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 Rooted in Trust مقّدمة إىل
Rooted in Trust (RiT) هو مشروع ممّول من مكتب المساعدات االنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية

الدولية (USAID) بإشراف "إنترنيوز" (Internews) لدعم الوكاالت اإلنسانية والصحية العامة في مكافحة إنتشار

الشائعات والمعلومات المضلّلة المتعلّقة بفيروس كوفيد-19 والّسيطرة عليها. إمتّد الفصل األول (RiT1) من

تشرين األّول/أكتوبر 2020 إىل شباط/فبراير 2021 وجمع أكثر من 2774 شائعة في لبنان. (1) تّم تجديد

المشروع في أيلول/سبتمبر 2021 ومن المتوّقع أن يستمرّ الفصل الثاني (RiT2.0) حتى شهر آذار/مارس 2023. 

 
في هذه الّنشرة، تعرض "إنترنيوز" أبرز الشائعات التي تم تداولها في لبنان في الفترة الممتّدة من 01  إىل  31

كانون الثاني/يناير 2023 عىل مواقع التواصل اإلجتماعي وبعيًدا عن االنترنت، وذلك بواسطة أنشطة شركائنا

منهم جمعّية "عكّارنا" (Akkarouna) الناشطة في كّل من المجتمَعين الّسوري واللّبناني في منطقة شمال لبنان

فضًال عن فريق مراقبة وسائل التواصل االجتماعي لدينا الذي يتعامل مع مجتمعات مختلفة من كافة

الجنسيات في لبنان.    

 
تّم رصد في خالل هذه الفترة 114 شائعة من مجموعات خاصة وحسابات عىل Facebook و WhatsApp و

Twitter و Instagram التي تسجّل معّدًال مرتفًعا نسبًيا من حيث عدد المستخدمين المتفاعلين معها فضًال
عن 46 شائعة تّم تداولها بعيًدا عن شبكة اإلنترنت ورصدتها أنشطة االستماع االجتماعي التي قام بها شركاؤنا

بهدف الوصول إىل األفراد والمجموعات األقل نشاًطا عىل اإلنترنت والذين ينقلون شائعاتهم من خالل الكالم

الشفهي.   

 
تسلّط هذه النشرة الضوء عىل شائعَتين تندرجان في إطار مواضيع متكرّرة، وهي: متحّورات كوفيد-19؛ األمراض

المعدية؛ اإلنفلونزا ؛ ومواضيع أخرى تتعلّق بالصحّة. 

 

شائعة140
 عبر اإلنترنت

شائعة دون46
 اتصال باإلنترنت

مصادر المعلومات

مواضيع الشائعات

منهجّية العمل 
نقوم بجمع بياناتنا يدويًا من وسائل التواصل االجتماعي وأنشطة المشاركة الرقمية ومباشرة (وجًها لوجه من

دون اتصال باإلنترنت) ووسائل إعالم محلّية ومنظمات إنسانية أخرى. يتّم جمع البيانات النوعية الرقمية

والمباشرة من خالل مجموعات ومحادثات عبر وسائل التواصل االجتماعي العامة والخاصة ومجموعات

االستماع / الشبكات الخاصة عىل التوالي. نقوم بتحليل بياناتنا  بالتركيز عىل الشائعات والمواضيع واالتجاهات

ومستوى التفاعل معها وتكرارها / مستوى المخاطر الناجمة عنها.  
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وضع كوفيد-19 والّسياق اإلقتصادي واإلجتماعي في لبنان  وضع فيروس وضع كوفيد-19

6,082  حالة جديدة

 45 حالة وفاة جديدة

%44.3 تلّقوا جرعَتين  

الكوليرا
x

اإلنفلونزا
x

كوفيد-19

يواجه لبنان العديد من األوبئة منذ بداية هذا العام. 

 
 استقرار وباء الكوليرا: لم تَُسجّل أي حالة جديدة في لبنان منذ األسبوع األخير من كانون الثاني/يناير. ومع ذلك، ال يزال من

المهم االستمرار في تسليط الّضوء عىل أهمّية تلّقي األفراد للقاح الكوليرا عن طريق الفم (OCV) في المناطق التي كانت

موبوءة والمعرّضة لخطر تفشي المرض مرّة أخرى. (2)
 

 استمرار انتشار اإلنفلونزا: عىل الرغم من أّن الموسم قد بلغ ذروته في 17 تشرين الثاني/نوفمبر حيث بلغ معّدل الحاالت
اإليجابية لإلنفلونزا عىل الصعيد المحلّي 36% لينخفض إىل 14% في األسبوع الثاني من عام 2023، ال يزال من المهم توزيع

مواد المعلومات والتعليم واالتصال عىل المجتمعات المعرّضة للخطر ومواصلة الرسائل ذات الصلة بالرعاية الصحية،
خصوًصا في ما يتعلّق بالتدابير الوقائية والخدمات الطبية المتاحة. (3)

 
مالحظة زيادة حاّدة في عدد حاالت كوفيد-19 حيث ُسجّلت 6,082 حالة جديدة في الفترة الممتّدة من 1 إىل 31 كانون

الثاني/يناير  (4) مقابل حوالي ثلث ذلك العدد، أّي 2,094  حالة فقط في كانون األول/ديسمبر فضًال عن 45 حالة وفاة

جديدة في كانون الثاني/يناير (5) مقابل 8 حاالت وفاة فقط في كانون األول/ديسمبر. (6) عاد لبنان حالًيا إىل المستوى 3 من

انتقال الفيروس عىل المستوى المجتمعي (7) ويُعتبر ذلك خطيرًا مع تسجيل معظم الحاالت في بيروت وجبل لبنا8 (8).

تُعزى هذه الزيادة إىل األشخاص القادمين من الخارج وكذلك تخفيف اإلجراءات الوقائّية في األماكن العامة. (9)

 
 تجدر اإلشارة إىل أّن األرقام المذكورة أعاله ال تعكس بدّقة الحقيقة وقد يكون الوضع أكثر خطورة. في الواقع، انخفض عدد
الفحوصات من جرّاء عوامل عّدة منها عدم رغبة األشخاص بإجراء فحص عندما تظهر عليهم عوارض خفيفة ولجوئهم إىل

اختبارات تشخيصية سريعة (10) ونتائج المختبرات التي لم يتم اإلبالغ عنها من قبل القطاع الخاص. بلغت نسبة األشخاص

الذين تلّقوا جرعَتين من لقاح كوفيد-19 في البالد 44.3%، (11) وتُعتبر هذه النسبة منخفضة جًدا مقارنة بهدف الوصول إىل

المناعة المجتمعية أي بتلقّي 85٪ عىل األقّل من السكان المستهدفين جرعَتين من اللّقاح. 

 
 



مشاركة الشائعة عبر تويتر مع

نسبة تفاعل منخفضة نسبًيا 

.01
األمراض المعدية؛

اإلنفلونزا ؛ ومواضيع
أخرى تتعلّق بالصّحة

"طفرة غير مسبوقة من الفيروسات ال مناعة
ضدها: موسم الـ'H3N2' ينتشر في لبنان أشد

عدوى من انفلونزا H1N1 وأكثر تسبباً في

العوارض المرضية."

"

مع رفع تدابير كوفيد-19 محلًيا وعالمًيا في اآلونة األخيرة وتفشي التهاب

الكبد A المحلّي في أيلول/سبتمبر تاله تفشي الكوليرا المستمر منذ

تشرين األول/ أكتوبر، انحرف مشهد الشائعات في البالد عن التركيز عىل

كوفيد-19 حصرًا من بين الموضوعات الصحية. (12) انتشرت الشائعات

من جرّاء فجوات المعلومات داخل المجتمعات جنًبا إىل جنب

الصحافيّين واإلعالميين الذين يقّدمون تقارير عن القضايا الصحية. في

حين أّن التهاب الكبد A والكوليرا - وكذلك اإلنفلونزا  - ليست كلّها

أمراًضا جديدة في لبنان، فإّن الطريقة التي يتّم بها جمع المعلومات

وتبادلها بين المجتمعات هي جديدة. تمتّد المعلومات الخاطئة عىل
نطاق واسع (13) سواء كانت تتعلّق بأسباب المرض وانتشاره وعوارضه

والوقاية منه و / أو العالج. (14) 

ماذا وراء هذه الشائعة؟
شائعة متوسطة الخطورة



األهم من ذلك، تم اإلبالغ عن وجود مشترك لـ SARS-CoV-2 واإلنفلونزا  في 3 من 144 عّينة إيجابية. (22)

 

هذا يعني أيًضا أّن كوفيد-19 ال يزال ينتشر جنًبا إىل جنب اإلنفلونزا ، ويجب أخذ كليهما عىل محمل الجّد.

لحسن الحظ، فإّن اإلجراءات الوقائية لجميع أمراض الجهاز التنفسي متشابهة! 

 

أعلن مركز مكافحة األمراض والوقاية منها أّن لقاح البرد واإلنفلونزا  لهذا العام يبدو "مالئًما جًدا" للسالالت

المنتشرة  ألنّه يقوي المناعة ضد الفيروسات المسّببة لإلنفلونزا األكثر انتشاًرا. (23) 

 

لسوء الحظ، ال يتوافر هذا اللّقاح مجانًا في لبنان مّما قد يحرم الفئات السكانّية المستضعفة من الحصول عىل

الحماية الّالزمة. 

 

لحسن الحظ، ليس اللّقاح اإلجراء الوقائي الوحيد ضد أمراض الجهاز التنفسي عىل الرغم من أهمّيته. 

 

تشمل بعض التدابير الوقائية: عدم لمس الوجه (خصوًصا العيَنين أو األنف أو الفم) بيَدين غير مغسولَتين

والبقاء في المنزل في حال المرض وتجّنب االتصال الوثيق مع اآلخرين ال سّيما في األماكن المغلقة وغير جيدة
التهوية وتغطية الفم واألنف عند السعال والعطس وغسل اليَدين أو تعقيمهما كثيرًا. (24) 

 

01.

حتى وقت قريب، لم يكن لدى لبنان وحدة مراقبة نشطة لرصد سالالت اإلنفلونزا  الجديدة واألمراض

الشبيهة باإلنفلونزا  وغيرها من المتالزمات التنفسية الحاّدة الوخيمة. 

 

أعاد لبنان مؤخرًأ تنشيط هذه الوحدة بمساعدة مركز مكافحة األمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة
العالمية، وأصبح اآلن قادًرا عىل مراقبة سالالت األمراض التنفسية المعدية التي تنتشر محلًّيا. (15) 

 

في شهر كانون الثاني/يناير، سجّل معّدل الحاالت اإليجابية لـكوفيد-19 نسبة 13٪ و 11٪ لإلنفلونزا مع

وجود سالالت AH1 و AH3 و B Victoria،كلّها سالالت معروفة منتشرة عالمًيا. (16)

 

من بين عّينات اإلنفلونزا  اإليجابية، 143 عّينة من اإلنفلونزا  A وعّينة واحدة من اإلنفلونزا  B.  من بين

عينات اإلنفلونزا  A،  86 عّينة (59.7٪) من H3N2 و 53 عّينة (36.8٪) كانت H1N1 pdm09 بينما

كانت 4 عّينات (2.8٪) غير مسّماه. هذا يعني أنّه صحيح أّن H3N2 هو أكثر انتشاًرا. (17) (18)

 

 ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة لشّدة العوارض؟ تشير الّدراسات إىل أنها متشابهة تماًما في الخطورة
 B. أو A H1N1 هي بنفس مستوى الحّدة تقريبا مع كل أنواعها A H3N2  والحّدة وأّن عدوى اإلنفلونزا

19) ) تكرّر األلم العضلي والعوارض األخرى مثل الحمى والصداع والتوّعك العام والتهاب الحلق بشكل
متساٍو في عدوى اإلنفلونزا  A H3N2 و A H1N1 و B. 20أّما عوارض الجهاز الهضمي،(20) (21)

 .B فكانت أكثر شيوًعا في اإلنفلونزا
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 لماذا ذلك مهّم؟.01

التوصيات 
للمنظمات اإلنسانية

ال يوجد عدد كاٍف من المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء البالد نتيجة األزمة
االقتصادية الحالية في لبنان وما تالها من نزوح المهنيين كما ال يوجد عدد كاٍف من الشركاء الصحيين

من المستوى الثانوي لتقديم الدعم25. باإلضافة إىل ذلك، يفتقر الصحافّيون الذين يعرضون قضايا

الرعاية الصحية باللّغة العربية عىل الفئات المستضعفة إىل األدوات 

واللّغة المناسبة لإلبالغ من منظور حساس مّما يؤدي إىل نشر الخوف بين المجتمعات مع عدم

مشاركة أي معلومات مفيدة حول األساليب الوقائية وخدمات الرعاية الصحية المتاحة للسكّان

المتضرّرين. 

تعزيز التواصل مع المجتمعات بشأن المواضيع الصحّية: تضمين معلومات محّددة حول
االختالف بين الفاشيات المنتشرة حالًيا باإلضافة إىل كيفية ممارسة التدابير الوقائية واآلثار الجانبية

األكثر شيوًعا وآليات العمل ضد المرض في الجسم، والفئات السكانية األكثر عرضة لكّل منها. 

تكثيف مبادرات المشاركة المجتمعية: استخدام أنشطة االستماع االجتماعي أو التقارير من أجل

مواءمة الرسائل الصحية مع فجوات المعلومات في المجتمعات مّما سيساهم في بناء الثقة مع

المجتمعات ويساعدها عىل اتخاذ قرارات أكثر استنارة.  

مشاركة الموارد مع المجتمعات المستهدفة: تعميم الخطوط الساخنة الخاصة بكم ومواد اإلعالم

والتعليم واالتصال عىل مجتمعاتكم عبر  شبكات االتصال القائمة ووسائل التواصل االجتماعي

الخاصة بكم. يمكنكم أيًضا مشاركة قائمة بالمراكز التي تقّدم رعاية صحية منخفضة التكلفة في لبنان:

   https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/PHC/phcc.pdf

 

 

 
 

يمكن لّالجئين االطالع عىل قائمة المستشفيات واالتصال أيًضا ب NExtCare وهي الشريك

الطبي للمفوضية في لبنان عىل الخط الساخن 01504020 في أي وقت للتحّقق مّما إذا كانت

مدعومة من المفوضية والشركاء اإلنسانيين اآلخرين. 

توفير فرص التدريب للصحافيين المحلّيين والعاملين في وسائل اإلعالم الذين يقومون
مباشرة بإبالغ المجتمعات المحلّية عن قضايا الرعاية الصحية باللّغة العربية: منحهم األدوات

والمعلومات الصحيحة حول كيفية الوصول إىل المصادر العلمية وطريقة توصيل معلومات كاملة

وواقعية وفي الوقت المناسب إىل السكان المتضرّرين لتجنب انتشار المعلومات المضلّلة. إنشاء

مجموعات األدوات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة وتوزيعها عىل وسائل اإلعالم. 

نظرًا لتفشي كّل من كوفيد-19 واإلنفلونزا ولمجانّية لقاحات كوفيد-19، استمّروا في إرسال

الرسائل حول أهمية أخذ لقاح كوفيد-19 ومعالجة أسباب الترّدد في تلّقيه ورفضه. حتى اآلن،

ووفًقا للتقارير، ذكر أولئك الذين رفضوا اللّقاح أسبابًا مثل الخوف وعدم الثقة في حملة التطعيم
والّالمباالة تجاه تفشي المرض فضًال عن أسباب طبية / صحية. يمكن معالجة كّل ذلك في محتوى

وأنشطة االتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية المتخّصصة.

 

 

 

http://www.refugees-lebanon.org/uploads/poster/poster_161771013515.pdf


مشاركة الشائعة عبر حساب عىل تويتر ينتمي إىل إختصاصي

رعاية صحية مع نسبة تفاعل متوسطة ( 3126 مشاهدة و 9
مشاركات و 3 تعليقات و 41 رّد فعل).

.02
متحّورات كوفيد-19

"متحور BF.7 او ما اطلقوا عليه متحور يوم القيامه
يصل اىل سوريا وتسجيل حاالت. يتميز عن سابقه

انه سريع االنتشار بأضعاف عن بقية المتحورات.
هل نحن في لبنان سنكون بمأمن؟ ال اعتقد، ابوابنا

مشرّعة، نسأل هللا السالمه للجميع مع اخذ

االحتياطات االزمه التباعد الكمامه والتعقيم

#حصار_كورونا."

"

تتزايد حاالت اإلصابة بـكوفيد-19 مرّة أخرى في لبنان وحول العالم مّما

يثير مخاوف من انتشار موجة جديدة بين المجتمعات، ال سّيما تلك التي
أصبحت أكثر عرضة لمضاعقات خطيرة في حال تفشي الوباء بينما ال

تزال تواجه صعوبة في الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية. 

غالًبا ما يفتقر الّالجئون إىل الوصول إىل المياه النظيفة والمرافق الصحية
وخدمات النظافة ألنّهم يعيشون في مخيمات مكتّظة بالسكان مّما

يجعلهم معرّضين بشدة لتفشي األمراض المعدية. (26) نتيجة لذلك،

ارتفع عدد حاالت الوفاة بكوفيد-19 بين الّالجئين السوريين

والفلسطينيين في لبنان حيث بلغ معّدل الوفيات أربعة أضعاف وثالثة

أضعاف المعّدل الوطني عىل التوالي(27) مّما زاد من وصم هذه

المجتمعات بالعار في خالل الجائحة واألزمة االقتصادية التي أعقبتها.

 

ما هي أسباب هذا االنتشار؟



02.

 
من المهم أيًضا مالحظة أّن الوضع في الصين هو فريد من نوعه بسبب

المسار الذي سلكته الدولة في خالل الوباء32: في حين أّن كل دولة أخرى

تقريًبا في العالم قد بذلت جهود مراقبة وحاربت العدوى وتبّنت التطعيمات
بدرجات متفاوتة مع جرعات mRNA معزّزة، تجّنبت الصين إىل حّد كبير كّل

ذلك. نتيجة لذلك، يتعرّض السكان ذوو المناعة الضعيفة لموجة من المرض

تسّببها أكثر سالالت الفيروس المعدية حتى اآلن. 

 
 

هذا يعني أنّه ال يجب أن يَُترجم الوضع الحالي في الصين بذات الشدة

والخطورة في أي دولة أخرى وأنّه يمكن الوقاية من ذلك بشكل أساسي من

خالل زيادة المراقبة والتحصين والجهود الوقائية. 

 

استخدمت سابًقا وسائل اإلعالم مصطلح "يوم القيامة"28 لوصف العديد من المتحّورات بدًءا من عام

2021 مّما نشر الخوف بين المجتمعات إال أنّه ال يوجد أساس علمي له ولم يتم اعتماده رسمًيا كاسم
مستعار ألي من متحّورات كوفيد-19 التي تفّشت مؤخرًا.   

 
 
 

في الوقت الحالي، يتم استخدام مصطلح "يوم القيامة" مرة أخرى لوصف متحّور حالي لفيروس كورونا

في الصين ولكّنه ال يعكس حقيقة الموقف حيث إّن عوارضه أقل خطورة من متحّورات كوفيد-19

األخرى وتأثيره أقّل عىل الجهاز التنفسي29.  

 
 
 

ومع ذلك، ثّمة ما يدعو للقلق حيث يكمن خطره في مدى سرعة انتشاره بين السكان30 مّما قد يثقل

كاهل قطاع الرعاية الصحية الذي يعاني بالفعل في لبنان. 

 
 
 

هذا المتحور غير منتشر حالًيا في لبنان31 وقد يصل إليه من أي مكان في العالم وليس بالضرورة من

سوريا نظرًا  الرتباط ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا بالوافدين من الخارج وباإلجراءات الوقائية غير
الملموسة في األماكن العامة والمعدومة في المطار. 
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الوقائع 



 لماذا ذلك مهّم؟
هذه الشائعة القليلة الخطورة هي في بالغ

األهمية ألنها قد تضاعف القلق والمخاوف

الصحية بين الفئات السكانية المستضعفة

مع نقص الوصول إىل الخدمات الصحية

ونقص البنية التحتية المناسبة للمياه

والصرف الصحي والنظافة الصحية. مع رفع

تدابير كوفيد-19 محلًيا وعالمًيا في اآلونة

األخيرة وتفشي التهاب الكبد  A محلًّيا في

أيلول/سبتمبر تاله تفشي الكوليرا المستمر

منذ تشرين األول/ أكتوبر، تّم تهميش

االهتمام بكوفيد-19 وبالتمويل الّالزم للقضاء

عليه عىل الرغم من أّن لبنان لديه معّدل
تطعيم منخفض للغاية ضد كوفيد-19 ال

سّيما بين المجتمعات المستضعفة. 

02. التوصيات 
للمنظمات اإلنسانية

مواءمة جهود التواصل بشأن مخاطر كوفيد-19 مع الجهود

المبذولة الحتواء أمراض أخرى وتفشيها باالضافة إىل إعادة

ترتيب أولويات التواصل بشأن كوفيد-19 وجهود االستجابة. 

التركيز بشكل خاص عىل زيادة جهود التحصين ضد
كوفيد-19 عندما يتعلّق األمر باللّقاحات المحّدثة والجرعات

المعزّزة (الثالثة والرابعة) حيث ال يمكن أن تقلّل من شدة

العوارض فحسب بل تمنع أيًضا حدوث مضاعفات أكثر خطورة

عىل المدى الطويل. 

سّد الفجوة مع المهنيّين اإلعالميين: زيادة جهود التواصل بين
الشركاء الصحيين وقطاع اإلعالم. يمكن القيام بذلك من خالل

تضمين الصحافيين في المجموعة الصحية واجتماعات التواصل

بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية؛ توفير التدريبات لموظفي

وسائل اإلعالم المحلّية والصحافيّين بما في ذلك المعلومات

حول كيفية الوصول إىل أفضل المصادر العلمية؛ واألهم من

ذلك، دمج جانب "عدم إلحاق الضرر" في تدريباتكم. من

الضروري توعية الجهات الفاعلة اإلعالمية بشأن أفضل

الممارسات لتغطية قضايا المجتمعات المستضعفة واستخدام

عدسة حّساسة تجاه قضايا الهجرة والّالجئين وأصحاب الميول

الجنسية والهويات الجندرية والتعبير الجندري غير النمطي

((SOGIESC باإلضافة إىل قضايا النوع االجتماعي والعنف القائم
عىل النوع االجتماعي. 

شرح مخاطر إسقاط التدابير الوقائية عىل المجتمعات التي

تفتقر إىل الوصول إىل الرعاية الصحية عىل وجه التحديد،
وتشجيع هذه المجتمعات عىل التطعيم من خالل توفير وسائل

النقل إىل مراكز التطعيم ومنها وتعزيز وحدات التطعيم المتنّقلة

في جميع أنحاء لبنان، وخصوًصا في المناطق الريفية. 

 

 

 

 
 

مراقبة الشائعات التي يمكن أن تثير الخوف في المجتمعات
المستهدفة: المعلومات المضلّلة والخاطئة لها تأثير كبير ويمكن

استخدامها لحشد مشاعر وإجراءات ملموسة بين المجتمعات مّما يؤثّر

في جهود التواصل بشأن فيروس كورونا ومبادرات التطعيم. يمكنكم

اإلبالغ عن الشائعات عىل:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHUMPUr7MRR
 B5upMJg6_ZgUGyxWOpPJmzm4WFrsCIzrABURA/viewform

معالجة المعلومات الخاطئة كجزء من التواصل الصحي الخاص

بكم عىل جميع المستويات مع التركيز عىل الرسائل الدقيقة واإليجابّية

التي تمنع الذعر أو الخوف من االنتشار بين السكان. 

االستمرار في دعم المجتمعات المستضعفة من خالل توفير

الخدمات الصحية ومضاعفة التواصل الصحي والعمل عىل مسارات

إحالة واضحة ويمكن الوصول إليها للخدمات المتاحة ال سّيما بين

المجتمعات القريبة منكم. 

مواكبة البحوث الجديدة والناشئة حول كوفيد-19 واستخدم النتائج
المستخلصة من األبحاث الناشئة والتقارير الصحية الموجزة الصادرة

عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة باإلضافة إىل موقع

وزارة الصحة العامة اإللكتروني لمراقبة األوبئة لتشكيل التدخّالت
والبرمجة في المستقبل. البيانات الدقيقة والمحلّية ضرورية لتخطيط

االستراتيجيات الوقائية والعالجية المناسبة التي تضمن حياة أفضل

للسكان المعرّضين للخطر. 

تكثيف التنسيق والمراقبة الوبائية واإلبالغ: التحلّي باليقظة ومراقبة

الّسالالت واإلبالغ عنها عندما يكون ذلك ممكًنا باإلضافة إىل إجراء

تحليالت مستقلّة ومقارنة لمختلف السالالت الفرعية ومتحّورات

كوفيد-19 فضالً عن األمراض المنتشرة األخرى. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHUMPUr7MRRB5upMJg6_ZgUGyxWOpPJmzm4WFrsCIzrABURA/viewform


يقوم محلّلو بيانات Rooted In Trust ومديرو المعلومات ومراقبو وسائل التواصل اإلجتماعي بقياس
المخاطر بناًء عىل مجموعة من العوامل منها: أ) الصلة الثقافّية، ب) التوقيت، ج) المشاركة عبر

اإلنترنت، د) مدى مصداقية شائعة ما واألهم من ذلك، ه) التأثير السلبي المحتمل الذي قد تحدثه شائعة

ما عىل صحّة المجتمعات المحلّّية أو مقّدمي الخدمات ورفاههم وسالمتهم. 

 كيف يتّم تحديد المخاطر؟

تُعَتبر الشائعة شديدة الخطورة عندما يكون إحتمال تصديقها في المجتمع مرتفًعا جًدا مصطحبة معها

آثار سلبية خطيرة قد تؤدي إىل إلحاق ضرر جسيم بالفرد أو بالمجموعة. ومن بين هذه اآلثار، التحريض
عىل العنف أو إثارة الخوف/الّذعر عىل نطاق واسع. وقد تشجّع الشائعة الشديدة الخطورة عىل تجّنب

إجراء الفحوصات أو الخضوع للعالج أو اإلضرار بالعاملين في المجال الصحي وغيرهم من مقّدمي

الخدمات. 

شائعة شديدة الخطورة

تُعتبر الشائعة متوسطة الخطورة عندما يحتمل تصديقها في المجتمع عىل نطاق واسع مصطحبة معها

آثار سلبية متوسطة محتملة عىل صحّة المجتمع أو الفرد أو رفاهه أو سالمته. وقد تنطوي الشائعة
المتوسطة الخطورة عىل بعض التداعيات عىل الّسلوكّيات الرامية إىل المحافظة عىل الصحة.

شائعة متوسطة الخطورة

شائعة قليلة الخطورة: تُعتبر الشائعة قليلة الخطورة عندما يكون من غير المرجّح تصديقها في المجتمع أو

لها آثار سلبّية محدودة عىل المجتمع أو الفرد أو رفاهه أو سالمته وعىل عملّية اإلستجابة للوباء. 

شائعة قليلة الخطورة
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