
 نتائج تقييم النظام البيئي للمعلومات للترجمة

اخللفية

األهداف / األهداف

تعرقل تدفق المعلومات في جنوب السودان بسبب القيود 
اللوجستية والفنية والمالية الهائلة، والتي تفاقمت على مر السنين 

بسبب الصراع والعنف في جميع أنحاء البالد. أدت الحرب 
األهلية عام 2013 إلى مزيد من التفتت االقتصادي، مما أثر سلًبا 

على نمو وسائل اإلعالم وتطورها. قبل اندالع النزاع في عام 2013 
، احتل جنوب السودان بالفعل مرتبة عالية بين البلدان التي تعاني 

من بيئة قاسية للصحفيين، مما يحد من حرية التعبير وحرية 
الصحافة.

 )IEA( أجرت منظمة إنترنيوز تقييًما للنظام البيئي للمعلومات
في جنوب السودان من فبراير إلى سبتمبر 

2022 لفهم احتياجات المعلومات المحلية الفريدة والفجوات 
والمصادر وأنماط الوصول إلى المعلومات واستخدامها. تقدم 

برنامج تقييم النظامي البيئي للمعلومات إطاًرا تحليلًيا اللتقاط 
جميع أبعاد العالقة بين مستهلكي المعلومات والموردين. 

أتاحت لنا كسب رؤى حول هذه الديناميكيات تصميم 
المشاريع التي تقابل األشخاص حيث هم لتقديم المعلومات 

من خالل القنوات أو األنظمة األساسية أو التنسيقات أو 
األشخاص الذين يفضلونهم ويثقون بهم.



يتمتع جنوب السودان ببيئة إعالمية قاسية تقيد 	 
حرية التعبير وحرية الصحافة. تخضع وسائل 

اإلعالم لرقابة شديدة مع تقييد حرية التعبير 
للصحفيين. التخصص المواد اإلخبارية عن 

السياسيين والفصائل العسكرية وزعماء القبائل 
وحكومة جنوب السودان.

ظل الزعماء الدينيون هم قادة الرأي األكثر 	 
صوًتا وثقة ، ال سيما في المناطق الريفية منها 

في المناطق الحضرية في جنوب السودان. لدى 
الزعماء الدينيين وجهات نظر سلبية بشأن لقاح 

كوفيد19- ، ويشيرون إليه على أنه “وحش شرير” 
مما أدى إلى زيادة تردد المستمعين و تراجعت 

عدد األشخاص الذين يرغبون في أخذ اللقاح في 
البالد.

 الوصول إلى محطات الراديو والتلفزيون محدود 	 
في كل من المناطق الريفية والحضرية بسبب 

نقص الطاقة والصعوبات االقتصادية في البالد.

مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في األنشطة 	 
المجتمعية منخفضة للغاية مقارنة 

بالمجموعات األخرى في المجتمع بسبب 
التصورات الثقافية ومعاملة األشخاص ذوي 

اإلعاقة في البيئة الثقافية في جنوب السودان 
تختلف من القبول أو التسامح إلى الكراهية 

أو االشمئزاز ؛ وهكذا ، فإن المواقف العاطفية 
التي يتبناها المجتمع تشمل الخوف والشفقة 

والتعاطف من بين أمور أخرى.

النتائج / النتائج املنهجية والتقنيات
من يونيو إلى يوليو 2022 ، أجرت منظمة إنترنيوز، من 

 Rooted-in Trust خالل برنامج الثقة المتجذرة
RiT 2.0((، تقييًما لنظام البيئي للمعلومات في ثالث 

مقاطعات مختارة في والية أعالي النيل واالستوائية 
الوسطى وشرق االستوائية بين النازحين داخلًيا 

والمجتمعات المضيفة. يعاني كل من النازحين 
داخلًيا والمجتمعات المضيفة من الحرمان إلى حد 

كبير بسبب افتقارهم إلى االتصاالت واعتمادهم على 
مساعدات الدولة وصعوبة الوصول إلى الخدمات 

األساسية بما في ذلك المعلومات الموثوقة حول أي 
موضوع. ركزت الموضوعات التي تمت دراستها على 
استهالك المعلومات والعادات والصحة والتفضيالت 
، فضالً عن المعتقدات حول موثوقية المعلومات من 

مصادر متنوعة. استخدمت إنترنيوز منهجية التقييم 
البيئي المتكامل، وهو نهج تشاركي يتضمن أساليب 

جمع البيانات الكمية والنوعية. تم جمع بيانات التقييم 
البيئي المتكامل من خالل المراجعات المكتبية 

ومناقشات المجموعات المركزة )FGDs( ومقابالت 
المخبرين الرئيسيين )KIIs( ومسح مجتمعي في 

ثالث مقاطعات من الواليات الثالث المختارة. 
تم تطوير أدوات جمع البيانات هذه بواسطة فريق 

إنترنيوز العالمي وتم تصميمها لتالئم السياق المحلي 
والموضوعات وعوامل الوصول بهدف أوسع الكتساب 

فهم عميق لكيفية قيام األشخاص والمجتمعات في 
المناطق الجغرافية المستهدفة المختارة بالعثور، 

المشاركة، القيمة و الثقة في المعلومات في سياقاتها 
المحلية واستكشاف جميع العوامل التي تحكم 

احتياجات المعلومات، والوصول، والمصادر، 
والحركة، واالستيعاب، والتأثير في نظام بيئي.

 مشاركة اإلناث في األنشطة المجتمعية منخفضة 	 
للغاية بسبب العوامل االجتماعية والثقافية حيث 

يتم عدم تشجيع النساء من قبل شركائهن، المشاركة 
بشكل مفرط في األعمال المنزلية، التحيز النوع، 

الدين، والتدخل السياسي.

 مستويات قراء الصحف منخفضة في المناطق 	 
الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية في جنوب 

السودان بسبب انخفاض مستويات معرفة القراءة 
والكتابة بين النازحين داخلًيا والمجتمعات النائية. 

هذه مجموعة من األشخاص تم تهجيرهم من 
منازلهم إما بسبب كارثة طبيعية مثل الفيضانات، 

أو النزاعات، ويؤدي انعدام األمن والنزاعات 
بين المجتمعات المحلية إلى تعطيل متابعة 

المعلومات في المجتمع وبين الفئات الضعيفة 
- أولئك الذين ليس لديهم روابط اجتماعية قوية 

وبالتالي لديهم الوصول المحدود إلى المعلومات 
الموثوقة.

 النقص في المواد الغذائية بسبب المجاعة 	 
والكوارث الطبيعية األخرى هي واحدة من القضايا 

الملحة في المجتمع نتيجة االفتقار إلى الزراعة 
المستدامة.

يحصل المجتمع على معلومات حول الكوفيد19- 	 
من وزارة الصحة وشركاء الصحة.



التوصيات
الفاعلون السياسيون هناك نقص في األساليب التشاركية التي 

تشمل فئات المجتمع في االستجابة 
التي تم تحديدها. على هذا النحو ، فإن 

االتصال بالمخاطر غير مصمم خصيًصا 
 )IDPs( لألشخاص النازحين داخلًيا

والمجتمعات المضيفة وال يستجيب 
إلحتياجاتهم. تشير تقييمات النظام 

البيئي للمعلومات )IEA( في جنوب 
السودان إلى أن استخدام اللغة األم و / أو 

اللغة المفضلة )والصيغة( هو المفتاح 
لبناء الثقة والمشاركة مع المجتمعات. 
األشخاص النازحون داخلًيا واألشخاص 

ذوو اإلعاقة )PwDs( هم أقل عرضة لفهم 
المعلومات الصحية، والشعور بالمشاركة 

واالعتراف في االستجابة اإلنسانية، 
واتخاذ قرارات مستنيرة في نهاية 

المطاف، إذا لم يكن التواصل مصمًما 
وفًقا إلحتياجاتهم، وذو صلة ثقافية، وتم 

توفيره من خالل المفضلة و  قنوات 
موثوقة. يجب أن يولي القطاع اإلنساني 

والقطاعات األخرى اهتماًما كبيًرا لكيفية 
أخذ التنوع الثقافي في االعتبار يمكن أن 
يؤثر على تقديم الخدمات إيجاًبا وسلًبا، 

وكيف يمكن للحكومات المحلية.

اخلالصة

يجب أن تسمح الحكومة بحرية 	 
التعبير. وسائل التواصل االجتماعي 

)الفيسبوك( هي الوسيلة الرائدة يليها 
التلفزيون واإلذاعة. ال ينبغي االستهانة 

بدور الشبكات غير الرسمية في مشاركة 
المعلومات داخل المجتمعات، مثل 

الشبكات غير الرسمية على وسائل 
التواصل االجتماعي.

بدء حوار السالم وأنشطة حل النزاعات 	 
في المجتمع.

تحسين البنى التحتية والطرق في وإلى 	 
المجتمعات النائية لسهولة الوصول 

إلى المعلومات والخدمات في المناطق 
الحضرية.

مقدمو املعلومات )وسائل اإلعالم، املنظمات 
غير احلكومية، احلكومة، القادة الدينيون/

املجتمعيون، واملجتمع املدني( صناع السياسة 
علي القطاع اإلنساني زيادة الخدمات للفئات الضعيفة واألشخاص 	 

ذوي اإلعاقة والحصول على الخدمات الكافية والمعلومات 
الموثوقة في مجتمعاتهم.

 يريد النازحين داخلياً والمجتمعات المحلية المزيد من المحطات 	 
اإلذاعية وزيادة التغطية اإلذاعية أو الترددات التي تصل إلى 

المناطق النائية في المجتمعات.

 يعتبر القادة الدينيون والمجتمعيون وكذلك المشاهير من 	 
الشخصيات المؤثرة، ويجب تضمينهم في استراتيجية نشر 

المحتوى.

 ضروري لتطوير استراتيجية اإلدماج الثقافي لنشر المعلومات 	 
للسكان المستهدفين أو المجتمع المحلي لضمان أن البرامج 

المجتمعية ثقافية ومناسبة لدمج كل الفئات.

 يجب أن تكون شبكة الهاتف المحمول والوصول إلى اإلنترنت 	 
شامالً بين المناطق الحضرية والريفية والنائية حتى تتمكن 
المجتمعات من الوصول إلى المعلومات الموثوقة على قدم 

المساواة.

 التثقيف المجتمعي الذي يهدف إلى تحسين الوعي والمعرفة 	 
وسلوكيات المواقف والوصول إلى المعلومات الصحية وغيرها 

من المعلومات ذات الصلة التي تعالج مشاكل النوع االجتماعي 
والصحة العامة في المجتمعات.

 تحسين األمن الغذائي وسبل عيش األسر الضعيفة ومجتمعاتها	 

تعزيز الزراعة المستدامة.	 


