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التصدي للأخبار الكاذبة والمضللة ليست مهمة سهلة، حيث أشارت كثير من
الدراسات ومنها دراسة (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2018) أن
الأخبار الكاذبة والشائعات تنتشر علي وسائل التواصل االجتماعي أسرع بكثير من

الأخبار الحقيقية.

أمام الصحفيين والإعالميين مهمة التثبت من الحقائق. تستند الشائعات أحيانًا
علي بعض الحقائق والمعلومات الصحيحة وتحتاج إلي مهارات ومعرفة للفصل
بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي. يعتبر العمل الإعالمي المهني
المتسلح بالمعرفة والتدريب الجيد من العناصر المهمة في دعم وتعزيز الجهود
المبذولة لمكافحة جائحة كورونا وذلك بنشر المعلومات الصحيحة والتصدي

للأخبار الكاذبة والشائعات.

"لقاحات كورونا"لقاحات كورونا
والحمل والعقم"والحمل والعقم"

األخبار الكاذبة والمضللةاألخبار الكاذبة والمضللة

يعمل مشروع إنترنيوز في السودان (منبع الثقة) على

مكافحة الأخبار الكاذبة، المضللة، والشائعات المتعلقة بجائحة

كورونا، عبر جمع وتحليل الشائعات المتداولة في وسائل

التواصل االجتماعي وعبر مجموعات االستماع وجهًا لوجه.

وتقديم معالجة صحفية مهنية للشائعات مستندة إلي مصادر

علمية موثوقة وتقديم المعلومات الصحيحة الموثقة

للمتلقي في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث االنسانية.
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أهم مواضيع شائعات كوفيد-19 واللقاحات
في أكتوبر 2022

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. ظلت سالمة اللقاحات والآثار الجانبية من أهم االهتمامات بين الأشخاص المتضررين من النزوح
والنزاعات، ال سيما بالنظر إلى بعض المواضيع الفرعية ذات الصلة، مثل الآثار على الحمل والخصوبة أو أن "مافى

كرونا والغرض من اللقاح تحديد النسل".
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الكثير من الدراسات الموثوقة تؤكد أن لقاحات كورونا ال تؤثر علي خصوبة المرأة وال تسبب العقم
للرجال، علي الأقل حتي الآن ال يوجد أي دليل علي تأثير لقاحات كورونا علي الخصوبة والحمل.
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الشائعة 1
 

"اللقاح ضار في الحمل و االنجاب"

امرأة – العمر: 26-35 – شمال دارفور – الفاشر – معسكر زمزم

المفاهيم المغلوطةالمفاهيم المغلوطة
منذ بداية مشروع منبع الثقة في يناير 2022، يتم تداول الشائعات والمفاهيم  

المغلوطة التي تحاول الربط بين لقاحات كورونا والحمل والخصوبة. ويتم
تداول هذه الشائعات بكثافة في وسائل التواصل االجتماعي، وأيضًا عبر
مجموعات االستماع التي يديرها شركاء إنترنيوز. وتأخذ تلك الشائعات
والمفاهيم المغلوطة أشكال وأنواع متعددة مفادها أن لقاحات كورونا تؤثر

علي خصوبة الرجال والنساء بل وتسبب العقم.

في السودان انتشرت هذه الشائعات في وسائل التواصل االجتماعي في و في
عدد من واليات السودان تم التعرف عليها من خالل مجموعات االستماع،

والأمثلة كثيرة منها الشائعة التالية:

الشائعات التي تربط بين لقاحات كورونا والخصوبة ال أساس لها
من الصحة وغير مسؤولة...

محمد صالح الدين حامد، مدير عام إدارة تطوير الجودة
واالعتماد بوزارة الصحة السودانية

الشائعات تنطلق بسهولة وسرعة
والتعامل معها والتصدي لها يتطلب
من الصحفي/الإعالمي التسلح بالخبرة
والمهارة المهنية ومواكبة الأحداث
والأخبار والوقائع. وتعتبر الشائعات
المضللة من التحديات الكبيرة التي
تواجه جهود السيطرة علي جائحة

كورونا.

"ال تحاول إحباط شائعة أو معلومة
غير صحيحة بترويج معلومات مضادة"

"ليست جميع الشائعات خاطئة، فالعديد
منها يحتوي عنصرا من الحقيقة وقد
يكون من الصعب التحقق تحققا جازما
أم ال. إذا ما كانت المعلومة صحيحة
وتتطلب العملية بعض العمل

االستقصائي".

إنتبه!
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ال يوجد دليل يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19

يمكن أن توقف الدورة الشهرية. ومع ذلك،

أوضحت دراسة نشرها المعهد الوطني

الأمريكي للصحة أن لقاحات كوفيد-19 يمكن

أن تؤثر مؤقًتا على الدورة الشهرية.

شهدت النساء اللواتي تلقين جرعة تطعيم

واحدة زيادة في مدة الدورة الشهرية بمقدار

0.71 يوم و0.56 يوم للنساء اللواتي تم

تطعيمهن بجرعتين. عادة تعود الدورة

الشهرية للمرأة إلى طبيعتها خالل الدورة

التالية.

تشير دراسة أجرتها عالمة الطب بجامعة

أوريغون للصحة والعلوم، الدكتورة أليسون

إيدلمان، إلى أنه تم الإبالغ عن تغييرات

طفيفة في الدورة الشهرية بعد أخذ لقاح

كوفيد-19. وتشمل هذه التغييرات: "دورات

أطول وأقصر ودورات ضائعة وتدفق حيض

أثقل وأخف وزنًا والنزيف الرحمي بين الدورات

الحيضية". ومع ذلك، فإن هذه التغييرات

مؤقتة وال تثير القلق.

لقاحات كوفيد-19 مهمة في حمايتنا من

الإصابة بالإعياء الشديد أو في بعض الحاالت

لمنع الوفاة المرتبطة بكوفيد. هناك آثار

جانبية شائعة للقاح كوفيد-19، مثل التعب

والصداع والحمى والألم في موقع الحقن

وآالم العضالت.
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اللقاحات والدورة الشهرية

للمزيد من المعلوما الرجاء التواصل مع

مسؤول االعالم، حسن بركية:

hahmed@internews.com

الشائعة  2
 

" اللقاح بوقف الدورة الشهرية"

امرأة – 19-25 – القضارف – الفشقة
 

قالوا عن الشائعات 
واألخبار الكاذبة

 
"ال نكافح جائحة صحية فقط؛

بل نكافح وباء ً من المعلومات
الُمضِللة. فالأخبار الكاذبة تنتشر

بسرعة وبسهولة أكبر من الفيروس
وتمثل خطراً مشابها.”ً

الدكتور تيدروس أدهانوم
غيبريسوس

المدير العام لمنظمة الصحة
العالمية
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