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املكتب القطري ملنظمة الصحة العاملية 

يف العراق  

    مرض ف�وس كورونا     

  (كوفيد-19)

  تقرير الحالة األسبوعي (األسبوع 22)

من 31 مايو/آيار إىل 6 يونيو/ حزيران 2021 

مالحظة: مصدر البيانات الواردة يف تقرير الحالة هذا (فرتة إبالغ 

من 31 مايو/ آيار إىل 6 يونيو/حزيران 2021) هو نظام اإلبالغ اليومي لوزارة الصحة

النقاط الرئيسية

يف األسبوع 22، أبلغت وزارة الصحة عن 27,910 حالة إصابة جديدة   .1
بكوفيد19- ¡عدل بلغ 67.8 حالة/ لكل 100.000 شخص من السكان. 

وبلغ عدد الوفيات الجديدة املتصلة باملرض املبلغ عنها هذا األسبوع 187 
حالة، ما يش� إىل معدل وفيات %0.7.

حتى تاريخ 6 حزيران/يونيو 2021، تم إعطاء إج»يل *596,955 جرعة لقاح   .2
يف جميع أنحاء العراق، ما يش� إىل أن 2.58% من السكان املستهدف² قد 

تلقوا جرعة واحدة عىل األقل من لقاح كوفيد-19.

أعلنت وزارة الصحة هذا األسبوع عن وصول شحنة جديدة من لقاح   .3
فايزر-بيونتيك، وأعلنت عن استك»ل توزيعه عىل املحافظات العراقية بناء 

عىل بيانات استهالك اللقاح والطلب الوطني عليه.

يف األسبوع 22، واصلت محافظتا بغداد والبرصة تسجيل أعىل مستوى   .4
إبالغ عن املرض، في» سجلت محافظتا األنبار وصالح الدين مستوى إبالغ 

متوسط.

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

بلغ معدل إشغال أجهزة التنفس الصناعي ووحدات العناية املركزة %19   .6
لكل منه».



 

 

 

                
                         

الحالة الوبائية للمرض يف األسبوع 22، (31 مايو/آيار إىل 6 يونيو/حزيران 2021)  .1
بلغ عدد حاالت اإلصابة الجديدة املؤكدة بكوفيد-19 املبلغ عنها هذا األسبوع 27,910 حالة، ما يش� إىل انخفاض بلغ 1,232 حالة   -

مقارنة باألسبوع 21 حيث تم اإلبالغ عن 29,142 حالة.

بلغ إجÀيل عدد فحوص RT-PCR التي أجريت خالل األسبوع (22) 275,722 فحصاً، ما ²ثل 6,694 فحصاً لكل مليون   -
من السكان.

الشكل 1:  املنحنى الوباÅ للمرض يف العراق خالل األسبوع 22، 2021

الشكل 2:  فحوص RT-PCR يف العراق حسب األسبوع لكل مليون - األسبوع 22، 2021
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الشكل 3: معدل اإليجابية لكوفيد-19 حسب األسابيع يف العراق - األسبوع 22، 2021

الشكل 4: توزيع حاالت الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 حسب األسبوع - األسبوع 21، 2021

ص ٣

بلغ معدل اإليجابية يف األسبوع (22) 10%. املحافظات التي سجلت أعىل معدل إيجابية لهذا األسبوع هي بغداد بنسبة %13.3   -
وذي قار بنسبة 21.7% وميسان بنسبة 21.6%. وسجلت أدÑ نسبة يف أربيل 3.1% وصالح الدين %3.8.

بلغ عدد الوفيات املتصلة بكوفيد19- املبلغ عنها هذا األسبوع 187 حالة وفاة، وهو ما ²ثل معدل إماتة 0.7%، وهو   -
معدل ال يختلف كث�اً عن معدل اإلماتة املبلغ عنه يف األسبوع 21 (0.6%). من ناحية أخرى، سجلت محافظة بغداد 

أعىل معدل إماتة حاالت عند 2.6%، تليها كركوك عند 2.3%، فيÀ سجلت البرصة ودياىل املعدل األدÑ عند 0.1% لكل 
منها. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



  
   

بلغ متوسط عدد املرىض يف املستشفيات يف األسبوع (22) 1597 مريضاً يومياً، مع معدل إماتة يف املستشفيات بلغ 1.7%. من ناحية   -
أخرى، بلغ معدل املرىض املعالجÝ يف وحدة العناية املركزة لهذا األسبوع %19. 

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

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

ويش� التوزيع الجنساã إىل معدل حاالت إصابة 58% ومعدل وفيات 62% بÝ الذكور.   -

 
2. املؤرشات الوبائية لألسبوع 22:

خالل األسبوع 22، انترشت العدوى املجتمعية بشكل كب� يف العراق وفقاً لثالثة مؤرشات وبائية رئيسية هي مؤرشات اإلصابات 
والوفيات ومعدل اإليجابية. وسجلت املستويات األعىل يف بغداد والبرصة، فيÀ سجلت املستويات األدÑ يف نينوى واألنبار وصالح 

الدين.  

ص ٤ 

الشكل 5: العدوى املجتمعية وفقاً لثالثة مؤرشات وبائية رئيسية (اإلصابات والوفيات ومعدل اإليجابية)

3. تأهب واستجابة منظمة الصحة العاملية:

حملة التطعيم ضد كوفيد-19:  أ - 

حتى تاريخ 6 يونيو/حزيران 2021، تم إعطاء إجÀيل 596,955*جرعة لقاح يف جميع أنحاء البالد، ما يش� إىل أن 2.58% من السكان   -
املستهدفÝ يف العراق قد تلقوا حتى اآلن جرعة واحدة عىل األقل من اللقاح ضد كوفيد-19. ومن إجÀيل عدد الحاصلÝ عىل اللقاح، 

.Ý156,948 شخصاً تحصيناً كامالً بكلتا الجرعت Ýتم تحص Àتلقى 440,007 شخصاً الجرعة األوىل من اللقاح، في



ص ٥

يف األسبوع 22، كشفت إحصائيات إعطاء اللقاح أن 286,176 (86%) من الذكور قد تلقوا الجرعة األوىل من اللقاح مقابل 135,597   -
(32%) من اإلناث. فيÀ تلقى 97,854 (63%) من الذكور الجرعة الثانية مقابل 56,698 (37%) من اإلناث. وال يزال هناك إقبال منخفض 

نسبياً بÝ النساء وقد يكون مرتبطاً âيل اإلناث إىل البقاء يف املنزل لرعاية أرسهن باإلضافة إىل الشائعات حول اآلثار الجانبية للقاح.

يش� تحليل بيانات بدء التطعيم أن 175,015 (41%) من املجموعات ذات األولوية التي تم تلقيحها تزيد أعÀرهم عن 50 عاماً، تليها   -
254,973 (59%) من الفئة العمرية 18-50 عاماً. 

تشمل املحافظات التي تضم أكرب عدد من األشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة األوىل من اللقاح بغداد- الكرخ 83,872   -
(4.0%)، تليها النجف (3.0%)، والديوانية (2.5%)، وكربالء والبرصة (2.2%)، وكركوك (2.1%). سجلت ميسان النسبة األقل من التطعيم 

بÝ السكان يف املحافظات خالل األسبوع â 22عدل (0.5%)، فيÀ سجلت السليÀنية معدل (0.9%)، وواسط ونينوى (%1.1)

الشكل 6:  التطعيم اليومي باللقاح ضد كوفيد-19، األسبوع 22، 2021

مالحظة: وفقاً إلحصاءات وزارة الصحة هذا األسبوع، بلغ إجÀيل عدد الجرعات املقدمة للسكان يف العراق 596,955* جرعة. و²ثل 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 بÝ اإلحصائيات داخل لوحة املعلومات التفاعلية ملنظمة الصحة العاملية 

واألرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ص ٦

 
 
 

 

 

 

 

 

صورة1: فريق منظمة الصح العاملية يف البرصة يزور  

أحد مراكز التطعيم. منظمة الصحة العاملية يف العراق

صورة 2: منظمة الصحة العاملية تدعم أنشطة 

التوعية بكوفيد-19 يف مخيم أشتي للنازحÝ داخلياً 

يف السليÀنية، منظمة الصحة العاملية يف العراق

صورة 3: زار فريق منظمة الصحة العاملية يف دهوك مخيم روانجا للنازحÝ ملراقبة مرشوع صندوق التضامن التابع ملنظمة الصحة العاملية وأنشطة 

التوعية ذات الصلة. منظمة الصحة العاملية يف العراق

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

زار فريق منظمة الصحة العاملية يف محافظة البرصة مستشفى الزب� العام   -
ملناقشة جناح عزل املرىض املصابÝ بكوفيد19- والثغرات املتعلقة âعدات 

وحدات العناية املركزة يف املرفق الصحي املذكور. كÀ زار الفريق مركز 
التطعيم ضد كوفيد19- يف املستشفى ملناقشة مدى توفر لقاح فايزر- 
بيونتك وطرق إعطائه وسبل دعم جهود السلطات الصحية املحلية يف 

الدعوة لتعزيز اإلقبال عىل اللقاح يف املحافظة.

كÀ عقد فريق منظمة الصحة العاملية يف البرصة كذلك اجتÀعاً فنياً   -
مع دائرة صحة ذي قار لتبادل املعلومات حول فطار الغشاء املخاطي 

 Ý(الفطر األسود) وأي حاالت اعتالل مشرتك أخرى تم اإلبالغ عنها ب
مرىض كوفيد19- يف املحافظة.

أطلقت منظمة هيفي غ� الحكومية، الرشيك ملنظمة الصحة العاملية،   -
مرشوع صندوق التضامن التابع ملنظمة الصحة يف محافظة السليÀنية 
الذي يستهدف توعية املجتمع حول الوقاية من كوفيد19- والتطعيم 

ضده يف مخيم أشتي للنازحÝ داخلياً يف املحافظة. وعقدت دورات 
تدريبية شملت 50 متطوعاً من ساكني املخيم حول اإلبالغ عن املخاطر 

باإلضافة إىل جلسات توعية مجتمعية منزلية يومية من املقرر أن تستمر 
حتى 15 يوليو/ÿوز 2021

قام فريق منظمة الصحة العاملية يف دهوك بزيارة إىل مخيم روانجا للنازحÝ داخلياً، أحد مخيÀت النازحÝ الخمسة يف   -
محافظة دهوك التي استهدفها مرشوع صندوق التضامن التابع ملنظمة الصحة العاملية من خالل إجراء تدريبات حول 
اإلبالغ عن املخاطر وحملة توعية للوقاية من كوفيد-19 والتطعيم ضده. ويُنفذ املرشوع يف املحافظة من قبل منظمة 

هيفي غ� الحكومية، الرشيك املحيل ملنظمة الصحة العاملية منذ 15 مايو/آيار 2021. ويف هذا السياق، عقدت جلسات 
توعية لسكان املخيÀت املستهدفة، باإلضافة إىل تقديم معدات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم، واملساعدة املبارشة يف 

التسجيل للحصول عىل لقاح كوفيد-19 من خالل منصة وزارة الصحة.



 
ص ٧

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

املتطلبات واالحتياجات العاجلة  .4

ضÀن توف� فحوص RT-PCR عالية الجودة وبكميات وف�ة للمساعدة يف تحديد الوضع الفعيل للمرض يف البالد.    -

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

ضÀن توف� إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عرب مبادرة كوفاكس واالتفاقيات الثنائية لضÀن الحصول عىل مناعة كافية بÝ نسبة   -
كب�ة من السكان املؤهلÝ ألخذ اللقاح يف أقرب وقت ممكن.

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

البحث عن ÿويل 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 كوفيد19- مÀ يتطلب املزيد من اليقظة.  -

الرتدد املتواصل يف أخذ لقاح اسرتازينكا بÝ أفراد املجتمع، خاصة النساء، يؤثر عىل جهود برنامج التطعيم.  -

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

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 
الثاã 2020؛ يرجى زيارة املوقع عىل 

.OpenWHO.org

اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية  ت - 

إدارة الخرافات واملعلومات الخاطئة: أنشأ مقر   (1
منظمة الصحة العاملية مركزا إلدارة املعلومات 
²كن الوصول إليه من خالل التفاصيل الواردة 
يف املربع اإلعالã أدناه: (ملزيد من املعلومات 

حول الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة 
العاملية للعمل وكيف تصبح أحد املوقع²، 

انقر هنا) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املؤÔر االفرتايض الثالث بشأن "الوبائيات املعلوماتية"

االستجابة للوبائيات املعلوماتية
دعوة إىل العمل

كن من املوقع² عىل الدعوة إىل العمل

أثرت وفرة املعلومات، âا يف ذلك املعلومات 
املغلوطة واملضللة، بشكل كب� 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
https://openwho.org/


 

 

 

ص ٨

التوصيات  .6

زيادة التوعية واملشاركة املجتمعية لتشجيع السكان عىل االلتزام بتداب� الصحة العامة وأخذ لقاح كوفيد-19 واإلقبال عليه.  -

مواصلة تعزيز حمالت اإلبالغ عن املخاطر والتعبئة االجتÀعية واالنخراط اإلعالمي لتشجيع الناس عىل مواصلة ارتداء الكÀمات   -
وااللتزام بإرشادات الوقاية من كوفيد-19. 

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

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

إجراء املزيد من الفحوص، وتتبع املخالطÝ، واملراقبة النشطة التي تعترب رضورية للكشف عن الحاالت املخفية والسالالت الجديدة   -
وغ�ها من املشكالت الصحية مثل فطار الغشاء املخاطي (الفطر األسود) وغ�ها من حاالت االعتالل املشرتك. وتعد هذه كذلك 

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

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

تنسيق إجراء دراسة مشرتكة مع املؤسسات األكاد²ية بهدف تحديد الصورة املناعية لدى السكان واملساعدة يف إبراز مدى فعالية   -
اللقاح وسلسلة التربيد وأداء مقدمي اللقاح.
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أبلغت منظمة فيان غ� الحكومية، بالتعاون مع منظمة كادوس غ� الحكومية، املجموعة الصحية بخطتها املتمثلة يف البدء بتنفيذ   
مرشوع مدته 10 أشهر حول "تنمية القدرات عىل املÀرسات املوحدة للوقاية من العدوى ومكافحتها يف مستشفى ابن سينا للحد 

من انتشار العدوى الثانوية بÝ املرىض والعاملÝ يف مجال الرعاية الصحية ووقف انتقال العدوى املمكن تجنبها يف نينوى". ويهدف 
املرشوع، املفرتض أن يبدأ يف 1 يونيو/حزيران من هذا العام، إىل تدريب العاملÝ الصحيÝ عىل املÀرسات الصحيحة املتعلقة بنظافة 

اليدين، والوقاية من العدوى يف مواضع الجراحة، ومكافحة مقاومة مضادات امليكروبات، ومÀرسات سالمة الحقن، واملÀرسات 
املتعلقة بالوقاية من التهابات املسالك البولية املرتبطة بالقسطرة. وتشكل تداب� الوقاية من عدوى كوفيد19- ومكافحتها وحدة 

تعليمية مشمولة يف حزمة تدريب العاملÝ الصحيÝ عىل التطعيم ضد كوفيد -19.
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نشكر رشكاء منظمة الصحة العاملية يف العراق عىل مساه»تهم السخية يف االستجابة لجائحة كوفيد-19 يف العراق، وهم:


