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في يناير 2023، تزايدت الشائعات التي تتحدث عن الموت بسبب لقاحات الكورونا،

حيث مثلت 8٪ من اجمالي بيانات الشائعات. على سبيل المثال، قال رجل يزيد

عمره عن 60 عاًما في مخيم أغاغير للنازحين في النيل الأزرق: "قالوا عمر 65 ما

ياخد الجرعة لأنو بموت". بينما قالت امرأة في والية البحر الأحمر، "عندنا زول مات

بعد اخد اللقاح بي اسبوع وقبلها كان كويس ما عندو اي مرض". وبحسب

تغريدة في وسائل التواصل االجتماعي من حساب ياباني باللغة العربية، قدمت

الحكومة اليابانية تعويضات الى عائالت خمسة أشخاص توفوا بعد أخذ اللقاح

في اليابان (أعيد تغريدها 169 مرة وشاهدها أكثر من 171.6 ألف شخص). وقد

تزيد هذه الأنواع من المنشورات من التردد من ناحية اللقاح وتؤكد بعض

المخاوف والمفاهيم الخاطئة لدى الناس حول اللقاح.

في شهر يناير 2023، جمعت منظمة إنترنيوز 265 من الشائعات والمفاهيم

المغلوطة وتعليقات المجتمع من خالل وسائل التواصل االجتماعي وعبر
مجموعات االستماع وجًها لوجه حول جائحة كوفيد-19 واللقاحات في
السودان، باللغتين العربية واالنقسانا. وخالل مجموعات االستماع شارك
النازحين والمتضررين من النزاعات بـ231 شائعة في واليات القضارف والنيل

الأزرق وجنوب كردفان وشمال دارفور وشرق دارفور والبحر الأحمر. كما تم
تداول 42 شائعة من قبل أشخاص مقيمين في معسكر أبو شوك في شمال
دارفور ومعسكر الشهيد أفندي و قرية العقاقير في والية النيل الأزرق. أيًضا
تم جمع 34 شائعة من مصادر وسائل التواصل االجتماعي الأكثر استخداًما

في السودان بما في ذلك فيسبوك وتويتر. تم اختيار تعاليق المجتمع

والشائعات من خالل تحليل المخاطر الذي يحدد المعلومات الخاطئة والتي

قد تؤثر على المجتمعات المستضعفة، وهم المجتمعات المستهدفة من

مشروع منبع الثقة في السودان.

جمعت إنترنيوز

وشركاؤها في منبع

الثقة ما مجموعه 265

من شائعات كوفيد-19

واللقاح في يناير 2023.
تمت مشاركة ما يقارب
19٪ من الشائعات من

مجموعات االستماع التي
عقدت في معسكرات

النازحين.

مصادر شائعات كوفيد-19 واللقاحات

في يناير 2023

تم جمع 12.83٪ من
الشائعات من مواقع
التواصل االجتماعي

تم جمع 87.17٪ من
الشائعات من مجموعات

االستماع وجًها لوجه

أهم مواضيع شائعات كوفيد-19 واللقاحات

في شهر يناير، تناولت 17.36٪ من الشائعات مأمونية اللقاح والآثار الجانبية
للقاحات كوفيد-19، بينما تبعتها تلك الشائعات المرتبطة بالعالجات (%16.89)
والتي كانت تشير في أغلبها الى عالجات عشبية و منزلية لعالج الفيروس
بدال من الحلول الطبية.. بالإضافة إلى ذلك، تحدثت 9٪ من الشائعات عن الآثار
الجانبية للقاح كوفيد-19 على الحمل والخصوبة خاصة، بينما تحدثت 8% من

الشائعات عن أن لقاحات كوفيد-19 تؤدي إلى الوفاة.

يرجى زيارة: نشرات الإشاعات حول كوفيد-19 في السودان بواسطة إنترنيوز
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في يناير، تم تسجيل 69 شائعة متوسطة

الخطورة. وظهرت شائعة واحدة عالية

الخطورة من إجمالي 265 شائعة. من المهم

الرد على الشائعات عالية الخطورة بسرعة ، لأن

هذا النوع من الشائعات قد يضر بالناس. على

سبيل المثال ، قال رجل في القضارف: "ناس

االنيميا ما بتجيبهم كورونا النو عندهم

معززات".

في المجمل، شارك الرجال 54.7٪ من

الشائعات الخاصة بكوفيد-19 عبر وسائل

التواصل االجتماعي ومجموعات االستماع

وجًها لوجه، في حين أن 45.6٪ من

الشائعات التي تمت مشاركتها أثناء

مجموعات االستماع خاصة جاءت من النساء.
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شكلت الشائعات حول مأمونية وسالمة لقاحات كوفيد-19 حوالي 38٪ من منشورات

وسائل التواصل االجتماعي، و17٪ من آراء المجتمع التي تم جمعها خالل مجموعات

االستماع. قالت امرأة عمرها ما بين الـ 36 والـ 45 عاما في بورتسودان بوالية البحر

كان البعض الأحمر: "في ناس اخدو اللقاح وعمل ليهم مضاعفات واضحه وحمى".

قلًقا من الآثار الجانبية الأخرى للقاح، مثل الآم الظهر والإسهال والسكتة الدماغية. تحدث

رجل عمره ما بين الـ 36 والـ 45 عاما في الدمازين بوالية النيل االزرق: "التضارب ... في

السوشيال ميديا في ناس بتتكلم عن محاسن اللقاح و خطورة كورونا وفي ناس تانيين

بنشرو عن انو اللقاح فيهو سلبيات و آثار ". يوضح هذا الشعور بعض التحديات التي قد

يواجها الأشخاص بسبب جائحة المعلومات، في التمييز ما بين المعلومات المغلوطة

والمعلومات الصحيحة.

STEP 04

يمثل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ26 والـ35 عاًما 33.6٪ من بيانات الشائعات،
مع تمثيل مهيمن للذكور (66٪) ضمن هذه الفئة العمرية. في حين أن أولئك الذين تتراوح
أعمارهم بين الـ19-25 (منهم 60٪ من النساء)، والـ36-45 (43٪ من النساء)، يمثلون ٪23.4
و 22.6٪ من إجمالي بيانات الشائعات، على التوالي. ويذكر، أن 82.4٪ من شائعات وسائل
التواصل االجتماعي تم مشاركتها من قبل مستخدمين لم يكشفوا عن أعمارهم، حيث يمثل
ذلك 10.6٪ من إجمالي بيانات الشائعات. أيضا ، 2.64٪ من البيانات الإجمالية ال تحتوي على

إفصاح عن النوع، وجميعها من وسائل التواصل االجتماعي.

رجل غير معلوم إمرأة
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منذ المراحل الأولى للجائحة، كان الناس في جميع أنحاء السودان يعتمدون في

الغالب على العالجات المحلية لعالج الفيروس. في يناير 2023، تمت مشاركة هذه

الأنواع من الشائعات بشكل أساسي من النساء، الالتي تتراوح أعمارهن ما بين الـ 19

والـ 25 عاًما، حيث تم مشاركة ان القرض، والكمون الأسود، والنيم، والزنجبيل

والليمون يمكن أن تعالج عدوى كوفيد-19. قالت امرأة عمرها بين الـ 19 والـ 25

عاًما في الريف الشرقي بوالية جنوب كردفان: "اي شجرة مرة بي تعالج الكرونا ذي

(القرض والنيم و الطلح)". بينما روج الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ 26 والـ

35 عاًما الشائعات حول أن كوفيد-19 مجرد أجندة سياسية، مثل "الكرونا مرض تم

صنعها نسبة لتنافس الدول اقتصاديا"، و"قالوا في أفريقيا البشر كتار نحن ننقصم

باللقاحات دي"، و"...يقتلو بيها الناس السوود". بينما ربط فتى بين ال 15 وال 18 عامًا

بين الجائحة والأحداث الجارية في السودان قائال: "جابو الكورونا عشان يوقفو

المظاهرات".

تعاليق المجتمع عبر وسائل التواصل االجتماعي ومجموعات

االستماع حول فيروس كورونا واللقاحات
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توزيع الشائعات حسب النوع الشائعات حسب درجة
الخطورة

تعاليق المجتمع على كوفيد-19 واللقاحات
حسب النوع والعمر

يرجى زيارة: نشرات الإشاعات حول كوفيد-19 في السودان بواسطة إنترنيوز
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STEP 04

تناولت العديد من الشائعات التي تم جمعها في يناير الالمباالة (26٪)، لكنها
مدفوعة هذه المرة من قبل أولئك الذين يقللون من شدة الفيروس، مستشهدين
بالعالجات المحلية العشبية والمنزلية لعالج كوفيد-19، أكثر من تلك الشائعات التي

قد انتهت. تقلل من أهمية كوفيد-19 كونها خدعة أو أن الجائحة
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خالل مجموعات االستماع التي عقدت في يناير، عكس الناس آثار اللقاحات على

الخصوبة والصحة الإنجابية. على سبيل المثال، قال رجل عمره ما بين الـ 36 والـ

45 عاًما، في مخيم الشهيد أفندي للنازحين بوالية النيل الأزرق: "عندي مرتي

حامل عندها ثالثه شهور قلت ليها اطعمي جاها اجهاض بعد 4يوم قالت لي انت

السبب". وقال رجل في مخيم أبو شوك للنازحين بوالية شمال دارفور، عمره ما

بين الـ 26 والـ 35 عاًما: "اللقاح استراتيزينكا يعمل اضطرابات في الدورة الشهرية

لدي النساء". كما قالت إمرأة عمرها ما بين الـ 46 والـ 60 عاًما، في الدمازين

بوالية النيل الأزرق: "الما ولد اذا اطعم ما بلد".

في يناير، شارك الرجال معظم الشائعات التي تربط بين كوفيد-19 والأجندة سياسية، و

كونه خدعة. كان الرجال أيضا مباشرين للغاية حول سالمة لقاحات كوفيد-19 والآثار

الجانبية لها، خالل هذا الشهر. وفي الوقت نفسه، كانت النساء أكثر اهتماما بمشاركة

عالجات كوفيد-19، والتي هي في الأساس عالجات محلية أو منزلية. شارك كل من

الرجال والنساء على قدم المساواة مخاوفهم بشأن آثار لقاحات كوفيد-19 على

الحمل والخصوبة، كما كانت النسبة شبه متساوية فيما يخص أن لقاحات كوفيد-19

تؤدي إلى الوفاة.
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احتلت الشائعات التي تتحدث
"عن الخوف" المركز الأول

(33٪) من بيانات تحليل بنسبة
المشاعر لأول مرة منذ أبريل

.2022

ترتبط معظم تلك الشائعات
بسالمة لقاحات كوفيد-19 أو
آثارها الجانبية (46.6٪) أوال، ثم
التأثيرات على الحمل والخصوبة
(25٪) ثانيا، وأنها تؤدي إلى

(18.2٪) ثالثا. الوفاة
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موضوعات شائعات كوفيد-19 واللقاحات حسب النوع

تحليل المشاعر: شائعات كوفيد-19 واللقاحات

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

نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم. يرجى التواصل مع: مصطفى عمر،

momer@internews.org، محلل بيانات

يهدف المشروع إىل معالجة المعلومات
الخاطئة والشائعات حول الجائحة
ولقاحات كوفيد-19 و القضايا الصحية
األخرى، إلشراك ودعم الجهات الفاعلة
اإلنسانية، والصحية، واإلعالمية في
االستجابة الحتياجات المجتمعات

المستضعفة من معلومات.

مشروع منبع الثقة في السودان
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