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ماذا يقولون: وصمة ورفض اجتماعي

Rooted in يهدف مشروع
Trust   في السودان إلى

معالجة المعلومات المضللة
عن فيروس كوفيد-19 من

خالل جمع وتحليل الشائعات
الموجودة على وسائل

التواصل االجتماعي السودانية
وعبر مجموعات استماع

ميدانية. تستند هذه النشرة
الخامسة إلى تحليل 637

مشاركة تم جمعها باللغة
العربية في الفترة ما بين 2
ديسمبر -17 ديسمبر 2020،

Twitterو Facebook من
وWhatsApp وInstagram وعبر
نقاشات وحوارات ميدانية مع
بعض المجتمعات المحلية في

والية الخرطوم.

قلبت جائحة كورونا الكثير من المفاهيم والمعادالت في قطاع
اإلعالم وأحدثت تغيرات نوعية في أساليب التغطية الصحفية

للمواضيع والقضايا الصحية، مع االهتمام بكل متطلبات تجويد
 التركيز على الجانب

ً
 بات من المهم أيضا

ً
المنتج الصحفي مهنيا

اإلنساني المتعلق بظروف العاملين في المجال الصحي والمرضي
والمتعافين من كورونا وتسليط الضوء علي جهود الكوادر الصحية

في مجابهة خطر العدوي وتقديمهم كمحاربين في الجبهة
األمامية مدافعين عن حياة الماليين من الناس في كل أنحاء

المعمورة والمشاعر التي تعتري من فقدوا ذويهم أو من تعافوا
من المرض، والحالة النفسية التي يعيشها الناس جرَّاء الخوف من

الجائحة والخسائر المادية  الهائلة  والتداعيات النفسية
واالجتماعية لجائحة كورونا.

تغطية إنسانية
تناول تداعيات الجائحة من جانب إنساني وبث
الروح التفاؤلية والنظرة اإليجابية للحياة في

مواجهة الخوف والقلق والتوتر يعطي التغطية
الصحفية قيمة مهنية وإنسانية كبيرة ومهمة.

 للمزيد عن الجانب اإلنساني في التغطية الصحفية
ألحداث الكوارث واألوبئة والحروب أنظر: 

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/
862

كتب أحد السودانيين في وسائل التواصل االجتماعي ما يلي: 

انا والدي اتوفى وكان اشتباه كرونا في الموجه األولى، فلما اتوفى
 معظم الناس قاطعونا حتى بعض االهل قاطعونا حتى تلفون مااتصلو

وعندنا جيرانا رحلو من بيتهم عدييييل"
 

حتى بعد فقدان األب أو األم بسبب مرض كورونا على األسرة
االستعداد لمعركة طويلة مع وصمة اإلصابة، اإلصابة بمرض كورونا 

 والعمل في مواجهة الوصمة التي تالحق المصاب بالمرض
ً
ليس عيبا

 وأسرته مهمة وضرورية، وذلك بتوفير المعلومات الصحيحة ومحاربة
األخبار الكاذبة والمضللة.
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جهات يمكن التواصل
معها

النزير البراق, السكرتير الصحفي
لرئيس مجلس الوزاء

b.elwarag@cabinet.gov.sd

معاوية العمدة, مدير مكتب  وزير
الثقافة اإلعالم والناطق الرسمي

بإسم الحكومة االنتقالية 
Malakal20@gmail.com

البروفيسور منتصر الطيب, 
 مديرمعهد األمراض المتوطنة،

جامعة الخرطوم
0912576418

الحقيقة: يمكن أن تتعافى من المرض الذي
ًيسببه فيروس كورونا (كوفيد-19). فاإلصابة

بفيروس كورونا الجديد ال تعني أنك ستظل حامال
للفيروس إلى األبد.

 لمنظمة الصحة العالمية، فإن الوصم يمكن
ً
وفقا

 على أنه إشارة على العار أو الخزي أو
ً
أن ُيعرّف أيضا

الرفض، مما يؤدي إلى التمييز واإلقصاء من
المشاركة في عدد من المجاالت المختلفة في

المجتمع. ويمكن للوصم االجتماعي والتمييز
 على كرامة الناس

ً
المصاحب له أن يؤثرا أيضا

وثقتهم بأنفسهم.

يمكننا معالجة وصمة العار بتصحيح المعلومات
المضللة وغير الدقيقة حول الفيروس والتي يمكن

أن تسبب المزيد من الضرر لألفراد المصابين
وألسرهم داخل مجتمعنا وتقع على عاتقنا

مسؤولية فردية وجماعية لحماية األفراد
المستضعفين في المجتمع، وكصحفيين يمكننا

خلق تأثير إيجابي من خالل نشر المعلومات
الصحيحة وتصحيح المعلومات الكاذبة ومواجهة

التمييز في مجتمعنا. االعمال الباعثة على
الكراهية والتعصب ليس لها مكان داخل

مجتمعاتنا.

للمزيد عن الوصمة االجتماعية أنظر:
الوصم اإلجتماعي: ما الذي تحتاج معرفته

موارد ومصادر مفيدة للصحفيين
https://misbar.com/about-us

إضاءة
ماذا يقولون: "لن نصدق ما يعلن عن أخبار الكورونا في اإلعالم السوداني.. النو لو في كورونا مفروض

يجيب لينا صور عن اصابات والوفيات"

في رفض وإنكار وجود كورونا في األحياء الطرفية من خالل عمل شركاء إنتر نيوز في تلك األحياء
استشهدت بعض المجموعات بالتغطية اإلعالمية ألحداث وتداعيات كورونا ويطرح هذا الموقف جملة
من األسئلة الشائكة حول طرق وأساليب التغطية الصحفية ومراجعة ترتيب األولويات لدي صانع القرار

في المؤسسات اإلعالمية. تؤثر اإلجراءات الوقائية، مثل عمليات اإلغالق التي تفرضها الحكومات،
بشكل مباشر على سبل كسب العيش لألسر ذات الدخل المحدود.
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ماذا يقولون ..كورونا ال تصيب الفقراء

 نسعي لعمل إعالمي وصحفي متكامل يستند علي 
ً
نرحب بالتعليقات واالستفسارات والمقترحات، معا

 المهنية والمصداقية في تغطية جائحة الكورونا. يرجى االتصال باألستاذ حسن أحمد بركية، مسئول
hberkia@internews.org :االعالم للمشروع الخاص بمكافحة الشائعات الخاصة بالكورونا بالسودان

يوميات كورونا #يوميات كورونا 55# ديسمبرديسمبر    20202020

نحن ذاتنا بنخاف من ناس الخرطوم جوة هم العندهم كورونا. نحن لو ماشين الخرطوم"
" جوه بنلبس كمامات

في جولة لشركاء إنترنيوز في السودان في بعض األحياء الطرفية لمدينة الخرطوم تم 
التعرف على جملة من الشائعات التي تنتشر وسط تلك المجتمعات التي تعاني التهميش
والفقر، كثير من تلك الشائعات ترسخ لفكرة عدم وجود المرض في المجتمعات الطرفية
والفقيرة وأن جائحة كورونا موجودة فقط في وسط الخرطوم وفي األحياء الراقية، ومن
خالل الجولة واإلفادات التي قيلت على لسان سكان تلك األحياء الفقيرة والطرفية تبدو

فكرة عدم وجود كورونا في األحياء الفقيرة متجذرة لدي قطاعات كبيرة.

ًالحقيقة: كورونا ال تفرق بين األغنياء والفقراء والتفرق بين األعراق واألجناس يمكن أن
تصيب كل الناس ولكن المجتمعات التي تعاني من الهشاشة والتهميش هي األكثر تضررا

من كورونا وتداعياتها االقتصادية وتؤثر التدابير واإلجراءات االحترازية مثل االغالق العام
بشكل مباشر على تلك المجتمعات الهشة المتأثرة بالصراعات وتلقي عليها بأعباء ثقيلة. 

ثة لتأثير التقديرات المحدَّ
جائحة كورونا على الفقر

في العالم

محددات تغطية الفضائيات
اإلخبارية لجائحة كورونا

في عصر الرقمنة
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