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 المقدمة:.1
 ةانضضنتنامى اهومام المجومع الدضلي كالقيا ا الئ   ة ضالوث ا الئ  ي كل و ضا، ح ث ا انو� ت في 

خيتل قد ظهر انتخ رة م جة مه انضمراض انتنوقال ة ضنام مه ،مه ه ا انضمراض "مرض ال  ل را"ح ض

القرم الوا ع ا�  في جم ع حنءاا اللالا انطيتقاً مه موو داها انضصثي في دلوا نهر الغانج كالهند. 

ا ات نثها. ث ا ظهرت ضنام ظه  ا كلد فل  في ادة حمانه ثأدت ح ضام الميت  ه مه الئ�  ائر الق

. 1991ضمه  ا إلى انضمر   و ه في اام  1971ضضصثت إلى حفر ق ا في اام  1961كجن ب آ  ا في اام 

 .ضتو  ه ال  ل را ان�م في اللد د مه الئثدام

 وداضل نث را اه مرض ال  ل راح في ض ا،و انتايتمح اندما نومع اه حخئا  دضل فق رةح ضالوي ما ام 

فقر ضالمجااة ثوى  نو�  ف ها ه ا المرضح ضللو ال ث ر منا  أل ما ه  ه ا المرضح ضما  نو�  ف ها ال

ه  ايتجهح ضلثلثا فام ايتجه كو ف فه   رت ع اثى الو ا،وح ل ه الدضل الفق رة نت تووط ع تقد مة 

  لو انها.

دت حدلة نث رة اثى ضلقد نام ُ فورض لفورة    ثة حم ان�نوام ه  الموو دع الر، س لث  ل راح ضل ه ت اج

حم الئ  ات الما، ة  م ه حم تلمو نموو داات لثئ و ر اح ض نوقو اه  ر ا الم اا ضانض لمة المث  ة 

كالم  رضبح ضقد نام لثلران نأ ف في ان�صاكة كه ا المرض من  ازمنة قد مة ضشهد انولا ا في 

  ضقوها قئو ام تأخ  ث عاً ضا لاً. الون ات انضخ رة في كلا المنا ا انت انه قد تمت الو طرة اث ه في

ضنضجو ت ف ر ُكن ة لث اي اللام لثم اا ضالج انف الئ   ة اثى الأل د ال  ني ضالمءثيح ضن ل  ث ل 

ن ف ة إ وخدام الم اا الملقمة ضفل  مه خيتل إ وخداماتها الفّلالة اثى موو � انضة ة ضن ل  ن�  

   المنا ا.جومع ضمما  اتها في ه ا ال اي الأءي ك ه انضة ح كهدف مواكلة ضاي الم

مد ر ة إثأااات حث ال المل لة كالولاضم مع منظمة ال  ن و ف  –نف  الجهاز المرنعل لي�ثأاا  
" ليت يتع اثى كلا المفاه ا ضالمما  ات مه قئو افراد انضة  2016مو  "الولر ف كمرض ال  ل را 

  .رضث ل إ وخدامات الم اا ضملرفة ضاي المجومع ث ل الم
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مسح التعريف بمرض الكوليرا

 :المسحعائلة .1

 

  اللجنة العليا للمسح:

  المنصب  الدائرة  ا��سم  ت
  رئيس اللجنة  رئيس الجهاز المركزي ل��حصاء  د. ضياء عواد    1
  مدير العمل الميداني  مدير عام الشؤون الفنية ق�� عبد الفتاح ر�و�  2
  عضوا  مدير عام تكنولوجيا المعلومات  عماد ناجي احمد  3
 عضوا  والمالية ا��داريةمدير عام الشؤون فخري حميد جابر  4
  

  اللجنة الفنية:

  المنصب الدائرة ا��سم  ت
 مدير عام الشؤون الفنية  ق�� عبد الفتاح ر�و�  1

  رئيس اللجنة  إحصاءات احوال المعيشة مدير

  عضوا  مديرية إحصاءات احوال المعيشة  أثير محمد ناجي  2
  عضوا مديرية إحصاءات احوال المعيشة  عمر صاحب احمد  3
 عضوامديرية إحصاءات احوال المعيشة سوسن عبد الرزاق إبراهيم  4
  عضوا مديرية إحصاءات احوال المعيشة  هيفاء عدنان محي الدين  5

  

  اللجنة ا��دارية والمالية:

  المنصب  الدائرة  ا��سم  ت
  رئيس اللجنة  والمالية  ا��داريةمدير عام الشؤون   فخري حميد جابر  1
  عضوامدير الحسابات  مها علوان 2
 عضوا مدير التدقيق  سهام عبد عاتي   3
  عضوا  مدير الموارد الب��ية طيبة صباح محمد 4
  عضوا مديرية الحسابات  لمياء عبد الوهاب عبد الرزاق  5
 عضوامديرية الحسابات عزمي عبد الجليل6
الحساباتمديرية   هبة صالح فخري  7   عضوا 
 عضوا التدقيق  علي كاظم جبر 8
  عضوا  مديرية إحصاءات احوال المعيشة  فريال عزيز عليوي  9
  عضوا  مكتب رئيس الجهاز  سهاد صادق ابراهيم 10
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  لجنة تكنولوجيا المعلومات (اعداد البرنامج):

  المنصب  الدائرة  ا��سم  ت
  رئيس اللجنة  المعلوماتمدير عام تكنولوجيا   عماد ناجي احمد   1
  عضوا تكنولوجيا المعلومات حسام سعد الدين را��  2
 عضوا تكنولوجيا المعلومات   ب��� عبد الجواد   3
 رئيس فريق ا��دخال تكنولوجيا المعلومات زهاء سالم متي  4
 عضوا مديرية إحصاءات احوال المعيشة  ا��ء جمعة حمادي  5
 منسقإحصاءات احوال المعيشةمديرية نداء عبد الهادي  6
  

  فريق تصميم العينة وتحليل البيانات:

  المنصب الدائرة ا��سم ت
  رئيس فريق التحليل مدير قسم التحليل ياسمين صليبي 1
  رئيس فريق تصميم العينة  مدير مركز التدريب   د. فاضل نايوخ  2
 تحليل البياناتا��حصائيقسم التحليل  ب��� نصيف  3
  تصميم العينة مديرية إحصاءات احوال المعيشة  صاحب احمدعمر   4
  تصميم العينةمديرية إحصاءات احوال المعيشة  ابراهيم خليل  5
 

  فريق إعداد وطبع التقرير: 

  المنصب الدائرة ا��سم  ت

  ق�� عبد الفتا� ر�و�  1
  مدير عام الشؤون الفنية 

مدير مديرية إحصاءات احوال 
  المعيشة

  التقريرالم��� عل� 

  عضوا مديرية إحصاءات احوال المعيشة  عمر صاحب احمد   2
  عضوامديرية إحصاءات احوال المعيشة سوسن عبد الرزاق  3
  عضوا مديرية المطبعة  عثمان عبد الكريم حسين  4
  عضوامديرية المطبعة  امل كاظم  5
   عضوا   مديرية المطبعة  سيف هللا محمد علي  6
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 أهداف المسح:.2
 توفير بيانات حول التعريف بمرض الكوليرا في المجتمع..1

ف علس اما اات ات� ف في نيةيا ن و واعالجا المياس اواك نانل لل�فب او التعّر .2

 لع اتعمات ت ات�نرى.

توفير بيانات عن المةاهيم المتداولا بين المجتمع حول ارض الكوليرا ونيةيا التحسس .3

 بأعراضه.

الوعي الصحي وعن اما اات افراد ات  ف حول نشاط تنظيف توفير بيانات تةصيليا عن .4

 اليدين ل ا ات�اتخدااات المن ليا.

 
 ااتما ة المسح:.3

تم تصميم ااتما ة المسح ان ل ا اديريا إحصاكات أحوال المعيشا وبالتعاوو اع انظما 

  اليونيسيفش لملل ات�لسام التاليا:

  اةتا� ات� فة:.1

  اولع ات  فة الجغرافي .أ

  ات� فة التعريف ب.ب

  أائلا التعريف بمرض الكوليرا:.2

  اعرفا ات  ف حول اا و د عن هذا المرض.أ

 المصاد  ات�عع ايا للمعرفا بالمرض.ب

 :الوعي الصحي.3

  ااتخدااات ات  ف للمصد  الرئيس للماك.أ

 اعالجا المياس..ب

 الود افراد ات  فة حول نظافا اليدين ل ا وبعد ات اتخدااات المن ليا..ج

 للمرض.العع اات الدالا .د
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 التوقيتات الزمنية:  .4
، واستغكقت 2016امتدت مكا ت فنريا الح ل لترتكم مش ر ك  ا الن ن ا ة ر ك نانوا ام�ول/

ا ال  10  ال والعحت الحيدانا قا مةابتة امن�� الحشحولة بالح ل  5عحتية فحد ث إطار العينة 

 .24/9/2016- 7اعتبارا مش 

 التدر ب:.5
  وال الحعيشة رورفيش فدر بيتيش لركا العحت الحيدانا ولحدم ��نث   ال مد ك ة إ صاءات ت نرا

) قا محاقظتا (بغدار، الةارسية)،  يث رحت التدر ب الاي فم 6/9/2016- 4لكت رورم لترتكم (

  فنرياه قا محاقظة الةارسية قكا العحت الحيدانا لتححاقظات (بابت، الةارسية، الحثنن).

 

 فصحيم عينة الح ل:.6
رحت الح ل بعض الحناطق م�ربع محاقظات قا وسط وجنوا العكاا (بغدار، بابت، الةارسية،  

الحثنن) والتا ر دت ا ور  امنت مش الحك  قا الصيم الحا و وقد فم امنعتحار عتن  ستوا 

، 2009الحعا نة العنةور ة العشواةية قا ايتيار العينة وبامنعتحار عتن إطار التكقيم والح�� ل نة 

) ا��م لتححاقظات 1350بتغ  جم العينة الحختارم(عند بناء ام�وزاا.  2016ةد كات ال كاا ل نة وف

   ع�نه.

) 75مش الححاقظات (بابت، الةارسية، الحثنن)   ب الجدول ارناه، و( ) عنةور20(فم ايتيار 

ح ل )  ��،  ي اا عينة ال10عنةور مش مناطق بغدار الحختارم عتحاً اا العنةور  تكوا مش (

  ) عنةور فم ايتيارها وقةا لتحعارلة ارناه135فتكوا مش (

  
  
  
  

   يث إا:

Z قيحة م توى الثةة (C.L) % 95  1.96 
P 0.5 فةابت اعتن فبا ش محكش 
E 0.07 الخ�� الح�تق نحد اقتكا و مةبول 

2
2/

2 )1(*
E

PPZn 
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  المفاهيم والمصطلحات:.7

  :اى.ةاة
مود أو عدة أمواد يش وكون م  الطاار و اومات المايشـة اى. وت. ون اون اى.ةاة عادة من أشخاص 
نوبطهم صلة الةوابة كاى.و واى.ر واى.وى.د.... ال . وقد ن م أي ا أموادا ر وين ى. نوبطهم صلة قوابة 

المايشة كالطالب الذي يدمس م  متطةة غيو ولاتهم يش وكون مع اى.ةاة م  الطاار و اومات 
  متطةة هاتاس ويسان ويوكن ويتف  مع اى.ةاة المشمولة بالمسح. 

  اىنعو.ن واىنعو.ر:

ياوب اىنعو.ن بونه وهيلة غيو شخصية ل ةديم ونوويا اى.ماام أو السلع أو الخدمات من قبن جهة 
  .مالومة، ماىنعو.ن ن ن هو وهيلة من وها ن التـا الاامة

ياـــوب بمبابـــة اى.نصـــاب بـــين الموهـــن (نعوـــ.م ) والمســـ ةبن (الجمهـــوم) عـــن مونـــه أمـــا اىنعوـــ.ر 
ـــد الجمـــاهيو  ـــ� و، ونزوي ـــة مـــن ــــوب ى ـــن بواهـــط ها الوهـــالة اىنعو.مي ـــة نتة ـــ  وهـــيلة نعو.مي ـوي
بـــوكبو قـــدم مـــن المالومـــات الصـــحيحة او الحةـــا   الباب ـــة والواــــحة وهـــو �نــــا المالومـــات باـــد 

  حسب المتاـ  المشمولة بالمسحجدوب يبين عدد الاتاقيد 

  عدد اى.ةا  عدد الاتاقيد  الة اء المحامظة

  بغداد

 150 15  الوصامة
الصدم 
 130 13 اى.ولى

 120 12الصدم البانية
 150 15 الاوخ

 200 20 أبو غويب
 200 20  الحلة بابن

 200 20  الشامية الةادهية
 200 20  السماوة المبتى

 1350 135 المجموع
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ا و وهـــــو واعلقنـــــاع عـــــن طريـــــو المعموــــــاو والـقـــــائو واعررقـــــام وهـــــو التعبيـــــر جمعهـــــا وانتقائهـــــ
الموضـــوعي لعقميـــة الجمـــاهير ولروحهـــا وـيولهـــا واتجاهاتهـــا فـــي نفـــس الوقـــت وهـــو لـــيس تعبيـــراً 

  جانخ اعحعيحم .ذاتيا ـن 

  ـرض الكوليرا:

وهو ـرض حاد  flow of bile كممة كوليرا ـشتقة ـن كممة يونانية أو إغريقية بمعنى تدفو الصفراء
والجفاف الشديد) فقد  اعرعراض ال ي يببب( (اعلسهال  لمجهاز الهضمي ونظرا لشدة  ينشأ ـن عدوى

ر أحد أك ر اعروبئة التي تيدي الى الوفاة ايحل ساعاو ـن العدوى ولـدوث( بشكل وبائي فهو يعتب
  تببخ ابائر ب��ية كبيرة.

  اقراص الكمور:

استعمل عدد كبير ـن دول العالغ غاز الكمور عمى لكم( البائل في كمورة ـاء ال��ب وذلك لفعاليت( 
في إبادة ـعظغ الجراثيغ، وتبما القوانين في بعا الدول بوجـــــود ـادة الكمور في ـاء ال��ب 

ـمجغ في كل ـتر ـكعخ. ويعــزى العمماء التأثير المطهر لمكمــور ضد  3وعح تزيد عن ـمجغ  1.45بنببة 
  الجراثيغ إلى كمورة البروتيناو في اعرنظمة اعرنزيمية فيها بواسطة حاـا هيبوكمـورس غير المتأين.

 ):ORSــمول اعحرواء الفموي (

�ب( بواسطة كوب أو ـمعقة لمنع هو عبارة عن ــمول يـتوي عمى ـاء وأـيح  وجموكوز ـن الممكن �
حدوا الجفاف في حاعحو اعلسهال أو لتعديل الجفاف إد وجد. وهو يـتوي عمى كل اعرـيح  التي 

، ويضاف سكر الجموكوز الى البيكربوناوولصوديوم والبوتاسيوم والكموريد فقدو في اعلسهال كأـيح  ا
ـادة الصوديوم، وبدود ـادة الجموكوز فإد  باـتصاصعحرتباط اـتصاص(  % 2المـمول بنببة 

 اـتصاص الصوديوم ـن قبل ايحيا اعرـعاء يكود ضعيفاً.

  

  ايحصة بالمي��او .8

  أوعحً : التعريف بمرض الكوليرا:

 بمست نببة اعر�� التي سمعت عن ـرض الكوليرا في المناطو المشمولة بالعينة ـا يقارب الـ
  )1كما في جدول ( ).99.5%(
)87.0% () عن طريو اليحفتاو %51ـن اعح�� سمعت عن المرض عن طريو التمفزيود و (

واعحعيحناو والممصقاو، في حين كاد لرجال الدين الدور اعرقل تأثيرا في ه ا المجال وبنببة 
  ).1). كما في الجدول (4.0%(
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مسح التعريف بمرض الكوليرا

  ثانياً: الوعي الصحي والوقاية:

ة المياه ( لسب نابة اىر ا التي تعتمد على محطات تصفية وتحليRO كمصدر رئيس لمياه (
) ويي اىنعلى م   ي  لميا المصايرا تلي ا  ااء اىن اة لقناني الماء  نابة %71.1ال�اب (

كما في لدول  ) لجر ا التي تعتمد على ماء اىرسالة%11.5, في حي  انخفضب الى ( )16.4%(
)2. (  
66.0لة) لسرض الطبخ ( لسب نابة اىن ا التي تعتمد على الشبكة العمومية (ماء اسا% (

ويي اىنعلى م   ي  المصاير اىن ريا في حي   لسب نابة اىن ا التي اعتمدت على المياه 
  ). 3) فقط كما في لدول (%0.2( تي مصدريا الايارات الحوضيةال
راص الكلور نابة  لسب  كلب المراكص الصحية المصدر الرئيس لحصول اىن اة على اق

  ). 4) وحاب لدول ( %21.6يلي ا ال�ااء م  الصيدليات و نابة (ا )67.6%(
)74.3%تعلم نوعية يذه  ىنولك   أقراص الكلور لسرض تعقيم المياه ) م  اىر ا التي تاتخدم

كما في  ا)mg167) م  اىر ا تاتخدم اقراص الكلور م  نوع (%21.4في حي  ( اىرقراصا
  .)5لدول (

تاتخدم أساليب أ ري مثل منظومات تاتخدم اقراص الكلور وانما   لسب نابة اىر ا التي ىن
تعرف  ) % , في حي   لسب نابة اىر ا التي ىن44.3(التصفية او التحلية او  ااء قناني المياه 

  ) .6كما في لدول ( ا) % 4.4كيف تاتعمل ا (
ة منصلية) غالبية اىن ا تعتمد على تر يا المياه الماتخدمة لل�اب  واسطة (منظومة تصفي

) م   ي  قرا المعال ة اىر ري كما في %70.0للوقاية م  اىنمراض اىننتقالية و نابة  لسب (
  ).7لدول رقم (

ناث تمارس نشاط غال اليدي  وكانب النابة متقار ة ول ميا المحافظات �غالبية الذكور واى
ممارسة نشاط عدا محافظة  سداي حيأ أر رت النتائب   ا اىرناث تصيد على الذكور في 

) وحاب %83.1) والذكور (%90.4غال اليدي  قبل تناول الطعام وقد  لسب نابة اىرناث (
  ) .10لدول (

42.8رواء الفموي م  المركص الصحي (�بة اىن ا التي تحصل على محلول اى لسب نا % (
  ) .12كما في لدول ( )% 34.0ويلي ا م  الصيدلية  نابة (

)59.7% (  الشديد يو الذي يحتاج الى رعاية   اى�س الا الشخص المصاب اىر ا تعتقد   م
  .) 13كما في ال دول ( حية م   ي  اىرعراض اىر ري 

 أر رت م� اات الماا أا المكاا اىرول الذي تل   اليا اىر ا في حالة احتياج أحد افراييا
ويلي ا ) %40.4للعجنج م  مرض اىنس ال يو الماتشفى العام او الخاص  نابة  لسب (

  ).14) كما في لدول رقم (%36.5المركص الصحي  نابة (
)44.9% يي نابة اىر ا التي تتولا الى ماتشفى عام او  اص في حالة ر ور عجنمة (

  الولا  ا فرار) تتولا نحو المركص الصحي في حالة ر ور %40.4يد و(المائي الشد اى�س ال

او الخاص في حالة ر ور اعراض اي مرض قبل  علمان وأا اىر ا التي تتولا نحو الماتشفى العام
 ) .15اىنماك  اىن ري. كما في لدول رقم (
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مسح التعريف بمرض الكوليرا

 :ةالبياني تشكالاس.9

 
  ): عوا�� اسحسب الم ال امر ال �ي� ستخدامام ءاا ال�بب (%)1شكل (

 

  

  

 

  (%)): عوا�� اسحسب الم ءامر ااولها على أق اص الكلور 2شكل (
  

  



مديرية إحصاءات احوال املعيشة / اجلهاز املركزي لإلحصاء / العراق10

مسح التعريف بمرض الكوليرا

  

 ت زاع ا اس� ب يقة مر لم ماةو م مة� اوقبل ي�ل استعمالةل وقاية م ما اس�مراض 3شكل (
  (% استنملةويم 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جداول البيانات
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مسح التعريف بمرض الكوليرا

  على مرض الكوليرا (%)ا���� ���ع ): مصادر ا1جدول (

  

 المحافظة (القضاء)

 ا�ة ا���� 
التي سمعت 

بمرض 
  الكوليرا (%)

مصادرال  
��فتات 

واع�� ات 
وملصقات 

   رجل دين  
وسائل التواصل  الراديو  التلفزيون   الجيران 

  ا��جتماعي 

  بغداد 
(الرصافة، الصدر 
الثا ية، الصدر 

ا��ولى، الكرخ، أبو 
  غريب)

99.5  55.22.251.385.8 27.432.3 

  بابل
75.832.847  99.0 (الحلة) 0.97 0.  35.943.9 

  القادسية
18.71  99.0 (الشامية) 0.46 0.98 0.  6.19.6 

  المثنى
15.519 17.01.526.587.5  100.0 (الاماوة) 0.  

51  99.5 ا��جمالي 0.4 0.47.887 0.  26 0.30.9 
  

  

  : تو�ي� ا���� �اب المصدر الرئي� للماء المات�د� يومياً: لل��� (%)2جدول 

  المحافظة (القضاء)

  المصادر

  اسالةماء 
ال��اء من 

الايارات الحوضية 
  (تا كر ماء) 

محطة  صفية أو   ��اء قنا ي ماء 
  المجموع   Roتحلية المياه 

  بغداد
(الرصافة، الصدر 
الثا ية، الصدر 

ا��ولى، الكرخ، أبو 
  غريب)

11.9 0.319.168.7 100 

  بابل 
4 (الحلة) 0.  12 0.18.565.5 100 

  القادسية
0 0.5 (الشامية) 0.0 0.99.5 100 

  المثنى
0. 14.5 (الاماوة) 01 0.84.5 100 

  100  71.1  16.4  1.0  11.5 ا��جمالي
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مسح التعريف بمرض الكوليرا

 : تو�ي� ا���� حسب المصدر الرئيس للماء المستخدم يومياً: للطبخ (%)3جدول 

  

 المحافظة (القضاء) 

  المصدر الرئيس للماء المستخدم للطبخ

  ماء اسالة  المجموع

ال��اء من 
السيارات 

الحوضية (تانكر 
  ماء) 

��اء قناني 
  ماء 

محطة نصفية 
أو تحلية المياه 

Ro   

  بغداد
(الرصافة، الصدر 
الثانية، الصدر 

ا��ولى، الكرخ، أبو 
  غريب)

64.5 0.11.933.5 100 

  بابل
65 (الحلة) 0.  1 0.3.530.5 100 

  القادسية
88 (الشامية) 0.  .0 00 0.12 0.  100 

  المثنى
0 72.5 (السماوة) 0..0 027.5 100 

66 ا��جمالي 0.  0.21.732.1 100 
  

  أقراص الكلور حسب مصادر الحصول عليها (%) قتني: تو�ي� ا���� التي ت4جدول 

 المحافظة (القضاء) 

نسبة ا���� 
 تقتنيالتي 

أقراص الكلور 
(%)  

  مصادر الحصول على أقراص الكلور

مستشفى عام 
  أو خاص 

مركز صحي / 
  المجموع  اخرى   صيدلية   رعاية صحية 

  بغداد
(الرصافة، الصدر 
الثانية، الصدر 

ا��ولى، الكرخ، أبو 
  غريب)

36 0.  10.761.825.7 1.8100 

  بابل
1.361 38.5 (الحلة) 0.23.4 14.3100 

  القادسية
3.296.80 15.5 (الشامية) 0.  .0 0100 

  المثنى
 1.4100 2.886.79.1 71.5 (السماوة)

 2.4100 8.367.621.6 40.2 ا��جمالي
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مسح التعريف بمرض الكوليرا

  � لو�يع اس� � �سب نوعية اقراك الكلور المست�دمة من ق�لها (%)5جدول 

  المجموع   ست اعلم   33mg  167mg المحافظة (القضاء)
 بغداد

(الرصافة، الصدر 
الثانية، الصدر 
اس�ولى، الكرخ، أبو 

  غريب)

5.815.478.8 100

  بابل
100 2.641.655.8 (الحلة)

  القادسية
0. (الشامية) 096.83.2 100

 المثنى
0 (السماوة) 0.32.267.8 100

100 4.221.474.3 اس�جمالي
 

  

  (%)� لو�يع اس� � التي ست لست�د� أقراك الكلور و�سب اس�س�ا� 6جدول 

لم نسمع  المحافظة (القضاء)
  بها

ست نعرف
من أين 
نحصل 
  عليها

نعرف ست 
كيف 
  نستعملها

مذاقها 
   �ء

مكل ة وست 
يمكن 
  ��ائها

  المجموع  اخرى*

  بغداد
(الرصافة، الصدر 
الثانية، الصدر 
اس�ولى، الكرخ، أبو 

  غريب)

4.3 16.54.4253.9 45.9 100 

  بابل
43.13.30.80 10.6 (الحلة) 0.  42.3 100 

  القادسية
18.93.61.2.0 50.9 (الشامية) 0 25.4 100 

  المثنى
24.67 12.3 (السماوة) 0.22.80 0.  33.3 100 

 100 44.3 18.84.422.63.3 6.6 اس�جمالي
  

  * اغلب است � ست لحتاج الى أقراك الكلور ستستعمالها لمنظومة لحلية المياا او ��اء قناني
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مسح التعريف بمرض الكوليرا

التي تنتقل عن : توزيع ا���� �سب نوع معالجة الماء قبل ا��ستعما��� للوقاية من ا��مرا� 7جدول 
  طريقه (مثل الكوليرا): لل��� (%)

 المحافظة (القضاء)
عن 

طريق 
  الغلي

عن طريق 
الترشيح 

(منظومة 
  تصفية منزلية)

عن طريق 
معالجته كيمياويا 
باستخدام اقراص 
التعقيم (اقراص 

  الكلور)

�� تستخدم 
  المجموع  اخرى  أي طريقة

  بغداد
(الرصافة، الصدر 
الثانية، الصدر 

الكرخ، أبو  ا��ولى،
  غريب)

0.8 65.72.428.3 2.8 100 

  بابل
0 (الحلة) 0.  86 0.1 0.4 0.  9 0.  100 

  القادسية
0. (الشامية) 0 98 0.0.50.5 1 0.  100 

  المثنى
1 (السماوة) 0.  84 0.1 0.13.5 0.5 100 

70 0.8 ا��جمالي 0.2.124.3 2.9 100 
  

ا��ستعما��� للوقاية من ا��مرا� التي تنتقل : توزيع ا���� �سب طريقة معالجة الماء قبل 8جدول
  عن طريقه (مثل الكوليرا): للطبخ (%)

 المحافظة (القضاء)
عن 

طريق 
  الغلي

عن طريق 
الترشيح 

(منظومة 
  تصفية منزلية)

عن طريق
معالجته كيمياويا 
باستخدام اقراص 
التعقيم (اقراص 

  الكلور)

�� تستخدم 
  المجموع  اخرى  أي طريقة

  بغداد
(الرصافة، الصدر 
الثانية، الصدر 

ا��ولى، الكرخ، أبو 
  غريب)

1.1 34.61.562.3 0.5 100 

  بابل
 (الحلة)

7.5 27.57.053.5 4.5 100 

  القادسية
 (الشامية)

2.0 10.50.586.0 1.0 100 

  المثنى
 (السماوة)

2.0 27.06.065.0 0.0 100 

 100 0.7 32.72.462.6 1.6 ا��جمالي
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مسح التعريف بمرض الكوليرا

  (%): تو�ي� ا���� حسب طريقة خزن مياه ال��ب في البي� 9 جدول

سطل،  المحافظة (القضاء)
خزان مياه   جليكان   د��ء 

قناني  براد الماء   (تانكي)
 ب��ستيكية 

�� توجد 
حاجة 

لخزن ماء 
  ال��ب

 المجموع   اخرى 

  بغداد
(الرصافة، الصدر 
الثانية، الصدر 

ا��ولى، الكرخ، أبو 
  غريب)

22.6 10.24.926.727.37.5 0.8 100 

  بابل
 100 0.0 0.01.013.079.06.5 0.5 (الحلة)

  القادسية
 100 1.0 5.52.51.589.50.0 0.0 (الشامية)

  المثنى
 100 0.5 70.013.56.54.50.5 4.5 (السماوة)

17 18.4 ا��جمالي 0.5.722.729.16.4 0.7 100 
  

  

: نسبة ا��فراد الذي� يمارسون نشا� غسل اليدي� حسب الجن� والمحافظة بعمر 10جدول 
  (%) فأكثر) سنوات 3(

مستوى التفصيل

  المحافظة
  بغداد

(الرصافة، الصدر الثانية، 
الصدر ا��ولى، الكرخ، أبو 

 غريب)

 

  بابل
 (الحلة)

 

  القادسية
  (الشامية)

 

  المثنى
  (السماوة)

 ا��جمالي  اناث  ذكور     ا��جمالي  اناث  ذكور     ا��جمالي  اناث  ذكور     ا��جمالي   اناث ذكور

 ـــ 68.3 ـــ   ـــ 84.2 ـــ   ـــ94.9 ـــ   ـــ 60.6  ـــ  بعد التنظيف
 ـــ 50.8 ـــ   ـــ 81.9 ـــ   ـــ85.5 ـــ   ـــ 50.5  ـــ  قبل الطبخ
قبل تغذية 

 ـــ 22.2 ـــ   ـــ 73.3 ـــ   ـــ38.5 ـــ   ـــ 34.7  ـــ  ا��طفال

بعد استخدام
 99.7 99.7 99.5 99.9 100 99.8 100100100  97.4 96.897.9  دورات المياه

قبل تناول 
 99.6 99.8 99.3 98.6 98.6 98.7 9697.196.5  87 83.190.4 الطعام

بعد تناول 
 99.7 100 99.3  99.4 99 99.7  100100100   99.5 99.499.6 الطعام
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مسح التعريف بمرض الكوليرا

  : �و�ي� ا���� التي يتوفر في من�قة سكناهم محلول ا��رواء الفموي (%)11جدول 

  المجموع  �� اعلم  ��  نعم المحافظة (القضاء)

  بغداد
(الرصافة، الصدر الثانية، الصدر 

  ا��ولى، الكرخ، أبو غريب)
75 0.3.721.3 100

  بابل
96.80 (الحلة) 0.3.2 100

  القادسية
100 90.12.27.7 (الشامية)

 المثنى
100 83.611.25.2 (السماوة)

77.74.318 ا��جمالي 0.  100
 

  

  وي (%)مالحصول من�ا على محلول ا��رواء الف: �و�ي� ا���� �سب المصادر التي يمك� 12جدول 

مستشفى عام  المحافظة (القضاء)
  او خاص

مركز صحي / 
مستشفى  صيدلية   رعاية صحية 

  المجموع  اهلي، جيران

  بغداد
(الرصافة، الصدر الثانية، الصدر 

  ا��ولى، الكرخ، أبو غريب)
20.743.933.8 1.6 100 

  بابل
 (الحلة)

53.221.525.3 0.0 100 

  القادسية
 (الشامية)

0.080.218.7 1.1 100 

  المثنى
 (السماوة)

14.244.041.8 0.0 100 

 100 1.3 21.942.834.0 ا��جمالي

  

  

  

  

  

  

 



مديرية إحصاءات احوال املعيشة / اجلهاز املركزي لإلحصاء / العراق18

مسح التعريف بمرض الكوليرا

  

ز تواي� ا� ��  سب ال�ج ما� الدالة على ان الش�� المصا� با��سهال يح ام الى رعاية 13جدول 
  صحية (%)

 المحافظة (القضاء)
اسهال 
شديد 
  مائي

اصفرار 
نحول عام   تقيء  الوجه

  المجموع  اخرى   جفاف  واعياء

  بغداد
(الرصافة، الصدر 
الثانية، الصدر 

ا��ولى، الكرخ، أبو 
  غريب)

59 5.111.66.510.7 7.1 100 

  بابل
 100 0.5 0.517.52.50.5 78.5 (الحلة)

  القادسية
93 (الشامية) 0.  0 0.6.50.50 0.  0 0.  100 

  المثنى
10.520.58 48.5 (السماوة) 0.12.5 0 0.  100 

5.413 59.7 ا��جمالي 0.6.310 0.  5.6 100 
 

  

  ز تواي� ا����  سب المكان التو ت وجه اليه في  الة الحاجة الى ال�ج م مم مرم مثل ا� سهال (%)14جدول 

 المحافظة (القضاء)
مس شفى 

عام أو 
  خاص 

مركز صحي 
/ رعاية 
  صحية

عيادة 
  طبيب 

ممرم / 
مضمد 
  صحي

رجل ديم ، 
  المجموع  اخرى

  بغداد
(الرصافة، الصدر الثانية، 
الصدر ا��ولى، الكرخ، أبو 

  غريب)

40.435.116.82.8 5 0.100 

  بابل
53.52818.50 (الحلة) 0.  0 0.100 

  القادسية
1 (الشامية) 0.98.50.5.0 0 .0 0100 

  المثنى
40.539.516 (السماوة) 0.0 0.  4 0.100 

 4.5100 40.436.516.42.2 ا��جمالي
  

  

  



19 مديرية إحصاءات احوال املعيشة / اجلهاز املركزي لإلحصاء / العراق

مسح التعريف بمرض الكوليرا

ب  لمكان  لذي تت جه  ليه   نسبة  �� ف  ح حال وه ا  ا  ا ض ا  ��سهال وحس15جدول 
  (%)للل��ج

 ضست ى  لتفصيل

   لمكان  لذي يتم  لت جه  ليه

ضستشفى    لمجم ع
اام أو 
  خاص 

ض كز 
/ صحح

اااية 
  صحية

ايادة 
  طبيب 

ضم ا / 
ضضمد 
  صحح

 دين،اجل 
   خ ى

 100 44.937.713.42.21.8   سهال شديد ضائح
 100 37.740.413.25.43.2  صف  ا  ل جه

 100 43.839.914.10.71.4 تقحء
 100 25.338.924.23.68.1 نح ل اام و اياء

13.135.831.21 جفاف 0.18.9 100 
 100 52.711.322.52.311.3 أخ ى

 100 40.436.516.42.24.5  ��جمالح
  

  

  

    ط يقة خزن  لمياو وكيفية ضلالجتها ( ل�فب) (%)16جدول 

 ضست ى  لتفصيل

  ط يقة ضلالجة  لمياو

 ط يق  لت شيح ط يق  لغلح   لمجم ع
ط يق 

ضلالجتها 
  كيمياويا

��  ستخدم  يه 
  أخ ى  ط يقة

 1.4100 80.44.711.4 2.2  س ل ، د��ء
 0.9100 84.40.413.8 0.4 جليكان

 0.0100 13.68.177.1 1.1 خز ن ضياو
 3.7100 67.40.328.2 0.5 ب  د  لماء

 5.3100 69.90.923.5 0.4 انانح ب��ستيكية
�� حتاج لخزن ضاء 

 1.0100 63.84.029.3 2.0  ل�فب

 0.0100 47.00.053.0 0.0  خ ى تذك 
  

  



استمارة المسح 
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