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

في أكتوبر، تمت مشاركة جميع الشائعات التي تشير إلى انتهاء كوفيد-19 على وسائل
التواصل االجتماعي فقط، وليس أثناء مجموعات االستماع. ظلت سالمة اللقاحات والآثار
الجانبية من أهم االهتمامات بين الأشخاص المتضررين من النزاع، ال سيما بالنظر إلى بعض
المواضيع الفرعية ذات الصلة، مثل الآثار على الحمل والخصوبة أو أن "مافى كرونا
والغرض من اللقاح تحديد النسل". بالتركيز على النازحين في المعسكرات، كان حوالي

نصف الشائعات مرتبًطا بالعالجات النباتية لـكوفيد-19 وممارسات الوقاية التقليدية.

تعاليق المجتمع حول فيروس كورونا واللقاحات
عبر وسائل التواصل الإجتماعي ومجموعات الإستماع

تقرير الوضع الإنساني - أكتوبر 2022

أهم مواضيع شائعات كوفيد-19 واللقاحات

في أكتوبر 2022، جمعت منظمة إنترنيوز 524 من الشائعات والمفاهيم

الخاطئة وتعليقات المجتمع من وسائل التواصل االجتماعي وعبر
مجموعات االستماع وجًها لوجه حول جائحة كوفيد-19 واللقاحات في
السودان، باللغتين العربية والإنجليزية. وخالل مجموعات االستماع التي
عقدت في جنوب كردفان ووسط دارفور وشرق دارفور وغرب دارفور

وجنوب دارفور وشمال دارفور وكسال والقضارف، شارك النازحين
والمتضررين من النزاعات ب300 شائعة خالل مجموعات االستماع. كما
تم أيًضا جمع 224 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.
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توزيع الشائعات حسب النوع

الشائعات ذات الخطورة المتوسطة هي تلك التي

تنطوي على مستوى متوسط إلى مرتفع من

المصداقية ويمكن أن تسبب ضررًا محتمًال

للمجتمع أو الأشخاص. في أكتوبر ، أشارت شائعة

متوسطة الخطورة إلى أن "الويسكي" هو عالج

لـ كوفيد-19 ، وأشار آخر إلى أن اللقاح يمكن أن

يسبب تشوهات خلقية للأجنة للنساء الحوامل.

تعاليق المجتمع حول فيروس كورونا واللقاحات
عبر وسائل التواصل الإجتماعي ومجموعات الإستماع
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الشائعات التي تمت مشاركتها خالل مجموعات

االستماع وجًها لوجه جاءت من النساء. يشير
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موضوعات شائعات كوفيد-19 واللقاحات حسب النوع

في أكتوبر، أظهرت بيانات الشائعات أن النساء هن أكثر اهتماًما بحماية أنفسهن وأسرهن من

كوفيد-19، حيث شاركوا 73٪ من شائعات الوقاية من كوفيد-19. كما شاركت النساء 52٪ من

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

شارك الرجال حوالي 76٪ من الشائعات التي قللت من شدة وتأثير جائحة كوفيد-19. كما أن أكثر

من 63٪ من الشائعات التي تنكر وجود الجائحة كانت من الرجال، مقابل 24٪ بين النساء. يشير

مصطلح "غير معروف" إلى مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي الذين قاموا بمشاركة الشائعات

دون الكشف عن نوعهم.

رجل غير معروف إمرأة
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في أكتوبر ، شككت 21 بالمائة من الشائعات التي تم جمعها في مأمونية لقاحات

كوفيد-19. حذرت شائعة شديدة الخطورة شاركها أحد العاملين في مجال الرعاية

الصحية: "ما تطعموا الناس اللقاحات مضرة كل العالم عاملين تظاهرات و مؤتمرات

و قتلوا علماء و سحبوا منهم رخص الطبية عشان اخفاء الحقيقة بس".

وجد محللو إنترنيوز أن 85 بالمائة من الشائعات المتعلقة بمأمونية اللقاحات تثير

الخوف. من الممكن أن يغرس المنشور أعاله الخوف في نفوس الآخرين, وهو

خطير بشكل خاص لأنه يأتي من عامل بمجال الرعاية الصحية وقد يتعامل معه

الآخرون بجدية أكبر. أشارت الشائعات التي تم جمعها خالل مجموعات االستماع إلى

أن اللقاحات هي شكل من أشكال تحديد النسل، وأنها طريقة لرسخ العقم وتسبب

الإجهاض، وتقييد الرغبة الجنسية، ووقف الدورة الشهرية. أشار البعض إلى اللقاح

على أنه مميت أو سام، بينما قال آخرون إن اللقاح يمكن أن يسبب الفشل الكلوي

والإسهال وخفقان القلب.
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يمثل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و35 عاًما 28٪ من بيانات الشائعات، يليهم
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاًما والذين يمثلون 24٪ من الشائعات. الجدير
بالذكر أن 79.5٪ من الشائعات على مواقع التواصل االجتماعي تداولها مستخدمو مواقع
التواصل االجتماعي الذين لم يكشفوا عن أعمارهم، وهذا يمثل حوالي 34٪ 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
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في أكتوبر ، كان هناك 116 منشورًا على فيسبوك وتغريدة على تويتر تشير إلى

انتهاء وباء كوفيد-19 ، بما في ذلك 7 منشورات من العاملين في مجال الرعاية

الصحية. وقال أحد الأطباء: "انتو من زمن الكرونا..الدول خالص نستها وولى عهد

التطعيم والكرونا"، فيما قال عامل آخر بالرعاية الصحية "صراحه ماف اي كرونا".

نظًرا لأن الكثيرين يعتبرون العاملين في مجال الرعاية الصحية مصادر موثوقة

للمعلومات ويعتمدون عليهم للإرشاد الصحي، فقد يؤثر هذا النوع من

التعليقات على تقليص الإقبال على لقاح كوفيد-19 في السودان. عالوة على

ذلك، أشار البعض خالل مجموعات االستماع إلى الدوافع الخفية وراء التلقيح

ضد فيروس كورونا. حيث قال رجل في محلية الفشقة بوالية القضارف: "اللقاح

جابو يجربوهو فينا"، أو تعليق آخر من صبي في سن المراهقة في محلية

الرشاد بوالية جنوب كردفان يشير أنه "كرونا فى السودان مافى جابو المصل

عشان بس يدخلو المرض".

أعربت معظم الشائعات التي تم جمعها خالل شهر أكتوبر 2022 عن الالمباالة، خاصة بالنسبة
لأولئك الذين يشاركون أن كوفيد-19 هو خدعة، أو البعض الآخر الذي يقلل من شدة خطورة
الفيروس من خالل االستشهاد بتوافر العالجات النباتية والمحلية (البلدية) لـكوفيد-19. من
ناحية اخرى، كان الخوف والغضب واالستياء من أكثر المشاعر التي تم التعبير عنها في
الشائعات حول اللقاح، حيث شكلت 89٪ من المشاعر المعبر عنها على وسائل التواصل
االجتماعي. في حين شّكل الخوف وحده 86٪ من المشاعر المعبر عنها حول اللقاح خالل

جلسات االستماع.

تحليل المشاعر: شائعات كوفيد-19 واللقاحات
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شكلت تعاليق المجتمع التي استشهدت بالعالجات الخاصة بكوفيد-19

وعالجات الوقاية 40 في المائة من بيانات مجموعات االستماع. كان

العرديب والقرض والهبهان والشاي الأسود من بين العالجات المفضلة

لـكوفيد-19 بين المشاركين. كما شارك البعض ايضا أن تناول البصل

والثوم وعصير الكركديه والطعام الساخن يمكن أن يمنع الإصابة

بعدوى كوفيد-19. كما شارك شخصان أن تالوة القرآن يمكن أن يقي أو

يعالج كوفيد-19.

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.

مشروع منبع الثقة في السودان

STEP 04

في شهر أكتوبر، تم جمع 300 شائعة عن كوفيد-19 واللقاحات من خالل مجموعات االستماع
وجًها لوجه. يوضح الرسم البياني أعاله توزيع الشائعات حسب الواليات. الجدير بالذكر أنه تم جمع
95 شائعة من أصل الـ 300 شائعة من معسكرات النازحين وحدها، بما في ذلك 40 شائعة من

معسكر الحصاحيصا للنازحين بوسط دارفور ، و26 شائعة من معسكر جوبي للنازحين بغرب دارفور.

تعليقات المجتمع حول كوفيد-19 واللقاحات حسب الوالية
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نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم. يرجى التواصل مع: مصطفى عمر،

momer@internews.org، محلل بيانات
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