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التقییم الذاتي للسالمة في المؤسسات اإلخباریة بین یدي المؤسسات اإلعالمیة أداة تمّكنھا من استعراض وتحسین یضع 

وینبغي أن یساعد التقییم الذاتي . ممارسات وبروتوكوالت السالمة التي تؤثر على غرف األخبار والصحفیین في المیدان
للخطر،  معرضینفیما یتعلق بأمن وسالمة جمیع األفراد العاملین لدیھا ال المؤسسات اإلعالمیة على تحدید نقاط ضعفھا وقوتھا

نحو  وینبغي أن یدفع التقییم الذاتي. ن على أساس مستقل، كما یساعدھا في فھم تلك النقاط على نحو أفضلوبما في ذلك العامل
یمكن . نھوض بھذه الممارسات داخلیاً إجراء نقاش داخلي بنّاء حول أفضل الممارسات وتشجیع الطرق العملیة والفعالة لل

استخدام التقییم الذاتي المقترح كنموذج أو یمكن تعدیلھ وتكییفھ وفقاً لطبیعة المؤسسة اإلخباریة أو یمكن أن تستنیر بھ اآللیات 
 .المعمول بھا أصالً 

 
 

 لماذا یجب إجراء التقییم الذاتي للسالمة؟
ستكم على توفیر حمایة أفضل لجمیع أصول المؤسسة، إذ یمكنھ أن ینقذ أرواح ینبغي للتقییم الذاتي للسالمة أن یساعد مؤس

وعدا عن الواجب األخالقي المتمثل في حمایة كافة األشخاص المشاركین في صنع منتجكم . المراسلین وأن ینقذ شركتكم أیضاً 
بروتوكوالت أن تحمي مؤسستكم من الخسارة اإلخباري، یمكن لالستثمار في صیاغة سیاسة قویة للسالمة وما یتعلق بھا من 

  .تالفیھا أو إدارتھا بكل عنایةأو أزمة كان من الممكن منع حدوثھا  المالیة ومن تضرر السمعة جراء

وینبغي  .أشخاص محددین لدیھم القدرة على تعبئة استمارة التقییم بالكامل/ یجب أن یجري التقییم الذاتي للسالمة من قبل شخص
مؤسسة إخباریة أن تقرر داخلیاً من ھو الشخص األكثر أھلیة لتولي ھذه المھمة وما ھي الطریقة األمثل إلجرائھا بحسب  لكل

 .طبیعة المؤسسة وخصوصیاتھا
 تجدون أدناه بعض اإلرشادات العامة األساسیة والتوصیات:

 .تأخذ قدراتكم ومواردكم بعین االعتبارضعوا خطة عمل . وخططوا لكیفیة إجراء التقییم الذاتي وقتاً كافیاً خصصوا  
تواصلوا مع جمیع أقسام المؤسسة اإلخباریة واحرصوا بصفة خاصة على الحصول على مشاركة أولئك الذین ینفذون  

وقد تقررون  .، بمن فیھم الموظفون المستقلون المنتظمونمباشرة بھابروتوكوالتكم الخاصة بالسالمة أو الذین یتأثرون 
اعملوا على . ت تركیز أو قد تفكرون في إشراك میّسر خارجي قادر على دعم نقاش مفتوح ومحایدتشكیل مجموعا

 .الحصول على آراء متعددة تكون كفیلة بإبراز مختلف الجوانب ذات الصلة بالموضوع
ھم قدرات ن فقوموا بدراستھا كي تتمكنوا م: بالنسبة لنقاط القوة. تعلّموا من نقاط قوتكم وال تخجلوا من نقاط الضعف 

أو قدرات األفراد على نحو أفضل ومن معرفة كیف یمكنكم استغالل نقاط القوة تلك من أجل تحسین /مؤسستكم و
فإن أفضل فرصة أمامكم من : وأما نقاط الضعف. المتعلقة بالسالمة التي قد تواجھكم فیھا مصاعب األخرى النواحي

 .عالجتھاأجل التحسین ھي تحدید نقاط الضعف ھذه ومحاولة م
یجب أن یقود ھذا العمل شخص أو فریق مصغر یسھُل االجتماع بھ والتحدث إلیھ ولدیھ القدرة على االستماع لمختلف  

األشخاص من مختلف أقسام غرفة األخبار، من المدیرین ورؤساء التحریر إلى المراسلین والمصورین، والقدرة على 
عن مكان العمل معترف بھم للمشاركة في ھذه المھمة أو قیادتھا، مع وفكِّروا في انتخاب ممثلین . إقامة حوار بناء

یمكنكم أیضاً التفكیر في مسألة . التأكد من تحقیق مستوى الفاعلیة األمثل لآللیات المعمول بھا والموارد القائمة
 .األمنالسالمة والحصول على الدعم أو النصح من میسر خارجي یتمتع بالحیادیة، ویُستحن أن یتمتع بخبرة في مجال 

نوا الدروس المستفادة والنتائج والتوصیات والخطوات التالیة، وتوّخوا الواقعیة قدر اإلمكان، وشاطروا ھذه دوّ  
 .المعلومات مع الجمیع في المؤسسة

 بعض المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والدولیة قادرة على المساعدة بطرق مختلفة، بالموارد أو ینبغي أن تدركوا بأن 
    :ناه روابط لمواد وثیقة الصلة متوفرة على شبكة اإلنترنتدتجدون أ. نصائح الخبراء

المنھجیة
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نموذج التقییم الذاتي
ھل یوجد لدى مؤسستكم اإلخباریة سیاسة للسالمة وإدارة األزمات وما یتصل بھا من بروتوكوالت 

 ساري العمل بھا؟
  

مالحظات إرشادیة ونصائح مفیدة

مالحظات إرشادیة ونصائح مفیدة

  
ة بإیجاز ینبغي أن تصف السیاس. ن كیفیة تنفیذھااإلطار الخاص بإدارة أمن مؤسستكم وتبیّ  وبروتوكوالت السالمةسیاسة تضع 

أما البروتوكوالت فإنھا توضح . مبادئ مؤسستكم فیما یتعلق بالسالمة واألمن، إلى جانب األدوار والمسؤولیات في المؤسسة
ویجب أن یكون  .بعض الحاالت دمج السیاسة والبروتوكوالت في وثیقة واحدة ویتم في. بتفصیل أكبر كیفیة تطبیق ھذه المبادئ

الوصول إلى سیاستكم وبروتوكوالتكم الخاصة بالسالمة سھالً على أولئك المتأثرین بھا تأثراً مباشراً وأن یكون االمتثال لھا 
 .أساسیاً 

 
والھدف من ذلك ھو توضیح اآللیات الالزمة إلدارة التھدیدات تعتمد السیاسات والبروتوكوالت الخاصة بالسالمة نھجاً استباقیاً، 

ب أن الكیفیة التي یج بروتوكول إدارة األزماتن یبیّ و ).ابتداًء بشخص مراسلكم وحتى المقرات(وحمایة جمیع أصول مؤسستكم 
اتخاذھا بھدف  تكون علیھا االستجابة عند حدوث حالة طارئة، ویركز على األدوار والمسؤولیات واإلجراءات الواجب

 .االستجابة بأكثر الطرق فاعلیة في مواجھة أزمة ما وكوسیلة لحمایة جمیع أصول مؤسستكم
 

 ) في الموارد نقصعدم وعي بھا، عدم اعتبارھا أولویة أو احتیاجاً، (إذا كان الجواب بال، فما السبب؟ 
 

  
الكبیرة فریقاً أمنیاً خاصاً بھا داخل المؤسسة، ولكن یمكنكم على األرجح  وضع سیاسات تمتلك بعض المؤسسات اإلخباریة 

وبروتوكوالت السالمة األساسیة وبروتوكول إدارة األزمات الخاصة بكم إذا ما استثمرتم الوقت واستفدتم من الموارد التي 
السالمة لدیھ خبرة ذات صلة في القطاع اإلعالمي وقد ترغبون في الحصول على المشورة المھنیة من مستشار في . تملكونھا

ینبغي التنبُّھ إلى أن بعض المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والدولیة المعنیة بحریة الصحافة قد یكون قادراً على . اإلخباري
حالیاً على تطویر مصدر مكرس خصیصاً  لسالمةا ثقافة تحالفیعكف . المساعدة بطرق مختلفة، بالموارد أو نصائح الخبراء

 .لتوفیر نموذج ومجموعة من المبادئ التوجیھیة للمؤسسات اإلخباریة المھتمة بوضع سیاسة وبروتوكوالت للسالمة خاصة بھا
 

لتعرف لإذا كانت مؤسستكم ترى أنھا لیست بحاجة إلى تطبیق بروتوكوالت السالمة، فإننا نشجعكم على إجراء تقییم المخاطر 
 .على التھدیدات الحالیة والمحتملة

 

وإذا كان لدیكم سیاسات وبروتوكوالت للسالمة،
 
  ھل ھذه البروتوكوالت مكتوبة في وثیقة؟ ومن الذي كتبھا؟ أ) 

  مالحظات إرشادیة ونصائح مفیدة
أن  بید أنھ من المھم. بھاتعمل بعض المؤسسات على أساس الفھم الشفوي غیر الرسمي لبروتوكوالت وآلیات السالمة الخاصة 

ى نحو عل ھاتكون ھذه البروتوكوالت واآللیات مكتوبة ومصاغة بترابط ووضوح ألن ذلك سیزید من فرصكم في االستفادة من
  .صحیح والنجاح في حمایة مؤسستكم على نحو أفضل

 
طابع السریة وأن تتم مشاطرتھا مع توخي الحرص على  في الوقت نفسھ، یلزم التنبُّھ إلى وجوب التعامل مع ھذه الوثائق تحت

وإذا كنتم منخرطین في الصحافة االستقصائیة وتغطیة قصص على درجة عالیة من الحساسیة، فقد تكون ھناك . التكتم علیھا
لحفاظ ل وقد تحتاجون إلى صیاغة استراتیجیة محكمة. جھات فاعلة، تشكل مصدر تھدید، مھتمة باالطالع على بروتوكوالتكم

 .على ھذه الوثائق آمنة ألقصى درجة ممكنة



نموذج التقییم الذاتي 
 ھل تبیِّن ھذه الوثائق األدوار والمسؤولیات ضمن المؤسسة اإلخباریة؟ب) 

  مالحظات إرشادیة ونصائح مفیدة
ورة؟ الخطمن الذي یقرر أن مھمة ما شدیدة : على سبیل المثال. داريئق بوضوح المسؤولیات والھیكل اإلیجب أن تبیّن ھذه الوثا

 من الذي یتخذ القرارات التنفیذیة في حال وقوع أزمة؟
 

ون ھل الوصول إلى ھذه الوثائق  متاح لألشخاص المتأثرین بھا؟ وھل األشخاص المتأثرون بھا ملمّ ج) 
 ؟اھابمحتو

مالحظات إرشادیة ونصائح مفیدة

مالحظات إرشادیة ونصائح مفیدة

مالحظات إرشادیة ونصائح مفیدة

  
أو /أحد التحدیات الرئیسیة التي قد تواجھونھا، فغالباً ما تُصاغ ھذه الوثائق من قبل موظفین إداریین و األمر قد یكون ھذا

تم ولكن، إذا ما كن. كذلك، وكما ذكرنا أعاله، قد تحتاجون إلى التعامل مع ھذه الوثائق بتكتم تام. مستشارین أمنیین خارجیین
علیكم  .استخدامھا على نحو سلیمعلیكم العثور على سبل لشرحھا وضمان  تریدون لھذه الوثائق أن تكون فعالة، فسیتوجب

 .بقي موظفیكم على اطالع جید بشأنھاصیاغة خطة عمل تستجیب لقدراتكم ومواردكم وتحافظ على بروتوكوالتكم في مأمن وتُ 
 .ھااألخبار بكل أقسامعمل واجتماعات داخلیة مكرسة لشرح بروتوكوالتكم وتطبیقھا في غرفة  ورشاتوقد ترغبون في عقد 

 
  وما ھي الوتیرة التي تستعرضونھا فیھا؟ھل یتم استخدام ھذه البروتوكوالت أو اختبارھا؟ د) 

  
یشكل ھذا الجانب . یةجارالرات یتخضع التھدیدات للتطور، لذا ینبغي علینا تعدیل بروتوكوالتنا وفقاً لذلك بحیث تستجیب للتغی

وقد  .یتوجب علیكم الخروج بآلیات خاصة بكم الستعراض بروتوكوالتكم وتحدیثھا حسب اللزوم. تحدیاً بالنسبة ألیة غرفة أخبار
ترغبون في إشراك فاعلین رئیسیین من مختلف أقسام غرفة أخباركم في ھذه العملیة لضمان أن التعدیالت التي یتم إجراؤھا 

 .لتطبیقھا بنجاح الفرصفضل أ وتّوفِروثیقة الصلة بالمطلوب 
 
تواصلوا مع مدیري دوائر . البروتوكوالت ینفّذونوالمالحظات من األشخاص الذین  التعلیقاتاجمعوا ھـ) 

 .نون المنتظمون المستقلویر والصحفیین، بما في ذلك الصحفیاألخبار ومدیري التحر
  

أن بشمدخالت  لتمكین جمیع الفاعلین المعنیین من تقدیمھل لدیكم إجراءات أو آلیة واضحة تعتمدونھا  
 متعلقة بالسالمة؟شواغل إثارة وبروتوكوالتكم 

(2

(3

  مالحظات إرشادیة ونصائح مفیدة
من المھم ترسیخ العمل بآلیة واضحة كي وھل ھي فّعالة؟ اآللیات؟ / إذا كان الجواب بنعم، فھل یجري استخدام ھذه اإلجراءات

وإال فقد تضیع المعرفة  ،یتمكن أي شخص من اإلسھام بصفة مستمرة بمدخالت ذات صلة بخصوص قضایا السالمة
 .والمعلومات األساسیة والمحّدثة المتعلقة بالسالمة

 

 ھل تأخذ بروتوكوالتكم الجوانب التالیة بعین االعتبار؟ 
  مالحظات إرشادیة ونصائح مفیدة

قد ترغبون في إدراج أقسام . ینبغي أن تشكل الجوانب اآلتیة جزءاً ال یتجزأ من بروتوكوالتكم، مع أنھ غالباً ما یتم إغفالھا
 .لمعالجة ھذه الجوانب في بروتوكوالتكممكرسة 

 

  
المؤسسة اإلخباریة واحرصوا بصفة خاصة على الحصول على مشاركة أولئك الذین ینفذون تحدثوا مع جمیع أقسام 

، بمن فیھم المراسلون والمصورون المستقلون على نحو مباشر بھابروتوكوالتكم الخاصة بالسالمة أو الذین یتأثرون 
ر على دعم نقاش مفتوح وقد ترغبون في تشكیل مجموعات تركیز أو قد تفكرون في إشراك میّسر خارجي قاد. المنتظمون

 .اسعوا إلى الحصول على آراء متعددة قادرة على إبراز الجوانب المختلفة وثیقة الصلة بالموضوع. ومحاید
 



 

https://dartcenter.org/content/covering-trauma-impact-on-journalists
https://dartcenter.org/content/tragedies-journalists-6?section=all
https://dartcenter.org/topic/self-care-peer-support

https://securityplanner.org/#/
https://www.internews.org/resource/saferjourno-digital-security-resources-media-trainers 
https://www.internews.org/resource/speaksafe-media-workers-toolkit-safer-online-and-mobile-practices

https://safetag.org/
https://safeandsecure.film/digital-security
https://freedom.press/training/
https://rorypecktrust.org/resources/Digital-Security-Guide
https://cpj.org/tags/digital-safety-kit

نموذج التقییم الذاتي 
 المسائل المتعلقة بالنوع االجتماعيأ) 

https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2018/06/IWMF-Global-Report.pdf
https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2018/06/Violence-and-Harassment-against-Women-in-the-News-Media.pdf
https://rsf.org/en/news/rsf-shines-light-forbidden-coverage-womens-rights

http://womeninnews.org/resource/41

  مالحظات إرشادیة ونصائح مفیدة
ھل یأخذ بروتوكولكم بعین االعتبار المخاطر القائمة على النوع االجتماعي والعنف ضد الصحفیات؟ فعلى الرغم من وجود 

، تُظھر األبحاث أن النسبة األعظم من حوادث التحرش الجنسي المیداني العملمخاطر محددة قائمة على النوع االجتماعي في 
عن ھذه الحوادث وشرح طریقة التعامل معھا  اإلبالغینبغي أن یقدم بروتوكولكم إرشادات بشأن كیفیة . تقع بین زمالء العمل

  .داخل المؤسسة
 

 :مصادر عملیة
   
تحتوي على دلیل عملي ألرباب العمل والعاملین في مجال . مجموعة أدوات للتعامل مع التحرش الجنسي في مكان العمل(

 ).اإلعالم، وعینة من سیاسة التحرش الجنسي ونماذج البالغات
 

 :أساسیة للقراءةمواد 

 السالمة النفسیة والصدمة والقدرة على التحملب) 
  مالحظات إرشادیة ونصائح مفیدة

لدیھا؟ ھل  نھل یوجد لدى مؤسستكم اإلخباریة عملیة للتعامل مع الشواغل المتعلقة بالصحة العقلیة لموظفیھا والعاملین المستقلی
یتم إعداد الموظفین األساسیین والمدراء للتعرف على أثر اإلجھاد الناجم عن صدمة وغیره من اإلصابات النفسیة، وتعزیز 

 الرعایة الذاتیة، وتقدیم الدعم المؤسسي المناسب؟
  

ات كالتقاریر والفیدیوھ –الكثیر من المصادر المفیدة  والصدمة للصحافة دارت لمركز التابع یوجد في الموقع اإللكتروني
 :ربما رغبتم في االطالع على محتویات ھذه الروابط. والمقاالت حول قضیة الصدمة

 
 احتیاجات السالمة الرقمیةج) 

  مالحظات إرشادیة ونصائح مفیدة
ھل یوفر بروتوكولكم تعلیمات واضحة حول الطریقة اآلمنة الستخدام األجھزة الرقمیة وما الذي یجب فعلھ أذا ما تعرض أي 

رغم على المن ھذه األجھزة للخطر؟ یرجى مالحظة أن ثمة نزعة لمناقشة الجوانب الرقمیة بمعزل عن سالمتنا البدنیة والنفسیة 
 .النواحيبین جمیع ھذه من وجود ربط حقیقي 

  
 .یوجد كم ھائل من المصادر والمواد حول السالمة الرقمیة للصحفیین األفراد ھل یعالج بروتوكولكم المضایقات اإللكترونیة؟

 .تعدیل ھذه المواد للتناسب مع إطاركم التنظیمي ، وبوسعكمننصح باالطالع على ھذه المواد واختیار ما ترونھ األكثر فائدة لكم

 (متوفر أیضاً بالعربیة واإلسبانیة) 



https://www.accessnow.org/help/
https://ssd.eff.org
https://onlineharassmentfieldmanual.pen.org/ 
https://rsf.org/en/online-survival-kit
https://gijn.org/digital-security/ 
https://ipi.media/programmes/ontheline/
https://rsf.org/en/news/rsf-publishes-report-online-harassment-journalists
https://rsf.org/en/online-survival-kit
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نموذج التقییم الذاتي 
 (خط المساعدة بشأن السالمة الرقمیة) 

الدفاع عن النفس في مواجھة الرقابة)  ) 
یشتمل على أفضل الممارسات ألرباب العمل)  ) 

قائمة بالموارد ذات الصلة)   (یشتمل على 

 
 وغیرھم من المشاركین والمعاونینالعمل مع الموظفین المستقلین  د)

  مفیدةمالحظات إرشادیة ونصائح 
 وغیرھم من المشاركین؟ وھل والمعاونینھل یضع بروتوكولكم معاییر واضحة بشأن كیفیة عملكم مع الموظفین المستقلین 

  یتصدى بروتوكولكم لقضایا التحرش الجنسي الذي یستھدف ھذه المجموعات أو الذي یصدر عنھا؟
 

  .المخاطر والتوقعاتإن الوضوح یساعدكم كما یساعد الموظفین المستقلین على إدارة 
 

، وھي عبارة عن مجموعة من ممارسات السالمة المستقلین للصحفیین السالمة مبادئوقد ترغبون باالسترشاد بمحتوى 
 .للمؤسسات اإلخباریة والصحفیین المستقلین

 
ھل قمتم بإجراء تقییم للمخاطر التنظیمیة، مع التحقیق في التھدیدات والمخاطر الرئیسیة التي تتعرض  

 وھل استرشد بروتوكولكم بھذا التقییم؟لھا المؤسسة وأفرادھا؟ 

  إرشادیة ونصائح مفیدةمالحظات 
تحققوا مما إذا كانت بروتوكوالتكم قد صیغت على أساس تقییم . یجب تعدیل بروتوكوالتكم وفقاً للتھدیدات التي تواجھكم

تي ینبغي لتقییم المخاطر التنظیمیة أن یبحث في التھدیدات الرئیسیة ال. ن بوضوح تام التھدیدات الحالیةللمخاطر التنظیمیة یبیّ 
 .أصول مؤسستكم، بدءاً بمكتبكم وانتھاًء بمراسلیكم تؤثر على

ھل یستخدم مدیرو التحریر عندكم والصحفیون، بمن فیھم المصورون والموظفون المستقلون، تقییمات 
 المخاطر وخطط االتصال باعتبارھا جزءاً من عملیة إنتاج األخبار؟

 
  مالحظات إرشادیة ونصائح مفیدة

لألفراد و/أو لفریق المراسلین أداة أساسیة غایتھا المساعدة في إدارة المخاطر والتقلیل منھا إلى أدنى  تقییمات المخاطرتعتبر 
حد. إن ما تقومون بھ من خالل تقییم المخاطر ھو أنكم تطرحون على أنفسكم مجموعة من األسئلة التي تساعد في تحدید وتقییم 

عند العمل في بیئات عدائیة أو عندما تعملون على قصص حساسة قد تنطوي  التھدیدات التي قد تواجھونھا أنتم و/أو زمالؤكم
 على تحدیات أمنیة.
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https://newssafety.org/safety/advisories/ 
https://cpj.org/safety-advisories/

https://www.ifj.org/what/safety.html?tx_wbresources_list%5Bresource%5D=198&cHash=fe79110a506a750d90c6c8a7b9d18139
https://cpj.org/reports/2012/04/journalist-security-guide.php 
https://rsf.org/sites/default/files/2015-rsf-safety-guide-for-journalists.pdf

    

آمنة  تالي ستعتمدونھا في الحفاظ على اتصان بوضوح االستراتیجیة التتبیّ  خطة اتصالینبغي أن یشتمل تقییم المخاطر على 
االتصال على كافة معلومات االتصال الالزمة  ودائمة بحیث یكون من السھل تتبع سالمة الجمیع. وینبغي أن تشتمل خطة

  لالستجابة بسرعة وفاعلیة في حال وقعت حالة طارئة.
 

على تصمیم نماذج تقییم المخاطر وخطط االتصال الخاصة بكم وتكییفھا كي تتناسب مع  -بصفتكم مؤسسة إخباریة-إننا نشجعكم 
 بیك صندوق روريالنماذج واإلرشادات التي یقدمھا  تستفیدوا منوتغطیتكم. ومن الممكن أن خصوصیات مؤسستكم اإلخباریة 

  .حفیینولجنة حمایة الص
  
طرح األسئلة التالیة: ھل تأخذ عملیة تقییم المخاطر بعین  ، یمكنكمأثناء عملیة إنشاء النماذج الخاصة بكم أو استعراضھا 

االعتبار المخاطر القائمة على النوع االجتماعي؟ وھل یناقش تقییم المخاطر األمن الرقمي؟ وھل یحدد تقییم المخاطر التھدیدات 
عین یأخذ تقییم المخاطر ب التي تستھدف الموظفین المستقلین أو النظامیین والتي قد یتعرضون لھا عقب نشر قصة ما؟ وھل

؟ وھل یوافق رئیس التحریر على معاییر والمعاونون اإلناث االعتبار المخاطر المعینة التي قد یواجھھا المصورون والصحفیات
المھمة على أساس تقییم المخاطر، وھل یوافق كتابة؟ وھل تعلمون ما إذا كان تأمینكم یغطي األنشطة التي یقوم بھا موظفوكم 

ند تغطیة عن بروتوكولكم متى یتعین على المرء أن یلجأ إلى التأمین الذاتي مستقلون؟ وإن كان الجواب بال: ھل یبیّ والموظفون ال
  حادثة ما، أو ھل یوصي األفراد باستخراج بولیصة تأمین إضافیة؟

 
محددة صدر المعھد الدولي لسالمة الصحفیین ولجنة حمایة الصحفیین تنبیھات منتظمة بخصوص العمل في ظروف یُ 

و  والتحضیر لقصص حساسة مقبلة، على الترتیب. یرجى الرجوع إلى: 
 

 
ة مراسلون بال حدود أدلة إرشادیة بخصوص األمن یوجد لدى االتحاد الدولي للصحفیین ولجنة حمایة الصحفیین ومنظم

 وكتیبات للسالمة خاصة بالصحفیین. یرجى الرجوع إلى:

نموذج التقییم الذاتي 

 احتیاجات التدریب على السالمة؟ معمؤسستكم  تتعاملكیف  
  مالحظات إرشادیة ونصائح مفیدة

  األشخاص الذین قد یحتاجون إلى تدریب في مجال السالمة وطریقة الحصول على ذلك التدریب؟ن بروتوكولكم من ھم ھل یبیّ 
    



 مسرد بالمصطلحات: المرفق
سیاسة وبروتوكوالت السالمة

  

 ینبغي أن تصف ھذه السیاسة بإیجاز المبادئ التي تطبقھا مؤسستكم. تؤسس ھذه الوثائق للنھج الذي تعتمده مؤسستكم في السالمة
 أما البروتوكوالت فإنھا تبین بتفصیل أكبر كیفیة تطبیق. ضمن المؤسسة مة واألمن، واألدوار والمسؤولیاتیتعلق بالسالفیما 

وترتئي بعض المؤسسات اإلخباریة أال تكون لدیھا وثائق . ویتم في بعض الحاالت دمج الوثیقتین في وثیقة واحدة. المبادئ
تكون سیاسات وبروتوكوالت السالمة التي تعتمدونھا في متناول األشخاص الذین مكتوبة بھذا الخصوص، غیر أنھ یتعین أن 

ومن شأن وجود وثائق مكتوبة لسیاسات وبروتوكوالت السالمة أن . یتأثرون بھا مباشرة وأن یكون امتثالھم لھا أمراً أساسیاً 
روتوكوالت السالمة نھجاً استباقیاً والھدف من تتبع سیاسات وب. یجعل من تنفیذھا وحسن أدائھا واستعراضھا أموراً أكثر یسراً 

 .ذلك ھو إدارة التھدیدات وحمایة أصولكم، بدءاً بالمراسلین فرادى وحتى مقرات العمل
 

بروتوكول إدارة األزمات
  

ة حفي الوقت الذي تسلك فیھ سیاسات وبروتوكوالت السالمة نھجاً استباقیاً، یزودنا بروتوكول إدارة األزمات بتوجیھات واض
یركز ھذا البروتوكول على األدوار والمسؤولیات واإلجراءات الواجب . حول كیفیة االستجابة في حال وقوع حالة طارئة

ومن شأن تبني المؤسسة اإلخباریة بروتوكوالً جیداً إلدارة . اتخاذھا حتى تتم االستجابة بأكثر الطرق فاعلیة عند حدوث أیة أزمة
ت الفعالة تترك البروتوكوال. دفة األزمة على النحو المالئم مع تقلیل النتائج السلبیة إلى أدنى حداألزمات أن یساعدھا في توجیھ 

للسالمة وإدارة األزمات أثراً إیجابیاً على مستوى الصحة العقلیة لألشخاص الذین یعملون في المؤسسة اإلخباریة؛ فذلك 
 .مما یؤثر في إنتاجیة المؤسسة اإلخباریة وسمعتھایشعرھم بأنھم موضع تقدیر مؤسستھم وأنھم محمیون ومھنیون 

 
    تقییم المخاطر

عد تقییم المخاطر ممارسة أساسیة الھدف منھا المساعدة في تحدید التھدیدات والمخاطر المحتملة التي یمكنكم إدارتھا والحد یُ 
. ینةسیاق المؤسسة ككل أو سیاق مھمة معیمكن تنفیذ تقییم المخاطر في . منھا إلى أبعد مدى باستخدام تدابیر استباقیة ملموسة

وینبغي أن تبحث تقییمات المخاطر التنظیمیة في التھدیدات الرئیسیة التي تؤثر على جمیع األصول، بدءاً بالمكاتب وانتھاًء 
تي یمكن أن الأو لفریق المراسلین على تحدیات السالمة المحددة /یمكن أن تركز تقییمات المخاطر لألفراد و. بالمراسلین األفراد

  .تصادفھا مھمة ما وتعریف السبل العملیة للتخفیف من حدة تأثیر المخاطر
  خطة االتصال

تنطوي على استراتیجیة واضحة لالحتفاظ باتصال ثابت ومأمون بین  خطة لالتصالینبغي أن یشتمل تقییم المخاطر على 
ث ، بحی)زمیل أو رئیس تحریر(الصحفي أو المصور المكلف بالمھمة والشخص الذي یجب االتصال بھ في حاالت الطوارئ 

مات التصال كافة معلووینبغي أن تتضمن خطة ا. یتسنى تتبع أثر العاملین على أرض الواقع ومعرفة ما إذا كانوا آمنین أم ال
 .بسرعة وفاعلیة في حالة حدوث طارئ إلتاحة االستجابةاالتصال 

 



info@acosalliance.org
www.acosalliance.org


