
 Rooted in Trust (منبع الثقة)
يهدف مشروع Rooted in Trust  (منبع الثقة) في إنترنيوز  إلى
االستجابة لجائحة المعلومات المتعلقة بفيروس كوفيد-19، بما في
ذلك المعلومات الخاطئة والشائعات التي تؤثر على الوصول إلى
الخدمات األساسية ومساعدة المجتمعات المستضعفة في السودان.
تهدف هذه النشرة المكونة من مجموعه من الشائعات والمفاهيم
الخاطئة المنتشرة علي وسائل التواصل االجتماعي السودانية  إلى
تقديم اقتراحات للجهات الفاعلة اإلنسانية والصحية العامة لدمج
وجهات نظر المجتمع ومخاوفه في أنشطة واستراتيجيات االتصال
والتواصل الخاصة بهم. تم جمع هذه الشائعات من وسائل التواصل
االجتماعي وهي تهدف الي تضمين اصوات المجتمعات المستضعفة
والمتنوعة وال تنحصر فقط علي المجموعات الشعبية ذات االعداد

الكبيرة من المتابعين.

تم جمع البيانات من أعلى أربعة مواضيع

 
هذه النسخة االولى من النشرة اإلنسانية الخاصة بكوفيد-19
واللقاحات هي نتاج مجموعة من الشائعات التي قام فريق السودان
بتحديدها ، كجزء من مشروع  Rooted in Trust  (منبع الثقة). تستند
هذه النشرة إلى تحليل 113 شائعة على مواقع التواصل االجتماعي
تم جمعها باللغة العربية بين 17 يناير و 15 فبراير 2022. تم جمع
الشائعات من مصادر وسائل التواصل االجتماعي األكثر شيوًعا في
السودان (فيسبوك وتويتر وواتس أب) ، وتم اختيارها من خالل تحليل
درجة خطورة الشائعة الذي يحدد المعلومات الخاطئة ذات المخاطر
األعلى واألثر المحتمل على األشخاص المعرضين للخطر، وهم
المجتمعات المستهدفة من مشروع  Rooted in Trust (منبع الثقة).  
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النشرة اإلنسانية للسودان # 1
مارس 2022

أربعة  مواضيع أساسية
مأمونية لقاحات كوفيد-19.

كوفيد-19 ناشئ عن تدهور اإليمان بالله.

الوصمة الناتجة عن ايجابية فحص كوفيد-19.

التحيز تجاه الالجئين في عملية توزيع اللقاحات.

 

 

 

تم جمع 113 إشاعة
في الفترة من 17 يناير

إلى 15 فبراير 2022



كوفيد-19 ، السودان
15 مارس 2022 اإلشاعة

"

01.

" السبب هو االبتعاد عن الله فالناس
تتقرب الى الله عز وجل حتى يزيح عنا

هذا المرض" 
رجل -فيسبوك

 

ما وراء هذه اإلشاعة

نشر باللغة العربية من
خالل صفحات علي
فيسبوك ويقدر وصولها

إلى 1,100,000 شخص
 

61,715 حالة كوفيد-19

%5 من إجمالي
السكان

في 15 مارس 2022 ، ارتفعت إحصائيات كوفيد-19 الرسمية إلى أكثر
من  61,715 حالة مؤكدة، مقارنة بـ 59,939 حالة مؤكدة في 14
فبراير 2022. إعتبارًا من 14 فبراير 2022 ، تم تطعيم حوالي 5 ٪ من
سكان السودان، حيث انه تم اعطاء 5,711,034 جرعة لقاح
للسودان ولكن بسبب التحديات اللوجستية، التدهور اإلقتصادي،
إنعدام األمن والمعلومات الخاطئة زاد تردد االشخاص بخصوص اللقاح

وهو ما اثر علي توزيع اللقاح في السودان

جرعة 5,711,034
 لقاح

في أوقات الشدة واالبتالءات ، مثل جائحة كوفيد-19، يعتمد الناس على العقيدة واالديان
من خالل الدعاء والتقرب الي الله لإلرشاد والحماية من االصابة بالمرض. البعض يعتقد أن
الجائحة جاءت بسبب ضعف االتصال اإليماني بالله وقد يسعون جاهدين لتقوية عالقتهم
بالله خالل هذا الوقت. تنتشر وجهات النظر هذه من المجتمع وقد تمت مالحظتها خالل
جمع الشائعات المتعلقة بكوفيد-19. وقد تحمل وجهات النظر هذه رسالة امل في اوقات

الشدة والكوارث مثل األزمة االقتصادية أو الوباء العالمي.
 

في أجزاء كثيرة من السودان، الوصول إلى الرعاية الطبية محدود وقد اعتمد الكثيرون ألجيال
على المعالجين التقليديين والقادة الدينيين لعالج أمراضهم. ال تزال العالجات العشبية
والعالج بالنصوص الدينية عالجات شعبية معترف بها لمختلف اآلالم ، مثل أمراض الصحة

النفسية في السودان.

https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/posts/314768924017166?__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/posts/314768924017166?__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/posts/314768924017166?__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/posts/294145106079548?__tn__=%2CO*F
https://covid19.who.int/region/emro/country/sd
https://covid19.who.int/region/emro/country/sd
https://covid19.who.int/region/emro/country/sd
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4949961/


الحقائق مصدر أهمية اإلشاعة: 

التوصيات

اإليمان برحمة الله وحمايته
يمكن أن يوفر الراحة لإلنسان
عندما يكافح من أجل صحته
الجسدية أو النفسية حيث يمكن
أن يكون اإليمان مصدرًا للصمود
واألمل للعائالت والمجتمعات.
ومع ذلك ، نظرًا ألن فيروس
كوفيد-19 هو فيروس وينتقل
من خالل جزيئات صغيرة محمولة
في الهواء ، فهناك تدابير إضافية
سنحتاج إلى اتخاذها لحماية
أنفسنا ومجتمعاتنا بشكل كامل.

 

هناك العديد من األشياء التي
يمكننا القيام بها لحماية
انفسنا ومجتمعاتنا، مثل
التطعيم ، وارتداء كمامة عالية
الجودة، والتباعد الجسدي. كما
ويجب على أفراد المجتمع
تجنب األماكن المزدحمة
الداخلية أو سيئة التهوية حيثما
أمكن، والتأكد من ارتداء
الكمامة وااللتزام بالتباعد
الجسدي في االحيان التي ال
يمكن فيها  تجنب مثل هذه

المساحات.
 

األشخاص الذين تزيد
أعمارهم عن 18 عاًما
مؤهلون للحصول على
لقاح كوفيد-19 لحماية
أنفسهم والمعرضين
للخطر في مجتمعاتهم ،
مثل كبار السن أو أولئك
الذين يعانون من امراض
مزمنة او اي مشاكل
صحية. في اإلسالم ، تعتبر
رعاية وحماية المرضى
والمستضعفين داخل
مجتمعاتنا مسؤولية دينية.

فهم ومعرفة فيروس
كوفيد-19 ال يتعارض
مع اإليمان بالله أو
تطبيق الممارسات
الدينية. ال يزال من
الضروري اتباع جميع
الخطوات الالزمة
لحماية أنفسنا

ومجتمعاتنا. 
 

قد يعتمد الناس فقط على األدعية الدينية ومعتقداتهم الدينية للحماية من كوفيد-19، وقد ال يمارسون
التدابير الوقائية الموصى بها ويختارون عدم الحجر الصحي عند المعاناة من أعراض كوفيد-19، فقد يقررون
ا عدم السعي للحصول على لقاح كوفيد-19 لتعزيز حمايتهم. عالوة على ذلك ، إذا عانى األشخاص من

ً
أيض

أعراض حادة جراء االصابة بالكورونا ، فقد يقررون عالجها في المنزل دون طلب الرعاية في مرفق صحي
حتي عندما تكون هناك حوجة ماسة للذهاب الي المستشفى.

 
في المناطق المتضررة من النزاعات في السودان وخارج الخرطوم ، يكون الوصول إلى الرعاية الصحية أمرا
محدوًدا ، وغالبًا ما يتعين على الناس السفر لساعات وأيام للوصول إلى أقرب مرفق رعاية صحية. يعد هذا
ا إضافيًا قد يؤثر على طريقة تفكير الناس بخصوص االمراض وطرق العالج منها ومدى احتمالية طلب

ً
عائق

الرعاية في مرفق رعاية صحية أو لتطبيق اإلجراءات الوقائية الموصى بها الصادرة عن وزارة الصحة. اإلعتماد
على اإليمان للحماية والشفاء ليس متجذرًا فقط ، ولكنه غالبًا العالج الوحيد للكثيرين في جميع أنحاء

البالد

العمل مع القادة الدينيين: يجب على الشركاء في مجال العمل اإلنساني التنسيق مع األئمة والكهنة
لالستجابة لوجهات نظر المجتمع النابعة من معتقداتهم الدينية حول اللقاحات وجائحة كوفيد-19،
ا الحتياجاتهم من المعلومات وال تتعارض مع

ً
لضمان أن رسائل ومعلومات الصحة العامة مصممة وفق

معتقداتهم الدينية.

مراعاة العادات والتقاليد: يجب على الشركاء في المجال اإلنساني والجهات الفاعلة األخرى في مجال
الصحة العامة التنسيق والتواصل الدائم لحمالت الصحة العامة مع المجتمعات الدينية والقادة الدينيين ،
لضمان أن تكون رسائل مواجهة الكوفيد-19 في سياقها وتستجيب الحتياجات المجتمعات من

المعلومات حسب االعراف والتقاليد المجتمعية.

: يجب أن يتفاعل الشركاء في مجال
ً
الوصول إلى األماكن التي تكون فيها المجتمعات أكثر حضورا

العمل االنساني مع المجتمعات الدينية، من خالل إنشاء مجموعات استماع في األماكن الدينية، مثل
المساجد والكنائس، من خالل تشجيع الحوار الذي قد يؤدي إلى فهم دقيق لمخاوف هذه المجتمعات

حول التدابير الوقائية واللقاحات.

 

 

 

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted


 
منذ اكتشاف أول حالة كوفيد-19 في السودان في مارس
2020 ، أصبح وصم أولئك الذين ثبتت إصابتهم بعدوى
فيروس كوفيد-19  أمرًا شائًعا. السودانيون، مثلهم مثل
الشعوب األخرى في جميع أنحاء العالم كائنات اجتماعية،
ومن اساسيات المجتمع التواطد والترابط بين االفراد.
سيتطلب االختبار اإليجابي ل� فيروس كوفيد-19 من الشخص
المصاب عزل نفسه لمدة أسبوعين تقريبًا، وبالنسبة ألولئك
الذين يعانون من اعراض اكثر حدة، غالبًا ما يحدث الحجر
الصحي في مراكز عزل كوفيد-19. يعتبر االنفصال عن األسرة
والمجتمع أمرًا مؤلًما، وغالبًا ما يشعر الناس المصابون
بالكورونا بالوحدة وتخلي أحبابهم ومجتمعهم عنهم خالل

هذا الوقت.
 

قد يؤدي وفاة أحد األحباء من عدوى فيروس كوفيد-19
إلى عزل أسرة المتوفى، حيث قد تنتهي الجنازة في المقبرة،
دون فترة الحداد العادية التي قد تستمر ألسابيع وشهور، مع
تردد الزوار على منزل األسرة خالل هذا الفترة المؤلمة ألسرة

المتوفي.
 

اإلشاعة 

"

02.

 
االعداد اكتر والله بس الناس شايفين"

 "الكورونا عيب
رجل - فيسبوك

 

ما وراء هذه اإلشاعة

نشر باللغة العربية من خالل
صفحات علي فيسبوك
ويقدر وصولها إلى

1,100,000 شخص
 



الحقائق مصدر اهمية اإلشاعة

التوصيات

فيروس كوفيد-19  هو
جائحة عالمية يمكن أن

يؤثر على أي شخص، بغض
النظر عن العمر أو العرق
أو الحالة. إنه مرض جديد

نسبيًا مما ساهم زيادة
الوصمة  حول أولئك الذين

يعانون منه أو يعتنون
بالمرضى المصابين به.

 

الوصمة االجتماعية في
سياق الصحة هي االرتباط

السلبي بين شخص أو
مجموعة من الناس

يتشاركون في خصائص
معينة ومرض معين. في
حالة تفشي مرض معين
كفيروس كوفيد-19، قد

يعني ذلك تصنيف
األشخاص و / أو وضعهم
في قوالب نمطية و / أو

التمييز ضدهم و / أو
معالجتهم بشكل

منفصل و / أو فقدان
مكانتهم المجتمعية

بسبب ارتباط متصور بهذا
المرض.

 

يمكننا معالجة الوصمة
المجتمعية الناتجة من

االصابة بكوفيد-19 من خالل
معالجة المعلومات الخاطئة
حول الفيروس ، والتي قد تضر

األشخاص المصابين وأسرهم

ا من استبعاد االشخاص المصابين من
ً
قد تؤدي الوصمة إلى إخفاء االصابة بفيروس كوفيد-19 خوف

التجمعات االجتماعية، والعزلة داخل مجتمعهم. قد يؤدي ذلك إلى زيادة انتشار الفيروس، ويثني
ا من االنفصال

ً
األشخاص عن البحث عن اختبار فحص الكوفيد-19، وحتى إخفاء أو تقليل أعراضهم خوف

عن أسرهم أو مجتمعهم.

ا إلى تجنب أو تأخير الذهاب إلى المستشفى عند تعرض األشخاص المصابين
ً

يمكن ان تؤدي الوصمة أيض
ألعراض حادة، مما قد يؤدي إلى إطالة أمد مرضهم أو ما هو أسوأ،  ما قد يؤدي الي فقدان األرواح.
بالنسبة للمجتمعات المتأثرة من الكوارث اإلنسانية، لطالما كانت الروابط االجتماعية والدعم المجتمعي
أمران اساسيان للحياة المثالية أو الصحية للمجتمعات ولذلك فإن الوصمة تؤثر على التماسك المجتمعي

وتعزز مشاعر العزلة والوحدة لدى األشخاص المصابين.
 

ضمان الحوار داخل المجتمع: تعزيز وعي المجتمع حول المفاهيم الخاطئة حول فيروس كوفيد-19 التي
تغذي الوصمة تجاه األشخاص المصابين وأسرهم، من خالل العمل عن كثب مع االشخاص الموثوقين في

المجتمع والحوار مع كافة فئات المجتمع حول هذه المخاوف.

بناء قدرات وسائل اإلعالم المحلية حتى ال تساهم في مزيد من الوصم بين افراد المجتمع بفيروس
كوفيد-19: االنخراط مع وسائل اإلعالم المحلية لتحسين فهمهم لتعقيدات الوصمة وكيف يمكنهم
تحسين تقاريرهم عن فيروس كوفيد-19 دون المساهمة في الشائعات والمعلومات الخاطئة التي قد
تؤدي إلى الوصمة المجتمعية الشديدة لألشخاص المصابين. تلعب وسائل اإلعالم دورًا مركزيًا في معالجة
المعلومات الخاطئة التي تذيد في حدوث الوصمة والتي تغذي العزلة المجتمعية والتخلي عن المصابين

بفيروس كوفيد-19.

مشاركة تجارب شخصيات كانت مصابة وتعافت من فيروس كوفيد-19:   نشر قصص وصور السكان
المحليين الذين عانوا من فيروس كوفيد-19 وتعافوا. تأكد من مالئمة هذه التجارب والقصص لجميع فئات

المجتمع وجميع اللغات.

 

 

https://jidc.org/index.php/journal/article/view/33690201/2457


قبل طرح لقاحات كوفيد-19 في السودان ، كانت الشائعات تنتشر
بالفعل حول اآلثار الجانبية الضارة للقاحات ، مع ادعاءات بأن
اللقاحات هي مؤامرة لقتل األفارقة أو وسيلة للسيطرة على سكان
العالم من خالل التأثير على الخصوبة. أدت حداثة اللقاحات وسرعة
إنتاجها إلى انتشار الشك وانعدام الثقة ، والتي غالبًا ما كانت تمر
دون معالجة. تستمر المعلومات المضللة والشائعات حول لقاحات
كوفيد-19  في السودان وأجزاء أخرى من العالم في تأجيج عدم

الثقة في اللقاح.
 

في المراحل األولى من إطالق اللقاح في عام 2021 ، الحظت وزارة
الصحة انتشار التردد في تلقي اللقاح بين العاملين في مجال الرعاية
الصحية. وجد تقييم النظام البيئي الذي أجرته إنترنيوز في مارس
2021 أن المجتمعات المتضررة من النزاعات تعتبر العاملين في
مجال الرعاية الصحية مصادر موثوقة للمعلومات الصحية. قد يتأثر
قرار بعض األشخاص بشأن أخذ اللقاح بشكل كبير بنصيحة عامل

الرعاية الصحية أو تصوره.

اإلشاعة
"

03.

 ال للقاحات ..ال للمواطنين وال االالجيئن
..اللقاحات غير امنه وغير فعالة تسبب
مشاكل القلب والسكر وتورم الغدد
والجلطات ومتالزمه غليان بارى..وقد
تسبب الوفاة ..المرض باذن الله نسبة

الشفاء منه ٩٩في المية"
 رجل -فيسبوك

 

ما وراء هذه الشائعة

نشر باللغة العربية من خالل
صفحات علي فيسبوك ويقدر
وصولها إلى 1,100,000 شخص

https://internews.org/resource/misinformed-sudans-centralization-problem-and-the-pandemic/
https://internews.org/resource/misinformed-sudans-centralization-problem-and-the-pandemic/


الحقائق مصدر أهمية اإلشاعة

التوصيات

في حاالت نادرة جًدا ، قد
يعاني بعض األشخاص من
حساسية شديدة بسبب
واحد أو أكثر من مكونات
اللقاح. يجب على
األشخاص الذين لديهم
حساسية شديدة من أحد
مكونات لقاح كوفيد-19
أو الذين يظهر عليهم رد
فعل تحسسي لجرعة
واحدة من اللقاح ،الرجوع
الي اخصائي طبي قبل اخذ

الجرعة الثانية. 

ليس من الشائع فحسب،
بل من الطبيعي أن تعاني
أجسامنا من آثار جانبية
خفيفة مؤقتة للقاحات.
هذا يدل على أن جهاز
المناعة في الجسم
يتفاعل كما هو متوقع.
ا لجامعة

ً
وفق

أكسفورد، هناك عدد
من اآلثار الجانبية المؤقتة
المرتبطة بلقاحات
كوفيد-19  مثل الحمى
والقشعريرة وآالم الذراع
في موقع الحقن وآالم
المفاصل والتعب
والغثيان. ليس بالضرورة ان
يعاني االشخاص الذين
تلقو اللقاح  من جميع
اآلثار الجانبية ولكن من
المحتمل أن يتعرضوا
لبعضها لمدة يوم تقريبًا

بعد اخذ اللقاح.
 

األسئلة حول لقاحات كوفيد-19  وفعاليتها معقولة تماًما. على الرغم من بدء التطعيمات في مارس
2021 في السودان ، تم تطعيم حوالي 5٪ من السكان حتى اآلن. من الضروري مراقبة الشائعات
والمخاوف التي تدعي وجود آثار جانبية خطيرة للقاحات كوفيد-19 . تم تداول قصص اللقاحات التي أدت
إلى مضاعفات صحية خطيرة على مستوى العالم ، ويمكن أن تثير هذه الشائعات واالخبار الخوف والرفض

للقاحات. 
 

من المهم أن يتمكن الناس من الوصول إلى المعلومات الصحيحة. حيث يسعى السودان جاهًدا لتطعيم
 20 في المائة من سكانه بحلول نهاية عام 2022. سيؤدي الشح في المعلومات مع استمرار الشائعات
حول مخاطر التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 وآثاره الجانبية المحتملة إلى زيادة الشائعات وثني الناس عن

التطعيم.

نعم ، هناك آثار جانبية للقاح - لكنها عادة ما تكون خفيفة! يمكن للشركاء في المجال
اإلنساني دعم مؤسسات الصحة العامة برسائل واضحة ومباشرة حول اآلثار الجانبية المحتملة للتطعيم
ضد فيروس كوفيد-19. يمكن أن يساعدوا مًعا في إزالة الغموض عن بعض المخاوف حول اللقاحات

من خالل شرح الفرق بين اآلثار الجانبية وردود الفعل التحسسية النادرة للقاحات.

دحض المعلومات الخاطئة والرد على األسئلة الخاصة بالفيروس:  يمكن للجهات الفاعلة في
مجال الصحة العامة بشكل استباقي توضيح جميع المعلومات الخاطئة حول لقاحات كوفيد-19
 والرد عليها ، باإلضافة إلى تعزيز الخط الساخن للطوارئ الحالي ومنصات التواصل االجتماعي الشعبية

التي تهدف إلى الرد على األسئلة والمخاوف األكثر شيوًعا المتعلقة ب�فيروس كوفيد-19.

استخدام طرق التواصل المفضلة وجميع لغات المجتمع المستخدمه: يجب على الشركاء في
المجال اإلنساني تشجيع وإطالق المناقشات مع الشركاء المحليين وسلطات ومؤسسات الصحة
العامة لتحديد أفضل التقنيات واألساليب لتوصيل رسائل الصحة العامة التي تلبي األحتياجات

للمعلومات العامة باللغات المفضلة ألفراد المجتمع لتسهيل الوصول الي المجتمعات.

 

 

https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/covid-19-vaccines
https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/covid-19-vaccines


ال  توجد حدود لفيروس كوفيد-19 وهو غير محصور علي
مكان واحد أو معين ويمكن ألي شخص أن يصاب بعدوى
الفيروس.  إن التفاوتات في اللقاحات حقيقية للغاية في
جميع أنحاء العالم ، حيث توفر البلدان ذات الدخل
المرتفع جرعات أكبر بكثير من اللقاحات لمواطنيها. وفي
الوقت نفسه ، فإن السودان ، مثله مثل البلدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل ، في مؤخرة عملية اللقاح ، حيث يتم
توفير  اللقاحات في المقام األول من خالل التبرعات من

.COVAX خالل مبادرة
 

يسلط هذا التصور المجتمعي الضوء على مستوى اإلحباط
بين بعض السودانيين ، الذين قد ال يتمكنون من الحصول
على اللقاحات النفسهم او لذويهم  بسبب محدودية
اإلمدادات ويشعرون باالهمال والتخلي عنهم من قبل
الدولة. بحلول نهاية عام 2022 ، يهدف السودان إلى
تطعيم حوالي 20٪ من السكان ، لكن في الوقت الحالي
تم تطعيم حوالي 5٪ فقط. وفي الوقت نفسه، في 15
فبراير 2022 ، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه في
البلدان ذات الدخل المرتفع ، تلقى 2 من كل 3 أشخاص

جرعة واحدة على األقل.

اإلشاعة

"

04.

"اول طعمو المواطنيين األصليين ثم
بعدين الالجئين" 
رجل -فيسبوك 

 

ما وراء هذه اإلشاعة

نشر باللغة العربية من خالل
صفحات علي فيسبوك ويقدر

وصولها إلى 1,100,000 شخص

https://data.undp.org/vaccine-equity/
https://data.undp.org/vaccine-equity/


الحقائق
مصدر أهمية اإلشاعة

التوصيات

الحتواء هذه الجائحة، من
الضروري اتخاذ إجراءات
جماعية ، بما في ذلك

توفير اللقاحات
للمجتمعات المستضعفة،

مثل األقليات والالجئين
والمهاجرين والنازحين
داخليًا المعرضين لخطر

اإلصابة بمرض أكثر خطورة
من كوفيد-19 بسبب

الظروف الصحية الواقعة
عليهم. ال يوجد مكان
للتحيز والكراهية أثناء
هذه الجائحة العالمية،

ألننا جميًعا معرضون لخطر
اإلصابة بعدوى الفيروس.

 

·طالما فيروس
كوفيد-19 موجود

ومستمر ، فإن انتقاله
ممكن في كل مكان ،
حيث يتجاوز الفيروس

كل الحدود الجغرافية. 
 

المواطنون السودانيون
والالجئون الذين تزيد
أعمارهم عن 18 عاًما

مؤهلون للحصول على
لقاح كوفيد-19 بما
يتماشى مع الخطة

الوطنية لتطعيم بلقاحات
كوفيد-19

تم توفير لقاحات·
كوفيد-19من قبل
التي - COVAX مبادرة

توفر اللقاحات المتبرع
بها للبلدان المنخفضة

والمتوسطة الدخل حول
العالم - مع تطبيق

نفس البروتوكول على
كل من السودانيين

والالجئين والمهاجرين
 

يجب ان تكون العدالة في توزيع اللقاح اولوية عالمية كما ويجب ان تكون اولوية ايضا للمستويين
ا لجون نكينجاسونج ، مدير المراكز اإلفريقية لمكافحة األمراض ، فإن

ً
الوطني والمحلي. ووفق

"التعاون األكبر هو الطريق إلنهاء هذه الجائحة". على الرغم من العدد المحدود لجرعات اللقاح
المتاحة للسودان ، إال أن السلطات الصحية أعطت األولوية للمجتمعات المستضعفة ، مثل النازحين
والالجئين والمهاجرين للحصول على لقاحات كوفيد-19، والتي من المحتمل أن تكون أكثر عرضة

لإلصابة بعدوى الفيروس بسبب الظروف المعيشية المزدحمة.

 بشأن ذلك:  يجب على المنظمات اإلنسانية ومسؤولي الصحة
ً
ناقش متى وكيف - وكن شفافا

العامة مشاركة معلومات الصحة العامة القائمة على الحقائق والمتسقة حول كيف ومتى
ا بشأن ما هو ممكن وما

ً
سيتمكن الناس من الحصول على اللقاحات. من المهم أن تكون شفاف

هو غير ممكن في هذه اللحظة ، حتى ال يؤدي رفع سقف التوقعات إلى اإلحباط بين الناس.

اشرح خطط تحديد األولويات للوصول إلى المجموعات المختلفة في المجتمع:  من المهم
االستمرار في شرح من سيتم منحه األولوية للقاح كوفيد-19 وأسباب االختيار، مثل شرح عوامل
الضعف التي تؤدي إلى إعطاء األولوية لمجموعات محددة معرضة للخطر، مثل كبار السن

واألشخاص الذين يعانون من ظروف صحية وامراض مزمنة والنازحين والمهاجرين والالجئين. 

العمل مع قادة المجتمع الموثوقيين لتبديد الشائعات: يمكن عقد جلسات توعية لتبديد
المفاهيم الخاطئة الشائعة حول خطط التطعيم الوطنية وخلق بيئة أكثر شمولية وداعمة للفئات
المستضعفة ، مثل المهاجرين والالجئين. يمكن ألعضاء المجتمع الموثوق بهم، مثل العاملين
في مجال الرعاية الصحية وقادة الشباب وقادة المجتمع أن يلعبوا دورًا مهًما في هذا األمر، ألنهم

يمثلون الشخصيات التي يحترمها المجتمع.

 

 

 

يجب تتولى وزارة الصحة زمام
المبادرة بدعم من المفوضية
وشركاء الصحة اآلخرين، مثل

منظمة الصحة العالمية
واليونيسيف، لضمان إتاحة
اللقاحات لالجئين وجميع

أنحاء السودان االخرى

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/public-health-experts-say-vaccine-equity-must-end-pandemic-2022-01-18/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/public-health-experts-say-vaccine-equity-must-end-pandemic-2022-01-18/


هل تريد أن تقدم لنا اي
مالحظات ، أو تشاركنا اي

معلومات أو بيانات؟
هذا من دواعي سرورنا !

 

تقوم Rooted in Trust (منبع الثقة) بجمع الشائعات وتحليلها والرد عليها في تسعة
دول البرازيل وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق ولبنان ومالي وجنوب
السودان والسودان وزيمبابوي. نحن نركز على تزويد الصحفيين والمراسلين في المجال
اإلنساني باألدوات التي يحتاجونها، باللغات التي يفضلونها لمكافحة الشائعات
والمعلومات المضللة في أزمة كوفيد-19. لمزيد من المعلومات حول المشروع ، قم

.internews.org :بزيارة

تواصل مع: آسيا كمبال، منسق المشروع 
akambal@INTERNEWS.ORG :بريد الكتروني

إذا كنت تريد معرفة المزيد ، يمكنك الرجوع إلى إرشاداتنا وتوصياتنا
حول كيفية التواصل بشكل أفضل مع المجتمعات وسط عدم المساواة

في توزيع اللقاحات.  

ا الرجوع إلى إرشادات التواصل بشأن المخاطر والمشاركة
ً

يمكنك أيض
المجتمعية بشأن لقاح كوفيد-19 للسكان المهمشين.

مصادر اضافية 

https://internews.org/areas-of-expertise/humanitarian/projects/epidemic-pandemic-projects/rooted-in-trust/#:~:text=Rooted%20in%20Trust%20is%20a,and%20misinformation%20about%20COVID%2D19.
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/Vaccine_inequality_White-paper_EN.pdf
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/Vaccine_inequality_White-paper_EN.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/2021_09_20_Guidance-on-COVID19-Vaccines-for-Marginalized-Populations_FINAL-MASTER.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/2021_09_20_Guidance-on-COVID19-Vaccines-for-Marginalized-Populations_FINAL-MASTER.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/2021_09_20_Guidance-on-COVID19-Vaccines-for-Marginalized-Populations_FINAL-MASTER.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/2021_09_20_Guidance-on-COVID19-Vaccines-for-Marginalized-Populations_FINAL-MASTER.pdf

