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

متوطن، الشائعات التي تندرج تحت توطن كوفيد-19 تسلط الضوء على التصورات بأن كوفيد-19
ولم يعد مصدر قلق. تقول الشائعات المندرجة تحت "كوفيد-19 خدعة" أن كوفيد-19 ليس
حقيقًيا، في حين أن مأمونية اللقاحات هي شائعات تشكك في سالمة لقاحات كوفيد-19. تمّثل
شائعات االنتقال االعتقاد الذي يقول إن مرض كوفيد-19 ال يمكن أن ينتقل في السودان بسبب
الطقس الحار أو يصيب كبار السن فقط. وتمثل شائعات العالج الوصفات المحلية التي يعتقد

الناس أنها يمكن أن تعالج كوفيد-19 ، مثل القرض.

تعاليق المجتمع حول فيروس كورونا واللقاحات عبر وسائل التواصل

الإجتماعي ومجموعات الإستماع
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وشائعات اللقاح أهم موضوعات كوفيد-19

في يوليو 2022، جمعت إنترنيوز عدد 636 من الشائعات والمفاهيم الخاطئة

ومخاوف المجتمع من على وسائل التواصل االجتماعي حول جائحة
كوفيد-19 واللقاحات في السودان. تم جمع الشائعات من خالل جلسات
مجموعات االستماع بمشاركة الأشخاص المتضررين من النزاع والنزوح في

ثمانية واليات في السودان، بما في ذلك النيل الأزرق وجنوب كردفان وكسال

والقضارف وشرق دارفور وغرب دارفور ووسط دارفور وشمال دارفور. تم جمع
الشائعات أيًضا من مصادر وسائل التواصل االجتماعي الأكثر شيوًعا في الدولة

(فيسبوك وتويتر) وتم اختيارها من خالل تحليل المخاطر الذي يحدد

المعلومات الخاطئة التي قد تؤثر على الأشخاص المعرضين للخطر، وهم

المجتمعات المستهدفة من مشروع منبع الثقة في السودان.

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

من معلومات كوفيد-19.

منبع الثقة في السودان

جمعت إنترنيوز
وشركاؤها في منبع

الثقة ما مجموعه 636
من شائعات حول

كوفيد-19 وشائعات
اللقاح ، بما في ذلك

356 إشاعة تم جمعها

خالل جلسات االستماع
المجتمعية، بينما تم
جمع 280 شائعة من
وسائل التواصل

الشائعات عبراالجتماعي.
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شائعات كوفيد-19 واللقاحات في يوليو 2022
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تم جمع 56% من الشائعات من خالل مجموعات االستماع. يوضح الرسم البياني أعاله التوزيع
حسب التغطية الجغرافية لهذه البيانات.

تعاليق المجتمع عن كوفيد-19 واللقاحات حسب الوالية

كوفيد-19 وشائعات اللقاح
حسب العمر

الشائعات المجموعة من
مخيمات الالجئين والنازحين

يشير مصطلح "غير معروف" في الغالب إلى

مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي الذين لم

يكشفوا عن أعمارهم.
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فعالية وسالمة لقاحات كوفيد-19 على وسائل تنتشر الشائعات التي تشكك في

التواصل االجتماعي السودانية ، حيث يقول البعض إن فيروس جدري القرود هو

مجرد أثر جانبي للقاح كوفيد-19. كما أعرب آخرون عن خوفهم الصريح من اللقاح ،

قائلين "نحن خايفين من الآثار الجانبية". بينما رفض البعض اللقاح ، مستشهدين

بمناعتهم الطبيعية ضد الفيروس بسبب لون بشرتهم الداكن، ومناخ السودان
الحار، وكونهم "أفارقة".

في السودان، يعتمد الكثيرون على العالجات العشبية لعالج عدوى كوفيد-19.

ويعتبرونها عالًجا أساسًيا وموثوًقا به، حيث تم تناقل بعض هذه العالجات المنزلية

عبر الأجيال. أوضح رجل في أبو كرشوال بجنوب كردفان أنهم يعتمدون على "الذرة

الرفيعة والذرة الحمراء" في نظامهم الغذائي للحماية لأن لقاح كوفيد-19 "ضار".

بينما يعتمد البعض الآخر على عالجات مختلفة لعالج كوفيد-19 ، مثل "القرض" و

"زيت الاللوب" و "الشاي المر" و "الزنجبيل" و "حليب الحمير الخام" و "عصير العرديب".

تم جمع ما يقرب من 18٪ من شائعات كوفيد-19

واللقاح من مجموعات االستماع التي عقدت

في معسكرات النازحين في إقليم دارفور ووالية

النيل الأزرق.
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يرجى زيارة: نشرات الشائعات حول كوفيد-19 في السودان بواسطة إنترنيوز

أعربت غالبية الشائعات التي تم جمعها في يوليو 2022 ، عن الالمباالة بشأن كوفيد-19 ، مع تقليل
البعض من أهمية الجائحة، وأشار آخرون إلى أن عالجات كوفيد-19 متاحة بسهولة ، مثل العالجات
العشبية. أعربت بعض الشائعات عن مخاوفها من الإصابة بعدوى كوفيد-19 ، لأن الناس ال يريدون
االنفصال عن عائالتهم ومجتمعهم. ومع ذلك، أعربت غالبية الشائعات عن مخاوفها من لقاح

كوفيد-19 بسبب الضرر الذي يعتقدون أنه قد يسببه، مثل الإجهاض والمرض الشديد وحتى الموت.

تحليل المشاعر الخاصة بـ كوفيد-19 وشائعات اللقاح

توزيع الشائعات حسب النوع

نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم. يرجى التواصل مع: ميادة مهدي ،

mibrahim@internews.org ، مسؤول إدارة المعلومات
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على الرغم من كون الشائعات عالية

الخطورة هي الأقل، إال أنها تتطلب

استجابتنا الفورية بسبب تأثيرها الضار

المحتمل على الناس.

في يوليو 2022 ، أعرب الناس عن خوفهم من أخذ لقاح كوفيد-19، قائلين إنه

يمكن أن يقتل الشخص الملقح بعد فترة زمنية معينة أو يمكن أن يسبب "الشلل"

أو "الشلل الدماغي". بينما شاركت 20 امرأة و 27 رجًال خالل مجموعات االستماع أن

اللقاح يمكن أن يؤدي إلى العقم والإجهاض والتسبب في تشوهات خلقية

للمواليد وتقليل الرغبة الجنسية. أيًضا، قالت 99 من إجمالي 636 شائعة تم
جمعها على وسائل التواصل االجتماعي ومن المشاركين في مجموعات االستماع

إن كوفيد-19 مجرد خدعة. على سبيل المثال ، قالت امرأة في مخيم دبنقا في

الضعين بشرق دارفور: "ال يوجد كورونا، يتم استخدامه لتحقيق مكاسب سياسية
لغرض كسب المال". يقلل آخرون من أهمية الجائحة بالإشارة إلى كوفيد-19 على

أنه "نزلة برد".

0% 10% 20% 30% 40%

المباالة

الخوف

الغضب/ الإستياء

الأمل/الحماس

غير قادر علي التخمين

الحيرة

الحزن

الشائعات حسب درجة الخطورة

تمت مشاركة غالبية الشائعات من قبل الرجال ،

سواء عبر الإنترنت أو من خالل مجموعات االستماع

وجًها لوجه.
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