
 

 منذ فبراير/شباط 19-في حاالت كوفيد  تزايد ملحوظالعراق يسجل  
 

 بدء منذ  وفاة حالة  46اصابة و   630تسجيل    عن اليوم العراقأعلن : 2020مارس   30بغداد، العراق، 
 الوفيات   عدد  بلد من حيث  ثاني  العراق يجعل مما  2020 شباط/فبراير 24البالد في  في المرض  تفشي

 .إيران  بعد  شرق البحر االبيض المتوسط منطقة في COVID19 مرض ب  المرتبطة
 

وتتوقع منظمة الصحة العالمية ارتفاعاً كبيراً في عدد حاالت اإلصابة بالمرض في غضون األيام العشرة  
  والبصرة في النجف   19-كوفيد  حص ات لفمختبرثالث    زيادة الفحوصات المخبرية. وتم تشغيل    مع   القادمة

فحص في اليوم مقارنة   4500مما أدى إلى زيادة الفحوص إلى أكثر من  ومدينة بغداد الطبية في بغداد 

 .في اليوم قبل بضعة أسابيع 100بحد أقصى 
 

وتعمل وزارة الصحة االتحادية ووزارة الصحة في إقليم كردستان ومنظمة الصحة العالمية في العراق  
ً لنشر الحقا ئق والتدابير الوقائية ضد المرض على النحو الذي أوصت به منظمة  وشركاء آخرون معا

 .الصحة العالمية
 
قال الدكتور أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: "إن منظمة الصحة العالمية على  و

لتوصيات  اتصال مستمر مع وزارة الصحة االتحادية وتقدم بانتظام جميع المعلومات والمبادئ التوجيهية وا
  اإلقليمي   منظمة الصحة العالميةيقدمه مكتب  والبروتوكوالت ومواد اإلبالغ عن المخاطر على النحو الذي  

التابعة لمنظمة الصحة العالمية تبذل قصارى جهدها   فنية ". وأضاف أن "الفرق الللمنظمة والمقر الرئيسي 
 بهذا الخصوص". لدعم السلطات الصحية في جهودها 

 
حالة وفاة،   46و بالفيروس مؤكدةإصابة حالة  630  من ن اكثر، تم اإلبالغ ع ذارآ/مارس  30وحتى 

 في جميع أنحاء العراق.  تعافيحالة  152و
 

، تلتها أربع حاالت مؤكدة  شباط/فبراير   24تم اإلبالغ عن أول حالة مؤكدة في محافظة النجف في  وكان قد  

سفر  مبدئيا" بالوترتبط الحاالت المسجلة في العراق  لعائلة واحدة في محافظة كركوك بعد ذلك بيوم واحد.  
 . يةوروب ال أ الدول بعض مثل إيران و  19تاثرت بجائحة الكوفيد التي  بلدان الاحد إلى حديثا 

 
الصحة   ةالوضع عن كثب وتكثف اتصاالتها وتنسيقها مع وزار مراقبة تواصل منظمة الصحة العالمية و

 .الدعم التقني واللوجستي قدر اإلمكان تقديم ل كردستان  إقليم  ووزارة الصحة في  تحاديةاال
 

 انتهى 
 

 ، يرجى زيارة: 19- للحصول على معلومات موثقة ونشرها حول كوفيد

 http://www.emro.who.int/index.htmlموقع المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية:  -

ps://www.who.int/emergencies/diseases/novelhtt-موقع المقر اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية:  -
2019-coronavirus 

 للمزيد من المعلومات:
بريد ، 878 892 7740 964+هاتف: ، مسؤولة اتصاالت في منظمة الصحة العالمية: أجيال سلطاني -

 sultanya@who.int :الكتروني
، بريد الكتروني:  7800010244 964+هاتف: ، مسؤولة اتصاالت في منظمة الصحة العالمية، عابراء شب  -

shabab@who.int 
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