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 مع الجمهور االتصال والتفاعل خطة

 والنووية  الطوارئ اإلشعاعية حاالت في
 
 
 

 مقّدمة 
في مجال العمل اإلشعاعي والنووي قانون الوقاية اإلشعاعية واألمان  تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هيئةيحكم عمل 

تسعى وفقًا للقانون و باإلضافة إلى األنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه،  20017لسنة  43واألمن النووي رقم 
على حماية  استخدامات الطاقة النووية واألشعة المؤينة، والعمل تنظيم ومراقبةالهيئة لتحقيق عّدة أهداف منها 

البيئة وصحة اإلنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض لإلشعاعات المؤينة، باإلضافة إلى التأكد من توافر 
 شروط ومتطلبات السالمة العامة والوقاية اإلشعاعية واألمان واألمن النووي. 

 
ن في المجالين نووية والعامليكما تتولى الهيئة منح التصاريح والتراخيص للمؤسسات اإلشعاعية والمنشآت ال

االتصال بالمؤسسات النووي واإلشعاعي، والتحقق من التزامهم بالتشريعات والرخص، وتطبيق الضمانات الشاملة، و 
والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية اإلشعاعية واألمان واألمن النووي في الدول العربية 

 والمشاركة في المشروعات المتعلقة بهذا المجال. ، برات والبحوث العلمية والمعوناتالخواألجنبية لالستفادة من 
 

تعتبر عملية االتصال والتفاعل مع الجمهور ووسائل اإلعالم في مراحل الطوارئ اإلشعاعية والنووية واحدة من أهم 
رئ، من خالل المساهمة في تخفيف التحديات في إدارة الطوارئ، ويعد نجاح عملية االتصال نجاحًا إلدارة الطوا

المخاطر ودعم تنفيذ اإلجراءات الوقائية المناسبة، وتقليل اآلثار النفسية السلبية، وتقليل الشائعات والمخاوف، 
 وتعزيز ثقة الجمهور باألجهزة المسؤولة عن ضمان رعايتهم في مثل هذه الظروف.

 
إلى تفعيل عملية التواصل مع الجمهور الخارجي ووسائل اإلعالم المختلفة في حاالت الطوارئ  خطةتسعى هذه ال

اإلشعاعية والنووية، والتعرف على اإلجراءات الواجب اتخاذها والجوانب المطلوب مراعاتها قبل وأثناء وبعد حدوث 
  . حالة الطوارئ
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    :خطةهدف ال
 

بشأن التأهب والتصدي للطوارئ النووية واإلشعاعية لمسؤولي اإلعالم  عملي إرشادإلى تقديم  خطةتهدف هذه ال
في الوقت  الالزمة تزويدهم بالمعلوماتالجمهور الخارجي ووسائل اإلعالم و التواصل مع والمعنيين لتسهيل عملية 

قبل وأثناء وبعد حدوث أي طارئ  وبمستوى عاٍل من الشفافية والدقة عداد رسائل واضحة ومتسقةوا   المناسب
. كما تهدف إلى التصدي للمعلومات الخاطئة والشائعات، واالستجابة للمعلومات محتملأو نووي إشعاعي 

 ووسائل اإلعالم.  الخارجي واالستفسارات التي يطلبها الجمهور
 
 

  : قنوات االتصال
 

 . شبكة اإلنترنت والموقع اإللكتروني -
 وسائل التواصل االجتماعي.  -
 . بمختلف أشكالها )مرئي، مسموع، مقروء( عالناتاإل -
 . النشرات اإلعالمية -
 . المؤتمرات الصحفية -
 . وورش العملوجلسات العصف الذهني اللقاءات  -
 .المناهج التعليمية -
 . التقرير السنوي -
 . البروشورات والنشرات التوعوية -
 . النشرات التدريبية -
 . توضيحيةالفالم األدراسات و الوثائق و ال -

 
 

 :الشركاء االستراتيجيين
  

 الحكومة.  .1
 وسائل اإلعالم.  .2
 مؤسسات التعليم.  .3
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 وسائل التواصل االجتماعي .4
 الجمهور )متلقي الخدمة(.  .5
 . الموظفون .6
 القطاع الخاص.  .7
 الجهات المرخص لها.  .8
 هيئات التنظيم الدولية.  .9

 

 
 : طرق التواصل

  
 . ووسائل اإلعالم مختلفة لضمان الشفافية في عملية التواصل الفّعال مع الجمهورإنشاء قنوات ومبادرات  -
 .  عقد االجتماعات وحلقات العصف الذهني الداخلية مع الموظفين -
 . إصدار نشرات شهرية داخلية -
 . إنشاء منتدى للموظفين لتبادل اآلراء -
 . Portalاالستفادة من الموقع اإللكتروني الداخلي للموظفين  -
 . عقد ورش عمل داخلية ودورات تدريبية للموظفين -
 الزيارة الميدانية لمواقع حادثة الطوارئ.  -

 
 
 

 المرحلة قبل حدوث حالة الطوارئ اإلشعاعي أو النووي: أوالً 
 

 التخطيط اإلعالمي للطوارئ النووية واإلشعاعية 
 

تتألف الخطوة األولى أثناء تخطيط التصدي للطوارئ اإلشعاعية من استبانة أنواع الطوارئ المحتملة التي سيلزم 
تخطيط االتصال العام بشأنها، وقد حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خمس فئات من التهديدات لغرض التخطيط 

 مسة أقلها خطرًا، وعلى النحو التالي: الخا والفئةًا خطر للطوارئ، وتعتبر الفئة األولى أشدها 
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 شرح المجاالت التي تنطبق عليها الفئة فئة التهديد

وقوع أحداث فيها )بما في ذلك األحداث التي يقل بالمرافق، مثل المحطات النووية التي يسلم  الفئة األولى 
إذا كانت الموقع، أو يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية خطيرة خارج أو جدًا احتمال حدوثها( 

  مماثلة لمرافق وقعت فيها أحداث طارئة.
المرافق، مثل بعض أنواع مفاعالت البحوث التي يسلم بأن وقوع األحداث فيها يمكن أن  الفئة الثانية 

يسبب جرعات يتلقاها األشخاص من خارج الموقع تبرر اتخاذ إجراءات وقانية عاجلة وفقآ 
وقعت أحداث من هذا القبيل في مرافق مماثلة لها. وهذه الفئة  للمعايير الدولية، أو التي

على عكس األولى ال تشمل المرافق التي يسلم بأن وقوع األحداث فيها يمكن أن يؤدي إلى 
إذا كانت مماثلة لمرافق وقعت فيها أحداث ، أو آثار صحية قطعية خطيرة خارج الموقع

 طارئة.
التشعيع الصناعي التي يسلم بأن وقوع األحداث فيها يمكن أن يسبب  المرافق، مثل مرافق الفئة الثالثة 

إذا كانت مماثلة لمرافق ، أو إجراءات وقائية عاجلة في الموقع جرعات أو تلوث يبرر اتخاذ
ال تشمل المرافق ( خالفًا لفئة التهديد الثانية)، وفئة التهديد الثالثة وقعت فيها أحداث طارئة

األحداث فيها يبرر اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة خارج الموقع أو التي التي يسلم بأن وقوع 
 . وقعت أحداث من هذا القبيل في مرافق مماثلة لها

األنشطة التي يمكن أن تسبب طارئًا نوويًا أو إشعاعيًا قد يبرر اتخاذ إجراءات حماية عاجلة  الفئة الرابعة 
ة غير المأذون بها كاألنشطة المتصلة في موقع ال يمكن التكهن به، وهي تشمل األنشط

بمصادر خطرة يحصل عليها بطريقة غير مشروعة، وتشمل أيضًا النقل أو األنشطة غير 
المأذون بها التي تنطوي على مصادر محمولة خطرة مثل مصادر التصوير اإلشعاعي 

وتؤلف فئة  الصناعي، أو المولدات اإلشعاعية الحرارية أو السوائل العاملة بالقوى النووية،
التهديد الرابعة أقل مستوى من التهديد والتي يفترض أنها تنطبق على جميع الدول والواليات 

 . القضائية
تخلف منتجات يوجد احتمال كبير  مؤين ولكنها اشعاعمصادر األنشطة التي ال تشمل عادة  الفئة الخامسة 

لتلوثها نتيجة ألحداث تقع في المرافق المندرجة في الفئتين األولى والثانية، بما في ذلك 
المرافق القائمة في دول أخرى، إلى مستويات يلزم معها وضع قيود فورية على المنتجات 

 . وفقًا للمعايير الدولية
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 تحدد خصائص حالة الطوارئ نهج االتصال الالزم بشأنها، والتي يمكن تقسيمها إلى الفئتين التاليتين: 
 

الطوارئ النووية: تحدث في المرافق المندرجة في فئات التهديد األولى والثانية والثالثة، وفقًا للتهديدات  (1)
 الناجمة عنها في الموقع وخارجه، والتي قد تحدث في: 

 لنووية والمفاعالت البحثية. المفاعالت ا 
  .مرافق التشعيع الكبيرة 
  .مرافق خزن كميات كبيرة من الوقود المستهلك أو المواد السائلة أو الغازية أو المشعة 
  .مرافق دورة الوقود 
  .المرافق الصناعية كمرافق المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية 
  .مرافق البحوث أو المرافق الطبية ذات المصادر الثابتة الكبيرة كمصادر المعالجة اإلشعاعية عن بعد 

 
وتحدث نتيجة لألنشطة المندرجة في فئتي التهديد الرابعة والخامسة، ويمكن أن تؤدي : الطوارئ اإلشعاعية (2)

 : إلى تعرض أو تلوث الجمهور نتيجة لما يلي
 شعاعية الصناعية أو الطبية من مصادر إشعاعية غير خاضعة للمراقبة. إساءة استعمال المصادر اإل 
  .التهديدات أو الممارسات غير المشروعة 
  .طوارئ النقل 

 
 

 حدوث حالة الطوارئ اإلشعاعي أو النووي أثناءالمرحلة : اً ثاني
 
 

 : األدوار المندرجة في إطار التواصل مع الجمهور أثناء حالة الطوارئ
 

كافة الجهات الحكومية والمعنية في القطاع لتقديم معلومات متسقة لوسائل اإلعالم  التنسيق مع .1
ن الجهات المعنية بحالة الطوارئ وللجمهور، وتجنب التضارب في الرسائل والمعلومات الخاطئة الصادرة ع

 . وضمان دقة المعلومات قبل إعالنها
 . وطرح االستفسارات واألسئلة راض التبليغألغ والخط الساخن نشر معلومات االتصال وأرقام الطوارئ .2
 . متابعة ردود الفعل واالستفسارات الموجهة من الجمهور الخارجي ووسائل اإلعالم والجهات المعنية .3
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  :عند حدوث الطوارئ لغايات التواصل مع الجمهور ووسائل اإلعالمالواجب توافرها  المعلومات
 

 . ومعرفة األدوار والمسؤوليات لكل جهةالجهات المعنية بالتصدي لحالة الطوارئ،  .1
 . تحديد قائمة بأسماء أو مراكز االتصال لغايات الحصول على المعلومات .2
 . قائمة بالمواقع اإللكترونية ووسائل اإلعالم لغايات التواصل ومعلومات االتصال بهم .3
 . توفير رسائل ونشرات للتوعية بإجراءات التعامل مع حاالت الطوارئ .4

 
 

  :بالتواصل والتفاعلالمتعلقة نشطة األ دورة تنظيم وتنفيذ 
 

 : خطط .1
 
 إعداد خطة االتصال في حاالت الطوارئ.  -
 اتخاذ الترتيبات العملية مسبقًا.  -
 إعداد قائمة معلومات االتصال.  -
 اختيار المتحدث.  -
 إجراء التنسيق الداخلي والخارجي.  -
 تنفيذ التدريب/التمرين.  -

 

 
 :نفذ .2

 
 تنفيذ خطة االتصال.  -
 استبانة القنوات الفعالة باالستناد إلى وضع الطوارئ.  -
 كتابة الرسائل.  -
 على الحوادث.  سؤول السيطرةمإدارة العمل تحت  -
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 : تحقق .3
 
 رصد تفاعل وسائل اإلعالم اإلخبارية.  -
 الحصول على تعقيبات الجمهور.  -
 تقييم فعالية نشاط االتصال.  -

 
 

 التغذية الراجعة .4
 
 تعديل خطة االتصال.  -
  تبليغ جميع المشاركين في التصدي بشأن التغييرات المدخلة.  -

 
 

 : مراحل التواصل أثناء حدوث حاالت الطوارئ
 

( خطير أو خالفه مؤذأي احتمال وجود وضع خطر حالة الطوارئ ) تعتمد عملية التواصل على مستوى .1
 فعلية.  طارئةوحالة 

ود االتصال فور حدوث طارئ نووي، ويجري توسيع جه الخطر من قبل الجمهور، إدراكفي االعتبار  يؤخذ .2
 الرئيس التنفيذيمن والعمل بتوجيه  الجارية عن الوضع من فريق التصدي،جمع المعلومات الحالية و مثل 

طريق أكثر قنوات االتصال  الموجهة للجمهور واتخاذ القرار بشأن أسلوب تقديمها عن الرسائلكتابة ل
 ية.فعال

لة الطوارئ ولكنها قد تكون بحا مباشراً  معلومات عن المرافق النووية األخرى التي ال تتأثر تأثيراً تقديم ال .3
 مركزًا الهتمام الجمهور وأسئلته. 

 الناطق اإلعالمييزود و مع مراعاة أسباب حالة الطوارئ، تطبق اإلجراءات التخفيفية في المرفق النووي،  .4
في االعتبار البيانات التقنية والتصدي  مع األخذبمعلومات عن هذه اإلجراءات،  ووسائل اإلعالم الجمهور

 لحالة الطوارئ على الصعيد االجتماعي. 
تتحول الرسائل وقنوات االتصال من تقديم المعلومات عن المخاطر إلى تقديم المعلومات عن حالة الطوارئ  .5

 إلى تقديم المعلومات عن المخاطر.  ثم تدور الحلقة عودة
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التواصل والتفاعل مع الجمهور ووسائل اإلعالم في حاالت  خطةل التوجيهات اإلجرائية
 الطوارئ النووية واإلشعاعية 

 
 

 : اإلجراءات العامة في حالة الطوارئ: أوالً 
 

 العمل بتوجيه من الرئيس التنفيذي.  -
إقامة خط لالتصال مع المعنيين في حالة الطوارئ للتعرف على آخر المستجدات المتعلقة بمعالجة الخطر  -

 اإلشعاعي واإلجراءات المناسبة للتصدي للطوارئ. 
على امتداد حالة الطوارئ بمعلومات مفيدة ووسائل اإلعالم اتخاذ جميع الخطوات العملية لتزويد الجمهور  -

 وصحيحة ومتسقة ومالئمة وفي الوقت المناسب. 
صدار بيان صحفي بإشراف الرئيس التنفيذي يتضمن الحديث عن حالة الطوارئ، واإلجراءات  - إعداد وا 

 المتخذة لضمان األمان واألمن النووي واإلشعاعي.
مكانية إشراك إنشاء مركز إعالم أثناء حالة الطوارئ  - في عملية  بحالة الطوارئممثلي األجهزة المعنية وا 

 اإلعالم.  وسائلتقديم المعلومات إلى 
 . عاتالدولية والتصدي للشائالمحلية و االستعداد للرد على االستفسارات  -

 
  :الترتيبات العملية: ثانياً 
 

 إجراءات وأدوار ومسؤوليات.إتباع خطط االتصال العام الوطنية واإلقليمية وما يقترن بها من  -
 أسماء الموظفين المشاركين في االتصاالت العامة في إطار التصدي للطوارئ.  بقائمةاالحتفاظ  -
 تنشيط استجابة إعالمية كاملة وتوفير الدعم التقني واإلداري الالزم.  -
جراءات الوقاية، ...الخ.  -  نشر البيانات الصحفية، واإلشعارات اإلعالمية، وا 
 ل اإلعالم المحلية والدولية. ئوسارصد  -
 والرسوم اإليضاحية في حال توفرها.  والخرائطوالردود،  واألسئلة والوقائعكتابة النشرات اإلحصائية  -
 الجمهور.  اتصاالتفي المجاني لتلقي إنشاء رقم لالتصال الهات -
 إعداد عينات لمضمون الرسائل المحتملة التي ستوجه إلى الجهات المعنية والجمهور ووسائل اإلعالم.  -
 الحاجة. عند من أجل إنشاء مركز إعالمي مخصص ضمان وجود اللوجستيات واإلجراءات  -
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 : قائمة االتصالثالثًا: 
 

 وضع قائمة االتصال التالية وتحديثها باستمرار: 
قائمة بأسماء جميع الموظفين المشاركين في العمل، وأرقام الهواتف الرسمية والشخصية إعداد  -

 وعناوينهم. 
 قائمة بجهات االتصال لدى وسائل اإلعالم المختلفة.  -
 تفاصيل االتصال بمسؤولي اإلعالم العاملين في المنظمات المسؤولة األخرى.  -
تحديد موظفي االحتياط ألداء المهام اإلدارية ومهام الدعم كالدعم الحاسوبي واالستنساخ التصويري، والرد  -

رسال البريد والكتب الرسمية.   على المكالمات الهاتفية، وا 
 ساعة.  24قائمة بأسماء العاملين لضمان التغطية على مدى  -

 
 

 : التدريب والتمرينات: رابعاً 
 

، وتخصيص برنامج لمشاركة ياإلعالم المعنيين في مجال العملوضع برنامج تدريب سنوي متخصص لجميع 
وتقديم رسائل واضحة واطالعهم على المعلومات  لتفعيل عملية التواصل مع المواطنيناإلعالم  مندوبي وسائل
المسؤولة  الجهات نحووبما يعزز ثقة المواطنين  قد تحدث أو نووية ةإشعاعي طوارئاعيات أي حالة للتعامل مع تد

 . عن ضمان أمانهم
 

 المواضيع التالية: التدريب  يتضمن
 

 الطوارئ أو تجارب تمارينمشاركة في ال -
 . رافق النوويةالتمرين داخل الم -
  .التغييرات الحاصلة في خطة أو إجراءات االتصال بشأن الطارئ اإلشعاعي -
 حاصلة في خطة أو إجراءات الطوارئ. التغييرات ال -
 ، العاملون خارج الموقع، وغيرهم(ةالخدمات، الرقاب) ولياتهمفيما يخص الموظفين ومسؤ  التغييرات الحاصلة -
 في دول أخرى وفي مرافق خدمات أخرى.  والتجارب السابقة الدروس المستفادة من التصدي للطوارئ -
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 :المقابالت اإلعالميةيهية إلجراء المبادئ التوج: خامساً 
 

خالل حالة الطوارئ، ال يجوز اإلدالء ببيانات إلى وسائل اإلعالم سوى لألشخاص الذين يؤذن لهم بذلك، وال بد من 
ضمان إعداد جميع المقابالت بتوجيه من الرئيس التنفيذي المسؤول عن اتخاذ القرار في الظروف الطارئة، 

لمخول للتحدث مع وسائل اإلعالم وبدعم من موظفي االتصال والعالقات والناطق اإلعالمي هو الموظف الرسمي ا
 . في الهيئة الذين ينسقون كافة الردود، لضمان عدم تضارب الرسائل أو تناقضها والمعنيينالعامة 

 
 : ، يتم طرح األسئلة التاليةقبل إجراء المقابلة

 هل سيجري بث المقابلة مباشرة على الهواء أم ستسجل؟  -
 من هم األشخاص اآلخرين الذين ستجري مقابلتهم؟  -
 (. ثانية لكل سؤال مثالً  20)ما هي المدة المتاحة لتقديم الردود على األسئلة؟  -
 نشر المقابلة؟ /أين ومتى سيجري بث -
 فيه المقابلة؟  ستستخدمما هو نوع البرنامج الذي  -
 (.وكم مدة المقابلة متى وأينمثل )المقابلة  إجراءأي متطلبات خاصة قبل معرفة  -
 . للجمهور الحق في أن يعلمولكن ، رفض المقابلةعلى الرغم من إمكانية  -
نما تقديم الرسالة األساسية -  . ال يلزم الرد على جميع األسئلة، وا 
 . أن تكون المقابلة فرصة لتوصيل رسالة هامة إلى الجمهور -
 

 : المقابلةأثناء إجراء 
 (. ثانية مثال لكل بيان 20الحديث بإيجاز ووضوح وبساطة ) -
لمن  اإلشارةسبب ذلك أو الصدق والدقة في إعطاء المعلومات، وفي حال عدم توفر اإلجابة يفضل شرح  -

 أو العودة لإلجابة في وقت الحق بعد توفر المعلومات المطلوبة. يلزم توجيه السؤال إليه 
 عدم طرح التخمينات والتوقعات.  -
 فقط.  المتاحةهيئة فحسب وعن المعلومات الحديث على مجال عمل الر ااقتص -
  عدم تقديم أي بيانات عامة والرد فقط على األسئلة المتصلة بحالة الطوارئ.  -
نما يفضل شرحأعلق على ذلك لنعبارة:  اً مطلقعدم استخدام  -  التعليقعلى  القدرةعند االقتضاء سبب عدم  ، وا 
 الهدوء على الدوام وتجنب أي تبادل محتد.  -
 عن الموضوع أو الرسالة.  الخروجدون  األسئلةللرد على الكافي  وقتالخذ أ -
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 : الموجهة للجمهور الرسائلإعداد  سادسًا:
 

عداد نماذج مسبقة على تسيير أعداد الرسائل وتوزيعها و يجب إعداد كافة الرسائل الكتابية منها والشفوية بعناية،  ا 
أواًل، فالجمهور يريد الحصول على حقائق وأرقام رسمية  في حالة الطوارئ، وينبغي أن تكون الرسائل واقعية

 ما يلي: وأن تتضمنوواقعية  واضحة وموجزةالكتابية  الرسائل وال بد أن تكون. وموثوقة
 

يتعرض المسارات المحتملة التي يمكن أن شرح نوع اإلشعاع المنبثق عن الحالة الطارئة وبيان المناطق و  -
 لإلشعاعالجمهور من خاللها 

لجرعات الناتجة عن مصادر اإلشعاع تقديم تقديرات الجرعات اإلشعاعية إذا أمكن، وشرح مقارن لها مع ا -
 .ات الطبيعية في البينة أو اإلشعاع الناتج عن الممارسات الطبيةاألخرى، كاإلشعاع

 .شرح اآلثار الصحية المحتملة للجرعات المتلقاة -
 ة.للناس تقليل الجرعات اإلشعاعي شرح كيف يمكن -
 تقديم معلومات موثوقة ومشورة واضحة بشأن الوقاية  -
 أن تكون الرسائل الشفوية بسيطة ومفهومة  -

 

 تحقيق الثقة خالل عملية التواصل مع الجمهور

 أهمية ثقة المواطنين خالل عملية االتصال معهم، وفيما يلي العوامل التي تؤثر على الثقة:
 

 ديم المعلومات في الوقت المناسبتق .1
  ت متسقة مع تقديم معلومات صحيحة.تحديثا .2
  .وغير منحازة رسالة واضحة وموجزة .3
  ومخاوفهم ومشاغلهم فهم الجمهور ومراعاة قيمهم  .4
 مراعاة عدم التيّقن.  .5
  الرسائل اإلعالمية.  بمصدر إعالنالمواطنين  كسب ثقة .6
 صياغة تستخدم األسلوب المجازي ورسالة منظمة.  .7
 تقديم استنتاجات صريحة ومعلومات إيجابية في بداية الرسالة.  .8
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 األسئلة المتوقعة من وسائل اإلعالم أثناء حالة الطوارئ
 

 سبب حدوث حالة الطوارئ  -
 وقت حدوثها  -
 نطاق حالة الطوارئ  -
 نطاق أي إطالقات، وانسكابات، وانفجارات، وتفجرات  -
 شرح الروانح أو األلوان أو التوهجات و مستويات المواد المشعة أو الخطيرة المنبعثة  -
 محاوالت اإلنقاذ أو النجاة  -
 حالة الوحدات األخرى في الموقع و سالمة الهياكل والنظم والمعدات  -
 تأثر إمدادات الطاقة أو اآلثار المتخلفة عليها اآلثار العامة  -
 التي ستتخذ بعد ذلك  ما هي الخطواتمستوى الخطورة و  -
 كيف اكتشفت حالة الطوارئ  -
 هي األجهزة المتوقع منها التصدي للطوارئ؟ والتحذيرات السابقة لمؤشرات الطوارئ  ما -
 وضع المحطة وقت حدوث الطوارئ  ما  -
فرص مقابلة المشاركين، الشهود، الخبراء، والمتصدين الرئيسيين )المشغل، اإلطفاء، الشرطة/ والمسؤولين  -

 تنفيذيين في الهيئة.  ال
 قيمة الخسائر المقدرةالمحطة، المعدات، و ( المباني)نوع المبنى  –شرح الضرر  -
 أهمية الضرر لمواصلة التشغيل اآلمن أو إغالق المحطة -
 الممتلكات أو المباني األخرى المعرضة للخطر -
 حاالت الطوارئ السابقة المرتبطة بالمرفق أو الموقع  -
 الجرحى والمفقودين وطبيعة اإلصابات الحاصلة بيان الخسائر المتعلقة بعدد الوفيات أو  -
 أين تجري معالجتهم أو إزالة التلوث عنهم و هل تلوث المصابون أم ال  -
 كيف تمت عمليات النجاة أو تعرقلت أو توقفت  -
 عدد األشخاص الذين تم إجالؤهم من الموقع  -
 ارج الموقع قدرات التصدي لدى األجهزة من خ -
 هل سيتأثر الجمهور؟  -
 ما هو إجراء الوقاية المتخذ؟  -
 ما هو األساس الذي يستند إليه في اتخاذ أي قرار بشأن إجراء الوقاية؟ وشركاء الهيئة المعنيين بذلك.   -
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 هل ستنجم أمراض عن اإلشعاعات مثل تزايد عدد حاالت السرطان مثال؟  -
 تدريع؟ كيف يتاح األمان بالوقت والمسافة وال -
 ما هي الفترة المحتملة لمواصلة هذه التدابير؟  -
 ما الذي علمه أصحاب القرار عن حالة المحطة؟  -
 ما هي األساليب التي اتبعت في تثقيف الناس قبل حدوث الطوارئ وبعده؟  -

 

 

 
 ووسائل االعالم مع الجمهورالمتعلقة بالتواصل والتفاعل األنشطة الرئيسية 

 
 : وتتضمن ما يلي

 

  :للبينة  تحليالً تتضمن كحد أدنى لالتصاالت المحددة في حاالت الطوارئ  خطةوضع التخطيط االستراتيجي
الرسائل وأن تدرس االتصال، ثر على أسلوب ل استراتيجية قد تؤ ن تحدد أي مسائوأ هنة،العامة الرا

ل االتصاالت وتقترح وسائلشامل لتنفيذ وأن تعد النهج اوسبب ذلك،  تبليغهايسية والمعلومات المزمع الرئ
 . اإلعالمية المزمع استخدامها والمواداالتصال 

  ارية االخب المؤتمراتوتنظيم ل اإلعالم، وفير المعلومات لوسائتالعالقات مع وسائل اإلعالم: من خالل
صد  عات. ار البيانات الصحفية، وتصويب الشائوجلسات المعلومات التقنية، وا 

  :ووسائل التواصل االجتماعي االلكترونية و ل اإلعالم المطبوعة التقليدية وسائرصد رصد وسائل اإلعالم
 للتثبت من صحة المعلومات. 

  الترابط والتنسيق: تنسيق المعلمات والرسائل والتنسيق مع الجهات ذات العالقة فيما يختص بالرسائل
 الصادرة بشأن حالة الطوارئ.

  ر من خالل وسائل اإلعالم ومراكز المعلومات والخطوط االتصاالت العامة: تقديم المعلومات للجمهو
 الهاتفية الساخنة والموقع اإللكتروني والبريد اإللكتروني واللقاءات المباشرة وغير المباشرة. 

  االتصاالت الداخلية: مواصلة إطالع المعنيين في الهيئة بشأن حالة الطوارئ وما يتم بثه عبر وسائل
 صدي للطوارئ. اإلعالم وللجمهور بشأن الت
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 االتصال بشأن المخاطر
 

 ويهدف إلى تحقيق ما يلي: 
 

شراكه.  -  تبليغ الجمهور وا 
 الوقائية. التشجيع على تغيير السلوكيات وقبول اإلجراءات  -
 ن الخطر وأي معلومات ضرورية أخرى. إصدار التحذيرات بشأ -
 مشترك إزاء الخطر. تبادل المعلومات وتحديد نهج  -
 إدارة المخاطر.  -
 التعقيب على األخبار بحيث يكون االتصال عملية ذات اتجاهين.  -

 
 

 نوات االتصاالت قدرجة التحكم في 
 

 درجة التحكم التنظيمي 
 أكبر درجة من التحكم 

 األدوات التنظيمية
 تحكم أقل

 وسائل اإلعالم الجماهيري
 أقل درجة من التحكم
 القنوات غير الرسمية

    القنوات
صفحات اإلنترنت، مراكز  اإللكترونية

النداء، الخطوط الهاتفية 
 . الساخنة

التلفزيون، اإلذاعة، صفحات 
اإلنترنت التابعة لوسائل 

 اإلعالم 

الهواتف المحمولة، موقع 
 . اإلنترنت الشخصية

المنشورات، النشرات  المطبوعة
 اإلعالنية، الكتيبات 

عن المنشورات الصادرة  . الجرائد، المجالت
أطراف أخرى، / أجهزة

 الخطابات 
االتصال 
 الشخصي

االجتماعات العامة، التحذيرات 
 الشخصية، الناطق اإلعالمي 

المقابالت، مراكز تقديم 
 . المعلومات

االجتماعات التي تنظمها 
 . أطراف أخرى، الزيارات/ أجهزة
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 الجمهور  التفاعل معإدارة 
 

بما في ذلك  اهتمام قوي جدًا من قبل الجمهورقد تثير قضايا الصحة والبينة الناتجة عن الطوارئ اإلشعاعية 
 ذه التفاعالت معالجة فعالة، ال بد من مراعاة ما يلي: مشاعر الغضب والعداء. ولمعالجة ه

 
  اإلدارة، وهو ال يوجه /الجهاز ممثلي باعتبارهمإن الشعور العدائي يوجه عادة نحو القائمين باالتصال

 إليهم كأفراد؟ 
 تؤدي إلى ضياع الثقة والمصداقية. أن  يمكنر فعالة ان معالجة الشعور العدائي معالجة غي 

 
 

  سباب التالية: لألرصد وسائل اإلعالم ومكافحة الشائعات، 
 

 ألخرى معلومات إضافية هامة وقيمة. ربما كان لدى المصادر ا 

  ذا بقيت المعلومات دون تصويب لفترة  الخاطئةربما أبلغت المصادر األخرى معلومات غير صحيحة. وا 
 تردد ذكرها وتعتبر معلومات صحيحة.طويلة فسي

  جوانب حالة الطوارئ دون أن تتمكن الهيئة من معالجتها عند إذا أبلغت المصادر األخرى عن بعض
  . ثقة الجمهور وكفاءة االتصال على بشدةو  يؤثرال بشأنها، مما السؤ 

 
 

 ويمكن اتباع المبادئ التوجيهية التالية: 
 

 بمعلومات كاملة بصورة دورية. ووسائل اإلعالم مهورتزويد الجمواصلة  -
 مواجهتها والتصدي لها. كشف عن الشائعات وتتبعها و ال -
 األكثر ضررًا ودراسة الشائعات المماثلة.  الشائعاتنوع تحديد  -
يجابية مع الجمهور مما يساعد على التشكك في صحة الشائعات أو حتى إقامة عالقات  -  . رفضهامتينة وا 
  الهيئة، منعًا لظهور الشائعات. تأكد من وجود اتصال جيد داخل  -
 ل اإلعالم تبارات خاصة بشأن العالقات مع وسائأن تتضمن عملية التخطيط للطوارئ اع -
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م ل اإلعالم وما يفضله ذلك الجمهور لكي يمكن استخدافذ خاصة لوسائالذي يتابع منا تحديد الجمهور -
على  تؤثرل التواصل االجتماعي ئل فعالية أثناء حالة الطوارئ وتذكر على الدوام أن وساأكثر تلك الوسائ
 عملية التحذير 

والدولية؟ حيث ل اإلعالم المحلية واإلقليمية والوطنية واجهة مختلف طلبات واهتمامات وسائتعدا لمسمكن  -
ان المحليين، في حين ستحاول األولى منها الحصول على معلومات خاصة وعملية هامة بالنسبة للسك

 ل األخرى على إرضاء اهتمامات الجمهور العالمي األوسع ستركز الوسائ
 
 

 االتصال بشأن اإلجراءات الوقائية طويلة األجل
 

ي الصادر عن التلوث المتبقي وأ لإلشعاعمن خاللها  الجمهور يتعرضشرح المسارات التي يمكن أن  -
 إجراءات وقانية يلزمهم اتخاذها.

باستخدام البيانات المتاحة وتحديثها بانتظام على ضوء  للجمهورحساب تقديرات جرعات اإلشعاع بالنسبة  -
 نتائج الرصد.

 شرح التأثيرات الصحية التي يحتمل أن تنجم عن الجرعات المتلقاة  -

رة بجرعات مصادر اإلشعاع األخرى، ومن األمثلة التي تساعد على ذلك عات اإلشعاع المقدّ مقارنة جر  -
 مارسات الطبية.اإلشعاع الطبيعي والم

طويلة األجل، باستخدام لغة ، بما في ذلك المخاطر الحادة واللإلشعاعاتشرح واضح لمخاطر التعرض  -
 صريحة.

 ن برنامج الرصد الذي يحتمل وضعه المحصلة م النتائجاتصال واضحة لنشر  خطةإعداد  -

 الصحية.من حيث اآلثار  النتائجمفصلة الختبارات رصد اإلشعاعات وما تعنيه تلك  بنتائجتزويد الجمهور  -

 عه من أجل وقاية أنفسهم وأسرهم.اتبا للجمهورتقديم المعلومات عن األسلوب الذي يمكن  -

 ت عن فعالية تدابير إزالة التلوث.تقديم المعلوما -
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التي قد تدوم لفترة أطول من فترة اإلجراءات  الغذائيةشرح واضح مع تقديم المعلومات بشأن القيود  -
 األخرى، وذلك بالنظر لمسارات الجرعة الداخلية  الوقائية

 شرح واضح ألي اعتبارات خاصة بشأن رعاية الحيوان  -
 
 

 حدوث حالة الطوارئ اإلشعاعي أو النووي بعد المرحلة: اً ثالث
 

بعد االنتهاء من مرحلة الطوارئ يتم إعداد تقرير تفصيلي بكافة الجوانب المتعلقة بعملية التواصل والتفاعل خالل 
المرحلة، ومحاولة الخروج بالتوصيات والمقترحات لتفادي أي أخطاء وتدوينها وتوثيقها بصورة مالئمة، كما يتم 

 التواصل من خالل األدوات التالية:  خطةقياس نتائج 
 

 : في حاالت الطوارئ اإلشعاعي أو النووي التواصل والتفاعل خطةأدوات قياس 
  

 استبانة قياس الوعي لدى الشركاء.  .1
 الحكومي الصادرة عن القطاع رير اإلعالم اتق .2
  خطةمراجعة التقرير  .3
 تحليل المشاركات على شبكة االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي.  .4
 المقارنة المرجعية.  .5
 استجابة وردود الفعل لدى الشركاء. درجة  .6


