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 العراق -یونیسف  ال
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 2020حزیران (یونیو)  30لغایة  1من  فترة التقریر:

مناشدة الیونیسف 
2020 

ملیون دوالر  12.5
ك  ا

التمویل الذي 
تم استالمھ 

 ,7.2M

ل فجوة التموی
ملیون 5.3

Funding Status (in US$)

متطلبات 
جائحة كورونا 

)12.5(
ملیون دوالر

 ز النقاط:  راب
االصابة المؤكدة   زیادة كبیرة ومثیرة للقلق في عدد حاالت )یونیو حزیران ( شھد شھر •

األول من حاالت وفاة في  10حالة و  430حیث ارتفعت من  - بفایروس كورونا
 .یو)یونحزیران ( 30حالة وفاة في  104حالة و  1958إلى ) یونیو ( حزیران

صابة اال  ساخنة جدیدة لحاالت بوصفھما بؤرا میسان و  برزت محافطتا ذي قار  •
البنیة التحتیة الصحیة قدرات الزیادة السریعة في الحاالت بفایروس كورونا، وقد فاقت 

كان قبل ا على نظام الرعایة الصحیة الذي ضغطا إضافی شكلت و  ،السیئة في الجنوب
 .وقلة االستثماراتنزاعات من الطویلة عقود ل ذلك ھشّاً ضعیفا نتیجة

الى زیادة في )، یونیو (حزیران شھر تُعزى الزیادة في عدد الحاالت المؤكدة في  •
القدرة على اجراء الفحص على مستوى البلد، والمتابعة الفاعلة للمالمسین، كما یعزى 
إلى تخفیف أجراءات حظر التجول في أجزاء كثیرة من البالد، وخاصة في المناطق 

زام بالتدابیر/الممارسات المناسبة للوقایة من المكتظة والفقیرة، وكذلك عدم االلت
 .العدوى

ملیون  11.5التقریر ، وصلت الیونیسف إلى أكثر من تي یغطیھا الفترة ال خالل •
وأشركت ما یقرب من  ة باالنترنت،متصلالغیر المتصلة و القنوات عبر  شخص 

، منةوالممارسات اآل ،رئیسة حول التوعیة بالمخاطرال ھامتابع برسائل 150.000
 .ةالوصمبناء، وما یتعلق بألممارسة رعایة او 

 : باألرقاموقف مال

  
 

 

  

 
 
  

 
   
 

 
 
 
   
  

  حالة إصابة بفایروس  97,159   
 –لمیة) كورونا (منظمة الصحة العا

 2020تموز (یولیو) 
 
 

ـاة  3950 ـة وفـ الصـــــحــة  (منظمـ
 2020تموز (یولیو)  –لمیة) العا

 
 

ملیون إنسان  11.5تم الوصول إلى 
ـأن مخـاطر   ــ ــل معھم بشــ والتواصـــ

ــف)  الفایروس حزیران  –(الیونیســ
 2020(یولیو) 
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 ملخص برنامج التحلیل
 

ف  )، 2020( االـستراتیجیة العالمیة لمنظمة الصـحة العالمیة لعاممع خطة االـستجابة تماـشیا اـستجابة الیونیـسف في العراق  تأتي وخطة الیونیـس
اني من أجل دة للعمل اإلنـس ف )2019(األطفال لعام  مناـش تھدف الیونیـس فردا من الفئات   مالیین )3زھاء (، وخطة التنمیة الوطنیة العراقیة. تـس

ــعیفة ــطةنزابالالمتأثرة  (بمن فیھم النازحون والالجئون والعائدون والمجتمعات الضـ ــتعداد (الجھوزیة) ع) من خالل أنـش ــتجابة و/ االـس أو االـس
 .منظمة الصحة العالمیةالقطریة لرشادات اإلمع  بالتوافق

 
ـتجابة في التدابیر  أبرز وتتمثل ـتراتیجیة في خطط االـس ـتجابة الجھوزیة واالفوریة التي یجب اتخاذھا لضــمان األولویات االـس ـتعداد واالـس الـس

ــي  من فایروس كورونا، لوقایةلإلجراءات  ـ ــتجابة لتفـش ـ ــل ال) تعزیز 1( التالیة:في كل بلد مع التركیز على المجاالت  الفایروسواالـس تواصــ
ـــراك المجتمع ، لمواجھة  ؛ توفیر األھمیةالبالغة  عامةلخدمات الطبیة وخدمات المیاه والصــــرف الصــــحي والنظافة الا) توفیر 2(المخاطر وإـش

ــخصـــیة الطبیة ــطة والبالغة األھمیة،  معدات الوقایة الـش ــین الوقایة من العدوى  اه والصـــرف الصـــحي والنظافة المیتوفیر امدادات وأنـش لتحـس
یطرة علیھا و تمر الوصـول ) دعم3(من مخیمات النازحین ؛ مخیما  )35(مراكز الرعایة الصـحیة األولیة في  ) فيIPC( الـس مات  إلى خد المـس

اء واألطفال والمجتمعات  یة للنـس اـس وخدمات   ةلووالطف ومةاألم رعایةوخدمات  ،لروتینيطعیم ا، بما في ذلك التالضـعیفةالرعایة الصـحیة األـس
ــتمر4(التـغذـیة ،  ـ ــول إلى التعلیم المـس اعـیة ،) دعم الوصــ اـیة االجتـم ات العنف ا ،والحـم اـیة الطـفل وـخدـم ائملوحـم التي   ،على النوع االجتـماعي ـق

 ) جمع البیانات وتحلیل األثر على األطفال والنساء.5( ، جائحةھا التعطل
 

  )RCCE( وإشراك المجتمع االتصاالت بشأن المخاطر
ة متصلالاإلنترنت وغیر المتصلة بملیون شخص من خالل القنوات  11.5، وصلت الیونیسف إلى أكثر من التقریرتي یغطیھا خالل الفترة ال

وممارسات رعایة وسائل التواصل االجتماعي بشأن الممارسات اآلمنة، ھا عبر  متابع من خالل رسائل 150.000رب  اوأشركت ما یق  باالنترنت،  
عبر  22.213اإلنترنت و خارج االتصال ب  702ا (شاب 22.915د تم إشراك ما مجموعھ . وقةمالوصما یتعلق ب، و)األبوة واألمومةاالبناء (

الشباب من خالل  تحشید أیضاً اإلشراك یشمل ھذا  من قبل شركاء الیونیسف ومدیریات الشباب لقیادة أنشطة األقران.  ،اإلنترنت) حتى اآلن
تطبیقات واتساب، وماسنجر المجموعات في لرسائل االلكترونیة في "تشات بوت"، وة كورونا عبر تطبیق اح ریبورت‘ الخاصة بجائ-منصة ’یو

انتھى كما  . بشأن فایروس كوروناتسلیط الضوء على أبرز القصص والخبرات لدى الشباب  أصوات الشباب، فضال عنمنصة الفیسبوك و
شباب ،  10 منا ومنشورات مقطع فیدیو تفاعلی 12أربیل، وتلقى  بتكار التابع للیونیسف فيالتحدي الفني للشباب الذي أطلقھ شریك مختبر اال

جمع التبرعات التي "تعضید" لحملة جمعت ، صحة العقلیة للمراھقین. في النجفاالجتماعي وال تباعدال من قبیلشابھة تتغطي موضوعات م
الطبیة في بعض المستشفیات  والتجھیزات لمواجھة النقص الحاد في اإلمدادات )یونیوحزیران ( والتي انطلقت في أوائل شھر ،دھا الشباباق

  اشاب  31وقام  .اأمریكی ادوالر 160.000المصابین بفایروس كورونا، مبلغا قدره في المحافظة وسط ارتفاع كبیر في عدد المرضى  حددة،الم
 الواقیة معداتاألكسجین و اسطوانات، بما في ذلك المعدات الطبیةشراء اإلمدادات وببدعم من شركاء الیونیسف، و، فتیات) 9من بینھم (

 الشخصیة. 
 

الترویج للنظافة  دعماإلنترنت ل عبر، استخدم الشباب في بغداد والنجف منصات االتحاديالعراق  عموم في إجراءات الحظرمع إعادة تطبیق 
الفنون والتعبیر ، من خالل ئل والمواد التفاعلیة إلشراك المراھقین والشبابفي الدیوانیة، دعمت مدیریة الشباب الرساووغسل الیدین بالصابون.  

  ، واالفادة من شراكة عالمیة مع الرابطة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ،الحتفال بالیوم العالمي لنظافة الدورة الشھریةولغرض ا. نفسعن ال
  فایروس كورونا أن ستجیبات لالستطالعمن الم %16، أفاد مراھقة. من بین النتائج األخرىفتاة  2.000 رأي شاركت فیھتم إجراء استطالع 

 .أكثر صعوبة ادارتھن للدورة الشھریةجعل 
 

٪ 45أو  ،عائلة 8،400إلى ، وقد تمكنت الحملة من الوصول في دھوك جائحة كوروناول الحمایة االجتماعیة في سیاق حملة توعیة ح  أكتملت
 21.000بینھم  ا من برنامج الشبكة، منفرد 56.600  زھاء استفادحیث في المحافظة ( ةاالجتماعی لحمایةمن إجمالي عدد المستفیدین من شبكة ا

 . أسرة 7000ماثلة في السلیمانیة استھدفت ). وقد تم إطالق حملة مطفال
 
 

 السیطرة علیھاوالعدوى  الوقایة منوتحسین  ت المیاه والصرف الصحي والنظافةوإمدادا   البالغة األھمیة توفیر المستلزمات الطبیة
 

عبوة   14500 بإنتاج  في جامعة كربالء لصیدلةطالب الدراسات العلیا في قسم اقام من نوعھ منذ تفشي فیروس كورونا ،  ھو األول في مشروع
 .صحة كربالء، بدعم من الیونیسف وشریكتھا مدیریة ة من مطھر األسطحكبیر عبوة 10000 الصنع، مع مطھر یدین محلي

ذي  محافظات عة محلیًا على مراكز الرعایة الصحیة األولیة في، تم توزیع المطھرات والمعقمات المصنّ ) المنصرمیونیوحزیران (وخالل شھر 
صحي. كما قدمت الیونیسف مواد في القطاع ال عامل 2000مریض و    10.000، واستفاد منھا ما یقدر بنحو والمثنى والقادسیة میسان وبغداد  قار

بالفائدة  وف یعود ذلك وس محافظة بغداد، في  ،والیرموك ،والشیخ زاید ،وابن البیطار ،والكرخ ،الكرامة كل من مستشفى لمستشفیات فيلتطھیر 
 .صحيال في القطاع عامل 1000، فضال عن مریض 15.000حوالي على 
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ً  50الیونیسف  كما نصبت  5.000(مصلحة تقدم خدمات صحیة حرجة لالتي للرعایة الصحیة مركزا   25جدیداً لغسل الیدین في عاما مرفقا
صحي  في القطاع ) عامل500إلى ( إیصال معدات الوقایة الصحیةتم كما  بغداد ؛  جانب الكرخ منصحي) في ال في القطاع عامل  500مریض و 

 . في بغداد
األماكن العامة غیرھا من و ،واألسواق المحلیة ،الرعایة الصحیة مؤسساتلغسل الیدین في رفقا عاما م 70الیونیسف  فضال عن ذلك، نصبت

وحي اإلسكان ، بغداد محافظةحدود ضمن والدورة)  ،، الحریةنیة، الشعبرا، الزعفكمدینة الصدر، البیاععالیة الخطورة (الاألخرى في المناطق 
 .طفل 70.000حوالي شخص، من بینھم  150.000ھذه األماكن أكثر من یستخدم ھذا ومحافظة بابل .  داخل، في الحلة

 
الجئ  23.580استفاد منھا حیث ، لالجئین كاورجوسك ومخیمي قوشتبھ  ، فيمجموعة من مستلزمات النظافة الشخصیة  3.930تم تسلیم حوالي 
سسات األكادیمیة في بالتعاون مع المؤوفي مخیم جدة. عدة نظافة شخصیة تم توزیعھا  5.605ا من نازح  33.630یستفید وف سوري، بینما س 
عبوة  ) 4500(ع الصحي، عبر توزیع عامل في القطا 1.750 المتأثرین، مع السكانفردا من  35.000تم الوصول إلى زھاء ، جامعة كربالء

 .مناطق ضمن حدود محافظة كربالء 4مرفقا من مرافق الرعایة الصحیة، في ) 34تم توزیعھ على (المنتج محلیاً، والذي معقم للیدین من 
 ،الصحي والنظافة" في كركوك بخدمات المیاه والصرف  2 /دعم مكتب الیونیسف في أربیل مركز الحجر الصحي المؤقت في "مخیم لیالنكما 

أفراد) في مركز  10ولغایة الثاني من حزیران (یونیو) كانت ھناك عائلتان فقط (تتكونان من . وحّمامینمرحاضین بناء من  وقد تكون الدعم
لدعم ، كرامةبتوزیع معدات الوقایة الشخصیة ومواد النظافة ومستلزمات الات،  اإلصالحی مدیریة، بالتعاون مع وقامت الیونیسفالحجر الصحي. 

 .ومؤسسات األطفال في المناطق الوسطى والجنوبیة ،من مرافق احتجاز األحداثمرفقا  23
 
 

 خدمات الرعایة الصحیة للنساء واألطفال استمرار
 الصحیة التي توفر خدمات ؤسساتمعدات الوقایة الشخصیة في المبمن العاملین في مجال الرعایة الصحیة فردا  1200الیونیسف جھّزت 

مع قیاس محیط منتصف   ا) شھر59-6تتراوح أعمارھم بین (طفًال  3.614في جمیع أنحاء البالد. تم فحص ما مجموعھ فایروس كورونا 
) SAM( وخیمحالة سوء التغذیة الحاد ال 51وتم تحدید ما مجموعھ  الخاص بنمو الطفل في مخیمات النازحین والالجئین. )MUAC( العضد

 تلقّتى العالج المناسب. عالوة على ذلك، وتلق )MAM( ) حالة سوء التغذیة الحاد المعتدل187؛ في حین تم تحدید (وإحالتھا إلدارة الحاالت
 .)IYCF( مشورة تغذیة الرضع وصغار األطفال فائدة من) شھر 23من أمھات األطفال دون سن (أُّما ) 1752(
 

ارك فیھا عبر اإلنترنت  ىول) األTOTمدربین (ال تدریبدورة تم االنتھاء من  یطرة علیھا" ـش عضـوا في   137حول "منع انتقال العدوى والـس
فریق أســاســي من المدربین الرئیســیین في كل قســم من أقســام   جمیع مدیریات الصــحة. كما تم اعدادن كوادر العاملین في القطاع الصــحي م

رعایة صـحة  ، أو التطعیم ، والتحصـین)IPC( "منع انتقال العدوى والـسیطرة علیھا"  لالعامة حو حزمةالتضـمنت حزمة التدریب والصـحة. 
ھذه الحزم من المبادئ التوجیھیة العالمیة   . تم تكییفاالتـصاالت بـشأن المخاطر وإـشراك المجتمع ، والتغذیة ، وحزم MNH األمومة والطفولة

 إلى اللغات المحلیة.  أیضا وترجمت یخدم السیاقات المحلیة،، وتطویعھا بما للیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة
 

 على النوع االجتماعي قائمدعم الوصول الى خدمات التعلیم وحمایة الطفل والعنف ال
طلقت قام شركاء الیونیسف بتوفیر المزید من المنصات الرقمیة للوصول إلى الشباب الیافعین ألجل تتطیر المھارات التي یحتاجون إلیھا. حیث أ

قین "عدّة المراھقین للتعبیر واالبتكار: حزمة المصادر المعدّلة وفقا لسیاقات جائحة كورونا" العالمیة، في العراق، وھي عدّة توفر للمراھ
رك حتى مجموعة من األنشطة والفعالیات التفاعلیة التي یمكن تطبیقھا ذاتیا، لتعزز السالمة والرفاھیة النفسیة في أوقات التوتر والضغط. شا

فتاة) في جلسات المھارات الحیاتیة ھذه. أما في كوردستان، فقد واصل شركاء تدعمھم الیونیسف تقدیم التعلیم  77شابّا (من بینھم  102اآلن 
سوت"، وھي منصة رقمیة تقدّم للشباب والیافعین، الذین التزموا بیوتھم نتیجة للحظر، وصوال سھال لفرص  -االلكتروني عبر منصة "جي

فتاة) في المنصة واستفادوا من جلسات بناء المھارات المتعلقة بالقیادة، واألتصاالت،   598یافعا (من بینھم  1.107لتعلّم. وقد سجل أكثر من ا
وبناء المشاریع، فضال عن كورسات الحاسوب واللغة االنجلیزیة، والتي قدمھا وأدراھا مجموعة من المدربین المرخصین في كل مجال من 

ات ت المھاریة المذكورة. كما تم تقدیم المواد التعلیمیة باللغتین العربیة والكوردیة، مشفوعة بالمحتویات الصوتیة والفدیویة، والتمرینالمجاال
 التفاعلیة. 

ت العامة في اقلیم تم تأجیل االمتحانات العامة الوطنیة حتى األول من شھر أیلول (سبتمبر) نتیجة الرتفاع معدالت انتقال العدوى. أما االمتحانا
 كوردستان العراق، فھي جاریة حالیا، وبدعم من الونیسف من خالل توفیر معدات الحمایة الشخصیة، وعدد التطھیر.

 
، قامت الیونیسف بتقییم البنیة التحتیة لخوادم تكنولوجیا المعلومات التي تدعم منصة التعلم العراق-ردستانوحكومة إقلیم ك إلى النسبةب أما

من حیث حجم حركة البیانات طاقتھا االستیعابیة وقدرتھا غیر كافیة  ، ووجدت أن) Ewana ربیة (إیوانااإللكتروني الجدیدة التابعة لوزارة الت
 تحدیث نظام التبرید.، وعلى جدید ألكتروني ، وافقت الیونیسف على شراء خادم نظاملتعامل معھا. وعلى ھذا األساسالتي یتوجب علیھا ا
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من خالل و، ، واصلت الیونیسفالمتعلقة بجائحة كورونازمة الصحة العامة أل نتیجةالحركة  القیود المفروضة علىو الحظر ى الرغم منلع
 من الفئات الضعیفة وإدارة الحاالت لألطفال والشباب  ،بما في ذلك الدعم النفسي واالجتماعي ،لاطفحمایة األالحرجة ل خدماتال، تقدیم شركائھا

. نقّالةعن بعد باستخدام الھواتف الباستخدام مجموعة متنوعة من األسالیب المبتكرة بما في ذلك توفیر الخدمة  ،ذین یحتاجون إلى الخدماتالمن 
طفل  1.845، في حین تلقى اجتماعیا –ا نفسیا فتاة) دعم 2.873من بینھم طفل وشاب ( 5.604، تلقى التقریرتي یغطیھا خالل الفترة ال

 . إدارة الحاالتا في فتاة) دعم 926من بینھم  وشاب (
 

االحتجاز في العراق االتحادي، مما رفع العدد اإلجمالي لألطفال ؤسسات فتاتان) من ممن بینھم طفالً ( 26، تم اإلفراج عن ذلك فضال عن
شركاء الیونیسف ، قدم التقریرتي یغطیھا لفترة الخالل اوفتاة).  32من بینھم  (طفال  320عنھم قبل وبعد انتشار الجائحة إلى ذین تم االفراج ال

، والمقّرة المصممة خصیصاوعد عن بُنماذج الخدمة فتاة) باستخدام  31امرأة /  50( ةمستفید 81 عدد بلغدمات إدارة الحاالت لخ ، المنفذون
. ذلك الزیارات الشخصیة والزیارات المنزلیة حیثما أمكنفضال عن  ، على النوع االجتماعي قائمالفرعیة للعنف ال العنقودیة المجموعةمن قبل 

، بینما تم الوصول نفسیة واجتماعیة فردیة أو جماعیةرجًال) خدمات  20 و ،فتى  19فتاة،   269، امرأة 475(فردا  783فضال عن ذلك، تلقى 
تعزیز ل، ات تدریبیة مجتمعیة وجلسات توعیةدورواشراكھم في رجالً)  186و  ،فتیان 207 ،فتاة 555 ،امرأة  757أفراد ( 1.705إلى 
من موظفي الیونیسف موظفا  33، تم تدریب نساء والفتیات. باإلضافة إلى ذلكا للوبیئة أكثر أمان ،جتماعيإلعلى النوع ا قائمایة من العنف الالوق

 النوع االجتماعي وخدمات االستجابة.على  قائممن أقسام مختلفة على التخفیف من مخاطر العنف ال
 

 اآلثار الثانویة على األطفال والنساء
 450.000تواصل وزارة التخطیط، و وزارة العمل والشؤون االجتماعیة، صرف التحویالت النقدیة لدفعات الطوارئ، لتصل حتى اآلن إلى 

الذي قام بھ كل من: وزارة التخطیط والیونیسیف والبنك الدولي لجائحة ملیون أسرة مستحقة. تم االنتھاء من التقییم المشترك  2.1أسرة من أصل  
 كورونا بشأن الفقر والضعف، وسیكون إطالقھ في شھر تموز كما مخطط لھ. وسیشمل ذلك مناقشات مع الوزارات ذات العالقة والشركاء الدولیین

  .مایة االجتماعیة والخدمات االجتماعیة والتدابیر االقتصادیةبشأن توصیات السیاسة، وتدابیر االستجابة المطلوبة التي تركز على الح 
أسرة فقیرة من المستفیدین من  15.400دعمت الیونیسف وزارة العمل والشؤون االجتماعیة في إقلیم كوردستان إلجراء حمالت توعیة تشمل 

حاالت الحرمان الذي یواجھھ األطفال والشباب إلجل ابالغ تدابیر فایروس كورونا، وتقییم  شبكة الحمایة االجتماعیة ، بشأن سبل الوقایة من
 االستجابة، وجعلھا أكثر إدراكا.

 
 الت الخارجیةالتصاا 

 منظمة العمل الدولیة والیونیسف في الیوم العالمي لمكافحة عمل االطفال في العراق. البیان المتشرك بین 
 

 /https://www.unicef.org/iraqموقع الیونیسف في العراق:  
 /https://www.unicef.org/appealsالعمل اإلنساني من أجل األطفال:  

 
 و انستجرام  تویترو  فیسبوكتابعونا على 
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