
0% 10% 20% 30% 40% 50%

عالجات كوفيد-19

مأمونية لقاحات كوفيد-19

المناعة

الحمل والخصوبة

الوقاية من كوفيد-19

في شهر ديسمبر، تناولت 43٪ من الشائعات عالجات كوفيد-19، وأشارت معظمها
إلى العالجات المنزلية لعالج الفيروس بدال من الحلول الطبية، مثل اللقاح. قال رجل
من محلية الفاو بوالية القضارف: "نتناول الأعشاب مفعوله اقوي واضمن من
الجرعة حقتكم دي". بالإضافة إلى ذلك، تحدثت 6٪ من الشائعات عن الآثار الجانبية
المحتملة للقاح كوفيد-19 على الحمل والخصوبة. على سبيل المثال، قالت امرأة من

زالنجي بوالية وسط دارفور: “حقن الكورونا بتوقف الوالدة”.

تعاليق المجتمع عبر وسائل التواصل االجتماعي ومجموعات
االستماع حول فيروس شلل الأطفال وكورونا واللقاحات

تقرير الوضع الإنساني - ديسمبر 2022

أهم مواضيع شائعات كوفيد-19 واللقاحات

في شهر ديسمبر 2022، جمعت منظمة إنترنيوز 347 من الشائعات والمفاهيم

المغلوطة وتعليقات المجتمع من خالل وسائل التواصل االجتماعي وعبر
مجموعات االستماع وجًها لوجه حول شلل الأطفال، وجائحة كوفيد-19
واللقاحات في السودان، باللغتين العربية والدينكا. وخالل مجموعات االستماع
التي عقدت في واليات القضارف ووسط دارفور وغرب دارفور وشمال دارفور

وشرق دارفور، شارك النازحين والمتضررين من النزاعات بـ79 شائعة. كما تم تداول
الشائعات من قبل أشخاص مقيمين في معسكرات كاريو ووالحصاحيصا وشرق
النيل وأبوشوك. وأيًضا تم جمع 45 شائعة من مصادر وسائل التواصل االجتماعي
الأكثر استخداًما في السودان (فيسبوك وتويتر). تم اختيار تعاليق 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 347

من شائعات كوفيد-19

واللقاح في ديسمبر
تمت مشاركة .2022

22.7٪ من الشائعات

خالل مجموعات االستماع
التي عقدت في
معسكرات النازحين

والالجئين.

تم جمع 87٪ من
الشائعات من

مجموعات االستماع

وجًها لوجه

تم جمع 13٪ من
الشائعات من مواقع
التواصل االجتماعي

مصادر شائعات كوفيد-19 واللقاحات

في ديسمبر 2022

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

خالل مجموعات االستماع، تحدث الناس عن المأمونية والآثار الجانبية للقاح

كوفيد-19. حيث ذكر البعض إن أخذ اللقاح "بقتل بعد سنتين"، بينما قال آخرون إن

اللقاح هو "موت بطيء" أو "بقتل أسرع من كورونا". كما ذكر عدد من الأشخاص

أن اللقاح يمكن أن يؤدي إلى العقم. قالت امرأة بوسط دارفور "الحقن تسبب

المالريا".
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توزيع الشائعات حسب النوع

من المهم الرد بسرعة على الشائعات عالية

الخطورة، لأن هذه الأنواع من الشائعات

يمكن أن تضر الناس. على سبيل المثال، قال

رجل بوسط دارفور: "غلي صفق النيم وشربه

لمدة ثالثة أيام، بعده اذا استفرغت مر

معناه تم عالجك من الكورونا. واذا لم

تستفرغ بعد الثالثة أيام دي فعليك ان

تواصل الشراب الى ان تتستفرغ".

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 46٪ من

الشائعات التي تمت مشاركتها أثناء

مجموعات االستماع خاصة جاءت من

النساء.
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معظم الشائعات التي تمت مشاركتها، خالل ديسمبر 2022، على وسائل التواصل

االجتماعي وأثناء مجموعات االستماع، كانت تدور حول عالجات كوفيد-19. الأشخاص

الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ19 والـ35 عاًما، شاركوا 99 شائعة تحت موضوع

عالجات كوفيد-19، والتي تمثل 66٪ من شائعات العالجات و28.5٪ من إجمالي

بيانات الشائعات. شارك رجل من محلية كلبس من غرب دارفور شائعة شديدة

الخطورة، قائًال: "الزول كم مسكو الكرونا دا يفسدو بي الموس ويضربو بي التراب

الأحمر اللين". ومع ذلك، ركزت معظم شائعات العالجات على استخدام العالجات

العشبية، حيث كان أكثرها شيوًعا استخدام القرض والشاي والكركديه. فمثال قال

رجل من وسط دارفور: "غلي القرض مع الزنجبيل يعالج الكورونا". كما شارك آخرون

عالجات بديلة، مثل شرب البيض النيئ أو شاي الحلبة.

STEP 04

يمثل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ26 والـ35 عاًما 34٪ من بيانات
الشائعات، يليهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الـ19 والـ25 عاًما، والذين يمثلون
31٪ من بيانات الشائعات. الجدير بالذكر، أن 75٪ من شائعات مواقع التواصل االجتماعي

تداولها مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي الذين لم يكشفوا عن أعمارهم، وهذا
يمثل 10٪ فقط من إجمالي بيانات الشائعات.

تعاليق المجتمع على كوفيد-19 واللقاحات
حسب النوع والعمر
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شائعات المناعة هي تلك االشاعات التي تختص سمات معينة يمكنها، أو ال يمكنها،

أن “الكورونا م حمايتنا من عدوى كوفيد-19. على سبيل المثال، قال بعض الناس

بتجي للمسلمين” أو “كرونا ما بمسك االفارقة والناس السود”. بينما ذكرت شائعات

أخرى أن مجموعات بعينها من الأشخاص يتعرضون الإصابة بكوفيد-19، مثل الأطفال

وكبار السن والأشخاص البيض والرجال. قال رجل في الفاو بوالية القضارف:

"الفيروس بصيب الصينيين واالوربين النو مناعتهم ضعيفة وجوهم بارد". عالوة على

ذلك، أكد عدد قليل من الأشخاص أن "شمسنا الحارة" أو "مناعة الجسم" يمكن أن

توفر الحماية من كوفيد-19.

تعاليق المجتمع عبر وسائل التواصل االجتماعي ومجموعات
االستماع حول فيروس شلل الأطفال وكورونا واللقاحات
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يرجى زيارة: نشرات الإشاعات حول كوفيد-19 في السودان بواسطة إنترنيوز
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STEP 04

أعربت معظم الشائعات التي تم جمعها في شهر ديسمبر 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. قال رجل من شرق
دارفور: “كورونا دي نزله عادية النو نفس االعرض”. في حين ظل الخوف في المرتبة الثانية
في بيانات الشائعات حيث عبر الناس عن مخاوفهم بشأن لقاحات كوفيد-19، على سبيل

المثال، قالت امرأة من وسط دارفور أن “حقن الكورونا تقتل بعد فترة زمنية محددة”.

تحليل المشاعر: شائعات كوفيد-19 واللقاحات
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في ديسمبر 2022، أكدت وزارة الصحة حالتي شلل أطفال في البالد، وجاء الإعالن

بعد وقت قصير عن إطالق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال. بدأت الشائعات

بالظهور على وسائل التواصل االجتماعي حول سالمة لقاح شلل الأطفال. قال رجل

على فيسبوك: “نحن بصحة جيدة... لن نسمم أوالدنا بهذه السموم التي صنعها

الغرب...... ماذا وقع الجدادنا.. لم يتلقو.. أي جرعة من هذه السموم....”. بينما أشار

آخر إلى أن لقاح شلل الأطفال قد يضعف مناعة الأطفال: “هل هذه السموم التي

يتلقها سنويآ ماليين الأطفال في أفريقيا ودول العاللم الثالث منعت من الإصابة

باالمراض أصبح اليوم أطفالنا في الغالب معرضون للأمراض أكثر من قبل ما الأسباب

برأيكم؟”. وفي الوقت نفسه، كان مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي يطرحون

حول الفئة العمرية ذات الأولوية للتطعيم ضد شلل الأطفال، ومتى سيكون أسئلة
اللقاح متاًحا في واليات أخرى.

موضوعات شائعات كوفيد-19 واللقاحات حسب النوع

في ديسمبر، شارك الرجال معظم الشائعات حول المناعة، حيث أشاروا إلى فكرة خاطئة مفادها

أن الشعب السوداني محصن بسبب الطقس الحار أو هويتهم. وقلل آخرون من أهمية أخذ لقاح

كوفيد-19، قائلين إنه "حتي لو الفايروس أصابك بتتعالج براك بي المناعة بتاعت الجسم ماف

داعي للقاح". باالضافة، كانت النساء أكثر قلًقا بشأن مشاركة طرق الوقاية من كوفيد-19، حيث

شاركت النساء 82٪ من الشائعات التي تندرج تحت موضوع الوقاية من كوفيد-19. كما شاركت

بعض النساء أيضا أن استخدام العالجات المنزلية مثل "موية الهبهان" و "صفق شجر النبق"

يمكن أن يمنع الإصابة بعدوى كوفيد-19. شارك الرجال والنساء على حد سواء في نشر طرق

لعالجات كوفيد-19.
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نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم. يرجى التواصل مع: مصطفى عمر،

momer@internews.org، محلل بيانات
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