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عالم �يد19 ع�بر م�نظمة اال�ن�تر�ن�يوز لالإ رة ع�ن كو�ن �ن�ش
�نوب السودان دة �ج�ج �يروس كورو�نا المس�ت�ج ط�ية �ن  �ت�ن

8 أك�تو�بر 2020

�نوب السودان.  مهور�ية �ج ج �تم�ا�تهم �ج ل م�ج رى و�ج�ض ال�ت�د�يات ال�ت�نمو�ية دا�ن �يع الص��ية اال�ن ن لو�جاء الكورو�نا واملوا�ن
ن �ي�ملون كمراسل�ي ن الذ�ي

�ي�ي ام�ج االس�جوعي للص��ن �ت �تصم�ي هذه ال�ج
د�ي  �يد19 طرق �ت�ت  كو�ن

ن
 ع�

ن
 رأي املواط�

ن
م� عالم، و�ي�تصن طاع االإ ة كمصدر ل�ت عالم�ية املو�ثو�ت ع املواد االإ اك�ئها، و�ج �جل وزارة الص�ة و�ث ن �ت

 الص�ة ال�امة م�
ن

د�ي امل�لومات امل��تمدة ع�  �ج�ض النطوات ال�مل�ية ل�ت�ت
ن

م� �نسا�ن�ية. �ي�تصن املساعدات االإ

�ت�نا �يمك�نك ال�تواصل مع ن �ن�ش
اركة أي معلومة ع� ب �بامل�اهمة أو م�ش عن اإذا ك�نت �ت
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�ن�يوز،  �ن�ت �بار كورو�نا الناصة �ب�أ ون أ�ن ن �ي�ن�ش اص�تا الذ�ي عالم�ية �ن  لك �ب�يو�تات الإ

ن
ات و أراء م� ي �تعل�ي�ت �ب �ب�أ �يوز �ت ا�ن�ت

�يد 19 لعامة ال�ناس. ط�ية كو�ن ي �تعن �تصة �ن �ت�نا امل�ن �يع �ن�ش �يمك�نكم �ن�ش او �بث �ب

لة ح�تى الأن  ام المس�ج �جعض م�ن الر�ت
�يا و العالم ر�ي�ت �نوب السودان، أ�ن �ج�ج

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

2,748
�نوب  حج

السودان 
اء �ن  �الت �ش

2,560
�يات   و�ن
50

د�يدة  �الت �ب
+193

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

1,526,000 �يا ر�ي�ت �ن اإ
اء �ن  �الت �ش
1,262,348

�يات   و�ن
37,098

د�يدة  �الت �ب
+172,717

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

35,347,404 العالم
اء �ن  �الت �ش
27,192,802

�يات   و�ن
1,039,406

د�يدة  �الت �ب
+6,428,404

المصدر: وزارة الص�ة

اء علىي الأمراض صن ىي لل�ت ر�ي�ت المصدر: مركرن الأ�ن

المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية

�ت�د�يث ال�الة عدد ال�الت 
حصا�أ�يات والإ

صا�بة المؤكدة  ىي عدد �الت الإ اًعا �ن هد ار�ت�ن �نوب ال�ودان �ي�ش ال �ب ل �يرن
ىي و 50  �يد 19- ، مع 2748 �الة مؤكدة ، و 2560 �الة �تعا�ن �بكو�ن

ب   7 أك�تو�بر 2020 )المصدر: وزارة الص�ة(. �ي�ب
ن

اة ، اع�ت�باًرا م� �الة و�ن
�تح المطارات  عادة �ن اورة لإ ىي ال�ذر الم��تمر مع الدول الم�ب �تو�ن

ىي 1 أك�تو�بر ، على ��ب�يل الم�شال ، أعل�نت  ن �ن
ر�ي� وال�دود ال�بر�ية للم�ا�ن

�تح مطار ع�ن�ت�ي�بىي وال�دود ال�بر�ية م�شل  �ند�ية أ�نها ��تع�يد �ن ال�كومة ال�يوعن
 

ن
�نوب ال�ودان للك م� ر�يط ال�دود مع دولة �ب ىي �ش و و�نمولىي �ن ل�يعن اإ

.
ن

ر�ي�  الآ�ن
ن

ر�ي� ال��ياح والم�ا�ن
ال  للة ل �ترن �نوب ال�ودان أن المعلومات المصن ىي �ب �يون �ن اد الص��ن وأ�ن

�يود و�تدا�ب�ير ال�ما�ية  �يف ال�ت �ن لى �ت�ن ع ال�ناس اإ د �يد�ن ودة ، مما �ت مو�ب
و�يًا  ًك �ت و�با أن ه�ناك �ش م�يع أ�ن�اء �ب ىي �ب اد المواط�نون �ن ص�ية. أ�ن �ن ال�ش
د ا�ن�تهى”.  �يد19 �ت �يد19، ��يث ذكر الك�ش�ير أن “الكو�ن ود كو�ن �ول و�ب
ارة  لى ذلك ، اك�نت ال�تكه�نات �ول أن الكورو�نا اك�نت “�ت�ب ة اإ ا�ن صن �بالإ
و�با.  ىي مد�ي�نة �ب اص�تا �ن ا�أعة ، �ن ا�بة اك�نت �ش �يدة” لم�نظمات ال��ت�ب �ب

ة  ىي الم�نط�ت ن �ن
 �بور أن المواط�ن�ي�

ن
معها م� عل ال�تىي �تم �ب ادت ردود ال�ن أ�ن

�يرة وأن ال�كن  ا�نات الأ�ن �يصن �ته ال�ن ر�ن د �ب �يروس كورو�نا �ت دون أن �ن �يع�ت�ت
د المرض.  و�ية صن دون أن لد�يهم م�ناعة �ت  �يع�ت�ت

ن
الم�ل�ي�ي�

و�با، ذكرت  ن ال�تا�بع للأمم الم�ت�دة �ب�ب
ر �ما�ية المد�ن�ي�ي� ل م�ت ىي دا�ن و�ن

�ن�ا�ن�ية �باع�ت�بارهم “أم�شلة ��ي�أة”  ىي الم�اعدة الإ �ن �ب�أن ه�ناك أ�دى الموطن
ل و�ط ال�كن  �يروس الكورو�نا وال�ت�ن�ت ن �ن

دم �نصا�أح ع� وم �ب�ت�ت لأ�نه اكن �ي�ت
ا�بة  طة ال��ت�ب �يامه �ب�بعض أ�ن�ش ه أو الكمامة أ�ش�ناء �ت �نعة الو�ب دون أ�ت
لى  ة اإ ر على ال�ا�ب دد �كن الم�ت ا�نب كورو�نا �ش لى �ب �يد19. اإ لكو�ن

. كما �تم 
ن

ذاء والأم� ىي ذلك العن لة �بما �ن �ية عا�ب ا�ن ات اإ�ن�ا�ن�ية اإصن ا��ت�يا�ب
لك م�تكرر ،  �نعة �ب�ش  �ير�تدون أ�ت

ن
اص الذ�ي� �ن �يل اإ�يذاء ووصم الأ�ش �ت��ب

عل �بعض ال�ناس   أن �يكون أ�د الأ��باب الر�أ�ي��ية ال�تىي �ت�ب
ن

و�يمك�
ون ل�بس الكمامات )كما �يطلق عل�يهم “�امالت كورو�نا”(. �ش �ي�ن

عالن اإ
ىي ه�ي�أة  ىي ، �ن �يل ، م�رر وص��ن ارد �ب اب ر�ي�ت�ش ورون �باإعالن ا�ن�ت�ن �ن ن �ن

�ن��
�يل -  اراًك ، ��يكون �ب �ته م�رًرا م�ش �بار�ية. �بص�ن �ن ارة الإ رة لو�ت �ت�ر�ير �ن�ش

�تلف واكلت الأ�ن�باء  ىي العمل ع�بر م�ن �برة ك�ب�يرة �ن الذي �ي�تم�تع �ب�ن
ن ال�تواصل مع 

�نوب ال�ودان - م�ؤوًل ع� ىي �ب عالم�ية �ن والم�بادرات الإ
 ال��ت�يعاب 

ن
در م� صى �ت �يق أ�ت م�يع أ�ن�اء ال�بالد ل�ت��ت ىي �ب مالء �ن الرن

ارد  ل�ي�نا لل�تر��يب �بر�ي�ت�ش م اإ ار�ير وأهم�ي�تها. . ا�نصن ة ال�ت�ت  د�ت
ن

م� ر و��يصن وال�ن�ش
ر�يق. ىي �ن �ن

ه؟ د�يد أو عالحج �يروس كورو�نا ال�ج ا�ية م�ن �ن هل ه�ناك أي أدو�ية م�ددة للو�ت
د�يد  �يروس كورو�نا ال�ب ن �ن

ا�ية أو العالج م� د دواء م�دد موصى �به للو�ت ��تى الأن، ل �يو�ب
�يروس الرعا�ية الم�نا��بة  ى المصا�بون �بال�ن ب أن �ي�تل�ت ة ب nCoV-2019. ومع ذلك، �ي�ب المعرو�ن
�يدة، كما أن  د�يد رعا�ية �ب ى المصا�بون �بمرض �ش ب أن �ي�تل�ت ها، كما �ي�ب �يف الأعراض وعال�ب �ن ل�ت�ن

ارب ال�ر�ير�ية.  الل ال�ت�ب  �ن
ن

�ت�بارها م� �يق، و��ي�تم ا�ن �يد ال�ت��ت ات الم�ددة �ت �بعض العال�ب
راكء.  ال�ش

ن
موعة م� هود ال�ب�ث وال�تطو�ير مع م�ب ىي �ت�ر�يع �ب �ت�اعد م�نظمة الص�ة العالم�ية �ن
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�ي�ي ام�ج االس�جوعي للص��ن �ت �تصم�ي هذه ال�ج
د�ي  �يد19 طرق �ت�ت  كو�ن

ن
 ع�

ن
 رأي املواط�

ن
م� عالم، و�ي�تصن طاع االإ ة كمصدر ل�ت عالم�ية املو�ثو�ت ع املواد االإ اك�ئها، و�ج �جل وزارة الص�ة و�ث ن �ت

 الص�ة ال�امة م�
ن

د�ي امل�لومات امل��تمدة ع�  �ج�ض النطوات ال�مل�ية ل�ت�ت
ن

م� �نسا�ن�ية. �ي�تصن املساعدات االإ

�ت�نا �يمك�نك ال�تواصل مع ن �ن�ش
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�ن�يوز،  �ن�ت �بار كورو�نا الناصة �ب�أ ون أ�ن ن �ي�ن�ش اص�تا الذ�ي عالم�ية �ن  لك �ب�يو�تات الإ

ن
ات و أراء م� ي �تعل�ي�ت �ب �ب�أ �يوز �ت ا�ن�ت

�يد 19 لعامة ال�ناس. ط�ية كو�ن ي �تعن �تصة �ن �ت�نا امل�ن �يع �ن�ش �يمك�نكم �ن�ش او �بث �ب

ال�ت�د�يات مع

ذاء ىي العن ص �ن �ن�ت

حصا�نة

ه أو الكمامات �نعة الوحج أ�ت �تح المدرسة عادة �ن �يًااإ �ي�ت �يد19 أ�ن�تهى/ل�يس ح�ت الكو�ن

�يع �تسمع ك�ث�يرا موا�ن

 �ىي طراوة �بمد�ي�نة 
ن

ل �ي�ك� ل ر�ب م �ي�ت��أ و�با “أر�يد أن أعرف ما اإذا اكن الر�ت �ب
ىي معظم  6666 �يعمل أم ل لأ�نه �ن

د رد” لق  أو ل �يو�ب الأ��يان �يكون معن

 العمر 62 ��نة  
ن

ل �ي�بلغ م� ال ر�ب �ت
د  و�با “ل�ت  �ب�ب

ن
ر �ما�ية المد�ن�ي�ي� ل م�ت د�ن

�يمات”  أ�ن�تهى الطعام و أص�بح معظم ال�كن   ألك ه�نا �بالم�ن
ن

م�

 
ن

 مر�بع 2 و�ي�بلغ م�
ن

ل �ي�ك� ول ر�ب �ي�ت
ىي مد�ي�نة  العمر 45 ��نة “اإن ال�ناس �ن

�يروس  د �ن و�ية صن �بور لد�يهم م�ناعة �ت
كورو�نا و�بال�تالىي ل �يمك�نهم �يصا�بوا 

�يد19” �بالكو�ن

 العمر49 عاما “أن 
ن

ول ��يدة �ت�بلغ م� �ت�ت
ذها�بهم لدورات الم�ياه، عل�يهم أن ال�ناس �ي�ن�ون ل�بس الكمامات أ�ش�ناء 

امىي و  لرن �يعملوا �ب�أن ل�بس الكمامات اإ
�ت�ياري”.  ل�يس ا�ن

ر   العمر 32 �بم�ت
ن

ل �ي�بلغ م� اال ر�ب �ت
د �بدأت  و�با “ل�ت  �ب�ب

ن
�ما�ية المد�ن�ي�ي�

ال ل  ىي المدر�ة والأط�ن صول العاد�ية �ن ال�ن
 

ن
ه ؛ لأ�نه ل �يمك� �نعة الو�ب دمون أ�ت �ي��ت�ن

�ير  �يروس الكورو�نا عن ول اإن ال�ن لأ�د أن �ي�ت
ن �تر�ت�يب 

ب على المعلم�ي� ود ، �ي�ب مو�ب
ىي  ال �ن �تماعىي لالأط�ن لعمل�ية ال�ت�باعد ال�ب

صول الدرا��ية” ال�ن

و�با   العمر 26 �ب�ب
ن

طال�بت أ�ن�شى �ت�بلغ م�
صل هذه  ل�يص عدد ال�تالم�يذ للك �ن �ت�ت
 أن �ي�اعد 

ن
ىي المدارس. �يمك� المرة �ن

اظ على ال�ت�باعد  ىي ال��ن ذلك �ن
صول الدرا��ية ال�تىي  ىي ال�ن �تماعىي �ن ال�ب

دمون الكمامات،  ال ل �ي��ت�ن �بدأها والأط�ن
ول اإن   لأ�د أن �ي�ت

ن
لأ�نه ل �يمك�

ب على  ود ، �ي�ب �ير مو�ب �يد19 عن الكو�ن
ال   الأط�ن

ن
ات �ب�ي� ن �تر�ت�يب لم�ا�ن

المعلم�ي�
صول الدرا��ية.  ىي ال�ن �ن

 �بمر�بع 3 �بمد�ي�نة �بور
ن

ل �ي�ك�  ع�بر ر�ب
ال “ل  العمر 35 عاما و �ت

ن
 و�ي�بلغ م�

رد ىي �بور. اإ�نها م�ب �يروس كورو�نا �ن د �ن  �يو�ب

ن
 المال م�

ن
 و��يلة لل�كومة لل�ب�ث ع�

�ن�ا�ن�ية “الم�نظمات الإ

ر �ما�ية �يم �بم�ت ر �ي�ت ل أ�ن اف ر�ب  وأصن
 العمر 56

ن
و�با و �ي�بلغ م�  �ب�ب

ن
 المد�ن�ي�ي�

�يروس د �ن ال “�برأ��يىي ل �يو�ب  ��نة و �ت
و�با لأن ال�ناس ل ىي �ب  كورو�نا �ن

ه أو الكمامات �نعة الو�ب دمون الأ�ت  �ي��ت�ن
�يم  “و ل�يمك�ن�نا أن ل�ب�هم ه�نا �بالم�ن

�يرة كو�ندوكورو رن  �ب�ب
ن

ول ��يدة �ت�ك�  �ت�ت
ل�ون ا�يد�يهم لأ�نهم ود كورو�نا “ال�ناس ل �يعن عرون �بعدم و�ب “�ي�ش

 �ب�ىي أطع 
ن

ر �ي�ك� ص أ�ن �ن ة �ش ا�ن و أصن
ا�نىي  م الم�ب د ا�تصل�نا �بالر�ت و�با “ل�ت �براة �ب�ب
ى  6666 ��تى �نعرف ما اإذا اكن الم�تو�ن
د  �يد19 أم ل ، ل�ت د مات �ب��بب الكو�ن �ت

د رد”  ل �يو�ب
ن

�اول�نا م�شل 50 مرة ولك�

ىي ال�كومة/ �ن د�ير موطن ا�بة - %2�ت�ت ال��ت�ب

 . لىي و�ن�ت رة ول�ية �ب و�با و مد�ي�نة �بور �اصن  �ب
ن

، و�ما اإف اإم �بلك م� عالم صوت المصال�ة، �بىي �بىي �تىي �تىي راكء الإ �بل �ش ن �ت
 4 و 30 ��ب�تم�بر 2020 م�

ن
ر�يدة �ب�ي� طة �تعل�يق �ن مع 112 �ن�ت موع، �تم �ب ىي الم�ب �ن

ري - 2% أ�ن

�ؤال �ول ال�يات 
ا�بة - 1% ال��ت�ب

�ترا�ات �ول  ا�ت
عل ال�يات  �ية �ب ك�ي�ن

عال�ية  ا�بة أك�شر �ن ال��تا�ب
8%

رى مطلو�بة  �ن�ا�ن�ية الأ�ن دمات الإ ال�ن
48%

�أن ال�يات  اوف �ب�ش كوي أو م�ن ا�بة �ش ال��ت�ب
22%

هم الرد �وء �ن
16%
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�ن�يوز،  �ن�ت �بار كورو�نا الناصة �ب�أ ون أ�ن ن �ي�ن�ش اص�تا الذ�ي عالم�ية �ن  لك �ب�يو�تات الإ

ن
ات و أراء م� ي �تعل�ي�ت �ب �ب�أ �يوز �ت ا�ن�ت

�يد 19 لعامة ال�ناس. ط�ية كو�ن ي �تعن �تصة �ن �ت�نا امل�ن �يع �ن�ش �يمك�نكم �ن�ش او �بث �ب

�يد19 ة و الكو�ن �يسث السث
�يد19، ��ب   الكو�ن

ن
طر المعا�ناة م�  �ن

ن
�يد م� �يلة �يرن دام ال�ت�بغ وال�نر�ب  ا��ت�ن

ا لم�نظمة الص�ة  �تً �ير الأ�ب�اث الم�بكرة ، و�ن  م�نظمة الص�ة العالم�ية. �ت�ش
ن

�ي� ن ال�تد�ن
ود �تار�يحن م� اإن و�ب ن ، �ن

�ن�ي� �ير المد�ن ار�نة �بعن لى أ�نه ، م�ت العالم�ية ، اإ
ى الكورو�نا،  ارة لمرصن رصة �دوث �ن�تا�أحج ص��ية صن ن �ن

لك ك�ب�ير م� �يد �ب�ش د �يرن �ت
ة ، مما �ي�تطلب �تهو�ية م�يك�ن�يك�ية  لى الع�نا�ية المركرن ول اإ ىي ذلك الد�ن �بما �ن

�يمة )م�نظمة الص�ة العالم�ية، 2020(. ب ص��ية و�ن  عوا�ت
ن

و�يعا�نىي م�

لى  ىي ك�ندا ، على ��ب�يل الم�شال ، اإ  الص�ة العامة �ن
ن

ار م�ؤول�ي� كما أ�ش
صا�بة  طر الإ م �ن ا�ت لى �ت�ن د �تؤدي اإ ال و�ت ة: “م�شال�ية لال�ن�ت�ت �ي�ش أن أ�نا�ب�يب ال�ش

�ترك. لد�يهم أ�نا�ب�يب طو�يلة  دام الم�ش الل ال��ت�ن  �ن
ن

د�يد م� �يد19 ال�ش �بـالكو�ن
ل مرض ال�ارس –  ان ماء �بارد ، وهو م�شالىي ل�ن�ت رن ها و�ن �يصعب �ت�نظ�ي�ن

 )NCBI, 2020( 2 يد� الكو�ن

ة ، �نظًرا  �ي�ش دام ال�ش �يوًدا على ا��ت�ن عل �ت  الدول �بال�ن
ن

عت العد�يد م�  وصن
اهرة ومصر  �يد19. �ظرت مدن ال�ت ال الكو�ن اطر الص��ية العامة ل�ن�ت�ت للم�ن

ة   �ي�ش دام ال�ش ًرا ا��ت�ن ىي الإمارات العر�ب�ية الم�ت�دة مؤ�ن �بىي ود�بىي �ن وأ�بو طن
�يد ه�نا. رأ المرن )NCBI, 2020( ا�ت

عالم مسؤولىي الإ

رى ات أحن اح�ت�ياحج
ه أزمة اإ�ن�ا�ن�ية  �نوب ال�ودان �يوا�ب �ن�ا�ن�ية أن �ب ؤون الإ اد مك�تب �ت�ن��يق ال�ش أ�ن

ة  �ن�ا�ن�ية(. ه�ناك �ا�ب ؤون الإ �يد19، م�تعددة )المصدر: مك�تب الأمم الم�ت�دة ل�ت�ن��يق ال�ش ة �بالكو�ن ا�ية الم�تعل�ت دمات الص�ة والو�ت ط ل�ن �ت روري ل�يس �ن لى ال�تمو�يل الصن اإ
م�يع  ن ال�تمو�يل المطلوب ل�ب

ط م� �ت �ن�ا�ن�ية أن 37 �ن ؤون الإ و�يذكر مك�تب �ت�ن��يق ال�ش
�طس ،  ود �ال�يًا )المصدر: OCHA(. �ب�لول �نها�ية أعن �ن�ا�ن�ية مو�ب ات الإ ال��ت�يا�ب

 
ن

رروا م� د �تصن ص �ت �ن در �ب�ن�و 500000 �ش ادت واكلة الأمم الم�ت�دة أن ما �ي�ت أ�ن
�ن�ا�ن�ية(. كما  ؤون الإ ا�نات )المصدر: مك�تب الأمم الم�ت�دة ل�ت�ن��يق ال�ش �يصن ال�ن

 
ن

ح أك�شر م� �نو�ب�ية ، �نرن اطعة �بور ال�ب ىي م�ت س المك�تب)UNOCHA( أ�نه: “�ن ادت �ن�ن أ�ن
ا أن  �يد أ�يصن ا�نات”. وأ�ن �يصن ت �ا�بق �ب��بب الصراع وال�ن ىي و�ت ص �ن �ن 33000 �ش

د�يد”  وح ال�ش �تد ... مع �تعرض ال��توا�أ�ية الو�طى والو�دة وواراب لل�نرن “الع�نف ا�ش
�ن�ا�ن�ية(.  ؤون الإ )المصدر: مك�تب الأمم الم�ت�دة ل�ت�ن��يق ال�ش

 
ن

ل م� راد الص�راوي ا�ن�ت�ت  ال�ب
ن

ادت الواكلة �ب�أن: “�رب م� لى ذلك ، أ�ن ة اإ ا�ن صن �بالإ
طاعات  مال�ية وم�ت �ية وك�بو�ي�تا ال�ش ر�ت اطعات ك�بو�ي�تا ال�ش لى م�ت رب ك�ي�ن�يا اإ مال عن رعة �ش �ية ودمر 27 مرن ر�ي�ن د ال�ن ىي دودة ال��ش �ش رق ال��توا�أ�ية. أصاب �ت�ن ىي �ش �بودي �ن
رق ال��توا�أ�ية “ )المصدر: مك�تب الأمم الم�ت�دة  وي، �ش اطعة ما�ت ىي م�ت ذرة �ن

�ن�ا�ن�ية(. ؤون الإ ل�ت�ن��يق ال�ش

و�جا؟ ىي حج ماذا �نسمع �ن

ول�ية الو�دة

لىي و�ن�ت ول�ية �ب
ول�ية ال�ب��يرات

واراب

رق  ول�ية �ش
الإ��توا�أ�ية

ول�ية 
الإ��توا�أ�ية 
الو�طى

رب  ول�ية عن
الإ��توا�أ�ية

مال  ول�ية �ش
ال رن �ب�رالعن

رب  ول�ية عن
ال رن �ب�رالعن

ول�ية أعالىي 
ال�ن�يل

الت  و�با و �ت ال �ب�ب  دا�ن
ن

�يم ال�ناز��ي� �يم �بم�ن  العمر 29 �ت�ت
ن

الت أ�ن�شى �ت�بلغ م� �ت
ر   م�ت

ن
وات م� رار الأمم الم�ت�دة �ب��ب ال�ت �تمع ، ل��نا �عداء �ب�ت “كم�ب

�ية ال�الم” ا�ت �يذ ا�ت�ن �بل �ت�ن�ن ن �ت
�ما�ية المد�ن�ي�ي�

اص  �ن  الأ�ش
ن

د رأ�يت العد�يد م�  العمر 63 عام “ل�ت
ن

ول ��يدة �ت�بلغ م� ل الكورو�نا �ت�ت  أن �ي�ن�ت
ن

اركة؟ أل �يمك� ة. هل هىي آم�نة للم�ش �ي�ش اركون أ�نا�ب�يب ال�ش �ي�ش
�يروس؟”  �بال�ن

ن
�ير مصا�ب�ي� اص عن �ن لى الأ�ش اإ

داد  �تراح. �ترن ال “هذا ا�ت ن و �ت
ر ال�ناز��ي�  العمر 36 �بم�ت

ن
ل �ي�بلغ م� ع�بر ر�ب

 
ن

ة م� �ترة ال�ر�ب ىي هذه ال�ن �ن�ا�ن�ية �ن ات الإ دمها ال��ت�يا�ب دمات ال�تىي �ت�ت ال�ن
ىي المواد  ذاء والماء والأدو�ية و��تى �ن �يروس كورو�نا. على ��ب�يل الم�شال العن �ن

ن ال�تصدي لها”
دمات. ل �بد م� ل ال�ن ذا�أ�ية. الآن �ت�ت �ير العن عن

ة �بال�توك �توك و اإذاعة  ات ال�نار�ية المعرو�ن ل المعلومات ع�بر الدر�ب و�با – �ن�ت ىي �ب راكء �ن معها ال�ش عل ال�تىي �ب  ردود ال�ن
ن

 105 �الة م�
ن

 �ب�ي�
ن

م�
و�با مع ا�ن��اب   �ب�ب

ن
ىي مع�كرات �ما�ية المد�ن�ي�ي� ل م�اعدات اإ�ن�ا�ن�ية أو�ع، ل ��يما �ن  أ�ب

ن
�ما اإف اإم، اك�نت معظم الدعوات )%51( م�

كوي  اوف و�ش ة �بالص�ة. %23 اك�نت م�ن ذا�أىي و الم�أوي وال�ت�د�يات الم�تعل�ت  العن
ن

�نوب ال�ودان، و ا�نعدام الأم� ىي �ب �بع�شة الأمم الم�ت�دة �ن
ة  �أة الم��تهد�ن  ال�ن

ن
م�  صن

ن
اص م� �ن  عدد الأ�ش

ن
ا�بة %10 م� �يد19 كما أ�ب اط�أة �ول الكو�ن �يد19، %11 �تصورات �ن ا�بة لكو�ن ��ت�ب �ول ال�يات الإ

ىي  ن �ن
م�يع العامل�ي� د�ير ل�كومة و �ب كر و �ت�ت د�يم صوت �ش اموا �ب�ت�ت �يروس الكورو�نا، %2 �ت ا�بة ل�ن �ية ال��ت�ب  ك�ي�ن

ن
�تر�وا ع� ل�تلك الدرا�ة و أ�ت

ا�بة.   الأ��ألة �ول ال�يات ال��ت�ب
ن

ا�بة %1 ع� �يرا أ�ب ري و أ�ن اوف أ�ن  م�ن
ن

ا�بة %2 ع� �يد19، كما أ�ب ا�بة لكو�ن ال ال��ت�ب م�ب

عالم أ�ن�تو�نىي �بورك، م�ؤول الإ
burkea@un.org          +211922406014     
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�نوب السودان.  مهور�ية �ج ج �تم�ا�تهم �ج ل م�ج رى و�ج�ض ال�ت�د�يات ال�ت�نمو�ية دا�ن �يع الص��ية اال�ن ن لو�جاء الكورو�نا واملوا�ن
ن �ي�ملون كمراسل�ي ن الذ�ي

�ي�ي ام�ج االس�جوعي للص��ن �ت �تصم�ي هذه ال�ج
د�ي  �يد19 طرق �ت�ت  كو�ن

ن
 ع�

ن
 رأي املواط�

ن
م� عالم، و�ي�تصن طاع االإ ة كمصدر ل�ت عالم�ية املو�ثو�ت ع املواد االإ اك�ئها، و�ج �جل وزارة الص�ة و�ث ن �ت

 الص�ة ال�امة م�
ن

د�ي امل�لومات امل��تمدة ع�  �ج�ض النطوات ال�مل�ية ل�ت�ت
ن

م� �نسا�ن�ية. �ي�تصن املساعدات االإ

�ت�نا �يمك�نك ال�تواصل مع ن �ن�ش
اركة أي معلومة ع� ب �بامل�اهمة أو م�ش عن اإذا ك�نت �ت

 Dr. Michael Gubay, mgubay@internews.org أو Akiiki Tusiime, atusiime@internews.org 
�ن�يوز،  �ن�ت �بار كورو�نا الناصة �ب�أ ون أ�ن ن �ي�ن�ش اص�تا الذ�ي عالم�ية �ن  لك �ب�يو�تات الإ

ن
ات و أراء م� ي �تعل�ي�ت �ب �ب�أ �يوز �ت ا�ن�ت

�يد 19 لعامة ال�ناس. ط�ية كو�ن ي �تعن �تصة �ن �ت�نا امل�ن �يع �ن�ش �يمك�نكم �ن�ش او �بث �ب

ا�جل ا م�ت لو�نرن �ن�ن الإ
هاز  ىي ال�ب ان معد�يان �ن �يد19 الكهما مرصن ا( و الكو�ن لو�نرن ا )الأ�ن�ن لو�نرن �ن�ن  الإ
ا لمركرن ال��يطرة  �تً ة. و�ن �تل�ن �يرو�ات م�ن �ىي ، لك�نهما �ي��ب�بهما �ن على الأمراض )المصدر:CDC(.ال�ت�ن�ن

د�يد )�ي�مىي ال�ارس  �يروس كورو�نا �ب صا�بة �ب�ن  الإ
ن

�يد19 �نا�تحج ع� اإن الكو�ن �ن
ا: “�نظًرا لأن �بعض  اد مركرن ال��يطرة على الأمراض أ�يصنً �يد 2( كما أ�ن – كو�ن
ة   الصعب معر�ن

ن
د �يكون م� �ت ا�بهة ، �ن �يد19 م�ت�ش ا و الكو�ن لو�نرن أعراض الأ�ن�ن

ة  د �تكون ه�ناك �ا�ب رق �ب�ي�نهما �ب�ناًء على الأعراض و�دها ، و�ت ال�ن
�يد19  ا و الكو�ن لو�نرن �ن�ن �ترك الإ �يص. �ت�ش �ن ك�يد ال�ت�ش ىي �ت�أ �ت�بار للم�اعدة �ن لال�ن

لى  ات الر�أ�ي��ية )ا�نظر اإ �تال�ن  ه�ناك �بعض ال�ن
ن

صا�أص ، ولك� ىي ال�ن �ن
 .)

ن
ال�يم�ي�

 العالمات 
ن

ىي العد�يد م� �تراكن �ن �يد19 �ي�ش ا و الكو�ن لو�نرن �ن�ن �نظًرا لأن الإ
�ت�بار  اص لال�ن �ن ع الأ�ش صن  الأهم�ية �بمكن أن �ي�ن

ن
م� �ها ، �ن والأعراض �ن�ن

 
ن

 الص��ي�ي�
ن

 للعامل�ي�
ن

ون �بم�شل هذه الأعراض ، لذلك �يمك� �ت�بار أمًرا �بالغ ع�ندما �يمرصن . �يعد ال�ن
ن

�ي� ه ال�ي�ت ص على و�ب �ن �ت�د�يد ما �يعا�نىي م�نه ال�ش
ى  اصة للمرصن ا�ية ، �ن ط�يًرا للعن  أن �يكون �ن

ن
الأهم�ية لأن الكورو�نا �يمك�

�ن�نا �ن�مىي عا�أل�ت�نا  اإ �ت�بر الكورو�نا �ن عل. ع�ندما �ن�ن  �بال�ن
ن

وك�بار ال��
�تمع�نا وأم�ت�نا. وم�ب

عالم مسؤولىي الإ

ىي �جور؟ ماذا �نسمع �ن

ول�ية الو�دة

لىي و�ن�ت ول�ية �ب
ول�ية ال�ب��يرات

واراب

رق  ول�ية �ش
الإ��توا�أ�ية

ول�ية 
الإ��توا�أ�ية 
الو�طى

رب  ول�ية عن
الإ��توا�أ�ية

مال  ول�ية �ش
ال رن �ب�رالعن

رب  ول�ية عن
ال رن �ب�رالعن

ول�ية أعالىي 
ال�ن�يل

ا�جه ال�تسث

�تالف الأحن

 العالمات والأعراض ، 
ن

او�تة م� ات م�ت�ن ا در�ب لو�نرن �ن�ن �يد19 والإ  الكو�ن
ن

 أن �يكون للك م�
ن

�يمك�
ا�أعة  مل الأعراض ال�ش د�يدة. �ت�ش لى أعراض �ش ود أعراض )�بدون أعراض( اإ  عدم و�ب

ن
ا: �ت�تراوح م� لو�نرن �ن�ن �يد19 والإ �يها الكو�ن ارك �ن عر�يرةال�تىي �ي�ت�ش �ش عور �بال�مى / ال�ت • ال�مى أو ال�ش

• ال�عال/ الك�ة
• ��يالن الأ�نف أو ا�ن�دادها • ال�تهاب ال�لق • ال�تعب )الرهاق( 

�م  لم ال�ب الت أو آ لم العصن • آ
• الصداع 

�يوًعا ع�ند   أن هذا أك�شر �ش
ن

م م� ء والإ�هال ، على الرعن ىي  ال�ت
ن

اص م� �ن د �يعا�نىي �بعض الأ�ش • �ت
 .

ن
�ي� ال م�نه لدى ال�بالعن الأط�ن

ىي ذلك العالمات  د�يد ، �بما �ن لى �ش ا اإ �ي�نً �ن ا �ن ا مرصنً لو�نرن �ن�ن �يرو�ات الإ  أن �ت��بب �ن
ن

�يمك�
 ، COVID-19 رى لـ مل العالمات والأعراض الأ�ن د �ت�ش ا�أعة المذكورة أعاله. �ت والأعراض ال�ش

دان الذوق أو الرا�أ�ة.  �ت �ي�ير أو �ن ا ، ال�تعن لو�نرن  الأ�ن�ن
ن

�تلف ع� �يد ه�نا: وال�تىي �ت�ن رأ المرن ا�ت
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm

الت �ب�أن الله   العمر 30 ��نة �بمر�بع 4 و �ت
ن

ر �ت�بلغ م� ت أ�ن�شى أ�ن ا�ن و أصن
�يروس كورو�نا.  �تل �ب��بب �ن �ي�م�ي�نا ول �ي��تط�يع أن �ي�ترك�نا ل�ن�ت

ا�نات  �يصن ت ال�ن صن ا�أال “�ت اك وع�برت �ت ا�ن�ت  العمر 29 �ب�ن
ن

الت أ�ن�شى �ت�بلغ م� �ت
ا�أ�ية” اذ �تدا�ب�ير و�ت �يروس كورو�نا ، و�بال�تالىي ل داعىي ل�ت�ن على �ن

ا  لو�نرن �ن�ن رد اإ �يروس كورو�نا هو م�ب ة مارور �ن  �بم�نط�ت
ن

ل عمره 25 �ي�ك� �تم ر�ب و�ن
�بل.  وًدا �ت عاد�ية ولذلك اكن مو�ب

ر�يك�نا صوت المصال�ة �بمد�ي�نة  معها �بوا�طة �ش عل ال��بع ال�تىي �تم �ب ات او ردود ال�ن  �الت ال�تعل�ي�ت
ن

م�
�نت  �أ اوف �ب�ش ن ال�ن�تا�أحج اك�نت م�ن

اط�أة �ب�ي�نما %17 م� ، %86 اك�نت �تصورات �ن لىي و�ن�ت رة ول�ية �ب �بور �اصن
ام �بها”. ن أ�ت�بعها أو ال�ترن

دا �ب��يث ل �يكم� دة �ب �نها: “مع�ت �يد �ب�أ �يروس الكورو�نا، وال�تىي �ت�ن ا�بة ل�ن �تدا�ب�ير ال��ت�ب
وم�ية  دك�تور طوي لوي، وزارة الص��ية ال�ت

loi.ezekiel92@gmail.com          0927134045/917103275     
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�نوب السودان.  مهور�ية �ج ج �تم�ا�تهم �ج ل م�ج رى و�ج�ض ال�ت�د�يات ال�ت�نمو�ية دا�ن �يع الص��ية اال�ن ن لو�جاء الكورو�نا واملوا�ن
ن �ي�ملون كمراسل�ي ن الذ�ي

�ي�ي ام�ج االس�جوعي للص��ن �ت �تصم�ي هذه ال�ج
د�ي  �يد19 طرق �ت�ت  كو�ن

ن
 ع�

ن
 رأي املواط�

ن
م� عالم، و�ي�تصن طاع االإ ة كمصدر ل�ت عالم�ية املو�ثو�ت ع املواد االإ اك�ئها، و�ج �جل وزارة الص�ة و�ث ن �ت

 الص�ة ال�امة م�
ن

د�ي امل�لومات امل��تمدة ع�  �ج�ض النطوات ال�مل�ية ل�ت�ت
ن

م� �نسا�ن�ية. �ي�تصن املساعدات االإ

�ت�نا �يمك�نك ال�تواصل مع ن �ن�ش
اركة أي معلومة ع� ب �بامل�اهمة أو م�ش عن اإذا ك�نت �ت
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�ن�يوز،  �ن�ت �بار كورو�نا الناصة �ب�أ ون أ�ن ن �ي�ن�ش اص�تا الذ�ي عالم�ية �ن  لك �ب�يو�تات الإ

ن
ات و أراء م� ي �تعل�ي�ت �ب �ب�أ �يوز �ت ا�ن�ت

�يد 19 لعامة ال�ناس. ط�ية كو�ن ي �تعن �تصة �ن �ت�نا امل�ن �يع �ن�ش �يمك�نكم �ن�ش او �بث �ب

�تح المدارس لك�ن ال�ن�تظار  أع�يد �ن
�تاة �ت�جلغ م�ن  لم �ي�ن�ته �جعد �جال�نس�جة ل�ن

العمر 17 عاًما

ىي لك�ية  ىي الصف ال�شالث �ن  م�يرس، طال�بة �ن
رب  ىي �يام�ب�يو ، ول�ية عن �يت �ن ف أ�با�ن�ب الأ��ت

ال��توا�أ�ية ، عل�يها ال�ن�تظار ��تى أ�بر�يل 
صلها  �نف �ن �بل ��تى �ي��ت�أ  العام الم�ت

ن
م�

صول   ال�ن
ن

الدرا�ة. ��تى الآن ، ُطلب م�
د�يد ، مما   �ب

ن
ط أن �ت�بدأ م� �ت �ة �ن المر�ش

ل.  ىي الم�نرن ال �ن  الأط�ن
ن

ًءا ك�ب�يًرا م� رن �ي�ترك �ب
ب  �ير طو�يل لأ�نها �تعلم أ�نه �ي�ب �ن هذا �ت�أ

رح  �تاة. �ت�ش ى �ن �تال ل�ت�ب�ت عل�يها مواصلة ال�ت
�بر�نىي على  ا�ألة: “اكدت والد�تىي �ت�ب ماري �ت
�يد19  الق الكو�ن واج”. اكن ذلك أ�ش�ناء اإعن الرن

 العمر 
ن

ة م� �أت والد�تها ال�بالعن و�ب ع�ندما �ن
ىي اإ�دى الأم��يات �بعرض  17 عاًما �ن

لى  ول ماري: “لم أعد أذهب اإ واج. �ت�ت للرن
ط  �ت ل �ن ىي الم�نرن �يم �ن المدر�ة وك�نت أ�ت
وج ]لذلك[ ر�بما  ، لذلك أرادت أن أ�ترن

ول:   ال�ظ ، �ت�ت
ن

�ي�اعدها المهر.” ل���
�بة والد�تها  “لم �ي��تطع والدي دعمها ]رعن

�تاة[”.  ال�ن
ن

واج م� ىي الرن �ن

ات والعرا�أس  الأمهات المراه�ت

�ن
سر�ي�ي ال�ت

 م�اولة 
ن

ت م� على عكس ماري ال�تىي �ن�ب
�ت�يات   ال�ن

ن
�برت العد�يد م� ها ، أ�ب و�ي�ب �ترن

واج أو ال�مل  �نوب ال�ودان على الرن ىي �ب �ن
الق المدر�ة   اإعن

ن
هر ال��تة م� الل الأ�ش �ن

ىي �يول�يو  �يروس كورو�نا. �ن ا�أ�ة �ن �ب��بب �ب
/ �تموز ، دعت واكل�تان �تا�بع�تان لالأمم 

لى  الم�ت�دة - ال�يو�ن�ي�ف وال�يو�ن�كو - اإ
ة أ�نه ع�ندما  �تح المدارس ، �ب��ب اإعادة �ن

�ترة طو�يلة  ارج المدر�ة ل�ن �ت�يات �ن �تظل ال�ن
 كذلك.

ن
 ��يكو�ن�

ن
�نه� اإ ، �ن

 . ىي ىي �نهحج �تدر�ي�ب �تح أ�بوا�بها �ن ىي 5 أك�تو�بر ، أعل�نت وزارة ال�تعل�يم أن المدارس ��ت�ن ن �ن
�يروس الكورو�نا، ولك� ار �ن ن ا�ن�ت�ش

�يد م� م�يع أ�ن�اء ال�بالد م�نذ مارس لم�نع المرن ىي �ب الق المدارس �ن  مال�ظة �ت�ر�ير�ية: �تم اإعن
�يد أد�ناه رأ المرن ار�بهم؟ ا�ت �نوب ال�ودان؟ ما هىي �ت�ب ىي �ب ن �ن

�ي� الق المراه�ت صول الدرا��ية ، وهذا �ي�ترك�نا �ن�ت�اءل - ك�يف �ي�تم اإعن م�يع ال�ن �تح �ب ن �ي�تم �ن
ل�

واج” �جر�نىي على الرن الق المدرسة: “أمىي اكدت أن �ت�ج عن اإ
�يل ارد �ب ر�ي�ت�ش

ا��ية حن

الق المدارس: �ج�يع ال�لو�يات  عن اإ
سد مالحظة الم�رر �ي�ن

الق المدر�ة المطول ل�يس له  اإعن
�نوب  ىي �ب �ت�يات �ن ار على ال�ن �ش�ير صن �ت�أ

ا  ��ب ، �بل �يؤ�شر أ�يصنً ال�ودان �ن
على الأولد ، وك�ش�ير م�نهم �يعملون 
ون ل�وء المعاملة. ع�ندما  و�ي�تعرصن
اكوب *  ت المدارس ، �بدأ �ب ل�ت أعن
 العمر 16 عاًما 

ن
، ص�بىي �ي�بلغ م�

ىي المدر�ة ال�ب�تدا�أ�ية الصف  �ن
ال�ا�بع ، مدر�ة �برا�يت ��تار 

ار�يًا  اًطا �ت�ب ىي �يام�ب�يو ، �ن�ش ال�ب�تدا�أ�ية �ن
ارع ل�ب�يع  ا�نب ال�ش �يًرا على �ب صعن
�ياء.   الأ�ش

ن
�يرها م� ال�لو�يات وعن

�يروس كورو�نا ، أص�بح  اء �ن “ع�ندما �ب
موعة  ى �بم�ب ع أ�وأ”. ال�ت�ت الوصن

ره.  ىي م�ت�ب ” �ن ن
 “الأولد ال��ي�أ�ي�

ن
م�

 
ن

ل العد�يد م� وب: “�نرن ح �يع�ت �يوصن
ىي  وارع. �بدأ�نا �ن لى ال�ش ال اإ الأط�ن

ا�أر و�بدأ�نا  ة وال��ب �ي�ش  ال�ش
ن

�ي� �تد�ن
اء�ت�نىي هذه  �يما �ب�ي�ن�نا “. “�ب �تال �ن ال�ت
ل(  راء �ما�ية الط�ن موعة )��ن الم�ب

ل�يهم.  ممت اإ وذلك ع�ندما ا�نصن
ا�أر  د �اعدو�نىي على �ترك ال��ب ل�ت

ول الص�بىي  �يرت ��يا�تىي “. �ي�ت وعن
 العمر 16 عاًما اإ�نه �ير�يد 

ن
ال�بالغ م�

لى المدر�ة ع�ندما  الآن العودة اإ
م�يع  رى. * �ب ه مرة أ�ن �ي�بدأ ص�ن
ال  ىي هذا الم�ت الأ�ماء الواردة �ن

ال  هىي أ�ماء م��تعارة لأن الأط�ن
الة هم  ىي هذه الم�ت ن �ن

المذكور�ي�
رة لد�يهم  صر. م�ررو ال�ن�ش  ال�ت

ن
م�

�ية. �ي�ت أ�ما�أهم ال��ت

الل والع�تداء  اطر ال��تعن ة لم�ن أك�شر عرصن
ال.  ىي ذلك زواج الأط�ن  ، �بما �ن

ن
�ن��ي�ي� ال�ب

ر�ته م�نظمة دعم م�بادرة  �ي�يم أ�ب ا ل�ت�ت �تً و�ن
ال�الم لل�ت�نم�ية )SPIDO( ، وهىي م�نظمة 
 

ن
�ترة ما �ب�ي� ىي ال�ن �ير �كوم�ية وط�ن�ية ، �ن عن
ع معدل  �طس 2020 ، ار�ت�ن أ�بر�يل وأعن
الل  ات �ن ال و�مل المراه�ت زواج الأط�ن

ة  ىي م�نط�ت الق COVID-19 ، ل ��يما �ن اإعن
ت  ول SPIDO اإ�نها و�ش�ت ال��توا�أ�ية. و�ت�ت

ال و�مل   1500 �الة زواج أط�ن
ن

أك�شر م�
رب  رق وو�ط وعن ىي ول�يات �ش ات �ن مراه�ت

ى  ال��توا�أ�ية م�نذ آذار / مارس 2020. و�تُعرن
ىي  �ري �ن واج ال�ت لى الرن �بعض ال�الت اإ

ة ممار�ة  ر اكن �ن�ت�ي�ب  أن ال�بعض الآ�ن
ن

��ي�
. �ير الم�مىي طط له وعن �ير الم�ن �نس عن ال�ب

�ير �جالأمل ال�ت�جسث

موعة  �أت SPIDO م�ب لهذا ال��بب ، أ�ن�ش
ىي  لف �ن ل - �ت�ت�أ راء �ما�ية الط�ن �ت�مى ��ن

ل  ات. �ت�ن�ت�ت �ت�يات المراه�ت  ال�ن
ن

الب م� العن
�ير  ل لل�ت�ب�ش لى م�نرن ل اإ  م�نرن

ن
موعة م� الم�ب

�ت�يان  �ت�يات وال�ن �يع ال�ن �ب �بر�ا�أل الأمل و�ت�ش
�ن��ية   الإ�اءة ال�ب

ن
�هم م� على �ما�ية أ�ن�ن

موعة هىي ال�تىي  درات. هذه الم�ب والم�ن
 أن �تص�بح 

ن
لىي ع� ن �بال�ت�ن

الك�ي� �نعت �ب أ�ت
�تاة  الف مع والد�تها. اك�نت ال�ن عاهرة �بعد �ن
ة ما�ة  ىي �ا�ب  العمر 17 عاًما �ن

ن
ة م� ال�بالعن

لكه ، ولم  لى ال�صول على المال ل�ت�أ اإ
ل. “اك�نت  لى الم�نرن  العودة اإ

ن
 م�

ن
�ت�تمك�

�ياء  �ش �بر�نىي �ب�أ والد�تىي �ته�ي�ن�نىي وهىي �ت�ن
ادرة  لى معن طررت اإ ل أر�يد �ماعها. اصن

�ت�يات اللوا�تىي  �تلط �بال�ن ل وأردت أن أ�ن الم�نرن
�تر�بت م�نىي  ىي الدعارة “. “ع�ندما ا�ت ن �ن

�يعمل�
ل�يهم و ]الآن[  مام اإ ررت ال�نصن ��ب�يدو ، أ�نا �ت
ول ماري.  موعة “، �ت�ت أص�ب�ت ر�أ�ي�ة الم�ب
 العمر 17 عاًما �بعد 

ن
ة م� �تاة ال�بالعن ول ال�ن �ت�ت

�يرت ��يا�تها.  موعة ، �تعن لى الم�ب مامها اإ ا�نصن
لى المدر�ة ،  [ اإذا عدت اإ الوا ]أ�ن�نىي “�ت

 الصعب العودة 
ن

. اكن م� �ير ��يا�تىي ��ت�تعن
ل.  لى الم�نرن ررت العودة اإ [ �ت ن

لى أمىي ]لك� اإ
ة “. مت الآن �باإعادة �ب�ناء العال�ت د �ت ]...[ ل�ت

ذ الأرواح المدارس �ت�ن�ت

ىي �يام�ب�يو على العد�يد  ماري �تلوم الأمهات �ن
�يرات.  �ت�يات الصعن �ر�ية لل�ن ات ال�ت �ي�ب ن الرن

م�
واج لأ�نه  �برون �ب�نا�تهم على الرن  �ي�ب

ن
هم م�

ل ولم �نعد  ىي الم�نرن عله �ن ل�يس لد�ي�نا ما �ن�ن
وج  لى المدر�ة. �ير�يدو�ن�نا أن �ن�ترن �نذهب اإ

 
ن

ة م� �تاة ال�بالعن ل�ي�صلوا على المهر “. ال�ن
العمر 17 عاًما لد�يها ر�الة لم�شل هؤلء 

واج  ن �ب�نا�تك للرن
ب أن �ت�ت�نازل ع� الآ�باء. ل �ي�ب

�تح المدارس ، أعد  الم�بكر. مع اإعادة �ن
ىي  و�يًا �ن ن �ت

لى المدر�ة وك� �ت�يات اإ م�يع ال�ن �ب
ول ماري.  ىي ال�تعل�يم ، “�ت�ت دعم �ب�نا�تك �ن

لى المدر�ة  اإن العودة اإ �بال�ن��بة لماري ، �ن
ل ��يث  صن �بل أ�ن �تع�نىي أن �يكون لها م��ت�ت

ل لل�صول على  ل �تع�تمد على الر�ب
ول: “��أ�اعد أمىي �بعدة طرق  الموارد. �ت�ت

 الدرا�ات وع�ندما 
ن

�يد م� طط لمرن لأ�ن�نىي أ�ن
�ياء ك�ش�يرة”.  ىي أ�ش أ�نهىي ]...[ ، ��أ�اعدها �ن

 المهر الذي أرادت 
ن

ل م� صن “��يكون هذا أ�ن
�تاة  ول ال�ن له” ، �ت�ت  أ�ب

ن
أن �تطارد�نىي م�

 
ن

م م�  العمر 17 عاًما. على الرعن
ن

ة م� ال�بالعن
 

ن
 �بعض الآ�باء المعاد�ي�

ن
اومة م� هة م�ت موا�ب

ىي  ل �ن راء �ما�ية الط�ن اإن �تصم�يم ��ن ، �ن
علهم  �ي�يرات �ي�ب SPIDO على رؤ�ية ال�تعن

وة. �ي��تمرون �ب�ت
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عالم �يد19 ع�بر م�نظمة اال�ن�تر�ن�يوز لالإ رة ع�ن كو�ن �ن�ش
�نوب السودان دة �ج�ج �يروس كورو�نا المس�ت�ج ط�ية �ن  �ت�ن

8 أك�تو�بر 2020

�نوب السودان.  مهور�ية �ج ج �تم�ا�تهم �ج ل م�ج رى و�ج�ض ال�ت�د�يات ال�ت�نمو�ية دا�ن �يع الص��ية اال�ن ن لو�جاء الكورو�نا واملوا�ن
ن �ي�ملون كمراسل�ي ن الذ�ي

�ي�ي ام�ج االس�جوعي للص��ن �ت �تصم�ي هذه ال�ج
د�ي  �يد19 طرق �ت�ت  كو�ن

ن
 ع�

ن
 رأي املواط�

ن
م� عالم، و�ي�تصن طاع االإ ة كمصدر ل�ت عالم�ية املو�ثو�ت ع املواد االإ اك�ئها، و�ج �جل وزارة الص�ة و�ث ن �ت

 الص�ة ال�امة م�
ن

د�ي امل�لومات امل��تمدة ع�  �ج�ض النطوات ال�مل�ية ل�ت�ت
ن

م� �نسا�ن�ية. �ي�تصن املساعدات االإ

�ت�نا �يمك�نك ال�تواصل مع ن �ن�ش
اركة أي معلومة ع� ب �بامل�اهمة أو م�ش عن اإذا ك�نت �ت
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�ن�يوز،  �ن�ت �بار كورو�نا الناصة �ب�أ ون أ�ن ن �ي�ن�ش اص�تا الذ�ي عالم�ية �ن  لك �ب�يو�تات الإ

ن
ات و أراء م� ي �تعل�ي�ت �ب �ب�أ �يوز �ت ا�ن�ت

�يد 19 لعامة ال�ناس. ط�ية كو�ن ي �تعن �تصة �ن �ت�نا امل�ن �يع �ن�ش �يمك�نكم �ن�ش او �بث �ب

عالم  �ت�د�ي�ثات Beat COVID-19 م�ن وسا�أل الإ

�ن م�ن
�ي �ن ال�ناحج

صص و�مة العار �ج�ي :�ت �ن
راد�يو الع�ي

 
ن

�ي� ت Memo على وصمة العار لل�نا�ب  العرض ، ركرن
ن

صدار ال�شا�نىي م� ىي الإ �يد19. �ن  الكو�ن
ن

اص ع� و�با ، �ب�بث �بر�نامحج �ن ىي �ب دم �بر�نامحج �باإذاعة راد�يو �ن ام ل�و�با م�يمو ، م�ت �ت
�تهم” ، ���بما  �بل �كن م�نط�ت ن �ت

هم الأصل�ية �ب��بب “الإذلل م�  م�ناط�ت
ن

ال م� �بروا على ال�ن�ت�ت ول ال�بعض م�نهم اإ�نهم ُأ�ب راد أ�رهم. و�ي�ت �يد19 وأ�ن �يروس الكو�ن ن �ن
م�

اص  �ن ا أ�نه “�تم �ت�م�ي�ته �ب�أ�ماء مر�ت�بطة �بالمرض” وأن �بعض الأ�ش ود�يلىي ، أ�يصنً ن �ت
 العمر 52 عاًما م�

ن
ىي ال�بالغ م� ون وا�نىي ، ال�نا�ب ارك �ب ىي العرض ، �ش ادت م�يمو. �ن أ�ن

ر  ض �بعض أص�اب الم�تا�ب  المرض ، ر�ن
ن

ىي م� �تلف: “��تى �بعد ال�تعا�ن لك م�ن �ته �ب�ش ىي م�نط�ت لم وا�نىي ع�ندما �يعامله ال�ناس �ن ى. �ي�ت�أ �ن�بوه ، ��تى لو �تعا�ن �ته �ت�ب ىي م�نط�ت �ن
ور   الم��تمل أ�نه أص�يب �بالمرض ع�ند �صن

ن
 م�

ن
�يروس ولك�  أص�يب �بال�ن

ن
اد وا�نىي أ�نه �يعرف الآن ك�يف وأ�ي� ر”. أ�ن دم�تىي لأن ز�با�أ�نهم هر�بوا �بعد أن زرت �تلك الم�تا�ب �ن

ىي مطعم. اء �ن د طعم ورا�أ�ة الطعام أ�ش�ناء �ت�ناول الطعام مع الأصد�ت �ت طب ما �به ع�ندما �ن ار�به. أدرك وا�نىي أن ه�ناك �ن �نازة أ�د أ�ت �ب

ول  �نوب ال�ودان ، الدك�تور أ�ش ىي �ب �يدز �ن �ية الإ وصن ه �نا�أب ر�أ�يس م�ن مهور. ووا�ب راد ال�ب ن أ�ن
 وصمة العار م�

ن
 الكورو�نا الذي عا�نى م�

ن
ىي الو��يد م� ون وا�نىي ل�يس ال�نا�ب �ب

دت را�أ��تها  �ت ور �بعد أن ل�ظت أ�نها �ن �ها على ال�ن لت �ن�ن  هذا العام. عرن
ن

ر ما�يو م� ىي أوا�ن �يروس �ن �ت�بارات اإصا�بة الدك�تور أكول �بال�ن عا مما�شال. أ�ش�ب�تت ال�ن أ�يو�نغ ، وصن
 الو�باء. وهو م�ام 

ن
 م�

ن
�ي� �يل�يب �ن�يا�نغ هو أ�د ال�نا�ب �يد19”. �ن و�با. ذكرت أكول أ�نها وصمت �بالعار لأ�نها “أص�ي�بت كط�ب�ي�بة �بالكو�ن ىي �ب راءها �ن �ب��بب العطور ال�تىي أرادت �ش

ىي مكن  ور �ن �ه على ال�ن ا. �صر �ن�ن �يروس أ�يصنً  �بال�ن
ن

ر�ب�ي� ا�أه الم�ت  أصد�ت
ن

م�ة م� �يروس. أص�يب �ن �ص ال�ن در�ته على ال�تذوق وذهب ل�ن د �ت �ت ه�ير ، ل�ظ أ�نه �ن م��ترف �ش
�يام  �نا ال�بعض ، وال�ت �يع �بعصن �ب �نا ال�بعض و�ت�ش اؤه �بالمرض: “�يمك�ن�نا ال�ت�دث مع �بعصن �ت�بار. لم �ي�تعرض لوصمة عار ك�ب�يرة ، ��يث أص�يب أصد�ت ع لال�ن صن وا�د و�ن

 أي راد�يو.
ن

ر�يد م� اص لـال�و�با م�يمو و روز م�يري وال�ن كر �ن ر�ير م�يمو. مع �ش �يروس ، ��ب �ت�ت ا�تلوا ال�ن م�يعهم �ت ��نا”. �ب �ن�ن  والع�ت�ناء �ب�أ
ن

�بال�تمار�ي�

م ف اإ ذاعة سما اإ اإ

�باب  عف وال�ش اط الصن ن �ن�ت
ىي اإذاعة SAMA FM ع� �يري أوك�ي�نىي �با�تر�يك �ن  د�ي�ن�يس مور�يس ، وأو�يت و�يل�يام أوم�با ، و�ب

ن
 ووصمة العار �ت�دث لك م�

ن
 ك�بار ال��

ن
�بالغ ع� الإ

�نوب ال�ودان  �باب �ب  �ش
ن

اء م� ”( ، وأعصن �ياء ال��ي�ىي ا �با�م “صن ة أ�يصنً ا )المعرو�ن ر�يس �و�ب ىي ذلك الآ�ن�ة �ب �باب �بما �ن الل COVID-19. �ت�د�شوا مع ال�ش  �ن
ن

وك�بار ال��
مراض مصا��بة  ن �ب�أ

اص المصا�ب�ي� �ن  والأ�ش
ن

�تمع للم��ن�ي� ف ال�بث ��بب أهم�ية �ما�ية العا�أالت والم�ب و�با. ا��تك�ش ىي �ب ن �ن
ر�ي�  آ�ن

ن
د COVID-19 ومواط�ن�ي� �ون صن �يك�ن

 
ن

�تمعا�ت�نا وم� ىي م�ب ا�ية �ن  مهمون للعن
ن

ر: “ك�بار ال�� �ت�تم ال�بث الم�با�ش ة. وا�ن ع�ي�ن �أات الصن  ال�ن
ن

�يرهم م� ن وعن
ىي �ما�ية ك�بار ال�� �باب الم�اعدة �ن  لل�ش

ن
ف ك�يف �يمك� وا��تك�ش

م�ؤول�يا�ت�نا اله�تمام �بهم”.

�نازات و الو�م ال�ج

ا�أ�ية ،  �بة ال�تدا�ب�ير الو�ت  �ي�اولون مرا�ت
ن

اص الذ�ي� �ن �نازات ، وال�ت�نمر على الأ�ش �يد19 أ�ش�ناء ال�ب  الكو�ن
ن

ا�ية م�  الو�ت
ن

 م�نظمة صوت المصال�ة )VoR( ع�
ن

�يد ما�يار م� �ت�دث د�ي�ن
 

ن
�ي� هادات ال�نا�ب ام  الكورو�نا و�ش ن أر�ت

 اإ�اطة أ��بوع�ية ع�
ن

م� ر�تىي  الكورو�نا، وال�تىي �ت�تصن ا �ن�ش ذاع�ية أ�يصنً ت الم�طة الإ �يد19. أ�ن�ت�ب ى الكو�ن والوصم واإدارة �الت مرصن
ة. �تل�ن �يع م�ن ا�بالت �ول مواصن وم�ت

ا�جات حج �يد19؟ لد�ي�نا اإ هل لد�يك أس�ألة حول الكو�ن
�ن�ج�يه الص�ىي لم�نظمة الص�ة العالم�ية الآن على ر ال�ت �ي�تو�ن
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عالم �يد19 ع�بر م�نظمة اال�ن�تر�ن�يوز لالإ رة ع�ن كو�ن �ن�ش
�نوب السودان دة �ج�ج �يروس كورو�نا المس�ت�ج ط�ية �ن  �ت�ن

8 أك�تو�بر 2020

�نوب السودان.  مهور�ية �ج ج �تم�ا�تهم �ج ل م�ج رى و�ج�ض ال�ت�د�يات ال�ت�نمو�ية دا�ن �يع الص��ية اال�ن ن لو�جاء الكورو�نا واملوا�ن
ن �ي�ملون كمراسل�ي ن الذ�ي

�ي�ي ام�ج االس�جوعي للص��ن �ت �تصم�ي هذه ال�ج
د�ي  �يد19 طرق �ت�ت  كو�ن

ن
 ع�

ن
 رأي املواط�

ن
م� عالم، و�ي�تصن طاع االإ ة كمصدر ل�ت عالم�ية املو�ثو�ت ع املواد االإ اك�ئها، و�ج �جل وزارة الص�ة و�ث ن �ت

 الص�ة ال�امة م�
ن

د�ي امل�لومات امل��تمدة ع�  �ج�ض النطوات ال�مل�ية ل�ت�ت
ن

م� �نسا�ن�ية. �ي�تصن املساعدات االإ

�ت�نا �يمك�نك ال�تواصل مع ن �ن�ش
اركة أي معلومة ع� ب �بامل�اهمة أو م�ش عن اإذا ك�نت �ت

 Dr. Michael Gubay, mgubay@internews.org أو Akiiki Tusiime, atusiime@internews.org 
�ن�يوز،  �ن�ت �بار كورو�نا الناصة �ب�أ ون أ�ن ن �ي�ن�ش اص�تا الذ�ي عالم�ية �ن  لك �ب�يو�تات الإ

ن
ات و أراء م� ي �تعل�ي�ت �ب �ب�أ �يوز �ت ا�ن�ت

�يد 19 لعامة ال�ناس. ط�ية كو�ن ي �تعن �تصة �ن �ت�نا امل�ن �يع �ن�ش �يمك�نكم �ن�ش او �بث �ب

درات رص �ج�ناء �ت �ن

روع �ت�د�يث المسث

 
ن

روع م� ىي ��ب�تم�بر. �ي�تكون الم�ش �يد19 �ن �ن�تاج و�بث �برامحج �ول الكو�ن ا�بة لكورو�نا الذي �تموله الواكلة الأمر�يك�ية لل�ت�نم�ية الدول�ية BHA اإ روع ال��ت�ب واصل م�ش
ا�نس �يوز راد�يو، و اإذاعة �ما اف ام ، و اك�ب�ي�تل اف ام ، و ��ي�تىي اف ام ، و اإذاعة اي راد�يو  ، وأد�ن لىي و�ن�ت ر�يكة - صوت المصال�ة �ب�ب مالىي 6 م�طات اإذاع�ية �ش اإ�ب

ىي ��ب�تم�بر ،  �ن�ا�ن�ية(. �ن �تمع�ية �تد�ير 7 و 4 م�طات اإذاع�ية( و HIS )�نظام المعلومات الإ ذاعات الم�ب ذاعات الك�شلوك�ية والإ �بكة الإ �بكت هما )�ش  �ش
ن

 م�
ن

وه�ناك أ�ش�ن�ي�
دمة العامة وال�برامحج  ��تد�يو ، اإعال�نات ال�ن ارج الإ �ية �ن ة )مكلمات اإذاع�ية ، وا��تطالعات ص��ن �تل�ن ات م�ن ا اإذاع�يًا أصل�يًا �ب�ت�ن��ي�ت موعه 121 �بر�نام�بً �تم �بث ما م�ب

ص�ية.  �ن هادات ال�ش ذاع�ية وال�ش رات الإ رات والم�ناطن ذاع�ية وال�ن�ش مل ال�تم�ش�يل�يات الإ ة �ت�ش �تل�ن كل م�ن �ش ن �نوعها �ب�أ
ر�يدة م� عالم �برامحج �ن ت و�ا�أل الإ ال�وار�ية(. كما أ�ن�ت�ب

دت  ىي 30 ��ب�تم�بر 2020 ، ع�ت ماه�ير. �ن  ال�ب
ن

�برات والدروس �ب�ي�  ال�بالد ل�ت�بادل ال�ن
ن

ة م� �تل�ن اء م�ن رن ىي أ�ب عالم �ن  و�ا�أل الإ
ن

اركت ال�ن�تر�ن�يوز �برامحج كورو�نا �ب�ي� �ش
�بل.  هر الم�ت ط�يط ل�برامحج ال�ش دم وال�ت�د�يات والدروس. وال�ت�ن �تماع ا��تعراض ال�ت�ت  ال�ب

ن
. واكن الهدف م�

ن
عالم�ي�ي� راك�أها الإ هر�يًا مع �ش عة �ش �تماع مرا�ب �ن�تر�ن�يوز ا�ب اإ

mgubay@internews.org  و�باي اء ال�تصال ب: د. ما�يلك �ب روع �بر�ب  المعلومات �ول الم�ش
ن

�يد م� لمرن

ة رو لالأعمال الص�ا�ن زمالة ماك�ج

صة “�ت�ت�بع المال”  ن �ت
كرة را�أعة ع� ىي ولد�يك �ن هل أ�نت ص��ن

ا�بة �ب�نعم  �ب ازها؟ اإذا اك�نت الإ �ن�ب ىي لإ  ل �تملك الأموال الك�ن
ن

ولك�
ة.  رو لالأعمال الص�ا�ن ل زمالة ماك�ب  أ�ب

ن
د�يم م� م �بال�ت�ت �ت ، �ن

م   المعلومات ، �ت
ن

�يد م� الموعد ال�نها�أىي �ي�نا�ير 2021. لمرن
�يارة ه�نا. �برن

ىي ة - �تمو�يل ال�ج�تاكر الص��ن مؤسسة �ن�يمان للص�ا�ن

 
ن

��ي� ب على المر�ش . �ي�ب ىي روع �ب��شىي �ول ال�ب�تكر الص��ن �يذ م�ش �تمع زمالة أاكد�يم�ية عام ل�ت�ن�ن �ن�تر�نت والم�ب  لالإ
ن

ة ومركرن �ب�يركمان الك�ي� �يف مؤ��ة �ن�يمان للص�ا�ن �ت��تصن
�يد ه�نا. اهد المرن . �ش

ن
 الدول�ي�ي�

ن
�ي�ي� د�يم الطل�بات هو 1 د�ي�م�بر للص��ن . الموعد ال�نها�أىي ل�ت�ت مىي ة ال�ت�ول الر�ت روع �ي�تعلق �بالص�ا�ن �تراح م�ش ا�ت

�ية 6 أك�تو�جر ر�ي�ت صا�أ�ية الأ�ن ة الس�ت�ت مؤ�تمر الص�ا�ن

امعة  ىي �ب ة �ن �م الص�ا�ن �ية ، الذي �نظمه �ت ر�ي�ت صا�أ�ية الأ�ن ة ال��ت�ت مؤ�تمر الص�ا�ن
  

ن
�ن�تر�نت �ب�ي�  الأ�داث ع�بر الإ

ن
لك �ل�لة م� ام على �ش وها�ن��برج ، ��ت�ت ىي �ب و�ي�توا�تر�را�ند �ن

ل�ات واللكمات الأ�ا��ية  ا �تدر�ي�بًا ال�ب ر�ي�تً  25 �ن
ن

م ال�بر�نامحج أك�شر م� 6 و 30 أك�تو�بر. �يصن
صا�أ�ية  ار�ير ال��ت�ت ىي ال�ت�ت ا�يا �ن صن صًصا را�أعة ، �ت وعات �ت مل الموصن وورش العمل. �ت�ش

�ن�يات والص�ة العلم والو�باء. ا�نظر ه�نا. والأدوات وال�ت�ت
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