
أراء المجتمع
حول جائحة

كورونا



تم إطالق مشروع Rooted In Trust في السودان في أكتوبر 2020، استجابًة
لتزايد المعلومات الخاطئة حول كوفيد-19، وكجزء من مشروع عالمي لالستجابة
للمعلومات حول الجائحة. تعمل إنترنيوز وشركاؤها في السودان، أندريا وعديلة

ومركز خاتم عدالن لالستنارة و Y-Peer Sudan مًعا لمعالجة شائعات
كوفيد-19 والتصورات الخاطئة. 

 
هذا الكتيب عبارة عن أمثلة من مالحظات المجتمع تسلط الضوء على مجموعة

متنوعة من شائعات كوفيد-19 والتصورات المشتركة عبر ست واليات. بين 24
Internews الشريك الرئيسي لـ ،Y-Peer Sudan يناير و18 فبراير 2021، جمعت
للمناقشات وجًها لوجه مع أفراد المجتمع وتتبع الشائعات على أرض الواقع،

1350 إشاعة وتصورات من الخرطوم وكسال وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغرب
دارفور وجنوب دارفور. لتحسين ثغرات المعلومات والمفاهيم الخاطئة حول
كوفيد-19، أجرى 30 متطوًعا 160 مجموعة استماع، شارك فيها 1844 من

الرجال والنساء والأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما في
ذلك الالجئين والنازحين داخلًيا. 

 

المقدمة



 إحصائيات سريعة

 
باالعتماد على إطار المساءلة تجاه السكان
المتأثرين (AAP)، نهدف إلى مشاركة رؤى
المجتمع ومخاوفه مع الشركاء الإنسانيين

والمستجيبين للصحة العامة في السودان، على
أمل أن يعالجوا احتياجات المعلومات الإنسانية
والصحية للمجتمعات ويعيدوا تكييف برامجهم
لتبقى ذات صلة ومتمحورة حول المجتمع. كان
الأشخاص المتضررون من النزاع المسلح الذين
يعيشون في المخيمات، وكذلك في المناطق
الحضرية والريفية، من المشاركين الرئيسيين في
أنشطة االستماع. كما كانت المجتمعات الضعيفة

التي تعيش في المناطق منخفضة الموارد
مشاركين نشطين في هذه المناقشات الجماعية

التفاعلية. 

 إجمالي عدد الجلسات
عدد المتطوعين الذين قادوا

 مجموعات االستماع
عدد الواليات
 المستهدفة

30 1606

إجمالي عدد المشاركين في
 مجموعات االستماع

1,844

إجمالي عدد المشاركين الذين
يعيشون في مخيمات النازحين

 / الالجئين

717

إجمالي عدد الجلسات في
 مخيمات النازحين / الالجئين

55



المشاركة الفردية حسب الجنس عبر
 الواليات في مجموعات االستماع

 

يمثل الذكور 49٪ من إجمالي
المشاركين في مجموعات االستماع،

بينما تمثل الإناث 51%.



التوزيع العمري عبر الواليات - 
 بيانات التفاعالت

يمثل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم
بين 26 و 35 عاما أكبر فئة عمرية في

جميع الواليات.
 



 توزيع الموقع عبر الواليات



 تعريفات مستوى المخاطر

عالي الخطورة

متوسط الخطورة

منخفض الخطورة

مستويات مخاطر الشائعات 
 عبر الواليات

 ُتعَتبر الشائعة شديدَة الخطورة عندما يكون احتمال تصديِقها في المجتمع مرتفًعا جّدا مصطحبًة معها آثار سلبية
خطيرة قد تؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالفرد أو المجموعة.

      ُتعتبر الشائعة متوّسطَة الخطورة عندما يُحتمل تصديقها في المجتمع على نطاق واسع، ُمصطحبًة معها آثار سلبية
متوّسطة ُمحتملة على صحة المجتمع أو الفرد أو رفاهه أو سالمته.

ُتعتبر الشائعة قليلَة الخطورة عندما يكون من غير المرجح تصديُقها في المجتمع أو لها آثار سلبية محدودة على 
 .صحة المجتمع أو الفرد أو رفاهه أو سالمته وعلى عملية االستجابة للوباء



 

الفحوصات: معلومات حول معدات الفحوصات ونتائجها وإجراءاتها
 

السبب: َمنشأ فيروس كوفيد-19 الُمشتبه فيه
 

العالج/الدواء: ُطرق العالج والعالجات المحتملة أو غير المثَبتة حتى الآن
 

الإجراءات الوقائية: معلومات عن الأدوية أو العالجات المنزلية المستخدمة لتجّنب الإصابة بالفيروس أو انتقاله 
 

اللقاح: مناقشة اللقاحات أو تجارب اللقاحات
 

معاودة الإصابة: معلومات تتعّلق بمعاودة الإصابة أو معاودة ظهور الفيروس أو االنتكاسة لدى الأشخاص أو الحيوانات
 

الأعراض: معلومات عن أعراض فيروس كوفيد-19 المؤكدة أو غير المؤكدة حتى الآن
 

النظافة: نصائح حول إجراءات النظافة المثبتة أو غير المثبتة حتى الآن التي تحّد من انتشار الفيروس
 

السفر: حظر السفر أو القيود أو إغالق الطرق أو الإغالق التام
 

الأحكام الُمسبقة: التعبير عن مشاعَر ُمعادية للأجانب أو عنصرية أو حاِملٍة لأحكاٍم ُمسبقة في ما يتعلق بنقل الفيروس أو الإصابة
 

الرعاية الصحية: الخيارات أو الخدمات في مجال الرعاية الصحية
 

الحكومة: القوانين أو إجراءات الإغالق المتعلقة بالفيروس التي تفرضها الدولة
 

انتقال العدوى: معلومات مثبتة أو غير مثبتة حول كيفية انتشار فيروس كوفيد-19
 

المناعة: معلومات تتعّلق بالأشخاص المعّرضين للإصابة بـفيروس كوفيد-19 أو الأشخاص المعّرضين أكثر لخطر المضاعفات
 

التداعيات: أي معلومات غير دقيقة أو ُتؤثر على الفرد أو المجتمع على نطاق واسع
 

خدعة: أي اّدعاءات مفاُدها أن فيروس كوفيد-19 لم يعد مشكلًة أو لم يكن موجوًدا أصًال أو أن الوباء مؤامرٌة
 

مواضيع أخرى: أي محتوى ال يندرج ضمن الفئات المواضيعية الأخرى

ما هي المواضيع التي
نستخدمها لتحليل ردود فعل

 المجتمع؟



أهم مواضيع الشائعات



تركز أكثر من نصف آراء المجتمع التي تم جمعها حول أدوية وعالجات للفيروس. كانت هذه أعلى
فئة موضوعية للشائعات عبر الواليات الست. نظًرا لعدم وجود عالج لـ كوفيد-19، يعتمد الناس على
مجموعة متنوعة من العالجات العشبية والعالجات المنزلية المتاحة بسهولة لعالج عدوى
كوفيد-19، إلى جانب بعض الأدوية الطبية. تنقسم الشائعات الـ 696 في الغالب إلى خمس فئات
مواضيع فرعية، بما في ذلك العالجات النباتية والحيوانية والصيدالنية والعقائدية (الدينية)
والمناخية. اعتمد الناس على بيئتهم ومنتجاتهم الزراعية وماشيتهم في محاولة لعالج عدوى
كوفيد-19. بالإجماع، يعد استخدام القرض كبخور أو طعاًما من أكثر العالجات الموثوقة عبر
الواليات الست. ما يقرب من 200 شائعة أيدت أكاسيا كعالج للفيروس. كذلك تم استخدام بول
الأبقار في واليات النيل الأزرق وجنوب كردفان، في حين تم اعتبار أدوية المالريا عالًجا فعاًال لـ

كوفيد-19 عبر الواليات الست. 

شائعات عن العالجات

 العالجات النباتية
 آخرى العالجات الصيدالنية

 العالجات الحيوانية

 العالجات المعتمدة على المناخ

 العالجات التي تحتوي على الكحول

 العالجات القائمة على العقيدة

مواضيع الشائعات الخاصة بالعالج



شائعات عن العالجات

 

تعتبر العالجات العشبية وغيرها من العالجات المتاحة بسهولة في الواليات الست أفضل البدائل
لعالج كوفيد-19 أو الحاالت الطبية الأخرى، نظًرا لأن مرافق الرعاية الصحية محدودة أو غير
متوفرة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية. كشفت مالحظات المجتمع أيًضا أنه
حتى عندما ال يمثل الوصول إلى الرعاية الصحية تحديًا، فإن بعض المجتمعات - على سبيل المثال
في مدينة كسال - قد تستمر في عالج الفيروس والأمراض الأخرى في المنزل وتطلب الرعاية
الطبية فقط عندما تصبح الحالة الصحية لأحبائهم حرجة. في الخرطوم، تم عرض ردود فعل
المجتمع بأن بعض الناس لم يكونوا على دراية بخيارات الرعاية الصحية المتاحة لهم، بينما اشتكى

آخرون من أن مرافق الرعاية الصحية في المناطق المجاورة لها كانت قليلة الموارد أو شحيحة. 
 

لمعرفة المزيد حول استخدام العالجات العشبية وغيرها من العالجات المنزلية في عالج عدوى
فيروس كوفيد-19 في السودان، يرجى الرجوع إلى نشرات الشائعات المجتمعية حول فيروس

كوفيد-19 ونشرة الشائعات الإنسانية رقم 7. 

زنجبيل

أكثر عالجات بلدية وطبية انتشاراً

 القرض
ليمون

 شاي
دوائ المالرية

النيمالدخن

 بصلة

كركدي

 عسل

كمون

بندول الشطه

قرفة

Garlic

https://internews.org/resource/rooted-trust-sudan-rumor-bulletins
https://internews.org/sites/default/files/2021-02/Rumor_Bulletin_Sudan_07_Feb2021_Humanitarian-English.pdf
https://internews.org/sites/default/files/2021-02/Rumor_Bulletin_Sudan_07_Feb2021_Humanitarian-Arabic.pdf


 ماذا يقول الناس عن العالجات

 

 
اشربو المرارة عشان ماتجيك كورونا 

ذكر - كادوقلي - جنوب كردفان 

 

عالج كورونا عبارة عن فالجيل 
ذكر - كادوقلي - جنوب كردفان 

 

 
العروق المر شربنا عشان ما لقينا دواء المالريا قالوا بقتل

الكورونا حقي الكريستال مالن يومي بشربو 
انثي - الدمازين - النيل االزرق 

 

 
عالج الكورونا المحاية (هو يكتبه الشيوخ من قراَن و احاديث

في لوحة و يتم غسل اللوحة و شرب تلك المياه) 
ذكر - الجنينة - غرب دارفور

 
لو زول عندو كورونا في دودة اسمو كندكو تغلي بي زيت

اللوب وتدو لي المريض 
انثي - الجنينة - غرب دارفور 

 

 

نستخدم طين البحر في السودان لعالج الكورونا 
ذكر - مدينة كسال - كسال 



 
 

لعالج الكورونا أستخدم سليقة لحم ضان مع ليمون ونعناع وقرفة 
ذكر - ريفي - كسال 

االشاعات انو الكول وطرق النبق والكركدى 
انثي - نياال شمال - جنوب دارفور 

قالو تاكل لحم التيس بالشطه 
ذكر - كاس - جنوب دارفور 

ماذا يقول الناس عن
 االدوية / العالجات

حبوبه قالت الكورونا ذى القحه الحادة عالجا بلبن الحمار 
انثي - كاس - جنوب دارفور 

عندنا عمنا اكل لحمه بس لمدة اسبوع واتعالج 
ذكر - الانقاذ، الخرطوم 



 

الجدير بالذكر أن هنالك شائعات اقل في هذه الفئة، من بين هذه الشائعات، لقاحات كوفيد-19
قاتلة، ال توجد لقاحات لكوفيد-19، ورفض اللقاحات تماًما من االفراد. هذا مؤشر ينذر بالخطر، مع

عملية طرح اللقاحات حالًيا في السودان منذ مارس 2021، تشير البيانات إلى أنه تتوفر للناس
معلومات محدودة حول لقاحات كوفيد-19 في الواليات الست، وهو ما قد يفسر بعض المشاعر
المضادة للقاحات والتردد لدى المجتمع في اخذ اللقاح عند التوفر. تشير النسبة المنخفضة من
شائعات لقاح كوفيد-19 التي تم جمعها من الخرطوم، كسال، جنوب كردفان والنيل االزرق، جنًبا

 إلى جنب مع عدم وجود مالحظات على لقاحات كوفيد-19 من جنوب دارفور وغرب دارفور، يشير
 لوجود شح معلومات عن اللقاح في هذه المجتمعات من االساس.

 
 لمزيد من المعلومات حول الرد على شائعات لقاح كوفيد-19 في السودان، يرجى الرجوع إلى

نشراتنا الخاصة باللقاحات، بما في ذلك نشرة الشائعات االنسانية والمجتمعية.

 

 شائعات اللقاحات

ماذا يقولون

 

اللقاح القالو دا هو زاتو الكورونا لو جا ما بناخدو وال
بنطعم بيهو 

أنثى - دردق، الخرطوم 

 

اللقاح جابوهو عشان يقتل الناس زياده واحتمال صاح
واحتمال غلط انا زاتي بساعد في نشر االشاعة 

أنثى - ريفي أروما، كسال 

 

اللقاح الجا لي الدول العربية ما زي حق اوروبا عشان كدا ما
بناخدو 

انثى - جبل أولية، الخرطوم 

 

 
الجرعة الوقاية الأدوها لالطفال في الخرطوم في

المدارس عملت ليهم تسمم 
أنثى - كادوقلي، جنوب كردفان 

https://internews.org/sites/default/files/2021-02/Rumor_Bulletin_Sudan_06_Jan2021_Humanitarian_Vaccine-Arabic.pdf
https://internews.org/sites/default/files/2021-02/Rumor_Bulletin_Sudan_06_Jan2021_Community_Vaccine-Arabic.pdf


 

كثير من الناس يعتمدون على إيمانهم لمدهم بالإرشاد والقوة خالل أوقات الشدة، مثل جائحة
كوفيد-19، وال يختلف الشعب السوداني في هذا الصدد. سلطت بعض مالحظات المجتمع الضوء
على ان البعض يعتبر الطقوس الدينية شفاء أو عالج لعدوى كوفيد-19، وينظر البعض االخر
للجائحة كعقاب للأشخاص على سيئاتهم، وان قيود كوفيد-19 المفروضة على صالة الجماعة ضد

الإسالم. 
 

لمزيد من المعلومات حول الرد على المفاهيم الخاطئة حول كوفيد-19 المستمدة من معتقدات
الناس أو الممارسات الدينية في السودان، يرجى الرجوع إلى النشرة الإنسانية رقم 6 الخاصة بـ

كوفيد-19. 
 

مالحظات المجتمع
 المستوحاة من الإيمان

 

الزول لو جاتوا كورونا بودوه الكنيسة ببقي
كويس 

ذكر - محلية باو، النيل الأزرق 

 

موية الوضوء يقي من كرونا 
ذكر - الجنينة، غرب دارفور 

ماذا يقولون

 

الزول البتوفى بالفيروس بموت شهيد 
أنثى - كادوقلي، جنوب كردفان 

 

الكورونا دي جات غضب من هللا في ناس ماتو موت
هللا بقولو عندهم كورورنا لكن هي عند الأجانب

بس 
ذكر - أمدرمان، الخرطوم 

https://internews.org/sites/default/files/2021-02/Rumor_Bulletin_Sudan_07_Feb2021_Humanitarian-Arabic.pdf


 

انتشرت شائعة فيروس كوفيد-19 خدعة على نطاق واسع على مستوى العالم. من خالل النظر عن
كثب إلى بيانات الشائعات، تمكنا من التقاط بعض الرؤى الكامنة وراء هذا المفهوم الخاطئ. الحظ
البعض أن أولئك الذين لم يتلقوا تعليًما هم أكثر عرضة لتصديق هذه الشائعات، في حين أشار آخرون
إلى أن االفتقار إلى التغطية الإعالمية لفيروس كوفيد-19 في المجتمعات المحلية قد يكون مصدر
إلهام لهذه االشاعة. نفى العديد من أفراد المجتمع وجود الفيروس، ووصفوه بأنه نزلة برد أو أنفلونزا،
بينما اعتمد آخرون على نظريات المؤامرة لدعم موقفهم. شارك العديد من أفراد المجتمع في

اعتقادهم أن كوفيد-19 غير موجود لأنهم ال يعرفون أي شخص قد تعرض للفيروس. 
 

لمزيد من المعلومات حول الرد على شائعة "فيروس كوفيد-19 خدعة"، يرجى الرجوع إلى الإصدار الأول
من نشرة الشائعات الإنسانية والطبعة الثانية من نشرة الشائعات المجتمعية. 

 كوفيد-19 كخدعة

ماذا يقولون

 

صنعوها ممرضات في أمريكا لأنهم بعتنوا بي كبار السن
فحبو يتخلص منهم 

انثي - الرصرص - النيل االزرق 

 

احنا ما مقتنعين بيها و لو جا اللقاح ما بناخدو النه ما
بنخليهم يجربو فينا 

ذكر - امدرمان - الخرطوم 

 

 
مافي كورونا دي كالم ساي لو في اصال انا زوجي اتحجر
لي اسبوعين وطلع نتيجتو عندو كورونا وانا دائما معاهو

ليه ما مسكني 
انثي - الجنينة -  غرب دارفور 

https://internews.org/sites/default/files/2020-11/Sudan_Humanitarian_Rumor_Bulletin_2020-10-27-Arabic.pdf
https://internews.org/sites/default/files/2020-11/Sudan_Community_Rumor_Bulletin_2020-11-12-Arabic.pdf


 

نظًرا لأن كوفيد-19 هو فيروس جديد، فقد كشفت رؤى المجتمع عن بعض االلتباس حول أعراض
الفيروس. وصف البعض كوفيد-19 بأنه نزلة برد أو إنفلونزا، بينما وجد البعض الآخر أن الأعراض قريبة من

أمراض أخرى، مثل المالريا والشيكونغونيا. 
 

هنالك عدد قليل من الشائعات المحفوفة بالمخاطر التي تدل على أن كوفيد-19 يؤدي إلى العقم،
بينما أفاد أحد أعضاء المجتمع أن هذا النوع من سوء الإدراك يمكن أن يؤدي إلى وصمة عار، مما يدفع
الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 الى إخفاء العدوى من الآخرين. من المرجح أن يكون لإخفاء
العدوى تأثير سلبي على سلوكيات السعي الى طلب المساعدة الطبية مما يسمح للفيروس باالنتشار
أكثر. على ما يبدو، فإن وصمة عار كوفيد-19 كانت قوية للغاية في نياال بوالية جنوب دارفور، مما أدى
إلى تجنب العديد من الأشخاص للفحص الطبي لكوفيد-19، خوفا من وصفهم بأنهم مصابون
بالفيروس. لقد شارك بعض الأشخاص مخاوفهم من أن الفحص الإيجابي لـ كوفيد-19 سيقود إلى

حبس طويل في مركز العزل، والهجر من قبل افراد المجتمع.
 

لمزيد من المعلومات حول وصمة العار المتعلقة بفيروس كورونا في السودان، يرجى الرجوع إلى نشرة
الشائعات الإنسانية رقم 3 ونشرة الشائعات المجتمعية رقم 5.

 أعراض كوفيد-19

 

 
فترة المرض في الجسم بعد خمسة شهور بكون زيو زي

المالريا 
انثى - باو،النيل الأرزق 

 

 
زول اال مسكو كورونا دا تاني ما بنجب بكون عقيم 

أنثى - الجنينة، غرب دارفور 

 

الكورونا بكرمش وش الزول زي مرض الجزام والكنكشة انا
شفتو 

ذكر -كادوقلي، جنوب كردفان 

ماذا يقولون
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شائعات الحصانة من الفيروس تتمحور حول المناخ، الغذاء والهوية. على سبيل المثال، أشار العديد
من أعضاء المجتمع إلى أن المناخ الحار في السودان وإفريقيا يمنحهم حصانة من كوفيد-19. كما
أشار البعض إلى أن الخواجة (البيض أو الأجانب) لديهم جهاز مناعة ضعيف مقارنة بالسودانيين. آخرون
ربطوا مناعتهم المفترضة بسبب بشرتهم السوداء أو أفريقيتهم. وأشار العديد من الناس إلى أن
هؤالء الذين يتناولون الأطعمة الحلوة يعانون من ضعف في جهاز المناعة، في حين أن الذين يأكلون
الأطعمة السودانية التقليدية لديهم جهاز مناعة أقوى. قد تؤدي الشائعات المتعلقة بالمناعة
بفيروس كوفيد-19 إلى إحساس زائف بالأمان، مما قد يؤدي إلى استبعاد الإجراءات االحترازية وعدم

اتباعها، مما يسمح للفيروس باالنتشار دون رادع. 
 

لمزيد من المعلومات حول التحقق من الشائعات المتعلقة بمرض كوفيد-19 والرد عليها، يرجى
االطالع على نشرات الشائعات المجتمعية رقم 2 و 4 و 7. 

شائعات الحصانة من كوفيد-19

 

 
نحنا الناس الطبيعيين الكورونا ما بتجينا النو ما عندنا نقص

وبنرضع رضاعة طبيعية 
ذكر- كادوقلي - جنوب كردفان

 

جسم السودانين لديه مناعة الن ماخدين الكلوركين 
انثي- كسال - ريفي كسال 

 

 
قالوا ناس الريف كورونا مابتجيهم 

 انثي - باو  - النيل االزرق 

 

 
االكالت المحلية البنعمال دي بتزيد القوة حقتنا وما بجينا اي

مرض 
انثي- هبيال - جنوب كردفان 

 

 
الخوجات عشان ما رضعو لبن امهاتهم عشان كدة ما يقدرو

يقاومو المرض 
ذكر- الريف الشرقي - جنوب كردفان

ماذا يقولون
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تعليقات المجتمع حول تأثير فيروس كوفيد-19 المستجد على الحياة اليومية للأفراد كانت
قليلة ولكنها تعكس آرائهم ومخاوفهم. قال اثنان من أفراد المجتمع من والية النيل االزرق
إن الإغالق أدى إلى زيادة البطالة بين الشباب. أشارت بعض تعليقات المجتمع إلى أن قيود
فيروس كوفيد-19 زادت من الصعوبات المالية لدى العائالت، مما أدى إلى زيادة حاالت
الطالق في النيل الأزرق، حيث أدت زيادة معدالت البطالة أثناء الجائحة الى تضخم التوترات

الزوجية. كذلك، في النيل الأزرق، أشارت بعض التعليقات إلى زيادة العنف خالل فترة الإغالق. 
 

لمزيد من المعلومات حول الآثار الصحية النفسية لـ كوفيد-19، يرجى الرجوع إلى نسختنا
الرابعة من نشرة الشائعات الإنسانية. 

 تأثيرات كوفيد-19

 

فتره الحظر كانت بتجيب مشاكل اسريه و الطالقات كترت 
ذكر- الدمازين -  النيل االزرق

 

 
بسبب الكورونا و الضيق المعيشي اصبح الشباب يتجه الى
المخدرات ، و كلو بسبب العطاله النو ما القي حاجه يعمال 

ذكر - الدمازين - النيل االزرق

 

أيام الكورونا كان في مشكلة عنف وضرب وفي زواج أطفال
والطهور ذاتو ظهر تاني 

انثي - الدمازين - النيل االزرق 

ماذا يقولون
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أشار أكثر من نصف الشائعات حول انتقال عدوى كوفيد-19 إلى ان "المناخ الحار في السودان
يخلق وقاية من الفيروس". في حين أن بعض أعضاء المجتمع شاركوا ان معدالت الإصابة
بفيروس كوفيد-19 أعلى بين الرجال، وقال البعض إن خطر انتقال كوفيد-19 يعتمد على شكل
مالمح الوجه للشخص. قد تكون هذه الأنواع من المفاهيم الخاطئة كافية لإقناع بعض الناس
بأنهم محصنون ضد عدوى كوفيد-19، وبالتالي قد يصبح الناس متحفظين من اتباع الإجراءات

الوقائية الموصى بها. 
 

لمزيد من المعلومات عن شائعات انتقال العدوى المتعلقة بفيروس كورونا في السودان، يرجى
الرجوع إلى نشرة الشائعات المجتمعية رقم 4 و 5. 

 شائعات انتقال عدوى الفيروس

 

نحنا منطقتنا شبهي صحراوية والجو فيهو سخن شديد
والفيروس دي بحب اماكن الباردة علي شان كدا ما رح
يجي السودان والقاعدين يقولو لينا كورونا دي كالم

ساكت مافي شي هنا غير نزلة البرد ما اكتر 
أنثى - الجنينة، غرب دارفور 

 

الناس النخرينهم طوال وصغار بتعرضو للفايروس لكن نحنا
نخرتنا مفطسة الفيروس ما بخش فيها 

أنثى، دلنج، جنوب كردفان 

 

دول العالم الأول بقولوا يمكن الوباء يجي من الدول
الفقيرة 

ذكر - دمازين، النيل الأزرق 

ماذا يقولون
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 المزيد من التعليقات الإنسانية
 كسال

أفاد بعض الالجئين في مخيم ود شريفي بكسال أنه ال يُسمح لهم بمغادرة المخيم الى عندما يتم
نقلهم إلى مخيم آخر. يعتمد الالجئين على غيرهم لشراء الأدوية الروتينية عن طريق استخدام
مدخراتهم الخاصة لتغطية التكاليف، ونتيجة لذلك يتبقى لهم القليل لشراء الطعام، وخاصة لمن
لديهم احتياجات غذائية خاصة. في مخيم القربة، قال بعض الالجئين إنهم يرغبون في الحصول
على الرعاية الصحية، لكن ال يوجد أطباء في المخيم. ذكروا أن هذه هي المرة الأولى التي يُطلب
منهم التحدث عن كوفيد-19، وأعربوا عن تقديرهم للفرصة التي أتيحت لهم لتبادل وجهات

نظرهم. 

 

وفي الوقت نفسه، في ضواحي الخرطوم، لم يكن بعض الأشخاص على علم بتوفر مراكز فحص
كوفيد-19، وأنه يتوفر فحص PCR مجاني لكوفيد-19. في الحاج يوسف، كان المجتمع قلًقا بشأن

الأطفال غير المصحوبين بذويهم، خاصة وأنهم ال يتلقون رعاية من قبل أي جهة معينة. 
 

سكان دار السالم، الحاج يوسف، الفتح وجنوب الحزام شاركوا أنهم يعانون من صعوبة الوصول إلى
الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وغاز الطهي. كما أشاروا إلى أن مرافق الرعاية الصحية

والمدارس شحيحة الموارد وتعاني من ضعف البنية التحتية. 
 

الخرطوم



 المزيد من التعليقات الإنسانية
جنوب كردفان

يبدو أن في الدلنج ال يوجد سوى مرفق واحد لفحص كوفيد-19 ومستشفى واحد يقدم رعاية لمرضى
كوفيد-19، ومع ذلك تكشف أراء المجتمع أن هذا المستشفى يفتقر لالمكانيات الطبية. 

غرب دارفور

كانت المجتمعات أقل قلقا من فيروس كورونا، وأكثر اهتماما بحمى شيكونغونيا. في الواقع،
يوجد مركز عزل واحد في العاصمة الجنينة، ويتم استخدامه حالًيا كمأوى للنازحين حديًثا بعد القتال
بين الطوائف في غرب دارفور في يناير 2021. أفراد المجتمع في معسكر الكرندنق والمناطق
المحيطة حددوا توفير الغذاء والوصول إلى الرعاية الصحية هي االحتياجات الأساسية بالنسبة لهم.
يتوق النازحون في الجنينة والمناطق المحيطة بها إلى عودة الأمن حتى يتمكنوا من العودة إلى

ديارهم السابقة. 

النيل الأزرق
واشتكى أفراد المجتمع في منطقة الرحمة بمدينة الدمازين من تكرار حدوث مشكالت الصرف الصحي
المزعجة خاصة أثناء موسم االمطار وطالبوا بتقديم الدعم. كما أعرب أفراد المجتمع عن صعوبة الظروف
االقتصادية التي دفعت كال الوالدين إلى العمل خارج المنزل. وناشدوا تقديم المساعدة، والتي من شأنها أن

تسمح لأحد الوالدين بالبقاء في المنزل ورعاية الأطفال الصغار. 

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع
اًسيا كمبال، منسق المشروع بمنظمة

إنترنيوز:

akambal@internews.org


