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Red .القطاعات األكثر عرضة

القطاعات التي تنحرف عن سياق اإلرشادات العلمية الرسمية

.بالسياق العلمي و إرشادات منظمة الصحة العالميةالقطاعات األكثر إلتزما  أخضر

في السودان
ما  تستهدف المناطق الريفية و السكان األقل تعلي

قة تأخذ بيانات من هذه الورتيمبوكتو، البرنامج تقوده سيارا العالمية باإلشتراك مع معهد ( السنغال و السودان, شمال الكميرون, النيحر, موريتانيا, مالي, تشاد, بوركينا فاسو)في ثمانية دول عبر حدود الساحل19المعلومات المضللة عن كوفيدمحاربة الذي يهدف إلى " 19الحقيقة وراء كوفيد"برنامج هذه الورقه جزء من 1.

.في السودان( 828)منهم( 4,899=أجمالى)إيتطالع إقليمي 

.في مجال الصحةعاملين من المشاركين علماء و أطباء و % 39و (WHO)إختاروا منظمة الصحة العالمية % 26(" إختر كل اإلجابات الصحيحة, إقرأ الخيارات: ")من اآلتي19في اإلسبوغ الماضي تلقيت أخبار أو معلومات عن كوفيد"السؤال 2.

المستوى التعليمي كعامل
حاسم في مدى الضعف تجاه 

المعلومات المضللة

السودان، )المنطقة حسب 19باالحترازات الوقائية لكوفيدالمعرفة 
(828=اجمالى

التباعد "عن على علم 

"الجسدي
و " بالتباعد الجسدي"على علم 

.يعرقون معناه
ابون دائما  يغسلون أيديهم بالص

أو المعقمات الكحولية
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وكالسلووالمعرفةفيالكبيرةالفروقاتفإنالساحلعبرالحالهوكما

تمستويافيبالتباينمرتبطةالسودانفي19كوفيدبخصوصالتصرفات

عنيقيةالحقالمعرفةحولتتحورالتياإلستطالعأسئلةمعظمعبر.التعليم

كمثال.رضالمعناألدقبالمعرفةترتبطاألعلىالتعليممستوياتفإن19كوفيد

أنكونيدراألساسيمنأقلتعليمعلىالمتحصلينالمشاركينمن%55فإن

زيادةومعأنفسهم،حجرعليهم19بكوفيدإصابتهمثبتتالذيناألشخاص

بالمستوىفةالمعرإرتباطظاهرة.النسبةهذهتزيدللمشاركينالتعليميالمستوى

إجراءاتإستخدامو19كوفيدعنالعامةالتصوراتعلىأيضا  تنطبقالتعليمي

ارتداءأو"(اإلجتماعيالتباعد"بأيضا  يعرف)الجسديالتباعدمثلوقائية

.الكمامات

علىصلينالمتحاألشخاص.اإلستطالعأسئلةمعظمفيرؤيتهيمكنالنمطنفس

القطاعمثلونياألساسيمنأقلتعليملديهمالذينخاصةوثانويوأساسيتعليم

هذهذلكل.لإلصابةأكبرخطرعنهينتجمماالخاطئةللمعلوماتعرضةاألكثر

رامجبحمالتوالتواصللحمالتاألساسيالهدفتعتبرأنيجبالشريحة

.19كوفيدعنالشائعاتمحاربة

جائحة بإهتماما  توضح نتائج اإلستطالع أنه بالرغم من أن السودان األكثر إطالعا  و 

إُلقليم الساحلي ضة إال أنه أيضا  األكثر عر, كورونا بالمقارنة مع جيرانه في ا

.19للمعلومات المضللة عن كوفيد

مصدرا  الصحيالمجالفيالعاملينوالعلماءو(WHO)العالميةالصحةمنظمةتعتبرللمفارقة،

كمصدريعتمدونهم(2)السكانمنأقليةفقطلكنسودانيين،(10)أصلمن(8)لموثوقا  

.19كوفيدعنللمعلومات

إال ان ذلك ال ينعكس على أي تغيير 19بكوفيدإهتماما  بالرغم أن السودانيين أكثر إطالعا  و 

.19في سلوكهم للحد من إنتشار كوفيد 

يات االجتماعية و إجراءات التحكم في المرض يصعب تطبيقها عمليا  في السودان بسبب التحدأخيرا ، 

األقنعة، ضعيف بلبس و اإللتزام الالحماية، و غياب شبكة الثقافية، مثل الخلفية –االقتصادية و اإلنشائية 

. و ظروف الحياة المزدحمةالماء، و صعوبة الحصول على 

أحمر



دائما  (%36)الريفمنأقلأشخاصفإنالوقائية،اإلجراءاتيخصمافي

مدنالمنباألشخاصمقارنةالكحوليةالمعقماتأوبالصابونأيديهميغسلون

أعراضهيما"تشمل)األخرىاإلستطالعأسئلةمنالنتائج.(48%)

منالمشاركينأنتوضح"(؟19كوفيدبعدوىاإلصابةتتمكيف"و"؟19كوفيد

التوعيةحمالتلذلكالوقاية،إجراءاتعنإطالعا  أكثرالحضريةالمناطق

.فيةالريالمناطقعلى(حصريا  ليسو)أكثرتركزأنيجب19كوفيدبخصوص

إلى تقليل المعلومات المضللة و الخاطئة بخصوصهدف ياالتصال االستراتيجي 

األشخاص المتحصلين على –يجب أن تشمل الجماهير األكثر ضعفا  19كوفيد

أصعب الفئات بالرغم من أن هذه -تعليم أقل من أساسي في المناطق الريفية

. مع اآلخرينمقارنة لقلة إستعمالهم و ثقتهم في اإلعالم للوصول نسبة 

أقل إطالعاً من المجتمع الريفي 
المجتمع الحضري

الوصول للجماهير 
األكثر ضعفاً 

التدابير الوقائية حسب مستوى التعليم في السودان 
(828= اجمالى )

مأقل من التعلي

األساسي

تعليم أساسى تعليم ثانوي /الكلية تعليم عالي
الجامعة

.عليك ممارسة التباعد االجتماعي19للوقاية من كوفيد

الكمامةعليك لبس 19للوقاية من كوفيد

فيجب عليه عزل نفسه، COVID-19إذا كانت نتيجة اختبار الشخص إيجابية لـ 
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الثقة في الصحفيين حسب مستوى التعليم

ف ز  ا ف ل ت ل ا و  و  دي را ل ا ل  عما ست ا ثق في  ت با   ل ي غا

ية ف ري ل ا اطق  من ل .ا

مصدر تستخدم و تثق في قادة المجتمع و الطوائف الدينية ك

.للمعلومات في المناطق الريفية

لومات يتجهون إلى قادة المجتمع و الطوائف الدينية للمع% 22

.يثقون بهم% 59و 19عن كوفيد

ائف من المشاركين يثقون في قادة المجتمع و الطو% 51في المناطق الريفية 

٪ 43بة تبلغ ، في حين أن هذه النسالتعليميالدينية بغض النظر عن المستوى 

.في المناطق الحضرية

من % 69قادة المجتمع و الطوائف الدينية يحصلون على ثقة 

.من أصحاب التعليم الثانوي% 52أصحاب التعليم األساسي و

التوصيات األساسية

نشر أي إستراتيجية تواصل تهدف إلى

إعتمادا  على )رسائل صحيحة 

في 19عن كوفيد( معلومات دقيقة

:السودان يجب أن

.تواصل عبر الراديو و التلفاز أولً 

على الوصول إلى السكان ذوي التعليم األقل مستوى و الذين فيالحرص 

.الريفيةالمناطق 

ة علماء و أيضاً قاد, أطباء, عاملين في الصحة)الموثوقة على أصوات العتماد 

و تضخيم رسائل منظمة الصحة العالمية ( المجتمع و الطوائف الدينية

غسل واغرتداءالكمامة على المعرفة المسبقة للناس و التركيز على البناء 

األيادي

عدم التركيز على التباعد الجتماعي الذي قد يحدث أثر عكسي و ينفر 

ي و ل هذا اإلجراء تقريباً يستحيل تطبيقه في المجتمع السودان-الجماهير

.يتماشى مع الثقافة

في السودان COVID-19االفئة االكثر عرضة للمعلومات مضللة عن 

المجتمعات األقل تعليما  
قادة المجتمع و الطوائف الدينية


