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2
مدخل الى األمن واألمان

وتحليل البيئة األمنية
واالجتماعية والسياسية

1
المقدمة

اإن حتليل البيئة الأمنية هو اأمر اأ�سا�سي و�رضوري لفهم املحيط الذي نعمل فيه كي نعي مدى تاأثري البيئة علينا امنيًا. 
اإن البناء الجتماعي املبني على طوال ال�سنني  له اآثار خطرية وطويلة الأجل لتوزيع املنافع والأعباء يف املجتمع. يبني 

املجتمع هيكليته بانق�سامات، واختالفات ذات قيمة لديه ليفرق نف�سه عن “الآخر” - الذي ي�سبح هدفا للنفي. يزداد ال�رضر 
عندما يدخل البناء الجتماعي يف ال�سيا�سات ول بد لنا اأن نعرف اأنها اأ�سبحت جزءا ل يتجزاأ من ال�سيا�سات العامة. عمل 

املجتمع على بناء هيكليته البطريركية الذكورية كي يحمي م�ساحله.

عند حتليل البيئة الأمنية يجب اتباع اأربع خطوات:

اخلطوة	االأوىل
							طرح	اأ�سئلة:

ما هي اأهم الق�سايا املطروحة يف بيئتنا؟  - 1
من هي اجلهات الفاعلة التي لها م�سلحة يف هذه الق�سايا؟  - 2

كيف ميكن لعملنا اأن يوؤثر �سلبا اأو اإيجابا على م�سالح هذه اجلهات؟  - 3
كيف �سيكون ردة فعلنا اإذا تعر�سوا لنا هذه اجلهات ب�سبب عملنا؟  - 4

هل البيئة التي نعمل فيها اآمنة مبا فيه الكفاية للقيام بعملنا؟  - 5
هل اأي �سخ�ص نّفذ اأية اأن�سطة مماثلة يف املا�سي؟  - 6

كيف ا�ستجابت ال�سلطات لعملهم؟  - 7
كيف كانت ردود الفعل لل�سلطات على الأعمال ال�سابقة؟   - 8

كيف ا�ستجابت و�سائل العالم واملجتمع؟   - 9
هل هناك قوانني تعيق عملنا؟  - 10

اخلطوة	الثانية
حتليل	جماالت	القوة 	

ل تزال احلقوق اجل�سدية يف منطقة ال�رضق الأو�سط و�سمال اأفريقيا غري حممية اأو بالأحرى غري موجودة، ونعمل 
جاهدين/ات للمطالبة بتلك احلقوق مبختلف الطرق، على �سبيل املثال حمالت التوعية ، حمالت املنا�رضة، ال�سغط 

واملطالبة..ا ونندفع كثريًا ل�سدة اإمياننا بالن�سال والق�سية التي نعمل من اأجلها، واأحيانًا ل نعي �سدة املخاطر التي �ستواجهنا 
ب�سبب عملنا ونكون بطريقة اأو باأخرى نهدد منظومة فكرية بناها املجتمع لنف�سه خالل عقود اأو حتى قرون.

يف ظل التغريات ال�سيا�سية والأحداث الأمنية التي ت�سهدها منطقة ال�رضق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ل بد اأن نن�سلط ال�سوء 
على زيادة املخاطر وخا�سة اذا كان يتعلق عملنا باجلن�سانية والنوع الجتماعي.فاأحيانا نكون م�ستهدفني/ات كنا�سطني/ات 

ل�سغل الراأي العام بنا وغ�ص النظر عما يح�سل يف البالد.

�سي�ساعدنا هذا الدليل على فهم البيئة التي نعمل فيها وكيف نحلل املخاطر التي تواجهنا وكيف نبني يف النهاية خطة اأمنية 
حلماية اأنف�سنا. 

www.af -  مملت املوؤ�س�سة العربية للحريات وامل�ساواة على درا�سات قانونية ميكن اأن جندها على موقعها اللكرتو ين
mena.org ، هذه الدرا�سات ت�رضح القوانني املتعلقة باحلراك حول موا�سيع اجلن�سانية والنوع الجتماعي وكيف تعمل 

احلكومات على قمع اأو دعم هذا احلراك، وت�ساعدنا هذه الدرا�سات على فهم البيئة التي نعمل فيها كي نخطط لأمننا ب�سكل 
اأف�سل.

يف نهاية العمل على هذا الدليل �سيكون لدينا خطة اأمنية �ساملة اىل حد ما مل�ساريعنا وموؤ�س�ساتنا وجمموعتنا، يجب اأن 
ن�ساركها مع جميع مع من نعمل معهم/ن واأن نلتزم بها جمعيًا فالأمن واحلماية لي�سا فقط عمل فردي بل عمل جماعي.

القوات الدائمة

جمعية/فريق األهداف

قوات غير
معروفة

قوات داعمة
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ملحق رقم 1
اخلطوة	الثالثة

حتليل	�سانعي	القرارات	واأ�سحاب	امل�سالح 	

�سانعي	القرارات	االأوليني: اأنت والأ�سخا�ص الذين تعمل معهم/ن  
حاملي	املهمات: ال�رضطة، الأمن العام، القوانني، الق�ساء، الدولة واجلمعيات العاملية مثل الأمم املتحدة...  

املفاتيح: وكالت الأمم املتحدة، اللجنة الدولية، املوؤ�س�سات الدينية، اجلمعيات، �رضكات خا�سة، الإعالم...  

نعني بتحليل اأ�سحاب امل�سالح اأي حتليل مواقفهم من عملنا، ما مدى قوتهم ونفوذهم، من ي�ساندنا، من هم حلفوؤنا، من هم 
معار�سون، من هم الذين قادرين على دعمنا اأو على اأذيتنا.

ميكن اأن تكون بع�ص اجلمعيات اأو املجموعات تدعمنا يف عملنا ولكن هل هي قادرة على حمايتنا؟ يجب اأن نطرح هذه 
الأ�سئلة على اأنف�سنا. اإن املفاتيح هم الذين قادرين فعليًا على دعمنا، ف�رضاكتنا اأو ت�سبيكينا معهم ي�ساعدنا كثريًا على حماية 

اأنف�سنا واملجموعة التي نعمل معها.
ميكننا ا�سخدام امللحق رقم 1 يف ت�سجيل حتليالتنا.

اخلطوة	الرابعة
و�سع	�سيناريوهات	حمتملة	لعملنا	وحتليلها.	بع�ض	االأ�سئلة	التي	ميكن	اأن	نطرحها: 	

ماذا لو تهجموا علينا م�سلحون؟ ماذا �سنفعل؟  
ماذا او رفعوا ق�سية يف املحكمة �سدنا؟ ماذا �سنفعل؟  

ماذا لو تهجموا علينا بال�رضب يف ال�سارع خالل عملنا؟ ماذا �سنفعل؟  
ماذا لو �رضقوا اأوراقنا من املكتب؟ ماذا �سنفعل؟  

ماذا لو؟ ماذا �سنفعل؟  

صانعي القرارات األوليين

حاملي المهمات

المفاتيح
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3
تقييم مستوى الخطر

ميكننا اأن نفّرق بني م�ستويات اخلطر، فمنها ما تكون مرتفعة جدًا لذلك يتوجب علينا ال�ستجابة الفورية، ومنها ما تكون 
ذات م�ستوى متد ين فيمكننا تاأجيل الرد لبع�ص الوقت.

ان تقييم م�ستوى اخلطر يجب اأن يكون دقيقًا وعمل جماعي، ميكن خالله ا�ستخدام الع�سف الذهني و التحليل الرباعي 
)SWOT(

القدرات

الفرص

التهديداتمواطن الضعف

متثل التهديدات احتمال اأذى 
�سخ�ص/اأ�سخا�ص/جمموعات 

ج�سديًا اأو نف�سيًا اأو �سالمة 
املمتلكات من خالل عمليات 

مدرو�سة وعنيفة يف اأغلب 
الأحيان 

متثل القدرات جميع ما منلك من قوة يف جمالنا 
وعالقاتنا ومعرفتنا بالقوانني والتفاقيات وقدرتنا 

على الدفاع عن اأنف�سنا.

تعني مواطن ال�سعف 
الدرجة التي نكون فيها 

عر�سة عند اأي حادثة هجوم 
ل : اخل�سارة، ال�رضر، 

املعاناة، املوت

ميكن للفر�ص اجليدة اأن تكون من خالل 
تغريات معينة:

التغريات يف التكنولوجيا والأ�سواق على حد 
�سواء نطاق وا�سع و�سيق.

مواطن ال�سعف دائمًا ن�سبية 
وهي متعلقة مبا�رضة بنا.

SWOT
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القدرات: خ�سائ�ص العمل اأو امل�رضوع الذي تعطينا ميزة على الآخرين.
ما مزايا منظمتنا؟ 

ماذا نفعل اأف�سل من اأي �سخ�ص اآخر؟ 
ما هي املوارد الفريدة من نوعها التي ميكننا ا�ستخدامها باأقل تكلفة، اأو ميكننا ال�ستفادة منها حيث ل ميكن لالآخرين؟ 

ماذا يرى النا�ص فينا كقدرات؟ 
.......................................

مواطن الضعف: اخل�سائ�ص التي ت�سع عملنا اأو م�رضوعنا يف خطر اأو �سعف بالن�سبة لالآخرين
ماذا ميكننا اأن نح�سن؟ 

ماذا يجب جتنبه؟ 
ما هي النقاط التي يراها النا�ص �سعيفة لدينا؟ 

ما هي العوامل التي تخ�رضنا؟
....................................................

الفرص: 
ما هي الفر�ص اجليدة التي ميكننا ال�ستفادة منها؟

ما هي الفر�ص املثرية لالهتمام نحن على علم بها؟
ميكن للفر�ص اجليدة اأن تكون من خالل تغريات معينة:

التغريات يف التكنولوجيا والأ�سواق على حد �سواء نطاق وا�سع و�سيق. 
التغيريات يف �سيا�سة احلكومة املتعلقة جمال عملك. 

تغيريات يف الأمناط الجتماعية، ومالمح ال�سكان، تغيري منط احلياة، وهلم جرا. 
الأحداث املحلية.

....................................................
التهديدات :

وما هي العقبات التي تواجهونها؟ 
ماذا يفل مناف�سوننا؟ 

هل التغري يف التكنولوجيا واأمنها يوؤثر علينا �سلبيًا؟
هل لدينا ديون اأو اأن الدارة املالية لدينا �سيئة؟ 

هل لنقاط �سعفنا اأثر �سلبي مبا�رض على اأمننا وميكن اأن ي�سكل تهديدًا؟

كما ميكن تق�سيم مفهوم  املخاطر على النحو التايل:

حتليل ا�سرتاجيات واهتمامات اأ�سحاب امل�سلحة/�سانعي القرارات الرئي�سية )بيئة العمل(  
  تقييم تاأثري املدافعني/الن�سطني على تلك امل�سالح وال�سرتاتيجيات 

تقييم التهديد �سد املدافعني/النا�سطني  
تقييم مواطن ال�سعف والقدرات لدى املدافعني عن حقوق الإن�سان بالن�سبة للتهديدات  

و�سع وفهم �سيغة م�ستوى اخلطر.  

مستوى الخطر=

تهديدات بالقتل في بلدها
ترحيل بعد رفض طلب اللجوء

المثليون في البلد الجديد ليسوا محميون

عالقات جيدة  مع الناشطين المحليين
معرفة جيدة بالقوانين

ال حماية قانونية
صفة غير شرعية في البلد x

ملحق رقم 2

تعر�ست نا�سطة يف حقوق املثليني/ات لتهديدات بالقتل. هربت اىل بلد اآخر حيث املثلييون/ات لي�سوا حمميني/ات قانونيًا 
ولكنها ا�ستمرت بالن�سال. طلبت اللجوء، رف�ص طلبها، متكنت من احل�سول على اقامة عمل موؤقتة ولكن عند انتهاء هذه 

القامة اأ�سبحت مهددة بالرتحيل اىل بلدها.

نرى هنا اأن التهديدات ومواطن ال�سعف اأكرث بكثري من القدرات، لذلك فان م�ستوى اخلطر على هذه النا�سطة عايل جدًا.

مستوى الخطر=

التهديدات

القدرات

مواطن الضعف x
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ملحق رقم 3

اكتب/ي �سيناريو قد يح�سل معك من جراء التهديدات املحتملة و من ثم قي�ص/ي م�ستوى اخلطر عرب ملء اجلدول اأدناه

القدرات

مواطن الضعفالتهديدات x

4
تقييم التهديد

تعريف

هناك	ثالث	اأنواع	من	التهديدات: 	
تهديد مبا�رض/م�ستهدف  .1  

تهديدات من جمرمني/اإرهابيني اأو ال�رضطة  .2  
تهديدات عر�سية  .3  

1.	تهديد	مبا�رش/م�ستهدف

هذا النوع من التهديد يحمل معه دائمًا هدف، غالبًا ما يكون توقيف اأو تغيري عمل املجموعات، اأو تغيري �سلوكياتهم. 
يرتبط هذا النوع عادة بنوعية العمل الذي نقوم به.

مثاًل من: اأفراد من العائلة، املجتمع، ممثلني عن املنطقة، مرجعيات ذات قوة
مثاًل: نعمل يف جمموعة للدفاع عن حقوق املثليني يف منطقة حيث املتطرفني دينيًا

2.	تهديدات	من	جمرمني/اإرهابيني	اأو	ال�رشطة

هذا النوع يح�سل خا�سة اإذا كان العمل يف مناطق خطرة مثال التوعية يف مناطق ريفية، اأماكن التعارف، اأو يف مناطق 
معروفة عادة باأنه يح�سل فيها الكثري من اجلرائم اأو "تتعر�ص لالأخالق العامة"

3.	تهديدات	عر�سية

مثال على ذلك العمل يف مناطق نزاع م�سلح، يف مظاهرات حيث ت�سبح عنيفة اأو يف حالت عدم ال�سلم الأهلي
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كيفية	تقييم	التهديد

خم�ض	خطوات:

الوقائع
الوقائع اأو احلقائق هي كل عمل قمنا به خالل فرتة التهديد، كما ت�سمل جميع التهديدات والتحذيرات واحلوادث الأمنية 

التي ح�سلت خالل هذه الفرتة الزمنية. 

النمطية
منوذج اأو ت�سل�سل منتظم لالأحداث وهنا يكون ردة فعل على الأعمال التي نقوم بها. فكلما نقوم بعمل معني يكون هناك 

ردة فعل.

الهدف أو األهداف
ونعني هنا الأهداف من التهديد، يجب علينا حتليل هدف املهددين لنا. ملاذا؟ هل يريدوننا اأن نوقف العمل الذي نقوم به؟ ما 

هو العمل الذي نقوم به ويوؤثر عليهم؟

الجهة
يجب حتديد جهة التهديد. من يهددنا؟

 لكي نعرف كيف �سنجيب على هذا التهديد يجب علينا حتديد اجلهة املهددة، وذلك عرب ربط الهدف من التهديد والوقائع 
والنمطية  والطريقة التي يهددونا بها. ان عملنا يوؤثر �سلبا على بع�ص اجلهات، يجب الأخذ بعني العتبار هذه احلقيقة.

القابلية
اذا توفرت جميع ال�رضوط اأعاله فالتهديد هو حقيقي وميكن اأن يتحول اىل فعل فعلينا الرد. )�سنتعلم لحقا كيف نرد على 

التهديدات(

حدد الوقائع

حدد النمطية

حدد الهدف أو األهداف

حدد الجهة

 على ما سبق
ً
حدد القالبية استنادا

ملحق رقم 4

بداأت جمعية متخفية للمثليني بعقد جل�سات تثقيف �سحية حتت ا�رضاف احد الأع�ساء. �سملت هذه اجلل�سات طرق انتقال 
فريو�ص نق�ص املناعة الب�رضي واللتهابات املتناقلة جن�سيًا يف العالقات بني الذكور. و�سلت ر�سالة تهديد لأحد املن�سققني 

تقول:“ الف�سق والفجور غري مرغوب بهما هنا“
غريوا املوقع الذي كانوا يعقدون فيه اجلل�سات ولكن هذا مل يفي بالغر�ص، فاأر�سلوا ر�سالة هاتفية ق�سرية  تقول: الرتداد 

اأو احلد“ 
مل ي�ستجب لها ع�سو اجلمعية  وا�ستمر بعقد اجلل�سات، ويف يوم من الأيام تعر�ص ل�رضب مربح و�ستم من املتعدي يف 

ال�سارع واأخربه اأنه لن ينجى يف املرة القادمة.

الوقائع
جمعية متخفية للمثليني

جل�سات تثقيف �سحية/جن�سية للعالقات بني الذكور
ر�سالة تهديد "الف�سق والفجور غري مرغوب بهما هنا"

غريوا املوقع
ر�سالة هاتفية "الرتداد اأو احلد"

مل ي�ستجب لها
هجم اأحدهم عليه يف ال�سارع، �ستمه و�رضبه

اأخربه اأنه جنى منها هذه املرة.

النمطية
جل�سات تثيف �سحية ------ ر�سالة تهديد

غريوا املوقع ------- ر�سالة تهديد هاتفية 
مل ي�ستجب لها وا�ستمر بعقد اجلل�سات ------ هجوم يف ال�سارع

فاذا النمطية موجودة فبعد كل فعل هناك ردة فعل �سلبية من املهددين.

الهدف
ايقاف اجلمعية عن عقد اجلل�سات ال�سحية التي تتحدث عن العالقات اجلن�سية بني الذكور

الجهة
يجب اأن ناأخذ بعني العتبار اجلمل وطريقة الكتابة من الر�سائل كما طريقة العتداء يف حال ح�سوله. يف هذه احلالة نرى 

اأن العبارات امل�ستخدمة هي جمل توحي باأنها ماأخوذة من خطابات دينية ا�سالمية متطرفة.
ن�ستنتج اأن اجلهة هي دينية متطرفة وقد تكون احلكومة يف حال كانت الدولة تتطبق ال�رضيع ال�سالمية.

القابلية
بناءًا على ما �سبق، بوجود وقائع ومنطية ونعرف الهدف من التهديد واجلهة اي�سًا ووجود حالة اعتداء حتى ولو كانت 

ب�سيطة فاإن قابلية حتول التهديد اىل اعتداء قا�ٍص، موجودة.
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5
الحوادث األمنية

ملحق رقم 5

اكتب/ي �سيناريو تهديد قد ح�سل معك وحدد/ي قابليته عرب ا�ستخدام املنهجية اأدناه

تعترب احلوادث الأمنية كل حدث فيه �رضر علينا او على من حولنا، على منازلنا اأو مكاتبنا..الخ اأو ا�سارات معينة ميكن 
اأن ت�سل الينا على �سكل �رضقة من املكتب )اأوراق مهمة، اأو اعتداء على بع�ص الأع�ساء...(

ما	هو	الفرق	بني	احلوادث	االأمنية	والتهديدات؟

اإذا كنت تنتظر احلافلة/البا�ص واقرتب منك اأحد الأ�سخا�ص وهددك ب�سبب عملك هذه حادثة اأمنية وحتمل تهديد، ولكن اإذا 
�سعرت اأن مكتبك مراقب من ال�رضطة اأو �رضق هاتفك،  هذه حوادث اأمنية ولكن لي�ست بال�رضورة تهديدات.

ملاذا	يجب	االإنتباه	اإىل	احلوادث	االأمنية	اذا	مل	حتمل	تهديدًا؟

دعونا نتخيل هذا ال�سيناريو الب�سيط:

نهار الثنني زميل يف العمل راأى رجاًل غريبًا خارج املكتب عند مغادرته اإىل املنزل. ابت�سم له الغريب، �سعر    
الزميل بالإطراء. يف اليوم التايل ن�سي ما ح�سل معه.  

نهار الثالثاء تالحظ زميلة رجاًل غريبا يتجول عند زاوية املبنى ولكنها مل ت�سارك املعلومة مع اأحد.   

نهار الأربعاء زميلة ثالثة عند مغادرتها املكتب يف �ساحة ال�سرتاحة لحظت اأن هنالك �سخ�ص مل ي�ساء اأن يراه    
اأحد، فظنت انه م�سطرب اأو ما �سابه  

نهار اخلمي�ص زميل رابع حني و�سل اىل املنزل لحظ اأنه قد ن�سي حقيبته يف احلافلة اأو يف مقهى. ولكن يوجد     
مفاتيح املكتب يف احلقيبة. مل يريد الت�سال باأحد لأن الوقت كان متاأخرًا.  

نهار اجلمعة يكت�سف اجلميع اأن ملفات هامة و�رضية قد �رضقت من املكتب.  

لن�ساأل	اأنف�سنا،	هل	الزميل	التي	اأ�ساع	املفاتيح	كان	قد	ت�رشف	بنف�ض	ال�سكل	لو	زمالئه	وزميالته	�ساركوه	ما	 	
حدث	معهم/ن؟

بالتاأكيد ل، فلو علم اأن هناك من قد يكون يراقب املكتب لكان ات�سل باأحدهم/ن وقرروا تغيري اأقفال الأبواب خوفًا   
من اقتحام املكتب.

الوقائع

النمطية

الهدف أو األهداف

الجهة

القابلية



2021

دال: دليل أمن الناشطين/ات

كيف	نتجاوب	مع	احلوادث	االأمنية؟

هناك عدة طرق للرد على احلوادث وتنق�سم اىل ثالث خطوات :  

اخلطوة	االأوىل: ال�ستجابة وحتليل احلادثة  
ماذا ح�سل/يح�سل )الرتكيز على احلقائق(   	

اأين ومتى ح�سلت؟   	

من كان متورطًا؟   	

هل كان هناك جرحى اأو �رضر؟   	

اخلطوة	الثانية: قرر/ي متى تريد/ين الرد: ثالث احتمالت  
1. مطلوب رد فعل فوري لالأ�سخا�ص الذين يعانون من اإ�سابات اأو لوقف هذا العدوان.

2. الرد ال�رضيع )يف ال�ساعات القليلة القادمة اأو حتى اأيام( �رضوري ملنع حوادث اأمنية جديدة ممكنة مثل    
تغيري الأبواب اأو الأقفال اأو تركيب كامريات مراقبة...الخ

3. متابعة العمل )يف عدة اأيام اأو اأ�سابيع اأو حتى اأ�سهر(. اإذا كان الو�سع قد هداأ، قد يكون رد الفعل الفوري   
اأو ال�رضيع لي�ص �رضوريا فهنا يجب بناء خطة امنية بناءًا على الثغرات الأمنية املوجودة لدينا.

يجب اأن يتبع الرد الفوري اأوال�رضيع لأي حادث عمل من اأجل ا�ستعادة اأو مراجعة حميط عملك.

اخلطوة	الثالثة: القرار بطريقة الرد وما هي الأهداف  
اأي رد فعل يجب اأن تاأخذ بعني العتبار الأمن واحلماية لالأ�سخا�ص الآخرين اأو املنظمات اأو املوؤ�س�سات التي    

يكون لديك عالقة عمل معها.
ان ردة فعلنا على احلوادث الأمنية قد تكون عنفية اأو غري متزنة وذلك ب�سبب العتداء علينا وال�سغط النف�سي الذي   

نتعر�ص له، لذلك يجب اأن نفكر مليًا بردة فعلنا باأن تكون هادفة ولي�ص فقط ملجر التعبري عن الغ�سب. ..
مثال: هل من املجدي اأن نعقد موؤمترًا �سحفيا اأو نن�رض خرب العتداء علينا؟ ونقول من هي اجلهة؟

حدد/ي	االأهداف	قبل	ال�رشوع	باالأفعال

ملاذا	تكون	اأحيانًا	ردة	فعلنا	اأكرث	من	املطلوب؟
ميكن للبع�ص اأن يكونوا مرتابني من اأي �سيء ب�سبب ال�سغط والإجهاد والإرهاق فيجب علينا عر�ص امل�ساعدة حلل امل�سكل 

لتعّذر الأ�سخا�ص عن ادارة اأمنهم و�سالمتهم.
	

املنع	والوقاية	والرد	على	التعدي
ل يح�سل عادة  التعدي على مدافع/ة من دون حتذيرات )احلوادث الأمنية(. 	

حتليل دقيق للتعديات يظهر يف كثري من الأحيان تتويجا للتهديدات ولل�رضاعات ولالخطاء التي حت�سل وميكن   	
تتبعها وربطها وتدوينها مع مرور الوقت.  

كيف	ن�ستطيع	اأن	نعرف	من	هي	اجلهة	التي	تعتدى	علينا؟

من	اأجل	تنفيذ	اعتداء	�سد	مدافع	يجب	على	املعتدي	اأن	يكون	لديه	ما	يلي:
1. املوارد: املراقبة وجمع املعلومات عن ن�ساطات اأحد املدافعني يتطلب الوقت واملال.  

2. الو�سول: من اأجل تنفيذ اعتداء نحتاج �سهولة الو�سول اإىل املدافع والقدرةعلى اخلروج  
�رضيعًا من م�رضح اجلرمية.  

3.  الإفالت من العقاب:  لن يتم الإعتداء اإذا كان املعتدي يعتقد اأنه �سيعاقب اأو �سيخ�رض ماء الوجه  
وال�سمعة احل�سنة.  

ولذلك،	فمن	املهم	جدا	ك�سف	وحتليل	اأي	عالمات	ت�سري	اإىل	عدوان	حمتمل.	وهذا	ينطوي	على:
1. فهم البيئة ال�سيا�سية اخلا�سة بك  

2. معرفة نقاط ال�سعف يف موؤ�س�ستك  
3. حتديد احتمال وجود تهديدات ب�سدد تنفيذها  

4. حتديد وحتليل احلوادث الأمنية.  

ودائمًا	حدد/ي	احتمال	وقوع	االإعتداء
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لنعلق هذه الورقة يف املكتب اأما اأعني اجلميع ونكتب عليها اأي حادثة اأمنية  ح�سلت معنا او اأي حادثة قد ن�سك اأنها غري 
اعتيادية:

الحادثةالساعةالتاريخ
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6
صورة المجموعة

اإن كيفية النظر يف املجموعة اخلا�سة بنا من قبل اجلهات الفاعلة الأخرى لها تاأثري على اأمننا كمجموعة وكاأفراد. 
اأن نكون على ا�سطالع  بالق�سايا الأمنية يعني اأن نكون على بينة من كيفية تعامل النا�ص الأخرين معنا او مع الآخرين، 

واملنظمات، واملوؤ�س�سات وكيف ينظرون لنا وملجموعتنا والعمل الذي تقوم به

ميكن لأفعالنا يف املجتمعات املحافظة اأن توؤثر �سلبا على اأمننا. النظر الينا كغريبني، كمختلفني عن املعايري الجتماعية 
والأهم من ذلك اأن ينظر اإلينا على اأننا نخرق املعايري الثقافية قد يهدد الأمن ال�سخ�سي والتنظيمي.

العمل على احلقوق اجلن�سية واجل�سدية واجلندرية واجلن�سانية وال�سحة اجلن�سية بالإجمال يهدد البيئة الذكورية والأعراف 
الإجتماعية وبذلك نعر�ص اأنف�سنا للخطر يف بع�ص الأحيان.

نختار اأحيانًا �سعارات )logo ( ملجموعتنا حتمل بع�ص ال�سك لدى البع�ص  مثل ا�ستخدام الوان قو�ص القزح رموز اأنثى/
ذكر      وهذا قد يوؤثر �سلبًا على اأمن و�سالمة املجموعة.

االإنق�سام	يف	التحركات	وال�سيا�سات
هناك العديد من اليدولوجيات وال�سيا�سات يف العمل احلقوقي والتوعوي اأو حتى املناف�سة على التمويل مما قد يوؤثر �سلبًا 

على الديناميكيات بني املجموعات، فتبداأ بع�ص املجموعات بت�سويه �سمعة البع�ص الآخر بغر�ص توقيف عملها. 
الف�ساح عن امل�ساكل بني املجموعات واحلديث علنًا عنها قد يوؤدي اىل اخلوف من التعامل مع بع�سها من قبل جهات 

اأخرى اأو دعمها يف كثري من الأحيان وخا�سة يف حالت الطوارئ.

�سيناريو:

مت القب�ص على عاملني يف جمال التوعية من منظمة غري حكومية تعمل يف �سوارع »م�سبوهة بالدعارة« يف مدينة 
كبرية من قبل ال�رضطة املحلية. ا�ستكت املنظمة ملمثلي املجتمع الدويل والذين بدورهم طلبوا من ال�رضطة التو�سيح.

 اأجابت ال�رضطة بالقول انه مت اإلقاء القب�ص عليهم عندما كانوا يقومون مبمار�سات جن�سية غري ال�رضعية يف مكان عام، 
لي�ص لأنهم كانوا ينفذون امل�رضوع يف جمال حقوق الإن�سان

• هل �ستا�سعدنا اجلهات الدولية؟  
• هل �سنحظى بدعم من املجموعات املحلية؟  

• هل �سنلقى دعم من املجموعات التي تعمل على نف�ص الق�سية؟  

يف معظم الأحيان نلقى الدعم ولكن ال�سوؤال هل �سنلقى نف�ص الدعم اذا كان هناك م�ساكل مع جمموعات اخرى تعمل 
على نف�ص ق�سيتنا؟



2627

دال: دليل أمن الناشطين/ات

7
التخطيط األمني

اجلزء الأكرث اأهمية هو  التخطيط. ولي�ص من املمكن اأن نخطط لمننا بعد ان  يتم اإجراء تقييم للمخاطر الكاملة. ينطوي 
التخطيط الأمني على تطوير ال�سيا�سات الأمنية وتنفيذ �سوابط ملنع املخاطر من اأن ي�سبح حقيقة واقعة.

تطوير	�سيا�سات	االأمن	وعنا�رش	التحكم
تتكون اخلطة الأمنية للمجموعة من �سيا�سات الأمن. تعطي ال�سيا�سات الأمنية مبادئ توجيهية حمددة ملجالت امل�سوؤولية، 

وتتاألف من اخلطط التي توفر اخلطوات التي ينبغي اتخاذها والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ ال�سيا�سات.

ينبغي لل�سيا�سات حتدد ما تعتربه قيما، ويجب اأن حتدد ما هي اخلطوات التي ينبغي اتخاذها حلماية تلك الأ�سول. ميكن اأن 
ت�ساغ ال�سيا�سات بطرق عديدة. مثال: �سيا�سة ملجموعات خمتلفة من الأ�سول، مبا يف ذلك �سيا�سات الربيد الإلكرتو ين، 

و�سيا�سات كلمة ال�رض، �سيا�سات الو�سول اإىل الإنرتنت....

امل�ساكل	امل�سرتكة	مع	ال�سيا�سات	التنظيمية	هي:
و�سع ال�سيا�سات لتبقى حرب على ورق بدل من قرار اأو توجه

عدم ا�ستخدام ال�سيا�سات من قبل املنظمة. وت�ستعمل فقط لعر�سها على املراجعني واملحامني، و التنظيمات الأخرى، اأو 
العمالء، ولكنها ل توؤثر على �سلوكنا.

عند اجاراء  تقييم املخاطر نحدد ما اإذا كان يتم تنفيذ ال�سيا�سات الأمنية. و�سنالحظ وجود نقاط ال�سعف يف ال�سيا�سات 
الأمنية اما ب�سبب هذه ال�سيا�سات ال�سيئة اأوالعامل الب�رضي.

مثال: اذا كان لدينا �سيا�سة تعمية)ت�سفري( جميع البيانات يف املوؤ�س�سة ولكن مل يلتزم فرد بها �سي�سع هذا الهمال   
بال�سيا�سات جميع النا�سطني/العاملني باملوؤ�س�سة بخطر او حتى املوؤ�س�سة بحد ذاتها اأو امل�ستفيدين/ات من خدماتها.

�سياغة	خطة	اأمنية
مكونات اخلطة: تهدف اخلطة الأمنية اإىل احلد من الأخطار التي تواجهنا. فال بد لها بالتايل اأن تتكون ما ل يقل عن ثالثة 

اأهداف، على اأ�سا�ص تقييم املخاطر اخلا�سة بنا:
تخفي�ص م�ستوى التعر�ص للتهديدات التي تواجهنا  

احلد من مواطن ال�سعف اخلا�سة بنا  
تعزيز القدرات اخلا�سة بنا  

ميكن اأن يكون مفيدا اإذا كان لدينا خطة اأمنية ت�سمل ما يلي:
خطط وقائية اأو الربوتوكولت وال�سيا�سات، ل�سمان العمل الروتيني وفقا للمعايري الأمنية، على �سبيل املثال،   

كيفية اإعداد اأن�سطة التوعية يف املناطق التي �سهدت جرائم عدة
خطة الطوارئ للتعامل مع م�ساكل حمددة، على �سبيل املثال اعتقال اأو اختفاء  

امل�سوؤوليات	واملوارد	الالزمة	لتنفيذ	اخلطة
ل�سمان تنفيذ هذه اخلطة، يجب اأن تدمج اإجراءات الأمن يف عملنا اليومي والأن�سطة.

ي�سمل تقييم ال�سياق والنقاط الأمنية ب�سكل روتيني يف جداول الأعمال اخلا�سة بنا  
ت�سجيل وحتليل احلوادث الأمنية  

توزيع امل�سوؤوليات  
تخ�سي�ص املوارد، على �سبيل املثال الوقت والأموال، من اأجل الأمن  

�سياغة	اخلطة،	كيفية	البدء
تبداأ اخلطة الأمنية بتقييم التهديدات من ثم املخاطر لأنف�سنا اأو ملنظمتنا، قد جند اأنه لدينا قائمة طويلة من نقاط ال�سعف، عدة 

اأنواع من التهديدات وعدد من القدرات. واقعيًا نحن غري قادرين على تغطية كل �سيء يف نف�ص الوقت. لذلك من اأين نبداأ؟ 
من ال�سهل جدا:

حتديد التهديدات، و�سع اأولويات لها، �سواء كانت تلك التهديدات فعلية اأو حمتملة، وذلك با�ستخدام واحد من    
هذه املقايي�ص: اأخطر التهديدات تهديد بالقتل وا�سح، على �سبيل املثال، اأو التهديد الأكرث احتمال وخطورة - اإذا    

تعر�ست جمعية مماثلة لنا لهجمات، فهذا تهديد وا�سح بالن�سبة لنا، اأو التهديدات التي تتطابق مع معظم نقاط     
�سعفنا.  

قائمة نقاط ال�سعف لدينا والتي تتوافق مع التهديدات املذكورة. وينبغي معاجلة هذه الثغرات الأمنية الأوىل،     
ولكن يجب اأن نتذكر اأن نقاط ال�سعف ل تتوافق دائمًا مع التهديدات املذكورة.  

ت�سجيل قائمة القدرات  والتي تتوافق مع التهديدات املذكورة.   
نحن الآن يف و�سع ميكننا الت�سدي للتهديدات املحددة، ونقاط ال�سعف والقدرات يف اخلطة الأمنية لدينا، وميكن    

اأن نكون على ثقة تامة باأننا قادرين/ات على خف�ص م�ستويات اخلطر من البداية.  
يجب اأن نعمل على خف�ص نقاط ال�سعف وزيادة القدرات.  

تلخي�ض

ت�سجيل التهديدات  .1
ت�سجيل نقاط ال�سعف  .2

ت�سجيل القدرات  .3
ت�سجيل التهديدات بح�سب الأولوية  .4

ت�سجيل نقاط ال�سعف املتعلقة بالتهديدات  .5
ت�سجيل قائمة القدرات التي تتعلق بالتهديدات  .6

التخطيط لالأمن  .7
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تطبيق	خطة	احلماية

يجب اأن تنفذ اخلطة الأمنية على ما ل يقل عن 3 م�ستويات:

1. امل�ستوى الفردي، كل فرد يجب عله اتباع اخلطة 
2. على امل�ستوى التنظيمي. يجب على املنظمة كاملة اتباع اخلطة

3. على ال�سعيد امل�سرتك بني املنظمات. امل�ساركة والتعاون بني املنظمات ل�سمان المن

ن�سيحة:
ل يجب اأن ننظر اإىل  اخلطة الأمنية على اأنها "مزيد من العمل" بل يجب ان ننظر  اإليها على انها "و�سيلة لعمل اأف�سل".

ملحق رقم 7

بداأت جمعية حلقوق امل.م.م.م. تعمل على ال�سحة اجلن�سية لدى الفئات املهم�سة )الأكرث عر�سة( على  ن�رض التوعية حول 
فريو�ص نق�ص املناعة الب�رضي يف مناطق تعارف املثليني لياًل.  كما اأنها بداأت توزع املواد التثقيفية حول اللتهابات املنقولة 

جن�سيًا وتوزع الواقي جمانًا. فبداأ مثقفوا الأقران ينزلون اىل تلك املناطق لياًل.
هذه املناطق يكرث فيها العمال يف اجلن�ص اأي�سًا كما اأن ال�رضطة تتواجد هناك كثريًا. 

1	-	ما	هي	التهديات	املحتملة؟
- ال�سطدام باأنا�ص عنيفني ل يريدون التكلم معنا  

- توقيف من قبل ال�رضطة  
- تعر�ص الغرباء لنا مبا يف منطقة "م�سبوهة"  

- ت�سوير العالم لنا دون اذننا ون�رض الفيديو على �سا�سات التلفزيون اأو مواقع التوا�سل الجتماعي  

2	-	ما	هي	نقاط	ال�سعف؟
- جمعية حلقوق امل.م.م.م. لي�ص لديها دعم قانو ين  

- الأع�ساء غري مدربني على مواجهة اخلطر  
- عدم معرفة القوانني التي حتمي  

- قلة اخلربة يف التعاطي مع ال�سارع  

3	-	ما	هي	القدرات؟
- متويل خارجي اأو ذاتي والذي بدوره يوؤكد انه يوجد عالقات اما دولية اأو حملية جيدة  

- املعرفة بال�سحة اجلن�سية  

4	-	ت�سجيل	التهديدات	بح�سب	االأولوية
اأ - توقيف من قبل ال�رضطة  

ب - تعر�ص الغرباء لنا  
ت - ال�سطدام باأنا�ص عنيفني  

ث - ت�سوير العالم  

5	-	ت�سجيل	نقاط	ال�سعف	املتعلقة	بالتهديدات
توقيف من قبل ال�رضطة------------------- جمعية حلقوق امل.م.م.م. لي�ص لديها دعم قانو ين،

عدم معرفة القوانني التي حتمي
تعر�ص الغرباء لنا ------------------- الأع�ساء غري مدربني على مواجهة اخلطر

ال�سطدام باأنا�ص عنيفني ------------------- الأع�ساء غري مدربني على مواجهة اخلطر
ت�سوير العالم ------------------- قلة اخلربة يف التعاطي مع ال�سارع
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6	-	ت�سجيل	قائمة	القدرات	التي	تتعلق	بالتهديدات
توقيف من قبل ال�رضطة ------------------- متويل خارجي اأو ذاتي والذي بدوره يوؤكد انه يوجد عالقات اما 

دولية اأو حملية جيدة

7	-	التخطيط	االأمني

الحلموطن الضعف

1 - العمل على ال�رضاكة مع جمعيات تعمل يف احلقل القانو ين
2 - العمل مع وزارة ال�سحة اأو ا�رضاكها بامل�رضوع

3 - العمل مع ال�رضطة واخبارهم بتواجد املتطوعني يف 
ال�سارع دون البوح بجميع تفا�سيل امل�رضوع

جمعية حلقوق امل.م.م.م. لي�ص لديها دعم قانو ين 

توعية املتطوعني والعاملني على حقوقهم القانونية كالت�سال 
مبحام عند التوقيف ...الخ

عدم معرفة القوانني التي حتمي

1 - تدريب املتطوعني والعاملني على مواجه اخلطر 
2 - تدريب املتطوعني والعاملني على كيفية اخلروج من 

اخلطر باأقل �رضر
3 - خلق خط هاتفي للطوارئ 

الأع�ساء غري مدربني على مواجهة اخلطر

1 - درا�سة الأعمال ال�سابقة جلمعيات اأخرى
2 - مرافقة املتوطعني والعاملني اجلدد من قبل عاملني 

قدامى الذين لديهم خربة �سابقة

قلة اخلربة يف التعاطي مع ال�سارع

ملحق رقم 8

اكتب اأي �سيناريو مل�رضوع تريد تنفيذه اأو للجمعية ككل وابداأ/ي بالتخطيط الأمني ا�ستنادًا على ما �سبق.

سيناريو

التهديدات المحتملة

نقاط الضعف

ملحق رقم 7
تابع  
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القدرات

تهديدات بحسب األولوية

تسجيل نقاط الضعف المتعلقة بالتهديدات

تسجيل قائمة القدرات التي تتعلق بالتهديدات

التخطيط األمني

تهديد

تهديد

موطن الضعف

نقطة ضعف

قدرة

الحل
- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

ملحق رقم 8
تابع  

ملحق رقم 8
تابع  
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لقد ذكرنا اآنفًا ان التخطيط الأمني هو عمل جماعي، وعلى اجلميع امل�ساركة به واللتزام به. 

ان النموذج التايل يجعلنا اأكرث ادراكًا مل�ستوى الأمن الذي نحن فيه.

يجب اأن نلون اخلانات يف العجلة بح�سب امل�ستوى الذي نحن فيه فمثال على ذلك اذا كان الوعي عند اجلميع نلون خانة 
الوعي كاملة واذا كنا نادرًا ما نقييم اأمننا فيجب اأن نلون نادرًا حتت التقييم والأغلب ي�ستجيب مللكية القواعد فيجب اأن نلون 

ن�سف اخلانة....الخ

كي تعمل العجلة يجب اأن تكون متوازنة وكاملة وال نحن بحاجة للعودة اليها وملء الفراغ بعد اتخاذ اخلطوات املنا�سبة.

ملحق رقم 9 8
عجلة التخطيط األمني
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ملحق رقم 10
ملحق تقييم المخاطر الشامل

ملحق رقم 10
ملحق تقييم المخاطر الشامل

)تابع(   
الغر�ص من هذا التقييم هو زيادة الوعي وت�سجيع مناق�سة املخاطر ونقاط ال�سعف املحتملة التي نواجهها كمدافعني عن 

حقوق الإن�سان نتيجة لعملنا. هذا امللحق �سوف �سي�ساعد يف تقييم وحتديد الأولويات يف مناطق ال�سعف لتح�سني تلبية 
الحتياجات الأكرث اإحلاحا.

يحتوي هذا النموذج على 6 فئات من املخاطر التي ميكن ان تواجهنا، كما ميكننا ا�سافة فئات اأخرى.
يجب اأن نقّيم التهديدات ب:

اأ = مهم جدًا
ب = مهم بع�ص ال�سيء

ج = غري مهم
حتديد الأولويات ي�سلط ال�سوء على الق�سايا الأكرث احلاحًا ويحدد اأمناط املخاطر عرب مقارنة فئات التهديدات. يف ق�سم 

"العوائق والتعليقات"، يجب اأن نكتب قائمة بكل ما من �ساأنه اأن يكون عائقا اأمام التخفيف من التهديد. 

يف	مكان	العمل
الهدف اأن يكون مكان العمل �سليمًا واآمنًا، واأن يكون هناك فر�ص حمدودة للمت�سللني للو�سول اإىل م�ساحة 

العمل. يجب مل�ساحة/ات اللقاء اأن حتتوي على: اأقفال واأبواب، خمارج �سهلة للطوارىء، وخمارج بديلة يف 
حالت الطوارئ، ونوافذ مع �ستائر و/اأو اأغطية اأخرى للخ�سو�سية/ال�رضية.

اجلوار	و/اأو	املوقع:
الهدف: ينبغي على ال�سارع الذي يقع فيه مكان عملنا اأن يكون اأي�سا اآمنًا. هناك مزايا وعيوب للعمل يف منطقة 

اأعمال جتارية/�سناعية مقابل العمل يف منطقة �سكنية. يجب اأن نحدد كيفية حماذاة املوقع مع مهمتنا واأهدافنا. 

اأ�سئلة	حمتملة	
- هل لدينا اأبواب  تقفل وخمارج  �سهل الو�سول اإليها؟   

- هل  لدينا بوابة اأمن اأو �سور؟    
- من لديه/ا مفاتيح امل�ساحة؟   

- هل  لدينا مداخل/خمارج متعددة؟   
- ما هي الإجراءات اإذا �سخ�ص ما فقد/ت املفاتيح اخلا�سة به/ا؟  

- هل املخارج واملناطق التي هي خارج م�ساحة العمل م�ساءة جيدا؟  
- هل هناك اأقفال للمكاتب الفردية؟  

اأ�سئلة	حمتملة	
- هل املوقع يف منطقة اأعمال جتارية اأو �سناعية؟    

الفوائد: الإدماج مع احل�سود، ووفرة و�سائل النقل اأ�سهل، وبالقرب من حمال جتارية، بالقرب منخدمات الطوارئ مثل 
ال�رضطة اأو الطفاء.

ال�سلبيات: املزيد من النا�ص ي�ساهدوننا و/اأو على علم بنا ، واملراقبة اأ�سهل.                                    
- هل نحن يف منطقة �سكنية؟  

الفوائد: اأقل روؤية، واأكرث هدوءا، اأكرث عر�سة ملالحظة �سلوك اأو اأ�سخا�ص غريبة / غري ماألوفة.
ال�سلبيات: اجلريان الغري الداعمة، الو�سول والتنقل اإليها �سعب، معزولة عن املجموعات التي حتاول الو�سول اليها

 
- هل اجلريان على علم بعملنا؟  

- هل اجلريان داعمة لعملنا؟  
- هل هناك حلفاء اآخرين بالقرب منا؟  

- هل هناك "اأعداء" بالقرب منا؟  
- هل لدينا عالقات اإيجابية مع ال�رضكات املجاورة واجلريان؟  

- هل هناك �رضطة بالقرب منا؟ هم ي�ستجيبون؟  
- هل نحن بالقرب من فئات م�ستهدفة اأمنيًا؟ - ما هي ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�سة  بالزوار؟   

- هل النوافذ و/اأو ال�ستائر مك�سورة؟  

عوائق و تعليقات األهمية )أ، ب أو ج( التهديدات

عوائق و تعليقات األهمية )أ، ب أو ج( التهديدات
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ملحق رقم 10
ملحق تقييم المخاطر الشامل

)تابع(   

ملحق رقم 10
ملحق تقييم المخاطر الشامل

)تابع(   

الكمبيوتر	والتكنولوجيا
الهدف:اأن تكون جميع و�سائل التكنولوجيا التي حتتوي على مواد ح�سا�سة حممية. يجب اأن نكون على حذر 

من عدد الأ�سخا�ص الذين لديهم اإمكانية الو�سول اإىل معلومات ح�سا�سة اأو �رضية، فاإن زاد عدد الأفراد الذين 
يح�سلون على معلومات ح�سا�سة، زاد خطر ت�رضيبها.

الثقة	وحلفاوؤنا	واملوارد
الهدف:كل الأفراد واملجموعات واملنظمات ال�رضيكة فيما بينها تعترب حليفة وجديرة بالثقة، وقد اأن�ساأنا عالقات 

اإيجابية مع تلك املوارد. يجب النظر والتاأكد من �سهولة الو�سول اليها يف حالت الطوارئ، يجب اأي�سًا اأن 
نتاأكد من قوة اأو �سعف احللفاء، واملوارد، وكيف توؤثر علينا التهديدات التي تلحق بهم.

اأ�سئلة	حمتملة	
- هل لدينا جهاز كمبيوتر حممول؟  

- هل هناك كلمة �رض لت�سجيل الدخول اإىل الكمبيوتر؟  
- هل ن�سافر مع الكمبيوتر املحمول؟  

- اأين ن�سع الكمبيوتر )املنازل اأو املكاتب(؟  
- هل لدينا هاتف حممول؟  

- هل نر�سل وثائق و / اأو معلومات ح�سا�سة عرب الربيد الإلكرتو ين؟  
- هل نحمي امللفات بوا�سطة كلمة �رض و/اأو ت�سفري؟  

- هل نغري كلمات ال�رض على و�سائل التكنولوجيا ب�سكل منتظم؟  
- من لديه قدرة للو�سول اإىل املعلومات اخلا�سة بنا؟  

- من لديه كلمات ال�رض ملعلوماتنا؟  

اأ�سئلة	حمتملة	
- ما هي ال�سيا�سات والإجراءات املتبعة يف عملية التوظيف اخلا�ص بنا التي توؤكد  الثقة واللتزام يف العمل؟  

- هل اجلماعات واملنظمات ال�رضيكة موثوق بها؟  
- كيف نتاأكد من معلومات الوكالت ال�رضيكة واملوظفني؟  

- هل للالعبني الرئي�سيني )احللفاء واجلماعات واملنظمات، وغريها( �سالحية بالو�سول اىل املعلومات احل�سا�سة؟  
- هل ي�سمح للموظفني باأخذ الوثائق اإىل املنزل؟  

- كيف نتاأكد اأن املعلومات من �رضيك هي جديرة بالثقة؟ كيف نحدد هذا؟  
- هل لدينا موظف اأمن؟  

- هل هم/ن على علم بعملنا؟  

عوائق و تعليقاتعوائق و تعليقات األهمية )أ، ب أو ج(األهمية )أ، ب أو ج( التهديداتالتهديدات
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ملحق رقم 10
ملحق تقييم المخاطر الشامل

)تابع(   

اأمناط	العنف	/	التحر�ض	و/اأو	التغريات	ال�سيا�سية
الهدف:ينبغي على الأفراد واملجموعات واملنظمات اأن  يكونوا على يقني من احتمالت العنف والتحر�ص، 

اأو تغريات يف مواقف املجتمعية التي ميكن اأن تخلق بيئة معادية. يجب اأن نعيد النظر يف الأ�سخا�ص العر�سة 
للعنف اأو التحر�ص. يجب ان نتذكر اأن نكون معينني. اإذا كان النا�سط/ة هو/هي هدف حمتمل للتهديدات، 

يجب اأن نفكر يف ما هي الأحداث )الفردية واملحلية وال�سيا�سية( التي اأدت اإىل هذه االتهديدات وتفا�سيل 
التهديد اأو العنف. يجب اأن نفكر يف نقاط الو�سول )كيف اأن التغيريات والأحداث قادرة على الو�سول لنا، 

موؤ�س�ستنا، اأو املوظفني/ات، النا�سطني/ات( وكيف ميكن اأن يتحول التهديد اىل خطر.

الروؤية	والوعي
الهدف:يجب اأن تتالءم مرئيتنا  مع الر�سالة والقيم اإذا كنا نريد املزيد من العلنية يجب اأن نكون قادرين/ات 

على املوازنة بني تكلفة وفوائد القيام بذلك. وينبغي اأن تكون ال�سالمة �ساأنَا اأ�سا�سيا. اإذا كنا نريد اأن نعمل حتت 
الأ�سواء يجب اعادة النظر يف كيفية الو�سول اإىل اهدافنا و/اأو الفئات امل�ستهدفة دون اأن ن�سع اأنف�سنا والآخرين 

يف خطر. يجب اأي�سًا النظر يف طريقة الظهور اىل العلن وحتت اية راية وكيفية التعامل والظهور يف و�سائل 
العالم.

اأ�سئلة	حمتملة	
- هل �سبق اأن تعر�ص اأحد  املوظفني/ات لتهديدات/العنف/التحر�ص؟  

- من ا�ستهدفه/ها؟  
- كيف كان التهديد؟  

- كيف و�سل املعتدي لكم/ن / املوظفني/ات؟  
- ما هي املخاوف املتعلقة بال�سالمة ) العاجلة(؟  

- ما هي الآثار املحتملة على املدى الطويل؟  
- ما هي التغيريات ال�سيا�سية التي قد توؤثر على عملنا؟  

- ما هي الإجراءات التي مت اتخاذها قبل وقوع احلادثة؟  
- ما هي التدابري التي اتخذت بعد وقوع العنف؟  

- هل التهديدات/العنف تتزامن مع الأعياد؟  
- هل التهديدات/العنف تتزامن مع الأحداث الجتماعية وال�سيا�سية، مثل النتخابات؟  

اأ�سئلة	حمتملة	
- ما هي نظرة املجتمع واحلكومة يف عملنا؟  

- اإىل اأي مدى مرئية اأو معروفة موؤ�س�ستنا حمليا؟ وعامليًا؟  
- هل لدينا خطط لتغيري مرئيتنا ؟  

- هل يطابق موقع مكتبنا مع مرئيتنا املرغوبة؟  
- هل لدينا ا�سارات خارج املبنى تدل على وجودنا فيه؟  

- هل تقوم برعاية الأحداث/احلمالت/احلفالت؟  
- كيف تقوم بالإعالن عن الأحداث/احلمالت/احلفالت؟  

- هل نوزع املواد الإعالمية؟  
- ما هي �سيا�ستنا يف احلديث اإىل و�سائل الإعالم؟  

- هل يتم ا�ستخدام اأ�سماء حقيقية لإجراء مقابالت اأو اأ�سماء م�ستعارة؟  
- هل �رضكاوؤنا العامليني يقومون مبناق�سة عملنا؟  

عوائق و تعليقات

عوائق و تعليقات

األهمية )أ، ب أو ج(

األهمية )أ، ب أو ج(

التهديدات

التهديدات

ملحق رقم 10
ملحق تقييم المخاطر الشامل

)تابع(   
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دال: دليل أمن الناشطين/ات

ملحق رقم 11
ملحق التحقيق األمني الشامل

عندما تتحدد التهديدات املحتملة من خالل تقييم املخاطر، �ستقوم اخلطة الأمنية بتحديد املراحل لإعداد 
والتخفيف من هذه التهديدات. �ستحدد هذه اخلطة اأي�سًا من وكيف �سيتم التعاون للم�ساعدة يف �سري العملية. 
الهدف من هذه اخلطة هو متكني الأفراد، اجلماعات واجلمعيات، لإ�ستباق الأمور حلماية اأنف�سهم، عملهم 

والأفراد املعنيني بهذا العمل.

التوجيهات:	
من خالل اإ�ستخدام املخاطر التي يتم حتديدها عرب تقييم املخاطر الأ�سا�سية، اإمالأ النموذج اأدناه لكل تهديد 

فردي. اإمالأ خطة العمل "A" ومن ثم "B".  يف خانة النتيجة املرجوة، حدد ما �ستكون نتيجة الإجراءت 
املتخذة للت�سدي لهذا التهديد. قد مت حت�سري جداول اأكرب اأربع تهديدات، اأعد ن�سخ اجلداول لأية اإقرتاح جديد 

لتهديد معني. 

: SMART   تطوير الأهداف والإجراءات اخلطوات با�ستخدام منوذج
-	حمددة: ماذا، ملاذا، وكيف:

ماذا حتاول حتقيقه؟
ملاذا هو �رضوري؟

كيف �سيتم حتقيق ذلك؟

-	قابل	للقيا�ض: حتديد كيف تعرف انك قمت بالعمل:
-	حتديد	املوؤ�رش: و�سع معايري لقيا�ص النجاحممكن اجنازه: 

يجب اأن يكون هدفك يف متناول يديك
اذا كانت اأهدفك م�ستحيلة، �ستكون قد هدرت املوارد والوقت يف �سيء ل ميكن اجنازه

-	واقعية: هذا ل يعني ان هناك �سيئا �سهال، ولكنه ل يعني اأنه م�ستحيل
يجب حتدي املهارات واملعرفة، ولكن ل ينبغي اأن تتجاوز قدراتك.

-	نحدد	املدة	الزمنية: حتديد اإطار زمني 
اإذا مل تقم بتعيني وقت ومدة زمنة لتحقيق الهدف �سوق ي�سيع جمهودك �سدا

المعلومات التنظيمية 

تهديد 
من خالل تقييم المخاطر األساسية، ماذا الذي تعرف عنه بأنه خطر؟ يمكن أن يكون تهديدا عاما أو واحد 

محدد جدا

الموعد النتيجة
النهائي

الشخص 
المسؤول

خطوات العمل المصادر
 )االشخاص، الجمعيات

الخبرات...(

تهديد 

النتيجة المرجوة:
ماذا تريد أن يحدث بعد معالجة هذا التهديد؟ كن دقيقا

خطة العمل 
حدد قائمة الخطوات التي سوف تتخذ لتتمكن من معالجة هذا التهديد

إسم المؤسسة 

األشاخاص الذين يعملون على خطة األمن

تاريخ خطة العمل

ملحق رقم 11
ملحق التحقيق األمني الشامل

)تابع(   
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تهديد 
من خالل تقييم المخاطر األساسية، ماذا الذي تعرف عنه بأنه خطر؟ يمكن أن يكون تهديدا عاما أو واحد 

محدد جدا

تهديد 
من خالل تقييم المخاطر األساسية، ماذا الذي تعرف عنه بأنه خطر؟ يمكن أن يكون تهديدا عاما أو واحد 

محدد جدا

النتيجة الموعد النتيجة
النهائي

الموعد 
النهائي

الشخص 
المسؤول

الشخص 
المسؤول

خطوات العمل المصادرخطوات العمل
 )االشخاص، الجمعيات

الخبرات...(

المصادر
 )االشخاص، الجمعيات

الخبرات...(

تهديد  تهديد 

النتيجة المرجوة:
ماذا تريد أن يحدث بعد معالجة هذا التهديد؟ كن دقيقا

النتيجة المرجوة:
ماذا تريد أن يحدث بعد معالجة هذا التهديد؟ كن دقيقا

خطة العمل 
حدد قائمة الخطوات التي سوف تتخذ لتتمكن من معالجة هذا التهديد

خطة العمل 
حدد قائمة الخطوات التي سوف تتخذ لتتمكن من معالجة هذا التهديد

ملحق رقم 11
ملحق التحقيق األمني الشامل

)تابع(   

ملحق رقم 11
ملحق التحقيق األمني الشامل

)تابع(   
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تهديد 
من خالل تقييم المخاطر األساسية، ماذا الذي تعرف عنه بأنه خطر؟ يمكن أن يكون تهديدا عاما أو واحد 

محدد جدا

الموعد النتيجة
النهائي

الشخص 
المسؤول

خطوات العمل المصادر
 )االشخاص، الجمعيات

الخبرات...(

تهديد 

النتيجة المرجوة:
ماذا تريد أن يحدث بعد معالجة هذا التهديد؟ كن دقيقا

خطة العمل 
حدد قائمة الخطوات التي سوف تتخذ لتتمكن من معالجة هذا التهديد

ملحق رقم 11
ملحق التحقيق األمني الشامل

)تابع(   




