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املكتب القطري ملنظمة الصحة العاملية 

يف العراق  

    مرض ف�وس كورونا     

  (كوفيد-19)

  تقرير الحالة األسبوعي (األسبوع 21)

من 24 مايو/أيار إىل 30 مايو/أيار 2021

مالحظة: مصدر البيانات يف هذا التقرير (الفرتة 24-30 مايو/أيار 2021) هو نظام اإلبالغ اليومي لوزارة 

الصحة. 

النقاط الرئيسية

يف األسبوع 21، أبلغت وزارة الصحة عن 29,142 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 �عدل   .1
بلغ 70.7 حالة/ لكل 100,000 شخص. بلغ عدد الوفيات الجديدة املتصلة باملرض املبلغ 

عنها هذا األسبوع 161 حالة وفاة، ما يش� إىل معدل وفيات %0.6.

حتى تاريخ  30 مايو 2021، تم إعطاء إجªيل  525,507 *جرعة لقاح يف جميع أنحاء   .2
العراق، ما يش� إىل أن 2.27% من السكان املستهدف± قد تلقوا جرعة واحدة عىل األقل 

من لقاح كوفيد-19. 

 ªيف األسبوع 21، واصلت محافظتا بغداد والبرصة تسجيل أعىل مستوى إبالغ عن املرض، في  .3
سجلت محافظات األنبار واملثنى ونينوى وصالح الدين مستوى إبالغ متوسط.

انترشت العدوى املجتمعية بشكل كب� يف جميع أنحاء البالد وفقاً لثالثة مؤرشات وبائية   .4
رئيسية هي مؤرشات اإلصابات والوفيات ومعدل اإليجابية.

زار الدكتور أحمد زوي¿، ممثل منظمة الصحة العاملية يف العراق، دائرة صحة السليªنية   .5
لتدش± التسليم الرسمي لشحنة من املستلزمات والتكنولوجيات الطبية التي ضمت معدات 
خاصة باملستشفيات ومعدات مخربية باإلضافة إىل معدات الوقاية الشخصية. وسيتم توجيه 

هذه املستلزمات إىل املرافق الصحية يف مناطق رانية وحلبجة وغرميان لدعم عمليات 
االستجابة لكوفيد19- هناك. تم Êويل الشحنة من قبل الجهات املتربعة التالية: مكتب 

املساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAID-BHA)، ومكتب 
املفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحªية املدنية (إيكو)، وحكومة أملانيا، ودولة 

وشعب الكويت.



 

 

 

                
                         

الحالة الوبائية للمرض يف األسبوع 21، (24 مايو/آيار إىل 30 مايو/آيار 2021)  .1
بلغ عدد حاالت اإلصابة الجديدة املؤكدة بكوفيد-19 التي تم اإلبالغ عنها هذا األسبوع 29,142 حالة، ما يش� إىل زيادة طفيفة تبلغ   -

575 حالة  مقارنة باألسبوع 21 حيث تم اإلبالغ عن 28,567 حالة.

ارتفع إجµيل فحوص RT-PCR التي أجريت خالل األسبوع 21 §قدار 33,668 فحص، ليصل إىل 282,203 فحص، ما �ثل 6,851   -
فحص لكل 1 مليون من السكان. تش� الزيادة يف عدد فحوص RT-PCR يف األسبوع 21 إىل تسارع يف اكتشاف حاالت اإلصابة.

الشكل 1: : املنحنى الوبا¿ ملرض كوفيد-19 يف العراق يف األسبوع 21

الشكل 2:  فحوص RT-PCR يف العراق حسب األسبوع - األسبوع 21، 2021

ص ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



الشكل 3: معدل اإليجابية لكوفيد-19 حسب األسابيع يف العراق - األسبوع 21، 2021

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

ص ٣

بلغ معدل اإليجابية يف األسبوع (21) 10%، وهو أقل بنسبة 1% من املعدل املسجل يف األسبوع 20. املحافظات التي سجلت أعىل   -
معدل إيجابية لهذا األسبوع هي ميسان بنسبة 21.4% وبغداد-الكرخ بنسبة 21.1%، وذي قار وواسط عند 18.7% و18.8% عىل 

التوايل. وسجلت أد¶ نسبة يف أربيل 3.7% وصالح الدين %3.9.

بلغ عدد الوفيات املتصلة بكوفيد-19 التي تم اإلبالغ عنها هذا األسبوع 161 حالة وفاة، وهو ما ¹ثل معدل إماتة 0.6%، وهو   -  -
معدل ال يختلف كثÁاً عن معدل اإلماتة يف األسبوع 20 (0.8%). من ناحية أخرى، سجلت مستشفيات محافظة بغداد أعىل معدل 

إماتة حاالت عند 2.5%، بينÆ سجلت مستشفيات البرصة والديوانية ودياىل املعدل األد¶ عند 0.1% لكل منها. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



  
   

 
 

بلغ متوسط عدد املرىض يف املستشفيات يف األسبوع (21) 1599 مريضاً يومياً، مع معدل إماتة يف املستشفيات بلغ 1.4%. من ناحية   -
أخرى، بلغ معدل املرىض املعالج� يف وحدة العناية املركزة لهذا األسبوع 19%، و� يالحظ أي تغي� كب� مقارنة باألسابيع السابقة. 

الفئات العمرية األك» ترضراً هذا األسبوع هي الفئة العمرية األعىل من 15-45 سنة والفئة العمرية األعىل من 45-65 سنة ¡عدل   -
57% و29% عىل التوايل. أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل أعىل نسبة وفيات ب� الفئات العمرية (األعىل من 45-65 سنة) 

و(أعىل من 65 سنة) ¡عدل 38% و51% عىل التوايل. 

ويش� التوزيع الجنسا¹ إىل معدل حاالت إصابة 57% ومعدل وفيات 62% ب� الذكور.   -

 
2. املؤرشات الوبائية لألسبوع 21:

خالل األسبوع 21، انترشت العدوى املجتمعية بشكل كب� يف العراق وفقاً لثالثة مؤرشات وبائية رئيسية هي مؤرشات اإلصابات 
والوفيات ومعدل اإليجابية. وسجلت املستويات األعىل يف بغداد والبرصة، فيÆ سجلت املستويات األدÄ يف األنبار وبابل.   

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 30 مايو/آيار 2021، تم إعطاء إجÆيل 525,507 *جرعة لقاح يف جميع أنحاء البالد، ما يش� إىل أن 2.27% من السكان   -
املستهدف� يف العراق قد تلقوا حتى اآلن جرعة واحدة عىل األقل من اللقاح ضد كوفيد-19. ومن إجÆيل عدد الحاصل� عىل اللقاح، 

تلقى 409,832 شخصاً الجرعة األوىل من اللقاح، فيÆ تم تحص� 115,675 تحصيناً كامالً بكلتا الجرعت�.

يف األسبوع 21، كشفت إحصائيات إعطاء اللقاح أن 267,410 (68%) من الذكور  قد تلقوا الجرعة األوىل من اللقاح مقابل 124,188   -
(31%) من اإلناث. فيÆ تلقى 76,193 (64%) من الذكور الجرعة الثانية مقابل 42,053 (36%) من اإلناث. وقد تكون أسباب انخفاض 

اإلقبال ب� النساء مرتبطة ببقاء معظم اإلناث يف املنزل لرعاية أرسهن، إىل جانب الشائعات حول اآلثار الجانبية للقاحات'.



ص ٥

يش� تحليل بيانات بدء التطعيم أن 153,736 (40%) من املجموعات ذات األولوية التي تم تلقيحها تزيد أعرهم عن 50 عاماً، تليها   -
229,042 (60%) من الفئة العمرية 18-50 عاماً. 

تشمل املحافظات التي تضم أكرب عدد من األشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة األوىل من اللقاح بغداد- الكرخ 78,562   -
(3.8%)، تليها النجف (2,8%)، والديوانية (2,4%)، وكربالء (2,1%)، والبرصة وكركوك كاله (1,9%). سجلت ميسان النسبة األقل من 
التطعيم بº السكان يف املحافظات خالل األسبوع µ 21عدل (0,6%)، في سجلت السلينية معدل (0,96%)، واسط ونينوى (%1,0).

الشكل 6: التطعيم اليومي باللقاح ضد كوفيد-19

الشكل 7: التطعيم يف العراق حسب اللقاح/املحافظة - األسبوع 21، 2021

مالحظة: وفقاً إلحصاءات وزارة الصحة، بلغ إجيل عدد الجرعات املقدمة للسكان يف العراق 525,507* جرعة. وÇثل 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 بº اإلحصائيات داخل لوحة املعلومات التفاعلية ملنظمة الصحة العاملية واألرقام اليومية التي تبلغ عنها 

وزارة الصحة.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ص ٦

 
 
 

 

 

 

 

 

 

حملة التطعيم يف كركوك التي تجريها منظمة (داما)، 

الرشيك املنفذ ملنظمة الصحة العاملية. منظمة الصحة 

العاملية، العراق

عملية اعطاء اللقاح يف يف مخي�ت النازح� والالجئ� 

يف أربيل. منظمة الصحة العاملية يف العراق

دورة تدريب املدرب� التي قامت بها منظمة الصحة 

العاملية بشأن خدمات الرعاية الصحية الخاصة بالعنف 

القائم عىل النوع االجت�عي. البرصة_منظمة الصحة 

العاملية يف العراق

فريق منظمة الصحة العاملية يف دهوك أثناء زيارة 

مراقبة إىل مخيم شاريا للنازح� داخلياً، دهوك - إقليم 

كردستان. منظمة الصحة العاملية يف العراق

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

أطلقت منظمة أطباء مساعدون للنشاطات الطبية (داما)، الرشيك   -
املنفذ ملنظمة الصحة العاملية، حملة تطعيم ضد كوفيد-19 يف مديريات 

الحويجة والدبس وداقوق يف محافظة كركوك ملعالجة الرتدد يف أخذ 
اللقاح ب� النازح� العائدين يف هذه املديريات. وحتى تاريخ 30 

مايو/آيار، تم الوصول إىل حوايل 830 فرداً لتعريفهم بأهمية اللقاحات 
ضد كوفيد-19

تستمر حمالت تطعيم النازح� والالجئ� يف مخي�ت أربيل بدعم من   -
 Èومؤسسة بارزا Êالحكوميت�: الهالل األحمر اإلمارا Ïاملنظمت� غ
الخÏية. وتم تقديم أكÓ من 7049 جرعة للمستفيدين يف مخي�ت 

.U2 وحسن شام ،U3 قوشتبه، وديبكة، والخازر، وحسن شام

 Øنظمت منظمة الصحة العاملية يف العراق دورة تدريبية ملدة 4 أيام ملدر  -
مقدمي الرعاية الصحية العامل� يف مجال العنف القائم عىل النوع 

االجت�عي من دوائر الصحة يف البرصة واملثنى وميسان وذي قار وبغداد 
والديوانية. وكان الهدف من التدريب تعزيز قدرات الدوائر املذكورة 

وغÏها من املرافق الصحية ذات الصلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية 
املتخصصة áا يف ذلك الصحة النفسية والدعم النفيس االجت�عي أثناء 

جائحة كوفيد-19 وبعدها.

زار فريق منظمة الصحة العاملية يف دهوك مخيمي شاريا وكربتو 2   -
للنازح� ملراقبة تنفيذ حملة التوعية الحالية التي تقوم بها منظمة الصحة 

العاملية والتدريب حول اإلبالغ عن املخاطر يف املخيم� املذكورين. 
وتنفذ سبعة فرق هذه الحملة التي تستهدف أرس النازح� داخلياً، حيث 

 Ïوس كورونا والتدابÏعلومات حول رضورة التطعيم ضد فá يزودونهم
الوقائية والسيطرة عىل العدوى.



 
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

ض�ن توف� فحوص RT-PCR عايل الجودة وبكميات وف�ة للمساعدة يف تحديد الوضع الفعيل للمرض يف البالد.    -

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

ض�ن توف� إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عرب مبادرة كوفاكس واالتفاقيات الثنائية لض�ن الحصول عىل مناعة كافية ب� نسبة   -
كب�ة من السكان املؤهل� ألخذ اللقاح يف أقرب وقت ممكن.

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

البحث عن Àويل 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 كوفيد-19 م� يتطلب املزيد من اليقظة.  -

ما يزال الرتدد يف أخذ لقاح اسرتازينكا ب� أفراد املجتمع، خاصة النساء، يؤثر عىل جهود برنامج التطعيم.  -

القيود املفروضة عىل التمويل الالزم الستدامة التدخالت بشأن كوفيد-19 ودعمها Ëا 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 
الثاÜ 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 
èكن الوصول إليه من خالل التفاصيل الواردة 
يف املربع اإلعالÜ أدناه: (ملزيد من املعلومات 

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

انقر هنا) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املؤ²ر االفرتايض الثالث بشأن "الوبائيات املعلوماتية"

االستجابة للوبائيات املعلوماتية
دعوة إىل العمل

كن من املوقع¨ عىل الدعوة إىل العمل

أثرت وفرة املعلومات، Ëا 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 االجت�عية واملشاركة اإلعالمية لتشجيع الناس عىل مواصلة ارتداء الك�مات   -
وااللتزام بإرشادات الوقاية من كوفيد-19. 

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

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

-إجراء املزيد من الفحوص، وتتبع املخالط¦، واملراقبة النشطة التي تعترب رضورية للكشف عن الحاالت املخفية والسالالت الجديدة.   -
وتعد هذه كذلك فرصة للسلطات الصحية والرشكاء الداعم¦ إلعادة تقييم ملف املناعة، وهيكل املوارد الوبائية، ومحاولة سد 

الثغرات.

ض�ن االستعداد املناسب لالستجابة النتشار املوجة الثالثة من الجائحة واملتوقعة يف شهر أكتوبر/ترشين األول من هذا العام.   -

تنسيق إجراء دراسة مشرتكة مع املؤسسات األكادÈية بهدف تحديد الصورة املناعية لدى السكان واملساعدة يف إبراز مدى فعالية   -
اللقاح وسلسلة التربيد وأداء مقدمي اللقاح.

مساهمة رشكاء املجموعة الصحية/ الرشكاء   .7

بالتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بحمالت اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية، قامت مجموعة الصحة بإدراج 4 مؤرشات   .1
يف منصة التقارير التي تحدد الخدمات واإلمدادات التي يقدمها رشكاء مجموعة الصحة إىل وزارة الصحة/مديرية الصحة لالستجابة 

لجائحة كوفيد-19.  وتم تغي� لوحة معلومات كوفيد-19 الخاصة Òجموعة الصحة يف العراق لتصبح لوحة معلومات حيوية 
وتفاعلية، يتم تحديثها تلقائياً Òجرد إرسال الرشكاء تقاريرهم، وذلك بعد أن كانت لوحات معلومات شهرية ثابتة عند بداية انتشار 

الجائحة.

أبلغت الهيئة الطبية الدولية يف العراق، أحد رشكاء مجموعة الصحة، املجموعة عن تلقي Öويل إلجراء استبيان حول الرتدد يف أخذ   .2
لقاح كوفيد-19 داخل مخي�ت الالجئ¦ يف إقليم كردستان العراق (دوميز 1، ودوميز 2، ودارشكران، وكوركوسك) ومخيم الخازر 

للنازح¦. يهدف االستبيان إىل: 

مساعدة الهيئة الطبية الدولية (IMC) يف إطالق حملة توعوية للتصدي ملوضوع الرتدد يف أخذ اللقاح يف املخي�ت. أ . 

.ßب . املساهمة يف إجراء دراسة أكرب حول الرتدد يف أخذ اللقاح يف العراق والعا

أجرى الهالل األحمر اإلماراâ ومؤسسة بارزاá الخ�ية حملة تطعيم ضد كوفيد-19 يف مخيم الخازر وحسن شام. ك� شملت حملة   .3
التطعيم التي استمرت يوم¦ (28 و29 مايو/أيار) مخي�ت النازح¦ حيث استهدفت النازح¦ والعامل¦ يف املجال الطبي واملنظ�ت 

غ� الحكومية وأفراد األمن يف املخي�ت. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

sultanya@who.int :áمسؤولة اتصاالت يف منظمة الصحة العاملية، هاتف: 9647740892878 +، بريد إلكرتو ،áالسيدة أجيال سلطا  .1

 sabaratnamv@who.int :áساباراتنام، مسؤول فني، الصحة العامة، هاتف: 9647729877244 +، بريد إلكرتو üد. في  .2

 ajellopa@who.int :áالسيدة بول¦ أجيلو، مسؤولة اتصال يف منظمة الصحة العاملية، رقم الجوال: 96477729877288+، الربيد اإللكرتو  .3

نشكر رشكاء منظمة الصحة العاملية يف العراق عىل مساه�تهم السخية يف االستجابة لجائحة كوفيد-19 يف العراق، وهم:




