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 عدد الفحوص عدد الحاالت النشطة عدد الحاالت المؤكدة عدد حاالت الشفاء   عدد الوفیات
 
 

 
 
 

   
 
 

10,970,128 65,711 1,254,643 1,172,227 16,705  

 
 
  

    
   

 
 

  
             

 
 

 

                                    

املكتب القطري ملنظمة الصحة العاملية 

يف العراق  

    مرض ف�وس كورونا     

  (كوفيد-19)

  تقرير الحالة األسبوعي (األسبوع 23)

          7-13 يونيو/حزيران 2021

مالحظة: مصدر البيانات الواردة يف تقرير الحالة هذا (فرتة إبالغ من 7-13 يونيو/حزيران 

2021)  هو نظام اإلبالغ اليومي لوزارة الصحة. 

النقاط الرئيسية

يف األسبوع 23، أبلغت وزارة الصحة عن 29,651 حالة جديدة من   .1
كوفيد-19 �عدل 72 حالة لكل 100,000 من السكان. وبلغ عدد الوفيات 

الجديدة املتصلة باملرض املبلغ عنها هذا األسبوع 167 حالة، ما يش� إىل 
معدل وفيات %0.6. 

حتى تاريخ 13 يونيو/حزيران 2021، تم اعطاء اج¥يل *703,820 جرعة   .2
لقاح يف أنحاء العراق، ما يعني أن 3.05% من السكان املستهدفª حصلوا 

عىل الجرعة األوىل من لقاح كوفيد-19.

كشفت بيانات التطعيم أنه تم حتى اآلن إعطاء 357,292 جرعة من لقاح   .3
اسرتازينكا، و 196,627 جرعة من لقاح فايزر، و149,901 جرعة من لقاح 

سينوفارم املعتمد يف بلدان أخرى. 

سجل أعىل عدد من حاالت اإلصابة يف األسبوع 23 يف املحافظات الجنوبية   .4
وهي الديوانية وذي قار وواسط وميسان حيث بلغت نسبة اإلصابات 

24.9%، 24.6%، 23.7% و20.5% عىل التوايل.

ال تزال العدوى املجتمعية منترشة بشكل كب� يف جميع أنحاء البالد مع   .5
احت¥ل تفاقمها.

6.  قدمت منظمة الصحة العاملية يف العراق الدعم ملديرية صحة نينوى من 
خالل توف� شحنة من 13 منصة من االمدادات والتكنولوجيات الصحية 
املنقذة للحياة الرضورية ملعالجة حاالت اإلصابة الشديدة بكوفيد-19. 
ومول الشحنة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومكتب األمم املتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ودولة وشعب الكويت.



 

 

 

                
                         

الحالة الوبائية للمرض يف األسبوع 23، (7-13 يونيو/حزيران 2021)  .1
بلغ عدد حاالت اإلصابة املؤكدة بكوفيد-19 املبلغ عنها هذا األسبوع 29,651 ، م� �ثل زيادة قدرها 1741 حالة مقارنة باألسبوع   -

22

الشكل 1:  املنحنى الوبا¬ للمرض يف العراق خالل األسبوع 23، 2021

الشكل 2:  املنحنى الوبا¬ للمرض يف العراق باألشهر 2021-2020

ص ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



الشكل 3: فحوص RT-PCR يف العراق حسب األسبوع لكل مليون - األسبوع 23، 2021

الشكل4: معدل اإليجابية لكوفيد-19 حسب األسابيع يف العراق - األسبوع 23، 2021

ص ٣

بلغ إج�يل عدد فحوص RT-PCR التي أجريت خالل األسبوع (23) 290,795 فحصاً، بزيادة Áقدار 15,073 فحصاً، ما �ثل 7060   -
فحصاً لكل مليون من السكان.

بقي معدل اإليجابية يف األسبوع 23 عند نسبة 10% واملحافظات التي سجلت أعىل معدل إيجابية لهذا األسبوع هي   -
 الديوانية بنسبة 24.9٪ وذي قار بنسبة 24.6٪ ، يف حÍ ُسّجلت أدÊ نسبة يف أربيل بنسبة 2.3٪ واألنبار بنسبة ٪3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



  
   

2. املؤرشات الوبائية لألسبوع 23:

خالل األسبوع 23، انترشت العدوى املجتمعية بشكل كبÓ يف العراق وفقاً لثالثة مؤرشات وبائية رئيسية هي مؤرشات اإلصابات 
والوفيات ومعدل اإليجابية. وسجلت املستويات األعىل يف بغداد والبرصة، في� سجلت املستويات األدÊ يف نينوى واألنبار. 

ص ٤ 

الشكل5: توزيع حاالت الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 حسب األسبوع - األسبوع 23، 2021

انخفضت الوفيات املرتبطة بكوفيد-19 التي تم اإلبالغ عنها هذا األسبوع Áقدار 20 حالة وفاة لتهبط إىل 167 حالة، وهو ما �ثل   -
معدل وفيات بنسبة 0.6٪ ، وهي النسبة التي ال تختلف كثÓاً عن معدل الوفيات الذي تم اإلبالغ عنه يف األسابيع السابقة.

 

بلغ متوسط عدد املرىض الذين تم إدخالهم إىل املستشفيات يف األسبوع (23) 1768 مريضاً يومياً مع معدل اماتة يف املستشفيات بلغ   -
1.3%. بقي معدل املرىض املعالجÍ يف وحدة العناية املركزة لهذا األسبوع عند 19% أي دون تغيÓ كبÓ مقارنة باألسابيع املاضية.

الفئات العمرية األكç ترضراً هذا األسبوع ظلت عىل حالها، وهي الفئة العمرية األعىل من 15-45 سنة، والفئة العمرية األعىل من   -
45-65 سنة، Áعدل 57% و29% عىل التوايل. أما بالنسبة للوفيات، فقد سجلت أعىل نسبة وفيات بÍ الفئات العمرية (األعىل من 

45-65 سنة) و(األعىل من 65 سنة) Áعدل 38% و51% عىل التوايل.  

ويشÓ التوزيع الجنساê إىل معدل حاالت إصابة 58% ومعدل وفيات 62% بÍ الذكور.   -



ص ٥

الشكل 6: العدوى املجتمعية بكوفيد-19 يف العراق يف األسبوع 23، 2021

3. تأهب واستجابة منظمة الصحة العاملية:

حملة التطعيم ضد كوفيد-19:  أ - 

حتى تاريخ 13 يونيو/حزيران 2021، تم إعطاء ما مجموعه *703,820 جرعة لقاح يف جميع أنحاء البالد م� يشÓ إىل أن 3.05٪ من   -
السكان املستهدفÍ يف العراق قد تلقوا حتى اآلن جرعة واحدة عىل األقل من لقاح كوفيد-19. ومن إج�يل عدد الحاصلÍ عىل اللقاح، 

.Í209,296 شخصاً تحصيناً كامالً بكلتا الجرعت Íتلقى 449,524  شخصاً الجرعة األوىل من اللقاح، في� تم تحص

يف األسبوع 23، كشفت إحصاءات إدارة اللقاح أن 320,657 (67٪) من الذكور تلقوا الجرعة األوىل من اللقاح مقابل 155,633 (33٪) من   -
اإلناث، بين� تلقى 131,948 (64٪) من الذكور الجرعة الثانية مقابل 74,952 (36٪) من اإلناث. وقد لوحظ اقبال منخفض بÍ النساء 

عىل اللقاح مقابل الرجال، وقد يكون ذلك مرتبطاً Áيل اإلناث إىل البقاء يف املنزل لرعاية أرسهن باإلضافة إىل الشائعات حول اآلثار الجانبية 
للقاح.

يشÓ تحليل بيانات بدء التطعيم إىل أن 212,178 (42٪) من املجموعات ذات األولوية التي تم تلقيحها تزيد أع�رهم عن 50 عاماً، تليها    -
296,497 (58٪) من الفئة العمرية 18-50 عاماً. 

تشمل املحافظات التي تضم أكرب عدد من األشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة األوىل بغداد - الكرخ مع 93,826 (4.5٪) تليها   -
النجف (3.4٪)، الديوانية (2.7٪)، كربالء (٪2.6)، البرصة (٪2.5)، وكركوك (2.4٪). من ناحية أخرى، ُسجل أقل عدد من األشخاص الذين 

تم تطعيمهم خالل األسبوع 23  يف ميسان Áعدل (0.8٪)، والسلي�نية (1.0٪)  وكل من نينوى وواسط (1.3٪) لكل منه�.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ص ٦

 
 
 

 

 

 

 

 

 

مالحظة: وفقاً إلحصاءات وزارة الصحة هذا األسبوع، بلغ إج�يل عدد الجرعات املقدمة للسكان يف العراق 703,820* جرعة. و�ثل هذا الرقم عدد 

الجرعات الذي تبلغ عنه يومياً دوائر الصحة يف جميع املحافظات. ولكن، تجدر اإلشارة إىل أن التقارير املتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق 

عادة بضعة أيام حتى يتم االنتهاء من إعدادها، ما يفرس االختالف يف األرقام بÍ اإلحصائيات داخل لوحة املعلومات التفاعلية ملنظمة الصحة العاملية 

واألرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.

الشكل 7: إج�يل التلقيح اليومي ضد كوفيد-19، األسبوع 23، 2021

الشكل 8: التطعيم بحسب نوع اللقاح، العراق، األسبوع 23، 2023



 
ص ٧

الصورة 1: مستشار الطوارئ يف منظمة الصحة العاملية الدكتور غاري 
كونيويش (�Í) يلتقي مسؤويل الصحة يف السلي�نية بإقليم 

كردستان ملناقشة اجراءات احتواء كوفيد-19. 
األسبوع 23_ منظمة الصحة العاملية يف العراق

صورة 2: فريق املستودعات التابع ملكتب منظمة الصحة العاملية يف العراق 

يقوم بإعداد شحنة من اإلمدادات والتكنولوجيات الطبية إلرسالها 

ملديرية الصحة يف نينوى. 

األسبوع 23_ منظمة الصحة العاملية يف العراق

تنسيق أنشطة كوفيد-19 مع السلطات الصحية املحلية:   ب - 

فوض املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية مستشار   -
الطوارئ الدكتور غاري جريج كونيويش للعمل يف العراق 

لدعم السلطات الصحية يف محافظة السلي�نية بإقليم 
كردستان العراق، لتقييم مدى كفاية تدابÓ إدارة املرىض 

بكوفيد-19 داخل املستشفيات. زار الدكتور كونيويش 
العديد من املرافق الصحية يف املحافظة Áا يف ذلك 

مستشفى الشهيد آسو لعالج حاالت اإلصابة بكوفيد-19، 
وأجنحة وحدة العناية املركزة يف املستشفى، وكذلك 
مستشفى الشهيد هيمن ملعالجة حاالت كوفيد19- 

والذي يضم 120 رسيراً، والعيادة التابعة له التي تعمل 
عىل مدار الساعة طوال األسبوع لعالج حاالت كوفيد-19، 

وأجنحة وحدة العناية املركزة التي تم إنشاؤها حديثا 
والتي من املقرر افتتاحها يف نهاية يونيو/حزيران من هذا 

العام.   

دعمت منظمة الصحة العاملية يف العراق مديرية الصحة   -
يف نينوى بشحنة من 13 منصة من اللوازم واملعدات 

الطبية الطارئة الالزمة لوحدة عزل املصابÍ بكوفيد-19 
يف مستشفى الشفاء املخصصة لعالج حاالت اإلصابة 

الشديدة بهذا املرض من سكان محافظة نينوى Áا يف 
ذلك النازحÍ والعائدين. وشملت الشحنة أيضا معدات 
ولوازم طبية منقذة للحياة ملستشفى الخنساء والقدس 

للرعاية الصحية األولية يف املحافظة. ومول الشحنة 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ومكتب األمم املتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ودولة وشعب الكويت.  

اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية  ت - 

إدارة الخرافات واملعلومات الخاطئة: أنشأ مقر   (1
منظمة الصحة العاملية مركزا إلدارة املعلومات 
�كن الوصول إليه من خالل التفاصيل الواردة 
يف املربع اإلعالê أدناه: (ملزيد من املعلومات 

حول الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة 
 ،ªالعاملية للعمل وكيف تصبح أحد املوقع

انقر هنا) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املؤÐر االفرتايض الثالث بشأن "الوبائيات املعلوماتية"

االستجابة للوبائيات املعلوماتية
دعوة إىل العمل

كن من املوقعª عىل الدعوة إىل العمل

أثرت وفرة املعلومات، Áا يف ذلك املعلومات 
املغلوطة واملضللة، بشكل كبÓ عىل مجتمعاتنا، 

وال تزال تشكل تهديداً عىل صحتنا ورفاهيتنا.

انضم إىل منظمة الصحة العاملية ورشكائها يف التعهد 
بتحمل املسؤولية عن إدارة الوبائيات املعلوماتية.

وقع دعوتنا إىل العمل إلظهار دعمك.

يرجى قراءة الدعوة إىل العمل والتوقيع عليها هنا:

http://bit.ly/WHOmanifesto

#societyvsinfodemic

https://www.who.int/news/item/11-12-2020-call-for-action-managing-the-infodemic


 ص ٨ 

املتطلبات واالحتياجات العاجلة  .4

ض�ن توفÓ فحوص RT-PCR عالية الجودة وبكميات وفÓة للمساعدة يف تحديد الوضع الفعيل للمرض يف البالد.    -

إعادة تقييم مرافق الرعاية الصحية لسد الثغرات املتعلقة باملعدات وأداء العاملÍ يف مجال الرعاية الصحية والتي تعترب رضورية   -
لتحسÍ تقديم خدمات الرعاية الصحية املتخصصة.

ض�ن توفÓ إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عرب مبادرة كوفاكس واالتفاقيات الثنائية لض�ن الحصول عىل مناعة كافية بÍ نسبة   -
كبÓة من السكان املؤهلÍ ألخذ اللقاح يف أقرب وقت ممكن.

ض�ن تزويد الجمهور Áعلومات يومية عن اللقاحات ومواقع التطعيم املتوفرة من خالل قنوات اإلعالم املحيل الرسمية لتسهيل   -
عملية التلقيح يف البالد.

مواصلة حمالت اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية لزيادة اإلقبال عىل اللقاح.  -

البحث عن /ويل إضايف لدعم حملة التطعيم من خالل حمالت اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية ومن خالل التقييم املناسب   -
واملراقبة امليدانية يف الوقت املناسب.  

التحديات  .5

الخطر املحتمل لوصول ساللة دلتا املتحورة من كوفيد-19 م� يتطلب املزيد من اليقظة.  -

الرتدد املتواصل يف أخذ لقاح اسرتازينكا بشكل خاص بÍ أفراد املجتمع يؤثر عىل جهود برنامج التطعيم.  -

القيود املفروضة عىل التمويل الالزم الستدامة التدخالت بشأن كوفيد-19 ودعمها Áا يف ذلك حمالت اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة   -
املجتمعية.  

التوصيات  .6

تكثيف التوعية واملشاركة املجتمعية لتشجيع السكان عىل االلتزام بتدابÓ الصحة العامة وأخذ لقاح كوفيد-19 واإلقبال عليه.  -

مواصلة تعزيز حمالت اإلبالغ عن املخاطر والتعبئة االجت�عية واالنخراط اإلعالمي لتشجيع الناس عىل مواصلة ارتداء الك�مات   -
وااللتزام بإرشادات الوقاية من كوفيد-19.  

اإلدارة السليمة والكشف عن ساللة دلتا من كوفيد-19 من خالل املراقبة الصارمة للحدود وتتبع املخالطÍ بعناية.   -

إنشاء خطوط ساخنة للمرىض الخاضعÍ للعزل املنزيل، باإلضافة إىل اإلبالغ عن مواقع التطعيم وأنواع اللقاحات املتاحة قدر اإلمكان.   -

التعلم الصحي عرب االنرتنت: وسعت منظمة   (2
الصحة العاملية نطاق الوصول إىل التعلم 

عرب اإلنرتنت من خالل إنشاء منصة تعليمية 
مفتوحة حول كوفيد-19 وحاالت الطوارئ 

الصحية األخرى. 

ونرشت املنصة التي تم إنشاؤها يف   
يونيو/حزيران 2017 أول وحداتها التعليمية 

حول كوفيد-19 يف 28 يناير/كانون 
الثاê 2020؛ يرجى زيارة املوقع عىل 

.OpenWHO.org

تدريب يف الوقت الفعيل
حول كوفيد-19

وحدات تعليمية مجانية عرب االنرتنت تقدمها 
منظمة الصحة العاملية

مقدمة إىل 
كوفيد-19

معدات 
الح¥ية

مواضيع نظافة اليدين
الوقاية األخرى

قدرات
 البلدان

املرافق 
العالجية

أداة البيانات 
امليدانية

التجمعات 
الج¥ه�ية

الصحة 
والسالمة

الرعاية 
الرسيرية

الوقاية من 
العدوى 
ومكافحتها

https://openwho.org/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

sultanya@who.int :êمسؤولة اتصاالت يف منظمة الصحة العاملية، هاتف: 9647740892878 +، بريد إلكرتو ،êالسيدة أجيال سلطا  .1

 sabaratnamv@who.int :êساباراتنام، مسؤول فني، الصحة العامة، هاتف: 9647729877244 +، بريد إلكرتو Cد. في  .2

 ajellopa@who.int :êأجيلو، مسؤولة اتصال يف منظمة الصحة العاملية، رقم الجوال: 96477729877288+، الربيد اإللكرتو Íالسيدة بول  .3

نشكر رشكاء منظمة الصحة العاملية يف العراق عىل مساه¥تهم السخية يف االستجابة لجائحة كوفيد-19 يف العراق، وهم:

ص ٩

إجراء املزيد من الفحوص، وتتبع املخالطÍ، واملراقبة النشطة التي تعترب رضورية للكشف عن الحاالت املخفية والسالالت   -
الجديدة وغÓها من املشكالت الصحية مثل فطر الغشاء املخاطي (الفطر األسود) وغÓها من حاالت االعتالل املشرتك. وتعد 

هذه كذلك فرصة للسلطات الصحية والرشكاء الداعمÍ إلعادة تقييم ملف املناعة، وهيكل املوارد الوبائية، ومحاولة سد 
الثغرات. 

ض�ن االستعداد املناسب لالستجابة لعودة ارتفاع عدد الحاالت واملتوقع يف شهر اكتوبر/ترشين األول من هذا العام.   -

تنسيق إجراء دراسة مشرتكة مع املؤسسات األكاد�ية بهدف تحديد الصورة املناعية لدى السكان واملساعدة يف إبراز مدى فعالية   -
اللقاح وسلسلة التربيد وأداء مقدمي اللقاح.
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دعت مجموعة الصحة العاملية مجموعة الصحة العراقية للمشاركة يف تقرير إخباري لتسليط الضوء عىل أفضل امل�رسات/الدروس   -
املستفادة و/أو الثغرات/االحتياجات التشغيلية يف إطار تدخالت االستجابة لكوفيدـ-19 يف البالد. والغرض من هذا الطلب هو 
تسليط الضوء عىل كيفية مساهمة الرشكاء عىل الصعيدين دون الوطني والوطني يف استجابة كوفيد-19 يف العراق، وكيف أن 

جهود التنسيق التي تبذلها مجموعة الصحة العراقية حاسمة للتنفيذ الناجح السرتاتيجية مت�سكة عرب الرشكاء. 

وتم اختيار منظمة غÓ حكومية دولية وأخرى محلية (الهيئة الطبية الدولية/ ومنظمة أطباء مساعدون للنشاطات الطبية) إلجراء   -
مقابالت معها حول مساه�تها يف التطعيم بلقاح كوفيد-19 وتقديم الخدمات الصحية يف منطقة الحجر الصحي/العزل يف مخيم 

للنازحÍ داخليا.

بدء العمل يف منطقة الحجر/العزل التي مولها مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف مخيم النازحÍ يف العامرية   -
بالفلوجة حيث بارش يف استقبال املرىض من 6 يونيو/حزيران عىل الرغم من بعض املشاكل مثل االتفاق عىل توفÓ الوقود 

ملنطقة الحجر/العزل بأكملها، وتوفÓ الغذاء للمرىض يف املوقع، وتعيÍ موظفÍ إداريÍ. ويعمل الرشكاء ذوو العالقة معا لحل 
هذه القضايا.

ال تزال املناقشات جارية يف اجت�عات مجموعة تنسيق عمل مجموعات الصحة يف السلي�نية وتنسيق وإدارة املخي�ت بشأن   -
ما إذا كان ينبغي الرشوع يف املرحلة الثانية من تفعيل منطقة الحجر/العزل األكرب (96 خيمة) يف مخيم أشتي للنازحÍ داخليا 

بالتوازي مع موقع الحجر/العزل الذي يحتوي عىل 20 رسيرا. وتم التوصل إىل إج�ع عىل تأجيل هذه الخطوة ويف نفس الوقت 
مراقبة اتجاهات حاالت اإلصابة بكوفيد-19 ومعدل استخدام منطقة الحجر/العزل. وبناء عىل ذلك �كن اتخاذ قرار يف وقت 

الحق. 




