
العراق

مرض فريوس كورونا 2021 )كوفيد-19(
تقرير الحالة األسبوعي )األسبوع 15(

من 12 إبريل/نيسان إىل 18 إبريل/نيسان 2021

النقاط الرئيسية

استمرت حاالت اإلصابة بكوفيد-19 يف التزايد لألسبوع الخامس عرش 	 

منذ بداية 2021. وخالل هذه الفرتة، أبلغت معظم املحافظات عن 

زيادة يف أعداد الحاالت املؤكدة، باستثناء محافظة الديوانية وكربالء 

والنجف واملثنى، التي أبلغت جميعها عن انخفاض يف عدد الحاالت. 

يف غضون ذلك، ارتفعت حاالت اإلصابة املسجلة يف إقليم كردستان 

بشكل كبري يف األيام القليلة املاضية.

خالل األسبوع 15، أبلغت وزارة الصحة العراقية عن 52,215 حالة 	 

إصابة جديدة بفريوس كوفيد-19، ما ميثل زيادة بنسبة 1.6% مقارنة 

باألسبوع 14، و268 حالة وفاة جديدة بزيادة 7% مقارنة باألسبوع 

السابق.

بلغ معدل اإليجابية لهذا األسبوع 20%، وهو أعىل معدل يسجل منذ 	 

األسبوع األول من عام 2021 )+2.3%(. وسجلت جميع املحافظات 

معدل إيجابية يزيد عن 5%، مام يؤرش الستمرار انتقال العدوى 

املجتمعية1  بجائحة كوفيد-19.

تم حتى تاريخ 18 أبريل/ نيسان 2021، تطعيم أكرث من 131,200 	 

شخصاً بلقاح AZD1222 )اسرتازينيكا( بعد ثالثة أسابيع من بدء 

حملة التطعيم، كام تم تطعيم 20,042 شخصاً بلقاح فايزر-بيونتيك. 

و25,143 بلقاح سينوفارم.

األرقام الرئيسية عن كوفيد-19 اعتباراً من 18 إبريل/نيسان 2021

املسجلة 
يف آخر 24 

ساعة

األسبوعية
)األسبوع 15(

املجمعة منذ 
24 فرباير/شباط 

2020

41,850296,7948,805,486عدد الفحوص

عدد الحاالت 
7,77552,215977,175املؤكدة

عدد الحاالت عدد الحاالت 
22,57222,57263,98363,983105,662105,662النشطةالنشطة

عدد حاالت 
7,50741,679856,532الشفاء

4526814,981عدد الوفيات

الرسم البياين 1: املنحنى الوبايئ للحاالت املؤكدة بحسب الوضع الوبايئ األسبوعي 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- تُعرّف العدوى املجتمعية )عندما يتجاوز معدل اإليجابية لفحوصات تفاعل البوليمرياز املتسلسل »PCR«  للكشف عن مرض كوفيد-19 نسبة %5(



1(  الحالة الوبائية للمرض

واصل معدل اإلصابة اإلجاميل بكوفيد-19 يف البالد اتجاهه التصاعدي 	 

خالل األسبوعني املاضيني. ولوحظ انخفاض يف معدل اإلدخال إىل 

املستشفيات من 5% إىل 2.6% خالل األسابيع 14.

تم تسجيل أكرث من 373,200 إصابة بكوفيد-19 يف آخر 15 أسبوعاً من 	 

عام 2021، ما ميثل 38.4% من إجاميل الحاالت. أكرث املحافظات ترضراً 

يف األسبوع 15 هي واسط )228/100,000(، بغداد )215(، البرصة 

)209(، النجف )123(، كربالء )97(.

الفئة العمرية األكرث ترضراً داخل العراق هي 30-39 سنة، تليها الفئات 	 

العمرية 20-29، و40-49، و50-59. كام شهدت حاالت اإلصابة بني 

األطفال دون سن 19 عاماً ارتفاعاً بنسبة 12% هذا األسبوع. وبقيت 

النسبة اإلجاملية للذكور إىل اإلناث %57: %43.

حافظت حاالت اإلصابة بني مقدمي الرعاية الصحية عىل مستوياتها 	 

عند 3.1% من إجاميل حاالت اإلصابة يف الفرتة املشمولة بالتقرير، 

مع أقل من 80 حالة إصابة يومياً بكوفيد-19 خالل األسابيع القليلة 

املاضية.

معدل إماتة الحاالت اإلجاميل 1.5%. بلغ معدل الوفيات بني املصابني 	 

باعتالل مصاحب واحد عىل األقل 69%، وحدثت 49% من الوفيات يف 

غضون 48 ساعة من الدخول إىل املستشفى. وال يزال متوسط الوفيات 

اليومية بني حاالت كوفيد-19 املؤكدة أقل من 50 حالة يومياً.

املعدل اإلجاميل للحاالت النشطة يف 2021 هو 10.9%، ومعدل حاالت 	 

الشفاء %87.5.

املزيد من التفاصيل يف لوحة املعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة 	 

https://bit.ly/3uu5w0w العاملية

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

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

  4- 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 

 15
597,774379,40152,215إجاميل الحاالت املؤكدة
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عدد اإلصابات بني مقدمي 
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الرعاية الصحية
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والنازحني داخلياً

النازحون داخلياً 
285 =

النازحون داخلياً 
64 =4

6الالجئون = 61الالجئون = 278

 جدول 1: أرقام إضافية عن كوفيد-19، اعتباراً من 18 ابريل/نيسان 2021

ص 2 من ٤

2(  تأهب واستجابة منظمة الصحة العاملية

أ -     االستجابة إىل كوفيد-19  

تُقيّم منظمة الصحة العاملية االحتياجات والثغرات يف االستجابة لكوفيد-19 يف جميع أنحاء العراق، وتستخدم ذلك لتوجيه دعمها وسد الثغرات التي 	 

تجدها. وتركز التقييامت بشكل أسايس عىل اإلمدادات واملعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها عىل املستويات الوطنية واإلقليمية ودون الوطنية، 

واملستشفيات، لتعزيز طرق العالج والعزل واملراقبة والفحص والكشف عن الحاالت. ويف إطار هذه التدخالت، التقت منظمة الصحة العاملية بإدارة 

مستشفى الشيخان العام يف محافظة دهوك لتقييم االحتياجات الصحية لوحدة عزل املصابني بكوفيد-19 املنشأة حديثاً. ومن املتوقع أن تبدأ وحدة 

العزل الجاري إنشاؤها حالياً بسعة 50 رسيراً، يف استقبال املرىض يف مايو/ آيار. وستواصل منظمة الصحة العاملية العمل مع إدارة املستشفى لتعزيز 

دعمها لهذه املنشأة.

تم تكثيف العمل يف مخيامت النازحني داخلياً يف الفرتة املشمولة بالتقرير لتعزيز االستجابة لكوفيد-19 بعد زيادة عدد الحاالت املبلغ عنها. عىل سبيل 	 

املثال، يف األسبوع 15، تم تسجيل 26 حالة إصابة بكوفيد-19 بني مجتمعات النازحني، وهو أعىل رقم يسجل باملقارنة مع األشهر والسنة السابقة. 

https://bit.ly/3uu5w0w


واستجابة لهذه الزيادة، شاركت منظمة الصحة العاملية يف اجتامع خاص عقدته دائرة الهجرة واالستجابة لألزمات يف دهوك ملناقشة خطة تنفيذ موقع 

الحجر/ العزل الصحي يف مخيم الشيخان للنازحني داخلياً، والخيارات املتاحة لترسيع عملية التأسيس. وقد وافق جميع األعضاء، مبا يف ذلك مكتب 

األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، والكتلة الدولية إلدارة املخيامت وتنسيق أنشطتها )دعم مجمتع النازحني(، واالتحاد اللوثري العاملي، 

ومؤسسة الربزاين الخريية، عىل إجراء زيارة ميدانية إىل املخيم لتقييم الوضع بشكل أوسع واالجتامع مع إدارة املخيم واملقيمني فيه.

يف محافظة أربيل، أوفدت منظمة الصحة العاملية، واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وجمعية بناء الخريية للتنمية اإلنسانية، ومركز 	 

تنسيق األزمات املشرتك يف أربيل، ووزارة الصحة، بعثة مشرتكة إىل مخيم دار شكران لالجئني لتقييم الحاجة إىل إنشاء منطقة حجر/عزل صحي يف 

املخيم. قيّمت البعثة أيضاً الحاجة إىل زيادة قدرة النظام الصحي الوطني يف املخيم لتعزيز إدارة حاالت كوفيد-19 بهدف تقليل عبء الحاالت عىل 

مرافق الصحة العامة. وسيتم اتخاذ قرار بشأن تنفيذ التوصيات بعد تأمني املساحة واملوارد، مبا يف ذلك التمويل، واالتفاق عليها من قبل جميع الرشكاء 

يف املجال اإلنساين. من املهم مالحظة أن حاالت كوفيد-19 تتزايد أيضاً يف مخيامت النازحني والالجئني مع تسجيل إصابات جديدة.

يف السليامنية، زارت منظمة الصحة العاملية ثالثة مخيامت، هي مخيم اشتي، ومخيم عربت للنازحني داخلياً، ومخيم عربت لالجئني، ملتابعة حالة 	 

كوفيد-19، وتقديم اإلرشاف الداعم، ومراقبة اإلمدادات والخدمات الطبية التي تنرشها منظمة الصحة العاملية، ومتابعة حالة داء الليشامنيات الجلدي 

املسجلة يف مخيم عربت للنازحني داخلياً. وعقدت املنظمة مناقشات مع إدارة مرافق الرعاية الصحية األولية يف املخيامت الثالثة حول سبل تعزيز 

دعم املنظمة ورشكاء املجموعة الصحية وإدارة حاالت كوفيد-19 وغريها من الحاالت. وحتى األسبوع 15، سجل مخيم عربت للنازحني داخلياً أربع 

.PCR حاالت إصابة بكوفيد19-، فيام سجل مخيم اشتي حالة واحدة، ومخيم عربت لالجئني ثالث حاالت، تأكدت جميعها عن طريق فحوصات

ص 3 من ٤

ب -     التطعيم  

يف الفرتة من 02 مارس/ آذار 2021 حتى 18 إبريل/ نيسان 	 

2021، قامت الحكومة العراقية بتطعيم 190,264 فرداً من 

أصل العدد املستهدف يف عموم البالد وهو 23,105,711. 

  AZD1222تم تطعيم أكرث من 131,200 )69%( بلقاح

)اسرتازينيكا(، و20,042 )10.5%( بلقاح فايزر-بيونتيك، 

و25,143 )13.2%( بلقاح سينوفارم. ومن بني الحاصلني 

عىل لقاح سينوفارم الصيني، تلقى مائة 176,419 شخصاً 

جرعتهم األوىل من اللقاح، وتلقى 13,845 جرعتهم الثانية. 

الرسم البياين 2: عدد األشخاص الذين تلقوا اللقاح بحسب املحافظة ونوع اللقاح

قدمت بغداد-الكرخ أكرب عدد من اللقاحات بنسبة 21.8% للجرعتني األوىل والثانية، تليها بغداد-الرصافة بنسبة 12.2%، والنجف بنسبة 7.7%، فيام 

سجلت واسط النسبة األقل من التطعيم بني املحافظات وهي %2.

تشري البيانات أيضاً إىل أن 39% من املجموعات امللقحة ذات األولوية تزيد أعامرهم عن 50 عاماً، يليهم العاملون الصحيون بنسبة 32%، واألشخاص 	 

املصابون باعتالل مصاحب واحد أو أكرث بنسبة 23%. أما التطعيم يف مخيامت النازحني والالجئني فلم يبدأ بعد.

ال تزال هناك فجوة كبرية بني الجنسني يف الحصول عىل اللقاحات ضد كوفيد-19 واإلقبال عليها بني السكان العراق. وحتى 18 أبريل/نيسان 2021، 	 

تلقى 68% من الذكور الجرعة األوىل من لقاحات كوفيد-19، مقارنة باإلناث اللوايت بلغت نسبتهن 32%. من املهم أيضاً مالحظة أن 60% من الذكور قد 

تلقوا الجرعة الثانية مقارنة بنسبة 40% من اإلناث. وتختلف أسباب انخفاض اإلقبال عىل اللقاح بني النساء، ولكنها قد تعود جزئياً إىل الشائعات حول 

اللقاحات ضد كوفيد-19 وطبيعة املرأة.

ت -     اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية  

لفهم معرفة املجتمع وتصوراته ومفاهيمه املغلوطة حول كوفيد-19، أجرت منظمة الصحة العاملية واليونيسف تقييامً رسيعاً من خالل مجموعات 	 

الرتكيز يف ست محافظات عراقية، هي كركوك، وصالح الدين، والبرصة، ونينوى، واملثنى. واختري 148 مشاركاً )70 ذكراً و 117 أنثى(، مبا يف ذلك 

مجموعات من الرجال والنساء، وأصحاب املصلحة، ومجموعات مختلطة، من النازحني داخلياً والعائدين واملجتمعات املضيفة. وعقدت مناقشة مع 

املشاركني حول مواد املعلومات والتعليم واالتصاالت املمكن استخدامها يف حمالت التطعيم ضد كوفيد-19. وفيام ييل النتائج التي حققتها مجموعات 

الرتكيز هذه:

56.67% من املشاركني كان لديهم معلومات عامة عن اللقاحات، فيام كان لدى 39% منهم معلومات عن التطعيامت املستقبلية من خالل 	 

العاملني الصحيني املجتمعيني.

20% من املشاركني كان لديهم معلومات عن اللقاحات ضد كوفيد-19، فيام افرتض 34.14% أن اللقاحات ضد كوفيد-19 ستُنهي الجائحة.	 



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

فيام يتعلق برفض اللقاح أو قبوله والرتدد بشأنه، قال 58.20% من املشاركني إنهم سريفضون اللقاح، وقال 28.80% أنهم سيقبلونه، بينام تردد %13 	 

يف أخذه.

فيام يتعلق باملعرفة واملامرسات الخاصة بكوفيد-19، قال 92.5% من املشاركني 	 

يف مجموعات الرتكيز إن لديهم معلومات كافية عن املرض، بينام قال %29.3 

فقط أنهم سيمتثلون لتدابري الصحة العامة الخاصة بكوفيد-19.

يوفر الرسم البياين 3 ملخصاً للشائعات التي كانت لدى املشاركني يف 	 

مجموعات الرتكيز حول كوفيد وكوفيد-19.

إىل جانب الدراسات االستقصائية والتقييامت األخرى، تستخدم منظمة الصحة 	 

العاملية واليونيسف هذه النتائج كذلك لتصميم الرسائل املوجهة للجمهور 

وتخصيصها ملعالجة املخاوف والشائعات التي تم التعبري عنها. وسيساعد هذا يف 

بناء الثقة يف اللقاحات ضد كوفيد-19 وزيادة قبولها، ال سيام لقاحات اسرتازينيكا.

املتطلبات واالحتياجات الطارئة  )3

ضامن توفري إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عرب مبادرة كوفاكس واالتفاق الثنايئ لضامن حصول املطعمني بالجرعة األوىل عىل الجرعة الثانية، 	 

وضامن 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.	 

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

سجلت بعض املحافظات العراقية ارتفاعاً يف مخاطر اإلصابة بحاالت شديدة من املرض، وارتفاع اإلشغال يف وحدات العناية املركزة، من بينها النجف 	 

74%، والديوانية 51%، ودياىل 40%، واملثنى %33.

زاد الرتدد يف أخذ اللقاح بني أفراد املجتمع، خاصة النساء، بسبب التغطية االعالمية السلبية للقاح اسرتازينكا.	 

يشكل موسم األعياد القادم، وعدم التزام أعداد كبرية من السكان بتدابري الصحة العامة، وضعف تنفيذ اإلغالق الجزيئ املوىص به، خطراً كبرياً عىل 	 

املجتمعات.

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 كوفيد19- واكتشافها واالستجابة لها.

 5(     التوصيات

إنفاذ إجراءات اإلغالق واملتابعة لضامن امتثال السكان الكامل لتدابري الصحة العامة.	 

زيادة التوعية واملشاركة املجتمعية لتشجيع السكان عىل أخذ لقاح كوفيد-19 واإلقبال عليه. 	 
مواصلة تعزيز التعبئة االجتامعية وحمالت التوعية واملشاركة املجتمعية لتشجيع الناس عىل مواصلة ارتداء الكاممات وااللتزام بإرشادات الوقاية من 	 

كوفيد-19.

 الرسم البياين 3: الشائعات التي شاركها املشاركون يف مجموعات الرتكيز.
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