
 لالنتخابات
نصائح لتغطية آمنة

ما إذا كان يجب إبقاء بطاقة الصحافة الخاصة بك مرئية من عدمه.  تقديرك لألمور حولاستخدم القوانين المحلية أو 

إذا كانت بطاقتك غير مرئية، ضعها في مكان يسهل الوصول إليه، مثل جيب القميص. ال تضع البطططاقطة الصطحط طيطة 

ومحايدة ال ترتبط بحزب سياسي محدد. إذا لم تستطيع الحطصطول عطلط     في مح ظتك. ارتدي مالبس وأحذية مريحة

قناع الغاز، احت ظ معك بنظارات السباحة ومنديل لتغطية الوجه والعينين في حالة إطالق الغاز المسيل للدموع.

تعّرف عل  الصراع السياسي أو العرقي أو الديني أو أي نزاع آخر موجود داخل المنطقة. حاول تجنطب الطروتطيطن 
وغير الطرق اليومية. أبلغ زمالئك أو محرريك إذا كنت تعتقد أنك قد تكون تحت المراقبة. عطايطن مطواقطع مطراكطز 
االقتراع مسبقًا واعرف مخارج المباني وطرق مغادرة مطنطاططال االضطططرابطات ومطواقطع الطمطسطتط ط طيطات ومطراكطز 

تطعطلطم بطعط  الطريال أو المكان مسطبطقًطا. عاين ال رطة. إذا كنت تغطي مسيرة احتجاجية كبيرة أو مسيرة سياسية، 
اإلسعافات األولية واحت ظ معك ببع  أدوات اإلسعافات األولية األساسية باإلضافة إل  الماء والغذاء.

استخدم حسابات مختل ة للحياة ال خصية وأخرى للحياة العامة. يجب أن يتضمن حسابك الخاص العائلة واألصدقاء 
فقط وأن يكون لديك إعدادات خصوصية عالية. احرص عل  م اركة مواقعك األخيرة عل  ال بكات االجتمطاعطيطة، 

" إلخط طاء الصطور، وسطيطجطنطال وواتسطاب Vواهتم بتحميل هذه التطبيقات لتحسين التأمين في الموقع: مثل "كطامطيطرا

لالتصاالت اآلمنة، وساي ون النقطاع اإلنترنت المحتمل، واستخدم  بكة واي فاي عامة بأمان وسالمة.

يجب عل  كل صح ي تثبيت تطبيقات زر الطوارئ عل  الهواتف الذكية وطلب المساعدة وكذلك وضع 

 االتصاالت في حاالت الطوارئ في زر االتصال السريع. اح ظ رقم الطوارئ في حال فقدت هات ك.

لجعلها تبدو اجعل الكاميرات وغيرها من المعدات اإللكترونية تبدو قديمة وذلك بوضع  ريط اإلصالح البني 
قديمة أو مكسورة أو تال ة لمنع السرقات خالل حاالت االضطرابات المدنية. قم بالنسخ االحتياطي وتنظيف 

جميع أجهزة تخزين البيانات قبل االنتخابات. حدد مختلف نقاط الوصول إل  اإلنترنت واحت ظ معك ببطاريات 
وأجهزة تخزين إضافية، وكذلك هاتف رخيص في حاالت الطوارئ مسجل عليه أرقام الطوارئ.

من المحررين وجماعات التضامن والمست ارين. من المهم   بعد تغطية االنتخابات في الموقع، حدد جداول استخالص المعلومات

العقلية أثناء أداء المهام وبعدها. يتيح لك استخالص المعلومات ال رصة لمعالجة أي  يء مزعج كنت الن سية و االهتمام بصحتك

قد رأيته أو أي م اعر قلال أو إجهاد أو غضب قد ت عر بها. قم ب عل األ ياء التي تستمتع بها، مثل المحافظة عطلط  االتصطاالت 

 االجتماعية والم ي والجري والقيلولة والطبخ وغيرها، باعتبارها من آليات التكيف اإليجابية وال تضر عل  المدى الطويل.

ال تكن ودود للغاية مع قوات األمن. حافظ عل  الحياد وتجنب المواجهات أو المجادالت مع المتظاهرين أو ال رطة. 
حاول م اهدة الصراعات من بعيد. ال تنتقل من جانب من ال غب مبا رة إل  جانب آخر أو تعبر خط ال رطة. إذا 

ا األ خاص الذين يجرون فئة مستهدفة.وجدت ن سك في وسط  غب، ابتعد دون جري، حيث يُعتبر غالبً 

ال تسافر وحدك أبًدا، بل أبلغ دائًما زميلك والمحرر واألسرة بالمكان الذي ستذهب إلطيطه ومطوعطد الطعطودة الطمطتطوقطع. 

واحرص عل  تأمين نظام تسجيل الوصول داخل وسائل اإلعالم الخاصة بك أو مع صطحط طيطيطن مسطتطقطلطيطن آخطريطن 

 يغطون االنتخابات لزيادة إمكانية االستجابة لحاالت الطوارئ.

ممارسة تقنيات إدارة اإلجهاد اليومي والطقطلطال، . ولذا فإن في كثير من األحيان تكون التغطية االنتخابية مهمة مرهقة ومجهدة

مثل التأمل، من  أنه أن يساعد عل  الحد من هذه اآلثار. تأكد من حصولك عل  قدر جيد من النوم وتطنطاول الطططعطام ب طكطل 

 جيد خالل وقت عملك. قم بتكوين  بكات مع صح يين آخرين يمكنك التحدث إليهم واالتصال بهم ب أن العمل الذي تقوم به.

قبل المغادرة ألداء مهمة أو إجراء تغطية محتملة مرهقة، تأكد من معالجة جميع األمور ال طخطصطيطة والطخطططط فطي 

القلال أو اإلجهاد عندما تكون في الموقع، وسوف يطتطيطح لطك خ يف حدة المنزل، فإن هذا من  أنه أن يساعدك عل  ت

.اثناء التغطية اإلخبارية وتقديم التقاريرالتركيز ب كل أكبر عل  سالمتك البدنية والرعاية الن سية واالجتماعية 


