العراق :فيروس كورونا
تقرير األوضاع اإلنسانية رقم 13
 10أيار /مايو 2020

تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني.

أهم المواضيع
•
•
•
•
•

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا  2،676حالة مؤكدة حتى  10أيار /مايو 2020
تم تأكيد  107حاالت وفاة بسبب فيروس كورونا حتى  10أيار /مايو 2020
 1،702مريضًا تعافوا من الفيروس
تخفيف عام لتدابير حظر التجول
إطالق خطة االستجابة اإلنسانية العالمية المحدثة لفيروس كورونا

نظرة عامة على الوضع اإلنساني
أكدت منظمة الصحة العالمية إصابة  2،676شخص بفيروس كورونا في العراق حتى  10أيار/مايو  ،2020و 107حالة وفاة؛ و 1،702حالة شفاء من الفيروس .وقد تم
تسجيل ما يقرب من  15في المائة من الحاالت في إقليم كردستان العراق ،والباقي في مناطق العراق االتحادي .تم إجراء ما يقرب من  125،000اختبار فيروس كورونا في
كل من العراق الفيدرالي وإقليم كوردستان العراق.
خففت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان من إجراءات تطبيق حظر التجول الصارم والقيود المفروضة على الحركة والتي كانت سارية لعدة أسابيع ،على الرغم من أنها
ال تزال مطبقة بصيغة أخرى .عمليات اإلغالق الجزئي سارية حاليًا في العراق الفيدرالي حتى  22أيار /مايو ،وفي إقليم كردستان العراق حتى  10أيار /مايو (مع إمكانية
التمديد) .توصي منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بالحفاظ على تدابير وقائية صارمة لجميع المواطنين لمنع عودة ظهور حاالت جديدة في البالد .ال تزال المطارات في
العراق مغلقة أمام السفر حتى  22أيار /مايو.
وال تزال وكاالت األمم المتحدة متيقظة بشأن تأثير فيروس كورونا على حياة العراقيين .قامت منظمة الصحة العالمية واليونيسف بحث أولياء األمور على ضمان تلقي األطفال
لقاحاتهم الروتينية أثناء اتباع اإلرشادات الوطنية والمحلية بشأن التدابير الوقائية لفيروس كورونا .كانت معدالت اللقاحات في العراق منخفضة في السنوات األخيرة بسبب عقود
من الصراع ونقص االستثمار في الخدمات الصحية .دعت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية حكومة العراق إلى زيادة االستثمار في الخدمات الصحية والبدء في التخطيط
ألنشطة التحصين المكثفة ،بما في ذلك الحمالت الوطنية ،لتحديد األطفال الذين لم يحصلوا على جرعات اللقاحات الفائتة والوصول إليها ،بمجرد السيطرة على الوباء بالكامل.

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises.
We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all.
www.unocha.org
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أطلقت وزارة التعليم في إقليم كوردستان العراق ،بدعم من اليونيسف ،قنا ة تلفزيونية فضائية لدعم االحتياجات التعليمية لألطفال والشباب الذين قد يكون لديهم وصول محدود
لإلنترنت بينما ال تزال المدارس مغلقة بسبب فيروس كورونا .سيتم الوصول إلى ما يقدر بنحو  1.5مليون طفل من الصف األول حتى الصف  12في المنزل باستخدام منهج
ضا على األطفال الالجئين والنازحين .تبث القناة يوميا باللغات العربية والكردية (السورانية) والسريانية لفترة تجريبية مدتها ثالثة أشهر .باإلضافة إلى المحتوى
دراسي ينطبق أي ً
التعليمي ،ستقوم القناة أيضًا بنشر رسائل توعية حول فيروس كورونا ،بما في ذلك التباعد االجتماعي وممارسات غسل اليدين.
تم إطالق تحديث لالستجابة اإلنسانية العالمية لفيروس كورونا في  7أيار /مايو .ارتفع إجمالي المتطلبات المالية من  2مليار دوالر أمريكي إلى  6.69مليار دوالر .وتعزى
هذه الزيادة الكبيرة إلى التطور السريع لالحتياجات اإلنسانية ،وإدراج بلدان إضافية في النداء ،وزيادة تكلفة الصحة األساسية واإلمدادات األخرى ،والنقل الجوي والبحري.
وحتى  7أيار /مايو ،تم تسلم  923مليون دوالر .بالنسبة للعراق ،يطلب النداء اإلنساني  263.3مليون دوالر لدعم االحتياجات الصحية الفورية ،بما في ذلك زيادة القدرة
الوطنية على االستجابة لحاالت الطوارئ الصحية العامة المفاجئة وتحسين قدرة العاملين في المجال الصحي في إجراءات الرصد واالستجابة السريعة؛ وتحديد مصادر معدات
الحماية الشخصية وعوامل التعقيم ومواد االختبار؛ وبناء وحدات عزل في مستشفيات اإلحالة .حدد شركاء العمل اإلنساني في العراق أنشطة في خطة االستجابة اإلنسانية لعام
 2020والتي يمكن استخدامها للتخفيف من تأثير الفيروس ويعملون مع السلطات الوطنية والمحلية لتنفيذ األنشطة ذات األولوية ،بما في ذلك منع زيادة انتشار المرض من خالل
تعزيز النظافة الصحية والمياه والصرف الصحي وأنشطة ا لنظافة الصحية ،والتأهب لتفشي المرض ،وتدابير الحجر الصحي  /العزل ،وزيادة الوعي .كما سيتم استخدام التمويل
لدعم رصد الحماية عن بعد ،والدعم النفسي واالجتماعي ،والمساعدة القانونية ،والتعليم البديل ،ورعاية األطفال غير المصحوبين ،وتوفير المساعدة الغذائية ،والدعم النقدي
متعدد األغراض ودعم سبل العيش ألكثر الفئات السكانية ضعفاً.

مصادر إضافية حول فيروس كورونا
لوحة المعلومات الديناميكية لمنظمة الصحة العالمية للعراق:
http://ow.ly/6Ghn50z9UTh [link abbreviated for ease of reference]1

•

صفحة  HumanResponse.infoعن فيروس كورونا في العراق:
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq/covid-19

•

رابط خطة االستجابة اإلنسانية العالمية المحدثة لفيروس كورونا:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHRP-COVID19_MayUpdate.pdf

•

رابط لمالحق خطة االستجابة اإلنسانية العالمية المحدثة لفيروس كورونا (نظرة عامة على العراق ،الصفحة :)31
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHRP-COVID19_MayUpdate_Annexes.pdf

•

نظرة عامة على تمويل خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لفيروس كورونا
https://fts.unocha.org/appeals/952/summary

•

نظرة عامة على استجابة األمم المتحدة المتعددة األطراف لفيروس كورونا
https://reliefweb.int/report/world/united-nations-multilateral-response-covid-19

•

Full link: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjljMDhiYmItZTlhMS00MDlhLTg3MjItMDNmM2FhNzE5NmM4IiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
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