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عدد الشائعات الكلي

625

عدد  مجموعات االستماع

عدد الشائعات خارج مواقع

التواصل االجتماعي

546

عدد معسكرات  النازحين

عدد الشائعات من مواقع

التواصل االجتماعي

79

العدد الكلي للمشاركين

في مجموعات االستماع 

559

توزيع الشائعات حسب النوع

يمثل األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19-25 (59٪ من النساء و 41٪ من الرجال)
 22% من البيانات، في حين أن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 36-45 (59٪ من
النساء و 41٪ من الرجال) يمثلون 21٪ من إجمالي بيانات الشائعات. الجدير بالذكر أن
66٪ من شائعات وسائل التواصل االجتماعي تمت مشاركتها من قبل مستخدمين
لم يكشفوا عن أعمارهم، حيث يمثل ذلك 8٪ من إجمالي بيانات الشائعات. أيضا، ٪1
من البيانات اإلجمالية ال تحتوي على إفصاح عن النوع، و جميعها من وسائل

التواصل االجتماعي. 

تعاليق المجتمع على كوفيد-19 واللقاحات حسب النوع والعمر

يمثل األشخاص الذين تتراوح أعمارهم
بين 26 و 35 عاما 43٪ من إجمالي بيانات
الشائعات، مع تمثيل مهيمن للنساء

(66٪) ضمن هذه الفئة العمرية. 

تعاليق المجتمع عبر وسائل التواصل االجتماعي ومجموعات

االستماع حول فيروس كورونا واللقاحات، والقضايا الصحية الأخرى

تقرير الوضع الإنساني - فبراير 2023

في شهر فبراير 2023، جمعت منظمة إنترنيوز  652 من الشائعات والمفاهيم

المغلوطة وتعليقات المجتمع من خالل وسائل التواصل االجتماعي وعبر

مجموعات االستماع وجًها لوجه التي أقيمت في واليات البحر األحمر ، القضارف

، النيل األزرق ، جنوب كردفان ، جنوب دارفور ،شمال دارفور ، غرب دارفور ، ووسط

دارفور حول جائحة كوفيد-19 واللقاحات، وقضايا صحية أخري في السودان،

باللغة العربية. وخالل مجموعات االستماع شارك النازحين والمتضررين من

النزاعات 546 شائعة، كما تم تداول 106 شائعة من قبل أشخاص مقيمين في

معسكر العزازة و معسكر الوحدة في النيل األزرق ومعسكر رونقاتاس في وسط

دارفور، و معسكر أبو شوك في شمال دارفور. أيًضا تم جمع 79 شائعة من مصادر

وسائل التواصل االجتماعي األكثر 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، وهي

المجتمعات المستهدفة من مشروع منبع الثقة في السودان.

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

https://rootedintrust.org/countries/sudan/
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الشائعات حسب درجة الخطورة

في فبراير 2023 كانت العالجات العشبية والمنزلية لعالج الفيروس من أكثر الشائعات

انتشارًا. على سبيل المثال ، في وسط دارفور قال المشاركون أن األشجار المحلية مثل

شجرة (الجوغان، القشقش، التكو) تعد عالجًا للفيروس. وقالت امرأة يتراوح عمرها

بين 25 و 36 عاما من معسكر رونقاتاس في وسط دارفور أن "عرق كردالة يعالج

الكورونا (الكردالة هي شجرة ذات طعم مر)". في حين أن الشائعات التي تقول أن

الكورونا خدعة زادت عن الشهر السابق لتصبح ثاني أكثر الشائعات انتشارًا، وتمثل ٪13

من البيانات. على سبيل المثال، قالت امرأة يتراوح عمرها بين 26 و35 عاما في الجنينة

في غرب دارفور: "الكرونا دي الحصل وال حيحصل هي كلها عبارة عن نزلة تقيلة

وحمى عالجها بسيط جدا البندول العادي والزول ياكل سمح". في وسائل التواصل

االجتماعي أشار معظم الناس إلى أن الكورونا خدعة. على سبيل المثال، تحدث رجل

يتراوح عمره بين 26 و35 عاما عن الكورونا و وصفها بـ"الكذبة العالمية". 

أهم مواضيع شائعات كوفيد-19 واللقاحات

في فبراير، تم تسجيل 92 شائعة متوسطة

الخطورة، وظهرت 15 شائعة عالية

الخطورة من إجمالي 625 شائعة. من

المهم الرد على الشائعات عالية

الخطورة بسرعة، ألن هذا النوع من

الشائعات قد يضر بالناس. أربعة عشر

شائعة عالية الخطورة اعتبرت الكي

كعالج لبعض األمراض مثل اليرقان. واشار

رجل على فيسبوك ان: "العالج جرعة من

عسل او كيه من نار". 

 

في فبراير، تناولت 9٪ من الشائعات سالمة لقاحات كوفيد-19 وآثارها الجانبية، حيث

ذهب البعض إلى حد القول أن اللقاحات تسبب الوفاة، بينما أشارت 8٪ من الشائعات

إلى اآلثار الجانبية للقاحات على الحمل والخصوبة. بينما تحدثت 24٪ من الشائعات عن

العالجات العشبية و المنزلية لعالج الفيروس وتليها 13٪ من الشائعات التي تشير

إلى أن الكورونا خدعة. 

عالجات الكورونا األكثر شيوعا

القرض
الشاي

الكركدي

زيت السمسم

الدخن

الليمون

الثوم

العرديب
الكمون

الزنجبيل
النيمالبصل النعناع

العسل
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احتلت الشائعات التي تعبر عن

"الخوف"  المركز األول بنسبة

(32٪) من بيانات تحليل

المشاعر للشهر الثاني على

التوالي. ترتبط معظم تلك

الشائعات بسالمة لقاحات

كوفيد - 19 أو آثارها الجانبية،

واآلثار على الحمل والخصوبة،

وأن اللقاحات تؤدي  للوفاة. 

مشروع منبع الثقة في السودان

يهدف المشروع إلى 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.

تحليل المشاعر: شائعات كوفيد-19 واللقاحات
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تحدث معظم الذين شعروا بالخوف عن سالمة اللقاحات وآثارها الجانبية، وذكر

بعضهم عن أن اللقاح يسبب الحمى والصداع وأحيانا يسبب الشلل. على سبيل

المثال، قالت امرأة يترواح عمرها بين 19 و25 عاما من الريف الشرقي في جنوب

كردفان "حقنة كرونا بتورم اليد وبتعمل حمي شديدة". بينما تحدث بعض الناس عن

 أن اللقاح يسبب العقم، وقالت امرأة يتراوح عمرها بين 36 و45 عاما من الريف

الشرقي جنوب كردفان أن "لقاح كرونا بسبب عقم لي الرجال والنساء". تحدث أشخاص

آخرون عن أن اللقاح يسبب الوفاة. على سبيل المثال ، قال رجل يتراوح عمره بين 36 و

45 عاما من الدمازين في النيل األزرق "في ناس اتطعموا ماتوا". 

في فبراير، جمعت منظمة إنترنيوز وشركاؤها 29 سؤاال وشكوى وشائعات حول

مخاوف إنسانية أخرى. وخالل مجموعات االستماع التي عقدت في وسط دارفور،

تحدث البعض عن التلوث في زالنجي، بينما أشار آخرون إلى تزايد صعوبة الحصول على

المياه. وقالت امرأة يتراوح عمرها بين 36 و45 عاما: "نحن نعاني من مشكلة توفر

المياه بالحي، احيانا تمر بنا ايام نصل لمرحلة انو ال نمتلك حتى موية لنسقيها

الطفالنا...".

 

وكان لدى بعض مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي مخاوف بشأن حمى الضنك

واليرقان والمالريا وشلل األطفال والحمى الصفراء. كما أراد أحد األشخاص معرفة

مدى توفر لقاحات شلل األطفال والحمى الصفراء لألطفال المولودين في عام 2022،

بينما سأل آخر عن عالج حمى الضنك. و كان لدى أحد مستخدمي وسائل التواصل

االجتماعي مخاوف أخرى بشأن حمى الضنك: "مالقيتو حل للمعلمين قلتو اخير تجيبو

حمى وتقفل المدارس بيها". وأخيرا، اشتكى بعض الناس من أنه "مافى برتكول واضح

لعالج المالريا مفروض الفحص يوضح نوع المالريا عشان يصرف العالج المناسب ثانيا

فى تسرب مزعج لعالج المالريا و بيعه فى السوق االسود"، في حين أكد أحد

مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي: "المالريا ثم المالريا ياوزير سببها البعوضه

حاربو لينا اوال".

 

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

نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم. يرجى التواصل مع: مصطفى عمر،

momer@internews.org، محلل بيانات
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