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األرقام الرئيسية عن كوفيد 19-اعتباراً من  28مارس/آذار 2021
املسجلة
يف آخر 24
ساعة

عدد الفحوص

41,897

254,049

7,908,378

عدد الحاالت
املؤكدة

5,837

38,536

832,428

38,514

72,281

عدد حاالت
الشفاء

4,500

30,862

745,935

عدد الوفيات

37

205

14,212

عدد الحاالت
النشطة

النقاط الرئيسية
•خالل األسبوع  ،12تم اإلبالغ عن إجاميل  254,049حالة ،مبا يف ذلك
 205حالة وفاة مرتبطة بالفريوس ،من جميع املحافظات يف العراق
•بلغ معدل الحاالت اإليجابية خالل هذا األسبوع  ،%15مام يشري إىل
استمرار انتشار عدوى جائحة كوفيد 19-يف املجتمع.

املجمعة منذ
األسبوعية
(األسبوع  24 )12فرباير/شباط
2020

الرسم البياين  :1املنحنى الوبايئ للحاالت املؤكدة حسب تاريخ اإلبالغ

•استلم العراق  336,000جرعة من لقاحات اسرتازينيكا AZD1222
يوم الخميس  25مارس/آذار  2021وذلك من خالل مبادرة كوفاكس.
•نظّمت إدارة الربنامج املوسع للتحصني يف وزارة الصحة بالتعاون مع
منظمة الصحة العاملية اجتامعاً ضم مديري دائرة الصحة ومديري
الربنامج املوسع للتحصني من جميع املحافظات العراقية ،بهدف
التحضري لتنفيذ خطة للتطعيم ضد كوفيد 19-يومي  25-24مارس/
آذار.
•تم تنظيم ورش التوجيه األوىل للصحفيني ومديري وسائل اإلعالم
واملتحدثني الرسميني بالتعاون بني وزارة الصحة العراقية ومنظمة
الصحة العاملية .وهدفت الورش إىل بناء رشاكات قوية ومستمرة بني
اإلعالميني والهيئات الصحية العراقية ومنظمة الصحة العاملية .تم
إطالق حملة اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية لضامن نجاح
حملة التطعيم خالل التوجيهات اإلعالمية.

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

•وأُطلقت خالل ورش التوجيه اإلعالمي حملة اإلبالغ عن املخاطر
واملشاركة املجتمعية لضامن نجاح حملة التطعيم.
ت ُع ّرف العدوى املجتمعية (عندما يتجاوز معدل اإليجابية لفحوصات تفاعل البوليمرياز املتسلسل « »PCRللكشف عن مرض كوفيد 19-نسبة )%5

ص  ١من ٤

جدول  :1أرقام إضافية عن كوفيد ،19-اعتباراً من  28مارس/آذار 2021

 )1الحالة الوبائية للمرض
•تستمر حاالت كوفيد 19-املبلغ عنها يف االزدياد خالل املوجة الثانية يف
عام  ،2021مع إجاميل حدوث  2103إصابة لكل .100,000
•الفئة العمرية األكرث ترضرا ً داخل العراق هي  39-30سنة ،وتبلغ
النسبة اإلجاملية للذكور إىل اإلناث .%43 :%57
•ميثل مقدمو الرعاية الصحية نسبة  %3.4من إجاميل الحاالت املسجلة،
وسجلت النسبة األعىل بني املمرضني والفرق الطبية املساعدة (.)%53
•معظم الوفيات املبلغ عنها كانت ألشخاص ترتاوح أعامرهم بني 69-60
سنة ،حوايل  %60منهم مصابون باعتالالت مصاحبة.

األرقام الرئيسية

2020

2021

إجاميل الحاالت املؤكدة
2
معدل الحدوث
/100,000/أسبوعيا

597,774

234,654

38,536

37

48

96

دوائر الصحة الخمس
األعىل يف معدل الحدوث
معدل إماتة الحاالت

3

•املعدل اإلجاميل للحاالت النشطة هو  ،%8.8ومعدل الشفاء ،%89.5
ومعدل الوفيات يف املستشفيات .%1.7

دوائر الصحة الخمس
األعىل يف معدل إماتة
الحاالت

 )2تأهب واستجابة منظمة الصحة العاملية
أ -االستجابة إىل كوفيد19-
•واصلت الحكومة فرض حظر تجول جزيئ وكامل يف مواقع مختلفة من
البالد ،داعية إىل ارتداء الكاممات والتباعد االجتامعي يف األماكن العامة
للحد من انتشار العدوى.
•لضامن التنسيق بني املكاتب القطرية ملنظمة الصحة العاملية بشأن
كوفيد ،19-تم تشكيل فريق عمل يف منظمة الصحة العاملية لتنسيق
االستجابة وتقديم الدعم الفني الالزم واالستجابة يف الوقت املناسب
لطلبات وزارة الصحة.
•تواصل املنظمة نرش الوثائق اإلرشادية التي وضعها املكتب اإلقليمي
ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط ومقرها الرئييس بشأن
كوفيد.19-

ب • -التطعيم
•استلم العراق يوم الخميس  25مارس/آذار  ،2021الشحنة األوىل
من اللقاحات ضد كوفيد 19-عرب مبادرة كوفاكس والتي تضمنت
 336,000جرعة .وتسلم معايل الدكتور حسام محمد التميمي ،وزير
الصحة العراقي ،لقاحات اسرتازينيكا املصنعة من قبل معهد SK-Bio
يف كوريا الجنوبية ،برفقة فريق من الوزارة ومنظمة الصحة العاملية
واليونيسيف .وانطلقت حملة التطعيم يوم الخميس  26مارس/آذار
الجاري يف  666مرفقاً صحياً يف جميع أنحاء البالد.

األسبوع
12

نسبة الوفيات بعد
 48ساعة من دخول
املستشفى
نسبة الحاالت النشطة
نسبة حاالت الشفاء
عدد فحوصات PCR
معدل اإليجابية العام
4
لفحص PCR
نسبة املرىض الداخليني
نسبة الحاالت املعالجة يف
وحدة العناية املركزة
عدد اإلصابات بني مقدمي
الرعاية الصحية
عدد الوفيات بني مقدمي
الرعاية الصحية
عدد اإلبالغات عن
كوفيد 19-بني الالجئني
والنازحني داخلياً

•نظمت إدارتا الربنامج املوسع للتحصني والرقابة الدوائية يف وزارة
الصحة باالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية اجتامعاً مع دوائر الصحة
ومديري الربنامج املوسع للتحصني من جميع املحافظات العراقية،

دهوك
واسط
بغداد
كركوك
إربيل
2.1
السليامنية
ذي قار
بابل
إربيل
ميسان

62
55
53
47
46
5.4
3.4
2.9
2.5
2.4

النجف
كربالء
البرصة
بغداد
واسط
0.6
السليامنية
دهوك
إربيل
كركوك
املثنى

122
99
86
78
71
1.8
1.6
1.4
1.1
1

%53

%21

13

%7
%90
4,547,545

%29
%86
3,353,879

%16
%80
254,049

%13

%7

%15

%78

%58

%60

%10

%11

%9

24,283

4,417

415

256

7

2

النازحوين داخلياً
= 312
الالجئون = 299

النازحون داخلياً
= 15
الالجئون = 1

0

بهدف التحضري لتنفيذ خطة التطعيم ضد كوفيد 19-يف  25-24مارس.
•بدعم من منظمة الصحة العاملية ،أجرت وزارة الصحة تدريباً
لستني جهة اتصال لربنامج التحصني املوسع من أربيل والسليامنية
وكركوك ونينوى ودهوك وجهات االتصال الخاصة بالرقابة الدوائية
من مستشفيات كركوك ونينوى لتوجيههم بشأن أنواع مختلفة من
اللقاحات ،ومنصات اللقاح ،واملواصفات العامة لكل منها.

 -2يشري معدل الحدوث إىل تكرار وقوع بعض األحداث ،مثل مرض أو حادث ما ،خالل فرتة زمنية محددة.
 -3معدل إماتة الحاالت هو نسبة الوفيات الناجمة عن مرض معني بني جميع األفراد الذين تم تشخيصهم خالل فرتة زمنية معينة.
 -4معدل اإليجابية لفحص  PCRهو النسبة املئوية لجميع فحوصات  PCRالتي تؤكد إيجابية اإلصابة مبرض كوفيد 19-من بني جميع فحوصات  PCRالتي تم إجراؤها عىل مدار فرتة زمنية معينة.
ص  2من ٤

155
96
175
169
159
0.6
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01

يهدف التدريب أيضاً إىل تعريف املشاركني بأنواع مختلفة من األحداث الرسم البياين  :2يوضح املجموعات ذات األولوية التي تم تطعيمها
باستخدام لقاح سينوفارم
الضائرة بعد التطعيم ،واألحداث الضائرة ذات األهمية الخاصة،
واألدوار واملسؤوليات املنوطة بهم بشأن تنفيذ املنصة الرقمية التي تم
إطالقها حديثًا لإلبالغ عن األحداث الضائرة واألحداث الضارئة ذات
األهمية الخاصة بعد التطعيم.
•ودعمت منظمة الصحة العاملية واليونيسيف والبنك الدويل وزارة
الصحة يف وضع اللمسات األخرية عىل الخطة الوطنية لنرش اللقاح قبل
بدء حملة التطعيم .وتتضمن الخطة جوانب مختلفة من شأنها دعم
التخطيط ،والتنسيق ،والتطبيق ،واإلبالغات ،واملراقبة ،والتقييم لعملية
التطعيم.
•استلم العراق سابقاً  50,000جرعة من لقاح سينوفارما من الصني .ويف
الفرتة بني  25-02مارس/آذار  ،2021تم تطعيم ما مجموعه 18,827
شخصاً يف جميع أنحاء البالد باستخدام لقاح سينوفارما.

ت -اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية
•شارك  95من ممثيل اإلعالم يف أول ورشة توجيه إعالمي مخصصة
للصحفيني ومدراء اإلعالم واملتحدثني الرسميني ،تم تنظيمها بالتعاون
بني وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العاملية .وهدفت الورشة إىل
بناء رشاكات قوية ومستمرة بني اإلعالميني والهيئات الصحية العراقية
ومنظمة الصحة العاملية .خالل عملية التوجيه أثناء الورشة ،تم إطالق
حملة اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية التي تهدف إىل ضامن ث-
اإلقبال الكايف عىل أخذ اللقاح خالل حملة التطعيم.
•ودعمت منظمة الصحة العاملية واليونيسيف والبنك الدويل وزار َة
الصحة العراقية لتطوير خطة إبالغ وطنية ووضع ميزانية لحملة
التطعيم القادمة ضد كوفيد .19-ويتم تنفيذ الحملة طبقاً لخطة متفق
عليها مع تعديالت طفيفة الستيعاب بعض التغيريات التي تحدث يف
اللحظات األخرية يف امليدان.

الخدمات اللوجستية وإدارة اإلمدادات
•خالل شهري فرباير/شباط ومارس/آذار  ،2021دعمت منظمة الصحة
العاملية وزارة الصحة يف العراق وإقليم كردستان من خالل تزويدهام
باملعدات واألجهزة الطبية التي تم توزيعها عىل مختلف املرافق
الصحية التي تتعامل مع حاالت كوفيد 19-يف جميع أنحاء العراق.

•لضامن تنسيق رسائل جميع الرشكاء ،قامت منظمة الصحة العاملية
بتجميع الرسائل الرئيسية التي تولد الطلب وتنرش وتعزز حملة
التطعيم ،وتوزيعها عىل الرشكاء.
•يف  21مارس/آذار تم إطالق حملة توعية شاملة تحت عنوان «ال تنسوا
الكاممة» عىل مواقع التواصل االجتامعي بني جميع أعضاء مجموعة
األمم املتحدة لإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية .تستمر الحملة
أسبوعان وستختتم بفيديو مشرتك عن ارتداء جامعي للكاممة من قبل
جميع منظامت ووكاالت األمم املتحدة املشاركة يف الحملة .وخالل
األسبوعني املاضيني بثت منظمة الصحة العاملية ثالثة تسجيالت فيديو
تضم موظفني من املنظمة يرشحون أهمية ارتداء الكاممة.
•وبدعم من صناديق التضامن ،تجري حملة توعية واسعة النطاق يف
محافظتي السليامنية ودهوك ،تستهدف ستة مخيامت للنازحني ( 1يف
السليامنية و 5يف دهوك) يشارك فيها «هيفي» الرشيك املنفذ ملنظمة
الصحة العاملية.
ص  3من ٤

 90−رسيرا ً مجهزا ً بالكامل لوحدة العناية املركزة (أجهزة مراقبة
رسة وحدة العناية املركزة ،وخزانة بجانب الرسير،
املرىض ،وأ ّ
وطاوالت فوق الرسير)
 358−طقامً من مجموعات قطع الغيار ألجهزة توليد األكسجني.
 62,650−مسحة من األنف والحلق.
 45,00−مجموعة أخذ العينات التي تستخدم ملرة واحدة.

•البحث عن متويل إضايف لدعم حملة التطعيم من خالل حمالت اإلبالغ
عن املخاطر واملشاركة املجتمعية ومن خالل التقييم املناسب واملراقبة
امليدانية يف الوقت املناسب.

 79,050−مجموعة فحص تفاعل البوليمرياز املتسلسل ( ،)PCRو
 74,304مجموعة استخراج الحمض النووي.
 300−مقياس التأكسج النبيض الذي يوضع باألصبع.
 74,800−من معدات الحامية الشخصية (.)PPEs
−وهذه تشمل  28,000مجموعة فحص  ،PCRومعدات الوقاية
الشخصية ،ومجموعات أخذ عينات التي تستخدم ملرة واحدة.

)4

•زيادة حدة الرتدد يف أخذ اللقاح بني املجتمعات مع انتشار األخبار
اإلعالمية السلبية بشأن لقاح أسرتازينيكا.

•يف مستشفى طوارئ رشق أربيل ،دعمت منظمة الصحة العاملية تركيب
جهاز التعقيم األفقي بالبخار وآلة التصوير الشعاعي املحوسب ()CR
والتدريب عىل استخدامهام لضامن استمرارية الخدمات الصحية .كام
دعمت منظمة الصحة العاملية مستشفى الحروق والجراحة التجميلية
يف محافظة السليامنية من خالل تجديد وتجهيز  4غرف عمليات
جراحية.
•ويف إطار تحسني قدرات فحوصات كوفيد 19-يف محافظة دهوك،
قدمت منظمة الصحة العاملية إىل مخترب الصحة العامة املركزي جهاز
فحص تفاعل البوليمرياز املتسلسل ( )PCRومجموعات فحص .كام
تم إمداد مديرية الصحة بكمية كبرية من املعدات الطبية التي تشمل
نظام التصوير الشعاعي املحوسب ،ودرع الوقاية من األشعة السينية،
وأجهزة مراقبة املرىض ،وجهاز التعقيم بالبخار ،وأجهزة مقياس التأكسج
النبيض اليدوي ،وأجهزة مقياس الحرارة عن طريق األذن.

)3

التحديات

•استمرار انتشار مرض كوفيد 19-يف املجتمع واستمرار ارتفاع حاالت
اإلصابة.
•انخفاض االلتزام بالتدابري االحرتازية إضافة إىل اإلغالقات الجزئية
املوىص بها يشكالن خطرا ً كبريا ً 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 كوفيد 19-واكتشافها واالستجابة
لها.

 )5التوصيات

املتطلبات واالحتياجات الطارئة
•ضامن توفري إمداد ثابت من لقاحات كوفيد 19-عرب مبادرة كوفاكس،
واملوارد األخرى لضامن توفري ما يكفي من اللقاح لنسبة كبرية من
السكان املؤهلني يف أقرب وقت ممكن.
•إطالق حملة عاجلة لإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية لزيادة
اإلقبال عىل اللقاح بني السكان العراقيني.

•زيادة التوعية واملشاركة املجتمعية لتشجيع السكان عىل أخذ لقاح
كوفيد 19-واإلقبال عليه.
•ترسيع وترية التعبئة االجتامعية وحمالت التوعية واملشاركة املجتمعية
لتشجيع الناس عىل مواصلة ارتداء الكاممات وااللتزام بإرشادات
الوقاية من كوفيد.19-
•تشجيع املزيد من الناس عىل الحصول عىل الرعاية الطبية الالزمة يف
املرافق الصحية املخصصة لعالج كوفيد 19-من خالل حمالت التوعية
واملشاركة املجتمعية.

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:
.1
.2
.3
.4

بولني أجيلو ،مسؤولة اتصال يف منظمة الصحة العاملية ،رقم الجوال ،+96477729877288 :الربيد اإللكرتوينajellopa@who.int :
فييك ساباراتنام ،مسؤول فني ،الصحة العامة ،هاتف ،+9647729877244 :بريد إلكرتوينsabaratnamv@who.int :
الدكتورة جيهان البدري ،مسؤولة فنية ،األمراض املعدية ،هاتف ،+9647901673299 :بريد إلكرتوينalbadrij@who.int :
السيدة أجيال سلطاين ،مسؤولة اتصاالت يف منظمة الصحة العاملية ،هاتف ،+9647740892878 :بريد إلكرتوينsultanya@who.int :
ص  4من ٤

