
يهدف مشروع منبع الثقة في السودان الى معالجة الشائعات والمعلومات

المغلوطة والتصورات المتعلقة بكوفيد-19 من خالل جمع وتحليل

الشائعات الموجودة على وسائل التواصل االجتماعي السودانية وعبر

تستند هذه النشرة مجموعات االستماع مع المجتمعات المتأثرة من النزاعات.

على تحليل 727 شائعة تم جمعهم باللغة العربية والأنقسنة والزغاوة

بين 18 يوليو الى 9 أغسطس 2022، من فيسبوك والفور في الفترة ما

وتويتر ومن خالل مجموعات االستماع مع المجتمعات المتضررة من النزاع

والنزوح في والية القضارف، كسال، البحر الأحمر، وسط دارفور، شرق دارفور،

شمال دارفور، جنوب دارفور، غرب دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان.

النشرة المجتمعية في السودان
 

أغسطس - 2022 إنترنيوز - يوميات كورونا 6#

مجموعة استماع في شرق دارفور
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الشائعات الأكثر انتشاراً حول كوفيد-19

واللقاحات

التوزيع الموضوعي لـ727 شائعة تم جمعهم باللغة العربية
والإنجليزية والأنقسنة والزغاوة والفور في الفترة ما بين 18 يوليو
الى 9 أغسطس 2022، من فيسبوك وتويتر، ومن خالل مجموعات
االستماع مع المجتمعات المتضررة من النزاع والنزوح في والية
القضارف، كسال، البحر الأحمر، وسط دارفور، شرق دارفور، شمال دارفور،

جنوب دارفور، غرب دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان.

من الشائعات حول كوفيد-19 واللقاحات تم
مشاركتها من الرجال في وسائل التواصل

االجتماعي ومن مجموعات االستماع
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تحليل للمشاعر التي تم التعبير عنها في 727 إشاعة جمعت باللغة العربية والإنجليزية
والأنقسنة والزغاوة والفور في الفترة ما بين 18 يوليو الى 9 أغسطس 2022. وجدت
إنترنيوز أن 36% من بيانات الشائعات عبرت عن مشاعر الالمباالة. كان هذا سائًدا بين
الشائعات التي قللت من أهمية الجائحة قائلة إن كوفيد-19 يشبه الأنفلونزا تماًما.

وأعرب آخرون عن مخاوفهم من الآثار الجانبية المحتملة للقاح.

تحليل للمشاعر التي تعكسها الشائعات حول
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تصنيف مستوى الخطورة بناًء على تحليل 727 شائعة تم جمعها
باللغات العربية والإنجليزية والأنقسنة والزغاوة والفور بين 18 يوليو

و 9 أغسطس 2022.

شائعات كوفيد-19 واللقاحات على
أساس مستوى الخطورة
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تفصيل لـ260 شائعة تم جمعها خالل جلسات االستماع الجماعية التي عقدت في مخيمات
النازحين والالجئين باللغات العربية والأنقسنة والزغاوة والفور بين 18 يوليو و 9 أغسطس
2022. وجدت إنترنيوز أن 11٪ من بيانات الشائعات تم جمعها من معسكر دارتي للنازحين في

مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور.

شائعات كوفيد-19 واللقاحات بناء على
معسكرات النازحين والالجئين

اعتبارًا من 26 أغسطس 2022، ارتفعت معدالت الإصابة

في السودان إلى 63,173 حالة مؤكدة و 4,961 بكوفيد-19

حالة وفاة.
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“ولد حلتنا طبيب قال كورونا ما دخلت السودان زي باقي البالد، النه درجة الحرارة عالية وانه

السودانيين ما بيخافوا كورونا”

رجل - العمر: 26-35 - النيل االزرق - معسكر العزازة

“كرونا مافي هو لكن دا كالم سياسي بس وكان قاعد زاتو ما بجينا هنا النو انحنا افارقة

ومناطقنا حارة وانتو تقولو هو ما بعيش في مكان ساخن”

رجل - العمر: 19-25 - غرب دارفور - معسكر أردمتة

SARS-CoV- الأفارقة أصيبوا بفيروس
2". تم الإبالغ عن العديد من حاالت

كوفيد-19 في البلدان الأفريقية، مثل
مالي وإثيوبيا وجنوب السودان. في
السودان، اعتبارًا من 26 أغسطس
2022، كان هناك 63,173 حالة مؤكدة

من كوفيد-19 مع 4,961 حالة وفاة.

تنص منظمة الصحة العالمية على أنه ال
يزال بإمكانك الإصابة بـكوفيد-19 حتى
لو تعرضت لأشعة الشمس، حيث يمكن
للفيروس أن ينتشر في المناخ الحار أو
البارد أو الرطب. أفضل طريقة لحماية
نفسك هي ارتداء كمامة أو غطاء
للوجه، وممارسة التباعد الجسدي،

وغسل يديك بالماء والصابون.

يتم الإبالغ عن حاالت كوفيد-19 بشكل
يومي في جميع أنحاء العالم، بما في

ذلك في البلدان التي يمكن أن ترتفع
فيها درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية،
مثل المملكة العربية السعودية وقطر
والبحرين. أبلغت جميع هذه البلدان عن
حاالت كوفيد-19 على مدار العام، بما
في ذلك خالل فصلي الشتاء والصيف.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه البلدان

بتطعيم سكانها بلقاح كوفيد-19.

ال توجد دراسات تشير إلى أن الأشخاص
ذوي البشرة الداكنة أو السودانيين
محصنون ضد فيروس كوفيد-19. في
الواقع، تذكر منظمة الصحة العالمية

في إفريقيا أن "ما يصل إلى 65٪ من
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“التدخين بعالج الكرونا أكتر من اللقاح لأنو بقتل الفيروس”
رجل - العمر: 19-25 - غرب دارفور - مورني

بفيروس، مما يعني أن الرئتين متضررتان
بالفعل اذا كنت مدخنا. تضيف الدكتورة
منى عبد العزيز أيًضا أن التدخين أثناء

الإصابة بـكوفيد-19 يمكن أن يؤدي إلى
تفاقم حالتك ويمكن أن يؤدي إلى

جعل كوفيد-19 مميت.

بشكل عام، التدخين مضر جًدا بصحتنا،
وهو مرتبط بالعديد من الأمراض، مثل

السرطان وأمراض القلب، والسكتة
الدماغية، وأمراض الرئة، والسكري.
يمكن أن يؤثر أيًضا على جهاز المناعة
ويضعفه، مما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة
بأعراض خطيرة عند الإصابة بفيروس مثل

كوفيد-19.

كوفيد-19 هو مرض تنفسي مما يعني
أنه يؤثر على الرئتين وفي بعض
الحاالت يصعب على المريض التنفس
بشكل طبيعي. يمكن أن يزيد التدخين
من شدة المرض إذا أصبت بالفيروس.

وفًقا لـ BMJ، مزود المعرفة العالمي
للرعاية الصحية، "من المرجح جًدا أن
يؤدي التدخين إلى تفاقم شدة
كوفيد-19 ومخاطر الوفاة المرتبطة

به".

تقول الدكتورة السودانية منى عبد
العزيز،، مديرة الصحة العامة في
المملكة المتحدة، إن التدخين ضار

بالرئتين، خاصة عندما يصاب الشخص

متوسط
الخطورة
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“عدم زيارة المريض أو أهل المتوفي مدى الحياة حتي ال ينتقل لنا المرض”

رجل - العمر: 36-45 - كسال - كسال

يجب أال نتخلى عن أفراد المجتمع الذين
أصيبوا بفيروس كوفيد-19 أو أولئك
الذين فقدوا أحباءهم بسبب الفيروس.
خالل أوقات الحزن والمرض، نحن في
أمس الحاجة إلى دعم مجتمعنا. يمكننا
دعم أصدقائنا وعائالتنا وجيراننا من خالل
االتصال بالهاتف لالطمئنان عليهم أو
القيام بزيارتهم بمجرد تعافيهم من
الفيروس وأصبحوا غير معدين. إذا اتبعنا
ما تقوله هذه الإشاعة، فإننا سنلحق
الأذى بأفراد مجتمعنا، ونروج لوصمهم
وهم في أضعف حاالتهم. يمكن أن

تؤدي الوصمة إلى إخفاء الأشخاص
لعدوى كوفيد-19 وتأخير الرعاية في
المستشفى عندما يكونون في أمس
الحاجة إليها بسبب الخوف من أن يصبحوا

معزولين أو يتخلى عنهم مجتمعهم.

يمكنك حماية نفسك والمجتمع من

كوفيد-19، باتباع الإجراءات الوقائية
التي وضعتها وزارة الصحة، مثل ارتداء
كمامة أو غطاء الوجه في الأماكن
العامة أو المزدحمة، وممارسة التباعد
االجتماعي، وغسل يديك بالماء
والصابون. لمعرفة المزيد حول كيفية
محاربة الوصمة الناجمة عن مرض
كوفيد-19، يرجى زيارة: صفحة الويب
الخاصة باليونيسف حول منع ومعالجة

الوصمة المجتمعية في مجتمعنا.

كوفيد-19 هو مرض تنفسي يسببه
فيروس SARS-CoV-2. ينتشر الفيروس
من خالل الهواء عندما يقوم الشخص

بالعطس، أو السعال، أو المصاب
الكالم، أو التنفس. أيًضا في بعض
الحاالت، يمكن أن ينتشر كوفيد-19 عند

لمس الأسطح الملوثة بالفيروس.

من المهم مالحظة أن الفيروس ال
يمكن أن ينتقل إال من شخص مصاب. إذا
كان شخص ما على اتصال وثيق بشخص
مصاب بـكوفيد-19، فيمكنه الفحص
في حالة ظهور أي من أعراض
كوفيد-19. إذا كانت نتيجة الفحص
للشخص سلبية، فهذا يعني أنه ربما لم
يكن مصاًبا بفيروس كوفيد-19 ومن غير

المرجح أن ينقل المرض. إذا كانت نتيجة
فحص الشخص سلبية، فهذا يعني أن
فيروس كوفيد-19 ليس في جسمه
مما يعني أنه ال يمكن لهذا الشخص
نقل المرض لأنه ليس مصاًبا به. إذا كانت
نتيجة الفحص إيجابية، فهذا يعني أنه
مصاب بالفيروس، وعادة ما يبقى في
الجسم من أسبوع إلى أسبوعين إذا
كانت االصابة خفيفة. لم يعد معظم
الأشخاص المصابين بـكوفيد-19
معديين بعد 10 أيام من ظهور الأعراض

إذا كانت إصابتهم خفيفة.

الإشاعة 3#

منخفض
الخطورة

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://twitter.com/internews
https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/videos/1141744726591222
https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/videos/1141744726591222
https://www.unicef.org/sudan/covid-19-stigma-how-prevent-and-address-social-stigma-your-community
https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/videos/1141744726591222
https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/videos/1141744726591222
https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/videos/1141744726591222
https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/videos/1141744726591222
https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/videos/1141744726591222
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/videos/1141744726591222


www.internews.org covid-19@internews.org @Internews_COVID facebook.com/InternewsCovid19

08

…. كرونا مرض رجال ما بمسك نسوان” “ما شفنا لينا مره ماتت بالكرونا، كلهم رجال

رجل - العمر: 19-25 - القضارف - قلع النحل

”فيروس كرونا ال يصيب المسلمين“

رجل - العمر: 26-35 - غرب درافور - معسكر درتي

كوفيد-19 وتوفي 4,961 شخًصا بسبب
فيروس كورونا، بما في ذلك الرجال

والنساء.

كوفيد-19 هو مرض تنفسي يسببه
فيروس Sars-CoV-2 يمكن أن يأتي
إليك عندما يعطس شخص مصاب أو
يتنفس أو يغني أو يتحدث بالقرب منك.
يمكن أن يصيب كوفيد-19 الرجال

والنساء، صغارًا وكبارًا، من جميع الأديان
والأجناس والأعراق.

كوفيد-19 ال يميز. تم الإبالغ عن حاالت
من أشخاص من جميع الأعراق والأجناس
والأديان. اعتبارًا من 17 أغسطس 2022،
أبلغت الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل
المملكة العربية السعودية وقطر عن
أكثر من مليون حالة كوفيد-19 بشكل
جماعي. عالوة على ذلك، أبلغت الدول
في جميع أنحاء العالم عن إصابات
ووفيات كوفيد-19 بين الرجال والنساء
على حد سواء. حتى الآن في السودان،
أصيب أكثر من 63,000 شخص بفيروس

منخفض
الخطورة
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“ماء الدخن يعالج كورونا”

رجل - العمر: 26-35 - شرق دارفور - معسكر شق تبلدي

“غلي صفق شجر النيم وشربه يحمي من الكورونا”

إمرأة - العمر: 46-60 - وسط دارفور - معسكر خمسة دقيقة

”شاي مسيخ وقاية من فيروس الكورونا“

فتاة - العمر: 11-14 - وسط دارفور - معسكر خمسة دقيقة

”مافى كرونا والحاصل التهابات عادية والوقاية منها باالدوية البلدية قرض وكركدى“

رجل - العمر: 46-60 - جنوب كردفان - أبو كرشولة

نظًرا لأن كوفيد-19 ال يزال مرض جديد، فمن
الطبيعي أن يعتمد الناس على العالجات
العشبية التي تم استخدامها عبر الأجيال،
للمساعدة في تخفيف أعراض كوفيد-19.
الجدير بالذكر أن استخدام العالجات العشبية
بطريقة غير رشيدة أو بطريقة مكثفة يمكن
أن تؤدي إلى بعض النتائج غير المرغوب فيها،
مثل "ردود الفعل السامة" و "الحساسية".
على سبيل المثال، على الرغم من انه يتم
استخدام القرض على نطاق واسع في
السودان وقد ثبت أن له بعض الفوائد، إال أن
شربه مباشرة يمكن أن يكون خطيًرا على
الجسم. عالوة على ذلك، ال يوجد دليل على
أن القرض يمكن أن يعالج أو يمنع عدوى

كوفيد-19.

حتى الآن، ال توجد عالجات معتمدة عالمًيا
لـكوفيد-19 في السودان. اتباع الإجراءات
الوقائية التي وضعتها منظمة الصحة
العالمية ووزارة الصحة، مثل الحفاظ على
مسافة جسدية ال تقل عن متر واحد، وارتداء
كمامة أو غطاء للوجه، وغسل يديك بالماء
والصابون (إن وجد) ، إلى جانب أخذ لقاح
كوفيد-19 هو الطريقة الأكثر فعالية لحماية

أنفسنا ومجتمعاتنا من الإصابة.

العالجات العشبية هي احد انواع العالجات
المنتشرة التي يسهل الوصول اليها في
السودان ويتم تناقلها عبر الأجيال للمساعدة
في تخفيف بعض الأمراض الشائعة، مثل
نزالت البرد والإنفلونزا والمالريا. على الرغم
من أن الكركديه والقرض والدخن وصفق
النيم والشاي لهم فوائد صحية — على
سبيل المثال يمكن أن يقلل النيم والقرض
من مستويات السكر في الدم، والشاي

يساعد في خفض الكوليسترول، وقد يساعد
الكركدي في خفض ضغط الدم، والدخن
مصدر جيد للبروتين— ال يوجد دليل علمي
على الإطالق يشير إلى أن أًيا من هذه
العالجات المنزلية يمكن أن يساعد في منع

أو عالج كوفيد-19.

يعتمد 90 في المائة من السكان في
السودان على الطب التقليدي النباتي لعالج
الأمراض المختلفة، حيث إن الوصول إلى
المستشفيات والأدوية الطبية محدود، خاصة
للنازحين والمجتمعات الرحل وذوي الدخل
العالج المنخفض. الطب التقليدي هو
المفضل من قبل الكثيرين بسبب سهولة
الوصول إليه، وتكاليفه المعقولة،
والعالجات الموثوقة والمجربة في جميع

أنحاء السودان.
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الإشاعة 5#

منخفض
الخطورة

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5628527/#ref3
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public#:~:text=Avoid%20crowds%20and%20close%20contact,when%20you%20cough%20or%20sneeze.
https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/videos/997923831083367
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8087850/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33672963/#:~:text=Healthy%20Human%20Subjects-,Acacia%20Gum%20Is%20Well%20Tolerated%20While%20Increasing%20Satiety%20and%20Lowering,Nutrients.
https://www.pennmedicine.org/updates/blogs/health-and-wellness/2019/december/health-benefits-of-tea#:~:text=Numerous%20studies%20have%20shown%20that,lasting%20impact%20on%20your%20wellness.
https://health.clevelandclinic.org/benefits-of-hibiscus/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3593772/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24876635/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24876635/
http://c/Users/momer/Downloads/Statement-Herbal-Remedies-Medicines.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5628527/#ref3
http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://twitter.com/internews


المصادر
لمعرفة المزيد عن كوفيد-19 واللقاحات

WWW.EMRO.WHO.INT/AR

منظمة الصحة

العالمية

WWW.FACEBOOK.COM/F

MOH.SUDAN

صفحة وزارة الصحة

السودانية على

الفيسبوك
SHO - SUDAN HEALTH

OBSERVATORY | HOME

مرصد السودان الصحي
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momer@internews.org ،مصطفى عمر، محلل بيانات

نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.

الرجاء التواصل:

الخط الساخن لكوفيد-19 - يخدم جميع أنحاء السودان:9090

يتم جمع الأسئلة والتعليقات والمفاهيم الخاطئة حول كوفيد-19 من قبل محللي
إنترنيوز، الذين قاموا بتجميع وتقييم التعليقات والمنشورات التي تم جمعها من
وسائل التواصل االجتماعي السودانية ومجموعات االستماع مع المجتمعات المتضررة
من النزاعات والنزوح. تم تقييم الشائعات، والمفاهيم والمعلومات الخاطئة على انها
الأكثر انتشاراً او ضرراً لالستجابة الصحية. استند إختيار الشائعات على مستوى

مشاركتها ونسبة تأثيرها المحتملة على المجتمع.

كيف يتم جمع الشائعات؟

www.internews.org covid-19@internews.org @Internews_COVID facebook.com/InternewsCovid19

الشائعات هي قصص أو تقارير عن حقيقة غير مؤكدة أو مشكوك فيها تم جمعها من
مصادر مباشرة داخل المجتمع والتي يمكن أن تأخذ شكل سؤال أو نقد أو تعليقات
عامة حول موقف أو موضوع. يجب أن نالحظ أن الشائعات يمكن أن تكون خادعة لأنها

قد تحتوي على بعض الحقيقة الجوهرية.

ما هي الشائعات؟

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://twitter.com/internews

