
 

  
 

 

  

  

 أبرز النقاط

على اجراء ـقدرة في الويعزى ذـلك الى زـيادة  .العراقلـحاالت المؤـكدة ـحديـثا في في ـعدد ا كبيرةهـناك زـيادة  •
ــين، كما يعزى إلى  على الفحص   ــتوى البلد، والمتابعة الفاعلة للمالمس حظر التجول في خفيف أجراءات تمس

أجزاء كثيرة من البالد، وخاصــــة في المناطق المكتظة والفقيرة، وكذلك عدم االلتزام بالتدابير/الممارســــات  
  .ن العدوىالمناسبة للوقاية م

   

تتراوح أعمال األكثر تضـرراً.  هيبغداد والبصـرة والنجف وأربيل والسـليمانية وكربالء  محافظات تزال ما •
الفئات أوـساط األعلى بين  معدله تعافيمعدل ال وبينما بلغـسنة. ) 59-20(بين ـسن ا معظم الحاالت المبلغ عنه

ســنة فما فوق،   50من  في الفئة العمرية نســبة لها  أعلى بلغتالوفيات   إال أن ، ةســن 60إلى   20من العمرية 
ً وفق   .لجائحة كوروناللوحة المتابعة العراقية  ا

  

ــ  •  نموذج يزاوج  في محافظتي نينوى وأربيل، ) طفل نازح 12.615(تقوم اليونيسف بتطوير نموذج تعليمي لــ
ــفوفمع التعليم في  المنزليالتعلم  ـــمل  الصــ ة. ويشــ ـــي ةاـلدراســ اهج المكيـف واـلدروس ، النموذج تطوير المـن

  وتدريب المعلمين. ،وبروتوكوالت المدارس اآلمنة ،وتسهيل التعلم المجتمعي، التعويضية

 

 حيث   –  المعلومات الخاطئةاســتخدام الوســائط الرقمية والتلفزيون لنشــر الوعي ومكافحة  اليونيســف  واصت •
ــول ، التقريرتي يغطيهـا خالل الفترة التم،  ــخص عبر القنوات التلفزيونيـة  8 زهـاء الىالوصــ ماليين شــ

 آخرين عبر الوسائط الرقمية. 300.000و

  

  العراق  -يونيسيف ال

  ) 3رقم (موقف جائحة كورونا تقرير 
  

  

 باألرقامموقف ال
    

ا  18950 ايروس كوروـن ة بـف ــاـب ة إصـــ ـحاـل
حزيران (يونيو)   -(منظمة الصــحة العالمية 

2020     ( 
      
ة  الصــــــحة منظـمة(وـفاة  549  المـي   –الـع

 )2020 (يونيو) حزيران 
  

رسـائل  ماليين شـخص يحملون  8وصـل  
 -تواصـــل لمواجهة المخاطر (اليونيســـف 

  )2020أيار (مايو) 

 

ــية للعاملين في   30000 ــخصـ ُعدة وقاية شـ   تـــوزيـــع
طـــاع    )2020أيار (مايو)   -الصحي (اليونيسف  ـق اـل

 2020أيار (مايو)     30-11فترة التقرير:    



  2020 اليونيسفمناشدة 

 مليون دوالر امريكي  12.5
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والتنسيق ) االستعداد(الجهوزية 

رف الصحة والتغذية؛ مرافق المياه والص(الخدمات المتواصلة 
لى النوع الصحي والنظافة؛ التعليم؛ حماية الطفل؛ العنف القائم ع

)  االجتماعي؛ السياسة المجتمعية

جمع وتحليل بيانات الصحة العامة

الوقاية من العدوى والسيطرة عليها

االتصاالت بشأن المخاطر

)بالدوالر االمريكي(متطلبات التمويل 
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  ملخص برنامج التحليل

  

ــف في العراق  تأتي ــتجابة اليونيس ــيا اس ــحة العالمية لعامتماش 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    فةفردا من الفئات الـضعي ماليين )3زهاء (تـستهدف اليونيـسف 

منظمة  القطرية لرشـــادات اإلمع  بالتوافقأو االســـتجابة و/ االســـتعداد (الجهوزية) ع) من خالل أنشـــطةنزابالالمتأثرة 
 .الصحة العالمية

 

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

لخدمات الطبية وخدمات  ا) توفير 2(راك المجتمع ،المخاطر وإشـ  لمواجهةتواصـل  ال) تعزيز 1(  التالية:على المجاالت 
ــحي والنظافة ال ــرف الصـ ــية الطبية ؛ توفير البالغة األهمية  عامةالمياه والصـ ــخصـ البالغة األهمية،  معدات الوقاية الشـ

 ) فيIPC( السـيطرة عليها لتحسـين الوقاية من العدوى واه والصـرف الصـحي والنظافة الميتوفير امدادات وأنشـطة و

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

ــول إلى التع4(التـغذـية ، وـخدـمات  ةلـ ووالطف وـمةاألم ــتمر) دعم الوصــ وحـماـية الطـفل  ،والحـماـية االجتـماعـية ،ليم المســ
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

تم،  حيث  –  اليونيســف في اســتخدام الوســائط الرقمية والتلفزيون لنشــر الوعي ومكافحة المعلومات الخاطئة واصــلت
آخرين  300.000ماليين شـــخص عبر القنوات التلفزيونية و 8 زهاءالوصـــول الى ، التقريرتي يغطيها خالل الفترة ال

استراتيجية اعداد لمناقشة ،  ومنظمة الصحة العالمية ،اليونيـسفوزارة الـصحة و بينُعقد اجتماع   عبر الوـسائط الرقمية.
  اســـتراتيجية  اعدادالمخاطر وإشـــراك المجتمع. تعمل اليونيســـف وشـــركاؤها اآلن على    لمواجهة تصـــاالتلال وطنية

وسـتكون سـارية   حزيرانوالتي سـيتم االنتهاء منها في   البلدعلى مسـتوى  تواصـل لمواجهة المخاطر وإشـراك المجتمع
  .)2020( عام اللخالمفعول 

  

 ،النظراءعبر اإلنترنت) لقيادة أنشـطة   22.288و  منهم خارج االنترنت 786شـاب () 23.074(إشـراك   حتى اآلنتم 
ــركاء المنظمات غير الحكومية ــباب في  ،من خالل ش ــمومديريات الش ــط ال وش ـ البالد جنوبووس ــمل هذا أيـض ً . يش  ا

ريبورت‘ الخاصــــة بجائة كورونا عبر تطبيق الرســــائل -منصــــة ’يو من خالل رقمياً هم شــــاركتم االشــــباب الذين  
التثقيف  فـضال عن التوعية وفيـسبوك وأـصوات الـشباب، الوماـسنجر  ،واتـسابتطبيقات و"، بوتااللكترونية في "تـشات 

ً وجه بدعم من مديريات الـشباب والـصحة. لقد قاموا بتوـصيل رـسائل حول الـصحة البدنية كورونا  بـشأن فايروسلوجه   ا
   .ن، ورفاهيتهممراهقيللوالعقلية 

    

للشـباب ريبورت‘  -’يو  منصـة ، قامت اليونيسـف برقمنة مجموعة أدوات عمل الشـباب حولوبدعم من مكتب االبتكار
أدوات مجموعة كما أن  وتشــجع التضــامن.    علومات الخاطئةالموتمنع   ،اءات البســيطة التي ترفع الوعيلتشــجيع اإلجر

رك كورونا المتعلقة بجائحة الرقمية  العمل  تـش باب التخاذ إجراءات مجتمعية إضـافية. كما دعمت ـس اآلن المزيد من الـش
والتي ـسيتم ، والمتعلقة بالجائحة، الـسائدة في المجتمعات ـشائعاتتـصدى للالتي تلمتكررة ألـسئلة ااعداد قائمة لاليونيـسف 

 بشــأن فايروسية ومواد توع مشــاركة ت. كما تماإلنترنتوخارج اآلن من خالل قنوات مختلفة عبر اإلنترنت  طرحها

 لنشرها على المحطتين. ،برها (محافظة دهوك) وراديو ،د (جنوب العراق)المرب راديومع كورونا 



  

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

 

ــليمها   ) ُعدة9535(تم شــراء ما مجموعه  ــتلزمات النظافة المبســطة وتس ــليمإذ  ، النازحين والالجئين  الىمن مس   تم تس

ــتبه مخيم  الىها بين منُعدة  ) 2030( ــك مخيمات  الى ) ع1900(و   ،قوش ــتفاد منها  ،لالجئين كاورجوس  23.580واس

جدة.  خيماتم الى قريبا يتم تســليمهاســ   ُعدة 5605من توزيع من النازحين ) 33.630(يســتفيد وف ، في حين ســ  الجئ
للحجر ، دعم مكتب اليونيسف في أربيل مركًزا مؤقتًا ية لألمم المتحدة لشؤون الالجئيناستجابةً لطلب المفوضية السامو

ــحي في مخيم ليالن ــحي والنظافةفي كركوك بخدم  2/الص ــرف الص ــين ات المياه والص ــمل توفير مرحاض ، والتي تش
  .1/بين النازحين في مخيم ليالنكورونا الحجر الصحي لمنع انتقال تم إنشاء مراكز وودشَّين. 

   

ــية الهامةتم ، حمالت التوعية  الىباإلضــافة   ــاس ــائل األس ــاشــات نشــر الرس مة والمتنقلة في العا LED، بما في ذلك ش
ــاخنة ــبتم توفير و،  المناطق السـ ــل المرفقا ) 70( نصـ ــات العامة في م  يدينمن مرافق غسـ ــسـ ــحية ؤسـ الرعاية الصـ

ــواق المحلية وغيرها من األماكن العامة في المناطق  ــدرك(  ذات الخطورة العاليةواألس والبياع والزعفرانية   مدينة الص
ـــعب و ــمن  ،ية والدورة) داخل بـغدادالحروالشــ ـــكان في الحـلة ضــ  حواليهذه األماكن روم مـحافـظة بابل. يوحي االســ

، تم عة كربالءبشــراكة مع المؤســســات األكاديمية في جامو .طفل) 70.000(  حوالي من بينهمشــخص  ) 150.000(
للنظافة  امروج 20األولية من خالل  الصــحية  للرعاية  زا ) مرك34على ( الصــنع  مطهر يدوي محلي )4.500( توزيع

ــحية ــتفاد من ذلكمنهم من اإلناث ) %50(  ،الصـ ــحي ين فيلماعالمن  )2000( ، حيث اسـ )  35.000( و  القطاع الصـ

 ).المراجعين فرادأي من األ( ازبون

 

  خدمات الرعاية الصحية للنساء واألطفال استمرار

ــحية   عامل )350(تم تزويد  ــية في  بمعداتفي مجال الرعاية الص ــخص من مخيمات النازحين مخيما ) 50(الوقاية الش
من يتم تقديم خدمات الرعاية الصــــحية األولية من خالل الخدمات الثابتة والتوعية (ووالالجئين في جميع أنحاء البالد.  

في القطاع الوقاية الشـــخصـــية لدعم العاملين  معداتمن ) 30.000(ذلك ، تم شـــراء  الىخيمة). باإلضـــافة   الىخيمة 
وضـــمان اســـتمرار خدمات الرعاية الصـــحية  ،اليونيســـف لتعزيز حمايتهم يهافي المحافظات التي تركز علالصـــحي  

  .والتغذية والطفل ومةوصحة األمطعيم األولية مع إيالء اهتمام خاص للت

   

الخاص  )MUAC(  قياس محيط منتصـف العضـدمع  اشـهر) 59-6( تتراوح أعمارهم بين طفال) 19.230( تم فحص
ــوء التـغذـية الـحاد الـحاـلة   116تم تـحدـيد ـما مجموـعه وفي مخيـمات الـنازحين والالجئين. الطـفل نمو ب ) SAM( وخيمســ

ى العالج المناـسب.  وتلق )MAM( ـسوء التغذية الحاد المعتدلحالة  ) 449( ؛ في حين تم تحديدوإحالتها إلدارة الحاالت
تغذية الرضـــع وصـــغار  من مشـــورة شـــهر) 23( من أمهات األطفال دون ســـنأما ) 9128( تلقّتعلى ذلك، عالوة 
ضــد ســن الســنة تحت ) طفل 324.798( طعيمتم تواليونيســف ،  التي تركز عليها محافظاتال. في  )IYCF( األطفال

 .رعاية بعد الوالدة الوالدة/رعاية قبل امرأة من زيارات ) 7096ت (استفادمرض الحصبة ، وتلقت/

 

  على النوع االجتماعي قائمدعم الوصول الى خدمات التعليم وحماية الطفل والعنف ال

  

ثار المحتملة على بشـكل أفضـل لآليسـتجيب تقوم اليونيسـف بمراجعة نموذج االسـتجابة التعليمية في حاالت الطوارئ ل
ــتـعداد المحتـمل  إلغالق الـمدارس تأهبما في ذلك ال، بكوروناجائـحة الـمدى الطويل ل   ،للموجة الـثانـية في المخيـمات  ااســ

  .جسديال التباعدوإعادة فتح استراتيجيات لتنفيذ تدابير 

   

تراتيجية لنهج التعلم المختلط لتجر ة من) 12( في يبهوضـعت اليونيـسف اـس من  افي نينوى بدءالنازحين   مدارس مدرـس
ــتفيد منها ــيفية ويســ ). تم بناء هذا النهج على نموذج التعلم خارج المدارسمنهم  3000( ) طفل12.615( العطلة الصــ

ث  ل التعليم ،اإللكتروني التعلم المنزلي والتعلم يتم دمجالمختلط حـي ة ووســـــاـئ دـي دروس التقلـي اـل دروس  ـب دة واـل الســـــاـن



ــير التعلم المجتمعي. باإلضــافة  التعويضــية ــيتم تقديم ذلك  الىوتيس حتى بداية العام الدراســي  التعويضــيةدروس  ال، س
ة ي عمليات المدرسلمراعاة الفي االعتبار األساليب الجديدة التي قد يتعين على المدرسة تبنيها هذا اإلجراء  الجديد. ويأخذ  

ً لمواجهة العديد من التحديات ه ، يمكن تكييفهذا النهج في حالة نجاحهواآلمـنة.  ــع نطاقا في العراق مثل  التعليمية األوســ
واالســتجابة الحتياجات مجموعات محددة من  وجبات)،المتعددة المزدوجة (الوالمدارس    ،الصــفوف الدراســيةاكتظاظ 

  .رسااألطفال خارج المد

   

ــف لوزارة التربـية كـما ــل دعم اليونيســ ـــتانفي إقليم  وصــ ــائـية التعليمـية ال كوردســ  الىـجدـيدة للقـناة التلفزيونـية الفضــ

ــا ـبدأ  و. وزارةالوفـقاً ألـحدث المعلوـمات الواردة من ،  )المخطط ـلهمن الـهدف   %31( طـفل) 373.761( دعم قـناة  أيضــ
تقوم اليونيســـف اآلن بوضـــع اللمســـات األخيرة مع وزارة التربية و. ةبادينيال باللهجةثانية لتوســـيع التركيز على البث 

ـــتانـية وحكوـمة إقليم اإلتـحاد ــات  كوردســ على مجموـعة من الـتدابير لتعزيز ـقدرتـها على تـقديم التعلم من خالل المنصــ
 تدريب المعلمين. فضال عن) االلكترونية التحتية (الخوادم ىيشمل الدعم البنهذا والرقمية. 

 

(االتحادية  التربية تيوزار أعدتحيث  . فقط الثاني عـشر (الـسادس االعدادي)التربية امتحانات الـصف   ةتواـصل وزار
ارات كجزء من  ووزارة االقليم) ابـعة إجراء االختـب ـ الإرشــــادات للـمدارس لمـت ة. يـ عملـيات الـمدرـســ تم تطوير  وة اآلمـن
ــاب كلـفة  التزـمت  كـما النـظاـفة في الـمدارس كجزء من التوجـيه للمـكاـتب المـيدانـية. لبروتوكوالت  الـتدخالت حزـمةوحســ

ــف بدعم ــرة يمتحان) مركز ا836( اليونيســ ــيةو، ذي قارو، في الجنوب (البصــ ــان) ل ،ىنالمثو، القادســ  خدمةوميســ

ــاـفة ) 93.000( في مـحافـظات  )5(طـفل في ) 115.000( ذـلك، يجري إـعداد خطط ـلدعم امتـحاـنات الىطـفل. ـباإلضــ
  .كربالء)وبابل ، والدين ،  حصالوالنجف ، و) ، مديريات 5(بغداد ( سطالو

   

 طفل )103عن ( تم اإلفراج  طفال من االحتجاز. ونتيجة لذلكتواصـل اليونيسـف إشـراك الحكومة في إطالق سـراح األ

ــل الـعدد اإلجـمالي  22( ،  فـتاة) تم اإلفراج عنهم من االحتـجاز 30( )266( الىفـتاة) من جميع أنـحاء البالد. وبـهذا يصــ
توسـيع  الى. سـتواصـل اليونيسـف العمل مع السـلطات المختصـة للدعوة  جائحةبعدها منذ بداية ال وأقبل المحاكمة  سـواء

  .معايير اإلفراج لتشمل أولئك الذين أنهوا مدة عام واحد على األقل من مدة عقوبتهم

   

من واصــلت اليونيســف العمل مع شــركائها المنفذين لتقديم الدعم النفســي واالجتماعي وخدمات إدارة الحاالت لألطفال 
، اســـتخدم الحركةلتي فرضـــت على حرية  اقيود لل اً . ونظرئ الصـــحية لجائحة كوروناطوارالخالل الفئات الضـــعيفة 

بـشكل فعلي الدعم  فـضال عن تقديم  فيها، الخدمة نهج تقديم الخدمة عن بُعد في المناطق التي ال تزال القيود قائمة زودوم
) خدمات الدعم النفســي فتاة 3010() طفال 6.436( . خالل الفترة المشــمولة بالتقرير، تلقىذلك يثما أمكنشــخصــي ح
 وإدارة الحاالت.واالجتماعي 

 

 332ه، لمصــلحة  واالســتجابة ل جتماعينوع االالقدمت اليونيســف وشــركاؤها خدمات الوقاية من العنف القائم على  و

ــتفيد ــتخدام المجموعة الفرعية للعنف المبني  249فتاة و  83( ةمسـ ــممة امرأة بالغة) باسـ على النوع االجتماعي المصـ
 ً ــا ــيص ــتفيدال هؤالء من بينومات عن بُعد. لطرق تقديم الخد  خص إدارة ن ) منه106( ت، تلق 332ات البالغ عددهن  مس

  .أو خط الهاتف المحمول ،المساعدةهاتف حالة جديدة تم تحديدها من خالل خط ) 47(هن ، بما في لةحا

   

  اآلثار الثانوية على األطفال والنساء

مليون ) 2.1( تم تسـجيل ما مجموعهوالنقدية الطارئة لمرة واحدة.    دفعاتأكملت وزارة التخطيط تسـجيل المسـتفيدين لل
عات دفال  ـصرف ، وبدأأهلية المتقدمين واـستحقاقهمطفل) ، واـستكملت تقييمات مليون  6.3مليون فرد ، منهم  13أـسرة (

ــف وزارة و. النقدي التحويلعائلة ذلك  450.000، تلقت (مايو) أيار. وبحلول نهاية (مايو) أيار 21في  دعمت اليونيس
تحديد السـكان المسـتهدفين ) التقييم السـريع للفقر والضـعف ل1التخطيط ووزارة العمل والشـؤون االجتماعية بما يلي: (

ية. تواصـل اليونيسـف دعمها ) تصـميم منصـة التسـجيل وطرائق التسـجيل وتقييم األهل2وخصـائص الفقراء الجدد ، و (
ــد  ــتوى الوعي بينوالفقر على   ـتأثيراللرصــ ــاط األطـفال وقوة الـعاملين في مـجال الرـعاـية االجتـماعـية لرفع مســ  أوســ



ــأن الوقاية من  ــتفيدين بش ــول دارة الحاالت واإلحاالت لتعزيز ، وإكوروناس فايروالمس ــعفا إاألكثر األفراد  وص  لىض

 الخدمات.

 

 ، حملة التوعية بـشأن الوقاية منلـشؤون االجتماعية في محافظة دهوكالعمل وا دائرة، بالتعاون مع ت اليونيـسفكملأو

 اً عية أيضاً استبياناً موجزتضمنت حملة التوو. ةاالجتماعي حمايةأسرة مستفيدة من شبكة ال) 8500( لــ كورونا فايروس 
  .استجابة اليونيسف إلطالع

 

 

  الخارجية التالتصاا

ة القصـيرة مليون شـخص في العراق من خالل الرسـائل النصـي 14 الىتصـل اليونيسـف  -نشـر الوعي وليس الخوف 
  مذكرة إخبارية -كورونا بمعلومات مهمة تتعلق ب

في جميع أنحاء الشـرق األوسـط وشـمال  كورونا  مليون شـخص بمعلومات عن 150ما يقرب من   الىتصـل اليونيسـف 
  مذكرة إخبارية - أفريقيا

   

  /https://www.unicef.org/iraqموقع اليونيسف في العراق:  

  /https://www.unicef.org/appealsالعمل اإلنساني من أجل األطفال:  

  

  و انستجرام تويترو  فيسبوكتابعونا على 
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