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كوفيد-١٩
موجز التقرير السنوي

مقدمة

1. تأهب واستجابة البالد

2. التنسيق والتعاون

يف 24 فرباير/شباط 2020، سجل العراق أول حالة كوفيد-19 يف البالد. وجاء 
ذلك بعد أن أعلنت منظمة الصحة العاملية يف 30 يناير/كانون الثا� 2020 أن 

ف�وس كورونا املستجد (SARS-Co- V-2)  هو فاشية تعترب حالة طوارئ 
صحية تث� قلقا دولياً.

وملواجهة هذه الجائحة عملت منظمة الصحة العاملية مع وزارة الصحة والبيئة 
والرشكاء الحتواء الجائحة من خالل إنشاء آلية تنسيق وأنشطة االستجابة 

لتفيش األمراض املعدية، وعملت عىل التأكد من أن االستجابة تتبع 
االسرتاتيجية التي أوصت بها منظمة الصحة العاملية استنادا إىل أربع ركائز: 

الفحص، والعزل، وإدارة الحاالت املبكرة، وتتبع املخالط«.

تشمل مجاالت الدعم الرئيسية ملنظمة الصحة العاملية للعراق يف عام 2020 ما 
ييل:

واالستجابة لكوفيد-19، مع السعي إلبطاء انتقاله داخل العراق، ووقف انتشاره 

إىل البلدان األخرى.

حشدت منظمة الصحة العاملية فرق االستجابة الرسيعة لالستجابة للزيادة 

الكب£ة يف الحاالت وقدمت إرشادات فنية وأدوات وإمدادات للرصد والتحقق 

املختربي. ك¨ قدمت التدريبات وطورت املواد التعليمية لتنفيذ حمالت اإلبالغ 

عن املخاطر واملشاركة املجتمعية التي تستهدف املدارس واألسواق واملساجد 

واألماكن العامة األخرى.

½شياً مع اللوائح الصحية الدولية (اللوائح الصحية الدولية 2005)، شجعت 

منظمة الصحة العاملية الوزارة عىل اعت¨د نهج "الحكومة بأكملها واملجتمع 

بأرسه" الشامل يف االستجابة لجائحة كوفيد-19. وعززت تطوير اسرتاتيجية 

وطنية شاملة لتقليل عدد اإلصابات وإنقاذ املزيد من األرواح وتقليل تأث£ 

كوفيد-19 عىل البالد.

وبالتعاون مع وزارة الصحة، طورت منظمة الصحة العاملية خطة إسرتاتيجية 

للتأهب واالستجابة حددت تداب£ الصحة العامة لتقليل تأث£ الف£وس 

والسيطرة عىل انتشاره. ودعمت الخطة وزارة ومديريات الصحة يف التأهب 

الشؤون اإلنسانية (اوتشا). اىل جانب ذلك، كانت منظمة الصحة العاملية جزءاً 

من اللجنة 55 خالل املراحل األوىل من الجائحة، حيث قدمت املشورة الفنية 

بشأن التداب£ املناسبة التي اتخذتها حكومة العراق للحد من انتشار املرض.

وقامت منظمة الصحة العاملية بتنشيط وتوسيع آليات االستجابة لحاالت 

 Ñالطوارئ، فضال عن خطط التأهب للجائحة، والتي شملت الخطط املشرتكة ب

 Ñالوكاالت مثل خطة التأهب واالستجابة االسرتاتيجية، والوثائق املشرتكة ب

املجموعات، مثل ملحق كوفيد-19 لخطة االستجابة االنسانية 2020، 

والتوجيهات بشأن إنشاء وتشغيل مناطق الحجر الصحي/العزل يف املخي¨ت، 

واسرتاتيجية التخصيص لتخصيص االحتياطي األول لصندوق العراق اإلنسا× 

الذي ركز عىل استجابة كوفيد-19، الخ.

وباإلضافة إىل ذلك، قدمت مجموعة رشكاء الصحة/منظمة الصحة العاملية 

بانتظام التوجيه االسرتاتيجي والفني والتحديثات ألعضاء الفريق القطري 

للشؤون اإلنسانية وفريق التنسيق املشرتك بÑ املجموعات. وتم وضع وثائق 

إرشادية فنية ورسائل هامة أخرى للتنسيق مع املجموعات األخرى.

لض¨ن التنسيق القوي للجهود يف االستجابة، عملت منظمة الصحة العاملية مع 

وزارة الصحة عىل املستوى املركزي، ويف إقليم كردستان لتوف£ الدعم الفني 

وتنسيق الجهود من خالل فرق إدارة الحوادث. وأطلعت منظمة الصحة العاملية 

جميع األطراف ذات الصلة، áا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة واملنظ¨ت غ£ 

 Ñيâالحكومية والسلطات الحكومية والبعثات الدبلوماسية واألساتذة األكاد

وقادة املجتمع والزع¨ء الدينيÑ، عىل حالة كوفيد-19 يف البالد. يف الوقت 

نفسه، قام املوظفون عىل املستويات املحلية بتنسيق الجهود مع مديريات 

الصحة بشأن تداب£ الوقاية من العدوى ومكافحتها، والتدريب عىل إدارة حاالت 

اإلصابة، ومراقبة األمراض، واإلبالغ عن املخاطر.

وبصفتها قائدة مجموعة رشكاء الصحة، لعبت منظمة الصحة العاملية دوراً مه¨ً 

يف قيادة جهود االستجابة لكوفيد-19 يف البالد. ومنذ بداية تفيش املرض، كانت 

منظمة الصحة العاملية عضواً يف خلية العمليات اإلنسانية (HOC)، وهي 

منتدى يضم منسق الشؤون اإلنسانية، وبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق 

(يونامي)، ومركز تنسيق املنظ¨ت غ£ الحكومية ألجل العراق، ومدراء منظ¨ت 

ووكاالت األمم املتحدة واملنظ¨ت غ£ الحكومية، ومكتب األمم املتحدة لتنسيق 

اجÅيل عدد حاالت اإلصابة 

املسجلة بكوفيد-19 

13,000
عدد الوفيات املبلغ عنها عدد حاالت الشفاء املبلغ عنها

عدد الحاالت النشطةاجÅيل العينات التي تم فحصها                      

مليون



3. املراقبة النشطة وتتبع املخالط«

4. اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية

ومّكن نظام املراقبة التابع للوزارة إدارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العاملية 

من إنشاء لوحات معلومات ديناميكية للتنبؤ باالتجاه الوباé لكوفيد-19 

لتوجيه عملية صنع القرار بشأن جهود التخفيف واالستجابة.

وأنشأت منظمة الصحة العاملية رابطا فريداً لإلبالغ من خالل نظام شبكة اإلنذار 

املبكر واالستجابة لإلبالغ عن حاالت اإلصابة املشتبه فيها بكوفيد-19 يف مناطق 

االستجابة اإلنسانية. وقد مّكن اإلبالغ من الكشف عن حاالت اإلصابة يف 

مخي¨ت النازحÑ والالجئÑ ومواقع العائدين والتحقق منها ومكافحتها يف 

الوقت املناسب. وتم رصد اج¨يل 650 تنبيه عرب نظام شبكة اإلنذار املبكر 

واالستجابة يف عام 2020، من بينها 630 حالة إصابة مشتبه بها، و25 حالة 

مؤكدة يف املختربات مع انتشار كوفيد-19.

دعمت منظمة الصحة العاملية وزارة الصحة ومديريات الصحة لتعزيز املراقبة 

يف جميع األماكن áا فيها عدد من املستشفيات املختارة، ونقاط الدخول، 

ومخي¨ت النازحÑ داخلياً، من خالل توف£ تعريفات موحدة للحاالت، وñاذج 

اإلبالغ، وñاذج الجداول، وñاذج اإلبالغ اإللكرتو×، واملبادئ التوجيهية املحدثة 

والربوتوكوالت والتدريب.

وقدمت منظمة الصحة العاملية مبادئ توجيهية بشأن الحجر الصحي والتحقق 

املختربي واللوازم لتأكيد الحاالت املشتبه فيها لعزلها ومعالجتها. ودعمت 

 ،Ñمنظمة الصحة العاملية أيضا جهود املراقبة من خالل مبادرات تتبع املخالط

ومبادرات املراقبة املجتمعية التي هدفت إىل عزل كل حالة وفحصها ومعالجتها 

وتتبع كل مخالط. وقد حّسنت هذه املبادرات عملية الرصد والتحقق 

واالستجابة لجائحة كوفيد-19 حتى الوقت الذي ارتفعت فيه معدالت انتشار 

العدوى بشكل كب£ بعد احتفاالت عيد الفطر يف مايو/أيار.

½كنت منظمة الصحة العاملية والوزارة من الوصول 

إىل أكó من 150,000شخص من خالل توزيع أكó من 

مليون من مختلف املعلومات واملواد التعليمية ومواد 

االتصاالت، والرسائل الج¨عية.

تم تشكيل خلية أزمة إعالمية تضم منظمة 

الصحة العاملية، ومركز التنسيق و30 وسيلة 

إعالمية لتثقيف وتوعية املجتمع بشأن 

كوفيد-19 ومنع انتشار املرض، لض¨ن 

 Ñجميع الرشكاء املشارك Ñتنسيق الرسائل ب

يف االستجابة ومكافحة املعلومات الخاطئة. 

تم استخدام القنوات التقليدية ووسائل 

التواصل االجت¨عي áا فيها واتساب، فايرب، 

فيسبوك، تويرت، وانستغرام للوصول إىل 

املجتمعات.

تم الوصول إىل أكÈ من 10 مالي« شخص يف 

مختلف املناطق املكتظة بالسكان واملترضرة 

من كوفيد-19 يف بغداد وميسان والبرصة 

وكربالء والنجف وأربيل والسلي¨نية ودهوك 

وأربيل واملوصل ونرش رسائل لتعزيز الصحة 

ونرش التوعية للحد من انتشار كوفيد-19.

تم انتاج 17 رشيط فيديو تعليمي وبثها يف 30 

قناة فضائية عراقية عىل مستوى البالد لض¨ن 

التواصل الفعال حول مخاطر كوفيد-19 

والوقاية منه، ك¨ تم نرش وتوزيع مئات آالف 

املواد التعليمية ونرش وتوزيع مئات اآلالف من 

املواد التثقيفية والتعليمية واالتصاالت التي 

تحمل املعلومات باللغات العربية واإلنجليزية 

والكردية يف مختلف املجتمعات يف أنحاء البالد.

وشملت هذه املناطق وزارة الصحة، 

واملستشفيات واملطارات، وغ£ها.

استخدم أكó من 2500 متطوع يف مواقع 

مختلفة أكشاك، وشاشات محمولة، وعيادات 

متنقلة لعرض أرشطة فيديو تعليمية وبث 

الرسائل الصوتية بشأن مختلف التداب£ 

الوقائية. ك¨ قاموا بتوزيع أقنعة الوجه 

ومطهرات اليدين والنرشات التوعوية وأبلغوا 

الجمهور بأهمية ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ 

عىل التباعد االجت¨عي وغسل اليدين.

وتم إجراء 75 مقابلة إعالمية يف جميع أنحاء البالد 

لزيادة الوعي العام. ك¨ بثت قنوات التواصل 

االجت¨عي التابعة ملنظمة الصحة العاملية عىل نطاق 

واسع أكó من 900 تغريدة تحمل رسائل رئيسية 

تتعلق بالوقاية.

نرشت منظمة الصحة العاملية 25 بياناً صحفياً توضح 

فيه الدعم الذي قدمته املنظمة ووزعته عىل وسائل 

اإلعالم، ومن خالل القاûة الربيدية لبعثة األمم املتحدة 

لتقديم املساعدة ألجل العراق، ونرشته عىل موقعها 

الرسمي.

 



5. التجمعات الحاشدة

6. التوجيه الفني والتدريب

7. الفحوص والتحقق

8. توف� األجهزة واملستلزمات الطبية

البارزين يف النجف وكربالء. وتم إلغاء صالة الجمعة بعد اجت¨عات بÑ وزير 

الصحة ورجال الدين. وخالل شهر رمضان، تم إغالق املساجد، ومنع التجمعات 

العامة. ويف إقليم كردستان، تم حظر التجمعات العامة باستثناء صالة الجمعة 

(مع اتخاذ احتياطات إضافية)، وتم حظر جميع التجمعات الرمضانية وجميع 

التجمعات األخرى حتى 31 يوليو/½وز 2020.

عملت منظمة الصحة العاملية مع الوزارة لوقف التجمعات الدينية الحاشدة أو 

الحد منها. ومن بÑ هذه التجمعات زيارة مرقد موىس الكاظم يف بغداد (21 

مارس/آذار 2020) 

وتم إلغاء تجمع كان مقرراً يف منتصف شعبان املوافق 8 أبريل/نيسان 2020 

بعد اجت¨عات بÑ ممثل منظمة الصحة العاملية وعدد من رجال الدين 

من 120 ألف شخص.

وتم توف£ 80,000 فحص لتفاعل البوليم£از املتسلسل (PCR)، و93,000 إنزيم 

مختربي، و78,850 مجموعة استخراج وتفاعل، و120,000 مسحة ووسائط ناقلة 

إىل وزارة الصحة عىل املستوى الوطني وإىل كردستان عىل املستوى اإلقليمي.

وتم إنتاج 85,415 من الوسائط الناقلة للف£وس، و77,999 مسحة بالتعاون مع 

جامعة البرصة وزعت عىل 13 دائرة من دوائر الصحة..

يف خطوة استباقية تحسباً لتزايد عدد حاالت اإلصابة، عملت منظمة الصحة 

العاملية مع دوائر الصحة لتحديد ثالثة من مختربات الصحة العامة كمرافق 

فحص - يف بغداد وأربيل والسلي¨نية.

وبحلول نهاية ديسمرب/كانون األول، قدمت املنظمة أكó من 65,800 مجموعة 

اختبار إىل وزارة الصحة العراقية ووزارة الصحة يف إقليم كردستان لض¨ن إجراء 

 óفحوصات رسيعة للكشف عن كوفيد-19. ونتج عن ذلك إجراء فحوصات ألك

املستشفيات األخرى، مثل 53 وحدة مراقبة للمرىض يف وحدات العناية املركزة، 

وثالثة أجهزة تهوية لوحدات العناية املركزة، و362 مكثفاً لألكسجÑ، وجهازين 

لتخطيط القلب، وجهاز مزيل رجفان واحد، وجهازي شفط، وسيارات إسعاف، 

وحوامل محاليل وريدية، وأرسّة لوحدات العناية املركزة، ملختلف املرافق 

الصحية يف جميع أنحاء البالد.

عملت منظمة الصحة العاملية مع الوزارة للحفاظ عىل اإلمدادات األساسية 

للعاملÑ يف الخطوط األمامية املستجيبÑ لحاالت كوفيد-19 من خالل توف£ 

اآلالف من معدات الح¨ية الشخصية áا يف ذلك:

368,000 ألف قناع جراحي، و45,400 قناع تنفس من نوع N95، وأكó من 1.2 

مليون قفاز، و40000 عباءة طبية، و32000 نظارة واقية، و101,200 واقي 

للوجه. ك¨ تم رشاء وتسليم املئات من املستلزمات الطبية ومستلزمات 

الصحة العاملية جامعة البرصة مالياً لتصنيع ñوذجÑ لغرف عزل املرىض تقدم 

إىل مديرية صحة البرصة لصالح وحدات العناية املركزة. ك¨ قدمت سيارات 

إسعاف للمساعدة يف نقل املرىض إىل مواقع العالج.

قدمت منظمة الصحة العاملية 105 أرسة لوحدات العناية املركزة يف 

املستشفيات، وأرسّة مستشفيات، وخزائن بجانب األرسة، و 28 حوامل متحركة 

للمحاليل الوريدية. 

واشرتت منظمة الصحة العاملية عرشة كرفانات وسلمتها إىل دائرة صحة كركوك 

لتعزيز االستجابة للجائحة وتسهيل فحص الحاالت الطارئة والفحوص املخربية. 

وتشمل مستشفيات اإلحالة املستفيدة: مستشفى الحي الصناعي، وووحدة عزل 

كوبا×، ومستشفى داقوق، والتي استلم كل منها كرفاناً واحداً، باإلضافة إىل 

مستشفى الحويجة التي استملت كرفانÑ، ومستشفى الجمهوري، التي استملت 

كرفاناً واحداً، ومستشفى آزادي، التي استلمت أربعة كرفانات. ودعمت منظمة 

بعثة خرباء منظمة الصحة العاملية، 9-12 مارس/آذار 2020:

قادت منظمة الصحة العاملية عملية تقييم مشرتكة بÑ الوكاالت يف الفرتة 

من 9 إىل 12 مارس/آذار 2020 إلجراء تقييم رسيع للعنارص األساسية الستجابة 

الحكومة، وتقديم التوجيه الفني حسب الحاجة، ورفع مستوى االستعداد 

التشغييل واالستجابة لجائحة كوفيد-19. وقام الفريق أيضاً بتقييم القدرة 

الوطنية عىل اكتشاف املرض والتحقق منه وإدارة الحاالت يف املجاالت التالية، 

وقدم توصياته بشأنها:

•  القيادة والحوكمة

•  نقاط الدخول

•  التجمعات الحاشدة

•  الرصد وإدارة البيانات

•  اكتشاف املخالطÑ وتتبعهم

•  الوقاية والسيطرة

•  إدارة الحاالت

•  املختربات

•  اإلبالغ عن املخاطر

•  الخدمات اللوجستية واإلمدادات

التدريب
استفاد ست¨ئة وخمسة عرش (615) عامالً يف مجال الرعاية الصحية 

من جميع املحافظات من التدريب املبارش يف إقليم كردستان. 
باإلضافة إىل ذلك، قدمت منظمة الصحة العاملية التوجيه والتدريب 
للعاملÑ يف مجال الرعاية الصحية بشأن املراقبة القياسية والتحقق 

والوقاية من العدوى وأنشطة إدارة الحاالت. وتم تزويد وزارة 
الصحة áواد تدريبية لتوزيعها عىل املحافظات األخرى.

تم تدريب 8 متخصصÑ وفنيÑ يف مختربين يف البرصة واملثنى 
وميسان وذي قار.

قُدمت التدريبات للعديد من املوظفÑ املحليÑ يف اإلدارات ذات 
الصلة يف وزارة الصحة والبيئة. وقدمت منظمة الصحة العاملية 

جلسات توجيهية حول الوقاية من كوفيد-19 للسللطات يف بغداد 
والبرصة والسلي¨نية وأربيل والنجف.

ك¨ دعمت منظمة الصحة العاملية التدريب عىل الوقاية من 
العدوى ومكافحتها وإدارة الحاالت يف جميع املحافظات. وقدمت 

الفرق الفنية التابعة ملنظمة الصحة العاملية إرشادات فنية إىل وزارة 
الصحة ودوائرها.

•

•

•

•



EUROPEAN UNION
CIVIL PROTECTION

AND HUMANITARIAN AID

FRANCE

9- إدارة الحاالت

املستشفيات األخرى، مثل 53 وحدة مراقبة للمرىض يف وحدات العناية املركزة، 

وثالثة أجهزة تهوية لوحدات العناية املركزة، و362 مكثفاً لألكسجÑ، وجهازين 

لتخطيط القلب، وجهاز مزيل رجفان واحد، وجهازي شفط، وسيارات إسعاف، 

وحوامل محاليل وريدية، وأرسّة لوحدات العناية املركزة، ملختلف املرافق 

الصحية يف جميع أنحاء البالد.

عملت منظمة الصحة العاملية مع الوزارة للحفاظ عىل اإلمدادات األساسية 

للعاملÑ يف الخطوط األمامية املستجيبÑ لحاالت كوفيد-19 من خالل توف£ 

اآلالف من معدات الح¨ية الشخصية áا يف ذلك:

368,000 ألف قناع جراحي، و45,400 قناع تنفس من نوع N95، وأكó من 1.2 

مليون قفاز، و40000 عباءة طبية، و32000 نظارة واقية، و101,200 واقي 

للوجه. ك¨ تم رشاء وتسليم املئات من املستلزمات الطبية ومستلزمات 

الصحة العاملية جامعة البرصة مالياً لتصنيع ñوذجÑ لغرف عزل املرىض تقدم 

إىل مديرية صحة البرصة لصالح وحدات العناية املركزة. ك¨ قدمت سيارات 

إسعاف للمساعدة يف نقل املرىض إىل مواقع العالج.

قدمت منظمة الصحة العاملية 105 أرسة لوحدات العناية املركزة يف 

املستشفيات، وأرسّة مستشفيات، وخزائن بجانب األرسة، و 28 حوامل متحركة 

للمحاليل الوريدية. 

واشرتت منظمة الصحة العاملية عرشة كرفانات وسلمتها إىل دائرة صحة كركوك 

لتعزيز االستجابة للجائحة وتسهيل فحص الحاالت الطارئة والفحوص املخربية. 

وتشمل مستشفيات اإلحالة املستفيدة: مستشفى الحي الصناعي، وووحدة عزل 

كوبا×، ومستشفى داقوق، والتي استلم كل منها كرفاناً واحداً، باإلضافة إىل 

مستشفى الحويجة التي استملت كرفانÑ، ومستشفى الجمهوري، التي استملت 

كرفاناً واحداً، ومستشفى آزادي، التي استلمت أربعة كرفانات. ودعمت منظمة 

السعي للحصول عىل ½ويل إضايف لدعم حملة التطعيم من خالل حمالت 

اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية ومن خالل التقييم املناسب 

واملراقبة امليدانية يف الوقت املناسب.

توف£ مواد توعية عامة تسلط الضوء عىل أهمية برنامج التطعيم ضد ف£وس 

كوفيد -19 ومعالجة مسألة الرتدد يف أخذ اللقاح.

الحصول عىل التمويل لض¨ن استمرارية الربامج الصحية املنتظمة وتطوير 

النظم الصحية.

مولت منظمة الصحة العاملية مرشوعÑ مبتكرين يف جامعة البرصة لصناعة 

ñاذج غرف عزل مرىض يف البرصة

دعمت منظمة الصحة العاملية تجديد مستشفى هيفي دهوك وتجديد 

إحدى وحدات العناية املركزة يف مستشفى األطفال

املتطلبات واالحتياجات:

ض¨ن توف£ إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عرب مبادرة كوفاكس 

واالتفاقيات الثنائية لض¨ن الحصول عىل مناعة كافية بÑ نسبة كب£ة من 

السكان املؤهلÑ للقاح يف أقرب وقت ممكن.

االستمرار يف اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية لزيادة اإلقبال عىل 

اللقاح.

نشكر رشكاء منظمة الصحة العاملية يف العراق عىل مساهÅتهم السخية يف االستجابة لجائحة كوفيد-19 يف 

العراق، وهم:

••

•

•

•

•

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

د. أحمد زوي=
ممثل منظمة الصحة العاملية 

ورئيس بعثتها يف العراق
zouitena@who.int

بولÑ لويس أجيلو
رئيسة فريق االتصال
ajellopa@who.int

أجيال سلطا×
مسؤول اتصاالت أول
sultanya@who.int

براء شبع
مسؤولة اتصاالت

shabab@who.int


