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بينما يعتمد الكثير من الناس عىل الوتس آب والفيسبوك  للحصول
ً النتشار الشائعات ً مصدرا عىل إجابات ألسئلتهم، تعتبر هذه المنصات أيضا

شاب سوري في بيروت: أحاول التواصل مع
منظمة األمم المتحدة كل عشرة أيام. كان ردهم:
"نعم، سوف نرسل الشكوى الخاصة بك". إنهم
.يقولون الكالم نفسه منذ حوالي خمس سنوات

1

قمنا بالتحدث مع أشخاص سوريين حول المشاكل
التي يواجهونها في كيفية تلقي المعلومات

لقد وجدنا أن الناس تعتمد عىل منصتي الفيسبوك والوتساب بكثرة في تلقي المعلومات ويعود هذا
لسبب أن مصادر المعلومات األخرى لديها الكثير من الفجوات وال تقوم بهذا الدور بالشكل الصحيح.
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 الكورونا هو فيروس ُمطّور في مختبر في
 الصين 

اللّقاح سوف يقتل عدًدا أكبر من
 

الناس مقارنًة بالفيروس 

الكورونا يؤثر عىل الناس في ألماكن الباردة--
الناس في أوروبا و الواليات المتحدة

78 18

19

كانت الردود عىل
الشكل التالي:

خدمات منظمة األمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية
 

الصحة وفيروس كوفيد-19 
اإلجراءات اإلدارية والقانونية 
األخبار والتحقق من الوقائع 
إعادة التوطين 
**من خالل استبيانات عبر الوتساب 

إذاً، كيف نستطيع المساعدة؟ 
ً إنتقل للصفحة التالية لمعرفة معلومات أكثر حول اللقاح وكيفية لطفا

التحقق من الشائعات حوله وحول مواضيع ثانية.

مقابالت فردية

نقاشات جماعية

استبيانات عبر الوتساب 

شائعات تم جمعها من بعض صفحات وسائل التواصل االجتماعي
التي يقودها الجئين في لبنان 

ليش في شائعات كثيرة حول الكورونا؟

بعض الشائعات التي نشرت عىل هذه المنصات:

تعالوا معنا لنخبركم نتائج بحث مع الالجئين السوريين وبيئة تلقي المعلومات في لبنان 
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امتالك الحقائق ال يكفي في بعض األحيان. يشير بحثنا إىل أن الشائعات ستستمر في االنتشار في لبنان بحلول عام 2021.
وإليك بعض النصائح حول كيفية التعرف عىل الشائعات وتنبيه عائلتك وأصدقائك حولها:

تحديد مصدر األخبار. 
تحقق مما إذا كانت مصادر األخبار األخرى تقدم تقارير عن نفس القصة.

 تحقق مما إذا كانت منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة قد أكدت المعلومات.
قارن المعلومات المقدمة عبر مصادر مختلفة للتأكد من أن القصة تستند إىل حقائق علمية .

ال تعتمد فقط عىل مجموعات فيسبوك او حسابات تويتر أو مجموعات واتس اب للحصول عىل األخبار عىل كوفيد-19. 
 تأكد من أي أخبار تسمعها عىل وسائل التواصل االجتماعي من قبل مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية.

تذكر  أنه يمكن التالعب بمقاطع الفيديو والصور.
تحقق من تاريخ وأصل القصة للتأكد من أن المعلومات ال تزال صالحة وحديثة.

 

- اآلثار الجانبية األكثر شيوعاً للقاح فايزر(Pfizer) هي:
 

األلم في موقع الحقن والتعب والصداع وآالم العضالت والقشعريرة وآالم المفاصل والحمى 
 

وقد تستمر هذه األعراض عادة بضعة أيام.
 بعد أي تطعيم، يمكن أن تتسبب عملية بناء المناعة ضد المرض في ظهور أعراض مثل 
 الحمى، لذا يجب النظر إىل األعراض الخفيفة عىل أنها طبيعية وعالمة عىل أن الجسم يبني 
 

 المناعة. 
هناك احتمال ضئيل أن يتسبب اللقاح في حدوث رد فعل تحسسي شديد، والذي قد يحدث 
 

 بعد بضع دقائق إىل ساعة واحدة بعد تناول الجرعة.
تكون ردود الفعل التحسسية أكثر احتماًال لألشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية 
 

 المرتبطة بالتطعيمات.
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هل يوجد
 أثار جانبية؟ 

لقاح الكورونا في لبنان. ما الذي يجب أن أعرفه؟
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لقد شاهدت مقاطع
فيديو ألشخاص لديهم

آثار جانبية
شديدة تسّبب بها

اللقاح..

لكن الحكومة
اللبنانية لن تعطي
اللقاح  للسوريين.

شدد المدير اإلقليمي لدائرة المشرق في
البنك الدولي ساروج كومار جاه، عىل أن
اللقاح سيشمل الجميع، لبنانيين وغير

لبنانيين. وسيعين البنك الدولي مراقبين
مستقلين عىل جميع األراضي اللبنانية

لمراقبة عملية توزيع اللقاح بشكل عادل.
وفي حال وجود أي خرق وعدم التزام من
الحكومة اللبنانية سيحتفظ البنك الدولي

بحق التصعيد الذي يمكن أن يصل إىل حد
وقف التمويل. إذاً اللقاح لن يخضع لمبدأ

الجنسية وصفة المقيم عىل األراضي
اللبنانية.

أين يمكنني التسجيل للحصول عىل اللقاح؟ الموقع التالي:
   

  HTTPS://BIT.LY/2NLS2LE

عىل اخط الساخن: 1214  
رقم واتساب: 70056182

 

مازال لديك أسئلة؟ نعم هذا أمر طبيعي.
 

يمكنك االتصال بالخط الساخن الخاص باللقاح (1214) لمعرفة
المزيد من المعلومات حول اللقاح، ومتى يمكنك تلقيه، وكيف

تتم العملية. تكلفة مكالمات الخط الساخن تعادل تكلفة
المكالمات العادية في لبنان الجزء الثاني

تقوم هذه اللقاحات بإيصال أجزاء من الحمض النووي للجسم
الذي يقوم بدوره بمكافحتها، مما يتسبب في بعض اآلثار

الجانبية. ووفقاً لبيانات نُشرت من قبل نظام اإلبالغ عن اآلثار
الجانبية للقاح كوفيد 19 في الواليات المتحدة، فإن حوالي

372 من كل مليون جرعة من لقاحاي فايزر ومودرنا تؤدي إىل
تفاعل غير خطير. هذا الرقم أقل من المعدل المشار إليه في
التجارب السريرية، والذي يشير إىل أن 80٪ عىل األقل من

األشخاص الذين سيتلقون اللقاح سيعانون من ألم في موضع
الحقن. أبلغ المزيد من األشخاص عن آثار جانبية بعد الجرعة

الثانية من اللقاح أكثر من األوىل.
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الجزء األول 
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ليش في شائعات كثيرة حول الكورونا؟
الصفحة الثانية 
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مقابالت واستطالعات أجريت مع سوريين في
لبنان من تشرين األول 2020 حتى شباط 2021،
وتم جمع بعض الشائعات حول فيروس كورونا
(كوفيد -19) المنتشرة عىل وسائل التواصل

االجتماعي خالل هذه الفترة.

اقرأ وثيقة األسئلة الشائعة حول اللقاح في لبنان والنشرات
األخرى عن طريق مسح رمز االستجابة السريعة:
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**

من أين أتينا بهذه المعلومات؟ 

المصادر:

Rooted in Trust هي استجابة إنسانية عالمية
ومحلية من منظمة إنترنيوز Internews تهدف إىل

مكافحة انتشار الشائعات والمعلومات المضللة حول
كوفيد -19 في لبنان.

تقوم إنترنيوز وشريكتها منظمة مهارات بجمع
الشائعات عبر وسائل التواصل االجتماعي اللبنانية
في محاولة لمكافحة المعلومات الخاطئة وتزويد

المجتمعات بمعلومات دقيقة.

http://bit.ly/2M540Be :أو من خالل الرابط التالي

**عن لقاح فايزر :

 https://www.nature.com/articles/d41586-021-00290-x

الشائعات هي معلومات لم يتم التحقق منها تأتي من مصدر مباشر داخل المجتمع ويمكن أن تأخذ شكل سؤال أو
نقد أو تعليق عام حول موقف أو موضوع.

ما هي الشائعة؟

منظمة الصحة العالمية
 

 

01-612970 | 01-612971

01-612972

ألي مسألة تتعلق COVID-19 بما في
ذلك األعراض وخدمات الدعم

وزارة الصحة العامة
(MOPH)

 

1787

 

الصليب األحمر اللبناني
 
 

140  
الخدمات COVID-19 والمساعدة

الطبية.

أي مسألة تتعلق COVID-19 بما
في ذلك الحصول عىل

الخدمات واالختبار وخيارات الحجر
الصحي واللقاح.

هذا الخط الساخن ليس
مجانياً في الوقت الحالي.

 UNICEF
 

70-582964
لعبوات الوقاية والسيطرة عىل
العدوى (األقنعة والمطهرات) 

 

 NEXTCARE
 

01-504020
لحاالت الطوارئ الطبية في

PCR-المستشفيات بمذلك إختبار ال
الذي تغطيه مفوضية األمم 

خدمات أخرى 

ليش في شائعات كثيرة حول الكورونا؟
الصفحة الثالثة 
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