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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
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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

2,555
�نوب  حج

السودان 
اء �ن  �الت �ش

1,317
�يات   و�ن
48

د�يدة  �الت �ب
+19

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

1,353,283 �يا ر�ي�ت �ن اإ
اء �ن  �الت �ش
1,090,676

�يات   و�ن
32,625

د�يدة  �الت �ب
+77,468

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

28,918,900 العالم
اء �ن  �الت �ش
21,179,840

�يات   و�ن
922,252

د�يدة  �الت �ب
+2,796,901

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

عدد ال�الت والحصا�أ�يات
للة  �ت�د�يث ال�الة المعلومات المصن

اوف المس�تمرة والم�ن

ىي عدد ال�الت المؤكدة ، مع  اًعا �ن هد ار�ت�ن �نوب ال�ودان �ي�ش ال �ب ل �يرن
اة ، اع�ت�باًرا  ىي ، و 48 �الة و�ن 2،555 �الة مؤكدة ، و 1،317 �الة �تعا�ن

 14 ��ب�تم�بر 2020 )المصدر: وزارة الص�ة(.
ن

م�
ا�أعات  للة وال�ش �نوب ال�ودان أن المعلومات المصن ىي �ب �يون �ن اد ص��ن أ�ن

 �بعض 
ن

م� ال م�تكررة. �ت�تصن ا�بة ل �ترن �يد19 وآل�يات ال��ت�ب ىي الكو�ن �ش �ول �ت�ن
�يد19” ،  صا�بة �بالكو�ن اوف الم��تمرة أن “ال�ود ل �يمك�نهم الإ أك�شر الم�ن

صا�بة   الإ
ن

 أن �يم�نع ال�ناس م�
ن

اب وال�بصل �يمك� اي الأع�ش وأن الك�ول و�ش
ا�نات ع�بر ال�بلد  �يصن ا�ية �ب��بب ال�ن �يروس الكورو�نا، وهذا أمر مهم للعن �ب�ن

�يد19”.  ت الكو�ن ر�ن ا�نات �ب �يصن - “الأمطار وال�ن
ر�يدة ال�بالغ عددها 150  ات ال�ن اط �ب�يا�نات ال�تعل�ي�ت �ب�ي�نما ا��توت �شلث �ن�ت

ىي ال�نصف  م�يع أ�ن�اء ال�بالد �ن ىي �ب راكؤها �ن مع�تها ال�ن�تر�ن�يوز و�ش ال�تىي �ب
�يد19  اط�أة �ول الكو�ن هر ��ب�تم�بر على �تصورات �ن  �ش

ن
الأول م�

ا�بة لها. وال��ت�ب
 17 

ن
�ترة م� ىي ال�ن ىي ال�بالد �ن �يد19 �ن ر�ير الأ��بوعىي ل�الت الكو�ن ىي �ت�ت و�ن

�نوب ال�ودان أن 24  ىي �ب ادت وزارة الص�ة �ن �طس ، أ�ن لى 23 أعن اإ
 لك �شالث �الت - 

ن
 �الة وا�دة م�

ن
رب م� ط - أي ما �ي�ت �ت �بالما�أة �ن

�يد19 )المصدر: وزارة   الكو�ن
ن

ة ع�  العالمات والأعراض المعرو�ن
ن

وا ع� أ�بلعن
الص�ة(. 

اص ل �تظهر عل�يهم عالمات وأعراض  �ن  الأ�ش
ن

هذا �يع�نىي أن العد�يد م�
ال  ى. على هذا ال�ن�و، ل �يرن د ل �يال�ظون أ�نهم مرصن �يد19 و�ت الكو�ن

ى. �يطلق الأط�باء على  ون أ�نهم مرصن �يروس، لأ�نهم ل �يعر�ن ر ال�ن �باإماك�نهم �ن�ش
ى “�الت �بدون أعراض” )المصدر: م�نظمة الص�ة  هؤلء المرصن

رق الأمر  �يروس كورو�نا ، �ي��تعن ن �ن
العالم�ية(. عادة ، ع�ندما �يمرض ال�ناس م�

 
ن

 أن �ت�تراوح م�
ن

ىي الم�تو�ط   14-5 �يوًما ل�تظهر الأعراض ال�تىي �يمك� �ن
ا�ية )المصدر: م�اد�شة(. ط�يرة للعن لى �ن ة اإ �ي�ن �ن �ن

م�يع  ىي �ب �يد19 �ن ار الكو�ن دار ا�ن�ت�ش  الص�ة ��تى الآن م�ت
ن

ل �يعرف م�ؤول�ي�
 ل �تظهر عل�يهم أعراض. ومع ذلك ، 

ن
ى الذ�ي� �بل المرصن ن �ت

أ�ن�اء العالم م�
 �بدون 

ن
راد المصا�ب�ي� لى أن الأ�ن  �بعض ال�بلدان اإ

ن
ار�ير الواردة م� �ير ال�ت�ت �ت�ش

ن �تظهر عل�يهم 
ن أول�أك الذ�ي�

�يروس م� ل ال�ن ة ل�ن�ت ل عرصن أعراض هم أ�ت
 الذاكء دا�أًما ار�تداء 

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

اهد  �ل �يد�يك ك�ش�يًرا �بالماء والصا�بون. �ش  العامة وعن
ن

ىي الأماك� �ناع �ن ال�ت
 ال�ت�اد الدولىي ه�نا.

ن
 م�

ن
 الدك�تور �ب�

ن
�يد م� المرن

�ي�ثا�نول أو ال�ت�ج�ي�يض ل �يم�نع أو �يعال�ج  رب الم�ي�ثا�نول أو الإ ة: �ث �ي�ت ال��ت
ا�ية ط�يًرا للعن �يد - 19 و�يمك�ن أن �يكون حن كو�ن

ة  عا�ت لى الإ  أن �يؤدي اإ
ن

ر�بها �يمك� �ي�شا�نول وال�ت�ب�ي�يض �موم. �ش الم�ي�شا�نول والإ
ىي  ىي �بعض الأ��يان �ن �ي�شا�نول والُم�ب�يض �ن دم الم�ي�شا�نول والإ والموت. �يُ��ت�ن

ب عل�يك أ�بًدا   ل �ي�ب
ن

�يروس على الأ�طح - ولك� �تل ال�ن ات ال�ت�نظ�يف ل�ت م�ن�ت�ب
ل�ية. ا�أك الدا�ن ر �ب�أعصن �مك و��تصن ىي �ب �يروس �ن �تل ال�ن ن �ت�ت

ر�بها. ل� �ش
اصة �تلك  �ياء والأ�طح ، �ن م الأ�ش �يد 19 ، ع�ت  مرض كو�ن

ن
�ك م� ل�ما�ية �ن�ن

كد  ف لذلك. �ت�أ �ن دام م�ب�يض أو ك�ول م�ن ال�تىي �تلم�ها �با�ن�تظام. �يمك�نك ا��ت�ن
ك. مك وأ�ن�ن �نب لمس ع�ي�ن�يك و�ن امل و�ت�ب لك م�تكرر و�ش ن �ت�نظ�يف �يد�يك �ب�ش

م�
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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 �جاب و الكو�ن السث
�يد19 )المصدر: م�نظمة  �يروس الكو�ن �باب �ب�ن  وال�ش

ن
 أن �يصاب ك�بار ال��

ن
 �يمك�

ال  ىي م�ت الص�ة العالم�ية(. صرح ك�ب�ير العلماء �بم�نظمة الص�ة العالم�ية �ن
�يروس كورو�نا.  ا �ب��بب �ن �باب �يمو�تون أ�يصنً ة �ن�يو�يورك �تا�يمرن أن ال�ش ر�ته ص��ي�ن �ن�ش

�باب  ول �ب�أن مرض الكورو�نا ل �يص�يب ال�ش ا�أعات ال�تىي �ت�ت  ال�ش
ن

و�ذرت م�
 

ن
�باب الذ�ي� صوص، �ي�بدو أن ال�ش ه ال�ن (. على و�ب )المصدر: �ن�يو�يورك �تا�يمرن

لب  ا م�شل الر�بو وال�كري وأمراض ال�ت ودة م��ب�تً  �الت ط�ب�ية مو�ب
ن

�يعا�نون م�
دة )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(. كما  �يروس �ب�ش صا�بة �بال�ن ة لالإ  أن أك�شر عرصن

ن
مع�يات الصل�يب الأ�مر والهالل الأ�مر م� �ي�ذر ال�ت�اد الدولىي ل�ب

م�يع الأعمار   �ب
ن

اص م� �ن  أن �يمو�توا �ب��بب المرض. أص�يب الأ�ش
ن

�باب �يمك� ال�ش
�يروس الكورو�نا   ��نة وا�دة �ب�ن

ن
ل أعمارهم ع� ن �ت�ت

ال الذ�ي� ىي ذلك الأط�ن �بما �ن
مع�يات الصل�يب الأ�مر والهالل  وا �ب��ب�به )المصدر: ال�ت�اد الدولىي ل�ب و�تو�ن

الأ�مر(.
طوات  اذ �ن م�يع الأعمار �با�ت�ن  �ب

ن
اص م� �ن �يدة و �ت�نصح م�نظمة الص�ة العالم�ية الأ�ش  ال�ب

ن
ة ال�يد�ي� �يروس، على ��ب�يل الم�شال �با�ت�باع �نظا�ن  ال�ن

ن
�هم م� ل�ما�ية أ�ن�ن

�يدة )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(. �يذكر ال�ت�اد  ��ية ال�ب ة ال�ت�ن�ن �يًرا وال�نظا�ن ا: “اإذا ك�نت صعن مع�يات الصل�يب الأ�مر والهالل الأ�مر أ�يصنً الدولىي ل�ب
ال   ل �يرن

ن
ط، ولك� �ت ة �ن �ي�ن �ن د �تظهر عل�يك أعراض �ن �ت �يد19، �ن وأص�بت �بالكو�ن

وا  ح أن �يمرصن  المر�ب
ن

 م�
ن

ك�بر ��نًا الذ�ي� ار�بك الأ لى أ�ت �يروس اإ ل ال�ن �باإماك�نك �ن�ت
ا�أك  ا عا�أل�تك وأصد�ت �نك �ت�مىي أ�يصنً اإ �ك، �ن الل �ما�ية �ن�ن  �ن

ن
و�يمو�توا. م�
وأ��با�أك “.

عالم مسؤولىي الإ
ح  صن  ل�ن

ن
 أن �يكو�نوا م�تا��ي�

ن
عالم�ية ، و�يمك� ا�بالت الإ راء الم�ت ا لإ�ب �براء الصل�يب الأ�مر م�تا�ون أ�يصنً �ن

ا�أق:  ال��ت
ن

ق م� د�يم معلومات ال�ت��ت �تركة و�ت�ت اوف الم�ش الم�ن
) ىي �ن�يرو�بىي ره �ن • euloge.ishimwe@ifrc.org        +254731688613  Euloge Ishmwe       )وم�ت

) ىي �ن�يرو�بىي رها �ن  را�يان  Stephen.RYAN@ifrc.org       +353857254114      )م�ت
ن

� • ��ت�ي�ن

رب ال��توا�أ�ية؟ ىي عن ماذا �نسمع �ن

ط لأن  �ت ن �ن
�تل ك�بار ال�� ارة �ب�أن الكورو�نا �ي�ت اطعة أ�نرن ر �بم�ت �يف أ�ن�شىي أ�ن �شرون �بالمرض. على أي �ال ، اكن ال�ناس �يمو�تون ��تى و�تصن و�ياء ول �ي�ت�أ ار أ�ت الصعن

�بل كورو�نا �ت

�بل  ن �ت
د كورو�نا. اكن ال�ناس �يمو�تون م� �ي�با “ل �يو�ب اطعة اإ ول أ�ن�شىي �بم�ت لى �ت�ت  لم �يُطلب م�نا أ�بًدا عدم الذهاب اإ

ن
�ي�بول، لك� �ب��بب أمراض أ�وأ م�شل الإ

رى”  عله الدول الأ�ن ط ما �ت�ن �ت الك�ن�ي�ة أو المدر�ة. ال�كومة �ت�تا�بع �ن

�يروس الكورو�نا  الت “�ن  مرض الكورو�نا و�ت
ن

و ع� �يرن اطعة اإ ر �بم�ت �تم أ�ن�شى أ�ن ة”و�ت�ن ار�ت لل�ب�يض ل ال�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

�يد19 العرق و الكو�ن
 

ن
ن ال�ناس. �يمك�

رى �ب�ي� �ش�ن�ية أو عوامل أ�ن  العرق/ الإ
ن

ا �ب�ي� ر�تً �يد19 �ن ل �يرى الكو�ن
اص  �ن ود دل�يل على أن الأ�ش  عدم و�ب

ن
م م� �يروس. على الرعن صا�بة �بال�ن م�يع الإ لل�ب

ة  علهم أك�شر عرصن رى �ت�ب �ية أ�ن  لد�يهم عوامل ورا�ش�ية أو عوامل �ب�يولو�ب
ن

الملو�ن�ي�
�يد19 )المصدر:ع�يادة ما�يو(. �شر �بالكو�ن �يد 19- لل�ت�أ مع�يات الصل�يب الأ�مر والهالل الأ�مر أن “كو�ن و ذكر ال�ت�اد الدولىي ل�ب

�ناس.  م�يع الأ�ب ار والك�بار، و�ب ال وال�ن�اء، الصعن م�يع. الر�ب  أن �يؤ�شر على ال�ب
ن

�يمك�
�شر  د �ت�أ م�يع أ�ن�اء العالم، و�ت ىي �ب �يد19 الآن �ن �يروس الم��بب لكو�ن ر ال�ن د ا�ن�ت�ش ل�ت

ة والآ��يو�يون والأمر�يك�يون  ار�ت ىي ذلك الأ�ن ارات ، �بما �ن م�يع ال�ت  �ب
ن

اط ال�ناس م� م�يع ال�ت�ت  لل�ب
ن

ح أ�نه �يمك�  الواصن
ن

والأورو�ب�يون “. �ب�ناًء على الأدلة ال�ال�ية ، م�
مع�يات الصل�يب الأ�مر والهالل  ره “)المصدر: ال�ت�اد الدولىي ل�ب �يروس و�ن�ش ال�ن

ىي  رى �ن ىي الول�يات الم�ت�دة ودول أ�ن ع ، اك�نت ه�ناك درا�ات �ن ىي الوا�ت الأ�مر(. �ن
صا�بة �بالمرض أو ��تى الموت  ة لالإ �يروس الكورو�نا )المصدر: الم�اد�شة(.أورو�با، �ت�نص على أن ال�ود هم أك�شر عرصن �ب��بب �ن

ىي �يام�ب�يو   راد�يو Anisa �ن
ن

مالء م� �بل الرن ن �ت
اوف م� معت الم�ن �ب

�ي�يًرا  مالىي 7 �الت( اك�نت �تطلب �تعن ات )اإ�ب ن ال�تعل�ي�ت
- %29 م�

اط�أة، و 14%  اه�يم ال�ن دمات، و %43 �ول الم�ن د�يم ال�ن ىي �ت�ت �ن
ه. �نعة الو�ب دام أ�ت ل�يد�ية و %14 على ا��ت�ن ات ال�ت�ت على العال�ب
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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

ود �ير موحج �يد19 عن كو�ن
�يروس  مع�يات الصل�يب الأ�مر والهالل الأ�مر أن: “�ن صرح ال�ت�اد الدولىي ل�ب

مع�يات  �يا” )المصدر: ال�ت�اد الدولىي ل�ب ر�ي�ت �ن ىي اإ صد �ن ن �ت
ر ع� كورو�نا ل �ي�ن�ت�ش

 ال��يوا�نات 
ن

ل م� �يد 19- مرض معد �ي�ن�ت�ت الصل�يب الأ�مر والهالل الأ�مر(. كو�ن
مع�يات الصل�يب الأ�مر والهالل  ول ال�ت�اد الدولىي ل�ب ر. �ي�ت  ال�ب�ش

ن
ل�ي�نا �ن�� �يروس اإ اإن �ن د�يدة ، “ولالأ�ف �ن �يرو�ات �ب الأ�مر اإن الط�ب�يعة �ت�ن�تحج دا�أًما �ن

ر على مدى ذاكء الط�ب�يعة” )المصدر: ال�ت�اد  رد م�شال آ�ن COVID هذا م�ب
اص  �ن م�يع الأ�ش مع�يات الصل�يب الأ�مر والهالل الأ�مر(. ل �يمرض �ب الدولىي ل�ب

اص ل �يظهرون ��تى عالمات  �ن �يروس ، لأن �بعض الأ�ش هور ع�ندما �يصا�بون �بال�ن �ة 1(. ل �يع�نىي عدم طن ىي الص�ن ف �ن ع �ت�د�يث المو�ت ه )را�ب المرض وأعراصن
ود المرض )المصدر:  اص عدم و�ب �ن �يروس كورو�نا على الأ�ش عالمات وأعراض �ن
ىي أو  �ي�ت �يد19 ��ت دون أن الكو�ن �دي م�نظمة الص�ة العالم�ية(. اإذا اكن ال�ناس ل �يع�ت�ت راءات الص��ية م�شل ال�ت�باعد ال�ب ن �ي�ت�بعوا الإ�ب

ل�  أن �يؤ�شر عل�يهم ، �ن
ن

�يمك�
اع )المصدر: ال�ت�اد  ىي الر�ت�ن �يات �ن  ، و��ت��تمر ال�الت والو�ن

ن
�ل ال�يد�ي� وعن

ا�بلة  ىي م�ت د �ي�اعد �ن مع�يات الصل�يب الأ�مر والهالل الأ�مر(. �ت الدولىي ل�ب
ىي  �ي�ت �يروس ��ت د ال�ناس أن ال�ن �يد19 ��تى �يع�ت�ت  الكو�ن

ن
وا م� ن �تعا�ن

اص الذ�ي� �ن الأ�ش
 

ن
ادة الد�ي�ن�ي�ي� �تمع المو�شوق �بهم م�شل ال�ت راد الم�ب ا�بالت مع أ�ن راء م�ت ، واإ�ب

مع�يات الصل�يب الأ�مر والهالل الأ�مر(. �باب )المصدر: ال�ت�اد الدولىي ل�ب وال�ش

عالم مسؤولىي الإ
ح  صن  أن �ت�اعدك على �ن

ن
مع م�نظمة الص�ة العالم�ية “م�ي�ش�بو��ترس” والو�ا�أل المر�أ�ية ال�تىي �يمك� • �ت�ب

�يل الصور ه�نا. م �ب�ت�نرن �تمع. �ت ىي الم�ب ا�أعات �ن ال�ش
الل COVID-19 ه�نا. �ناكر �ن ة والإ  م�نظمة الص�ة العالم�ية و IDR وا�نعدام ال�ش�ت

ن
�ن�تر�نت م� اهد �ندوة ع�بر الإ • �ش

�يد صا�جة �جالكو�ن اإ
ر  د ا�ن�ت�ش مع�يات الصل�يب الأ�مر والهالل الأ�مر: “ل�ت ول ال�ت�اد الدولىي ل�ب �ي�ت
اع �ب�رعة،  ىي الر�ت�ن ذة �ن �يا وأن ال�الت آ�ن ر�ي�ت �ن ىي اإ ىي لك �بلد �ن �يد19 الآن �ن الكو�ن
د أن  �بل أن �نع�ت�ت �تمع�نا �ت ىي م�ب ىي ل�نا ال�ن�تظار ��تى �يموت ال�ناس �ن لذا ل �ي�ن�بعن

ذها الآن هىي ال�تىي ��ت�نهىي هذا  راءات ال�تىي �ن�ت�ن . اإن الإ�ب ىي �ي�ت �يروس ��ت ال�ن
.
ن

ت ممك� ىي أ�رع و�ت ىي �ن �ش ًصا مصا�بًا ال�ت�ن �ن رد أ�نك ل �تعرف �ش ا: “لم�ب ا�شة أ�يصنً عن هذا وذكرت واكلة الإ
�يا  ر�ي�ت �ن ىي اإ �شر�نا �ن �يًا. ��تى الآن، �ت�أ �ي�ت �يروس ل�يس ��ت �يد19 ل �يع�نىي أن ال�ن �بالكو�ن
اء أو   هذا ل�يس ��ب�بًا لال��تر�ن

ن
 العالم ، لك�

ن
رى م� اء أ�ن رن  أ�ب

ن
ل م� ة أ�ت �بدر�ب

ىي  عل لك ما �ن ب أن �ن�ن  ذلك ، �ي�ب
ن

�يًا - �بدًل م� �ي�ت �نه ل�يس ��ت اد �ب�أ لالع�ت�ت
 وكما �يمك�ن�نا 

ن
 ممك�

ن
ل م� �يات أ�ت اظ على عدد ال�الت والو�ن و�ع�نا لل��ن

مع�يات الصل�يب  �يد19. )المصدر: ال�ت�اد الدولىي ل�ب ر الكو�ن اط و�ن�ش م�يًعا ال�ت�ت �ب
الأ�مر والهالل الأ�مر(.

 لم 
ن

اص الذ�ي� �ن  الأ�ش
ن

ىي المدن، �ب�ي� �ية، �ن ىي الم�ناطق الر�ي�ن موعات وه�ناك �الت �ن م�يع الم�ب  �ب
ن

راء، وأول�أك م� �ت �ن�ياء وال�ن روا أ�بًدا، وأول�أك الأعن �ي�ا�ن
�يد19 .هذا  صا�بة �بالكو�ن �يمك�نك الإ لة �برد، �ن �ية والأد�يان. اإذا أص�بت �ب�نرن العر�ت

المرض ل �يم�يرن ال�ناس. 

ىي �تور�يت؟ 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

�شر�ياء  ط لالأ �ت ود ل�يس �ن �يروس كورو�نا مو�ب اذ �ب�أن �ن �ن�ت ال أ�دي �اكن �ىي الإ �ت
م�يع ال�ناس.  لل�ب

ن
ولك�

ود لأ�ن�نىي  �ير مو�ب �يد19 عن د أن الكو�ن اذ “أع�ت�ت �ن�ت  �ب�ىي الإ
ن

ن �ت�ك�
ول أ�ن�شىي م� ون �ب�تلك المرض، اإ�نها كذ�بة ك�ب�يرة”.�ت�ت ل أرى ال�ناس �يمرصن

م�يع ال�ناس أن  ب على �ب ا �ب�أن �ي�ب ا�ش كما �نص�ىي أ�دي �اك�نات �ىي �ن�ي�ن
�هم. �ي�اولوا �بلك الو�ا�أل �ما�ية أ�ن�ن

مالء  �بل الرن ن �ت
معها م� ات ال�تىي �تم �ب ن ال�تعل�ي�ت

 5 �الت م�
ن

 �ب�ي�
ن

م�
 المهم 

ن
 راد�يو Emmanuel ال�تا�بع لـ CRN، ذكر %60 أ�نه م�

ن
م�

 ذكر 20% 
ن

ىي ��ي� ، �ن ىي �ي�ت �كم، ��يث أن COVID-19 ��ت �ما�ية أ�ن�ن
ادوا على العالمات والأعراض. ود و %20 أ�ن �ير مو�ب أن COVID-19 عن
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د�ي  �يد19 طرق �ت�ت  كو�ن
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ن
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 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

الك�ول
�يروس كورو�نا )المصدر:  صا�بة �ب�ن  الإ

ن
رب الك�ول ل �ي�م�يك م� ل ، �ش

ب  ب دا�أًما �ت�ناول الك�ول �باع�تدال و�ي�ب ىي م�اولة لم�نع العدوى م�نظمة الص�ة العالم�ية(. �ي�ب ر�بون الك�ول �ن  ل �ي�ش
ن

اص الذ�ي� �ن أل �ي�بدأ الأ�ش
 

ن
�يد�يو مع الدك�تور �ب� طع �ن اهد م�ت )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(. �ش

مع�يات الصل�يب الأ�مر والهالل الأ�مر الذي   ال�ت�اد الدولىي ل�ب
ن

م�
ك�يد ل�يس  : “هذا �بال�ت�أ

ن
ول الدك�تور �ب� ا�أعة ه�نا. �ي�ت  هذه ال�ش

ن
ا �ي�ت�دث ع� علك مر�يصنً  أن �ي�ب

ن
 الك�ول �يمك�

ن
رب الك�ش�ير م� ص��يً�ا. آ�ف. �ش

ت  ع�ن �يد19 لأ�نك أصن رص اإصا�ب�تك �بمرض الكو�ن ن �ن
�يد م� عل و�يرن �بال�ن

رب   �ش
ن

ء. �بدًل م� ىي س ال�ش  ل�ي�ا �ن�ن
ن

م ال�يد�ي� �مك. الك�ول ومع�ت �ب
.“ 

ن
ر�ي� ن ا�تصالك �بالآ�ن

لل م� �ل �يد�يك ك�ش�يًرا، و�ت الك�ول، اعن

عالم مسؤولىي الإ

�تصاد العالمىي ه�نا. �ش�ير العالمىي لـ COVID-19 على ال�ت �أ ن ال�ب�نك الدولىي �ول ال�ت
�يد م� رأ المرن • ا�ت

؟ لىي و�ن�ت 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

�نس �يد 19- �ج�يرن كو�ن
لك  د عا�نى ال�ناس �ب�ش ماعىي و�ت لك �ب �نوب ال�ودان �ب�ش ع ، �ب ىي الوا�ت هذا ل�يس ص��يً�ا ، �ن

 الو�باء. كما ل�ظ معهد �وود لأ�ب�اث: “�تمر 
ن

دة م� الت �ب�ش م�يع الم�ب ىي �ب ردي �ن �ن
د�يدة” )المصدر: معهد  �تصاد�ية �ش وط ا�ت عن �نوب ال�ودان �بصن ىي �ب راد �ن راكت والأ�ن ال�ش

ا�أ�ة  مع�يات الصل�يب الأ�مر والهالل الأ�مر أن “�ب �وود(. �يذكر ال�ت�اد الدولىي ل�ب
�تصاد العالمىي ، وكذلك على ص�ة ال�ناس.  ا�ية على ال�ت �ش�ير �ل�بىي للعن الكورو�نا اكن له �ت�أ
راكت ،  ت ال�ش ل�ت ل ، وأعن �يق الد�ن درة ال�ناس على العمل و�ت��ت لك ك�ب�ير على �ت د أ�شر �ب�ش ل�ت

ر  لى آ�ن  �بلد اإ
ن

دمات م� ل ال�لع وال�ن  الصعب �ن�ت
ن

ر م�دوًدا وأص�بح م� وأص�بح ال��ن
ول الواكلة  مع�يات الصل�يب الأ�مر والهالل الأ�مر(. و�ت�ت “)المصدر: ال�ت�اد الدولىي ل�ب
ا�بة   لال��ت�ب

ن
 الما�ن��ي�

ن
ا�شة �بعض ال�تمو�يل م� عن ى ال�كومات وواكلت الإ د �ت�تل�ت ا: “�ت أ�يصنً

�ا�أر  ات أو �تعو�يض ال�ن ىي ل�تل�ب�ية ال��ت�يا�ب اة ل �يك�ن �يد19، وم�بلغ ال�تمو�يل الم�تل�ت لكو�ن
�تصاد”. )المصدر: ال�ت�اد الدولىي  �يروس كورو�نا ال�ت رر الذي أ�د�شه �ن  الصن

ن
مة ع� مع�يات الصل�يب الأ�مر والهالل الأ�مر(.ال�نا�ب ل�ب

س ال�ىي �ب�أن مرض الكورو�نا هو ص�نعها ال�كومة  ن �ن�ن
ر م�  أ�ن

ن
�يف مواط� �يصن

” ىي �ي�ت ول�يس �بمرض ��ت

�يروس   ل�ن
ن

ات �بمد�ي�نة �بور “ل �يمك�  �ىي ملوال �ش
ن

ال أ�دي ال�اكن م� �ت
ات ال�رارة  �نوب ال�ودان �ب��بب در�ب ىي �ب �يد ال��ياة �ن اء على �ت كورو�نا ال�ب�ت

عة” المر�ت�ن

 
ن

لص م� دم كمطهر لل�ت�ن هم أن الك�ول �ي��ت�ن �ن�نا �ن�ت�ن ر “اإ  أ�ن
ن

�تم مواط� و�ن
�يروس  ن �ن

��نا م� رب الك�ول كو��يلة ل�ما�ية أ�ن�ن �يروس. هل �يمك�ن�نا �ش ال�ن
كورو�نا؟ ذكر ، 40 ، �بلوك 2 ، �بور

مع�تها اإذاعة صوت المصال�ة 98.4  عل ال�تىي �ب  ردود ال�ن
ن

 36 �الة م�
ن

 �ب�ي�
ن

م�
اط�أة، و %17 اك�نت  ن �تصورات �ن

ن ال�نصف )%53( ع�بارة ع�
FM، اكن أك�شر م�

�نعة،  دام الص��يح لالأ�ت ل وال��ت�ن ىي ذلك العرن ا�بة �بما �ن أ��ألة �ول آل�يات ال��ت�ب
ا�بة.  آل�يات ال��ت�ب

ن
ا ع� مع %14 �ول العالج والطب ال�بد�يل و %8 �ول الرصن

      https://www.suddinstitute.org/who-we-are/team/  Sud Institute 
 info@suddinstitute.org   
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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 ون م�ن مرض الكو�ن ال�ناحج
 

ن
وا م� ن �تعا�ن

اص الذ�ي� �ن  الأ�ش
ن

ر�بة م� اء على م�ت  ال�ب�ت
ن

وف م� ل داعىي لل�ن
اعل  ل ، �يكون ال�ت�ن ىي الم�نرن لة �ن ى أو العرن �ن ادرون الم��ت�ش �يد19. ع�ندما �يعن الكو�ن

ل  ىي الم�نرن اء �ن �يد19ال�ب�ت  �بالكو�ن
ن

اص المصا�ب�ي� �ن ب على الأ�ش معهم آم�نًا! �ي�ب
وار  ب عدم ال�ماح للرن اء الأعراض. �ي�ب �ت�ن ل �بعد ا�ن  على الأ�ت

ن
لمدة أ��بوع�ي�

�ترة )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(.   ��تى �نها�ية هذه ال�ن
ن

 لم أعا�نىي م�
ن

�يروس الكورو�نا ولك� عل ع�ندما أ�ش�ب�تت اإصا�ب�تىي �ب�ن ماذا أ�ن
هور أي  ول مركرن ال��يطرة على الأمراض أ�نه “اإذا ا��تمر عدم طن أعراض؟ �ي�ت

 �بعد مرور 10 أ�يام م�نذ أن اكن 
ن

ر�ي� �يمك�نك أن �تكون مع الآ�ن أعراض ، �ن
اص المصا�بون  �ن د �ي��تاج الأ�ش �يد19.  �ت ا�بىي لكو�ن �يرو�ىي اإ�ي�ب �ت�بار �ن لد�يك ا�ن

 10 أ�يام 
ن

�ترة أطول م� ل ل�ن ىي الم�نرن اء �ن لى ال�ب�ت �يد19 اإ  الكو�ن
ن

د�يد م� �بمرض �ش
ص اكن  �ن ب على أي �ش هور الأعراض لأول مرة. �ي�ب و��تى 20 �يوًما �بعد طن
ل لمدة 14  ىي الم�نرن اء �ن �يد19 ال�ب�ت ص مصاب �بالكو�ن �ن على ا�تصال و�ش�يق �ب�ش

.)CDC :ص “. )المصدر �ن ر �تعرض له لهذا ال�ش �يوًما �بعد آ�ن

عالم مسؤولىي الإ

اب ل�يدي أو الأعسث الطب ال�ت�ت
ا�أمة  ل�يد�ية ال�ت �يا: “�تلعب الأدو�ية ال�ت�ت ر�ي�ت �ن ىي اإ �ة الأمراض �ن كما �يذكر مركرن ماك�ن
دم على �نطاق  �يا و�ت��ت�ن ر�ي�ت �ن ىي اإ ىي اإدارة الأمراض �ن اب دوًرا مهًما �ن على الأع�ش

ن ال�تصر�ي�ات 
ا: “اك�نت ه�ناك العد�يد م� وا�ع اكأدو�ية �بد�يلة”. و�يذكرون أ�يصنً

ا�أم على  ل�يدي ال�ت دام الطب ال�ت�ت �يا �ول ا��ت�ن ر�ي�ت �ن ىي اإ �بل المؤ��ات �ن ن �ت
م�

ق   الصعب ال�ت��ت
ن

�يد19 أو عالج ال�ناس. م� ال الكو�ن ن ا�ن�ت�ت
ا�ية م� اب للو�ت الأع�ش

 Africa ة ”. �تؤكد ود أدلة مو�ش�ت  الدعاءات �ب��بب عدم و�ب
ن

 العد�يد م�
ن

م�
�بىي   ص�ة أي عالج ع�ش

ن
ق م� ت ال�الىي ، لم �ي�تم ال�ت��ت ىي الو�ت CDC: “�ن
ر�بىي ه”.العن  الكورو�نا أو عال�ب

ن
ا�ية م� دامه للو�ت ل��ت�ن

ىي ال�ج��يرات؟ 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

�يد19  �تمع�نا أن الكو�ن �بر م�ب ال “أر�يد أن أ�ن �ية و�ت ر�ت  رم�ب�يك ال�ش
ن

ل م� ول ر�ب �ي�ت
ا�تل” ىي و�ت �ي�ت ��ت

 عالج 
ن

ول �بعض ال�ناس أ�نه �يمك� ال “�ي�ت  مد�ي�نة روم�ب�يك و�ت
ن

ل م� اب المرة” �ت�دث ر�ب دام الأع�ش مرض الكورو�نا �با��ت�ن

رب  اء �بال�ت ى ال�ناس ال�ب�ت �ش وك �ب�أن “�ي�ن ة �ت�يت أ�ت  م�نط�ت
ن

ر م� ل أ�ن ال ر�ب و�ت
. ل أ�د �ير�يد أن 

ن
�يد19 أو أول�أك المصا�ب�ي�  الكو�ن

ن
وا م� ن �تعا�ن

راد الذ�ي�  الأ�ن
ن

م�
ر�ي�بًا م�نهم” �يكون �ت

�يف ، ع�ندما �تصاب  �يد19 م�ن �ية “الكو�ن ر�ت  روم�ب�يك ال�ش
ن

ل م� �تم ر�ب و�ن
ى  اف و�ت�ب�تعد ع�نها ، وهذا هو ال�ال مع مرصن عى على الطر�يق �ت�ن �ن �ب�أ

وا أم ل لأن الداك�ترة و�دهم  د �تعا�ن ة ما اإذا اك�نوا �ت الكورو�نا ، ل �يمك�نك معر�ن
 مرض الكورو�نا” 

ن
همون أك�شر ع� �ي�ن

 CRN’s Good News مع�تها اإذاعة عل ال�تىي �ب  ردود ال�ن
ن

 16 �الة م�
ن

 �ب�ي�
ن

م�
�ت�به �بها  اوف �ول وصم �الت COVID-19 الم�ش Radio، اكن �شلث الم�ن

ر�ال،  ات )%31( اك�نت أ��ألة �ول الإ ن �شلث ع�ناصر ال�تعل�ي�ت
رب م� ا�ب�ية. ما �ي�ت �ي�ب والإ

ود   عدم و�ب
ن

ط ع� �ت . أ�بلغ %6 �ن ىي �ي�ت دون أن COVID-19 ��ت وذكر %15 أ�نهم �يع�ت�ت
.COVID-19 ا�بة لـ COVID-19، ��يث ذكر %6 أ�نهم ��أموا �تدا�ب�ير ال��ت�ب

 مركرن ال��يطرة على الأمراض ه�نا.
ن

لة ع� �يدة �ول العرن �يد�يو الم�ن اطع ال�ن اهد �بعض م�ت • �ش
ل�يدي، ه�نا. �يا �ول الطب ال�ت�ت ر�ي�ت ىي أ�ن �ة الأمراض �ن • ا�نظر �ب�يان مركرن ماك�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
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

العالج/الطب
ف  �ن ر الرا�ة و�ت�ن د �تو�ن ل�ية �ت ل�يد�ية أو الم�نرن ر�ب�ية أو ال�ت�ت ات العن  أن �بعض العال�ب

ن
ىي ��ي� �ن

د �ال�يًا أدو�ية �ش�بت أ�نها �تم�نع أو �تعالحج المرض  ة ، ل �تو�ب �ي�ن �ن  أعراض الكورو�نا ال�ن
ن

م�
�يد19، �ي�تم  ود عالج �ال�يًا لكو�ن )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(. �نظًرا لعدم و�ب

ى/الع�يادة �ب�ناًء على الأعراض ال�تىي  �ن لى الم��ت�ش الهم اإ ن �ي�تم اإد�ن
ى الذ�ي� عالج المرصن

ال الرعا�ية  ىي م�ب �يات/الع�يادات ، �يع�ت�نىي العاملون �ن �ن ىي الم��ت�ش �تظهر عل�يهم. �ن
اع  �يروس الكورو�نا م�شل مرض ال�كري وار�ت�ن رى المر�ت�بطة �ب�ن الص��ية �بالأمراض الأ�ن

رى ، �تُم�نح  الل رعا�ية هذه الأمراض الأ�ن  �ن
ن

ط الدم والل�تهاب الر�أوي والمالر�يا. م� عن صن
 

ن
 �يعا�نون م�

ن
ى الذ�ي� ع المرصن  وصن

ن
�ه. �يمك� �يروس �ن�ن �م لم�ار�بة ال�ن رصة لل�ب ال�ن

 .
ن

�ي� ك��ب �م �بالأ �يادة اإمداد ال�ب ن لرن
�ي� ك��ب ة �توص�يل الأ هرن س على أ�ب ىي ال�ت�ن�ن صعو�بات �ن

اء  ن �تل�ت
س م� ا�ية ، ��يث ل �ي��تط�يع المر�يض ال�ت�ن�ن د�يدة للعن ىي �بعض ال�الت ال�ش �ن

س ��تى  لة على ال�ت�ن�ن . �ت�اعد هذه الآ س الص�ناعىي هاز ال�ت�ن�ن دام �ب  ا��ت�ن
ن

�ه ، �يمك� �ن�ن
ىي  ن �ن

�يد19 �ب�تدر�يب العامل�ي� �آت كو�ن امت م�ن�ش اومة العدوى �ت  م�ت
ن

�م م�  ال�ب
ن

ذوي �ي�تمك� �تماعىي وال�تعن �ىي وال�ب دمون الدعم الط�بىي وال�ن�ن  �ي�ت
ن

ال الرعا�ية الص��ية الذ�ي� م�ب
�ية والأدو�ية ال�تىي   المال�بس الوا�ت

ن
ا �بال�د الأد�نى م� ة أ�يصنً هرن ق م�ب للمر�يض. هذه المرا�ن

ىي �بعض ال�الت ، ل  �يروس. �ن �ة ال�ن �مه لماك�ن  اإعطاؤها للمر�يض لدعم �ب
ن

�يمك�
 

ن
�يد19 لم�نعهم م� ق الكو�ن ىي مرا�ن ن �ن

�ير المدر�ب�ي� دمىي الرعا�ية عن وار وم�ت �يُ�مح للرن
 

ن
م�يع المعلومات م� �تىي �ب ال الرعا�ية الص��ية. �ت�أ ىي م�ب ن �ن

صا�بة أو اإصا�بة العامل�ي� الإ
�أن الكورو�نا. �نوب ال�ودان �ب�ش ىي �ب �يا��ية �ن �يل ال�ت عن راءات ال�ت�ش اإ�ب

عالم مسؤولىي الإ

عادة العدوى اإ
ت ال�الىي ، لد�ي�نا  ىي الو�ت ار�ير مركرن ال��يطرة على الأمراض: “�ن �ت�ت

�يد19.  �يروس الم��بب لكو�ن معلومات م�دودة �ول عودة العدوى �بال�ن
دم  �يد. ��ن�ت ة المرن اط لمعر�ن د�يد ، و�تعمل CDC �ب�ن�ش �يروس �ب هذا �ن

د  ا: “ل �تو�ب رها “. )المصدر: CDC(. و�يذكرون أ�يصنً ور �تو�ن ىي ال�ت�د�ي�شات �ن �يد19 �ن رى �بالكو�ن ص مرة أ�ن �ن  اإصا�بة �ش
ن

ار�ير مؤكدة ��تى الآن ع� �ت�ت
ال ه�ناك �ب�ث  صا�بة الأول�ية. ومع ذلك ، ل �يرن  الإ

ن
هر م� ون 3 أ�ش صن عن

لى أن: “مدة  ىي �ب�يان اإعالمىي اإ لصوا �ن ىي “)المصدر: CDC(. و�ن ا�ن اإصن
 10 

ن
�يد ع� �يد19 ل �ترن  �بالكو�ن

ن
اص المصا�ب�ي� �ن العدوى لدى معظم الأ�ش

 
ن

اص الذ�ي� �ن ىي الأ�ش  20 �يوًما �ن
ن

�يد ع� أ�يام �بعد �بدء الأعراض ول �ترن
ص الم�ناعة  ن �ن�ت

 �يعا�نون م�
ن

د�يد أو أول�أك الذ�ي�  مرض �ش
ن

�يعا�نون م�
.)CDC :د�يد” )المصدر ال�ش

ىي و�ط ال��توا�أ�ية؟ 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

ص  �ن  اإعادة اإصا�بة ال�ش
ن

ود�يلىي “هل �يمك� �يم �ب�ت ري �ي�ت  أ�ن
ن

ل مواط� رى؟”و�ي�ت��أ �يد19 مرة أ�ن المصاب �بالكو�ن

د دواء لمرض  و�با “لماذا ل �يو�ب  �بدار ال�الم �ب�ب
ن

 �ي�ك�
ن

ل مواط� الكورو�نا؟”�ي�ت��أ

�يد19  ولوا ، اإن الكو�ن  العمر 23 عام “�ي�ق لل�ناس أن �ي�ت
ن

ول أ�ن�شىي �ت�بلغ م� ط”و�ت�ت �ت ن �ن
�تل ك�بار ال��  أن �ي�ت

ن
�يمك�

 Boda - و�با ىي �ب راكء �ن �بل ال�ش ن �ت
معها م� عل ال�تىي �تم �ب  ردود ال�ن

ن
 71 �الة م�

ن
 �ب�ي�

ن
م�

Boda Talk Talk و Advance Youth Radio و Sama FM، اكن معظمهم )44%( 
اه�يم  ه، و %14 على الم�ن �نعة الو�ب هة �ت�د�يات الم�ت�شال لمعا�ي�ير WATSAN وأ�ت ىي موا�ب �ن
ذاء،  ص العن ىي الم�اعدة آل�يات ال�ت�ل�يم، و %10 على �ن�ت �ي�يًرا �ن اط�أة، وطلب %14 �تعن ال�ن

 على عملهم.
ن

�ن�ا�ن�ي�ي� راكء الإ كر ال�ش  و %3 �ش
ن

ة �بالأم� ا�يا الم�تعل�ت صن و %11 على ال�ت

ل�ية أد�ناه: �يد�يو ال�تعل�يم�ية لم�نظمة الص�ة العالم�ية �ول الرعا�ية الم�نرن اطع ال�ن اهد م�ت �ش
�يد19 عل اإذا اكن لد�يك الكو�ن • ماذا �ت�ن

�يد19 راد الأ�رة المصاب �بـ الكو�ن • رعا�ية أ�د أ�ن

mailto:mgubay%40internews.org?subject=
mailto:atusiime%40internews.org?subject=
https://www.who.int/docs/default-source/documents/social-determinants-of-health/covid19-advice-older-adults-qandas-cleared.pdf?sfvrsn=2e17964b_6
https://drive.google.com/drive/folders/1L-xlTsmfbF6zUkgQKtd-_OHQYDeqUWgL
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0814-updated-isolation-guidance.html
https://we.tl/t-LMLR497ijI
https://we.tl/t-LMLR497ijI
https://we.tl/t-SDSfyHyF0e
https://we.tl/t-SDSfyHyF0e
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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

عالم �ت�د�ي�ثات لمرض الكورو�نا ع�جر و�ا�أل الإ

�ب�شت Advance Youth Radio العد�يد 
�يروس الكورو�نا،   �برامحج ال�تصال �ول �ن

ن
م�

ف  ىي ذلك �بر�نامحج ال�تصال الذي ك�ش �بما �ن
ا�أعة  ون ز�يف الأ�اط�ير ال�ش �ي�ن �يه المصن �ن

�يد19 �يوم الأر�بعاء 9  ىي الكو�ن �ش ة �ب�ت�ن الم�تعل�ت
��ب�تم�بر )ا�نظر ه�نا(. اك�نت اإ�دى الأ�اط�ير 

 على 
ن

ادر�ي� �ير �ت ا�أعة هىي أن ال�ود عن ال�ش
�يروس الكورو�نا. صا�بة �ب�ن الإ

ع م��توى  �يف: “عل�ي�نا ر�ن ال المصن كما �ت
�باب”. الوعىي ك�ش

 
ن

�ت�د�شت �ما اإف اإم مع وزارة الص�ة ع�
 

ن
ىي الأماك� أهم�ية ار�تداء الكمامات �ن

طورة اإ�ناكر  ت ��بب �ن �ش د�مة و�نا�ت المرن
لى ذلك، �ب�شت  ة اإ ا�ن صن �يروس كورو�نا. �بالإ �ن

اطع  رها �بور، م�ت ذاع�ية ، وم�ت الم�طة الإ
 .

ن
�ية �ما�ية ك�بار ال�� �ول ك�ي�ن

�يام �به  ب ال�ت دم �نصا�أح عمل�ية لما �ي�ب و�ت
ل. �تم  ىي الم�نرن ع�ندما �يكون لد�يك مر�يض �ن
ذاعىي  �يف الإ �يها المصن ش �ن رة �نا�ت �بث م�ناطن

ال�ت�د�يات ع�ند ال�تصال �بمركرن ا�تصالت 
�يد19.  الطوارئ لكو�ن

ذاع�ية الأ��بوع�ية لـ “صوت  رة الإ ىي ال�ن�ش �ن
�يد19، �ي�ت�دث  المصال�ة” �ول الكو�ن

و�با.  ىي ك�نا�أس �ب ن �ن
ا�أر�ي� �يف مع الرن المصن

اعد مم�تل�أة ، ولم �يعد  ول: “لك الم�ت �ي�ت
 ل�يس 

ن
ه�ناك ماكن ... معظم المصل�ي�

�نعة”. كما زار مدر�ة الأ�د ،  لد�يهم أ�ت
: “اإ�نهم �يصلون  ن

ال له أ�د المصل�ي� ��يث �ت
�يروس الكورو�نا  ىي �ن �ت�ن لى الله أن �ي�ن دة اإ �ب�ش

لى   العودة اإ
ن

ن ال�ناس م�
��تى �ي�تمك�

رة  ��يا�تهم الط�ب�يع�ية”. كما �ت�ناولت ال�ن�ش
�تح المدارس الآم�نة   �بعد واإعادة �ن

ن
ال�تعلم ع�

 ،
ن

�ي� أ�ش�ناء ذلك الو�باء ، �ت�دث مع ال�نا�ب
 م�نظمة الص�ة 

ن
ارك�نا �نصا�أح عمل�ية م� و�ش

ل�ية.  العالم�ية �ول الرعا�ية الم�نرن

ات  رى زمالء �وارات مع أص�اب الدرا�ب أ�ب
ة �بال�توك �توك و �بودا �بودا  ال�نار�ية المعرو�ن

ر الأمم الم�ت�دة  ىي م�ت ون �ن الم�تمركرن
ر   �اكن الم�ت

ن
ا�بالت مع العد�يد م� م�ت

�ل  ن أ�شاروا عدة أ��ألة �ول أهم�ية عن
الذ�ي�

دام الم�دس ال�راري  ، وا��ت�ن
ن

ال�يد�ي�
�يد19،  ة ال�رارة الكو�ن �ياس در�ب ال�يدوي ل�ت

ىي  �تماعىي �ن �يام �بال�ت�باعد ال�ب  ال�ت
ن

وك�يف �يمك�
ر الأمم الم�ت�دة. د�مة �بم�ت ون �ب�ي�أة مرن صن عن

ىي  عالم �ن مع�ية �تطو�ير و�ا�أل الإ لت �ب ا��ت�ن
ىي  ر�ي�ب اح أ�د �ن �نوب ال�ودان �ب�ن�ب �ب

�يمس  ر �ن�يل�ي�نحج �ب �ي�ن�ي�ن المعهد ال��يدة �ب

 
ن

ار�ير م� ىي عام 2019 و�ت�ت ت �ن ر�ب ال�تىي �ت�ن
ا�نات ال�تىي أ�شرت على  �يصن �أن ال�ن �بور �ب�ش

رت صورة  . ا�ن�ت�ش لىي و�ن�ت ىي ول�ية �ب ال�اكن �ن
اط صورة  ىي عمق الماء لل�ت�ت رك�بة المرا�ل �ن

�تماعىي  م�شال�ية على و�ا�أل ال�تواصل ال�ب
�يات.  وعىي الص��ن

ن
وزادت م�

ىي  ارة �ن ان، ر�أ�يس ال�ت�ب ال ال��يد �ن�يال �ش �ت
ون  ل�يا �ب�با�ن�ت�يو “ع�بر ال�بالعن  دا�ن

ن
ر ال�ناز��ي� م�ت

ىي مد�ي�نة  موعة ال��تماع �ن ىي م�ب �باب �ن وال�ش
كرهم  د�يرهم و�ش ن �ت�ت

�با�ن�ت�يو و ر�بكو�نا ع�
ا�أ�ية  �تمع ل�ب�شهم ر�ا�أل و�ت لراد�يو الم�ب

 
ن

ىي �بر�نامحج  “دعو�نا �ن�ت�دث ع� �يد19 �ن لكو�ن
لك  �ير ��يا�ت�نا �ب�ش د عن �ية” ل�ت �بر�نامحج الما�ش
ا�بىي لأ�نه �ي��توي على �بر�نامحج ��ياة  اإ�ي�ب

�يروس  ن �ن
ا�ية م� �ية ور�ا�أل الو�ت الما�ش

كورو�نا”. 

�يروس كورو�نا على ك�جار  هل �يؤ�ثر �ن
ون  �جاب معرصن ، أم أن السث الس�ن

ا؟ صا�جة �جه أ�يصنً لالإ
م�يع   �ب

ن
اص م� �ن  أن �يصاب الأ�ش

ن
�يمك�

د�يد �يروس كورو�نا ال�ب الأعمار �ب�ن
 

ن
 �يعا�نون م�

ن
اص الذ�ي� �ن  والأ�ش

ن
�ي�بدو أن ك�بار ال��

ا )م�شل الر�بو وال�كري  ودة م��ب�تً �الت ط�ب�ية مو�ب
�يروس  صا�بة �بال�ن ة لالإ لب( أك�شر عرصن وأمراض ال�ت

دة. �ب�ش
 

ن
اص م� �ن �ت�نصح م�نظمة الص�ة العالم�ية الأ�ش

 
ن

�هم م� طوات ل�ما�ية أ�ن�ن اذ �ن م�يع الأعمار �با�ت�ن �ب
 

ن
ة ال�يد�ي� �يروس، على ��ب�يل الم�شال �با�ت�باع �نظا�ن ال�ن

�يدة. ��ية ال�ب ة ال�ت�ن�ن �يدة وال�نظا�ن ال�ب

mailto:mgubay%40internews.org?subject=
mailto:atusiime%40internews.org?subject=
https://www.facebook.com/advance.org/videos/973380043089857/?t=1
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https://soundcloud.com/internewsinsouthsudan/voice-of-reconciliation-984-fm-covid-19-radio-bulletin-south-sudan/s-hSQ96mANveY
https://soundcloud.com/internewsinsouthsudan/voice-of-reconciliation-984-fm-covid-19-radio-bulletin-south-sudan/s-hSQ96mANveY
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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

 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

اي ال�ل�يب والسث

� �جال�يدي �تصا�ن

العالج

ال�ت�جاعد ة اري وعدم ال�ث�ت �ناكرالعمل ال�ت�ج اإ

�يد19 �يع م�تكررة ع�ن الكو�ن مواصن

 العمر 29 عاما 
ن

ع�برت أ�ن�شىي �ت�بلغ م�
 أن 

ن
الت “ل �يمك�  مر�بع 2 �ب�بور و�ت

ن
�ت�ك�

رب  �يد19 لأ�ن�نا �ن�ش �يؤ�شر عل�ي�نا الكو�ن
ال�ل�يب”.

ع�بر أ�دي �اكن �ىي ال�شورة �بمد�ي�نة �بور 
 ”

ن
�نو�ب�ي�ي� ر�نا ك�ب �ن �ة هىي �ن ال “المصا�ن و�ت

اطعة   �بم�ت
ن

�أون ال�ودا�ن�ي�ي� ل الال�ب �يات �ي�ت��أ �ن ىي الم��ت�ش الما�بان “ماذا �ي�دث �ن
مع �الت الكورو�نا؟”

 العمر 22 عاما 
ن

ل أ�ن�شىي �ت�بلغ م� الق ال�بلد اإذا �ت�ت��أ وري “لماذا ل �ي�تم اإعن �ب�ىي �ت
اكن ه�ناك COVID 19؟

ول  و�با و �ي�ت  �ب�ب
ن

ل أ�دي المواط�ن�ي�  الأموال ال�تىي �تم ال�تعهد �بها لوزارة �ي�ت��أ
ن

“أ�ي�
�يد 19؟”  �ة كو�ن الص�ة لماك�ن

 العمر 38 
ن

ر �ي�بلغ م�  أ�ن
ن

ول مواط� و�ي�ت
�يروس  عاما �بمر�بع 2 �بمد�ي�نة �بور “اإن �ن

�بل  ن �ت
�بركة مص�نوعة م� الكورو�نا �ن

” ىي �ي�ت ال�كومة ل�يس مرض ��ت

و�با  وري �ب�ب  �ب�ىي �ت
ن

ول ��يدة �ت�ك� �ت�ت
“�بعض ال�ناس �يلومون وزارة الص�ة 

لون الكورو�نا لك�ب  �نهم كذا�بون ، �ي��تعن �ب�أ
ل”. الأموال ل�يس اإ

و�با ود�يلىي �ب�ب  ع�بر أ�دي �اكن �ىي �ت
ول ال�ناس  العمر 32 ��نة “�ي�ت

ن
 و�ي�بلغ م�

ىي �ا�يا كورو�نا ��تى �ن  اإ�نهم لم �يروا صن
 هذه

ن
لوا ع� ار�بهم ، و�ت�ن  أ��يا�أهم ول أ�ت

�بون اصن راءات لأ�نهم م�ت�م�ون وعن  الإ�ب
ا�ية .“للعن

ود�يلىي “�ن�ت�رك �يم �ب�ت ل �ي�ت ول ر�ب  �ي�ت
ح ، و��تى ى مًعا ، و�ن�تصا�ن  �ب�ر�ية ، و�ن�ب�ت

�ياء مًعا �ب��بب ذلك. ل ارك الأ�ش �نوب �ن�ت�ش ىي �ب �يروس كورو�نا �ن د �ن  �يو�ب
ن �ت�مح

ل�  ال�ودان ، اإذا اكن ه�ناك ، �ن
.“ال�كومة لالأ�واق �بالعمل

و�با �نا�باري “أن كورو�نا م �ب�ب ل �ي�ت  ع�بر ر�ب
ا ط�ب�يع�يا ��تى �يطان ل�يس مرصن رد �ش  م�ب

م ن ر�ت
ام 6666 ع�بارة ع�  هذه الأر�ت

ر�ير .“�ش

 
ن

امس م� د ال�ن ىي الع�ت ل �ن ل ر�ب كما �ي�ت��أ
ل�يا   دا�ن

ن
�يم ال�ناز��ي� �يم �بم�ن عمره �ي�ت

و�با “ك�يف  ر الأمم الم�ت�دة �ب�ب �بم�ت
�تماعىي  اظ على ال�ت�باعد ال�ب �يمك�ن�نا ال��ن

د�م؟” �يم المرن ه�نا �بالم�ن

ىي  ات �ن ل �اكن �ىي ملوال �ش  عمره �بمد�ي�نة �بور �ي�ت��أ
ن

امس م� د ال�ن الع�ت
 

ن
لىي “هل �يمك� و�ن�ت رة ول�ية �ب �اصن

�ب�يل أن  �ن�ب ن �بالرن
� اي ال�ا�ن رب ال�ش ل�ش

صا�بة   الإ
ن

ىي م�نع المرء م� �ي�اعد �ن
�يد19؟” �بالكو�ن

ود لكورو�نا ل و�ب
ارة  ن �ت�ب

 �بل أ�نهاء ع�بارة ع�
13%

ه  دام كمامات الو�ب أ��ت�ن
11%

�ير  �يد19 عن كو�ن
ا�تل/ ل �يع�يش  �ت

�ير  �بالم�ناطق ال�ارة/ عن
�ير  ا�تل ل�ناس ال�ود/ عن �ت

 
ن

ار ال�� ا�تل لصعن �ت
11%

%10�ت�د�يات الوا�ت�ان

�ير  د�يم ه�نالك مطالب �ب�تعن ة �ت�ت ىي طر�ي�ت �ن
دمات  ال�ن

9%

 
ن

 الأ��ألة ع�
ن

�بعض م�
العالمات/ العراض/ 

ال  �ن�ت�ت طرق الإ
9%

راءات  ا �با�ب الرصن
�يد19 الكو�ن

8%

%6أه�تمام الأم�نىي
�يم  ة ال�تع�ت عال�ت

�يد19 �بالكو�ن
5%

�كم  أ�موا أ�ن�ن
�يد19  لأن الكو�ن

ىي �ي�ت ��ت
5%

ىي  ص �ن ذاء�ن�ت العن
العالج 5%

اب ك  �بالأع�ش
اء �ن �يار ل�ش %5�ن

�ص و   ال�ن
ن

 الأ��ألة ع�
ن

�بعض م�
�يد19 - 2% ى الكو�ن العالج لمرصن

�يروس الكورو�نا �بالما�بان.  ن �ن
 الموارد ع�

ن
ع الم�ؤولة ع� اوف أ�نظر ه�نا RCCE TWG وهى المو�ت ا�أعات و الم�ن  ال�ش

ن
�يد م� لمرن

راكء و  د�ير ل�ش كر و ال�ت�ت د�يم ال�ش �ن�ا�ن�ية - %1�ت�ت الم�نظمات الإ

ل   العرن
ن

 الأه�تمامات ع�
ن

�بعض م�
1% -

mailto:mgubay%40internews.org?subject=
mailto:atusiime%40internews.org?subject=
https://reliefweb.int/report/south-sudan/covid-19-maban-rumor-tracking-overview-dated-24th-august-2020
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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

درات رص �ج�ناء �ت �ن

معلومة ع�ن الو�جاء

 BHA ، و�تر�ب �بـ Capital FM و City FM و Eye Media و 
ن

�يد19 الممول م� روع الكو�ن ىي م�ش ن �ن
ر�ي�  آ�ن

ن
راكء اإعالم�ي�ي� �يات مع أر�بعة �ش ا�ت �ن�تر�ن�يوز الآن ا�ت�ن عت اإ و�ت

ذ ال�بعض الأراء و�برامحج ال�تصال  �يد19 و�برامحج ا�ن  الكو�ن
ن

 م�
ن

�ي� ص�ية لل�نا�ب �ن هادات ال�ش ذاع�ية وال�ش رات الإ �ن�تاج ال�ن�ش ىي اإ راكء �ن م�يع ال�ش �تمع �بدأ �ب )TRC(  راد�يو الم�ب
ر  ات ال�نار�ية ل�ن�ش ار�يع الدرا�ب ر�يق م�ش مل الر�نك و ملوط ��يث �ي�بدأ ال�ن ر�ي�بًا ل�ي�ش روع �ت ا �تو��يع الم�ش دمة العامة. ��ي�تم أ�يصنً ات واإعال�نات ال�ن �ش ذاع�ية والم�نا�ت اطع الإ والم�ت

و�با. �يروس الكورو�نا م�شل �ب ن �ن
المعلومات ع�

ات وال�تصورات العامة �ول   ر�يكة لـ BHA �بال�تعل�ي�ت اركت الم�طات ال�ش دم ، SAMA FM ، �ش �باب الم�ت�ت راد�يو أ�ن�ي�ة ، راد�يو اإ�يما�نو�يل ، صوت المصال�ة ، راد�يو ال�ش
�بكة  ا�نق  أف أم و �نا�يل أف أم، وهىي اإذاعة �ش ام �ب �ن�ا�ن�ية )HIS( �ب دمات المعلومات الإ �تها صوت المصال�ة مع �ن ذاع�ية ال�تىي أ�ن�ت�ب اركة المواد الإ �يد19 �تمت م�ش الكو�ن

ىي ول�ية الو�دة وأعالىي ال�ن�يل. ىي ملاكل لل�بث �ن �تمع�ية �ن اركة الم�ب الم�ش
. طري والعالمىي ل�يمىي وال�ت �ت ة على الم��توى الإ �تل�ن �تماعات RCCE الم�ن ر ا�ب راكء RCCE و�ي�صن ا ال�تعاون مع �ش ر�يق أ�يصنً �يواصل ال�ن

�يد�يو م�ن المركرن الدولىي  �تدر�يب �جال�ن
: �ن

�ي�ي للص��ن
 ،)ICFJ( 

ن
�ي�ي�  أطلق المركرن الدولىي للص��ن

 Facebook Journalism راكة مع �بال�ش
Video Storytellers- بر�نامحج� ،Project

 ال�بر�نامحج دورة �تدر�ي�ب�ية ذا�ت�ية 
ن

م� Africa. �ي�تصن
ىي 21  �يه مد�تها ��تة أ�ا�ب�يع �ت�بدأ �ن ال�تو�ب

 
ن

ارك�ي� وم الدورة �باإعداد الم�ش ��ب�تم�بر. و��ت�ت
لى �تصو�ير  ة اإ ا�ن صن صة �بالإ اكر ال�ت اف أ�ن لك�ت�ش

ودة و�نصها و�ت�ر�يرها  �يد�يو عال�ية ال�ب اطع �ن م�ت
دام الها�تف  و�ت�م�يلها و�توز�يعها �با��ت�ن

 
ن

صص الذ�ي� دم رواة ال�ت د �ي�ت�ت الم�مول. �ت
ىي  اركة �ن اح للم�ش أكملوا الدورة ال�تدر�ي�ب�ية �ب�ن�ب

وا�أرن �ت�بلغ  س على �ب ادي وال�ت�نا�ن ر�ش �بر�نامحج اإ
�يد ه�نا. اهد المرن . �ش 1500 دولر أمر�يكىي

�نوب  �نسا�ن�ية �ج�ج ؤون الإ �يد19 لمك�تب الأمم الم�ت�دة ل�ت�نس�يق السث �ن معلومات ع�ن الكو�ن
�ي رن وحدة �ت�ن

السودان 
 PHEOC وواكلت 

ن
�نوب ال�ودان ، م� م�يع و�شا�أق COVID-19 ذات الصلة ل�ب م�يع �ب  )UNOCHA( �ب�ت�ب

 
ن

�يدة الص�يا�نة. �يمك� لدات google drive �ب ىي م�ب اركها وزارة الص�ة �ن الأمم الم�ت�دة والو�شا�أق ال�تىي �ت�ش
�ية. ا�نظر على ��ب�يل  ا�ن صن ات الإ �ي�ت ار�يرك وال�ت��ت �يدة ل�ت�ت  أن �تكون م�ن

ن
لى هذه المعلومات ه�نا و�يمك� الوصول اإ

الم�شال:

 PHEOC - COVID-19 و�ثا�أق
�يف(  �يل المو�دة لـ COVID-19 )أر�ش عن راءات ال�ت�ش • اإ�ب

�يف(  �نوب ال�ودان )أر�ش ىي �ب • �ت�د�ي�شات PHECO ال�يوم�ية على COVID-19 �ن
COVID-19 نوب ال�ودان� ىي �ب • ا�تصالت NTF �ن

�يه الوط�ن�ية  �نة ال�توحج هات ال�تصال - ل�ج ا�أمة حج �ت
 ]COVID-19[ يه الوط�ن�ية� �نة ال�تو�ب هات ال�تصال - ل�ب ا�أمة �ب • �ت

]COVID-19[ أن ال�وادث� طة العمل �ب�ش هات ال�تصال - �ن ا�أمة �ب • �ت
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