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للصحافيون/ات



يجب االعتماد عىل أكثر من مصدر من خالل شرح الموضوع مع خبير متخصص
بموضوع التقرير و معروف بالمجال الصحي، او تعزيز المقال بدرسات علمية أخرى.

اعتماد مبدأ تقاطع المصادر عوض اللجوء إىل مصدر واحد للمواضيع الصحية. 

التأكد من صحة الدراسة و المعلومات المطروحة من خالل التواصل مع الباحث أو
المسؤول عن الدراسة.

االطالع والتأكد من ملخص، نتائج، ومصادر هذه الدراسة. ايضا، يجب تحليل العينة
المستخدمة إذا كانت دقيقة، علمية ومفصلة ومرطبتة بالقضايا المتعلقة

بالدراسة.

شرح المصطلحات العلمية المستخدمة في الدراسة.

       

 

 

 

 

 
 
 

هل من الضروري مقابلة الخبراء عند التغطية عن القضايا الصحية ، أم
يكفي االعتماد فقط عىل الدراسات العلمية؟

 

السؤال األول



البدء ببحث مسبق حول المجموعات المستهدفة وزاوية الموضوع الصحي الذي
 سيتم تغطيته.

التشبيك بنقاط االتصال واألفراد الموثوقة والتي تمثل صلة الوصل بين المجتمعات
المستهدفة واإلعالم.

تقديم الهدف والغاية من المقابالت أو االستطالعات أو مجموعات االستماع التي
سيتم إجراؤها مع المجتمعات المهمشة.

بناء الثقة مع األشخاص الذين تمت مقابلتهم والمنظمات التي تعمل بشكل وثيق
مع المجتمعات المهمشة.

احترام التغطية الحساسة للنوع االجتماعي "الجندر"، واتباع االعالم المهني
واالخالقي عند تغطية أي موضوع صحي يتعلق بالفئات المهمشة.

       

 

 

 

 

 
 
 

ما هي الخطوات الضرورية التي يجب اتباعها قبل إجراء مقابالت مع
المجتمعات المهمشة والضعيفة بشأن القضايا المتعلقة بالصحة؟

السؤال الثاني 



       
 
 

خبراء في المجال اإلنساني 
 

أخصائيو الرعاية الصحية: األطباء، الممرضات، الصيادلة وعلماء النفس ، ...
 

المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية: منظمة الصحة العالمية ،
اليونيسيف ، اليونسكو ، منظمة أطباء بال حدود ، إلخ ...

 
المؤسسات الحكومية: وزارة الصحة العامة وكافة الدوائر والمؤسسات

الرسمية التابعة للوزارة
 

النقابات الصحية: نقابة األطباء ، نقابة الصيادلة، نقابة الممرضين 
 
 
 
 

ما هي المصادر األولية التي يمكن للصحافي/ة االعتماد عليها عند
كتابة تقرير عن أي موضوع صحي؟

السؤال الثالث



االمتناع عن استخدام عناوين مضللة في أي موضوع صحي قد يتسبب في
مخاطر جسدية ونفسية بين الجمهور وكذلك الفئات المهمشة.

 
إجراء مقابالت مع خلية االزمة لمكافحة األوبئة والكوارث الصحية او أخصائيي

صحة عامة للحصول عىل األدلة والحقائق والبيانات الدقيقة.
 

التحقق من صحة كل البيانات بما في ذلك األرقام والمعلومات، التي يتم
مشاركتها من قبل أي موقع إخباري أو دراسة تتعلق بالموضوعات الصحية.

 
الحفاظ عىل الشفافية لتقديم كل المعلومات الضرورية والكاملة بشأن

األوبئة العالمية وأعراضها وآثارها الجانبية 
 
 
 

ما هي قواعد السلوك الرئيسية واألولية عند كتابة مقاالت صحافية
عن كوفيد-١٩ والمواضيع األخرى المتعلقة بالصحة؟

السؤال الرابع



المواطنون اللبنانيون
 

األطفال
 

كبار السن
 

 ذوو اإلعاقة
 

المجتمعات المهمشة: العمال والعامالت األجانب، الالجئون
السوريون، الالجئون الفلسطينيون، مجتمع الميم عين.

 
 

من هي المجموعات التي يمكن للصحافي/ة التركيز عليها عند كتابة
موضوعات متعلقة بالصحة في لبنان؟

السؤال الخامس


