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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

20 �ي�نا�ير 2021

�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

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

3,761
�نوب  حج

السودان 
اء �ن  �الت �ش

3,504
�يات   و�ن
64

د�يدة  �الت �ب
+553

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

3,288,950 �يا ر�ي�ت �ن اإ
اء �ن  �الت �ش
2,721,185

�يات   و�ن
79,792

د�يدة  �الت �ب
+845,100

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

93,956,883 العالم
اء �ن  �الت �ش
68,875,198

�يات   و�ن
2,029084

د�يدة  �الت �ب
+19,440,202

المصدر: وزارة الص�ة
المصدر ��تى 19 �ي�نا�ير 2021
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المصدر ��تى 19 �ي�نا�ير 2021

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

المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية

ارة لم�نظمة ال�ن�تر�ن�يوز ر�يق لو�ت رسالة م�ن �ن

ارة، رة لو�ت راء �ن�ش ا�أىي �ت أعرن

�ير المعلومات  هر ، �تو�ن �نوب ال�ودان �تعمل الآن على الأرض م�نذ 7 أ�ش ىي �ب �ن�تر�ن�يوز �ن اإ
 

ن
 ، �بم�

ن
رر�ي� طر وال�اكن الم�تصن �يد19 المعرض لل�ن ا�أ�ة الكو�ن ذة لل��ياة �ول �ب الم�ن�ت

 .
ن

ر �ما�ية المد�ن�ي�ي� �يها �بم�ت ون �ن  �يع�ي�ش
ن

ل�يا وأول�أك الذ�ي� ردون دا�ن �أون والم�ش �يهم الال�ب �ن
را�ت�نا!  راءة �ن�ش كًرا لك على �ت ل أوًل �ش ر، �نود  �ت ارة العدد العا�ش رة لو�ت ر �ن�ش مع �ن�ش

ل أن أ�ن�تر�ن�يوز ��ت��تمر ل�تعم�يم  ن �نها�ي�ته ، اإ
�ترب م� روع�نا �ي�ت  أن م�ش

ن
م م� على الرعن

ال�ية  طة الوط�ن�ية ال�ن�ت�ت  �ن
ن

ء م� رن الت ال�ال�ية م�شل �ب ىي ال�برام�ج وال�تد�ن �يد19 �ن الكو�ن
 

ن
ل ال��بل ال�تىي �يمك� صن  �ر�يصون على �ن�مع م�نك �ول أ�ن

ن
�يد19. �ن�� ا�بة لكو�ن لال��ت�ب

لك  صن ن �ن
راكء - م� �تمعات وال�ش �بل�ية لال�ن�تر�ن�يوز للم�ب �بار�ية م��ت�ت دمها أي ر�ا�أل اإ�ن أن �ت�ن

رى  �يع أ�ن ارة ومواصن رة  لو�ت الل �ن�ش  �ن
ن

ىأ ال�تىي �تعلم�ته م�  ال�ش
ن

أر�ل ل�نا مال�ظا�تك ع�
�يها.  ذات أهم�ية �يمك�ن�نا ال�نظر �ن

ىي ال�نظرة العامة  �يد19 )�باإماك�نك أن �تل�ت  الكو�ن
ن

ارة ع� �بار�ية للو�ت رات أ�ن ر �ن�ش الل �ن�ش  �ن
ن

م�
ودة ال�تصالت �ول  �يرن �ب لى �تعرن ورة أد�ناه( ، لد�ي�نا �عى اإ م�يع موارد�نا الم�ن�ش على �ب
الل �ب�ناء   �ن

ن
عالم الم�ل�ية م� د �تعاو�نا مع و�ا�أل الإ ا�بة. ل�ت �يد19 وآل�يات ال��ت�ب الكو�ن

ة  ة و المعلومات الم�تعل�ت �ي�ت ار�ير د�ت �ي�يم واإعداد �ت�ت مع و�ت�ل�يل و�ت�ت درا�تهم على �ب �ت
�أن  عال �ب�ش �ن�تر�ن�يوز ال�تواصل ال�ن م�نت اإ ة صن ت الم�نا�ب. �بهذه الطر�ي�ت ىي الو�ت �يد19 �ن �بالكو�ن

�ن�ا�ن�ية ال�تا�بع للواكلة   ، مع ا��تمرار دعم مك�تب الم�اعدة الإ
ن

رر�ي� اطر لل�اكن الم�تصن الم�ن
�يادة وزارة الص�ة  �ن�ا�نىي �ت�ت �ت راكء العمل الإ الأمر�يك�ية لل�ت�نم�ية الدول�ية ، و RCCE و �ش
�نوب ال�ودان وزارة الص�ة وم�نظمة الص�ة  اص ل�ب كر �ن �يد19. مع �ش ر�يق عمل الكو�ن �ن

رة و  العالم�ية ومركرن ال��يطرة على الأمراض وال�يو�ن�ي��يف والم�نظمة الدول�ية لله�ب
CCEWG لدعمهم. 

ىي  ا ، �ن ب على المرء أ�يصنً د�يم المعلومات  �ي�ب رد �ت�ت ىي م�ب ا أ�نه ل �يك�ن اًدا را��نً د اع�ت�ت �نع�ت�ت
. �ن�مىي  ن

رر�ي� اوف ال�اكن الم�تصن ات وم�ن ا�بة لال��ت�يا�ب ت - ال��تماع وال��ت�ب س الو�ت �ن�ن
ا ال�ماح  �تمع صو�تًا أ�ش�ناء ذلك أ�يصنً اء الم�ب وا�نب”و�يم�ن� أعصن هذا “�بال�تواصل المك�تملة ال�ب

�يق  �ن�ا�نىي �ب�ت��ت ال الإ ىي الم�ب ن �ن
 والعامل�ي�

ن
راكء الص��ي�ي� عالم الم�ل�ية وال�ش لو�ا�أل الإ

ذاعة الاك�شول�يك�ية، �ما اإف  �بكة الإ  – �ش
ن

عالم�ي�ي� راك�أ�نا الإ كر �ش ل معلومات. �نر�يد أن �ن�ش صن أ�ن
دمات معلوما�ت�ية  د�يم �ن و�با و �بر�نام�ج �ت�ت  �ب�ب

ن
ر �ما�ية المد�ن�ي� اإم ، صوت المصال�ة ، م�ت

دمات معلومات، اإذاعة  د�يم �ن ع�بر ال�بودا �بودا �توك�توك �بملوط ول�ية أعالىي ال�ن�يل، �ت�ت
�تمع�ية  اركة الم�ب �بكة الم�ش �تمع الراد�يو، �ش ا�نس �يوز راد�يو، اإذاعة أي راد�يو، اإذاعة م�ب اد�ن

رة  ىي هذه ال�ن�ش هودهم. �ن ن �ن���يىي �ب
اد و�ن�� ار - لعملهم ال�ب وك م�ش �باب �ت مع�ية �ش و�ب

�ات.  م�يع الص�ن د أعمالهم واردة على ال�ب �وف �ت�ب

ط لأ�ن�نا �تع�ب�نا  �ت ىي ال�ذر. �ن راء علىي �تو�ن �يد 19 لم �ي�ن�ته �بعد، وما زلت أ�ث ال�ت ا�أ�ة كو�ن �ب
اء �نظرة على أورو�با  ل�ت رد اإ �يروس ��أم م�نا! م�ب عل ل �يع�نىي أن ال�ن �يروس، �ي�ن  ال�ن

ن
م�

اء، وز�يادة معدل  �ن لى ز�يادة ال��ت�ش �ترة الهدوء الآن اإ �يرت �ن والول�يات الم�ت�دة ��يث �تعن
�نوب ال�ودان م�نع  ال �باإماكن �ب الق. ل �يرن عن وف ال�تام لل��ياة العامة �ب��بب الإ �يات والو�ت الو�ن

مان! ا�ية و�نصا�أ� م�ؤولىي الص�ة العامة. ا�بق �ب�أ ادات الو�ت ر�ش هذا ال��ي�نار�يو �با�ت�باعه اإ

ذ الأرواح و�باي ، ال�تصالت الص��ية - المعلومات �ت�ن�ت لم الدك�تور ما�يلك �تام�يرو �ب �ب�ت
mgubay@internews.org ، نوب ال�ودان� �يد19 ، لم�نظمة ال�ن�تر�ن�يوز �ب روع الكو�ن مد�ير م�ش

ىي عام 2020 ورة �ن ارة الم�نسش روع لو�ت م�يع مسش �نظرة عامة على حج

• العدد 09 ، 18 د�يسم�جر 2020
م 08 ، 4 د�يسم�جر 2020 صدار ر�ت • الإ

م 7( ة العر�ج�ية م�ن العدد ر�ت م�جر 2020 )ال�نس�ن • العدد 07 ، 18 �نو�ن
ة العر�ج�ية م�ن العدد 6( • العدد 06 ، 28 أك�تو�جر 2020 )ال�نس�ن

ة العر�ج�ية م�ن العدد 5( • العدد 05 ، 8 أك�تو�جر 2020 )ال�نس�ن
ة العر�ج�ية م�ن العدد الرا�جع( • العدد 04 ، 18 س�ج�تم�جر 2020 )ال�نس�ن

ة العر�ج�ية م�ن العدد 3( • العدد 03 ، 4 س�ج�تم�جر 2020 )ال�نس�ن
ة العر�ج�ية م�ن العدد 2( سطس 2020 )ال�نس�ن • العدد 02 ، 20 أعن

سطس 2020 • العدد 01 ، 5 أعن
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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

20 �ي�نا�ير 2021

�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

عل رك�ن ردود ال�ن

ىي  �يد19 �ن ىي الكو�ن �ش الل �ت�ن �نا �ن �ش�ير �برام�ب راكء �ول �ت�أ  ال�ش
ن

ا�بة ال�ا�مة م� ة ل��ت�ب ا�ن صن �نوب ال�ودان، �بالإ  ع�بر �ب
ن

 م��تمع�ي�
ن

ات م� �ة على �تعل�ي�ت �ت��توي هذه الص�ن
�نوب ال�ودان. �ب

، م��تمع اإذاعة ول طون ط�ي�يك أ�نىي  �ي�ت
�ياء د �تعلمت أ�ش  صوت المصال�ة “ل�ت

ن
اص�تا ع� ا�ية ال�تدا�ب�ير �ن لى ك�ش�يرة م�شل و�ت . اإذا ذه�بت اإ �تماعىي . أ�نا ل ال�ت�باعد ال�ب هىي �ناع و�ب  الك�ن�ي�ة، أر�تدي �ت

دم ال�يد أ�ش�ناء �ت�بادل ال�ت��ية  أ��ت�ن
د �ة( مع ال�ناس. هذا هو ما ل�ت  )مصا�ن

ن �ت�د�ي�شات أ��بوع�ية
 �تعلمت م�

 صوت المصال�ة
ن

�يروس كورو�نا م� “.ل�ن

 وزارة الص�ة
ن

ول دك�تور طاو لوي م�  �ي�ت
ن ا�ن�تر�ن�يوز،

در الدعم وال�تعاون �ب�ي�  “أ�نا أ�ت
 وزارة الص�ة، م�نظمة الص�ة العالم�ية،

راكء  ال�ش
ن

�يرهم م� �يون وعن  الص��ن
عالم رة و�ا�أل الإ ىي �ن�ش  لم�اهم�تهم �ن

ا�ية، �يدة للعن ارة هىي م�ن رة لو�ت ارة. �ن�ش  لو�ت
ارك�تها على �نطاق  وأوصىي �ب�أن �ي�تم م�ش

“.وا�ع

اد �بوزارة �يعن  م�نظمة الإ
ن

 د. �ب�ي�نىي م�
�بل ن �ت

ر�يك م� عل أي �ش  الص�ة “لم �ي�ن
اركة در م�نظمة ال�ن�تر�ن�يوز لم�ش  هذه. أ�نا أ�ت

ن
د�ير. �ن�� عر �بال�ت�ت . أ�ش  الم��ت�ند معىي

ن
 الم�نظمات، ولك�

ن
راكء مع العد�يد م�  �ش

روع. وم أ�د م�نهم �بم�شل هذا الم�ش  لم �ي�ت
ر. �ن عر �بال�ن  أ�ش

ن
 ا�ن�تر�ن�يوز هو أول وأ�نا مم�ت�

ن
ر�ي� راكء الآ�ن ب على ال�ش  هذا هو ما �ي�ب

عله .“�ن

ود�ير ول أ�دي الطالب �يدعىي �ش  �ي�ت

ن
ر �ما�ية المد�ن�ي�ي� ا�بر�يال �بوث، �بم�ت  �ت

 ل�بر�نام�ج
ن

 م��تمع�ي�
ن

و�با وهو م�  �ب�ب
 ال�بودا �بودا �توك�توك “اذا ك�نت �تر�يد

�أن عمل�ية ىي �ن �ن لىي الم��ت�ش  الذهاب اإ
دا لأ�نها �ت�م�يك و  ل�بس الكمامة مهم �ب

ن
ىي ك�ش�ير م� �ن ل الم��ت�ش �يرك، دا�ن  عن
ة ول �تل�ن �ير الكمامة ال�ناس لد�يهم أمراض م�ن  عن

ن
 “.�يمك�نك الذهاب الىي م�

ر �ما�ية ا�ب�يث �ن�يا�يل روت �بم�ت ل�يرن ول اإ  �ت�ت

ن
و�با وهىي أ�ىي الم��تعم�ي�  �ب�ب

ن
 المد�ن�ي�

ىي مركرن  ل�بر�نام�ج �بودا �بودا �توك�توك ”�ن
م�يع ب على ال�ب  العام ل�توز�يع الطعام، �ي�ب

هت ه لل�المة. و�ب �ناع الو�ب  ار�تداء �ت
�بط الزد�ام لم�نظمة ورولد ر�يق صن  �ن
 الأ��ألة ل�ناس اإذا

ن
ون �بعض م� �ي�ش  �ن

 ا��تمعوا لر�ا�أل ال�توع�ية �بر�نام�ج �بودا
ه �نعة الو�ب دام أ�ت  �بودا �توك�توك �ول ا��ت�ن

 العامة م�شل مراكرن ال�توز�يع.
ن

ىي الأماك�  �ن
 ل �نعرف �بًدا ماذا

ن
ىي ال�ا�بق �ن��  �ن

 ل�بس
ن

د �تعلم�نا ع� ، ل�ت
ن

عل ولك�  �ن�ن
 الكمامة ع�بر �بر�نام�ج �بودا �بودا �توك�توك.

 �ي�عد�نا أن �نعرف �تلك المعلومات
 الهامة. ع�ندما �نذهب الىي الك�ن�ي�ة �يوم
وم �بل�بس ف ع�ند ال�باب �ن�ت  الأ�د، �ن�تو�ت

ن
م ال�يد�ي� دام مع�ت �ناع وال��ت�ن “.ال�ت

ن
ول رواي كو�نق أ�دي م��تمع�ي�  �ي�ت
ذاعة صوت المصال�ة �بمد�ي�نة �بور  لإ

ن
در اإذاعا�ت�نا ل�ب�شها معلومات ع� ن �ن�ت

 “�ن��
�يد19 �بدون م�اعدة ال�ن�تر�ن�يوز ل  الكو�ن

” .�ن��تط�يع ال�صول على أي معلومات

ون �ب�يور م��تمع صوت ول �ب  �ي�ت

ن
�ياء ك�ش�ير م� د �تعلمت أ�ش  المصال�ة “ل�ت

ل اء �بالم�نرن ل ال�ب�ت صن . أ�ن  هذا ال�بر�نام�ج
�يروس كورو�نا. و اإذا أردت �نب �ن ه ل�ت�ب �ناع الو�ب ىي ماكن ما، أر�تدي �ت  الذهاب �ن

لىى ه�ناك “.�شم أذهب اإ

ق ط�بىي ورج اك�ير ط�ب�يب و مرا�ن ول �ب  �ي�ت
 الصعب

ن
 �بم�نظمة اي ام �ىي “اكن م�

هموا الأ��باب �تمع �ب�أن �ي�ن اء الم�ب  لأعصن
 �ب��بب

ن
�نعة[ لك� رأ: لماذا ل�بس الأ�ت  ]ا�ت

د �تعاو�نا ع�بر  �بر�نام�ج ال�توع�ية ول�ت
ول أ�نه �تم  المرا�لة ، �يمك�ن�نىي ال�ت

.“�ت���ي�نه

�تعل�يق 
المس�تمع

عل  ردود �ن
راكء م�نظمة  ا�ن�تر�ن�يوزسش
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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

م�نع المرض

ه �نعة الوحج أ�ت

امداد الم�ياه و الصا�جون ف �ي�ير الموا�ت للة�تعن المعلومات المصن

ات م�تكررة: �تعل�ي�ت
ات �ت�ل�يل ل�تعل�ي�ت

 مد�ي�نة �تورالىي �بواراب 
ن

ل م� ول ر�ب �ي�ت
“ه�ناك أمراض �تم م�نعها. أمراض م�شل 
ىي  رى. �ن ا، ال�هال و أمراض أ�ن لو�نرن ال�ن�ن

 الصعب �ب�أن �ت�مع 
ن

هذه الأ�يام م�
ن �تلك الأمراض، م�شلما اك�نت 

اكوي ع� ىي ال�ا�بق. وال��بب هو عمل�ية ال�ت�باعد �ش �ن
�ل ال�يدي �بصورة  ، عن �تماعىي ال�ب

اموا  ن �ت
در الذ�ي� ن �ن�ت

.” م�ن�تظمة. اإذا �ن�� �ب�تلك ال�بر�نام�ج

 العمر 37 عاما 
ن

ول ��يدة �ت�بلغ م� �ت�ت
�يم ال�شالث الدا�أرة )ج( مر�بع 1  �بالم�ن

ر  ن ال�تا�بعة لم�ت
ع �ما�ية المد�ن�ي�ي� �بمو�ت

�ناع  دام �ت و�با “أ��ت�ن الأمم الم�ت�دة �ب�ب
 أمراض 

ن
�يدة لأ�نها �ت�م�ي�نا م� ه �ب الو�ب

�ناع  عد�يدة وما زال ال�بعض ل �يل�ب�ون �ت
 العامة و 

ن
دهم �بالأماك� ه أ�ش�ناء �توا�ب و�ب

ا. وأن اكن  ل العامة أ�يصن المواصالت ال�ن�ت
م�يع  �نعة ل�ب رض ل�بس الأ�ت رصة ل�ن علون ه�ناك �ن  كما �ي�ن

ن
�ي� الراكب �بوا�طة ال�ا�أ�ت

ىي المطارات.” �ن

 العمر 33 عاما 
ن

ل �ي�بلغ م� ول ر�ب �ي�ت
ل�يا مر�بع )ج(   دا�ن

ن
�يم ال�ناز��ي� �بم�ن

 
ن

و�با “�ن��  �ب�ب
ن

ر �ما�ية المد�ن�ي�ي� �بم�ت
ادة الك�ن�ي�ة �بطالب الم�نظمات  ك�ت

لم�اعد�ت�نا �بعر�بات الم�ياه المعروف 
 الك�ن�ي�ة ��تى 

ن
رب م� �ل الأ�يدي ل�ما�ية �بال�ت�ناكر الم�ياه �ب�ت �ير الم�ياه لعن ار �ي�تم �تو�ن �نب أ�ن�ت�ش �يد19 أ�ش�ناء الصلوات و�ت�ب الكو�ن

الكورو�نا.” 

ة �تورالىي �بول�ية واراب  ل �بمط�ت ول ر�ب �ي�ت
ذاعة لع�بت دور  ق �ب�أن الإ “�باإماكن أن أ�ت�ن

 
ن

ىي �تعل�يم ال�اكن ع� دا �ن ك�ب�ير �ب
 ل�يس 

ن
�يد19. �بعض  المواط�ن�ي� الكو�ن

ذاعات  ىي ال�صول لإ رص �ن لد�يهم ال�ن
الم�ل�ية. الأن ك�يف �يمك�نك �ب�أن �تر�ل 
ر�ية؟  �بال�ت

ن
ص الذي �ي�ك� �ن معلومة ل�ش

�نوب ال�ودان  م�يع أ�ن�اء �ب ىي �ب �تمعات �ن  الم�ب
ن

ات الواردة م� �ير ال�تعل�ي�ت ن ال�ناس �ت�ش
ق العد�يد م� �يد19. �ي�ت�ن  الوعىي �بالكو�ن

ن
ا�يًدا م� أن ه�ناك م��توى م�ترن

 
ن

�ل ال�يد�ي� �دي وعن راءات ال�ت�باعد ال�ب م لإ�ب ه ، �يل�ترن �نعة الو�ب ع أ�ت على أن وصن
�يروس. كما  ار ال�ن  م�نها ا�ن�ت�ش

ن
ر�ي� الم�تكرر كطرق أ�ا��ية ل�ما�ية الذات والآ�ن

رى م�شل الإ�هال  ىي �الت الأمراض الأ�ن اض �ن �ن ن أ�ن�ن
ذكر المواط�نون ع�

�نعة  ىي طلب الأ�ت �يدة وال��تمروا �ن ة ال�ب ظة على ال�نظا�ن �ن��ب�تا للم�ا�ن
ال  هم م�ارات ا�ن�ت�ت �ن�ا�ن�ية ، مما �يعرض ز�يادة �ن  الواكلت الإ

ن
والصا�بون م�

 
ن

ا�بة ذات الصلة. المواط�ن�ي� �يات ال��ت�ب �يروس، ودعم ا��ترا�ت�ي�ب العدوى ال�ن
�يد19 الل�تها�بات.  الكو�ن

ن
ة ال�شا�ن�ية م� �أن المو�ب هم �ب�ش او�ن  م�ن

ن
أعر�بوا ع�

 المعلومات �ول 
ن

�يًدا م�  مرن
ن

رى، �يطلب �بعض المواط�ن�ي� ن �نا��ية أ�ن
م�

 على أي طل�بات �ول المواد، ال�ت�ل�يل أو 
ن

لى ع� . اإ ىي �تمع�ية �ن اركة الم�ب �تمع لم�نظمة ا�ن�تر�ن�يوز والم�ش اركة الم�ب �نىي لم�ش عالمىي وال�ن ار الإ (، الم��ت�ش ر�يد روم�يو )أك�يكىي ى ال�تصال على atusiime@internews.orgك�تب هذا ال�ت�ل�يل �بوا�طة �تو��يمىي و�يل�ن �تمع، �ير�ب اركة الم�ب ة �بم�ش رى الم�تعل�ت الأمور الأ�ن

 العمر 29 عاما 
ن

ل �ي�بلغ م� ول ر�ب �ي�ت
و�با “أ�ش�ناء   �ب�ب

ن
ر �ما�ية المد�ن�ي�ي� �بم�ت

لى المد�ي�نة �بال�باص،  ر �بعض ال�ناس اإ �ي�ا�ن
 

ن
ه، ولك� �نعة الو�ب أ�نهم ل �يل�ب�ون الأ�ت

ن �ي�نص�ون الراكب 
�ي� وم �بعض ال�ا�أ�ت �ي�ت

. واإذا اكن ه�ناك  �تماعىي �يروس �بال�ت�باعد ال�ب ص �يك� )�ي�عال( �ب��بب �ن �ن ر المرض لراكب �ش الكورو�نا �باإماك�نهم �ن�ش
دا.”   �بصورة �هلة �ب

ن
ر�ي� الأ�ن

 العمر 44 ��نة 
ن

�تم ��يدة �ت�بلغ م� و�ت�ن
ة  ىي �ا�ب �تمع �ن �يم “الم�ب س الم�ن هر �ب�ن�ن �ل الأ�يدي أ�ش�ناء ال�ش لصا�بون لعن

د�يد.”  ال�ب

رة  مد�ي�نة روم�ب�يك �اصن
ن

ل م� ول ر�ب  �ي�ت
ىي وم �به ال�ناس �ن  ول�ية ال�ب��يرات “ما �ي�ت

ب طاء و�ي�ب �ية �يع�ت�بر �ن  مراعىي الما�ش
مر و رب ال�ن  �ش

ن
لوا ع�  عل�يهم �ب�أن �ي�ت�ن

�نب الكورو�نا  “.م�تا�بعة �تدا�ب�ير الص�ة ل�ت�ب

ال  رى. ل �يرن ا�بة الأ�ن د�يدة و آل�يات ال��ت�ب ا�ات ال�ب اص�تا الل�ت �يروس، �ن ال�ن
اعات أو  �ش ن ال�تكه�نات أو الإ

�أة ع� اب ع�نها ال�نا�ش �ير الم�ب ، �ي�ت�اءل �بعض ال�ناس ه�ناك الك�ش�ير الأ��ألة عن �يرو�ىي �يد19 مرض �ن وف. لأن كو�ن �يروس ��تى الهموم وال�ن ة �ن س الطر�ي�ت ر�ية ال�يدز �ب�ن�ن ص الم�ناعة ال�ب�ش �يروس �ن�ت ر �ن لماذا ل �ي�ن�ت�ش
ود  �بول و�ب ض ل�ت ىي الر�ن لى ذلك ، �ي��تمر �بعض ال�ناس �ن ة اإ ا�ن صن كورو�نا. �بالإ

اطرة �ب��يا�تهم  ا�ية ال�برو�توكولت ، والم�ن اهل الو�ت ال�بًا ما �ي�ت�ب �يد19 وعن الكو�ن
عل  ودة �بال�ن ز ال�تصورات المو�ب ف �يعرن  الموا�ت

ن
. هذه �نوع م�

ن
ر�ي� و��ياة الآ�ن

�بوي  �يد19 هو مرض �ن�ن موعات ال�اكن أن الكو�ن ظ �بها �بعض م�ب ص العادي”.ال�تىي �ت��ت�ن �ن ل �يص�يب “ال�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

هود مس�تمرة حج الموج ال�شا�ن�ية 

ات م�تكررة: �تعل�ي�ت
ات �ت�ل�يل ل�تعل�ي�ت

 
ن

د ال�شا�نىي م� ىي الع�ت �ت�د�شت ��يدة �ن
و�با   �ب�ب

ن
ر �ما�ية ال�ناز��ي� عمرها �بم�ت

�باب �بوا�طة  ب �ب�أن �ي�تم �تدر�يب ال�ش “�ي�ب
�يد19  ال الكو�ن  �بم�ب

ن
لم�نظمات العامل�ي�

 �ما�ية 
ن

�باب م�  ال�ش
ن

�هم.” ��تى �ي�تمك� أ�ن�ن

 العمر 31 عاما 
ن

ل �ي�بلغ م� �يف ر�ب و�يصن
�يد  مل �ب�أن �تكون مرن �يم “�ن�أ  �بالم�ن

ن
�ي�ك�

درات و  رص �ب�ناء �ت ن ال�تدر�يب و �ن
م�

�يد19 و  �ية م�ار�بة الكو�ن  ك�ي�ن
ن

�ن�ية ع� �ت�ت
ىي  ار الكورو�نا �ن طر ا�ن�ت�ش ل�يل �ن �ت�ت

�تمع.”  الم�ب

 العمر 29 عاما 
ن

اب �ي�بلغ م� ول �ش �ي�ت
ر الأمم  �يم الأول مر�بع )ف( �بم�ت �بالم�ن

ارك  ب �ب�أن �ي�ش و�با “�ي�ب الم�ت�دة �ب�ب
�يد19.  ىي ال�توع�ية لم�نع الكو�ن �باب �ن ال�ش

د �مع�نا �ب�أن الموج ال�شا�ن�ية  الأن ل�ت
 الدول 

ن
ر�بت عد�يد م� د صن �يد19 �ت لكو�ن

 المهم 
ن

�نوب ال�ودان. م� �يهم �ب �بما �ن
 �يعملون 

ن
�ب�أن �ن�اعد الم�نظمات الذ�ي�

�يم. والدور الذي �نلع�به  ل الم�ن  ه�نا �بدا�ن
ن

�تمع�نا م� ىي �ما�ية م�ب �ت�اعد �ن
�يد19.  الكو�ن

 
ن

د ال�شالث م� ىي الع�ت ول ��يدة �ن �ت�ت
ل�يا   دا�ن

ن
�يم ال�ناز��ي�  �بم�ن

ن
عمرها و �ت�ك�

و�با “الموج  مر�بع )ج( الدا�أرة 3 �ب�ب
ار�ير  �يد19 أ�تىي ��ب ال�ت�ت �يذ ال�شا�ن�ية لكو�ن ل �ت�ن�ن صن  الأ�ن

ن
رى. م�  الدول الأ�ن

ن
م�

�تدا�ب�ير ال�المة و ال�بر�توكولت الص��ية 
راكء  رى �بوا�طة الم�نظمات و ال�ش الأ�ن

 ”.
ن

ر�ي� الأ�ن

ىي   العمر 31 �ن
ن

ل �ي�بلغ م� ول ر�ب �ي�ت
ر الأمم  �يم الول مر�بع )ب( �بم�ت �بالم�ن

و�با “أن الموج ال�شا�ن�ية  الم�ت�دة �ب�ب
�نوب  �يد19 ه�نا لمرة ال�شا�نىي �ب�ب لكو�ن

�يذ �تدا�ب�ير  راكء �ت�ن�ن ب ل�ش ال�ودان. �ي�ب
ال�ما�ية.” 

 
ن

د الرا�بع م� ىي الع�ت ول ��يدة �ن و�ت�ت
د �ن�ىي  و�با “ل�ت ر �ب�ب س الم�ت عمرها �ب�ن�ن

�يروس. أطالب �بر�نام�ج   ال�ن
ن

ر ال�ناس ع� ىي �ن�ش ال�بودا �بودا �توك�توك �بالإ��تمرار �ن
��نا  المعلومات الص��ية لكىي �ن�مىي أ�ن�ن

�يروس الكورو�نا.”  ن �ن
م�

 العمر 40 ��نة 
ن

ل �ي�بلغ م� وع�بر ر�ب
�يم ال�شالث دا�أرة )ج( مر�بع 2  �بالم�ن

 
ن

و�با “عدد م� ر الأمم الم�ت�دة �ب�ب �بم�ت
ل  اطات دا�ن ومون �ب�ن�ش الم�نظمات �ي�ت

ه  ل�يا. ��نوا�ب  الدا�ن
ن

�يمات ال�ناز��ي� �بم�ن
ى الم�ياه. ه�ناك �بعض  ص �ن �ن�ت

ه �بر�نام�ج ال�توع�ية  ة العامة ال�ت�د�يات ال�تى �توا�ب �يروس الكورو�نا و ال�نظا�ن ن �ن
ع�

�يمات. لذلك �نطالب الأمم  الم�ت�دة �ب�ت�نظ�يم ر�الت عودة ه�نا �بالم�ن
لىي ول�يا�تهم.”  اإ

ن
للمواط�ن�ي�

 
ن

د ال�شالث م� ىي الع�ت �تم ��يدة �ن و�ت�ن
�يم “أن ال�ناس ل�يس  ر�ير الم�ن عمرها �ت�ت

�يروس  طورة ال�ن  �ن
ن

ىي ع� لد�يهم وعىي اك�ن
معون  لون �بالأعراس و �ي�ت�ب لأ�نهم �ي��ت�ن
ب   �ي�ب

ن
�يم. وأن أمك� �بالمراكرن ه�نا �بالم�ت

لك  �ب�أن �تكون ه�ناك �مالت �توع�ية �ب�ش
 

ن
�يد19 ��تى �ن�تمك�  الكو�ن

ن
�يوم�ية ع�

لم�ار�بة المرض.” 

ا�أق  ال��ت
�ت�مىي 
ال��ياة
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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

الموج ال�شا�ن�ية
رات   الم��تمل أن �ت�دث ط�ن

ن
�يات �يدركون ذلك أك�شر م� �ن الأط�باء والع�يادات والم��ت�ش

ة  ون هو�بك�نرن ،2020(. ومع ذلك ، م�تى ��نعرف المو�ب �يد19 )المصدر: �ب ىي الكو�ن �ن
ال�شا�ن�ية �بدأت؟ 

�ية ، �يوم 5 �ي�نا�ير2021، أن ما م�تو�طة 28  ��ترا�ت�ي�ب ىي للدرا�ات الإ ر�ي�ت ام المركرن الأ�ن �ت
ار�نة  د�يد �الت م�ت �يد19 ال�ب  الكو�ن

ن
 عدد أك�بر م�

ن
ت ال�بلدان ع� ارة أ�بلعن ىي ال�ت  54 �ن

ن
م�

لى ما معدله 22000  اه ، هم على ��ب�يل الم�شال، أدى اإ ة. هذا ال�ت�ب �بالأ�ا�ب�يع ال�ا�ب�ت
اوًزا معدل الذروة ال�بالغ 18000  ىي د�ي�م�بر، م�ت�ب �بالغ ع�نها �يوم�يًا �ن د�يدة �تم الإ �الة �ب
هور  �ياًل ا��تمرار طن ك�شر �ت��ب هر �يول�يو 2020. الأ ىي �ش �يروس �ن ة الأولى لل�ن الل المو�ب �ن

درات معدات  ل ال�ت صن ن أ�ن
 �ب�ي�

ن
 م�

ن
رب، �بلد�ي� �يا والمعن ر�ي�ت �ن �نوب اإ ىي �ب ال�الت �ن

ىي  �يا��ية لل�الت الم�بلغ ع�نها �ن �يا. ومع ذلك، م��تو�يات �ت ر�ي�ت ارة الأ�ن �ص �بال�ت ال�ن
�ية  �يا للدرا�ات ال��ترا�ت�ي�ب ر�ي�ت �ندا )المصدر: مركرن أ�ن ىي ذلك أوعن ارة، �بما �ن م�يع أ�ن�اء ال�ت �ب

، �ي�نا�ير 2020(.

ات العدوى �تصف م�ن��نى  ة الأمراض المعد�ية، مو�ب ىي لعن ار�ير رو�ي�ترز ، “�ن كما �ت�ت
�يرو��ية  اض عدد ال�الت. مع الل�تها�بات ال�ن �ن اع وا�ن�ن ىي ، مما �يعكس أ ار�ت�ن �ش �تاء ال�باردة ال�ت�ن هر ال�ش ىي أ�ش لت ال�برد ، عادة ما �تكون ال�الت ذرو�تها �ن ا أو �نرن لو�نرن ء م�شل الأ�ن�ن رن وف �ب��ب رو�ي�ترز �ب اء هذا ال�ن د�يد”. �ب  �ب

ن
س �يظهر م� و�ت�ن��ر مع دفء الط�ت

عالمىي �يه الإ ال�توحج

س�توا�أ�ية  ماذا �نسمع م�ن ول�ية الإ
الوسطى؟

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

ر الأمم  �يم ال�شالث الدا�أرة )ب( مر�بع 3 �بم�ت ل �ي�بلغ 39 �بالم�ت ول ر�ب �ي�ت
ك�يد  �يد19 و�تم �ت�أ �يم لكو�ن �صهم ه�نا �بالم�ن ن �تم �ن

و�با “الذ�ي� الم�ت�دة �ب�ب
ل أو  ومون �بالعرن �تهم لأ�نهم ل �ي�ت ب �ب�أن �ي�تم معال�ب أصا�ب�تهم �بالمرض �ي�ب

 ”. ر الص�ىي ال��ب

�يم “ه�نا  س الم�ت ن �ب�ن�ن
 عمر �ي�ك�

ن
د ال�شالث م� ىي الع�ت ر �ن ل أ�ن �يف ر�ب �يصن

عرون �ب�بعض الأعراض. م�شال الك�ة )ال�عال(،  �يم لك ال�ناس �ي�ش �بالم�ن
ا.  لو�نرن دا �ب��بب ال�ن�ن ون �ب ع�ب �دي، و م�نرن عف ال�ب عرون �بال�تعب والصن �ي�ش

د �تكون  ب �ب�أن �ي�تم �تط�ب�يق �تدا�ب�ير ال�المة لل�ما�ية لأن �تلك الأعراض �ت �ي�ب
 ”. لموج ال�شا�نىي

ظة على   عمرها “ل زال ه�ناك �ت�دي لم�ا�ن
ن

 م�
ن

ىي ال�شال�ش�ي� �تم ��يدة �ن و�ي�ن
معون �ب�أعداد ك�ب�يرة.”   �تماعىي �بالأ�واق لأن ال�ناس �ت�ت�ب عمل�ية ال�ت�باعد الأ�ب

ىي  عت �ن ىي الر�ب�يع وار�ت�ن هرت لأول مرة �ن ا ال��با�ن�ية 1919-1918 ال�تىي طن لو�نرن  م�ار ال�ن�ن
ن

م�
�تاًك )المصدر: رو�ي�ترز، 2020(. كما �نعرف الآن أن  ة �شا�ن�ية أك�شر �ن عل لمو�ب ر�يف، مما �ب ال�ن
رى   الأ��باب الأ�ن

ن
 الدفء وال�باردة الم�ناخ، وه�ناك العد�يد م�

ن
ىي لك م� دهر �ن �يد19 �يرن الكو�ن

ىي ذلك  ار، �بما �ن ة ال�ن�ت�ش ا�أ�ت ن ال�تدا�ب�ير الص��ية و أ�داث �ن
ا ع� ىي ذلك الرصن ل�الت، �بما �ن

ىي  رى ، �بما �ن ماه�ير�ية الأ�ن الت والم�نا��بات ال�ب د�يدة ال��ت�ن ع�يد الم�يالد ورأس ال��نة ال�ب
ا�بات. ذلك ال�ن�ت�ن

Source: Africa Center for Strategic Studies, January 2020

www.facebook.com/AfricaCenter  https://africacenter.org/about/contact-us/ 
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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

حصا�نة
ون  صن ىي عن ا�بة م�ناع�ية �ن �يد19 ا��ت�ب  �بالكو�ن

ن
اص المصا�ب�ي� �ن �يصاب معظم الأ�ش

وة  ار�يًا �ول مدى �ت ال ال�ب�ث �ب صا�بة. ل �يرن ل�يلة الأولى �بعد الإ الأ�ا�ب�يع ال�ت
ول م�نظمة الص�ة العالم�ية. و�ت�ب�ث  لى م�تى �ت��تمر، كما �ت�ت هذه ال�ما�ية واإ

ن �تع�تمد على �نوع 
ا�بة الم�ناع�ية ولك� وة وطول ا��ت�ب  مدى، �ت

ن
الم�نظمة ع�

�ير أعراض )“�بدون أعراض”(،   عن
ن

ص المصاب م�شال م� �ن صا�بة لدى ال�ش الإ
 درا�ات 

ن
�ير ال�ب�يا�نات م� ، �ت�ش د�يد. على الصع�يد العالمىي �يف أو �ش �ن أعراض �ن

مل�تهم الدرا�ة أص�ي�بوا �بالعدوى،   �ش
ن

 ذلك %10 مم�
ن

ل م� لى أن أ�ت رة اإ ة لذلك هذا م�ن�ت�ش الون عرصن  �اكن العالم ل �يرن
ن

ال�ب�ية العظمى م� مما �يع�نىي أن العن
�يروس )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(.  ال�ن

�ير  ا �با�م “م�ناعة ال�اكن” ، هىي ال�ما�ية عن ة أ�يصنً ط�يع ، والمعرو�ن  م�ناعة ال�ت
ن

 الأمراض المعد�ية ال�تىي �ت�دث ع�ندما �يكون ال�اكن م�ص�ن�ي�
ن

رة م� الم�با�ش
ة. م�ناعة  الل العدوى ال�ا�ب�ت  �ن

ن
الل ال�تطع�يم أو �تطورت الم�ناعة م�  �ن

ن
اإما م�

 طر�يق 
ن

الل �ما�ية ال�ناس ع�  �ن
ن

ق م� ب أن �ي�ت��ت �يد19 �ي�ب د الكو�ن ط�يع صن ال�ت
هم لم��ب�بات الأمراض الذي �ي��بب المرض  )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(. ال�تطع�يم ، ول�يس �ب�تعر�يصن

 
ن

�يد م� عالم �يوم 12 أك�تو�بر لمرن ة الإ هرن ىي لكم�ته لأ�ب طاب المد�ير العام �ن رأ �ن ا�ت
اص�يل. ال�ت�ن

عالم مسؤولىي الإ

ماذا �نسمع �جول�ية ال�ج��يرات
ء الأول(؟ رن  )ال�ج

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

�جاب ة ع�ند السش �يات والمراصن الو�ن
املىي   أ�ب

ن
 18 عاًما �يم�شلون �والىي %8.5 م�

ن
ال دون �� لى أن الأط�ن �ير ال�ب�يا�نات اإ �ت�ش

ل�يلة �ن��ب�يًا  �يات �ت �يلها ��تى الأن،  مع �الت و�ن �يد19 ال�تىي �تم �ت��ب �الت الكو�ن
�يف ��ب م�نظمة  �ن رى وعادة ما �يكون ال��بب مرض �ن �أات العمر�ية الأ�ن ار�نة �بال�ن م�ت

ة للمرض. كما هو ال�ال  �يل �الت �ر�ب د �تم �ت��ب �ت الص�ة العالم�ية. ومع ذلك، �ن
طر لأمراض  ا كعامل �ن ودة �ا�ب�ت روط الط�ب�ية المو�ب �تراح ال�ش ، و�تم ا�ت ن

�ي� مع ال�بالعن
ة )المصدر: م�نظمة  ىي الع�نا�ية المركرن ال �ن �بول الأط�ن ىي �ت ط�يرة وال�تىي �ي�ت��بب �ن ال�ن
ة �بعدوى  �يات الم�تعل�ت م�نة والو�ن  الأمراض المرن

ن
م م� الص�ة العالم�ية(. على الرعن

 65 عاًما، 
ن

�يد أعمارهم ع� ن �ترن
اص الذ�ي� �ن ىي الأ�ش �يد19 �ت�دث هذه العدوى �ن الكو�ن

ر طو�يل الأمد   أن �ي��بب مرض أ�ن
ن

�باب، و�يمك� رورة أن �ت�بدأ ع�ند مر�لة ال�ش ول�يس �بالصن
.)NEJM :باب )المصدر�  ال�ش

ن
�يد19 �ب�ي� �يات الكو�ن ن و�ن

و�ي�بلغ الأط�باء �بذلك ع�

�باب لأن  ال�با ل �يص�يب ال�ش �يد19 عن س المد�ي�نة “الكو�ن ن �ن�ن
ل م� ول ر�ب و�ي�ت

�يروس هل �باإماك�نهم أن �يمو�تون  ص �بال�ن �ن وي. اذا أص�يب ال�ش لد�يهم م�ناعة �ت
�يد19؟”  �ب��بب الكو�ن

ولون �ب�أن  رة ول�ية ال�ب��يرات “ال�ناس �ي�ت ل �بمد�ي�نة روم�ب�يك �اصن ول ر�ب �ي�ت
 

ن
ادم. ولك� �دهم لموج ال�ت ىي �ب اموا �ب�تطو�ير الم�ناعة �ن �يد19 �ت ى الكو�ن مرصن

د اص�ي�بوا لمرة ال�شا�ن�ية لماذا �ي�دث  وا لكورو�نا ل�ت ن �تعرصن
�بعض ال�ناس الذ�ي�

ذلك؟” 

 المعلومات �ول الم�ناعة.
ن

�يد م�  م�نظمة الص�ة العالم�ية لمرن
ن

ان ك�يركوف م� اهد هذه الم�اد�شة مع الدك�تور ما�يك را�يان والدك�تورة مار�يا �ن �ش
ىي م�نظمة الص�ة العالم�ية، الدك�تورة  ا�بلة مع ك�ب�ير العلماء �ن راءة هذه الم�ت اهدة أو �ت الل م�ش  �ن

ن
ط�يع م� �يد �ول العلم وراء م�ناعة ال�ت ف المرن اك�ت�ش

�وم�يا �وام�ي�نا�شان.
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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

الدواء
ول  �يد19، كما �ت�ت ات و�تطو�يرها �بال�ن��بة لكو�ن اد العال�ب م�يع أ�ن�اء العالم على اإ�ي�ب ىي �ب �يعمل العلماء �ن

ات  ل ال�ت�نم�ية عال�ب  أ�ب
ن

هودها م� �ير المعلومات ال�تال�ية م�نظمة الص�ة العالم�ية. و�ت�ن�ق م�نظمة الص�ة العالم�ية �ب وم �ب�تو�ن د�يدة لكىي �يص�ب� م�تاً�ا. و�ي�ت د�يم معلومات �ب ىي �ت�ت �يد19 و��ت��تمر �ن الكو�ن
ود ��تى الأن:  العالج المو�ب

ن
ع�

ط�يرة و أول�أك  مراض �ن ن �ب�أ
ى المصا�ب�ي�  للمرصن

ن
�ي� ك��ب مل الأ ل وال�تىي �ت�ش صن • الرعا�ية الداعمة الأ�ن

ى  دًما الدعم م�شل ال�تهو�ية للمرصن ك�شر �ت�ت �ىي الأ هاز ال�ت�ن�ن صا�بة �بالأمراض وال�ب طر الإ  ل�ن
ن

�ي� المعرصن
 المرض.

ن
 �يعا�نون م�

ن
 الذ�ي�

ن
المصا�ب�ي�

س  هاز ال�ت�ن�ن ت على �ب ل�يل طوله الو�ت ىي �ت�ت  أن �ي�اعد �ن
ن

• د�يك�ام�ي�شازون هو كور�ت�يكو��ت�يرو�يد �يمك�
و�بة  رأ أ��ألة وأ�ب ة. ا�ت د�يدة وال�ر�ب  ال�الت ال�ش

ن
 �يعا�نون م�

ن
ى الذ�ي� اذ ��ياة المرصن الص�ناعىي واإ�ن�ت

 المعلومات.
ن

�يد م� د�يك�ام�ي�شازون لم�نظمة الص�ة العالم�ية لمرن

 ،
ن

�ير، ه�يدروك�ىي لكوروك�ي� لى أن ر�يم��ي�ن  لم�نظمة الص�ة العالم�ية اإ
ن

ام� ر�بة ال�تصن ارت �ن�تا�أ�ج �ت�ب • أ�ش
ى  �يد19 لمرصن �يات الكو�ن �أ�يل أو معدوم على معدل و�ن �ش�ير صن �يرون لد�يهم �ت�أ �ن�تر�ن �ير واإ �ير/ر�ي�تو�نا�ن لو�ب�ي�نا�ن
رأ  �يد19. ا�ت  الكو�ن

ن
ا�أدة للعالج م�  أي �ن

ن
ى. لم �يظهر ه�يدروك�ىي لكوروك�ي� �ن دون �بالم��ت�ش ن �ي�توا�ب

الذ�ي�
 المعلومات.

ن
�يد م�  لم�نظمة الص�ة العالم�ية لمرن

ن
و�بة ه�يدروك�ىي لكوروك�ي� أ��ألة وأ�ب

ادات  ىي ذلك المصن ارة ط�ب�ية �بما �ن دام أي دواء دون اإ��ت�ش • م�نظمة الص�ة العالم�ية ل �توصىي �با��ت�ن
ا. ل�يدي أ�يصن دام الطب ال�ت�ت �يد19، كما الم�نظمة ا��ت�ن ا�ية أوعالج لكو�ن ال��يو�ية، كو�ت

عالم مسؤولىي الإ

ماذا �نسمع �جول�ية ال�ج��يرات
(؟ ء ال�شا�نىي رن  )ال�ج

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

ال ال�ن�ت�ت
لى  �يرو�ات اإ ل �يها ال�ن ة ال�تىي �ي�ن�ت�ت ال هىي طر�ي�ت ال�ن�ت�ت

�يرو�ات ل �ت�ت�رك  طر الصا�بة. ال�ن ص المعرض ل�ن �ن ال�ش
ة. �تع�تمد  س الطر�ي�ت ىي �ن�ن �هم ، ول�يس لكهم   �ي�ت�ركون �ن أ�ن�ن

ن ال�ناس، ال�ب�ي�أة ، و/أو 
�م م� �يرو�ات على �وا�أل ال�ب ال�ن

ن ال�ت�رك. كما �يع�تمد 
معدات ط�ب�ية أو الأ�ط� ��تى �ت�تمك�

�يوًعا  ك�شر �ش ة ما م�شل”الطا�بع” ، والأ �يرو�ات �بطر�ي�ت �ت�رك ال�ن
 .)CDC :رهم )المصدر ة ��ن طر�ي�ت

ر�ية/  ص الم�ناعة ال�ب�ش �يروس �ن�ت هر ال�با��شون أن �ن  أطن
ن

ىي ��ي� �ن
�ير  �نس عن  طر�يق ممار�ة ال�ب

ن
لك ر�أ�ي�ىي ع� ل �ب�ش �يدز �ي�ن�ت�ت الإ

�يد19  الم�مىي )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(، الكو�ن
اصة ع�ند  ن ال�ناس، و�ن

�يوًعا �ب�ي� ك�شر �ش هو مرض ر�أوي و هو الأ
 

ن
ر. �يمك� ص ا�ن �ن ص على ا�تصال و�ش�يق مع �ش �ن صا�بة ال�ش الإ

ىي  ص المصاب أو الأ�نف �ن �ن م ال�ش ن �ن
ر م� �يروس أن �ي�ن�ت�ش لل�ن

�يرة ع�ندما �ي�علون أو �يعط�ون أو  �ي�أات �ا�ألة صعن رن �ب
دة )المصدر: م�نظمة  س �ب�ش �نون أو �ت�ن�ن الص�ة العالم�ية(.�ي�تلكمون أو �يعن

ص الم�ناعة  �يروس �ن�ت ل �ن ول “لماذا �ي�ن�ت�ت ر�ير روم�ب�يك و �ي�ت ل �ت�ت �تم ر�ب و�ي�ن
الل   �ن

ن
ل م� �يد19 �ت�ن�ت�ت �ن��ية والكو�ن الل ال�وا�أل ال�ب  �ن

ن
�يدز م� ر�ية / الإ ال�ب�ش

�يرو�ات؟” ن �ن
�دي ولك�يهما م� ال�تالمس ال�ب

رة  وك �بروم�ب�يك �اصن ة مل�يك أ�ت  العمر 35 ��نة �بم�نط�ت
ن

ل �ي�بلغ م� ول ر�ب �ي�ت
�يروس كورو�نا هو �ص�بة.  ر�ي�تىي أن �ن ىي �ت د ال�ناس �ن ول�ية ال�ب��يرات “�يع�ت�ت

�يروس كورو�نا؟” ماهىي الدواء الذي �يعال�ج �ن

، وزارة الص�ة ؛ �يف وال�ترو�ي�ج الص�ىي ال��يدة م�يري أو�بات، مد�يرة ال�ت�ش�ت
mobat43@gmail.com          +211 924 887 006 / +211 914 909 643

�نوب ال�ودان ؛ م�يلة م. اإ�براه�يم ، م�ؤولة ال�تصال، م�نظمة الص�ة العالم�ية، �ب ال��يدة �ب
ebrahimj@who.int
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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 �ن ع�ن الكو�ن
عالم�ي�ي راك�أ�نا الإ ر ال�تطورات م�ن سش أحن

ة: �تل�ن طة م�ن �نسش راكؤ�نا �ج�أ ام سش �ية ، �ت ل�يلة الماصن ىي الأسا�ج�يع ال�ت �ن

�ب�تدا�أ�ية “اإن  ال أ��تاذ اإ�يما�نو�يل أ�ب�يوك الذي �يعمل كمدرس �ب�أ�دي المدارس الإ ىي المدارس. و�ت �يد19 �ن لى أهم�ية �ملة ال�توع�ية �ول الكو�ن �تمع دعت اإ ذاعة الم�ج اإ
ة  ىي العد�يد مما �يدل على ال�ا�ب �باب �ن �يروس �يص�يب ال�ش �ير ص��ي� وأن ال�ن ار. و ذكر أن ذلك المعلومة عن ال الصعن �يد19 ل �يص�يب الأط�ن دون �ب�أن الكو�ن ال�ناس �يع�ت�ت

ىي المدارس.  ا��تمرار الوعىي �ن

�ياء الملو�شة �شم  ل �بعد أن �يلمس ال�ناس الأ�ش  أن �ي�ن�ت�ت
ن

�يد19 �يمك� �ي� أن الكو�ن �يد19. �تم �توصن ىي ��ياق الكو�ن ت �المة الأطعمة ال�ن�ي�أة �ن �ش ر الأمم الم�ت�دة �نا�ت م�ت
ذ�ية. كما �تمت  �برا�تهم �ول �المة الأعن اركة �ن �براء الص�ة لم�ش  �ن

ن
�يد م� �تمع والمرن اء الم�ب �ية �تم ذلك مع أعصن ا�بلة ص��ن ر�يت م�ت لك. اإ�ب س ال�يد لالأ دمون �ن�ن �ي��ت�ن

راد الأ�رة  �يارة أ�ن لك م�تكرر لرن رون �ب�ش �ترة ع�يد الم�يالد ع�ندما اكن ال�ناس �ي�ا�ن اصة أ�ش�ناء �ن �يد19، �ن �ص الكو�ن �ياس �رارة ع�بر الرأس ل�ن ن �ت
دام مواز�ي� ة أهم�ية ا��ت�ن �ش م�نا�ت

 . م م�نظمة اي ام �ىي الط�بىي ا�بالت مع طا�ت رى م�ت م�يع أ�ن�اء العالم، وأ�ب ىي �ب ة ال�شا�ن�ية �ن ن �ت�د�يات المو�ب
ر�يق ع� . كما �ت�دث ال�ن

ن
�يم ال�ناز��ي� ارج م�ن ل و�ن دا�ن

 
ن

 �يعا�نون م�
ن

�يات الذ�ي� �ن ىي الم��ت�ش ى �ن دامها لمرصن ف �نوع العالج الذي �ي�تم ا��ت�ن لت ال�برد وا��تك�ش �يد19 و�نرن  الكو�ن
ن

رق �ب�ي�  ال�ن
ن

ذاعة ع� صوت المصال�ة �ب�شت الإ
اص  �ن ود الأ�ش  ��بب و�ب

ن
ط وأ�بلغ ع� �ت �ن�ية �ن �يد19 مرض �يص�يب ال�بلدان العن ول �ب�أن الكو�ن �نوب ال�ودن ال�تىي �ت�ت ا�أعات �بعض ال�ناس �ب�ب ا على ال�ش �يد19. وردوا أ�يصنً الكو�ن

�يروس الكورو�نا. صا�بة �ب�ن ة لالإ  45 أك�شر عرصن
ن

�� 
ن

م�

روع ا�ن�تر�ن�يوز: ر �تطورات مسش أحن

 مواد 
ن

�يق ع� ة، �بر�نام�ج �ت��ت �تل�ن اذ الأرواح ع�بر و�ا�أل اإعالم م�ن �ن�ت �نوب ال�ودان لإ �يد19 �ب�ب ا�بة لكو�ن روع ال��ت�ب امت م�نظمة ال�ن�تر�ن�يوز �بدعم م�ش BHA / USAID �ت
روع اع�ت�باًرا   �يو�ن�يو 2020. ��ي�ن�تهىي الم�ش

ن
ا�أ�ة الكورو�نا اع�ت�باًرا م� �أن �ب  �ب�ش

ن
اوف المواط�ن�ي� ق مع م�ن للة ��تى �ي�توا�ن اإعالم�ية ال�تىي �ت��توي على �بعض المعلومات المصن

ا�بة لكورو�نا ال�تا�بع  روع ال��ت�ب ل م�ش �ية ، ��ب هر ال��بعة الماصن ىي الأ�ش ىي ال�برام�ج ال�ال�ية. �ن �يد19 �ن لى �تعم�يم الكو�ن ل ال�ن�تر�ن�يوز اإ  31 �ي�نا�ير 2021 و�بعد ذلك ��ت�ن�ت�ت
ن

م�
ازات: �ن�ب  الإ

ن
�يد19 عدًدا م� لكو�ن

 ، )VoR( اك�ب�ي�تل اف ام ، �ما اف ام ، صوت المصال�ة ، )TRC( تمع�  اي م�يد�يا و اإذاعة اي راد�يو الم�ب
ن

عالم�ي�ي� راكء الإ  ال�ش
ن

 �ب�ي�
ن

• �تم دعم 21 م�طة اإذاع�ية ، وم�
�تمع�ية. اركة الم�ب �بكة الم�ش ا�نس �يوز راد�يو )AYR( و�ش اد�ن

اوف  ىي ذلك الم�ن  �بما �ن
ن

رر�ي�  ال�اكن الم�تصن
ن

�طس ود�ي�م�بر 2020 م� ن أعن
ات �ب�ي� اعة و�تعل�ي�ت مع 1051 اإ�ش م�نا �ب�ب ن ، �ت

عالم�ي�ي� راك�أها الإ الل �ش  �ن
ن

• م�
 لد�يهم اإماك�ن�ية الوصول 

ن
ذاع�ي�ي�  الإ

ن
�ي�ي�  أن الص��ن

ن
كد م� عالم وال�ت�أ  ع�بر و�ا�أل الإ

ن
ر لك أ��بوع�ي� �يد19 ال�تىي �ت�ن�ش ارة لكو�ن ىي �بر�نام�ج لو�ت واله�تمامات؛ و�تم الرد عل�يه �ن

ة �بها. هات ااإ�تصال مو�شو�ت ا�أق و �ب ق م�نها على ال��ت لى المعلومات ال�تىي �تم ال�ت��ت اإ

�يد19  طرالكو�ن  لل�ن
ن

�ي�  والمعرصن
ن

رر�ي�  الم�تصن
ن

ن �ن�مة م�
ت 7 مال�ي�ي� ا ا��تهد�ن وا و�ب�شوا 462 �بر�نام�بً �ن�تر�ن�يوز ا�ن�ت�ب ىي اإ عالم �ن راكء و�ا�أل الإ �ترة، أ�ن�ت�ج �ش س ال�ن ىي �ن�ن • �ن

وم�ية  �نة ال�ت �بل الل�ب ن �ت
�تراح م� ات وال�ت الل �ت�ل�يل ال�تعل�ي�ت  �ن

ن
اكر �بر�نام�ج م�ددة م� ة وأ�ن �تل�ن �يع م�ن �نوب ال�ودان. �ت�ناولت ال�برام�ج مواصن م�يع أ�ن�اء �ب ىي �ب �ن

�يد19. لم�ار�بة الكو�ن

�ة 9 أ��تمر �بص�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

 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

�يد19: �ن ل�جر�نام�ج الكو�ن
عالم�ي�ي راك�أ�نا الإ ر ال�تطورات م�ن سش أحن

ات  ال�تعل�ي�ت العدد  هر د�يسم�جر(  هر �يو�ن�يو – سش دم )سش ال�ت�ت

عال�نات  دمة الإ رة على الهواء، ا��تطالع رأي، �ن ماكلمات م�با�ش  326 ودة عال�ية( �يد19 )�ب�ب ات اإذاع�ية لكو�ن �برام�ب

�يد19   الكو�ن
ن

رات درام�ية ع� �ت هادات، �ن رات اإذاع�ية، �ش �ن�ش  136 �يد19 )�بصورة م�ب�تكرة(  ات اإذاع�ية لكو�ن �بر�نام�ب

 ع�بر �بر�نام�ج ال�بودا �بودا �توك�توك
ن

عالم�ي�ي� راكء الإ معها �بوا�طة �ش �تم �ب�ب
ل�يا  دا�ن

ن
ر �ما�ية ال�ناز��ي� ل م�ت 1051  دا�ن معها  ات ال�تى �تم �ب ا�أعات وال�تعل�ي�ت ال�ش

�ية و 6 مواد �بالعر�ب�ية  ل�يرن �ن�ب ة الإ ر 9 مواد �باللعن �ن�تاج و �ن�ش �تم اإ  15 عالم�ية  ارة الإ رات لو�ت �ن�ش

�نوب ال�ودان  م�يع أ�ن�اء �ب �ب�ب  21 دعم م�طات اإذاع�ية 

�ي  عالم �بم�فظمة ا�ف�تر�ف�يوز �ف سم الإ �ي عام 2020 ، ساهم �ت . �ف ل�ي عالم الدا�ف سم الإ روع �بال�تعاون مع �ت ر للمسش ا محوًرا ر�ئ�يس�يًا آ�ف  أ�ي�فً
ف

عالم�ي�ي� راكء الإ درات السش اكن �ب�فاء �ت
�يد19: ا�بة الوط�ف�ية لكو�ف �ي الس�تحب اركون �ف �يون المسش درات ال�ح�ف �ب�فاء �ت

 �الة 
ف

�بالغ ع� ة ال�ح�ية، والإ ملت ال�حا�ف �يع سش �ي موا�ف �يًا ومراساًل عل� �فطاق واسع �ف �ف�تر�فت، �تم �تدر�يب 24 �ح�ف لسات أس�بوع�ية ع�بر الإ �ي أول 8 �ب • �ف
ر�ير. الق أ�ش�فاء ك�تا�بة �ت�ت �يد19، أ�ف عالة، السالمة أ�ش�فاء الكو�ف ار�ير �ح�ية �ف �يد9 ، �ت�ت طوارئ ل�حة العامة مع ال�ترك�يرف عل� الكو�ف

�ير 16 مدر�با  وع ل�تدر�يب و�بر�فام�ج �تدر�يب مدرب �تم �تو�ف �ف�تر�فت �ول 11 مو�ف  4 �فدوات ع�بر الإ
ف

اد 22 محرًرا ومد�ير محطة م� ل� ذلك، اس�ت�ف ة اإ ا�ف �ف • �بالإ
ا�ئم عل� اساس ال�فوع وعالج ال�دمات.  ة عمل �ول الع�فف ال�ت �يًا لمدة �شال�شة أ�يام ورسش �ترا�ف ا ا�ف عالم عر�فً رت اإدارة الإ �ي �ي�فا�ير 2021، أ�ب اإعالم�يا. �ف

عالم لد�ي�نا �نظم�نا مع مدر�جىي وسا�أل الإ

 �بعد 
ف

ف ال�تدر�يب الئس�بوع�ي ع�
25 أس�بوعا م�

�فوب السودان م�يع أ�فحاء �ب �ي �ب ف �ف
�ي�ي� لل�ح�ف

�ي  وعات �بما �ف  المو�ف
ف

موعة واسعة م� ط�ية محب �تمت �تعف
ة ال�ح�ية،  ا�ئم عل� ال�فوع، وال�حا�ف ذلك الع�فف ال�ت

ا��تا ع�فد   ، )�ف
ف

�ص، وسالمة المراسل�ي� �ف�يات سرد ال�ت و�ت�ت
دماج والسالم. �يد19( ، وال�فوع، والإ  الكو�ف

ف
�بالغ ع� الإ

 
ف

ادت 21 مؤسسة اإعالم�ية م� اس�ت�ف
درات م�بادرات �ب�فاء ال�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

�يا ر�ي�ت �ن �نوب اإ �يد19 م�ن حج اح الكو�ن :م�ي�ش�جوس�ترس ل�ت

ورات. ل  ىي الم�ن�ش دامها �ن اصة �بك، أو ل��ت�ن �تماعىي ال�ن �يدة على و�ا�أل ال�تواصل ال�ب �يا ر�بما �تكون م�ن ر�ي�ت �ن �نوب اإ  وزارة الص�ة �ب�ب
ن

الصور ال�تال�ية م�
دامها! ىي ا��ت�ن �ت�تردد �ن

احات ىي الل�ت ود �ن ة: ل �نعرف ما هو موحج را�ن حن
اح   مكو�فا�تهم ل�ت

ف
عالن ع� ا�ات الإ  م��فع�ي الل�ت

ف
�يُطلب م�

 
ف

م م� دامها. عل� الرعف ة عل� اس�تحف �ت �بل الموا�ف الس�يها�برا �ت
ل أ�فها ل  ، اإ �تماع�ي ذا ال�فظر�يات الم�تداولة عل� وسا�ئل ال�توا�ل ال�ب ة ال�ت�ت�بع. اإ هرف اكل أ�ب  أسش

ف
لك م� ة أو أي سش �ي�ت ا�ئق د�ت �تح�توي عل� ر�ت

دام  ف �تسم� �باس�تحف
ل� اك�فت �تح�توي عل� م�شل هذه الع�فا�ر، �ف

اح الس�يها�برا. الل�ت

اح ذ الل�ت �يد م�ن أحن �يد19، ول�ن أس�ت�ن عل �جالكو�ن د أص�جت �جال�ن الأسطورة: ل�ت
�يد 19.  د مرض كو�ف ل� م�ت� �تس�تمر الم�فاعة الط�ب�يع�ية �ف ل �فعرف ��ت� الآن اإ

 مرة ل�يس 
ف

�يد19 أك�شر م� �يروس كو�ف �ا�بة �ب�ف ، �ي�بدو أن الإ ت الحال�ي �ي الو�ت �ف
ا�بة.  �ب ال دون اإ  الئس�ئلة ال�ت�ي ل �ترف

ف
ال ه�فاك العد�يد م�  ل �ترف

ف
ا�ئًعا ، ولك� أمًرا سش

�يروس   أ��ي�بوا �ب�ف
ف

�يو��ي مركرف الس�يطرة عل� الئمراض )CDC( أول�ئك الذ�ي�
ر �ما�ية  اح �يو�ف اح. ه�فاك أدلة أول�ية عل� أن الل�ت كورو�فا �بالح�ول عل� الل�ت

�يروس. �ا�بة �بال�ف  الإ
ف

ل م� �ف أ�ف

ا�ج�ية �ي�ج احات اإ ة الل�ت ة: �يمك�ن أن �تكون �ن�ت�ي�ج را�ن ال�ن
 

ف
ا�ات، لذلك ل �يمك� �ي الل�ت �يروس ��ي �ف د �ف ل �يو�ب

هاز  لك أساس�ي �ب ا�ات �بسش رف الل�ت أن �ي��ي�بك. �تح�ف
�يروس  اوم ال�ف ادة�ت�ت سام م�ف �ف�تاج أ�ب الم�فاعة لد�ي�فا لإ

سمك. ل �ب ع�فدما �يد�ف

موعة  ىي م�نظمة ال�ن�تر�ن�يوز م�ج �يد19 �ن د�يدة لكو�ن �يد ع�ن ال�تطورات ال�ج رأ المرن ا�ت
د�يدة: �يد19 ال�ج أدوات الكو�ن

�يروس  �يد2، ال�ن د�يدة ل�ارس-الكو�ن  أن �بعض ال�تطورات ال�ب
ن

لق وا�ع ال�نطاق م� ه�ناك �ت
�يرات  �يروس. م�تعن  ال�ن

ن
ة م� �يد19، �ي�بدو أ�نه أك�شر المعد�ية �تلك ال�اللت ال�ا�ب�ت الم��بب لكو�ن

ولون أن   العلماء �ي�ت
ن

ا�أ�ة، لك� الل هذه ال�ب �يروس عالم�يا �ن ن �تم �تو�ش�يق ال�ن
م�تعددة م�

�يا  ر�ي�ت �ن �نوب اإ  المملكة الم�ت�دة و�ب
ن

ىي لك م� د�يدة ال�تىي �تم �ت�د�يدها �ن ال�تطورات ال�ب
�يه  رح هذا ال�تو�ب ال. �ي�ش ا�بل�ية لال�ن�ت�ت لك أ�رع وهما 40 اإلى 70 �بالما�أة أك�شر �ت ران �ب�ش �ي�ن�ت�ش

�بالغ ع�نها. �ية الإ العلم وراء ال�تطورات وك�ي�ن
https://internews.org/resource/covid-19-guidance-what-new-

covid-19-variants-mean

�يد19  �يد ع�ن الكو�ن دم هذا المسرد الم�ن اس�ت�ن
المصطل�ات ال�تىي �تطو�يرها �جواسطة ال�ن�تر�ن�يوز:

ن وك�تاب الم��توى 
�ي�ي� صص لص��ن هذا الم�رد م�ن

ا�أ�ة   �ب
ن

�بالغ ع� ىي الإ دامها �ن عالم�يون الص��يون ل��ت�ن والإ
ا�يا ذات الصلة. معلومات علم�ية �ت��ت�ند على  صن الكورو�نا وال�ت

للة.  ىي ال�تصدي لمعلومات مصن �يد �ن د�يم معلومات ال�تىي �ت�ن �ت�ت
�أة، ع�بر  د�يًا ، ��ب ال�ن ل�يها أ�ب�ب  الوصول اإ

ن
المصطل�ات �يمك�

ع، أوال�ب�ث. ة المرا�ب طر�ي�ت
https://internews.org/glossary-terms
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