
وسجل العراق ٢,٨٦٦ حالة إصابة مؤكدة ب COVID-19 في تشرين الثاني (نوفمبر)، بزيادة اكثر من ٣٠٠٪ مقارنة بشهر تشرين األول (أكتوبر). 
وبحسب ما ورد كان عدد الوفيات اكثر من تشرين األول (أكتوبر)، حيث كانت هناك خمسة حاالت وفاة بسبب فيروس COVID-19 في تشرين 
الثاني (نوفمبر). ال تزال تغطية التطعيم منخفضة، حيث تم تطعيم  ١٩٫٧٪ فقط من السكان بشكل كامل. وفًقا لمنظمة الصحة العالمية، 
بلغ العدد اإلجمالي لحاالت COVID-19 المؤكدة ٢,٤٦٣,٢٩٦ بحلول ٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢٢. أيًضا، اعتباًرا من نهاية  تشرين الثاني 
(نوفمبر) ٢٠٢٢، تم إعطاء ١٩,٤٦٧,٨٧٢ جرعة لقاح في جميع أنحاء البالد. من بين هؤالء، تلقى  ١١,٢٨١,٢٩٣شخصًا جرعتهم األولى، وتلقى 

٧,٩١٩,١٤٦ شخصًا جرعتهم الثانية وتلقى ٢٦٧,٤٣٣ شخصًا جرعة معززة.
 

صرح مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض عبد األمير الحلفي، لوسائل اإلعالم المحلية ، في ١١تشرين الثاني (نوفمبر) ، 
بأن "عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا ارتفع هذا األسبوع ودخل العراق الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد."١  ومع ذلك، في 
٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر)، أصدرت وزارة الصحة لوائح جديدة تتعلق بفيروس COVID-19، والتي اعتبارًا من األول من كانون األول (ديسمبر) 
"لن ُيطلب من األشخاص الذين يدخلون العراق أو يغادرونه بطاقة لقاح" ، وكذلك "ارتداء الكمامات طوعي وليس إلزامي في جميع األماكن 
العامة المفتوحة والمغلقة"٢  وفيما يتعلق بالكوليرا ، أفادت وسائل إعالم محلية ، بأن المرض ما زال ينتشر في البالد، لكن ال يوجد تحديث 
من السلطات الحكومية بشأن زيادة عدد الحاالت في تشرين الثاني (نوفمبر). ومع ذلك، حتى نهاية تشرين األول (أكتوبر).، تجاوزت الحاالت 
العراق، وضربت بشدة محافظة السليمانية في إقليم كردستان  أنحاء  الكوليرا في جميع  انتشرت  المؤكدة ٣١٠٠ حالة مع ٢٠ حالة وفاة. 
الشمالي. تنتشر الكوليرا من خالل المياه الملوثة واألغذية غير الصحية ، وعدة عوامل، وخاصة الطعام غير الصحي، أو خدمات توصيل الطعام 
التي تستخدم الخضار، وفي هذا الصدد، يتأثر العديد من األشخاص بالمرض وال يمكن الوصول إلى بيانات دقيقة في إقليم كوردستان العراق.٣

نظرة عامة على حالة COVID-19 في العراق: 

الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي

2022العراق - تشرين الثاني - (نوفمبر)   

Rooted in Trust 2.0مقــــــدمــة عن مشــــروع 
روتد إن ترست RiT هو مشروع ممول من مكتب الشؤون االنسانية 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. 

 تزود هذه النشرة الشركاء العاملين في المجتمع وفي مجال الصحة بأحدث بيانات الشائعات 
التي تم رُصدها بين السكان الّنازحين داخليا في شمال العراق. الهدف هو توجيه وإبالغ جهود 
يعرض  إنه   .COVID-19 لـ  االستجابة  إطار  في  المجتمع  وإشراك  المخاطر  بشأن  التواصل 
الشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل االجتماعي في العراق خالل شهر تشرين الثاني 

(نوفمبر) ٢٠٢٢. 
في المجموع، تم رصد ٣٣١.شائعة تم جمع البيانات من خالل مجموعات القوائم الشخصية 
تفاعل   لها  التي  والحسابات  والمجموعات  الصفحات  العديد من  إلى  باإلضافة  النازحين،  مع 

كبيرمن فيسبوك ,تلغرام ,تويتر,انستقرام ,ومنصات التواصل األجتماعية األخرى.

حـــول هــــذه النشـــــــرة

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.



في بداية عام أصدرت وزارة الصحة العراقية بيانا يفيد بان خلط هذين العقارين في حقنة واحدة ممنوع نظرا للخطورة الكبيرة على نظام 
صحة االنسان.٤

صرح الدكتور هادي محمد عبد الله اختصاصي أمراض الرئة ورئيس قسم الصدر بمديرية صحة السليمانية أن خليط المحاقن يتكون من عقار 
ستيرويد يسمى ديكساميثازون وديكلوفيناك صوديوم ويجب عدم استخدام هذا الخليط وخاصة حقن ديكسا في مريض COVID-19 في 
األسبوع األول من المرض خفيف إلى متوسط الحالة والمرضى الذين لديهم مستوى أوكسجين طبيعي، إذا تم استخدامه في األسبوع 

األول فإنه يضعف المناعة ويتكاثر الفيروس بسرعة ويتدهور المريض أكثر. مات العديد من المرضى بسبب هذه الخلطات. 

ال يوجد دليل طبي على إمكانية استخدام حقنة مختلطة من Decadron و Voltaren لعالج COVID-19. إضافة إلى ذلك فإن المحقنة 
المختلطة لها آثار جانبية معروفة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر واحتباس سوائل الجسم مما قد يضعف جهاز المناعة.٥

صرح الدكتور إياد صقر من عيادة صحية تابعة لمؤسسة هيفي في مخيم حسن شام للنازحين أنه عندما يشعر أفراد المجتمع بأي أعراض لـ 
COVID-19، يمكنهم التوجه إلى عيادتهم الصحية المتخصصة والمتوفرة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع للحصول على المشورة 

الطبية وتلقي المعلومات المطلوبة العالج في الصيدلية.

يجب على الجهات الصحية المحلية الفاعلة في هذا المجال مثل مؤسسة هيفي بالتعاون مع إدارة المخيم في مخيم حسن الشام اإلبالغ 
بشكل منتظم عن أعراض COVID-19 وعالجها والوقاية منها في جلسات التوعية اليومية.

الرئة بعدم استخدام مخاليط الحقن عشوائيًا وبدون وصفة طبية. يجب تسليط  الله اختصاصي أمراض  يوصي الدكتور هادي محمد عبد 
الضوء على هذه الحقيقة في أنشطة المشاركة من خالل الجهات الفاعلة الصحية واإلنسانية.

إذا كانت لديك أي أعراض لـ COVID-19، فيمكنك التواصل مباشرة مع مؤسسة هيفي عبراألرقام التالية :٤٣١٤٢٠٤ ٧٥٠ ٩٦٤+   أو ٩٦٤+ 
٧٦٢٥١٥٥ ٦٢  أو زيارة موقع الويب الخاص بهم لذكر منطقة المخيم والحصول على مزيد من التوجيهات والمساعدة.

"حــقــنــة مــخــتــلطــة تعـــالج فيـــروس كـــورونـــا."
الشائعة 1# 

تـدقـيـق الحـقــائــق

التــوصــــــيــــــــــات

http://www.heevie.org/about
http://www.heevie.org/about
http://www.heevie.org/about
http://www.heevie.org/about


الكوليرا هي عدوى إسهالية حادة تنتج عن تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا ضمة الكوليرا.٦

 COVID-19 صرحت رئيسة دائرة االمراض المعدية في وزارة الصحة في اقليم كوردستان العراق الدكتورة بينا شوقي انه "ال عالقة بين لقاح
والمرض بالكوليرا". ينتقل عن طريق الفم وأن انتشاره يرتبط ارتباًطا وثيًقا بنقص الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي ".

صرح الدكتور هادي محمد عبد الله اختصاصي أمراض الرئة ورئيس قسم الصدر مديرية صحة السليمانية أنه ال توجد عالقة بين لقاح فيروس 
البراز  الغالب عن طريق  وينتقل في  الجفاف،  إلى  يؤدي  الذي  الحاد  المائي  باإلسهال  الكوليرا  تتميز  الكوليرا.  وضمة   COVID-19 كورونا 

الفموي من المياه الملوثة، وليس عن طريق التطعيم.

بعض  قامت  كما  ملحوظ،  بشكل  اإلنسانية  المنظمات  خالل  من  المخيمات  في  الصحية  الخدمات  تقديم  انخفض  األخيرة،  اآلونة  في 
اإلنسانية  المنظمات  الثقة في  انعدام  داخلًيا من حيث  النازحين  على  أثر ذلك  النازحين. وقد  المنظمات بسحب خدماتها في مخيمات 

وخدماتها. هذا مرة أخرى يمهد الطريق لخلق ونشر معلومات مضللة حول األزمات المختلفة وعلى رأسها التفشيات الصحية.

"لسنا خائفين من COVID-19، نخشى الكوليرا، ألن اللقاح يسبب الكوليرا"...
الشائعة 2# 

تـدقـيـق الحـقــائــق

صرحت رئيسة قسم األمراض المعدية في وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، الدكتورة بينا شوقي، شوقي، أنه في حالة إصابة أفراد 
المجتمع بالكوليرا، يجب أن يهتموا أكثر بالنظافة وتزويدهم بالمياه النظيفة (الكلور أو الماء المغلي) ألنهم أكثر عرضة لإلصابة بالتهابات 

حادة. لذلك، ال توجد صلة بين تلقي لقاح COVID-19 والكوليرا.

يجب أن يكون أفراد المجتمع على دراية بالتدابير الوقائية أو أي نشاط يقوم به العاملون الميدانيون فيما يتعلق بالصحة وعدم استخدام 
أي دواء دون استشارة طبيب معين لطلب دواء.

الصحة  بوزارة  الخاص  اإللكتروني  البريد  عنوان  عبر  الصحة  وزارة  مع  التواصل  والمجتمعية  الصحية  المنظمات  على  يجب 
(info@moh.gov.krd) ألية استفسارات وأحدث المستجدات بشأن COVID-19 وتزويد أفراد المجتمع بالمعلومات الدقيقة حول لقاح 

COVID-19 وآثاره الجانبية.

لمزيد من المساعدة، يمكن ألفراد المجتمع االتصال بوزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان عبر الرقم ٠٠٩٦٤٦٦٢٢٣٠٤١٤ أو زيارة موقع 
.COVID-19 الويب الرسمي الخاص بهم للحصول على مزيد من المعلومات حول لقاحات

يجب أن يكون لدى الجهات الفاعلة اإلنسانية والمنظمات المجتمعية استراتيجية واضحة حول تقليل خدماتهم واالنسحاب من مخيمات 
النازحين. يجب عليهم التنسيق مع إدارة المخيم واألطراف اآلخرين ذوي الصلة في تقديم نهج واضح فيما يتعلق بقطع خدماتهم داخل 
المخيمات. هذا يؤثر على الثقة التي بينهم وبين مجتمع النازحين، حيث يؤدي انعدام الثقة إلى زيادة المخاوف والتردد حول أي مشكالت، 

.COVID-19 وخاصة التطعيم ضد فيروس

التــوصــــــيــــــــــات

https://gov.krd/moh?fbclid=IwAR3Gm_1OPKCiwxbkY1ZKvsdeeLGvLzNFqOd-hSaRtYWiqtyGZrPFu5IyLCM


لمحة عن كوفيد- ١٩

2,866
حاالت مؤكدة 

5
وفيات

19,467,872
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://www.ina.iq/170641--.html 

https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/posts/pfbid02ozHyHrMptJNWuyLyMtMriyzbMSij7tiU13dEucy
QedkXRwCBiqvuWn1W2bWgmUqCl

https://www.newarab.com/news/cholera-outbreak-infects-thousands-iraqi-kurdistan-region

https://www.facebook.com/kurdistandoctorsfanpage/photos/a.170211330061208/1441364189612576/

https://www.facebook.com/100044720603574/posts/pfbid029vihqtWQywZhihVznET4AcMEH8Xveuk3Z
hXBSk6LTqGwcPXHN7LukQzE9Afai9Fwl/?mibextid=EWszqh

Cholera (who.int)

1.

2.

3.

4.

المصـــــــادر

5.

6.

https://www.ina.iq/170641--.html
https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/posts/pfbid02ozHyHrMptJNWuyLyMtMriyzbMSij7tiU13dEucyQedkXRwCBiqvuWn1W2bWgmUqCl
https://www.newarab.com/news/cholera-outbreak-infects-thousands-iraqi-kurdistan-region#:~:text=Cholera%20has%20spread%20across%20Iraq%2C%20severely%20hitting%20Sulaymaniyah,the%20pandemic%2C%20Kurdish%20officials%20told%20The%20New%20Arab
https://www.facebook.com/kurdistandoctorsfanpage/photos/a.170211330061208/1441364189612576/
https://www.facebook.com/100044720603574/posts/pfbid029vihqtWQywZhihVznET4AcMEH8Xveuk3ZhXBSk6LTqGwcPXHN7LukQzE9Afai9Fwl/?mibextid=EWszqh
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera

