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الحمل والخصوبة

في شهر نوفمبر، تناولت 28٪ من الشائعات لقاح كوفيد-19، وشككت معظمها في سالمة
اللقاح، حيث قال البعض أن "لو اخدنا اللقاح بنموت بعد سنتين". فيما تناقلت سيدة من معسكر
الحصاحيصا للنازحين شائعة أخرى تقول "اللقاح يسبب الإجهاض". بالإضافة إلى ذلك، ذكرت ٪33
من الشائعات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل االجتماعي أن كوفيد-19 قد انتهى.
على سبيل المثال، أشارت شائعة شاركها رجل على فيسبوك: "أين الكورونا...كل البلدان نست
حاجه اسمها كورونا". عالوة على ذلك، تناول 8٪ من إجمالي بيانات الشائعات موضوعات صحية

أخرى مثل حمى الضنك وطرق عالج المرض أو الوقاية منه.

تعاليق المجتمع عبر وسائل التواصل االجتماعي حول حمى الضنك

وفيروس كورونا واللقاحات
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أهم مواضيع شائعات كوفيد-19 واللقاحات

في شهر نوفمبر 2022، جمعت منظمة إنترنيوز 255 من الشائعات والمفاهيم

المغلوطة وتعليقات المجتمع من خالل وسائل التواصل االجتماعي وعبر
مجموعات االستماع وجًها لوجه حول جائحة كوفيد-19 واللقاحات وحمى الضنك
في السودان، باللغتين العربية والإنجليزية. وخالل مجموعات االستماع التي
عقدت في واليتي وسط دارفور والقضارف، شارك النازحين والمتضررين من النزاعات

ب42 شائعة. كما تم أيًضا جمع 213 شائعة من مصادر وسائل التواصل االجتماعي

الأكثر استخداًما في السودان، بما في ذلك فيسبوك وتويتر وانستغرام وواتساب.

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.

جمعت إنترنيوز

وشركاؤها في منبع

الثقة ما مجموعه 255

من شائعات كوفيد-19

واللقاح في نوفمبر
تمت مشاركة ٪8 .2022

من الشائعات خالل
مجموعات االستماع التي

عقدت في معسكرات
النازحين بالحصاحيصا في

وسط دارفور.

تم جمع 16.5٪ من
الشائعات من مجموعات

االستماع وجًها لوجه

تم جمع 83.5٪ من
الشائعات من مواقع
التواصل االجتماعي

مصادر شائعات حمى الضنك وكوفيد-19

واللقاحات في نوفمبر 2022

في شهر نوفمبر، جمعنا أكثر من 100 شائعة من فيسبوك، وحوالي 10 شائعات من
واتساب. الجدير بالذكر أن أكثر منصات التواصل االجتماعي استخداًما في السودان هي

فيسبوك، بينما أكثر تطبيقات المراسلة استخداًما هي واتساب.

تعاليق المجتمع حسب منصات وسائل التواصل االجتماعي

فيسبوك تويتر انستغرام واتساب
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توزيع الشائعات حسب النوع

على الرغم من أن الشائعات عالية الخطورة

كانت قليلة في شهر نوفمبر، من المهم الرد

على هذه الأنواع من الشائعات بسرعة لأنها

يمكن أن تضر الناس. على سبيل المثال، ذكر

بعض الناس أن "تتفصد" بشفرة الحالقة أو

"تش" الجلد بالفوالذ الساخن يمكن أن يعالج

حمى الضنك.

الشائعات حسب درجة
الخطورة

في المجمل، شارك الرجال 56٪ من الشائعات

الخاصة بكوفيد-19 عبر وسائل التواصل

االجتماعي ومجموعات االستماع وجًها لوجه،

في حين أن 90٪ من الشائعات التي تمت

مشاركتها أثناء مجموعات االستماع خاصة

جاءت من النساء.
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في شهر نوفمبر، أشارت 71 شائعة من الشائعات على وسائل التواصل االجتماعي إلى

نهاية كوفيد-19. كما أشارت بعض المنشورات إلى أن لقاحات كوفيد-19 لم تعد

ضرورية منذ انتهاء كوفيد-19.

 
بحلول منتصف نوفمبر 2022، أعلنت السلطات الصحية عن تفشي حمى الضنك في

تسع واليات سودانية، وبدأ مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي في نشر معلومات

عن حمى الضنك في والية شمال كردفان. والحظت إنترنيوز وشركاؤها ارتفاع عدد

الشائعات حول عالج حمى الضنك، وخاصة بعض العالجات عالية الخطورة على

االنسان، مثل فرك "مسح الجسم بالخل لعالج الحمى" و "استخدام حبوب المالريا".

قال أحد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي إنه ال يوجد كوفيد وأنه من الأفضل

التركيز على "رش البعوض والحشرات".

STEP 04

يمثل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الـ26 والـ35 عاًما 18٪ من بيانات الشائعات، يليهم
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الـ19 والـ25 عاًما، والذين يمثلون 9٪ من بيانات
الشائعات. الجدير بالذكر، أن 77٪ من شائعات مواقع التواصل االجتماعي تداولها مستخدمو
مواقع التواصل االجتماعي الذين لم يكشفوا عن أعمارهم، وهذا يمثل 65٪ من إجمالي

بيانات الشائعات.

تعاليق المجتمع على كوفيد-19 واللقاحات
حسب النوع والعمر
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تظل المعلومات المضللة حول سالمة لقاحات كوفيد-19 أحد أهم

موضوعات الشائعات لدينا. في شهر نوفمبر، اعتبر أشخاص أن آثار اللقاح

على الخصوبة هي مصدر قلق رئيسي لديهم عبر وسائل التواصل

االجتماعي ومعسكرات النازحين في الحصاحيصا، حيث أشار رجل على تويتر

إلى لقاحات كوفيد-19 على أنها "لقاحات العقم". وأثناء مجموعة استماع

في محلية الفاو بالقضارف، قالت سيدة يتراوح عمرها ما بين الـ26 والـ35

عامًا، ان "اللقاح يوقف الدم (الدورة الشهرية)".
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STEP 04

أعربت معظم الشائعات التي تم جمعها في شهر نوفمبر عن الالمباالة، مدفوعة من قبل
الذين يشاركون أن كوفيد-19 قد انتهى أو أنه خدعة، بينما يقلل آخرون من شدة الفيروس
من خالل االستشهاد بتوافر العالجات النباتية والموضعية لكوفيد-19. ظل الخوف في
المرتبة الثانية في بيانات الشائعات حيث عبر الناس عن مخاوفهم بشأن لقاحات كوفيد-19،
حيث قال البعض إن اللقاح يمكن أن يسبب المالريا، وأشار آخرون إلى أن أخذ لقاح كوفيد-19

لن يسمح لك بإنجاب الأطفال.

تحليل المشاعر: شائعات كوفيد-19 واللقاحات

المباالة

28.3%

غير معلوم

25.8%

الخوف

25.4%

الغضب/الإستياء

14.5%

الحيرة

6.1%

يستمر الناس في التشكيك في النوايا الكامنة وراء لقاحات كوفيد-19،

مستشهدين بأنها "تجريبية" أو "جزء من مؤامرة عالمية". قال رجل على

فيسبوك إن التطعيمات ضد كوفيد-19 هي "مؤامرة دولية لتقليص عدد

سكان العالم". بينما أشار رجل آخر إلى أن المنظمات والمؤسسات "البتوزع

اللقاح سايقاها كلها مخابرات دولية". وأشار رجل آخر على فيسبوك: "لن

نكون فئران تجارب للقاحات لن تحمينا".

موضوعات شائعات كوفيد-19 واللقاحات حسب النوع

في نوفمبر، شارك الرجال معظم الشائعات على وسائل التواصل االجتماعي، حيث

أشاروا إلى أن كوفيد-19 قد انتهى أو أن كوفيد-19 هو خدعة. وفي الوقت نفسه،

كانت النساء أكثر قلًقا بشأن مشاركة طرق عالج كوفيد-19، حيث شاركت النساء ٪77

من الشائعات التي تندرج تحت موضوع عالجات كوفيد-19. كما شاركت بعض النساء

أيضا أن استخدام العالجات المنزلية مثل "شاي المورينجا" و "قشور البطيخ" يمكن أن

يعالج عدوى كوفيد-19. يشعر الرجال والنساء بالقلق إزاء الآثار الجانبية للقاح

كوفيد-19، حيث مثل الرجال 40٪ والنساء 52٪ من الشائعات التي تمت مشاركتها في

إطار مأمونية اللقاح.
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