
 
 العمل الفني: جاك فوربز 

 
 نموذج تقييم أخطار الطوارئ 

 للجنة حماية الصحفيين 
 

تغطية إعالمية أم محررين. قد ال تكون  طواقم يمكنكم استخدام هذا النموذج عند قيامكم بتخطيط مهمة إعالمية سواء أكنتم صحفيين أم 
فالغاية من هذا النموذج هي تزويدكم بدليل ألفضل الممارسات عند   – أيديكمبعض حقول النموذج بالضرورة وثيقة الصلة بالمهمة التي بين 

 االنتهاء من تقييم األخطار. 
 

وذج تقييم األخطار، التحدث مع أعضاء طاقم العمل/ ينبغي على جميع الصحفيين، بمن فيهم الصحفيون المستقلون، وقبل تعبئة نم
 المحررين المعنيين بل حتى مع أفراد العائلة/ واألصدقاء الذين ينبغي أن يحصلوا على نسٍخ من النموذج بعد تعبئته. 

تي قد يواجهها الصحفي ومن األهمية بمكان أن تقوموا، عند تعبئتكم لهذا النموذج، بتوثيق أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المخاطر ال
تلك المخاطر؛ وتقديم خطة طوارئ. لمزيد من التفاصيل حول المسائل التي يجب   الحد منكيفية ًا أم ضمن طاقم التغطية؛ وتقدير منفرد

حماية  أخذها بعين االعتبار في هذا النموذج والمعلومات التي يجب تضمينها إياها، يرجى الرجوع إلى مذكرة السالمة الصادرة عن لجنة
 .الجاهزية األساسيةالصحفيين بشأن 

 
 معلومات أساسية 

 وصف المهمة 
 

  

  الموقع )المواقع( 

 جدول أعمال المشروع 
والمواصالت  السكن مكان )أماكن( يرجي كتابة المعلومات المتعلقة بالتواريخ و 

 )مثل أرقام رحالت الطيران/ القطار( 

 

  عضو )أعضاء( طاقم العمل: االسم الكامل وأرقام االتصال

  معلومات جهة االتصال في حالة الطوارئ 

https://cpj.org/2018/09/basic-preparedness-risk-assessment.php


يرجي كتابة االسم الكامل للشخص المحدد كجهة االتصال في حالة الطوارئ 
 طاقم العمل. ورقم هاتفه، ونوع القرابة، وذلك لكل فرد من أفراد 

 السالمة الجسدية 

 بي ِّن فيما يلي األخطار المتوقع أن تؤثر على المشروع أثناء البث/ النشر وبعده.
 هذه األخطار.  الحد منواذكر كيفية 
 الصادرة عن لجنة حماية الصحفيين مجموعة أدوات السالمة لالطالع على أفضل الممارسات، يرجى الرجوع إلى

هل أخذت في الحسبان التهديدات المحتملة المرتبطة بالنزاع أو العنف؟ 
 هذه األخطار؟  للحد منوما هي خطتك 

 

يرجى االطالع على مذكرة السالمة الصادرة عن لجنة لمزيد من المعلومات، 
 بية التغطية الحر حماية الصحفيين بشأن 

 

 هذا الخطر؟  للحد منهل هناك خطر وقوع هجمات إرهابية؟ وما هي خطتك 
 

لمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على مذكرة السالمة الصادرة عن لجنة 
 . الهجمات اإلرهابيةحماية الصحفيين بشأن تغطية 

 

هل أخذت في الحسبان األخطار المرتبطة بالجريمة )بما فيها خطر  
 هذه األخطار؟  للحد من(؟ وما هي خطتك االختطاف

 

هل هناك احتمال لبروز أية قضايا ذات صلة بتغطية سابقة توالها شخص  
يشارك بالمهمة الحالية من شأنها أن تزيد من درجة تعرض هذا الشخص  

 هذه األخطار؟  للحد منأو طاقم التغطية للخطر؟ وما هي خطتك 

 

هل بحثت في خطر اإلصابة بأمراض معدية و/أو غيرها من القضايا 
الصحية في الموقع الذي ستتم التغطية منه؟ وما هو اإلجراء الذي ستتخذه  

 هذه األخطار؟ للحد من

 

وقوع احتجاجات أو تجمعات شعبية؟  هناك أية أخطار مرتبطة باحتمال هل
 هذه األخطار؟  للحد منوما هي خطتك 

 

لمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على مذكرة السالمة الصادرة عن لجنة 
 . االضطرابات المدنيةحماية الصحفيين بشأن تغطية 

 

هل أخذت بعين االعتبار مسألة ما إذا كان سيلزمكم استخدام معدات  
حماية شخصية خالل المهمة؟ وإذا كانت ثمة حاجة لمثل هذه المعدات،  

ل أعضاء الطاقم ما هي المعدات التي تنوي استخدامها؟ وهل كو 
 يعرفون/ تدربوا على كيفية استخدام معدات الحماية الموصى بها؟

 

هل هناك أية أخطار متمثلة في التخويف الشفهي و/أو الجسدي و/أو  
 من هذه األخطار؟   للحدالجنسي؟ وما هي خطتك 

 

لمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على مذكرة السالمة الصادرة عن لجنة 
 . الحد من أخطار العنف الجنسي الصحفيين بشأنحماية 

 

https://cpj.org/safety-kit/
https://cpj.org/2019/10/physical-safety-war-reporting/
https://cpj.org/2019/10/physical-safety-war-reporting/
https://cpj.org/2019/10/physical-safety-war-reporting/
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-terrorist-attacks/
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-civil-disorder/
https://cpj.org/2019/09/physical-safety-mitigating-sexual-violence/


هذا   للحد منهل هناك خطر التعرض لالعتقال أو التوقيف؟ وما هي خطتك 
 الخطر؟

 

الطوارئ الخاصة  هل درست القضايا المتعلقة بالتنقل؟ يرجى توضيح خطة 
 بهذا األمر هنا. 

 

هذه   للحد من هل هناك أية مخاطر مرتبطة بالفساد؟ وما هي خطتك 
 األخطار؟ 

 

هل هناك أية أخطار فيما يتعلق بالجو أو بغيره من األخطار البيئية؟ وكيف  
 ستقوم بالتخفيف من حدة المخاطر المرتبطة بذلك؟ 

 

مذكرة السالمة الصادرة عن لجنة لمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على 
 .الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة حماية الصحفيين بشأن

 

هل واجه صحفيون في السابق مسائل معينة عند تغطيتهم لهذه القصة؟  
الجواب بنعم، فما هي هذه المسائل وما هي الخطوات التي  إذا كان 

 هذه األخطار؟  للحد منستتخذها 

 

قم باستعراض محتويات ملفك المنشور على شبكة اإلنترنت. كيف يمكن  
 لهذا الملف أن يعرضك للخطر فيما يتعلق بالقصة الحالية؟ 

 

 ح بالتفصيل كيف ستحد من هذا الخطر. وض  

 

 األمن الرقمي

 بي ِّن فيما يلي األخطار المتوقع أن تؤثر على المشروع أثناء البث/ النشر وبعده.
 هذه األخطار.  ستحد بها منواذكر الكيفية التي 

 الصادرة عن لجنة حماية الصحفيين مجموعة أدوات األمن الرقمي لالطالع على أفضل الممارسات، يرجى الرجوع إلى

هل أجريت بحثًا إلكترونيًا حول الجهات الناشطة كمصدر تهديد فيما  
 هذا الخطر؟  ستحديتصل بقصتك أو موقعك؟ وكيف 

 

التواصل اآلمن مع مصادرك؟ ما هي األدوات التي  هل فكرت في كيفية 
 ستستخدمها ولماذا ستستخدمها؟ 

 

ح   هل لديك خطة لعمليتي النسخ االحتياطي واإلرسال اآلمن لبياناتك؟ وض ِّ
 بالتفصيل كيف ستقوم بذلك. 

 

هل فكرت في كيفية إجرائك للبحث اإللكتروني اآلمن؟ وما هي الخطوات  
 الخطر؟ هذا  للحد منالتي ستتخذها 

 

هل تعرف ما هي المعلومات المخزنة على أجهزتك وكيف يمكن لتلك  
 المعلومات أن تعرضك لألخطار؟

 

هل أنت ملم بأفضل الممارسات المتعلقة بعبور الحدود وبحوزتك أجهزة؟  
 هذا الخطر؟  للحد منوما هي الخطوات التي ستتخذها 

 

 

https://cpj.org/2018/09/physical-safety-natural-disasters-and-extreme-weat/
https://cpj.org/2019/07/digital-safety-kit-journalists/


لمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على مذكرة السالمة الصادرة عن لجنة 
 .صحفيين لحدود الواليات المتحدةاجتياز ال حماية الصحفيين بشأن

 السالمة النفسية

 بي ِّن فيما يلي األخطار المتوقع أن تؤثر عليك أو على أفراد طاقمك أثناء البث/ النشر وبعده. 
 بها من هذه األخطار.  ستحدواذكر الكيفية التي 

بالسالمة لالطالع على أفضل الممارسات، يرجى الرجوع إلى مذكرة السالمة الصادرة عن لجنة حماية الصحفيين فيما يتعلق 
 . النفسية

الصلة بقصتك بما في ذلك المخاطر  هل درست المخاطر النفسية ذات  
 المرتبطة بالمضايقات اإللكترونية أو غيرها من التهديدات الرقمية؟ 

 

عن  تين السالمة الصادر  تيلمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على مذكر 
المضايقة اإللكترونية وكيفية  و  لنفسيةالسالمة ا لجنة حماية الصحفيين بشأن

 . العقلية م حماية صحتك

 

قة الستخالص المعلومات من جميع أعضاء طاقم  هل هناك خطة مطب  
المستقلون والمصورون الفوتوغرافيون   الصحفيون التغطية بمن فيهم 

 والمحررون عقب انتهاء المهمة؟ 

 

قة للمساعدة في الحصول على الدعم  إذا لزم األمر، هل هناك خطة مطب  
النفسي أو الدعم للمصابين بصدمات لجميع أفراد طاقم التغطية بمن  

 المستقلون والمصورون الفوتوغرافيون والمحررون؟  الصحفيون فيهم 

 

 إجراءات االتصال بالمركز، وجهات االتصال في حالة الطوارئ 
 أكبر قدر ممكن من التفاصيل توفير يرجى تعبئة القسم التالي مع 

بالمركز من قبلك   الدوري  يرجي ذكر األوقات التي سيتم عندها االتصال
ونقطة االتصال المتفق عليها. ينبغي عليك إدراج أرقام هواتف كافة أفراد  
طاقم التغطية، ونقطة االتصال، وتوقيت المنطقة/ المناطق الزمنية التي  
ستعملون فيها، وكذلك طريقة االتصال المتفق عليها )إشارة، واتساب،  

 رسائل نصية قصيرة(. 

 

 المعلومات المتعلقة بالتأمين ذي الصلة بالمهمة يرجي إدراج 
ساعة للمساعدة   24)يرجى كتابة رقم هاتف شركة التامين المخصص 

 الطارئة باإلضافة إلى رقم بوليصة التأمين وتواريخ صالحيتها(. 
 

حول برامج التأمين المتاحة للصحفيين المستقلين   لمزيد من المعلومات
ائتالف ثقافة السالمة  بالخاصة  صفحة التأمينواإلعالم المحلي، يرجى زيارة 

 . (ACOS Alliance)  المهنية للصحفيين

 

يرجى ذكر أية جهات اتصال أخرى مفيدة في حالة الطوارئ )مع إيراد أرقام 
 هواتفها(. 

 

https://cpj.org/reports/2018/10/nothing-to-declare-us-border-safety-journalist/
https://cpj.org/reports/2018/10/nothing-to-declare-us-border-safety-journalist/
https://cpj.org/reports/2018/10/nothing-to-declare-us-border-safety-journalist/
https://cpj.org/2018/09/psychological-safety/
https://cpj.org/2018/09/psychological-safety/
https://cpj.org/2018/09/psychological-safety/
https://cpj.org/2018/09/psychological-safety/
https://cpj.org/2018/09/psychological-safety/
https://cpj.org/2019/09/psychological-safety-online-harassment-emotional-health-journalists/
https://cpj.org/2019/09/psychological-safety-online-harassment-emotional-health-journalists/
https://www.acosalliance.org/insurance
https://www.acosalliance.org/


  يرجي إدراج إجراءات الطوارئ واإلجراءات الطبية بالتفاصيل هنا.

  الطوارئ، إن وجدت. يرجى إدراج جهات االتصال القانونية في حالة 

  يرجى ذكر أية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع. 

 
د متاحة إلكترونيًا هي و  مجموعة أدوات السالمة أصدرت لجنة حماية الصحفيين الصحفيين وغرف األخبار بمعلومات السالمة  وتزو 

األساسية المتعلقة بمصادر السالمة الجسدية والرقمية والنفسية واألدوات الخاصة بها. على الصحفيين الذين يحتاجون إلى المساعدة  
 .es@cpj.orgemergenciاالتصال بلجنة حماية الصحفيين عن طريق العنوان 

يرجى من الراغبين في االشتراك في قائمة البريد اإللكتروني الستالم البريد الدوري من لجنة حماية الصحفيين بشأن معلومات السالمة 
 ". CPJ safety advisories" واختيار التسجيل هنا

https://cpj.org/safety-kit/
mailto:emergencies@cpj.org
https://cpj.org/about/email-lists/

