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يرجى زيارة: نشرات الإشاعات حول كوفيد-19 في السودان بواسطة إنترنيوز

تمت مشاركة شائعات عالجات كوفيد-19 من قبل النازحين والمتضررين من النزاعات، وتحدث عدد
قليل فقط من مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي عن عالجات كوفيد-19. تداخلت الشائعات
حول طرق الوقاية والعالجات، على سبيل المثال الشاي المر ومياه الدخن والأطعمة الحامضة
مثل الليمون. كما أن 46٪ من الشائعات التي تحدثت عن الآثار الضارة للقاح كوفيد-19 على

الحمل والخصوبة تم تداولها من سكان النيل الأزرق.

تعاليق المجتمع حول فيروس كورونا واللقاحات عبر وسائل التواصل

الإجتماعي ومجموعات الإستماع

تقرير الوضع الإنساني - أغسطس 2022

أهم مواضيع شائعات كوفيد-19 واللقاحات

في أغسطس 2022 ، جمعت منظمة إنترنيوز 969 من الشائعات

والمفاهيم الخاطئة وتعليقات المجتمع من وسائل التواصل االجتماعي
وعبر مجموعات االستماع وجًها لوجه حول جائحة كوفيد-19 واللقاحات
في السودان. في واليات النيل الأزرق وكسال والقضارف والبحر الأحمر
وشرق دارفور وغرب دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وشمال دارفور ،
شارك النازحين والمتضررين من النزاعات 711 إشاعة خالل مجموعات
االستماع. كما تم أيًضا جمع 258 إشاعة من مصادر وسائل التواصل

االجتماعي الأكثر استخداًما في السودان، بما في ذلك فيسبوك وتويتر.

تم اختيار مالحظات المجتمع والشائعات من خالل تحليل المخاطر الذي

يحدد المعلومات الخاطئة التي قد تؤثر على المجتمعات المستضعفة،

وهم المجتمعات المستهدفة من مشروع منبع الثقة في السودان.

جمعت إنترنيوز

وشركاؤها في منبع
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2022. تمت مشاركة أكثر
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مصادر شائعات كوفيد-19
واللقاحات في أغسطس 2022

تناولت معظم تعليقات المجتمع عالجات كوفيد-19، بالإضافة إلى بعض

الوصفات الوقائية. معظم العالجات الموصى بها وطرق الحماية نباتية

أو عشبية ، مثل القرض والعرديب والشاي المر أو غير المحلى والصمغ
العربي والدخن والزنجبيل والكركديه وأوراق الجوافة. كانت بعض

العالجات أكثر تفصيًال ، مثل أحد أفراد المجتمع الذي قال: " وضع صفق

المهوقني في الزير وشرب الماء عالج لكورونا" ، بينما قال آخر إن شرب

مزيج من "الترمس المر مع الكركم وحليب الإبل" هو عالج لـكوفيد-19.

تجدر الإشارة إلى أن معظم العالجات متجذرة في الأعشاب الطبية

الشعبية والمأكوالت المحلية.
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توزيع الشائعات حسب النوع

على الرغم من أن الشائعات عالية الخطورة

هي الأقل شيوًعا ، إال أنها تتطلب استجابتنا

الفورية نظًرا للضرر المحتمل الذي يمكن أن

تسببه. في أغسطس، جاءت إحدى الشائعات

عالية الخطورة من معسكر النيم للنازحين

في شرق دارفور، مشيرة إلى أن اللقاحات

تستخدم لقتل الأشخاص الذين يعيشون في

معسكرات النازحين.

تعاليق المجتمع حول فيروس كورونا واللقاحات عبر وسائل التواصل

الإجتماعي ومجموعات الإستماع
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ثالثة وسبعون في المائة من شائعات

كوفيد-19 شاركها الرجال ، في حين أن 56 ٪

من الشائعات التي تمت مشاركتها خالل

مجموعات االستماع وجًها لوجه جاءت من

النساء.
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موضوعات شائعات كوفيد-19 واللقاحات حسب النوع

يشير مصطلح "غير معروف" إلى مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي الذين قامو بمشاركة

الشائعات بدون الكشف عن نوعهم.

رجل غير معروف إمرأة
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توضح بيانات الشائعات أن النقاشات على وسائل التواصل االجتماعي حول

الجائحة يمكن أن تختلف عن تلك التي تحدث في مجموعات االستماع.

على وسائل التواصل االجتماعي، تحولت النقاشات منذ وصول لقاحات

كوفيد-19 في عام 2021، إلى المناقشات حول مأمونية لقاحات

كوفيد-19 والتقليل من شدة أو تأثير الجائحة. من المحتمل أنه في

البيئات ذات االوضاع الإنسانية المتدهورة والمناطق الريفية، تصل

المعلومات حول كوفيد-19 واللقاحات بوتيرة أبطأ، حيث إن فرص الوصول

إلى هذه المعلومات محدودة للغاية بالنسبة للمجتمعات المنفصلة

رقمًيا أو ليس لديهم خدمات وصول للإنترنت يعتمد عليها. في أغسطس،
انتشرت شائعات العالج بشكل خاص في وسط دارفور وغرب دارفور

وجنوب دارفور.
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يرجى زيارة: نشرات الإشاعات حول كوفيد-19 في السودان بواسطة إنترنيوز

الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 35 عاًما ، شاركوا 32٪ من بيانات الشائعات. الجدير بالذكر
أن 77٪ من شائعات مواقع التواصل االجتماعي تداولها اشخاص لم يكشفوا عن أعمارهم ، وهذا

يمثل 21٪ من إجمالي بيانات الشائعات.

تعليقات المجتمع على كوفيد-19 واللقاحات حسب النوع والعمر

تعاليق المجتمع حول فيروس كورونا واللقاحات عبر وسائل التواصل

الإجتماعي ومجموعات الإستماع

تقرير الوضع الإنساني - أغسطس 2022

شككت حوالي 21% من الشائعات في سالمة لقاحات كوفيد-19. قال

البعض إنه يسبب الشلل عند الأطفال والعمى والسرطان والفشل

الكلوي. قال بعض الأشخاص إنهم أخذوا جرعة التطعيم الأولى لكنهم

اختاروا التخلي عن الجرعة الثانية لأنهم عانوا من آثار جانبية شديدة، مثل

الهلوسة. في والية النيل الأزرق انتشرت شائعات تتحدث عن الآثار الضارة

للقاحات على الصحة الإنجابية، مثل ان اللقاح يؤثر على الذكورة

والخصوبة والحمل. بينما قالت شابة في والية جنوب دارفور: "اللقاح

يستهدف افريقيا بغرض تقليل االنجاب". بينما قالت امرأة في النيل الأزرق

إنها ال تشجع على أخذ اللقاح لأن أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية

قال إنه مضر. وذهبت بعض تعليقات المجتمع إلى حد القول إن اللقاحات

مميتة وتقتل مرضى السكري وكبار السن والأطفال والنازحين.

STEP 04

أعربت معظم الشائعات التي تم جمعها في أغسطس 2022 ، عن الالمباالة، خاصة بالنسبة لأولئك
الذين يشاركون أن كوفيد-19 هو خدعة، والبعض الآخر يقلل من شدة الفيروس من خالل االستشهاد
بتوافر العالجات النباتية والمحلية (البلدية) لـ كوفيد-19 ، وأولئك الذين اشارو للطقوس الدينية كشكل
من أشكال الحماية. أيضا ، كان الخوف هو ثاني أكثر المشاعر التي تم التعبير عنها في الشائعات. أعربت

جميع الشائعات التي تحدثت عن سالمة اللقاح عن الخوف.

تحليل المشاعر: شائعات فيروس كورونا واللقاحات
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في غضون ذلك، هناك أناس يستمرون في إنكار وجود الفيروس. قال

بعض مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي إن الجائحة لعبة سياسية

للحصول على تمويل من المانحين، وطريقة لكسب التعاطف واالهتمام

من الدول الأخرى بطريقة إنسانية. ينتقد آخرون أيًضا الدعم الذي يحصل

عليه السودان من خالل االستجابة للجائحة ويعتقدون أنه يجب تحويله

لمساعدة الأشخاص المتضررين من الفيضانات. وطالب البعض السلطات

الصحية بإعطاء الأولوية لمكافحة المالريا. بينما قال عدد قليل من

وجدري مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي إن كًال من كوفيد-19

القرود خدعة، وأننا ندخل الآن في عصر جدري القرود.

نحن نهدف إلى معالجة المعلومات الخاطئة والشائعات حول جائحة كوفيد-19
واللقاحات، لإشراك ودعم الجهات الفاعلة الإنسانية والصحية والإعالمية في االستجابة

الحتياجات المجتمعات المستضعفة من معلومات كوفيد-19.

منبع الثقة في السودان

STEP 04

في أغسطس 2022، تم جمع 73٪ من شائعات كوفيد-19 واللقاحات من خالل مجموعات
االستماع. يوضح الرسم البياني أعاله توزيع الشائعات حسب الوالية.

تعليقات المجتمع حول كوفيد-19 واللقاحات حسب الوالية

0% 10% 20% 30%

النيل الأزرق

وسط دارفور

غرب دارفور

جنوب دارفور

شرق دارفور

القضارف

شمال دارفور

البحر الأحمر

كسال

يرجى زيارة: نشرات الإشاعات حول كوفيد-19 في السودان بواسطة إنترنيوز

نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم. يرجى التواصل مع: ميادة مهدي،

mibrahim@internews.org ، مسؤول إدارة المعلومات
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