
سجل العراق ١,٠٥٧ حالة إصابة١ مؤكدة ب COVID-19 في كانون األول (ديسمبر) وفق للوحة معلومات منظمة الصحة العالمية ، بانخفاض 
من  مؤكدة  حالة   ١,٠٧٤ عن  العراق  في  الصحة  وزارة  أبلغت   ،٢٠٢٢ ديسمبر   ٢٥ حتى  ذلك،  ومع  الماضي.  نوفمبر  بشهر  مقارنة   ٪  ٤٢٫٧
COVID-١٩. عادة، هناك بيانات مختلفة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة فيما يتعلق بالحاالت المؤكدة COVID-١٩ على أساس 
شهري. هذا يسبب ارتباًكا كبيًرا حول الوضع العام لـ COVID-19 في البالد. وزادت حاالت الوفاة في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر حيث سجلت 
خمس حاالت وفاة في نوفمبر، لكن في ديسمبر تم اإلبالغ عن تسع حاالت وفاة. ال تزال تغطية التطعيم منخفضة، حيث تم تطعيم ١٩٫٨٪ 
فقط من األشخاص بشكل كامل. وفًقا للوحة معلومات منظمة الصحة العالمية، بلغ العدد اإلجمالي لحاالت COVID-19 المؤكدة ٢,٤٦٥,٥٤٥ 
تلقى  بين هؤالء،  البالد. من  أنحاء  أيًضا، تم إعطاء إجمالي ١٩,٥٥٢,٩٨٠ جرعة لقاح في جميع  بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢.   و ٢٥,٣٧٥ حالة وفاة 

١١,٣٣٢,٩٢٥ شخًصا جرعتهم األولى، وتلقى ٧,٩٤٤,٧٧٥ شخًصا جرعتهم الثانية وتلقى ٢٧٥,٢٨٠ شخًصا جرعة معززة.
وصرح رياض الحلفي مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية لوسائل اإلعالم المحلية أن "األطباء المتخصصين في علم األوبئة في 
إدارة الصحة العامة يراقبون الوضع في الصين"، مشيرا إلى أن "زيادة الحاالت في الصين هي نتيجة لساللة Omicron ومتغيراتها، ولها سرعة 
المتحور مرة أخرى، لكونه من نفس  الدخول  العراق، وال يوجد قلق من  نقل عالية. " وأوضح أن "متحول اوميكرون أصبحت متوطنة في 
اوميكرون  األنفلونزا هي  أن "ما يقرب من نصف حاالت  إلى  السابقة"، مشيرا  السالالت  تنتقل أسرع من  الجديدة  الساللة  ، لكن  الطافرة 
والباقي هي انفلونزا (أ) و (ب) ". وختم بالقول: "إذا تم تطعيم المواطن ولبس كمامة، فسيحقق ٩٠٪ من اإلصابة بفيروس كورونا، حتى لو 

كان في األماكن المزدحمة".٣ الجدير بالذكر أن العراق يحتل المرتبة األولى عربيًا والـ ٤٣ عالميًا في عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا.٤

نظــــرة عــــامــة علــى حــــالة COVID-19 في العــــــراق: 

الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي

2022العراق - كانون األول - (ديسمبر)   

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 
العراق خالل شهر كانون االول  التواصل االجتماعي في  انتشرت عبر وسائل  التي  الشائعات 

(ديسمبر) ٢٠٢٢. 
في المجموع، تم رصد ١٧٠ 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,انستغرام, ومنصات التواصل األجتماعية األخرى. 

حـــول هــــذه النشـــــــرة
المـنـهـجـيـة العـمـل

فـــي العـــــراق، يجــمــع RIT 2.0  ويــديــــر 
 COVID-19 ويعــــالج أي حـــالة لشائعات
األخرى  التواصل  ووسائل  اإلنترنت  عبر 
فــي المــجــتـــمـــعــــات والمــجــموعـــات 
الســــكانيــــة المســــــتهدفــــة (النســــاء، 
والنازحـــين من ذوي االحتياجات الخاصة، 
وما إلى ذلك) بلغتــين محليتــين، العربية 
والكــردية. بعد عملية التحـقق من صحة 
األخبـــار، تمــرر الشائعات بالتصنيف ويتم 
تحليــل البيــــانات النوعـــية والكمـية. ثم 
نتـــنج مخرجات مثل نشرة المجتمع هذه 
لتتــم مشــــاركتها واالسـتفادة منها من 

قبل المجتمعات المستهدفة.

٢



وفًقــا لبــيـــانــــات منظـــمة الصحة العالمية في ديسمبر ٢٠٢٢، هناك ١,٠٥٧ حــــــالة مؤكدة. هذا الرقم باستثناء األشخاص الذيـــن أصيبوا 
٥.COVID-19 ولم يجروا اختبار COVID-19 بـ

صرح الدكتور علي فؤاد شواني، أخصائي الجراحة العامة، أنه وفًقا للوضع الوبائي الحالي، من الضروري أن يقوم معظم الناس بإبالغ إدارة 
اللقاحات، ذكر د. علي أن اآلثار  التطعيم. مخاوف بشأن  الحصول على  يرغبون في  إذا كانوا  الذي يقيمون فيه  المخيم وفًقا لمخيمهم 
الجانبية وما يترتب عليها من تردد من العوامل الخطيرة التي تبطئ حملة التحصين. وبالتالي، يحتاج المجتمع العلمي إلى أن يكون متماسًكا 
في الحفاظ على أن التطعيم أساسي الحتواء انتشار فيروس COVID-19. ومع ذلك، من المهم أيًضا تقييم سالمة هذه اللقاحات ومراقبة 

اآلثار الجانبية المحتملة باستمرار.

صرح الدكتور محمد سردار كامل، أخصائي الطب الباطني المتدرب الذي يعمل في العيادات الحكومية والخاصة والذي أدار الكثير من حاالت 
COVID-19 أن "مرض فيروس كورونا ال يزال مرًضا نشًطا في جميع أنحاء العالم، ومن الطرق الفعالة منع انتقال هذا الفيروس عن طريق 

التمنيع النشط".

يجب على أفراد المجتمع التحقق من دقة المعلومات من خالل مصادر دقيقة وجديرة بالثقة من خالل وزارة الصحة - الحكومة االتحادية، 
و وزارة الصحة - حكومة إقليم كردستان، و منظمة الصحة العالمية.

يجب أن يعقد الشركاء المحليون والمنظمات غير الحكومية الدولية الذين يقدمون خدمات صحية وجلسات توعية في مخيمات النازحين 
جلسات مشتركة وتعاون أفضل لمواجهة مخاطر COVID-19 والتوعية بعملية التطعيم، من أجل إقامة تواصل فعال مع الفئات الضعيفة 
واالستجابة الحتياجات واهتمامات أفراد المجتمع. إذا كنت تعاني من أعراض COVID-19، مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فمن 

المهم البقاء في المنزل واالتصال بالسلطات الصحية المحلية المنسقة إلدارة المخيم، فمن المهم التماس العناية الطبية الفورية.

"لـــم يعد هنــاك فيروس كــورونا، لقـــد انتـــهى منـــذ عــــام."
الشائعة 1# 

تـدقـيـق الحـقــائــق

التــوصــــــيــــــــــات

https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ
https://www.facebook.com/KRG.MOH.Official
https://www.who.int/countries/irq/


ارتبطت معظم الشائعات التي تم جمعها خالل شهر كانون األول (ديسمبر) ٢٠٢٢ بالسالمة / اآلثار الجانبية للقاح COVID-19. قد يعاني 
من  وغيرها  الدم،  تخثر  واضطرابات  الشديدة،  التحسسية  الفعل  ردود  تشمل  أن  ويمكن  اللقاح،  من  شديدة  جانبية  آثار  من  األشخاص 
المشكالت الصحية الخطيرة. كما السيد. ذكرت أري من وزارة الصحة أن هذا يدل على أن أحد االهتمامات الرئيسية لألشخاص الذين ال 

يأخذون اللقاح يتعلق بالسالمة واآلثار الجانبية للقاح.

يمكن أن تسبب األمراض المختلفة مجموعة متنوعة من األمراض النفسية. في غضون ذلك، قال د. أفاد محمد سردار كامل، الذي يعمل 
في الجراحة العامة ويعمل في مستشفى رزغاري الحكومي، أنه لم يواجه أي حاالت من المضاعفات النفسية بين أولئك الذين تلقوا لقاح 

.COVID-19

.COVID-19 تشير هذه الشائعات إلى أن الناس ليس لديهم فهم واضح وكامل لآلثار الجانبية الشائعة للقاح

قد يعاني الناس من بعض اآلثار الجانبية الخفيفة بعد التطعيم، وهي عالمات على أن الجسم يبني الحماية. قد تشمل هذه الحمى أو 
القشعريرة أو الصداع، ولكن لن يعاني الجميع من نفس اآلثار الجانبية.٦

قال دكتور علي فؤاد شوني، أخصائي الجراحة العامة، إنه ال يوجد دليل على أن لقاحات COVID-19 يمكن أن تسبب مرًضا مزمًنا وشلًال في 
الساق.

لقاحات COVID-19 هي الطريقة األكثر فعالية لحماية نفسك واآلخرين من COVID-19. إنها مهمة بشكل خاص للحماية من أشد عواقب 
المرض، بما في ذلك العالج في المستشفى والوفاة. تعمل اللقاحات عن طريق تحفيز جهاز المناعة في الجسم إلنتاج األجسام المضادة 
والخاليا المناعية األخرى التي يمكنها التعرف على الفيروس ومهاجمته. هذا يساعد على منع الفيروس من التكاثر واالنتشار في الجسم 
ويمكن أن يساعد أيًضا في تقليل شدة األعراض إذا أصبت بالعدوى. من المهم أن تحصل على التطعيم بمجرد أن يتوفر لك لقاح، ألن ذلك 

سيساعد ليس فقط في حماية نفسك، ولكن أيًضا من حولك والذين قد يكونون أكثر عرضة لإلصابة بالمرض.٧

صرح دكتور محمد سردار كامل، أخصائي الطب الباطني متدرب وعضو في فريق التبرع بلقاح COVID-19 وتعامل مع العديد من حاالت مرض 
.COVID-19 أنه لم يشهد أي حالة وفاة بسبب لقاح ،COVID-19

.COVID-19 اآلثار الجانبية الخطيرة التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية طويلة األمد نادرة للغاية بعد أي لقاح، بما في ذلك لقاح

تـدقـيـق الحـقــائــق

الشائعة 2# 

"لقـــاح كوفيد-١٩ يســـبب العقــم عند النســـــاء"

"لقـــاح كوفيد-١٩ يســـــبب الوفــــــــاة"

"لقــــــاح كوفيد-١٩ يســــبب الشــــلل"

"لقــــاح كوفيد-١٩ يســــبب أمـــــراض مزمـــــنة"

"لقـــــاح كوفيد-١٩ يســـــبب أمــراض نفســـــــية"



لمحة عن كوفيد- ١٩

1,057 
حاالت مؤكدة 

9 
وفيات

19,552,980
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:

يجب على أفراد المجتمع االتصال بمقدم الرعاية الصحية مثل Heevie للحصول على مزيد من اإلرشادات حول االختبار والعالج أو أي آثار 
جانبية خطيرة أو مسائل صحية عامة.

إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية لـ COVID-19 أو كان لديك أي آثار جانبية خطيرة، فعليك اتباع تعليمات وزارة الصحة مباشرة عن طريق االتصال 
بـ ١٢٢ (عن طريق إضافة رمز المنطقة الخاصة بك، على سبيل المثال: (أربيل ٠٦٦١٢٢)، كلما كان لديك أي مخاوف والصحة مهمة سواء 

كانت مخاوف تتعلق بالنقل إلى مستشفى أو منشأة طبية.

يجب دعوة األطباء المتخصصين للمشاركة في أنشطة المشاركة من خالل المزيد من الشركاء واألشخاص الواعين بالخدمات المتاحة في 
المخيم.

وجود عالقة جيدة بين الجهات الصحية المحلية والحكومة أمر ضروري إلدارة انتشار األمراض المعدية مثل COVID-19 وغيرها بشكل فعال. 
الرقابة  تدابير  لتنفيذ  الحكوميين  المسؤولين  مع  بسرعة   BCF لمنظمة  التابعة  الصحية  الوحدة  تشارك  أن  المهم  من  الصدد،  هذا  في 
المناسبة، وقد يشمل ذلك تتبع جهات االتصال وإجراءات الحجر الصحي واالختبار المستهدف حيث أن مؤسسة BCF هي مدير المخيم في 
والمسؤولين  الصحية  الجهات  بين  الوثيق  التواصل  يسمح  ذلك،  إلى  باإلضافة  العراق.  كردستان  إقليم  في  النازحين  مخيمات  جميع 
الحكوميين بالتنسيق الفعال للموارد واالستجابة األكثر كفاءة لحاالت تفشي المرض، بعد نتيجة إغالق المجموعة الصحية، وذلك لكونك 

على اطالع جيد بالمبادئ التوجيهية في عام ٢٠٢٣. 

التــوصــــــيــــــــــات

٨

المصـــــــادر
https://www.facebook.com/photo/?fbid=549647933872248&set=a

https://covid19.who.int/region/emro/country/iq   

https://www.ina.iq/174510--.html

1.

2.

3.

https://www.ina.iq/174510--.html4.

https://covid19.who.int/region/emro/country/iq5.

Side Effects of COVID-19 Vaccines (who.int)6.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html7.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html8.

http://www.heevie.org/about
https://www.facebook.com/photo/?fbid=549647933872248&set=a.290716646432046
https://covid19.who.int/region/emro/country/iq
https://www.ina.iq/174510--.html
https://shafaq.com/en/Iraq-News/COVID-19-one-death-and-283-new-cases-in-Iraq
https://covid19.who.int/region/emro/country/iq
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html#:~:text=Guillain%2DBarr%C3%A9%20Syndrome%20(GBS)%20is%20a%20rare%20disorder%20where,and%20adverse%20events%2C%20including%20GBS

