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مأمونية اللقاح
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كوفيد-19 خدعة

الوقاية من كوفيد-19

ال تزال سالمة لقاحات كوفيد-19 مصدر قلق للكثيرين في السودان ، مما يعني الحاجة إلى مزيد
من المعلومات حول اللقاحات. أيًضا ، تمت مشاركة شائعات عالج كوفيد-19 في الغالب من قبل
النازحين والمتضررين من النزاع ، وتحدث عدد قليل فقط من مستخدمي وسائل التواصل
االجتماعي عن عالجات كوفيد-19. يعتمد الناس على العالجات النباتية لأنها عالجات موثوقة

ويمكن الوصول إليها. يعتبر الشاي الأحمر، والقرض، الكركديه والليمون الحامض عالجات فعالة.
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وشائعات اللقاح أهم موضوعات كوفيد-19

شائعات كوفيد-19 واللقاحات في سبتمبر
2022

جمعت إنترنيوز وشركائنا
في منبع الثقة ما
مجموعه 525 من
شائعات كوفيد-19

واللقاحات في سبتمبر
2022. تمت مشاركة

أكثر من 25٪ من
الشائعات خالل

مجموعات االستماع
المجتمعية التي عقدت
في معسكرات النازحين
في زالنجي، كيرنيك،
جبل مون، والجنينة.

الشائعات عبر
مجموعات االستماع

(% 69)

الشائعات المجموعة
من على وسائل

التواصل االجتماعي
(% 31)

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

في سبتمبر 2022 ، جمعت منظمة إنترنيوز 525 من الشائعات والمفاهيم

خاطئة وتعليقات المجتمع من وسائل التواصل االجتماعي وعبر مجموعات
االستماع وجًها لوجه باللغة العربية والفور والمساليت حول جائحة
كوفيد-19 واللقاحات في السودان. خالل مجموعات االستماع التي عقدت
في واليات جنوب كردفان وشرق دارفور وغرب دارفور ووسط دارفور وكسال

والقضارف والبحر الأحمر ، تداول 360 شائعة من قبل النازحين والمتضررين من
النزاع. بالإضافة إلى ذلك، تم جمع 165 إشاعة من مصادر وسائل التواصل

.Twitter و Facebook االجتماعي الأكثر استخداًما في البالد، بما في ذلك

تم اختيار مالحظات المجتمع والشائعات من خالل تحليل المخاطر الذي يحدد

المعلومات الخاطئة التي قد تؤثر على الأشخاص المعرضين للخطر ، وهم

المجتمعات المستهدفة من مشروع منبع الثقة.

https://internews.org/resource/rooted-trust-sudan-rumor-bulletins/


موضوعات كوفيد-19 وشائعات اللقاح حسب الجنس

في سبتمبر، صورت بيانات الشائعات النساء على أنهن أكثر اهتماًما بحماية أنفسهن وعائالتهن من

كوفيد-19 ، حيث شاركوا 80٪ من شائعات الوقاية من كوفيد-19. كما شاركت النساء 68٪ من

الشائعات التي تسلط الضوء على العالجات النباتية والجاهزة لالستخدام. وفي الوقت نفسه ،

شارك الرجال حوالي 71٪ من الشائعات التي قللت من شدة وتأثيرات جائحة كوفيد-19. كما أن ما

يقرب من 56٪ من الشائعات التي تنكر وجود الجائحة كانت من الرجال ، مقارنة بحوالي 41٪ بين

النساء.

رجل غير معروف إمرأة
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سالمة اللقاح واّالثار الجانبية
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كوفيد-19 خدعة

الوقاية من كوفيد-19

ال تزال الشائعات التي تشكك في سالمة لقاحات كوفيد-19 تهيمن على مناقشات

مجموعات االستماع ومنشورات وسائل التواصل االجتماعي ، ال سيما بين

المجتمعات المتضررة من النزاع والنزوح. على سبيل المثال ، يعتقد بعض الناس أن

اللقاح قد انتهى ، وأن اللقاحات المرسلة إلى السودان من دول أخرى غير فعالة.

آخرون ال يثقون في شركات الأدوية التي تطور اللقاح ، وال نوايا مستجيبي الصحة

العامة، واعتبر اخرون ان الجائحة وسيلة للوصول إلى مصادر التمويل الدولية أو

تجربة على الأفارقة ، أو شكل من أشكال السيطرة على السكان في أفريقيا. وفي

الوقت نفسه ، لدى العديد مخاوف حقيقية بشأن سالمة اللقاح ، ال سيما أن

اللقاحات ليست آمنة للمصابين بأمراض مزمنة ، ويمكن أن تؤدي إلى الشلل ،

وتؤدي إلى الوفاة.
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غير معروف
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على الرغم من أن الشائعات عالية

الخطورة هي الأقل شيوًعا ، إال أنها تتطلب

استجابتنا الفورية نظًرا للضرر المحتمل الذي

يمكن أن تسببه. في سبتمبر، جاءت إحدى

الشائعات عالية الخطورة من أبو كرشوال

في جنوب كردفان، مشيرة إلى أن شخًصا

ما أخذ اللقاح ونتيجة لذلك أصيب بالشلل

النصفي.

الشائعات حسب درجة الخطورة

شارك الرجال 53٪ من شائعات كوفيد-19، في

حين أن 57٪ من الشائعات التي تمت مشاركتها

خالل مجموعات االستماع وجًها لوجه جاءت

من النساء.
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بالنسبة للمجتمعات المتضررة من النزاع والنزوح، ال تزال النقاشات حول عالجات

كوفيد-19 شائعة. يثق الكثيرون في العالجات العشبية والنباتية التي تم تناقلها

لأجيال، مثل ماء الدخن، أوراق النيم والصمغ العربي، بدًال من السعي للتحصين

بلقاح يعتبرونه تجريبًيا. في غضون ذلك، تنتشر الشائعات على وسائل التواصل

االجتماعي بين إنكار وجود كوفيد-19 والتأكيد على نهاية الجائحة. طلب بعض

مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي من سلطات الصحة العامة إعطاء الأولوية

للإستجابة للمالريا على كوفيد-19، مع انتهاء الجائحة.

STEP 04

أعربت معظم الشائعات التي تم جمعها في سبتمبر 2022 عن الالمباالة وعدم االكتراث، خاصة
بالنسبة لأولئك الذين يشاركون أن كوفيد-19 هو خدعة، والبعض الآخر يقلل من شدة الفيروس من
خالل االستشهاد بتوافر العالجات النباتية والتقليدية لكوفيد-19، وأولئك الذين يستشهدون بالطقوس
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 الشعور بالخوف.

تحليل المشاعر: شائعات فيروس كوفيد-19 واللقاحات
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STEP 04

يمثل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 عاًما 25٪ من بيانات الشائعات، يليهم الأشخاص
الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 35 عاًما والذين يمثلون 24٪ من الشائعات. الجدير بالذكر أن ٪77
من شائعات مواقع التواصل االجتماعي تداولها مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي الذين لم

يكشفوا عن أعمارهم، وهذا يمثل 24٪ من إجمالي بيانات الشائعات.

شائعات كوفيد-19 واللقاحات حسب العمر والجنس
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في سبتمبر 2022 ، تم جمع 69٪ من شائعات كوفيد-19 واللقاحات من خالل مجموعات
االستماع. يوضح الرسم البياني أعاله توزيع الشائعات حسب الوالية. بالإضافة تم جمع %25
من هذه الشائعات من خالل مجموعات االستماع التي عقدت في معسكرات النازحين في

كل من معسكر الزريبة، درتي، أردمتا، أبوذر، أمدوين، حجاج، وأيضا من معسكر خمسة

دقيقة، وطيبة.

ردود فعل المجتمع حول كوفيد-19 واللقاحات حسب الواليات
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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.

مشروع منبع الثقة في السودان
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نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم. يرجى التواصل مع: مصطفى عمر ،

momer@internews.org ، محلل بيانات

https://rootedintrust.org/countries/sudan/

