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بروتوكوالت السالمة
للمؤسسات اإلخبارية

العمل مع الصحافيني املستقلني

هذا العمل مرخّص مبوجب املشاع اإلبداعي
)اإلسناد إىل املصدر-االستخدام غري
التجاري-عدم التعديل(

تيرس إعداد هذا العمل بفضل دعم مؤسسة ماك آرثر ومؤسسة املجتمع املنفتح
ّ
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مق ّدمة

رصف املؤسسات اإلخبارية أدا ًة ق ّيم ًة لتمكينها من اعتامد بروتوكوالت السالمة والتعامل مع الظروف االستثنائية الناجمة عن
يضع هذا املورد بت ّ
جائحة كوفيد .19-كام يسعى إىل متكني املح ّررين من تحسني مامرسات السالمة واعتامدها يف عملهم ،للنجاح يف تغطية أخبار الوباء بطريقة
1
مهنية ،تنطوي عىل أقل قدر ممكن من املخاطر.
من هذا املنطلق ،تويل هذه الوثيقة اهتامماً خاصاً بطبيعة العمل مع الصحافيني املستقلني أو العاملني لحسابهم الخاص ،متع ّمقة يف أفضل
املامرسات املحيطة مبسائل أساسية مثل بطاقات االعتامد ،ومع ّدات الوقاية الشخصية ،والتأمني ،والنفقات .إىل جانب ذلك ،ميكنك االطالع عىل
مبادئ السالمة للصحافيني املستقلني ،وهي مجموعة من مامرسات السالمة الخاصة باملؤسسات اإلخبارية والصحافيني املستقلني.
لعل الوقت قد حان ملراجعة القواعد التي
إذا كنت تعتمد بروتوكوالت السالمة منذ ما قبل اندالع األزمة ،فام من دا ٍع إلعادة وضعها ،لكن ّ
تعتمدها ،وتعديلها ،وتوسيعها .أما إذا كنت ال تعتمد أي إجراء للسالمة ،فقد آن أوان تطوير هذه اإلجراءات .فإعطاء األولوية للسالمة هو
حاجة أساسية ،وليس خيارا ً.

ملاذا؟

تسعى بروتوكوالت السالمة إىل حامية أصولك كافة ،بدءا ً بصحة الصحافيني العاملني يف مؤسستك ،ووصوالً إىل حامية املؤسسة نفسها .فإىل جانب
واجب الرعاية والواجب األخالقي الذي يحتّم حامية جميع األفراد املساهمني يف نتاجك اإلخباري ،من شأن وضع بروتوكوالت متينة للسالمة أن
صحيح أ ّن وباء كوفيد 19-أدى إىل تفاقم
يحمي مؤسستك من الخسائر املالية والرضر الذي قد ت ُلحقه األزمة بسمعتك ،إذا مل يت ّم تداركه بحذر.
ٌ
الصعوبات املالية ملعظم املؤسسات اإلخبارية ،التي كانت تعاين قبل األزمة ،لكن ال ب ّد من النظر إىل إجراءات السالمة كاستثامر ال ب ّد منه ،ال
ككلفة ميكن التغايض عنها.
إىل جانب ذلك ،يسلّط وباء كوفيد 19-الضوء عىل مسؤولية املؤسسات اإلعالمية تجاه جميع الصحافيني والعاملني يف املجال اإلعالمي ،وواجباتها
تجاه األشخاص الذين تغطي أخبارهم كذلك .فإعطاء األولوية للسالمة يعني حامية األشخاص الذين ننقل أخبارهم.

من؟

توضّ ح بروتوكوالت واتفاقات السالمة األدوار ،واملسؤوليات ،والهياكل اإلدارية .فتُح ّدد الربوتوكوالت من يجدر به مراجعة مه ّمة شديدة الخطورة
واملوافقة عليها ،كام تريس عملي ًة تصاعدي ًة واضحة .عىل سبيل املثال ،قد تدعو الحاجة إىل موافقة إضافية من اإلدارة ،تبعاً لدرجة املخاطر التي
تنطوي عليها امله ّمة .فمن يق ّرر إذا كانت امله ّمة خطري ًة جدا ً؟ ومن يتّخذ القرارات التنفيذية يف حال وقوع أزمة؟
يجب أن ترسم الربوتوكوالت مسارا ً واضحاً للصحافيني لطرح أي مخاوف تساورهم بشأن سالمتهم ،دومنا خوف من خسارة امله ّمة التي كُلّفوا بها.
َّفني وفرق املراسلني يف املداوالت حول السالمة .تعامل مع مسألة السالمة بصفتها حوارا ً مستمرا ً.
لذا ،قم بإرشاك الصحافيني املكل

 1يتمتع جميع الصحافيني والعاملني يف املجال اإلعالمي – من موظفني وعاملني لحسابهم الخاص – بحقوق منصوص عليها يف القوانني الدولية والوطنية ،تخ ّولهم التمتع ببيئة عمل آمنة وصحية.
وتكون هذه الحقوق ،يف العديد من املؤسسات اإلخبارية ،منصوص عليها يف االتفاقات الجامعية والنقابية ،وكتيّبات وبروتوكوالت السالمة .ويقع عىل عاتق جميع املؤسسات اإلخبارية واجب قانوين
َّفني باملهام وضامن سالمتهم.
بات ّخاذ الخطوات الالزمة لحامية صحة املوظّفني واملكل
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 1من تكلّف؟
فكّر يف ما ييل:

•

إذا كان الصحايف/فريق املراسلني مع ّرضني أكرث لخطر اإلصابة
راجع التوجيهات هنا :مركز مراقبة األمراض والوقاية منها  -األشخاص األكرث عرضة لإلصابة مبرض خطري

•

املواصفات األساسية للصحافيني وقدرتهم عىل تغطية الخرب
نظرا ً إىل القيود املفروضة عىل السفر عاملياً ،قد يكون التعامل مع مراسلني محليني أكرث منطقي ًة من أي وقت مىضّ .إال أ ّن األزمة الحالية
تس ّببت بتفاقم الرقابة عىل الصحافة ،مام يتيح للحكومات االستبدادية استهداف الصحافيني املحليني الذين ال يغطّون األخبار بطريقة
موالية لها .فكن متنبّهاً إىل املخاطر املحتملة التي ترتافق مع هوية أو مواصفات الصحايف ،أو فريق املراسلني ،أو املص ّور الصحفي ،أو مص ّور
الفيديو ،أو املخرج الذي تكلّفه باملهمة )نوعه االجتامعي ،جنسيته ،إثنيته ،أعامله املنشورة سابقاً إلخ (.ال س ّيام وأ ّن هذا األمر سيؤث ّر عىل
طريقة تخطيطك للمه ّمة .أ ّما إذا كان الصحايف املحيل املستقل أجنبياً ،فق ّيم ما إذا كان السكان املحليون سيتعاملون معه بعدائية )ففي
بعض الحاالت ،يُالم "الغرباء" عىل جلب فريوس كورونا إىل البالد .وقد ُس ّجلت اعتداءات عدة يف هذا املجال(.

•

التدريب والخربات ذات الصلة
إن الخربة رضورية لتنفيذ املهام التي تنطوي عىل خطورة عالية .فتعامل مع الصحافيني الذين يدركون هذه املخاطر .تتوفّر العديد من
املواد التعليمية واملوارد اإللكرتونية التي ميكن أن تساعد الصحافيني املكلَّفني عىل االستعداد جيدا ً ،يف حال تعذّر عليك تنظيم تدريب عىل
إجراءات السالمة .للمزيد من املعلومات ،راجع فقرة التخطيط أدناه.

•

التأمني
صحيح أ ّن
كيف سيتم التأمني عىل الصحايف؟ هل يستطيع املراسلون الحصول عىل الرعاية الطبية املناسبة ،إذا دعت الحاجة إىل ذلك؟
ٌ
معظم بوالص التأمني قد استثنت حاالت كوفيد ،19-لك ّن هذا الفريوس ال ينفي وجود تهديدات أخرى ،وبالتايل سيبقى التأمني مفيدا ً .راجع
املوارد املتعلقة بالتأمني املوجودة عىل موقع "تحالف ثقافة السالمة" ):(ACOS Alliance
https://www.acosalliance.org/insurance

•

الحصول عىل معدات الوقاية الشخصية
ما هي أنواع معدات الوقاية الشخصية التي يستطيع الصحايف الحصول عليها؟ هل ميكنك تأمني املعدات املطلوبة لتنفيذ امله ّمة؟ إذا كنت
يتعني سداد كلفتها ،يف حال كنت ال تستطيع
تكلّف صحافياً مستقالً بتنفيذ امله ّمة ،أضف كلفة مع ّدات الوقاية الشخصية إىل النفقات التي ّ
تأمني املع ّدات الالزمة بنفسك .للمزيد من املعلومات ،راجع فقرة التخطيط أدناه.

•

الحجر الصحي
هل ميكن للصحايف عزل نفسه ألسبوعني بعد إمتام مه ّمته؟ قد تدعو الحاجة إىل ذلك تبعاً ملدى تع ّرضه للفريوس .عند العمل مع الصحافيني
املستقلني ،تفاوض عىل السعر املناسب للتعويض عىل الوقت الذي سيقضيه يف الحجر .قد تضيف بعض املؤسسات اإلخبارية أيضاً تكاليف
املعيشة طيلة فرتة الحجر املنزيل اإللزامية ،لدى وصول الصحايف إىل البلد الذي انتُدب إليه ،إذا دعت الحاجة إىل ذلك .لك ّن قيود السفر
تختلف مع الوقت ،فخذ يف الحسبان أ ّن الصحايف/فريق املراسلني قد ال يتمكّن من العودة إىل بالده برسعة كام كان مرجوا ً أو مخططاً له.
ادرس كل التبعات الناجمة عن ذلك.

 2قيمة الخرب مقابل املخاطر

هل ت ّربر قيمة الخرب املخاطر التي ينطوي عليها؟ هل هذه امله ّمة رضورية فعالً؟ هل ميكن تغطية هذا الخرب عن بعد من خالل إجراء
اتّصاالت؟ ميكن أن يتعاون املح ّررون مع الصحافيني املكلَّفني بامله ّمة إليجاد طرق مبتكرة من أجل تغطية خرب ما ،وتج ّنب املخاطر غري
الرضورية .كام ميكن أن يساعد املح ّررون يف تقييم مدى أهمية امله َّمة عىل ضوء األعامل التي يتم التكليف بها ونرشها يف الوضع الراهن.

 2ﻳُﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪاً ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﰲ.
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 3تصنيف املهام بنا ًء عىل مستوى الخطر وإمكانية
التع ّرض لإلصابة

يُفرتض بعملية التصنيف هذه أن تساعدك عىل التخطيط برسعة أكرب .عىل سبيل املثال ،تبعاً للفئة التي تندرج فيها كل مه ّمة ،وهو
تصنيف قد يستند إىل مستوى الخطر وإمكانية التع ّرض لإلصابة الذي تنطوي عليه ،ميكنك اعتامد إجراءات مختلفة للموافقة عىل املهام،
وخطط اتصال معيّنة ،وأن تح ّدد مسبقاً نوع مع ّدات الوقاية الشخصية املطلوبة.
من الطرق املحتملة لتصنيف املهام ما ييل:
متوسطة الخطورة/املستوى  1-تنطوي املهام عىل محادثات ،واجتامعات ،ومؤمترات صحفية ،ومقابالت مبارشة مع أفراد ال ميكنهم التأكيد
إذا كانوا مصابني أم ال.
عالية الخطورة/املستوى  2-تنطوي املهام عىل التفاعل مع أشخاص مصابني والدخول إىل أماكن مل ّوثة ،كأماكن الحجر الصحي،
ومستشفيات ،ومرافق متريض ورعاية ،ومنازل خاصة.
ال تنجرف كثريا ً يف عمل ّية التصنيف .اعتمد عليها لتسهيل آلية ات ّخاذ القرارات وتوفري توجيهات واضحة لضامن السالمة ،لكن كن مرناً وقم
فكل مه ّمة تختلف عن غريها.
بالتعديالت الالزمة عندما تدعو الحاجة إىل ذلكّ .

 4التخطيط

من املحتمل أن تكون قد فكّرت يف مختلف الجوانب الواردة أدناه ،وأدرجتها يف تقييمك األويل .واآلن حان وقت تحويلها إىل حقيقة .ناقش األمر
مع الصحايف املكلّف باملهمة للتوصل إىل اتفاق بهذا الشأن.
نشجعك عىل االستفادة من املوارد ذات الصلة لتحسني بروتوكوالتك وتوفري التوجيهات إىل األشخاص الذين تكلّفهم باملهام الصحفية .نلفت انتباهك
إىل أ ّن هذه الوثيقة تتض ّمن عددا ً من املوارد املوثوقة ،منها ما يق ّدم النصائح االعتيادية التي قد ت ُضطر إىل تعديلها يك تتناسب مع بيئة محلية
تتغري مع الوقت ،وبالتايل فمن الرضوري الحصول عىل أحدث املعلومات من املصادر املوثوقة.
محددة .تن ّبه إىل أ ّن النصائح املتعلقة بكوفيد 19-قد ّ
روابط مفيدة:
تنبيه لجنة حامية الصحافيني بشأن السالمة :التغطية اإلعالمية لتفيش فريوس كورونا )مرتجم إىل  41لغة(
كيفية تأمني الحامية أثناء التغطية اإلخبارية ونصائح عامة – صحيفة نيويورك تاميز
موجز باإلرشادات للصحافيني املص ّورين الذين يغطون أخبار كوفيد – 19-صحيفة نيويورك تاميز
إرشادات املعهد الدويل لسالمة األخبار )تركّز عىل فرق التصوير ،متوفّرة باللغة العربية(
تنبيه االتحاد الدويل للصحافيني بشأن السالمة من كوفيد19-
كتيّب معهد الصحافة الدويل عن الوقاية من كوفيد19-

جوانب أساسية يجب مراعاتها عند وضع الخطط:
يف ما ييل بعض عنارص السالمة األساسية املفيدة للعمل يف خض ّم أزمة كوفيد .19-نشجعك عىل االستناد إىل هذه املالحظات لصياغة
توجيهات السالمة الخاصة بك.
•

تقييم املخاطر
يُعترب تقييم املخاطر التي يواجهها الصحافيون خطو ًة أساسي ًة إلدارة هذه املخاطر وتقليصها حتى ح ّدها األدىن .لذا ،ساعد الصحافيني عىل إجراء
تقييم للمخاطر يح ّدد التهديدات ويف ّندها ،مع الرتكيز عىل تحديات السالمة املرتبطة مبواصفاتهم الشخصية وامله ّمة الفعلية املوكلة إليهم،
وتعريف تدابري الوقاية املح ّددة .يجب أن يع ّد الصحايف تقييم املخاطر بنفسه ،مع قيام املح ّرر الذي كلّفه باملهمة مبراجعته واملوافقة عليه .كام
يجب أن ت ُرفق كل مه ّمة بتقييم املخاطر الخاص بها .فضالً عن ذلك ،يجب أن يتض ّمن كل تقييم للمخاطر خطة اتصال تذكر ،بالتفصيل ،كافة
آليات االتصال املطلوبة لالستجابة برسعة وفعالية يف حاالت الطوارئ .كام ينبغي أن يتض ّمن التقييم تفاصيل حول كيفية اإلبالغ عن الوصول إىل
مكان مح ّدد ،أو التواصل بشكل منتظم وآمن مع الصحايف املكلّف باملهمة .فالتواصل بشكل واضح وسلس يخلّف تأثريا ً مبارشا ً عىل سالمة
الصحفي البدنية والنفسية ،ال سيام بالنسبة إىل الصحافيني املستقلني العاملني مبفردهم ،أو الصحافيني املحليني الذين يعملون يف مناطق نائية.
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نشجعك عىل تصميم مناذج خاصة بك لتقييم املخاطر وخطة االتصال ،والتك ّيف مع الظروف الخاصة ملؤسستك اإلعالمية .قد تجد أ ّن النامذج
والتوجيهات التي تق ّدمها لجنة حامية الصحافيني مفيدة لك.
عند وضع مناذج خاصة بك أو مراجعتها ،قد يكون من املفيد طرح األسئلة التالية .هل تأخذ عملية تقييم املخاطر يف االعتبار املخاطر املتعلقة
بالنوع االجتامعي؟ هل تعالج مسألة األمن الرقمي؟ هل تح ّدد التهديدات التي ميكن أن تربز بعد نرش التحقيق أو املقال؟ هل تراعي املخاطر
الخاصة التي يواجهها املص ّورون؟
ّ
•

بروتوكول إدارة األزمة
يجب أن يُح ّدد بروتوكول إدارة األزمة ،بشكل واضح ،الخطوات الواجب ات ّباعها يف الحاالت الطارئة .يركّز هذا الربوتوكول عىل األدوار،
واملسؤوليات ،واإلجراءات الواجب ات ّخاذها بغية االستجابة عىل أفضل نحو عند وقوع األزمة .يُعترب بروتوكول إدارة األزمة ج ّيدا ً عندما يساعد
املدراء واملح ّررين عىل إدارة األزمة بسالسة ،ويخلّف تأثريا ً إيجابياً عىل السالمة النفسية لكل األشخاص العاملني لصالح الوسيلة اإلخبارية.
يتحسن صيت املؤسسة اإلعالمية نفسها .فإذا مل
بالفعل ،عندما يشعر العاملون بالتقدير ،والحامية ،واملعاملة املحرتفة ،تتع ّزز إنتاجيتهم ،كام ّ
تكن مؤسستك اإلعالمية تط ّبق مثل هذا الربوتوكول ،فقد آن أوان العمل عىل وضعه.

•

مع ّدات الوقاية الشخصية
لكل مستوى من املخاطر
ح ّدد بروتوكوالً واضحاً بنا ًء عىل مستوى الخطر الذي تنطوي عليه امله ّمة .ع ّدد مع ّدات الوقاية الشخصية املطلوبة ّ
)مثالً ،تدعو الحاجة إىل مع ّدات مح ّددة للصحافيني الذين يتواصلون مع أشخاص مصابني بفريوس كوفيد .(19-ادرس كيفية الوصول إىل مع ّدات
الوقاية الشخصية املناسبة )من حيث نوعيتها ،ومقاسها ،ومالءمتها( والكميات املطلوبة )مثالً ،يجب تغيري الكاممات بانتظام ،كام يجب احتساب
مجموعة إضافية من الكاممات للتم ّرن عليها قبل بدء امله ّمة( .فكّر يف طريقة لتدريب الصحافيني عىل استخدام مع ّدات الوقاية الشخصية،
فتُعترب طريقة ارتداء هذه املع ّدات وخلعها غاي ًة يف األهمية .من األرجح أن يكون كل ذلك جديدا ً بالنسبة إىل معظم الصحافيني ،حتى أولئك
املعتادين عىل املهام العالية الخطورة .يُحتمل أن يكون التدريب عن بعد هو الخيار الوحيد املتوفّر لك .ميكنك استخدام الفيديوهات التعليمية
مهامً بشكل خاص بالنسبة إىل املص ّورين الذين غالباً ما يكونون يف الواجهة ،وبالتايل
والطلب من الصحافيني أن يتم ّرنوا أمام مرآة .يُعترب هذا األمر ّ
قد يعرقل ارتداؤهم ملع ّدات الوقاية الشخصية طريقة حملهم آلالت التصوير .لكن يجب أن تكون هذه املعلومات متوفرة لكافة أعضاء فريق
املراسلني .تذكّر أن تنظّم تدريباً مناسباً عىل السالمة حيثام يكون ذلك الزماً وممكناً.
عندما تع ّد الربوتوكول الخاص بك ،احرص عىل التشاور بشكل روتيني مع املصادر املرجع ّية يف هذا املضامر ،وح ّدث الربوتوكول باستمرار .تن ّبه إىل
أ ّن النصائح قد تختلف بني بلد وآخر ،وبالتايل فإ ّن املعايري الدنيا التي تلتزم بها يجب أال تتدىن أبدا ً عن تلك املعتمدة يف البلد الذي يعمل فيه
الصحايف املستقل .راجع امللحق .1
روابط مفيدة:
دليل يرشح كيفية ارتداء القفازات غري املعقمة ذات االستعامل الواحد ونزعها
فيديو عن كيفية ارتداء معدات الوقاية الشخصية ونزعها
فيديو عن مع ّدات الوقاية الشخصية املتعلقة بكوفيد19-
"إتش يب" إلدارة املخاطر/ندوة دوبون اإللكرتونية

•

النظافة الشخصية ونظافة املع ّدات
بغض النظر عن مستوى الخطر ،يجب االمتثال دوماً لتدابري النظافة القصوى ،قبل القيام بأي مه ّمة ،وخاللها ،وبعدها .ناقش هذه األمور وخطّط
لها مسبقاً ،وات ّفق عىل توجيهات أساسية وواضحة .عىل سبيل املثال ،عىل الصحافيني تغيري مالبسهم وغسلها واالستحامم مبج ّرد انتهاء امله ّمة.
يُستحسن حلق الشوارب واللحى ،وربط الشعر الطويل .يجب أن يختار الصحافيون مالبسهم بحذر )ارتداء البذالت فوق الثياب ،عىل أن تكون
قابلة للغسل بدرجة حرارة مرتفعة( .إ ّن هذه التفاصيل بغاية األهمية ،ويف الواقع إ ّن اعتامد مزيج من التدابري هو الذي سيحدث فرقاً.
يجب تعقيم املع ّدات بشكل مناسب ،كام يجب تنظيف الهواتف الخليوية بانتظام.
روابط مفيدة:
كيفية تعقيم آالت الكامريا ومساحات التصوير
دليل الوقاية من كوفيد 19-للمص ّورين الصحف ّيني
كيفية تنظيف هاتفك للمساعدة يف الحامية من فريوس كورونا

كوفيد:19-

ما قبل امله ّمة

•

السفر واملواصالت
فكّر يف طرق لحامية الصحافيني بشكل أفضل ،وكذلك يف كيفية تقليص احتكاكهم باآلخرين )مثالً تج ُّنب استخدام املواصالت العامة لدى
التحسب ملختلف السيناريوهات )مثالً إذا أُلغيت الرحالت عرب الطائرات
عودتهم من مه ّمة عالية الخطورة( .ادرس كل االحتامالت من خالل
ّ
والقطارات( .عند تكليف الصحافيني املستقلني بالعمل ،ناقش وإياهم التكاليف مسبقاً وأدرجها يف خانة النفقات ضمن امليزانية .يف حال ركوب
السيارات ،تأكّد من تنظيفها بعد ذلك ،مع االنتباه بشكل خاص إىل األشياء التي ت ّم ملسها بشكل متكرر ،مثل املفاتيح ،واملقود ،ومقبض علبة
الرتوس ،ومقابض األبواب )الداخلية والخارجية( وغريها .فإذا كان أعضاء فريق املراسلني بحاجة إىل الركوب يف سيارة واحدة ،فلتكن الرحالت
قصرية ،مع ات ّباع مامرسات النظافة السليمة.

•

بطاقات االعتامد
يف بعض الدول ،تلقى صحافيون غرامات باهظة أو تع ّرضوا لالعتقال بسبب مغادرة منازلهم وانتهاك القيود املفروضة باإلقفال العام ومالزمة
املنازل .ويف معظم البلدان ،أصبح الصحافيون اليوم بحاجة إىل بطاقة اعتامد صحفية أو رسالة تعاقد أو رخصة خاصة تخ ّولهم التحرك ونقل
تنس أ ّن الصحايف
األخبار .إذا كان األمر كذلك ،صغ رسالة تثبت هوية الصحايف وصحة امله ّمة ،ال سيام عند العمل مع صحافيني مستقلني .وال َ
الذي ال يستطيع إثبات هويته عند االقتضاء يكون يف وضع ضعيف.

•

التأمني
أج ِر األبحاث الالزمة وضع الخطط لضامن منح الصحايف تأميناً مناسباً .يجب أن تعرف أي نوع من التأمني تتطلّبه كل مه ّمة .جدير بالذكر أ ّن معظم
بوالص التأمني ال تغطي اإلصابة بكوفيد ،19-وبالتايل سيتوجب عىل الصحايف االعتامد عىل نظام الرعاية الصحية الوطني أو نظام خاص به .فهل يتمتع
الصحايف بالقدرة عىل االستفادة من هذه األنظمة؟ ما العمل إذا كان الصحايف بحاجة إىل رعاية طبية خارج بلده؟ ناقش مختلف السيناريوهات
والخيارات املتوفّرة مع الصحايف املكلّف .يجب أن تح ّدد من سيقوم بتغطية النفقات يف حال طرأت تكاليف متعلقة بالحصول عىل الرعاية الطبية
املعني ،ال سيام عند العمل مع صحافيني مستقلني .تتح ّدد درجة الخطر التي تنطوي عليها
املناسبة .ناقش األمر وات ّفق عليه مسبقاً مع الصحايف
ّ
امله ّمة بنا ًء عىل إمكانية استفادة الصحايف من التأمني .راجع املوارد املتعلقة بالتأمني عىل موقع "تحالف ثقافة السالمة" ).(ACOS Alliance

•

النفقات
ترتافق املهام العالية الخطورة مع تكاليف إضافية )كتكاليف مع ّدات الوقاية الشخصية والنقليات اآلمنة( .فاحرص عىل أن ترصد لهذه التكاليف
امليزانية املطلوبة .عند العمل مع صحافيني مستقلني ،من املفضّ ل تسديد بعض النفقات مسبقاً لضامن توفري الظروف اآلمنة .ح ّدد مهل ًة زمني ًة
واضح ًة وطريقة الدفع )قد ال يكون إرسال الشيكات أو الحواالت عرب رشكات التحويل الدولية متاحاً( .بطبيعة الحال ،تختلف القيود عىل السفر
مع الوقت ،ما قد يؤث ّر عىل النفقات املتعلقة مبه ّمة ما .يجب أن تأخذ امليزانيات يف الحسبان أ ّن الصحايف قد ال يستطيع العودة إىل وطنه برسعة
كام هو مرجوا ً أو مخططاً له )لذا يُنصح الصحافيون بالتز ّود بأمتعتهم الشخصية لفرتة تغطي أسبوعني عىل األقل عند السفر(.

•

الحجر الصحي
تبني مام إذا كان العزل الذايت مطلوباً قبل و/أو بعد القيام مبه ّمة عالية الخطورة .خذ يف الحسبان تسديد األجر يف أيام املرض يف حال التقط
ّ
الصحايف الفريوس .عند االقتضاء ،احتسب التكاليف الناجمة عن عزل الصحايف نفسه .فيجب تعويض الصحافيني املستقلني عن هذا الوقت.
ميكن للمح ّررين والصحافيني املستقلني إيجاد طرق مبتكرة لجعل العزل الذايت أمرا ً منتجاً .مثالً ،هل ميكنك تكليف الصحايف مبهام ما بعد
اإلنتاج أو القيام بأعامل التنقيح أو الرتجمة أثناء تواجده يف الحجر الصحي؟

•

األمن الرقمي
ُس ّجل عدد متزايد من الهجامت اإللكرتونية ذات الصلة بكوفيد .19-فالعديد من املح ّررين يعملون عن بعد ،ويف أغلب األحيان من منازلهم،
منصات إلكرتونية لعقد
حيث يستخدمون أجهزتهم الشخصية لالتصال باملصادر ،وتحميل الوثائق ،وإجراء األبحاث عرب اإلنرتنت ،واستخدام ّ
االجتامعات .يف هذا اإلطار ،قد مييس املح ّررون والصحافيون مع ّرضني – ال بل يع ّرضون غريهم – للربمجيات الخبيثة التي ميكن أن ته ّدد
خصوصيتهم وأمنهم .أما الصحافيون العاملون لحسابهم الخاص ،فمعظمهم يعملون عن بعد منذ البداية .لذا ،بصفتك مح ّررا ً ،قد تكون أنت
الحلقة األضعف .من هنا ،يجدر بالجميع اعتامد مامرسات أساسية سليمة يف مجال األمن الرقمي.
موارد مفيدة:
األمن الرقمي خالل وباء كوفيد19-
كيف يعمل الصحافيون من منازلهم بشكل آمن

كوفيد:19-

ما قبل امله ّمة

•

وضع الحدود
يتغري الوضع عىل األرض ،أو تظهر فرصة من حيث ال تدري .قد يكون
بينام تقلّص خطر تع ّرضك لإلصابة ،حاول أيضاً أن تضع حدودا ً لذلك .فقد ّ
من األفضل إعداد قامئة باملحظورات قبل بدء امله ّمة ،بحيث يتّفق املح ّرر والصحايف مبوجبها عىل الخطوط الحمر التي ال ميكن تجاوزها .فعند
مناقشة السيناريوهات املحتملة قبل بدء امله ّمة ،يصبح الجميع أكرث استعدادا ً الت ّخاذ القرارات الصحيحة تحت الضغط.
ينبغي أال يضغط املح ّررون عىل الصحافيني أو يعاقبوهم ج ّراء عدم قبولهم مبه ّمة قد تع ّرضهم للخطر .كام يجدر بالصحافيني احرتام الحدود
الواقية من التع ّرض لإلصابة التي رسمتها املؤسسة اإلخبارية ،وات ّباع توجيهات السالمة املتّفق عليها.

•

القامئة املرجعية
يجب استيعاب ك ّم هائل من املعلومات عند قبول مه ّمة تنطوي عىل درجة عالية من الخطورة .يف هذا اإلطار ،قد تجد هذه القوائم املرجعية
مفيدةً:
قامئة مرجعية مبهام املح ّررين املتعلقة بكوفيد 19-صادرة عن "إتش يب" إلدارة املخاطر
قامئة مرجعية للصحافيني املستقلني خاصة باملهام العالية الخطورة صادرة عن "تحالف ثقافة السالمة" )(ACOS Alliance

خالل امله ّمة
•

االتصال
يتغري الوضع أثناء تنفيذ امله ّمة ،وبالتايل يجب أن تكون
تت َّبع مسار الصحافيني املكلَّفني بامله ّمة ،كام هو متّفق عليه يف خطة االتصال .قد ّ
لعل مناقشة السيناريوهات املحتملة سلفاً يس ّهل عملية اتخاذ القرارات
متواجدا ً وأن تكون سندا ً يُعتمد عليه .كن مستعدا ً لتعديل الخططّ .
الفعالة تحت الضغط.

•

التوثيق
قد يطلب املح ّررون من الصحافيني تسجيل أسامء الجهات التي تواصلوا معها ،وأرقام هاتفهم وعناوين بريدهم اإللكرتوين ،يف حال دعت
الحاجة إىل إعالم أي كان باحتامل تع ّرضه لفريوس كوفيد 19-أو التقاطه العدوى.

كوفيد:19-
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•

التقييم
أي إجراءات السالمة هي
جائحة كوفيد 19-أزمة متفاقمة .لذا ،من الرضوري إجراء تقييم بعد انتهاء املهام بشكل مستمر ،ليك تستنتج ّ
األفضل وما الذي ميكن تحسينه .سيساعدك هذا األمر عىل تعديل بروتوكوالت وتوجيهات السالمة بنا ًء عىل الخربة .ح ّدد اآلليات التي
ستعتمدها ملراجعة إجراءات السالمة وتحديثها .حافظ عىل بساطة هذه اآلليات ،وسهولة نرشها عىل مختلف العاملني يف غرفة األخبار ،مبا يف
ذلك عىل الصحافيني املستقلني املكلَّفني باملهمة .كن مسهباً يف نرش الدروس املستخلصة ،وأرسلها إىل الصحافيني املستقلني والزمالء من وكاالت
إخبارية أخرى.

•

االتصال
تواصل مع الصحافيني املكلّفني بعد انتهاء امله ّمة .من شأن هذا األمر أن يعطي الجميع فرصة رصد أي إصابة محتملة ،واالطمئنان عىل الصحة
النفسية للصحافيني الذين كلّفتهم باملهمة ،ودعمهم.

•

مرحلة ما بعد النرش
متتد مرحلة ما بعد امله ّمة حتى ما بعد نرش التحقيق أو املقال .يجب أن يح ّدد تقييم املخاطر التهديدات التي ستحدق بالصحافيني املستقلني
أو املوظفني بعد نرش التحقيق .عىل سبيل املثال ،قد يتع ّرض الصحايف للمضايقة بعد نرش تقريره ،أو قد تدعو الحاجة إىل نقل أحد الصحافيني
املحليني إىل مكانٍ آمن بسبب تع ّرضه للتهديدات .فإذا ت ّم تحديد هذه املخاطر منذ البداية ،ستتمكّن من وضع خطة لحاالت الطوارئ .بعد نرش
تجسدت فعالً ،وته ّيأ عند ذلك لتفعيل خطة الطوارئ التي وضعتها .يُعترب وضع
التحقيق أو املقال ،ارصد والصحايف إذا كانت هذه التهديدات ّ
الصحافيني املستقلني ضعيفاً بشكلٍ خاص بعد نرش تحقيق أو مقال حساس ،لذا ،ميكنك أن تبحث معهم مسبقاً مختلف السيناريوهات ،وترشح
لهم كيف ستتمكن من دعمهم عند االقتضاء.

الصحة النفسية
هل تعتمد مؤسستك اإلعالمية عملي ًة واضح ًة ملعالجة مشاكل الصحة النفسية بني املوظفني والصحافيني املستقلني؟ هل يستطيع مدراء األخبار
وبقية املسؤولني يف الوسيلة اإلخبارية التع ّرف عىل عالمات التوت ّر الناجم عن الصدمات ،وتشجيع األشخاص عىل االعتناء بأنفسهم ،وتزويد
الزمالء واملوظفني الذين يُحتمل أن يواجهوا هذا النوع من املشاكل بالتوجيه واإلرشاد؟ يف هذا اإلطار ،يق ّدم مركز دارت للصحافة والصدمات
النفسية ،عرب موقعه اإللكرتوين ،موارد مفيدة للمساعدة ،كملخّصات بالنصائح ،وتقارير ،وفيديوهات ،ومقاالت حول كيفية اإلبالغ عن الصدمات
النفسية ومعالجة تأثريها عىل العاملني يف املجال اإلخباري ،أكانوا موظفني أم صحافيني مستقلني.
روابط مفيدة:
نصائح للمدراء واملح ّررين
تغطية أخبار كورونا :موارد للصحافيني
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يف ما ييل الئحة أساسية مبع ّدات الوقاية الشخصية ذات الصلة بكوفيد .19-قد تفيدك هذه الالئحة عندما تريد وضع بروتوكول خاص مبع ّدات
الوقاية الشخصية الواجب استخدامها عند تنفيذ املهام املكلَّف بها.
فكّر يف ما ييل:
يُع ّرف بروتوكول السالمة الفعال مبجموعة من التدابري الوقائية مع تحديد كيفية استخدام مع ّدات الوقاية الشخصية .فليس استخدام مع ّدات
الوقاية الشخصية وحدها كافياً.
يف سياق كوفيد ،19-يبقى غسل اليدين بانتظام هو األساس ،وال ت ُشكّل مع ّدات الوقاية الشخصية بديالً عن ذلك.
ال ت ُعترب مع ّدات الوقاية الشخصية فعال ًة إال عندما ت ُستخدم بشكل مناسب ،وإال فستؤدي إىل نتائج عكسية كونها توجد إحساساً خاطئاً بالحامية
عند خوض املخاطر ،مام يزيد من خطر تع ّرض الصحافيني ،وتعريض غريهم ،لإلصابة.
تختلف النصائح بني دولة وأخرى ،ال سيام حول استخدام الكاممات )ففي بعض الدول ،يُعترب هذا األمر إلزامياً بالنسبة إىل كافة املواطنني(.

الكاممات
ّ

قد تثري الكاممات ذات االستعامل الواحد االرتباك ،زد عىل أ ّن معايري الرتخيص تختلف بني دولة وأخرى .لكن اعلم أ ّن هناك نوعني أساسيني
من الكاممات:

الكاممة الجراحية أو الطبية

هو قناع رخو للوجه ،هدفه تقليص انتقال اللعاب أو رذاذ اإلفرازات التنفسية التي ميكن أن تحتوي عىل
الفريوسات والبكترييا من الشخص الذي يرتدي الكاممة إىل اآلخرين والبيئة املحيطة به .إذا ت ّم ارتداء
هذه الكاممة بشكل مناسب ،فستقلّص أيضاً أرجحية انتقال الرذاذ التنفيس الذي يُحتمل أن يكون
معدياً من اآلخرين إىل فم صاحب الكاممة وأنفه .لك ّن الكاممات الجراحية رخوة جدا ً وبالتايل ال ميكنها
تأمني حامية كاملة .فهي ليست مص ّممة لحامية صاحبها من استنشاق البكترييا أو الفريوسات املنقولة
يف الج ّو ،كون جزيئياتها تكون أصغر حجامً .أما أداؤها ،فيختلف باختالف مواصفات الكاممة.
رابط مفيد:
كيف ترتدي كاممة طبية بأمان

األجهزة التنفسية

إذا ت ّم ارتداؤها ج ّيدا ً ،فهي توفّر حامي ًة أفضل بكثري من الكاممات الجراحية ،كونها تكون مربوط ًة بإحكام
الكاممات مص ّمم ،عىل وجه التحديد ،لحامية صاحبه من الجزيئيات
ومك ّونة من مواد أفضل .هذا النوع من ّ
األصغر حجامً من الرذاذ العادي .يت ّم اعتامد تصنيفات الكاممات ،ومعايريها ،وتراخيصها لإلشارة إىل أدائها،
بشكل مختلف بني دولة وأخرى .عىل سبيل املثال ،تستويف كاممة " "N95رشوط املعهد الوطني األمرييك
للسالمة املهنية والصحة املتعلقة بفلرتة الهواء .أما كاممة " ،" FFPفمص ّدقة من قبل االتحاد األورويب.
روابط مفيدة:
فهم الفرق
أسئلة وأجوبة :الكاممات وكوفيد19-
استخدام األجهزة التنفسية ذات االستعامل الواحد
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املصادر :مركز مراقبة األمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العاملية
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ت ُستخدم النظارات الواقية وواقي الوجه ملنع تع ّرض الطبقة املخاطية يف العني للفريوس .وهي مصنوعة من البالستيك وميكن تعقيمها وإعادة
استخدامها يف معظم األحيان.

النظارات الواقية

تغطي العينني ،وتسمح باستخدام النظارات الطبية كام تتالءم مع األجهزة التنفسية .يكون إطارها مرناً ،ومحكامً
بشكل جيد ،يتناسب بسهولة مع كافة أشكال الوجوه من دون مامرسة ضغط مفرط .مز ّودة برشيط قابل للتعديل،
ميكن تثبيته بإحكام ،وال يصبح رخوا ً مع الوقت .تهوئة غري مبارشة لتقليص احتامل الغشاوة )يُفضّ ل ذلك(.

واقي الوجه

يغطي طول الوجه وجانبيه بشكل كامل .مصنوع من البالستيك ويؤ ّمن قدر ًة جيد ًة عىل الرؤية .مز ّود برشيط
قابل للتعديل ليك يلتف بسهولة حول الرأس ،ويكون محكامً عند الجبني .مضاد للغشاوة )يُفضّ ل ذلك(.

اليدان واألسطح

معقّم اليدين

معقّم اليدين :منتج كحويل ،متوفّر تجارياً ،ويتض ّمن  60%من اإليثانول أو  70%من اإليزوبروبانول
عىل األقل .ميكن استخدامه عندما ال يكون غسل اليدين باملاء والصابون متاحاً.
رابط مفيد:
أسئلة وأجوبة للمستهلكني :معقّامت اليدين وكوفيد19-

املطهرات

محلول كيميايئ غرضه القضاء عىل الكائنات املعدية املوجودة عىل األسطح .فتنظيف األسطح التي ت ُلمس بشكل
متك ّرر ،وتطهريها ،هو إجراء احتياطي مه ّم لتقليص خطر اإلصابة بالعدوى )كاملفاتيح ،ومقابض األبواب ،والطاوالت،
والكرايس ،والدرابزينات ،وأزرار الكهرباء ،والهواتف الخليوية ،والحواسيب ،واألجهزة اللويحة ،ولوحات املفاتيح،
وأجهزة التحكّم عن بعد إلخ .(.امتثل دوماً للتوجيهات للتأكّد من أنك تستخدم املنتجات كام هو موىص به.
رابط مفيد:
كيفية تطهري مع ّدات الكامريا ومساحات التصوير

القفازات الجراحية ذات االستعامل الواحد

قد تحمي جلدك من االحتكاك املبارش مع مصدر عدوى محتمل .لكن ميكن للفريوسات والبكترييا االنتقال إىل
قفازاتك ،وبالتايل عليك بعدم ملس وجهك بقفازاتك ،كام يجب خلعها بشكل مناسب .معظم هذه القفازات
مصنوع من الالتكس ،أو الفينيل ،أو النرتيل .عند االختيار ما بينها ،خذ يف الحسبان أ ّن بعض األشخاص يعانون
الحساسية ضد الالتكس .تتسبّب قفازات الفينيل بأقل مع ّدل من الحساسية ،غري أنها أقل مقاومة للثقوب .أما
قفازات النرتيل الجراحية ،فتق ّدم أعىل مستوى من الحامية يف هذه الحالة .ومن الرضوري ارتداء املقاس املناسب
)فتتوافر القفّازات مبقاسات مختلفة( ،ال سيام يف حالة املص ّورين.
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املريلة

مقاومة للسوائل ،مز ّودة برابط للعنق )بعضه قابل للتعديل وبعضه ميكن متزيقه لفصله عن غريه( ،مع
رشيط يُربط إىل الخلف عند الخرص .يُفضّ ل اختيار املريلة القابلة لالستعامل ملرة واحدة فقط ،لتقليص
خطر تل ّوث مع ّدات الوقاية الشخصية.

الرداء الطبي

يُعترب استخدام الرداءات ذات االستعامل الواحد ،املز ّودة بأكامم طويلة واملقاومة للسوائل ،وخلعها
أيضاً ،أسهل بكثري من غريها ،وبالتايل فإ ّن عملية نزعها ال تنطوي عىل الكثري من املخاطر.
روابط مفيدة:
خطوات الرتداء مع ّدات الوقاية الشخصية ،مبا يف ذلك الرداء
خطوات لخلع مع ّدات الوقاية الشخصية ،مبا يف ذلك الرداء

بذلة العزل الواقية

بذلة عمل مك ّونة من قطعة واحدة .ومع أ ّن خلعها هو األصعب إال أنها تق ّدم أفضل مستوى من
الحامية بني سائر مع ّدات الوقاية الشخصية ،يليها الرداء الطويل ،ثم املريلة .بسبب صعوبة ارتداء
مع ّدات الوقاية الشخصية وخلعها ،تنطوي هذه العملية عىل احتامل تل ّوث أكرب.
روابط مفيدة:
خطوات الرتداء مع ّدات الوقاية الشخصية ،مبا يف ذلك بذلة العزل الواقية
خطوات لخلع مع ّدات الوقاية الشخصية ،مبا يف ذلك بذلة العزل الواقية
دليل مص ّور يرشح كيفية ارتداء القفازات غري املعقمة ذات االستعامل الواحد ونزعها
فيديو عن كيفية ارتداء معدات الوقاية الشخصية ونزعها
فيديو عن مع ّدات الوقاية الشخصية املتعلقة بكوفيد19-
"إتش يب" إلدارة املخاطر/ندوة دوبون اإللكرتونية
مع ّدات الوقاية الشخصية للحامية من كوفيد19-
دليلك إىل ارتداء مع ّدات الوقاية الشخصية
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للوقاية من كوفيد19-

يتوفّر عدد كبري من املوارد اإللكرتونية املتعلقة بكوفيد 19-والهادفة إىل املساعدة عىل نقل األخبار بطريقة آمنة ومحرتفة ،ما قد يجعل
االختيار ما بينها عملية صعبة .حاول أال تغرق فيها من خالل االلتزام مبا ينطبق عىل حالتك ويكون صادرا ً عن جهة موثوقة يف هذا
املجال.
روابط مفيدة:
موارد للمراسلني حول فريوس كورونا من "فريست درافت"
كت ّيب الصحافيني من جمعية الصحافيني املحرتفني
موارد حول كوفيد 19-من "تحالف ثقافة السالمة" )(ACOS Alliance
منتدى اإلبالغ عن األزمة الصحية العاملية التابع للمركز الدويل للصحافيني :تغطية أخبار كوفيد19-
كيفية االستجابة لفريوس كورونا الصادر عن لجنة حامية الصحافيني
نقل أخبار كوفيد 19-بطريقة آمنة ومسؤولة من فري برس أنليميتد
الدفاع عن النفس ضد اإلساءة عرب اإلنرتنت من نادي القلم األمرييك )(Pen America
 coronanewsroom.orgمن الجمعية العاملية للصحف ونارشي األخبار
املخاطر التي ته ّددين – يب يب يس
#تراكر_ (Tracker_19#) 19من مراسلون بال حدود
توجيهات لنقل أخبار كوفيد 19-من منظمة دعم اإلعالم الدولية
دليل املصطلحات واألسلوب املتعلق بكوفيد 19-من منظمة دعم اإلعالم الدولية
توجيهات حول إنتاج الفيديو خالل وباء كوفيد 19من ستوري هانرت )(Storyhunter
تقييم املخاطر املتعلقة بكوفيد 19ملخرجي األفالم الوثائقية املستقلني من دوك سوساييتي ) (Doc Societyبالتنسيق مع فيلد أوف فيجن
) (Field of Visionوساندانس )(Sundance
نقل أخبار كوفيد 19-من الشبكة الدولية للصحافيني
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الخاصة بالصحافيني

دليل أمن الصحافيني صادر عن لجنة حامية الصحافيني
دليل الصحافيني إىل البقاء عىل قيد الحياة صادر عن االتحاد الدويل للصحافيني
دليل سالمة الصحافيني صادر عن مراسلون بال حدود واليونيسكو
كتيّب السالمة للنساء الصحافيات صادر عن الرابطة الدولية للنساء يف الصحافة والتلفزيون
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امللحق  :4تعريف املصطلحات
سياسة وبروتوكوالت السالمة

ت ُح ّدد هذه الوثائق املقاربة التي تتّخذها مؤسستك لضامن السالمة .يجب أن تصف السياسة ،بشكل وجيز ،مبادئ السالمة واألمن التي تتّبعها
فتتوسع أكرث يف كيفية تطبيق هذه املبادئ .يف بعض الحاالت ،يت ّم جمع
املؤسسة ،فضالً عن األدوار واملسؤوليات ذات الصلة .أما الربوتوكوالت،
ّ
كل من السياسة والربوتوكوالت يف وثيقة واحدة .تفضّ ل بعض املؤسسات اإلخبارية عدم اعتامد هذه املبادئ خطياً ،مع ذلك ،يجب أن تكون
سياسة وبروتوكوالت السالمة الخاصة مبؤسستك متاحةً ،بشكل مبارش ،ألولئك املتأثرين بها ،كام ينبغي أن يكون االمتثال لها رضورياً .لذا ،من
شأن توفّر هذه الوثائق خطياً أن يس ّهل عملية تطبيقها ،واألداء السليم ،واملراجعة .تعتمد سياسات وبروتوكوالت السالمة نهجاً وقائياً .أما هدفها،
فهو إدارة التهديدات وحامية أصولك كافة ،بدءا ً باملراسلني األفراد ووصوالً إىل مق ّر العمل نفسه.

بروتوكول إدارة األزمة

رصف يف حال وقوع
يف حني تعتمد سياسات وبروتوكوالت السالمة نهجاً وقائياً ،يق ّدم بروتوكول إدارة األزمة توجيهات واضحة حول كيفية الت ّ
حالة طارئة .فهو يركّز عىل األدوار واملسؤوليات واإلجراءات التي ميكن ات ّخاذها بهدف االستجابة بأكرب قدر من الفعالية عند وقوع أزمة .من
شأن وضع بروتوكوالت متينة إلدارة األزمات أن يساعد املؤسسة اإلخبارية عىل إدارة األزمة بشكل مناسب ،وتقليص عواقبها السلبية .فضالً عن
ذلك ،تخلّف بروتوكوالت السالمة وإدارة األزمات الفعالة تأثريا ً إيجابياً عىل الصحة النفسية لألشخاص العاملني يف املؤسسة اإلعالمية .فعندما
يتحسن صيت الوسيلة اإلعالمية.
يشعر العاملون بالتقدير ،والحامية ،واملعاملة املحرتفة ،تتع ّزز إنتاجيتهم ،كام ّ

تقييم املخاطر

هي خطوة أساسية هدفها املساعدة يف تحديد التهديدات واملخاطر املحتملة ليك تتمكّن من إدارتها وتقليصها بواسطة إجراءات وقائية ملموسة.
ميكن إجراء تقييم املخاطر يف ما يتعلق مبؤسسة ما أو مه ّمة مع ّينة .فيجدر بتقييم املخاطر التي تتمحور حول مؤسسة مع ّينة أن يتمع ّن يف
التهديدات األساسية التي ت ُحدق باألصول كافة ،كاملكاتب واملراسلني األفراد .أما تقييم املخاطر املتعلقة باألفراد و/أو فرق املراسلني ،فيمكن أن
يركّز عىل تحديات السالمة املح ّددة املرتبطة مبه ّمة ما ،ووضع طرق عملية للتخفيف من املخاطر.

خطة االتصال

يجب أن يتض ّمن تقييم املخاطر خطة اتصال تح ّدد ،بالتفصيل ،اسرتاتيجية واضحة للتواصل بشكل منتظم وآمن بني الصحايف املكلّف ورقم
الطوارئ املخصص له )قد يكون زميالً أو مح ّررا ً( .وبالتايل ،يصبح باإلمكان التأكّد من سالمة األشخاص العاملني يف امليدان .يجب أن تتض ّمن خطة
االتصال كافة معلومات االتصال الالزمة لالستجابة بشكل رسيع وفعال عند وقوع حالة طارئة.

info@acosalliance.org
www.acosalliance.org

