
توفر هذه النشرة للشركاء العاملين يف المجالين اإلنساين والصحي أحدث بيانات الشائعات التي تم 
رُصدها بين السكان النازحين يف شمال العراق. الهدف هو توجيه وإبالغ جهود التواصل بشأن المخاطر 
وإشراك المجتمع يف إطار االستجابة لـ COVID-19. حيث تعرض شائعات االكثر شيوعا عبر وسائل 

التواصل االجتماعي يف العراق خالل شهر آب ٢٠٢٢. 
استماع  جلسات  خالل   من  البيانات  جمع  تم  آب.  شهر  خالل  شائعة   254 رصد  تم  المجموع،  يف 
شخصية مع النازحين، باإلضافة إىل العديد من الصفحات والمجموعات والحسابات التي لها تفاعل 
التواصل  ومنصات  إنستغرام  وتويتر  وتلغرام  فيسبوك  من  منصات   من  المستخدمين  بين  كبير 

االجتماعي األخرى.

أهم الموضوعات 
الشائعات المنتشرة عبر وسائل 

التواصل اإلجتماعي

سجل العراق ١٦٣٤ حالة إصابة مؤكدة بـ COVID-19 يف أيلول ، بانخفاض ٨٨٫٤ ٪ عن آب. كما انخفض عدد الوفيات المسجلة من ٣٣ يف آب إىل ٦ يف أيلول. 
العدد اإلجمايل لحاالت  ، بلغ  العالمية  ، حيث تم تطعيم ١٩٫٦٪ فقط من األشخاص بشكل كامل. وفًقا لمنظمة الصحة  اللقاح منخفضة  ال تزال تغطية 

COVID-19 المؤكدة ٢،٤٥٩،٥٠٥ بحلول ٣٠ أيلول.١

كدت وزارة الصحة العراقية أن "عدد حاالت اإلصابة المؤكدة بلغ ٣١١ حالة منها ٦٠ حالة وفاة ، منذ بداية عام  وفيما يتعلق بحاالت الحمى النزفية-القرم، أ
٢٠٢٢ حتى منتصف أيلول وال يزال مرض الكوليرا ينتشر يف. مناطق مختلفة من البالد، حيث تجاوزت الحاالت المؤكدة حتى منتصف أيلول ١٢٥٠ ، بينها ٦ 

وفيات.٢ 
.

ال يزال العراق يعاين من صراعات سياسية وتشكيل حكومة جديدة ، وتتواصل االحتجاجات يف بغداد وبعض المدن األخرى خالل شهر. أيلول . كذلك ، يف 
٢٨ أيلول (سبتمبر) ، استخدمت إيران طائرات مسيرة وصواريخ انتحارية لضرب العديد من أحزاب المعارضة الكردية اإليرانية المتمركزة يف عمق إقليم 

كثر من عشرة آخرين.٣ كردستان، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على األقل وإصابة أ

نظرة عامة على حالة COVID-19 يف العراق:

نشـــرة المجــتــمــع 
2022العـــــــــراق - أيـــلــــــــول 

مقــــــدمــة عن مشــــروع 

حـــول هــــذه النشـــــــرة

Rooted in Trust 2.0
روتد إن ترست RiT هو مشروع ممــول مـن مكــتب الشؤون اإلنسانية التـابع للوكالة األمريكية للتــنـمـية الدولـيـة 
(USAID)  مـن قـبل انترنيوز ويهدف إىل مواجهة سرعة انتشـــار الشــائعات والمعلـــومـات الخاطئة على نطاق 
غير مسبوق حول فيروس COVID-19 ولقـــاحـاته بهدف االستـجابة الصــحـيـة للمستضعفين المتضررين من 
المجتمعية  والمنظمات  اإلعالم  وسائل  مع  ترســت)  أن  (رووتد  مشروع  يعمل  العراق.  يف  اإلنسانية  األزمة 
الحتياجات  يستجيب  الصحية  للمعلومات  بيئي  نظام  لبناء  واإلنساين  الصحي  المجال  يف  الفاعـلة  والجهات 

السكان النازحين داخليا يف شمال العراق، بهدف تعطيل وتخفيف تدفق معلومات مضللة وغير دقيقة.

المــنــهـــجـــيــــة العــــمــــــل

يف   RiT  2.0 مشروع  يف  نقوم  العراق،  يف 

حالة  أي  ومعالـجة  وإدارة  بجمع  العراق 

لشــــــائعات حـــــــول COVID-19 عبـــر شبـــكة 

اإلنــتــــــرنت وخـــــارجــــــهــــــــــا فــــي المــجــــتـمعات 

المستهدفة  الســــــكـــانــية  والمجــــمــــوعـــــــــــات 

(النساء والـنـــــازحـين مـــــن ذوي االحتياجات 

الخاصة، وما إىل ذلك...) بلغتين محليتين، 

العربيــة والكـــــردية. بعـد عمـلـية التـــــــــأكد من 

الحقائـق، تمـــــر البــــيــــــانــــــــات بعـمـلـية تحليل 

وتصــــــنيف نوعـــــــيـة وكـــمـــيـــة، ثـــــم مشــــــاركة 

المنتجـــــات التـــــــي تــــــــم التــوصــــــل إليـــــها مع 

الفئات السكانية المستهدفة.

السالمة/اآلثار الجانبية

الوفيات

أجندات اللقاح

خدعة

اجندات سياسة



يتم ربط معظم الحاالت الموجودة حالياً بالعدوى بفيروس كورونا وهي أعراض 
األنفلونزا الموسمية وليس فيروس كورونا.

كثر برودة ، ستزداد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا ألنه  عندما يصبح الطقس أ
إنفلونزا عادية.

عدد اإلصابات بفيروس كورونا معدود تقريباً، والحاالت الموجودة هي حاالت 
أنفلونزا.

ال يوجد مرض يسمى فيروس كورونا ألنه مجرد أنفلونزا موسمية عادية.

فيروس كورونا غير ُمعدي، وهو مجرد إنفلونزا موسمية عادية.

اإلنفلونزا مرض موسمي ينتشر عادًة يف الخريف والشتاء، ويبلغ ذروتُه بين 

كانون األول وشباط. يمكن أن تتغير فيروسات اإلنفلونزا من عام إىل آخر، 

األنفلونزا  للحماية من سالالت فيروس  اللقاح كل عام  يتم تحديث  لذلك 

COVID-19 مرًضا مختلًفا تماًما - يمكن أن  ، يعد  المقابل  . يف  الجديدة 

كثر حّدة مع  كبر من األنفلونزا ويمكن أن يسبب عدوى أ ينتشر بسهولة أ

. عالوة على ذلك، فإن مرض فيروس كورونا  األنفلونزا  أعراض أسوأ من 

أن  ويمكن   SARS-CoV2 فيروس  يسببه  معد  مرض  هو   COVID-19

أنفه يف جزيئات سائلة صغيرة عند  أو  المصاب  الشخص  ينتشر من فم 

السعال والعطس.

أشارت الدكتورة بينا شويق، رئيس قسم األمراض المعدية يف وزارة الصحة 

يف إقليم كوردستان العراق، إىل أن األنفلونزا منتشرة بشكل كبير، خاصة يف 

والصداع  الحمى  هي  األعراض  تكون  ما  وعادة  والشتاء،  الخريف  فصلي 

وآالم العضالت و أعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل العطس والسعال. 

تزال تحدث بسبب  COVID-19 ال  وأوضحت أن حاالت اإلصابة بفيروس 

حمالت التطعيم المستمرة والتغيرات المتكررة يف طبيعة الفيروس مع كل 

موجة من الجائحة.

مع استمرار ظهور متغيرات COVID-19، توفر لقاحات COVID-19 مزيًدا 

من الحماية لألشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالمرض وتعزز جهاز المناعة.

تــدقــيـــق الحـــــقـــــائــــق

من  واآلخرين  أنفسهم  حماية  المجتمع  أفراد  على  يجب 
يف  صحيح  بشكل  الكمامات  وارتداء  بالفيروس،  اإلصابة 
مطهر  استخدام  أو  اليدين  وغسل  المزدحمة،  األماكن 

يحتوي على الكحول بشكل متكرر.

يحتاج أفراد المجتمع إىل زيارة مقدمي الخدمات الصحية 
المحليين للتشاور مع األطباء الممارسين أثناء المعاناة من 

األنفلونزا الحادة.

الفيروس،  ضد  محصن  غير  يزال  ال  الشخص  كان  إذا 
فيتوجب عليه زيارة عيادة اللقاح والتأكد من إعطاء المنتج 
المناسب عمريا بناًء على عمر المتلقي يف يوم التطعيم، أو 
بفيروس  إصابة  أي  يف  يشتبه  شخص  أي  اختبار  يجب 

. COVID-19

التـــوصــــــيـــات

ألفــــراد المجـتـمـع



يجب على العيادات المحلية العامة الموجودة يف المخيمات إعالم أفراد المجتمع بالتطعيمات ضد COVID-19 وإبالغهم بأيام العمل ومواعيد فترة 

الجرعات المختلفة.

تحتاج منظمات المجتمع المدين إىل توزيع منشورات وكتيبات مدعومة بصور توضيحية، والتمييز بين األنفلونزا و COVID-19، ومناقشة األعراض 

والوقاية. عالوة على ذلك ، يجب التركيز على حقيقة أن هذه المنتجات تحتاج أن تضمن صوراً توضيحية تلّبي احتياجات كبار السن.

يجب على العاملين الصحيين إخبار أفراد المجتمع بأن حاالت COVID-١٩ ال تزال موجودة، ويجب على الناس زيارة عيادات اللقاح للحصول على 

المستضعفة من  الفئات  ومواصلة مساعدة  العيادات  الصحية مع  االتصاالت  زيادة  أيًضا من خالل  الشديدة  الجانبية  اآلثار  استمرار  لتجنب  اللقاح 

السكان من خالل تقديم الخدمات الطبية.

كبر من عيادات اللقاح يف الميدان وتشجيع الفئات المستضعفة للحصول على  كز اللقاح وكذلك االستفادة بشكل أ تقديم الدعم لألشخاص لزيارة مرا

اللقاح. شرح مخاطر عدم استخدام تدابير الحماية على المجتمعات ، ال سيما بين أولئك الذين لديهم محدودية يف القدرة على الحصول على الرعاية 

الصحية.

التـــوصــــــيـــات

للعاملين يف المجتمع

1.

2.

https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=998988

https://www.ina.iq/164999--.html

Similarities and Differences between Flu and COVID-19 | CDC

Benefits of Getting A COVID-19 Vaccine | CDC

https://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/280920221

https://www.fda.gov/news-events/public-health-focus/seas
onal-flu-influenza-and-fda

3.

4.

5.

6.

Sources: المصـــــــادر

لمحة عن كوفيد- ١٩

1,634
حاالت مؤكدة 

6
وفيات

19,264,920
إجمايل 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://ninanews.com/Website/News/Details?Key=998988
https://www.ina.iq/164999--.html
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/280920221
https://www.fda.gov/news-events/public-health-focus/seasonal-flu-influenza-and-fda
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html

