
تركز هذه النسخة من النشرة الإنسانية على مخاوف صحة الإنجابية

وصحة الجنين التي أبلغ عنها بشكل أساسي النساء في مجموعات

النساء الخاصة على فيسبوك، والرجال والنساء خالل مجموعات

االستماع وجهًا لوجه مع الأشخاص المتأثرين بالصراعات والنزوح في

واليات القضارف، وكسال، والبحر الأحمر، والنيل الأزرق، وجنوب
كردفان، وشرق دارفور، وغرب دارفور، ووسط دارفور، وشمال دارفور،
وجنوب دارفور. إن هذا الجمع لتعليقات المجتمع هو نتاج مجموعة
من الشائعات عن الكورونا التي تم جمعها من قبل فريق السودان،

كجزء من مشروع "منبع الثقة".

تستند هذه النشرة إلى تحليل 248 من الشائعات من بين 4،807

شائعة، التي تناولت التأثيرات الضارة للقاح على الخصوبة والصحة

الإنجابية، وذلك بين 17 يناير 2022 و31 يناير 2023. تم جمع هذه

الشائعات من مصادر التواصل االجتماعي الأكثر استخداًما في

السودان (فيسبوك وتويتر وانستغرام)، وتم اختيارها من خالل تحليل

المخاطر الذي يحدد الأثر الأعلى والأكبر على الأشخاص المستضعفين،

وهم المجتمعات المستهدفة لمشروع منبع الثقة في السودان.

في هذه النشرة، نركز على الشائعات والتعليقات المجتمعية بشأن

تأثيرات لقاحات كوفيد-19 على الخصوبة، والرغبة الجنسية،
والأطفال، والنساء الحوامل والمرضعات.

حول شائعات هذا الإصدار

الوضع الراهن لفيروس كورونا في السودان، فبراير 2023

بتاريخ 21 فبراير 2023، ارتفعت الإحصائيات الرسمية لفيروس كوفيد-19

المؤكدة في السودان إلى 63,787 حالة، مع وفاة 5,011 حالة. بتاريخ 20

فبراير 2023، تم تطعيم 12,579,213 شخًصا بجرعة واحدة على الأقل من

لقاح كوفيد-19، وتم تطعيم 10,540,038 شخًصا بالكامل، وهذا يمثل أكثر

من 20% من سكان السودان. تواجه التحديات اللوجستية والتراجع

االقتصادي وعدم الأمان وانتشار المعلومات الخاطئة معوقات لتبني اللقاح

في السودان.

السودان - النشرة الإنسانية #3 - فبراير/مارس 2023

إصدار خاص عن لقاحات كورونا والصحة الإنجابية

مجموعة استماع - مدينة زالنجي، والية وسط دارفور

https://covid19.who.int/region/emro/country/sd


لماذا هذا مهم؟

لقد سمح الفراغ في المعلومات المتعلقة باللقاحات التي

تتناسب مع النساء الحوامل والمرضعات قبل إطالق لقاحات

كوفيد-19، إلى انتشار هذه الأنواع من الشائعات بشكل واسع.

وعادة ما يتم تجاهل النساء الحوامل والمرضعات في الدراسات

الصيدالنية، مما يظهر تحيزاً على أساس النوع. حتى في الدول

ذات الدخل العالي حيث تم إطالق لقاحات كوفيد-19 لأول مرة،

كان الأطباء حذرين في إدالء بيانات عامة عن سالمة اللقاح

وفعاليته لدى النساء الحوامل والمرضعات.

ولكن مع زيادة عدد حاالت الدخول إلى المستشفيات لدى

النساء الحوامل اللواتي يعانون من مرض شديد بسبب

كوفيد-19، بدأ الأطباء في تشجيع النساء الحوامل على أخذ

اللقاح، لأن اللقاحات يمكن أن تنقذ حياة الأم والطفل. يسمح

هذا الفراغ في المعلومات حول سالمة وفعالية اللقاح

بالنسبة للحوامل والمرضعات بالتأويل الخاطئ وانتشار الشائعات.

تحليل مشاعر إنترنيوز لهذه الأنواع من الشائعات ينبعث منها

شعور بالخوف، مما يزيد من تردد النساء الحوامل والمرضعات

في تلقي اللقاح.

الشائعة الأولى

ما وراء هذه الشائعة؟

قبل إطالق لقاح كوفيد-19 في السودان في مارس 2021، الحظ محللو البيانات في إنترنيوز

تداول شائعات ومعلومات خاطئة بشأن سالمة اللقاحات للنساء الحوامل والمرضعات

وأطفالهن. انتشرت هذه الأنواع من الشائعات بشكل واسع في البالد، كما هو الحال في

أجزاء أخرى من العالم، تشكك في سالمة اللقاحات.

تحظى الأسرة باهتمام كبير في السودان، ويحب الآباء، والمجتمع ككل، الأطفال ويعتزون

بهم. إن كونك حامًال أو أمًا جديدة هي لحظة خاصة في حياة المرأة، ومن المهم جدا

الحفاظ على صحة الأطفال أثناء الحمل وبعد الوالدة. يُنظر إلى لقاحات كوفيد-19 على أنها

عالج جديد، ويشكك الكثيرون في سالمتها. كانت هناك شهادات على وسائل التواصل

االجتماعي ومن مصادر مباشرة في المجتمع، أن النساء الحوامل والمرضعات اخترن تأجيل

تطعيم كوفيد-19 حتى تتم والدتهن وفطمهن لأطفالهن. يديم بعض العاملين في مجال

الرعاية الصحية أيًضا هذه الأنواع من المفاهيم الخاطئة حول اللقاح وينصحون النساء

الحوامل والمرضعات بعدم السعي للحصول على لقاح كوفيد-19. إضافة إلى ذلك، فإن

بعض الأشخاص في السودان ال يثقون في العالجات الطبية ويفضلون االعتماد على

العالجات الطبيعية كلما أمكن ذلك.

"أخذت الجرعة الأولى وكنت برضع ولدي تعب حد الموت طيب ليه مصر ما بتطعم الحوامل والمرضعات
والمقبالت على الزواج ؟ وفي الأول ليه قالت المنظمة انه غير آمن للحوامل والمرضعات؟"

امرأة -العمر: غير معروف - فيسبوك

"المرضعات و الحوامل ما بياخدوا اللقاح"
امرأة - 26-35 - الدمازين، النيل الأزرق (معسكر النازحين)

"الحقنة تعمل تشوهات في الجنين"
امرأة - 35-45 - عسالية، شرق دارفور
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يمكن أن يتسبب كوفيد-19 بالإعياء الشديد للحوامل وحديثي الوالدة،

مقارنة بالآخرين، مع زيادة خطر الإصابة بمضاعفات قد تؤدي إلى دخول

المستشفى خالل فترة الحمل.

يوصي الدكتور يعقوب محمد عبد الماجد، استشاري النساء والوالدة

والخصوبة في مركز النيل للخصوبة بالخرطوم، بأن تتلقى جميع النساء -
الحوامل والمرضعات والنساء في طور الإنجاب - اللقاح. يشرح أن اللقاحات

يمكن أن تحمي الأم والطفل خالل فترة الحمل وبعد الوالدة لأن اللقاح

يساعد على بناء الأجسام المضادة التي تحمي الأم والطفل.

تقول الدكتورة تسنيم تاج السر، المستشار الوطني السابق لمراقبة الأحداث الضارة بعد التطعيم بـ"كوفاكس" في وزارة الصحة،

غ عنها لوالدة أطفال بتشوهات خلقية بسبب اللقاح." إلى أنه "ال توجد حاالت مبل�

توصي منظمة الصحة العالمية بتلقي الحوامل اللقاح، مدعومة بالحقيقة المتزايدة التي تشير إلى تلقي الحوامل في العديد من
البلدان حول العالم لقاحات كوفيد-19، ولم تتم تحديد مخاوف أمان تتعلق بحملهن أو صحة أطفالهن. تنصح الدكتورة سوميا

سواميناثان من منظمة الصحة العالمية، النساء اللواتي يرضعن أو يخططن للحمل بأخذ اللقاح.

الشائعات التي
تربط بين التطعيم
والخصوبة حسب

النوع

الحقائق

جمعت إنترنيوز وشركاؤها، 248 شائعة بين يناير 2022 ويناير 2023،
تسلط الضوء على آثار اللقاح على الصحة الإنجابية والخصوبة.

https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/videos/1141744726591222
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-pregnancy-and-childbirth
https://www.youtube.com/watch?v=B8Mb-zPltG8


لماذا هذا مهم؟

يرتبط عدم الثقة في اللقاحات والإيمان بأسطورة العقم أيًضا

بحداثة لقاح كوفيد-19. في دارفور، الحظ العاملون في الرعاية

الصحية أن الرجال كانوا يرفضون بشكل خاص التطعيم. أشار أحد

العاملين في مجال الرعاية الصحية أن أحد الرجال أبلغ عن عدم

خوفه من الموت، ولكن إذا أثرت اللقاحات على الخصوبة،

فستكون هذه مشكلة حقيقية. تم إلقاء اللوم على اللقاحات

في الأقوال التي تفيد بأن الأزواج يواجهون تحديات في الحمل.

توضح الدكتورة منى عبد العزيز، مديرة الصحة العامة السودانية

في المملكة المتحدة ، "اللقاحات تعتبر دواًء جديًدا، وبالتالي

يمكن اعتبارها شيئًا غريًبا يتم حقنه في جسم الإنسان".

من المهم أيًضا التحدث عن العبء الذي تتحمله المرأة عندما

يتعلق الأمر بتكوين أسرة في العديد من المجتمعات مثل

السودان. قد يثني أفراد المجتمع النساء عن أخذ اللقاحات لأن أي

شيء قد يؤثر على فرصهن في الحمل - حتى لو كانت هذه

المخاطر المزعومة شائعات أو أقوال لم يتم التحقق منها -

يكفي لثني النساء عن السعي للحصول على لقاحات كوفيد-19.

توضح الدكتورة منى أن االدعاءات سهلة، ولكن الحقائق الطبية

المبنية على الأدلة العلمية تستغرق وقًتا. في الوقت الذي بدأ

فيه الأطباء والسلطات الصحية في الرد على الشائعات حول الآثار

السلبية للقاحات كوفيد-19 على الصحة الإنجابية، انتشرت هذه

الأنواع من الشائعات على نطاق واسع.

الشائعة الثانية

ما وراء هذه الشائعة؟
في يونيو 2021، الحظ أحد العاملين الصحيين المجتمعيين الذي شارك في تدريب إنترنيوز

السريع على االستجابة للشائعات عبر وتساب، انخفاض معدالت التطعيم بين العاملين في

مجال الرعاية الصحية في شمال دارفور بسبب االعتقاد الخاطئ بأن اللقاحات تسبب العقم.

وقد تكون هذه الشائعات قد أثرت على معدالت التطعيم بين العاملين في مجال الرعاية

الصحية في السودان خالل المراحل الأولى من حملة التطعيم في عام 2021. وأشارت

طبيبة بوزارة الصحة أيضا الى انخفاض معدالت التطعيم بين النساء مقارنة بالرجال في

شرق السودان.

"بعمل عقم للمرأة في سن الزواج"
امرأة - العمر: 15-18 - باو، النيل الأزرق (معسكر نازحين)

"اللقاح قالوا ما كويس (للرجال- بعمل عقم) عشان كده خفنا منه. ا الكورونا اقل خطورة من اللقاح"
رجل - العمر: 26-35 - الدمازين، النيل الأزرق (معسكر نازحين)

مجموعة استماع بمعسكر دريج - والية جنوب دارفور



محمد صالح الدين حامد، مدير عام إدارة تطوير الجودة واالعتماد

في وزارة الصحة يقول: "لقد تم تطعيم المليارات من الناس من

جميع أنحاء العالم، والعديد منهم ينجبون ويوسعون عائالتهم.

لم يتوقف الإنجاب حتى مع لقاحات كوفيد-19. هذه الأنواع من

العبارات التي تربط اللقاح بالخصوبة ال أساس لها من الصحة وغير

مسؤولة، فهي تخلق الخوف وتدفع الناس إلى عدم التطعيم.

تهدف اللقاحات إلى حماية الأشخاص الذين نحبهم، والحفاظ على

الحياة ".

وفًقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، "ال يوجد حالًيا دليل على أن مكونات اللقاح أو الأجسام المضادة

المصنوعة بعد التطعيم كوفيد-19 قد تسبب أي مشاكل في الحمل الآن أو في المستقبل".

أكدت الدكتورة كاثرين أوبراين من منظمة الصحة العالمية، مديرة قسم التحصين واللقاحات والمستحضرات البيولوجية أنه "ال

يوجد لقاح يسبب العقم"، وهي شائعة منتشرة حول جميع اللقاحات، وليس فقط ضد لقاح كوفيد-19.

الحقائق
02.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
https://www.youtube.com/watch?v=f8Au5eZgfzY


لماذا هذا مهم؟

تجري إنترنيوز حاليا تقييما للنظام البيئي للمعلومات حول هذه القضايا.

أظهر عدد من الرجال الذين شاركوا في مجموعات النقاش المركزة

بواليات كسال، جنوب كردفان، وغرب دارفور ترددا في أخذ اللقاح، ويرجع

أسباب هذا التردد الى الخوف من الوصمة المجتمعية التي تربط بين

اللقاح والرجولة. عالوة على ذلك، يمكن أن تؤثر هذه النوعية من

الشائعات على الوضع االجتماعي للرجال داخل مجتمعاتهم. تظهر

أبحاث إنترنيوز أن الوصمة يمكن أن تؤثر على فرص الرجال الذين تم

تطعيمهم في العثور على زوجة وتكوين أسرة. يمكن لهذه الشائعات

أن تخلق الخوف، وعلى الرغم من أن ال أساس لها من الصحة، إال أنها

تزرع بذور الشك حول سالمة لقاح الكورونا.

هذه الأنواع من التصورات التي تربط الرغبة الجنسية باللقاح قوية.

يمكن للرجال والنساء الذين يواجهون مصاعب في الإنجاب أن يواجهوا

أيضا حكما من قبل أفراد الأسرة وغيرهم في مجتمعهم. يبدو الأمر

كما لو أن هنالك مشكلة ما في هؤالء الرجال والنساء في حالة عدم

الإنجاب. في المجتمعات الريفية وفي الأجزاء المتأثرة بالنزاع في

السودان، يمكن أن تكون فرص الوصول إلى معلومات موثوقة

وجديرة بالثقة محدودة، مما يسمح لهذه الأنواع من الشائعات باالنتشار

على نطاق واسع.

هناك حاالت أدت فيها المفاهيم الخاطئة حول تأثير اللقاحات على

الرغبة الجنسية إلى تجنب بعض الرجال التطعيم. وتقديم النصح لأفراد

أسرهم ومجتمعهم من الحصول على التحصين ضد الكورونا. على

الرغم من أن هذه االقوال ليست حقائق وال تستند إلى بحث علمي،

ولكن يتم تداولها ويتفاعل معها الناس وأصبحت مؤثرة.

الشائعة الثالثة

ما وراء هذه الشائعة؟
يمكن اعتبار الشائعات حول تأثير التحصين ضد الكورونا على الرغبة الجنسية امتدادا لمؤامرة

أكبر حول الجائحة. كانت البيئة خصبة للشائعات التي تتحدث عن مؤامرة عالمية حول

اللقاحات التي تعمل كأداة للسيطرة على النمو السكاني. قبل طرح لقاحات الكورونا في

السودان، بدأت الشائعات تنتشر بأن اللقاح يمكن أن يؤثر على الرغبة الجنسية، والذي بدوره

سيؤثر على الخصوبة. كانت الشائعات تنتشر منذ بداية الجائحة في ديسمبر 2019 ،أن

الكورونا كانت خدعة وطريقة الحتواء سكان العالم. على سبيل المثال، قال رجل يتراوح

عمره بين 26 و 35 عاما في والية كسال: "اللقاحات يصنعها غير المؤمنين حتى نتوقف عن

إنجاب الأطفال لأن عدد سكاننا مرتفع". من المحتمل أن يكون هذا مرتبًطا بسياسات

التعقيم القسري في بعض أجزاء العالم، حيث تم استخدام الطب للسيطرة على النمو

السكاني أو مجتمعات الأقليات، على سبيل المثال، التعقيم القسري لنساء مجتمع الروما

في بعض البلدان في أوروبا.

"اللقاح تقلل الرجولة”
رجل - العمر: 26-35 - ميرشنق، جنوب دارفور

مجموعة استماع مع مجموعة من النساء من الصم - مدينة بورت سودان، والية البحر الأحمر

https://www.osce.org/files/f/documents/3/b/288606.pdf


يؤكد الدكتور مينا نبيل، أخصائي أمراض النساء والتوليد والخصوبة، أنه ال
يوجد تأثير واضح لأي من لقاحات كوفيد-19 المتاحة على خصوبة الذكور.

ومع ذلك، توضح أن الإصابة بالكورونا أو الأشكال المتحورة من فيروس

كورونا يمكن أن تؤثر على خصوبة الذكور، حيث يعاني بعض الرجال من

انخفاض طفيف في جودة الحيوانات المنوية. ويشير إلى أن الكورونا يمكن

أن تصيب الخصيتين، ويمكن أن تؤثر شدة العدوى على الخصيتين بدرجة

أكبر.

يضيف الدكتور نبيل أن بعض الرجال الذين أصيبوا بالكورونا عانوا من انخفاض في عدد الحيوانات المنوية وحركتها. كما تم العثور

على خاليا التهابية في خصيتي بعض الرجال المصابين. في الحاالت الأكثر شدة، عانى بعض الرجال من عدم القدرة على االنتصاب

أو فقدان الرغبة الجنسية.

خلصت الدكتورة تسنيم تاج السر، المستشارة الوطنية السابقة لمرفق كوفاكس للأحداث الضارة بعد التحصين، إلى ما يلي: "في

السودان، ال توجد تقارير عن تأثير لقاحات كوفيد-19 على عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال، وال يوجد أي دليل على الإطالق

يشير إلى أن اللقاحات تقلل الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء".

الحقائق
02.

الشائعات
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في عام 2021، نصح الدكتور يمان التل، استشاري جراحة المسالك البولية والضعف الجنسي وأمراض الذكورة في الإمارات

والأردن، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد الكورونا بما في ذلك اللقاح لتجنب مثل هذه المضاعفات الجنسية والصحية.

https://www.youtube.com/watch?v=acC8rlbvRf4
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
https://www.youtube.com/watch?v=1s6uHV88qTk


التوصيات

يجب دحض الشائعات التي تربط التطعيم بمشاكل الخصوبة والصحة الإنجابية على

كل المستويات، من قبل العاملين في المجال الإنساني والمستجيبين للصحة

العامة والصحفيين المحليين.

يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني

تنظيم مناقشات حول الخصوبة والصحة الإنجابية، من خالل معالجة فجوة

المعلومات للمجتمعات، واحتياجات المعلومات حول هذه الموضوعات باستخدام

قنوات التواصل واللغة المفضلة لدى المجتمعات.

يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في مجال الصحة

المجتمعية العمل مع مصادر موثوقة للمعلومات داخل المجتمعات، لدحض

المعلومات الخاطئة حول لقاحات كوفيد-19، وتقديم مزيد من المعلومات حول

العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الخصوبة والرغبة الجنسية (مثل الضغط

والسكري وسوء التغذية).

يمكن للعاملين في مجال الصحة المجتمعية والعاملين في مجال التوعية إنشاء

مساحات آمنة لكل الجنسين، حتى يتمكن كل من الرجال والنساء من مشاركة

مخاوفهم وطرح الأسئلة. و أيضا الوصول إلى معلومات موثوقة وجديرة بالثقة.

يجب على المستجيبين في مجال الصحة العامة والعاملين في المجال الإنساني

والصحفيين تقديم محتوى أكثر تنوًعا والتحدث إلى الناس لمعالجة الشائعات أو

الأسئلة المتعلقة بالخصوبة التي تثق بها المجتمعات وترتبط بها (مثل الحبوبة

والعاملين في مجال الرعاية الصحية والدايات).

هل تريد أن تقدم لنا أي مالحظات، أو تشاركنا أي معلومات

أو بيانات؟ هذا من دواعي سرورنا!

يهدف مشروع منبع الثقة في السودان بمنظمة إنترنيوز إلى االستجابة

لـ"جائحة المعلومات" لكوفيد-19، بما في ذلك المعلومات الخاطئة

والشائعات التي تؤثر على الوصول إلى اللقاحات والخدمات الأساسية

ومساعدة المجتمعات المستضعفة في السودان. يهدف هذا الجمع

الدوري من الشائعات والمفاهيم الخاطئة التي تنتشر في وسائل التواصل

االجتماعي السودانية إلى تقديم توصيات للجهات الفاعلة الإنسانية

والصحية العامة لدمج وجهات نظر المجتمع ومخاوفه في أنشطة

واستراتيجيات التواصل الخاصة بهم. تم جمع هذه الشائعات من وسائل

التواصل االجتماعي وال تنبع حصريًا من المجموعات الشعبية ذات الأعداد

الكبيرة من المتابعين، ولكنها تهدف إلى تضمين أصوات الفئات المتنوعة

والمستضعفة.

عن مشروع منبع الثقة

للمزيد من المعلومات حول المشروع، قم بزيارة:

مشروع منبع الثقة بالسودان

تواصل مع: آسيا كمبال، منسق المشروع

akambal@INTERNEWS.ORG :بريد الكتروني

https://rootedintrust.org/countries/sudan/

