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Since mid-January 2021, there has been a
reduction on reported COVID-19 cases in

Sudan. As of 31 January 2021, the official
number rose to 27,202 confirmed COVID-

19 cases, compared to 26,279 cases on 3
January 2021. Most cases identified have
been in the capital Khartoum and Al-Gezira

State.

اعتبارًا من 15 فبراير 2021، ارتفع
العدد الرسمي إلى 30،006 حالة

إصابة مؤكدة ب� كوفيد-19، مقارنة ب�
28،097 حالة في 15 يناير 2021.

وكانت معظم الحاالت التي تم
 تحديدها في العاصمة الخرطوم

ووالية الجزيرة.

وضع كوفيد 19 في السودان
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الشائعات األكثر انتشارا

تحليل 308 شائعة تم جمعها باللغة العربية بين 18 ديسمبر 2020 و 12 يناير 2021
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في هذه النسخة السادسة من النشرة االنسانية تم جمع األسئلة
والتعليقات والمفاهيم الخاطئة حول كوفيد-19 من قبل محللي
Internews وشركائنا المحليين Andariya، و Y-Peer. تستند هذه
النشرة السادسة إلى تحليل 308 مشاركة تم جمعها باللغة العربية
Twitterو Facebook في الفترة ما بين  13 الى 26 يناير 2021، من
وWhatsApp وInstagram وأنشطة االستماع المباشرة مع أفراد
المجتمع في واليات كسال والخرطوم وغرب دارفور وجنوب دارفور
والنيل األزرق وجنوب كردفان. تم اختيار الشائعات التي تمت
مناقشتها من خالل تحليل المخاطر اللتي تبرز المعلومات المضللة
ذات المخاطر األعلى واألثر المحتمل على األشخاص المعرضين للخطر،
.Rooted in Trust Sudan وهم المجتمعات المستهدفة من مشروع
نركز هذا األسبوع على نقص الرعاية الصحية، وتزوير نتيجة سلبية،
والعالجات المنزلية كعالج ل� كوفيد-19، وال يمكن للمسلمين اإلصابة

بعدوى كوفيد-19.
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لماذا هذه االشاعة مهمة؟ الحقائق؟

يجب على الشركاء في المجال اإلنساني ومسؤولي الصحة العامة إجراء جلسات توعية مع اإلشارة إلى
القيمة الغذائية والتاريخية للعالجات العشبية الشعبية، مع التأكيد على ممارسة التدابير الوقائية

الموصى بها باعتبارها أفضل حماية ضد عدوى كوفيد-19.  

معظم حاالت عدوى فيروس كوفيد-19 خفيفة، ويعتمد الكثير من الناس على عالجات نباتية غير ضارة
- مثل شاي الليمون والنعناع - التي تم تناقلها عبر أجدادهم أو ينصح بها أحباؤهم، مؤمنين في
قيمتها العاطفية وقدرتها على تخفيف األعراض. يجب أن يركز العاملون في مجال الصحة المجتمعية
والمتطوعون على تقديم إرشادات أساسية حول إدارة عدوى كوفيد-19 الخفيفة والمتوسطة في

المنزل، مع التأكيد على التدابير الوقائية الموصى بها.

 يجب على الشركاء العمل مع وسائل اإلعالم المحلية لتوضيح أنه على الرغم من أن بعض العالجات
الطبيعية قد تساعد في تخفيف أعراض كوفيد-19 الخفيفة، فإن هذه العالجات المنزلية ليست عالًجا
ا أكثر خطورة ل�كوفيد-19، فيجب عليهم البحث على الفور على

ً
للفيروس، وإذا أظهر األشخاص أعراض

الرعاية الطبية. قد يرغب الشركاء في إحالة الصحفيين إلى دليل Internews  لكوفيد-19 حول
 كوفيد-19 واألدوية التقليدية.

 

 

على الرغم من أن الشاي والليمون مفيدان لصحتنا،
فال يوجد دليل على أن أيًا منهما يمكن أن يساعد
في عالج فقدان الرائحة أو عالج عدوى كوفيد-19.
معظم األعشاب واألطعمة النباتية مفيدة ألجسامنا
وهي مصادر كبيرة للفيتامينات والعناصر الغذائية
األساسية. ومع ذلك، ال يوجد دليل على أن العالجات
العشبية يمكن أن تعالج أو تمنع مرض كوفيد-19.

في الواقع، ال يوجد عالج للفيروس. 
 

يعتمد العديد من األشخاص على العالجات العشبية،
وغيرها من العالجات المتاحة بسهولة في المنزل،
معتقدين أنهم يستطيعون منع أو عالج عدوى
كوفيد-19. في المناطق التي تعاني من نقص
الموارد واالجزاء من البالد المتضررة من سنوات من
النزاع، يمثل الوصول إلى الرعاية الصحية تحديًا دائًما.
العالجات العشبية والعالجات المنزلية المتاحة
بسهولة ليست في متناول هذه المجتمعات وحسب،
بل بأسعار معقولة وفي بعض أجزاء البالد هي الخيار

الوحيد القابل للتطبيق.

الوصايا؟

"بخار اليمون دا برجع حاسة الشم
انا سمعت كدا غايتو"

أنثى -الدمازين
 

"سمعت  انو عالج الكرونا الشاي
بالملح"

 ذكر -الدمازين

في أوقات األزمات، مثل جائحة كوفيد-19، يعتمد
الناس على الطعام واألعشاب التي تجلب الشعور
بالراحة واألمل، مثل العالجات المنزلية. يعد الشاي
ا من

ً
والليمون وعصير التبلدي والتمر الهندي بعض

العالجات المنزلية القليلة المتاحة بسهولة والتي
جربها الناس لعالج عدوى كوفيد-19. 

 
وتشمل بعض العالجات العشبية، مثل بخور األكاسيا
(القرض)، الذي توارثته األجيال في السودان، كعالج
مجرب وموثوق ضد نزالت البرد أو األنفلونزا. مع تزايد
انعدام الثقة في النظام الصحي ومرافق اختبار
كوفيد-19، يعتمد الكثيرون على المشورة الطبية
من اآلخرين، بما في ذلك العائلة واألصدقاء، وكذلك
غير المتخصصين على وسائل التواصل االجتماعي.
هناك مجموعات على Facebook يشارك فيها
األشخاص أفضل ما لديهم من العالجات العشبية

والمنزلية معتقدين أنها تعالج عدوى كوفيد-19.

يوميات كورونا #يوميات كورونا 66#
الشائعة االولي
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Recommendations لماذا هذه االشاعة مهمة؟

تم اإلبالغ عن خسائر في األرواح بسبب رفض أو تأخير الرعاية الطبية العاجلة في جميع أنحاء السودان،
حيث تأتي معظم حاالت الشكاوي من العاصمة الخرطوم، حيث ينتشر الوصول إلى اإلنترنت. مع النظام
الصحي المثقل باألعباء ونقص الموارد إلى جانب الهجرة المستمر للعاملين في مجال الرعاية الصحية في
البالد إلى أجزاء أخرى من العالم، تتفاقم االستجابة الصحية بسبب الوضع االقتصادي الصعب في البالد.
على الرغم من الجهود الخيرية المحلية، والمبادرات الصحية التي يقودها المغتربين السودانيين، فإن

الحاجة إلى إصالح النظام الصحي في البالد ال تزال كبيرة.
 

 كما أعرب عمال الرعاية الصحية عن قلقهم من اإلصابة بعدوى كوفيد-19 في العمل. تستمر العديد من
المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية األخرى في العمل دون توفير معدات الحماية الشخصية المناسبة
(PPE) لموظفيها. بدون الحماية الكافية للعاملين في الرعاية الصحية والتدريب على ممارسات الحماية،

سيظل حرمان الناس من الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة مصدر قلق للصحة العامة.

"والدي كان عندو كوفيد من شهر...ومن
يومين حالتو انتكست اليقدر على الحركة وشبه
غيبوبة ما واعي وديناه وعملنا كل الفحوصات
ظهر فشل كلوي حاد متأثر من الكورنا السابقة
وعمل نتيجة CT scan جديدة وقالو انو سلبية
ICU اتعافى من الكورونا واالن محتاج
مستعجل.. المشكلة ال مركز عزل عايز يقبلو
ألنو اعتبره متعافي من الكورونا وال في
PCR مستشفى عايزه تقبلو ومصرين على فحص
سلبي عشان يقبلوه وطبعا نتيجتو بتاخد وقت
وهو حالة مستعجلة لي ICU...نسال الله القادر
PCRعلى رعايته وشفاءه لحدي ما نعمل ال

وتطلع نتيجته.."
أنثى -فيسبوك

أصبحت التقارير عن إغالق المستشفيات أبوابها أمام
المصابين بأمراض خطيرة ظاهرة شائعة في السودان
أثناء الوباء. تم اإلبالغ باستمرار عن الشكاوى حول
الحرمان من الرعاية الصحية، وال سيما الرعاية المنقذة
للحياة ألولئك الذين يعانون من أعراض حادة بسبب
عدوى كوفيد-19، أو غيرها من الحاالت الصحية
الخطيرة في مساحة وسائل التواصل االجتماعي
السودانية وتم مشاركتها في المحادثات اليومية بين
العائالت واألصدقاء. ال يزال تأثير هذا التأخير أو الحرمان
من الرعاية الطبية العاجلة غير معروف، ومع ذلك،
فإن التقارير على األرض وعلى وسائل التواصل
االجتماعي مثيرةللقلق، حيث يموت عدد ال يحصى
من األشخاص بسبب رفض أو تأخير اإلجراءات الطبية

في الوقت المناسب.

باألخذ في االعتبار السكان المتضررين (AAP)، يجب على الشركاء دعم استجابة الصحة العامة من خالل
إنشاء آليات للتواصل ومشاركة اآلراء حيث يمكن لمرضى كوفيد-19 وأولئك الذين يسعون للحصول على

الرعاية مشاركة وجهات نظرهم ومخاوفهم بشأن الخدمات الصحية المقدمة بأمان.

يجب على الشركاء دعم مستجيبي الصحة العامة في توفير معلومات وافية لمديري المستشفيات
والعاملين في مجال الرعاية الصحية حول كيفية حماية أنفسهم وفرقهم بشكل كاف من اإلصابة

بعدوى كوفيد-19.

يجب على الشركاء تقديم الدعم لكل من مرضى كوفيد-19 والعاملين في مجال الرعاية الصحية من
خالل التواصل المفتوح حول اآلثار النفسية واالجتماعية للوباء ومن خالل نشر رسائل الصحة النفسية

الرئيسية والدعم. 

يجب على الشركاء والمستجيبين للصحة العامة مناقشة التحديات التي تواجههم بوضوح في االستجابة
لكوفيد-19 واإلجراءات المقصودة لمعالجة هذه التحديات. 

يجب على السلطات الصحية مشاركة التحديثات العامة حول مرافق اختبار PCR المتاحة ومراكز العزل في
جميع أنحاء البالد والتأكد من االتصال المركزي بين جميع مقدمي الخدمات.

 

 

 

 

يوميات كورونا #يوميات كورونا 66#
الشائعة الثانية

الحقائق؟

الوصايا؟

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://twitter.com/internews
https://www.who.int/hrh/migration/A-MigrationPolicy_Sudan.pdf?ua=1
https://www.forbes.com/sites/christinero/2020/06/25/why-health-workers-in-sudan-have-been-leaving-their-posts-amid-covid-19/
https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/access-to-assistive-technology-medical-devices/medical-devices/ppe/ppe-covid


قد يكون لمثل هذه األعمال االحتيالية عواقب وخيمة قد تزيد من تعقيد الوضع الصحي في البالد.
يزيد المسافر المصاب بعدوى كوفيد-19 من خطر انتشار الفيروس لآلخرين، مما قد يؤدي إلى نتائج
قاتلة لكبار السن واألشخاص المصابين بأمراض مزمنة. قد يؤدي تزوير نتيجة سلبية للسفر دوليًا إلى
زيادة خطر انتشار الفيروس إلى مجتمعات أخرى. تزيد هذه األنواع من األعمال من عدم ثقة الجمهور
في مرافق اختبار كوفيد-19 وتثني اآلخرين عن البحث عن اختبار PCR عند ظهور األعراض. بالنسبة
إلى المشككين، تعمل على زيادة انتشار شائعة ان كوفيد-19 خدعة، مما يؤدي إلى التخلي عن
التدابير الصحية الوقائية، مثل ارتداء قناع (كمامة) في األماكن العامة أو الحفاظ على مسافة مترين

من اآلخرين. 

ا حاالت ألشخاص سافروا من السودان بعد تلقي نتيجة سلبية ل� PCR ولكن ثبتت
ً

كانت هناك أيض
إصابتهم ب� كوفيد-19 في وجهتهم. قد يكون هذا قد ساعد بعض األشخاص في التشكيك في
موثوقية مرافق اختبار كوفيد-19 في البالد. على الرغم من أن اختبارات كوفيد-19 دقيقة للغاية، إال
ا لمركز السيطرة على األمراض

ً
أنه في بعض األحيان يمكن أن تحدث نتيجة سلبية خاطئة. وفق

والوقاية منها، إذا كانت لديك أعراض كوفيد-19 وكانت نتيجة االختبار سلبية، فمن المحتمل أنك لم
تكن مصابًا وقت االختبار.
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الوصايا؟
يجب على الشركاء في المجال اإلنساني
تعزيز استجابة كوفيد-19 من خالل تشجيع
أنشطة المشاركة المجتمعية لفهم آراء
الناس حول اختبار كوفيد-19 بشكل أفضل
واالستجابة لألسئلة والمخاوف المتعلقة

باالختبار.

يجب على الشركاء والمستجيبين في مجال
الصحة العامة النشر للجمهور وتحديث
مرافق اختبار PCR المسجلة في جميع أنحاء
البالد بانتظام، مع التأكيد على أهمية اختبار

كوفيد-19 لحماية أنفسنا ومجتمعاتنا.

يجب أن ينشر المستجيبون للصحة العامة
رسائل واضحة حول اإلرشادات الخاصة باختبار

كوفيد-19، مثل االختبار الموثوق واآلمن.

 

 

الحقائق؟
هناك تقارير متزايدة من جميع أنحاء العالم عن
المسافرين الذين يشترون نتيجة كوفيد-19
سلبية، حيث أدخلت العديد من شركات الطيران
سياسات تقيد السفر فقط ألولئك الذين
يحملون شهادات PCR سلبية. يجب اتباع
اإلجراءات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة
ومنظمة الصحة العالمية، ألنها تقلل من خطر
انتشار الفيروس ألشخاص آخرين، مما قد يكون
له نتائج مميتة لكبار السن وذوي األمراض
المزمنة. داخل مجتمعاتنا، يتمثل دورنا في
المساعدة في تقليل مخاطر انتشار الفيروس إلى
المجتمعات األخرى من خالل نبذ مثل هذه
األفعال، وممارسة وتعزيز التدابير الصحية التي

يمكن أن تساعد في حماية عائالتنا وأحبائنا.

لماذا هذه االشاعة مهمة؟

الشائعة الثالثة
"ناس..... لو نتيجتك طلعت ايجابيه ممكن
تدفع ليهن ويطلعوها ليك سلبيه وتخارج

من البلد دي"
 أنثى -فيسبوك

يوميات كورونا #يوميات كورونا 66#
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يجب أن يعمل الشركاء مع القادة
الدينيين، مثل أئمة المساجد المحلية
وشيوخ الطرق الصوفية لنقل معلومات
موثوقة وقائمة على الحقائق حول
كوفيد-19، واالقتراض من النصوص الدينية

لتعزيز رسائل الصحة العامة الخاصة بهم.

يجب على مسؤولي الصحة العامة زيادة
جهود التوعية من خالل االنخراط عن كثب
مع الزعماء الدينيين في جميع أنحاء
البالد، حيث تشير مالحظات المجتمع إلى
أن هذه اآلراء شائعة بشكل خاص بين
المجتمعات الضعيفة وفي البيئات

منخفضة الدخل.

يجب على الشركاء والمستجيبين للصحة
العامة العمل مع الزعماء الدينيين
والمجتمعات الدينية لخلق مساحات آمنة
وصحية، حيث يمكن للناس مواصلة العبادة
كالصالة والذكر، مع ممارسة التدابير
الوقائية الموصى بها وضمان التهوية

المناسبة.

  

  

 

األشخاص الذين يستشهدون بالحصانة من
عدوى كوفيد-19 بسبب خلفيتهم الدينية أو
طقوس التطهير الديني ليس شائًعا في
السودان فحسب، بل في أجزاء أخرى من
ا. تشير مالحظات المجتمع التي تم

ً
العالم أيض

جمعها عبر عدة واليات سودانية إلى أن هذا
المنظور واسع االنتشار وقد يكون له تأثير على
كيفية إدراك الناس للفيروس، وفي ممارسة
اإلجراءات الوقائية الموصى بها في حياتهم
ا

ً
اليومية. هذه األنواع من الشائعات هي أيض

مصدر لألمل في مواجهة حالة عدم اليقين
أثناء الوباء، حيث يسعى الكثيرون إلى الحصول
على القوة من إيمانهم في أوقات الشدة.
على الصعيد العالمي، وجد بعض الناس أن
القيود التي تفرضها الدولة على الصالة
الجماعية والتجمعات الدينية مؤذية وتحد من

حقهم في العبادة.

الوضوء هو ممارسة إسالمية صحية ينظف
الجسم بالماء فقط لمدة خمس مرات في
اليوم على األقل. ومع ذلك، فإن كوفيد-19
هو فيروس تنفسي ال يمكن إزالته بشكل
فعال من أيدينا إال بالماء والصابون. كوفيد-19
هو جائحة عالمية يمكن أن يصيب أي شخص
بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو
ا لمنظمة الصحة العالمية، يوجد

ً
الدين. وفق

حاليًا أكثر من 102 مليون حالة إصابة ب�
كوفيد-19 حول العالم. وفي السودان،
سجلت وزارة الصحة حتى اآلن أكثر من 28

ألف حالة.

 

الحقائق؟

"الكورونا ما بتجي للناس البتوضو
في كل صالة"
 أنثى -كسال

 
"الدول المسلمة ما بتجيهم كورونا"

ذكر -الدمازين

الشائعة الرابعة لماذا هذه االشاعة مهمة؟

الوصايا؟
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