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 1نيسان /أبريل 2020

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

المواضيع المهمة
•
•
•
•
•
•

هناك  695حالة مؤكدة من المصابين بفيروس كورونا في العراق حتى  1نيسان /أبريل 2020
هناك  50حالة وفاة مؤكدة بسبب فيروس كورونا حتى  1نيسان /أبريل 2020
هناك  170مريضا تعافوا من الفيروس
تمديد حظر التجول  /غلق المطارات
تتوقع منظمة الصحة العالمية ارتفاعا كبيرا في اإلصابات المسجلة بسبب زيادة الفحوصات
المختبرية
تشكيل لجنة وزارية عليا جديدة.

نظرة عامة على الوضع اإلنساني
أكدت وزارة الصحة العراقية وجود  695حالة مؤكدة من اإلصابات بفيروس كورونا في
العراق حتى  1نيسان /أبريل 2020؛ و 50حالة وفاة ،و 170مريضا تعافوا من الفيروسَّ .
إن ما يقرب من ربع الحاالت توجد في إقليم كردستان العراق،
والباقي في مختلف مناطق العراق .قامت حكومة العراق بفرض حظر التجول وقيود الحركة في العراق حتى  19نيسان/أبريل ،فيما قامت حكومة إقليم كردستان
العراق بتمديد حظر التجول وقيود الحركة حتى  10نيسان /أبريل ،كما أعلنت أن المكاتب الحكومية ستبقى مغلقة حتى  16نيسان /أبريل ،بينما ستظل المطارات
في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان العراق مغلقة حتى  11نيسان /أبريل .قامت الحكومة العراقية بتشكيل لجنة وزارية عليا وطنية للصحة
والسالمة وذلك لتقديم المساعدة على احتواء تفشي فيروس كورونا ،برئاسة رئيس الوزراء وتضم وزراء النفط والمالية والتخطيط والشؤون الخارجية والداخلية
والتعليم العالي والتجارة والصحة والزراعة والعمل والشؤون االجتماعية واالتصاالت والنقل .ومن األعضاء اآلخرين مستشار األمن القومي ،ومدير هيئة
الطيران المدني ،وممثل إقليم كردستان ،ومدير هيئة االتصاالت واإلعالم ،ومدير سلطة الحدود ورئيس شبكة اإلعالم العراقي.
وقد تضاعف عدد الحاالت المؤكدة في العراق خالل األسبوع الماضي ،األمر الذي تربطه منظمة الصحة العالمية في المقام األول بفتح المزيد من المختبرات
في مختلف أنحاء البالد وزيادة توافر الفحوصات الطبية  .من المتوقع استمرار االرتفاع في الحاالت المؤكدة في األيام القادمة .قامت جمعية الهالل األحمر
العراقي بحملة تطهير واسعة النطاق في مختلف أنحاء البالد ،وبذلك تم تعقيم آالف المواقع بما في ذلك األسواق والمحالت التجارية والمناطق السكنية والمستشفيات
والمؤسسات الصحية والسجون والمساجد واألضرحة .تعمل الجهات الفاعلة في إدارة المخيمات مع مركز معلومات النازحين في العراق على نشر المعلومات
المتعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا واالستعداد له عبر الرسائل النصية القصيرة لألسر التي تعيش في المخيمات .إن مركز معلومات النازحين هو مركز اتصال
يوفر معلومات حول المساعدة اإلنسانية في العراق للنازحين والعائدين وطالبي اللجوء والالجئين وأفراد المجتمع المضيف الضعفاء.
يتم إعادة فتح بعض البنوك في كل من إقليم كردستان العراق وباقي مناطق العراق ،في ساعات عمل مخفضة .ومن المتوقع أن يساعد ذلك في تخفيف المشاكل
المبلغ عنها بشأن التحويالت القائمة على النقد لألشخاص في المخيمات ،وكذلك دفع رواتب الموظفين الوطنيين .ويواصل الشركاء رصد سيولة المؤسسات
المالية.

التأثير على العمليات اإلنسانية
تستمر الجهات الفاعلة اإلنسانية في اإلبالغ عن أن حظر التجول والقيود المفروضة على الحركة تعوق إيصال المساعدة في العراق  -بما في ذلك البرامج
اإلنسانية المتعلقة بمنع تفشي فيروس كورونا والتأهب واالستجابة له  -على الرغم من أن التأثير يختلف حسب المحافظة .ال تزال تفرض السلطات الحكومية
المحلية واإلقليمية حظرا للتنقل بين المحافظات ،وكذلك بين محافظات العراق الفدرالي وإقليم كوردستان-العراق .تمكن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
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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اإلنسانية من التفاوض بشأن استثناءات حظر التجول للشركاء في المجال اإلنساني في بعض المحافظات ،ويواصل يدعم قدرة الجهات الفاعلة اإلنسانية على نقل
البضائع والموظفين بحرية حسب الضرورة التشغيلية خالل هذه الفترة من اإلجراءات األمنية المشددة.

مصادر إضافية عن فيروس كورونا
معلومات عامة:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

•

تقارير منظمة الصحة العالمية:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

•

لوحة المعلومات العالمية لتتبع حاالت فيروس كورونا:
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

•

صفحة مصادر االستجابة اإلنسانية حول فيروس كورونا في العراق:
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq/covid-19

•

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت حول تفشي فيروس كورونا والتأهب واالستجابة:
https://interagencystandingcommittee.org/covid-19-outbreak-readiness-and-response

•

رابط خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لفيروس كورونا:
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
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