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تسلط الشائعات التي تندرج تحت توطن الجائحة الضوء على ان جائحة كوفيد-19 أصبحت
متوطنة ولم تعد مصدر قلق، أما شائعات أن كوفيد-19 هو خدعة فهي تمثل الفئة التي
تعتقد أن كوفيد-19 غير حقيقي أو غير موجود، في حين أن الأجندة السياسية تشمل

محتوى نظرية المؤامرة الشاملة، مثل الأجندة الدولية لتقليل عدد سكان العالم.
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نحن نهدف إلى معالجة المعلومات الخاطئة والشائعات
حول الجائحة ولقاحات كوفيد-19، لإشراك ودعم الجهات
الفاعلة الإنسانية والصحية والإعالمية في الإستجابة
لإحتياجات المجتمعات المستضعفة من معلومات عن

كوفيد-19.

مشروع منبع الثقة في السودان
منصات التواصل الإجتماعي

أهم موضوعات شائعات كوفيد-19 ولقاحاته
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تحليل المشاعر لشائعات كوفيد-19 ولقاحاته

أعربت غالبية الشائعات التي تم جمعها في يونيو 2022، عن الغضب والإنزعاج، والتي ترتبط

أحيانًا بشائعات تقلل من أهمية الجائحة و تنكر وجودها.

في يونيو 2022، جمعت إنترنيوز عدد 279 من الشائعات والمفاهيم الخاطئة

ومخاوف المجتمع على وسائل التواصل الإجتماعي حول جائحة كوفيد-19

واللقاحات في السودان. تم جمع الشائعات من وسائل التواصل االجتماعي الأكثر

شيوًعا في السودان (فيسبوك وتويتر) وتم إختيارها من خالل تحليل المخاطر

الذي يحدد المعلومات الخاطئة ذات الخطر الأعلى والأثر المحتمل على الأشخاص

المستضعفين، وهم المجتمعات المستهدفة من مشروع منبع الثقة. في يونيو،

واصل مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي القول بأن الوباء قد انتهى، مع رفع
قيود كوفيد-19 حول العالم. وأشار البعض إلى أن استقبال المملكة العربية
السعودية للمسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج دليل على أن

الجائحة لم تعد موجودة.
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بينما شارك الرجال المزيد من منشورات الشائعات على وسائل التواصل االجتماعي في
يونيو 2022، كان كل من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 35 عاًما

يمثلون معظم الشائعات التي تمت مشاركتها عند مقارنتها بالفئات العمرية الأخرى.

وسائل التواصل االجتماعي مشاركة الشائعات علي
حسب العمر والنوع

توزيع الشائعات حسب النوع

كانت معظم الشائعات التي شاركها الرجال في

مجموعات عامة، بينما كانت 38% من الشائعات

في مجموعات خاصة. النساء التي شاركتها

توزيع الشائعات حسب
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نوع حسابات التواصل االجتماعي نوع بيانات وسائل التواصل االجتماعي

تمكن محللو البيانات في إنترنيوز من الوصول

إلى بيانات الشائعات في مجموعات وحسابات

خاصة.

تألفت تعليقات المجتمع التي تم جمعها في

يونيو، في الغالب من شائعات ومنشورات أخرى،

مثل التصورات والمخاوف التي تعكس آمال الناس

ومخاوفهم أثناء الوباء.
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يرجى زيارة: نشرات الشائعات حول فيروس كوفيد-19 في السودان من إنترنيوز

نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم. يرجى التواصل مع: ميادة مهدي، موظف إدارة المعلومات،

mibrahim@internews.org

على الرغم من مرور ثالث سنوات على بداية الجائحة، ال يزال المعتقد بأن
كوفيد-19 هو خدعة مستمر، حيث أشار البعض إلى أن الطقس الحار في
السوادان غير مالئم لتواجد الفيروس. في غضون ذلك، تستمر الشائعات التي
تشكك في سالمة اللقاحات في االنتشار، مثل المنشورات التي تقول إن
اللقاحات تحاول تسميمنا، وإحداث سكتات دماغية، وبعض المنشورات التي تعبر
عن الخوف من اللقاحات. وهناك شائعات أخرى تنشر القصص حول إستخدام

الجائحة واللقاحات كغطاء لتحقيق مكاسب سياسية.
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