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 دل�ل وموجهات التعامل الصح�ض مع أوضاع الطوارىء الصح�ة
وس ك –رونا و ( جائحة ال�  " ) 19مرض كوف�د  – رونا المستجد و ف�ي

�
 " نموذجا

 إعداد : ف�صل الباقر 

 

 تن��ه : 

�ف  -بصورة خاّصة  –�ستهدف  ،هذا الدل�ل ف  ،ات مهنة الصحافة / مح�ت   ، والصحف�ات  ،من الصحفيني
/ات ف ف  ،العاملني �ف كل الوسائط الصحف�ة / اإلعالم�ة ( المقروءة والمسموعة للمهنة  ،ات/ والممارسني

/ات -بقدر اإلمكان   -والمرئ�ة)، ومع ذلك، راعينا �ف إعدادە أن �كون مف�دا�  ف / ات لغ�ي الصحفيني ف فني   ، المح�ت
 
ً
اإلعالم�ة هم/ ن منّصاتلمجتمع المدىف �ف ناش�/ات ا صحافةمن قطاعات المجتمع المختلفة، و�خاّصة

ف كذلك، و المختلفة،  ف  ات/ " المواطنني ل لهم/ ن  )،ة/ فة المواطن(صحا" ات / الصحفيني
�
هذا  -بح�ث ُ�شك

من المعارف المتعلقة اإلطالع ع� الم��د  ع� -الجميع -، ُ�ساعد وُتحّرض ةنوع�ّ  مادة تثق�ف�ة -الدل�ل 
ألوضاع الطوارىء  ،لصحف�ة�ف التغط�ات ا ،المرجوة واجباتها و  ،مهامها �ف أداء  ،المسؤولةبدورالصحافة 

وس ال�جائحة الصح�ة (   "19مرض كوف�د  -رونا و ف�ي
�
  ).  " نموذجا

 السودان  –جهر  –صحفيون لحقوق اإل�سان 

 

 

 النا�ش : 

 السودان   –جهر  –صحفيون لحقوق اإل�سان 

�طة اإلشارة  والصحف�ة  جميع الحقوق محفوظة @ وُ�سمح بن�ث مواد هذە المطبوعة لألغراض التثق�ف�ة   �ث
 للمصدر 

نجز هذا الدل�ل بالجهد الطو� ال�امل مائة با 
�
 100لمائة ( أ

�
 وتصم�ما

�
 ، % ) اعدادا

�
، ل�ل من جعل  فشكرا

 .
�
 ذلك، ممكنا

 

 رقم اإل�داع : ............................. 

بن�ث هذە النسخة من   -�ف هذە الطبعة  -رونا، ع� قطاع الطباعة، رأينا أن نكت�ف و �سبب تأث�ي جائحة ال�
  هذا الدل�ل ( 

�
 "رقم�ا

�
ون�ا     -، بدون رقم إ�داع، ع� أن تأىت  ) " إل�ك�ت

�
مطبوعة، والىت ستحمل النسخة ال  -الحقا

 لإل� -بطب�عة الحال  -
�
 داع .. وهذا ما لزم التن��ه له . رقما
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 :  إهداء

 
 إ� : 

ض   الصحفىي / ات من األج�ال األج�ال الجد�دة  -زم�التنا وزمالئنا من الصحف�ات والصحفيني
ً
  - و�خاصة

جائحة ال�ورونا  –ن �ض قلب معارك وم�ادين التغط�ات الصحف�ة �ض (( األوضاع الصح�ة الطارئة  وهم/ 
 .(( " 

�
 " نموذجا

 و�� : 

جائحة   –األطباء والطبيبات وال�وادر الصح�ة المساعدة الىت تعمل �ض (( األوضاع الصح�ة الطارئة 
 ")) بمهن�ة واقتدار، وتقّدم التضح�ات 

�
العظ�مة �ض ظروف صعبة، و��مكان�ات  ال�ورونا " نموذجا

 " الج�ش األب�ض" يب�ت  
ّ
د أن

�
 جّبارة، �ض سب�ل مكافحة جائحة ال�ورونا، لتؤك

�
محدودة، وتبذل جهودا

 �ض الخطوط األمام�ة �ض معارك مواجهة ومكافحة األو�ئة والجوائح، ألجل تحقيق سالمة وحما�ة 
�
دوما

 المجتمع . 
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 مقدمة : 

 البحث عن   -وستظل وتب�ت  -الصحافة كانت 
ّ
� مهنة البحث عن الحق�قة، وألن

/ ات لـهذە المهنة، المعرفة،  ض /ات و الممارسني ض ب من العاملني
�
 ذلك، يتطل

ّ
الحق�قة، ل�س عمً� سهً�، فإن

ام الصارم بواجباتها تجاە الحق�قة   ض والجاه��ة، واإلستعداد للمهنة، واإل�مان ال�امل بدورها، واإلل�ت
المعرفة والمعلومات الصح�حة، للمجتمع، ل�سب ثقة الجمور، ولهذا يتوّجب عليهم/ ن  وكشفها و��ش

ور�ة  ،والالزمة  ،امتالك المعارف ال�اف�ة   -من قبل، ومن بعد    - ع    ،وال�ض للق�ام بمهامهم/ ن، وكذلك، التمتُّ
، و�خاصة �ض األوضاع  �ض تناول األخبار، و�ض التغط�ات الصحف�ة للشأن العام) حساس�ة صحف�ة ـ( ب

ام األّول للصحافة.   ض  الصح�ة الطارئة، ل�ون الحق�قة � اإلل�ت

 ذلك  
ّ
ام بال�شف عن الحق�قة، إلن ض /ات اإلل�ت ض واجب تفرضه   -بال شك    -ولطالما يتوجب ع� الصحفيني

  طب�عة المهنة،  
ّ
ل الضمفإن

�
ام الصارم والوا� بالمعاي�ي األخالق�ة لمهنة الصحافة، ُ�شك ض انة الوح�دة اإلل�ت

ام الجمهور، وأن تكون  اف مستعدة لإلقرار  -الصحافة  –ل�سب ثقة و�ح�ت عند وقوعه   -بالخطأ واالع�ت
 ذلك،  لالزمة للق�ام بالتصحيح الالزم،  بكل �احة ووض�ح، وأن تمتلك الصحافة الشجاعة ا   -

ولن يتأىتّ
م الصحفيون/ ات بق�م ومعاي�ي الصحافة المعلومة، مثل ض اهة والمسئول�ة واألمانة   ما لم �ل�ت ض الدقة وال�ض

وفوق كل   -والموضوع�ة واإلتزان واإلستقالل�ة والتناول الوا� للقضا�ا، والمعالجة المسؤولة لألخبار
ها ببساطة، عضد المهنة، وواجبها المقّدس األّول.  –هذا وذاك 

ّ
 البحث عن الحق�قة، ألن

ة، بل، أصبحت لطب�عتها، أ���   ،و�مثلما   للصحافة مخاطرها ال�ث�ي
ّ
ل�ل مهنة تحّد�اتها ومخاطرها، فإن

ها من الم بُعرضة من غ�ي
�
/ ة العمل �ض األوضاع "   هن للمخاطر، و�خاّصة حينما يتطل األمر من الصح�ض

ر الحّ�ة  س لتوف�ي األخبا ن يؤدون واجبهم/ ن المقّد ، وهم/ والظروف " االستثنائّ�ة " الخطرة "
 للجمهور.  

ء هذا الدل�ل، �ض هذە اللحظة التار�خ�ة الطارئة  /ات بمعارف   -بالذات  -��� ض بقصد تزو�د الصحفيني
ور�ة، �ساعدهم/ن �ض التغط�ة الصحف�ة �ض أزمنة ( األوضاع الصح�ة الطارئة  جائحة  –ومعلومات �ض

 " )، وقد آثرنا أن �كون 
�
، لُ�حقق مُ  -هذا الدل�ل  -ال�ورونا " نموذجا

�
ا  وُمبا�ش

�
  - و�أق� الُطرق  -بّسطا

أن �كون هذا الدل�ل  –جهر  –وقد رأينا �ض  الغا�ة المنشودة، والفائدة المرجّوة والُمنتظرة من إعدادە. 
 ).  2020مايو  3بمثابة مساهمتنا �ض االحتفال باليوم العال� لح��ة الصحافة ( 

فهم
�
�ل

ُ
/ات الذين ت ض  سالمة الصحفيني

ّ
( �ض مؤسساتهم/ن الصحف�ة بتغط�ة األحداث الجار�ة  و�ما أن

 " –األوضاع الصح�ة الطارئة  
�
نا �ض (( صحفيون   جائحة ال�ورونا " نموذجا

ّ
) مسألة �ض غا�ة األهم�ة، فإن

جهر )) رأينا، ومن واقع فهمنا لواجباتنا ومسئول�اتنا تجاە حما�ة الصحافة وسالمة   –لحقوق األ�سان 
 الوا 

ّ
، أن ض / ات بهذا الدل�ل  الصحفيني ض جب المهىض واالخال�ت ُ�حّتم علينا المساهمة �ض تزو�د الصحفيني

والموّجهات، مساهمة مّنا �ض تأ��د دور الصحافة �ض خدمة الجمهور، والمجتمع، و�ض ذات الوقت،  
/ات �ض تأد�ة مهامهم / ن �ض هذە الظروف اإلستثنائ�ة، ومن  ض المساعدة �ض توف�ي حما�ة أ��� للصحفيني

ل واحدة من أهم  م
�
مة بمفاه�م ومعاي�ي وق�م حقوق األ�سان، والىت �شك ض نظور حساس�ة مهن�ة مل�ت

/ات  –مرتكزات برنامجنا �ض ( صحفيون لحقوق اإل�سان  ض  إ� ذلك، تزو�د الصحفيني
�
جهر)، ُمضافا
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 ، بمفاتيح موجهات لإلعتناء �سالمتهم/ ن الشخص�ة، وكذلك، منتوجهم/ ن الصح�ض
 حم

ّ
 ا�ة وسالمة وضمان توص�ل الرسالة، لن تتأىت دون المحافظة ع� ُرُسِلها. ب�عتبار أن

 

            ف�صل الباقر

            المنّسق العام

 صحفيون لحقوق األ�سان " جهر "

               2020مايو  3
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 الطوارىء الصح�ة : فهم الس�اق 

 الطوارىء  حالة
ي الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغ�ي عاد�ة تهدد البالد  

ي محدد �ف
هو نظام استثناىئ

ف زوال التهد�د.   وط محددة ولحني ي �ث
عاد�ة �ف  أوجزءا� منها وذلك بتداب�ي مستعجلة وطرق غ�ي

�عات الدول�ة، المتعلقة بهذا الموض�ع، يرد   ي الت�ث
    -�ف

�
ي    -دائما

ورة وأهم�ة تحد�د الحالة �ف نص يؤكد ع� �ف
وط حازمة، للحد من التعسف ال قد تمارسه السلطات العرف�ة أوالتنف�ذ�ة  ذيالمكان والزمان، وُتقّ�د ��ث

و  ع�ة، والخض�ع للمساءلة القانون�ة  أواإلدار�ة، إزاء هذە الحالة، تحت طائلة البطالن وفقدان الم�ث
ف   ع� ح��ات المواطنني

�
والمحاسبة القضائ�ة، ألن حالة الطوارئ حالة استثنائ�ة و�شكل خطرا� جد�ا

 وكرامتهم. 

وعة وردت �ف المادة ( ( ) من اإلعالن العال� لحقوق اإل�سان والىت نصت ع� 29وهذە اإلستثناءات الم�ث
) �خضع  2مجتمع الذى يتاح ف�ه وحدە لشخصيته أن تنمو نموا� حرا� كامً�. ( ) ع� كل فرد واجبات نحو ال1"( 

اف بحقوق الغ�ي   الفرد �ف ممارسة حقوقه وح��اته لتلك القيود الىت ينظمها القانون فقط لضمان االع�ت
امها ولتحقيق المقتض�ات العادلة للنظام العام وللمصلحة العامة واألخالق �ف مجتمع   وح��اته واح�ت

) ال �صح بأى حال من األحوال أن تمارس هذە ممارسة تتناقض مع أغراض األمم المتحدة  3قرا�. ( د�م
 ومبادئها ".) 

. لذلك،   كما أن هذە التداب�ي اإلستثنائ�ة ال �جب أن تق�د حق التعب�ي وحق الحصول ع�ي المعلومات
ي تع��ز وحما�ة حقوق اإل�سان  ينص اإلعالن المتعلق بحق ومسؤول�ة األفراد والجماعات وهيئات المجتمع  

�ف
ف عن حقوق اإل�سان) ع� أنه:  ف بها عالم�ا (والمعروف ب�عالن المدافعني  والح��ات األساس�ة المع�ت

  : ي
ە، �ف اك مع غ�ي  " ل�ل شخص الحق، بمفردە و�االش�ت

(أ) معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق اإل�سان والح��ات األساس�ة، وطلبها، والحصول 
ي ذلك اإلطالع ع� المعلومات المتعلقة بك�ف�ة إعمال هذە  عليه

ا، وتلقيها، واالحتفاظ بها، بما �ف
�ع�ة أو القضائ�ة أو اإلدار�ة المحل�ة؛  ي النظم الت�ث

 الحقوق والح��ات �ف

(ب) ح��ة ��ث اآلراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق اإل�سان والح��ات األساس�ة أو  
ها نقلها إ� اآلخ ��ن أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عل�ه الصكوك المتعلقة بحقوق اإل�سان وغ�ي

 من الصكوك الدول�ة المنطبقة؛  
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 الطوارىء الصح�ة : فهم الس�اق 

عاد�ة،   فق أدب�ات منظمة الصحة العالم�ة، فإّن (( الطوارىء الصح�ة ))، �" أحداث غ�ي و�
خرى، من خالل اإلنتشار الدو� للمرض، 

ُ
ل خطرا� ع� الصحة العامة، �ف الدولة الواحدة، أوللدول األ

�
ُ�شك

عة، مّما �ستوجب اتخاذ إ
ّ
متوق ة، وغ�ي ع أن تنتج عنها أوضاع صح�ة خط�ي

ّ
جراءات صح�ة دول�ة  ومن المتوق

 فور�ة  واستجابة دول�ة منّسقة "... 

اف�ة عال�ة مع أوضاع   ، بمهن�ة واح�ت
�
وعل�ه، يتوّجب علينا �ف الصحافة، فهم الس�اق والتعامل صحفّ�ا

ر 
ّ
، سيؤث ورة    - الطوارىء الصح�ة، ب�عتبار أّن ( إعالن الطوارىء الصح�ة )، إجراء استثناىئ ع� القاعدة   -بال�ف

ع واإلقامة �ف مكان محّدد، وأوقات محددة،  العامة ل والتجمُّ ، المرتبطة بالحق �ف الح��ة الشخص�ة �ف التنقُّ
تعلنها الدولة، و�شمل ذلك، تحد�د مواع�د فتح األما�ن العامة و�غالقها، وذلك، �سبب وق�ع كوارث عاّمة  

، و� ف ا�ني مرض   –رونا  و ال أدىف شك فإّن جائحة ال�مثل األو�ئة أوالحرائق الطب�ع�ة أوالف�ضانات والسيول أوال�ب
ل حالة طوارىء صح�ة.     19كوف�د 

�
 ، ُ�شك
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 ُمصطلحات طبّ�ة مفتاح�ة 

 تع��ف المصطلحات المفتاح�ة :   
 �سم�ة األو�ئة والجوائح : 

ة   تحرص منظمة الصحة العالم�ة، �ف �سميتها لألو�ئة والجوائح، ع� استخدام أسماء وصف�ة تكون قص�ي
وسهلة اللفظ، وذلك لفهمها أن التسم�ة قد ُ�سبب ردود فعل سلب�ة ع� مجموعات إثن�ة أو دين�ة، 

ف �سبب العرق أو الجنس أو   اللون .....إلخ، ولهذا أومناطق/ �ة جغراف�ة بعينها، وذلك، خوف الوصمة والتمي�ي
ام بها، واإلنتباە لحساس�ة استخدام   -المهن�ة    -نجدها ُتطلق �سم�ات محددة، ينب�ف علينا �ف الصحافة   ف اإلل�ت

رة  كـ" مجهول " أو " قاتل "  األسماء، وكذلك اإلنتباە لعدم إستخدام التعاب�ي الىت قد ُتث�ي مخاوف غ�ي م�ب
أّن منظمة الصحة العالم�ة، تنصح بعدم استخدام كلمة ( جائحة ) بـ((ِخّفة ب -ُهنا  -....إلخ. و�جب التذك�ي 

ر وال معقول .   ّ  ))، وذلك، لما ُ�سببه من هلع وخوف غ�ي م�ب

   Endemic :   المتوّطنة 

�عود مصطلح المرض المتوّطن / مستوطن إ� حالة مرض�ة محتضنة ومستد�مة ضمن مجموعة من 
ات خارج�ة، وهناك مناطق بها أمراض  السكان، �ف منطقة محددة أو  إقل�م أو دولة أو قارة، دون أي تأث�ي

وسات أو   متوّطنة / مستوطنة ، كالمالر�ا، أو مرض النوم، أو داء شاغاس، �سببها كائنات ح�ة تنقلها الف�ي
ي تعت�ب عوامل مسببة للمرض، كما أن لها ناقل أو حاضن للمرض كالذباب   �ا أو الطف�ل�ات الىت أو البعوض البكت�ي

ي تلك المنطقة، ُ�مكن الوقا�ة منها، باتباع إجراءات صح�ة محددة. 
ف الناس �ف الذي ينقل و�ن�ث المرض بني

ف لخطر  ي مناطق �كونون فيها معرضني
وهناك دراسات ُ�ش�ي إ� أّن حوا�ي نصف سكان العالم �ع�شون �ف
كا  ي مناطق واسعة من أف��ق�ا وأم�ي

الجن���ة. وال توجد األمراض المتوطنة  العدوى بالمالر�ا، وهو متوطن �ف
ة لألمراض المتوطنة المحل�ة أنها  ف ، والصفة المم�ي

�
 بمست��ات عال�ة، ح�ث �مكن أن تكون نادرة �سب�ا

�
دائما

ي �سكن أو تأىت للمنطقة المحددة.   �حة السكان�ة الىت ي ال�ث
 أن تكون موجودة �ف

�
 �مكن دائما

 

Epidemic :   ال��اء 

وس  ه " انتشار مرض �شكٍل ��ــــع �ف مكاٍن ُمحّدد " ، ومع انتشار ف�ي ُتعّرف منظمة الصحة العالم�ة ال��اء بأنّ
ف من يناير  وس بوصفه (( حالة 2020كورونا �ف جميع أنحاء العالم، أعلنت المنظمة �ف الثالثني ، انتشار الف�ي

ف ع�ي "  ك�ي "، ومسئول�ات الدول �ف التعاون  مع المنظمة   إحتوائه طوارىء صح�ة ذات ُبعد دو� )) مع ال�ت
 إلحتوائه.  

ض المرض الُمتوّطن والمرض ال��اىئ ؟   ماهو الفرق بني

المرض ال��اىئ ينت�ث ع�ب مناطق واسعة من العالم، و�كون من الصعب الس�طرة عل�ه أو ا�قافه، و�ص�ب 
ف  ه ل�س محدودا� �ف إطار عرٍق معنيّ ان، كما أنّ

�
ة من السك  أو فئة سكان�ة محددة، ومن األمثلة ع�  أعددا� كب�ي

وسات اإلنفلونزا الشائعة، وذلك ع� عكس المرض المتوّطن  األمراض ال��ائ�ة : الطاعون ، الجدرى ، وف�ي
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 للعرق أو المنطقة 
�
، والذى ينح� �ف إطار مجموعة سكان�ة معينة تبعا

�
الذى ذكرناە سابقا

 السكان�ة أو العادات المحددة.   

Pandemic :   الجائحة 

الجائحة وفق تع��ف منظمة الصحة العالم�ة، تعىف " اإلنتشار العال� لمرض� جد�د �شمل العد�د من 
، وعدم  

�
الدول"  وُ�ش�ي مصطلح (( جائحة )) إ� أّن هذا المرض يتحّدى الس�طرة، وهذا ما �فّ� انتشارە دول�ا

وس ال�ورونا  انحسارە أو بقائه �ف دولٍة واحدة، وهو ما جعل المنظمة ،  19مرض كوف�د  –ُتطلق ع� ف�ي
عبارة (( جائحة ))، كما ُ�ش�ي التع��ف إ� جانب س�ا� ع�ب إ�صال رسالة إ� الحكومات والمنظمات �ف 
جميع أنحاء العالم، بأّن المرض أصبحت له تداع�ات إقتصاد�ة وس�اس�ة و�جتماع�ة ع� نطاق عال�، ومع 

ف حما�ة الصحة، والتقل�ل من اإلضطرابات   ذلك، فإّن ع� جميع البلدان �ف العالم تحقيق " توازن جّ�د " بني
ش�ي أ� أّن آخر مّرة استخدمت فيها منظمة   ام وتع��ز حقوق اإل�سان. و�ُ اإلقتصاد�ة واإلجتماع�ة، واح�ت

 . 2009الصحة العالم�ة وصف (( الجائحة ))، كان ذلك خالل إعالن و�اء أنفلونزا الخناز�ر، �ف عام 
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ام الخصوص�ة :   إح�ت

 الخصوص�ة من منظور حقوق اإل�سان : 

فه   �ته أو مسكنه أو مراسالته أو لحمالت ع� �ث
�
�ف �ف ح�اته الخاصة أو أ ل تعسُّ (( ال ُ�عّرض أحد لتدخُّ

ل أو تلك الحمالت )).   وسمعته، ول�ل شخص الحق �ف حما�ة القانون من مثل هذا التدخُّ

 من اإلعالن العال� لحقوق اإل�سان   12المادة 

�ته أو  (( ال �جوز تع��ض أّى شخص، ع� نحو 
�
ل �ف خصوص�اته أو شؤون أ ، لتدخُّ ، أوغ�ي قانوىف تعّس�ف

فه أو سمعته.    بيته أو مراسالته، وال ألّى حمالت غ�ي قانون�ة تمس �ث

ل أو المساس )).    من حق كل شخص أن �حم�ه القانون من مثل هذا التدخُّ

 من العهد الدو� الخاص بالحقوق المدن�ة والس�اس�ة   17المادة 

 

 خصوص�ة المشتبه بهم/ ن والمر�ض  

 حما�ة المعلومات الشخص�ة للمر�ض : 

ب الوصمة والتنم�ط،  ، اإلبقاء ع� ه�ّ�اتهم / ن �ّ�ة، وغ�ي معلنة، لتجنُّ من حق المشتبه بهم/ ن والمر�ف
ب الن�ث 

�
ة، الحصول ع�  –�ف كل األحوال  –و�تطل صح�ف والىت ال �جوز بدونها الن�ث الالموافقة المستن�ي

 . بأّى حاٍل من األحوال، وتحت كل الظروف. 

ف وتخ��ن المعلومات ومشاركتها.  ام الخصوص�ة، عمل�ة حما�ة وتأمني  و�شمل اح�ت

 

 " الجندر " اإلجتما� الصحافة والن�ع 

   -بمثلما، يتوّجب  
�
اإلنتباە ُمراعاة حساس�ة الن�ع اإلجتما� " الجندر " �ف كل االعمال الصحف�ة، �جب    -دوما

جائحة   –" الجندر " �ف التعامل الصح�ف مع (( األوضاع الصح�ة الطارئة  االجتما�  حساس�ة الن�ع  لمراعاة  
 " 

�
ض للت))، ال�ورونا " نموذجا ام الحق �ف عدم التعرُّ ، وحمايته، وأن �شمل واح�ت ف التغط�ة الصحف�ة مي�ي

 . الجميع

   " الجندر�ة " �ف ال�ادر الصح�ف العامل. الوا� لإلهتمام بالمساواة لالدراك  ،�متد موض�ع الن�ع اإلجتما�

 

رى " (( �ا وسائل اإلعال 
�
 �ض التغط�ة الصحف�ة ألخبار جائحة ال�ورونا )) " الجندر م تذك
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 مهام  واجبات و الصحافة الج�دة :  

ر/ ى 
�
 : تذك

 الصحافة الج�دة تضمن المعاي�ي التال�ة : 

ام الصارم بالمعاي�ي التال�ة �ف منتوجهم/ ن الصح�ف :  ف / ات اإلل�ت ف  يتوّجب ع� الصحفيني

اهة  –المسئول�ة  -التوازن واألخبار المتوازنة   –المصداق�ة  -الموضوع�ة  –الدقة  ض األمانة وال�ض
 الشفاف�ة   -واإلستقامة 

Accuracy - Objectivity-  Credibility – Balance and Balanced News - Accountability – 
Honesty and Integrity - Transparency  

 

 

ام الوا� بأهم�ة تصحيح المفاه�م المغلوطة :  ض  اإلل�ت

 ، ا�تساب المعارف الحرص ع� و هذا الواجب المهىف ال يتاىتّ بدون مواصلة االطالع والتثق�ف الذاىت
ام بو الجد�دة،  ف  –  المصادر الصح�حة والموثوقة ( منظمة الصحة العالم�ةاستقاء المعلومات من االل�ت

... من –منظمات حقوق اإل�سان   )  " ع� سب�ل المثال، ول�س الح� "  لخ، إظمات ح��ة الصحافة والتعب�ي

 

 

 (( الدقة + الموضوع�ة + المسئول�ة = الموثوق�ة ))

 

 

ام الخصوص�ة ))((  اح�ت

 

ي عدم التعرض 
ام الحق �ض ، وحمايته ))(( إح�ت ض  للتمي�ي
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 االضطراب االعال�  

Information Disorder:     ضطراب اإلعال�  اإل  
 

Disordered News:      األخبار الُمضط��ة  
 

Fake News:   ألخبار ال�اذبةا  

/ ات اإلنتباە لعدم الوق�ع �ف فخاخ   ف ) والىت األخبار ال�اذبة  (  ��ث ومستنقعات  �جب ع� الصحافة والصحفيني
ف قد ،  الم�ّ�فة " األخبار  أو "    كانت إ� وقٍت ق��ب ُ�سّ� بـ" األخبار الزائفة " ف الدوليني وكانت شبكة الصحفيني

 م
�

وقع ( ف�سبوك ) عن ُمصطلح " أخبار ُم�ّ�فة "، قررت عدم استخدام مصطلح " أخبار ُم�ّ�فة "، كما تخ�
ة من المصطلحات الشائعة صطلح ( األ ش�ي إ� أّن مُ ونود أن �ُ  خبار ال�اذبة ) والذى أصبح �ف اآلونة األخ�ي

 لوحدە، بل، حّل مكانه مُ �ف الم�د�ا، لم �عُ جّدا� 
�
 صطلحد كاف�ا

�
 �فّضله الصحفيون، وهو أصبح ، ا� جد�د ا

   -  طلق عل�هاب اإلعال� ))، كما �ُ (( اإلضطر ُمصطلح  
�
، و�عود المصطلح الجد�د  ))   التضل�ل اإلعال�((    -  أ�ضا

ست درافت " أى " المسودة األو� "، وُ�طلق ع� هذا الن�ع  )،كل�ي واردل( للباحثة  مديرة مؤسسة " ف�ي
 . المضط��ةخبار أو األ عبارة الصحافة المضط��ة من " األخبار ال�اذبة " الجد�د 

Information Disorder اإلضطراب اإلعال�     

 : ) اإلعال�  والتحامل -التقص�ي  - التضل�ل(

/ات اإلنتباە لعدم الوق�ع �ف األخطاء التال�ة :  ف  �جب ع� الصحافة والصحفيني

Disinformation اإلعال� لتضل�ل ا    

   Misinformation    �التقص�ي اإلعال  

 Malinformation    لتحامل اإلعال�ا  

ح هذە المصطلحات   ع� النحو التا� : وتبس�طها و�مكن �ث

 التضل�ل اإلعال� : معلومات كاذبة تّم إ�شاؤها عمدا� إل�ذاء شخص أو مجموعة اجتماع�ة أو منظمة أو بلد .  

ب �ف  التقص�ي اإلعال� : ( معلومات ُمضللة ) " معلومات خاطئة "، ول�ن، لم يتم إ�شاؤها بغرض التسبُّ
ر.   �ف

حاق األذى �شخص أو مجموعة اجتماع�ة أو التحامل اإلعال� : معلومات مبن�ة ع� الواقع، ُ�ستخدم إلل
 منظمة أو بلد.  
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�ة :  ض  ومقابلها �ض اللغة اإلنجل�ي

Dis- information: Information that is false and deliberately created 
to harm a person, social group, organization or country 

Mis- information: Information that is false but not created with the intention 
of causing harm. 

Mal- information: Information that is based on reality, used to inflict harm on a 
person, social group, organization or country. 

Fact- Checking: التدقيق اإلخبارى     

د من صحة األخبار،  ،التدقيق اإلخبارى
�
والمقصود بذلك هو" مراجعة الوقائع "، ُ�ساعدنا ع� التأ�

د من صحة المعلومات، والىت �مكن تحق�قها ع�ب تن��ــــع 
�
أوالمراجعة إعتمادا� ع� الوقائع، بغرض التا�

 المصادر بـ(اإلعتماد) ع� أ��� من مصدر، بدً� عن ( اإل�تفاء ) بمصدر واحد.  

ور�ة :   تنبيهات ونصائح �ض

ر/ى : 
�
 تذك

مارس ال�ذب، و تمتنع
ُ
  - الصحافة الج�دة ، ال ت

�
: االنتها�ات التال�ة عن  -تماما  

Defamatory:  التشه�ي 

Injustice:  الظلم 

Contempt and Insult:  التحق�ي واإلساءة 

Violation of Privacy :انتهاك الخصوص�ة 

 

ة وحذر  كلماتها وعباراتها  الصح�ة تختار ىء صحافة الطوار (( 
ّ
، وقصصها اإلخبار�ة بدق

م الخصوص�ة ))  وتح�ت
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 !. ؟ السالمة المهن�ة : ما العمل

/ ات وسالمة المصادر:  ض  السالمة المهن�ة للصحفيني
وس ال�ورونا  / ات بالتغط�ة الصحف�ة لف�ي ف ف / ات المكلفني ، امتالك 19مرض كوف�د  –�جب ع� الصحفيني

لضمان سالمتهم/ ن الشخص�ة، وسالمة المصادر الىت يتعاملون   –�ف حّدها األدىف  –المهارات المحددة 
خرى، و�شمل ذلك  

�
ورة    –معها، سواء كانت مصادر طب�ة أو كوادر مساعدة أ سالمة المشتبه بهم/ ن    -بال�ف

خرى الىت يتم العامل معها إلنجاز المهمة 
ُ
هم/ ن من المصادر األ / ات وعائالتهم/ ن، وغ�ي ف والمر�ف والناجني

 الصحف�ة.  

 

/ ات :  ض  مطل��ات السالمة الشخص�ة للصحفيني

تيبات التال�ة :  / ات ومؤسساتهم/ ن الصحف�ة الق�ام بال�ت ض  ع� الصحفيني

مهمام الصحف�ة الم�دان�ة، والتواصل مع المؤسسة اإلعالم�ة، و�شمل ذلك، تحد�د التخط�ط الُمسبق لل
ورة ( مدير/ة التح��ر رئ�س/ ة القسم، زم�ل/ ة محدد/ ة )، وكذلك،   -جهة لإلتصال والتواصل عند ال�ف

�ة لت�س�ي التواصل مع العائلة ُ�ستحسن
ُ
ىء ( إلبالغها �ف حاالت الطوار ، بل، ُ�فّضل تحد�د شخص من األ

 أرقام الهواتف ).    

وضع خّطط وسينار�وهات ُمعّدة بصورة ج�دة لضمان انجاز المهام الصحف�ة بنجاح وعدم ترك المسألة 
 للصدفة.  

ل اآلمن والتعامل مع آل�ات النقل والحركة من و�� وداخل منطقة التغط�ة الصحف�ة.    وضع خطة للتنقُّ

 / ف ات عن منطقة التغط�ة الصحف�ة، مثل األطباء / الطبيبات،   وضع موّجهات واضحة للتعامل مع المسؤولني
وال�وادر الطب�ة والصح�ة واإلدار�ة المساعدة، و�شمل ذلك التعامل مع منفذى القانون المتواجدين/ ات  

 �ف منطقة التغط�ة الصحف�ة.  

ف / ات المحددين �ف الوزارات المختصة.    وضع موجهات محددة للتعامل مع المسئولني

ف والصحف�ات  امتالك   الحد األدىف من مهارات السالمة الشخص�ة للصحفيني

 امتالك مهارات األمن الرق� و�شف�ي المعلومات  
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  19الحما�ة الشخص�ة من االصابة بمرض كوف�د 

 :  19الحما�ة من اإلصابة بمرض كوف�د 

/ة الُمشارك/ ة �ف التغط�ة الصحف�ة لجائحة ال�ورونا ، االنتباە للمسائل التال�ة :   ع� الصح�ف

ام بالموجهات العامة الصادرة عن منظمة الصحة العالم�ة، والسلطات الصح�ة الوطن�ة " وزارة الصحة  ف االل�ت
 .   19السودان�ة "، �شأن جائحة ال�ورونا والوقا�ة من اإلصابة بمرض كوف�د

ام  ف بالموجهات الصادرة من المنظمات الصحف�ة المعروفة �ف التعامل الصح�ف مع جائحة   -الصارم  -اإلل�ت
 ال�ورونا. 

 –قبل وأثناء و�عد التغط�ة الصحف�ة  –اتخاذ اإلجراءات الوقائ�ة المعروفة �ف كل األوقات (( مكان العمل 
 صح�ة الالزمة.  وقت الراحة �ف مكان العمل والب�ت )) واتباع اإلرشادات ال

ات    –أقالم  -مسّجل –اتباع موجهات تعق�م أدوات العمل ( ما�كرفون   م��ا�ل........ إلخ ).   –كام�ي

ام بالتباعد االجتما�   ف  االل�ت

 اتباع نظام غذاىئ �قّوى جهاز المناعة 

ام بالعزل عند اإلشتباە باإلصابة، والتبليغ الفورى للسلطات الصح�ة �ف حالة ظهور عالمات اإلصابة  ف االل�ت
 بالمرض.  

( ُير�ب مراجعة الموجهات والتحديثات الصادرة عن الجهات أعالە بصورة منتظمة، واتباع االرشادات بصورة 
 واال دق�قة

�
ام بها حرف�ا ف ف �ف التغط�ة الصحف�ة  ل�ت / ات المشاركني ف  ) لرفع درجة الحما�ة الشخص�ة للصحفيني

 

ام باالرشادات والموجهات خطوة أو� نحو  الحما�ة )) ض  (( االل�ت

 

، حما�ة لمهنتك، وحما�ة أل�تك وللمجتمع 19(( حمايتك من اإلصابة بمرض كوف�د 
 بأ�مله ))
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 حّد�ات والتوص�ات : تال

ات الرئ�س�ة للصحافة " الم�د�ا " الحّساسة تجاە الطوارىء الصح�ة  التحد�
 : والتوص�ات 

  ، الصحافة " المهنة "الم�د�ا / الىت تواجه ، )  والذات�ة الموضوع�ة( والصع��ات لمواجهة التحّد�ات 
/ات -المجتمع الصح�ف و  ف ن  جّ�دة،تقد�م خدمة صحف�ة  �ف  - الصحفيني

�
ف ُتمك التعامل  من  ات، / الصحفيني

ا�ف والمهىف   وس كورونا المستجد    –أوضاع الطوارىء الصح�ة ( جائحة ال�ورونا  مع  ،  الجّ�د االح�ت مرض   –ف�ي
  19كوف�د 

�
ح و ، ) " نموذجا  بالتا� :  ) " " جهرصحفيون لحقوق اإل�سان ( تو� تق�ت

ض اقامة  ا�ات والتحالفات : وتمتني  ال�ش

ك، لجهود  تضافر ال ، واقامة  ذات العالقة بالصحافة " الم�د�ا "والهيئات  لمؤسسات والجهات  والعمل المش�ت
ا�ات ف التحالفات القائمة الوطن�ة ال�ث ، لبناء وتع��ز قدرات ) ( الوطن�ة واإلقل�م�ة والعالم�ة ، وتمتني

/ات ف    لتحقيق األهداف المنشودة.  الصحفيني

 المؤسسات الصحف�ة / اإلعالم�ة : 

/ات �ف  والعمل ع� تق��تها، المؤسسات الصحف�ة/ االعالم�ة، ُمعالجة ضعف   ف و�ناء قدرات العاملني
لتعامل مع أوضاع الطوارىء ا�ف اهمة �ف تق��ة الرسالة االعالم�ة، ودور الصحافة الصحافة واالعالم، للمس

ام الحق �ف عدم التعرُّ  ف وحمايته. الصح�ة، و�ف اح�ت    ض للتمي�ي

 التدر�ب : 

�ف غ�اب   -هنا  -التدر�ب أثناء الخدمة وممارسة المهنة، �ف صحافة الطوارىء الصح�ة، وتزداد األهم�ة 
التدر�ب أثناء الدراسة ( كل�ات الصحافة واإلعالم ) �ف الجامعات، مع العمل ع� االهتمام بالمقررات 

بح�ث �شمل المقررات المعارف الجد�دة �ف علوم الصحافة، ومنها "  -مستقب�ً  –األ�اد�م�ة لهذە ال�ل�ات 
 أخالق�ات الصحافة "، والصحافة الحّساسة تجاە الطوارىء الصح�ة.   

 والحما�ة السالمة 

ف وحما�ة قض�ة سالمة اعطاء  ، ات  / الصحفيني التأه�ل توف�ي بالمطل��ة، واألول��ة  اإلهتمام الالزم وال�ا�ف
/ات للق�ام بمهامهم/ن ومسؤل�اتهم/ ن المهن�ة عن   ، الشامل الُمنتظر والتدر�ب  ف والذى يؤّهل الصحفيني

بها الصحافة الحّساسة  الممتازة الىت صحف�ة الخدمة المعرفة نظ��ة وعمل�ة متكاملة �ف سب�ل تقد�م 
�
تتطل

 . تجاە الطوارىء الصح�ة

 العمل الجما� والتضامن والمنا�ة : 

ف وتأ��د العمل الجما�  ،اعالء ق�م التضامن، والمنا�ة، والتعاونع� المجتمع الصح�ف  ف الصحفيني /   بني
  لتحقيق الجهود المبذولة، لتع��ز الح��ات الصحف�ة.  ،ات
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 صحافة حقوق اإل�سان : 

/ ات بمعاي�ي حقوق اإل�سان،  ف ام الصحافة والصحفيني ف ممارسة المهنة بالمسئول�ة �ف ال�ت
ە،  و��ث  ه،و�شج�ع )، واالبتعاد واالمتناع عن ممارسته،خطاب ال�راهّ�ةـ( التصدي لواألخالق�ة الصحف�ة، و 

ف والعنف الم�ف سب ،بجميع أشكاله ام وتع��ز حقوق اإل�سان، ومنع ومكافحة التمي�ي بىف ع� أساس  �ل اح�ت
 الن�ع اإلجتما�، ومناهضته داخل المؤسسات والتنظ�مات الصحف�ة واإلعالم�ة.  

 

ام باالل ض ض القواعد السلوك�ة  �ت ف الصح�ض للصحفيني  :  الصح�ض وميثاق ال�ش

ام ب ف ف والصحف�ات، االل�ت / ات)،لـ(القواعد الس�جب ع� الصحفيني ف واال�اع �ف وضع (( ميثاق   وك�ة للصحفيني
ف الصح�ف ))   ،  الذى  ال�ث ل خار�ب من أّى جهة، و �قوم باعدادە المجتمع الصح�ف تق��ة  دون وصا�ة أو تدخُّ

، ُ�شارك  إلنجازە بصورة صح�حة حوار ُمجتم�ع�ب أوسع يتم ذلك، نرى أن (( التنظ�م الذاىت للصحافة )) و 
  .  مغايرةدون عزل لفئة أو تهم�ش لرأى أو رؤى  الجميع ا فيه

 

ض   : ات /  نقابة الصحفيني

ي 
ف أثناء الطوارىء الصح�ة ، و�ف ي وضع أسس السالمة لحما�ة الصحفيني

ف دور مهم �ف لنقابات الصحفيني
ف الذين �غطون  ت�ب مع الهيئات والمؤسسات المعن�ة بالصحة لتدر�ب الصحف�ات والصحفيني التنسيق وال�ت

ف تحركهمالحقل الص� وت  ن .  / وف�ي ألبسة الوقا�ة الشخص�ة و�سه�ل الحصول ع�ي اذونات المرور وتأمني

 

 

 

 

ر 
�
  -علينا أن نتذك

�
 وأبدا

�
 الصحافة :  -دوما

ّ
 أن

 رسالة ومهنة ول�ست ُمجّرد وظ�فة
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 ُمصطلحات مهّمة : 

   - Emergencyالطوارىء 

  State of Emergency –حالة الطوارىء 

 Suspect -المشتبه به/ا 

 -Patient الم��ض / ة 

ة    - Informed Consent الموافقة الُمستن�ي

 -Social Distancingالتباعد اإلجتما�  

 - Hate Speechخطاب ال�راه�ة  

 - Stereotypeالتنم�ط 

 - Stigmaالوصمة 

ف   -Discriminationالتمي�ي

  - Gender Sensitivityحساس�ة الن�ع " الجندر" 

ام الخصوص�ة   -Respect for privacyاح�ت

  Citizen Journalism –صحافة المواطن 
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ادة لال صد�قة ومواقع مراجع  ض  : س�ت

 

ة عن الصحافة  دار  -الطبعة الع���ة األو�  -تأل�ف إ�ان هارج��فز ، ترجمة بدر الرفا�  –مقدمة قص�ي
وق  . 2011م�  –ال�ث  

Defending Journalism – International Media Support – (IMS)  –الدفاع عن الصحافة 
     -�د�اممنظمة دعم ال

My Tribe is Journalism - Conflict Sensitive Journalism – (IMS)  الصحافة � قب�لىت– 
اع ض   - 2008                منظمة دعم الم�د�ا          -الصحافة الحّساسة تجاە ال�ض

  2008 –توص�ات الطاولة المستديرة تحت الضغط  –الصحافة ال�ين�ة 

Kenya Media Under Pressure – The Nairobi Round Table Recommendations (IMS) 
2008  

ام وتع��ز حقوق  اع واح�ت ف وىب حول مناهضة خطاب ال�راه�ة وتأ��د دور الم�د�ا �ف فض ال�ف إعالن ن�ي
وىب  2014أ�ت��ر  21صدر �ف  –اإل�سان  مته ( جهر ) �ف ن�ي ، عن مؤتمر قضا�ا المنا�ة الذى دعت له ونظ�

. 2014هور�ة كين�ا �ف أ�ت��ر  ، بجم  

مطبوعات )  –سمنارات  –ورش عمل  –تدر�ب�ة ورش  -مؤتمرات صحفيون لحقوق اإل�سان (   

�عالم�ة  مهن�ة و كاالت أنباء ومواقع و   

ادة : لال  ض س�ت  

ون�ة ذات المصداق�ة العال�ة ، ومنها : الموثوقة للم��د من المعلومات  ُير�ب ز�ارة المواقع اإلل�ك�ت  

www.who.org                                                منظمة الصحة العالم�ة 

https://www.who.int/ar/home     موقع منظمة الصحة العالم�ة /  الصفحة  الع���ة 

www.cpj.org   وس ض / تنب�ه �شأن السالمة : التغط�ة اإلعالم�ة لتف�ش ف�ي لجنة حما�ة الصحفيني
 كرونا 

www.rsf.org   19- مراسلون بال حدود - إعالن متعلق بأزمة " كوف�د  

 الصحافة األخالق�ة وأخالق�ات الصحافة ( شبكة الصحافة األخالق�ة ) : 

https://ethicaljournalismnetwork.org/tag/fake-news/page/4   شبكة الصحافة  
 األخالق�ة                                                                                                        

http://www.who.org/
https://www.who.int/ar/home
http://www.cpj.org/
http://www.rsf.org/
https://ethicaljournalismnetwork.org/tag/fake-news/page/4
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http://www.mikekujawski.ca/2019/09/05/misinformation-vs-
disinformation-vs-malinfor   

https://money.cnn.com/2017/11/03/media/claire-wardle-fake-news-reliable-
sources-pod  

https://ar.unesco.org/courier/july-september-2017/khlqyt-mhn-lshf-twd-lwjh 

https://en.unesco.org/fightfakenews                                    األخبار ال�اذبة 

https://www.marefa.org                             حالة الطوارىء 

مرض متوطن  –األمراض المعد�ة  –مصطلحات طب�ة   

https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%
D8%AA-

%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1
%D8%A7%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B1
%D8%B6-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86 

 

https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/340319#B10  منظمة هيومان رايتس وو�ش 
وس كرونا المستجد) ( األبعاد الحقوق�ة �ض اإلستجابة              لف�ي

         (IFEX)  وس كرونا  السالمة: تنب�ه �شأن  ف�ي
ّ التغط�ة اإلعالم�ة لتف�ش  

https://ifex.org/ar/cpj-safety-advisory-covering-the-coronavirus-outbreak/   

اء حقوق��ون دوليون �دعونالحكومات أ� تع��ز وحما�ة الوصول إ�   وس   المعلومات أثناءخ��   جائحة ف�ي
 كورونا  

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051662 

  

https://www.jfoiraq.org                                ض ض - المستقلني   مبادىء السالمة العامة للصحفيني

https://ar.unesco.org/          منظمة اليو�سكو – أخالق�ات مهنة الصحافة تعود إ� الواجهة 

 

                    

http://www.mikekujawski.ca/2019/09/05/misinformation-vs-disinformation-vs-malinfor
http://www.mikekujawski.ca/2019/09/05/misinformation-vs-disinformation-vs-malinfor
https://money.cnn.com/2017/11/03/media/claire-wardle-fake-news-reliable-sources-pod
https://money.cnn.com/2017/11/03/media/claire-wardle-fake-news-reliable-sources-pod
https://ar.unesco.org/courier/july-september-2017/khlqyt-mhn-lshf-twd-lwjh
https://en.unesco.org/fightfakenews
https://www.marefa.org/
https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86
https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86
https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86
https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86
https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86
https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86
https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/340319#B10
https://ifex.org/ar/cpj-safety-advisory-covering-the-coronavirus-outbreak/
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051662
https://www.jfoiraq.org/
https://ar.unesco.org/
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 عن جهر : 

 " جهر " نبذة تع��ف�ة مخت�ة عن صحفيون لحقوق اإل�سان 

ةك،  " 2000)، �ف العام " جهرصحفيون لحقوق اإل�سان ( سست تأ محدود من  ّمت عدد ض، شبكة صغ�ي
ف  �شأتها بن�ث ثقافة حقوق اإل�سان، وح��ة الصحافة مهتمة منذ ، 2000�ف العام والصحف�ات الصحفيني

، والتبش�ي بها،  ت ( وسط المجتمع الصح�ف ع� والتعب�ي
�
وجه الخصوص، والمجتمع بصورة عامة، وظل

بن�ث معن�ة  ة صحف�ة �ف السودان،  محتفظة بال��ادة والق�ادة �ف مجالها، كأّول منظم  -إ� يومنا هذا    -جهر)  
ف والصحف�ات.   ، وتعمل �ف مجال أمن وسالمة وحما�ة الصحفيني  ثقافة حقوق اإل�سان وح��ة  التعب�ي

قمع الح��ات والح��ات الصحف�ة وانتها�ات حقوق اإل�سان، تعّرضت ( جهر) �ف ظروف و�سبب النشأة 
لدولة واألجهزة األمن�ة، ومع ذلك، حافظت وعض��تها ومنا��ــها وم��ديها، ألق� أنواع عنف اوق�ادتها 

 بقائها، بأشكال تنظ�م�ة مختلفة. ع� 

 �ف العام  
�
ل ، 2001و�عد تأس�س (( مركز الخرطوم لحقوق اإل�سان وتنم�ة البيئة )) و�سج�له رسم�ا

�
( شك

ت لـ(جهر) و ق�ّ�ة لمركز) حاضنة ا
�
تهتعمل ظل

�
واستمرار ا�شطتها، �ف انتظام ساعد ذلك، قد و ، تحت مظل

ة، �ف عمله وأ�شطته، إ� أن قامت السلطات عملها، واستقرار  ُرغم أّن المركز نفسه، واجه تحّد�ات كب�ي
 " األمن�ة ب�غالقه 

�
 . 2009�ف مارس " بقرار أمىف تعّسف�ا

راقبة مداخل وخارج السودان، وجهودها �ف  �ف حقوق اإل�سان،  التدر�ب    �ف جبهاتواصلت ( جهر) أ�شطتها،  
ورة مضطردة، لتشمل نمت عض��تها بص،  ، ورغم القمع والبطش السلطوىح��ة التعب�ي والصحافة  منا�ةو 

ّم 
ُ
ات، ث ، �ف جبهة الدفاع عن حقوق اإل�سان وح��ة التعب�ي  المئات، و الع�ث

�
ل حضورا� واضحا

�
ت �شك

�
ظل

، فأوالصحافة،  صدرت العد�د من تقار�ر  وأصبحت معروفة برصدها النتها�ات ح��ة الصحافة والتعب�ي
" أوضاع ح

�
تدر�ب  لسنوات ط��لة، إ� جانب ��ة الصحافة والتعب�ي �ف السودان ، وجنوب السودان " الحقا

ف والصحف�ات �ف دولىت السودان، و  ف والصحف�ات، قضا�ا المنا�ة، الصحفيني وسالمة وحما�ة الصحفيني
 وا�تسبت سمعة طيبة داخل وخارج السودان. 
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