
يهدف مشروع منبع الثقة في السودان إلى معالجة شائعات
كوفيد-19 والمعلومات المضللة من خالل جمع وتحليل الشائعات
الموجودة على وسائل التواصل اإلجتماعي السودانية. تستند هذه
النشرة إلى تحليل 408 منشور تم جمعها باللغة العربية بين 8 مايو و 8
يونيو 2022، من فيسبوك وتويتر. في هذا اإلصدار الخاص من النشرة
المجتمعية، سنرد على الشائعات حول كوفيد-19 وجدري القرود والتي
كانت منتشرة خالل الشهر الماضي. تهدف هذه النشرة إلى دعم
العاملين في المجال اإلنساني ومستجيبي الصحة العامة في معالجة
المفاهيم الخاطئة الشائعة والشائعات حول كوفيد-19 بين المجتمعات

المستضعفة واألشخاص المتضررين من النزاع والنزوح.

النشرة المجتمعية -
كوفيد-19 وجدري القرود
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"للذين يقولون إن المرض ظهر في افريقيا أوال لذلك وضعوا صورة افريقي هل عند التحدث عن

كورونا يضعون صورة رجل صيني؟" رجل -تويتر

يمكن لجدري القرود، مثل كوفيد-19، أن
يصيب أي شخص، بغض النظر عن العرق أو
الجنس أو الإثنية. على الرغم من اكتشاف
جدري القرود لأول مرة في جمهورية الكونغو
الديمقراطية في إفريقيا، فقد تم الإبالغ أيًضا
عن حاالت حول العالم، ومؤخراً في البلدان
الأوروبية. كان أول تفشي لمرض جدري القرود
خارج إفريقيا في الواليات المتحدة في عام
2003، حيث تم الإبالغ عن أكثر من 70 حالة

في ذلك الوقت. كما تم الإبالغ عن حاالت في
المملكة المتحدة في عام 2018، وسنغافورة

في عام 2019.

وفًقا لحسن بركية، الصحفي والمحلل
السوداني، فإن الوصمة المرتبطة بأمراض
معينة قد تنتشر على نطاق واسع، لأن وسائل
الإعالم غالًبا ما تشارك نفس الأخبار دون إجراء
بحث شامل ، خاصة بالنسبة لمرض مثل جدري
القرود وهو غير معروف على نطاق واسع.
يوضح بركية أن ربط جدري القرود بالأفارقة،
يذكرنا بالأشخاص الذين يربطون كوفيد-19
بالصينيين بسبب مكان اكتشاف هذه

الفيروسات لأول مرة.

في بيان يدين استخدام صور الأشخاص ذوي
البشرة السوداء في التقارير الإعالمية حول
جدري القرود في أوروبا وأمريكا الشمالي

أكدت رابطة الصحافة الأجنبية في إفريقيا: "ال
ينبغي أن يكون العرق او لون البشرة وجه
لهذا المرض". ويوضح بركية أن الصور المتداولة
حالًيا في وسائل الإعالم التي تصور أشخاًصا
ذوي بشرة سوداء مصابين بتقرحات جلدية، قد
تصم الأفارقة، وبالتالي تربط المرض بعرق أو

جنس معين.

أوضح بركية أن الوصمة تكون أسوأ بشكل
خاص بالنسبة للأفراد المصابين بمرض تظهر
عليه أعراض واضحة، مثل التقرحات الجلدية
للمصابين بجدري القرود. يمكن أن يكون لهذا
تأثير سلبي قوي على الفئات الموصومة، وقد
يشعر الناس بالوحدة والعزلة وحتى التخلي

عنهم بواسطة مجتمعاتهم.

لمعرفة المزيد حول مرض جدري القرود
وكيفية انتقاله، يرجى الرجوع إلى صحيفة
الحقائق الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
أيًضا، للمساعدة في مكافحة الوصمة داخل
مجتمعك، يرجى الرجوع إلى مقالة اليونيسف.
يمكنك أيًضا االعتماد على دليل إنترنيوز

لأخالقيات الصورة الصحفية للمساعدة في
إعالم الصحفيين المحليين في منطقتك.

الإشاعة

عالي الخطورة

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
https://twitter.com/FPA_Africa/status/1527990596044001282
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
https://www.unicef.org/sudan/ar/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%85-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%91
https://internews.org/resource/ethics-image-journalism/


"إذا أعلنوا عن إصابة بجدري القردة، أول سؤال سيشغلني هو: هل المصاب ممن تلقوا إبرة

كوفيد؟" امرأة -تويتر

ومع ذلك، هناك تفشي يحدث في العديد من
البلدان غير الموبوءة، مما يجعل جدري القرود
مرًضا جديًدا في هذه الأماكن ويؤدي ذلك إلى

تكهنات ومعلومات خاطئة.

يوضح الدكتور محسن أيًضا أن جدري القرود
ليس من الآثار الجانبية للقاحات كوفيد-19،

في الواقع، معدالت التطعيم ضد كوفيد-19
في البلدان التي يعتبر فيها جدري القرود

متوطًنا، منخفضة جًدا.

أيًضا، VERIFY، وهو موقع للتحقق من
الحقائق في الواليات المتحدة يتعامل مع
المعلومات الخاطئة، تحدث إلى الدكتورة
إلهام المسعودي، أخصائية المناعة
الفيروسية والأستاذة في كلية الطب بجامعة
كنتكي، والتي ذكرت أنه ال توجد صلة بين
لأنها فيروس جدري القرود ولقاحات كوفيد-19
تأتي من عائلتين مختلفتين تماًما من
الفيروسات. لذلك، ال يمكن للقاحات كوفيد-19
أن تسبب جدري القرود أو أي عدوى أخرى من

عائلة الجدري.

وفًقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية
منها، يتسبب فيروس جدري القرود في الإصابة
بمرض جدري القرود. ينتشر الفيروس من خالل
االتصال المباشر وجهًا لوجه، والمواد الملوثة،

والحيوانات التي قد يتواجد فيها الفيروس.

وفقا لرويترز، "جدري القرود هو مرض معد،
وليس من مرض تقرح المناعة الذاتية".

بالإضافة إلى ذلك، في رد بالبريد الإلكتروني
أرسله أحد ممثلي شركة فايزر إلى رويترز
للتعليق على شائعة مماثلة تربط جدري
القرود بلقاح كوفيد-19 من شركة فايزر ، ذكر:
"لقاح كوفيد-19 ال يحتوي على أي فيروس
حي وهو مركب تماًما". لذلك، ال يمكن للقاح

أن يصيبك بمرض جدري القرود.

وفًقا للدكتور محسن النعمة، المهتم
بالتثقيف الصحي وطبيب الطوارئ في
مستشفى الفيصل التخصصي، فإن جدري
القرود وكوفيد-19 هما فيروسان مختلفان
تماًما، كما وأن جدري القرود ال يعد فيروسًا

جديداً على عكس كوفيد-19.
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الإشاعة

عالي الخطورة

https://www.verifythis.com/article/news/verify/vaccines-verify/covid-19-vaccine-cant-give-you-monkeypox/536-f2791297-858a-4ed8-925c-958f85e7e4f5
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/about.html
https://www.reuters.com/article/factcheck-covid19-vaccines-monkeypox-idUSL2N2XI1P5


أوضح الدكتور محمد قرشي، طبيب الأمراض
الجلدية السوداني الذي يقوم بالرد أيًضا على
الشائعات المتعلقة بالصحة على وسائل
التواصل االجتماعي السودانية، أن هنالك
ساللتين من فيروس جدري القرود ؛ ساللة غرب
افريقيا وهي أقل شدة وتنتشر حاليا في كثير
من الدول االوروبية وساللة افريقيا الوسطى
وهي أكثر شدة. وأضاف د. قرشي أن الفيروس
ينتقل بعد ظهور أعراض المرض ومنها تضخم
الغدد الليمفاوية وألم بالجسم وحمى ثم
ظهور طفح جلدي يشبه جدري الماء (البرجم).

أوضح الدكتور محسن النعمة، المهتم
بالتثقيف الصحي وطبيب الطوارئ في
مستشفى الفيصل التخصصي، أنه على الرغم
من أن جدري القرود والبرجم (جدري الماء)
ينتميان إلى عائلة الفيروس نفسها، إال أنهما
مرضان مختلفان. جدري القرود مرض فيروسي
نادر حيواني المنشأ (إنتقل الفيروس لأول مرة
من الحيوانات إلى البشر). تم اكتشافه لأول
مرة في مختبر دنماركي في عام 1958. تم
التعرف على أول حالة بشرية في جمهورية
الكونغو الديمقراطية في عام 1970. أعراض
العدوى البشرية مماثلة لتلك التي لوحظت
في مرضى الجدري في الماضي، ولكنها أقل
حدة. يعتبر فيروس جدري القرود من الأمراض
المستوطنة في بعض أجزاء إفريقيا، بما في
ذلك بنين والكاميرون وجمهورية إفريقيا
الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية
والغابون وغانا (حيث تم تحديده في
الحيوانات فقط) وساحل العاج وليبيريا
ونيجيريا وجمهورية الكونغو، سيراليون

وجنوب السودان.

وفًقا لمايو كلينك، يمكن أن يصاب الأطفال
والرضع بطفح جلدي بسبب كوفيد-19. عند
البالغين، لوحظ أيًضا طفح جلدي يشبه جدري
الماء (البرجم) مع عدوى كوفيد-19 عادًة ما
يكون الطفح الجلدي بحد ذاته غير ُمعٍد، وغالًبا
ما يستمر لمدة 2 إلى 12 يوًما فقط. على
عكس كوفيد-19، ال ينتقل جدري القرود عن
طريق الهواء ولكنه يحتاج إلى مالمسة قريبة
لسوائل الشخص المصاب مثل اللعاب أو الدم
أو المالبس الحاملة للفيروس. يعتبر أيًضا أن

معدل انتقاله أبطأ بكثير من كوفيد-19.

يبدأ جدري القرود بالحمى والصداع وآالم
العضالت وتضخم الغدد الليمفاوية. وفًقا
لوزارة الصحة السودانية، يمكن للفيروس أن
يبقى في جسمك من 6 إلى 21 يوًما. على
الرغم من أن جدري القرود ال ينتقل عبر الهواء،
إال أن الإجراءات االحترازية الموضوعة
لكوفيد-19 يمكن أن تحميك من الفيروس،
مثل تطهير يديك، والأسطح والأشياء بانتظام،
وارتداء كمامة إذا كنت في مكان مزدحم مثل

وسائل النقل العام أو في السوق.

إذا ظهرت عليك أعراض جدري القرود، فيرجى
عزل نفسك والإبالغ عن إصابتك باالتصال بالخط

الساخن الخاص بالصحة والجائحة على 9090.
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“ياخوانا ياهو البرجم وحمتو كعبة شديد جاني السنه الفاتت وناس قالو الكرونا بتجي في شكل

برجم ربنا يحفظنا من كل شر” امرأة -فيسبوك

الإشاعة

منخفض الخطورة

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10160348368109747&id=681564746
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10160348368109747&id=681564746
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON385
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON385
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375495197944538&set=pb.100064521829868.-2207520000..&type=3
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"يا دكتورة.. قرينا كتير عن انو دا ح يكون الوباء الجديد بدل كورونا بعد

شهر ديسمبر القادم.. وانو ح يقضي على 30% من البشر خصوصا في

افريقيا.. وح تكون طرق العدوى اكتر من كدا.. ح توصل لدرجة انو

ممكن يتنقل عن طريق التنفس هل ياترى دا تمهيد من منظمة الصحة

العالمية لهذه االحداث؟" إمرأة - فيسبوك

يوضح الدكتور محمد قرشي،
طبيب الأمراض الجلدية
السوداني، أن جدري القرود ال
ينتقل جواً مثل كوفيد-19، وله
معدل انتقال أبطأ بكثير من
كوفيد-19. لذلك، من غير
المرجح أن يتحول جدري القرود
إلى جائحة عالمية، الن نسبة
االنتشار والعدوى أقل بكثير

من كوفيد-19.

تم اكتشاف جدري القرود لأول
مرة عند البشر في عام 1970
في جمهورية الكونغو
الديمقراطية. يعتبر الفيروس
متوطنَا في عدة أماكن في
أفريقيا حيث تظهر الحاالت من
وقت لآخر. حتى الآن، لم يبلغ
أي بلد يعتبر فيه الفيروس
متوطًنا عن معدل وفيات بنسبة
30٪ من سكانه أو بين المرضى

حيث نسبة الوفيات بسبب
الفيروس حوالي 3% إلى ٪6.
وبحسب وزارة الصحة، فإنه
حتى الآن ال توجد حاالت إصابة
بمرض جدري القرود في

السودان.

وفًقا للدكتور محسن النعمة،
المهتم بالتثقيف الصحي
فإن جدري وطبيب الطوارئ،
القرود مرض حيواني المصدر
(مصدره الحيوانات) يصيب

الحيوانات البرية كالقوارض
والقرود , وأحيانًا ينتشر من

الحيوانات الى الإنسان، وينتشر

من إنسان ال أخر بشكل أقل.

وذكر أيًضا أن جدري القرود

انتقاله أبطأ بكثير من فيروس

كوفيد-19. يكمن الإختالف

الرئيسي في إنتقال الفيروس،

ففيروس كوفيد-19 هو

فيروس محمول جواً في حين

أن جدري القرود ليس كذلك

ويتطلب مالمسة الجلد للجلد.

عالوة على ذلك، فإن تأثير

جدري القرود أقل بسبب معدل

إنتقاله الأبطأ.

يسلط دكتور محسن الضوء

على أن هنالك بعض الأشياء

التي يمكننا القيام بها لحماية

أنفسنا من الإصابة بفيروس

جدري القرود، بما في ذلك

إرتداء كمامة الوجه وغسل

أيدينا وتجنب الإتصال الوثيق

مع المرضى والحيوانات

والمواد الملوثة التي يمكن أن

تؤوي الفيروس مثل الفراش.

إذا كنت تشك في إصابتك

بجدري القرود، فيجب عليك عزل

نفسك على الفور والإتصال

بالخط الساخن لوزارة الصحة

على 9090.

الإشاعة

منخفض الخطورة

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10160348368109747&id=681564746
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
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"العالج هو طين البحر زي م كانت الكورونا عالجها زيت السمسم والكمون نعم ي سادة يظل

السودان االسم الأول ف اكتشاف عالج االمراض النادرة" رجل -فيسبوك

لحماية نفسك من جدري القرود، يمكنك اتباع

الإجراءات الوقائية، مثل تجنب مالمسة

الحيوانات المريضة أو الأشخاص المصابين أو

المواد التي يمكن أن يتواجد فيها الفيروس،

وارتداء الكمامة في المناطق المزدحمة.

على الرغم من أن الكمون وزيت السمسم

معروفان بإحتوائهما على قيمة غذائية وأنهما

عالجات بلدية شائعة في السودان، إال أنه ال

توجد دراسات تشير إلى أن زيت السمسم أو

الكمون يمكنهما عالج الإصابة بكوفيد-19.

يمكننا حماية أنفسنا من الفيروس باتباع

الإجراءات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة

السودانية والسعي للحصول على لقاح

كوفيد-19 في أقرب مركز صحي. للوصول إلى

القائمة المحدثة لمراكز التطعيم، يرجى

الرجوع إلى صفحة وزارة الصحة الإتحادية على

الفيسبوك.

يستخدم طين البحر على نطاق واسع في

السودان كعالج للبرجم، حيث يعتبر البعض أن

هذا النوع من الطين له خصائص مضادة

للإلتهابات. ومع ذلك، فإن طين البحر ليس

عالًجا للبرجم أو جدري القرود. ال يوجد عالج

حالًيا لجدري القرود و البرجم (جدري الماء) .

يخلط بعض الأشخاص على وسائل التواصل

االجتماعي بين البرجم وجدري القرود، في

حين أن الفيروسين يشتركان في أعراض

متشابهة، مثل الحمى وآالم الظهر وآالم

العضالت والصداع والقشعريرة ، ولم يتم

الإبالغ عن تورم الغدد الليمفاوية إال في

الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس جدري القرود.

أكثر قابلية لالنتقال من جدري يعد البرجم

القرود، حيث يتطلب جدري القرود االتصال

وجهًا لوجه لفترة طويلة أو لمس المواد

الملوثة بالفيروس.

الإشاعة

منخفض الخطورة

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=374797011347690&set=pb.100064521829868.-2207520000..&type=3
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html


مصادر

لمعرفة المزيد عن فيروس جدري القرود الرجاء زيارة:
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منظمة الصحة
العالمية

وزارة الصحة
السودانية

مراكز السيطرة
على االمراض

والوقاية منها

يهدف مشروع منبع الثقة إلى تعزيز نظام بيئي صحي 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 والأزمات الإنسانية الأخرى، مثل الأشخاص
ذوي االحتياجات الخاصه والنازحين. من خالل جمع تعليقات المجتمع ومشاركة أسئلة الناس
وشكاويهم وتعليقاتهم، جنًبا إلى جنب مع العاملين في المجال الإنساني ومستجيبي
الصحة العامة، يمكننا معالجة فجوات المعلومات وتنفيذ برامجنا وأنشطتنا بحيث تكون

ذات صلة وتستجيب الحتياجات المجتمعات.

حول مشروع منبع الثقة

MOMER@INTERNEWS.ORG ،مصطفى عمر، محلل بيانات

نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.
الرجاء التواصل:

 
 

الخط الساخن لجائحة كورونا لجميع انحاء السودان : 9090

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375963631231028&set=pb.100064521829868.-2207520000..&type=3
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html

