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منظمة الصحة العالمية
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وزارة الصحة السودانية
الخط الساخن لجميع
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وضع فيروس كورونا في السودان

يهدف هذا الجمع المنتظم لرؤى المجتمع إلى
معالجة األسئلة والمفاهيم الخاطئة والشائعة
حول كوفيد-19 الموجودة في جميع أنحاء
السودان. ويهدف إلى مساعدة المتطوعين
والموظفين الميدانيين على توفير معلومات
وموارد جديرة بالثقة للمساعدة في االستجابة
لمخاوف المجتمعات وتلبية إحتياجاتهم
للمعلومات حول جائحة كوفيد-19 واللقاحات.

 

فيروس كورونا حقيقي وهناك حاالت جديدة يتم تشخيصها طوال الوقت! 
: حافظ على التباعد الجسدي، أغسل يديك، قم بإرتداء كمامة وجه

ً
كن آمنا

ما هي الشائعات ؟ 
الشائعات هي قصص أو تقارير عن حقيقة غير مؤكدة أو مشكوك فيها تم

جمعها من مصادر مباشرة داخل المجتمع والتي يمكن أن تأخذ شكل
ا

ً
سؤال أو نقد أو تعليقات عامة حول موقف أو موضوع. يجب أن نالحظ أيض
أن الشائعات يمكن أن تكون خادعة ألنها قد تحتوي على بعض الحقيقة

الجوهرية فيها. 

يهدف مشروع منبع الثقة في
السودان الى معالجة الشائعات،
والمفاهيم والمعلومات المغلوطة
من خالل جمع وتحليل الشائعات
الموجودة على وسائل التواصل
االجتماعي السودانية. تستند هذه
النشرة على تحليل 408 منشور تم
جمعهم باللغة العربية في الفترة
ما بين 8 مايو الى 8 يونيو 2022،

من فيسبوك وتويتر.
 

 
 

صفحة وزارة الصحة
السودانية على الفيسبوك
https://www.facebook.com/

FMOH.SUDAN

تم جمع األسئلة والتعليقات والمفاهيم
الخاطئة حول كوفيد-19 من قبل محللي
إنترنيوز الذين قاموا بتحليل وتقييم
التعليقات التي تم جمعها من وسائل
التواصل االجتماعي السودانية. تم تقييم
ًالشائعات، والمفاهيم والمعلومات
 او ضررا

ً
الخاطئة على انها األكثر انتشارا

لالستجابة الصحية. استند االختيار على
مستوى المشاركة مع المنشور ونسبة

تأثيره المحتمل على المجتمع.
 

 من 21 يونيو 2022، إرتفع العدد
ً
إعتبارا

الرسمي الي 62,533 حالة إصابة مؤكدة
بكوفيد-19، وتم توزيع 9,710,092 جرعة

لقاح حتي تاريخ 5 يونيو 2022.
 

كيف نقوم بجمع الشائعات؟

LOWMEDIUMHIGH عاليمستوى خطورة الشائعة متوسط منخفض
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كوفيد-19 هو فيروس يصيب الجهاز التنفسي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة خاصة في
الفئات األكثر عرضة للمرض مثل الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن، وقد يؤدي إلى الوفاة.

يتم اإلبالغ عن حاالت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السودان. تم تسجيل العديد من
الوفيات في السودان ، حتى اآلن توفي 4,950 شخًصا بسبب كوفيد-19.  يتم اإلبالغ عن الحاالت

من جميع أنحاء السودان حيث يسافر الناس داخل البالد والتي يمكن أن تكون وسيلة فعالة لنقل
المرض إلى مناطق أخرى ، مثل إقليم دارفور.

 
نظًرا ألن كوفيد-19  هي جائحة عالمية ، فقد صرحت منظمة الصحة العالمية بأنه "ال أحد آمن حتى
ين ، ولهذا السبب يتم إعطاء األولوية لجميع المجتمعات في جميع أنحاء العالم

ً
يصبح الجميع آمن

ألخذ اللقاحات ، بما في ذلك األشخاص في دارفور. باإلضافة إلى ذلك ، أوضحت الدكتورة
السودانية منى عبد العزيز ، مديرة الصحة العامة في المملكة المتحدة ، أن وزارة الصحة السودانية
بالتعاون مع COVAX (وهي مبادرة عالمية تهدف إلى توفير الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد-19)  

هي المسؤولة عن سالمة اللقاحات. 
 

عالوة على ذلك ، توضح الدكتورة منى أن اللقاحات محفوظة في درجة الحرارة المناسبة لضمان
فعاليتها العالية عند وصولها إلى البالد. كما أوضحت الدكتورة داليا الطيب ، مديرة إدارة الرعاية

ا لدرجات الحرارة الموصى بها
ً
الصحية األولية في وزارة الصحة ، أن اللقاحات يتم تخزينها وفق

ا بتركيب مولدات
ً

والمعايير الدولية. لضمان استمرار فعالية اللقاحات ، قامت وزارة الصحة أيض
كهربائية تؤمن إمدادات الكهرباء بانتظام حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي ، بحيث تظل

اللقاحات آمنة وفعالة.
 

ا للدكتور محسن النعمة، مثقف الصحة السوداني، يتم اإلبالغ عن حاالت كوفيد-19 من
ً
وفق

ا. حتى اآلن، أبلغت وزارة الصحة عن أكثر من 62,500 حالة إصابة ب� كوفيد-19
ً

واليات دارفور أيض
في البالد. يؤكد الدكتور محسن أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يؤدي إلى دخول

المستشفى أو حتى الموت، ويوضح أنه يمكننا حماية أنفسنا وأحبائنا ومجتمعاتنا من خالل أخذ
لقاح كوفيد-19، والذي ثبت أنه يحمينا من اإلصابة الشديدة بالمرض عندما نصاب بالفيروس.

 
حياة كل السودانيين مهمة، بغض النظر عن مكان وجودك أو عرقك أو دينك. تم صنع اللقاحات

من أجل سالمتك وسالمة مجتمعك وللحفاظ على حياة من تحب.

يو 2022 يون

"تصلنا نفايات م نقدر نتعامل معاه ولقاح كورونا خير مثال" 
امرأة - فيسبوك

"شكلو مدته انتهت لو ماكدة ماكان طلعو من الخرطوم وجابو ، ليكم وخاصة دارفور" 
رجل - فيسبوك
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تم اإلبالغ عن أول حالة إصابة ب�كوفيد-19 في السودان في مارس 2020. منذ ذلك الحين، اعتباًرا
من 21 يونيو 2022، كان هناك 62,533 حالة مؤكدة من كوفيد-19 و4,950 حالة وفاة مرتبطة

ب�كوفيد-19. تم اإلبالغ عن هذه الحاالت من جميع واليات السودان البالغ عددها 18، بما في ذلك
واليات دارفور الخمس.

 
تعمل السيدة فيحاء محمد حامد في قسم الطوارئ بوزارة الصحة بالوالية في شمال دارفور، وقد

ذكرت ان: "هنالك أشخاص من جميع أنحاء العالم، ومن جميع أنحاء دارفور والسودان تلقوا
تطعيًما ضد فيروس كورونا". وأوضحت أن األشخاص المتأثرين غالبًا بالنزاع والنزوح في شمال دارفور
يعتقدون أن كوفيد-19 هي خدعة، وتقول إنه من األفضل العمل مع أعضاء موثوق بهم في هذه

ا لتلبية احتياجات الناس من
ً

المجتمعات لتصحيح شائعات كوفيد-19 واللقاحات، ولكن أيض
المعلومات.

 
ال تزال اللقاحات هي خط الدفاع األول في السودان ضد الفيروس، جنبًا إلى جنب مع اإلجراءات

االحترازية التي يمكننا االعتماد عليها لحماية أنفسنا ومجتمعاتنا من اإلصابة. اعتباًرا من 5 يونيو
2022، تم إعطاء ما مجموعه 11,854,673,610 جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم. في السودان،

تم تقديم ما مجموعه 9,710,092 جرعة لقاح حتى اآلن، وبحلول نهاية عام 2022 تهدف وزارة
الصحة إلى تلقيح 70٪ من السكان.

 
تعلمنا اللقاحات كيفية محاربة الفيروسات وااللتهابات، فهي تسمح لنا بتطوير أجسام مضادة

تقوي مناعتنا. لقد اثبتت لقاحات كوفيد-19 فعاليتها في الحد من األمراض الشديدة والوفيات
المرتبطة ب�الفيروس.

 
عندما يتم حقنك باللقاح، يعطي اللقاح تعليمات ألنظمتنا المناعية حول كيفية محاربة الفيروس

من خالل السماح له بتطوير أجسام مضادة تعمل كنظام دفاع لدينا ضد عدوى كوفيد-19.
 

يو 2022 يون

"من مفروض الناس تعمل حسابهم مافي حاجه اسمها كرونا في دارفور 
دي كلو أدوية تجارب في المساكين"

 رجل - فيسبوك 
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ال توجد دراسات تشير إلى أن لقاح فايزر، أو أي لقاح آخر معتمد لكوفيد-19، يمكن أن يتسبب
ا للسيدة سارة الملك أحمد، مديرة تعزيز الصحة بوزارة الصحة االتحادية، فإن

ً
في الوفاة. وفق

ا في جميع المراكز الصحية
ً
لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة للغاية، ويتم تقديمها مجان

المعتمدة في جميع أنحاء السودان. توضح السيدة سارة أنه ال ينبغي الخلط بين لقاحات
كوفيد-19 المختلفة، حيث أن جميع اللقاحات المتاحة آمنة ومصرح بها من قبل منظمة الصحة

،ASTRAZENECA العالمية. حاليًا، يقدم السودان أربعة لقاحات لفيروس كوفيد-19،استرازينيكا
.SINOPHARM وسينوفارم ،PFIZER وفايزر  ،JOHNSON & JOHNSON وجونسون اند جونسون

 

على الرغم من أن لقاحات كوفيد-19 ال تمنعنا من اإلصابة بالمرض، إال أنها تقلل بشكل كبير من
فرص اإلعياء الشديد بسبب كوفيد-19 أو دخول المستشفى او الوفاة. لذلك، إذا تم تطعيمك

وتعرضت للفيروس، فمن المحتمل أن تكون األعراض أو المضاعفات طفيفة.
 

شاركت الدكتورة نجوى يحيى، المديرة السابق إلدارة تعزيز الصحة وخبيرة التوعية الصحية بوزارة
الصحة االتحادية، خالل مقابلة مع راديو الرابعة أف أم 94، أن الوسيلة الوحيدة المتاحة للشعب

السوداني لحماية أنفسهم من كوفيد-19 هي من خالل التطعيم وممارسة اإلجراءات الوقائية
ا أنه للقضاء على الفيروس في مجتمعاتنا،

ً
التي تحددها وزارة الصحة. وتوضح الدكتورة نجوى أيض

نحتاج إلى الوصول إلى نسبة عالية من التحصين، عن طريق تطعيم 70٪ من السكان. وشددت
ا على أهمية أخذ الجرعة الثانية للقاحات ذات الجرعتين، وأخذ الجرعة المعززة عندما يحين

ً
أيض

موعدها.
 

ا بشأن ظهور آثار جانبية خطيرة، فيمكنك العودة
ً
إذا كنت قد تناولت اللقاح بالفعل وكنت قلق

 والتحدث مع الطاقم الصحي حول قلقك ومخاوفك
ً
إلى المركز الصحي حيث أخذت اللقاح أوال

ا االتصال بالخط الساخن للجائحة على 9090 والتحدث مع
ً

وطلب بعض التوضيحات. يمكنك أيض
أخصائي الصحة العامة.

يو 2022 يون

"مشيت اخدت جرعة لقاح(فايزر) بتاع كورونا جرعتين واستلمت الكرت في واحد قال لي ح
��وحلف لي بالله اي زول اخد الجرعات حيموت بعد 3 سنة، م عارف الزول دا تموت بعد 3 سنة 

جاب الكالم دا من وين؟ يعني انا باقي لي سنتين و 4شهور واموت؟ بالله عليكم افيدونا
الموضوع دا عمل لي قلق وحماني النوم وبقيت قاعد في المسجد علي طول"

 رجل - فيسبوك
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ال يزال كوفيد-19 جائحة عالمية، ويتم تسجيل حاالت جديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك
في المملكة العربية السعودية. أبلغت المملكة العربية السعودية حتى اآلن عن 786,069 حالة

إصابة ب� كوفيد-19، و9,189 حالة وفاة مرتبطة ب�كوفيد-19. مع استعداد المزيد من الحجاج
لموسم الحج المقبل، تم وضع تدابير صحية ومتطلبات التطعيم لضمان أن يتمكن الناس من العبادة

وأداء مناسك الحج في مكان آمن.
 

هذا العام، تستقبل المملكة العربية السعودية الحجاج األجانب ألول مرة منذ جائحة كوفيد-19،
حيث من المتوقع أن يشارك مليون شخص في مناسك الحج. على مدار العامين الماضيين، اقتصر

أداء فريضة الحج على السكان المحليين.
 

تطالب وزارة الحج والعمرة السعودية جميع الحجاج القادمين من السودان بما يلي:
- يتعين على جميع الحجاج تلقي لقاحات كوفيد-19، وشهادات التطعيم مطلوبة

- يرتدي الحجاج كماماتهم ويمارسون التباعد الجسدي أثناء أداء العمرة والحج
 

صرحت وزارة الصحة السعودية بوضوح أن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19، والبالغين
الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاًما لن ُيسمح لهم بأداء فريضة الحج هذا العام. عالوة على ذلك، أصدر

الدكتور قسم الله عبد الغفار، رئيس قسم الفتوى بمجمع الفقه اإلسالمي في السودان، فتوى
تنص على أنه "ال يجوز للشخص المصاب بفيروس كوفيد-19 والجذام أن يشارك في فريضة الحج،

حيث يمكن أن ينقل العدوى إلى اآلخرين."
 

كما أوصى المجلس األعلى للحج والعمرة في السودان جميع الحجاج باتباع اإلجراءات االحترازية
لتالفي اإلصابة بفيروس كوفيد-19 وغيره من األمراض المعدية، وذلك بارتداء كمامة تغطي فمك
وأنفك، وغسل يديك بالماء والصابون بانتظام، وتجنب االزدحام قدر اإلمكان، والتباعد الجسدي،

واستكمال لقاحات كوفيد-19 المطلوبة.
 

لمزيد من المعلومات حول لقاحات كوفيد-19 المعتمدة للحج، يرجى زيارة موقع وزارة الصحة
السعودية والرجوع إلى دليل صحة الحاج والمعتمر.

 

يو 2022 يون

"كرونا انتهت االن نحن في عصر جدري الفرود بالش استهبال....لو مشيت السعودية في عمرة
رمضان ٣ الف شخص من دول مختلفة يتحركون بالكمامات وال مسافات ستعلم ان كرونا انتهت

من العالم..."
امرأة -فيسبوك
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 حول
ً
الشائعات األكثر انتشارا

كوفيد-19 واللقاحات

كوفيد-19 متوطن سالمة اللقاح كوفيد-19 خدعة أجندة سياسية أجندة اللقاح
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مواضيع الشائعات
أهم 5 مواضيع للشائعات بناًء على تحليل 408 شائعة تم جمعها 

باللغة العربية في الفترة ما بين 8 مايو الى 8 يونيو 2022
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تحليل المشاعر بناًء على 408 منشوًرا تم جمعها 
باللغة العربية بين 8 مايو و 8 يونيو 2022

 

تحليل للمشاعر التي تعسكها  الشائعات
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تقسيم الشائعات على
أساس الجنس بناًء
على تحليل 408

شائعة تم جمعها ما
بين 8 مايو الى 8 يونيو

2022
 

تقسيم الشائعات على
اساس المنصة بناًء على
تحليل 408 منشور تم
جمعها ما بين 8 مايو

الى 8 يونيو 2022

شائعات كوفيد-19 واللقاح
على وسائل التواصل االجتماعي

 
 

تفصيل الشائعات على 
حسب الجنس
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