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

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 مؤخرًا في أيلول/سبتمبر 2021 ومن المتوّقع
أن يستمرّ الفصل الثاني (RiT2.0) حتى نهاية عام 2022.   

في هذه الّنشرة، تعرض "إنترنيوز" أبرز الشائعات التي تم تداولها في لبنان عىل مواقع

Endless Medical" التواصل اإلجتماعي وبعيًدا عنها من خالل أنشطة شريكَتين لنا - منّظمة

Advantage (EMA)" الناشطة في إشراك المجتمَعين السوري واللّبناني في منطقة البقاع
ومؤّسسة "مهارات" التي تتعامل مع مجتمعات مختلفة من كافة الجنسيات في لبنان - في

الفترة الممتّدة من 01 إىل 31 أيار/مايو 2022، والتي تّم رصد في خاللها 51 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 160

شائعة إضافية تّم تداولها بعيًدا عن شبكة اإلنترنت رصدتها األنشطة الهادفة التي أجراها

شركاؤنا بهدف الوصول إىل السكان والمجموعات األقل نشاًطا عىل اإلنترنت والذين ينقلون
شائعاتهم من خالل الكالم الشفهي. 

 تسلّط هذه النشرة الضوء عىل شائَعَتين بارزتَين تندرجان في إطار مواضيع متكرّرة، وهي:
لقاحات كوفيد-19؛ خدعة؛ والموت. 
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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.  



مهارات

وضع فيروس وضع كوفيد-19 لبنان 

شهد لبنان 2.790 حالة إصابة جديدة في خالل الفترة الممتّدة من 01 إىل 31 أيار/مايو 2022 فضًال عن تسجيل 48 حالة وفاة (2) غير أنّه

من المرجّح أن يكون عدد الحاالت والوفيات أكثر من ذلك ألّن الكثير من األفراد ال يخضعون لفحص PCR بسبب ارتفاع تكلفته وتكاليف

النقل مع تفشي الفيروس بشكل خاص بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 سنة. (3) يقع لبنان حالًيا في المستوى 2 من

انتقال الفيروس عىل المستوى المجتمعي (4) مّما يعني أنّه ال يزال يتعّين توخي الحذر الشديد مع التركيز عىل اإلمتثال لمعايير الصحة

العامة والتدابير االجتماعية مثل الحصول عىل اللّقاح والجرعات المعزّزة له لمن يستوفون شروط األهلية وارتداء كمامة عند الحاجة وفي

وسائل النقل العام وفي األماكن المزدحمة و / أو سيئة التهوية والقيام بفحص في حال وجود أي عوارض. (5) 

 
لألزمة المعّقدة في البالد آثار خطيرة من حيث توافر الخدمات األساسية وال سّيما للفئات المهّمشة. استشرى الفقر في لبنان بشكل

كبير في خالل العام الماضي وهو يؤثر اآلن فى حوالي 74٪ من السكان. يستضيف لبنان ما يقارب 1.5 مليون الجئ سوري، يعيش ٪90
منهم في فقر مدقع. (6) يتفّشى الحرمان في مجاالت عّدة منها الرعاية الصحية والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل واالتصال

باإلنترنت ومصادر الدخل. أّدى الوضع أيًضا إىل أزمة في جودة الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها وبات الحصول عىل األدوية

والخدمات الطبية األساسية أكثر صعوبة بسبب نقص في االستيراد والوقود الّالزم للمواصالت وتأمين الكهرباء في المستشفيات. 

 
تتوافر اللّقاحات لجميع المقيمين في لبنان من مختلف الجنسيات، بما في ذلك السوريون والفلسطينيون والعمال المهاجرون، حتى لو

لم تكن وثائق إقامتهم محّدثة. ال تزال لقاحات كوفيد-19 غير متوافرة لألطفال دون الخمس سنوات. 

PCR وفًقا لدراسة جديدة أجراها المجلس النرويجي لالجئين والجامعة األمريكية في بيروت ، قال الالجئون السوريون إنهم لم يأخذوا
عندما اشتبهوا في إصابتهم بعدوى COVID-19 بسبب تكلفتها العالية. 

 

NExtCare 01 504020 يمكن لالجئين التحقق من قائمة المستشفيات التي يمكنهم الوصول إليها واالتصال بالخط الساخن

للمفوضية في أي وقت للتحقق مما إذا كانت المفوضية تدعمهم وشركاء إنسانيين آخرين. (7)

 
 

وضع كوفيد-19 والّسياق اإلقتصادي واإلجتماعي في لبنان  

2,790 حالة جديدة

48 وفاة

5,645,233 جرعة 

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

"السرطان، االيدز، جدري القرود و كل األمراض نتيجة
اللقاحات التي أعطيت إىل األبرياء و المغفلين بحجة

فيروس كورونا، وهو بالحقيقة مجرد انفلونزا!"

"

شائعة متداولة عبر تويتر مع 245 إعجاب

و 105 مشاركة

تشعر المجتمعات بالقلق بشأن جدري القرود ألّن المعلومات حول انتقاله

وعوارضه وخطورته ليست متاحة عىل نطاق واسع، ال سيما في المجتمعات

المستضعفة ذات الوصول المحدود إىل مصادر المعلومات الموثوقة مّما يمكن أن

يؤدي بها إىل البحث عن مصدر اللّوم النتشار أمراض جديدة. وفي هذه الحالة، يتم

إلقاء اللّوم عىل لقاحات كوفيد-19.  
 

قد يكون تصنيف السرطان واإليدز مع جدري القرود - عىل الرّغم من أنّهما أكثر

شيوًعا منه - محاولة من هذه المجتمعات للشعور "باألمان" إزاء هذه األمراض
أيًضا. نظرًا لنقص المعلومات والوصول إىل الرعاية الصحية، فإّن إلقاء اللّوم عىل

لقاحات كوفيد-19 في كّل هذه األمراض قد يجعل المجتمعات تشعر أنّها بمنأى

عنها إذا امتنعت ببساطة عن تلقي اللّقاح.  
  
 

ماذا وراء هذه الشائعة؟
شائعة متوسطة الخطورة



9

وفًقا لمنظمة الصحة العالمية، منذ 6 حزيران/يونيو 2022، تّم تسجيل
530.896.347 حالة تراكمية و 6.301.020 حالة وفاة20. منذ 31 أيار/مايو 2022،

سجّل لبنان 1.099.199 حالة تراكمية و 10.429 حالة وفاة. (21) 

يمكن أن يكون كوفيد-19 شديًدا وقد تسّبب في وفاة ماليين األشخاص

حول العالم باإلضافة إىل مشاكل صحية دائمة لبعض الذين نجوا من

المرض. (22)

01.

لقاحات كوفيد-19 وفيروس نقص المناعة البشرية واأليدز:
 

لقاحات كوفيد-19 المصرّح بها ال تحتوي عىل فيروس نقص

المناعة البشرية أو اإليدز وال تسّببهما. (16) يمكن االطالع عىل

محتويات كّل من لقاح فايزر هنا وموديرنا هنا وأسترازينيكا هنا.  

تتوافر حالًيا في لبنان لقاحات فايزر وموديرنا من خالل مراكز
التطعيم التابعة لوزارة الصحة العامة (17) التي تضمن أنّها آمنة

لالستخدام وضمن تواريخ انتهاء صالحيتها. (18)

سالمة لقاحات كوفيد-19: 
 

وفًقا لبيان رسمي صادر عن وزارة الصحة العامة، "ثمة احتياطات
صارمة للمساعدة في ضمان سالمة جميع لقاحات كوفيد-19 التي

يجب أن تخضع الختبارات مكثفة في التجارب السريرية للتحّقق

من أنها تفي بالمعايير المعترف بها دولًيا من حيث السالمة

والفعالية (19) قبل الحصول عىل موافقة منظمة الصحة العالمية

والوكاالت التنظيمية الوطنية الستخدامها في حاالت الطوارئ".  

 

لقاحات كوفيد-19 والسرطان:
 

ال توجد بيانات تشير إىل وجود صلة بين لقاحات كوفيد-19
والسرطان أو احتمال االصابة به مجّدًدا أو تقّدمه8. عالوة عىل ذلك،

يُنصح األفراد المصابون بالسرطان بالتطعيم الكامل ضد كوفيد-19. (9) 

تم إعطاء أكثر من 12 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 في جميع

أنحاء العالم منذ شهر كانون األول/ديسمبر 2020 (11) في حين أّن

عدد حاالت جدري القرود المؤكدة والمشتبه فيها ال يزال ضئيًال نسبًيا:

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 257 حالة مؤكدة و 120 حالة

مشتبه فيها لمرض جدري القرود منذ 26 أيار/مايو 2022، ولم يكن

أي منها في لبنان أو في أي مكان قريب من المنطقة. (12)  
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الوقائع 

يمكن أن تحدث عدوى جدري القرود إذا: كان الشخص قريًبا من

شخص مصاب (عىل سبيل المثال، مشاركة المناشف أو المالبس أو

الفراش؛ المصافحة أو العناق أو االنخراط في الجماع؛ التعرّض للسعال

والعطس) عن طريق لمس الجلد أو فراء الحيوانات المصابة (خصوًصا

القوارض مثل الجرذان أو الفئران أو السناجب) أو عن طريق أكل لحوم

حيوانات مصابة غير مطهّية جّيًدا. (13)

4

لقاحات كوفيد-19 والسرطان:
 

تسّبب تفشي حاالت جدري القرود مؤخرًا في أكثر من 23 دولة في

إثارة القلق بشكل مفهوم، وانتشرت الشائعات والخداع بشأن الروابط
المزعومة بين لقاحات كوفيد-19 وتفشي فيروس جدري القرود

بسرعة. ومع ذلك، ال يوجد دليل يشير إىل أّن جدري القرود هو

أحد اآلثار الجانبية للقاحات كوفيد-19. (10)

في أوائل عام 2022، ظهرت عىل وسائل التواصل االجتماعي

اقتباسات كاذبة منسوبة إىل عالم الفيروسات الفرنسي الراحل

لوك مونتانييه (Luc Montagnier) الذي اكتشف فيروس نقص

المناعة البشرية يقترح  فيها وجود صلة بين الجرعات المعزّزة

للقاحات كوفيد-19 وفيروس نقص المناعة البشرية. (14) هذه

االدعاءات خاطئة بشكل قاطع و"ال يوجد ارتباط بين لقاحات

كوفيد-19 وخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية". (15)

في األشهر الثالثة األوىل من عام 2020، تم إدخال ما يقارب 6000 شخص حول

العالم إىل المستشفى بسبب معلومات مضللّة حول فيروس كورونا وفًقا

ألبحاث حديثة. في خالل هذه الفترة، يقول الباحثون إّن 800 شخص عىل األقّل

ربما ماتوا بسبب معلومات خاطئة تتعلّق بـكوفيد-19. (23)  

تم إدخال ما يقارب
شخص حول العالم إىل المستشفى بسبب معلومات

مضللّة حول فيروس كورونا

6000 

https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-healthcare-professionals-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine#ingredients
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-moderna/information-for-healthcare-professionals-on-covid-19-vaccine-moderna
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca/information-for-uk-recipients-on-covid-19-vaccine-astrazeneca


إبالغ المجتمع عن لقاحات كوفيد-19 وآثارها الجانبية وعدم ارتباطها بأمراض أخرى. يمكن القيام بذلك من خالل الظهور عبر محطات التلفزيون

المحلّية ومنصات وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية وكذلك عبر وسائل اإلعالم الرئيسة كما فعل الراحل الدكتور روي

ناسناس في خالل األيام األوىل من انتشار كوفيد-19 في عام 2020. (24)   

طباعة كّتيبات غنية بالعناصر المرئية ونشر المالحظات الصوتية اإلرشادية ومشاركة مقاطع فيديو بسيطة مع التعليقات الصوتية عىل
تطبيقات المراسلة الفورية للوصول إىل األشخاص الذين ال يستطيعون القراءة أو ليس لديهم وجود عىل اإلنترنت.  

تنسيق جهود التوعية مع وزارة الصحة العامة، ال سيما عندما يتعلّق األمر بالترويج لتعميم الوزارة رقم 23 بشأن تحديد حاالت جدري القرود

بحيث يمكن اتخاذ التدابير المناسبة في حال االشتباه فيها أو اكتشافها. (25)

نشر المعلومات حول الخدمات المحلية المتاحة لألشخاص المصابين بالسرطان أو فيروس نقص المناعة البشرية حتى يتمكّنوا من الحصول

عىل المعلومات الدقيقة والرعاية الصحية:

 

 

 

 
لألشخاص المحتاجين ألدوية السرطان: 

من حملة "# نحنا_لبعض": لجميع مرضى السرطان الذين ال يستطيعون العثور عىل أدويتهم في لبنان أو ال يمكنهم تحّمل تكاليفها في حال

توافرها، يُرجى التواصل معنا عبر تطبيق واتساب عىل الرقم التالي: 76303335 لتأمين األدوية بسعر أقّل بكثير.  

 
لألشخاص الذين يحتاجون إىل خدمات متعلّقة بفيروس نقص المناعة البشرية أو اإليدز:

سواء كانوا بحاجة إىل دعم عاجل أو مساعدة و / أو استشارة ، يمكنهم االتصال بأي من المراكز هنا:  (26)
 

المراكز األرقام

Anwar Al Mahabba Association    جمعية انوار المحبة   01-391396 

Armenian Relief Cross (ARC) صليب اإلغاثة األرمنية       01-253793 

HELEM    حلم   01-748258 

Jeunesse Contre la Drogue (JCD)   شباب ضد المخدرات    

SKOUN    سكون   01-202714 

Soins Infirmiers et Développement Communautaire
SIDC))    جمعية العناية الصحّية  

01-482428 

Vivre positif    فيفر بوزيتيف  
01-480714   
71/062321 

L'Escale Drop-in Centre(DIC)  01-491705 

Marsa    مارسا   01-737647 

Proud Lebanon   براود ليبانون    76/608204 

Oui pour la vie  نعم للحياة   78/881331 

01.

لماذا ذلك مهّم؟ 

التوصيات 

هذه الشائعة المتوسطة الخطورة مهّمة بشكل خاص ألنه باإلضافة إىل تأجيج الترّدد بشأن أخذ اللّقاح، قد تتحّول العملّية من إلقاء اللّوم

عىل لقاحات كوفيد-19 إىل إلقاء اللّوم عىل بعض المجتمعات المهّمشة عن طريق الخطأ مّما يجعلها أكثر عرضة لعدم طلب المساعدة

في حال تفشي الفيروسات واألمراض. يمكن أن تؤدي مثل هذه الشائعات إىل توترات في التماسك االجتماعي باإلضافة إىل وصمة

العار تجاه بعض المجتمعات التي تعاني بالفعل من المزيد من العقبات في وصولها إىل الرعاية الصحية المناسبة مّما يؤدي بها إىل

تجّنب طلب الرعاية الصحية خوًفا من وصمة العار. 
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اللّقاحات – الموت

"اللقاح يسبب الموت واللقاح يعمل عقم"

"

تّم تداول هذه الشائعة بعيًدا عن االنترنت ورصدتها شريكتنا

منّظمة "EMA" الموجودة في منطقة البقاع والناشطة في

مخيمات الّالجئين السوريين غير الرسمية.

ماذا وراء هذه الشائعة؟
شائعة متوسطة الخطورة

عندما كانت لقاحات كوفيد-19 تخضع لتجارب سريرية في عام 2020، تم استبعاد

الحوامل كما هو معتاد مع العالجات أو اللّقاحات الجديدة. (27) 

 
عالوة عىل ذلك، أبلغت النساء عن تغيرات في الدورة الشهرية بعد تلقي لقاح

كوفيد-19 عبر وسائل التواصل االجتماعي والقنوات الرسمية لتوثيق آثار اللّقاح

السلبية. (28) قد يكون هذا قد ساهم في خوف النساء - والرجال أيًضا أو

المجتمعات ككّل - من تلّقي التطعيم بسبب القلق عىل صحتهم وصحتهم

اإلنجابية. 

 
سجّلت األبحاث الحديثة حول تأثير لقاحات كوفيد-19 عىل الخصوبة والدورة

الشهرية تبايًنا لمّدة يوَمين في الدورة الشهرية - ومع ذلك، لم تتم مالحظة أي

تأثيرات أخرى عىل صحة المرأة أو الصحة اإلنجابية وقدرات الحمل. (29)

 
وفًقا لليونيسف، تضاعف عدد النساء اللّواتي يتوّفين في لبنان من مضاعفات

الحمل ثالث مرات تقريًبا وسط أزمة اقتصادية طاحنة عمرها ثالث سنوات

وشهدت مغادرة األطباء والقابالت البالد، ال سيما بين مجتمعات الّالجئين

السوريين. (30) تظهر الدراسات الجديدة أّن النساء الحوامل المصابات بفيروس

كوفيد-19 معرّضات بشكل خاص للخطر ال سيما ذا كانت لديهّن عوارض أو

مصابات بأمراض مصاحبة. (31) قد يكون هذا سبًبا رئيًسا وراء ارتباط لقاحات

كوفيد-19 بالوفاة في ما يتعلّق بالخصوبة ولقاحات كوفيد-19.  
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في الواقع، هناك نسبة أعىل من السوريّين واألمهات السوريات

يموتون ليس بسبب اآلثار الجانبية للّقاح، لكنهم يواجهون عقبات

في مجال الرعاية الصحية تدفعهم بعيًدا عن السعي للحصول عليها

حتى وصلوا بالفعل إىل أوضاع صحية حرجة وخطيرة. 

اعتباًرا من 8 نيسان/أبريل 2022، قرّرت منظمة الصحة العالمية أّن لقاحات كوفيد-19 التالية تفي بمعايير السالمة والفعالية
المطلوبة: AstraZeneca / Oxford و Johnson and Johnson و Moderna  و Pfizer / BionTech و Sinopharm و

Sinovac و COVAXIN و Covovax و  Nuvaxovid  (37) يتوافر لقاحا Pfizer و Moderna حالًيا في لبنان من خالل مراكز
التطعيم التابعة لوزارة الصحة العامة (38) التي تضمن أنّها آمنة لالستخدام وفي غضون تواريخ انتهاء صالحّيتها. (39)

ّل هذا يمكن أن يكبح الرغبة في طلب الرعاية الطبية حتى تتدهور
صحتهم إىل درجة تهّدد حياتهم مّما يسمح لشائعات مثل تلك

المذكورة أعاله أن تترّسخ. تساهم العوامل المذكورة أعاله في

انتشار مثل هذه الشائعات بين المجتمعات السورية وتصديقها.

يَُعّد فيروس كورونا أكثر خطورة عىل النساء الحوامل (40) منه عىل النساء غير الحوامل، وأفضل طريقة لتقليل المخاطر
هي الحصول عىل التطعيم. 

 
 

اللّقاحات ال تسّبب العقم. ال يوجد حالًيا أي دليل عىل أّن أي

لقاحات، بما في ذلك لقاحات كوفيد-19، تسّبب مشاكل في الخصوبة

لدى النساء أو الرجال. (32)

 أظهرت األدلة الواقعية أّن لقاحات كوفيد-19 آمنة في حاالت الحمل
أو الرضاعة أو التخطيط للحمل، (33) ويمكن تلقي اللّقاح في أي

مرحلة من مراحل الحمل. 

تم ربط معّدالت وفيات األمهات المرتفعة بإصابات كوفيد-19، ال

سيما متغّير دلتا، كما انخفض عدد زيارة األمهات الحوامل طوال فترة

الحمل وبعده، وخصوًصا األمهات السوريات، للطبيب بسبب عدم

القدرة عىل تحّمل تكاليف الزيارات الطبية من حيث النقل والرسوم

المرتفعة. (34)

الوقائع 

وفًقا لمنظمة "أنيرا" غير الربحية، (35) كانت تدخّالت الصحة العامة
نادرة في جميع مخّيمات الّالجئين منذ بداية جائحة كوفيد-19 مّما

أّدى إىل ارتفاع عدد الوفيات بين الّالجئين السوريين والفلسطينيين

في لبنان حيث بلغ معّدل الوفيات أربعة أضعاف وثالثة أضعاف

المعّدل الوطني عىل التوالي. (36)

اللقاحات

ال
تسّبب العقم



تنظيم حلقات نقاش مع النساء لفهم مخاوفهّن بشكل أفضل حول التطعيم وثغرات المعلومات في الصحة اإلنجابية وصحة

األم. عند مناقشة الخصوبة واألمومة والجنس، ضعوا في االعتبار القيمة التي يوليها المجتمع لألمومة وكذلك المعايير

الجنسانية التي تحيط بها.   

تنظيم حمالت تطعيم تستهدف األمهات الحوامل أو اللّواتي يحاولن اإلنجاب أو األّمهات الجديدات. مناقشة سالمة اللّقاح

معهّن حتى يعرفن أكثر عن الخيارات المتاحة أمامهّن وفوائد التطعيم، خصوًصا في ضوء النقص المتزايد في الرعاية

المتخّصصة للحوامل. 

توفير مواد مطبوعة عن سالمة اللّقاحات مع الكثير من الرسومات لألمهات اللّواتي ال يستطعن قراءتها ونشرها في برامج
الزيارات المنزلية، وكذلك في مراكز الرعاية الصحية األولية التي تديرونها. ضعوا في االعتبار أيًضا التحدث إىل اللّجان

النسائية وعقد اجتماعات مع أشخاص مفاتيح من المجتمع النسائي للتمكّن من مشاركة المعلومات مع األقران. 

زيادة جهود توفير اللّقاحات خصوًصا بين المجتمعات المستضعفة التي تعيش بعيًدا عن المستشفيات ومراكز
الرعاية الصحية األولية ودعم حملة التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة العامة فضًال عن تغطية رسوم النقل والخدمات

للمجتمعات المستضعفة في تخطيط برامج الرعاية الصحية الخاصة بكم. 

مشاركة الموارد مثل ذلك الموجود أدناه مع المجتمعات التي تتوصلون معها لتزويد النساء الحوامل بالخيارات والمعلومات

في الوقت الفعلي في أثناء هذه األزمة: 

 

 

 

 

 

التوصيات 

لماذا ذلك مهّم؟ 
هذه الشائعة المتوسطة الخطورة مهّمة ألنها تؤجّج الترّدد بشأن أخذ اللّقاح، وهو أمر متفشي بالفعل في المجتمعات

المستضعفة. من المهم بشكل خاص حماية األمهات الحوامل واألمهات الجديدات حيث يواجهن مخاطر متزايدة عىل

صحتهّن مع ارتفاع معدل الوفيات. هذا ال يشكّل خطرا عىل األمهات فحسب، بل عىل أطفالهّن أيضا ويؤثّر في المجتمعات

بشكل عام. 

هذا أمر خطير ألّن الّالجئين السوريين في لبنان مّعرضون بشكل خاص لألمراض المزمنة حيث ال يستطيع الكثيرون الوصول

إىل الرعاية الصحية وقد ال يتمكّنون من تحّمل تكاليفها، وقد ال يعرف البعض حتى أنّهم مصابون بمرض مزمن في المقام

األول. (41)
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نظرًا لالنهيار االقتصادي الذي تواجهه البالد حالًيا والتكلفة المتزايدة للخدمات الصحية

باإلضافة إىل عدم إمكانية الوصول إىل وسائل النقل اآلمنة والميسورة التكلفة، يختار العديد

من األشخاص عدم طلب المساعدة الطبية حتى عند الحاجة إليها. لهذه األسباب، تم إنشاء

شبكة منّسقي القابالت لتسهيل اإلحاالت وتأمين الرعاية الصحية للنساء الحوامل
المعرّضات لمخاطر عالية والحوامل المصابات بـكوفيد- 19 عىل وجه الخصوص.   

إليكم أدناه التفاصيل للتواصل مع جهات التنسيق المعنّية بالقابالت بحسب كّل منطقة: 
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يقوم محلّلو بيانات Rooted In Trust ومديرو المعلومات ومراقبو وسائل التواصل اإلجتماعي بقياس

المخاطر بناًء عىل مجموعة من العوامل منها:

الصلة الثقافّية

التوقيت

المشاركة عبر اإلنترنت

مدى مصداقية شائعة ما واألهم من ذلك

التأثير السلبي المحتمل الذي قد تحدثه شائعة ما عىل صحّة المجتمعات المحلّّية أو مقّدمي
الخدمات ورفاههم وسالمتهم. 

 كيف يتّم تحديد المخاطر؟

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

 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 شديدة الخطورة
 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 قليلة الخطورة
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