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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

�طس 2020 20 أعن

�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

2,490
�نوب  حج

السودان 
اء �ن  �الت �ش

1,290
�يات   و�ن
47

د�يدة  �الت �ب
+72

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

�يا 17,928,698 ر�ي�ت �ن اإ
اء �ن  �الت �ش
834,262

�يات   و�ن
687,011

د�يدة  �الت �ب
+1,800,515

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

21,516,760 العالم
اء �ن  �الت �ش
14,568,432

�يات   و�ن
766,663

د�يدة  �الت �ب
+19,706,736

PHEOC وم�ية المصدر: وزارة الص�ة ال�ت

ر�ياك المصدر: �ىي دي �ىي أ�ن

المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية

�جار و�جاء الكورو�نا وطرق ال�تصدي  أحن
�نوب السودان �ج�ج

د والك�نا�أس المصدر:  �تح الم�ا�ب طة ل�ن �نوب ال�ودان �تدرس �ن �كومة �ب
�يا.  ر�ي�ت �بار أ�ن �م أ�ن  الدول�ية �ت

ن
�يون الص�ي� �يرن �تل�ن

�نوب ال�ودان �ب�أن أك�شر  مهور�ية �ب �براء الص�ة العامة �ب�ب ��ب �ن
��توا�أ�ية الو�طى، اإدار�ية  �يها و�باء الكورو�نا هىي ول�ية الإ رة �ن الم�ناطق م�ن�ت�ش

. المصدر: وزارة الص�ة  لىي و�ن�ت ة أ�ب��يىي و ول�ي�تىي أعالىي ال�ن�يل و �ب م�نط�ت
م 24.  ىي �ب�يا�نها ر�ت وم�ية �ن ال�ت

ال المرض أص�بح على  �ن�ا�ن�ية �ب�أن أ�ن�ت�ت راكء الم�نظمات الإ ووصف �بعض �ش
�يروس دون علم ال�لطا  ال ال�ن �ن�ت�ت اوف �ب�أ �تمع وه�نالك م�ن م��توي الم�ب

الص��ية. 
ع�يف لأن ه�ناك ز�يادة  �بل ��يص�بح ال�نظام الص�ىي صن ىي الم��ت�ت ة �ن ا�ن وأصن

 . �آ �يات أ�يصن ىي �الت الو�ن ىي ال�الت �بصورة ك�ب�يرة مما �يع�نىي ز�يادة �ن �ن
ول.  المصدر: م�نظمة �ت

�يام   الع�بادة �بعد �ت
ن

�تح أماك� �نوب ال�ودان �ت�نصح �ب�ن اإ�ت�اد الط�باء �ب�ب
ىي الكورو�نا. المصدر: اإذاعة أي راد�يو  �ش راءت الالزمة لم�نع �ت�ن ا�ب

 
ن

ل %5 م� �يا �ت��ب ر�ي�ت ارة ا�ن ر�ياك �ىي دي �ىي �ب�أن �ت ع أ�ن الت مو�ت �ت
�يروس �ول العالم.   �بال�ن

ن
مالىي المصا�ب�ي� أ�ب

د�يدة لك �يوم  �يل �الت �ب ع اووار والرد ان دات �ي�تم �ت��ب ��ب مو�ت
ارة.  �بال�ت

ك�شر اإصا�ب�تا  �ية الأ ر�ي�ت ا�أمة الدول الأ�ن �يا �ت ر�ي�ت �نوب أ�ن و�تصدرت دولة �ب
ارة  لة �بال�ت  �الت الم��ب

ن
صا�بة %59 م� ت �ن��بة الإ �يروس و�بلعن �بال�ن

ال�مراء. 
ار�ن�تا  �يا الو�طىي ودولة ك�ي�ن�يا �الت أك�شر م�ت ر�ي�ت مهور�ية أ�ن لت �ب هذا، و��ب

راط�ية  و الد�يم�ت مهور�ية الكو�نعن �ندا و�ب �نوب ال�ودان أما �يوعن �بدولة �ب
.Our world in data :ا. المصدر ل أ�يصن لت �الت أ�ت ��ب

ص أي  �ن اء 1,211 �ش �ن �نوب ال�ودان �ش وم�ية �ب�ب ت وزارة الص�ة ال�ت �ن ك�ش
ىي  ر�ي�با م�نذ أعالن أول �الة اصا�بة �بال�بالد �ن لة �ت�ت �نصف العدد الم��ب

�يد 19   كو�ن
ن

 م�
ن

�ي� وم�يةوع�بر ال�نا�ب أ�بر�يل 2020 المصدر: وزارة الص�ة ال�ت
 

ن
 المرض و مازال ال�بعض �يعا�نون م�

ن
اءهم م� �ن عورهم �بعد �ش  �ش

ن
ع�

.NYT :م المصدر� الت ال�ب عف عصن س و صن صعو�بة ال�ت�ن�ن
 الكورو�نا �ي�تم 

ن
 م�

ن
�ي� الت م�نظمة الص�ة العالم�ية �ب�أن ال�نا�ب هذا و�ت

ة و�ي�تم �تم�ي�يرن ال�بعض م�نهم �بوا�طة ال�ر  �ير لع�ت ال�تعامل معهم �بصورة عن
�نهم أص�ب�وا  �تكىي ال�بعض �ب�أ �ت�به �بهم المؤكدة، وأ�ش م�شل ال�الت الم�ش

�يروس.  �تمع لأ�نهم مصا�بون �بال�ن ل الم�ب  دا�ن
ن

م�ن�بوذ�ي�
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�يروس الكورو�نا �ص �ن راء �ن طرق احج
 المعلومات 

ن
�يد م� �ت�به �به “لمرن ص الم�ش �ن  ال�ش

ن
م أو الأ�نف م�  ال�ن

ن
ذ لعاب م� �يد�يو How testing on a person �ي�تم أ�ن اهدة هذا ال�ن �ص �يمك�نك م�ش  طرق ال�ن

ن
ع�

”works-KTN TV
وم   �بعده �ي�ت

ن
�ت�به �به/�بها وم� ص الم�ش �ن  ال�ش

ن
ذ ع�ي�نة م� وم أ�د عمال الص�ة �ب�أ�ن �ي�ت

و�با  ولة �ب�ب ر�نق لالأمراض الم�ن�ت ون �ت �باإر�ال الع�ي�نة اإلى المعمل الك�ب�ير �بمركرن الدك�تور �ب
ف و ال�تعرف على �ب�ت�ل�يل الع�ي�نة.  ال�وا المر�يض �ي�هل الك�ش  أ��تكوا أو �ب

ن
اص الذ�ي� �ن �ص الأ�ش �ن

�تمع.  ل الم�ب �يد 19 دا�ن  �بالكو�ن
ن

عدد المصا�ب�ي�
 

ن
�ي� �ن ا�ية لأ�نه �ي��تاج لموطن �ت�به �بهم ملكف للعن م�يع ال�الت الم�ش ف �ب هذا و �يع�ت�بر ك�ش

هرن  �تًا لمعمل م�ب ا�ن ف أصن م�يع أدوات الك�ش ة و�ب هرن ، �تر��يل أ�ب ن
الص�ة المؤهل�ي�

�طس، المصدر: وزارة الص�ة  هر أعن ر�ير �ش �نوب ال�ودان/ �ت�ت اده ه�نا �ب�ب و�يصعب ا�ي�ب
وم�ية ال�ت

ر  �وصات �ت�نصح م�نظمة الص�ة العالم�ية عامة ال�ناس �بال��ب ود �ن ى �الة عدم و�ب �ن
راء اإ�تصال لعمال الص�ة  رون و عل�يهم اإ�ب اص أ�ن �ن �يروس لالأ�ش ر ال�ن لىي لعدم �ن�ش الم�نرن

روري.  أن دعت الصن
اء �نها�أ�يا دون  �ن رة و�ب�أماك�نهم ال�ش  الكورو�نا �ال�تهم الص��ية م��ت�ت

ن
�ي� معظم مر�يصن

 
ن

اص المصا�ب�ي� �ن م�يع الأ�ش راف ط�ب�يب، �نص�ي�ة ل�ب ة لرعا�ية ص��ية �ت�ت اإ�ش ال�ا�ب
 CDC :ىي المصدر ذ را�ة اك�ن  ال�وا�أل وأ�ن

ن
ب أن �ت�ت�ناول كم�ية ك�ب�يرة م� �ي�ب

عالم مسؤولىي الإ

عالم �بم�نظمة ال�يو�ن��يف �يس و�يلموت مد�ير الإ  �يا�ن
    +211(0)912162888          ywillemot@unicef.org

�يه  وزارة ال�تعل�يم العام و ال�تو�ب
contact@mogei.org

ولة عالم �بم�نظمة �ما�ية الط�ن  - م�ن�ق الإ
ن

ا��ت�ي� و �ت�ي�تو �ب  اك�ن�ت
    +211(0)922844458           Tito.Justin@savethechildren.org

�يد 19 �جول�ية أعالىي ال�ن�يل �جار كو�ن أحن

اف �الت  اعات �باك�ت�ش  العمر 71 ��نة �ب�أن “ه�نالك اإ�ش
ن

ل �ي�بلغ م� ول ر�ب �ي�ت
ىي لأ�ش�بات   دون دل�يل اك�ن

ن
ع �ما�ية المد�ن�ي� ل مو�ت �يروس كورو�نا دا�ن د�يدة ل�ن �ب

الصا�بة”

ال�نا ذه�بوا  ال “أط�ن اطعة الما�بان و�ت ص �ب�أ�دي الأ�واق �بال�بو�نحج �بم�ت �ن �تح  �ت�دث �ش ة �ب��بب الكورو�نا م�تىي ��ي�تم �ن ل�ت  العمل لأن المدارس معن
ن

لل�ب�ث ع�
المدارس؟” 

و�با  ذ الع�ي�نات ل�ب وا�أ�ية وأ�ن �ص ل�ناس �بصورة ع�ش راء �ن �يف أ�يمك�ن�نا اإ�ب و�يصن
�يروس؟  �بال�ن

ن
 عدد المصا�ب�ي�

ن
ف ع� راء ال�ت�ال�يل والك�ش ل�ب

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

 العمر 31 عامًا �بمد�ي�نة ملاكل “هل �باماكن م�نظمة 
ن

ر �ي�بلغ م� ل أ�ن ل ر�ب روج �ي�ت��أ ار و ال�ن  ال�ن�ت�ش
ن

�ية لم�نع الو�باء م� �ص اك�ن ة �ن هرن �ير أ�ب الص�ة العالم�ية �تو�ن
ع أ�وأ.  عل الوصن �ص �ب ة ال�ن هرن �ياب أ�ب  ال��يطرة؟” لأن عن

ن
ع�

�جار المدارس أحن
�تح المدارس  �نوب ال�ودان �ب�ن طال�بت م�نظمة ال�يو�ن�كو و الأمم الم�ت�دة �كومة �ب
�تح المدارس و�يع�نون ك�ش�ير   عدم �ن

ن
دا م�  �ب

ن
رر�ي� ال م�تصن ت، لأن الأط�ن ى أ�رع و�ت �ن

دا  ل ك�ب�يرة �ب �يروس �بالم�نرن  المدارس و �ن��بة أصا�ب�تهم �بال�ن
ن

ىي الم�نازل أك�شر م� �ن
VOA :ار�ن�تا �بالمدارس. المصدر م�ت

ل ل �يذه�بون اإلىي   ط�ن
ن

را�بة مل�يو�نى و م�أ�ت�ي� ال مد�ير ال�تعل�يم �ب�يو�ن�كو �ب�أن �ت هذا و�ت
لو�هم ف  �تح المدارس �تع�نى وعدم �ب �ير �ن �ن �نوب ال�ودان و �ت�أ المدارس ه�نا �ب�ب

ل. المصدر: صوت أمر�ياك ر�يب العا�ب ىي ال�ت صول الدرا��ية �ن ال�ن
لق المدارس  رارعن ى �ت  ال�كومة اإعادة ال�نظر �ن

ن
ولة م� طال�بت م�نظمة �ما�ية الط�ن

 �الت 
ن

لق المدارس زادت م� ة �بعن روصن راءت الم�ن �ب��بب الكورو�نا، لأن �تلك الإ�ب
ىي ال�بالد ��ب رأي الم�نظمة.  ال �ن د الأط�ن الع�نف صن

SCI :المصدر
راءت  دام اإ�ب طال�بت م�نظمة الص�ة العالم�ية و ال�يو�ن��يف �بال�رص على أ��ت�ن

ال.  �يروس �بوا�طة الأط�ن ل ال�ن �تح المدارس لأن �ب�أماكن �ن�ت ال�المة أ�ش�ناء �ن
هومة ��تى  �ير م�ن ال عن �يروس ع�بر الأط�ن �يل ال�ن �ية �ن�ت ة الص�ة العالم�ية �ب�أن ك�ي�ن ا�ن وأصن
�يروس �ب��يطة   �بال�ن

ن
ال المدارس المصا�ب�ي� �ير �ب�أن عدد الأط�ن ر�ير �ت�ش الأن و ه�ناك �ت�ت

دا.  �ب
 �يعملون 

ن
اص الذ�ي� �ن دا و�ط �تالم�يذ المدارس و الأ�ش ع�يل �ب لت عدد صن كما ��ب

ل المدارس.  دا�ن
اعات الدرا��ية. المصدر:  ل ال�ت ىي الكورو�نا دا�ن �ش ر�ير اإلى م�دود�ية �ت�ن ارة ال�ت�ت وأ�ش

م�نظمة الص�ة العالم�ية 
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طاع ال�شا�نى مر�بع 6   �ي�ك�نون �بال�ت
ن

 الذ�ي�
ن

 ك�بار ال��
ن

ا�ن�به �نصح �بعض م�  �ب
ن

وم�
 ��تى �ي�تمك�نوا 

ن
�يام �ب�توز�يع روادي لك�بار ال�� هات ال�ؤولة �ت الوا “على ال�ب و�ت

�يد19”   كو�ن
ن

 طرق �ما�ية ال�ناس م�
ن

مع معلومات ص��ي�ة ع�  �ب
ن

م�

كد اإصا�ب�تك  ى �الة �ت�أ ال “�ن �يد 19 و�ت  الكو�ن
ن

ا�نق ع� ام�ب اب �ب�ب ىي �ت�دث �ش �ت�يات ال�رع �ن م�يع ال�ن ب ل�ب اب لذلك �ي�ب ادر لال�ن�ب �ير �ت �بالكورو�نا ��تص�بح عن
لكة.  ادي �تلك الم�ش اب ل�ت�ن ال�ن�ب

�تح   �بر�بكو�نا أ�نها �تطلب �ب�ن
ن

 العمر 37 عاما �ت�ك�
ن

الت ��يدة �ت�بلغ م� و�ت
ن أ�ب�ناءها الذهاب ل�تعل�يم” 

المدارس ��تى �ي�تمك�

اع ك�جار الس�ن و مرض الكورو�نا أو�ن
ى  ر �ن �أة أ�ن  أي �ن

ن
 �بو�باء الكورو�نا أك�شر م�

ن
رر ك�بار ال�� �ير �ب�تصن  ه�نالك معلومات �ت�ش

ن
اع ك�بار ال��  أوصن

ن
و�با �بدرا�ة ع� رها �ب امت م�نظمة Help age وم�ت �تمع، هذا و�ت الم�ب

دمات  ىي ال�صول ل�ن هون صعو�بة �ن ة �يوا�ب رن ن �نصف الع�ب
ت الدرا�ة �ب�أن أك�شر م� �ن وك�ش

در�تهم  �تا لعدم �ت ا�ن ة أصن رن ه الع�ب  أك�بر ال�ت�د�يات ال�تى �توا�ب
ن

�يد، و�يع�ت�بر م� ص��ية �ب
اعهم الص��ية.  ة �ن��ب�تا لأوصن ال�ركة او العا�ت

ىي الم�ح  اركوا �ن  �ش
ن

 الذ�ي�
ن

ن �نصف ك�بار ال��
��ب �ن�تا�أحج الدرا�ة �ب�أن أك�شر م�

ن م�نازلهم �ب��بب الكورو�نا. 
روج م� ل�يمك�نهم ال�ن

ادر�تهم  ى �الة معن وف �ن عرون �بال�ن  لك �شال�شة �ي�ش
ن

 �ب�ي�
ن

هرت الدرا�ة �ب�أن وا�د م� وأطن
لوس  لون ال�ب صن دا لذلك �ي�ن �يروس ك�ب�يرة �ب ل �تص�بح أ��تمال�ية اصا�ب�تهم ال�ن الم�نرن

ل.  �بالم�نرن
لق  وف أو ال�ت عرون �بال�ن ة لدرا�ة �ي�ش ن �نصف العدد الم��تهد�ن

هذا، ع�بر أك�شر م�
الم��تمر. 

 
ن

ل الأ�ر م�  دا�ن
ن

�هم و الم��ن�ي� راد العا�ألة �ما�ية أ�ن�ن ن أ�ن
ص م� �ن أ�نه م�ؤول�يه لك �ش

�يروس الكورو�نا.  �ن
�أات العمر�ية على م��توي الأ�ر لد�يهم أمراض   ولك ال�ن

ن
 ك�بار ال��

ن
لب، أمراض الرئ و ال�رطان، المصا�بون ه�ناك �بعض م� ط الدم، أمراض ال�ت عن م�نة م�شال ال�كري، صن ر. مرن ص أ�ن �ن  أي �ش

ن
ىي �الة أصا�ب�تهم �بالكورو�نا أك�شر م� هون صعو�بة �ن المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية �ب�تلك الأمراض �يوا�ب

عالم مسؤولىي الإ

 اإ�مول
ن

ال��يد �ب�ي�
ben.small@helpage.org

م الع�ت
�يد 19  ال �بعد أصا�ب�تهم �بالكو�ن ا�أق م�ش�ب�تة �تؤكد �ب�أن ال�ن�اء و الر�ب ل�يس لد�ي�نا ��ت

اب.   لال�ن�ب
ن

ادر�ي� �ير �ت �يص�ب�ون عن
ن ال�تعرف على المرض 

 م�
ن

 ال�با��ش�ي�
ن

ن �ي�تمك�
د�يد و ��تى الأن ل� �يد 19 مرض �ب كو�ن

ن م�نه. 
�ي� �م ال�نا�ب �يروس �ب�ب  مكوث ال�ن

ن
ىي ع� �بصورة اك�ن

ب م�تا�بعة الطرق ال�ما�ية ال�هلة  �يد 19 �ي�ب �ك كو�ن  �ما�ية �ن�ن
ن

 م�
ن

لكىي �ت�تمك�
�تا اله�تمام  ا�ن م أصن ، الأ�نف و ال�ن

ن
د�مة، عدم لمس الع�ي�ن�ي�  المرن

ن
�نب الأماك� ة �بصورة م�ن�تظمة. م�نها �ت�ب ق �بال�نظا�ن دم الم�ند�يل او أ�ن��نى مر�ن �يروس عل�يك أن �ت��ت�ن ر ال�ن ىي عدم �ن�ش لكىي �ت�اهم �ن

ال�يد ع�ند العطس. 
ل  ب أن �تعرن عورك �ب�بعض الأعراض م�شل الك�ة، ال�مى، الصداع �ي�ب ى �الة �ش �ن

 �ال�تك الص��ية. 
ن

ل ��تى �ت�تمك� �ك �بالم�نرن �ن�ن
د�مة.  ن مرن

د �ب�أماك� ل أو �توا�ب  الم�نرن
ن

روج م� ال�بس كمامة اإذا أردت ال�ن
هور �تلك الأعراض المذكورة لك أو  ى �الة طن م 6666 �ن �تصال �بالر�ت م �بالإ �يرا �ت أ�ن
�يد 19.   أعراض الكو�ن

ن
س وا�دة م� ىي ال�ت�ن�ن ل�يك، �يع�ت�بر الصعو�بة �ن رب ال�ناس اإ ا�ت

�جار كورو�نا �جول�ية الوحدة أحن

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
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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

�طس 2020 20 أعن

�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

و�با “�نر�يد أن �نعرف  �يم �ب�ب  عمره �ي�ت
ن

د الرا�بعة م� ى الع�ت ر �ن ل أ�ن ول ر�ب و�ي�ت
ن ال�ناس 

رى، لأن �بعض م� �يروس الكورو�نا و الأمراض الأ�ن  أعراض �ن
ن

رق �ب�ي� ال�ن
�نهم مصا�بون �بالمالر�يا”  �يكون لد�يهم أعراض مما�شلة لأعراض الكورو�نا و�يدعون �ب�أ

 
ن

اهدت �بعض م� د �ش و�با “ل�ت  �ب�ب
ن

ع �ما�ية المد�ن�ي� �يم �بمو�ت ل �ي�ت ول ر�ب �ي�ت
ة ال�رارة أ�ش�ناء  �ياس در�ب هاز �ت دامهم ل�ب ون ا��ت�ن صن �تمع �ير�ن اء الم�ب أعصن

 ”
ن

ولهم �بعض الأماك� د�ن

 
ن

ص ا�تىي م� �ن �ص لك �ش ب �ن  العمر 28 ��نة “�ي�ب
ن

ول ��يدة �ت�بلغ م� ر” و�ت�ت ل الم�ت راض ال�المة ه�نا دا�ن  لأعن
ن

ع �ما�ية المد�ن�ي� ارج مو�ت �ن

�يد المالر�يا و كو�ن
ى   مرصن

ن
اف �بعض م� �يد 19 هم ال�مى، الرهاق، الك�ة ال�ب معظم أعراض كو�ن

دون �ا�ة  �ت لة ال�برد، ال�تهاب ال�لق و ال�بعض م�نهم �ب�ن  اللأم و�نرن
ن

الكورو�نا �يعا�نون م�
م.  ال�ش

ر المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية  لىي أ�ن  اإ
ن

 ��ي�
ن

علما �ب�أن �تلك الأعراض �ي�تطور م�
�ب�ير و�دة المعلومات  م ال�مى، الصداع و ال�برد. المصدر: �ن أما أعراض المالر�يا �يصن

�يد 19  لكو�ن
 أن �ت�تطور �تلك الأعراض 

ن
 �بالمالر�يا ال�اد. وم�نها �يمك�

ن
ال المصا�ب�ي�  الأط�ن

ن
�بعض م�

 . / العص�بىي ىي س، ��تى المالر�يا الدماعن ى ال�ت�ن�ن ر الدم، صعو�بة �ن �ت رى م�شل �ن لأمراض أ�ن
المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية 

�تالف   ه�ناك أ�ن
ن

�تركة ولك�  الأعراض الم�ش
ن

�يد 19 لد�يهم �بعض م� �يد 19 �ب�ي�نما المالر�يا و الكو�ن ل ع�بر ا�ن�شىي ال�بعوض أما الكو�ن ال المرض. م�شال المالر�يا �ي�ن�ت�ت ىي طرق ال�ن�ت�ت �ن
م المر�يض.  ن �ن

ص المر�يض أو ع�بر اللعاب م� �ن ل ع�بر الرزاز ع�ند عطس ال�ش �يد 19 �ي�ن�ت�ت �ب�ير و�دة المعلومات لكو�ن المصدر: �ن

عالم مسؤولىي الإ

العالمات
 

ن
رق �ب�ي�  الأعراض، �شا�ن�يا ه�ناك �ن

ن
ى �بعض م� �تراك �ن �يد19 لد�يهم ا�ش المالر�يا و الكو�ن

�يا  �يد19، م�شال �مى المالر�يا �ت�دث �ت�تدر�ي�ب م��ب�بات �مى المالر�يا و�مى الكو�ن
�يد19.  عكس �مى الكو�ن

اف والرهاق.  �يد19 ال�مى، الك�ة ال�ب ة لكو�ن الأعراض المعرو�ن
، الصداع 

ن
ى ال�لق الإ�هال، ا�مرار الع�ي�ن�ي� اف �ن �ن �يرة م�شل اللأم، �ب الأعراض الصعن

 Nigeria :ل. المصدر �ي�ير لون أصا�بع ال�يد و الأر�ب لدي �تعن ح ال�ب م، ط�ن د �ا�ة ال�ش �ت �ن
 health watch

صصة لعالج  �ير ط�ب�ية م�ن ا�ت رورة أن ل �ت�ت�ناول ع�ت  الصن
ن

�يد وم� المالر�يا ل�ت �بكو�ن
 Nigeria health :يد19 المصدر� عورك �باي أعراض لكو�ن ى �الة �ش المالر�يا �ن

watch
رب مركرن ص�ىي  اصة �بوزارة الص�ة 6666 أو ر�يارة أ�ت م الطوارئ ال�ن �تصال �بر�ت و الإ أر�ب

ب عل�يك الذهاب  راد الأ�رة �يعا�نون �بعض الأعراض �ي�ب أن ك�نت أ�نت أو أ�دى أ�ن
ى  اف و صعو�بة �ن عورك �بالك�ة، ال�مى، الك�ة ال�ب ىي �الة �ش �ص �ن راء ال�ن ل�ب

س.  ال�ت�ن�ن

س�توا�أ�ية الوسطى �جار كورو�نا �جول�ية الإ أحن

Ms Jemila M. Ebrahim، م�ؤول ال�تصال �بم�نظمة الص�ة العالم�ية    
ebrahimj@who.int

كو�ن�ور�ت�يوم المالر�يا
media@malariaconsortium.org

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
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�طس 2020 20 أعن

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

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

ن
 ع�

ن
 رأي املواط�

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

 الص�ة ال�امة م�
ن

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

م� �نسا�ن�ية. �ي�تصن املساعدات االإ

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

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

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

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

درات رص �ج�ناء �ت �ن

معلومة ع�ن الو�جاء
امت   الكورو�نا، �تلك الم�بادرة �ت

ن
ر معلومات ع� ات ال�نار�ية ل�ن�ش ا�تلواك �تو�نق ر�أ�يس م�بادرة الدرا�ب �بول �ت

ا�تلواك  ول ال��يد �ت و�با و �ي�ت ر الأمم الم�ت�دة �ب�ب  �بم�ت
ن

ع �ما�ية المد�ن�ي� ل مو�ت �بها م�نظمة أ�ن�تر�ن�يوز دا�ن
ا�ية لأ�نهم   للعن

ن
 �ع�يد�ي�

ن
ع �ما�ية المد�ن�ي� اف �ب�أن �اكن مو�ت ر وأصن دا ه�نا �بالم�ت طرة �ب �ترة �ن “أ�نه �ن

ر المعلومات الص��ي�ة  دمة �ن�ش د�يم �ن ن ه�نا ل�ت�ت
�يد19 ع�بر م�بادر�ت�نا، �ن��  كو�ن

ن
ون معلومات ع� �ي�تل�ت

روع م�ب�تكرة �بوا�طة م�نظمة  ة ال�نار�ية م�ش ، م�بادرة الدرا�ب ىي هر �يول�يو الماصن  الكورو�نا م�نذ �ش
ن

ع�
و�با. �ي�تم   �ب�ب

ن
ع �ما�ية المد�ن�ي� د�يم معلومات ص��ية ص��يح ل�اكن مو�ت ال�ن�تر�ن�يوز م�نذ 2014 ل�ت�ت

 طرح �بعض الأ��ألة 
ن

دمة �ت�اعد المواط�ن�ي� �بل BHA/USAID والأن ه�ناك �ن ن �ت
روع م� دعم الم�ش

ر.  ل الم�ت �يد19 دا�ن ة �بالكو�ن م�تعل�ت
�يد19، علما �ب�أن الزد�ام ل   الكو�ن

ن
ة لمعلومات ص��ي�ة ع� ىي �ا�ب ة ال��يد �تو�نق �ب�أن ال�ناس �ن ا�ن وأصن

 وهى 
ن

اه المواط� ب �ت�ب ، لد�ي�نا وا�ب �تماعىي كرة ال�ت�باعد الأ�ب �يذ �ن ىي �ت�ن�ن ىي �بعض الأ��يان �ن �ت�اعد �ن
�تماعىي  اظ على ال�ت�باعد ال�ب �يع ال�ناس �بل�بس الكمامة وال��ن �ب ع �ن��بة الوعى و�ت�ش د�يم معلومات ور�ن �ت�ت

�يد19.  لم�ار�بة الكو�ن
و�با،   �ب�ب

ن
 المواط�ن�ي�

ن
 الأ��ألة م�

ن
مع معلومات و �بعض م� ة ال�نار�ية هىي �ب علما �ب�أن مهمة الدرا�ب

رة ع�بر و�ا�أل الإعالم.  لك �ن�ش ى �ش د�يمها �ن هة الم�ؤولة �ب�ت�ت وم ال�ب مع �تلك المعلومات و�ت�ت و�بعد �ب
ة  ة الص��ي�ة لل�بس الكمامة، طر�ي�ت �تماعىي والطر�ي�ت ر أهم�ية ال�ت�باعد الأ�ب ن �ن�ش

��تى الأن �تمك�نوا م�
ص.  �ن ات �رارة لك �ش �ص در�ب  أهم�ية �ن

ن
�ل الأ�يادي، عالمات و أعراض كورو�نا ع� ال�ل�يم لعن

 ptong@internews.org ا�تلواك ع�بر  المعلومات �يمك�نك ال�تواصل مع �بول �ت
ن

�يد م� لمرن

�يدة  ر �بعض الموارد الم�ن امت م�نظمة ال�ن�تر�ن�يوز على الم��توي العالم �ب�ن�ش �ت
ادي،  ر�ش ر هذا الدل�يل الإ ط�ية و�باء الكورو�نا. و�يو�ن ىي �تعن ن �ن

 العامل�ي�
ن

�ي�ي� للص��ن
ر  ة ال�شا�ن�ية” و�يو�ن  “المو�ب

ن
ار�ير ع� ىي اإعداد ال�ت�ت �يدة �ن على ��ب�يل الم�شال، رؤي م�ن

ار�ير �ول  ومون �باإعداد �ت�ت  �ي�ت
ن

 الذ�ي�
ن

�ي�ي� ادات مهمة للص��ن هذا المصدر اإر�ش
 ال�ن�تر�ن�يوز ه�نا. 

ن
�يد م� ارب ال�ر�ير�ية. �يمك�نك الع�شور عاى المرن ال�ت�ب

 
ن

�ي�ي� دم معهد �باو�ن�تر، �ت�نو�ير �يوم�يا لص��ن �ي�ت
�تراك ه�نا.  ىي ال�ش ط�ية الو�باء، �ير�ب ىي �تعن ن �ن

ط�ي� ال�نا�ش

�يدة   المصادر، و�ا�أط م�تعددة الم�ن
ن

ر�ياك �ىي دي �ىي �بعض م� ع أ�ن د �بمو�ت �يو�ب
ا�بلة  ا طلب م�ت ار�يرك، ا�نظر ه�نا. وكما �يمك�نك أ�يصن ىي �ت�ت دامها �ن  ا��ت�ن

ن
ال�تىي �يمك�

ل�يمىي لمراكرن  �ت ن مركرن ال�تعاون الإ
ء م� رن صا�أىي الأمراض المعد�ية، وهو �ب مع أ�ن

�يا  ر�ي�ت رق ا�ن ىي �ش ال��يطرة على الأمراض �ن
africacdcrcceast@africa-union.org

 على الو�باء، �بما 
ن

 العامل�ي�
ن

�ي�ي� دا للص��ن �يدة �ب  الدول�ية على �بعض الموارد الم�ن
ن

�ي�ي� �بكة الص��ن �ت��توي �ش
ىي �بدا�ية ��يا�تهم المه�ن�ية أ�ش�ناء الو�باء، ه�نا. ن �ن

�ي�ي� ىي ذلك �بعض ال�نصا�أح للص��ن �ن
هة المعلومات  دامها لموا�ب  ا��ت�ن

ن
�يدة ال�تىي �يمك� �ت�باس الر�أ�ي��ية” الم�ن ا �بعض “عالمات ال�ت ع أ�يصن را�ب

�يد19، ه�نا.  اط�أة �ول الكو�ن ال�ن
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عالم �يد19 ع�بر م�نظمة اال�ن�تر�ن�يوز لالإ رة ع�ن كو�ن �ن�ش
�نوب السودان دة �ج�ج �يروس كورو�نا المس�ت�ج ط�ية �ن  �ت�ن

�طس 2020 20 أعن

�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

العالج �ت�جه �جهم �ص وم�تا�جعة ال�الت المسش �ن ه �يد19كمامات الوحج أ�ن�جاء ع�ن أ�ن�تهاء كو�ن

�يد19 �يع م�تكررة ع�ن الكو�ن موا�ن

�يم   م�ت
ن

 م�
ن

�أ�ي�  الالأ�ب
ن

ل �بعض م�  �ي�ت��أ
ن

اص الذ�ي� �ن  الأ�ش
ن

ال�بو�نحج �ب�أن “�بعض م�
د عالج  الوا ل�يو�ب اص�ي�بوا �بالكورو�نا �ت

�يد19 هل هذه المعلومة  لكو�ن
ص��ي�ة؟” 

�يم اك�يا �بالما�بان “هل  ىأ �بم�ت
ل لأ�ب �ير �ي�ت��أ �ب�أماكن م�نظمة الص�ة العالم�ية �تو�ن

�ص  ن �ن
 م�

ن
�ص ��تى �ن�تمك� ة ال�ن هرن أ�ب

 
ن

 الأماك�
ن

ن �يا�تون م�
اص الذ�ي� �ن الأ�ش

المو�بو�أة” 

 العمر 37 ��نة 
ن

ل �ي�بلغ م� ول ر�ب �ي�ت
 “أن 

ن
ع �ما�ية المد�ن�ي�ي�  �بمو�ت

ن
�ي�ك�

ر الص�ىي صعب  ل أو ال��ب عمل�ية العرن
ر، ال�ناس �يؤم�نون  ل الم�ت دا دا�ن �ب

ىأ   أي �ش
ن

ال�يد أك�شر م� �بالعادات وال�ت�ت
ر” أ�ن

�يم �يو�ف �با�تالىي  ىأ �بم�ن
وك لأ�ب �ي�ت

اطعة الما�بان “ل�يس لد�ي�نا المال  �بم�ت
راء الكمامات المص�نوعة  ىي ل�ش الاك�ن
م�ل�يا، هل �ب�أماكن م�نظمة الص�ة 

ة؟”  العالم�ية م�اعد�ت�نا �ب�تلك ال�و�ب

 العمر 35 ��نة
ن

ل �ي�بلغ م�  �ت�دث ر�ب
�يروس هل معظم ال�ناس ل�ن  �ب

ن
 ع�

 .الكورو�نا ه�نا �بملاكل

ف د �تو�ت ر �بالما�بان “ل�ت ىأ أ�ن
ل لأ�ب د�يم �ي�ت��أ  �بعض الم�نظمات الص��ية �ب�ت�ت

�يد19، هل �تم  كو�ن
ن

 �مالت �توع�ية ع�
اح او اف ل�ت ك�ت�ش �يروس؟ أم �تم اإ اء ل�ن صن  ال�ت

 ��بب
ن

ل ع�  عالج لمرض أ�نىي أ�ت��أ
؟

ن
د�يم �توع�ية المواط�ن�ي� ف �ت�ت  “�تو�ت

 
ن

 مد�ي�نة ملاكل �ي�بلغ م�
ن

ل م� ول ر�ب �ي�ت
�ص  ة �ن هرن �ياب أ�ب العمر 31 عام “�ب�أن عن

�ية لأن  �ي�ت لكة ��ت الكورو�نا أص�بح م�ش
�يد19” ود الكو�ن هلون و�ب ال�ناس �ي�ب

 العمر 42 عاما 
ن

ول ��يدة �ت�بلغ م� و�ت�ت
ى م�نع  �يم �بملاكل “ه�ناك صعو�بة �ن �ت�ت

�يروس لأن �بعض ال�ناس  ال ال�ن  دون ل�بس أ�ن�ت�ت
ن

� رون مرا��يم الد�ن �ي�صن
الكمامات” 

روع معلومات ع�ن المسش

ال  ى م�ب راكءه �ن �بل م�نظمة الأ�ن�تر�ن�يوز و�ش ن �ت
 �برامحج اإذاعىي م�

ن
�ي� �تد�ش

ى  �يد19 و�ن ة �بكو�ن �بار ص��ية م�تعل�ت ر أ�ن روع ل�ن�ش الإعالم، و�تهدف الم�ش
�نت الأ�ن�تر�ن�يوز �بر�نامحج اإذاعىي �بع�نوان  �طس 2020 د�ش هر أعن  �ش

ن
الرا�بع م�

د  روع �بعد ع�ت ظ ال��ياة، هذا و�تم دعم الم�ش ر المعلومات �ت��ن �ن�ش
 

ن
 م�

ن
ور مم�شل�ي� روع �ب�صن �يذ الم�ش �ية �ت�ن�ن اكر �ول ك�ي�ن �تماع ل�ت�ن أ�ب

ور   ال�صن
ن

م�  صن
ن

�نوب ال�ودان واكن م� �تلف �ب�يو�تات الإعالم �ب�ب م�ن
روع  ة أهداف الم�ش �ش ري، �تم م�نا�ت �بكة الإعالم و �شال�شة م�طات اإذاع�ية ا�ن �ش

ن �ن�تا�أحج �تلك 
روع. وم� ادات و اللوا�أح ال�تىي �ت�تعلق �بالم�ش ر�ش و�بعض الإ

�يد19،  ة �بكو�ن �بار م�تعل�ت ر أ�ن �ن�تاج و�ن�ش راكء الإعالم �باإ وم �ش �تماع ��ي�ت ال�ب
ا.  ��ي�تم ��ياق ال�نص �ب�ناءا ل�بعض ال�ب�يا�نات ال�تىي �تم �ت�ل�يلها م��ب�ت

ارج الإ��ت�يد�يو،  ل و �ن اعات دا�ن لك (أعال�نات، ل�ت ى �ش د�يمها �ن و��ي�تم �ت�ت
�يرا  �براء، دراما و ا�ن ص�ية، أراء ال�ن �ن ارب �ش ل�ات �ت�اور�ية، �ت�ب ات، �ب ا�ش �ن�ت

 (
ن

� ع�بر ال�ن
ات م�ل�ية.  �ية و العر�ب�ية و 9 لعن ل�يرن �ن�ب  الإ

ن
�ت�ي� و��ي�تم �بث لك ال�برامحج �بلعن

ار  طور �ن��ب�تا ل�ن�ت�ش ك�شر �ن ى م�ناطق الأ اص�تا �ن روع �ن طة الم�ش ��ب �ن
 

ن
ع �ما�ية المد�ن�ي�ي� اص�تا موا�ت ررا �ن ك�شر �تصن �تمعات الأ �يد19 والم�ب كو�ن

رة   أصل ع�ش
ن

ال�تى �تع�ت�بر �بؤرة لمرض �ب��بب الزد�ام �بالول�يات 9 م�
�نوب ال�ودان.  ول�يات �ب

و�باي   المعلومات �يمك�نك ال�تواصل مع مد�ير ال�برامحج ما�يلك �ت
ن

�يد م� لمرن
mgubay@internws.org
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