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 عدد الفحوص 
 

 عدد الحاالت النشطة 
 

 عدد الحاالت المؤكدة 
 

 عدد حاالت الشفاء 
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13,122,716 
 

145,166 
 

1,635,993 
 

1,472,093 
 

18,734 
     

     

 المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية
ي العراق                    
  ف 

      وس كورونامرض في  
 (19-)كوفيد   

 
 

 (30تقرير الحالة األسبوعي )األسبوع 
 2021أغسطس/آب  1 -يوليو/تموز  26                 

 
 

  

 

 النقاط الرئيسية:
 

العراق نصف مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر تبرعت  سلمالمقرر أن يتمن .1

الشلللحنة إل  هذه بها حكومة الواليات المتحدة األمريكية. ومن المتوقع أن تصللل  

 البالد في التاسع من الشهر الحالي.

-حالة إصابة جديدة بكوفيد 83,345أبلغت مصادر وزارة الصحة عن إجمالي .2

ألف من السللكان. وبل   100ابة لك  حالة إصلل 202هذا األسللبو م ما يم    19

حالةم  447المبل  عنها هذا األسلللبو   19-عدد الوفيات الجديدة المتصللللة بكوفيد

 .%0.5 مع معد  إماتة حاالت

ة بشلك  كبير في جميع أنحا  رمنتشل 30ال تزا  العدوى المجتمعية في األسلبو  .3

محافظات  10في ارتفا  م ير للقلق في معدالت اإلصابة  حيث تم تسجي البالدم 

المحافظات ال ماني المتبقية مسللللللتوى ىالعدوى بينما سللللللجلت عل  وجه التحديدم 

 المجتمعية الشديدةى. 

( 30تم إدخالهم إل  المسلتشلفيات في األسلبو    الذين المرضل بل  متوسل  عدد .4

3334  ً  .   %1.9ت بل  مع معد  إماتة في المستشفيا ممريضاً يوميا

جرعللة لقللاح في جميع أنحللا  العراق هللذا  *2,077,258تم إع للا  إجمللالي .5

من السكان المستهدفين في العراق قد حصلوا حت   %8.9األسبو م ما يعني أن 

 .19-اآلن عل  جرعة واحدة عل  األق  من اللقاح ضد كوفيد

جرعللة من لقللاح  614,137 بيللانللات التلقيتم حت  اآلنم عن إع للا  كشلللللللفللت.6

جرعة من لقاح  494,446جرعة من لقاح فايزرم و 968,675استرازينيكام و

 سينوفارم الصيني. 

 

 للقراء:مالحظات 
( مصدر البيانات الواردة في تقرير الحالة هذا هو نظام اإلبالغ اليومي لوزارة الصحة 1 

 العراقية.
لدى ( يمكن الحصو  عل  المزيد من المعلومات التفصيلية من خال  لوحة المعلومات التفاعلية 2

   .https://bit.ly/2SlNwIkمنظمة الصحة العالمية في العراق: 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2SlNwIk


 
 

   
 

ي األسبوع   .1
 ( 2021أغسطس/آب    01  - يوليو/تموز    26، ) 30الحالة الوبائية للمرض ف 

 

بكوفيد - المؤكدة  الجديدة  اإلصابة  األسبوع    19-بلغ عدد حاالت  عنها هذا  قدرها  83,345المبلغ  زيادة  يمثل  ما  مقارنة    22,409،  حالة 

 ألف من السكان.    100حالة لكل  202  بمعدل، 29باألسبوع  
 

ي أجريت خالل األسبوع )  PCR-RTبلغ إجمالي عدد فحوص   -
، ما يعكس زيادة قدرها   369,441(  30الت 

ً
    123,134  فحصا

ً
فحصا

 لكل مليون من السكان.  969,8، بمعدل  29مقارنة باألسبوع 
ً
 فحصا

 

 2021م 30: المنحن  الوبائي للمرض في العراق خال  األسبو  1الشك  

ي األسبوع  RT-PCR: فحوص 2الشكل 
ي العراق ف 

 2021، 30ف 



 
 

   
 

ي األسبوع   -
ي عدد الحاالت المبلغ عنها، ليقف عند    30ال يزال معدل اإليجابية ف 

% مقارنة 2% بانخفاض قدره  23يشي  إل ارتفاع ف 

ي عدد فحوصات  29باألسبوع  
ي سجلت أعىل معدل    PCR. ويعود ذلك إل زيادة ف 

ي أجريت هذا األسبوع. والمحافظات الت 
الت 

ي األنبار وأربيل عند  32% والبرصة  36% وميسان  45لهذا األسبوع هي كربالء    إيجابية
  %. 15%. بالمقابل، تم تسجيل أدن  معدل ف 

 

 

المتصلة بالمرض هذا األسبوع   - الوفاة  يمثل    447بلغ عدد حاالت    حالة، ما 
ً
باألسبوع    التحا   10قدره  انخفاضا وفاة مقارنة 

. وبلغ معدل إماتة الحاالت  ي
 %. 0.5الماض 

    

ي 3الشكل 
 2021، 30األسبوع  -العراق : معدل اإليجابية ف 

ي العراق  19-: توزي    ع حاالت الوفاة الناجمة عن كوفيد4الشكل 
 2021، 30األسبوع  -حسب األسبوع ف 



 
 

   
 

،    23,339بلغ عدد المرض  الذين تم إدخالهم إل المستشفيات هذا األسبوع   -
ً
ة، و  7,538مريضا ي حالة خطي 

  15,829منهم ف 

و   ، باألكسجي   األسبوع    5039يتم دعمهم  هذا  المستشفيات  ي 
ف  اإلماتة  معدل  وبلغ  المركزة.  العناية  وحدة  ي 

ف  معالجتهم  تتم 

1.9 % . 

 

 هذا األسبوع هي الفئة العمرية    العمريةالفئات  
ً
را ، سنة(   65- 45)األعىل من   ، والفئة العمرية  سنة(  45- 15)األعىل من  األكير ترص 

. أما بالنسبة للوفيات، فقد سجلت أعىل نسبة وفيات بي   الفئات العمرية  %  25و %  59بمعدل     65- 45)األعىل من   عىل التوالي

.  %  51و %  38بمعدل    سنة(،   65)األعىل من  و   سنة(  ي األسبوع  عىل التوالي
يشي  توزي    ع حاالت اإلصابة والوفاة بي   الذكور واإلناث ف 

.  1.6و   1.4  إل  30  عىل التوالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

ي المستشفيات ووحدة العناية المركزة حسب األسابيع  19-: متوسط عدد مرض  كوفيد5الشكل 
 2021، 30األسبوع  -المعالجي   ف 

ي العراق  19-: توزي    ع حاالت الوفاة الناجمة عن كوفيد6الشكل 
األسبوع  -حسب الفئات العمرية والنوع االجتماعي ف 

30 ،2021 



 
 

   
 

 

 

ات الوبائية لألسبوع   .2   : 30المؤشر

ي العراق،  30خالل األسبوع  
ي المنطقة الحمراء    جعل  ما ، استمرت العدوى المجتمعية باالنتشار بشكل كبي  ف 

بأكملها ف  البالد 

ي  عالية الخطورة
ي الوقت الذي كانت فيه العدوى المجتمعية متوسطة ف 

ي دهوك وواسط، ف 
األنبار  . وسجلت المستويات األعىل ف 

ات ات وبائية رئيسية هي مؤشر  لثالثة مؤشر
ً
 . اإلصابات والوفيات ومعدل اإليجابية  وبابل ونينوى وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 منظمة الصحة العالمية: تأهب واستجابة  .3

 : 19- حملة التطعيم ضد كوفيد  ( أ 
 

من السببكان المسببتهدفين في   %8.9جرعة لقاح في جميع أنحا  البالدم ما يعني أن *  2,077,258م تم إع ا  إجمالي  30حت  األسبببو    -
من   1,522,014. تشير البيانات المبل  عنها أيضاً أن  19-العراق قد حصلوا حت  اآلن عل  جرعة واحدة عل  األق  من اللقاح ضد كوفيد

 لجرعتين.تحصيناً كامالً بكلتا ا 723,164السكان المستهدفين عل  األق  قد حصلوا عل  الجرعة األول  من اللقاحم فيما تم تحصين 
 

 من الذكور  قد حصببلوا عل  الجرعة األول  من اللقاح مقاب %(  67)  924,694أن   30كشببفت إحصببائيات إع ا  اللقاح في األسبببو    -
من اإلناث. %(  35)  240,690 الجرعة ال انية مقاب عل  من الذكور  %(  65)  445,347من اإلناث. فيما حصب   %(  33)  457,041

اللقاح منخفضباً بين النسبا  مقاب  الرجا م وقد يكون ذلم مرتب اً بمي  اإلناث إل  البقا  في المنز  لرعاية وما يزا  االقبا  عل   
 أسرهن باإلضافة إل  الشائعات حو  اآل ار الجانبية للقاح.

 

 50هم عن  من المجموعات ذات األولوية التي تم تلقيحها تزيد أعمار  %(27)  570,802يشببببير تحلي  بيانات بد  الت عيم أن  -
 . عاما   50-18 من الفئة العمرية%( 73) 1,506,516م تليها  عاما  

 

الكرخ بمعد   -تشببببم  المحافظات التي تضببببم أكبر عدد من األشببببخاط الذين تم ت عيمهم باسببببتخدام الجرعة األول  بغداد  -
م وكربال  %(7.2)م وذي قبار  %(7.4)م وكركوم  %(7.7)م والبصبببببرة  %(9.7)م تليهبا النجف  %(10.6)  220,011

ي األسبوع  19-: العدوى المجتمعية بكوفيد1جدول 
ي العراق ف 

 2021، 30ف 



 
 

   
 

جل أقل عدد من األص   خاص الذين تم تطعيمهم خالل األس   بوع   . %( 6.8) وباب %(  7.1) ي الس   ليمانية    30من ناحية أخرى، س    
ف 

 . %(3.6) وإربيل %(3.5)، ونينوى %(3.1) وصالح الدين%(، 1.8)بمعدل 

 

 

العراق    مالحظة:  ي 
للسكان ف  المقدمة  إجمالي عدد الجرعات  بلغ  األسبوع،  الصحة هذا   إلحصاءات وزارة 

ً
الرقم عدد 258,077,2وفقا * جرعة. ويمثل هذا 

ي جميع المحافظات. ولكن، تجدر اإلصارة إل أن التقارير  
 دوائر الصحة ف 

ً
ي تستغرق عادة الجرعات الذي تبلغ عنه يوميا

المتعمقة الواردة من النظام الوطت 
ي األرقام بي   اإلحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة  

العالمية واألرقام بضعة أيام حت  يتم االنتهاء من إعدادها، ما يفرس االختالف ف 
ي تبلغ عنها وزارة الصحة. 

 اليومية الت 
 

 ت الصحية المحلية:  مع السلطا   19- تنسيق أنشطة كوفيد 
 

/العزل   - ي محافظة دهوك/إقليم كردستان زيارة تقييمية إل موقع الحجر الصحي
ي لمنظمة الصحة العالمية ف 

الذي  أجرى الفريق الفت 
 
ً
/العزل   19- لمرض  كوفيديتم إنشاؤه حاليا  من ثالثة مواقع للحجر الصحي

ً
ي دهوك. ويعد الموقع واحدا

ي مخيم صاريا للنازحي   ف 
ف 

ي المحافظة )يجري العمل عىل إنشائها ح
 ف 
ً
وع صندوق    1-ومخيم باجد كنداال 2- مخيم برسيفاليا نفذ المرسر (.  ي 

ً
للنازحي   داخليا

ي للعراق، وي  هتم بجوانب تهدف إل تعزيز االستجابة لكوفيد
، من بينها الصحة  19- التمويل اإلنسان  ي مخيمات النازحي  

والمياه    ،ف 
مديرية صحة مع دهوك.  مع  ، وذلك بالتنسيق  ومجموعة المأوىخيمات،  النظافة الصحية، وتنسيق وإدارة المو والرصف الصحي  

/أيلول  ي سبتمير
 . 2021ومن المقرر أن يفتح موقع صاريا أبوابه للمرض  ف 

 

إقليم كردستان. الصورة: منظمة الصحة العالمية في العراق  -: وحدة الحجر الصحي/العز  قيد اإلنشا  في مخيم شاريا للنازحين داخلياًم دهوم 1صورة 
 2021أغس س/آب  2

ي العراق حسب نوع اللقاح/الشهر 7الشكل 
 2021، 30األسبوع  -: التطعيم ف 



 
 

   
 

 المخاطر والمشاركة المجتمعية:  عن اإلبالغ   ( ب 
 

i.  
ً
مركزا العالمية  الصحة  منظمة  مقر  أنشأ  الخاطئة:  والمعلومات  الخرافات  إدارة 

المرب  ع  إلدارة   ي 
ف  الواردة  التفاصيل  خالل  من  إليه  الوصول  يمكن  المعلومات 

ي أدناه: 
 اإلعالن 

العالمية للعمل   ي أطلقتها منظمة الصحة 
)لمزيد من المعلومات حول الدعوة الت 

، انقر    (. هنا وكيف تصبح أحد الموقعي  
 

ii.   نت: وسعت منظمة الصحة العالمية نطاق الوصول إل التعلم الصحي عير االني 
حول كوفيد مفتوحة  تعليمية  منصة  إنشاء  من خالل  نت  اإلني  عير    19-التعلم 

  وحاالت الطوارئ الصحية األخرى. 

يونيو/حزيران   ي 
ف  إنشاؤها  تم  ي 

الت  المنصة  ت  وحداتها أول    2017ونرسر
حول كوفيد  ي    19-التعليمية 

ي    28ف 
الثان  زيارة  2020يناير/كانون  يرجر  ؛ 

 . OpenWHO.org الموقع عىل 
 

 االحتياجات والمتطلبات العاجلة  .4
 

ي العراق، األمر الذي يستلزم المزيد من التأكيد عىل أهمية الوقاية وارتداء ا  -
ي وضع المرض ف 

ات الوبائية إل تدهور شي    ع ف  لكمامات  تنذر المؤشر
ي المجتمعات  

 عىل وجه التحديد.   الضعيفةوالتطعيم ف 

ة عير مبادرة كوفاكس    19-ضمان توفي  إمداد ثابت من لقاحات كوفيد - واالتفاقيات الثنائية لضمان الحصول عىل مناعة كافية بي   نسبة كبي 
ي أقرب وقت ممكن. 

 من السكان المؤهلي   ألخذ اللقاح ف 

ضمان تزويد الجمهور بمعلومات يومية عن اللقاحات ومواقع التطعيم المتوفرة من خالل قنوات اإلعالم المحىلي الرسمية لتسهيل عملية   -
ي البالد. 

 التلقيح ف 

ي البالد.  PCR-RTن توفي  فحوص  ضما -
ي تحديد الوضع الفعىلي للمرض ف 

ة للمساعدة ف   عالية الجودة وبكميات وفي 

 مواصلة حمالت اإلبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة اإلقبال عىل اللقاح.  -

ي م -
ورية لتحسي   إعادة تقييم مرافق الرعاية الصحية لسد الثغرات المتعلقة بالمعدات وأداء العاملي   ف  ي تعتير ض 

جال الرعاية الصحية والت 
 تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة. 

التقييم   السعي للحصول عىل - ي لدعم حملة التطعيم من خالل حمالت اإلبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خالل 
تمويل إضاف 

ي الوقت المناسب. 
 المناسب والمراقبة الميدانية ف 

 

 التحديات  .5
 

ي عدد الحاالت المبلغ عنها. لمتحور دلتا    الواسعاالنتشار  -
 واالرتفاع الكبي  ف 

ي المرافق الصحية الرئيسية وضعف عملية طرح التطعيم.  -
 نقص اللقاحات ف 

بالشكل   - اللقاحات  تخزين  يد وضمان  التير متطلبات سلسلة  للحفاظ عىل  الالزمة  الطاقة  إمدادات  ونقص  الصيف  ي 
ف  الحرارة  ارتفاع درجة 

 المناسب.  
-  . ة والريفية والنائية والضواجي ي المناطق الفقي 

 عىل اللقاح ال سيما ف 
ً
 اإلقبال المنخفض نسبيا

بشأن كوفيد - التدخالت  لدعم  الالزم  التمويل  المفروضة عىل  والمشاركة    19- القيود  المخاطر  اإلبالغ عن  ذلك حمالت  ي 
ف  بما  واستدامتها 

 المجتمعية. 
 

 التوصيات  .6

      : ي
ي العراق بما يأن 

 توضي منظمة الصحة العالمية ف 
ي منصات التواصل االجتماعي والمنصات المحلية، وإنشاء خط )خطوط( ساخنة   -

تخصيص مراكز تطعيم ثابتة، يتم اإلعالن عنها بشكل جيد ف 
 .  لخدمة التلقيح لتسهيل عملية التسجيل وإعطاء اللقاح بشكل مباشر

ي ذلك: ضمان االستعداد  -
ي األصهر القليلة القادمة،  بما ف 

 المناسب لالستجابة لعودة ارتفاع عدد الحاالت والمتوقع ف 
التجمعات   ✓ أماكن  من  ها  وغي  والمطاعم  والمقاهي  التسوق  مراكز  ي 

ف  العمل  ساعات  يستهدف  الذي  ي 
الجزن  اإلغالق  تفعيل  إعادة 

 االجتماعية.  

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


 
 

   
 

ي مر  ✓
ي جميع المحافظات الستهداف مجموعات  استخدام "العيادات الشعبية" المسائية ف 

  المرض  اكز الرعاية الصحية األولية المخصصة ف 
. و  قديمةأمراض ، المصابي   ب ي   المسجل

ً
ي يتم ضفها صهريا

استخدام  قد يرسع و مزمنة،  للحصول عىل حصتهم من األدوية المدعومة الت 
 إل 
ً
 .  السكان تطعيم عملية  عطاء اللقاح،هذه الخدمة المنظمة جيدا

ام العامة بتدابي   ✓ ي تنظيم عملية تسجيل اللقاح وطرحه باإلضافة إل مهمة مراقبة الي  
اك وزارات مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ف    إشر

ي تصدرها وزارة الصحة. 
 الوقاية الت 

ي حالة تع  ✓
ي المراكز المخصصة ف 

ي من قبل جميع  االستفادة من اإلعالنات التثقيفية حول توفر اللقاح والتسجيل ف 
ون  ذر التسجيل اإللكي 

ة فستتطلب موارد ال يمكن تحملها.   الفئات المستهدفة، أما خدمات اإلخطار عير خدمة الرسائل النصية القصي 
، وإنشاء مراكز تطعيم مسائي  ✓ ي المناطق النائية أو مخيمات النازحي  

ي الفرق الصحية المتنقلة والعيادات الصحية المتنقلة ف 
ة  االستثمار ف 

ي األماكن العامة
ام بتدابي  الصحة العامة وأخذ لقاح   . ف  فقد يؤدي هذا إل زيادة التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع السكان عىل االلي  

 واإلقبال عليه.    19-كوفيد
االجتماعي  - والتعبئة  المخاطر  عن  اإلبالغ  لتعزيز حمالت  األخرى  المعنية  والجهات  واللجان  والوزارات  الصحة  وزارة  مع  التعاون  ة  مواصلة 

، والتسجيل للحصول عىل التطعيم ام بإجراءات التباعد االجتماعي  . واالنخراط اإلعالمي لتشجيع الناس عىل مواصلة ارتداء الكمامات، وااللي  
ها  - ورية للكشف عن الحاالت المخفية والسالالت الجديدة وغي  ي تعتير ض 

، والمراقبة النشطة الت    إجراء المزيد من الفحوص، وتتبع المخالطي  
كاء الداعمي   إلعادة تقييم ملف المناعة، وهيكل الموارد الوبائية،  م ن المشكالت الصحية. وتعد هذه كذلك فرصة للسلطات الصحية والرسر

 ومحاولة سد الثغرات. 
ي إبراز مدى فعالية  -

كة مع المؤسسات األكاديمية بهدف تحديد الصورة المناعية لدى السكان والمساعدة ف  اللقاح    تنسيق إجراء دراسة مشي 
يد وأداء مقدمي اللقاح.   وسلسلة التير

 

كاء:   .7 كاء المجموعة الصحية/ الرسر  مساهمة شر
 

 للتقارير األسبوعية الصادرة عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي   حول األصخاص  2021يوليو/تموز    28حت  تاري    خ   -
ً
، ووفقا
، أبلغت اإلحصاءات الخاصة   والالجئي   عن المعلومات التالية:   19- بكوفيدالمعنيي  

ً
 بي   النازحي   داخليا

(  627الجر  +   552)  1,179إجمالي عدد حاالت اإلصابة:   . أ 
َ
 نازح داخليا

 74عدد الوفيات:   . ب
 859عدد حاالت الشفاء:  . ت
 149عدد الحاالت النشطة:  . ث
 97النتيجة غي  معروفة:  . ج

 
 

ي   -
رين/التواصل مع المجتمعات الذي عقد ف  ي اجتماع المساءلة تجاه السكان المترص 

منظمة الصحة العالمية باإلنابة    عرضتيوليو/تموز،    29ف 
كاء المجموعة الصحية،   ي طرأتعن مجموعة العمل المعنية باإلبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية وشر

بشأن اإلبالغ    المستجدات الت 
سوس  للرأي  تضمن استطالعات  ، باإلضافة إل موجز  19-ول كوفيدوالمشاركة المجتمعية حعن المخاطر   قام بها البنك الدولي ومنظمة إني 

ي القادم.  تحول نوايا التطعيم ضد المرض. وس 
ي االجتماع التنسيق 

احات المشاركي   وتوقعاتهم ف   تم مناقشة اقي 
 

 
                                                         ******************************** 

 
 

ي االستجابة لجائحة كوفيد
ي العراق عىل مساهماتهم السخية ف 

كاء منظمة الصحة العالمية ف  ي العراق، وهم:  19- نشكر شر
 ف 

 
 

 

 

 
 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجر االتصال ب : 
 

، مسؤولة اتصاالت هاتف:  ي
: 9647740892878السيدة أجيال سلطان  ي

ون      sultanya@who.int+، بريد إلكي 

ي المنظمة هاتف: +
: 9647729814999د. وائل حتاحت، رئيس فريق الطوارئ ف  ي

ون      hatahitw@who.int ، بريد الكي 

mailto:sultanya@who.int
mailto:hatahitw@who.int


 
 

   
 

: 96477729877288، هاتف: تالسيدة بولي   أجيلو، مسؤولة اتصاال  ي
ون   ajellopa@who.int +، بريد إلكي 

mailto:ajellopa@who.int

