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�نوب السودان دة �ج�ج �يروس كورو�نا المس�ت�ج ط�ية �ن  �ت�ن
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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

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

3,228
�نوب  حج

السودان 
اء �ن  �الت �ش

3,050
�يات   و�ن
62

د�يدة  �الت �ب
+3

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

2,443,850 �يا ر�ي�ت �ن اإ
اء �ن  �الت �ش
2,066,966

�يات   و�ن
57,414

د�يدة  �الت �ب
+21,275

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

74,516,681 العالم
اء �ن  �الت �ش

52,360,935
�يات   و�ن

1,654,507
د�يدة  �الت �ب
+716,602
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المصدر ��تى الرا�بع م�

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

المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية

ر ال�تطورات أحن

�يد19 م��تمرة  �يات �بالكو�ن ول م�نظمة الص�ة العالم�ية �ب�أن �الت الصا�بات وو�ن �ت�ت
ك�شر  ىي أورو�با، ال�بلدان هىي الأ اص�تا �ن  دول �ول العالم. �ن

ن
ىي ك�ش�ير م� اع �ن ىي الر�ت�ن �ن

ر�يطة أد�ناه  الق �بصورة عامة )ا�نظر ال�ن عن �أ�يا أو عمل�يات الإ رن اص و�تع�يد �ب لك �ن ررا �ب�ش �تصن
 ال�الت، 

ن
الىي ال�بلدان ال�تىي لد�يها �ال�يًا أك�بر عدد م� لى اللون ال�بر�ت�ت ارة اإ �ش ، مع الإ

.)ECDC ع�بر

ىي �بعض ال�بلدان �تعطىي الأمل  �يد19 �ن د الكو�ن اإن �بدء �ملت ال�تطع�يم صن ومع ذلك ، �ن
ر ال�تطورات �ول  د�يم أ�ن الل �ت�ت ىي �نها�ية. �ن  أن �ي�تم ا��تواؤها �ن

ن
ىي أن الو�باء �يمك� �ن

ق المد�ير العام �ت�يدروس  �ن�يف، ص�ن ىي �ب ر م�نظمة الص�ة العالم�ية �ن ىي م�ت �يد19 �ن الكو�ن
ىي �تطع�يم  امت �بها �بر�يطا�ن�يا �ن هود ال�تىي �ت ة م�ب �ي�ت  ��ت

ن
�ي�بر�ي�وس، ع� أدها�نوم عن

رى  ( وأن ك�ندا والول�يات الم�ت�دة ودول أ�ن �يد ه�نا: �ن�يو�يورك �تا�يمرن مواط�ن�يها )ا�نظر المرن
�ه )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(. ء �ن�ن ىي عل ال�ش ىي عمل�ية �ن �ن

ا�ات  ر ل�ت مان �تو�ن ة للعمل و المال لصن ول م�نظمة الص�ة العالم�ية أن ه�ناك �ا�ب �ت�ت
دام.  ات لال��ت�ن �ت م�يع أ�ن�اء العالم ع�ندما �ي�صلون على موا�ن ىي �ب �يروس كورو�نا �ن �ن

س  �يد19. �نر�يد أن �نرى �ن�ن د الكو�ن اص أ�ش�ناء �تطع�يمهم صن �ن م�يًعا صوًرا لأ�ش د رأ�ي�نا �ب “ل�ت
 ،”

ن
ام� �ية على ال�تصن �ي�ت م�يع أ�ن�اء العالم، و��يكون ذلك عالمة ��ت ىي �ب هذه الصور �ن

كما صر�ة مد�ير م�نظمة الص�ة العالم�ية )المصدر: اإذاعة اي راد�يو(.

اإن  �يد19، �ن  الكو�ن
ن

ا�يدة م� هود الم�بذولة ل��تواء الأعداد الم�ترن  ال�ب
ن

م م� على الرعن
 

ن
ىي الأماك� �نعة �ن  �ير�تدون أ�ت

ن
اص الذ�ي� �ن ىي وصم الأ�ش ن ال�ناس �ي��تمرون �ن

ال�بعض م�
�يروس. و�يع�ت�بر عمل�ية العص�يان  ود ال�ن العامة أو عا�أالت وما زال ال�بعض �ي�نكرون و�ب

ا�بهة الكورو�نا.  أك�بر ال�ت�د�يات م�ب
ن

وعدم م�تا�بعة ال�تدا�ب�ير الص�ة م�

صح: “لالأ�ف،  هار ال�ن�تا�أحج ال�ن طن وم �ب�أ هاز ال�ت�ت�بع �ت�ت ول د. دوم�با صمو�أ�يل، �ب�أن �ب �ي�ت
هم �ل�ب�ية.  صرار �ب�أن �ن�تا�أ�ب ض ال�ن�تا�أحج والإ  ال�الت �ت�ن�تهىي �بر�ن

ن
�ن��بة م�أو�ية ك�ب�يرة م�

�ير  ام هوا�تف عن لون أر�ت هم ال�بعض م�نهم �ي��ب الق هوا�ت�ن ومون �باعن رون �ي�ت وم الآ�ن �ي�ت
�ت�به �بها”.  ال�الت الم�ش

ن
لى عدد ك�ب�ير م� ص��ي�ة. ل �ن��تط�يع الوصول اإ

�تمع�ية �بمظمة  اركة الم�ب عالمىي للم�ش �نىي والإ ار �ن ء �بوا�طة أك�يكىي �تو��يم، الم��ت�ش رن ك�تب هذا ال�ب
ال�ن�تر�ن�يوز.
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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

ة �يسش �ش

�جول ال�ت

�يد19 المواصالت و الكو�ن �توع�يةحالت ال�مل �ت�ت الس�ن

أعداد:
معها عدد الردود ال�تىي �تم حج

عل �يد م�ن ردود ال�ن مرن

 
ن

ر �ما�ية المد�ن�ي�ي� ول ��يدة �بم�ت �ت�ت
ة،  �ي�ش  ال�ش

ن
ارك� ال ال�ن�اء �ي�ش و�با “ل �ترن �ب�ب

ار  ن ا�ن�ت�ش
ء ع� ىي  �مع�نا لك �ش

ن
لك�

ا�م �بعض  ىي ع�بر �ت�ت �يروس ال�تا�ب ال�ن
اص  �ن المواد او الأدوات مع الأ�ش

.“ 
ن

المصا�ب�ي�

 
ن

ال “لم أك� رن اكل – �ب�ر العن ار �ن ىي ال�لوك م�ن�ت �ي�يرات �ن أعرف �ب�أن ال�تعن
�ت�دث �ب�تلك ال�رعة. هل �يمك�نك 
د�تىي �بطرد  امت �ب �تصو�ير �بالأمس �ت

الت  �يد�تها �بعد �ل�لة عطس؟ و�ت ��ن
، ل أر�يد �ب�أن أموت �ب��بب   مرض “ا�ب�تعد ع�نىي

ن
رى �ناه�يك م� الأمراض الأ�ن

�ك  ىي الصن د ا�نهار�نا �ن الكورو�نا.” ل�ت
م�يع  �يروس كورو�نا ال�ب د علم �ن الت “ل�ت و�ت

.” درس ل �ت�ن�ىي

و�با  ر �ب�ب  وهو �ا�أق ��يارة أ�ب
ن

ول �بول�ي� �ي�ت
ادات ال�المة  مون �باإر�ش �ير مل�ترن عها �بوا�طة  وزارة الص�ة و “ال�ناس عن �ام ال�تىي �تم وصن �بل الأ�ب ن �ت

الر�ا�أل ال�توع�ية م�
اصة ع�ندما �يكون م�طات  ري �ن الأ�ن

د�مة �بالراكب. و�يصر ال�بعض  ال�بصات مرن
لت لهم  �بركوب ال��يارة ��تى وأن �ت
�نهم ل  �ي�بو�نك �ب�أ ال��يارة مم�تل�أة. �ي�ب

ول ال�بعض  �يروس كورو�نا. �ي�ت �يما�نعون �ن
ود، هل هذا �يع�نىي  اإذا اك�نت الكورو�نا مو�ب

لى ال�وق؟. ل �يمك�ن�نا الذهاب اإ

ل �بمد�ي�نة الر�نك �بول�ية أعالىي  ول ر�ب �ي�ت
الق   اإعن

ن
دة م� ال �ب�ش رر الأط�ن  ال�ن�يل  “�تصن

ن
المدارس. �الت ال�مل �ت�ت ال��
اء  رن  أ�ب

ن
�يرها م� �بالال��توا�أ�ية الك�بري وعن

 ال�بالد ��ي�نما اك�نت المدارس �تعمل 
ن

م�
لك ك�ب�ير “. هد �تلك الظاهرة �ب�ش لم �ن�ش

 
ن

�يد م� ال اكن لد�يها المرن رن مال �ب�ر العن  ول�ية ال�ب��يرات و�ش
ن

معها م� ا�أعات ال�تىي �تم �ب  ال�ش
ن

�يد م� لى أن ه�ناك المرن معها اإ ات ال�تىي �تم �ب ا�أم على ال�تعل�ي�ت ار ال�ت�ل�يل ال�ت أ�ش
ر  ء آ�ن رن  أي �ب

ن
ا�يا ذات الصلة م� صن �يد19 ال�ت �ترا�ات �ول الكو�ن اوف وال�ت  الم�ن

ن
�يد م�  ال�بالد. اكن لدى ال��توا�أ�ية الو�طى المرن

ن
رى م� اء أ�ن رن  أ�ب

ن
�يد19 م� �أن الكو�ن اوف �ب�ش الم�ن

رق ال��توا�أ�ية.  ا�أعات هىي ول�ية �ش ل �ش �نوب ال�ودان. اك�نت الول�ية الأ�ت  �ب
ن

م�

طة  العدد اللكىي 220 �ن�ت

و�با  ل �ب�ىي ماعو�نة – �ب �يف ر�ب و�يصن
الق  عن �ترة الإ ن �ب�نا�ت�نا أ�ش�ناء �ن

�شر العد�يد م� “�ت�أ
. هذا ال�تصر�يح 

ن
و�مل الك�ش�ير م�نه�

د�يم  امت وزارة الص�ة �ب�ت�ت ص��يح. �ت
 الإ�صاءات �بم�ناطق ال��توا�أ�ية 

ن
د �صل�نا على ك�ش�ير م� ال الك�بري. ل�ت رن و �ب�ر العن

 
ن

ن أ�نه م�
لك هذه المعلومات. ولك�

واعد ل�ما�ية  ع �ت �باء �ب�أن �نصن �ب�نا اكأ وا�ب
�ب�نا�ت�نا “.

ء  ىي ر �ب�و�با “ال�ش ول �ا�أق ��يارة أ�ب �ي�ت
ذون �تدا�ب�ير  �ن ىأ هو ال�ناس ل �ي�أ

ال���ي
ىي  ال�ما�ية �ب��بب الأزمة المال�ية. �ن

ب عل�ي�نا �ب�أن �يكون لد�ي�نا  ة، �ي�ب �ي�ت ال��ت
ىي �بعض  ن �ن

. لك�
ن

�ل ال�يد�ي� ماء لعن
الأ��يان ل �ن�صل على الماء والصا�بون . 

 الذي 
ن

ة الله ه� �ي�ت ىي ال��ت لذلك �ن
ب  ىي �نها�ية الأمر ل �ي�ب ن �ن

�ي�م�ي�نا. ولك�
ام �ب�تدا�ب�ير  �ب�أن �ن�تلك لله و�ده دون الل�ترن

ال�ما�ية”. 

ة �بما�نكمان �بول�ية ل �بم�نط�ت ول ر�ب  �ي�ت
�يام  ال�ب��يرات “لماذا �ت�مح ال�كومة �ب�ت
طة و�با و الأ�ن�ش ىي �ب ات المصارعة �ن  م�ا�ب�ت
�يروس الكورو�نا ال �ن رى، ل�يرن �ية الأ�ن  الر�ياصن
طة �ير�بك�نا ر؟ اإذن �بم�شل هذه الأ�ن�ش س ال�كومة �يعود �ي�ن�ت�ش اص ع�ندما �ن�ن لك �ن  �ب�ش
�دي ل�ي�نا و�ي�ت�دث �ول ال�ت�باعد ال�ب �يام اإ  ولك ذلك. لماذا �ت�مح ال�كومة �ب�ت

ة والمصارعة ال�تىي �ت�مح �نطة الر�ياصن  أ�ش

ن
�ب�ي�  المع�ب

ن
لف م�  م�أات أو ��تى آ

مع؟  .لل�ت�ب

ة �توك �بما�ناكمان ل �بم�نط�ت �تم ر�ب  و�ي�ن
ع�ب�نا هو ذلك، دعو�نا �ن��ترم  “ر�ال�تىي ل�ش
 الص�ة و م�نظمة الص�ة العالم�ية. هذه ال�تدا�ب�ير الص��ية ال�تىي أوصت �بها  وزارة

ة الو��يدة �بال�ن��بة ل�نا  هىي الطر�ي�ت
�يروس .“ل��تواء ال�ن

24 
اكوي ال�ش

33 
ا�أعات ال�ش

101 
اه�تمامات

58 
�تر�ات الم�ت

3 
اط�أة اه�يم ال�ن الم�ن

1 
د�ير ال�ت�ت
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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 ال و الكو�ن الأط�ن
ل�يل  ا�ية م�نها: “�ب�ي�نما اكن عدد �ت ار�ير مراكرن ال��يطرة على الأمراض والو�ت �ت�ت
 أن �يصاب 

ن
 ، �يمك�

ن
�ي� ار�نة �بال�بالعن �يد19 م�ت  �بالكو�ن

ن
ال المصا�ب�ي�  الأط�ن

ن
م�

�يد19 ،   أن �يمرض الكو�ن
ن

�يد19 ، �يمك� �يروس الم��بب لكو�ن ال �بال�ن الأط�ن
ال ،  . الأط�ن

ن
ر�ي� �يد19 الى ال�ن �يروس الم��بب لكو�ن ر ال�ن  أن �ي�ن�ش

ن
و�يمك�

 ل �تظهر لد�يهم  أعراض )“�بدون 
ن

�يد19 ولك�  ، لد�يهم الكو�ن
ن

�ي� رون ”)المصدر: CDC(.م�شل ال�بالعن �يروس لآ�ن ر ال�ن أعراض”( �يمك�نها أن �ت�ن�ش

ة أو ل�يس  �ي�ن �ن  أعراض �ن
ن

�يد19 م�  �بالكو�ن
ن

ال المصا�ب�ي� �يعا�نىي معظم الأط�ن
 أن 

ن
ال �يمك� اإن �بعض الأط�ن طالق. ومع ذلك ، �ن لد�يهم أعراض على الإ

اء أو الع�نا�ية  �ن د �ت�تطلب ال��ت�ش �يد19. �ت  الكو�ن
ن

د�يد م� �يصاب �بمرض �ش
ىي �الت �نادرة ،  س. �ن س الص�ناعىي لم�اعد�تهم �ن�ن هاز ال�ت�ن�ن ة أو �ب المركرن

.)CDC :المصدر( CDC ار�ير ا ل�ت�ت �تً د �يمو�تون ، و�ن �ت

ىي  �يق �ن رون �بال�ت��ت راكء الص�ة الآ�ن وم مركرن ال��يطرة على الأمراض و�ش �ي�ت
ال �ت�مى  ىي الأط�ن �يد19 �ن ط�يرة مر�ت�بطة �بالكو�ن  �الة ط�ب�ية �ن

ن
أمر �نادر لك�

ال )MIS-C(. ل �نعرف ��تى الآن ما  ىي الأط�ن ا�يد ل�تطو�يره )المصدر: CDC(.م�تالزمة الل�تهاب الم�تعدد �ن طر م�ترن ىي �ن  هو �ن
ن

الذي �ي��بب MIS-C وم�

عالمىي �يه الإ ال�توحج

�يد19 ال�مل و الكو�ن
 للمرأة 

ن
�نها ما زالت ل �تعرف ما اإذا اكن أ �يمك� ادت م�نظمة الص�ة العالم�ية �ب�أ أ�ن

لها أ�ش�ناء ال�مل أو  �ن�ي�نها أو ط�ن �يروس ل�ب ل ال�ن �يد19 أن �ت�ن�ت ال�امل المصا�بة �بالكو�ن
 ال�وا�أل �ول 

ن
ىي ع�ي�نات م� ط �ن �يروس ال�ن�ش الولدة. ��تى الآن ، لم �ي�تم الع�شور على ال�ن

 الأم )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(.
ن

ىي الر�م أو ل�ب� ل �ن الط�ن

 ز�يادة 
ن

، �يعا�نون م�
ن

د�يمات �بال�� ط الدم ال�ن�اء ال�وامل أو ال�ن�اء ال�د�ي�شىي ال�مل وم�ت�ت عن اع صن ا �الت م�شل ار�ت�ن ودة م��ب�تً دمات ط�ب�ية مو�ب الوزن، ولد�يهم �ن
�يد19. ع�ندما �ت�تطور  د�يد لكو�ن ن ال�تطور ال�ش

ا�يدة م� اطر م�ترن وال�كري �ي�بدو أن لد�يهم م�ن
ىي   الأ��يان �ت�تطلب رعا�ية �ن

ن
ىي ك�ش�ير م� د�يد ، �ي�بدو أ�نهم �ن المرأة ال�امل مرض �ش

اب )المصدر: م�نظمة  �ن�ب  الإ
ن

ىي �� �ير ال�وامل ال�ن�اء �ن  عن
ن

ة م� و�دات الع�نا�ية المركرن
الص�ة العالم�ية(.

 
ن

ن �نعلم أن المرأة ال�امل �يمك�
�امهم وأ�نظمة الم�ناعة، �ن�� ىي أ�ب �يرات �ن �ب��بب ال�تعن

 المهم أن 
ن

. أ�نه لذلك م� �ىي هاز ال�ت�ن�ن دة �ب�بعض ال�تها�بات ال�ب �شر �ب�ش أن �تكون كذلك �ت�ت�أ
�بالغ الأعراض الم��تملة  �يد19، والإ  الكو�ن

ن
�هم م� ذوا ال��ت�ياطات الالزمة �ما�ية أ�ن�ن دم الرعا�ية الص��ية �ي�ت�ن س( لم�ت ىي ال�ت�ن�ن ىي ذلك ال�مى وال�عال أو صعو�بة �ن )�بما �ن

اص �بهم )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(. ال�ن

ماذا �نسمع �جول�ية ال��توا�أ�ية الو�طى؟

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

 أن �يصاب 
ن

��توا�أ�ية الو�طى “هل �يمك� و�با �بول�ية الإ ل �بمد�ي�نة �ب ول ر�ب �ي�ت
ل؟” �يد19 وك�يف �ي�تم عالج الط�ن ىي الر�م �بالكو�ن ل �ن ط�ن

�يد19 وأ�نا  ال �بالكو�ن و�با “لماذا ل �يصاب الأط�ن �ب�ي�نحج �ب�ب ل �ب�ىي طو�ن�ت ول ر�ب �ي�ت
�يد19؟ “ �يروس الكو�ن ل �ب�ن لم أ�مع �يوما ما �ب�أصا�بة ط�ن

�يس و�يلموت  �يا�ن
عالم �بم�نظمة ال�يو�ن�ي��يف م�ؤول الإ

        +211)0(912 16 2888 
        ywillemot@unicef.org

 �ا�ندو ر�ي�نحج 
ن

ه�يل�ي�
عالم �بم�نظمة ال�يو�ن�ي��يف  �ب�يرة الإ �ن

        +211)0(921 61 5824
        hsryeng@unicef.org

اد رو�تاي  ر�ي�ت�ش
عالم �بم�نظمة ال�يو�ن�ي��يف  ا�بط الإ صن

        +211)0(92088 5211
        rruati@unicef.org

mailto:mgubay%40internews.org?subject=
mailto:atusiime%40internews.org?subject=
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/symptoms.html
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-pregnancy-and-childbirth
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-pregnancy-and-childbirth
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-pregnancy-and-childbirth
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-pregnancy-and-childbirth
mailto:ywillemot%40unicef.org?subject=
mailto:hsryeng%40unicef.org?subject=
mailto:rruati%40unicef.org%0D?subject=
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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

مصدر المعلومات
ص�يرة ��يًرا  ة �ت ون على �بعد م�ا�ن �نوب ال�ودان �يع�ي�ش  �اكن �ب

ن
٪55 م�

اص  �ن �نوب ال�ودان(. ا�ش لى ع�يادة )المصدر: ص�ة �ب دام اإ على الأ�ت
 مصادر 

ن
ال �باإماك�نهم ال�تعلم م� لى الراد�يو ل �يرن  ل �يمك�نهم الوصول اإ

ن
الذ�ي�

 )CHWs( تمع� ال ص�ة الم�ب �تمعهم. العاملون �بم�ب ىي م�ب ة �ن مو�شو�ت
د�يم المعلومات  ىي �ت�ت دا �ن ط الأول و المهم �ب �يع�ت�برون �بم�شا�بة ال�ن

هم  ىي ال�صول و �ن رص �ن  ل�يس لد�يهم �ن
ن

اص الذ�ي� �ن و�ي�اعدون الأ�ش
ذاعة. ة �بمرض الكورو�نا ع�بر الإ المعلومات الص��ية الم�تعل�ت

رد عمال ص�ة: هم   م�ب
ن

�تمع �يع�ت�برون أك�شر م� العاملون �بص�ة الم�ب
�يها الم�ناطق  �تمعات ال�تىي �ي�ك�نون �ن ون �بهم �بالم�ب ون، مر�بون و�ي�ش�ت رن م��ن

اركة ر�ا�أل  ىي الم�ش هم �ي�اعدون �ن �يد19، �ن ار الكو�ن ا. كى �تم�نعوا ا�ن�ت�ش أ�يصن
ع  ا )المصدر: مو�ت �تماعىي أ�يصن ة  و ال�ت�باعد ال�ب مهمة �ول الص�ة وال�نظا�ن

ا�شة(. عن الإ

 
ن

 الص��ي�ي�
ن

اح العامل�ي� ىي ك�ن عال�ية �ن اح على �ن صة �ن�ب رأ م�شاًل ل�ت ا�ت
ر ه�نا.  �ي�ن�ت ه�نعن  أ�ب

ن
�  م�نظمة أك�ش

ن
�يد19 م�  �ول الكو�ن

ن
�تمع�ي�ي� الم�ب

صص ال�تىي  ا�أمة على ال�لول �تركرن على ال�ت صص ال�ت ة ، ال�ت ىي الص�ا�ن �ن
الك، وك�يف �ي�لها ال�ناس. �تعرف على   �ل الم�ش

ن
ف ك�يف �يمك� �ت��تك�ش

ة ه�نا.  الص�ا�ن
ن

�يد �ول هذا ال�نوع م� المرن

عالم مسؤولىي الإ

ماذا �نسمع �جول�ية ال�ج��يرات ؟

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

�يد19 �نس و الكو�ن ال�ج
 طر�يق ال�ا�أل الم�نوي أو 

ن
ل ع� �يد19 �ي�ن�ت�ت �يروس الكو�ن ود �ن د �ال�يًا أي دل�يل على و�ب ل �يو�ب

 لد�يهم 
ن

اص الذ�ي� �ن ىي ال�ا�أل الم�نوي لالأ�ش ه �ن ا�ن �يروس �تم اك�ت�ش  ال�ن
ن

ال�وا�أل المه�بل�ية ولك�
 ال�ب�ث �ت�د�يد ما اإذا اكن 

ن
�يد م� لى مرن ة اإ �يروس. ه�ناك �ا�ب  ال�ن

ن
ى م� أو هم �ي�تعا�ن

 . �ن�ىي  طر�يق ال�تصال ال�ب
ن

ل ع�  أن �ي�ن�ت�ت
ن

�يد19 �يمك� الكو�ن

ص أن  �ن  لأي �ش
ن

ىي �دود 2 م�تر( مع المصاب �يمك� ومع ذلك ، ال�تصال الو�ش�يق )�ن
�يروس  ر ال�ن �ن�ىي أم ل. �ي�ن�ت�ش ىي ا�تصال �ب ارك �ن �يروس - �واء ك�نت كذلك �ت�ش ك لل�ن �يعرصن

�يروس،  ص مصاب ع�ندما �ي�عل أو �يكوح ال�ن �ن �ىي ل�ش هاز ال�ت�ن�ن طرات ال�ب  طر�يق �ت
ن

ع�
طة  �ب�يل أو الأ�ن�ش الل ال�ت�ت  �ن

ن
ص م� �ن  �ش

ن
�يعطس أو �ي�ت�دث. ع�ندما �ت�تعرض ل�بصق م�

�يروس.  ك لل�ن رى �يعرصن �ن��ية الأ�ن ال�ب

لدهم  طرات على �ب �ىي �ت هاز ال�ت�ن�ن ر ال�ب ا �ن�ش �يد19 أ�يصنً  �بالكو�ن
ن

اص المصا�ب�ي� �ن  لالأ�ش
ن

�يمك�
 

ن
�يروس ع� ن �ب�أن �يصاب �بال�ن

�ن�ىي �يمك� ىي ال�تصال ال�ب ر�يك �ن ص�ية. ال�ش �ن ومم�تلاك�تهم ال�ش
ه أو ع�ي�ن�يه.  مه أو أ�ن�ن طر�يق لمس الأ�طح و �شم لمس �ن

 المهم أن 
ن

�يد19 ل �تظهر عل�يهم أي أعراض ، م�  �بالكو�ن
ن

اص المصا�ب�ي� �ن �نظًرا لأن �بعض الأ�ش
�تمعك.  ىي م�ب ر �ن �يد19 �ي�ن�ت�ش �يروس الكو�ن  اإذا اكن �ن

ن
ر�ي�  الآ�ن

ن
ة �ب�ي�نك و�ب�ي� ظ على م�ا�ن �ت�ا�ن

ل.  س الم�نرن  معك �ب�ن�ن
ن

ص ل �ي�ك� �ن �ن�ىي مع أي �ش �نب ال�تصال ال�ب مل �ت�ب هذه �ي�ش
)المصدر: ع�يادة ما�يو(.

ر معلومات ص��ية  ذاع�ية ال�تىي �ت�ن�ش ق مع هذه الم�طة الإ “�يمك�ن�نىي أن أ�ت�ن
�ير معظم  ال�اكن. ومع ذلك، �بعض ال�ناس ل  د �تعن �يد19 ل�ت  الكو�ن

ن
ع�

ىي  ص �ن �ن  ال�ش
ن

ذاعات. الآن ك�يف �يمك�نك �تمك�ي� لى الإ �ي��تط�يعون الوصول اإ
ر�ية ال�صول على المعلومات دون الراد�يو؟” )ما�بر، ال�ب��يرات(.  ال�ت

�يروس الكورو�نا مر�بكة. لأن �بعض ال�ناس  ت ال�الىي �يع�ت�بر �ن ىي الو�ت “�ن
اهلون  ه. �ي�بدو أن ال�ناس �ي�ت�ب �نعة الو�ب  �يل�ب�ون أ�ت

ن
اص الذ�ي� �ن �كون الأ�ش �يصن

عل �ب��بب ال�ناس �ي�ترددون الآن “ )ما�بر،   أعرف ماذا أ�ن
ن

ود المرض. لم أك� و�ب
ال�ب��يرات(

ل ع�بر  �يد19 مرض �ي�ن�ت�ت ل �بمد�ي�نة روم�ب�يك “هل �يع�ت�بر الكو�ن ول ر�ب �ي�ت
 ” �ن�ىي �تصال ال�ب الإ

https://www.actionagainsthunger.org/webform/contact-our-press-team :تمع�  عمال ص�ة الم�ب
ن

 المعلومات ع�
ن

�يد م� لمرن

UN House, Building #4, Yei Road Juba, Republic of South Sudan :نوب ال�ودان� ا�ب�ية �ب�ب �ن�ب  الص�ة الإ
ن

 المعلومات ع�
ن

�يد م� لمرن
        southsudan@unfpa.org

mailto:mgubay%40internews.org?subject=
mailto:atusiime%40internews.org?subject=
http://www.southsudanhealth.com/health-workers
https://reliefweb.int/report/south-sudan/their-words-community-health-workers-fight-covid-19
https://reliefweb.int/report/south-sudan/their-words-community-health-workers-fight-covid-19
https://www.actionagainsthunger.org/story/their-words-community-health-workers-fight-covid-19
https://www.solutionsjournalism.org/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/sex-and-coronavirus/faq-20486572
https://www.actionagainsthunger.org/webform/contact-our-press-team
https://www.actionagainsthunger.org/webform/contact-our-press-team
mailto:southsudan%40unfpa.org?subject=
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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

ات حمل المراه�ت
ات  وء على ك�يف زاد �مل المراه�ت ر�يًرا �لط الصن ون �ت�ت �ي�ش رت م�نظمة ورلد �ن �ن�ش

وء  ر�ير �ي�لط الصن �يه:”هذا ال�ت�ت اء �ن �يد19. �ب ىي الكو�ن �ش الل �ت�ن لك مل�وظ �ن �ب�ش
م أ�ش�ناء  ا�ت عف او ال�ت�دي ال�تى �ت�دث و�ت�ت�ن دا وهىي الصن ة �ب على ��بب معرو�ن
اء:  ع�ن ال الصن اطر ال�تعل�يم الم��تمر لالأط�ن ا�تالأزمات وم�ن ىي أو�ت الق المدارس �ن اإعن

ىي ��ب�تم�بر 2020  ات “)المصدر: م�نظمة الرؤ�ية العالم�ية(. �ن �مل المراه�ت
 

ن
� و�ب �نوب ال�ودان اإما �ترن ات �ب�ب �ت�يات المراه�ت  ال�ن

ن
ار�ير أن 1500 م� ادت ال�ت�ت ،أ�ن

ا لم�نظمة م�بادرة دعمال�الم وال�ت�نم�ية  �تً  م�نذ أ�بر�يل 2020، و�ن
ن

أو �مل�
ص  ات مر�ت�بطة كذلك �ب�ن�ت )��ب�يدو( )المصدر: �يوم�يات ال�ت�نم�ية(. �مل المراه�ت

 .
ن

ر وا�نعدام الأم� �ت ال ، وز�يادة ال�ن الأط�ن دمات ، وزوا�ب �يف الص�ىي و ال�ن  ال�ت�ش�ت
ن

ة والولدة هما ال��بب الر�أ�ي�ىي م�  المراه�ت
ن

 ال�مل أ�ش�ناء ��
ن

ات م� اع�ن المصن
م�يع أ�ن�اء العالم )المصدر:  ىي �ب لى 19 عاًما �ن  15 اإ

ن
�� 

ن
�ت�يات م� اة ال�ن و�ن

ون(. �ي�ش م�نظمة الوالرد �ن

ال؟ رن مال �ج�رالعن ماذا �نسمع �جول�ية �ش

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

ة على ال�ل ة المركرن الص�ا�ن
ن �ي�تعلق 

 ولك�
ن

�ي�يد أي م�نها �ل مع�ي� ة ال�تىي �تركرن على ال�لول ل �ت�تعلق �ب�ت�أ الص�ا�ن
ط  �ت �ها - ل�يس �ن الك �ن�ن ا�نب الم�ش الك �ب�ب لى الم�ش ا�بة اإ  ال��ت�ب

ن
ر�يرع� ر �ت�ت (.�بال�ن�ش �بل )المصدر: �بىي �بىي �ىي  الم��ت�ت

ن
اد طرق �ت���ي�  اإ�ي�ب

ن
لى ما �دث ولك� �بال�نظر اإ

ال، على ��ب�يل الم�شال. ك�ت�بت الم�نظمة  ذوا الأط�ن  م�نظمة أ�ن�ت
ن

صة م� ل�يك هذه ال�ت اإ
لى   أن �يؤدي اإ

ن
ىي ��يرال�يون �يمك� �يد19 �ن طراب �ب��بب الكو�ن �ير ال�كوم�ية: “الصن عن

�ة هذا ،  ات �ب�لول �نها�ية ال��نة )…(. لماك�ن �ية للمراه�ت ا�ن 23000 �الة �مل اإصن
 

ن
ة ع� ر معلومات مو�شو�ت اعل�ية لالأولد وال�ب�نات �يو�ن ت الم�نظمة لع�بة م�ب�تكرة و�ت�ن أطل�ت

�يروس كورو�نا”. ن �ن
�هم م� �ية �ما�ية أ�ن�ن  ك�ي�ن

ن
�ن��ية وكذلك ع� الص�ة ال�ب

ل�يل  �نوب ال�ودان – �يع�ت�بر عمل�ية ال�تصن ىي �ب ىي ��يرال�يون - كما هو ال�ال �ن  �ن
 والأمراض 

ن
�ي� اع معدلت �مل المراه�ت ىي ار�ت�ن �نس �ي�اهم �ن  ال�ب

ن
�ن�تر�نت ع� ع�برالإ

لى �د هذه  ر�ية. �يهدف ال�تط�ب�يق اإ ىي الم�ناطق ال�صن اصة �ن �ن��يا �ن ولة �ب الم�ن�ت
هم الص�ة  �باب على �ن ة لم�اعدة ال�ش د�يم معلومات مو�شو�ت الل �ت�ت  �ن

ن
وة م� �ب ال�ن

 �يمك�نهم الع�شور على 
ن

رارات ال�تىي �ت�م�يهم. كذلك �يظهر لهم أ�ي� اذ ال�ت �ن��ية وا�ت�ن ال�ب
ىي  ا �ن د هذه ال�لول الم�ب�تكرة أ�يصنً �تمعهم )المصدر: SCI(. �تو�ب ىي م�ب الدعم �ن

 
ن

�ي� ر �تلك معلومات ال�تىي �ت�اعد المراه�ت ن �ن�ش
�ي�ي�  لص��ن

ن
�نوب ال�ودان و�يمك� �ب

�نب ال�مل. وا�رهم ل�ت�ب

�يد19،  هور الكو�ن ال “م�نذ طن رن مال �ب�ر العن ول ��يدة �بمد�ي�نة أو�يل ول�ية �ش مع �ب�أعداد �ت�ت ة ��يا�ت�نا ال�يوم�ية. ل �يُ�مح لل�ناس �بال�ت�ب ىي طر�ي�ت �ير الك�ش�ير �ن ه. �تعن �ناع الو�ب ىي �ب�ر�ية دون ار�تداء �ت �ير م�موح لهم �بالم�ش اص عن �ن ك�ب�يرة والأ�ش
�ياء   الأ�ش

ن
ر�نا والمدارس والك�نا�أس والعد�يد م� ة ��ن �تصاد و طر�ي�ت �شرت الأ�ت �تمع و�ت�أ راكء لم�اعدة الم�ب ن �ندعو الوزارة و �ش

�يد19. �ن�� رى �ب��بب الكو�ن الأ�ن
�يروس.” ار ال�ن ف ا�ن�ت�ش ىي و�ت �يد19 للم�اعدة �ن ع م��تو�يات الوعىي الكو�ن على ر�ن

وا�ت�نا  الق المدارس أ�ن ول أ�دي طالب المدارس �بمد�ي�نة واو “م�نذ اإعن �ي�ت
دا.  �ب�نىي هذا ك�ش�يرا اكن لدي زم�يل ذكىي �ب صن د اعن  �امالت. ل�ت

ن
وزمالؤ�نا اص�ب��

ر.” �ت الت اكن �ب��بب ال�ن ا�نها �امل. �ت

عالم مسؤولىي الإ
media@savethechildren.org.uk 

https://www.worldvision.org/about-us/media-contacts
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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

لك أ�ا�ىي  �يد19 �ب�ش ر الكو�ن �ي�ن�ت�ش
ن ال�ناس مع 

أ�ش�ناء ال�تصال الو�ش�يق �ب�ي�
�يروس. و�ي�تم  العالمات وأعراض ال�ن

ة  �يرة الم�ن�ت�ب طرات صعن لها ع�بر �ت �ن�ت
د �تكون هذه  أ�ش�ناء ال�عال والعطس. �ت

س-  �يرة �ي�ن�تحج أ�ش�ناء ال�ت�ن�ن ط�يرات الصعن ال�ت
�يروس أن �تكون   ل �يع�ت�بر ال�ن

ن
لك�

ا  د �يصاب أ�يصنً اص �ت �ن وا. ا�ش م�مولة �ب
�ياء ال�تىي  �يد19 �بوا�طة لمس الأ�ش �بالكو�ن

ص. �ن لد�يها �تلو�شت �بمرض �ش

هذا وأ��تمر �يو�ف م�مد علىي 
ال  وا. و�ت اه ع�ندما مرصن �ب�أعالج مرصن

 
ن

 و�يمك�
ن

�نه �يؤم� ل�يدي �ب�أ الط�ب�يب ال�ت�ت
�يد19  أعالج العالمات والأعراض الكو�ن

اب. �بالأع�ش

ر، �يدعىي م�مد ع�بد الله  معالحج آ�ن
�برة كط�ب�يب   ال�ن

ن
لد�يه 23 عاما م�

ال  ة و�ت �تل�ن اب و�يعالحج أمراض م�ن أع�ش
ها   عال�ب

ن
اب �يمك�  ه�ناك أع�ش

ن
“أؤم�

�يد19 كما هو ال�ال �تماًما م�شل  الكو�ن
اح عالج  د �تم �ب�ن�ب ا “. ل�ت لو�نرن الأ�ن�ن

ول. ا�أ�ة، كما �ي�ت الل �ب ى �ن المرصن

ل�يدي   طب �ت�ت
ن

د دل�يل ع� �ال�يا ل �يو�ب
ات  �يدض19 �بمواص�ن ال�تىي �تعالحج الكو�ن

ا   أ�يصنً
ن

�ش�با�ته، ولك� علم�ية . ذلك لم �ي�تم اإ

ىي  رت �ن ر�ير �ن�ش و�با – ��ب �ت�ت �ب
اد  و�با أ�ن ىي �بالعاصمة �ب ال��بوع الماصن
ام  ن �ت

ل�يد�ي� ن ال�ت�ت
�ي� �ب�أن أ�دي معال�ب

 
ن

ى الذ�ي� ح لمرصن �بعمل�ية عالج �نا�ب
ىي ذلك  ة �بما �ن �تل�ن مراض م�ن �يعا�نون �ب�أ

 
ن

ل ال�بالغ م� ول الر�ب �يد19. و�ي�ت الكو�ن
�نه  �ن��ية �ب�أ العمر57 عاًما �ودا�نىي ال�ب

ر ��نوات.   ع�ش
ن

ك�شر م� ى لأ �ي�اعد المرصن
�يد19  �نه �يعالحج أعراض الكو�ن اف �ب�أ وأصن
�ية كما أ�نه اكن  هر الماصن م�نذ ��بعة أ�ش

.19
ن

�ي�اعد مر�يض �يعا�نىي م�

�نوب  ىي �ب ا�أع �ن ل�يدي �ش الطب ال�ت�ت
و�با  ىي �ب ال�ودان: وذكر �بعض ال�ناس �ن

 
ن

ص م� اب الم�ل�ية أر�ن أن الأع�ش
ىي الص�يدل�يات. هذا  الأدو�ية ال�تىي �ت�باع �ن

ل�يد�ية،  اب  ال�ت�ت واع�تاد ال�ناس علىي الأع�ش
اص�تا أ�ش�ناء  �ترة طو�يلة �ن كعالج �بد�يل ل�ن

اع. ال�نرن

 �اكن م�ل�ية ك�تور 
ن

لورا، م� الآ�ن�ة �ن
 

ن
�بالأ��توا�أ�ية الو�طى أ�نها �تعا�نىي م�

امت  �يد19 �ت �به الكو�ن أعراض �ادة �ت�ش
امت  21 �يوم. و�ت

ن
ك�شر م� �ها لأ ل �ن�ن �بعرن

الت  اب الم�ل�ية، و�ت دام الأع�ش ��ت�ن �ب�أ
ىي  ن ال�تعا�ن

اب �اعدها ك�ش�يرم� �تلك الأع�ش
 المرض.

ن
م�

ل�يدي و�نصا�أح الط�ج�يب العالج ال�ت�ت
�بىي ، �ما اإف اإم لم د�ي�ن�يس مور�يس م�يم�بوعن �ب�ت

عرض

 أن 
ن

ل�يدي �يمك� ل �يؤكد �ب�أن الطب ال�ت�ت
�يد19. ىي عالج الكو�ن ىي أو �ي�اعد �ن �ن �ي�ش

�يح  ن ال�توصن
�يد م� لل�صول على مرن

�نة  ل�يمىي ل�ب �ت �ب�ير الإ لة ، ال�ن �ول الم��أ
لك�تها  �يد19 �ش ل�يد�ية دواء لكو�ن ال�ت�ت
م�نظمة الص�ة العالم�ية م�نظمة 

�ة الأمراض  )WHO( ، و مركرن ماك�ن
ىي  ر�ي�ت �ت�اد ال�ن �ية الإ وصن �يا وم�ن ر�ي�ت ىي أ�ن �ن

�بول  امت �ب�ت �تماع�ية  �ت ؤون ال�ب ل�ش
ارب ال�ر�ير�ية  المر�لة ال�شال�شة ل�ت�ب

�يد19. اب لكو�ن لعالج الأع�ش
ط�ية  ول دك�تور �تومو�ىي مد�ير �تعن و�ي�ت
الص�ة العالمىي وال��ياة و�بم�نظمة 

الص�ة العالم�ية لدي المك�تب 
ىي  ىي �ب�يات ص��ن �يا �ن ر�ي�ت ل�يمىي لأ�ن �ت الإ

لم�نظمة الص�ة العالم�ية ”م�شل 
ىي الطب،  رى �تماما �ن الم�ناطق الأ�ن
�يع�ت�بر علم الصوت الأ�اس الو��يد 
عال” ل�يدي ال�ن لل�المة والطب ال�ت�ت

 ال�اكن 
ن

��ت�ي� �يال أوعن و�ذر دك�تور أو�ش
اب ال�بلد�ية  ذ الأع�ش  �ول أ�ن

ن
الم�ل�ي�

�يد19. �نصح الأط�باء �بعدم  كعالج لكو�ن
ل�يدي لأن الأط�باء ل  ذ العالج ال�ت�ت أ�ن

ل�يدي �يعالحج  ون اإذا اكن الطب ال�ت�ت �يعر�ن
 

ن
ىى. و م� ع المرصن م وصن ا�ت أو ��تى �ت�ن
 ط�ب�يب م��ترف 

ن
ل ال�ب�ث ع� صن الأ�ن

�يد19  عال�ية عالج الكو�ن ع �ن ن الوا�ت �أ ون �جسش ل�ت ىي العاصمة �ت �ن �ن
�يم�ي اإن الأط�جاء الم�ت و�جا ، �ن ىي حج ع�ج�ية �ن اب الم�ل�ية �ت�ظى �جسش �ن أن الأعسش

ىي ح�ي �ن
. سىي هاز ال�ت�ن�ن ل�يدي لأمراض ال�ج وال�ت�ذ�ير م�ن �ت�ناول الطب ال�ت�ت

ودها �ال�يًا د أكدت و�ب ى مال�ظة أن م�نظمة الص�ة العالم�ية �ت الة ، �ير�ب راءة هذه الم�ت �بل �ت �ت
�يد19.  ل�يدي �يمك�ن أن �يعالحج الكو�ن د دل�يل علمىي على أن الطب ال�ت�ت  ل �يوحج

ر�يرعلى اإذاعة �ما  �تم �بث هذه ال�ت�ت
ت ال�ا�بق.  ىي الو�ت اف ام �ن

وم �بالرعا�ية الط�ب�ية الالزمة  ��تى �ي�ت
 

ن
�يات اإذا ك�نت �تعا�نىي م� �ن ىي الم��ت�ش �ن

س.  ال�مى،  ال�عال وصعو�بة ال�ت�ن�ن
 ،

ن
�ي� ى الص�ة الم��تر�ن �ن أ�تصل �بموطن

كما �ي�نصح م�نظمة الص�ة العالم�ية 
.)2020(

وزارة الص�ة و م�نظمة الص�ة العالم�ية 
ىي ذلك  ا�أ�ية �بما �ن �يوصىي �ب�تدا�ب�ير و�ت

مه ع�ند ال�عال  طىي �ن ، �تعن ن
�ل ال�يد�ي� عن

اظ على عمل�ية  أو العطس ، ال��ن
 

ن
اص م� �ن ل الأ�ش �تماعىي وعرن ال�ت�باعد ال�ب

.
ن

�ي� الم��تمل �ب�أن �يكو�نوا مر�يصن
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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
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

ن ال�تالعب �بهم ل�نهم 
ف ع� �باب وال�تو�ت ال�ش

�تها. �تمع ورك�يرن ع�يون الم�ب

 
ن

الل م�اعدة ال�ت�برعات م�  �ن
ن

م�
�يد19،  الم�نظمات لم�ار�بة الكو�ن

�باب   أن �تر�ل ال�ش
ن

ال�كومة �يمك�
�تمعات على م��توى  لى الم�ب ا�ية ال�ناس اإ اؤه الوعىي �بالو�ت اعدة المراد اإ�ن�ش ال�ت
ة  �تل�ن  م�ن

ن
ماك� �يد19 �ب�أ �تدا�ب�يرعلى الكو�ن

وارع  ن ك�شب مع م�شل المدارس والأ�واق، ك�نا�أس و�ش
رى. العمل ع�  أ�ن

ن
وأماك�

�باب   لل�ش
ن

راكء، �يمك� وز�ير الص�ة و ال�ش
موعات ال�تىي �باإماك�نهم �توز�يع  اء م�ب اإ�ن�ش

�ل الأ�يدي  ه و�او�يات لعن �نعة الو�ب أ�ت
ا ال�د�يث  والمطهرات، كما �يمك�نهم أ�يصن

لق  عالم الم�ل�ية و�ن ع�بر و�ا�أل الإ
�تصادي  رر ال�ت ات ذات صلة الصن �ش ىي م�نها وال�تك�يف م�نا�ت ك�يف �باإماك�نهم ال�تعا�ن

د�يدة. ع ال�ب مع الوصن

ب  �باب، �ي�ب  دور ال�ش
ن

ول�د�يث أك�شر ع�

ط  �ت �يد19 ل�يس �ن ا�أ�ة الكو�ن د �ت��بب �ب ل�ت
 

ن
�تمعا�ت�نا ولك� ىي م�ب راب �ن �ي��بب ال�ن

وا�نب ��ياة ال�تىي   �ب
ن

ا�نب م� ق لك �ب �تمرن
ة. هذا  �ير م��بو�ت ة عن ع�ب�نا �بطر�ي�ت ها �ش �يع�ي�ش

��ية ك�ب�يرة  ة �ن�ن ا�أ�ت ىي صن الو�باء �ت��بب �ن
ا. �تصاد�يا أ�يصن �تماع�يا و ا�ت دا، ا�ب �ب

�يد19 أ�شرت على  الق الكو�ن عن عمل�يات الإ
�ت�يات اللوا�تىي  اص�تا ال�ن �باب �ل�با، و�ن ال�ش
�ت�يات   ال�ن

ن
 لمدارس: العد�يد م�

ن
�يذه�ب�

�تصاب  را�أم م�شل العن  لل�مل، �ب
ن

� �تعرصن
ىي لك  دا �ن ة وه�ناك ز�يادة ك�ب�يرة �ب وال�ر�ت
�تصاد�ية. اكل الع�نف �ب��بب الأزمة ال�ت أ�ش

ن �تعداد 
ء م� رن �باب أك�بر �ب لك ال�ش و�ي�ش

 
ن

�ي�ير الذ�ي� �اكن العالم، هم ص�ناع ال�تعن
ك�يل ال�راكت  ىي �ت�ش اركون أك�شر �ن �ي�ش

مان  ىي صن �تماع�ية ولع�بوا دور �ا�م �ن ال�ب
�تماع�ية وال�ت�نمو�ية ال�نهحج  �ندة ال�ب ذلك الأ�ب

ب �ب�أن �ت�ت�يح ال�كومة  مر�نة لذلك ، �ي�ب
م�ناخ مال�أم ل�ر�ية ال�تع�ب�ي�ير لأصوات 

طوة واحدة” ذاعة �ما اف ام( “�تذكر أن رحلة الألف م�يل �ت�جدأ �ج�ن �نوب ال�ودان )م��تمعة لإ و�با ، �ب  �ب
ن

ىي المر�لة ال�شا�نو�ية م� �يمس ، طال�بة �ن د�يا�نا �ب

مدو�نة

ىي  ىي عطاء ال�ناس أمل �ن �ب�أن �ي��تمروا �ن
ن �ب�أن 

�تمعا�تهم والمؤ��ات و �يمك� م�ب
ر معلومات �توع�ية ع�بر  �ي�اعدوا ع�بر �ن�ش
اركة �وارات اإذاع�ية، و�ماع آرا�أهم  الم�ش

ىي ��يا�تهم  �يد19 �ن �ش�يرات الكو�ن �ول �ت�أ
 

ن
ا الكوم�يد�ي�ي� ال�يوم�ية ، ودعوة أ�يصنً

�ك وال�ب�ت�امات  رون لأن الصن �ي��ن
�يعطىي الآمال.

الل �ب�ناءا على ذلك ، ال�كومة والم�نظمات   �ن
ن

�باب م�  أن �ت�اعد ال�ش
ن

�يمك�
راء ورش العمل وال�ندوات ل�تدر�يب  اإ�ب

�نعة  �ت�يات على ص�نع الأ�ت ل ال�ن�اء وال�ن  الد�ن
ن

ر له� م�ل�يا والصا�بون لكىي �يو�ن
الق. هذا �ي�اعد  عن �ترة الإ ال�ب��يط  أ�ش�ناء �ن

�تمع �بصورة أو�ع: لأن  ا ل�ما�ية الم�ب أ�يصن
لك مل�وظ  ض �ب�ش �ن �نعة �ت�ن دام الأ�ت ا��ت�ن

�يد19. صا�بة �بالكو�ن طر الإ �ن

 أن �ت�اعد 
ن

�باب �يمك� �تعل�يم ال�ش
د�يم  ا�أ�ية و�باإماك�نهم �ت�ت �يات الو�ت ال��ترا�ت�ي�ب

وى �جعد  �تماعىي أ�ت �تصادي واحج �يد19 و�ج�ناء �نظام ا�ت �ش�يرالكو�ن �أ ا�جة ل�ت �تمع المد�نىي لال��ت�ج �جاب العمل مع حكوم�تهم وم�نظمات الم�ج ك�يف �يمك�ن للسش
الو�جاء.

ن ال�تدا�ب�ير الص��ية 
�بعض الم�اعدات ع�

�ير�ية �ت�بدأ  لعا�أال�تهم لأن الأعمال ال�ن
ل. �بالم�نرن

لى  ىي لك ما ذكر�ته أعاله �ي��تاج اإ �ن
 

ن
اصة �ب�ي� �يدة �ن ات ال�ب �باب وال�كومات ال�تعاون والعال�ت ، ال�ش �تمع المد�نىي الم�ب

والم�نظمات �يمك�نهم العمل مًعا.

هه على  لكة الك�ب�يرة ال�تىي �نوا�ب لأن الم�ش
ىي دا�أما  : ماهو م�نط�ت ل �يعمل، ما هو عملىي ل�يس دا�أما ال�ن�و ال�تالىي

ىي ل�يس كذلك  ال�ت ، ما هو أ�ن ىي ال�ت الأ�ن
لى ذلك ما  ة اإ ا�ن صن دا�أما على �ق. و�بالإ

وب، ل �ت�نس  هو �ق ل�يس دا�أما مرعن
لى ماذا ل�يس  وب �يع�يد�نا اإ ما هو مرعن

�يا. م�نط�ت

ة: �ي�ت ح�ت
�ترة  �نعة الط�ج�ية ل�ن دام ال�ت  ا��ت�ن

�ير مر�ي�ة.  د �تكون عن طو�يلة �ت
لى �تسمم CO2 ول  �نه ل �يؤدي اإ اإ ومع ذلك، �ن

. �ن
�ي ص الأكس�ج �ن�ت

لك  كد م�ن مالءم�تها �جسش أ�ش�ناء ار�تداء الكمامة الط�ج�ية، �ت�أ
لك  س �جسش ىي للسماح لك �جال�ت�ن�ن ص��يح وأ�نها م�كمة �جما �يك�ن
دم لمرة واحدة  �ناع الذي �يس�ت�ن دام ال�ت . ل �تع�يد ا��ت�ن ط�ج�يعىي

رد أن �ي�ج�تل. �ي�يره �جم�ج م دا�أًما �ج�تعن و�ت

راح�ية( مسط�ة أو  �نعة ال�ج ا �جا�م الأ�ت ة أ�يصنً �نعة الط�ج�ية )المعرو�ن الأ�ت
ات أذن. رطة أو �جها حل�ت �ش �ج�ي�تها على الرأس �ج�أ مطو�ية ؛ �ي�تم �ت�ش
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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

: �ن
عالم�ي�ي راك�أ�نا الإ �يد19 م�ن �ش ر ال�تطورات ع�ن الكو�ن أحن

ة  �ية معال�ب اص على ك�ي�ن �نوب ال�ودان ، مع �ترك�يرن �ن ىي �ب ص�ية �ن �ن اطر ال�ش مهور للم�ن ن �تصور ال�ب
ذاع�ية ع� �ي�تة اف ام صوت الك�ن�ي�ة ذكرت الم�طة الإ اإذاعة �ب�ن

�ا�يا  ر ص�ىي م�دد ��يث الصن ىأ مركرن ��ب �ترض أن �ت�ن�ش  الم�ن
ن

اد �ب�أن ال�كومة اكن م� لى الع�ت�ت �تمعات. أ�بلغ ال�ناس اإ ىي الم�ب �ت�به �بهم أو ال�تعامل معهم �ن ى الم�ش المرصن
�تمع. �ية الم�ب  �ب�ت

ن
صلهم ع� عها ل�ن �ترض أن �ي�تم وصن  الم�ن

ن
�ت�به �بهم م� والم�ش

ىي المرض: �ش ن �ت�ن
ة م� �تل�ن وا�نب م�ن  �ب

ن
رت ع� اإذاعة اك�ب�ي�تل اف ام �ن�ش

�باكت  ودة ل�ش امت الك�نا�أس �ب�تو��يع الع�بادة المو�ب ا. �ت ع�ن ك�شر صن معات والأ لى ال�ت�ب د�يدة لل�تواصل اإ اد طرق �ب �تًا واإ�ي�ب ط�تها مؤ�ت لى �تعل�يق أ�ن�ش طرت اإ ذكروا أن الك�نا�أس اصن
ا�ب�ية “لال�تصال  �ي�ب �تماعىي والراد�يو. ذكرت عدة ك�نا�أس الآ�شار الإ  و�ا�أل ال�تواصل ال�ب

ن
ة م� �تل�ن اكل م�ن دام أ�ش �ن�تر�نت �با��ت�ن د�يدة ع�بر الإ دمات �ب اء �ن �ن�تر�نت أو اإ�ن�ش الإ

معا�تهم المع�تادة. ارج  �ت�ب ماه�ير �ن لى ال�ب درة على الوصول اإ �بداع وال�ت رصة لالإ �ن�تر�نت” ك�ن �بالإ

راد  رو الموصالت والأ�ن ، م�ا�ن
ن

ل، مدراء م�طات ال�بصات، م�اعد�ي� �يه�ية لم�ؤولى ال�ن�ت عت م�بادئ �تو�ب و�با وصن لس مد�ي�نة �ب ىي م�ب ا أن ال�لطات �ن ادت الم�طة أ�يصن أ�ن
ة ال�رارة. �ص در�ب وم �ب�ن  الالزم �ب�أن �ي�ت

ن
م�

ل   الم�نرن
ن

 الآ�باء: “أ�شار ال�تعلم م�
ن

 الأمر ل�يس كذلك �هل للعد�يد م�
ن

ل”. لك� ىي الم�نرن �ن�تر�نت وعلى الهواء ل�بر�نامحج “ال�تعلم �ن رت وزارة ال�تر�ب�ية وال�تعل�يم م�نصة ع�بر الإ و�ن
�يق ال�توازن مطالب ال��ياة   �بُعد أ�ش�ناء �ت��ت

ن
الهم ع� ىي �تعل�يم أط�ن ع أن �يلع�به الآ�باء واإدارة المدر�ة �ن  الم�تو�ت

ن
اوف الم�بكرة. على رأ�ها: ما الدور م�  الم�ن

ن
موعة م� م�ب

رى؟ “ الأ�ن

ىي ذلك  مهور �بما �ن ا�بة ومع ذلك ، ال�ب ا�نىي 6666 لدعم ال��ت�ب م الم�ب ن الر�ت
ادة م� لق الوعىي وال�مالت وال��ت�ن �تمع الدولىي �ب�ن  الم�ب

ن
وم ال�كومة �بم�اعدة م� �ت�ت

�يد19. ر�يق عمل الكو�ن ا�بة �ن د أ�شر ذلك �ل�با على عمل�ية ال��ت�ب د الم��يح. و�ت �يطا�نو�يعمل صن  ال�ش
ن

م �يع�ت�بر م� ال �ب�أن ذلك الر�ت ع�يم الد�ي�نىي الذي �ت الرن

ار  �يف ا�ن�ت�ش �ن ل �ت�ن ولة لأ�ب هود الم�برن اص�تا ال�ب ال �ن  الر�ب
ن

 علىي �تدا�ب�ير الص��ية أك�شر م�
ن

ظ� اإن ال�ن�اء �ي�ا�ن ر�تها اإذاعة اك�ب�ي�تل اف ام على الهواء، �ن ة أ�ب �ش ا لم�نا�ت �تً و�ن
�يد19.  الكو�ن

�نا   مع �بعصن
ن

ام� هار ال�تصن طن ت الم�نا�ب لإ الوا اإ�نه و�ت ل�ية ، و�ت ل والرعا�ية الم�نرن  الم�نرن
ن

ن ال�تعلم م�
�يد19 على الهواء ، و�ت�د�شوا ع�  الكو�ن

ن
 م�

ن
�ي� ا �نا�ب ت الم�طة أ�يصنً ا�ن ا��تصن

ة. �تل�ن  �باماك�ن�نا ال�تواصل �بطرق م�ن
ن

روري ولك� �ير الصن �دي عن  ال��تاكك ال�ب
ن

ع ع� �باط الذا�تىي ، وال�ترا�ب ال�بعض، لممار�ة ال�ب وال�نصن

 
ن

�تمعىي ود�ي�نىي م� �يد، زع�يم م�ب �يو وع�بدالله د�ي�ن �تمع: ال�لطان الملكف �بم�ل�ية �توك�يمان ال��يد �تار�ت�يرن ادة الم�ب ن �ت
 م�

ن
ذاعة ا�ش�ن�ي� ت الإ ا�ن م�بر، ا��تصن ىي �نو�ن اإذاعة اي راد�يو �ن

 
ن

�يد19 م�  الكو�ن
ن

اص ع� ت ال�بر�نامحج ال�ن ا�ن لى ذلك ، ا��تصن ة اإ ا�ن صن �نازات. �بالإ ىي ذلك ال�ب معات �بما �ن ىي ال�ت�ب �يد19 �ن د الكو�ن ة ال�برو�توكولت الص��ية صن �ش ECSS لم�نا�ت
دها ذات صلة  �ت�به �بهم. كما ذكر الدك�تور لوكو�يا اإ�نو��نت: “ال�ت�د�يات ال�تىي �ن�ب ن �ت�ت�بع ال�الت الم�ش

�برا�تهم العمل�ية ع� اركة �ن  لم�ش
ن

 م�ؤول�ي�
ن

اإذاعة اي راد�يو �شال�شة م�
راكهم. عل�ي�نا أن �نؤكد لهم أن ال�ناس �يعملون  ًدا اإ�ش  الصعب �ب

ن
الهم. وم� �تصاد�ية، ك�يف �يمك�نهم اإطعام أط�ن هون صعو�بات ا�ت �تمع�نا، �يوا�ب طة هىي أن معظم م�ب هذه ال�ن�ت

ال   اإ�اءة معاملة الأط�ن
ن

ادت اإذاعة اي راد�يو ع� م�يع “. كما أ�ن �يدة لل�ب لق �ب�ي�أة �ب لى �ن ة اإ اركون �وف �ي�صلون على الم�اعدة لأ�ن�نا �ب�ا�ب  ��ي�ش
ن

اص الذ�ي� �ن وأن الأ�ش
�يد19. أ�ش�ناء الكو�ن

�ة ال�تالىي  أ��تمر �بالص�ن
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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

: �ن
عالم�ي�ي راك�أ�نا الإ �يد19 م�ن �ش ر ال�تطورات ع�ن الكو�ن أحن

�ت الم�طة أهم�ية  ىي اإصا�ب�ته�بالمرض. كما أوصن �ت�به �ن �يد19 أو �ي�ش ا�ب�ية لكو�ن ص اإ�ي�ب �ن �ت�بار ال�ش ة ا�ن ل ع�ندما �تكون �ن�ت�ي�ب ذاعة ��بب أهم�ية العرن ت الإ �ش صوت المصال�ة �نا�ت
ق  الهم لل�ت��ت �يارة مدارس أط�ن  �بمدى أهم�ية ذلك �بال�ن��بة لهم لرن

ن
ل؛ ��شالوالد�ي� ىي الم�نرن عة ك�ت�بهم �ن وم الطالب �بمرا�ب ات ع�ندما �ي�ت �ش مع الم�نا�ت ار�تداء كمامة أ�ش�ناء ال�ت�ب

�يروس كورو�نا�بالمدر�ة. ن �ن
ا�أ�ية م� راءات الو�ت �ية ا�ت�باع الإ�ب  ك�ي�ن

ن
م�

�يها  لون �ن ىي لك مرة �ي�ت�ن�ت ه �ن �ناعالو�ب لى ار�تداء �ت ون اإ ر �ب�هولة ، وهم �ي��تا�ب  أن �ي�ن�ت�ش
ن

�يد19 �يمك� ىي ال�ذر لأن الكو�ن لى �تو�ن ة اإ  �ب�ا�ب
ن

�تمع أن الم�تعلم�ي� اد اإذاعة الم�ب أ�ن
ول  �تصاد مع �ن �يد19 على ال�ت �ش�ير الكو�ن رة �ول �ت�أ ة عل�يالهواء م�با�ش �ش ت الم�طة م�نا�ت ا�ن اصة �بهم ، ا��تصن �يد19 ال�ن  الكو�ن

ن
ة �اعة ع� ىي �ل�ت ل م�با�نىي المدر�ة. �ن دا�ن

اص  طاع ال�ن طر ك�يا�نات ال�ت ارج ال�بالد، مما اصن  �ن
ن

لى المواد الأ�ا��ية م� ول طون اإ�نهملم �يعودوا �ي�ت�صلوا اإ ىي م�ي�ناكمان. �ي�ت ل أعمال �ن �تصادي و ر�ب طون ما�ب�يو، ا�ت
ا�ية. �أ�يل للعن للعمل �بر�بح صن

�يد19  �ية عالج مر�يض الكو�ن  ك�ي�ن
ن

رواع� �ت�يات أو �تالم�يذ المدارس. كما أ�ن�ش اص�تا �ن ، �ن لك �ل�بىي �باب �ب�ش ��ية ال�تىي �يعا�نىي م�نها ال�ش وط ال�ن�ن عن  الصن
ن

ادت اإذاعة �ما اإف اإم ع� أ�ن
�يد19  �ت�بار الكو�ن ذها لال�ن هم، وما �نوع الع�ي�نات ال�تىي �ي�تم أ�ن ارب ز�يارة مر�يصن  المر�يض، وهل �باإماك�نالأ�ت

ن
وا ما هو مطلوب م� �ش ر�نق الأمراض المعد�ية. �نا�ت ون �ت ىي و�دة  �ب �ن

ل   �باإدارة ال�نوع والط�ن
ن

ؤون المرأة وال�الم والأم� ا�أم �ب�أعمال مد�يرة �ش اك�ون، ال�ت  ك�يدن �ب
ن

�ي� �تمعات ال��يدة �ب لىم�ب رى اإ وما هىي عمل�ية اإعادة دمحج المر�يض مرة أ�ن
 ال�يوم�ية �بصورة عادي.

ن
�يام �ب�أعماله�  ال�ت

ن
ن ال�ن�اء م�

�يد19 �تم�نع العد�يد م� ادات الكو�ن ر�ش ا على الراد�يو وذكرت أن اإ �تماع�ية،اك�نت أ�يصنً والرعا�ية ال�ب

واعد  اهل �ت �يال�بدا�ية ، �اول�نا �ت�ب ة: “�ن �تل�ن  طوا�أف م�ن
ن

اء م� رى أعصن س وأر�بع ك�نا�أس أ�ن معات الد�ي�ن�ية مع ال�ت �يد19 على ال�ت�ب �ش�ير الكو�ن ت �ت�أ �ش ر الأمم الم�ت�دة �نا�ت م�ت
دام  �تماعىي وا��ت�ن ظ علىي عمل�ية ال�ت�باعد ال�ب ىي الدول الأورو�ب�ية.الآن �ن�ا�ن ن �ن

ى موت الم��ي��ي�ي� �ش �يما �بعد �ن�ن ن �ن
ع�به ولك� ول الله هو الذي �ي�مىي �ش ال�كومة �ب�ت

ر أم ل. لى ال�ب�ش �يد19 اإ ل ال��يوا�نات الكو�ن اما اإذا اكن �ت�ن�ت موعة ال�بودا �بودا �توك�توك أ�يصنً ت م�ب �ش ل الك�نا�أس “. كما �نا�ت ه دا�ن �نعة الو�ب الأ�ت

 
ن

م�يعا �ن�تعرض كم�ية معلومات ع�  �ب
ن

�ن��
�يد19 الكو�ن

�ير  �بصورة �يوم�ية، �بعض المعلومات عن
�يما �يلىي �بعض ال�نصا�أح ��تى  ة. �ن مو�شو�ت

ر  ن �ن�ش
ف ع� �يما �ب�ي�نهم وال�تو�ت رق �ن �ن�ن

للة. المعلومات المصن

المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية 2020

وم  ص لم �ي�ت �ن هذا ال�ش
ا�أعة على  �باإر�ال ال�ش

ة  موعة الدرد�ش م�ب

ىي  ص �ي�تل�ت �ن  هذا ال�ش
ة  مصادر مو�شو�ت

ن
�بار م� أ�ن ص �يطرح �بعض  �ن هذا ال�ش

ت  الأ��ألة م�شل ك�يف عر�ن
�ب�أن �تلك المعلومة ص��ي�ة؟ 

ام  ص �ت �ن هذا ال�ش
�ص المعلومات  �ب�ن
�تها  �ي�ت  ��ت

ن
كد ع� ل�ت�أ

mailto:mgubay%40internews.org?subject=
mailto:atusiime%40internews.org?subject=
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters%23misinformation
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters%23misinformation


Lu
ga
ra

العدد 
ال�تاسع

10

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

18 د�ي�م�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

درات رص �ج�ناء ال�ت �ن

�تطورات ا�ن�تر�ن�يوز

 
ن

راكءها م� امت وزارة الص�ة و�ش �نوب ال�ودان ، �ت ىي �ب �ن
 

ن
هود ل�ت���ي� رى  �ب�تك�ش�يف ال�ب طاعات الص��ية الأ�ن ال�ت

 
ن

اركة �بعض م� م�نا �بم�ش �يد19. هذا الأ��بوع �ت ا�بة الكو�ن ا��ت�ب
ط�ت�نا:   ىي أ�ن�ش ا�ب�ية �ن �ي�ب �ش�يرات الإ ال�ت�أ

 وزارة 
ن

لى ال�ن�تر�ن�يوز، الدك�تور طوو لوي، م� و�ت�دث اإ
ىي �تم�شل  راكء �ن م�يع ال�ش هود �ب �يرا الى �ب الص�ة، م�ش
درالدعم  ا�ب�يًا: “أ�نا أ�ت �ي�ب ا اإ �يد19 م�نعط�نً ا�بة الكو�ن ا��ت�ب

 م�نظمة ال�ن�تر�ن�يوز، وزارة الص�ة وم�نظمة 
ن

وال�تعاون �ب�ي�
 م�اهم�تهم 

ن
ر�ي� راكء الآ�ن  وال�ش

ن
�ي�ي� الص�ة العالم�ية والص��ن

�ن�ية �بالمعلومات، وأ�نا أوصىي  رة عن ارة . لأ�نها �ن�ش رة لو�ت ىي �ن�ش �ن
ول دك�تور لوي. ارك�تها ع�بر �نطاق وا�ع ��ب �ت �ب�أن �ي�تم م�ش
اد �بوزارة الص�ة، �ت�لم  و�ت�لم الدك�تور �ب�ي�نىي ، مم�شل ال�ي�ت

ر�يك هذا على  عل أي �ش ال لم �ي�ن ارة و�ت  لو�ت
ن

ة م� �ن��ن
عر  . أ�ش ة معىي اركة الو�ش�ي�ت درال�ن�تر�ن�يوز لم�ش طالق: “أ�نا أ�ت الإ

 
ن

 الم�نظمات، ولك�
ن

راكء مع العد�يد م�  �ش
ن

�بالع�تراف. �ن��
عر   وأ�ش

ن
عل هذا. ا�ن�تر�ن�يوز هىي الأولى وأ�نا مم�ت� ل أ�د �ن

رون “. راكء الآ�ن عله ال�ش ب أن �ي�ن ر. هذا ما �ي�ب �ن �بال�ن

و�باي ى ال�تصال د. ما�يلك �ب  المعلومات ، �ير�ب
ن

�يد م� لمرن
mgubay@internews.org

�ن�تر�نت م�ن�ة للدروس ع�جر الإ

د�يم �بطلب لل�صول على   عدة دول �نام�ية ال�ت�ت
ن

 م�
ن

�ي�ي�  للص��ن
ن

�يمك�
ور الدورات الإعالم�ية. مركرن ال�تدر�يب لإذاعة هول�ندا  م�ن�ة درا��ية ل�صن
ىي )OKP(، عروض  �بل �بر�نامحج اورا�نحج المعر�ن ن �ت

)RNTC( المدعومة م�
مل الدورات �مالت  �ن�تر�نت. �ت�ش صولها ع�بر الإ الم�نح الدرا��ية ل�ن

هة  ”، “اإ�ن�تاج اإعالمىي لموا�ب �تماعىي �ي�ير ال�ب ل ال�ت�نم�ية وال�تعن  أ�ب
ن

اإعالم�ية م�
ة  للة،” “ال�مالت الإعالم�ية للم�ناصرة” و “ص�ا�ن المعلومات المصن
المصل�ة العامة.” الموعد ال�نها�أىي 29 د�ي�م�بر 2020. ا�نظر ه�نا.

ا�أ�ة  ت ال�ج ىي و�ت ة �ن ة العر�ج�ية ع�ن الص�ا�ن ىي اللعن دورة لمدة أر�جعة أ�ا�ج�يع �ن

ىي هذه الدورة لمدة أر�بعة  �تراك �ن طون الو�باء مدعوون لال�ش  �يعن
ن

�يون الذ�ي� الص��ن
ر�ن��ية. ال�ية وال�ن ��با�ن�ية وال�بر�تعن �ية والإ ل�يرن �ن�ب ة العر�ب�ية ، الرو��ية والإ أ�ا�ب�يع �باللعن

مة  �ن الل الدورة ال�تدر�ي�ب�ية الصن  �ن
ن

 ، م�
ن

ىي الأمر�يك�ت�ي� ة �ن مركرن �نا�يت للص�ا�ن
ىي  ة �ن رى الدورة ال�تدر�ي�ب�ية “الص�ا�ن �ن�تر�نت )MOOC( ، أ�ب �تو�ة ع�بر الإ الم�ن

 . �يه الذا�تىي ة ال�تو�ب ر �ب�ن��ت �بل “ م�تو�ن ىي الم��ت�ت �يد19 الآن و�ن ط�ية الكو�ن ا�أ�ة: �تعن �ب
ا�نظر ه�نا.

ماكن ال�ناس ل�جس  هل �جاإ
ه  �ناع الوحج الكمامة او �ت
ة؟  أ�ش�ناء ممار�ة الر�ياصن

ن �تل�جس ال�ناس  ب �ج�أ ل �ي�ج
ة  ه أ�ش�ناء الر�ياصن �ناع الوحج �ت

س  لأ�نها �تصعب عمل�ية ال�ت�ن�ن
�جصورة مر�ي�ة. 

�ناع �جسرعة �جس�جب  �يمك�ن أن �ي�ج�تل ال�ت
س  العرق وذلك �يصعب عمل�ية ال�ت�ن�ن
ة.  �ي�ت ز �نمو الاك�أ�نات ال��ية الد�ت و�يعرن

�ن 
راء السالمة أ�ش�ناء ال�تمر�ي أهم احج

ظة على عمل�ية ال�ت�جاعد  هو الم�ا�ن
ة واحد م�تر �ج�ي�نك  سدي �جمسا�ن ال�ج

 . �ن
ر�ي والأحن
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