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هو مشروع ممــول مـن مكــتب الشؤون اإلنسانية التـابع للوكالة األمريكية للتــنـمـية 
الشــائعات  انتشـــار  سرعة  مواجهة  إلى  ويهدف  انترنيوز  قـبل  مـن   (USAID) الدولـيـة 
ولقـــاحـاته   COVID-19 فيروس  حول  غير مسبوق  نطاق  على  الخاطئة  والمعلـــومـات 
بهدف االستـجابة الصــحـيـة للمستضعفين المتضررين من األزمة اإلنسانية في العراق. 
يعمل مشروع (رووتد أن ترســت) مع وسائل اإلعالم والمنظمات المجتمعية والجهات 
الفاعـلة في المجال الصحي واإلنساني لبناء نظام بيئي للمعلومات الصحية  يستجيب 
تدفق  وتخفيف  تعطيل  بهدف  العراق,  شمال  في  داخليَا  النازحين  السكان  الحتياجات 

معلومات مضللة وغير دقيقة.

حالة  أي  ومعالـجة  وإدارة  بجمع  العراق  في   RiT 2.0 مشروع  في  نقوم 
المجتمعات  في  وخارجها  اإلنترنت  شبكة  عبر   COVID-19 حول  لشائعات 
والمجموعات السـكانية المستهدفة (النساء و الـنازحـين من ذوي االحتياجات 

الخاصة, وما إلى 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.



ما هي الحـمى النـزفـيـة؟
فيروس  ينتقل  البشر.  تصيب  والتي  انتشاًرا  بالقراد  المنقولة  الفيروسية  األمراض  أكثر  (CCHF) هي  النزفية  القرم-الكونغو  حمى 
CCHF إلى البشر إما عن طريق لدغات حشرة القراد أو من خالل مالمسة دم أو أنسجة حيوانية مصابة أثناء الذبح وبعده مباشرة. 
واألطباء  المسالخ  وعمال  الزراعيين  العمال  مثل  الحيوانية،  الثروة  صناعة  في  المشاركين  األشخاص  في  الحاالت  غالبية  ظهرت 
البيطريين. تفشي مرض حمى القرم-الكونغو النزفية (CCHF) لديه معدل وفاة يصل إلى %40. حتى اآلن ، ال يوجد لقاح متاح للبشر 

أو الحيوانات[١].

CCHF

من 1 كانون الثاني (يناير) إلى 22 أيار (مايو) 2022، أبلغت السلطات الصحية 
العراقية منظمة الصحة العالمية عن 212 حالة  حمى القرم-الكونغو النزفية 
أبريل ومايو وحدهما،  169 حالة (%80)  خالل شهري  ، حيث تم اإلبالغ عن 
حيث تم اإلبالغ عن 115 حالة مشتبه به وتم تأكيد 97 حالة مختبريا. ووقعت 
27 حالة وفاة إجماًال، 13 منها  كانتحاالت مؤكدة مختبريًا. ومن بين الحاالت 
مربي  وكانوا من  بالحيوانات  مباشر  اتصال  على  كان معظمهم  المؤكدة، 

المواشي أو الجزارين[٢].
نظرا لتفشي المرض، أصدر العراق معايير نظافة أكثر صرامة لمجازر الماشية، 

والتي تحظر ذبح الماشية خارج األماكن المحددة.
خصص رئيس الـــوزراء العـــراقي مصطفى الكاظـــمي مبلــــغا قـــدره مليـــار 
دينار عراقـــــي لمكـــــافحة حمى القرم-الكونغو النــزفــيــة، بشـــكل أســــاسي 

لشــــــراء المبيدات ودعم حملة معالجة الحمى النزفية وتقليل آثارها[٣].

آخر المستجدات في البلد:



COVID-19 CCHF

ً

ً
 . ٍ

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/crimea
n-congo-haemorrhagic-fever

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/
item/2022-DON386#:~:text=Between%20%201January%20t
o%20%2022,13in%20laboratory%20confirmed%20cases.

https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/28052022 
  
https://www.ecdc.europa.eu/en/crimean-congo-haemorrh
agic-fever/facts/factsheet
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CCHF له تاريخ طويل حيث تم اكتشافه ألول مرة 
1944 وأطلق عليه اسم حمى  في القرم في عام 
عام  الحًقا في  عليه  التعرف  تم  ثم  النزفية.  القرم 
1969 كسبب للمرض في الكونغو، مما أفضى إلى 

االسم الحالي للمرض.

من  البشر  إلى  األول  المقام  في  الفيروس  ينتقل 
يحدث  أن  يمكن  الماشية.  وحيوانات  القراد  حشرة 
االنتقال من إنسان إلى آخر نتيجة االتصال المباشر 
بالدم أو باإلفرازات أو باألعضاء أو بسوائل الجسم 

األخرى لألشخاص المصابين.

شرب  بعد  اإلصابة  عن  قليلة  تقارير  هناك  كانت 
الحليب غير المبستر أو بعد تناول اللحوم النيئة من 

الماشية الطازجة المذبوحة.

في  الصحة  وزارة  و  العراق  حكومة   من  كل  قام 
إقليم كردستان العراق بتعميم رسائل رسمية حول 
قواعد وأنظمة مكافحة الحمى النزفية على جميع 
الجهات الصحية في 18 مديرية في العراق مما يدل 

على خطورة الفيروس الجديد.

المنتجات  من  التحقق  اإلعالم  وسائل  على  يجب 
اإلعالمية ومحتوياتها قبل نشرها، على وجه التحديد 
العلمية،  بالحقائق  تتعلق  التي  المحتويات  تلك 
منصات  بها  تسببت  التي  المخاطر  تقليل  بهدف 
التواصل االجتماعي عن COVID-19 من خالل نشر 

المعلومات المضللة و الشائعات. 

مع  الفوري  التعامل  اإلعالم  وسائل  على  يجب 
المجتمع  يواجهها  التي  واألمراض  الصحية  القضايا 
والواقعية  الصحيحة  المعلومات  نشر  بهدف 

والقواعد اإلرشادية. 
 

صحفيون  اإلعالم  وسائل  لدى  يكون  أن  يجب 
متخصصون في مجال الصحة يمكنهم الحصول على 

أفضل فهم للقضايا الصحية واألوبئة.
  

التواصل  وسائل  مستخدمو  يكتب  ما  غالبا 
شائعات  على  تحتوي  تعليقات  االجتماعي 
االعالم  وسائل  مشاركات  تحت  كاذبة  ومعلومات 
حول القضايا الصحية، من الضروري لوسائل االعالم 
سريعة  ردود  تبني  و  التعليقات  تلك  مراقبة 

بمعلومات دقيقة ومصادر واضحة.
 

يجب أن تغطي وسائل اإلعالم القضايا الصحية كأحد 
في  التحقيق  و  اليومية  اإلخبارية  أولوياتها 
الرسائل  تقديم  في  الشفافية  لضمان  المشكالت 

لألشخاص.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/crimean-congo-haemorrhagic-fever
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/28052022
https://www.ecdc.europa.eu/en
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Internews Health Journalism Network
https://healthjournalism.internews.org/

https://healthjournalism.internews.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/Adressing-COVID-19-Misinformation-in-100-countries-report.pdf

Addressing COVID-19 Misinformation: Lessons From The Frontlines In 100 Countries

Reporting on the Omicron variant 
https://healthjournalism.internews.org/resource/reporting-on-the-omicron-variant/

COVID-19 Journalist Guidance: How to report on traditional medicines and COVID-19
https://healthjournalism.internews.org/resource/covid-19-journalist-guidance-how-to-report-on-traditional-medicine
s-and-covid-19/

TWB glossary for COVID-19
https://glossaries.translatorswb.org/covid19/

WHO – Iraq Country Webpage
http://www.emro.who.int/countries/iraq/index.html

أن يكون  العناوين. يجب  الصحفيون معلومات حقيقية وأن يستخدموا لغة واضحة في  أن يقدم  الضروري  من 
العنوان  دقيًقا من الناحية الواقعية، وسهل الفهم، و متسًقا مع محتوى المقال.

 
يرجى مالحظة أن الخبر يجب أن يكون دائًما حقيقة مؤكدة. من المهم أن يتم التحقق من المعلومات والبيانات 

مع السلطات ذات الصلة، مثل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية قبل نشرها.
 

حافظ على بياناتك واضحة وأصلية.قم بالتحقيق في البيانات والمعلومات المتعلقة بالصحة بشكل كامل، وال 
تسمح لموضوعاتك بأن تتأثر بالعاطفة التي تحملها الشائعات،  ال تقع في التضليل. 

التركيز على اإلجراءات التي تتخذها السلطات المحلية و  الوطنية والمنظمات اإلنسانية لمساعدة المجتمع أثناء 
الجائحة. 

 
تجنب استخدام المصطلحات المعقدة، حاول شرح معاني المصطلحات العلمية. 

إن دور الصحفيين يكمن في تقديم صورة واضحة عن الجائحة واألمراض لجماهيرهم. تجنب اإلدالء  بآراء شخصية 
عند نشر معلومة حتى ال يخلط الجمهور بين الحقائق ووجهات النظر. 

هناك دائًما أبحاث جديدة حول القضايا الصحية، لذلك من المهم ذكر التواريخ والمصادر كجزء من تناولك ألي 
موضوع في مجال الصحة، بحيث ال يعمم الجماهير هذه الحقائق و المعلومات.

 
يجب أن يتجنب الصحفيون نشر الخوف أو الذعر عند تغطيتهم أخبار القضايا الصحية، مع الحرص على توفير تغطية 

متوازنة ومتعمقة.

https://healthjournalism.internews.org/
https://healthjournalism.internews.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/Adressing-COVID-19-Misinformation-in-100-countries-report.pdf
https://healthjournalism.internews.org/resource/reporting-on-the-omicron-variant/
https://healthjournalism.internews.org/resource/covid-19-journalist-guidance-how-to-report-on-traditional-medicines-and-covid-19/
https://glossaries.translatorswb.org/covid19/
http://www.emro.who.int/countries/iraq/index.html



