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متوطنة خدعة كوفيد-19 سالمة اللقاحات أجندة سياسية  تأثيرات ثانوية
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الشائعات المتوطنة هي تلك التي تشير إلى أن كوفيد-19  لم يعد مصدر قلق ، بل أصبح
متوطنًا. تسلط الشائعات التي تندرج تحت موضوع التأثيرات الثانوية الضوء على آثار كوفيد-19

على المجتمعات والدول، مثل التعليم والتوظيف واالقتصاد.

تعليقات المجتمع على كوفيد-19  واللقاحات
تقرير الوضع اإلنساني - أبريل 2022

نهدف إلى معالجة المعلومات الخاطئة واإلشاعات
حول الجائجة واللقاحات ، إلشراك ودعم الجهات
الفاعلة اإلنسانية والصحية العامة واإلعالمية في
االستجابة الحتياجات المجتمعات المستضعفة من

معلومات بخصوص جائحة كوفيد-19

منصات التواصلمشروع منبع الثقة في السودان
االجتماعي

أهم مواضيع اإلشاعات

يختار بعض مستخدمي وسائل
التواصل االجتماعي (اخرى)
عدم مشاركة النوع علي

وسائل التواصل اإلجتماعي 

توزيع اإلشاعات حسب
النوع

على الرغم من انخفاض  عدد الشائعات عالية
الخطورة، إال أنها تتطلب استجابتنا السريعة، ألنها

قد تسبب ضررًا  كبيرًا ألفراد المجتمع.

درجة الخطورة 

في أبريل 2022، جمعت إنترنيوز إشاعات ومفاهيم خاطئة ومخاوف
المجتمع على فيسبوك و تويتر حول جائحة كوفيد-19 واللقاحات في
السودان. يواصل األشخاص على وسائل التواصل االجتماعي التساؤل عن
سالمة لقاحات كوفيد-19. أحد المنشورات المقلقة تحدث عن أطباء
في مجمع الحكمة الطبي رفضوا التطعيم. قد يؤثر هذا المنشور على
تصورات المجتمع عن اللقاحات وقرارهم بشأن أخذ اللقاحات، خاصة
وأن العاملين في مجال الرعاية الصحية يعتبرون مصادر موثوقة
للمعلومات داخل مجتمعاتهم. ذكر منشور آخر على فيسبوك بأن
المزيد من األشخاص يموتون من الجوع أكثر من كوفيد-19. يعكس
هذا المنشور بعض اإلحباط الذي يشعر به الناس تجاه ارتفاع أسعار

المواد الغذائية والتضخم اإلقتصادي في السودان.

أخرى

إنتشار اإلشاعات عبر منصات
التواصل االجتماعي
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STEP 02 STEP 04

يهدف مشروع  منبع الثقة (Rooted in Trust) إلى تعزيز النظام البيئي  للمعلومات، من خالل
تبديد الشائعات والمعلومات الخاطئة حول كوفيد-19 واللقاحات من خالل جمع وتحليل
تعليقات المجتمع الموجودة على وسائل التواصل االجتماعي. نهدف إلى تلبية احتياجات
المعلومات للمجتمعات المستضعفة المتأثرة بالنزاع المسلح واألزمات اإلنسانية األخرى، مثل
األشخاص ذوي اإلعاقة والنازحين. من خالل جمع تعليقات المجتمع ومشاركة أسئلة الناس
وشكاويهم وتعليقاتهم، جنبًا إلى جنب مع العاملين في المجال اإلنساني ومستجيبي الصحة
العامة، يمكننا معالجة فجوات المعلومات وتنفيذ برامجنا وأنشطتنا بحيث تكون ذات صلة

وتستجيب الحتياجات المجتمعات.

(ROOTED IN TRUST) حول منبع الثقة

نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم. يرجى التواصل مع: ميادة مهدي،
mibrahim@internews.org ،مسؤول إدارة المعلومات

بينما شارك الرجال المزيد من منشورات اإلشاعات على وسائل التواصل االجتماعي في أبريل
2022، كان كل من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 35 عاًما يمثلون

معظم الشائعات التي تمت مشاركتها عند مقارنتها بالفئات العمرية األخرى.

رجل امرأة
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 مشاركة الشائعات بواسطة مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي
  موزعة حسب العمر والنوع
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مالحظات وتعليقات من المجتمع إشاعة
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نوع منصات التواصل اإلجتماعي نوع بيانات وسائل التواصل اإلجتماعي

تعليقات المجتمع على كوفيد-19 واللقاحات
تقرير الوضع اإلنساني - أبريل 2022

تمكن محللو البيانات في "إنترنيوز" من
الوصول إلى منشورات الشائعات في

مجموعات وحسابات خاصة.

تتكون تعليقات المجتمع التي تم جمعها في
أبريل، في الغالب من إشاعات ومنشورات أخرى
، مثل التصورات والمخاوف التي تعكس آمال

الناس ومخاوفهم أثناء الجائحة.

تم اختيار الشائعات من خالل تحليل درجة الخطورة الذي يحدد المعلومات
الخاطئة ذات المخاطر األعلى واألثر المحتمل على األشخاص المعرضين للخطر ،
Rooted in) وهم المجتمعات المستهدفة من مشروع منيع الثقة في السودان
Trust) . شائعات أخرى إنتشرت خالل شهر أبريل، تشمل تأثير لقاحات
كوفيد-19 على الخصوبة والقدرة الجنسية، إنتهاء الجائحة مع الحرب
الروسية األوكرانية وموسم الصيف، وتوطن مرض كوفيد-19، وأن الفيروس
قد عاد مرة أخري مع االشخاص الذين يعانون من أعراض اإلنفلونزا. كما
اشتكى أحد أفراد المجتمع من أن اللقاحات مركزية في الخرطوم ولم يتم

توزيعها بشكل عادل لتصل إلى الواليات األخرى.
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