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دليل التغطية الصحفية الجيدة لفيروس كورونا

هذا الدليل:
في لحظة ذهول العالم جراء تف�شي فيروس كوفيد ،-19تكشفت للناس ظاهرة مقلقة،
ال تقل خطورة عن الجائحة ذاتها وهي الشائعات ،وبتعبير مدير منظمة الصحة العاملية
تيدروس أدانوم غبريسوس فإنه وبالقدر الذي تحارب فيه املنظمة الفيروس تحارب
موجات التضليل“ :أكبر عدو لنا حتى اآلن ليس الفيروس في ذاته ،بل هذه الشائعات
والخوف ووصم اآلخرين بالعار”.
ً
إذا فنحن أمام تسونامي من الشائعات واألخبار امللفقة والنصائح غير املستندة إلى أية
حقائق علمية ،ولألسف فقد سقطت كثير من وسائل اإلعالم املحلية والدولية ،في موجة
الترويج للشائعات واألخبار امللفقة ،بطريقة أو بأخرى ،وانطلق املاليين في بث الرعب
واملعلومات املضللة ،كما لم يشهد التاريخ من قبل.
لقد كانت وسائل اإلعالم إزاء اختبار أخالقي صعب للغاية ،ليس فقط في الحفاظ على
مهنيتها في نشر املعلومة الصحيحة ،وإنما في محاولة تصويب الصورة في ظل وسائل
التواصل االجتماعي التي سابقت سرعة الفيروس في نشرالشائعات.
وفي هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الثورة املعلوماتية فإن الصحفيين ونشطاء التواصل
االجتماعي بحاجة إلى مرجعيات أخالقية ومهنية في نشراملعلومات.
في هذا الدليل يلخص الزميل حمدي رسام ،مدير البرامج في مركز الدراسات واالعالم
ً
مقدما
االقتصادي ،أهم القواعد املهنية في التغطية املهنية لفيروس كوفيد( -19كورونا)
خدمة مهمة للصحفيين عبرهذا الدليل املختصروالشامل.
يشكل الدليل وثيقة معرفية مهمة للصحفيين ،حيث سيعمل املركز خالل األيام املقبلة
على نقلها ً
ً
وعمليا للمئات من الصحفيين في املحافظات اليمنية ،في سبيل الحيلولة
نظريا
للحد من سيل الشائعات واألخباراملضللة.
يمثل الدليل إضافة نوعية لإلصدارات الصحفية في اليمن ويأتي في وقت نحن في أمس
الحاجة إليه.
مصطفى نصر

رئيس مركز الدراسات واالعالم
االقتصادي

دليل التغطية الصحفية الجيدة لفيروس كورونا

تمهيد :
يعتبر دليل التغطية الصحفية الجيدة لفيروس كورونا (كوفيد ،)-19وثيقة معرفية
ومنهجية مهمة ،لتزويد الصحفيين اليمنيين باملهارات والنصائح املهمة ،في مجال تغطية
األوبئة بشكل عام و كوفيد -19بشكل خاص.
وجاء الدليل تلبية لحاجة وسائل اإلعالم والصحفيين في اليمن ،ملوجهات وإرشادات
تمكنهم من تغطية أحداث وقضايا فيروس كورونا بطريقة سليمة وإيجابية.
ويتضمن الدليل خالصة لتجارب صحفيين من مختلف دول العالم ،وتجارب عدد من
الصحفيين اليمنيين ،قاموا بتقديم أعمال صحفية حول فيروس كورونا ،وأخرين منهم
يقومون بتغطيات صحفية حول أحداث كورونا في بلدان أخرى.
ويتكون الدليل من عدة محاور تتمثل باملفاهيم واملصطلحات البارزة للتعامل مع األوبئة،
والتعامل مع املصادرواستقاء املعلومات ،وكتابة محتوى القصة ،وأخالقيات التعامل مع
املصابين وتصويرهم ،والسالمة املهنية واألمن الرقمي.
ً
مستعرضا أمثلة لبعض التناوالت الصحفية حول جائحة كوفيد 19في وسائل اإلعالم
اليمنية ،وتقديم جملة من النصائح واالرشادات لتغطية صحفية جيدة.
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أول :مدخل مفاهيمي
ً

هناك مفاهيم متعلقة بأي مجال أو حدث،
يجب على الصحفي أن يعرف معانيها
ويدرك مضامينها بصورة دقيقة ،ليتمكن
من تقديم محتواه بشكل واضح ،ويأتي هذا
املدخل للتعريف بأبرز املصطلحات التي
يحتاجها الصحفي في تغطياته الصحفية
لجائحة كورونا (كوفيد.)19 -
كوفيد19 -

( ،)COVID-19هو االسم اإلنجليزي
للمرض ،مشتق كالتالي  COأول حرفين من
كلمة « CORONAكورنا» ،و VIاشتقاق
ألول حرفين من كلمة « Virusفيروس»،
« »Dهو أول حرف من كلمة  diseaseوالتي
تعني باإلنجليزية «مرض».
وهو مرض معد يسببه فيروس كورونا
ً
ُ
املكتشف مؤخرا» ،ولم يكن هناك أي
علم بوجود هذا الفيروس وهذا املرض
املستجد قبل اندالع الفاشية في مدينة
ووهان الصينية في ديسمبر2019م.
ً
إذا فـ كوفيد )COVID-19( 19 -هو اسم
املرض الناجم عن اإلصابة بفيروس كورونا
املستجد ،وهو االسم الذي يستخدم في
العديد من وسائل اإلعالم لإلشارة إلى
املرض ،وعلى الرغم من أن كوفيد 19 -هو
االسم العلمي املعتمد للمرض؛ إال أن ً
كثيرا
من وسائل اإلعالم العربية بشكل عام
واليمنية بشكل خاص ال يزالون يطلقون
عليه مرض فيروس كورونا أو مرض
فيروس كورونا الجديد.

الجائحة Pandemic

هي الوباء على صعيد عالمي ،أي أنه الزيادة
املفاجئة والسريعة في حاالت اإلصابة
باملرض فوق املعدل املتوقع عادة ،في عدة
دول أو مناطق ،بشكل يؤثر على أعداد
كبيرة من الناس ،كما هو الحال مع جائحة
كوفيد.19 -
فالفرق بين الوباء والجائحة هو من حيث
رقعة االنتشار :بالنسبة للجائحة رقعة
االنتشار تكون في أكبر عدد من الدول،
وكذلك في أكبر عدد من التجمعات
السكانية في الدولة نفسها.
كما هو الحال مع فيروس كورونا حيث
اطلقت منظمة الصحة العاملية في 11
مارس  2020على املرض ،جائحة كوفيد-
 ،19لعدم القدرة على احتواه ووصوله
لعدد كبيرمن الدول.
الوباء Epidemic

هو «االنتشار السريع للمرض في رقعة
جغرافية معينة فوق املعدالت الطبيعية
املعتادة في تلك املنطقة» ،فالوباء هو تفش
للمرض على منطقة جغرافية واسعة،
مع القدرة على تحديد الوقت واملنطقة
املتأثرة بهذا املرض.
الفاشية (التفيش واإلنتشار) Outbreak

زيادة أعداد املصابين بمرض معين في
منطقة جغرافية محددة أو مجتمع معين
عن العدد املتوقع ،كما هو الحال مع
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ً
مؤخرا في اليمن،
الكوليرا التي انتشرت
وأدت إلى إصابة ما يقارب مليوني شخص،
ووفاة  2300شخص ،وانتشرت في 22
محافظة يمنية.
حالة اشتب�اه  Suspected Caseوحالة
اإلصابة المؤكدة Confirmed Case

تطلق حالة اشتباه على املريض الذي
تظهر عليه أعراض املرض املحددة ،وفق
الجهات الرسمية ،ومنها منظمة الصحة
العاملية ،التي حددت أعراض كورونا ،أما
حالة اإلصابة املؤكدة هي التي يتم تأكيدها
ً
مخبريا من قبل الجهات الصحية.
اللقاح :Vaccine

هو مستحضر بيولوجيّ ،
يقدم املناعة
الفاعلة املكتسبة تجاه مرض معين.

علـى الصحفــي
أن يكـــون أكثـــر
مســؤولية فــي
التعامــل مـــع
المصطلحـــــات
والمفـاهيـــم،
لتقديــم محتوى
دقيــق.

الدواء :Medicine

ُ
مادة تستخدم في معالجة األمراض التي
تصيب الناس وتساهم في تخفيف وطأتها
الحجر الصحي :Quarantine

إجراء يخضع له األشخاص الذين تعرضوا
ملرض معد ،وهذا إذا أصيبوا باملرض أو
لم يصابوا به .وفي الحجر الصحي ُيطلب
من األشخاص املعنيين البقاء في املنزل أو
أي مكان آخر ملنع املزيد من انتشار املرض
لآلخرين ،ولرصد آثار املرض عليهم وعلى
صحتهم بعناية ،وقد يكون الحجر الصحي
في منزل الشخص ،أو منشأة خاصة مثل
فندق مخصص ،أو املستشفى.
العزل :Isolation

إجراء أكثر فصال لألفراد الذين يعانون من
مرض معد ،والذين قد ينقلونه بسهولة
للمحيطين .وفي العزل يتم إبقاء هؤالء

األفراد منفصلين عن اآلخرين عادة داخل
منشأة للرعاية الصحية ،ويكون لدى
الشخص املعزول غرفته الخاصة ،ويتخذ
القائمون على الرعاية الصحية احتياطات
معينة للتعامل معه ،مثل ارتداء مالبس
واقية.
منصات التواصل االجتماعي Social
:Media

يقصد بوسائل التواصل االجتماعي بأنها
ٌ
ٌ
ٌ
وتطبيقات مصممة لتسهيل عملية
مواقع
تواصل بين البشر في جميع أنحاء العالم،
ٍ
منشورات
وذلك عبر التفاعل من خالل
ٍ
محادثات أو مكاملات صوتية ومرئية،
أو
ٍ
كالفيس بوك ،وتويتر ،وواتس آب وغيرها
من منصات ووسائل التواصل االجتماعي.
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ثانيا :التعامل مع المصادر
في أوقات الطوارئ تنتشر الشائعات ويكثر
مروجو األخبار املزيفة واملضللة ،ولألسف
يتساوق بعض الصحفيين والناشطين في
منصات لتواصل االجتماعي مع ذلك ،كما
حدث في اليمن ووقع الكثير فريسة ملروجي
األخبار الكاذبة واملضللة .وفي الوقت
الذي يتوقع فيه أن يتمتعوا بقدر أكبر من
املسئولية ،وأن يتحققوا من كل معلومة
تصل إليهم ،أو يتم تداولها ،كما يحدث في
التعامل مع جائحة كوفيد ،-19املنتشرة
عبر العالم ،وما رافقها من أخبار مفبركة
ومضللة أثرت ً
سلبا على األجواء النفسية
واالجتماعية في مناطق االنتشار.
وللتعامل مع المصادر:
 .1خذ المعلومة من الجهة المختصة

على الرغم من أن جائحة كوفيد-19
انتشرت بشكل واسع في العديد من دول
العالم في وقت قيا�سي؛ إال أن الكثير من
الدول شكلت هيئات خاصة للتعامل مع
هذه الجائحة ،وتعتبربمثابة مصادرمعنية،
وكصحفي عليك أن تستقي معلوماتك من
الجهات الرسمية واملختصة؛ حتى تكون
معلوماتك دقيقة؛ و تتجنب نشرمعلومات
سلبي
تأثير
مضللة قد تتسبب في إحداث ٍ
ٍ
لدى جمهورك ،فتضرب مصداقيتك
كصحفي والتي هي رأس مالك.
في اليمن هناك جهات معنية على املستوى
العام ،سواء في املناطق الواقعة تحت
سيطرة الحكومة الشرعية املعترف بها
ً
دوليا أو في املناطق الخاضعة لسيطرة
جماعة الحوثي.

ال تأخذ المعلومة
إال مـــن جهــــة
رسميـة مختصـة

 الخط الساخن لإلجابة عن االستفساراتاملتعلقة بجائحة كوفيد 19 -في اليمن.
كل من صنعاء
ويوجد خطوط ساخنة في ٍ
وعدن ،ضمن مراكز عمليات الطوارئ،
تقوم باإلجابة على جميع االستفسارات
املتعلقة بجائحة كوفيد ،-19هي كالتالي:
رقم الخط الساخن في صنعاء:
01 255952 / 255942
رقم الخط الساخن في عدن:
02 358260 / 358259
 اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ملواجهةوباء كورونا.
اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ملواجهة وباء
كورونا هي لجنة تابعة للحكومة الشرعية
املعترف بها ً
دوليا ،تم تشكيلها في مارس
2020م ،من قبل رئيس مجلس الوزراء معين
عبد امللك ،وتتكون من عدة وزارات وجهات
معنية ،من أجل اتخاذ السياسات والتدابير
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الوقائية ،وتنسيق ومتابعة تنفيذ اإلجراءات
العاجلة ملواجهة فيروس كورونا املستجد
(جائحة كوفيد. )19 -
رابط صفحة اللجنة عبرفيس بوك هنا
أرقام التواصل:
02 358260 / 358259
 اللجنة الفنية املشتركة لالستعدادملواجهة فيروس كورونا.
هي لجنة تابعة لوزارة الصحة العامة والسكان
الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي ،وتم
تشكيلها من قبل السلطات الحوثية كلجنة
معنية باتخاذ اإلجراءات والتدابير الوقائية
ملواجهة فيروس كورونا (كوفيد.)-19
أرقام التواصل:
01 255952 / 255942
 مكاتب الصحة في املحافظاتهناك ً
أيضا جهات رسمية على مستوى
املحافظات ،وهي مكاتب الصحة فيها،
سواء في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية
املعترف بها ً
دوليا ،أو تلك الواقعة تحت
سيطرة جماعة الحوثي.
هذه املكاتب هي جهات رسمية مختصة
ومعنية بأي معلومات متعلقة بجائحة
كوفيد -19وعلى الصحفي التواصل
مع املعنيين فيها ،الستسقاء املعلومات
املرادة ،كاالطالع على اإلجراءات التي تم
اتخاذها كعملية التوعية ،أو في التعرف
على املستشفيات املختصة واألطباء
املختصين واملعنيين ،أوفي تغطيات إخبارية
أوتناوالت إعالمية حول ذلك ،مع تثبت من
مصداقية املعلومات التي ستحصل عليها.
 منظمة الصحة العامليةتعتبر منظمة الصحة العاملية هي املصدر
األول األكثر موثوقية واملختص في العالم،

التي لديها معلومات محدثة بشكل يومي
عن كل ما يتعلق بجائحة كورونا ،كما توفر
املنظمة التعليمات واإلرشادات التوعوية
للتعامل مع جائحة كوفيد ،-19مرفق لكم
أهم الروابط الخاصة بمنظمة الصحة
العاملية التي توفرمعلومات عن كوفيد-19
والتي تفيدكم كصحفيين:
موقع منظمة الصحة العاملية هنا
رابط صفحة الفيس الخاص باليمن هنا
رابط يوفر إحصائيات ومعلومات حول
كوفيد -19صادرة عبر منظمة الصحة
العاملية املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط هنا
رابط صفحة الفيس بوك الخاصة
بمنظمة الصحة العاملية املكتب اإلقليمي
لشرق املتوسط ،وينشر إحصائيات يومية
بحاالت كوفيد 19 -اضغط هنا
رابط يوفر إحصائيات بشكل يومي عن
حاالت كوفيد 19 -هنا
رابط صفحة  WHOعلى تويتر هنا
 .2كيف تعامل الصحفيون والناشطون
مع المعلومات المضللة؟

ُ
نشر عن
في تاريخ  28مارس 2020م،
اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا
في مدينة تعز ،وتناقل ذلك عدد من
اإلعالميين والناشطين على منصات
التواصل االجتماعي دون التأكد من صحة
ذلك ،ووقعوا ضحية للتضليل ،فقد تبين
أنه ال صحة ألي حالة إصابة.
وعند التحقق من مصدر الخبر وجد أن
مديرمكتب النقل في املحافظة وهو مصدر
ً
رسميا لكنه غيرمختص ،تسبب في
وإن كان
نقل معلومات مضللة ،ستفقد للصحفي
مصداقيته إذا سلم بها دون التحقق منها
والتثبت من مصداقيتها.
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صورة للخبر الذي تم نشره عن تسجيل حالة إصابة في محافظة تعز ،وصورة أخرى تبين
بأنه خبركاذب وأن الحالة التي أعلن عنها لم تنطبق عليها حتى معاييرحالة االشتباه

في النموذج األول :اعتمد كثير من
رواد مواقع التواصل االجتماعي
ومعظمهم صحفيون على معلومة
منشورة عبر صفحة مدير مكتب
ً
رسميا
النقل ،وهو مصدر وإن كان
لكنه غير مختص ،وبالتالي ال يعتبر
ً
مصدرا يمكن االعتماد عليه ،وساهم
اعتماد الصحفيين على مصدر غير
مختص في نشر معلومات مضللة
أثارت الخوف والرعب في أوساط
السكان.

النموذج الثاني :نفي للخبر ،نشر عبر
صفحة الناطق الرسمي باسم لجنة
الطوارئ في املحافظة ،وهنا املصدر
رسمي وهو املعني كذلك ،وعلى
الصحفي في الحالتين التأكد أكثر
من أي معلومة ويتحقق ويتثبت من
مصداقيتها.

دليل التغطية الصحفية الجيدة لفيروس كورونا

مالحظة:
في املثال السابق نوعان من التناول:
األول اعتمد على مصادر إعالمية
بدون محاولة التق�صي أو الرجوع
إلى الجهات الرسمية املعنية على
أقل تقدير ،لتأكيد أو نفي الخبر،
هذا التناول الخاطئ تسبب في نشر
معلومات مضللة ،وأثار الرعب في
أوساط الناس.

التناول الثاني :كان أكثر مهنية
ومسؤولية ،حيث لم ينجرللشائعات،
بل حاول التواصل مع الجهات
املسؤولة ،وهو مكتب الصحة في
ساحل حضرموت ،والتحري حول
ذلك ،وقدم معلومات رسمية تنفي
الخبر.

 .3أنقل الحقيقة كما هي ال كما تريدها

يجب على الصحفي نقل الحقيقة كما هي ،والصورة كما يراها في الواقع ال كما يريدها،
ً
ً
واضحا عما
تصورا
نقل الحقيقة كما هي يقلل من انتشار األخبار املضللة ،وتعطي الناس
يدور حولهم.
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ثال ًثا :محتوى القصة
ً
 .1الكتابة المسؤولة “الكلمة أكثر فتكا
من الفيروس”

على الصحفيين عند التغطية اإلعالمية
عامة ،وحول األوبئة وجائحة كوفيد-19
(كورونا) بشكل خاص ،أن ينتقوا كلماتهم
بعناية ،واالبتعاد عن األلفاظ التي تبث
الخوف والرعب في أوساط املواطنين،
كما هو الحال في الكثير من وسائل اإلعالم
اليمنية ،التي امتألت تغطياتها حول
جائحة كوفيد -19بالكلمات املفزعة ،مثل
“فيروس قاتل”“ ،وباء قاتل”“ ،كورونا
القاتل” ،و”كابوس مرعب”“ ،مميت”

وعند الفئات التي أصابها الفيروس “كبار
السن هم الضحية األساسية للفيروس”،
وغيرها من الكلمات والجمل التي تزرع
الخوف والرعب في نفوس الناس وأوساط
املجتمع.

فيجب على الصحفي التحلي باملسؤولية
واالبتعاد عن استخدام مثل تلك
األوصاف ،والتقاط صور جيدة وإيجابية،
وتضمين القصة الصحفية باإلجراءات
الوقائية واإلرشادات التوعوية لجعلها
ً
أقل ً
رعبا فالكلمة أكثرفتكا من الفيروس.

يوضح املثال التالي الفرق بين التغطية الجيدة واملسؤولة وبين التغطية غيراملسؤولة

دليل التغطية الصحفية الجيدة لفيروس كورونا

مالحظة:
النموذج السابق يعرض نوعين من التناول اإلعالمي:
تضمن مصطلحات مفزعة تثيرالخوف
وتقدم رسائل سلبية.

تضمن مصطلحات مسؤولة وإجراءات
وقائية ،ويوصل رسائل إيجابية أكثر
منها سلبية.

هل تالحظ الفرق بين النموذجين!
 .2معرفة آراء الخبراء والمختصين

من املهم ً
جدا أثناء تغطية األزمات
واألوبئة معرفة آراء الخبراء واملختصين،
وعكس ذلك من خالل التقارير والقصص
الصحفية ،فمعرفة آراء الخبراء واملختصين
تساعد الصحفي في فهم الوضع ،وتمكنه
من نقل املعلومات بطريقة أفضل وأكثر
مصداقية ومعرفية.
 .3المعلومة مهمة للجميع ورأيك لك

كصحفــي يجــب
عليـــك عــــدم
تشــجيع الصــور
ا لنمـطـيـــــــة
أو الترويــــــــج
للتفسيـــــرات
السياسيـــة أو
العنصريـــة.

على الصحفيين أثناء تغطية جائحة
كوفيد -19التركيز على املعلومة التي
ستتضمنها القصة ،وهي األهم بالنسبة
للجمهور ،وتقديم معلومات مفيدة
واالبتعاد عن التحليل وعرض الرأي
الشخ�صي في القصة ،واالبتعاد عن تايمز” إميلي بومغرتنر ّإنه “قد ّ
يتعين على
التوظيف السيا�سي أو العنصري في تناول
ً
الصحفي أن يكتب مقاال على صفحة كاملة
هذه الجائحة التي تهم الجميع.
ً
أحيانا عن غسل اليدين فقط” ،وأضافت
ّ
 .4ال تهمل القصص والمعلومات
أن “على الصحفيين تركيز جهودهم على
غير المثيرة
اإلجابة على أسئلة الجمهور” ،من هنا
يركزكثيرمن الصحفيين على تتبع املعلومات يمكن للصحفي معرفة ما الذي يمثل أهمية
ً
املثيرة حول انتشار الفيروس ،بحثا عن بالنسبة للجمهور حول جائحة كوفيد،-19
الصحفي االستعانة بالتكنلوجيا
مادة صحفية مثيرة ،ويعملون على إهمال وبإمكان
ً
القصص واملعلومات التي قد تبدو غير ملعرفة ذلك ،مثل يمكنه استخدام جوجل
مثيرة ،لكنها في نفس الوقت مهمة لدى تريندز ( )Google Trendsملعرفة املعلومات
شريحة واسعة من الجمهور ،تقول مراسلة التي يبحث عنها الناس ،وبناء عليها يمكنه
الشؤون الطبية في صحيفة “لوس أنجلوس عمل قصص صحفية تمثل أهمية للجمهور.
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رابعا :حتى ال تكون أنت المصاب التالي
ً

د .محمد القا�ضي  -صحفي يمني ومراسل سكاي نيوز عربية
في الهند  -أثناء إجراء مقابلة في ظل تف�شي كورونا

يفتقر كثير من الصحفيين اليمنيين إلى
املعرفة الجيدة بإجراءات السالمة املهنية
أثناء التغطية اإلعالمية بشكل عام،
وتغطية جائحة كوفيد ،-19ومن خالل
إجراء مقابالت حول إجراءات السالمة
املهنية ،مع بعض الزمالء الذين حضروا
املؤتمر الصحفي الذي ُعقد في املكال
بمحافظة حضرموت ،في اليوم التالي من
اكتشاف أول إصابة مؤكدة بالفيروس
ً
قصورا ً
كبيرا
في اليمن  ،وتبين أن هناك
لدى كثير منهم في معرفة إجراءات السالمة
املهنية واتباعها ،وبعض منهم ارتدى
القفازات والكمامات؛ إال أنهم لم يلتزموا
بإجراءات أخرى ،كوضع مسافة متباعدة

بين كل شخص منهم أثناء تغطية املؤتمر،
أو تعقيم األجهزة واملعدات بعد االنتهاء من
املؤتمر.
والبد على الصحفي اتباع إجراءات
السالمة واتخاذ تدابير الوقاية ليتجنب
اإلصابة بالفيروس ،وعليه اتباع التالي:
ً
أول :في مقر العمل

 .1استخدم وسائلك الخاصة (كأس ،قلم،
أوراق ،مناديل ،)..،وفي حال استخدامك
ألجهزة أو معدات مشتركة مع زمالئك؛
يجب تعقيم اليدين قبل وبعد االستخدام

دليل التغطية الصحفية الجيدة لفيروس كورونا

مع تعقيم املعدات أو األجهزة التي سيتم
استخدمها.
 .2ارتداء الكمامة واستخدام القفازات
واالبتعاد عن مالمسة الوجه.
 .3ضع مسافة ال تقل عن متر عن باقي
زمالئك وتجنب الحديث ً
وجها لوجه معهم،
وقلل من تنقالتك إلى مكاتب باقي الزمالء
إال للضرورة.
ً
ثاني�ا :أثن�اء النزول الميداني

عند النزول امليداني لتغطية صحفية
تتعلق بحاالت مصابة أو مشتبهة ،أو إجراء
مقابالت مع مسؤولين ،أو زيارة مراكز
صحية ومقابلة أطباء ،على الصحفيين
ً
ابتداء
التقيد بإجراءات السالمة املهنية،
من التخطيط للمهمة ،وانتهاء بالعودة إلى
مقر العمل أو املنزل ،وضعت هنا خالصة
لنصائح كثيرة من عدة جهات صحفية
دولية:
 .1جهز األدوات الالزمة للتعقيم والحماية
(معقم يدين ،كمامات ،قفازات ،مطهر ،أو
أي محلول معقم)
 .2قم بتعقيم األجهزة واملعدات التي
ستأخذها معك
 .3قم بتعقيم وسيلة النقل التي ستنقلك
إلى مكان املهمة الصحفية
 .4ضع مسافة كافية بينك وبين كل شخص
موجود في املكان
ن
 .5استخدم امليكرفو أو الذراع الرافعة
عند إجراء املقابالت الصحفية

حتـــى ال تكــــون
أنـــت المصـــاب
التالـــي ،يجـــب
عليــــك اتبـــــاع
إ جـــــــــر ا ء ا ت
الســامة واتخــاذ
تدابيــر الوقايــة

 .6تجنب ملس أي �شيء في محيط املهمة
التي ستقوم بها
 .7ال تأكل أو تشرب أي �شيء في مكان املهمة
 .8قلص وقت مهمتك قدراإلمكان
 .9قبل العودة إلى املنزل أو مكان العمل
تخلص من القفازات والكمامات بشكل
جيد ،وقم بتعقيم األدوات واملعدات
املستخدمة في املهمة الصحفية ،إذا لم
تتمكن من الحصول على أي مادة تعقيم،
فمن املهم العلم أن أشعة الشمس املباشرة
تقتل الفيروسات ،لذا ،قم بذلك في أسوأ
السيناريوهات  -وفي حال عدم توفر بديل
آخر -بتعريض معداتك وأجهزتك ألشعة
الشمس املباشرة لعدة ساعات.
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خامسا :أخالقيات التغطية الصحفية للمصابين
ً

إذا كان االلتزام باألخالقيات واملبادئ الصحفية
�شيء أسا�سي في العمل الصحفي في األجواء
الطبيعية؛ فإنه ً
أيضا �شيء أسا�سي وملزم في
أوقات الطوارئ ،وفي تغطية األحداث املؤملة
بشكل عام ،وفي تغطية كوفيد -19بشكل خاص،
لذا التزم باآلتي:
 عدم نشر البيانات الشخصية للمصابينبما في ذلك هوياتهم واملعلومات الخاصة
بأفراد عائالتهم ً
تجنبا ألي خطر على حياتهم،
وقد الحظنا كيف كانت ردة فعل كثير من
الناشطين ،ومنهم صحفيون وكتاب معروفون
عند ظهور أول حالة مؤكدة ،حتى أن بعضهم
طالب بالتخلص من الحالة ،فنشر البيانات
الشخصية للمصاب قد يعرضه وأسرته للخطر.
 عدم نشر صور املصابين التي تبين مالمحهمكاملة وبشكل يمس بكرامتهم اإلنسانية.

تجنــب نشـــر
البي�انـــات
الشخصيـــة
للمصابيــن
حتـــى ال
تعرضهــــم
للخطــــر

تن�اوالت إعالمية غير جيدة..

النموذج  1أبرز هوية املصاب بنشر اسمه النموذج  2أبرز هوية املصاب بنشر اسمه
وصورته..
الثالثي..
فالتغطية الجيدة ال تقوم على انتهاك خصوصية املصابين ،بنشراسماءهم وصورهم..
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سادسا :نصائح للمصورين الصحفيين
ً

مع ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس
ً
ً
حقيقيا
اختبارا
كورنا في اليمن ،وكانت
ملدى التزام الصحفيين واملصورين بشكل
خاص باملعايير األخالقية وموانع النشر،
التي تتعلق بمثل هكذا حاالت ،رأينا ً
صورا
ال تراعي أدنى املعايير األخالقية ،وهي تنم
عن عدم إملام لدى املصورين الصحفيين
باملعايير األخالقية في التعامل مع الصور،
تغطية األمراض واألوبئة بشكل عام
وفيروس كورنا بشكل خاص يجب أن
تكون وفق املعايير األخالقية للصحافة،
مكان
وأبسط �شيء أن يضع املصور نفسه
ً
الضحية موضوع الصورة ،ليكون قادرا
على اإلحساس بالشخص املصور ،وليتأكد
من أن الصورة ال تمس بكرامته أو أن لها
جوانب مذلة أو مهينة.
يوضح هذا املحور التعامل الجيد مع
ً
ابتداء من التخطيط ملهمة
التصوير
التصوير واالجراءات التي يتوجب على
ً
وانتهاء بكيفية التعامل
املصور اتخاذها،
مع تصويراملصابين والضحايا.
نصائح للتعامل مع الصور:

 التخطيط املسبق ألي مهمة تصوير،واألخذ بعين االعتبار دراسة املخاطر
املحتملة ووضع خطة طوارئ.
 استخدام عدسات التقريب اللتقاطالصور من مسافة بعيدة بدون الحاجة
لالقتراب من املشهد أوالحدث املراد تصويره.
 تجنب الدخول إلى املرافق الصحيةوأماكن الحجر ،ومحاولة التقاط الصور

التركيـــز علــى
تصوير القصص
والموضوعـات
اليت من شأنها
أن تساهم فـي
توعية وإرشـاد
الناس

بقدراإلمكان من خارج هذه األماكن ،وعدم
دخول أقسام الرعاية املركزة للحاالت
املصابة بأي حال من األحوال.
 استخدام إشارة الصحافة بشكل واضحعند الحاجة للتصويرفي األماكن الرسمية،
واملواقع الهامة ،لتسهيل مهمة املصور في
أداء عمله وعدم تعرضه للمساءلة بشكل
متكرر.
 االلتزام بتوفير وسيلة مواصالت خاصةبتنقالت املصور الصحفي ،وتجنب
استعمال النقل العمومي ،وإبعاد السيارة
قدر اإلمكان عن موقع التصوير الذي قد
يشهد حاالت اشتباه بالفيروس.
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 عدم انتهاك خصوصية املصابينبالفيروس أو األفراد املوجودين في الحجر
الصحي ،واالبتعاد قدر اإلمكان عن إظهار
مالمحهم الشخصية ،ويجب التقاط الصور
لألشخاص بشكل يحفظ كرامتهم ،وتظهر
الصور االهتمام والتعاطف مع الضحايا،
كذلك أن يتجنب املصور التطفل على
لحظات الحزن واأل�سى الخاصة بأفراد
العائلة واملقربين.
 التركيزعلى تصويرالقصص واملوضوعاتالتي من شأنها أن تساهم في توعية وإرشاد
الناس بمخاطر الوباء ،وكيفية التعاطي
معه والوقاية منه.
 االبتعاد عن تصوير املشاهد التي تظهراملصابين بأوضاع صحية صعبة ،كأن
يتم تصويرهم وهم يتأملون ويعانون من
قد
اإلصابة بالوباء ،ألن هذه اللقطات ً
لدى الناس ،وتجعلهم أكثر قلقا
تثير ًالذعر ً
وفزعا وخوفا على أنفسهم.
 االهتمام بتصوير الهيئات والطواقموالفرق ،التي تساهم في تقديم خدمتها للناس
فترة انتشار الوباء ،كأن يتم التركيز على
الجهود واالستعدادات التي تبذلها الطواقم

ابتعــــد عـــن
تصــــــويــــــر
المشـاهــــــد
التـــي تظهـــر
المصـابيــــــن
بأوضــــــــــاع
صحيــة صعبــة

الطبية إلسعاف املصابين وتقديم الرعاية
الصحية لهم ،كذلك يمكن التركيز على
تصوير الدور الذي تقوم به األجهزة األمنية
في تأمين وحماية املستشفيات واملقرات
املعدة للتعامل مع الحاالت املختلفة،
وكذلك الدور الذي تقوم به في تحقيق األمن
واالستقرارالداخلي للبلد املنكوب ،كل ذلك
يساهم في دعم الناس وطمأنتهم.

الصورة لطفلة مصابة بالكوليرا
في محافظة تعز
تصوير :فراس محمد
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سابعا :السالمة الرقمية
ً
ً
كما أشرنا سابقا حول السالمة املهنية
وضرورة تقيد الصحفي بإجراءات السالمة
املهنية حتى ال يكون املصاب التالي ،نطرح
هنا نقطة مهمة ً
أيضا للصحفيين وهي
السالمة الرقمية ،فالصحفيون عادة
ما يكونوا عرضة للهجمات السيبرانية
ومحاوالت االختراق ،سواء للحسابات
الخاصة بهم على منصات التواصل
االجتماعي ،أو أجهزتهم.
إن من الجيد أن يكون الصحفي على
اطالع بشكل مستمر على معلومات األمن
الرقمي؛ ليتكون لديه معرفة كافية
حول التهكير واالختراق ،ليستطيع حماية
نفسه ومصادره وأجهزته ،كما يجب على
الصحفي التفكير بشكل دائم باملعلومات
والبيانات التي بين يديه وماذا سيحدث لو
وقعت في األيادي الخطأ.
 .1استخدام آمن لإلنترنت

يعتمد الصحفيون على اإلنترنت ،ولكنهم
قد ال يرغبون في مشاركة نشاطهم عبر
اإلنترنت ،كل مزود خدمة إنترنت أو
مقهى إنترنت أو فندق مزود بخدمة
 WiFiمجانية ،يمكن للمجرمين ،وكذلك
الخصوم ،سرقة املعلومات أو مراقبة
الصحفيين باستخدام مواقع الويب غير
اآلمنة أو اتصاالت  WiFiالعامة.
الستخدام اإلنترنت بأمان:
 ابحث عن  httpsوأيقونة قفل في بدايةكل عنوا ن  URLملوقع ويب (�https://al
 ، )/mushahid.netلإلشارة إلى أن حركة

املرور بينك وبين املوقع مشفرة ،تأكد من
أن املواقع التي تزورها آمنة باستخدام
ملحق متصفح  HTTPS Everywhereمن
Electronic Frontier Foundation.
 تحقق من صحة عنوان موقع الويب،وليس محاكاة ساخرة ،ويجب أن يكون
ً
صحيحا ويتضمن
هجاء عنوان URL
.https
 قم بتعطيل  Bluetoothوتطبيقاتوخدمات مشاركة امللفات األخرى عندما ال
تكون قيد االستخدام.
 استخدم  VPNلحماية حركة مروراإلنترنت ،خاصة عند استخدام شبكة
 WiFiعامة ،وهي غير آمنة وتتركك عرضة
للقرصنة أو املراقبة.
 تجنب استخدام أجهزة الكمبيوترالعامة ،وخاصة في مقاهي اإلنترنت أو
غرف الصحافة ،قم بتسجيل الخروج
من جميع الجلسات وامسح محفوظات
االستخدام إذا لم يكن
االستعراض بعد
ً
من املمكن تجنبها ،مثل في جوجل كروم
يمكنك استخدام خاصية التصفح الخفي
بالضغط على .ctrl+shift+N
 ضع في اعتبارك تثبيت حزمة متصفح Torاملجانية الستخدام اإلنترنت بشكل
مجهول.
 استخدم البرامج اآلمنة في التواصلأو استخدم خاصية التشفير الثنائية،
وينصح في التواصل برامج املراسلة التي
تستخدم التشفير التام بين األطرا ف �Sig
 nalو.WhatsApp
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 .2حماية حساباتك وأجهزتك

 فكر في املعلومات التي يتم تخزينها فيكل حساب ،وما هي العواقب بالنسبة
لك ولعائلتك ومصادرك إذا تم اختراق
حسابك ،وتذكر القاعدة األساسية في
األمن الرقمي« ،ال تثق بأحد» و «ال يوجد
حماية أو خصوصية  100%على اإلنترنت»
و «ما هو آمن اليوم قد يكون غير آمن
ً
غدا».
 راجع إعدادات الخصوصية الخاصةبحسابك وخاصة على منصات التواصل
االجتماعي ،لتعرف ماهي املعلومات املتاحة
للعامة وقد تساعد في اختراق حسابك.
 إعمل نسخ احتياطية ألية معلوماتحساسة أو تلك التي ال تريد جعلها
عامة ،بما في ذلك الرسائل الخاصة،
ثم قم بحذفها من حسابك أو جهازك،
وقم بتخزينها على محرك أقراص خارجي
واحفظها في مكان آمن.
 استخدم كلمات مرور طويلة وفريدة لكلحساب ،ال تستخدم كلمة مرور واحدة
ألكثر من حساب ،ويمكن استخدام مدير

مــا هـــو آمــــن
اليـــوم قــــد ال
يكـــون كذلـــك
غـــــدا

ال يوجــد حماية
أو خصوصيــة
 % 100علــــــى
اإلنترنــت!

كلمات املرور ملساعدتك على إدارة كلمات
املرورالخاصة بك.
 اعمل على تفعيل املصادقة الثنائية( ،)2FAواستخدم مفتاح أمان مثل يوبيكي
( )YubiKeyإن أمكن.
 راجع قسم «آخر نشاط للحساب»بانتظام في كل حساب من حساباتك،
يساعدك هذا في معرفة األجهزة املتصلة
بحسابك وعمليات تسجيل الدخول
للحساب.
 احذر من الرسائل التي تحثك على القيامب�شيء بشكل مستعجل ،أو يبدو أنها تقدم
ً
ً
صحيحا ،خاصة إذا كانت
لك شيئا يبدو
تنطوي على النقرعلى رابط أو تنزيل مرفق.
 تحقق من تفاصيل حساب املرسلومحتوى الرسالة بعناية؛ ملعرفة ما إذا
كانت صحيحة ،قد تشير االختالفات
الصغيرة في التهجئة أو القواعد أو
التخطيط أو النغمة إلى أن الحساب قد تم
خداعه أو اختراقه.
 تحقق من الرسالة من املرسل باستخدامطريقة بديلة ،مثل مكاملة هاتفية ،إذا كان
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ً
مشبوها أو غيرمتوقع.
أي �شيء بشأنها يبدو
 فكر ًجيدا قبل النقر على الروابط ،حتى
إذا كانت الرسالة تبدو من شخص تعرفه،
مرر مؤشر املاوس فوق الروابط ملعرفة ما
ً
شرعيا.
إذا كان عنوان  URLيبدو
 تحقق من أي مرفقات تتلقاها عبر البريداإللكتروني؛ فقد تكون تتضمن برامج
ضاره عند تنزيلها ،وإذا كنت في شك،
اتصل باملرسل واطلب منه نسخ املحتوى
إلى البريد اإللكتروني.
 قم بتحميل الروابط واملستنداتاملشبوهة إلى  ،Virus Totalوهو موقع
يتحقق من الروابط واملستندات املشبوهة.
 تمكين التحديثات التلقائية والحفاظعلى تحديث جميع البرامج على أجهزتك؛
سيؤدي هذا إلى إصالح نقاط الضعف
املعروفة التي تعتمد عليها البرامج الضارة
في اختراق أمانك.
 استخدم كلمات املرورأو رمز PINفي قفلاألجهزة.
ن
 ال تترك األجهزة دو مراقبة في األماكنالعامة ،بما في ذلك عند الشحن ،حيث
يمكن سرقتها أو العبث بها.
 ال تقم بتوصيل األجهزة بمنافذ USBالعامة أو استخدام محركات أقراص

فــــي األمـــــن
الرقمـــــي“ ،ال
تثـــق بأحــــد”

ً
 USBاملحمولة التي يتم توزيعها مجانا في
الفعاليات ،فيمكن أن تكون محملة ببرامج
ضارة قد تصيب جهاز الكمبيوتر الخاص
بك.
 تأتي الهواتف الذكية الحديثة مزودةبوظيفة تشفير ،فقط تأكد من تشغيلها في
اإلعدادات.
 استخدم  Bitlockerلتشغيل تشفيرالقرص الكامل لنظام التشغي ل �Win
 dowsأو  Firevaultلنظام التشغيل Mac
أو برنامج  Veracryptاملجاني ملحركات
األقراص الثابتة ووحدات التخزين
الخارجية.
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المصادر:
 .1منظمة الصحة العاملية
 .2دليل السالمة املهنية للصحفيين أثناء تغطية جائحة الكورونا ،النقابة الوطنية
للصحفيين التونسيين
 .3مقابالت مع صحفيين يمنيين يعملون في التغطية امليدانية
/https://ijnet.org/ar/story .4في-زمن-كورونا-إرشادات-ونصائح-للمصورين-
الصحفيين-في-امليدان
https://cpj.org/2019/07/digital-safety-kit-journalists.php .5
 .6شبكة الصحفيين الدوليين ،نصائح مهمة للصحفيين في إعداد تقارير حول
كورونا
 .7شبكة الصحفيين الدوليين ،معلومات وعبارات خاطئة تنتشرعن كورونا

مركــز الدراســات واإلعــام االقتصــادي :منظمــة مجتمــع مدنــي ،يعمل
مــن أجــل إعــام حــر ومهنــي ،ويســعى إلــى التوعيــة بالقضايــا
االقتصاديــة ،وتعزيــز الشــفافية والحكــم الرشــيد ،ومشــاركة
املواطنيــن يف صنــع القــرار ،وتمكيــن الشــباب والنســاء اقتصاد ًيــا.
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