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 استهالل
 

 عّدة نجاة في الجيب والرأس

تطب ق عبارة مراسل احلرب املشهور روبرت كابا ختص  كل الناس لكنها ". هؤالء االموات سيكونون قد قضوا سًدى لو رفض األحياء رؤيتهم"
لسنا نبغي، يف هذا السياق، ذكر االحصائيات املخيفة، ولكن من ال يعرف زميلة . تلوا أثناء أداء مهامهمخصوًصا على الصحفيني الذين ق  

 أو زميل قضى عند تبادل إلطالق النار أو مت استهدافه عمًدا أثناء اعداده تقريرًا ؟

منظمة مراسلون ال . فينيي حلماية الصحلألسف على أن احلق  الدويل ال يكف يف منطقة احلرب كما يف وقت السلم، تدل االحصائيات
تبّن  قرارات بشأن محاية الصحفيني من قبل جملس األمن يف األمم املتحدة يف عامي  حدود تفخر بتقدميها اسهامات مهمة يف سبيل

 .بدواء ناجع جلميع األمراضإال أن هذه القرارات اجلديدة، على غرار اتفاقيات جنيف، ليست . 2115و 2111

ال ميكن أبًدا للعاملني يف مناطق خطرة أال  يكونوا معرضني للخطر فاألمن يقع، إىل حد  كبري، على عاتق الصحفيني أنفسهم وذلك على  
فري اإلمكانات على الصعيد اجلماعي، ألن وضع إجراءات يف غرف األخبار وتبادل املعلومات بني الزمالء وتو . الصعيد اجلماعي والفردي

  .من قبل منظمات مثل منظمة مراسلون بال حدود هي ضرورية

الذي اقرتحته منظمة مراسلون بال حدود يهدف إىل توفري معايري وأساليب حمددة عملية جلميع الذين، يف زاوية  دليل السالمة للصحفيني إن
ة النجاة، اليت . شارع أو على طريق معزول، قد يواجهون قن اصًّا حلرية الصحافة لذا جيب عدم االكتفاء بالكامريا أو القلم، بل جيب َأخذ عد 

 .تتألف من املعدات واخلربة

م منظمة مراسلون بال حدود طبعة جديدة هلذا الدليل العملي للصحفيني العاملني يف املناطق املعرضة للخطر . بالتعاون مع اليونسكو، تقد 
 .اراتوقد مت  حتديثه عدة مرات، وت رِجم إىل اإلنكليزية االسبانية والعربية ومت توزيعه يف مجيع الق 1992 عام مت  نشر هذا الدليل للمرة األوىل

 كريستوف دولوار
 .األمني العام ملنظمة مراسلون بال حدود
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 دليل إرشاد رمُز عملية ُمنظَّمة

أواًل . من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 19إن احلق يف حرية التعبري هو حق من حقوق اإلنسان وحرية أساسية منصوص عليها يف املادة 
 وألنه يسمح أيًضا باملمارسة احلرة -ونقل املعلومات واألفكار حبرية من خالل أي وسيلة إعالمية  حق البحث وتلقي –ألنه حق بذاته 

حاالت كثرية حدثت عرب التاريخ جعلتنا ندرك أنه عندما تبدأ حرية التعبري يف االخنفاض، فال . ومحاية جمموع احلقوق األساسية األخرى
 .األخرى احلريات األساسيةاملصري نفسه تلبث أن تعاين 

يويل يف مادته  1945نوفمرب /تشرين الثاين 11املعتمد يف ( اليونسكو)إن القانون التأسيسي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقاقة 
ات وحرية إن حرية التعبري وتبعاهتا، أي حرية املعلوم ".تسهيل حري ة تبادل األفكار عن طريق الكلمة والصورة"مهمة  األوىل حرية التعبري

فالصحفيون ووسائل اإلعالم هم اجلهات الفاعلة الرئيسية يف املمارسة والدفاع عن هذه احلرية . الصحافة، هي يف قلب رسالة اليونسكو
األساسية، وهذا ما جيعلهم مستهدفون يف غالبية األحيان من قبل أولئك الذين يريدون فرض قبضة من حديد على ايصال املعلومات 

إن العدد املرتفع جًدا من الصحفيني الذين قتلوا أثناء أداء واجبهم على مدى السنوات القليلة املاضية . على إثارة النقاش العامللمواطنني و 
يف  2114نوفمرب /تشرين الثاين 21، وفًقا لتقرير املديرة العامة لليونسكو الذي مت تقدميه يف 2111منذ العام صحفي  211أكثر من  -

 .يبني  حجم هذه املشكلة والصعوبات يف مواجهتها -لدويل لتنمية التواصل جملس الربنامج ا

٪ 95أي ما يقارب  –وفًقا لتقرير املديرة العامة لليونسكو، فإن الغالبية العظمى . يف هذا الصدد، ال بد  أن نذكر بعض األرقام املثرية للقلق
ومعظم الصحفيني الذين قتلوا مل يكونوا يف مناطق صراع مسل حة، . من الصحفيني الذين قتلوا يف أداء مهامهم هم صحفيني حمليني -

٪ فقط من حاالت قتل 1.1 مقاضاة توعالوة على ذلك، على مدى السنوات العشر املاضية، مت. ولكن أثناء تغطية موضوعات حملية
ل رسالة مدمرة للمجتمع أن اغتيال ما يؤدي عملًيا إىل ايصا٪، 91الت من العقاب إىل أكثر من هبذا يصل معدل اإلف. الصحفيني

 .صحفي إلسكاته ليس له، يف أغلب األحيان، أية عواقب للمسؤولني عن هذا الفعل

 12لقد مت  اعتماد خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب يف اجلرائم ضد الصحفيني يف 
مجيع حشد ات العامة يف منظمة األمم املتحدة لتوفري استجابة منس قة والتوص ل إىل من قبل جملس رؤساء األمان 2112أبريل /نيسان

إن خطة العمل هذه تشك ل آلية للتنسيق جمه زة مبقاربة متعددة اجلوانب متك ن وضع قيد العمل اسرتاتيجية شاملة لتعزيز محاية . الشركاء
بشأن سالمة الصحفيني الذي  113/11ة العامة لألمم املتحدة القرار ، اعتمدت اجلمعي2113ديسمرب /كانون األول  11يف . الصحفيني
وكلت اليونسكو مهمة التنسيق لجرائم املرتكبة ضد الصحفيني وأ  لنوفمرب يوًما دولًيا لنهاية اإلفالت من العقاب /تشرين الثاين 2أعلن هنار 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وجملس حقوق اإلنسان منذ ذلك احلني، مت اعتماد العديد من القرارات من قبل . لوضع خطة عمل
 .واليونسكو واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية، اليت تشهد على تعزيز النظام املعياري يف مسألة سالمة الصحفيني

ووضع آليات  وتذك ر خطة العمل على ضرورة رفع مستوى الوعي العام حول مسألة سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب
احلماية، وتعزيز قدرات النظام القضائي وقو ات النظام، واجليش واجملتمع املدين على االلتزامات والتعهدات بشأن سالمة الصحفيني اليت 

 .اتفقت عليها الدول

ني العديد من املبادرات من ب. على حنو متزايد من اخلطورة يتطلب حشد مجيع اجلهات الفاعلة املعنيةهي  مواجهة هتديدات وحتديات مهنة
ملنظمة مراسلون بال حدود واليونسكو، الذي صدرت " دليل السالمة للصحفيني"واملمارسات اجليدة املوضوعة لتعزيز أمن الصحفيني، نذكر 

 21من ، بعد أكثر 2115يف عام . وأعيد طبعه مرات عديدة منذ ذلك احلنيعدة لغات ومتت ترمجته إىل  1992الطبعة األوىل منه عام 
للرد  على هذه التغيريات، . خذت أكثر بعني االعتباروقد ظهرت خماطر جديدة، وخماطر أخرى أ  . عاًما، تطورت التهديدات ضد الصحفيني

وقد نشرت )الذي أضحى مصدر اهتمام متزايد للمهنة  وهو يعاجل اآلن مسألة األمن السيرباين. أضيف على الدليل فصواًل جديدة
، باإلضافة إىل مبادئ توجيهية (بناء السالمة الرقمية للصحافة: درس املخاطر للصحفيني يف جمال األمن الرقمياليونسكو دراسة ت

 .للصحفيني أثناء تغطيتهم للكوارث الطبيعية أو األوبئة وكذلك مشكلة العنف اجلنسي وبشكل خاص للنساء الصحفيات
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هذا الدليل يشك ل قدرًا كبريًا من املعارف واخلربات املكتسبة على . عامل وحده أن حيل  التحدي الكبري يف سالمة الصحفيني ال ميكن ألي  
مجع وتوليف هذه املمارسات اجليدة اآلتية من  من خالل. مر  السنني من الصحفيني ووسائل اإلعالم ومنظ مات الدفاع عن حرية التعبري

د هذا الدليل، على طريقته، رغبة الشركاء للعمل مًعا بطريقة أكثر تنسيًقا واحتاًدا بغية تعزيز سالمة الصحفيني عدة جهات فاعلة، جيس  
 .ومكافحة اإلفالت من العقاب

 غي بيرجيه
 اليونسكو يفاإلعالم  وتنمية وسائل مدير قسم حرية التعبري
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 منظمة مراسلون بال حدود وحماية الصحفيين: مقدمة

ألن  سجن أو قتل صحفي هو قضاء على . يف بعض البلدان أن يقضي الصحفي يف السجن سنني كثرة بسبب كلمة أو صورةقد حيصل 
 . تعمل منظمة مراسلون بال حدود يومًيا من أجل حرية الصحافة ،شاهد أساسي وهتديد حلق كل شخص يف احلصول على املعلومات

، متكنت منظمة مراسلون بال حدود أن 2114ترشيحها جلائزة نوبل للسالم يف عام  حىت 1915عام ( فرنسا)منذ تأسيسها يف مونبلييه 
تعمل املنظمة اآلن يف مخس . عاًما، منظمة غري حكومية دولية هلا دور استشاري لدى األمم املتحدة واليونسكو 31تصبح، يف غضون 

يد، وهلا مكاتب يف واشنطن وريو دي جانريو وبروكسل وشبكتها قارات بفضل فروعها الدولية، من برلني إىل جنيف مرورًا بستوكهومل ومدر 
 .بلد 131مراسالً يف  151العاملية تضم  أكثر من 

 :من خالل عملها اليومي وعرب محالت التوعية ،منظمة مراسلون بال حدود إن
وتشجب ما تعر ضوا له من تدافع عن الصحفيني والعاملني يف وسائل اإلعالم املسجونني أو املضطهدين لقيامهم بعملهم،  -

 .إساءة وتعذيب يف العديد من الدول
تعد  قوائم تسج ل االنتهاكات حلرية املعلومات ضد الصحفيني وتكافح من أجل دحر الرقابة والقوانني الرامية إىل تقييد حرية  -

 .الصحافة
الرسوم القانونية، والنفقات الطبية، وشراء )متنح كل سنة مئة منحة ملساعدة الصحفيني أو وسائل اإلعالم اليت تواجه الصعوبات  -

 .ولعائالت الصحفيني املسجونني( املعدات، اخل
تأمني، معدات )تعمل من أجل حتسني سالمة الصحفيني، وخصوًصا يف مناطق النزاع، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة العملية  -

 (.ساعة 24/24أيام،  2/2احلماية، والتدريب يف جمال األمن السيرباين ، خط املساعدة الساخن 

 حق جدير الدفاع عنه: سالمة الصحفيين

  1231يف اعتماد جملس األمن التابع لألمم املتحدة قرارات  2115و 2111لعبت منظمة مراسلون بال حدود دورا حامسًا يف عامي  
آليات لتطبيق القانون الدويل مبا يف  تطلب منظمة مراسلون بال حدود اآلن وضع. بشأن محاية الصحفيني يف النزاعات املسلحة 2222و

 :ذلك
تسمية ممثل خاص لألمني العام لسالمة الصحفيني، مهمته مراقبة الدول األعضاء ملدى احرتامهم لاللتزامات فيما يتعلق حبماية  -

ألمني العام وجمللس وهذا املمثل يقوم بإعداد التوصيات، تكون مبثابة اإلنذار املبكر ل. اجلهات الفاعلة اليت تزو د باملعلومات
األمن الدويل عند أي  اعتداء، ويكون قادرًا على إجراء حتقيقات بديلة يف ظل  غياب حتقيق من قبل الدولة املعني ة لعمل العنف 

 .صحفي أي اليت مت ارتكابه على أرضها ضد
اليت ميكن اعتبارها جرائم حرب يف  أن يقوم جملس األمن الدويل بإحالة اجلرائم املرتكبة ضد الصحفيني يف سوريا والعراق، - -

 القانون الدويل إىل احملكمة اجلنائية الدولية 
ذلك أيًضا يف أوقات السلم خارج حاالت ، و "(مستخدمي االنرتنت"املدو نني، )توسيع نطاق محاية الصحفيني لغري احملرتفني  -

 . حالنزاع املسل  

 تقديم المعّدات: األمن عملًيا

ا وخاصة باالحتياطات املتخذة ضمن نطاق عملهم، تقوم منظمة مراسلون بال حدود بإعارة خوذات، ر  أيضً ألن سالمة الصحفيني مت
 .م دورات تدريبية على األمن السيرباين باإلضافة إىل بوالص لتأمني املراسلني يف مهمةتقد  و سرتات واقية من الرصاص ومنارات الطوارئ، 

 .riat@rsf.orgsecretaللتحقق من توافر املعدات، راسل 
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أيام،  2/2تؤمن منظمة مراسلون بال حدود أيًضا، من خالل الشراكة مع أمريكان إكسربيس، املساعدة اهلاتفية يف حاالت الطوارئ 
أو عن طريق زيارة مكتب حملي لألمريكان +  331142222414على " برس SOS"من خالل االتصال ب. ساعة 24/24

خلطر االتصال بسرعة بأحد املسؤولني يف منظمة مراسلون بال حدود القادرين على تقدمي املشورة إكسربيس، ميكن للصحفيني يف حال ا
 .وانذار السلطات احمللية أو القنصلية أو اختاذ مبادرات أخرى كما تفرض احلالةبعض العناوين و 

 دليل لجميع الجهات الفاعلة في المعلومات

. للصحفيني هذا الدليل العملي، الذي ي نشر بالتعاون مع اليونسكو، ومتت ترمجته إىل عدة لغاتأخريًا، وضعت منظمة مراسلون بال حدود 
، ويذك ر باملعايري "امليدان"هذا الدليل يتوجه خصيًصا للصحفيني الذين يعملون يف املناطق اخلطرة، ويقد م نصائح عملية لتجنب مزالق 

 .القانونية الدولية اليت حتمي حرية الصحافة

باعها قبل وأثناء وبعد القيام مبهمة يف مناطق خطرة، وهو عي هذا الدليل الشمولية أو العصمة، لكنه جيمع النصائح العملية الواجب ات  يد  ال 
، 2114يف الواقع، إن اغتيال الصحفيني األمريكيني جيمس فويل وستيفن سوتلوف عام . موج ه إىل كل اجلهات الفاعلة يف املعلومات

 يعمالن حلساهبما اخلاص يف سوريا، أبرز لألسف خماطر أكرب بكثري للصحفيني املستقلني الذين يسافرون مبفردهم على أراض  اللذين كانا 
 .معادية

مبا يف ذلك منظمة  -فقت جمموعة من حوايل ستني وسيلة إعالمية وأجهزة حلماية الصحفيني ، يف نيويورك، ات  2115فرباير /يف شباط
. لى قواعد السالمة لتعزيز التعاون يف وسائل االعالم مع الصحفيني املستقلني العاملني يف املناطق املعرضة للخطرع –مراسلون بال حدود 

سوف جتدون يف الفصل اخلامس تفاصيل هذه املبادرة الدولية، فضاًل عن أمثلة للجهود اليت يبذهلا العديد من احملررين لتحسني سالمة 
 .صحفييهم
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 المخاطر على نحو متزايد: األولالفصل 

التعر ض للسالمة  يكون فيها احتمال اليتتتوافق مع احلاالت " نسبة عالية من اخلطورة"بالنسبة للصحفيني، البعثات اليت تكون على 
 :قد تكون. أعلى بكثري من املعتاد( وفاة أو إصابة أو مرض خطري)اجلسدية 

الغابة، )الصراع والتمرد واجلرمية، وأيًضا املناطق ذات املناخ أو التضاريس القاسية  الدكتاتوريات، ومناطق: البيئات العدائية -
 (واملناطق القطبية والصحراوية

والكوارث  البيولوجية والنوويةاإلرهابية واحلوادث الكيميائية و مظاهرات عنيفة، وأعمال شغب واهلجمات : األحداث اخلطرة -
 .أو األوبئة( .إخلنات، والفيضا الزالزل واألعاصري)الطبيعية 

أو البعثات اليت تتطلب /التحقيقات عن اجلماعات اإلرهابية، املافيا، املتطرفني الذين ميارسون العنف و: رأنشطة عالية املخاط -
 .العمل متخفًيا

 استهداف الصحفيين

فيون وألن تقاريرهم وحتقيقاهتم هتد د وقد مت  استهدافهم ألهنم صح. صحفًيا قتلوا ضمن أو بسبب عملهم 251، أكثر من 2115منذ عام 
الدول األكثر دموية بالنسبة للصحفيني،  2112سوريا، اليت تتصد ر منذ عام : مثال مظلم هلذا القمع. الدعاية من جانب واحد أو آخر

 .الرأس حىت قطع أو ن التعرض لالختطاف، أو حجز رهينةفالكثري من احملررين يرتددون يف إرسال طاقمهم بسبب املخاطر م

األمن . بياناهتمرصد أنشطتهم واعرتاض : للصحفينيأد ى التقدم املبهر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل ظهور خماطر جديدة 
 (.الرابعالفصل )لقد أفردنا له فصالً مستقالً يف هذه الطبعة . هو حتد  يتطو ر باستمرار السيرباين

 استهداف مزدوج : النساء الصحفيات

اهلجوم العنيف على مراسلة حرب لشبكة . دخول العنصر النسائي إىل الصحافة إىل نشوء خطر آخر أال وهو التحرش والعنف اجلنسيأد ى 
وفًقا . ساعد يف رفع حمرمات العنف اجلنسي اليت قد تكون النساء الصحفيات ضحي ته 2111سي يب اس يف ميدان التحرير يف القاهرة عام 

، 2114يناير /وكانون الثاين 2113أغسطس /صحفية بني آب 922على ( IWMF)إلعالم الدولية للمرأة لدراسة أجرهتا مؤسسة ا
على الرغم من أهنن يؤدين يف معظم األحيان . واحدة من اثنني مم ن مشلهن  االستطالع أقر ت أهنا تعرضت للتحرش اجلنسي ضمن عملها

يف نفس الدراسة، أقر ت واحدة من أصل سبعة . التقارير أو يف املؤمترات الصحفيةهذه الضغوطات عند حتضري تظهر عملهن  يف املكتب، 
مثانية من أصل عشرة مل يتجر أن و  -ومعظمها من املالمسات  -مشلهن االستطالع أهنا تعرضت لالعتداء اجلنسي على الصعيد اجلسدي 

 .على اإلبالغ عن االعتداءات

وملواجهة هذه  –بسبب جنسهن ومهنتهن   -" هجوم مزدوج"ا بوكوفا، أن العنف ضد الصحفيات هو اعتربت املديرة العامة لليونسكو، إيرين
اليت تتعر ض هلا " املخاطر اخلاصة"الضوء على  2115مايو /أيار 22من  2222الظاهرة، سل ط جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف قراره 

ودعا إىل األخذ بعني االعتبار هذه املخاطر حبيث يتم أخذ التدابري الالزمة  الصحفي ات والعامالت يف وسائل اإلعالم ضمن عملهن ،
 .حلضمان سالمتهن يف فرتة الصراع املسل  

يف م هذا الدليل على مر  فصوله توصيات عملية للنساء العامالت وأمام هذا الواقع، وبفضل نصائح الصحفيات من ذوات اخلربة، يقد  
 .امليدان
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 حضير جيًدا للمغادرةالت: الفصل الثاني

ب مجع وهذا يتطل  . قبل الذهاب يف مهمة يف منطقة معرضة اخلطر، عليك أن تكون مستعًدا على الصعيد اجلسدي والعقلي واللوجسيت
صل ووضع بروتوكوالت األمن وبروتوكوالت التوا مميكن الوثوق هب ذينال شخاصاملعلومات، وتقييًما دقيًقا للمخاطر، وحتديد الوسطاء واأل

 .أثناء التنقل

 معرفة الميدان وتقييم المخاطر (6

اإلطار األمّن واالجتماعي والسياسي والصحي واملناخي ووسائل : احصل على أكرب قدر من املعلومات عن املنطقة اليت تنوي السفر إليها
على فهم أفضل هلذه البيئة وعلى هذا سوف يساعدك : تع رف على ثقافة وعادات ولباس وسلوك املنطقة. اإلعالم والبىن التحتية، اخل

 .اندماجك هبا

 :األكرب من املعلومات، ميكنك الرجوع إىلجلمع احلد   

سوف تساعدك على العثور على  عالقاتك: سابًقا وسائل االعالم احمللية، الزمالء املتواجدون يف امليدان أو الذين كانوا هناك -
شبكات التواصل االجتماعي جمموعات مناقشة بني الصحفيني  هناك أيضا على. سكن وطرق ينصح بسلوكهاو سائق و  وسيط

 (.يف الفيسبوك عرب دعوة خاصة لدخول الصفحة Vulture Club: على سبيل املثال)لتبادل النصائح 
 .السلطات الدبلوماسية لبلدك وممثلي األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية العاملة يف املنطقة -
 .على علم جيد بامليدانهم جليش الذين  وعمال اإلغاثة وانيالباحث  -
 كيف كانوا سيعاجلون هذه املهمة ؟: الصحفيني األكثر خربة -

ميكن لبعض اخلطوات أن تكون شاقة، . اسأل عن الرتاخيص وشهادات االعتماد الواجب احلصول عليها للدخول إىل البلد أو املنطقة
 . ولكن عند وصولك إىل البلد املقصود ويف حال صادفت نقطة تفتيش، ستشعر حتًما باالرتياح حليازتك املستند املطلوب

 

 قّيم المخاطر بعناية
 :اسأل نفسك األسئلة التالية قبل املغادرة،

 هل لدي  ما يكفي من املعلومات عن امليدان؟ -
 هل اهتمام الصحافة للموضوع يرب ر حًقا املخاطر اليت سأتعر ض هلا؟ -
 ما هي املخاطر احملتملة، وكيف خططت  للتعامل معها؟ -
 هل وضعت بروتوكوالً للبقاء على اتصال مع إدارة التحرير ومع أقربائي؟ -
 ًقا بالذهاب ؟ وهل أنا على استعداد جسديًا ونفسًيا؟هل أرغب ح -

استمع إىل حدسك، . ث مع مديرك أو مع قريبإذا شعرت أن  مهمة ما بدت صعبة عليك وأنك ال تنوي الذهاب، حتد  : اعرف حدودك
 .ال جترب نفسك على شيء

عة املتوق  بإجراء تقييم خطي للمخاطر ستقلني، توصي ، كما روري بيك ترست، منظمة ملساعدة الصحفيني املإن هيئة اإلذاعة الربيطانية
ضمن نطاق املهمة، باإلضافة إىل اختاذ تدابري للحد  من خطرها، إن كانت صحية، مناخية، هلا عالقة بالبىن التحتية، باحلشود، بالقتال، 

 . خبطر االختطاف واالعتداءات واخل
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 INSI (www.newssafety.org) لدويل لسالمة األخبارواملعهد ا( www.rorypecktrust.org)الروري بيك ترست 
واالتصاالت  بروتوكول التواصل مع إدارة التحريرولوضع لتقييم المخاطر يقرتحون على مواقعهم االلكرتونية قوائم وأمثلة عن مستندات 

 (.إلبقائهم على علم حبالتك وإطالق حالة تأهب يف حالة الطوارئ)الرئيسية األخرى 

 ما هي المخاطر؟": المرافق"الصحفي 
ات املوجودة لتغطية النزاع املسلح يف منطقة قربية من القتال، ي وصي العديد من الصحفيني، ألسباب تتعلق بالسالمة، بالطلب من القو  

أن تكون هدفًا إلطالق  إال أن هذا األمر يشكل خطرًا يف. التنقل معها وقت إعداد التقارير ومحايتهم( اجليش النظامي أو اجلماعة املتمردة)
توخ ي احلذر يف ( باللغة اإلجنليزيةembedded " )املرافقني"لذلك فمن املستحسن للصحفيني . النار أو للهجمات من الفريق اآلخر

وللتذكري، ". TV"أو " PRESS"مناطق إطالق النار، وتبيان يف مجيع األوقات اختالف زي هم عن الزي العسكري، والظهور مع عباريت 
، يعترب الصحفيون العاملون يف مناطق النزاع مدنيني (انظر امللحق األول)من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف  29مبوجب املادة 

 .وتوجب محايتهم هبذه الصفة، شريطة أال  يأخذوا طرفًا يف األعمال العدائية

 االحتياطات الصحية (6

بعض اللقاحات جيب أن تؤخذ قبل ثالثة : حتض ر جيًدا لرحلتك. حة بدنية ونفسية جيدةال تذهب إىل منطقة خطرة إال  إذا كنت يف ص
 .أسابيع من املغادرة

 .قم إجراء فحص طيب كامل (1
 !(ملنع وجع االسنان يف منطقة حرب)استشر طبيب األسنان  (2
 .حد ث لقاحاتك، سج لها يف دفرت التطعيم الدويل اخلاص بك (3
 .دو هنا يف بطاقات التعريف عنك. منها اعرف فئة دمك وأي حساسيات تعاين (4

 :إذا كنت تقوم بأي عالج، تأكد من أن
 اخلاصة بك مع التسمية الدولية لألدوية، الطبية الوصفة عنلديك نسخة  -
ة املتوقعة إلقامتك، -  لديك ضعف كمية الدواء الالزمة للمد 
 .ابقاء الدواء يف متناول يدك -

 الواجب تحديثها" الكالسيكية"اللقاحات 
 الدفترييا والكزاز وشلل األطفال -
 السعال الديكي -
 احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية -

 البعض منها إلزامي، انظر الموقع اإللكتروني لمعهد باستور الفرنسي: الئحة بالتطعيمات حسب كل بلد
 (افريقيا جنوب الصحراء الكربى واألمازون)احلمى الصفراء  -
 (البلدان النامية)محى التيفوئيد  -
 (البلدان النامية) Aالتهاب الكبد  -
 (االغرتاب الطويل) Bالتهاب الكبد الوبائي  -
 (أماكن معزولة)داء الكلب  -
 (اإلقامة الريفية يف اهلند وجنوب شرق آسيا)التهاب الدماغ الياباين  -
 (املناطق الريفية املعتدلة من أوروبا الوسطى والشرقية)التهاب الدماغ اليت ينقلها القرود  -
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 (، إلزامي ملكة املكرمة(افريقيا)الساحل ) A+C+W135+Yالسحايا باملكورات السحائية  التهاب -
 احلصبة يف بعض البلدان -

 www.pasteur.frقراءة التوصيات حبسب كل بلد يف 

 الوقاية من المالريا
بشكل رئيسي سكان البلدان االستوائية، وخاصة أولئك الذين يعيشون يف أفريقيا املالريا مشكلة صحية عامة يف مجيع أحناء العامل، وتصيب 

 511111مليون حالة من املالريا تسبب أكثر من  211سنويًا حوايل ( WHO)تعد  منظمة الصحة العاملية . جنوب الصحراء الكربى
تقوم . غرافية وفرتة االغرتاب، وهذا ينطبق أيًضا على السائحجيب أن تأخذ طرق الوقاية ضد املالريا بعني االعتبار املنطقة اجل. حالة وفاة

 :الوقاية على

 (طارد احلشرات والناموسيات)احلماية من لدغات البعوض  -
 (يوم املغادرة ويستمر  عند العودة من املهمة)تناول األدوية الوقائية  -
 .تشخيص احلمى ومعاجلة هجمات املالريا -

 "المعادية"والمناطق التدريب على اإلسعافات األولية  (3

 -اليت يوف ره الصليب األمحر أو احلماية املدنية  -هذا التدريب . من املستحسن القيام بدورة يف اإلسعافات األولية يليها دورات منتظمة 
يب يب "االنرتنت كما تقد م هيئة االذاعة الربيطانية على موقعها على . مك، عند مواجهة حاالت الطوارئ، حركات اإلسعافات األوليةيعل  

 .فيديو يظهر بعض احلركات املنقذة، وال سيما يف حاالت النزيف اخلطري لألعضاء السفلى أو يف اجلروحات الصدرية" سي أكادميي

، "معر ضة للخطر"حضور تدريب على إعداد التقارير يف منطقة على عض شركات التأمني تشجع الصحفيني بعض إدارات التحرير وب
ة أي يتم  خالهلا تعليم الصحفيني، على سبيل املثال، كيفية الكشف عن األلغام والتحرك يف منطقة . ام بإشراف عسكريني سابقنييستمر لعد 

وت  نَّظم هذه الدورات بشكل رئيسي من قبل جمموعات خاصة، كما أن وزارة الدفاع . قتال ويتم اختبارهم يف حماكاة عمليات اخلطف
تقرتح أيضا تقدمي دورات جماني ة، بتمويل من التربعات،  RISC  (risctraining.org)منظمة. جمانًاالفرنسية تنظم تدربينب سنويًا 

 .انظر الئحة املنظمات يف امللحق السابع. لصحفيني املستقلني العاملني يف املناطق املعرضة للخطرل

 غادر مرتاح البال: األمور المالية، واألوراق الشخصية، واألسرة (4
 التأمين
خذ . ي املرض واإلعادة إىل الوطن والعجز والوفاةروري، يف حال كنت تعمل كصحفي مستقل، التأكد أن لديك التأمني الذي يغط  من الض

بعض العقود ال تغطي خماطر احلرب أو اإلرهاب أو : وقتك للمقارنة بني العروض والتأكد من أن بنود العقد متوافقة مع شروط مهمتك
ا عن إمكانية تعديل بوليصة التأمني أثناء املهمة، على سبيل املثال إلضافة دولة جديدة أو فئة جديدة من استفسر أيضً . حىت املظاهرات

احتفظ بعنوان ورقم هاتف الطوارئ لشركة التأمني اخلاصة بك واعرف ما هي اإلجراءات الواجبة لتقدمي طلب إلعادتك إىل بلدك . املخاطر
 .بل غ هذه التفاصيل إىل جهات االتصال الرئيسية بك قبل ان تغادر. يف حال وقوع حادث أو أي مشكلة صحية

 (.انظر امللحق السادس)مة خصيًصا للصحفيني يف مهمات خطرة أن منظمة مراسلون بال حدود تقرتح بوالص تأمني مصم   اعلم

 األمور المالية والميراث والحياة الشخصية
 .االقرار الضربيي، تأمني يف حالة الوفاة، اخل: ية اليت ميكن أن تشغل بالك خالل مهمتكأنِه قبل مغادرتك كل اإلجراءات املالية أو اإلدار 

تك وعلى ب املشاجرات اليت سوف تؤثر على نفسي  عائلي أو مع أحد األصدقاء قبل أن تغادر لتجن   حاول قدر اإلمكان تسوية كل خالف
 .تركيزك أثناء مهمتك

http://www.pasteur.fr/
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 األمن الرقمي
لذا . ك البحث على االنرتنت ملعرفة املزيد عنكمهمتك، أول ما ميكن أن يقوم به اخلاطفون هو كتابة امسك يف حمر  إذا مت اختطافك أثناء 

 (:انظر الفصل الرابع)فإننا ننصح بإجراء مسح شامل للبيانات 
 (.ذكيواهلاتف ال اسوباحل)غادر مع هوية رقمية فارغة قدر اإلمكان، على االنرتنت أو على املعدات اخلاصة بك  -
 .حد د املخاطر وما هي بياناتك األكثر حساسية -
 .وأتقن استخدامها قم بتنزيل برامج محاية األمن السيرباين -

وأخريًا، قد حيصل أن ختسر بطاقات التعريف عنك أثناء مهمتك، ولكي تثبت للخاطفني احملتملني أنك صحفي ولست جاسوًسا، يفض ل 
بطاقة اهلوية )املغادرة وتأمينها بواسطة كلمة مرور، ميكنك حتميل عليها بعض الوثائق الشخصية أن تقوم بإنشاء صفحة ويب شخصية قبل 

إلنشاء هذه الصفحة (. بطاقة الصحافة، بيان باملهمة من إدارة التحرير)ومعلومات عن وضعك كصحفي ( ووصفات طبية وجواز السفر
أو صفحة، ومح ل مستنداتك اخلاصة، مث يف الئحة اخليارات املتقدمة، ضع  ، وقم بإنشاء مقالةwordpressاآلمنة، افتح مدو نة من نوع 

مستنداتك  نعببساطة أكثر، ميكنك إنشاء بريد إلكرتوين ال تقوم باستعماله بل حتفظ فيه نسخة . كلمة سر قبل نشر هذه املعلومات
 يف حال(. ت السر حلساباتك األخرىكلمة السر  جيب أن تكون ممي زة حبيث جتعل من الصعب ختمني كلما: مالحظة)اخلاصة يف املسود ة 

 .اخلطف، ميكنك الطلب من اخلاطفني مراجعة هذا الربيد اإللكرتوين أو زيارة صفحة الويب للتحقق من هويتك

 قوائمال: إعداد حقبية التقرير (1
 م بتحضير حقيبة خاّصة للتقارير في المناطق المعّرضة للخطرق

قامت بوضعها وكالة فرانس برس، مبساعدة . هذه احلقيية حتتوي على املعد ات الرئيسية الواجب محلها يف مناطق معرضة للخطر
 :كل دائم، وتستكمل وفًقا للظروفمن الناحية املثالية، جيب أن تكون هذه احلقيبة اخلاص ة جاهزة بش. اجليشمن متخصصني، ال سيما 

 خوذة خفيفة الوزن
 غطاء متساوي احلرارة

 عصي كيمائية ملو نة مضاءة
 حلقات مستطيلة

 أكياس حممولة للمرحاض 
 دة االستخداماتأداة جيب متعد  

 (أبيض وأمحر أو أزرق)مصباح يثبت على مقدمة الرأس مع أنوار 
 امللحقاتحقيبة ظهر متعددة اجليوب مع حلقات لتعليق 

 قناع واق  للغاز
 قناع الطريان

د  قابس كهربائي متعد 
 تلزيق مقاوم

 سخانات لأليدي وأصابع القدم
 شريت مضغوط-يت

 نظارات واقية من الرصاص
 مصباح جيب

 مصباح يدوي من دون بطارية
 (سهلة الفتح واإلغالق)أكياس زيبلوك 

 سكني سويسري
 مصل
 وال عة

 أدوات مائدة قابلة للطي  
 سدادات لألذن 
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 :يجب عدم نسيان
 للنسخ االحتياطي السريع USB مفتاحان -
 شاحن عاملي ميكن وصله بالسيارة -
 حمول دويل للمنافذ الكهربائية  -

 (.من األفضل استعمال أداة متعددة االستخدامات)أي لباس ذات لون عسكري ومحل سكاكني  ُيحّظر
 

 (:ونسخ عنها أيًضا)وثائق هامة 
إذا كانت وجهاتك ال تتوافق مع تأشريات الدخول إىل بلد . ان يكون صاحلًا ملدة ستة أشهر كحد أدىن جيب: جواز السفر -

 .معني  من األفضل أن حتمل جواز سفر ثان  
 بطاقة الصحافة -
 بطاقة تبني  هبا فئة دمك واحلساسيات اليت تعاين منها -
 بطاقة التطعيم الدولية -
 رخصة القيادة الدولية  -
 ائط املدنخرائط الطريق، خر  -
 (التأمني، اخل ، شركةادارة التحرير، السلطات القنصلية، املستشفيات)قائمة جبهات االتصال اخلاصة بك يف حاالت الطوارئ  -
 ع م الت حملية ودولية صغرية موز عة يف عدة جيوب -

 
 متحّفظ، مقاوم، ومناسب للمناخ: اللباس

 أحذية للمشي عالية، مرحية، صلبة، مقاومة للماء -
 (جتنب اللون الكاكي) بنطلون خفيف، لون حمايد  -
 قميص واسع للنساء/يت شريت أو سرتة -
 (الكاكي غري)سرتة بلون حمايد  -
 مالبس مقاومة للماء -
 (الرمل والغاز املسيل للدموع وغريهامن )وشاح للحماية  -
 سوار مع مؤشر لفئة الدم -
 (ساعة، سوار، خامت)جتنب األشياء الثمينة  -
 حالة العدوان أو لإلشارة إىل مكان التواجداشارة صافرة يف  -

تكون ثقيلة  ال  أ لذا على احلقائب. مرت مع احلقيبة على الظهر 511وذلك للقدرة على الركض . تنصح وكالة فرانس برس بإعداد حقيبتني 
، واحلقيية الثانية (سة داخلهاجيب عدم وضع أشياء حسا)ميكن ترك احلقيبة األوىل يف غرفة الفندق . جًدا وأن يكون هلا جيوبًا عديدة

 !ال تنَس أن كل ما ال ميكن الوصول إليه هو غري نافع. حيملها الصحفي دائًما

 :في الحقيبة األولى يجب تجهيز
 (ناموسية يف املناطق املعرضة للمالريا)+ كيس للنوم يتكيف مع درجة احلرارة  -
 (أحذية رياضية، للركض)أحذية بديلة خفيفة الوزن  -
 للغياربنطالون  -
 قميص للمناسبات الرمسية -
 مالبس داخلية 4أو  3 -
 (جتفيف سريع)الصابون وفرشاة األسنان، معجون األسنان، منشفة مشواه : النظافة الصحية -
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 نساءفوط صحية لل -
 علب حمارم صغرية -
 قفل مع رمز  -
 غراء سريع اللصق إلصالح املعدات الصغرية املعطلة  -
 عدة خياطة صغرية -
 صغرية زيبلوك لتخزين كل شيء بطريقة مغلقةأكياس بالستيكية  -

 : الحقيبة الثانية الذي ينبغي أن تحتوي على معدات الحقيبة الخاصة
 وثائق هامة ومال  -
 .رقم الطوارئ م سجل عن طريق مفتاح االختصار. الشاحن والبطارية، حمول كهرباء دويل: عدة اهلاتف -
 بوصلة -
 خريطة جغرافية، خريطة طرق -
 دفرت وأقالم -
 نظارات مشسية، قبعة، كرمي: قاية من الشمسللو  -
 كحويل لتطهري اليد-مرهم مائي -
 أقراص تنقية املياه -
 مضاد للبعوض -
 ورقية رطبة مناديل -
 أكياس زيبلوك صغرية لتخزين كل شيء بطريقة مغلقة -
 :معدات السالمة -

o  (رباط يد أو أي نوع آخر قابل لإلزالة)شعار الصحافة 
o  شريط الصق ميكن أن تكتب عليهPRESS  أوTV 
o الدروع الواقية للرصاص أو ملكافحة الشغب، خوذة :معد ات واقية 
o  واقيات لألذن 
o  (محاية ضد الغاز املسيل للدموع)نظارات سباحة 
o   قناع للفم واألنف 

 :معدات جناة -
o سكني سويسري 
o   عةوال 
o  مصباح يثبت على مقدمة الرأس مع بطاريات إضافية أو مصباح يدوي 
o عالية قةطا ذات غذاء لواحأ 
o مياه معبأة يف زجاجة 
o حبل 
o بطانية 

 
 :عّدة اإلسعافات األولية

من . املسكنات، مضادات لإلسهال، مضادات حيوية، مضادات للتشنج، مضادات للحساسية، مضادات للمالريا: األدوية -
 .األفضل استعمال األدوية اليت ميكن تناوهلا من دون ماء

 (ذاتوبالتايل على ال)لية وخفيفة وميكن استعماهلا بيد واحدة عم: عصبة لوقف النزيف يف حاالت الطوارئ -
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 ولعالج إصابات الرأس والعنق واجلذع -ت  فَّضَّل على العصبة  –وسادة صغرية ضاغطة لوقف النزيف  -
 مطهر لتطهري اجلروح -
 قطب الصقة للجروح -
 مةكمادات معق   -
 ادات طبية ضم   -
 الصق للجرح -
 ضمادات قابلة للقص   -
 (قطع املالبس والضمادات)مقص للطوارئ  -
 ادة ضغطضم   -
 عصابات قابلة للتمد د -
 كرمي للحروق -
 (لتخفيف الكدمات وااللتواء، اخل)أكياس باردة فورية  -
 قناع وقائي للتنفس -
 (محاية)قفازات فينيل  -
 األنف/ مصل لغسل العينني  -
 دبابيس  -
 ملقط طيب   -
 كيس جلمع النفايات -

 

 إلعداد مغادرتك بطريقة جيدة: تذّكر
 (.مناإلسعافات األولية واأل)حد ث تطعيماتك، كن يف صحة جيدة ومدر بًا  9
 .قي م خماطر مهمتك واستعد  لألسوأ 9
 .أعلم واحِم أقرباءك 9

 .ضع قوائم إلعداد حقيبتك 9
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 ضمان األمان أثناء المهمة: الثالثالفصل 

 :بعض املبادئ العام ة تبقى صاحلة إال أن   فريد من نوعههو كل تقرير صحفي  إن إطار
لآلخرين )كن متواضًعا وحمرتًما . اعترب كل مهمة كما لو أهنا كانت األوىل. الثقة الزائدة بالنفس هي أمر خطري: التواضع -

 (.وللعادات احمللية
إىل جانب . بيئتك اجلديدة معقدر اإلمكان على ثقافة البلد واملنطقة لكي تتأقلم  تعر ف. املخاطر استبق :التحضير -

التدخني خالل شهر : على سبيل املثال. االختالفات اجلسدية، بعض االختالفات السلوكية قد ختونك يف بعض البلدان
 .رمضان، مد  اليد إللقاء التحية على امرأة، اخل

 سباق للشهرةالعل األدرينالني أو ال جت. ابَق حذرًا ومتحف ظا ومنتبًها إلشارات اإلنذار. إىل حدسك عاستم :الفطرة السليمة -
 .تقرير مصو ر أو صورة ال يستحقان أن تضحي حبياتك: يغلبانك

 السكن والسفر واالتصاالت (6

وميكن . بطريقة متحف ظة( إىل املطار على سبيل املثال)ي فض ل أن يقوم زميلك، الوسيط أو أي شخص ميكنك الوثوق به بانتظار وصولك 
 .لك يف اخلطوات التالية النصيحةهلذا الشخص تقدمي أيًضا 

 مكان اإلقامة اختيار - أ

قد يكون فندقًا أو سكًنا خاًصا، ولكن األهم هو أنه . جيب أن يكون املعيار األول الختيار مكان اإلقامة هو قدرتك على العمل بأمان
حيث ميكنك التعر ف على صحفيني يف بعض احلاالت، من األفضل السكن يف فندق دويل خاضع حلماية مشد دة، . يضمن لك املأوى

ولكن يف حاالت أخرى، قد يكون هذا النوع من الفنادق يستضيف بانتظام قادة سياسيني ودينيني، ما جيعله هدًفا رئيسًيا . آخرين
أماكن إقامتك  إذا كان ذلك ممكًنا، حد د. للهجمات، يف حني أن فندقًا صغريًا أو السكن يف منزل مواطن قد يتيح لك العمل هبدوء وتكت م

 (.انظر الفصل الثاين. )قبل مغادرتك أثناء إعدادك للرحلة

جتن ب السكن . جتن ب السكن يف بيت، يف بناية أو فندق يف منطقة نائية، يف شارع باجتاه واحد أو طريق مسدود: بعض النصائح األساسية
 .مدخل سكنكامسك على تضع  ال(. خطر التسلل)يف الطابق األرضي أو يف غرفة مع شرفة 

اإلضاءة اخلارجية، أبواب ونوافذ وأقفال توف ر مراقبة املداخل لياًل وهنارًا،  :بعض المعايير الختيار فندق، إذا كانت لديك هذه الرفاهية
الواجهة الرئيسية جتنب الغرف على . صلبة، وفتحات يف األبواب للرؤية، القرب من الطريق العام أو املطار ملغادرة املدينة بسرعة إذا لزم األمر

 .قم بتفضيل اجلزء اخللفي من املبىن أو الذي يطل  على الساحة وحد د املخارج املمكنة(. خطر اهلجوم)للمبىن أو مقابل موقف السيارات 

تأك د من . حتق ق من إغالق األقفال ود رف النافذة والستائر عند حلول الظالم. حد د املداخل وخمارج الطوارئ :عند الوصول إلى الفندق
(. خطر الزجاج املكسور)إذا كان خطر التعر ض هلجوم أو النفجار كبريًا، أبعد سريرك عن النافذة . هوية أي شخص قبل أن تفتح له الباب

ميكن اللجوء "( safe room)"حدد غرفة آمنة . جه ز دع امة من الداخل ملنع الدخول إىل غرفتك أو جه ز إنذارًا يعمل يف حالة التسلل
( ماء وطعام وطاقة)توي على خمزونات حت، (مثل احلمام)دون نافذة : ها عند الضرورة لالحتماء من الطلقات النارية، الشظايا واملعتدينإلي

 (.هاتف)ووسيلة اتصال 

اتك :مالحظة ري قم بتشف. أَبِق يف بالك أن خصوصي تك ليست حًقا مصونة وأن خزنة حديدية ال ميكنها ضمان سرية وثائقك أو معد 
وأخريًا، حاول احلفاظ على ترتيب غرفتك للتمكن من  (. انظر الفصل الرابع يف جمال األمن السيرباين)بياناتك وتأمني حاسوبك وهاتفك 

 .كشف أي اقتحام
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 السائق، السيارة وطريقة التنقل اختيار  - ب

كن حازًما، وإذا كانت . ، ضع عينيك نصب عينيه(لوحة ترخيصه تدل ك إذا أتى من مسافة بعيدة)قي م خربته، ومدى تعبه  :اختيار السائق
 .قيادته خطرية، ال تفرتض أن هذا أمرًا عاديًا يف البالد فإن حياتك هي بني يديه

قم بكل املراجعات األساسية . بني احلشود ندماجغالًبا ما يكون نوع السيارة األكثر مبيًعا يف املنطقة خيارًا جيًدا لال :اختيار السيارة
عند اختيارك للسيارة، فرانس ميديا موند (. احلالة العامة واإلطارات ومستوى الزيت، والفرامل، عجلة احتياطية، رافعة للسيارة)للسيارة 

 قد .جهة االتصال يف بلدك وإرساهلا إىل -نوع ولوحة الرتخيص واضحتان للعيان  -تنصحك بأخذ صورة مجاعية مع السائق والسيارة 
 .هذه الصورة مفيدة يف حالة اختفاء أو اختطافتكون 

 :تعليمات عند التنقل
 .اليت من شأهنا أن توقعك بالفخ بسهولة( اجلداول الزمنية، الطرقات، األماكن)جتنب الروتينية  -
 .قبل التنق ل، قم يإخبار جهة االتصال يف بلدك -
وإذا كان ذلك ممكًنا، أعطه . للسائق قبل الدخول إىل السيارة وإغالق األبواب وتشغيل السيارةال تعط املسار الذي ستسلكه  -

 .الربنامج اليومي تدرجيًيا
 .اتفق مع سائقك اخلاص على إشارة خاصة لكي يلفت انتباهك يف حال اخلطر ويطلب منك عدم االقرتاب من السيارة -
ن دون أن يكون ذلك متوقًعا، ال تصعد إىل السيارة، حىت ولو كان ذلك إذا صدف وجود سائق آخر مكان السائق املكل ف م -

 .يكل فك التخلي عن تقريرك
انتظره : وأيًضا، غياب وسيطك عن حضور اجتماع م تف ق عليه مسبًقا قد يكون عالمة على وجود مشكلة أو خطر وشيك -

 .وأج ل خمطط عملك، ولكن ال ترحل دونه وال تأخذ وسيطًا آخر على عجل
ند العمل ضمن فريق، جيب أن يكون أحد األعضاء مسؤواًل عن مراقبة السيارة والوقود بانتظام طوال البعثة، ويف كل عملية ع -

 .تنق ل
الفخاخ اليت جترب )انتبه من احلوادث الومهية . أثناء القيادة، أبق األبواب والنوافذ حمكمة اإلقفال وال تلتصق بالسيارة األمامية -

 (.فعلى التوق   اآللية
 .جتن ب الوقوف يف أماكن غري خاضعة للرقابة -
 احتفظ خبريطة )كن قادرًا دائًما على حتديد مكان وجودك يف املكان والزمان . ال تثق ثقة عمياء بالسائق -

 (.GPSونظام حتديد املواقع 

 مع بلدك االتصاالت (ج

مبشاريعك،  (إدارة التحرير والزمالء والعائلة)اخلاصة بك بانتظام اتبع بدقة الربوتوكول الذي قمت بإعداده إلبالغ جهة االتصال الرئيسية 
 .جه ز خطة ثانية بديلة يف حال عدم متك نك من االتصال هبم كما كان خمططًا له. بتنقالتك وبالصعوبات احملتملة

 .واملراقبة الرقمية للحد  من خطر االعرتاض( انظر الفصل الرابع)اتصاالتك كثر احلديث على اهلاتف، وأم ن ال ت  : تحذير

حاول أن . قدر اإلمكان على اتصال ويف عالقة جيدة مع عائلتكالبقاء لكي جتد حياة شخصية مستقرة وهادئة يوم عودتك، حاول 
ليست أقل  قيمة  -ولو كانت تبدو لك تافهة  -أبِق يف ذهنك أن الصعوبات اليت يواجهوهنا . عن مهمتك أثناء التحدث إليهم" تنقطع"

يف الواقع، جمتمعك ال يتوقف عن إدارة املتاعب اليومية يف غيابك . قصة اليت تعيشها ومن االنفعاالت النفسية اليت تواجهها يف امليدانمن ال
 !اليت قد يكون سببها يف بعض األحيان هو غيابك 
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 عند وصولك: تذكر
 .اخرت بعناية وسيطك، سائقك، ومكان إقامتك 9
 .جتنب الروتني والسري مبفردك 9
 .تواصل بذكاء مع إدارة حتريرك وأقربائك 9

 في منطقة قتال السالمةاحتياطات  (6
 التنّقل - أ

ض ر مسبًقا وبطريقة دقيقة. التنقالت يف مناطق القتال هي حساسة جًدا  .جيب أن حت 

 :قبل التنقل
 ...الغيار الصغريةاحلالة العامة، الوقود، معدات االصالح، وقطع : قم بإعداد وفحص أو الطلب من أحد بفحص سيارتك -
 ...(أوراق االعتماد احمللية، إذن املرور)قم بإعداد أوراقك اإلدارية  -
 .مالبس دافئة، وكيس النوم، إسعافات أولية، مياه، طعام": عد ة النجاة"إعداد حقيبة قم ب -
 .دراسة املسار على خريطةقم ب -
 .واملنظمات غري احلكومية، اخلتعر ف على املناطق املعر ضة للخطر من خالل الزمالء والسلطات  -
تعر ف على إشارات التحذير اليت يستخدمها اجليش واإلجراءات اليت ت تبع يف . حد د مواقع نقاط التفتيش ومن يتوىل  إداراهتا -

 .حالة تفتيش
 .حتق ق من مواعيد حظر التجو ل -

 .أكثر من شخص، قوموا بدورات مراقبةإذا كنتم . من يف السيارة واقفلها من الداخل: إذا كنت مضطرًا للنوم خارًجا -

 :خالل التنقل
إذا كان ذلك ممكًنا، جد مسبًقا . حاول أن تَ ت بع املسار واملواعيد احملددة، وابَق على تواصل مع إدارة التحرير أو زمالئك بانتظام -

 .جتن ب القيادة ليالً . أمكنة للنوم، بعض العناوين أو بعض الزمالء لالنضمام إليهم
مناظري، ثياب عسكرية، أجهزة إشارة، وأسلحة، : أو تستعمل أشياء قد تكون مدعاة لل غط يف دورك كمراقب حمايدال حتمل  -

 .اخل
 .تعليمات قائد القافلة بعات ،(عسكرية أو إنسانية)إذا كنت تتنقل ضمن قافلة  -

 :التنّقل ليالً سيًرا على األقدام
 .بينك وبني مقاتليتم  اخللط بشكل عام، جتن ب إىل أقصى احلدود العمل يف الليل، ألنه يصبح من الصعب حتديد هويتك وميكن أن 

 (.ألوان داكنة)جيب أن تكون مالبسك مناسبة . التخف ي يف التنق ل هو أولوية -
 .تصدره أو صوتضوء  كلانتبه ل. تصوير واإلذاعة والتسجيلاحرص على إطفاء هاتفك ومعدات ال -
إذا كنت تعمل ضمن فريق، حد دوا . اتبع املناطق املظلمة، ال ترتدد يف سلك الطرق االلتفافية، توق ف بانتظام للمراقبة واالستماع -

 .عنقاطًا للتجم  
  .، اندفع على األرض وانتظر اطفاء األنوار(مصباح يدوي، ضوء كشاف)عند مواجهتك لضوء  -

 (الحواجز)نقاط التفتيش   - ب

قط اع طرق، متمردين أو )طة التفتيش هي عموًما حاجز سري يديره حراًسا، قد يكونون من القوات املسلحة النظامية أو غري النظامية نق
القوات . طاردة التجارات غري املشروعةملتسعى القوات النظامية عموًما إليقاف السيارة لتفتيش ركاهبا والتأكد من وثائقهم و (. ميليشيات
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عند اقرتابك من نقطة تفتيش، حاول . ية تسعى إىل ابتزاز األموال واملعدات أو حىت لالستيالء على السيارة أو القبض على ركاهباغري النظام
غالًبا ما يكون الشباب أكثر )، من ذوي اخلربة أو مبتدئني (عادية أو ميليشياوية)مسل حون قلياًل أو كثريًا، نوع مالبسهم : تصنيف احلرس

 .وكن مستعًدا وعدواني ون ون، واىل أي درجة هم مثلون، عصبي  (يةتقلًبا وعصب

 :نصائح عامة
إذا قامت عدة سيارات أمامك بااللتفاف من دون تفسري، قد يكون هناك دليل : على الطريق ابَق متيقظًا على حالة السري -

 .على وجود حاجز خطري يف األفق
 .التحرير إلعالمهم مبوقعك وقم بتشغيل منارة اإلغاثة اخلاصة بكعندما تقرتب من نقطة تفتيش جمهولة، اتصل بإدارة  -
إذا شعرت باكرًا أن نقطة التفتيش هذه قد تكون خطرية وإذا كنت مل تصل بعد إىل نطاق جمال الرؤية أو إطالق النار، قم  -

 .بااللتفاف والفرار من املنطقة
ة تفتيش، ال سيما إذا كانت هذه األخرية حترسها القوات انتبه، يكون األوان قد فات إذا متت رؤيتك بوضوح من قبل نقط -

م ببطء، كل سيارة على حدة. ال تقم بااللتفاف واال  سيتم استهدافك فورًا(: تكون عامة مدربة تدريًبا جيًدا)النظامية   .تقد 
 .ابِق األبواب مغلقة وأخفض نافذة السائق قليالً للتكل م مع احلراس -
غالًبا ما يكون احلراس يف حالة عصبية . بِق يديك يف كل األوقات مرئية وجتن ب أي حركة مفاجئةارفع نظاراتك الشمسية، وأ -

 .شديدة
 .كن حذرًا إىل ما تقوله، وخذ بعني االعتبار أن البعض قد يفهم لغتك. كن هادئًا ومهذبًا -
 .هات متصارعةم التصاريح املناسبة لنقاط التفتيش املناسبة، خاصة إذا كان لديك عدة تصاريح جلقد   -
 .ال توقف احملرك. ال خترج من سيارتك يف حال مل يطلب منك ذلك -
 .إذا اشتد  الوضع، تفاوض واطلب التحدث إىل القائد -
إذا استولوا على معد اتك، اجعلهم يشعرون أن هذا األمر ال يروق لك، ولكن . امسح للحراس بالبحث يف سيارتك. كن متعاونًا -

 .من معد اتك حياتك أكثر أمهية: ال تصر  
البقشيش من أجل هتدئة الوضع  سجائر واملياه واحللويات أوالتبًعا للوضع ولتصر ف احلراس، يقوم بعض الصحفيني بتقدمي  -

 .وعبور نقطة التفتيش

 في منطقة تبادل إطالق نار( ج

 .فقط إذا كان األمر ال مفر منه في منطقة تبادل إطالق ناراعبر 
على سبيل املثال أبرز عبارة )واقية وحاول إظهار أنك صحفي لكي ال يتم االعتقاد أنك مقاتل ضع خوذة وسرتة : قبل العبور -

PRESS أو TVادرس امليدان وموضع الرماة، ارصد واحفظ مسارك لكي تبقى قدر اإلمكان (. على السيارة وعلى سرتتك
 .حممًيا

انتبه، فقط مقصورة )خلف جدار مسيك أو خلف سيارة اندفع على األرض، اختبئ داخل حفرة يف األرض، : أثناء اطالق النار -
اركض مسافات " )الوثبات"غادر املنطقة بأسرع وقت ممكن عن طريق (. احملرك وحماور العجالت حتميانك من إطالق النار

كانت إذا  .  تتم تغطيتك أمنًيا، ابق منخفًضا واركض يف تعرجات غري نظاميةمل ، يف حال(قصرية جًدا، حوايل عشرة أمتار
 .، أو أوِح أنك ميت(وهذا ميكن أن يستغرق وقًتا)الطلقات متتالية، ال تتحرك إال  إىل حني التهدئة 

يف بعض األحيان )يف النهار  م111 لوصول اىل أهدافهم على بعداألسلحة اليت حبوزة القناصني تسمح هلم با: مالحظات حول القّناصين
أبًدا يف الطابق العلوي أو يف غرفة  ونز القن اص يف مبىن له العديد من الفتحات، وال يتمركز بشكل عام، يتمرك. م يف الليل311و( م1111

ويستقرون أيًضا يف علي ات، حيتمون بأكياس . ح املنازلو قد جيد القن اصون بعض املخابئ الذكية يف سط. تقع يف اجلزء األمامي من املبىن
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ح كآثار و سطعيد ، قد تبدو هذه الثقوب يف المن ب. طريق إزالة قرميدة واحدة أو اثنتني الرمل وينشئون جمااًل للرؤية وإلطالق النار عن
 .قذيفة

 1111بسرعة لرصاصة ا)ثانية /مرت 331تصدر الطلقة النارية صوتًا ينتشر يف كل االجتاهات بسرعة تتجاوز : مشكلة صدى الصوت
جاف )يسمع أواًل صوت انطالق الطلقة  الشخص املستهدف. مسطحةيسهل حتديد مصدر إطالق النار يف بيئة صحراوية (. ثانية/مرت

إال أن القن اص املاهر خيتار عموًما موقًعا للرماية حبيث ال ميكن فصل . إال فيما بعد( طويل وأصم)يف حني أنه ال يسمع الصدى ( وقصري
 .صوت الطلقة بشكل واضح عن الصدى الناجم عنه

 :حلماية نفسك من القناصني
 . د تنقالتكقم بإعدا -
 .أينما كان TV, PRESSأبرز بشكل واضح أنك صحفًيا، ضع عالمة  -
الكامريات : انتبه أيًضا إىل طريقة محلك للمعدات. ال ترتِد املالبس الكاكية أو ذات اللون العسكري لكي ال ي ظن أنك حمارب -

 . والعدسات قد توحي، من بعيد، أهنا أسلحة
 .هم حلفاؤك ضد القناصنياألمطار والثلوج والرياح والضباب  -

 لمحة سريعة عن األسلحة ومداها
اليت توف ر التدريب  Sovereign Global Academy  املعد  من قبل األكادميية السيادية العاملية" تأثري األسلحة"مقتبس من مادة 

 .لألمن يف مناطق معادية ملوظفي فريق فرانس ميديا موند
. م 51م ومدى يصل إىللم 11.43إىل  1.35عيار يرتاوح من (: وك، وما إىل ذلككولت، غل)املسدسات والبنادق اآللية  -

 .للهجوم تستخدم أكثر يف الدفاع عن النفس وليس. هذه األسلحة خطرية حىت عدة مئات من األمتار
 يصل مداها. عيارات خمتلفة، هي األسلحة األكثر شيوًعا يف ساحة املعركة(: ، اخلAK-47 ،M4 ،AK-104)بنادق  -

 .م 1511م، خطرية حىت  311إىل 
، هو السالح املفضل (وحىت أكثر)م 311إىل  51مداها من (: ، أولتيما راتيو، اخلM21" )القنص"بندقية قناص أو  -

 .للحركات املتمردة
 .م111م ومداها أكثر من لم 14.5و 2.12عيارها يرتاوح بني : الرشاشات الثقيلة -
 م311ميكن رميها حىت . م31وايل ، يبلغ قطرها ح(مضادة لألفراد أو مضادة للدبابات) يدوية أو تر كب على بندقية: قنابل -

 (.قنابل على بندقية)حسب الطراز 
 .للطراز األقوى م511إىل  15مدى من : الصواريخ قاذفة -
 .من نقطة االرتطام م35: ؛ املنطقة الفت اكة(أكثر أو)كلم   13م إىل 51مدى من : قذائف اهلاون -
 .كم  2ومدى يصل إىل ( 121يصل اىل )ملم  21عيار أكرب من : مضادة للطائراتمدافع  -
 .م، مدى يصل إىل عدة عشرات من الكيلومرتاتلم 111إىل  21عيار من : املدفعية -
 .إىل عدة مئات من الكيلومرتات م111مدى خيتلف من : الصواريخ -
 .مميزة وصافرة( كم  91يصل إىل )مدى متغري : قاذفة الصواريخ املتعددة -

 المدفعية والتفجيرات واألسلحة الكيميائية( د
 :احلطام الناتج عنه/أمام طلقات املدفعية الثقيلة والقصف اجلوي، جيب أن حتمي نفسك من االنفجار ومن الشظايا

انتبه إىل اشارات . درفيقوم السكان باهلرب أو بالعودة إىل بيوهتم، ت غلق الستائر املعدنية وال: يف املدينة، قد يتم  حتذير السكان -
 .االنذار
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: ال تستسلم للذعر، وبداًل من حماولة مغادرة املنطقة، اندفع على األرض وازحف إىل أقرب ملجأ حلمايتك من االصطدامات -
جتنب األقبية والعلي ات اليت تكون (. خطر الزجاج املكسور)يف حفرة يف األرض أو وسط مبىن، حتت الدرج وبعيًدا عن النوافذ 

 .ابق مندفًعا على األرض واحم رأسك. وجود العديد من املخارج تأكد من. ضة لالهنيارعر 
عسكريًا عادة ما يعقب نريان املدفعية هجوًما : استفد من التهدئة املخصصة إلخالء اجلرحى وغادر املنطقة بأسرع وقت ممكن -

 .لوحدة املشاة
عند إطالق النار الكثيف، اختبئ بكل الوسائل (: وط حجارةشظايا خشب، سق)يف الغابة، تكون القذيفة مدم رة للغاية  -

اذا كان اطالق النار يف كل االجتاهات، قم بالفرار سريًعا سريًا على األقدام وجيب . املمكنة مستخدًما ساحة امليدان إليوائك
د االنفجار، اهنض بع. عليك أن تلتصق باألرض عند مساعك صفريًا فهذا يعّن أن هناك قذيفة جديدة يف طريقها اليك

 .اندفع إىل األرض جمدًدا عند مساعك الصافرة التالية، وهكذا دواليك. واهرب

 األسلحة الكيميائية والبيولوجية
عدم : األعراض اليت جيب أن تلفت انتباهك. انتشار منتج كيميائي أو بيولوجي يأيت عادة من القصف اجلوي أو نريان املدفعية الثقيلة

 .رأس فجائي، زيادة إفراز اللعاب وسيالن األنف ، وجعالرؤيةوضوح 

الفرق هو أنه جيب . االلتصاق باألرض، اجياد مأوى وإخالء املنطقة: املبادئ التوجيهية األساسية هي نفسها كما يف حالة التفجري التقليدية
إذا كنت تتج ه ملنطقة كانت هدفًا . سرعة أكربلتحذير الناس من حولك ملغادرة املنطقة ب" غاز، غاز"للتنفس، والصراخ  اواقيً  اوضع جهازً 

 (.الستباق تنق ل سحابة الغاز)هلجوم كيماوي، اهرب بعد حتديد اجتاه الريح 

 في منطقة الحرب: تذكر
 .ارتد سرتة مضادة للرصاص وخوذة وأظهر أنك صحفي 9
 .قم بإعداد مسارك بشكل جيد قبل التنق ل 9
 .احلراسأمام نقطة تفتيش، ابَق هادئًا وتعاون مع  9
 عند إطالق النار، التصق باألرض وجد مأوى 9

 العنقودية والذخائراأللغام  (3
 األلغام - أ

وبعض . يكون بعضها موضوًعا على األرض، مدفونًا قلياًل أو مثب ًتا بواسطة حجارة. قد يواجه الصحفي ألغاًما يف العديد من مناطق النزاع
، عرب الضغط (يشتد ويرختي)ميكن أن ينفجر اللغم عرب سلك . كون موضوعة يف املاءاأللغام تعل ق باألشجار، على حبل على الطريق، أو ت

اد ( اخنفاض بالضغط) اهلواة بتثبيت  يقوم بعض املقاتلني(. يتم تشغيله تلقائًيا بعد عبور عدد معني  من األشخاص والسيارات)أو عرب عد 
ناطق عسكرية مناطق النزاع السابقة واملناطق احلدودية، م: اليت ميكن تلغيمها أمثلة من املواقع. يف أمكنة ال ميكن التنبؤ هبا بعض األلغام

 .حطام املنازل املهجورة، اجلسور والغابات وحقول البور، احلفر وعلى أطراف الطرقاتمسكونة أو مرتوكة، 

 :لنصائح األساسية التي ينبغي اتباعها في المناطق الملغومةا
 .املرتادة، وحىت للذهاب إىل احلمامال تبتعد عن الشوارع والطرق  -
 .عليك أن ترى أين تضع رجليك: ال تتنقل ليالً  -
 .انتبه إذا قل ت نسبة ارتياد طريق اعتدت سلوكه -
فروع مرتبة على شكل صليب، عصا مزروعة يف األرض، دائرة من احلجارة أو عقدة : قد تكون األلغام مشار إليها بطريقة بدائية -

 .متنبًهاابَق . يف النبات
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ثالثون )ملغومة " مقابس" أو ،(ألغام 1-5)ملغومة " نقاطًا"وهي تشكل عموًما . تذك ر دائًما أن األلغام املعزولة هي نادرة جًدا -
 (.مشار إليها غالًبا بواسطة أوتاد يف األرض)ملغومة " خطوطًا"أو ( لغًما

ة فعلك األوىل االستدارة ومغادرة املنطقة سريًا أن تكون رد  جيب . إذا وجدت لغًما، فهذا يفرتض وجود ألغام أخرى يف املنطقة -
 .آثار أقدام أو آلي ة: على األقدام مستنًدا على اآلثار املرتوكة

 .ال تشجع أحًدا على تعطيل لغم ألخذه كتذكار. ال تلمس لغًما أو عبوة ناسفة غري منفجرة -
يفرتض أن تكون قد حددت أين )دها، وأعلم السلطات احمللية إذا وجدت منطقة مزروعة باأللغام مل يتم اإلبالغ عنها، حد   -

 (.GPS بواسطة تقع املنطقة على خريطة أو

 في حقل ألغامللنجاة في حال تواجدك نصائح 

جيًدا  تفح ص. بتنبيه مرافقيك مالتزموا باهلدوء، ال تتحرك وق. نكمسريوا يف خط  واحد مع ابقاء مساحة واسعة بي :سيًرا على األقدام
مع اتباع بدقة آثار  –األشخاص باالنسحاب  أو انصح –من املنطقة املزروعة باأللغام  بعد ذلك، انسحب. حديد موقع اخلطرامليدان لت
 .الوصول

ن جيب أواًل وضع طريق آم. إذا كان املصاب متواجًدا وسط حقل ألغام، جيب عليه عدم احلراك، وعلى مرافقيه عدم اهلبوب النقاذه بتهو ر
إذا شعرت مبقاومة من (: درجة 31زاوية )هلذا، خذ وضعية القرفصاء، افحص األرض بآلة حادة . هئلتقدمي اإلسعافات األولية وإخال

ص فح  تاملصاب وحتد ث إليه، وال تنَس  يف الوقت نفسه، طمئن. ال متر فوق سلك حديدي، حد ده وجتنبه. األرض، حد د العائق وجتنبه
م له اإلسعافات األولية . إليه وأنت يف طريقك األرض وإذا أمكن ( يف حال وضعت له عاصبة لوقف نزف الدم، سج ل الوقت: حتذير)قد 

 (.انظر الفصل السادس عن احلركات املنقذة)انقله إىل منطقة آمنة إلخالئه فيما بعد 

عند . اة بالرمال أو الرتاب أو الركامحديثة مغط  ال تقم بالقيادة على جانيب الطريق، على احلفر أو على أعمال حفريات  :على متن سيارة
 :انفجار لغم

جيب اخلروج من الوراء واملشي على اآلثار : لكي ال يدوسوا على لغم على الركاب األصح اء عدم النزول من السيارة بعجلة -
 .الطريق نفسه إلخالء اجلرحى عبوريتم . املوجودة للرجوع إىل منطقة آمنة

 .غادر املنطقة سريًا على األقدام وانتظر فريق نزع األلغام. ثارالسيارة إىل الوراء ضمن اآلال حتاول حتريك  -

 القنابل العنقودية  - ب
سفينة أو من األرض  يتم إطالقها من طائرة، هليكوبرت،( قنابل الطريان وقذائف أو صواريخ)أسلحة القنابل العنقودية هي أسلحة كبرية 

إذا كانت م صمم ة لتنفجر لدى االرتطام . كرة قدم متعددة تغط ي عند اطالقها سطوح عد ة مالعب وهي حتتوي على مقذوفات متفجرة
 .باألرض، فإن العديد من الذخائر الصغرية ال تنفجر وتبقى على األرض، بالتايل تبقى ناشطة

وهي تعترب كألغام غري مستقرة ال . القنابل اليدويةالقنابل العنقودية هي متوف رة يف مجيع األشكال واألحجام، وترتاوح من العيار الصغري إىل 
 .يف الواقع، على عكس األلغام اليت زرعتها آلة أو رجل، ال ميكن حتديد مواقعها بسبب انتشارها العشوائي: ميكن التنبؤ هبا وخطرية

 

 تذّكر
 أمام مخاطر األلغام

 .ال ترتك الطرق واملسارات املزدمحة 9
 .هناك ألغاًما أخرى موجودة حتًما على مقربة منه إذا وجدت لغًما، فهذا يعّن أن 9
 .امِش يف آثار األقدام واإلطارات القائمة 9
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 الفخاخ والكمائن والتفجيرات (4

ورين العاملني على الصحفيني واملص. ي الحظ منذ عدة سنوات أن الصحفيني أصبحوا أهدافًا رئيسية يف عمليات اخلطف والتفجريات والقتل
  .وحيث اخلطف هو ممارسة شائعة التحل ي بقدر كبري من احلذر يف املناطق اخلطرة

 :تعليمات عامة للحفاظ على السالمة
 .والنفسية( راحة، رياضة)احرص على احملافظة على صحتك اجلسدية  -
املالبس الضيقة )على النساء جتنب املالبس اخلفيفة : يف الدول االسالمي ة. كن متحفظًا واحرتم املعايري احمللية يف اختيار لباسك -

 (جيب تغطية األكتاف ووضع حجاب على الرأس إذا لزم األمر ،واملفتوحة والتنانري القصرية
جتنب التنق ل وحدك يف أماكن معزولة أو يف شوارع . من األفضل اخلروج ضمن جمموعة والذهاب إىل أماكن عامة مزدمحة -

 .ضعيفة اإلضاءة
إذا كان ذلك ممكًنا، غري  باستمرار مكان سكنك . اد نفس األمكنة يف نفس األوقاتيرتقم باجتن ب مجيع أشكال الروتني، ال ت -

 .وسيارتك
كن حذرًا يف . اجلداول الزمنية، والطرق، اخلطوات، واألساليب املستخدمة، واملرافقني: ابق دائما كتوًما حول ظروف تنقالتك -

 (.الفصل الرابعانظر )اتصاالتك وانتبه إىل ما تنشره على الشبكات االجتماعية 
 .على إشارة خفية ليتم حتذيرك هبا أو لتحذير آخرين من خطر األشخاص القريبني منك اتفق داخل فريقك أو مع -
 .انتبه إىل كمية استهالكك للكحول، وراقب عامًة كل ما تشرب -
البقاء طوياًل يف الشوارع مظهرًا أنك ب جتن  . ب إقامة مقابلة يف البيت، ال تصعد يف سيارة ملالحقة حماور انتهيت من لقائهجتن   -

 (.ال سيما مع ميكروفون وكامريا)تعمل كصحفي 
 .ب استعمال احلافلة ألهنا قد تكون هدفًا حمتمالً هلجمات انتحاريةجتن   -
 .احذر من اآلليات املشبوهة -
جهاز تعقب، )ل اليت حتملها طريق وسائل االتصا ربنب ه جهة االتصال اخلاصة بك أو إدارة التحرير ع: إذا شعرت أنك مالحق -

حاول مجع عناصر للتعرف على . أو على األقل يف مكان مزدحم( مركز للشرطة، حمطة وقود)، انتقل إىل مكان آمن (هاتف
 (.على متنها، رقم لوحة التسجيل( األشخاص)نوع، ولون، الشخص )اآللية اليت تالحقك 

إذا مل يكن هذا ( وخاصة)، حىت املكان الذي تنوي الذهاب إليه، و املكان الذي أنت متواجد فيهأعط انطباًعا أنك تعرف  -
 .صحيًحا

إذا كنت يف دولة يسودها القانون، بل غ السلطات اليت تعتقد أهنا قادرة . خذ دائًما على حممل اجلد كل هتديد بالقتل :في حالة التهديد
حد د املعتدي احملتمل؛ قي م اخلصم وحسب احلاالت، رت ب تعرف على مصدر التهديد و . قم بتغيري عاداتك على الفور. على محايتك

مات إذا مل تكن يف دولة قانون، وتكررت الرتهيبات، قم بإبالغ منظ  . أو جتن ب فرصة لقائه( مركز الشرطة)ملواجهته يف موقف موات  لك 
إذا كانت املخاطر كبرية جًدا، ابتعد بعض . ناء شبكة دولية من الدعمباملدافعة عن حرية الصحافة مثل منظمة مراسلون بال حدود وقم ب

 الوقت عن املوضوع، إىل أن يفقد التهديد قوته 
 .الضروري أن تكون قد وجدت الدعمإىل و 

 الهجمات والفخاخ - أ

. اهلجماتعندما خيضع مراساًل أو وسيلة إعالمية لتهديدات متكر رة، فإنه من املستحسن اختاذ تدابري أمنية خاصة إلحباط خماطر الفخاخ و 
هذا اإلجراء ميك ن من مراقبة املصادر احملتملة النطالق االنفجار، ال سيما . ينبغي وضع بروتوكول رصد، واتباعه بدقة من قبل كل الفريق

 .ازموجات الراديو أو املوجات الكهربائية، واحملوالت، واملنب هات والساعات، الرن ات واملواد الكيميائية، ومصادر احلرارة أو االهتز 



24 
 

 :الفخاخ األكثر شيوًعا
األبواب والنوافذ واألرضيات واألثاث، واهلواتف، والتلفزيون، واألجهزة االلكرتونية، والكتب، واملنبهات، واألسرة، : يف املنازل -

 .ال تلمس أي شيء يف منزل ال تعرفه. ب وضع القدم على عتبة البابعند دخول غرفة، جتن  . والكراسي واحلقائب
 .الغاليات، واملعلب ات، والزجاجات، اخل :يف املطابخ -
مستودعات املواد الغذائية، واجلسور، وجانب الطرقات، واملالجئ الطبيعية، واملركبات، واألسلحة املرتوكة، والقنابل : يف امليدان -

 .يدوية، والذخائر أخرى، واجلثث، واخلال

 :إذا اكتشفت صاروًخا أو طرًدا مشبوًها
 .معط ل انفجر أو بدا لك أنهكان قد   حىت ولوال تلمسه ألي سبب كان،  -
 .، قم بإخالء املكان فورًا(صعود دخان) أو تغيري يف شكله ( منب ه)يف حالة ضوضاء مشبوهة  -
 .مرت حول املوقع 111حد د منطقة أمان ال يقل حميطها عن  -
 .ال تستخدم اهلاتف أو أي جهاز كهربائي أو كهرومغناطيسي إلعطاء إنذار -

 :ود المفخخةمؤشرات الطر 
 .صالبة غري اعتيادية للمغلف أو للطرد -
 .تغليف زائد أو طوابع كثرية -
 .وجود رسم وأشكال زخرفية -
 "(.يسل م باليد"، "شخصي جًدا"، "عاجل جدا)"وجود إشارة مميزة  -

 :مؤشرات الفخاخ على متن اآلليات
 .ريب بالقرب من العجالتافحص املكان حيث تتواجد فيه اآللية وتأكد من وجود عبوة مريبة أو جسم غ -
 .احبث عن سلك أو جسم مشبوه وغري عادي(. دون ملس)راقب مظهر السيارة العام  -
مامي، مساحات الزجاج ، العجالت، حتت السيارة، العادم، مقعد السائق، مقعد الراكب األ: افحص النقاط احلساسة -

 .القيادة، حتت املقاعد، آلة فتح غطاء حمرك السيارة، مقصورة احملرك، لوحة املصابيح
 .يف الليل، احتفظ مبصباح يدوي إلجراء هذه الفحوصات -

 :مؤشرات عن وجود انتحاري على وشك ارتكاب هجوم انتحاري
 .يتجو ل بدون اجتاه واضح -
 .يتعر ق كثريًا ويبدو متوتراً  -
 .يبدو منحّن الرأس أو يرتدي مالبس بطريقة معينة إلخفاء املتفجرات -
 .كتشف، سوف يلقي بنفسه على جمموعة من األشخاص أو من السيارات املتوق فةإذا شعر أن أمره ا  -

 : إذا اتصل بك واضع قنبلة
ة املكاملة، سج ل الدالئل اليت ميكن أن تساعد يف حتديد هويته أو موقعه  واطرح  (صوت، هلجة، القاء، الضوضاء احمليطة)سج ل وقت ومد 

 :عليه هذه األسئلة
 القنبلة؟مىت ينبغي أن تنفجر  -
 مىت وضعتها؟ -
 أين وضعتها؟ -
 ما هو شكلها؟ -
 ما هو نوع القنبلة؟ ما الذي سوف يؤدي إىل انفجارها؟ -
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 هل وضعت القنبلة شخصًيا ؟ ملاذا فعلت ذلك؟ -
 تواصل معك؟المن أنت؟ أين ميكننا  -

 الكمائن - ب
 :حين تتنّقل ضمن عدة آليات ضمن قافلة عسكرية أو إنسانية 

كن قادًرا على زيادة السرعة إذا . قد بسرعة .م أو أكثر بني اآلليات إذا مسحت التضاريس51مسافة  أبقِ : يف منطقة مكشوفة -
 .تعرضت هلجوم

تأكد من عدم . ب االشتباكاتساعة كحد أقصى لتجن  /كم  51مسافة واحدة للتوقف بني املركبات، أبِق على  :يف املدينة -
. إشارات املرور، قف، اخل: انتبه إلشارات الوقوف اإللزامية. لدراجات الناريةدخول أي مركبة غريبة بني آليات القافلة، واحذر ا

 .إذا تعرضت للهجوم، قل ص املسافة، وقد بسرعة

 :في حال تعرضك لكمين
 .ابتعد عن منطقة اخلطر بسرعة، ارجع إىل الوراء أو قم بااللتفاف إذا مت قطع الطريق من األمام وكانت جهة الوراء مكشوفة -
اخرج من اجلانب اآلخر السيارة، باالجتاه املعاكس لطلقات النار واختبئ : ت الطريق مقطوعة من جراء طلقات النارإذا كان -

ميكن للمهاجم : انتبه يف حال مت وقف اطالق النار. احذر من األلغام على جانيب الطريق. خلف مقصورة احملرك أو العجالت
 .حىت لإلجهاز على اجلرحى النزول على الطريق للتفتيش وهنب املركبات أو

 تذكر
 لتجنب الفخاخ والهجمات

 كن متحفظًا وحذرًا يف تنقالتك 9
 خذ التهديدات على حممل اجلد  واتبع بروتوكوالت األمان 9
 عاداتك اليومية جتن بابق حذرًا و  9

 الطبيعية واألوبئة الكوارث (1
 الطبيعية الكوارث - أ

 :إىل الصحفيني الذين يغطون كوارث طبيعية هذه بعض النصائح من املعهد الدويل لسالمة األخبار
وتأكد من أنك متلك . اليت ستقوم بتغطيتها( إعصار، زلزال، تسونامي، إخل)استعلم إىل أقصى حد  عن نوع الكارثة الطبيعية  -

 .التأمني الصحي  املناسب
ء على قيد احلياة يف مثل هذه قي م املخاطر اليت ستواجهها، وتأكد من أنك يف حالة جسدية ونفسية جيدة تكفل لك البقا -

 .البيئة
 .أحضر مالبس ومعدات وقائية وتأكد من أنك أنت وفريقك قد سبق تدريبكم على العيش والعمل يف مثل هذه الظروف -
 .تتب ع حالة الطقس. عملهم تعق الو  دهتا السلطاتناطق التجول اليت حد  اتبع االرشادات وم -
 .ما تنوي القيام به ومبن جيب عليها االتصال يف حال انقطعت أخباركن إدارة التحرير تعرف مكانك، أتأكد من  -
 .أقرب مركز صحي حد د عنوان. طه ر لليد لتبقى نظيًفا ولتجن ب األمراض يف حال عدم توف ر املياهمباحتفظ مبناديل رطبة و  -

 :المالبس والمعدات
 .اخرت حقيبة ظهر جمهزة بغطاء مقاوم للماء -
مالبس خفيفة ومقاومة للماء على قياسك، وأحذية : لتغطية إعصار أو فيضان. احلرارة والرطوبة جه ز مالبس مناسبة لدرجة -

 .صلبة أو أحذية مطر واشارات عاكسة لكل لفريق
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ة بطاقات : قد حيصل أن يتعط ل هاتفك اخلليوي أو أن حيدث خلاًل ما يف الشبكات - لعدة شركات اتصاالت  SIMامحل عد 
 .من أن الشاحن يعمل يف السيارةو د من أهنا مشحونة تأك  . صطناعيةوهاتف يعمل باالقمار اال

حمد ث، إطار احتياطي، رافعة  GPSاحتفظ ب  . على أنواع أخرى من السيارات يف حال خطر الفيضانات 4x4فض ل سيارة -
 .سيارة وعلبة اإلسعافات األولية

أو مصباح دينامو )مصباح يدوي وبطاريات : النجاة تأكد أن لديك دائما يف متناول يدك حقيبة طوارئ حتتوي على كل عدة -
ألواح غذاء ذات طاقة )، مالبس دافئة، مياه، أقراص تنقية املياه، بوصلة، سكني سويسري، وال عة، وطعام (قابل إلعادة الشحن

 (.عالية، مأكوالت جمففة وجممدة
تخدامه وتأكد أن لديك ما يكفي من الوقود خمزن ة بشكل تعل م كيفية اس. غالًبا ما يكون املول د ضروريًا عند انقطاع الكهرباء -

 .آمن
 :انتبه

 (.احلطام املتطاير، األمطار الغزيرة والرياح)ابق متيقظًا للمخاطر حولك  -
 (.خطر وقوع األغصان والضربات الصاعقة)ال تقف بالقرب من األشجار  -
 .ال تقرتب أبًدا من منطقة وقعت فيها الكابالت الكهربائية -
 .قد حيصل أن تكون خطوط الغاز مثقوبة، شرارة واحدة كافية لتسب ب انفجارًا: ن التدخنيامتنع ع -
، جتن ب كل مصدر اشتعال، ال تشغل حمرك السيارة وال ( جمارير)وللسبب نفسه، إذا مشمت رائحة غاز أو صرف صحي  -

 .غادر املنطقة بسرعة سريًا على األقدام وبطريقة حذرة. تستخدم هاتفك النقال

 االحتياطات في المناطق الموبوءة  - ب

، تلقى صحافيو وكالة فرانس برس تعليمات تنص  على البقاء بعيدين عن 2114خالل الوباء املدمر لفريوس االيبوال يف غرب أفريقيا عام 
وات باع تعليمات  ،(أمتار على األقل عندما تكون اجلثث موضوعة يف أكياس معق مة 4)وعن املتوفني ( أمتار 1ما ال يقل عن )املرضى 

اليت تتمكنوا بواسطتها من التواصل مع املعاجِلني، املرضى أو منظمة أطباء بال حدود بدق ة أو تعليمات املنظمات غري احلكومية اليت 
 .األصحاء

 :بصورة عامة، توصي وكالة فرانس برس يف حاالت األوبئة
املعبأة يف الزجاج، احلرص على معرفة مصدر شرب املياه املعدنية : تطبيق تدابري االحتياطات األساسية للتعامل مع الفريوسات -

ب املالمسة املباشرة مع أشخاص آخرين الطعام وطريقة طهيه، غسل اليدين بشكل متكرر باملاء والصابون أو املطهر، وجتن  
 (.عن طريق استعارة اهلاتف، أواين املائدة القذرة، إخل)حلمايتك من اإلفرازات البيولوجية 

 .ب االتصال املباشر مع املريضيلة يف آن للحماية من لدغات البعوض وجتن  ارتداء مالبس خفيفة وطو  -
 .خالل موسم األمطار، احتفظ بزوجني من األحذية البالستيكية، يكون من السهل غسلهما وتطهريها عند عودتك من عملك -
ما باعطائه بعض من األفضل مساعدة شخص )ال تأخذ أي شخص يف سيارتك . عدم مصافحة األيدي، حىت بني الزمالء -

وتنظيف ( األقالم، واهلاتف اخلليوي، اخل)عدم استعارة املعدات (. ولو كان أليًفا)، عدم ملس أي حيوان (املال إذا تطلب األمر
 .أجهزتك اخلاصة

يف بعض املناطق، قد يكون حظر التجول ساري )عدم اخلروج لياًل : جتنب األماكن اليت حيصل فيها الكثري من االختالط -
 .ال تلمس وال تأكل حلوم الطرائد. ، فض ل مطعم الفندق على مكان أكثر ازدحاًما(فعولامل

 عند مواجهة الكوارث الطبيعية أو األوبئة :تذّكر
 ارتد مالبس مناسبة ومعدات وقاية 9
 جتنب االتصال اجلسدي املباشر واستعارة األغراض من الغري 9
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 امحل مناديل رطبة ومطه ر اليدين 9

 والمظاهرات وأعمال الشغبالحشود  (6
 التحضير لتغطية مظاهرة - أ

اليت  حدد األماكن والطرق الرئيسية. ائي من أجل أن يتم تنبيهك يف حال التجاوزاتنأو على األقل يف ث حاول العمل ضمن فريق
إذا أصبحت . جار واملقيمنييف املدينة، قد يكون من املفيد إقامة عالقات ودي ة مع بعض الت. ميكنك االنسحاب عربها إذا دعت احلاجة

 .املظاهرات عنيفة قد حتتاج إىل االحتماء عندهم

اسأل عن . أمام قوات األمن يف بداية املظاهرة كي ال يعاملوك كأنك متظاهر أنك صحفي نفسك عن عّرفإذا سنحت الظروف، 
حد د أيًضا، وفًقا للحشد ولنوع املظاهرة، إذا كان . الوسائل أو األسلحة اليت ميكن استخدامها لتحليل املخاطر وإعداد نفسك وفًقا لذلك

 .من األفضل أن تعر ف عن نفسك كصحفي أو أن هذا قد جيذب العداء من قبل املتظاهرين

ال . بتجنبك التوقف بالسيارة وإعداد املعدات اخلاصة بك أمام أعني احلشود اليت قد تكون عدائيةاحذر من خطر السرقة أو االعتداء 
قد جتذب غضب املتظاهرين، الذين غالًبا ما يعتربون أنفسهم سلميني ويتهمون الصحفيني : الواقية منذ بداية املظاهرة تضع املعدات

 .باستباق وقوع اشتباكات

فقط جزًءا من  يسهذا ل. وقادهتم، وتبادل معهم احلديث واسأهلم عن مطالبهمعندما ال يزال الجو هادئًا، قّدم نفسك للمتظاهرين 
 .كن املتظاهرين يصبحون عادة أقل عدائية إذا كنت قد تواصلت معهم مسبًقاعملك، ول

 :المعدات
 .مالئمة للطقس( مثالً سرتة راكب الدراجة النارية وقبعة أو خوذة أمان صلبة لتأمني محاية مضاعفة)ارتد مالبس واقية متخفية  -
األرياف، تأكد من أهنا واقية للماء وحىت مع محاية ضد يف (. حذاء مشي ملسافات طويلة)ارتد أحذية مغلقة، صلبة ومرحية  -

 .األوحال
يف الطقس البارد، جه ز معطًفا واقًيا للماء مع غطاء للرأس، مالبس داخلية دافئة، جوارب، قفازات، قبعة للتزجل لتكون قادرًا  -

 .على الصمود لفرتة طويلة
صافرة، وارتداء ثياب سباحة قطعة واحدة حتت عدة يف حال خطر املالمسات اجلسدية، ميكن للنساء الصحفيات محل  -

 "(.االعتداءات اجلنسية ونصائح خمصصة للنساء: "اقرأ أيضا يف القسم التايل)طبقات فضفاضة وواسعة 
بعد تقدير  - اليت حتمي من املسدسات والسكاكني وختفف صدمة اهلراوات -ارتداء سرتة مكافحة الشغب  ادرس إمكانية  -

أعاله، " PRESS"ل أنك ال تظهرها فيظن املتظاهرون أنك رجل شرطة يف ثياب مدنية وإذا قمت بعرض قد حيص: املخاطر
 .عرض للعنف من جانب بعض املتظاهرين املعادين للصحفينيتتقد ف

 :جه ز حقيبة ظهر متخفية لوضع املعدات التالية اليت ميكنك استعماهلا عندما يبدأ الوضع يف التدهور -
x  يف حال)من األفضل دون فتحات ، و ، من السهل وضعها وخلعها(لتسل ق اجلبال أو التزجل)خوذة خفيفة الوزن 

 (.املطر سقوط
x قناع الغاز، أو يف حال عدم توفر نظارات سباحة، قناع تزجل أو قناع التنفس الذي يغطي األنف والفم. 
x  استخدام خراطيم املياهالوشاح قد يكون مفيًدا يف مواجهة الغاز املسيل للدموع أو ملسح الوجه عند. 
x قد ال تعرف كم من الوقت ستدوم املظاهرة، تذكر أيضا أن تأخذ: 

 مياه -
 (السكريات)ألواح غذائية ذات طاقة عالية، وفواكه جمففة  -
 بطارية إغاثة واحدة أو أكثر  -
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 علبة اإلسعافات األولية -
 حمارم  -
 (املسيل للدموع لشطف العينني من الغاز)قطرات مياه ماحلة أو دواء لغسل العيون  -
إمكانية اخللط بينك كانت  يف حالفقط  وضعهاشارة صحفي ميكنك الوصول إليها بسهولة، ميكنك  -

 .ألنك صحفي إليكلتعرض أكرب من خطر االشرطة  تدخل أثناءوبني احملتجني 
 .مصباح يوضع على اجلبهة للمظاهرات يف املناطق املكشوفة الواسعة بعد حلول الظالم -

 مضطربة وأعمال شغبأمام حشود   - ب

احرتس من القنابل اليدوية وقنابل املولوتوف، وبندقية الكرات . ال تقف أبًدا بني الشرطة واملتظاهرين، أو يف زاوية إطالق النار -
 .املتحركةاآلليات الوامضة و 

 .مبراقبة أعني املتظاهرينحتركات احلشود اجتاه وتوقع ( املسلحة، املقنعة، امللث مة، اخل)حد د وجتن ب العناصر اخلطرة  -
 (.خطر الرجم)يف املدينة، انتبه من البنايات الشاهقة  -
إذا تعرضت شخصًيا هلجوم جسدي وأصبحت . جتنب االتصال اجلسدي. يف حال مت القبض عليك، تفاوض لتهدئة الوضع -

 .جهكإذا تعرضت للضرب، احِم أوالً رأسك وو . هدفًا للقذائف، أنقذ نفسك، اختبئ وغادر املنطقة
إذا قاموا بوضع خوذاهتم فهذا يعّن أن الوقت قد حان الستعمال معدات الوقاية اخلاصة بك : راقب املصورين وقو ات األمن -

 (.خوذة وقناع)
 .ستلهث بسرعة. القوة املنهكة للغاز املسيل للدموع، واعلم أنه من الصعب الركض مع قناع غازتستخف  بال  -

 تذكر
 في مظاهرة عنيفة

 .خوذة، وقناع، وسرتة: ت الواقيةخذ املعدا 9
 .حد د األمكنة واحللفاء، املخارج واملالجئ 9
 .ال تتواجد أبًدا بني قو ات األمن واملتظاهرين 9

 االعتداءات الجنسية ونصائح مخصصة للنساء (4

ذلك، يف بعض احلاالت، ومع . بسبب جنسهوال يمكن منع أحد من القيام بتقرير  مليدان،ميكن للرجال والنساء الصحفيني تغطية نفس ا
 .فمن املستحسن أن تأخذ النساء بعض االحتياطات اخلاصة لضمان سالمتهن  يف املناطق املعرضة للخطر

االعتداءات اجلنسية اليت عانت منها العديد من النساء الصحفيات يف مصر خالل مظاهرات ميدان التحرير املضادة للنظام، مبا يف ذلك 
، سلطت الضوء على خماطر العنف اجلنسي الذي ميكن أن يتعرض له الصحفيني CBS  ا لوغان، مراسلة حرب لاالعتداء العنيف على الر 

 .وال سي ما الصحفيات يف امليدان

إحداهن  هي . املخضرمات فيما يلي بعض التوصيات للنساء الصحفيات العامالت يف املناطق املعرضة للخطر، معظمها من نظرائهن
 Columbiaجوديث ماتلوف، خبرية أمن يف العديد من املنظمات املدافعة عن الصحفيني، وقد نشرت أيضا مقاالً عن هذا املوضوع يف 

Journalism Review  2111عام. 

 اللباس وطريقة التصّرف
 .يظن ون أنك متزوجة/ارتدي حمبًسا أو خامتًا مشاهبًا، اجعليهم يعلمون -
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على سبيل املثال، فإن ثوبًا طوياًل وسرتة فوق سروال : رتمي الزي احمللي وفض لي الثياب الفضفاضة اليت ختفي معامل جسمكاح -
 .فضفاض مع حزام كبري من شأهنا أن تبطئ املهاجم

 .إبتعدي عن املالبس الضيقة أو املفتوحة على العنق وضعي حجابًا إذا لزم األمر -
 .ن الركض بسهولةارتدي أحذية مرحية متكنك م -
 .ميكن للمهاجم استخدامه اللتقاطك: ال تلبسي عقًدا -
على سبيل املثال، ميكن لبعض التصرفات كالتدخني . كوين على بي نة من الثقافة والعادات احمللية. انتبهي إىل طريقة تصرفك -

 .اجملونومصافحة الرجال وشرب الكحول والضحك بصوت عال أن تفسَّر على أهنا عالمة على اخلفة و 
 .أو سائق لتكوين دائًما قادرة على العودة إىل مسكنك لوحدك وبأمان/احصلي على سيارتك اخلاصة و -

 :في فندق
 (.إذا صدر التحرش عن أحد منهم، اختاري طابًقا آخر)اختاري غرفة قريبة من زمالئك  -
 .البابجه زي دع امة لصد  بابك من الداخل، ضعي إنذارًا أو كرسًيا يقع عند فتح  -
 .ال تأخذي املصعد إذا شعرت أنك مالحقة -

 :في حشد أو مظاهرة خطرة
حتت عدة طبقات من  وثيابًا للسباحة قطعة واحدة حاويل قدر االمكان أن يكون زي ك رصيًنا، ارتدي حزاًما صلًبا جًدا -

السائق أو شخص غري مشغول يف  ومن الناحية املثالية، قد يكون الوسيط أو. حتركي مع رجل جدير بالثقة حلمايتك. املالبس
 .إعداد التقرير ومن شأنه أن يلفت انتباهك وحيميك إذا تأزم الوضع

 .ابقي على جانيب احلشود وجدي دائًما خمرًجا يف حال التجاوزات -
 .رش يف عيون املعتديلل( ميكن أن يكون رذاذ مزيل العرق) اصغريً  اامحلي صافرة، أو رذاذً  -
 .ال تستسلمي أمام جمموعة، ناضلي. تكل مي بنربة عالية، وكوين حازمةملواجهة املالمسات،  -

 :في حاالت االعتداء الجنسي أو التهديد باالغتصاب
أو إلطالق التنبيه ملا  ملساعدتكإذا رأيت جمموعة من النساء، ناديهن  مباشرة . ناضلي، اصرخي، اطليب املساعدة من حولك -

 .حيصل
 .أن ك حامل، أنك قد تكونني أمه، أخته، أو حاويل لفت انتباهه إىل أي شيء من حولك أخربي املعتدي أن لديك أطفال، -
، أو أنك غري طاهرة، (ميكنك استخدام كبسولة دم ومهية وفوط صحية اليهامهم أنك صادقة)قويل له أنك يف دورتك الشهرية  -

 .، اخل(السيدا)جنسة، ومريضة، مصابة بفريوس نقص املناعة البشرية 
 .تنفع هذه احللول، حاويل التقيؤ أو التبو ل أو الترب ز إلثارة امشئزاز املهاجمإذا مل  -
إذا كنت يف مواجهة جمموعة من املعتدين، حاويل التعرف على الرجل الذي يظهر لك أنه أقل  تصميًما وحاويل إقناعه حبمايتك  -

 .من اآلخرين
 .بالذنب بعد االعتداء، اطليب الرعاية واملساعدة النفسية وال تشعري -
، اذهيب إىل أقرب مستشفى، واطليب عدة (السيدا)يف حاالت االغتصاب، وأمام خطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية  -

 .العالج املركبة من مضادات الفريوسات القهقرية

 .خماطر االعتداء اجلنسي ال تقتصر على النساء، وبعض من هذه النصائح قد تنطبق على الرجال أيًضا :مالحظة

 

 لتجّنب العنف الجنسي: تذكري
 .اختيار ثيابًا مضفاضة تغطي اجلسم، ويف عدة طبقات 9
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 .بينة من األصول احمللية اليت حتكم العالقات بني اجلنسني على كوين 9
 .حاويل إثارة امشئزاز املعتدي عليك، أو ناشدي إنسانيته 9

 الحرمان من الحرية وأخذ الرهائن  (8

 :ولكن يف معظم احلاالت، النصائح التالية قد تساعدك. على سلوك سجا نيه واإلطار احمللي ن طريقة تصر ف كل رهينة يعتمدإ
 .انون هم حتًما عصبيونالسج  : قاوم الذعر، أظهر أنك هادئًا -
 .ال تقاوم، ال حتاول اهلرب إال إذا بدا لك النجاح أكيًدا -
 .ال تكن مستفزًا، وال تكن أيًضا ذليالً أو راجًيا. اكن صبورً  -
 ...األصوات، الروائح، اللغات، األصوات، الطرق: ل أن تتذكر العديد من التفاصيل اليت قد تكون مفيدة يف وقت الحقحاو  -
 (.الرياضة، متارين، نشاطات ذهنية)ابذل جهدك للبقاء يف حالة جيدة  -
 .نف د أوامر اخلاطفني املنطقية -
 .اقبل الطعام واملياه، وعموًما كل شيء ميكن أن حيس ن صحتك -
 .حاول إقامة احلوار وتأسيس عالقة معهم لتخفيف حدة التوتر. كانسانطلب من خاطفيك أن ينادوك بامسك وأن يعاملوك  ا -
خيف ف الضغط من شأنه أن هذا : إذا مت اختطافك مع واحد أو أكثر من زمالئك، حاول إقناع اخلاطفني بإبقائكم سوي ة -

 .لبعضبعضكم  معليهم، وميك نكم من دع
 .تصد ق هتديدات أو وعود خاطفيكحاول أال   -
 .ففرصة إطالق سبيلك معاىف ترتفع: ال تكتئب إذا كانت املفاوضات جتري ببطء. توقع أن ختسر كل شيء إال األمل -
 .سرده وقت الحق غيةكصحفي ومراقب إلبقاء بعًدا نقديًا ملا تعيشه ب حافظ على رد ات فعلك -
 .يدة ميكن أن تساعد يف التعريف عنك وإطالق سراحكاقبل أن يتم  تسجيل صوتك أو إرسال رسالة حما -
 .حىت الدقيقة األخرية خاطفيك تعليماتفراج عنك، ال تفقد صربك واتبع عشية اإل -
ال تبق . حاول أن خترب أحًدا مبا حصل معك. إهنما ضروريان. الستجوابلطالق سراحك، سوف ختضع لفحص طيب و بعد إ -

 (.عن خماطر الصدمة النفسيةانظر الفصل السادس )هذه التجربة لك 
 .اتبع النصائح اليت ستعطى لك قبل أي تصريح للصحافة -
 .من خالل استعادة أنشطتك، اختذ تدابري السالمة وفًقا لردود الفعل احملتملة من قبل خاطفيك الساخطني -

 إذا حرمت من الحرية: تذكر
 .حاول إقامة حوار مع خاطفيك 9

 .سديحاول احملافظة على نشاطك الذهّن واجل 9
 .حتلَّ بالصرب وال تفقد األمل 9
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 تحدي األمن السيبراني: 4الفصل 
 

هاتًفا ذكًيا أو هاتًفا يعمل باالقمار االصطناعية يف  أو حتيط الصحفي أو املدو ن اإللكرتوين الذي يستخدم شبكة اإلنرتنتخماطر أمنية كبرية 
ميكن أن تساعد يف حتديد مكانك وت عرض ك للخطر؛ قد يتم  هذه األجهزة البيانات اليت تصدرها. منطقة النزاع أو يف ظل نظام قمعي

 .هلذا السبب، من الضروري اختاذ بعض االحتياطات املعي نة يف جمال األمن الرقمي .اعرتاض ملفاتك واتصاالتك وهتديد مصادرك

منظمة مراسلون بال حدود توف ر بانتظام . لهاتف الذكيول لحاسوبي ال تد عي الشمولية وهي صاحلة لاملبادئ التوجيهية اليت نوجزها فيما يل
  wiki.rsf.org. و http://slides.rsf.org: وتقدم دروًسا جمانية على سيربايندورات تدريبية يف األمن ال

 القيام بمسح شامل: قبل المغادرة (6

 اإلمكانغادر مع هوية رقمية فارغة قدر : 6# القاعدة 
يف حال مت التعرض إليك أو أخذك كرهينة، فإن كل املعلومات املتوف رة عنك على اإلنرتنت أو على حاسوبك اخلاص ميكنها أن تتحو ل 

أي ة صور، تعليقات سياسية أو دينية ميكن : قم بمسح شامل، وخصوًصا على الشبكات االجتماعية. ضدك وأن تضع اآلخرين يف خطر
شبكة، منشورات، )استخدم إعدادات اخلصوصية للحد  من تقدمي املعلومات عنك ... أن تدينك يف حال مت وضعها يف سياق خمتلف

 . وقم باستبدال امسك احلقيقي من خالل اسم مستعار على حساب الفيسبوك الشخصي( صور
(. محو جميع البيانات بشكل دائم) حاسوبك (format)بإعادة تهيئة احفظ نسخة عن القرص الصلب اخلاص بك يف بلدك، وقم 

يبقى أن تقوم بعدها بتثبيت : إذا كنت ال تعرف كيفية القيام بذلك، ضع قرًصا صلًبا جديًدا على احلاسوب واترك القرص القدمي يف منزلك
 .مجيع نشاطاتك السابقة غري مرئيةبح تصنظام التشغيل، وبالتايل 

 :تحذير
 .على احلاسوب من السهل اسرتجاعها فمن إذا كنت تكتفي فقط برمي امللفات يف سل ة املهمالت وتفريغها، -
: الذي أضحى يف أيامنا هذه جهاز حاسوب حقيقي( فون-أندرويد أو أي) جيب أن تقوم بنفس الشيء مع هاتفك الذكي -

 .وقم بإعادة تعيني اإلعدادات األولية ترتكها خلفك، احتفظ بنسخة احتياطية

 .بعد تطبيق القاعدة األولى، قم بتثبيت أدوات األمن السيبراني: 6# القاعدة 

 (ClamXavلنظام التشغيل اخلاص بك، وجهاز التصفح وبرنامج احلماية من الفريوسات نّفّذ كافة التحديثات المستحسنة
(ClamTk, Avast, MSE, McAfee, Norton قم بتنشيط جدار احلماية . لتصبح آمنة قدر اإلمكان عند مغادرتك بلدك

(Firewall .) ال ينصح أبًدا بالقيام بالتحديثات عند وصولك إىل بلد الوجهة، وذلك لتجن ب خطر تنزيل برامج ضارة أو برامج تعق ب
 .على جهازك

من املهم جًدا (. على ويندووز BitLockerو  TrueCryptعلى ماك أو  FileVaultعرب ) قم بتشفير كامل القرص الصلب
، ولكن ميكن للذين هم أكثر تصميًما االستيالء على "االنتهازية"بالواقع، إن جمرد استخدام كلمة مرور حيد  حتًما من املراقبة . محاية بياناتك

 .القرص الصلب اخلاص بك لتحليله وقراءته

كلمات سر  من عدة كلمات مت اختيارها عشوائًيا ميكنك تذك رها بسهولة يف  فض ل. السر اقفل جلسة العمل الخاصة بك وعّزز كلمات
انتبه، من املستحسن ". النملة تتسك ع يف ثياب النوم على الكرسي: "مثالً . حني أنه سيكون من الصعب على برنامج إلكرتوين ختمينها

، LastPass)قم باستخدام برنامج إلدارة كلمات السر  إذا لزم األمر،. استخدام كلمات سر خمتلفة من خدمة إىل أخرى
1Password ،KeyPass.) 

http://slides.rsf.org/
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هذا سيجعلها . لتشفري اتصاالتك على اإلنرتنت( virtual private networkأو  VPN) قم بتركيب شبكة خاصة افتراضية
املواقع احملجوبة أو املمنوعة يف بلد  ويسمح لك بالدخول إىل( ضد القرصنة أو االعرتاض)صعبة القراءة من قبل شخص آخر، وحيميها 

بتصرف  ، عند الطلب،بشبكتها اخلاصة االفرتاضية وتضعها جمانًا، FDNحتتفظ منظمة مراسلون بال حدود، مبساعدة مجعية . وجهتك
 . الصحفيني ومستخدمي االنرتنت

 !VPNاالتصال بشبكة واي فاي دون تقم بال : تحذير ½

لذي يسمح لك، عند االتصال باإلنرتنت بطريقة مشف رة، بتصف ح املواقع احلساسة دون معرفة ا Top Browserقم بتنزيل المحرك 
 .VPNميكن استخدامه مع . هويتك

لتشفري رسائل الربيد اإللكرتوين، والرسائل القصرية واحملادثات قم بتنزيل البرامج وتطبيقات التشفير التي ستستعملها طوال مهمتك 
 :للقراءة إىل أي شخص آخر غري املرسل واملستلموجعلها غري قابلة 

 Thunderbird  ،Enigmail: الربيد اإللكرتوين -
  OTR, CryptoCat, Pidgin, Adium: املراسلة الفورية -
أكثر أمًنا من سكايب الذي ميكن مبدئيًا ) Qtoxأو  Firefoxمن  Hello: املكاملات اهلاتفية أو الفيديو عرب اإلنرتنت -

 (.ملايكروسوفت فك تشفري بياناته

تآلف مع جمموعة من أدوات علم . لكي يعمل تطبيق التشفري، جيب على مراسليك استخدام نفس الربنامج الذي تستعمله: مالحظة
 .Zerobinأو  cryptocatمثالً : التشفري البسيطة لتشجيع مصادرك على تشفري رسائلهم أيًضا

 حّدد المخاطر وصّنف بياناتك: 3# القاعدة 

ة يالحظ خرباء تكنولوجيا املعلومات أنه أصبح تقريًبا من املستحيل لغري املتخص صني تأمني بياناهتم الرقمي ة بشكل دائم، كما أن  حماول
للقيام  مناطق خصوصيةي  يقوم على إنشاء لذا، من املفض ل ات باع هنج أكثر عمل. تشفري كافة االتصاالت قد جيذب انتباه السلطات

 .مباألنشطة األكثر حساسية بكل تكت  

 :اسأل نفسك األسئلة التالية. جيب عليك حتديد البيانات اليت ترغب يف محايتها أكثر من غريها الختاذ تدابري هادفة وفع الة
 اليت أريد محايتها أواًل؟ ما هي البيانات الهامة -
 ل إليها؟ ملاذا؟من ميكن أن حياول الوصو  -
 ما هي اخلطوات اليت ميكنّن اختاذها حلمايتها؟ -
 إذا كانت هذه التدابري مل تكن كافية، ماذا ميكن أن تكون العواقب؟ -
 ؟هاضرر  حذف هذه البيانات أو احلد من يف حال وجود مشكلة، كيف ميكنّن -

وفي أكثر من  خطوط الهاتفيةالعديد من األجهزة والضمن ( شخصية، حساسة للغاية مهنية،) صّنف بياناتكبعد حتديد املخاطر، 
 .للحد  من املقاربات املمكنة وحلماية بياناتك بطريقة أفضل بريد الكتروني
 :أمثلة ½
ال تقم . غالًبا ما ال تكون هذه اخلطوط مراقبة: لالتصال مبصدر مهم، ميكنك استخدام بطاقة اهلاتف احملمول املدفوعة مسبًقا -

 .حاالت نادرة ولفرتة وجيزة، وذلك خارج األماكن املعتادة اليت ترتادها باستخدامها إال يف
أثناء تصف حك االنرتنت بطريقة حممية ومشفرة، ميكنك أيًضا إنشاء بريد الكرتوين للدخول يف اتصال مع مصدر حساس  -

همة، واستعمل االنرتنت بطريقة حافظ بالتوازي على بريدك االلكرتوين االعتيادي التصاالتك الغري م. ولتشفري اتصاالتك معه
 (.من االتصاالت املشف رة" مشبوًها"حىت ال تولد حجًما )عادية غري مشفرة 
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إلعطاء  رموز ليتم استخدامها بسريّةميكنك أيًضا االتفاق مع إدارة التحرير أو جهات االتصال الرئيسية اخلاصة بك على  -
 .أو إطالق حتذير عند الصعوباتمعلومات 

 محذر وتكتّ : في الميدان  (6

طوال مهمتك، احلذر . غادرت بلدك مع احلد األدىن من املعلومات عنك واحلد األقصى من أدوات األمن السيرباين اجلاهزة لالستخدام
 .م مها أفضل حلفائكموالتكت  

 .احذر من أعين المتطفلين: 6# القاعدة 

اليت حتد من الرؤية اجلانبية ومتنع الناس " مصفاة الخصوصية" ضع على شاشة حاسوبك. ال تدر ظهرك للنافدة أثناء استعمال احلاسوب
 .إىل جانبك من رؤية ما تراه

 .على سبيل املثال، ال ترتك حاسوبك يف غرفة الفندق عند اخلروج لتناول وجبة اإلفطار. أثناء السفر ال تبتعد قدر المستطاع عن معداتك
 :مشرتك إذا كنت تعمل يف مقهى انرتنت أو على جهاز كمبيوتر

 (.الربيد اإللكرتوين أو شبكة اجتماعية)ال تنَس اخلروج من حسابك  -
 "(.التصفح اخلاص"أو استخدم وضع )وحقول البيانات  (cookies)، ملفات تعريف االرتباط احذف تاريخ التصفح -

 !احذر الهواتف الذكية: 6# القاعدة 

 :حملي ة مدفوعة مسبًقا حتتوي على احلد األدىن من األرقام واملعلومات SIMمع بطاقة في الميدان، فّضل هاتًفا خليويًا بدائًيا 
تدمير بطاقة من األسهل، إذا لزم األمر، )وليس يف ذاكرة اهلاتف اخلليوي  SIMقم بتسجيل أرقام املتصلني يف ذاكرة بطاقة ال   -

SIM من تدمري اهلاتف اخلليوي) 
 .حلماية املتصلني بك( حذف أو تبديل األرقام) ر في تراتبية األرقاماستخدم أسماء مستعارة وغيّ يف الئحة املتصلني،  -
 .قم بمحو سجل المكالمات والرسائل القصيرة كلما كان هذا ممكًنا، -
 .، قد يتم مصادرة هذه البطاقات يف املظاهراتإضافية SIMجّهز بطاقات  -

نات كبرية وبشكل دائم لالتصال بشبكات اهلاتف فهو يرسل كمية بيا. في الواقع، يمكن للهاتف الذكي أن يكون جهاز تعّقب
وإذا وقع يف أيدي اآلخرين، تكفي بضعة دقائق يف نقطة تفتيش أو يف نقطة مجارك، . واإلنرتنت، ما يسه ل بالتايل معرفة مكان وجودك

 .وميكن بالتايل أن يصبح أسوأ عدو لك. لتنزيل احدى التطبيقات أو الربامج الىت حتو له إىل جهاز تعقب
قم من تطبيقاتك،  ووظائف تحديد الموقع الجغرافي بلوتوثالقم بتعطيل الواي فاي، وتقنية : عند السفر مع اهلاتف الذكي ½

اترك الهاتف خلفك أو أطفئه وقم بإزالة البطارية إذا كان لديك موعد حساس، . للحد من خماطر املراقبةبتشغيل وضع الطائرة 
 .قبل أن تذهب إلى الموعد المذكور

تذك ر أنه إذا مت خطفك ومصادرة هاتفك الذكي، فإن كل املعلومات اليت حيتوي عليها . عن بياناتك الهاتف الذكي هو غالًبا مصدر هام
 .ميكن أن تؤذيك وتعر ض اآلخرين خلطر( الصور واالتصاالت، وتاريخ التصفح أو املكاملات)

 .التواصل بشكل آمن مع إدارة التحرير: 3# القاعدة 

 .وخي احلذر الشديد عند إرسالك إىل إدارة التحرير مقاالت وأشرطة فيديو أو معلومات عن مساركجيب ت
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يف حاالت أخرى، من األفضل . من احلكمة أحيانًا االنتظار إىل مغادرة منطقة عالية املخاطر إلرسال معلومات حساسة: قّيم المخاطر
 .جن ب املشاكل يف حال متت مصادرهتاتبادل البيانات بسرعة مث إزالتها فورًا من أجهزتك لت

وقت بسيط مصدر املكاملة أو االتصال عرب اإلنرتنت، سواء كنت  خاللأصبح من السهل جًدا حتديد  :تكّلم باختصار، اختصار جديد
باإلضافة . قمار االصطناعيةكما ميكن للقوات العسكرية حتديد املواقع اليت يتم  فيها االتصال عرب األ. تستخدم هاتًفا ذكًيا أو هاتًفا عاديًا

خب ئه واستخدم . إىل ذلك، إن اهلاتف الذي يعمل عرب االقمار الصناعية الذي غالًبا ما يستعمله صحافيو احلرب ميكن التعر ف عليه بسهولة
وال تتصل ( ة، أقل  من دقيقةمن الناحية املثالي)تكل م بإختصار . مس اعة األذن، وال تشغ له إال يف اخلارج أو يف مكان ميكنك إخالؤه بسهولة

 .قم بإزالة البطارية بعد كل  استعمالأطفئه و . عدة مرات من نفس املكان

، من بني بروتوكوالت أخرى، ي ستخدم PGP (Pretty Good Privacy)الربوتوكول  :قم بتشفير رسائل بريدك اإللكتروني
زوج من  PGPواملبدأ هو أن لدى الفرد الذي قام بتنزيل . لتشفري حمتويات رسالة إلكرتونية قبل أن يتم  ارساهلا عرب شبكة االنرتنت

به متكنه من فك  كلمة سر خاصة)ومفتاح خاص ( قفل واحد يغلقه املتصل عند إرسال رسالة إلكرتونية مشفرة)مفتاح عام : املفاتيح
 .به ، جيب إًذا إنشاء زوج من املفاتيح واحلصول على املفتاح العمومي للمتصلنيPGPقبل استخدام (. تشفري الربيد اإللكرتوين

تأكد من أهنا ال تؤثر . عناوين املرسل واملتلقي، وقت اإلرسال وموضوع الرسالة غري مشف رةنادرًا ما تكون : حذار من البيانات الوصفية
 .عليك سلًبا

 "(خسارة الوزن بطريقة سريعة"على سبيل املثال، ) (SPAM)اجعل عناوين رسائلك تبدو وكأهنا اقتحامية : نصيحة ½

 .تواصل بشكل آمن مع مصادرك: 4# القاعدة 

وتتواصالن  لسر ملصدركتقوم بإعطاء كلمة ا "ميًتا"بريًدا الكترونًيا م مع شخص ما عرب الربيد اإللكرتوين، ميكنك استخدام للتحدث بتكت  
لعدم الكشف عن هويتك، وهوية مصدرك ميكنك استخدام بريد إلكرتوين . ال ت رسل أبًدا عرب االنرتنتسوية ضمن رسائل املسودات اليت 

  .(Disposable email address)أو بريد الكرتوين مؤقت  (anonymous email) جمهول
 :، ميكنك تشجيع مصادرك على استخدامها للتحدث معك بطريقة مشفرةالتشفير وسائل بسيطة جًدا الستخدام أدواتهناك أيضا 

- Cryptocat :ال حاجة إىل بريد . تطبيق ميكن تنزيله ببساطة على أي متصف ح، يسمح بتشفري احملادثات وتدمريها فيما بعد
 .إلكرتوين الستخدامه، اسم مستعار وكلمة سر يكفيان الستخدامه

- Privnote وZerobin   إهنا . ر نفسها بعد أن يتم  تصفحهاهي مواقع متك ن من خلق عناوين انرتنت لرسائل مشفرة تدم
جيب عليك فقط أن متلك وسيلة . سهلة االستخدام ومناسبة لألشخاص الذين ال يريدون تنزيل أي برنامج على حاسوهبم

 (.الربيد اإللكرتوين أو الدردشة على سبيل املثال)لبعث الرسالة املشفرة 
- "Hello" ،بسيط على  تطبيقfirefox  أوchrome   رةلتمرير مكاملات الفيديو املشف. 

 في الحاالت القصوى، وفي حال تّم اعتراض اتصاالتك (3

. ميكن هلذين اهلدفني أن يكونا متناقضني. احلفاظ على سالمتك ونقل معلوماتك: أثناء تغطيتك لصراع أو ملظاهرة، هدفك هو مزدوج
لذلك فمن الضروري معرفة املخاطر . أو األقمار االصطناعية، قد تكشف عن مكانك وتعرضك للخطر GPSتصال، استخدام شبكة ا

 .مجعها يف الوقت نفسه بها ومحاية املعلومات اليت مت  املرتبطة بوسائل االتصال املختلفة ومعرفة جتن  

 كن قادرًا على التخلي عن هاتفك. 6# القاعدة 
اعرف أنه إذا مت  تعيني لقاء عن طريق اهلاتف أو الربيد اإللكرتوين، فهو قابل . د من أنك لست مالحًقاوتأك   فّضل اللقاءات الجسدية

 .للكشف
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إهنا الطريقة الوحيدة للتأك د من عدم استخدام هاتفك . صدر هامبمقم بإزالة الشريحة والبطارية من الهاتف قبل أن تتنّقل أو تلتقي 
والتحلي )فون من دون أدوات خاصة -من املستحيل إزالة البطارية من األي. إطفاؤه أو وضعه يف وضع طائرةال يكفي : ملراقبتك ورصدك

 .اتركه خلفك(. بالصرب

 بياناتك وحياتك احم  : 6# القاعدة 

على موقع  باشرالبث الم: إذا كانت أولويتك إعطاء معلومة، ميكنك تصويرها وبث ها مباشرة وعدم االحتفاظ بأي شيء يف حال مت توقيفك
 (.است خِدمت على نطاق واسع خالل الربيع العريب) Bambuserيوتيوب أو بامبيوزر 

، أو سل مها إىل شخص آخر احفظ بياناتك في أماكن متعددة وقم بإخفائهاإذا كانت أولويتك ضمان سالمتك وبعدها ايصال املعلومة، 
جيب أن يكون يف هذه الذاكرة حًدا : مالحظة)هر باالحتجاج عند مصادرهتا جه ز بطاقات ذاكرة ال تشكل خطرًا عليك وتظا. موثوق به

 (.أدىن من املعلومات لتكون ذات مصداقية

 :والبيانات احلساسة من حاسوبك دّمر الشريحة في هاتفك المحمولأمام هتديد، وعندما يكون األمر ممكًنا، 
زر طوارئ لتنبيه جهات االتصال وهو  (panic button) "زر الذعر"لقد وضعت منظمة العفو الدولية ألجهزة أندرويد  -

على سبيل املثال االختطاف )أو سرية بياناتك اخلاصة /الرئيسية اخلاصة بك يف حال حدوث أي شيء يهدد سالمة و
حساسة  وميكن جلهات االتصال حتديد موقعك اجلغرايف، ووفًقا خلطة طوارئ مت  وضعها مسبًقا، ميكنها حمو بيانات(. واالعتقال

 .أو تغيري كلمات السر مكانك
انظر إعدادات )فون حبيث يتم  مسح مجيع البيانات بعد عدد من احملاوالت الفاشلة لفتحه -ميكن برجمة جهاز األي -

 (.اخلصوصية

 .أنشئ أماكن آمنة لألنشطة الحساسة: 3# القاعدة 

يستعمل على وسيط قابل لإلزالة ال يرتك أي أثر من : Tails لألنشطة األكثر حساسية، استخدم نظام تشغيل فائق األمان ومشف ر مثل
 ميكن نسخ نظام التشغيل هذا بسهولة وتوزيعه على جهات االتصال اخلاصة بك . أنشطتك على حاسوبك عند إخراجه من الكومبيوتر

، Tailsعند استخدام . أو بطاقة الذاكرة يف حاسوبك وإعادة تشغيله USB، يكفي إدخال ال (أو بطاقة ذاكرة بسيطة USBعلى ) 
تخزين أية بيانات من دورة إىل أخرى وال يقوم بهذا النظام ال . Torيتم تشفري كل االتصاالت وختتفي بعدها من خالل برنامج التخفي 

 .نات بطريقة مشفرةيرتك أي أثر لنشاطك ، ولكنك ميكنك تفعيل وظيفة النسخ االحتياطي لتسجيل البيا

 .على حاسوبك" موازية"ال تظهر أي آثار ألنشطة . واخفاءه USBيف حال وجود خطر وشيك، يكفي إخراج ال  ½
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 الممارسات الجيدة في إدارات التحرير: الخامسالفصل 
 

املنتشرين يف املناطق اخلطرة إىل أقصى العنف املتزايد املرتكب ضد اإلعالميني وسائل اإلعالم لوضع إجراءات لضمان سالمة موظفيها دفع 
السرتات الواقية من الرصاص والسيارات : األساليب املستخدمة من قبل الصحفيني واحملررين للحد من املخاطر هي عديدة. حد ممكن

 .املصفحة واحلراس، والتنقالت احملدودة أو احملظورة، ودورات التدريب اإللزامية، اخل

ا يف م تعاجل عن كثب مسألة سالمة الصحفيني املستقلني، الذين غالًبا ما يعملون وحدهم يف امليدان، وأحيانً أيًضا، بدأت وسائل اإلعال
من  –، أطلقت العشرات من وسائل اإلعالم واملنظمات للدفاع عن الصحافة 2115فرباير /شباط 12يف . حاالت غري مستقرة للغاية

ا إىل ضرورة احرتام القواعد األمنية العاملية، للصحفيني املستقل ني العاملني يف املناطق املعر ضة نداء مشرتكً  -بينها منظمة مراسلون بال حدود 
ط الضوء على الدور األساسي للصحفيني احملليني واملستقلني يف التغطية اإلخبارية النص يسل  . للخطر وإلدارات التحرير اليت توظفهم

معاملة الصحفيني املستقلني بنفس األسلوب الذي يعاملون فيه صحافييهم املوظفني وذلك مبا للمناطق اخلطرة، وحيث  إدارات التحرير على 
 .اإلصابة أو االختطاف أو املوت يف حال حتم ل املسؤوليةالتدريب وتوفري معدات الوقاية و  خيص

بغض النظر عن هذه املبادرة الدولية، قامت عدة وسائل إعالم مرئية ومكتوبة باختاذ إجراءات أمني ة حلماية الصحفيني املوظفني أو 
وفرانس ميديا موند، وبدأت هيئة اإلذاعة الربيطانية قامت منظمة مراسلون بال حدود مبقابالت مع وكالة فرانس برس، رويرتز، . املستقلني

تقييم دقيق للمخاطر، احلرص على التدريب، والتوجيه، : اليت ينبغي تشجيعها" املمارسات اجليدة"العريضة تر سم يف قضية بعض اخلطوط 
 .واستخالص املعلومات بعد املهمة، تبادل املعلومات املتعلقة باألمن والتوعية ألعراض الضغوط النفسية ما بعد الصدمة

 تقييم دقيق للمخاطر (6

قام فريق . ألي شخص بالقيام مبهمة عالية املخاطر دون موافقة مسؤول كبري يف إدارة التحرير ومسؤول املنطقة املعنية يف رويرتز، ال يسمح
مهمته، على وجه التحديد، الوقاية من املخاطر اليت قد تطرأ أثناء ( عرب وزاريت الدفاع واخلارجية)فرنسا ميديا موند بتوظيف مسؤول أمن 

يقوم بنصح كل الصحفيني ومدراء التحرير ملساعدهتم على اختاذ خياراهتم بني مدى أمهية التقارير الصحفية  وهو. إعداد تقرير صحفي
 .واملخاطر اليت يتعرض هلا الصحفيون أثناء إعدادهم للتقرير

مناطق معادية، تصوير عاجلت أيًضا هيئة اإلذاعة الربيطانية قضية البعثات اليت تنطوي على خماطر عالية، اليت يدخل ضمنها العمل يف 
. جمموعات خطرية مع تأمني احلماية وتغطية األحداث اخلطرية مثل العمليات اإلرهابية والكوارث الطبيعية والصناعية واألمراض الوبائية

ير على اختاذ وأقامت هيئة االذاعة الربيطانية فريًقا خمصًصا لتقييم املخاطر املتعلقة بالتقارير الصحفية ومهمته مساعدة إدارة التحر 
ة البعثة  .االحتياطات الواجبة أثناء االعداد وطوال مد 

 ":عايل املخاطر"تطلب هيئة االذاعة الربيطانية قبل كل تقرير مصن ف 
 .تقييًما مكتوبًا ومفصالً عن املخاطر والتدابري اليت ستتخذ للحد منها طوال البعثة -
أو يتمتعوا باخلربة /أن يكونوا مدر بني و( ء االستشاريني أو املتعاقدينسواء موظفني، مستقلني، واخلربا)من مجيع املشاركني  -

 .الضرورية
 .معدات احلماية واالتصال واإلسعافات األولية: حتديد وإعداد معدات السالمة املناسبة هلذه املهمة -
خذ بعني االعتبار املخاطر اليت إذنًا واضًحا من املرجعية املسؤولة، وذلك بعد تقييم الفائدة الصحفية من هذه البعثة مع األ -

 .تنطوي عليها
لديهم احلق املطلق يف . وأخريا، جيب على العاملني يف هيئة االذاعة الربيطانية عدم الذهاب يف مهمة عالية املخاطر إال مبحض إرادهتم

 .رفض مثل هذه املهمة دون التعرض للعقاب
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 امتالك المعداتالحرص على التدريب و  (6

حيرصون على أن يكون  –فرباير لسالمة الصحفيني املستقلني /شباط 12وخاصة املوقعني على نداء  –اإلعالم  العديد من وسائل
ن يف منطقة خطرة، موظفني كانوا أم مستقلني، قد شاركوا يف أكرب قدر ممكن يف تدريبات يف جمال اإلسعافات األولية و ن العاملو الصحفي

 .لصحفيني أيًضا على حتديث تدريبهم بشكل منتظمويتم تشجيع ا". بيئة عدائية"والعمل يف 

ونظرًا ملخاطر العنف . السرتات الواقية واخلوذات وأجهزة التنفس: وعالوة على ذلك، يقوم املزيد من احملررين بتزويد الصحفيني مبعدات واقية
وهي حتتوي على وسائل منع احلمل يف " يعدة ما بعد االعتداء اجلنس"اجلنسي، توزع فرانس ميديا موند ملوظفيها الذاهبني يف مهمة 

بانتظار نقل الضحية ( االيدز) حاالت الطوارئ، عالج باملضادات احليوية، والعالج الثالثي الطارئ ملنع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية
 .إىل املستشفى

 العمل الجماعي والتوجيه (3

حفي مصو ر مع كل مصو ر فيديو أثناء تغطية املظاهرات اخلطرة لضمان تسعى وكالة فرانس برس بطريقة منهجية إىل إرسال مراسل أو ص
 من اإلدارات تفرض تسمية الكثري. غالًبا، وبالنسبة للكثري من إدارات التحرير، العمل اجلماعي هو قاعدة ذهبية يف املناطق املتوترة. محايته

أن الوسطاء وغريهم من العاملني الذين مت توظيفهم يف بلد الوجهة لديهم مسؤواًل عن املعدات والقرارات األمنية وللتأكد من " للفريق قائد"
مبرافقة البعثة ودعمها لوجستًيا، وال سيما من خالل " مستشارًا أمنًيا"يف بعض احلاالت، ميكن أن يقوم . أو اخلربة الكافية/التدريب و

 .املساعدة يف العثور على سكن آمن وآليات مناسبة

   (debriefing)لوماتأهمية استخالص المع (4

كما أن . استخالص املعلومات بعد انتهاء البعثة يسمح بتحديد مدى جناح املهمة، واستخراج الدروس املفيدة للبعثات يف املستقبل
 يف فرانس ميديا موند،. استخالص املعلومات يضع مديري التحرير أمام مسؤولياهتم عرب االستماع إىل خربات الذين عملوا يف امليدان

يف جلسة استخالص ( صوت، بث)يشارك كل من مدير التحرير، ورئيس التقرير ومجيع أعضاء الفريق باإلضافة إىل ممثل عن التقنيات 
 :املعلومات للوقوف على العقبات اليت متت مواجهتها وذلك من خالل ثالثة جوانب

 التقارير مطابقة لألهداف املوضوعة؟كانت هل  : اجلانب التحريري -
 ؟نيهل كانت عملية تشغيل املعدات واإلرسال مرضيت: لتقّناحلانب ا -
 على صعيد التواصل أو التبادل مع إدارة التحرير؟ هل كان االتفاق سائًدا بني الفريق: اجلانب االنساين -

 تبادل المعلومات (1

لذلك قامت هذه الوكالة ". كل مراسل يعود من ميدان صعب هو َمْنجم ذهب للذين يأتون بعده"يقول صحفي من وكالة فرانس برس 
آمنة، لكل موظفيها وللزبائن الذين يطلبون منها ذلك، جتمع فيها أحدث املعلومات ونصائح بشأن  (blog)بفتح مدو نة إلكرتونية 

ايبوال، اهلجمات )، وخربات عن كيفية إدارة األزمات السابقة (ع توصيات الختيار فنادق، مسارات، إخلم)الصراعات واألزمات احلالية 
، بطاقة تعريف عملي ة بكل بلد، وقوائم مرجعية وبرامج تعليمية إلعداد حقيبة املراسل، (، اخل2115يناير /على فرنسا يف كانون الثاين

 .الرتداء سرتة واقية من الرصاص، اخل

إىل أن عملية استخالص املعلومات بعد انتهاء البعثة، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، تقوم على ( يب يب سي)هيئة اإلذاعة الربيطانية  وتشري
 تلخيص التجرية اليت مت  خوضها واإلبالغ عن أي معلومات جديدة قد جتعل تقييم املخاطر املستقبلية أكثر دق ة، وبالتايل تساهم يف حتسني

 .ت األمنيةاإلجراءا
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 التوعية من مخاطر الصدمة (6

استخالص املعلومات بعد العودة من مهمة خطرة هي أيًضا فرصة للكشف عن أعراض حمتملة للضغوط النفسية ما بعد الصدمة لدى 
 ولكن مبا أن. بعض إدارات التحرير تشجع الصحفيني على طلب املساعدة النفسية إذا شعروا أن تقريرًا ما قد أث ر هبم للغاية. الصحفيني

يف . موضوع الضغوط النفسية ما بعد الصدمة ال يزال ي عترب من احملر مات داخل املهنة، من الناحية املثالية ينبغي طلب الدعم النفسي بتكت م
 .فرانس ميديا موند، يقوم طبيب نفسي بتأمني احلضور يف مكاتب املؤسسة وميكن أن يكون حاضرًا أثناء استخالص املعلومات

بعض الصحفيني يشرحون أنه . هلؤالء الصحفيني" املراقبة اهلادئة"ى نطاق أوسع، الوقاية من الضغوط النفسية ما بعد الصدمة متر  عرب عل
بضعة أيام بعد عودهتم من منطقة اخلطر للتكيف جمدًدا وإزالة التوتر املرتاكم، ولكن ينبغي " بالتنفس"يتمنون لو أن مديرهم يسمح هلم 

كيف كانت "على سبيل املثال، )زمالئهم االمتناع عن التصرحيات الساخرة اليت غالًبا ما ال يسمح هلم مزاجهم بسماعها أيًضا على 
يطلب بعض احملررين من زميل مقر ب للمراسل العائد من بعثة مبراقبته خالل األسابيع اليت تلي عودته واإلبالغ عن ظهور أي "(. عطلتك؟

 .هذه العوارض مت تفصيلها يف الفصل التايل. لصدمة، مثل مشاعر قوية أو انطواء على الذاتأعراض ضغوط نفسية ما بعد ا
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 معالجة الجروح الجسدية والنفسية: الفصل السادس

يقد م هذا الفصل معلومات أساسيات يف اإلسعافات األولية ملساعدة املصاب ونصائح ملنع واكتشاف ومعاجلة الصدمات النفسية اليت قد 
 .ها الصحفيون العاملون يف مناطق النزاعات أو الكوارث اإلنسانيةمن يعاين

 اإلسعافات األولية الواجب تقديمها للجرحى والمصابين (6

ومع ذلك، فإن حصول حادث أو . هتدف قواعد األمن اليت سبق الكالم عنها يف الفصول السابقة إىل تقليص نسبة التعرض للمخاطر
يف هذا الفصل اإلسعافات األولية الواجب تقدميها للجريح بانتظار وصول النجدة الطبية يف أقل الظروف  إصابة يبقى ممكًنا؛ هلذا نقد م

 .ال ميكن، وبطبيعة احلال، هلذه التعليمات القليلة أن حتل  مكان دورة تدريبية جدي ة لتقنيات اإلسعافات األولية. سوًءا
 

 قبل تنفيذ اإلسعافات األولية
ميكن أن تكون صادمة، وخصوًصا عندما نتواجه مع إصابات خطرية، ضحايا فاقدة للوعي أو عندما يكون اجلرحى جمرد إغاثة شخص ما 

ت اليت تول د تلقائًيا ضغطًا نفسًيا، تقوم مهم تك على تقييم خطورة حالة اجلريح الصحية وفرص يف هذه احلاال. من األصدقاء أو أطفاالً 
وانتبه، .  االعتبار دائًما أنه لكي تكون مسعًفا فع ااًل عليك أن تتجن ب أنت أيًضا الوقوع يف إصابةبقائه على قيد احلياة، مع األخذ بعني

ميكن أن يتفاقم الوضع الصحي للمصاب إذا قمت ببعض تقنيات اإلغاثة بطريقة : عندما تكون يف عجلة من أمرك، ال تظن نفسك طبيًبا
 .خاطئة

كن متنبًها إىل األخطار مثل النار ونقص األكسجني واألماكن الضي قة . نفسك وقي م الوضع عندما تقرتب أكثر من مكان احلادث، احمِ 
تذكر دائًما أن املصاب قد يعاين من مرض معد  مثل التهاب الكبد . واملخاطر الكهربائية والكيميائية وكذلك تلك النامجة عن حركة املرور

 . ارتداء القفازات وغريها من أشكال احلماية ميكنك تقليل املخاطر عن طريق. الوبائي أو اإليدز
 

هي ليست بديالً عن أي دورة تدربيبة يف جمال . املعلومات اليت مت  مجعها هنا مقتبسة من دليل احلركات املنقذة للصليب األمحر الفرنسي
 .اإلسعافات األولية، اليت ي نصح بشدة لكل العاملني يف مناطق خطرة باخلضوع هلا

 تقديم االسعافات األوليةأربع خطوات ل
حركة السري واحلرائق )قم بتقييم األوضاع األمنية وضمان عدم وجود أي خطر إضايف : أم ن مكان احلادث واألشخاص املعنيني .1

حاول قدر املستطاع ضمان . إذا كان ذلك ال يشكل أي خطر بالنسبة لك إال ال تقرتب من مكان احلادث...(. والكهرباء
 .ألشخاص اآلخرين املتواجدين يف مكان احلادثسالمة الضحايا وا

إذا كان الوضع خطريًا وال ميكنك التصرف من دون التعرض ملخاطر، قم بتنبيه خدمات الطوارئ وبإنشاء حميط أمّن حول موقع 
 .احلادث حىت وصول املساعدة

إن . أنه يتنفس بشكل طبيعيواع  و  تأكد من أنه. له لطمأنتهعر ف بنفسك واشرح للضحية ما الذي ستفع: قيم  حالة الضحية .2
 .جيب إعطاء هذه املعلومات للمسعفني عند وصوهلم. حياة املصاب مهد دة أمام أي تغيري يطرأ على حالة الوعي أو التنفس

 .إذا كنت حباجة إىل مساعدة، قم بتنبيه خدمات الطوارئ .3
م اإلسعافات األولية بطريقة هادئة وبرتو   .4  .قد 

 أمام ضحية فاقد الوعي

 :إذا كان الضحية فاقد الوعي، وإذا كان صدره يرتفع وينخفض بانتظام، جيب فتح جمرى اهلواء ووضعه يف وضع اإلفاقة
 . تأكد من أن الضحية ال يستجيب .1
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 (.انظر التقنية أدناه)حر ر جمرى اهلواء  .2
 .تأكد من أن الضحية يتنفس .3
 (.انظر التقنية أدناه)ضع الضحية يف وضع اإلفاقة  .4
 .خص ما االتصال باالسعاف، اذهب لطلب املساعدة إذا كنت وحيًدااطلب من ش .5
 .حتقق بانتظام من أن الضحية يتنفس حىت وصول املساعدة .1

 تقنية تحرير مجرى الهواء
ميكن . عند فقدان الوعي، تقوم العضالت باالنبساط ما يؤدي إىل انسداد يف جمرى اهلواء عرب وقوع اللسان يف اجلزء اخللفي من احللق

 .لقضاء على هذا اخلطر عرب إرجاع رأس الضحية إىل الوراء ورفع ذقنها
 .ضع يًدا على جبهة الضحية وقم مبيل رأسه بلطف اىل الوراء. قم بفك  قب ة قميص املصاب، ربطة عنقه أو احلزام إذا لزم األمر

اللسان من اجلزء اخللفي للحلق وحترير جمرى  يف نفس الوقت، ضع أصابع اليد األخرى على طرف ذقن الضحية وارفع هذا األخري إلزالة
 .اهلواء

 .ال تقم بالضغط على أي منطقة لينة أسفل الذقن لئال  تعيق التنفس
 :تحقق من تنفس الضحية

 .د من أن صدره يرتفع وينخفض بانتظامتأك   -
 .استمع إىل أصوات التنفس بتقريب أذنك إىل فمه -
 .القرب من فمه ملدة عشر ثوانحاول أن تشعر بتنف سه عن طريق وضع وجنتك ب -

  (Recovery Position)تقنية وضع اإلفاقة 
وإال ، قر هبما بلطف من بعضهما . تأكد من أن رجليه ممدودتان جنًبا إىل جنب. إذا كان الضحية يرتدي النظارات، قم بنزعها .1

 .البعض لوضعهما يف حمور اجلسم
قم بثّن كوع الضحية مع احلفاظ على راحة يده موج هة حنو . على جسمهضع ذراع الضحية األقرب إليك يف وضع زاوية قائمة  .2

 .متركز جبانب الضحية راكًعا على ركبتيك. األعلى
أَبِق يد الضحية ضاغطة . أمسك الذراع األخرى للضحية يف يد واحدة، ضع اجلزء اخللفي من يده بالقرب من أذنه، من جهتك .3

 .على أذنه
قف بعيًدا عن الضحية . األخرى من خلف الركبة وارفعه مع احلفاظ على القدم على األرض أمسك الفخذ البعيد عنك باليد .4

 .ا فيه الكفاية، على مستوى صدره، من أجل وضعه على جانبه حنوك دون احلاجة إىل الرجوع إىل الوراءمب
الضحية ممسًكا كوعه أزل يدك بلطف من حتت رأس . قم بدحرجة الضحية عن طريق سحب ساقه حىت مالمسة ركبته األرض .5

 .بيدك األخرى لكي ال تنزلق يده وجتن ب حتريك رأسه
 .اضبط وضعية الفخذ كي يشكل الورك والركبة زاوية قائمة .1
 .افتح فم الضحية بيد واحدة بواسطة اإلهبام والسبابة وذلك من دون حتريك الرأس للسماح بتدفق السوائل إىل اخلارج .2

 .اذهب لطلب ملساعدة إذا كنت وحيًدااطلب من شخص ما طلب االسعاف أو 
 .تأكد دائًما من أنه يتنفس بشكل طبيعي
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 وضع اإلفاقة

 
 بيار دانارد-رسم جان – )الصليب األبيض(احتاد عمال االنقاذ الفرنسيني : املرجع

 
 النزيف الخارجي

 :النزيفعندما يتدفق الدم باستمرار من اجلرح، جيب الضغط مباشرة على اجلرح ذلك لوقف 
 .اطلب منه أن يضغط بنفسه على اجلرح. جتنب، إذ كان ممكًنا، أي اتصال مع دم الضحية .1
 (.قفازات، كيس من البالستيك أو قطعة قماش)وإال  قم بالضغط مباشرة على اجلرح بيديك احملمي تني  .2
 .ضع الضحية يف وضع أفقي .3
 .اطلب من أي شخص حاضر طلب االسعاف أو قم أنت بذلك .4
( الذراع أو الساق)إذا استمر  النزيف، ويف حال كان يطال أحد األعضاء . استمر  اجلرح ينزف، اضغط عليه بقوة أكثرإذا  .5

 (.انظر التقنية)وأصبحت حياة الضحية على احملك، قم بوضع عاصبة 
 .واصل الضغط على اجلرح حىت وصول االسعاف .1
قم بربط عصابة التضميد لتحل مكان الضغط  ،(عطاء اإلنذارعلى سبيل املثال للذهاب إل)إذا كنت حباجة إىل الذهاب  .2

 .اليدوي
 .اغسل أو عق م يديك بعد إجراء هذه اإلسعافات األولية .1

 كيفية وضع عصابة التضميد: تقنية
اليدوي  تبديل الضغطعملية جيب إجراء . جيب أن يغطي اجلرح النازف متاًماجيب أن يكون القماش الذي سيتم وضعه مكان اليد نظيًفا و 

جيب على العصابة أن تكون كبرية مبا فيه الكفاية لتغطية كامل اجلرح وطويلة مبا يكفي للف ها مرتني . بعصابة التضميد يف أسرع وقت ممكن
 . فيللضغط على اجلرح النازف وملنع معاودة النز مبا فيه الكفاية  جيب أن يكون الرابط مشدوًدا. على األقل حول الطرف املصاب

 .إذا مل تنجح، كر ر الضغط اليدوي. توقف عصابة التضميد النزف متاًما، قم بوضع قطعة ثانية على األوىل لزيادة الضغط إذا مل
 النزيف الشديد ووضع العاصبة

 .هذه النصائح هي من كريستوف تامليت مسعف ومدير التدريب يف الصليب األمحر الفرنسي
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إهنا تعمل مبثابة وسادة تضغط : يف حاالت الطوارئ( خاصة إليقاف النزيف)ضمادة ضاغطة ملواجهة نزيف خارجي كبري، جيب أواًل وضع 
 .على اجلرح وجيب إبقاءها على اجللد بواسطة عصابات ضيقة

ويف حال كنت غري قادر على إيقافه باستخدام ضمادة ضاغطة، وإذا كانت حياة ( الذراعني والساقني)ملواجهة نزيف حاد يف األطراف 
يف خطر ومل يكن فريق االسعافات األولية على مقربة منك، قم بوضع عاصبة لتوقف تدف ق الدم إىل اجلرح وذلك فقط يف احلاالت املصاب 

 . امللحة جًدا
جيب أن توضع أعلى اجلرح . جيب أن تكون العاصبة رباطًا واسًعا من قماش وقوية مبا فيه الكفاية لعدم جرح اجللد وللضغط على جمرى الدم

 .أن املنطقة اليت سيتم حرمها من الدم تكون صغرية قدر اإلمكان حبيث
، ضع احللقة حتت ركبة املصاب على أن (بط ة الرجل)إذا كان اجلرح يف منتصف الربلة . اثِن الرباط لتشكيل حلقة: كيفية ربط العاصبة

، ومر ر الطرف الثاين فوق (الضغط بركبتك مثالً عن طريق )امسك بطرف واحد من احللقة املوضوعة . يكون طرفا العصابة من جانب واحد
الذي كنت تضغط )وقم بعقده مع الطرف اآلخر . عندما يدخل الطرف الثاين يف احللقة، قم بشد ه جيًدا لوقف النزيف. اجلرح إىل احللقة

 (.عليه بركبتك
ه أيًضا وهناك  .العاصبة املرقأة، يكفي وضع الرباط ولفه على عصا لشد 
 : تحذير
 .قم بفك العاصبة مبجرد توقف النزيف ألي سبب كان قبل وصول الطبيبال ت -
هذه املعلومات أساسية (. على سبيل املثال على جبهته)سج ل على الفور وقت وضعك للعاصبة وأظهره بشكل بارز على املصاب  -

إذا وضعت : مثالً . مع التوقيت احمللي(  garrotل) Gاملبدأ العاملي يقوم على كتابة حرف . للجر اح الذي سيعاجل الضحية
 .G14:30بالتوقيت احمللي، سج ل  14:31العاصبة عند 

 .ال تضع مالبس أو بطانية على العاصبة، ففي حال عدم تبيان العاصبة، سيتم  سحبها بعد فوات األوان -
قم (. ط، شحوب، عرق بارداخنفاض يف الضغ)بسبب النزيف، قد يتعرض الشخص املصاب ألعراض ضيق يف الدورة الدموية  -

 .بتمديده وطمئنته
 .رط ب شفتيه إذا لزم األمر. ال تعِط اجلريح ماء للشرب ألنه سيخضع لعملية جراحية -

 الكسور
حركة املفاصل الواقعة فوق وحتت الكسر، وذلك هبدف ختفيف األمل ومنع  مركز إسعاف قريب، جيب شل   ويف حال عدم توف ر أمام كسر،

 :وقوع مضاعفات
 :ثالً م

 .شل  حركة الكوع واملعصم إذا كان الساعد مكسورًا -
 .شل  حركة الركبة والكاحل إذا كانت الساق مكسورة -

 :يتم تنفيذها عرب. شل  حركة األعضاء بطريقة مؤقتة هو ضروري لألعضاء إذا كان جيب نقل الضحية يف ظل  غياب املعدات الضرورية
ة،: مالبس اجلريح - للقيام بشل  مؤقت لألعضاء عرب ( قميص، سرتة، إخل)قم باالستعانة بقطعة ثياب  يف حالة عدم وجود أي عد 

 ،(ربطة عنق، وشاح، اخل)لف ها وربطها بدبوس أو من أفضل بواسطة رباط 
 بطانية أو بطانيات، -
 .م 1.2 طول قاعدته األدىن(. قطن، قماش غري منسوج)مؤلف من نسيج غري قابل للتمدد : وشاح مثلث أو أكثر -

 
 :حال حدوث كسر في طرف سفلي، يجب في

 متديد الضحية -
 ضمادات وجبرية صلبة : شل  حركته بعناية -
 .تنبيه اإلسعاف لنقله على محالة -
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 استباق الجروح النفسية: خطر الصدمة النفسية (6

 .القضايا، الذي يقدم دعمًا للصحفيني بشأن هذه (dartcenter.org)لقد وضع هذه املقدمة عن الصدمة النفسية مركز دارت 
 التوعية من خطر الصدمة النفسية

أو الذين يغط ون أحداثًا تتعل ق بسكان مفجوعني من /ميكن أن تطال الصدمة النفسية مجيع الصحفيني الذين يعملون يف منطقة خطرة و
على غرار اجلنود ورجال  وتؤكد الدراسات احلديثة أن اإلعالميني هم أيًضا معرضون جلروح نفسية. احلزن أو العنف أو من خسائر فادحة

يف ظل  . التوعية من خطر الصدمة النفسية هي ضرورية لضمان عمل صحفي فع ال ومستقل  . االطفاء وغريهم الذين عاينوا هذه املآسي
 .غياب هذه التوعية، من املمكن أن تتأثر سالمة وصحة املراسل، حكمه املهّن وحىت حياته املهنية

 ما هي الصدمة النفسية؟

األخص ائيون يف الصحة العقلية أن حدثًا ما ميكن أن يكون صادًما عندما يواجه الشخص مشاعر قوية من اخلوف أو الضعف أو  يعتقد
احلاالت اليت يقوم الصحفيون بتغطيتها . الرعب بعد أن واجه املوت أو خطر املوت الوشيك، إصابة خطرية أو هتديًدا لسالمته اجلسدية

 .عتداءات العنيفة، واالغتصاب، والتعذيب، وآثار الكوارث الطبيعية أو احلوادث اخلطرية تقع ضمن هذه الفئةبانتظام كالتفجريات واال
التعرض املتكرر للصور العنيفة، أو معرفة أن قريًبا قد واجه هتديًدا خطريًا : احلضور اجلسدي يف هذه األماكن ليس شرطًا للتعرض للصدمة

 .يسبب صدمة نفسية ميكنه أيًضا، يف بعض احلاالت، أن

ملواجهة كل ما يبدو كأنه هتديًدا، يقوم الدماغ بفرز هرمونات، مبا يف . تكمن ردود الفعل ما بعد الصدمة النفسية يف آلية الدفاع الطبيعية
 :وآلية الدفاع للبقاء على قيد احلياة قد تؤدي بشكل خاص إىل .إال  أن كل فرد يتفاعل بشكل خمتلف. ذلك األدرينالني

 .قظة مفرطة مع زيادة يف حاسة السمعي -
 (.زيادة معدل ضربات القلب، وجفاف الفم، وفقدان السيطرة على األمعاء، والتعرق، إخل)أجوبة دفاعية أو هتر ب  -
 (.يشعر الفرد برؤية احلدث حيصل أمامه مثل فيلم من دون يكون جزًءا منه)تنميل وشعور بالتفارق  -
  .زيادة االنفعالية -

وعادة ما تتبد د خالل . ملذكورة أعاله هي طبيعية وضرورية يف بعض األحيان من أجل البقاء على قيد احلياة ضمن بيئة خطرةردود الفعل ا
قد يشعر املرء . قد حيصل يف بعض األحيان أن تبقى هذه التفاعالت قائمة إىل جانب الشعور بالقلق. أيام أو أسابيع قليلة بعد زوال اخلطر

 :احملنة اليت تعرض هلا وتتطور لديه أعراض حمددةبأنه تغري  من بعد 
 .كوابيس، وذكريات من املاضي وأشياء أخرى تذكر باحلدث الصادم: ذكريات مفاجئة -
 .معدل ضربات قلب مرتفع، تعرق ليلي، اخل": يف حالة تأهب"جسم  -
 .ت غري عادية من الغضبردات فعل قوية يف مواجهة األحداث اليومية، مشاكل يف الرتكيز، سرعة يف الغضب، ونوبا -
 .مخول يف االستجابة والعواطف، وانطواء على الذات -
 .أو ردود فعل تذك ر باحلدث الصادم/و...( أصوات، روائح، صور)عدم تقب ل بعض التصورات احلسية  -

بالنسبة : الحظةم)إذا استمرت هذه األعراض بعد شهر من عودة الصحفي من البعثة، فإهنا ميكن أن تكشف عن جروح نفسية حمتملة 
حالة االضطراب ما بعد "يعر ف علماء النفس (. للصحفيني احملليني الذين يعيشون يف خطر دائم، فإنه من الصعب حتديد األعراض املبكرة

: ولكن قد حتدث اضطرابات سلوكية أخرى. بأهنا حالة جتمع الذكريات املفاجئة، واليقظة املفرطة واخلمول العاطفي( PTSD" )الصدمة
 .طو ر على صعيد االكتئاب القلق املتكرر أو االدمان على الكحول أو املخدرات، اخلت
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حىت الصحفيني من ذوي اخلربة الذين يعتربهم زمالؤهم أقوياء عاطفًيا هم أيًضا معرضون  .من املستحيل التنبؤ بظهور االضطرابات
ض العالجات الفع الة، وتشري الدراسات إىل أن الفرد ميكن أن بع هناك. ومع ذلك، فاضطراب ما بعد الصدمة ليس حتمًيا. لالضطرابات

 .يعزز قدرته على مواجهتها عرب اللجوء إىل احتياطات معينة

 الحماية

 .ميكن للصحفيني تنفيذ بعض اخلطوات العملية قبل وأثناء وبعد كل بعثة معرضة للخطر

 قبل المغادرة في بعثة
معرضة للخطر، سواء من خالل التدريب، والتعرف على خماطر الصدمات النفسية  بعثةاستعد  بشكل جي د ل :االستعداد• 

 .ف مع آثار الصدمةللحد من التوتر وزيادة قدرتك على التكي   -والتآلف قدر اإلمكان مع تاريخ وثقافة بلد الوجهة 
ميكن لزمالئك، مبا يف ذلك . اتصل بأشخاص متواجدين على امليدان لكي تكون شبكة معارفك حاضرة مسبًقا :حّدد حلفاءك• 

 .العاملني يف اجملال اإلنساين، تقدمي الدعم القي م لك، خاصة إذا كنت وحيًدا يف البعثة
 .احلالة اجلسدية اجليدة تعزز مقاومة أفضل لإلجهاد :قم بتحضير نفسك جسديًا• 
تفاصيل  رت ب أمورك املالية وتأكد من أن تبل غ أقرباءك. اقض وقًتا مع العائلة واألصدقاء واألحباء :همل حياتك الشخصيةال ت• 

وإذا  . هذا سيجن بك القلق الذي قد تشعر به أثناء املهمة لعدم حل  هذه األمور. ك، وصيتك، اخلتحياعن بوليصة التأمني على 
العثور على سكن نظيف ومنظم يؤمن لك الراحة، سيجعل األمور أسهل عند : ك قبل املغادرةكان ذلك ممكًنا، قم برتتيب منزل

 .عودتك من بعثتك
التعرض بشكل متكرر ألحداث خطرية أو مؤملة من دون أخذ وقت كاف لالسرتاحة يزيد من  :تأكد من أنك تنوي الذهاب •

لى الذهاب، إذا كان لديك شعور بأن هذا ليس هو الوقت إذا شعرت أنك جمربًا ع. خطر تعرضك الضطرابات ما بعد الصدمة
 .املناسب، أو إذا كنت بكل بساطة غري مستعد عاطفًيا، قم برفض الذهاب يف بعثة

 :خالل البعثة
 :االهتمام بجسمك• 

 .كل ومن بشكل جيد -
 . دقيقة من التمارين الرياضية أو املشي 31تكفي : التمارين الرياضية -
 .يؤثر على الوظائف الدماغيةالتجفاف : اشرب املاء -
 .ال تفرط يف شرب الكحول، ألنه يزيد من نسبة حصول الكوابيس واسرتجاع ذكريات املاضي -
 .الكافيني يرفع نسبة األدرينالني: انتبه إىل املنشطات -

 :خذ بعين االعتبار حاجاتك العاطفية• 
 .اليدوية، اخلقراءة وممارسة الرياضة واألشغال : قم بنشاطات يومية لالسرتخاء -
 .تكلم مع أحد عم ا تشعر به أو حاول كتابة مذكراتك: كن منتبها إىل شعورك -
 .ال تقلل أبًدا من أمهية الضحك -
استنشق ببطء مع نفخ احلجاب احلاجز، توقف لربهة وقم بالزفري : حاول أن تتنفس بعمق، وخاصة إذا كنت قلًقا -

 .ببطء أكثر
جيب أن تدرج يف التقرير اجلوانب اإلجيابية  من دون جتاهل ما حدث،: جيايبحاول رؤية احلاالت السلبية يف ضوء إ -

 .رك ز جهودك على ما ميكنك القيام به. فشل جيعلك حساًسا اسرتجاع. املمكنة
 



45 
 

 :كن مصغًيا لآلخرين •
ا على هذا يتطل ب انفتاحً : إقامة عالقات اجتماعية هي واحدة من أهم العوامل الوقائية ضد خماطر ما بعد الصدمة -

 .اآلخرين، وقبول مبنح الدعم وتلق يه
 .احرص على إبقاء موقف متفهم، إجيايب وداعم -
: كن حاضرًا لالصغاء، دون إجبار اآلخرين على تقاسم مشاعرهم أو القيام باستنتاجات سريعة عن مشاعر اآلخرين -

 .كل شخص يتحك م مبشاعره على طريقته، وهذا يتوقف على ثقافته وتربيته
إذا كان لدى أحد األشخاص صعوبة للتعايف، انصحه . ولزمالئك الوقت الكايف للتعايف من حالة مرهقة أعط نفسك -

 .بالقيام مبهام بسيطة بدالً من التوقف عن العمل متاًما
أن تكون على بي نة من التأثري احملتمل لألحداث املؤملة على األفراد ميكن أن يساعدك على جتنب : افهم مصادرك -

. عن غري قصدقابلتهم متأثرين فتكون شهاداهتم حتتوي على أخطاء يكون بعض الضحايا الذين . صحفيةلاألخطاء ا
 .بينما يتذكر اآلخرون التفاصيل بكل دقة

 :بعد البعثة

دية. قد يكون ترك البعثة خلفك هو األكثر صعوبة اًسا هم دائًما قد يشعر املراسل أحيانًا بالذنب لرتك ورائه أن. قد تبدو لك التقارير غري جم 
ولكن مشاركة ما عشته مع أشخاص من اخلارج . ردود الفعل هذه هي شائعة، وقد يكون من املفيد احلديث عنها. يف حالة خطر أو عوز

ال ميكن للجميع . قد يكون البعض قادًرا على وضع حد ملناقشة مؤملة؛ والبعض اآلخر يقلل من احلقائق. أيضا أن يسب ب مشكلة هميكن
 .وباإلضافة إىل ذلك، قد يكون املراسل مرتدًدا يف احلديث عن مواضيع قد تدفع عائلته أو أصدقائه للقلق بشأن سالمته... االستماع

 :ني عودتك بعد البعثةوهنا بعض النصائح لتحس
يف هذه احلالة، اشرح " )التخلص من التوتر"بعض الصحفيني أخذ بضعة أيام من الفرصة ليقرتح قبل أن تعود إىل املنزل،  -

 (.األسباب ألقاربك
ت يف حميطك وقد ال جتد األشياء كما كانت عند املغادرة - ا كان إذ. إذا بقيت يف بعثة لفرتة طويلة، فإن األمور قد تكون تغري 

التفكري يف احلياة اليت لديك يف املنزل هو حافزًا لك أثناء املهمة، فمن األفضل أن تبقى واقعًيا حول ما تأمل أن جتده عند 
 .العودة

 .قم بنسج عالقات مع أشخاص عاشوا جتارب مماثلة ميكنك التحدث معهم أو جمرد االسرتخاء دون احلاجة إىل شرح حالتك -
 .النفسي فاألوان مل يفت بعد للحصول على مساعدة قم بتقييم حالتك ووضعك -

 التعامل مع صور عنيفة

وقد أد ى انتشار صور عالية . غالًبا ما تكون الصور ومقاطع الفيديو من مناطق احلرب، مشاهد اجلرائم والكوارث الطبيعية عنيفة وقاسية
الصادم الذي يصل إىل إدارات التحرير، سواء كانت الصور اليت قد  الوضوح على مدى العقد املاضي إىل زيادة كبرية يف حجم احملتوى املرئي

 .مت أخذها من قبل إعالميني متخصصني أو مت نشرها على االنرتنت من قبل أفراد على الشبكات االجتماعية

ميكن للصور أن . ن هذه األحداثيشعر الفرد باالمشئزاز والقلق والعجز عندما يواجه يومًيا صورًا عنيفة ومثرية للقلق حىت ولو كان بعيًدا ع
وفيما يلي ست نصائح من اختصاصيني يف وسائل اإلعالم ميكن تطبيقها للحد من خماطر الصدمة املرتبطة . تتدخل يف أفكاره وأثناء نومه

 :مبشاهدة الصور العنيفة
ب اجلرعة اليت يتعرض حسجيب اعتبار الصور العنيفة كشكل من أشكال اإلشعاع، وهي مادة سامة ضارة تؤثر على الشخص  .1

اجملال النووي لديهم بالتأكيد عماًل للقيام به، ولكن جيب اختاذ خطوات  يف اجملال اإلنساين أو وظفونن، واملو الصحفي. هلا
 .لتجنب التعرض غري الضروري للخطر
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عدم مشاهدة الصور راجع إجراءات التصنيف والتحديد ل. جتنب قدر اإلمكان تعريض نفسك دون داع لصور بطريقة تكرارية .2
قم بتدوين املالحظات التفصيلية من أول مشاهدة، وخاصة العناصر املميزة اليت تسمح لك بالتأكد من مصداقية : أكثر من مرة

 .ال تعرض صورًا قاسية لزميل دون أن حتذره من حمتوياهتا. مبصادر أخرى ةقارنامللصورة أو الفيديو عن طريق ا
بعض الناس جيدون أنه من املفيد الرتكيز على بعض التفاصيل، مثل املالبس، . ينك وبني الصورةاحبث عن وسيلة لوضع مسافة ب .3

 .قم وقتًيا بتغطية األجزاء املخيفة من الصورة. وجتنب تفاصيل أخرى مبا يف ذلك الوجوه
لصورة أن خيفف من ، واخفاض سطوع أو نقاوة ا(جتنب ملء الشاشة)ميكن لتقليل حجم النافذة : حاول ضبط إطار املشاهدة .4

 .عندما يكون ذلك ممكًنا، قم بإيقاف الصوت الذي غالًبا ما يكون العنصر األكثر صدمة. تأثري الصورة على عقلك
جتنب . متد د، مد  ساقيك، اخرج للحصول على هواء نقي أو تأمل يف شيء لطيف. خذ فرتات راحة متكررة وابتعد عن الشاشة .5

 .النومالعمل على صور قاسية قبل  ةخاص
قد تشعر أنه من واجبك مضاعفة جهودك عند العمل على موضوع هام، ولكن من املهم لصحتك العقلية . احِم نفسك .1

 .احلفاظ على وقت اللتقاط األنفاس والراحة خارج أوقات عملك

 مالحظة لمديري ورؤساء التحرير
يقع على عاتقك، . إن وجود بروتوكول فعال إلدارة املخاطر النفسية والصدمة ميكن أن يكون له تأثريًا إجيابًيا للغاية على رفاهية وأداء فريقك

جى لالستفادة من املوارد املفيدة واملعلومات، ير . مديرًا أو حمررًا، أن تستعلم عن خماطر الصدمة وأن تقوم بوضع وسائل للحد من تأثريها
 www.dartcenter.org.االتصال بدارت سنرت 
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 النصوص المرجعية بشأن حماية الصحفيين في مناطق النزاع: الملحق األول

 29مبوجب املادة . كما ملوظفي املساعدة اإلنسانية، تعطي األحكام احملد دة يف القانون الدويل احلصانة إىل الصحفيني يف النزاعات املسلحة
اإلضايف األول التفاقيات جنيف، اليت تقونن قاعدة عرفية، جيب اعتبار الصحفيني يف مناطق النزاع من املدنيني ومحايتهم من الربوتوكول 

 .هبذه الصفة شريطة أال  يأخذوا طرفًا يف األعمال العدائية

لعام  1231وسيع وتعزيز قرار من أجل ت 2115مايو /أيار 22، الذي اعتمده جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف 2222إن القرار 
كما دانت . ، يذك ر مجيع أطراف النزاع املسلح بااللتزامات املتعلقة باحرتام ومحاية موظفي وسائل اإلعالم ضد مجيع أشكال العنف2111

ديسمرب / ولمن كانون األ 115/19و 2113ديسمرب / من كانون األول 113/11اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف القضية يف قراراهتا 
 .، العنف ضد الصحفيني وحث ت الدول األعضاء على العمل على منع وقوعها2114

والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية  6949أغسطس /آب 66بروتوكول إضافي التفاقيات جنيف المؤرخة في 
 6944يونيو /تموز 8، (البروتوكول األول)

 الصحفينيتدابري محاية  - 29املادة 
يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة يف مناطق املنازعات املسلحة أشخاًصا مدنيني ضمن منطوق الفقرة  .1

 .51األوىل من املادة 
جيب محايتهم هبذه الصفة مبتضى أحكام االتفاقيات وهذا الربوتوكول شريطة أال  يقوموا بأي عمل يسيء إىل وضعهم   .2

ون االخالل حبق املراسلني احلربيني املعتمدين لدى القوات املسلحة يف االستفادة من الوضع كأشخاص مدنيني وذلك د
 .من االتفاقية الثالثة 4.أ-4املنصوص عليه يف املادة 

هلذا الربوتوكول، وت صدر هذه البطاقة حكومة الدولة  2جيوز هلم احلصول على بطاقة هوية وفًقا للنموذج املرفق بامللحق رقم  .3
يكون الصحفي من رعاياها، أو اليت يقيم فيها، أو اليت يقع فيها جهاز األنباء الذي يعمل لديه، وتشهد على صفته  اليت 

 .كصحفي
 

  6161مايو /أيار 64 في األمن مجلس اتخذه الذي (6161) 6666القرار 
 األمن، جملس إن

بوسائل اإلعالم كثريًا ما يعرضهم بشكل خاص خلطر التخويف إذ يسلم بأن عمل الصحفيني واإلعالميني واألفراد املرتبطني )...( 
 واملضايقة والعنف يف حاالت النزاع املسل ح،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء تكرار أعمال العنف يف أجزاء عديدة من العامل ضد الصحفيني واإلعالميني واألفراد املرتبطني بوسائل )...( 
 العتداءات املعتمدة ضد هم يف انتهاك للقانون اإلنساين الدويل، اإلعالم يف النزاع املسلح، وخباصة ا

وإذ يعرتف كذلك باملخاطر اليت تواجهها الصحفيات واإلعالميات والنساء املرتبطات بوسائل اإلعالم يف االضطالع مبهامهن، وإذ )...( 
 )...(كفالة سالمتهن يف حاالت النزاع املسل ح،   يشدد يف هذا السياق على أمهية النظر يف البعد اجلنساين للتدابري الرامية إىل

يدين مجيع االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة ضد الصحفيني واإلعالميني واألفراد املرتبطني بوسائل اإلعالم يف حاالت النزاع  -1
 ؛املسل ح، ويدعو مجيع األطراف يف النزاع املسلح إىل وضع حد هلذه املمارسات

 

تقوم به وسائل اإلعالم احلرة واملستقلة والنزيهة يشكل ركيزة أساسية من ركائز اجملتمع الدميقراطي، وميكن يؤكد أن العمل الذي  -2
 ؛بالتايل أن تسهم يف محاية املدنيني
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يدين بشدة اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات والتجاوزات اليت ترتكب ضد الصحفيني واإلعالميني واألفراد املرتبطني  -4
 ؛يف حاالت النزاع املسل ح، ما قد يساهم بدوره يف تكرار هذه األفعال بوسائل اإلعالم

 

يؤكد على مسؤولية الدول عن االمتثال لاللتزامات ذات الصلة مبوجب القانون الدويل من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب  -5
 ؛وحماكمة املسؤولني عن االنتهاكات اخلطرية للقانون االنساين الدويل

 

لى اإلفراج الفوري وغري املشروط عن صحفيني وموظفي وسائل اإلعالم واألفراد املرتبطني هبا الذين اختطفوا أو أخذوا  حيث ع -1)...( 
 ؛كرهائن يف حاالت النزاغ املسل ح

 

راد حيث مجيع األطراف املشرتكة يف حاالت النزاع املسلح على احرتام االستقالل املهّن للصحفيني وموظفي وسائل اإلعالم واألف -9
 ؛املرتبطني هبا وحقوقهم كمدنيني

 

يشري أيًضا إىل أن املعد ات واملنشآت اخلاصة بوسائل اإلعالم هي أمالك مدنية وال جيوز يف هذا الصدد أن تكون عرضة ألي  -11
 ؛هجمات أو أعمال انتقامية، ما مل تكن أهدافًا عسكرية

 

تدريب يف جمال القانون اإلنساين الدويل لدعم اجلهود الرامية إىل وقف ومنع يسلم بالدور املهم الذي ميكن أن يؤديه التعليم وال -11
 ؛اهلجمات اليت تستهدف املدنيني املتضررين من النزاعات املسلحة، ومنهم الصحفيون واإلعالميون واألفراد املرتبطون بوسائل اإلعالم

 

السياسية اخلاصة، حسب االقتضاء، أن تضم ن تقاريرها املطلوب تقدميها يؤكد أنه ينبغي لبعثات األمم املتحدة حلفظ السالم وبعثاهتا  -12
 ؛معلومات عن أعمال العنف اخلاصة املوجهة ضد الصحفيني واإلعالميني واألفراد املرتبطني بوسائل اإلعالم يف حاالت النزاع املسلح

 

تكاب انتهاكات للقانون االنساين الدويل ضد املدنيني، مبن حيث مجيع األطراف يف النزاع املسلح على أن تبذل ق صارى جهدها ملنع ار  -13
 ؛فيهم الصحفيون واإلعالميون واألفراد املرتبطون بوسائل اإلعالم

 

يهيب بالدول األعضاء أن تعمل، يف القانون ويف املمارسة العملية، على هتيئة وإدامة بيئة آمنة ومواتية للصحفيني وموظفي وسائل  -14
 ؛املرتبطني هبا لكي يقوموا بعملهم باستقاللية ودون تدخل ال موجب له يف حاالت النزاع املسلح اإلعالم واألفراد

 

يطلب إىل األمني العام أن يدرج باستمرار مسألة سالمة وأمن الصحفيني واإلعالميني واألفراد املرتبطني بوسائل اإلعالم بوصفها  -19)...( 
دنيني يف النزاع املسلح، مبا يف ذلك وجود تدابري حلماية األفراد الذين يواجهون هتديًدا وشيًكا، وأن يكفل بنًدا فرعًيا يف تقاريره بشأن محاية امل

تضمني املعلومات املتعلقة باهلجمات وأعمال العنف اليت تستهدف الصحفيني واإلعالميني واألفراد املرتبطني بوسائل اإلعالم واإلجراءات 
 .وصفها جانًبا حمدًدا يف التقارير ذات الصلة املقدمة عن بلدان حمددةاملتخذة ملنع مثل هذه احلوادث ب

، بشأن سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت 6164ديسمبر /كانون األول  68للجمعية العامة لألمم المتحدة في  681/69القرار 
 من العقاب

 إن اجلمعية العامة،
 اليت املنظمات من وطائفة عاديني وأفراد مؤسسات إعالمية من مقدمة إسهامات لتستوعب باستمرار تتطور الصحافة بأن تعرتف وإذ)...( 
 الرأي والتعبري، حلرية منها ممارسة الوسائل، من وغريها اإلنرتنت شبكة طريق عن وتبث ها أنواعها وتتلقاها جبميع واألفكار املعلومات تلتمس

 العام، النقاش مالمح تشكيل بذلك يف مسهمة والسياسية، املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من 19 للمادة وفًقا

 القتل ذلك يف مبا الصحفيني، بسالمة فيما يتعلق املرتكبة اإلنسان حقوق وجتاوزات انتهاكات مجيع إزاء بالغ قلق يساورها وإذ)...( 
 العنف، أشكال من ذلك وغري والتهديدات ةواملضايق والرتهيب والطرد التعسفي التعسفي واالحتجاز والقبض القسري واالختفاء والتعذيب



49 
 

 كنتيجة األخرية السنوات يف احت جزوا أو اإلعالم الذين قتلوا وسائل يف والعاملني الصحفيني عدد تزايد إزاء البالغ القلق عن تعرب وإذ
 مهنتهم، ملمارستهم مباشرة

 متزايد خطر من اإلجرامية، واملنظمات اإلرهابية فيها اجلماعات مبا دواًل، ليست اليت اجلهات متثله ما إزاء البالغ القلق عن أيضا تعرب وإذ
 لعملهن، ممارستهن سياق يف الصحفيات تواجه اليت اخلاصة باملخاطر تعرتف الصحفيني، وإذ سالمة يهدد

 الصحفيني، سالمة لتعزيز الالزمة يف التدابري النظر عند اجلنسني بني الفوارق اتباع هنج يراعي أمهية على السياق، هذا يف تشدد، وإذ

 أو قانوين غري حنو على اعرتاضها أو االتصاالت يف مراقبة أهدافًا يصبحوا ألن خاص بوجه معرضون الصحفيني بأن أيًضا تعرتف وإذ
 التعبري، حرية اخلصوصية ويف يف حلقهم انتهاًكا تعسفي،

 التعذيب قبيل من اإلعالم، وسائل يف الصحفيني والعاملني ضد املوجهة العنف وأعمال االعتداءات مجيع قاطع بشكل تدين - 1
 أعمال الرتهيب وكذلك التعسفي، واالحتجاز التعسفي واالعتقال القسري االختفاء القضاء وحاالت نطاق خارج اإلعدام وحاالت

 الرتاع؛ حاالت غري يف أو الرتاع حاالت يف سواء واملضايقة،

 إلفالت البالغ قلقها عن وتعرب الصحفيني، ضد العنف املوجهة وأعمال االعتداءات على العقاب من اإلفالت انتشار بقوة تدين - 2
 اجلرائم؛ هذه تكرار يف بدوره يسهم مما العقاب، من هذه اجلرائم مرتكيب من العظمى الغالبية

 االختفاء ضحايا أصبحوا الذين أو كرهائن اإلعالم احملتجزين وسائل يف والعاملني الصحفيني عن الفوري اإلفراج على حتث - 3
 القسري؛

 ضد املرتكبة اجلرائم على العقاب من اإلفالت اءنهإل اا دوليً يومً  نوفمرب/الثاين تشرين 2 يوم إعالن فرصة اغتنام على الدول تشجع - 4
 الصدد؛ هذا يف ملموسة مبادرات وإلطالق الصحفيني مبسألة سالمة التوعية أجل من الصحفيني

 يف والعاملني الصحفيني ضد املوجهة والتهديدات واالعتداءات العنف أعمال ملنع قصاراها تبذل أن على األعضاء الدول حتث - 1
نطاق  يف وقوعه يدعى ما مجيع يف وفع الة ومستقلة ومستفيضة وسريعة حمايدة حتقيقات طريق إجراء عن املساءلة وتكفل اإلعالم وسائل
 مبا اجلرائم، هذه مرتكيب العدالة إىل اإلعالم، وتقدم وسائل يف والعاملني الصحفيني ضد واعتداءات ديداتتهو عنف أعمال من واليتها

وصول  وتضمن عليها، يتسرت أو ابهارتكا على وحيرض يساعد أو اجلرائم تلك مثل يتواطأ الرتكاب أو األوامر يصدر من كل ذلك يف
 املناسبة؛ االنتصاف سبل إىل وأسرهم الضحايا

 بعملهم يقوموا لكي للصحفيني ومواتية آمنة وإدامة بيئة إجياد على العملية، املمارسة ويف القانون يف تعمل، أن بالدول هتيب - 2
 منها بوسائل له، وذلك موجب ال تدخل ودون باستقاللية

 التشريعية؛ التدابري وضع - أ
املدين،  واجملتمع الصحفيني وكذلك والعسكريني، القانون بإنفاذ املكلفني القضائي واملوظفني اجلهاز يف العاملني توعية - ب

 بسالمة يتصل فيما الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق الدويل القانون يف عليها املنصوص وااللتزامات بالواجبات
 الصحفيني؛

 واإلبالغ عنها؛ الصحفيني على االعتداءات رصد -ج 
 واالعتداءات؛ للعنف واملنهجية العلنية اإلدانة -د 

من  اإلفالت ملكافحة اسرتاتيجيات وتنفيذ ووضع مرتكبيها ومقاضاة االعتداءات هذه للتحقيق يف الالزمة املوارد ختصيص -ه
 ذلك كان حيثما اجليدة، تطبيق املمارسات منها بوسائل الصحفيني، ضد املوجهة العنف وأعمال االعتداءات على العقاب
 .2114سبتمرب /أيلول 25حقوق االنسان املؤرخ يف  جملس من 5/22قرار يف دةاحملد تلك قبيل من مناسًبا،
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 يتعلق فيما القدرات، وبناء التقنية املساعدة تقدمي بطرق منها الدويل، الصعيد على والتنسيق التعاون حتسني ضمان ضرورة تؤكد - 1
 اإلقليمية؛ املنظمات ذلك مع يف مبا الصحفيني، سالمة بضمان

 
 آليات وكذلك والثقافة، والعلم للرتبية املتحدة منظمة األمم سيما وال املعنية، املتحدة األمم كيانات مع تتعاون أن بالدول هتيب - 9

العنف  وأعمال االعتداءات يف التحقيقات حالة بشأن طوعي أساس على املعلومات واإلقليمية وأن تتبادل الدولية اإلنسان محاية حقوق
 الصحفيني؛ ضد املوجهة
)...( 
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 النصوص األساسية التي تتعلق : الملحق الثاني
 بحرية الصحافة

باإلضافة إىل النصوص ذات الطابع العاملي أو اإلقليمي املذكورة يف هذا . إن مبدأ حرية الصحافة متعارف عليه مبوجب القانون الدويل
املبادئ العامة للحقوق، األعراف والعادات، الدستور والقوانني : الفصل، جيب إضافة عناصر القوانني احمللي ة اليت تعاجل هذه املواضيع

 ...واملراسيم، اخل

 االعالن العالمي لحقوق االنسان

 1941ديسمرب /كانون األول  11مت اعتماده يف 

  69المادة 

اء واألفكار وتلقيها لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنب
 .وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  1921مارس /آذار 23ووضع حي ز التنفيذ  1911ديسمرب /كانون األول  11مت اعتماده يف 

  69المادة 
 .لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة .6
ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها . حق يف حرية التعبري لكل إنسان .6

 .ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فّن أو بأية وسيلة أخرى خيتارها
وعلى ذلك جيوز . وليات خاصةؤ املادة واجبات ومسمن هذه  2تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة  .3

  :إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون حمددة بنص القانون وأن تكون ضرورية
 الحرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم،   - أ

 .حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة - ب

 إلنسان والحريات األساسيةاالتفاقية األوروبية لحماية حقوق ا
 1953سبتمرب /أيلول 3ووضعت حي ز التنفيذ يف  1951نوفمرب /تشرين الثاين 4مت اعتمادها يف 

 حرية التعبير  – 61المادة 
هذا احلق يشمل حرية اعتناق اآلراء وتلقي وتقدمي املعلومات واألفكار دون . لكل إنسان احلق يف حرية التعبري .6

وذلك دون إخالل حبق الدولة يف تطلب الرتخيص بنشاط . العامة، وبصرف النظر عن احلدود الدوليةتدخل من السلطة 
 .مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون والسينما

لذا جيوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات . هذه احلريات تتضمن واجبات ومسؤوليات .6
جمتمع دميقراطي، لصاحل األمن القومي، وسالمة األراضي، وأمن اجلماهري وحفظ حمددة يف القانون حسبما تقتضيه الضرورة يف 

 .اجلرائم، ومحاية الصحة واآلداب، واحرتام مسعة اآلخرين، ومنع إفشاء األسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء النظام ومنع
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 االتفاقية األمريكية لحماية حقوق اإلنسان
 1921يوليو /متوز 11ووضعت حي ز التنفيذ يف  1919الثاين  تشرين/نوفمرب 22مت اعتمادها يف 

 حرية الفكر والتعبير - 63المادة 
لكل إنسان احلق يف حرية الفكر والتعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف البحث عن خمتلف أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها  .1

 .ا أو كتابة أو طباعة أو يف قالب فّن ، أو بأية وسيلة خيتارهايً هاعتبار للحدود الدولية، سواء شف ونقلها إىل اآلخرين، دومنا
لفرض مسؤولية  اوعً ال جيوز أن ختضع ممارسة احلق املنصوص عليه يف الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل ميكن أن تكون موض .2

 :الحقة حيددها القانون صراحة وتكون ضرورية من أجل ضمان
 .احرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم - أ

 .اية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامةمح  - ب
ال جيوز تقييد حق التعبري بأساليب أو وسائل غري مباشرة، كالتعسف يف استعمال اإلشراف احلكومي أو غري الرمسي على ورق  .3

ملستعملة يف نشر املعلومات، أو بأية وسيلة الصحف، أو تردد موجات اإلرسال اإلذاعية أو التلفزيونية، أو اآلالت أو األجهزة ا
 .أخرى من شأهنا أن تعرقل نقل األفكار واآلراء وتداوهلا وانتشارها

السابقة، ميكن إخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها القانون، ولكن لغاية  2على الرغم من أحكام الفقرة   .4
 .اية األخالقية لألطفال واملراهقنيوحيدة هي تنظيم احلصول عليها من أجل احلم

وإن أية دعاية للحرب وأية دعوة إىل الكراهية القومية أو الدينية، واللذين يشكالن حتريضاً على العنف املخالف للقانون، أو أي  .5
عمل غري قانوين آخر ومشاهبة ضد أي شخص أو جمموعة أشخاص، مهما كان سببه، مبا يف ذلك سبب العرق أو اللون أو 

 .لدين أو اللغة أو األصل القومي، تعترب جرائم يعاقب عليها القانونا

 الشرعة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 1911اكتوبر /تشرين األول 21ووضع حي ز التنفيذ يف  1911يوليو /متوز 12مت اعتماده يف 

 9المادة 
 .من حق كل فرد أن حيصل على املعلومات . .1
 .أفكاره وينشرها ىف إطار القوانني واألنظمةحيق لكل إنسان أن يعرب عن  .2
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 شرعة حقوق وواجبات الصحفيين :الملحق الثالث

من  25و 24إن شرعة حقوق وواجبات الصحفيني، املعروفة مبيثاق ميونخ، قد متت صياغتها وإقرارها يف مدينة ميونخ األملانية يف يومي 
  .الشرعة الحًقا من قبل غالبية نقابات الصحافة وتعترب مرجًعا مهًما يف ممارسة املهنةومت تبّن . 1921نوفمرب عام / شهر تشرين الثاين

 مقدمة 

ومجيع حقوق . إن حق الفرد يف احلصول على املعلومات ويف حرية التعبري عن الرأي ويف توجيه النقد هي من احلقوق األساسية لإلنسان
إن مسؤولية الصحفي إزاء . احلصول على املعلومات والتعر ف على األحداث واآلراءوواجبات الصحفي مستمدة من حق عامة الناس يف 

وتشتمل مهمة إعالم اآلخرين . اجملتمع بشكل عام هي أهم من أي مسؤولية أخرى وخاصة إزاء أرباب العمل والسلطات احلكومية
ل تلقائي، وهذا يشكل جوهر إعالن الواجبات الذي باألحداث الدائرة حوهلم بالضرورة على قيود يفرضها الصحفيون على أنفسهم بشك

ولكن الواجبات املرتتبة على الصحفي عند ممارسته ملهنته ال يتم احرتامها، إال إذا ما توفرت الظروف اليت تضمن  .سيلي ذكره الحًقا
  .رهاالحًقااالستقاللية واالحرتام الواجبني ملهنته، وهذا يشكل جوهر إعالن الواجبات واحلقوق الذي سيلي ذك

 إعالن الواجبات

 :إن الواجبات األساسية املطلوبة من الصحفي العامل يف جمال مجع املعلومات، والتحرير والتعليق على األخبار هي كالتايل 
 .احرتام احلقيقة مهما كانت النتائج املرتتبة على كشفها، وذلك حلق اجملتمع يف معرفة تلك احلقيقة .1
 .والتعليق والنقدالدفاع عن حرية اإلعالم،  .2
نشر معلومات ي عرف مصدرها األصلي ونشر، يف حال دعت احلاجة، االلتباسات اليت ت فرض، عدم كتمان املعلومات املهمة أو  .3

  .تعديل النصوص والوثائق
 .جتنب توظيف الوسائل غري املشروعة يف احلصول على املعلومات والصور والوثائق .4
 .باحرتام اخلصوصيةالتقي د تلقائًيا وبشكل ذايت  .5
 .تصحيح املعلومات اليت مت نشرها إذا ما ثبت بأهنا غري دقيقة .1
 .سريةاحرتام السرية اليت تقتضيها املهن الصحفية، وعدم الكشف عن مصادر املعلومات اليت مت احلصول عليها بطريقة  .2
، االفرتاء،   (plagiat)انتحال اآلراء: وهياعتبار األخطاء التالية على أهنا أخطاء مهنية فادحة جيب عدم التورط يف فعلها  .1

القذف وتشويه السمعة، التشهري والطعن وتوجيه االهتامات اليت ال أساس هلا من الصحة، وقبول الرشاوى بأي شكل كانت 
 .واملدفوعة بغرض نشر معلومات معينة أو كتماهنا

ري احلمالت الدعائية، ورفض أي طلبات أو أوامر عدم اخللط بتاتًا بني مهنة الصحفي، ومهنة مبيعات اإلعالنات أو حتض .9
 .يصدرها املعلنون للصحفي يف وسائل اإلعالم

 عدم تقبل األوامر املتعلقة بتحرير األخبار إال من املسؤولني عنهرفض الضغوط ومقاومتها، و  .11

احرتام القانون العام يف  بوالصحفي ملزم . جيب على كل شخص يستحق مسمى صحفي االلتزام بإخالص باملبادئ املهنية اليت ذكرت أعاله
ية كل بلد وبالتقي د باحرتام احلدود املهنية اليت تنظم عمله مع زمالئه الصحفيني ، وعدم السماح للتدخل يف مهنيته من جانب احلكومة أو أ

  .ىأطراف أخر 

 إعالن احلقوق
الصحفيون هلم احلق يف التواصل مع مصادر معلوماهتم دون قيود، وهلم احلق يف التقص ي حول مجيع األحداث اليت تتمحور   .1

ن سرية األحداث العامة واخلاصة ال تنطبق سوى على احلاالت االستثنائية ولدوافع إوبناًء على ما تقدم ف. حوهلا احلياة العامة
 .وأسباب واضحة
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الصحفي له احلق يف رفض اخلضوع ألي قوانني أو سياسات ال تنص عليها أدبيات السياسة العامة للمؤسسة اليت يعمل هبا  .2
 .واملنصوص عليها كتابة يف عقد العمل اخلاص به، أو اخلضوع ألي إمالءات غري واردة ضمنًيا يف السياسات العامة جلهة العمل

 . ي فعل مهّن أو التعبري عن رأي يتناقض مع معتقداته وما يؤمن بهال ميكن إجبار الصحفي على القيام بأ .3
جيب إعالم الكادر التحريري يف املؤسسات اإلعالمية جبميع القرارات املهمة اليت هلا تأثري على مصري املؤسسة، فهناك حاجة   .4

حرير يف قضايا التوظيف، وفصل املوظفني للتشاور على األقل مع الكادر التحريري حول مجيع القضايا املتعلقة بتشكيلة طاقم الت
 .وعمليات الدمج وترقية الصحفيني قبل اخذ القرارات

من حق الصحفي يف ظل املهام املوكلة إليه واملسؤوليات اليت تقع على عاتقه التمتع ليس فقط بامليزات اليت توفرها االتفاقات  .5
الذي يوفر مجيع سبل تأمني حاجاته املادية واملعنوية باإلضافة إىل اجلماعية، بل أيضا بامليزات اليت يضمنها عقد توظيف فردي و 

 .نظام رواتب يتماشى مع وضعه االجتماعي ويضمن استقالله االقتصادي
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عالقات مع اللجنة الدولية للصليب األحمر: الملحق الرابع  

مهمتها إنسانية حبتة تتمثل يف محاية احلياة ومحاية  هي منظمة غري متحيزة وحمايدة ومستقلة،  (CICR)اللجنة الدولية للصليب األمحر  
تسعى اللجنة الدولية أيًضا إىل جتن ب األمل واملعاناة عرب . كرامة ضحايا النزاعات املسل حة وغريها من حاالت العنف وتقدمي املساعدة هلم

 .نشر وتعزيز القانون واملبادئ اإلنسانية العاملية

القانون اإلنساين الدويل، يستفيد الصحافيون من احلماية املمنوحة للمدنيني طاملا أهنم ال يشاركون  يف حاالت النزاع املسلح، ومبوجب
. مراسلو احلرب املعتمدون يتمتعون حبماية إضافية(. 1922من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  29املادة )مباشرة يف األعمال العدائية 

حاالت النزاع املسلح، يرافقون القوات املسلحة دون أن يكونوا جزًءا منه، شريطة أن يكون مراسلو احلرب هم الصحفيون الذين، أثناء 
مراسلو احلرب الذين سقطوا يف أيدي العدو يتمتعون بصفة أسرى حرب وبالتايل حتميهم . لديهم تصرحًيا من القوات املسلحة اليت يرافقوهنا

أم ا وقبل وقوعهم يف أيدي العدو، فهم يستفيدون، مثل غريهم من . ى احلرببشأن معاملة أسر  1949اتفاقية جنيف الثالثة من عام 
 . الصحفيني، من احلماية اليت متنح لكل مدين  

 :يف بعض احلاالت، جيوز للجنة الدولية تقدمي دعم حمدد للصحفيني

ط مكاملة طوارئ حمليط هو خ (85 32 217 79 41 +) ، اخلط الساخن للجنة الدولية للصليب األمحر1915منذ تأسيسه عام 
هلا احلق باللجوء إىل اللجنة الدولية للصليب األمحر ملعاجلة  عائلته وإدارة التحرير اخلاضع هلا أو أي منظمة مهنية معنية: الصحفي املهدد

 .على املتصل تقدمي مجيع املعلومات اليت حبوزته. قضية معينة

ولية من اختاذ تدابري فورية وفعالة، كل ما كان ذلك ممكًنا، عند توقيف الصحفيني أو اهلدف الرئيسي من اخلط الساخن هو متكني اللجنة الد
يف املناطق اليت تقوم اللجنة الدولية بأنشطتها وذلك فريقهم، القبض عليهم واحتجازهم، أو اعتبارهم يف عداد املفقودين، املصابني والقتلى 

. طلب تأكيد القبض على شخص معني أو احتجازه والوصول إىل الصحفيني املعتقلنيجيوز للجنة الصليب األمحر الدولية أن ت. اإلنسانية
يف بعض احلاالت، ميكنها أيًضا أن تبل غ أقرباء الصحفي، رب عمله، أو اجلمعيات املهنية عن مكان وجود الصحفي يف حال توافر هذه 

تعادة التواصل مع الصحفي املعتقل أو البقاء على اتصال معه، يف بعض احلاالت، ميكن للجنة الدولية مساعدة األسر على اس. املعلومات
 .يف أسوأ األحوال، ميكنها اسرتداد أو نقل رفات املوتى. وميكنها أيًضا أن تساعد يف نقل الصحفيني اجلرحى

لإلفراج عن الصحفي املعتقل وال  وال تتدخ ل اللجنة الدولية. ميدانيني ميكن للجنة الدولية أن تعمل فقط يف املناطق اليت لديها فيها موظفني
الغرض من زيارات اللجنة الدولية إىل الصحفيني . تدافع عن حرية التعبري أو احلق يف املعلومات، ألن هذه األشياء هي خارج نطاق مهامها

ًضا الدخول يف ميكنها أي. اينهوتراقب اللجنة الدولية ظروف االعتقال، وإذا لزم األمر، تطلب من السلطات حتس. املعتقلني هو إنساين حبت
 .كما توف ر املساعدة اإلنسانية للمعتقلني إذا لزم األمر. حوار مع السلطات لضمان احرتام الضمانات اإلجرائية والقضائية املعمول هبا

 .السرية وتتعامل اللجنة الدولية مع اخلط الساخن بطريقة سرية، وتتوقع من املتصلني الذين يطلبون معلومات احلفاظ على نفس

 .press@icrc.orgأو  43 34 730 22 41+ :ملزيد من املعلومات
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 عناوين مفيدة: الملحق الخامس
 www.rsf.org : منظمة مراسلون بال حدود

 rsf@rsf.org: الربيد االلكرتوين – 1.45.23.11.51 (33): فاكس – 1.44.83.84.84 (33+): هاتف
 securite@rsf.org: بوالص تأمني/ مساعدة 
  secretariat@rsf.org :سكرتاريا

  afrique@rsf.org :مكتب افريقيا
  ameriques@rsf.org :مكتب أمريكا الالتينية

  asie@rsf.org :مكتب آسيا
  europe@rsf.org :مكتب اوروبا

 persan@rsf.org: الشؤون الفارسيةمكتب 
 orient@rsf.org-moyen :مكتب الشرق األوسط

 internet@rsf.org  :مكتب اإلنرتنت

 Reporter ohne Grenzen: grenzen.de-ohne-www.reporter –المانيا 
  29-30.202.15.10 (49+) :فاكس 0-30.609.895.33 (49+) :هاتف

 grenzen.de-ohne-kontakt@reporter :الربيد االلكرتوين

 Reporter ohne Grenzen: www.rog.at -النمسا 
 info@rog.at: الربيد االلكرتوين – 148.003.95 (43+) :فاكس -  158.100.11 (43+)- :هاتف

 Reporters sans frontières / Reporters zonder grenzen - بلجيكا
 rsf@rsf.be: الربيد االلكرتوين – 2.235.22.82 (32+): فاكس –  (32+)2.235.22.81: هاتف

  Reporters Without Borders - اسبانيا

 es.org-rsf@rsf: الربيد االلكرتوين – 91.522.4031 (34+): فاكس/ هاتف 

  Reporters Without Borders - المتحدة الواليات

 dcdesk@rsf.org: الربيد االلكرتوين – 256.5613.(202 1+): هاتف

 Toimittajat ilman rajoja ry /Reportrar utan gränser, rf - فنلندا
 info@toimittajatilmanrajoja.fi: الربيد االلكرتوين –  50 358+7947 380 :هاتف

      www.reportrarutangranser.se :Reportrar utan Gränser- السويد
 reportrarutangranser@rsf.org: الربيد االلكرتوين 8.618.93.36 (46+): هاتف

 Reporters sans frontières: www.rsf-ch.ch - سويسرا
 ch.ch-info@rsf : الربيد االلكرتوين – 22.328.44.89 (41+): فاكس – 22.328.44.88 (41+) :هاتف

 منظمة مراسلون بال حدود -تونس 
 tunisie@rsf.org: الربيد االلكرتوين – 71.24.76.78 (216+): هاتف

 

http://www.rsf.org/
http://www.rsf.org/
mailto:rsf@rsf.org
mailto:securite@rsf.org
mailto:secretariat@rsf.org
mailto:afrique@rsf.org
mailto:ameriques@rsf.org
mailto:asie@rsf.org
mailto:europe@rsf.org
mailto:persan@rsf.org
mailto:moyen-orient@rsf.org
mailto:internet@rsf.org
mailto:internet@rsf.org
http://www.reporter-ohne-grenzen.de/
mailto:kontakt@reporter-ohne-grenzen.de
mailto:kontakt@reporter-ohne-grenzen.de
http://www.rog.at/
mailto:info@rog.at
mailto:rsf@rsf.be
mailto:rsf@rsf-es.org
mailto:dcdesk@rsf.org
tel:%2B358%2050%20380%207947
mailto:info@toimittajatilmanrajoja.fi
http://www.reportrarutangranser.se/
mailto:reportrarutangranser@rsf.org
http://www.rsf-ch.ch/
mailto:info@rsf-ch.ch
mailto:info@rsf-ch.ch
mailto:tunisie@rsf.org
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x  منظمات دولية غري حكومية متخصصة يف الدفاع عن حرية الصحافة ومحاية الصحفيني 

 69المادة 
www.article19.org: Article 19 

Free Word Centre, 60 Farringdon Road, London EC1R 3GA –United Kingdom  
  info@article19.org: الربيد االلكرتوين:-  20.73.24.25.00 (44+)هاتف

 
 المعهد الدولي لسالمة األخبار

 www.newssafety.org :International News Safety Institute  
30 South Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP - United Kingdom 

info@newssafety.orgEmail:  
 

 مركز دارت للصحافة والصدمة النفسية
 dartcenter.org: Dart Center for Journalists and Trauma 

48 Gray’s Inn Road, London WC1X 8LT - The United Kingdom 
 info@dartcentre.org: الربيد االلكرتوين  207.242.3562 (44+):هاتف 
 

 الروري بيك ترست
 www.rorypecktrust.org :Rory Peck Trust 

Linton House, 24 Wells Street, London W1T 3PH - United Kingdom 
 7862 219 203 (44+) :فاكس - 203.219.7860 (44+) :هاتف

 assistance@rorypecktrust.org ; info@rorypecktrust.org :الربيد االلكرتوين 
training@rorypecktrust.org 

 
 مؤشر الرقابة

 www.indexoncensorship.org :Index on Censorship 
92-94 Tooley Street, London SE1 2TH –United Kingdom  

  :info@indexoncensorship.org الربيد االلكرتوين – 20.72.60.26.60 (44+): هاتف
 

 اللجنة لحماية الصحفيين
 www.cpj.org :Committee to Protect Journalists 

330, 7th Avenue, 11th Floor, New York, New York 10001 – United States  
  info@cpj.org :الربيد االلكرتوين -465.9568 (1.212+)  :فاكس - :465.1004 (1.212+)هاتف

 
 االتحاد الدولي للصحفيين

  www.ifj.org :Fédération internationale des journalistes 
IPC-Residence Palace, Bloc C, Rue de la Loi 155, B-1040 Bruxelles - Belgium 

 ifj@ifj.org  :الربيد االلكرتوين  (32+) 22.35.22.00:فاكس : 22.35.22.19 (32+)هاتف

http://www.article19.org/
mailto:info@article19.org
http://www.newssafety.org/
mailto:info@newssafety.org
http://dartcenter.org/
mailto:info@dartcentre.org
http://www.rorypecktrust.org/
mailto:assistance@rorypecktrust.org
mailto:info@rorypecktrust.org
mailto:training@rorypecktrust.org
http://www.indexoncensorship.org/
mailto:info@indexoncensorship.org
http://www.cpj.org/
mailto:info@cpj.org
http://www.ifj.org/
mailto:ifj@ifj.org
mailto:ifj@ifj.org
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 الرابطة العالمية للصحف
 ifra.org-http://www.wan :Association mondiale des journaux  

96 bis rue Beaubourg, 75003 Paris - France 
  ifra.org-info@wan:الربيد االلكرتوين :-1.47.42.85.00 (33+) :فاكس 1.42.78.92.33.(33+) :هاتف

 
 بن انترناشيونال

 international.org-http://www.pen :Pen International 
Brownlow House, 50/51 High Holborn, London WC1V 6ER –United Kingdom 

 international.org-:info@pen  الربيد االلكرتوين(44+)  :20.74.05.03.38- هاتف
 

  المعهد الدولي للصحافة
www.freemedia.at :International Press Institute 

Spiegelgasse 2A, 1010 Vienne – Autriche1.512.90.11 (43+)هاتف  
  ipi@freemedia.at الربيد االلكرتوين  - 1.512.90.14 (43):فاكس

 
  المبادرة للدفاع القانوني عن وسائل االعالم

Media Legal Defence Initiative  
http://www.mediadefence.org  

The Foundry, 17-19 Oval Way, London SE11 5RR- United Kingdom  
 info@mediadefence.org  الربيد االلكرتوين - mldi.law :سكايب - :20.37.52.55.50 (44+) هاتف

 
 منظمات أخرى غري حكومية • 

 منظمة العفو الدولية
 www.amnesty.org :InternationalAmnesty  

1 Easton Street, London WC1X 0DW –United Kingdom  
 :الربيد االلكرتوين 20.79.56.11.57 (44) :فاكس :20.74.13.55.00 (44+) هاتف

 contactus@amnesty.org 
 

 محامون بال حدود فرنسا
 france.org-www.avocatssansfrontieres - Avocats sans frontières France 

8, rue du Prieuré - 31000 Toulouse - France 
  5.34.31.17.84 (33) :فاكس 5.34.31.17.83 (33+) :هاتف

 
 االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان

 www.fidh.org :Fédération internationale des ligues des droits de l’homme 
17 passage de la Main d’or, 75011 Paris - France 

 fidh@fidh.org  :الربيد االلكرتوين 1.43.55.18.80 (33) :فاكس 1.43.55.25.18 (33+) هاتف
 

http://www.wan-ifra.org/
mailto:info@wan-ifra.org
http://www.pen-international.org/
mailto:info@pen-international.org
mailto:info@pen-international.org
http://www.freemedia.at/
mailto:ipi@freemedia.at
http://www.mediadefence.org/
mailto:info@mediadefence.org
mailto:info@mediadefence.org
http://www.amnesty.org/
mailto:contactus@amnesty.org
http://www.avocatssansfrontieres-france.org/
http://www.fidh.org/
mailto:fidh@fidh.org
mailto:fidh@fidh.org
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 هيومن رايتس ووتش
 www.hrw.org :Human Rights Watch 

350 Fifth Avenue, 34 th Floor, New York, NY 10118-3299 - USA 
 HRWpress@HRW.org:  االلكرتوينالربيد   736.1300 (1.212+):فاكس290.4700 (1.212+):  هاتف

 
 فريدوم هاوس

 www.freedomhouse.org :Freedom House 
1850 M Street NW, Floor 11, Washington DC 20036 - USA 

 293.2840 (1.202+) :فاكس 296.5101.(1.202+) :هاتف
 info@freedomhouse.org : الربيد االلكرتوين

 
 اللجنة الدولية للصليب األحمر

 www.icrc.org :Rouge-Comité international de la Croix 
19, avenue de la Paix, CH-1202, Genève - Switzerland 

  22.733.20.57 (41) :فاكس - 22.734.60.01 (41+) :هاتف
 
 منظمات دولية حكومية •
 مكتب الربط مع المنظمات غير الحكومية التابع لألمم المتحدة 
 ngls.org-www.un :Bureau de liaison des Nations unies avec les ONG 

Palais des Nations, 1211 Genève 10 - Switzerland 
  0432 917 22 (41) :فاكس 2076 917 22 (41+):هاتف

 
 المفوضة السامية لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة

 www.ohchr.org :Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme 
Palais Wilson, 52 rue des Pâquis, CH-1201 Genève - Switzerland 

  InfoDesk@ohchr.org :الربيد االلكرتوين  22.917.92.20 (41+)- :هاتف
 

 المحكمة الجنائية الدولية
 cpi.int-www.icc :Cour pénale internationale 

174 Maanweg, 2516 AB, La Haye – The Netherlands 
  70.515.85.55 (31) :فاكس - 70.515.85.15 (31+) :هاتف

 
 المفوضة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

www.unhcr.fr :Commissariat des Nations unies pour les réfugiés-Haut 
Case Postale 2500, CH-1211 Genève 2 - Switzerland 

  41.22.739.73.77+ .22 (41) :فاكس - 22.739.81.11 (41+) :هاتف
 

 اليونسكو

http://www.hrw.org/
mailto:HRWpress@HRW.org
mailto:HRWpress@HRW.org
http://www.freedomhouse.org/
mailto:info@freedomhouse.org
mailto:info@freedomhouse.org
http://www.icrc.org/
http://www.un-ngls.org/
http://www.ohchr.org/
mailto:InfoDesk@ohchr.org
http://www.icc-cpi.int/
http://www.unhcr.fr/
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 www.UNESCO.org :UNESCO 
7, Place de Fontenoy - 75732 Paris 07 SP, France  

  1.45.67.16.90 (33) :فاكس - 1.45.68.10.00 (33+) :هاتف
  

http://www.unesco.org/
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بوالص التأمين لمنظمة مراسلون بال حدود: الملحق السادس  

من كل اجلنسيات الذين  للصحفيني نوعني من بوالص التأمني بالشراكة مع أبريل انرتناشيونال كندا، توف ر منظمة مراسلون بال حدود
منذ أن طرحت منظمة مراسلون بال حدود هذا الربنامج، استفاد مئات الصحافيني من تغطية صحية . يغادرون بلد إقامتهم بداعي العمل

 .شاملة، ال سيما للتوجه إىل مناطق حرب أو إىل دول معرضة للخطر

:تطب ق هذه البوالص. املنظمة الشرط الوحيد املسبق الكتتاب بوليصة تأمني هو االنتساب إىل  
 يف كل العامل، 2/أيام 2، 24/ساعة 24 -
 عند كل رحلة مهنية قصرية أو طويلة األمد،  -
 خارج بلد إقامتكم االعتيادي، -
  .(بلد املهمة)حىت لو كنت يف بلد الوصول  -

"الضرورية"االقتراح األول، الصيغة   

وميكن اكتتاب بوليصة تقوم على . إىل بلد اإلقامة يف احلاالت الطبي ة الطارئةيسمح عقد التأمني باالستفادة من ضمانة مساعدة ونقل 
يتم أيًضا تغطية خماطر . التغطية ضد األخطار املتعددة وتشمل اخلسارة والسرقة واألضرار الالحقة باألمتعة وإلغاء الرحلة واملسؤولية املدنية

 .احلرب

هذه الصيغة ليست . لصحفيني الذين يرافقون وحدة عسكرية أو حكومية خالل مهمتهم، هذه الصيغة ال تشمل ا"املعززة"وبعكس الصيغة 
 .متاحة للمقيمني يف كندا أو يف الواليات املتحدة

سوريا وليبيا والعراق وأفغانستان وإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، مجهورية ": األساسية"الدول املعرضة للخطر هي مستبعدة من الصيغة 
، الصومال، اليمن، جورجيا واملناطق (إيتوري ومشال كيفو وجنوب كيفو، املناطق احلدودية مع جنوب السودان وأوغندا)الدميقراطية الكونغو 

 .الشيشان وداغستان وأنغوشيا وأوسيتيا الشمالية: التالية من روسيا
 .انتبه، إن قائمة البلدان املستبعدة عرضة للتغيري

":لمعززةا"االقتراح الثاني، الصيغة    
هذه الصيغة صاحلة لكل الصحافيني من شىت  اجلنسيات الذين يتنق لون خارج بلد إقامتهم بداعي العمل وتقدم، مقارنة باالقرتاح  -

 :األول، املزايا اإلضافية التالية
 .إذا ما طرأ أي منها يف خالل املهمة( الربو، املشاكل القلبية، إخل)التغطية ضد األمراض القائمة  -
 (.األرضية واجلوية والبحرية)البعثات املرافقة للوحدات العسكرية أو احلكومية تغطية  -
 .إمكانية تسديد مبلغ مايل  يف حال الوفاة العرضية أو برت أحد األعضاء البشرية خالل املهمة املهنية -
 .هذه البولصية تغطي كل البلدان -
 .كل احلاالت القصوى لتنفيذ التقرير الصحفي مقبولة -

ة اإلقامة" املعززة"الصيغة سعر  منظمة مراسلون بال حدود وابريل انرتناشيونال كندا يعمالن باستمرار لتطوير . خيتلف حسب البلد ومد 
.عروض بوالص التأمني  

 assurance@rsf.org أو راسلونا عرب" أمن الصحفيني"زاوية  www.rsf.orgلكل معلومة إضافية، زوروا موقع 

http://www.rsf.org/
mailto:assurance@rsf.org
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دورات تدريبية للمناطق الخطرة: الملحق السابع  

.هذه الئحة غري شاملة للمنظمات اليت تقرتح دورات تدريبية لألشخاص املتوجهني إىل مناطق حساسة  
فيديوهات للتدريب على االسعافات األولية  يب سي أكادميي يبتقرتح أيًضا عرب موقعها االلكرتوين  (يب يب سي) هيئة اإلذاعة الربيطانية

 . ونصائح للصحافيني العاملني يف مناطق خطرة

 آيك
AKE 

 www.akegroup.com 
16 Swan Court, 9 Tanner Street, London SE1 3LE – United Kingdom 

  - 143.235.0227 (44+):فاكس - 203.816.9970 (44+) :هاتف
  enquiries@akegroup.com :الربيد االلكرتوين

 بيوفورس
BIOFORCE 

 http://bioforce.asso.fr   
41 avenue du 8 mai 1945 - 69694 Vénissieux, France 

  – 4.78.70.27.12 (33+):فاكس - 4.72.89.31.41 (33+) :هاتف
  info@bioforce.asso.fr:الربيد االلكرتوين

 خدمات سانتوريون لتقييم المخاطر
CENTURION RISK ASSESSMENT SERVICES  

www.centurionsafety.net  
PO Box 1740, Newquay, Cornwall TR7 3WT - United Kingdomاملركز الرئيسي:  

  main@centurionsafety.net :الربيد االلكرتوين  1637.873.661 (44+)- :هاتف
 

 شيرون ريسورسز 
CHIRON RESOURCES (OPS) LTD 

resources.com-www.chiron  
Whiteleaved Oak, Ledbury, Herefordshire HR8 1SE - United Kingdom 

  – 1531.650.296 (44+) ; 7880.602.426 (44+) :هاتف
  resources.com-owclive@chiron :الربيد االلكرتوين

 الصليب األحمر الفرنسي
CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

 rouge.fr-http://www.croix   
98 rue Didot, 75694 Paris Cedex 14, France  

  44.43.13.23 1 (33+) :هاتف

http://www.akegroup.com/
mailto:enquiries@akegroup.com
http://bioforce.asso.fr/
mailto:info@bioforce.asso.fr
http://www.centurionsafety.net/
mailto:main@centurionsafety.net
http://www.chiron-resources.com/
mailto:owclive@chiron-resources.com
http://www.croix-rouge.fr/
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 (وزارة الدفاع الفرنسية)ديكود 
DICOD (MINISTÈRE FRANÇAIS DE LA DÉFENSE) 

 journalistes-journalistes/stages-presse/acces-de-http://www.defense.gouv.fr/salle 
Balard, 60 boulevard du général Valin, 75015 Paris, France 

  presse@dicod.fr :الربيد االلكرتوين  44.42.54.02 1 (33+)- :هاتف

 فيرست اوبشين هاي ريسك
1ST OPTION HIGH RISK  

 http://www.1stoptionhighrisk.com 
1st Option Safety Group 

1st Floor, 16 Mortimer Street, London W1T 3JL – United Kingdom 
  training@1stoptionsafety.com :الربيد االلكرتوين  845.500.8484 (44+)- :هاتف 
 

 األمن الصحفي العالمي
GLOBAL JOURNALIST SECURITY 

 https://www.journalistsecurity.net  
3286 Aberfoyle Place NW, Washington, DC 20015 – United States 

  rity.netgjs@journalistsecu :الربيد االلكرتوين  352.1736 (1.202+)- :هاتف
 

 أوبجكتيف تيم ليميتد
OBJECTIVE TEAM LTD   

http://www.objectivetravelsafety.com 
Bragborough Lodge Farm, Daventry, NN11 7HA - Royaume-Uni 

  – 891259 1788 (44+):فاكس – 1788.899.029 (44+) :هاتف
  office@objectiveteam.com :االلكرتوين الربيد

 
 بيلغريمز غروب

PILGRIMS GROUP 
https://www.pilgrimsgroup.com   

Pilgrims House, PO Box 769 Woking, Surrey - United Kingdom 
  – 148.322.8770 (44+):فاكس – 844.788.0180 (44+) :هاتف

  enquiries@pilgrimsgroup.com:الربيد االلكرتوين
 

 ريموت تروما
REMOTE TRAUMA 

 http://www.remotetrauma.com  
2 Bridle Close, Surbiton Road, Kingston Upon Thames, Greater London KT1 2JW - 

United Kingdom i 

http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/acces-journalistes/stages-journalistes
mailto:presse@dicod.fr
http://www.1stoptionhighrisk.com/
mailto:training@1stoptionsafety.com
https://www.journalistsecurity.net/
mailto:gjs@journalistsecurity.net
http://www.objectivetravelsafety.com/
mailto:office@objectiveteam.com
https://www.pilgrimsgroup.com/
mailto:enquiries@pilgrimsgroup.com
http://www.remotetrauma.com/
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 admin@remotetrauma.com :الربيد االلكرتوين 844.800.9158 (44+) - :هاتف
 

 تعليمات للصحفيين في إنقاذ زمالئهم
REPORTERS INSTRUCTED IN SAVING COLLEAGUES (RISC) 

 http://risctraining.org 
C/o The Half King, 505-507 West 23rd Street, New York NY 10011 – United States 

  hello@risctraining.org :الربيد االلكرتوين  917.362.5518.(1+)- :هاتف
 

 تور انترناشيونال غروب
TOR INTERNATIONAL GROUP 

 http://www.torinternational.com  
Aviation House, Gloucester Airport, Staverton, Glos GL51 6SR - United Kingdom 

  – (Dubaï) 563.014.208 (971+) - 1932.879.879 (44+) :هاتف
  info@torinternational.com :الربيد االلكرتوين

 
 تير سوليوشن ليميتد

TYR SOLUTIONES LTD 
 solutions.com-www.tyr  

The Old Hop Barn, Monksbury Court, Yarkhill Hereford HR8 2TU - United Kingdom 
 
 
  

mailto:admin@remotetrauma.com
http://risctraining.org/
mailto:hello@risctraining.org
http://www.torinternational.com/
mailto:info@torinternational.com
http://www.tyr-solutions.com/
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 شكر
 

 . بتمويل من مملكة السويد" الدليل العملي للصحفيني يف املناطق املعرضة للخطر"مت  نشر 
 :الصحفيني، نشكر خصوًصامن خالل اسهاماهتم الغنية يف هذه الطبعة، والتزامهم يف محاية 

 
  www.newssafety.org املعهد الدويل لسالمة األخبار -
     rorypecktrust.org Rory Peck Trust ترست بيك روري -
 dartcenter.org مركز دارت للصحافة -
  (DICoD) (ديكود)واالتصاالت يف وزارة الدفاع الفرنسية  املعلوماتوفد   -
 وكالة فرانس برس -
  Sovereign Global فرانس ميديا موند وشريكها سوفراين غلوبال -
 1st Option High Risk فريست اوبشني هاي ريسكوشريكها ( يب يب سي)هيئة اإلذاعة الربيطانية  -
 rouge.fr-www.croix  :الصليب األمحر الفرنسي -
  www.croixblanche.org :احتاد عمال االنقاذ الفرنسيني الصليب األبيض -
 www.iwmf.org  :املؤسسة اإلعالمية الدولية للمرأة -
 :Reporters Instructed In Saving Colleagues (RISC) تعليمات للصحفيني يف إنقاذ زمالئهم -

risctraining.org 

كسانا رومانيوك يف أوكرانيا، دينا ميزا يف هندوراس بلد، خاصة أو  131نشكر أيًضا مراسلي منطمة مراسلون بال حدود املتواجدون يف 
 .بدوهنم، ال تكون منظمتنا كما هي عليه. وإقبال خط اك يف الباكستان

ال ميكن ذكرهم هنا، لكننا . يف النهاية، نعرب عن امتناننا جلميع أولئك الذين يدعمون مراسلون بال حدود وحرية الصحافة بشكل أوسع
 .ندرك ما حنن مدينون هلم

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

http://www.newssafety.org/
https://rorypecktrust.org/
http://dartcenter.org/
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croixblanche.org/
http://www.iwmf.org/
http://www.iwmf.org/
http://risctraining.org/

