
 
 

إلتحاد الدولي للصحفيينا  
 

 

عمل الصحفيين في مؤسساتهم، وأثناء   انتشار للهلع العالمي، وهذا يؤثر على  –19كوفيد – يرافق انتشار فيروس كورونا

تغطياتهم الميدانية وسفرهم حول العالم. وفي هذا السياق، يجب ان تكون االولوية دائما لصحتهم وصحة من يتواصلون  

   .معه

دات النقابية مع أصحاب العمل والحكومات لمعالجة القضايا التي تهم العاملين والناجمة عن األزمة الحالية  تتعاون االتحا

 .وتعمل على تقديم الدعم والمشورة ألعضائها من خالل النقابات الوطنية

ي محترف في  صحف 600000وهو اكبر منظمة عالمية للصحفيين يمثل أكثر من  -وعليه، يصدر اإلتحاد الدولي للصحفيين

هذه اإلرشادات لإلعالم ولمناشدة االعالميين بضرورة أخذ  -دولة حول العالم 140نقابة وجمعية في أكثر من  187

 .االحتياطات الضرورية واالمتثال بتوصيات خبراء الصحة خالل هذه األزمة الصحية

 

  في مكان العمل السالمة .1
يجب على أصحاب المؤسسات اإلعالمية اعتبار انتشار فيروس كورنا كأزمة صحة وسالمة وعليهم الوفاء  •

 برعاية موظفيهم .  بواجبهم
على الصحفيين والعالمين اإلعالميين ونقاباتهم متابعة ومراعات التوصيات والمشورات الصادرة عن منظمة الصحة   •

انتشار الفيروس والمبينة في الرابط التالي:  العالمية لحماية أنفسهم واآلخرين من خطر 
(-for-2019/advice-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel

public ) 

 ية العمل من المنزل للحد من مخاطر اإلصابة بالفيروس في مقر المؤسسة. ينبغي النظر بجدية في إمكان •
على الصحفيين وغيرهم من اإلعالميين المطالبة بحقهم في العمل في ظروف صحية مالئمة وعدم الذهاب إلى مكان   •

 العمل إذا شكل هذا خطر إصابتهم بالعدوى.
 العاملون. تنظيف المعدات ومكن العمل بانتظام، خاصة التي يتقاسمها •
 

 ترتيبات السفر .2
إن السفر في هذه الظروف يمكن أن يسبب قلقا لإلعالميين وألسرهم وألصحاب العمل، وعليه فيجب فتح نقاش  •

صريح حول الحاجة للسفر، وأن يتم االستعانة باستشارة الطبية تستند إلى اللياقة البدنية لمن ينوي السفر وحالته 
   الصحية.

ابتهم بعدوى الفيروس دون ان يؤثر هذا على أمنهم يحق لإلعالميين رفض أي مهمة قد تكون تشكل خطر إص •
 الوظيفي.

على الصحفيين واإلعالميين الذين يجب عليهم السفر أن يخططوا لمهمتهم بعناية، مع مراعاة القيود المفروضة   •
على السفر والسارية في عدد كبير من البلدان، بما في ذلك إغالق الحدود، وحظر دخول المواطنين األجانب، 

 ات الحجر الصحي لجميع المسافرين. وقرار
  بقرارات منع التجمع.  يجب االستفسار عن اإلجراءات المتخذة في البلد المنوي السفر إليه خاصة تلك المتعلقة •
على الصحفيين الخضوع للفحوصات المطلوبة عند وصولهم لوجهاتهم، باإلضافة إلى الطعومات األخرى التي   •

 .تنص عليها اإلرشادات قبل السفر
ضرورة الحصول على تغطية تأمين السفر خاصة عند االتجاه للمناطق األكثر تأثرا بتفشي الفيروس لضمان   •

 تغيير مواعيد الرحالت.
على اإلعالميين البقاء في اتصال منتظم مع شركات الطيران لمراقبة التغييرات أو اإللغاءات  •

 للرحالت المحجوزة.  المحتملة
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المعتمدة من  باتل فايس  وس كورونا خالل هذه األزمة. يمكن لشركة التأمينونوصي أيضا بالتأمين ضد فير •
 www.battleface.comمن خالل الرابط التالي :   االتحاد الدولي للصحفيين تغطية التأمين من فيروس كورونا

 القفازات ومعقمات اليد ضرورية أثناء المهمة ويجب توفيرها قبل السفر حيث قد ال تكون متاحة في بلد المقصد.  •
 

  19إعداد التقارير الميدانية في أماكن اإلصابة بفيروس كوفيد .3
على الصحفيين واإلعالميين الذين يتعاملون عن قرب مع األشخاص الذين يعانون من المرض بالحذر الشديد   •

 ن هذا قد يزيد من احتمالية انتشار المرض .خاصة عند زيارة المرافق الطبية . أل
ينبغي اتخاذ نفس االحتياطات عند العمل عن قرب مع المواشي. ينصح بشدة بتنظيف اليدين بالماء والصابون أو   •

 بدالً من ذلك استخدام معقم اليدين أو ارتداء القفازات خاصة عند االقتراب من الحيوانات.
للحد من التواجد البدني في    فيما يتعلق ببرامج األستديوهات، ينصح بإجراء المقابالت هاتفيا أوعبر السكايب •

المناطق المصابة. أما بالنسبة للمقابالت الخارجية ينبغي استخدام الميكروفونات عن بعد و احترام المسافة  
 االجتماعية بين األشخاص.

اطر محتملة النتشار العنف نتيجة االجراءات التي تتخذها السلطات على الصحفيين متابعة اخبار حول مخ •
  المحلية في بعض الحاالت الحتواء انتشار الفيروس، او نتيجة استهداف مواطنين معينين بسبب جنسياتهم.

تي تقيد من المهم متابعة األخبار المحلية المتعلقة باإلعالنات الجديدة للتدابير الوقائية من الفيروس خاصة تلك ال •
  والتي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ خالل فترة زمنية قصيرة.  السفر المحلي

يتم سحب االعتمادات من المحتمل أن تعرض بعض الصحفيين لقيود تمنعهم من الوصول لبعض المناطق أو أن  •
وإرسالها إلى غرف األخبار    الصحفية. من الضروري أن يعد الصحفيون نسخا احتياطية لتسجيالتهم وصورهم،

 كلما كان ذلك ممكنا.
للحصول على المعلومات والنصائح المحلية، يرجى االتصال بالنقابات والجمعيات األعضاء في االتحاد الدولي   •

 (https://www.ifj.org/who/members.html) للصحفيين

  -فريالنس-دعم الصحفيين األحرار 

يجب على منظمات الصحفيين الضغط على أصحاب العمل لدعم الصحفيين الفريالنس الذين سيتأثر دخلهم   •
نتيجة أزمة الفيروس التاجي ودفع المستحقات المالية المطلوبة للمشاريع التي لم تكتمل بسبب األزمة. ويمكن 

الفريالنس الذين يعملون معها ايضا ان يتم التفاوض مع المؤسسات االعالمية على دفع حد أدنى للصحفيين 
  بشكل دوري في فترة هذه األزمة.

يجب على المنظمات النقابة أن تناضل إلدراج الصحفيين المستقلين في حزم المساعدة المالية الحكومية  •
 للشركات الصغيرة المتضررة. 
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