومواد التوعية حول، تم صــحة نينوى والمتطوعين الشــباببالشــراكة مع مديرية 
ومحالت وـصيدليات حيث  أخرى  ولية ومواقع عامة األـصحية  الرعاية  لل امركز )67(مـستـشفى و  )11(على   كورونا
عائلة الجئة   )2560(أربيل ، تلقت في  بالتعاون مع مديرية المياهوشــخص.   )15.000(أكثر من  الى  المواد وصــلت
ــورية  ــتلزمات النظافة في مخيم دارا ـشـ من  دةعُ  )2560(س ــتلزمات النظافة  عدة )520(ران وتم توفير كمس من مس

  .في أربيل هرماسلالجئين في مخيم ب

  

نازح. أكمل  )17117( لما يبلغ) M1و  U3و  U2النظافة الـشخـصية على مخيمات حـسن ـشام (  ُعدديتواـصل توزيع 
 3، و مرحاض 12ة (عامالصـحي والنظافة البناء مرافق المياه والصـرف   "بيكاوا"منظمة يونيسـف الشـريك المنفذ لل

في  أما  تيش العقرب جنوب الموصـــل.) في نقطة تفخزانات للمياه الثقيلة 3، و مغاســـل أحواض  4، و خزانات مياه
الـشرطة ومراكز مـصرفا ومـستـشفى و مخيما 21ها ، بما في حّيا أو تجمعا ـسكانيا )75(التعفير غطت فرق فقد ، دهوك

 شخص. )750.000(حوالي  الىفي أربع مناطق في محافظة دهوك وثالث مناطق في نينوى ، ووصلت 

 

  خدمات الرعاية الصحية للنساء واألطفال استمرار

فيه عن القلق بشأن تغطية التطعيم في  اأعربت نيسف ومنظمة الصحة العالمية بيان صحفي مشتركأصدرت اليو
ضد شلل األطفال والحصبة خفض تغطية التطعيمات  الى كورونا جائحةها تبسّب العراق. أدى تعطيل الحمالت التي 

ً  )%20( بنسبة   .دون تلقيحاألكثر ضعفا وهشاشة طفل من األطفال ) 400.000( ما يقرب من ، حيث بقيتقريبا

   

من األطفال دون سن الخامسة في المخيمات. طفل  )7.272(، تم إجراء فحص النمو على (أبريل)نيسان  30حتى 
سوء التغذية الحاد   حالة من حاالت )179(و ) SAM( وخيمسوء التغذية الحاد ال حالة من حاالت )53(تم تحديد و

من مشورة تغذية  ا شهر )23-0( أم وطفل بين )2000( زهاءاستفاد ووإحالتها إلدارة الحاالت.  )MAM( المعتدل
  .الرضع وصغار األطفال

   

وأمهاتهم  مولود جديد )268( الىووصلوا  ميدانية من خيمة لخيمةزيارات  يةصحة المجتمعالى مروجو أجر
، تم تطعيم ما يقرب من نفسهاخالل الفترة وودعم ممارسات الرضاعة الطبيعية والنظافة.  ،إلجراء فحوصات صحية

زمات بما في ضد شلل األطفال في المناطق المتضررة من األ ) شهر59-0(تتراوح أعمارهم بين  طفل 12.624
ضد الحصبة وتلقوا   ) شهر59-9طفل تتراوح أعمارهم بين ( )7507(، وتم تطعيم ومخيمات الالجئينذلك النازحين 

، ستشارات للرعاية السابقة للوالدةامرأة حامل ا )12.017(تلقت والروتيني.  طعيممن خالل الت )أ(مكمالت فيتامين 
مخيمات أم جديدة على رعاية ما بعد الوالدة في المناطق المتضررة من النزاع (بما في ذلك  )3.412(وحصلت 

 النازحين والالجئين).

 

  على النوع االجتماعي قائمخدمات التعليم وحماية الطفل والعنف ال الىدعم الوصول 

في تطوير   كوردسـتانحكومة إقليم  دعمت اليونيسـف وزارة التربية في  و.  المدارس مغلقة في جميع أنحاء البالد بقيت
  (مايو) أيار 2تم إطالق القناة التعليمية الفضـائية في  وقناة فضـائية تابعة لمجموعة نايل ـسات.  فيالمحلية   يةتعليمقناة 

حتى  و ).12-1(  للصــفوفيتم بث الدروس وطالب.  مليون )1.5(ما يقدر بنحو   الى، ومن المتوقع أن تصــل  2020
  .تعليميةطفل على دروس ) 350.000( اآلن ، حصل

   



ممن حصــلوا على  بالغ) 5496( ) ، ومن البنات 1715/من البنين 1605( طفل) 3.320(  دعم شــركاء حماية الطفل
ــي اجتماعي في جميع أنحاء ال ــل عددهمدعم نفسـ ع بما في ذلك فرد من المجتم )7000(رب اما يق  الى  عراق، ووصـ

على تركز توعية أنثى) مع رســـائل  900/ذكر 1600شـــخص ( )2500(فتاة) و  1500/فتى 3000طفل ( 4.500
  .الشخصية وآليات التكيف والتغلب على الضغط باستخدام األساليب البعيدة المعتمدة لتسليم الرسائل الوقايةتدابير 

  

   

 في االحتجاز قبل المحاكمةمن  طفل )63(ودائرة اإلصــالح عن إطالق ســراح مع وزارة العدل   المناصــرةاأســفرت 

ـــتانإقليم و الحكوـمة اإلتـحادـية ــراح ـما مجموـعه العراق. حتى اآلن ، ت كوردســ من مراكز   طـفل )150(م إطالق ســ
طفل قضــوا  )200(ضــم  . وقد تم تجميع قائمة تكورونافايروس اث من أجل الحد من خطر اإلصــابة باحتجاز األحد

الدعوة والعراق، مطالبين باإلفراج عن طريق عفو رئاســي.   جمهورية رئيس الىبالفعل ثلث عقوباتهم وتم إرســالها  
يواـصل ـشركاء اليونيـسف  ووا ـسنة واحدة على األقل من مدة عقوبتهم. كملأولئك الذين أ لتـشملجارية لتوـسيع المعايير 

تعاون مع وزارة ، بما في ذلك التوعية بالنظافة الصحية بالهم وتقديم المساعدةجزين لرصد وضعزيارة األطفال المحت
 االتصال بعائالتهم للحد من التوتر والقلق.الصحة ويدعمونهم عن طريق 

 

  اآلثار الثانوية على األطفال والنساء

ــف وزارة التخطيط لتقييم أ ــراكة مع البنك الدولي ، تدعم اليونيسـ متعدد  الو  ماليالحالية على الفقر الثر األزمات بالشـ
ــادية لألزمات.   عمليةالتحليل  غذيوياألبعاد.  ــتجابة الحكومة لآلثار االجتماعية واالقتصـ ــكيل اسـ الحكومة  تقومفتشـ
ــرة ماليين فرد. دفعاتبطرح  ــجيلفرد   مليون )13(أكثر من ويقوم   نقدية طارئة لعش اما . المالي لتلقي التحويل بالتس

، النازحين واألـسر الكبيرة مع األطفال).  ةر يوميوتأثرا باألزمة (العمال بأجوـضعفا هي األكثر فالمجموعة المـستهدفة  
تدعم اليونيســف وزارة العمل والشــؤون االجتماعية في ووقدمت اليونيســف الدعم الفني لتصــميم المخطط وتنفيذه. 

ــتانوحكومة إقليم   ،اإلتحاديةالحكومة  ــبكة األمان االجتماعي للوقاية منلتنفيذ ا كوردسـ ــأن شـ  فايروس  لتوعية بشـ

خطط جـاريـة في المحـافظـات الجنوبيـة وإقليم العـائلـة و )1.420(بـدأ العمـل في دهوك بـإجمـالي  حيـث كورونـا
  .كوردستان

  

 

  الخارجية تتصاالاال

  العراق كوردستانمليون متعلم في إقليم   1.5تدعم القناة التلفزيونية الفضائية الجديدة 

ص العمل يتصـدر اهتمامات العراقيين وفقاً لالسـتطالع الوطني للمراهقين والشـباب الذي  االسـتقرار المالي وخلق فر
 ً   تم إطالقه حديثا

ناقوس الخطر بشــأن المخاطر الصــحية لألطفال في العراق الذين يفقدون   اناليونيســف ومنظمة الصــحة العالمية تدق
  كورونا جائحةالروتيني خالل  طعيمتال

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

   

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

  

  /https://www.unicef.org/appeals:  العمل اإلنساني من أجل األطفال

  

   

  و انستاجرام تويترو  فيسبوكتابعونا على 

   

   

  يرجى االتصال بـ: مزيد من المعلوماتلل

  ز االسم: بول إدوارد



  : رئيس التنسيق الميدانيالوظيفي العنوان

  العراق -يونيسف ال :اسم المكتب القطري

 8633 920 780 964+هاتف: 

 pedwards@unicef.org: البريد اإللكتروني

 

 

  

 

 

  


