
تزود هذه النشرة الشركاء العاملين في المجتمع وفي مجال الصحة بأحدث بيانات الشائعات 
جهود  وإبالغ  توجيه  هو  الهدف  العراق.  شمال  في  النازحين  السكان  بين  رصُدها  تم  التي 
تعرض  حيث   .COVID-19 لـ  االستجابة  إطار  في  المجتمع  وإشراك  المخاطر  بشأن  التواصل 
الشـــــائعات التــي انتشـــــرت عبــر وســـــائل التـواصــــل االجـتــمــــــاعي في العـــراق خــــالل شـــهر 

تشرين األول ٢٠٢٢. 
في المجموع، تم رصد شائعة ٢٥٤. تم جمع البيانات من خالل جلسات اجتماع شخصية مع 
النازحين، باإلضافة إلى العديد من الصفحات والمجموعات والحسابات التي لها تفاعل كبير بين 
مستخدمين منصات فيسبوك، تلغرام، تويتر، انستقرام ومنصات التواصل االجتماعي األخرى. 

أهم الموضوعات 
الشائعات المنتشرة عبر وسائل 

التواصل اإلجتماعي

سجل العراق ٩٢٩ حالة إصابة مؤكدة بـ COVID-19 في تشرين األول، بانخفاض ٤٣ ٪ عن ايلول. كما انخفض عدد الوفيات من ٦ في ايلول إلى 
٢ في تشرين األول.   ومع ذلك، يقول أفراد المجتمع إنهم ال يخضعون لالختبارات عندما تظهر عليهم أعراض COVID-19. هذا يعني أن هناك 
حاالت أخرى لـ COVID-19 لم يتم تسجيلها من قبل وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية. ال تزال تغطية اللقاح منخفضة، حيث تم تلقيح 
١٩٫٧٪ فقط من األشخاص بشكل كامل. وفًقا لمنظمة الصحة العالمية، حيث بلغ العدد اإلجمالي لحاالت COVID-19 المؤكدة ٢،٤٦١،٢٤٧ 
بحلول ٣١ تشرين األول. أيضا، اعتبارًا من نهاية شهر تشرين األول ٢٠٢٢، تم إعطاء إجمالي ١٩،٣٩٤،٨١١ جرعة لقاح في جميع أنحاء البالد. ومن 
بين هؤالء، تلقى ١١،٢٣٤،٣٤٧ الجرعة األولى، وتلقى ٧،٨٩٩،٣١٥ الجرعة الثانية، و ٢٦٠،٣٨٨ تلقوا الجرعة الثالثة. في تشرين األول، أصدرت وزارة 
الصحة العراقية توصيات جديدة؛ بما في ذلك الفئة العمرية من خمسة إلى إثني عشر عامًا لتلقيح COVID-19وتقديم الجرعة الرابعة من لقاح 

COVID-19 بعد ستة أشهر من آخر جرعة.١

أن تحدي جائحة  إال  الحاالت،  الرغم من وجود عدد أقل من  المحلية "على  الصحة، لوسائل اإلعالم  باسم وزارة  المتحدث  البدر،  صرح سيف 
COVID-19 ال يزال قائمًا". وأضاف أن "خطر انتشار فيروس كورونا ال يزال قائما، خاصة بعد دخول فصل الشتاء وانتشار األنفلونزا الموسمية"٢ 
. وفيما يتعلق بحاالت الحمى النزفية، أكدت وزارة الصحة العراقية أن "عدد الحاالت المؤكدة لديها ووصل إلى ٣٣٦ حالة وفاة بينهم ٦٦ حالة 
منذ بداية عام ٢٠٢٢ حتى منتصف تشرين األول. عالوة على ذلك، ال تزال الكوليرا تنتشر في أجزاء مختلفة من البالد وتجاوزت الحاالت المؤكدة 

٣١٠٠ مع ٢٠ حالة وفاة بحلول نهاية تشرين األول.٣  

نظرة عامة على حالة COVID-19 في العراق:

2022العراق - تشرين األول  

مقــــــدمــة عن مشــــروع 

حـــول هــــذه النشـــــــرة

Rooted in Trust 2.0
روتد إن ترست RiT هو مشروع ممول من مكتب الشؤون اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية (USAID) من قبل انترنيوز ويهدف إلى مواجهة سرعة انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة 
على نطاق غير مسبوق حول االستجابة الصحية لـ COVID-19 ولقاحات COVID-19 بين المستضعفين 
اإلعالم  وسائل  مع  ترست  إن  روتد  مشروع  يعمل  العراق،  في  اإلنسانية  األزمة  من  المتضررين 
والمنظمات المجتمعية والجهات الفاعلة في المجال الصحي واإلنساني لبناء نظام بيئي للمعلومات 
وتخفيف  تعطيل  بهدف  العراق،  شمال  في  داخليا  النازحين  السكان  الحتياجات  يستجيب  و  الصحية 

تدفق المعلومات المضللة وغير الدقيقة. 

المـنـهـجـيـة العـمـل

في العراق، يجمع RiT 2.0 ويدير ويعالج 
عبــر   COVID-19 لشــــائعات  حـــالـــة  أي 
اإلنتــرنت ووســـائل التواصل األخرى في 
المجتمـعــــات والمجموعـــات السكـانية 
المســــتهدفة (النســـاء، والنــازحـيــن من 
ذوي االحتياجـات الخاصة، وما إلى ذلك) 
بلغـــتين محـليتين، العربية والكردية. بعد 
عملـــية التحــقــق من صــحة األخــبار، تمر 
الشــــائعـــات بالتصـــنـيــف ويـــتــم تحلـيل 
البيــــانــــات النوعــــية والكـمـية. ثم نتنج 
مخـرجــات مثل نشرة المجتمع هذه لتتم 
مشــــاركتها واســـتخدامـها  للمجتمعات 

المســتـــهدفة.

السالمة/اآلثار الجانبية

خدعة

الوفيات 

الحكومة

أجندات اللقاح



أكد مدير إدارة التطعيمات في وزارة الصحة العراقية الدكتور 
فراس جبار الموسوي أن وزارة الصحة لم تسجل زيادة في عدد 
 .COVID-19 بلقاحات  التطعيم  بعد  الثدي  سرطان  حاالت 
وأضاف: "ربط موضوع سرطان الثدي بلقاحات COVID-19 هو 
جزء من الشائعات واألساطير". وذكر أن المصابين بالسرطان 

.COVID-19 هم الفئة األولى المستهدفة بأخذ لقاحات"

إذا كنت مصاًبا بالسرطان، فأنت أكثر عرضة لإلصابة بأعراض 
.٤COVID-19 حادة من

حيث صرح  بالسرطان،   COVID-19 لقاحات  يربط  دليل  يوجد  ال 
ألبحاث  هتشينسون  فريد  مركز  من  بيرغام  ستيفن  الدكتور 
المستشفى  دخول  خطر  من  تقلل  اللقاحات  أن  السرطان 

والوفاة من COVID-19، وتحديدًا بين المصابين بالسرطان.

صرح الدكتور دانا كريم أخصائي أمراض الدم والذي يعمل في 
مركز هيوا الخاص للسرطان، أن سبب اإلصابة بسرطان الثدي 
يشمل مجموعة من العوامل التي ال تتعلق باللقاحات، وأكد 
احتماًال  األكثر  الثدي هي  الرئيسية لسرطان  الخطر  أن عوامل 
بالسرطان،  األولى مصابون  الدرجة  أقارب من  الوراثة)،  (علم 
وعالجات هرمونية، وحبوب منع الحمل عن طريق الفم، وما 
إلى ذلك) عالوة على ذلك، رفض أخذ اللقاح يزيد من خطورة 

المرض وتطوره بين مرضى السرطان.

تــدقــيـــق الحـــــقـــــائــــق

المختصين  استشارة  السرطان  مرضى  على  يجب 
ألخذ  والتخطيط  الكيميائي  العالج  تلقيهم  أثناء 

.COVID-19 لقاح

واحدة  مرة  الثدي  لسرطان  النساء  فحص  يجب 
على األقل في السنة واستشارة أخصائي للوقاية 
من العدوى وتطور المرض. يجب أن يحصلوا على 
ضد  المناعية  أجهزتهم  لتقوية   COVID-19 لقاح 

الفيروس وآثاره المدمرة.

الخط  برقم  االتصال  المجتمع  ألفراد  يمكن 
الساخن لوزارة الصحة: ١٢٢ (عن طريق إضافة رمز 
(أربيل المثال:  على سبيل  بك،  الخاص  المنطقة 

٠٦٦١٢٢)، متى كان لديهم أي حاالت خطيرة بما 
إلى  تحتاج  التي  والسرطان   COVID-19 ذلك  في 

استجابة عاجلة.

التـــوصــــــيـــات

ألفــــراد المجـتـمـع

ما الذي يتم 
تداوله بين 

الناس؟

"لقاح COVID-19 يسبب سرطان الثدي، وهناك أكثر من عشرين 
حالة مصابة بسرطان الثدي."

" إذا كنت مصاًبا بالسرطان، فاللقاح سوف يزيد مرضك."

"COVID-19 أنا مصاب بالسرطان، لذا ال ينبغي أن أحصل على لقاح "

"اللقاح يسبب العقم عند الذكور والسرطان عند االناث."

https://health-desk.org/articles/there-is-no-evidence-linking-covid-19-vaccines-with-cancer?fbclid=IwAR2v6xzV6SRKFOqpd5EM7XXet_FK4u-Xg2pRzbYqYatoZ7THNTjJ-bTHiqc
https://www.cancer.gov/about-cancer/coronavirus/covid-19-vaccines-people-with-cancer?fbclid=IwAR1-vi1gQs7i0gV4ZBNtejYm_3FXgwV7UUUxz97RQygAaYH_TWvC1IJ1uqc


يجب على العاملين في مجال الصحة في المجتمع تقديم معلومات دقيقة وعملية للناس. وبالتالي، يجب أن يكون العاملون 
في المجال الصحي في المجتمع على دراية بشائعات السرطان والمعلومات الخاطئة المتعلقة باللقاح من خالل توفير مصدر 

موثوق به مثل البوابة اإللكترونية لمنظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة، ونتيجة لذلك، يمكنهم االستجابة وفقًا لذلك.

لقاح  بين  صلة  وجود  بعدم  المجتمع  أفراد  إلبالغ  مهمة  مجتمعية  مشاركة  أنشطة  المجتمعية  المنظمات  توفر  أن  يجب 
COVID-19 والسرطان.

يجب على العاملين في مجال الصحة في المجتمع تقديم الحقائق والتفسيرات من خالل إجراء جلسة توعية مخصصة لإلناث 
/ البالغات تتعلق بمرض السرطان ودعوة طبيبات للتوجيه والرد على مخاوف المشاركات وأسئلتهم، كما أنه من المهم 

السماح لألشخاص بالتعبير عن مخاوفهم وقلقهم حول مثل هذه األنواع من المواقف.

يجب على العاملين في المجتمع إشراك أعضاء المجتمع لفهم مخاوفهم المتعلقة باللقاحات واألمراض، ويجب على العاملين 
التركيز على سالمة  النازحين مع  الصحية داخل وخارج مخيمات  المراكز  توعية في  تقديم جلسات  العامة  الصحة  في مجال 

اللقاحات.

التـــوصــــــيـــات

للعاملين في المجتمع

المصـــــــادر

لمحة عن كوفيد- ١٩

929
حاالت مؤكدة 

2
وفيات

19,394,050
إجمالي جرعات اللقاح المعطاة

MOH KRI website: www.gov.krd/moh/
Self-Registration for Covid-19 vaccination:
Corona hotline: 122
vac.health.digital.gov.krd�

روابط وخطوط مساعدة مهمة:

https://reliefweb.int/report/iraq/minutes-health-cluster-co
ordination-meeting-27-october-2022

https://www.nasnews.com/view.php?cat=95982

https://www.ina.iq/168768--.html

https://www.cancer.org/treatment/coronavirus-COVID-19-a
nd-cancer/COVID-19-vaccines-in-people-with-cancer.html

1.

2.

3.

4.

https://www.who.int/europe/news-room/feature-stories/item/jasmine-s-breast-cancer-story-and-the-importance-of-early-diagnosis
https://www.facebook.com/KRG.MOH.Official
https://reliefweb.int/report/iraq/minutes-health-cluster-coordination-meeting-27-october-2022
https://www.nasnews.com/view.php?cat=95982
https://www.ina.iq/168768--.html
https://www.cancer.org/treatment/coronavirus-covid-19-and-cancer/covid-19-vaccines-in-people-with-cancer.html

