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Rooted in Trust مقــّدمة إىل
 

هـــو مشــــروع ممول من مكتب الشؤون
اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية

الدولــــيـــة  (USAID) مــن قــبل انترنيوز

ويهدف إلىمواجهة سرعة انتشار الشائعات

والمعلـومــــات الخـــاطـئة عىل نطاق غير

مســــبوق حــــول االستجابة الصــحــية

لـ COVID-19 ولـقاحات COVID-19 بين
المســتــضعفين المتـضــررين من األزمة

اإلنسانية في العراق, يعمل مشروع (رووتد

أن ترست) مـع وسائل اإلعالم والمنظمات

المجتمعية والجهات الفـــاعلة في المجال

الصــــحي واإلنســــانــي لـبـناء نظام بيئي

للمعــــلـــومات الصـــحـــيـة و يستجيب

الحتيـــاجات الســكان النازحين داخلًيا

في شمــــال العراق ، بهدف تعطيل

وتخفيف تدفق معلومات مضللة وغير

دقيقة.

حول هذه النشرة: 
 

توفر هذه النشرة للشركاء العاملين في المجالين اإلنساني والصحي أحدث بيانات الشائعات
التي تم تحديدها بين السكان النازحين داخلًيا في شمال العراق. الهدف هو توجيه وإبالغ

جهود التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع في إطار االستجابة لـ COVID-19. وهو
يعرض شائعات منتشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي في العراق خالل نيسان / أبريل

 .٢٠٢٢
اجماال، تم جمع ١٤٢ إشاعة. تم تصنيفها عىل أن # ٤٨ منها متوسطة المخاطر و #٩٨

منخفضة المخاطر. تم جمع البيانات من خالل مجموعات القوائم الشخصية والصفحات

والمجموعات والحسابات المختلفة التي لها تفاعل مستخدم كبير من فيسبوك, وتويتر,

وانستغرام, وتلغرام ومنصات وسائل التواصل االجتماعية األخرى.

أهم الموضوعات

مصادر اإلشاعات

منهجّية العمل 
 

نقوم في مشروع  RIT 2.0 في العراق
بجــمــع وإدارة ومــعــالـجة أي حــالة

لشائعـــات حـول كوفيد-١٩ عبر شبكة

اإلنترنت وخـــارجـها فـي المجتمعات

والمجموعــات السـكانية المستهدفة

(النســـاء و الـنـــــازحـيــن مــن ذوي
االحتياجـات الخاصة, وما إىل ذلك…)

بلغتين محليتين, العربية والكردية.

 
بعـد عمـلـية التـأكد من الحقائـق, تمر

البـيـانــات بعـمـلـية تحليل وتصنيف

نوعـيـة و كمية, ثم مشاركة المنتجات
التـي تــم التــوصـل إليـها مع الفئات

السكانية المستهدفة.

18,118,688
 جرعة من اللقاح

 5,625
إصابة بالفيروس

48
وفّيات

بحسب منظمة الصحة العالمية, بلغ العدد اإلجمالي لحاالت اإلصابة بكوفيد-١٩ المؤكدة

في العراق ٢,٣٢٤,٩٨٢ حالة في نهاية نيسان, باإلضافة إىل ٤٨ حالة وفاة في شهر

نيسان, ليصل المجموع إىل ٢٥,٢١١ حالة وفاة. اعتبارا من ٣ أيار ٢٠٢٢, تم إعطاء

١٨,١١٨,٦٨٨ الجرعة األوىل من اللقاح في العراق. ومع ذلك تم تطعيم ٧,٤٠٣,٧١٤ فقط

من أصل ٤٠,٢ مليون بشكل كامل. هناك معدل تطعيم منخفض في العراق يصل اىل

١٧.٧% عالوة عىل ذلك, تحذر منظمة الصحة العالمية من الموجة الخامسة لفيروس
كوفيد-١٩. تشير السلطات الصحية إىل أنه من المتوقع أن تجتاح موجة جديدة من

إصابات كوفيد-١٩ جميع أنحاء البالد بسبب بقاء جزء كبير من السكان بدون تطعيم. من

ناحية أخرى, واجهت العراق مشكلة صحية أخرى في نيسان, حيث سجلت وزارة الصحة

حوالي عشرين حالة من الحمى النزفية او ما تسمى بـ حمى الكونغو, وكان هناك ستة

وفيات.

وضع كوفيد-١٩ في العراق:
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الموضوع: الفعـــالـــيـــــة

شائعة 1#

حصدت الشائعات تفاعل كبير عىل وسائل

التواصل االجتماعي مما يشير إىل أن القرار

نُشر عىل الموقع الرسمي لمحكمة العدل

الدولية [1]، ومع ذلك، فإن الرابط المرفق

باألخبار غير رسمي وال ينتمي إىل محكمة

العدل الدولية. بدالً من ذلك، يؤدي الرابط

إىل موقع يعارض العديد من حاالت

التطعيم ضد فيروس كورونا. أيًضا، استناًدا

إلـى الموقع الرسمي لمحكمة العدل

الدولية، لم يصدر أي قرار معلن بإلغاء

لقاحات كورونا ومنع تصنيعها أو بيعها.  

التوصيات

يجب عىل الشريك إجراء جلسات مع الجهات الفاعلة

الصحية (مثل وزارة الصحة و عيادة صحة األسرة داخل

المخيم ومنظمة Heevie ومنظمة Zhian) التي تعتبر

كيانات موثوقة بين المجتمعات ، ثم إجراء جلسات توعية

حول هذه الشائعات ودعوة أحد األشخاص الفاعلين في

مجال الصحة الموثوق بهم لحضور الجلسات.

الـمصادر

"*عاجل* محكمة العدل الدولية تحكم بالغاء جميع
اشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها والغاء البروتوكول

الصحي لمنظمة الصحة العالمية OMS وتضع عدة

شخصيات تحت المالحقة القانونية الدولية منهم

المدير العام لشركة فايزر بتهمة االبادة الجماعية و

بريطانيا اول الدول يبادر بالتنفيذ الفوري."

تدقيق الحقائق:تدقيق الحقائق:تدقيق الحقائق:تدقيق الحقائق:تدقيق الحقائق:تدقيق الحقائق:

في الجزء الثاني، يدعي المنشور أن

المملكة المتحدة نفذت القرار، وهذا غير

صحيح. عىل العكس من ذلك، تواصل

حكومة المملكة المتحدة[2] تشجيع الناس

عىل االمتثال للتدابير الوقائية وأخذ اللقاح

لتجنب اإلصابة بالفيروس، وبالمثل لم

تذكر منظمة الصحة العالمية[3] إلغاء

البروتوكول الصحي.

ال يوجد مصدر رسمي يثبت أو يقر اعتقال
الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورال

أو وضعه تحت المالحقة القانونية الدولية.

يتوجب عىل العاملين في مجال الصحة مشاركة األسباب

المفصلة والمعلومات والبيانات النوعية الدقيقة المتوفرة

عىل صفحة الويب الخاصة بمنظمة الصحة العالمية[4]؛

وأن يكونوا واضحين في تسليط الضوء عىل التجارب

اإليجابية مع اللقاح (سواء تجاربهم الشخصية منها أو

العملية)، حسب االقتضاء، لتعزيز الفوائد وتعزيز الثقة في

التطعيم. تم تطعيم معظم أفراد مجتمع النازحين داخلًيا

من قبل الحكومة أو المنظمات الصحية الدولية

باستخدام إما شركة فايزر أو أسترازينيكا أو سينا فارما.

وأكد الشريك أن معظمهم تم تطعيمهم بشكل كامل فيما

خشي بعضهم من تناول الجرعة الثانية من اللقاح أو عدم

أخذ اللقاح إطالقا بسبب اآلثار الجانبية المستقبلية.

يجب عىل الشركاء إجراء مناسبات مجتمعية في

مخيمات النازحين، خاصة مع (المجتمع المحلي والزعماء

الدينيين) لمناقشة وبناء الثقة بين األشخاص المتضررين

والعاملين في مجال التوعية الصحية.

 Link to the official website of the International Court of Justice:
https://www.icj-cij.org/en
 United Kingdom government recommendations on Coronavirus:
https://www.gov.uk/coronavirus
 WHO Coronavirus guidance:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/technical-guidance
Iraq: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard With
Vaccination Data | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard
With Vaccination Data 

1.

2.

3.

4.

منشــور عىل حساب عـام عىل فيسبوك, كان لديه إجمالي ٤٦٦ تفـاعـل (٢٧٤

اعجاب و ١٥٢ تعليق و ٤٠ مشاركة) للمنشور.

https://www.icj-cij.org/en
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://covid19.who.int/region/emro/country/iq


الموضوع: السالمة / الحمل / الخصوبة

شائعة 2#

وفًقا للدراسات العلمية التي نشرتها مراكز
السيطرة عىل األمراض والوقاية منها

، (WHO) ومنظمة الصحة العالمية (CDC)
فإن لقاح COVID-19 يقلل من خطر

العدوى ويبني األجسام المضادة التي

Covid- تحمي الطفل أثناء الحمل. لقاحات

19 آمنة وفعالة للنساء الحوامل وأطفالهن.
وفًقا للنتائج حتى اآلن ، ال يوجد دليل

علمي عىل أن اللقاحات تتداخل مع

الخصوبة ، سواء عند الرجال أو النساء. ولم

يتم العثور [5] عىل مخاطر عىل المرأة

الحامل أو الطفل إذا تم تلقيحها.

التوصيات

يجب عىل الشركاء إجراء جلسات مع العاملين في مجال

الرعاية الصحية وقادة المجتمع لمعرفة مخاوفهم وتحويل
النتيجة إىل موضوع لترتيب نشاط مشترك ودعوة خبير

في الموضوع لتقديم المشورة وتوجيه أفراد المجتمع

واالستجابة بسرية لمخاوفهم للتخفيف من المعلومات

المضللة. أيًضا للحديث عن كيفية تأثير الشائعات عىل

انتشار اللقاحات بين النساء والفئات الضعيفة، فمن

شأن ذلك أن يحدث فرًقا.

الـمصادر

"لم يتبقى شيء مما قلته اال وتحقق حرفيا.. لقاحات
الكوفد تستهدف األعضاء التناسلية عند النساء

وتسبب االجهاض بنسب مخيفة وهذا مؤشر خطير

جدا عىل استهداف االجيال القادمة بالتعديل الجيني..

حسبنا هللا ونعم الوكيل في كل ظالم من مجرمين

الطب تورطت الناس بسببه.. شهادات أطباء

مختصين صادمة "

تدقيق الحقائق:تدقيق الحقائق:تدقيق الحقائق:تدقيق الحقائق:تدقيق الحقائق:تدقيق الحقائق:

النساء الحوامل أكثر عرضة لخطر اإلصـابة

بـ COVID-19 الشديد. يتم تشجيع النساء
عىل تلقي التطعيم أثناء الحمل[6] حيث

يتوفر في جميع المــرافق الصحــية في

العراق وإقليم كردستان العراق.

قالت الدكتورةإيناس مصطفى حسن،

أخصائية أمراض النساء في أربيل،

"اللقاحات آمنة للنساء الحوامل وأطفالهن
، وتشير األبحاث العلمية الجديدة إىل أن
التطعيم أثناء الحمل يمكن أن يساعد في

حماية األطفال الذين تقل أعمارهم عن 6

أشهر من دخول المستشفى بسبب عدوى

فيروس كورونا".

يمكن للشركاء ترتيب جلسات يترأسها أطباء أمراض

النساء للنساء في مخيمات النازحين داخلًيا إلبالغ

المشاركين أنه ال يوجد دليل عىل وجود حاالت مضرة لألم

أو الجنين من تطعيم المرضى الحوامل.

نشــر باللغة العــربية عىل قنـاة عـامة عىل التلغرام. كان لـديه إجـمالي ١٠,٧٩٣

تفاعالً ( ٥١ اعجابا و ٤٢ تعليقا و ١٠٧٠٠ مشاهدة) عىل التلغرام.

5. T4P:https://t4p.co/article/2022-05-08-effect-of-covid-19-vaccine
6. WHO link: Episode #41 - Vaccines, pregnancy, menstruation,
lactation and fertility (who.int)

https://t4p.co/article/2022-05-08-effect-of-covid-19-vaccine
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-41---vaccines-pregnancy-menstruation-lactation-and-fertility


الموضوع: األمان / العالج / الدواء

شائعة 3#

خالل جائحة COVID-19، لوحظ أن األشخاص

عىل وسائل التواصل االجتماعي روجوا الستخدام

األدوية العشبية البديلة كطريقة فعالة لمنع

اإلصابة بـ COVID-19 مــــن خـــالل التوصــية

بمكمالت عشبية مختلفة للمجتمع.

التوصيات

يجب عىل المرضى االتصال باألطباء لالستشارة قبل

تناول أي مكمل ألن القرفة من التوابل ، يتم رشها عىل

ً ألن هناك أربعة أنواع الخبز المحمص والالتيه ، وتحديدا

رئيسية من القرفة ويصعب تفسير نتائج الدراسة ألنه

غالًبا ما يكون نوع القرفة غير واضح وأي جزء من النبات
تم استخدامه في المكمالت.

الـمصادر

"القـرفة تحـميـك مـن اإلصـابة
"COVID-19 بـفيـروس كورونا

تدقيق الحقائق:تدقيق الحقائق:تدقيق الحقائق:تدقيق الحقائق:تدقيق الحقائق:تدقيق الحقائق:

القرفة ال تمنع COVID-19. عىل الرغم من الفوائد
العامة للقرفة عىل الجسم ، إال أن هناك آثاًرا

جانبية[7] لألشخاص الذين يتناولون األدوية
والتي يمكن أن تتأثر سلًبا بتناول الكثير من

القرفة. باإلضافة إىل ذلك، قد يكون من الصعب
إدارة بعض الحاالت أو حتى تزداد سوًءا مع

اإلفراط في تناول القرفة.

يمكن للقرفة [8] أن تخفض نسبة السكر في الدم

وتضخم بشكل سلبي آثار أدوية مرض السكري ،

و تخفض نسبة السكر في الدم أكثر من الالزم.
أيًضا يمكن أن يتفاعل مستوى الكومارين في

بعض أنواع القرفة سلًبا مع األدوية التي تؤثر أيًضا

عىل الكبد وتزيد من خطر تلف الكبد.

يجب عىل الشركاء إجراء جلسات توعية مع النازحين

داخلًيا وأفراد المجتمع المضيف بقيادة أطباء خبراء

ومشاركة البحوث التي تم اجرائها لمعالجة اآلثار الجانبية

للقرفة عىل الصحة، ألنه قد تم بالفعل نشر القرفة كعالج
عشبي بدالً من التطعيم.

نُشــر باللـغة الـكـردية عـىل حسـاب عام عىل فيسبوك. كان لديه إجمـالي ٩٧

تفاعال ( ٩٠ إعجاب و ٦ تعليقات و مشاركة واحدة) عىل فيسبوك. 

من األفضل دائًما التحدث إىل طبيبك قبل تناول

أي مكمالت، خاصة إذا كنت تتناول أدوية أخرى.

للحصول عىل الفوائد الصحية للقرفة دون الحاجة

إىل القلق بشأن مخاطر الكومارين، يمكنك رش

كمية صغيرة من القرفة عىل طعامك أو شرب

شاي القرفة من حين آلخر.

7. Episode #41 - Vaccines, pregnancy, menstruation, lactation
and fertility (who.int)
8. https://www.cinnamonvogue.com/cinnamon_side_effects.html
9. https://flo.health/menstrual-cycle/lifestyle/diet-and-
nutrition/cinnamon-side-effects

122 Corona:روابط وخطوط مساعدة مهمة

/www.gov.krd/mohوزارة الصحة في إقليم كردستان:

الرابط التسجيل للحصول عىل لقاح كورونا:

vac.health.digital.gov.krd

الخط الساخنm التابعة لوزارة الصحة: 122

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-41---vaccines-pregnancy-menstruation-lactation-and-fertility
https://www.cinnamonvogue.com/cinnamon_side_effects.html
https://flo.health/menstrual-cycle/lifestyle/diet-and-nutrition/cinnamon-side-effects

