
يهدف مشروع منبع الثقة في السودان إلى معالجة شائعات لقاحات

كوفيد-19 والتصورات والمعلومات المضللة من خالل جمع وتحليل الشائعات

الموجودة على وسائل التواصل االجتماعي السودانية ومن خالل مجموعات

االستماع وجًها لوجه. تستند هذه النشرة إلى تحليل 205 شائعة عن لقاح

بين 18 يوليو و 9 أغسطس تم جمعها باللغتين العربية والأنقسنا كوفيد-19
2022، من فيسبوك وتويتر، ومن خالل مجموعات االستماع مع المجتمعات

المتضررة من النزاعات والنزوح في والية القضارف، كسال، البحر الأحمر، وسط
دارفور، شرق دارفور، شمال دارفور، جنوب دارفور، غرب دارفور، النيل الأزرق

وجنوب كردفان.

شائعات لقاح كوفيد-19
في السودان

 

أغسطس - 2022 إنترنيوز - نسخة خاصة 2#

حتى الآن في السودان ، اعتبارًا من 30 مايو 2022 ، تم تطعيم

بالكامل ، وتلقى 6،651،268 شخًصا جرعة 4،536،964 شخًصا

تطعيم واحدة.

اعتبارًا من 26 أغسطس 2022، ارتفعت معدالت الإصابة

في السودان إلى 63,173 حالة مؤكدة و 4,961 بكوفيد-19

حالة وفاة.

تم جمع 77 إشاعة عن اللقاحات من قبل نازحين يعيشون في
معسكر أبو شوك، النيم، السالم ، أردمتا، دبنقا، ديرنق، العزازة،
الشهيد أفندي، كلما، خمسة دقيقة، مورني، شق التبلدي

وشرق النيل.

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


الشائعات الأكثر انتشاراً حول لقاحات كوفيد-19
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لـ 205 شائعة تم جمعها باللغة العربية التوزيع حسب الموضوع
والأنقسنا بين 18 يوليو و 9 أغسطس، من فيسبوك وتويتر، ومن
المجتمعات المتضررة من النزاع في عشرة واليات. ال تزال سالمة اللقاحات

وفعاليتها تشكل مصدر قلق للمجتمع.

من الشائعات حول لقاحات كوفيد-19،
تم مشاركتها من الرجال في وسائل
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يوضح تحليل المشاعر، المشاعر التي تم التعبير عنها في 205 شائعات تم جمعها باللغتين
العربية والأنقسنا، بين 18 يوليو و 9 أغسطس 2022. وجدت إنترنيوز أن 85٪ من شائعات لقاح
كوفيد-19 عبرت عن الخوف. أعرب الناس عن خوفهم من الآثار الجانبية للقاحات، وتأثير
اللقاحات على الخصوبة والحمل، وأن اللقاحات ضارة بالمسلمين، واللقاحات التي تؤدي إلى

الوفاة.

تحليل للمشاعر التي تعكسها الشائعات حول
لقاحات كوفيد-19
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تقسيم الشائعات على اساس المصدر بناًء على تحليل 205 شائعة
2022 تم جمعها ما بين 18 يوليو الي 9 أغسطس

مصادر الشائعات عن لقاحات كوفيد-19

وجها لوجه من
خالل جلسات

الإستماع

من علي وسائل
التواصل الإجتماعية

تم جمع الشائعات من
خالل مجموعات االستماع

بمشاركة النازحين
والمتضررين من النزاعات
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“الحقنة بتاع كورونا مقصدو بيها قتل سكان المعسكرات”
إمرأة - العمر: 26-35 - شرق دارفور - معسكر النيم

لقد ثبت أن لقاح كوفيد-19 طريقة آمنة
وفعالة في حماية أنفسنا من العدوى.
تخضع لقاحات كوفيد-19 الختبارات صارمة
قبل الموافقة عليها لالستخدام العام.
تم توزيع اللقاح على دول في جميع
أنحاء العالم. وفًقا لمنظمة الصحة
العالمية، تلقى أكثر من ستة مليار
شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح
كوفيد-19، بينهم أشخاص يعيشون في
إفريقيا ومنطقة الخليج وأوروبا والواليات

المتحدة.

تقول الدكتورة ليلى حمد النيل، رئيسة
قسم االستجابة في الطوارئ الصحية
ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة:   "لقاحات
كوفيد-19 المستخدمة في شرق دارفور،
تستخدم في جميع واليات دارفور الأخرى
وفي جميع أنحاء السودان، وال يوجد
فرق بينهم. جميع المعايير والإجراءات
في إدارة اللقاحات هي نفسها سواء في

دارفور أو في أجزاء أخرى من البالد.

تم استخدام هذه اللقاحات في دول
أخرى قبل القدوم إلى السودان ويتم
يومًيا للتأكد من أنها آمنة تقييمها
وفعالة لالستخدام العام. يجب على أي
شخص يعاني من أي آثار جانبية بعد
التطعيم إبالغ أقرب مركز تطعيم أو
االتصال بالخط الوطني الساخن للجائحة

على 9090."

- COVAX في السودان، تعتبر منشأة
وهي مبادرة عالمية تهدف إلى توفير

الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد-19
جنًبا إلى جنب مع وزارة الصحة
واليونيسف - مسؤولة عن سالمة
اللقاحات والتأكد من أن التطعيم ضد
كوفيد-19 متاح لأي شخص يريد اخذ
التطعيم. تعتبر مجتمعات النازحين من
الفئات ذات الأولوية بالنسبة لوزارة
الصحة، حيث أنهم أكثر عرضة للإصابة
بالعدوى بسبب الظروف المعيشية

المزدحمة.

الإشاعة 1#

عالي

الخطورة

مجموعة إستماع في معسكر النيم للنازحين، شرق دارفور
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“حقنة كورونا تضعف البويضات”

رجل - العمر: 36-45 - شرق دارفور - معسكر شق تبلدي

ذكرت منظمة الصحة العالمية و مراكز
السيطرة على الأمراض والوقاية منها و
وزارة الصحة السودانية أن لقاحات
كوفيد-19 آمنة للرجال والنساء على حد
سواء ولها فعالية في حمايتنا من
فيروس كوفيد-19. تعتبر اللقاحات مهمة
بشكل خاص للنساء الحوامل أو الراغبات
في الحمل، لأنهن أكثر عرضة للإصابة

بأعراض حادة من كوفيد-19.

يقول محمد صالح الدين حامد، مدير عام

إدارة تطوير الجودة واالعتماد في وزارة
الصحة:   "تم تطعيم مليارات الأشخاص
من جميع أنحاء العالم، والعديد منهم

ينجبون أطفاًال ويبنون عوائلهم. لم
يتوقف الإنجاب حتى مع لقاحات
كوفيد-19. هذه الأنواع من العبارات التي

اللقاح بالخصوبة ال أساس لها من تربط

الصحة وغير مسؤولة، فهي تخلق
الخوف وتدفع الناس إلى عدم اخذ
اللقاح. تهدف اللقاحات إلى حماية
الأشخاص الذين نحبهم، والحفاظ على

الحياة".

ال توجد دراسات تشير إلى أن اللقاح
يمكن أن يضعف البويضات، أو يسبب
العقم، أو يؤدي إلى الإجهاض أو
التشوهات الخلقية. في الواقع، يمكن
أن تعرضك الإصابة بعدوى كوفيد-19
لخطر أكبر إذا كنتي حامل. يوصي الأطباء
بشدة أن تسعى النساء الحوامل
للحصول على لقاح كوفيد-19 لتقليل
خطر الإصابة بمرض شديد أو المضاعفات
أثناء الحمل، مما قد يؤدي إلى الإجهاض

وحتى الموت لكل من الأم والطفل.

الإشاعة 2#

عالي

الخطورة
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“اللقاح ده أداة ووسيلة عايزين يمكنوا بيها العقم عند المسلمين”
- النيل الأزرق إمرأة - العمر: 60-46

أن تؤدي إلى والدة مبكرة، وانخفاض
الوزن عند الوالدة، والوالدات الميتة.

بالنسبة للرجال، وجد أنه في دراسة
أجريت في عام 2022، "انخفض الحمل
بنسبة 18٪ في الأشهر الثالثة التي تلت
إصابة الشريك الذكر بـكوفيد-19". من
المهم مالحظة أن هذا التأثير مؤقت
وفي غضون بضعة أشهر يعود إلى

طبيعته.

تواصل وزارة الصحة التوصية بلقاحات
كوفيد-19 لأنها يمكن أن تحمينا من
الإصابة بأعراض خطيرة من الفيروس
وتمنع الوفاة المرتبطة بـكوفيد-19.
يوصى بشدة بتطعيمات كوفيد-19
لأولئك الذين يفكرون في الحمل.
يمكنك معرفة المزيد عن لقاحات

كوفيد-19 من خالل زيارة موقع منظمة
الصحة العالمية.

وفًقا ليونيسف، فإن لقاحات كوفيد-19
آمنة لالستخدام لكل من الرجال
والنساء، وقد أثبتت انها فعالة وامنة.
ال تسبب لقاحات كوفيد-19 العقم أو
العقر بين الرجال أو النساء. ومع ذلك،
يمكن أن يكون لعدوى كوفيد-19 تأثير

سلبي مؤقت على الخصوبة.

أجرى المعهد الوطني الأمريكي للصحة
دراسة تبحث في الخصوبة بين الرجال
والنساء الذين أخذوا لقاح كوفيد-19
ويحاولون الإنجاب، والرجال والنساء
الذين لم يأخذوا لقاح كوفيد-19. لم
يكن هناك دليل يشير إلى أن الرجال

والنساء الذين أخذوا لقاح كوفيد-19
أقل خصوبة من نظرائهم. ومع ذلك،
فقد تسببت الإصابة القريبة بكوفيد-19

مؤقتا. في انخفاض الخصوبة

وفًقا لكليفالند كلينك، فإن الإصابة
بفيروس كوفيد-19 أثناء الحمل يمكن

الإشاعة 3#

متوسط
الخطورة
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“اللقاح بعد فترة بسبب العمى”
رجل - العمر: 25-36 - النيل الأزرق

منذ تطوير لقاحات كوفيد-19، تم إعطاء
أكثر من 12,409,086,286 جرعة لقاح
في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، ال
يزال بإمكانك الإصابة بعدوى كوفيد-19
حتى إذا تم تطعيمك، لذلك من المهم
االستمرار في ممارسة التدابير الوقائية
مثل ارتداء كمامة للوجه أو تغطيته
عند المرض أو في الأماكن المزدحمة،
والتأكد من تهوية منزلك جيًدا عن
طريق فتح الأبواب والنوافذ، والحفاظ
على مسافة ال تقل عن متر واحد من
الآخرين، وغسل يديك بالماء والصابون

(إن وجد).

إذا كنت تفكر في الحصول على لقاح
ضد كوفيد-19 ولكن لديك مخاوف أو
أسئلة بخصوص الآثار الجانبية، يمكنك
االتصال بالخط الساخن القومي لوزارة

الصحة على: 9090.

ال توجد دراسات تشير إلى أن لقاح
كوفيد-19 يمكن أن يسبب العمى.
أبلغت منظمة الصحة العالمية عن آثار
جانبية مؤقتة شائعة بعد لقاح
كوفيد-19، مثل الصداع والتعب
والحمى والألم في موقع الحقن

والقشعريرة والإسهال.

يقول محمد صالح الدين حامد، مدير عام

إدارة تطوير الجودة واالعتماد بوزارة
الصحة:   "كنت من أوائل الأشخاص الذين
أخذوا لقاح كوفيد-19 في السودان،
وما زلت أملك رؤية مثالية. لقاح
كوفيد-19 ليس له أي آثار على رؤية

الشخص الذي تم تطعيمه".

لقد ثبت أن اللقاحات آمنة وفعالة في
حمايتنا من الأمراض الشديدة

واالستشفاء والوفاة من كوفيد-19.

الإشاعة 4#

متوسط
الخطورة
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“اللقاح يؤدي الي الفشل الكلوي”
رجل - العمر: 19-25 - النيل الأزرق

كلوي بعد التطعيم ضد كوفيد-19 في
السودان". توصي المؤسسة الأمريكية
الوطنية للكلى والجمعية الأمريكية
لأمراض الكلى والجمعية الأمريكية للزرع
جميًعا الأشخاص المصابين بأمراض الكلى
أو أولئك الذين خضعوا لعملية زرع كلى
بأخذ لقاح كوفيد-19 لأنهم أكثر عرضة
للإصابة بالإعياء الشديد إذا أصيبوا بعدوى

كوفيد-19.

إذا كنت مصاًبا بمرض في الكلى، فمن
المهم التفكير في الحصول على لقاح
كوفيد-19، وإذا كانت لديك أي مخاوف،
فيمكنك االتصال بطبيبك حيث يمكنه
تزويدك بأفضل الممارسات لحماية نفسك
من الفيروس. من المهم أيًضا اتباع
الإجراءات الوقائية حتى إذا تم تطعيمك
لأن الأشخاص المصابين بأمراض الكلى "قد
ال يتمتعون بنفس مستوى الحماية من
كوفيد-19 مثل الأشخاص الآخرين".
للتحدث مع أحد العاملين في مجال
الرعاية الصحية، يرجى االتصال بالخط
الوطني الساخن للجائحة على الرقم

.9090

ال توجد دراسات تشير إلى أن لقاح
كوفيد-19 يمكن أن يسبب الفشل
الكلوي. صرحت الدكتورة السودانية منى
عبد العزيز، مديرة الصحة العامة في
المملكة المتحدة، أن هناك العديد من
الأسباب للفشل الكلوي، مثل الحاالت
طويلة الأمد مثل االمراض المزمنة كمرض
السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض
القلب. كما يمكن أن يؤدي الإجهاد
وسوء التغذية والجفاف إلى تدهور
صحتك. وبالتالي، فإن الحفاظ على نظام
غذائي صحي طوال الجائحة، وممارسة
الإجراءات الوقائية والسعي للحصول
على لقاح كوفيد-19 عند توفره، يمكن

أن يساعد في حمايتك من الفيروس.

توضح الدكتورة تسنيم تاج السر،
مسؤول الأثار الجانبية للقاحات
كوفيد-19 بوزارة الصحة في السودان:
"يحدث ضعف الكلى والفشل الكلوي
عادة بسبب االستخدام غير الرشيد
للأدوية، مثل الأشخاص الذين يسيئون
استخدام التخدير دون توجيه من طبيب.
حاالت فشل ومع ذلك، لم يتم الإبالغ عن

متوسط
الخطورة
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مجموعة إستماع بأولو، النيل الأزرق
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“دكاترة الصدرية قالو كورونا مافي انتهت اليوم كنت مع دكتور لي السفر مربوط بي جرعة

والفحص الهدف من ذلك؟؟”
إمرأة - العمر: غير معروف - فيسبوك

ويجعل من السهل تتبع طفرات أو
متغيرات الفيروس.

من المهم للغاية االعتراف بوجود

الجائحة المستمرة لحماية أنفسنا
ومجتمعاتنا، لأن مثل هذه البيانات
يمكن أن تثني المزيد من الناس عن
اتباع الإجراءات الوقائية الموصى بها،
والتي تساهم في إصابة المزيد من
الأشخاص بفيروس كوفيد-19 القاتل.
يجب علينا االمتناع عن مشاركة
الشائعات لأنها يمكن أن تهدد الحياة
في بعض المواقف، مثل جائحة

كوفيد-19.

لم ينته مرض كوفيد-19، ويتم الإبالغ
عن الحاالت في جميع أنحاء العالم،
بما في ذلك السودان. اعتبارًا من 26
أغسطس 2022، كان هناك
596,873,121 حالة مؤكدة على

مستوى العالم، و63,173 حالة مؤكدة
من كوفيد-19 في السودان.

وفًقا لوزارة الصحة، اعتبارًا من 2
أغسطس 2022، رفع السودان جميع
قيود السفر الخاصة بـكوفيد-19 مع
الحفاظ على المتطلبات الصحية
المتفق عليها عالمًيا. يعد هذا أمًرا
مهًما لمراقبة حالة الجائحة العالمية

متوسط
الخطورة
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“يعمل اللقاح علي تقليل المناعة للشباب وخفض الحيونات المنوية”
إمرأة - العمر: 19-25 - شرق دارفور - معسكر دبنقا

كوفيد-19 بوزارة الصحة في السودان،
إلى أنه: "في السودان، ال توجد تقارير
على ان لقاحات كوفيد-19 تؤثر على
عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال، وال
يوجد أي دليل على الإطالق يشير إلى
أن اللقاحات تقلل الخصوبة لدى الرجال

أو النساء."

يشير الدكتور بول أوفيت، طبيب أطفال
أمريكي متخصص في الأمراض المعدية
ويعمل في مستشفى الأطفال في
فيالدلفيا، إلى أن أيًا من لقاحات
كوفيد-19 ذات تقنية الـmRNA ال
يضعف جهاز المناعة لديك، بل إنه في
الواقع يقوي جهاز المناعة لديك من
خالل إعطائك الأجسام المضادة التي
يحتاجها الجسم إلى محاربة الآثار
الجانبية الشديدة للإصابة بفيروس

كوفيد-19 الذي قد يكون قاتًال.

،JAMA وفًقا لدراسة قامت بها شبكة
تبحث في الآثار السلبية المحتملة
للقاحات كوفيد-19 التي تستخدم
تكنولوجيا الـmRNA (موديرنا وفايزر)
على عدد الحيوانات المنوية، لم يتم
اكتشاف انخفاض كبير في أي من
المتغيرات للحيوانات المنوية بين 45

رجًال شاركوا في الدراسة.

من المهم مالحظة أن أحد العوامل
التي يمكن أن تؤثر على عدد الحيوانات
المنوية هو ارتفاع درجة حرارة الجسم،
وبما أن ارتفاع درجة حرارة الجسم
(الحمى) هو أحد أعراض عدوى
كوفيد-19، فإن الإصابة بالفيروس قد
تؤثر على عدد الحيوانات المنوية مؤقًتا.

كما لخصت الدكتورة تسنيم تاج السر،
مسؤول الأثار الجانبية للقاحات
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المصادر
لمعرفة المزيد عن كوفيد-19 واللقاحات
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السودانية على

الفيسبوك
SHO - SUDAN HEALTH

OBSERVATORY | HOME

مرصد السودان الصحي
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momer@internews.org ،مصطفى عمر، محلل بيانات

نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.

الرجاء التواصل:

الخط الساخن لكوفيد-19 - يخدم جميع أنحاء السودان:9090

يتم جمع الأسئلة والتعليقات والمفاهيم الخاطئة حول كوفيد-19 من قبل محللي
إنترنيوز، الذين قاموا بتجميع وتقييم التعليقات والمنشورات التي تم جمعها من
وسائل التواصل االجتماعي السودانية ومجموعات االستماع مع المجتمعات المتضررة
من النزاعات والنزوح. تم تقييم الشائعات، والمفاهيم والمعلومات الخاطئة على انها
الأكثر انتشاراً او ضرراً لالستجابة الصحية. استند إختيار الشائعات على مستوى

مشاركتها ونسبة تأثيرها المحتملة على المجتمع.

كيف يتم جمع الشائعات؟

www.internews.org covid-19@internews.org @Internews_COVID facebook.com/InternewsCovid19

الشائعات هي قصص أو تقارير عن حقيقة غير مؤكدة أو مشكوك فيها تم جمعها من
مصادر مباشرة داخل المجتمع والتي يمكن أن تأخذ شكل سؤال أو نقد أو تعليقات
عامة حول موقف أو موضوع. يجب أن نالحظ أن الشائعات يمكن أن تكون خادعة لأنها

قد تحتوي على بعض الحقيقة الجوهرية.

ما هي الشائعات؟
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