
العراق

مرض فريوس كورونا 2021 )كوفيد-19(
تقرير الحالة األسبوعي )األسبوع 14(

من 05 إبريل/نيسان إىل 11 إبريل/نيسان 2021

النقاط الرئيسية

يواصل العراق تسجيل زيادة مطردة يف عدد حاالت اإلصابة 	 

بكوفيد-19 يف جميع املحافظات، وهو اتجاه تصاعدي تجاوز األعداد 

املسجلة يف الفرتة نفسها من عام 2020. ويدعو هذا الوضع إىل 

القلق ألن أرسّة وحدات العناية املركزة تستمر يف االمتالء بشكل 

أرسع يف العديد من املحافظات منذ أن بدأت الزيادة يف حاالت 

كوفيد-19 يف أوائل عام 2021، ما يحّد من قدرة دخول األشخاص 

الذين يعانون من حاالت صحية أخرى إىل املستشفيات.

خالل األسبوع 14، أبلغت وزارة الصحة العراقية عن 51,378 حالة 	 

إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو ما ميثل زيادة بنسبة 25% مقارنة 

مع األسبوع 13 الذي سجلت فيه 41,140 حالة. وال يوجد فرق 

كبري يف أعداد الوفيات بني األسبوع 14 )250( واألسبوع 13، حيث 

تويف 251 شخصاً بسبب كوفيد-19، وميكن أن يُعزى ذلك إىل حملة 

التطعيم املستمرة ضد كوفيد-19 يف جميع أنحاء البالد.

واصلت منظمة الصحة العاملية دعم وزارة الصحة يف بناء قدرات 	 

جهات االتصال الخاصة بالربنامج املوسع للتحصني، وجهات االتصال 

الخاصة بالرقابة الدوائية من املستشفيات ملراقبة واالستجابة 

لألحداث الضائرة بعد التطعيم، واألحداث الضائرة ذات األهمية 

الخاصة يف املجتمعات.

بحلول نهاية الفرتة املشمولة بالتقرير، كان لدى العراق ثالثة أنواع 	 

من اللقاحات ضد كوفيد-19 قيد االستخدام. وتشمل هذه اللقاحات 

 )SKBio اسرتازينيكا املصنع من قبل معهد( AZD1222 لقاح

واملقدم من قبل مبادرة كوفاكس، ولقاح سينوفارم الصيني، ولقاح 

فايزر/بيونتيك.

األرقام الرئيسية عن كوفيد-19 اعتباراً من 11 إبريل/نيسان 2021

املسجلة 
يف آخر 24 
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الرسم البياين 1: املنحنى الوبايئ للحاالت املؤكدة بحسب الوضع الوبايئ األسبوعي 2020 إىل 2021 

الرسم البياين 2: التغري يف حاالت كوفيد19- وفق املحافظة 2020 إىل 2021

مصدر البيانات: وزاة الصحة، العراق 

ملزيد من املعلومات حول األرقام الخاصة بكوفيد-19، يرجى زيارة 

لوحة املعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة العاملية يف العراق عىل: 

 https://covid19.who.int/region/emro/country/iq

ص ١ من ٤



1(  الحالة الوبائية للمرض

تستمر حاالت كوفيد-19 املبلغ عنها باالزدياد خالل املوجة الثانية من 	 

انتشار املرض يف املجتمع والتي بدأت يف العام 2021. إذ تم اإلبالغ 

عن إجاميل 327,172 حالة حتى األسبوع 14 من عام 2021، ما ميثل 

نسبة 54.7% من الحاالت املبلغ عنها يف عام 2020 و35.4% من إجاميل 

الحاالت املسجلة منذ فرباير/شباط 2020.

ما تزال أكرث املحافظات ترضراً خالل األسبوع 14 هي بغداد 	 

)100,000/234(، واسط )231(، البرصة )183(، النجف )115(، كربالء 

)93(، والفئة العمرية األكرث ترضراً خالل الفرتة املشمولة بالتقرير هي 

30-39 سنة، وهو ما ميثل نسبة 23% من إجاميل الحاالت املبلغ عنها، 

وتبلغ النسبة اإلجاملية للذكور إىل اإلناث 57: 43.

ميثل مقدمو الرعاية الصحية نسبة 3.1% من إجاميل الحاالت املسجلة، 	 

مع انخفاض قدره 0.2% عن األسبوع 13. وشكل املمرضون والطاقم 

الطبي نسبة 52% من الحاالت املبلغ عنها بني العاملني يف مجال الرعاية 

الصحية، بانخفاض قدره 1% عن األسبوع 13.

وبالرغم من أن معدل إماتة الحاالت اإلجاميل يف 2021 بقي دون تغيري 	 

عند 0.57%، إال أن عدد الوفيات املسجلة خالل األسبوعني 13 و14 

استقر عند 250 حالة وفاة يف األسبوع، ما يشري إىل زيادة شدة الحاالت 

وخطورتها.

ارتفع املعدل اإلجاميل للحاالت النشطة إىل 10.5% يف األسبوع 14، فيام 	 

ارتفع معدل حاالت الشفاء إىل 89%. ومع معدل انتشار كوفيد-19 

بنسبة 1.14 عىل املستوى الوطني، فإن التوقعات بشأن هذا املرض 

تشري إىل زيادة أعداد اإلصابات، واملرض، واإلبالغ، واإلدخال إىل 

املستشفيات وإىل وحدات العناية املركزة والوفيات يف األسابيع املقبلة.

املزيد من التفاصيل يف لوحة املعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة 

https://bit.ly/3uu5w0w العاملية

  1- يشري معدل الحدوث إىل تكرار وقوع بعض األحداث، مثل مرض أو حادث ما، خالل فرتة زمنية محددة.

  2- معدل إماتة الحاالت هو نسبة الوفيات الناجمة عن مرض معني بني جميع األفراد الذين تم تشخيصهم خالل فرتة زمنية معينة.

  3- معدل اإليجابية لفحص PCR هو النسبة املئوية لجميع فحوصات PCR التي تؤكد إيجابية اإلصابة مبرض كوفيد-19 من بني جميع فحوصات PCR التي تم إجراؤها عىل مدار فرتة زمنية معينة.

20202021األرقام الرئيسية
األسبوع 
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معدل الحدوث1 
/100,000/أسبوعيا

3758128

دوائر الصحة الخمس 
األعىل يف معدل الحدوث

122115النجف62دهوك

100183كربالء55واسط

9893البرصة53بغداد

95234بغداد47كركوك

91231واسط46إربيل
2.10.60.5معدل إماتة الحاالت2

دوائر الصحة الخمس 
األعىل يف معدل إماتة 

الحاالت

1.60.015السليامنية5.4السليامنية

1.40.008دهوك3.4ذي قار

1.20.010إربيل2.9بابل

10.009كركوك2.5إربيل

0.90.006املثنى2.4ميسان

نسبة الوفيات بعد 48 
ساعة من دخول املستشفى

%53%21%14

ال يوجد10.13%7%نسبة الحاالت النشطة

ال يوجد83%90%نسبة حاالت الشفاء

PCR 311,301 3,954,233 4,547,545عدد فحوصات

معدل اإليجابية العام 
3PCR لفحص

%13%8%17

55%58%78%نسبة املرىض الداخليني

نسبة الحاالت املعالجة يف 
وحدة العناية املركزة

%10%10%6

عدد اإلصابات بني مقدمي 
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 جدول 1: أرقام إضافية عن كوفيد-19، اعتباراً من 11 ابريل/نيسان 2021

ص 2 من ٤

2(  تأهب واستجابة منظمة الصحة العاملية

أ -     االستجابة إىل كوفيد-19  

لضامن التأهب والتأكد من إمكانية حصول السكان املعرضني للخطر من النازحني داخلياً والالجئني عىل لقاحات 	 

كوفيد-19، عقدت منظمة الصحة العاملية اجتامعاً مع فريق الربنامج املوسع للتحصني يف محافظة دهوك، ورشكاء 

املجموعة الصحية املسؤولني عن إدارة وحدات الرعاية الصحية األولية يف املخيامت. وناقش االجتامع خطط توسيع 

خدمات تقديم التطعيم إىل هذه املجتمعات.

بعد زيادة حاالت اإلصابة بكوفيد-19 يف جميع أنحاء العراق، ويف إطار التأهب ملواجهة الجائحة يف أربعة مخيامت للنازحني يف محافظة دهوك، 	 

عقدت منظمة الصحة العاملية اجتامعاً مع رشكائها من املنظامت غري الحكومية )منظمة اإلسعاف االويل الدولية ومنظمة أطباء مساعدون للنشاطات 

الطبية »داما«( ملناقشة طرق إدارة مواقع الحجر الصحي/العزل للمصابني بكوفيد-19. كام نوقشت قضايا اإلدارة يف املواقع، ومشاركة دائرة الصحة يف 

دعم وتسهيل عمليات التنفيذ التي يقوم بها الرشكاء، وتم الوصول إىل اتفاق بشأنها.

https://bit.ly/3uu5w0w


يف أربيل، التقت منظمة الصحة العاملية باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR(، ومركز تنسيق األزمات املشرتك يف أربيل، 	 

ومؤسسة بارزاين الخريية، ومديرية صحة أربيل، ملناقشة وحدات الحجر الصحي والعزل يف مخيمي حسن شام 2 وديباكة لالجئني. واتفقت الوكاالت 

عىل أن تقدم منظمة الصحة العاملية الدعم الفني ملهمة اإلرشاف عىل عملية التأسيس، فيام سيواصل بقية الرشكاء دعمهم ملواقع املرشوع. كام دارت 

مناقشات أخرى بشأن تسجيل النازحني والالجئني عرب االنرتنت للحصول عىل التطعيم. واتفقت الوكاالت عىل أن يستخدم الالجئون أرقام شهادات 

التسجيل لدى املفوضية وبطاقة اإلقامة يف إقليم كردستان العراق للتسجيل عرب االنرتنت للحصول عىل التطعيم يف اإلقليم.

ويف كركوك، عقدت منظمة الصحة العاملية، جنباً إىل جنب مع دائرة الصحة، اجتامعاً لرشكاء املجموعة الصحية، تركز عىل التطعيم ضد كوفيد-19 	 

والتحديات التي تعيق تقديم الدعم والدعم اإلرشايف ملواجهة الجائحة بسبب القيود املفروضة عىل الحركة نتيجة ازدياد أعداد املصابني باملرض. وعىل 

مدار السنوات السابقة، عملت دائرة صحة كركوك عن كثب مع منظمة الصحة العاملية لتعزيز عمليات التحصني يف املحافظة، وتواصل الجهتان العمل 

معاً يف حملة التطعيم ضد كوفيد-19.

ولتعزيز حملة التطعيم الجارية، أجرت منظمة الصحة العاملية زيارات إرشافية داعمة إىل دائريت صحة ذي قار واملثنى. وناقش مديرو الرعاية الصحية 	 

األولية القضايا املتعلقة بتعزيز املراقبة الشائكة لحمالت التطعيم، وتقييم ودعم قدرات فريق التطعيم، وتعزيز عملية التسجيل للحصول عىل اللقاح 

لتسهيل مشاركة املجتمعات املحلية. ويف املثنى، عقدت مناقشات بشأن استعدادات وزارة الصحة وتوفر املعدات الالزمة لتخزين لقاح فايزر-بيونتيك. 

وحددت وزارة الصحة مستشفيني، هام مستشفى الحسني التعليمي ومستشفى الرميثة العام، لتخزين اللقاحات وتقديم خدمات التطعيم. بعد ذلك، 

زار الفريق املعني مراكز رعاية صحية أولية ومستشفيات مختلفة يف املحافظتني املذكورتني.

ص 3 من ٤

ب -     التطعيم  

بدعم من منظمة الصحة العاملية، أجرت وزارة الصحة 	 

تدريباً لثالثة وخمسني جهة اتصال لربنامج التحصني املوسع 

وجهات اتصال خاصة بالرقابة الدوائية يف مستشفيات 

محافظات ذي قار، واملثنى، والبرصة، وميسان لتوجيههم 

بشأن أنواع مختلفة من اللقاحات، ومنصات اللقاح، 

واملواصفات العامة لكل منها. ويهدف التدريب أيضاً إىل 

تعريف املشاركني بأنواع مختلفة من األحداث الضائرة بعد 

التطعيم، واألحداث الضائرة ذات األهمية الخاصة، واألدوار 

واملسؤوليات املنوطة بهم بشأن تنفيذ املنصة الرقمية التي 

تم إطالقها حديثاً لإلبالغ عن األحداث الضائرة واألحداث 

الضارئة ذات األهمية الخاصة بعد التطعيم.

الرسم البياين 3: عدد األشخاص الذين تلقوا اللقاح بحسب املحافظة ونوع اللقاح

تم تطعيم أكرث من 93,000 مواطن عراقي بلقاح AZD1222 )اسرتازينيكا( الذي تسلمته البالد يف 25 مارس/آذار عرب مبادرة كوفاكس. كان أكرث من 	 

41,000 من األشخاص الذين تلقوا التطعيم هم من الفئة العمرية 50 وما فوق، يعاين ما يزيد عىل 25,000 منهم من اعتالالت مصاحبة. تظهر بيانات 

وزارة الصحة أن بغداد-الكرخ قدمت أكرب عدد من اللقاحات ألكرث من 24,000 شخص، تليها بغداد-الرصافة حيث تم تطعيم 14,746 شخص. وسجلت 

محافظتا واسط وذي قار أقل عدد من األشخاص الحاصلني عىل اللقاح حيث بلغ عددهم 1,742 و3,687 عىل التوايل.

تم تطعيم أكرث من 32,000 شخص آخر يف جميع أنحاء البالد باستخدام لقاح سينوفارم منذ 02 مارس/آذار 2021. ومن بني الحاصلني عىل لقاح 	 

سينوفارم، تلقى 11,969 شخص الجرعة الثانية من نفس اللقاح. وبذلك يرتفع العدد اإلجاميل لألشخاص الذين تم تحصينهم يف الفرتة من 02 مارس/ 

آذار إىل 11 أبريل/ نيسان 2021 باستخدام اللقاحني إىل أكرث من 126,000 شخص. ووصلت إىل البالد شحنات إضافية تضمنت 200,000 جرعة من 

سينوفارم لضامن حصول عدد أكرب من السكان عىل اللقاح.

وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، استلمت وزارة الصحة العراقية كذلك 50,000 جرعة من لقاحات فايزر-بيونتيك. وتم توزيع اللقاحات التي وصلت 	 

إىل مطار العراق الدويل يف 11 إبريل/ نيسان 2021 يف جميع أنحاء البالد. ومع توفر املزيد من اللقاحات اآلن يف البالد، من املتوقع حصول املزيد من 

األشخاص عليها وبالتايل الحد من أعراض اإلصابة باملرض الشديد لدى املعرضني لخطر اإلصابة بالفريوس، حيث تواجه البالد صعوبة مع تزايد حاالت 

اإلصابة يومياً، والشغل املتسارع ألرسة العناية املركزة.



ص ٤ من ٤

نشكر رشكاء منظمة الصحة العاملية يف العراق عىل مساهامتهم السخية يف االستجابة لوباء كوفيد-19 يف العراق، وهم:

ملزيد من املعلومات حول تقرير الحالة هذا، يرجى االتصال بـ:

 ajellopa@who.int :1.   بولني أجيلو، مسؤولة اتصال يف منظمة الصحة العاملية، رقم الجوال: 96477729877288+، الربيد اإللكرتوين

 sabaratnamv@who.int :2.   فييك ساباراتنام، مسؤول فني، الصحة العامة، هاتف: 9647729877244+، بريد إلكرتوين

 albadrij@who.int :3.   الدكتورة جيهان البدري، مسؤولة فنية، األمراض املعدية، هاتف: 9647901673299+، بريد إلكرتوين

 sultanya@who.int :4.   السيدة أجيال سلطاين، مسؤولة اتصاالت يف منظمة الصحة العاملية، هاتف: 9647740892878+، بريد إلكرتوين

ت -     اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية  

يف الفرتة املشمولة بالتقرير، تواصل منظمة الصحة العاملية العمل مع اليونيسيف ورشكاء اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة 	 

املجتمعية للتوعية بشأن لقاح كوفيد-19 من خالل وسائل التواصل االجتامعي واملقابالت التلفزيونية املستهدفة لتعزيز ثقة 

الناس يف اللقاح. وُعرضت املقابالت اإلعالمية املستهدفة ملنظمة الصحة العاملية عىل محطات تلفزيونية وإذاعية مشهورة 

عىل نطاق واسع يف املنطقة، مثل قناة العربية وغريها من القنوات املحلية. وتم تصوير بعض موظفي منظمة الصحة العاملية 

ووزارة الصحة، مبا يف ذلك مدير عام دائرة الصحة العامة، أثناء تلقيهم التطعيم بلقاح اسرتازينيكا، ونرشت الصور عىل نطاق 

واسع عرب منصات وسائل التواصل االجتامعي لتعزيز الثقة يف التطعيم.

لتعزيز تدخالت املشاركة املجتمعية، عقدت منظمة الصحة العاملية واليونيسف اجتامعات مع رشكاء املجموعة الصحية 	 

للدعوة إىل املزيد من الدعم واملشاركة ومشاركة الرشكاء الصحيني يف أنشطة كوفيد-19 مثل التوعية واملشاركة املجتمعية يف بناء الثقة يف لقاحات 

كوفيد-19 وزيادة التطعيم. إال أن هناك حاجة إىل تكثيف املشاركة املجتمعية والحوار للوصول إىل جميع السكان املستهدفني يف جميع أنحاء البالد، 

وانخفاض عدد حاالت اإلصابة.

املتطلبات واالحتياجات الطارئة  )3

ضامن توفري إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عرب مبادرة كوفاكس واالتفاق الثنايئ لضامن الحصول عىل مناعة كافية بني نسبة كبرية من السكان 	 

املؤهلني للقاح يف أقرب وقت ممكن.

االستمرار يف اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية لزيادة اإلقبال عىل اللقاح بني السكان العراقيني.	 

البحث عن متويل إضايف لدعم حملة التطعيم من خالل حمالت اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية ومن خالل التقييم املناسب واملراقبة امليدانية 	 

يف الوقت املناسب.

التحديات  )4

ال يزال ارتفاع أعداد اإلصابات بكوفيد-19 بسبب انتشار العدوى يف املجتمع يشكل تحدياً للقدرة االستيعابية ألرسة املستشفيات ووحدات العناية 	 

املركزة يف بعض املحافظات. ويف حال استمر التوجه الحايل يف زيادة الحاالت، كام شهدنا يف األسابيع املاضية من 2021، فقد تنفد العديد من األرسة يف 

املستشفيات يف العديد من املحافظات بحيث ال تتمكن من إدخال مرىض كوفيد-19 واملرىض الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى تتطلب دخولهم 

إىل املستشفى.

يستمر الرتدد يف أخذ اللقاحات بني املجتمعات مع استمرار االعالم السلبي بشأن لقاح اسرتازينيكا.	 

يشكل انخفاض االلتزام بالتدابري الوقائية واإلغالق الجزيئ املوىص به خطراً كبرياً عىل املجتمعات املحلية.	 

وجود التمويل الستدامة التدخالت املتعلقة بكوفيد-19 ودعمها، مثل حمالت اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية التي تشجع عىل املامرسات 	 

املجتمعية الجيدة ملنع انتشار املرض وأخذ اللقاحات، وتعزيز االستعداد للتعامل مع حاالت كوفيد-19 واكتشافها واالستجابة لها.

 5(     التوصيات

زيادة  التوعية واملشاركة املجتمعية لتشجيع السكان عىل أخذ لقاح كوفيد-19 واإلقبال عليه. 	 

ترسيع وترية التعبئة االجتامعية وحمالت التوعية واملشاركة املجتمعية لتشجيع الناس عىل مواصلة ارتداء الكاممات وااللتزام بإرشادات الوقاية من 	 

كوفيد-19.
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