
68%

متوطنة مأمونية اللقاحات كوفيد-19 خدعة أجندة سياسية أجندة اللقاحات

30%

20%

10%

0%

رجل

71%

إمرأة

25%

غير معروف

4%

منخفض الخطورة

85%

متوسط الخطورة

10%

عالي الخطورة

5%

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

تسلط الشائعات التي تندرج تحت توطن الجائحة الضوء على التصورات بأن كوفيد-19 متوطن ، ولم
يعد مصدر قلق. الأجندة السياسية مخصصة لمحتوى نظرية المؤامرة الشامل، مثل وسائل الإعالم
التي يتم التحكم فيها، والأجندة الدولية لتقليل عدد سكان العالم ، وأجندة الأعمال للتكسب من

الجائحة.

تقرير الوضع الإنساني- مايو 2022

نحن نهدف إلى معالجة المعلومات الخاطئة والشائعات
حول الجائحة واللقاحات، لإشراك ودعم الجهات الفاعلة
الإنسانية والصحية العامة والإعالمية في االستجابة
الحتياجات المجتمعات المستضعفة من معلومات عن

كوفيد-19

منصات التواصلمشروع منبع الثقة في السودان
الإجتماعي

كوفيد-19 ولقاحاته أهم موضوعات شائعات

معظم الشائعات التي تم
مشاركتها من قبل النساء كانت
في مجموعات/ صفحات خاصة.

تقسيم الشائعات على
حسب النوع

على الرغم من وجود عدد قليل نسبًيا من الشائعات
عالية الخطورة ، إال أنها تتطلب استجابة سريعة ، حيث

يمكن أن تسبب ضررًا كبيًرا لأفراد المجتمع.

درجة خطورة الشائعات

في مايو 2022 ، جمعت إنترنيوز عدد 320 من الشائعات والمفاهيم الخاطئة

والمخاوف المجتمعية على وسائل التواصل االجتماعي حول جائحة كوفيد-19

والشائعات التي تربط بين جدري القرود و كوفيد-19 في السودان. واللقاحات

تم جمع الشائعات من مصادر وسائل التواصل االجتماعي الأكثر شيوًعا في

السودان (فيسبوك و تويتر) ، وتم اختيارها من خالل تحليل المخاطر الذي يحدد

المعلومات الخاطئة ذات المخاطر الأعلى والأثر المحتمل على الأشخاص

المستضعفين، وهم المجتمعات المستهدفة من مشروع منبع الثقة. استمرت

الشائعات التي تسلط الضوء على سالمة اللقاح في االنتشار، وظهر اتجاه جديد
للشائعات في مايو. حيث شارك بعض مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي أن
المتبرع بها منتهية الصالحية أو نفايات طبية ، ولهذا السبب لقاحات كوفيد-19
فهي مجانية. كما قال مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي الآخرون إن

اللقاحات ليست ضرورة، وأن هناك أولويات أخرى.

توزيع الشائعات عبر منصات

التواصل االجتماعي

كوفيد-19 واللقاحات على وسائل التواصل الإجتماعي
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يرجى زيارة: نشرات الشائعات حول فيروس كوفيد-19 في السودان من إنترنيوز
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كما أشار منشوران من دارفور إلى أنه تم إرسال اللقاحات لهم بغرض إختبارها على
أهالي دارفور، وتم إرسال اللقاحات من الخرطوم إلى دارفور فقط لأنها تجاوزت
تاريخ انتهاء الصالحية. شائعة أخرى تقول أن كوفيد-19 خدعة ويتم دفعها
لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وإنهاء الهجرة. أشارت بعض المنشورات إلى
أنه ال يوجد دليل علمي يثبت وجود كوفيد-19، وأنه لم يتم تسجيل أي إصابات
حتى الآن. من ناحية أخرى ، هنالك عدد من مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي
يعترفون بأن كوفيد-19 حقيقي، لكنه انتهى بالحرب الروسية الأوكرانية أو أصبح
متوطنا. كما وذكر منشوران أن كوفيد-19 قد انتهى، لأن ارتداء الكمامة لم يعد

إلزامًيا لأولئك الذين يؤدون الحج / العمرة في المملكة العربية السعودية.

تقرير الوضع الإنسناني- مايو 2022

ينظر تحليل المشاعر إلى الأحاسيس المعبر عنها في النص. تم تصنيف الشائعات التي

تم جمعها في مايو 2022 حسب المشاعر. يمكن أن يساعدنا هذا في وضع

الشائعات في سياقها ، وقد يسمح لنا بالإجابة على أسئلة حول سبب استمرار بعض

الشائعات وحصولها على قدر كبير من المشاركة.

تحليل المشاعر
لشائعات كوفيد-19 ولقاحاته في مايو 2022

تحليل المشاعر الناتجة من الشائعات

تتعلق مأمونية اللقاحات بادعاءات احتمال حدوث ضرر ناتج عن لقاح كوفيد-19. على سبيل المثال
،ستتسبب اللقاحات في آثار جانبية ضارة ، أو أن جدري القرود هو أحد الآثار الجانبية للقاح

كوفيد-19
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تحليل المشاعر
لشائعات مأمونية اللقاح

أعربت غالبية الشائعات التي تم جمعها في مايو عن الغضب والإنزعاج، وترتبط أحيانًا بشائعات
تقلل من أهمية جائحة كوفيد-19 وتنفي وجوده. أيًضا، هناك العديد من الشائعات التي تربط

بين جدري القرود وكوفيد-19؛ كما وأثار التساؤل عن مأمونية اللقاحات مشاعر الخوف.

كوفيد-19 واللقاحات على وسائل التواصل الإجتماعي
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STEP 02 STEP 04

يهدف مشروع منبع الثقة إلى تعزيز نظام بيئي صحي للمعلومات من خالل تبديد
الشائعات والمعلومات الخاطئة حول كوفيد-19 واللقاحات من خالل جمع وتحليل
تعليقات المجتمع الموجودة على وسائل التواصل االجتماعي. نهدف إلى تلبية
احتياجات المعلومات للمجتمعات المستضعفة المتأثرة بالنزاع المسلح والأزمات
الإنسانية الأخرى، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين. من خالل جمع تعليقات
المجتمع ومشاركة أسئلة الناس وشكاويهم وتعليقاتهم، جنًبا إلى جنب مع العاملين
في المجال الإنساني ومستجيبي الصحة العامة، يمكننا معالجة فجوات المعلومات

وتنفيذ برامجنا وأنشطتنا بحيث تكون ذات صلة وتستجيب الحتياجات المجتمعات.

حول مشروع منبع الثقة

نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم. يرجى التواصل مع: ميادة مهدي ،

mibrahim@internews.org ، مسؤول إدارة المعلومات

بينما شارك الرجال المزيد من منشورات الشائعات على وسائل التواصل االجتماعي في مايو 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.
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مشاركة الشائعات بواسطة مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي
التوزيع حسب العمر والنوع
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نوع حسابات التواصل االجتماعي
نوع بيانات وسائل التواصل االجتماعي

تمكن محللو البيانات في "إنترنيوز" من الوصول

إلى الشائعات في مجموعات وحسابات خاصة.

تكونت تعليقات المجتمع التي تم جمعها في

مايو في الغالب من الشائعات والمنشورات

الأخرى، مثل التصورات والمخاوف التي تعكس

آمال الناس ومخاوفهم أثناء الجائحة.

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

مع تأكيد العديد من البلدان للإصابة بفيروس جدري القرود، ظهر اتجاه جديد

للشائعات بسرعة تربط بين كوفيد-19 وجدرى القرود. على الرغم من تسجيل أول
إصابة بفيروس جدري القرود في البشر في عام 1970، إال أن العديد من الأشخاص

على وسائل التواصل االجتماعي كانوا يشيرون إليه بالفيروس الجديد أو كوفيد

2.0. سلطت بعض الشائعات الضوء على أن جدري القرود هو من صنع الإنسان أو

سالح بيولوجي ، مثله مثل كوفيد-19 ، أو أداة من قبل الدول القوية لتمرير
أجندتها وتدمير اقتصاد الصين. يقول آخرون إن جدري القرود هو أحد الآثار
الجانبية للقاح كوفيد-19 وقد يحولك إلى زومبي. كما أشار منشور على
فيسبوك، إلى أن مناعة الناس ستضعف بسبب لقاحات كوفيد-19 ، وأن جدري

القرود سيأتي ويقتلهم.
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