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نصائح للصحفيين

مبادئ وأخالقيات المهنة

جهات يمكن التواصل معها

يقولون عن كورونا..
شائعة رائجة

إمرأة سودانية تعلق عىل
الفيسبوك

يستخدم نبات القرض علي نطاق واسع في العديد من الدول
اإلفريقية ضمن األدوية التقليدية وفي السودان يستخدم عبر

األجيال كشراب وبخور في المنازل. وعلي الرغم من بعض الفوائد
إال أن تناول القرض مباشرة له  بعض االثار الجانبية علي جسم
اإلنسان، كما وانه اليوجد أي دليل علمي أن القرض يوفر حماية

.أوعالج لمرض كورونا

يتم خلط نبات القرض بعد طحنه  بزيت السمسم، ويمسح الخليط
علي الجسم ، تأكد أنك ترتدي القناع (الكمامة) وأمسح المزيج علي
الصدر والحلق وبإذن هللا  سوف يبلغ الصحة، ويقال بان هذا المزيج

يمكن أن يعالج أيضاً مرض السكر

استخدام

القرض

كعالج

طبيعي

للكورونا

معاوية الطيب، مدير مكتب وزير الثقافة واإلعالم ، الناطق الرسمي باسم
Malakal20@gmail.com - الحكومة السودانية  

بروفسور منتصر الطيب ابراهيم، مدير معهد األمراض المتوطنة
0912576418 

ياسر ميرغني, األمين العام لجمعية حماية المستهلك, 0912303839

يمتنع  الصحفي عن نشر أي
معلومات من شأنها أن تحط من
قدر اإلنسان أو تنقص من اعتباره

أو تسيء إىل كرامته وسمعتِه

العالم اليحارب  فيروساً قاتًال فحسب بل
يواجه أزمة معلومات، وهنا يتعاظم الدور

المنتظر من الصحفيين في مواجهة الشائعات
والتضليل وذلك بتعزيز المعلومات التي تعمل

.ضد األخبار الزائفة

في السودان يعمل الصحفيون السودانيون
في ظروف صعبة وغير مواتية والمؤسسات
الصحفية اإلعالمية التوفر إال الحد األدني من

متطلبات العمل، حيث يعاني الصحفيون
كثيراً في تغطية األحداث بسبب مصاعب
النقل والمواصالت، وهم في حالة صراع مع
التحديات والمستجدات وعلي رأسها جائحة
  كورونا. وعلي الرغم من الظروف الصعبة
 يعمل الصحفيون علي إنشاء مؤسسات
صحفية إلكترونية محلية موثوقة  توفر

للمجتمعات المحلية أخبار ذات مصداقية
مستندة إلي مصادر معرفة باإلسم والصفة
في مواجهة  موجة الشائعات العاتية في
.وسائل التواصل االجتماعي في السودان

*مع توجه قطاعات كبيرة من المواطنيين
إلي استخدام عشبة  القرض علي نطاق

واسع علي الصحفيين التدقيق في
الحقائق ومواصلة المعركة ضد التضليل
والتواصل مع جهات ومرجعيات علمية
توفر الرأي العلمي في فوائد ومساوئ
استخدام القرض. احدى الجهات التي

يمكن الرجوع إليها في هذا الشأن
(جمعية حماية المستهلك).

*في الحديث عن العالج باألعشاب في
السودان وعلي وجه الخصوص نبات

القرض علي الصحفيين التعامل بأعلي
درجات الحساسية  والوعي ألنهم في

مواجهة مفاهيم  واعتقادات متجذرة في
المجتمع عن فوائد القرض 

*يمكن اإلشارة إلي بعض فوائد القرض
ولكن مع التوضيح أن القرض اليعالج

مرض كورونا 
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كورونا في السودان

نصائح للصحفيين

جهات يمكن التواصل معها

THE FACTS

نرحب بالتعليقات واالستفسارات والمقترحات، معاً نسعي لعمل إعالمي وصحفي متكامل يستند علي  المهنية والمصداقية في

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

يقولون عن كورونا..
شائعة رائجة

الصين تقول كورونا مجرد خدعة ....... الناس في كل انحاء
السودان يقفون في صفوف طويلة ولو كانت جائحة كورونا

حقيقية لدخل المرض كل المنازل

الصين لم تقل مطلقاً أن كورونا مجرد خدعةىوأبلغت عن كثير من
الحاالت، ربما انخفضت أعداد اإلصابات بسبب اإلجراءات الوقائية
القاسية التي طبقتها الدولة واتبعها المجتمع في السودان يتداول
الناس علي نطاق واسع  شائعة انحسار وتالشي كورونا في وسائل
التواصل االجتماعي، لم تقل أي جهة رسمية في السودان أن مرض
كورونا انتهي،  مقولة (مافي كورونا) ال تستند علي أي دليل علمي أو

بيانات رسمية.

الحقائق

في السودان يتداول الناس علي نطاق
واسع  شائعة انحسار وتالشي كورونا في
وسائل التواصل االجتماعي ،لم تقل أي

جهة رسمية في السودان أن مرض
كورونا انتهي، مقولة(مافي كورونا)
التستند أي دليل علمي أو بيانات

رسمية.

اعتباًرا من ٢٨ أكتوبر ، بلغ عدد حاالت
الكورونا المؤكدة ١٣٧٤٢ حالة. بسبب
الصعوبة في الحصول عىل االختبار،
خصوصاً في المناطق البعيدة، يمكن

تكون عدد الحاالت أعىل من ذلك.

كسر دائرة المعلومات الكاذبة اليقل
أهمية عن كسر دائرة عدوي كرورنا

 التنشر أيه معلومة قبل التحقق منها
،وسائل التواصل بها معلومات وصور
كثيرة كاذبة ومضللة،  نسأل أنفسنا
عن صحة المكان والتاريخ والمعلومة
وصحة الربط بين الكالم والصورة قبل

النشر.

يواصل الصحفيون عملهم في تغطية
شائعات كورونا مع تجنب نشر الذعر

واإلستمرار في تغطية عميقة
ومتوازنة للموضوع.

إرشادات لكشف المعلومات المضللة
في اإلنترنت

نصائح مهمة للصحفيين في إعداد
تقارير حول "كورونا"

 أنظر .. تحديات وسائل اإلعالم في
زمن الجائحة

للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بوزارة الصحة السودانية

إمرأة سودانية تعلق عىل
الفيسبوك

الكورونا

خدعة

المصدر: وزارة الصحة السودانية، حاالت الكورونا المؤكده حتي تاريخ 26 اكتوبر 2020
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يقولون عن كورونا..
شائعة رائجة

في مواجهة شائعة انتهاء كورونا
في السودان علي الصحفيين
التركيز عىل التقرير ونقل
المعلومات وليس التحليالت،
والتواصل مع الجمعيات
واألجسام الشعبية التي تعمل
في مجال تقديم الخدمات
الصحية للمواطنيين من ذوي
الدخل المنخفض حيث تتواجد
هذه األجسام علي األرض في
المستشفيات ولها حصيلة
معقولة من األرقام والمعلومات
علي سبيل المثال (شارع
الحوادث) إلي جانب المؤسسات
األكاديمية والبحثية، مثًال معهد

االمراض المتوطنة. 

ويمكن للصحفيين في السودان
إجراء مقابالت مع األشخاص
المصابين والناجيين من المرض
وعرض قصصهم وإفاداتهم
بتوزان ومهنية احترام رغبة
المريض إذا طلب إخفاء هويته،
وكذلك يمكن إجراء مقابالت مع
الكوادر الصحية في

المستتشفيات ومراكز العزل. 

أثناء تغطية األحداث وإجراء هذه
المقابالت تظل مخاطر اإلصابة
بالمرض تالحق الصحفيين ولذلك
يجب عليهم إتباع قواعد صارمة
لحماية أنفسهم وحماية االخرين. 

لمتابعة احصائيات الكورونا في
السودان الرجاء متابعة صفحة
المرصد الطبي السوداني وجامعة

جون هوبكينس.

لمزيد من  المعلومات عن مخاطر
اإلصابة بالعدوى  أنظر استشارة
لجنة حماية الصحفيين لتغطية

جائحة كورونا.
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نصائح للصحفيين

أهم مواضيع الشائعات

تحليل موضوعي لـ ٤٥ شائعة عىل وسائل التواصل االجتماعي حول فيروس
كورونا، تم جمعها بين ٥ و ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠.

حقيقة كورونا في السودان
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