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 شكر وتقدیر 
في منظمة صحة األسرة  المستشارین الفنیین    ة(كبیر  روبین دایتن  من طرفھذا التدریب    أُعد

محتوىو)،  FHI 360الدولیة   تكییفھ  یتضمن  اإلنسان   سینیرجیا مبادرة  U18Tمن    تم    لحقوق 
لتعزیز    ةالرئیسی   الفئات یة للمنظمات العاملة مع  : الحمایة األمنأمان مینامجموعة أدوات  18Tو 
الصلة  برمجةال وشمال  ب   ذات  األوسط  الشرق  في  البشریة  المناعة  نقص  .  فریقیاافیروس 

التدریب االفتراضي مع موظفي  تكرار    وأُجري ات الشریكة في والمنظم   FHI 360ھذا 
الجزائر وكوت دیفوار وآسیا الوسطى ولیبیریا ولبنان وكینیا    السیما في،  العالم  عدد من دول

وتنزانیا. والسنغال  ونیبال  ومالي  خبرات  وقد  ومالوي  خالل  المشاركین  ساعدت    من 
في    ،حول ما ینجح  آراؤھموتعلیقاتھم و   منظماتھمه مع  و ما تعلم  وتقاسمالتدریب    ھمحضور

 تشكیل المحتوى النھائي. 
؛ و  )FHI 360روز ویلشر (و ،  میغان دیكارلو و،  من بین المراجعین كریس أكولووكان  

، وقدمت  عمل ستیفي دانیلز كمحرر و (الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة).    من  مایكل ماركو 
 لوسي ھاربر المساعدة في التصمیم. 

الوثیقة   ھذه  السخ   متوفرةأصبحت  الدعم  الوكالة بفضل  خالل  من  األمریكي  للشعب  ي 
) وخطة الرئیس األمریكي الطارئة لإلغاثة من اإلیدز  USAIDاألمریكیة للتنمیة الدولیة (

)PEPFAR  .(  وال تعكس    ،360  منظمة صحة األسرة الدولیة  المحتویات مسؤولیةوتعتبر
 لوالیات المتحدة.بالضرورة آراء الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة أو بیبفار أو حكومة ا

 
البشریة   المناعة  نقص  فیروس  الروابط عبر سلسلة خدمات  تمویل   ة الرئیسی   للفئاتیتم 

(  ةالمتأثر البشریة  المناعة  نقص  الرئیس  LINKAGESبفیروس  خطة  خالل  من   (
) والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة  PEPFARاألمریكي للطوارئ لإلغاثة من اإلیدز (

)USAID  #) تعاوني  اتفاق  عن  عبارة  المشروع   .(AID-OAA-A-14-00045  (
مع    FHI 360بقیادة   وجامعة    Pactو    IntraHealthInternationalبالشراكة 

 نورث كارولینا في تشابل ھیل. 
الوكالة   ممول من قبل،  )EpiCوالحفاظ على مكافحة األوبئة (  الغایاتمشروع تلبیة  إن  

 والوالیات االمریكیة المتحدة.  )  USAIDاألمریكیة للتنمیة الدولیة (
 

خدمة فیروس    القائمین على تنفیذ. تعزیز أمن  EpiCو    LINKAGES:  االقتباس المقترح
تنظیمیة. دورھام  یادة  قالرئیسیة: تدریب افتراضي ل  مع الفئات  العاملیننقص المناعة البشریة  

 . 2021؛ 360 منظمة صحة األسرة الدولیة  (نورث كاروالینا):
 

 

 

https://synergiaihr.org/
https://synergiaihr.org/
https://synergiaihr.org/
https://www.fhi360.org/resource/aman-mena-toolkit
https://www.fhi360.org/resource/aman-mena-toolkit
https://www.fhi360.org/resource/aman-mena-toolkit
https://www.fhi360.org/resource/aman-mena-toolkit


 قائمة المحتويات  
 i ....................................................................................................................... الحروف األولى والمختصرات 

 1 ......................................................................................................................... نبذة سريعة حول التدريب 

 1 ..................................................................................................................................... اية الجمھور والغ

 1 .............................................................................................................................................. المحتويات 

 1 .............................................................................................................................. أھداف ورشة العمل 

 2 ...................................................................................................... بالوقت واإلعداد المتطلبات المتصلة  

 3 ..........................................................................................................جدول أعمال المشاركین االفتراضي 

 5 .................................................................................................................................... األساس المنطقي 

 6 ............................................................................................................................ استخدام كتیب المیسر

 6 ................................................................................................................................... االتصال باالنترنت 

 8 .......................................................................................................................................اللغة واألسماء 

 8 .................................................................................................................................... عدد المشاركین 

 8 ..................................................................................................... مساءلة المشاركین وإتقان المھارات 

 9 ...................................................................................................................... الوصول إلى موارد إضافیة 

 9 ............................................................................................................................ جعل المحتوى محفزا

 11 ....................................................................................................................................... اإلعداد للتدريب 

 13 .................................................................................................................. تعلیمات مفصلة عن الجلسة

 13 ........................................................................................................................................... الیوم األول 

 13 ..................................................................................................... التحضیر عبر اإلنترنت للیوم األول 

 14 .......................................................................................................... تعلیمات األنشطة للیوم األول 

 17 ............................................................................................................................................. الیوم الثاني 

 17 ....................................................................................................... التحضیر عبر اإلنترنت للیوم الثاني 

 18 ............................................................................................................تعلیمات األنشطة للیوم الثاني 

 22 ................................................................................................................. الجلسة الخاصة -الیوم الثالث

 22 ....................................................................................................... التحضیر عبر اإلنترنت للیوم الثالث

 22 ............................................................................................................ تعلیمات األنشطة للیوم الثالث

 23 ...............................................................................................................................................الیوم الرابع 

 23 ........................................................................................................ التحضیر عبر اإلنترنت للیوم الرابع 

 24 ............................................................................................................. تعلیمات األنشطة للیوم الرابع

 28 ............................................................................................... الملحق أ: تعلیمات إلكمال قائمة التحقق 

 31 ........................................................... الملحق ب: نموذج من جدول أعمال المشاركین بشكل حضوري 

 33 ............................................................................. الملحق ج: جدول أعمال المیسر للتدريب االفتراضي 

 35 ..................................................................................... الملحق د: ورقة الغش الخاصة بالتدريب األمني 

 35 .......................................................................................................................... توصیات أمنیة شاملة 



 38 ............................................................................................................................ التعريفات األساسیة

 39 ..................................................................................................................أسئلة لتقییم خطر التھديد 

 39 .................................................................................... ما الذي يحتاجه المعتدي لینجح في اعتداءه؟ 

 40 ....................................................................................................................... صیغة لحساب المخاطر 

 40 ................................................................................................................................البروتوكول األمني 

 42 ......................................................................................................... الملحق ھـ: سجل الحوادث األمنیة

 44 .............................................................................. إلكتروني بعد الجلسة األولى الملحق و: نموذج بريد 

 45 ............................................................................... الملحق ز: نموذج بريد إلكتروني بعد الجلسة الثانیة 

 46 .............................................................................. الملحق ح: نموذج بريد إلكتروني بعد الجلسة الثالثة 

 47 ............................................................................. ط: نموذج بريد إلكتروني بعد الجلسة الرابعة  الملحق 

 48 .................................................................................................................... الملحق ي: االختبار البعدي 

 50 ......................................................................................... الملحق ك: اإلجابة الرئیسیة لالختبار البعدي 

 51 ............................................................................................................................ التقي�م  ع�  مثال :ل الملحق 

 52 ............................................................................................................................ الملحق م: خطة أمنیة 

 53 ........................................................................................................................... الملحق ن: خطة العمل 

 

 
 



i 

 الحروف األولى والمختصرات 
 

COVID-19 2019: وباء فیروس كورونا لسنة 
CSOمنظمة مجتمع مدني : 
GBV عنف قائم على النوع االجتماعي : 
HIV : فیروس نقص المناعة البشریة 

INGO منظمة دولیة غیر حكومیة : 
IP الشریك المنفذ : 

PEPFAR : لإلغاثة من اإلیدز  الرئیس األمریكي الطارئة خطة 
SOPs إجراءات التشغیل الموحدة : 

STI : جنسیا  ة منقول عدوى 
USAID  الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة : 
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 نبذة سريعة حول التدريب 

 الجمھور والغاية 

حزمة التدریب ھذه لالستخدام من قبل برامج فیروس نقص المناعة البشریة التي  ُخصصت 
ل الذین یمارسون الجنس  الرجال المثلیین وغیرھم من الرجا  -  ةالرئیسی   للفئاتتقدم خدمات  
الرجال  و مع  والعاملون    مستخدمو،  الحقن،  طریق  عن  والفي  المخدرات    عابرین الجنس، 

ة كاالشر  أعضاء القیادة وموظفيى مجموعة أساسیة تشمل  قدیمھا إلجنسیاً. وھي مصممة لت 
 وإضفاء   منظماتھم  ھااألمن التي تواجھ المتصلة ب لمساعدتھم على تحدید المخاطر    المنفذة،

، ووضع  دید الثغرات الحالیة ونقاط القوةستراتیجیات األمنیة لتح ال، وفھرسة ااألولویة علیھا
.  بشكل كامل  لخطط األمنیةاتنفیذ األولویة، وتحدید كیفیة  ذاتخطط أمنیة لمعالجة الثغرات 

ینبغي من  جمع    كما  فيفرق  عدد  معًا  المنفذین  للشركاء  واحد ألن    إطار  أساسیة  تدریب 
 المنظمات.  المشترك بینالتعلم  تتمثل فياستراتیجیة التدریب األساسیة 

إجراء حضورًیا  افتراضيبشكل  التدریب    یمكن  أو  أو  اال  مزیج،  یمكن    كما  ثنین.بین 
،  مجموعة األساسیة من كل شریك منفذ بعد التدریب األولي لل  ،الذین تم تدریبھم   للمشاركین

األمن مع جمیع موظفیھم لدعم التشغیل الكامل  ب   ات المتصلةالتوجیھ  لتقاسم   الشفافاتتكییف  
 للخطط األمنیة. 

 المحتويات 

 التدریب ما یلي:  حزمةتتضمن 
المیسر ھذا مع   .1 أعمالكتیب  ب تدریب  ال  جدول  والمیسر، واالختبار  الخاص  المشاركین 

،  ادات حول التنفیذ الفعال للتدریب ، وإرش، ومفتاح االختبار القبلي/البعديالبعديالقبلي/
 . ، والنشرات لالستخدام في التدریبالنشاط مفصلة عن  وتعلیمات

یسرین إضافة المحتوى  على الم  ینبغي  أین التدریب مع إرشادات واضحة حول    شفافات .2
 .المفصلة، ومالحظات المتحدث أو استبدالھ

 أھداف ورشة العمل 

 سیتم تدریب الفریق األساسي من كل شریك منفذ على:
تحدید الثغرات ونقاط القوة المتصلة بالسالمة واألمن وتقاسم نقاط القوة مع القائمین   •

 تنفیذ على ال
التي یواجھھا البرنامج وتحدید أھم الثغرات    األولویة لمخاطر األمن والسالمة  إیالء •

 .التي یتعین على منظمة المجتمع المدني معالجتھا
ذات   • المخاطر  تتناول  والتي  المدني  المجتمع  بمنظمات  أمنیة خاصة  صیاغة خطط 

 . ھذا الخطر لتدبیراألولویة وكیف سیتم بناء المھارات 
 لتنفیذ الخطة األمنیة  التخطیط •
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 واإلعداد الوقت  ب   المتصلة   متطلبات ال 

على  عة  سا  24، أو قبل  یبقبل بدء التدر  ، على جمیع الشركاء المنفذین المشاركین  ینبغي
  إیجادالستراتیجیاتھم األمنیة الحالیة. یمكن    تحقق ، إكمال قائمة  األقل من بدء الجلسة الثانیة 

توجد تعلیمات حول كیفیة إكمال  و.  النجلیزیةا  و   الفرنسیة  و   العربیةھنا باللغات    التحقققائمة  
 .الملحق أفي  ققالتح قائمة 

أربع فترات مدتھا ساعتان، مع إكمال    أساس، على  تم تصمیم التدریب، عند تقدیمھ افتراضًیا
والثانیة.    المنزلیة  واجباتالالمشاركین   األولى  الجلستین  التدریب    وینبغيبعد  تنفیذ  یتم  أن 
ل الواجبات المنزلیة بین  إكمان  یتسنى للمشاركی ، حتى  أیام غیر متتالیة  على مدى  بشكل مثالي

أحدھما لدیھ الخبرة والتجربة في مجال    -. وینبغي أن یشارك في تیسیره شخصان  الجلسات
بالمشاركین    على درایة  آخرفیروس نقص المناعة البشریة، و   القائمین على تنفیذ خدماتأمن  
 شھادة. على  من أجل الحصولتتبع تقدمھم   یمكنھ

. سیعتمد الوقت الالزم في افتراضيبشكل  التدریب    لتقدیمیوجد أدناه جدول أعمال توضیحي  
ویمكن أن یكون أكثر أو أقل من ساعتین.    التي تقدم العروضالیوم الثالث على عدد المنظمات  

التدریب   الذین یستضیفون  بذلك على مدار یومین.    بشكل حضوريیقوم معظم األشخاص 
مزیًدا من  األمر  . یمنح ھذا  الحضوريجدول األعمال  لللحصول على مثال    الملحق بانظر  

تغطیة ما كان یمكن أن یكون    بما في ذلك،  ات واستیعابھا المھار  الوقت للمشاركین لممارسة
 واجبات منزلیة أثناء التدریب. 

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/aman-mena-arabic.xlsx
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/aman-mena-french.xlsx
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/aman-mena-english.xlsx
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 جدول أعمال المشاركین االفتراضي 
 األھداف  الجلسة   الوقت 

 الیوم األول  
كلمات ترحیبیة،  8:00

تقديم ونبذة 
 مرجعیة

 بعضھم البعض. ل تقديمھمالمشاركین و جمیعب بیرحالت• 
باإلضافة إلى    همشترك لمحتوى التدريب وأھدافتوصل إلى فھم ال• 

 المشاركین في التدريب.  انخراط
• تحديد أمن المنفذ كمجال ھام وجديد لبرمجة فیروس نقص المناعة  

 البشرية. 

المصطلحات  8:45
الرئیسیة  

والتوصیات 
 األساسیة

ومناقشة   لھشاشةطر والتھديد والقدرات وان والخاألم تعريف •
   الفئات الرئیسیة. التوصیات الرئیسیة ألمن المنفذين في برامج

 

تحديد وتقییم  9:15
 التھديد 

 .مدى خطورتھاتحديد التھديدات و •

 تقییم الیوم • اختتام الیوم األول  9:55

 الیوم الثاني
ملخص الیوم األول   8:00

 1والوجب المنزلي 

 . 1   #الواجب المنزلي إجابات تقاسم  •
 تذكر الموضوعات التي تم تناولھا في الیوم األول.   •

الحد من قدرة   8:25
  المعتدي على 

 األذى  إلحاق

، للحد من قدرة المعتدي طرف من ، ومن القیام بهوصف ما يمكن  •
 على إحداث الضرر. 

الكامنة في المنصات الرقمیة. تحديد   أوجه الھشاشةوصف   • األمن الرقمي  9:00
 استراتیجیات الحد من المخاطر داخل كل منھا. 

مراجعة قدراتنا   9:40
وخطتنا لمشاركة  

 المھارات 

 الجماعیة لتقییمات األمن.  الردودمراجعة  •
 ف كل شريك منفذ بمھارة لعرضھا في الجلسة التالیة.یكلت •

 الیوم الثاني ل تقییم اكمإ • اختتام الیوم الثاني  9:55

المجموعات ، عروض جلسة خاصة -الیوم الثالث    

طالما  
دعت  
 الحاجة

 . بھا تك منظم تم تكلیفمن  لألإستراتیجیة   تقاسم • عروض المجموعة 
التنفیذ عملیة طرح أسئلة حول جمیع االستراتیجیات المقدمة لفھم   •

 ومزايا وعیوب اإلستراتیجیة. 

 الیوم الرابع
الثاني  ملخص الیوم  8:00

وتأمالت الدورة 
 الخاصة 

 الخاصة التفكیر في االستراتیجیات المقدمة خالل الدورة  •
 تذكر الموضوعات التي تم تناولھا في الیوم الثاني  •

استخدام ما   8:10
تعلمته: دراسات  

  تحديات لالحالة ل
 األمن ب المرتبطة 

إذا واجھت مجموعة   منظمتك حول ما يمكن أن تفعله   عصف ذھني •
 متنوعة من التحديات األمنیة.

ما إذا كانت "الحلول الممكنة" بعد كل سیناريو مناسبة في   مناقشة  •
 السیاق المحلي. 

 صیغة تحديد احتمالیة وقوع ضرر معین. معرفة  على ودالتع • طر صیغة تقییم الخ 8:45

  إلعدادالتعرف على عناصر خطة األمن وممارسة استخدام النموذج  • التخطیط األمني  9:05
 الخاصة.  مخططك
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خطة أمنیة لكل منھا من خالل    وضعو مد أھم ثالثة مخاطر لديكيحدت •
 والقدرات الحالیة والقدرات المطلوبة.  أوجه الھشاشةالنظر في 

منخفضة   ن أوبدو مناقشة الفرص من أجل: اتخاذ إجراءات فورية • الخطوات التالیة  9:35
بین منظمات المجتمع المدني،   المشترك  التكلفة، والتعلم المستمر

وربط األنشطة األمنیة بالوقاية المستمرة من العنف واالستجابة له،  
 والسعي للحصول على الدعم الدولي. 

لخطط   التملك تعزيزتحديد خطوات العمل لوضع اللمسات األخیرة و •
  لمدني.األمن في كل من منظمات المجتمع ا

 ختامیة. تأمالت   تقديم؛ وتبادل األفكار حول ورشة العمل وتقییمھا • تأمالت واختتام 9:50

 
 . الملحق جعلى جدول أعمال المیسرین للتدریب االفتراضي في  الحصولیمكن 
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 األساس المنطقي 
لبرامج فیروس نقص  ل   المنفذةالمنظمات  تُمثل   البشریة    ةالرئیسی   الفئاتأفراد  فائدة  المناعة 
لمجتمعات المھمشة،  الصحیة ل  الحاجاتلمجموعة من االنتھاكات بسبب جھودھا لتلبیة    اأھدافً 

التي تتراوح    -  االعتداءاتغالًبا ما تكون ھذه  و مة.  ، المجتمعات المجرَ وفي بعض الحاالت
، واالعتداء من قبل عائالتھم ومجتمعاتھم   إلقصاءن اإلساءة اللفظیة من عامة الناس، وا بی ما  

وسائل   قبل  من  سمعتھم  على  االعتداء  إلى  الحراس  أو  القانون  إنفاذ  سلطات  من  الجسدي 
ینتمون    أفرادأنفسھم    العاملونأكثر حدة عندما یكون    -اإلعالم المحلیة أو المؤسسات الدینیة  

ل.  ةالرئیسی   الفئات  إلى آثار سلبیة وغالًبا ما تكون شدیدة على    االعتداءاتمثل ھذه  ویكون 
األفراد والمنظمات وبرامج فیروس نقص المناعة البشریة. وتشمل الصدمات قصیرة وطویلة  

والالعاملینبین    المدى والمنظمة   مس،  األفراد  حركة  بسمعة  وتقیید  حیاتھم    العاملین،  في 
،  وإلغاء تسجیل المنظمات ،  ) البیانات  قدانف  الممتلكات (بما في ذلكفقدان  ، و الشخصیة والمھنیة 

فیروس   خدمات  تقدیم  على  القدرة  فعالوعدم  بشكل  البشریة  المناعة  بعض    ،نقص  وفي 
 خسائر في األرواح. ، حتى  الحاالت

أمن   تعزیز  التنفیذیُعد  لبرن ت م   القائمین على  أخالقًیا وعملًیا  المناعة  امج  طلًبا  نقص  فیروس 
  بیبفار   في إرشادات خطة التشغیل القطریة / اإلقلیمیة  ذلكنعكس  ، وییتسم بالفعالیة  البشریة

وتتبع التقدم    رصدحیث یقر قسم محدد حول السالمة واألمن بالحاجة إلى "   ،2021  لسنة
لتقدیم    الفضلى  السالمة واألمن ... "و" ... تحدید االستراتیجیاتب المحرز في القضایا المتعلقة  

  تھاومعالج"  11حاالت العنف والتحرش ضد األفراد والمنظمات المجتمعیة  للوقایة منالدعم  
 الرئیسیة.   الفئاتبرامج كجزء من  

التدریبات  19-كوفید   ظلفي   ب ، أصبحت  أكثر أھمیة من أي وقت  الخاصة  للمنفذین  األمن 
المنظمات    - مضى نفس  فیھا  تقوم  التي  الحاالت  في  نقص  ل  المنفذةال سیما  فیروس  برامج 
لخطر    اأو التخفیف من حدتھ، مما یعرضھ  19-كوفید ة البشریة بتنفیذ جھود الوقایة من  المناع

ذات    مخاطرالللتخفیف من    بشكل افتراضي  متوفرةیجب أن تكون  التي  و   –  تھدیدات جدیدة
 . 19-الصلة بكوفید

 

 
 419ص.  2021خطة بيبفار الوطن�ة والقط��ة التنف�ذ�ة لعام   1

PEPFAR. PEPFAR 2021 Country and Regional Operational Plan (COP/ROP) Guidance for all PEPFAR Countries. Washington (DC): PEPFAR; 2021. p. 419. 
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 استخدام كتیب المیسر 
لمساعدتك نصائح  ھذا  المیسر  كتیب  بطریقة    میقدم  التدریب  إجراء  انخراط في    تضمن 

الذین  المشاركین سیما  ال  افتراضي  یجتمعون،  حول  بشكل  إضافیة  معلومات  یوفر  كما   .
التدریب   تنظیم  الكتیب كامالً قبل  التدریب. یرجى قراءة  تناولھا في  التي یتم  الموضوعات 

البویر  لمتحدث في عرض  مالحظات ا  باإلضافة إلى،  لجلسةل   المفصلة  تعلیماتالوتنفیذه. توفر  
 إرشادات التنفیذ. بوینت، 

 االتصال باالنترنت 

 ، من وجود خطة لما یلي: عند إجراء ھذا التدریب افتراضًیا ،یرجى التأكد
  التدریب؟ ھذا  إلجراء  التي ستستخدمھا  (المنصات)  المنصة  ھي  استخدمنا    ما  لقد 

Microsoft Teams    وMentimeter    /واالستطالعات التقدیمي  للعرض 
عبر    موجز  عبارة عن منصة استطالع / اختبار   Mentimeter.  اآلنیةاالختبارات  

  ردودھم   یقومون بإدخالاإلنترنت یمكنك من خاللھا طرح أسئلة على المشاركین الذین  
ذكي.   ھاتف  أو  كمبیوتر  جھاز  للمیسر  وفي  مرئیة  ذلك  بعد  إجاباتھم   -تكون 

یسر لجمع  یخلق فرصة للم   ممافور تلقیھا.    -ا شارك المیسر شاشتھم  وللمشاركین إذ
بشكل  ، وتوضیح أي شيء غیر مفھوم  المعلومات من المشاركین، والتحقق من فھمھم 

الشكل    جید  من    1(انظر    غوغل   نماذجاستخدمنا  كما  ).  Mentimeterللصور 
المنصة  ووالیومیة.    البعدیة  لالختبارات كانت  تختارمھما  التي    ون (المنصات) 

التأكد استخدامھا،   یمكن  ینبغي  المشاركین  جمیع  أن  واستخدام  من  إلیھا  الوصول  ھم 
مثل  امیزاتھ الصوت"  خانة  ،  كتم  "إلغاء  و  الكلمةالدردشة  الضرورةألخذ  عند   . ،

استخدام   على  مشارك  كل  قدرة  الختبار  األولى  الجلسة  قبل  إضافًیا  وقتًا  خصص 
 نب اإلحباط وانخفاض المشاركة الحقًا. المنصات بنجاح لتج
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 التدریب    خاللالتي ال مفر منھا    انقطاع االتصال باالنترنتقضایا    ةعالجم متیكیف س

 قادر  غیرشخص  ما سیكون ھناك  ، دائًما  عند تقدیم الدورات التدریبیة  االفتراضي؟
لذلك ینبغي التخطیط  االتصال.    مشاكلعلى حضور جزء على األقل من الجلسة بسبب  

بدیل التدریبتسجیل  ك ،  لحل  للمشاركین.    جلسات  الوإتاحتھا  ینبغي  من  تأككما  د 
  ینبغي سؤال،  رغبة للقیام بذلك  ما كانت ھناكإذا  و   .الحصول على إذن قبل التسجیل

قبل البدء في التسجیل. إذا كانت ھناك  الت  انشغا  لمشاركین عما إذا كانت لدیھم أيا
، فیمكن إما تجنب التسجیل أو تقدیم المشورة ألولئك الذین ال  انشغاالت في ھذا الصدد

اھمة بطرق أخرى. على سبیل  أو الدردشة للمس  حدیثھم  أن یتم تسجیلیرغبون في  
 ب.، قد یرغبون في إرسال أفكارھم عبر البرید اإللكتروني بعد التدریالمثال

األخذ ینبغي  ا  كما  تعدیل  ال في  یمكن  المشاركینعتبار كیف  الذین   متطلبات  ألولئك 
. على سبیل  باالنترنت  االتصالب   تتعلق  مشاكلیحاولون المشاركة ولكنھم یواجھون  

الذین فاتتھم جلسة مباشرة إرسال أسئلتھم ومالحظاتھم إلى    لألشخاص ، یمكن  لالمثا
   .د اإللكتروني بعد مشاھدة التسجیلالمیسر عبر البری 

 
كنت  في    مإذا  التدریب  إجراء  حول  الموارد  من  مزید  إلى  ا  وضعبحاجة    تصال المنخفض 

 ، یرجى االطالع أدناه.باالنترنت
   ندوة عبر اإلنترنت حول التكیف مع    مجموعة تنسیق وإدارة المخیماتاستضافت

وقت   مقاربات في  اإلنساني  المجال  في  للعاملین  والتدریب  والتوجیھ  القدرات  بناء 
،  تخصصین في تنسیق وإدارة المخیمات على الرغم من أنھا موجھة إلى الم   .19-كوفید 

مفیدة من المتحدثین الضیوف والمشاركین حول تعزیز القدرة   مالحظاتإال أن ھناك  
  متوفر تسجیل یوتیوب  والوصول محدوًدا.    باالنترنت  لتشغیلیة عندما یكون االتصالا

 .ھنا
   بما في ذلك األنظمة  حسب الفئة  حلول التعلم عن بعدلبتجمیع قائمة    الیونسكوقامت ،

 ذات الوظائف القویة خارج الخط. 

https://cccmcluster.org/events/training-remotely-sharing-tips-and-best-practices-capacity-building-remote-management
https://cccmcluster.org/events/training-remotely-sharing-tips-and-best-practices-capacity-building-remote-management
https://itad.us18.list-manage.com/track/click?u=ee32e8806cd84676b68726ef3&id=6d4dcaca0c&e=4b1c4fa061
https://itad.us18.list-manage.com/track/click?u=ee32e8806cd84676b68726ef3&id=6d4dcaca0c&e=4b1c4fa061
https://itad.us18.list-manage.com/track/click?u=ee32e8806cd84676b68726ef3&id=6d4dcaca0c&e=4b1c4fa061
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   وضعتTalentLMS،  حول تعدیل    دلیًال للمیسرین،  خارج قطاعي التنمیة والصحة
.  باالنترنت  فرص التعلم اإللكتروني للمستخدمین الذین یعانون من ضعف االتصال 

في التعلم    نصائح حول استخدام الوصول دون اتصال باإلنترنت  EdTech  كما یقدم
 عن بُعد. 

 

 اللغة واألسماء 

  الشفافات یمكن تحریر جمیع    غیر أنھحالًیا باللغة اإلنجلیزیة.    متوفرةھذه المادة التدریبیة  
، یرجى  مع سیاق محلي   المالئمةعند الترجمة أو  و .  عند االقتضاءوترجمتھا إلى لغات أخرى  

أیًضا تغییر األسماء المستخدمة في السیناریوھات لتكون أكثر صلة محلًیا. یمكن أن یؤدي  
سماء المستخدمة  األعلى    متعودینذلك إلى تجنب االلتباس بالنسبة للمشاركین الذین لیسوا  

في   تفادي  ینبغيو .  الشفافاتحالًیا  في    محاولة  التدریب  في  المشاركین  أسماء  استخدام 
 السیناریوھات. 

إثارة  ، یمكنك بصفتك المیسر (المیسرین) إضافة معلومات عنك لجعلھا أكثر  ذلك  عالوة على
، و  "نترنتعلى اال  "ابحث عن نفسك  ،  61  الشفافات. على سبیل المثال، تتضمن  لالھتمام

استبدالھا بنفس    عتبارالفي ا  ینبغي األخذ ، معلومات حول مؤلف التدریب.  ، "النشاط س" 66
 ك. لومات مع
 

 عدد المشاركین 

ال یفھمینبغي  المشاركین  البدایةتأكد من أن  مشاركتھم    السیما،  ون ما ھو متوقع منھم منذ 
؛  تدریب، حتى لو تم تقدیمھ افتراضًیامشارًكا لكل    25ال یزید عن  دعوة ما  قم ب المستمرة.  
، فقد  مشارك في مرحلة ما أثناء التدریب، وكما ذكرنایسمح للمیسر بإشراك كل  األمر الذي  

تم تصمیم ھذا التدریب لتقدیمھ لمجموعات أساسیة من شركاء منفذین مختلفین. لقد وجدنا  
ثمانیة  ما ال یفوق    حضورو  شریك منفذأنھ من الجید أن یكون لدیك ثالثة أشخاص من كل  

 أثناء التدریب.  شركاء منفذین
 

 مساءلة المشاركین وإتقان المھارات 

التوقعات الموصى بھا أدناه. إذا لم  توجد  التوقعات مع جمیع المشاركین قبل التدریب.    تقاسم
 ، فلن یحصل على شھادة.ن االلتزام بتلبیة ھذه المتطلباتیتمكن أحد المشاركین م 

 جمیع الحاضرین بكل من التوقعات أدناه. نوصي بأن یفي  
  ھنا باللغات   القائمة  دإیجااألمن مسبقًا. یمكن  ب   الخاصةقائمة التحقق    وا، أكملكمجموعة

وإرسالھا إلى المیسرین    التحققإكمال قائمة    ینبغي.  اإلنجلیزیةو   والفرنسیة  العربیة
 ساعة على األقل من الجلسة الثانیة من التدریب.  24قبل 

https://itad.us18.list-manage.com/track/click?u=ee32e8806cd84676b68726ef3&id=8619837c12&e=4b1c4fa061
https://itad.us18.list-manage.com/track/click?u=ee32e8806cd84676b68726ef3&id=33ddfed528&e=4b1c4fa061
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/aman-mena-arabic.xlsx
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/aman-mena-french.xlsx
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/aman-mena-english.xlsx
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 بشكل كامل.  كل جلسة ،المشاركة في جمیع الجلسات 
 ًیا (جوھرًیا) مرتین على األقل في كل جلسةو المساھمة شف. 
 المساھمة عبر الدردشة خمس مرات على األقل خالل كل جلسة 
 الثانیة و   األولىلجلستین الواجبات المنزلیة بعد ا إتمام 

 التفكیر في التوصیات الخاصة باألمن للشركاء المنفذون.  -
كمجموعة، إعداد عرض مع األخرین من منظمتك حول استراتیجیة األمن التي   -

 كلفتم بھا 
  البعدي ٪ في االختبار 85تسجیل نسبة 

 الوصول إلى موارد إضافیة 

:  مینا أمانمجموعة أدوات    من  ،2020لعام  م ھنا على مورد األمن  یعتمد المحتوى المقد
لتعزیز برمجة فیروس نقص المناعة    ة الرئیسی   الفئاتالحمایة األمنیة للمنظمات التي تعمل مع  

إفریقیا وشمال  األوسط  الشرق  في  المو .  البشریة  المورد  ھذا  قراءة  یسرین  ستساعد 
بثقة أكبر عند    التحليوالمشاركین على تعمیق فھمھم للموضوع وستساعد المیسرین على  

 افی تكی  "أمان مینا"مجموعة أدوات  وتعتبر  تقدیم ھذا الموضوع إذا كان جدیًدا بالنسبة لھم.  
مجموعة  :  2018لسنة    Frontline AIDSو    LINKAGESلمورد    اإقلیمی   اوتحدیث 

 الفئات   لصالح ومعأدوات السالمة واألمن: تعزیز تنفیذ برامج فیروس نقص المناعة البشریة  
 . ةالرئیسی 

، ولكن یمكن  ةرئیسی ال  للفئاتزًءا من أي برنامج فعال  ج  القائمین على التنفیذعد تعزیز أمن  یُ 
التي ،  في إطار الرصد المجتمعي ،  المبذولة  دوًرا مھًما بشكل خاص في الجھود  أن یلعب

  إدراج  یرميوالشاملة للعمالء.    الحاجاتعلى تلبیة    العامةتسعى إلى تحسین قدرة البرنامج  
المنفذ في    انشغاالتو   آراءمعالجة    ، إلىالمجتمع  ي یقودهذال  الرصداألنشطة لتعزیز أمن 

تساعد معالجة كالھما في وقت واحد على ضمان  وآراء العمالء.    إضافة إلىالمنفذین للبرامج  
لت المعتمدة  التغییرات  الخدماتأن  إلى  الوصول  إمكانیة  الحسین  مثال ساعات ، على سبیل 

یحول دون أن  الذي  و ،  مصحوبة بتدابیر، مثل بدل نقل مقدم الخدمةتكون  ،  رةالعمل المتأخ 
البرنامج    تؤدي للخطر    إلىتعدیالت  المنفذین  مقصود.تعریض  غیر  من  و   بشكل  لمزید 

حزمة   حول  یقودهذال  الرصدالمعلومات  الكاملة    ي  زیارة:EpiCالمجتمع  یرجى   ، 
.resources-monitoring-led-https://www.fhi360.org/resource/community 
 

 جعل المحتوى محفزا 

خاص  بشكل  الصعب  من  یكون  االفتراضیة   خالل   ،قد  تفاعل  التدریبات  على  الحفاظ   ،
غیر  ات االفتراضیة.  المشاركة في المساح   لتشجیعتم تصمیم ھذا التدریب  لقد  المشاركین.  

الذي یتمثل دورھم في  و ،  میسرین بال  منوًطاون أمًرا المشاركین سیك   انخراطالحفاظ على  أن  
المھارات  یتعلم  الجمیع  للتأكد من أن  الدردشة  باستمرار وإشراكھم عبر  المشاركین  دعوة 

 المقدمة.

https://www.fhi360.org/resource/aman-mena-toolkit
https://www.fhi360.org/resource/aman-mena-toolkit
https://www.fhi360.org/resource/aman-mena-toolkit
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-linkages-safety-security-toolkit.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-linkages-safety-security-toolkit.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-linkages-safety-security-toolkit.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-linkages-safety-security-toolkit.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-linkages-safety-security-toolkit.pdf
https://www.fhi360.org/resource/community-led-monitoring-resources
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ینبغي  ،  19- التقییدات المرتبطة بكوفید  على  وبناءً ،  افتراضي   مقدما بشكل  عرض ما كان الإذا  
  یضم  تدریب  إطار  في  (على سبیل المثال،  المصغرةت  بعض المجموعا  إنشاءفي    التفكیر

في خمسة مواقع مختلفة في مجموعات من ثالثة).    یتواجد األشخاص، یمكن أن  شخًصا  15
جعل   كیفیة  حول  األفكار  من  مزید  على  یحتوي  جدول  أدناه  من    األشكالیوجد  المختلفة 

 واالفتراضي.  الحضوريفي التدریب سواء  تحفیًزااألنشطة أكثر  
 بشكل افتراضي  بشكل حضوري  النشاط 

السؤال الذي  
يحتاج إلى رد  

المجموعات  
 بأكملھا

. اكتب في الدردشة  Mentimeter بالنقاط  التصويت ، بطاقات المالحظات
 ) (إجابة قصیرة فقط

االختبار  
 القبلي/البعدي

عبر اإلنترنت باستخدام نماذج   على الورق أو عبر االنترنت 
 غوغل 

 التقییم الیومي 

لإلشارة إلى النشاط    طاالنقبالتصويت 
ألمور  ل القیام بعصف ذھني؛ المفضل

التي سارت بشكل جید وما يمكن  
  للرد؛ المالحظات الالصقة تحسینه
لما تم بشكل جید وما    االسم مجھول

 يمكن تحسینه 

 نماذج غوغل أو مینتمیتر

طة أنش
المجموعات  

 المصغرة 

قّسم إلى مجموعات وامنح كل  
 مجموعة مساحة ووقًتا لصیاغة رد 

عمل جماعي صغیر خارج  ب التكلیف
كل  الجلسات وتعیین شخص في 

؛  المجموعة  لقاءمجموعة لضمان 
اطلب من المشاركین االتصال  
ببعضھم البعض على الھواتف 

راء محادثات قصیرة المحمولة إلج
؛ استخدم میزات التدريبأثناء 

أو  Zoomالغرفة الفرعیة في 
Teams . 

اجعل العرض  
 تحفیزا أكثر 

ب كان  الالزم  إذا  الوقت  تمديد  إمكانك 
في  للعرض ففكر    شفافات   إعداد ، 

بالنصوص أنشطة    ملیئة  في 
  تقوم حیث    المصغرة  ات مجموعال

المحتوى  تعلب  المصغرةالمجموعات   م 
البعض المثالبعضھا  سبیل  على   .  ،

حول كیف    15  الشفافةكن مراجعة  يم
برامج على  األمنیة  التحديات   تؤثر 

الرئیسیة  حیث   الفئات  نشاطًا  لتصبح 
حول   األفكار  بتبادل  المشاركون  يقوم 
التأثیر المحتمل في إطار كل مجال من  

 .المجاالت السبعة المعروضة 

استخدام  المشاركین  من  اطلب 
الدردشة للتحدث مع بعضھم  خانة  

وطرح البع تقديمه  يتم  ما  حول  ض 
على    ينبغيلمقدم.  على اأسئلة  

تلخیص   العرض  المالحظات  مقدم 
الدردشة والرد المعروضة في خانة 

 . المتقاسمةعلى األسئلة 

 

https://www.nngroup.com/articles/dot-voting/
https://www.nngroup.com/articles/dot-voting/
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 اإلعداد للتدريب 
ما لم یُذكر   حضوريالخطوات أدناه مفیدة إلعداد تدریب افتراضي أو تدریب  تعتبر 

 خالف ذلك. 
أن   ةالحظم مت ی الكامل. سب ھذا الكتیب  قراءة  و   الشفافات  ینبغي استعراض.  الخطوة األولى

من   في    ینبغي.  أخضر  انص  تتضمن  الشفافاتالعدید  األخضر  النص  أو    الشفافاتإزالة 
 استبدالھ قبل تقدیم التدریب.

،  حضورًیا لمشاركین أو لجعل التدریب  إذا كنت تخطط لمراجعة األنشطة لزیادة التفاعل بین ا
 .والشفافاتھذه التغییرات بعد إجراء مراجعة كاملة لھذا الكتیب  ب  ینبغي القیام

كان  الزمة(  الثانیة الخطوة   إذا  اافتراضیالتدریب    إذا  واختیاریة    ینبغي :  )كان حضوریًا، 
باستخدام   تفاعلیة  رأي  استطالعات  من    Mentimeter.comإعداد  أخرى  منصة  (أو 

باستخدام  الو   البعدي  /القبليختبار  ال اختیارك) وا (أو منصة أخرى من    غوغلنماذج  تقییم 
لقد تمت اإلشارة إلى اختیارك). الجلسات التي تتطلب استخدام ھذه المنصات مبینة أدناه. و 

عرض  ذلك   في  خالل    الشفافاتأیًضا  الممیزمن  إجراء    النص  قبل  استبدالھ  یجب  الذي 
 التدریب. 
بینما الثالثةالخطوة   للتدریب.  التشاركیة  بالمكونات  الخاصة  التعلیمات  جمیع  مراجعة   .

، فإن األنشطة الممیزة بالنجوم تفاعلیة  نًصا لتوجیھ ما یقولھ المیسر الشفافاتتتضمن معظم 
 وتتطلب الفھم و/ أو التخطیط المسبق من قبل المیسرین. 

  ینبغيشاء أداة تعقب للمشاركة االفتراضیة.  ). إن اافتراضًی   التدریب  (إذا كان  .الرابعةالخطوة  
 أن تتضمن ما یلي: 

المنظمة 
 المشاركة 

اسم  
 المشارك 

مات  اسھإ
1الجلسة   

مات  اسھإ
2الجلسة   

مات  اسھإ
  3الجلسة

 

مات  اسھإ
4 الجلسة  

 

إكمال  
الواجب 
المنزلي 

1 

 

درجة 
االختبار 
 البعدي

# 
 الدردشة 

# 
 شفويا 

# 
 الدردشة 

# 
 شفويا 

قدم 
 عرضا 

طرح  
أسئلة  
 أخرى 

 

# 
 الدردشة 

 

# 
 شفويا 

  

            

            

 
من   األداة  ھذه  من  ستمكنك  األدنى  الحد  استوفى  من  وتحدید  شخص  كل  مشاركة  توثیق 

لمعرفة   مساءلة المشاركین وإتقان المھاراتالمتطلبات لالستمرار وتدریب اآلخرین. انظر  
 المزید. 

،  تواریخ التدریب، والتوقعات وأھداف التعلم  تتقاسم. إرسال الدعوات التي  الخامسةالخطوة  
كیفیة األعمالوجدول   حول  ومعلومات  التدریب  ،  المشاركین   ، إجراء  سبیل    لجمیع  (على 

المشاركون  إذا لم یستخدم  و إذا كان سیتم بھذه الطریقة).    زووم، قد یتضمن رابًطا إلى  المثال
 ینبغي استخدامال  واستخدامھا.    للتمرن علىمسبقًا    د وقتی حدینبغي ت، فھذه المنصات من قبل 

https://www.mentimeter.com/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.google.com/forms/about/
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للتدریب   المخصص  مواطن الوقت  وإصالحھ  الخلل  الستكشاف    یمكن كما  .  التكنولوجي 
،  . على سبیل المثال المستعملةالبحث عن مقاطع فیدیو تعلیمیة حول كیفیة استخدام التقنیات  

على   البحث  المشاركین.    یوتیوب من خالل  بلغة  "كیف"  فیدیو  مقطع  ذلك  عن  بعد  یمكن 
 لمشاركین. من طرف الدعم استخدام التكنولوجیا  بشكل مسبقمشاركة ھذه الروابط  

تدریب السادسةالخطوة   نھایة كل یوم  تقاسم،  . في  تم    الشفافات  ینبغي  إلیھا التي    التطرق 
أن یوافق جمیع المشاركین على التسجیل قبل    ینبغي(إذا تم تسجیلھا).    الشفافاتوتسجیل تلك  

 استخدام ھذا الخیار.
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 تعلیمات مفصلة عن الجلسة 

 الیوم األول 

 األھداف  الجلسة  الوقت 
كلمات ترحیبیة،  8:00

 تقديم ونبذة عامة

 بعضھم البعض. ل  تقديمھمب بكل المشاركین ویرحالت •
باإلضافة إلى   هالتدريب وأھداف توصل إلى فھم مشترك لمحتوى ال •

 المشاركین في التدريب.  انخراط
تحديد أمن المنفذ كمجال ھام وجديد لبرمجة فیروس نقص المناعة   •

 البشرية. 

المصطلحات  8:45
الرئیسیة  

والتوصیات 
 الشاملة

ومناقشة   وأوجه الھشاشةوالتھديد والقدرات  والخطراألمن  تعريف• 
 . الفئات الرئیسیةألمن المنفذين في برامج  األساسیة التوصیات 

تحديد التھديد   9:15
 والتقییم

 .مدى خطورتھاتحديد التھديدات و •

 تقییم الیوم األول  • اختتام الیوم األول  9:55

 
 التحضیر عبر اإلنترنت للیوم األول

إلنشاء سؤالین لالستطالع. ستعرض ھذه عندما تصل إلى    Mentimeter.com• استخدم  
 الخاصة بالنشاط ج. الشفافة

برنامج  .1 الرئیسیة   كبالتفكیر في  الحوادث  للفئات  المتصلة ، ما مدى شیوع كل من ھذه 
 األمن؟ ب 

o  اإلساءة اللفظیة / الجسدیة لألقران أثناء التوعیة 
o  مراكز االستقبال السرقة من العیادات أو 
o سمعة المنظمة و / أو الموظفین ب  المس 
o  توقیف العاملین 
o  (عبر اإلنترنت أو على الورق) انتھاكات سالمة البیانات 
o  أو الموظفین  باألقرانالتحرش الجنسي 

 
 ؟ الفئات الرئیسیة من یرتكب أعمال العنف ضد منفذي برنامج  .2

 الشرطة •
 القادة الدینیون  •
 وسائل اإلعالم  •
 عموم الجمھور  •
 الفئات الرئیسیة ن من و المستفید •
 آخرون  •
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ویعتبر  الیوم األول.    سیرلجمع المعلومات حول كیفیة    نماذج غوغل  أو   مینتیمیتر• استخدم  
، بمعلومات حول كیفیة  األسئلة، المیسرین   م أن تزودك  ینبغي.  ط وثیق الصلة بالنشاط  ھذا

 تشمل األسئلة التوضیحیة ما یلي: و المتابعة.  
 أوافق بشدة)   ...مقیاس ال أوافق بشدة  ب بالنسبة لي. (   مثیرة لالھتمامكانت ھذه الجلسة   •
 أوافق بشدة)  ...مقیاس ال أوافق بشدة ب(ستساعدني ھذه الجلسة على أداء عملي.  •
 أوافق بشدة) ...مقیاس ال أوافق بشدة ب(المیسر كان واسع المعرفة.   •
 أوافق بشدة) ...مقیاس ال أوافق بشدة ب ( أتیحت لي الفرصي ألدلي بآرائي.  •
 أوافق بشدة)  ...مقیاس ال أوافق بشدة ب(سأوصي اآلخرین بھذه الجلسة.  •
مقیاس ال أوافق بشدة ب (في الجلسة القادمة.  رؤیتھاما ھي التغییرات التي ترغب في  •

   أوافق بشدة) ...
 

 لیوم األوللألنشطة اتعلیمات 

التدریب  الشفافةم عرض  ااستخدینبغي   تدفق  إما    الشفافات؛  لتوجیھ  المتحدث  ومالحظات 
المستندة   الشفافاتتلخص الرسائل الرئیسیة أو تقدم تعلیمات لألنشطة. یتم اإلشارة إلى جمیع  

على المیسر تقدیم المعلومات الموجودة   ینبغيیعني ھذا التدوین أنھ ال  وإلى النشاط بنجمة.  
اإلجابات.    للحصول علىعلیھ بدالً من ذلك إشراك المشاركین    ینبغي، بل  فحسب  الشفافةعلى  

 بمزید من التفصیل أدناه.  كل شفافة نشاطیتم وصف 
في بدایة أي تدریب   ألخذ الكلمةالفرصة  األشخاصإعطاء یعتبر  .  التقدیمالنشاط أ.  •

الذي    الالزم  الوقت  امنحالوقت.    طیلةیشجعھم على المشاركة  ا األمر  فھذ.  احیوی   اأمر
التدریب    إطار  فيو .  سیتأخر قلیال، حتى لو كان النشاط  یحتاجھ كل شخص لتقدیم نفسھ

، قد یكون من الصعب على األشخاص معرفة متى یقدمون أنفسھم. ال  عبر اإلنترنت
. یمكنك  یتم الحدیث بالنیابة عنھ  أن  أو  أن یأخذ مكان أحد آخر في الحدیثأحد یحب  

،  . بعد ذلكبالفعل تسھیل ھذه العملیة من خالل ملء الجدول الموجود في النشاط "أ"
تتوفر م  كل شخص مشاركة المعلومات المطلوبة. إذا ل  بالطلب مناألمر فقط    سیتعلق

منظمة معینة البدء ثم تابع إلى    من  األشخاص، فاطلب من  سلفًاھذه المعلومات    على
 تقدیم أنفسھم. منلجمیع  ا یتمكنالمنظمة التالیة حتى 

: التأكد من أن المشاركین یفھمون ما ھو متوقع منھم  معاییر المجموعة.  النشاط ب •
، ال سیما  فة ما یمكن توقعھ من بعضھم البعضفي التدریب. یحتاجون أیًضا إلى معر

المتصلة ایا  ، نحن نناقش القضبرغم كل شئفال؛  وصیة المعلوماتالحفاظ على خص 
العناوین  ب  كل  تسجیل  من  تأكد  فقط  مسبقًا.  المقترحة  المعاییر  تغییر  یمكنك  األمن. 

المعاییر محتوى ما   تتضمنأن    كما ینبغي).  موافق علیھ المدرجة (إذا كان التسجیل  
الشخصیة التي یتم سردھا أثناء التدریب مع اآلخرین    التجاربإذا كان یمكن مشاركة  

 خارج مساحة التدریب. 
من • ماذا،  ج.  لماذا؟النشاط  مسبق أسئلة    إلعداد  Mentimeterاستخدم    ،    بشكل 

فھم أنواع الحوادث األكثر شیوًعا ومن ھم الجناة. إذا كنت على درایة   تمكنك من
في   الموضحة  غیر  األخرى  األمنیة  إضافتھا.  فاتالشفابالتحدیات  في  تتردد  فال   ،
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للیوم   اإلنترنت  على  المطلوب  "التحضیر  عنوان  تحت  موضحة  المطلوبة  األسئلة 
 األول". 

 
األسئلة  بعد لھذه  إجابات  على  كتم  الحصول  "إلغاء  األفراد  من  اطلب  صوت" ال، 

أثناء  الثلة  م تكون األالشاشة.    المعروضة علىوالتفكیر في اإلجابات   محددة مفیدة. 
یعتقدون    لماذا، ولكن  یحدث   ماالذین یشاركون لیس فقط    األشخاص، اسأل  التأمالت

 أنھ یحدث. 
 

o  النشاط . التعریفات 
واإلجابات   السؤال  اقرأ  الخمسة.  التعاریف  جمیع  النشاط  ھذا    الممكنةیغطي 

اطلب من المستجیبین    ثمأحد المشاركین قراءتھا).  بصوت عاٍل (أو اطلب من  
  لتقدیم عدة ثواٍن    امنح المشاركینالدردشة.    خانة  وضع اختیارھم لإلجابات في

  الدردشة إلغاء كتمخانة  جابات. ثم اطلب من شخص أجاب بشكل صحیح في  اإل
اإلجابة بعد  إجابتھ.  تقدم  الصوت وشرح  الصحیحة.    بالشفافة،  اإلجابة  إلظھار 

مرة أخرى إلظھار نص توضیحي إضافي. اقرأ ھذا النص    بالشفافةتقدم    وبعدھا،
 بصوت عاٍل. 

،  لنشاط كواجب منزلي ھذا ا  إكمالسیتم    -  النشاط ھـ. الواجب المنزلي: التوصیات الشاملة 
فحص كل توصیة   وینص ھذا النشاط على، من المھم شرحھ بوضوح أثناء الجلسة. غیر أنھ

القائمة   المجموعات  من  طرف  خالمن  أ).  (الموضحة  النشاط  رسالة ل  تكون  أن   ینبغي 
الصلة.    ةمجموعال ذات  التوصیة  قبل  وبجوار رقم  یلي  بما  القیام  یجب على كل مجموعة 

 الجلسة التالیة:
 توصیاتھم، بما في ذلك المعلومات اإلضافیة في "ورقة الغش". استعراض 
 تستخدم    ةناقشم و  منظمتھمكیف  بالفعل  التوصیة  ھذكیف  ھذه  استخدام  ه  یمكنھا 

 التوصیة. 
 لمشاركة التوصیة واستخدامھا الحالي والمحتمل مع جمیع المشاركین خالل    االستعداد

 . ةمجموعالأن یشمل ذلك اختیار شخص واحد للتحدث نیابة عن    ینبغيالجلسة التالیة.  
لتدریب األمني" المتوفرة في الخاصة با  "الغش"  المعلومات  ستحتاج المجموعات إلى "ورقة

طلق علیھا "ورقة الغش" ألنھا تلخص جمیع المعلومات التي  یُ و ال المھمة.  الملحق د إلكم
فوًرا  لھم    ینبغي إرسالھا.  البعديمن التدریب واجتیاز االختبار    إلى استخالصھاسیحتاجون  
 بعد الجلسة.
: یتدرب المشاركون على استخدام التصنیفات التي تعلموھا للتو.  كل تھدید  میزالنشاط و.  

ثم اطلب من المشاركین كتابة "تھدید غیر مباشر أو تھدید  من ھذه التصنیفات    ةواحداقرأ كل  
أمني" في   بعد أن  خانة  مباشر أو حادث  المشاركین   عدد  یجیبالدردشة.  ، اطلب من  من 

 بالشفافة، تقدم  ھاالشخص الذي أجاب بشكل صحیح إلغاء كتم الصوت وشرح إجابتھ. بعد
 وأظھر اإلجابة الصحیحة.

 ، اسأل عما إذا كان ھناك أي أسئلة.الحوادث لكل بنفس األمرقیام بعد ال
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، فمن الدردشةخانة  اإلجابات غیر الصحیحة في  كتابة العدید من  قد تمت  الحظ أنھ في حالة  
 وقتًا أطول للتوضیح.  تخصصالمھم أن 

تطلب من المشاركین اتخاذ  س،  . في ھذا النشاطالنشاط ز. تقییم التھدیدات على أساس التأثیر
الدردشة.   خانة  أن یضعوا رقًما في  ینبغيمدى خطورة مثال التھدید.  شعورھم ب قرار بشأن  

،  تار أشخاص مختلفون إجابات مختلفةلشرح خیاراتھم. إذا اخ   من المشاركین قم بدعوة عدد 
 . وجھة نظرھمإجابات مختلفة شرح  قدمواالذین  الشخاصفاطلب من 

، فال بأس بذلك.  ن للمشاركین تقدیم مبرر إلجابتھمصحیحة واحدة. طالما یمكال توجد إجابة  
مختلفة    وجھة نظرلدیھم    األشخاصفرصة لإلشارة إلى أن    فھيآراء مختلفة،    لھمإذا كان  

للخطر تحدیدھا    بالنسبة  یتم  األمنیة  التدابیر  یتسبب    حسبوأن  قد  الالسیاق.  في  تھدید  ھذا 
 . في حاالت أخرى ،بسھولة  التحكم فیھیمكن و   ،الكثیر من الضرر، في الحاالتبعض 

 
. یوفر ھذا النشاط فرصة للمجموعة للقیام بتحلیل  النشاط ح. النظر في التھدیدات الخاصة بنا

ال  التھدیدات الخاصة بھم. اطلب من أحد المشاركین إلغاء كتم الصوت واإلجابة على كل سؤ 
أحد یتطوع  لم  إذا  األسئلة.  ففمن  في  ،  الموصوفة  التھدیدات  في  أخرى  مرة  ،  Mentiكر 

 واطلب من الشخص الذي تحدث في ذلك الوقت أن یصف ما حدث. 
قابلة  الشفافة  تغییر طریقة عرض  ینبغي فیھا،  وجعلھا  في    للتدوین  اكتب  بینما    الشفافة ثم 

ة  األجزاء المھمة مما یقال. اطرح أسئلة توضیحیة حسب الحاج   ركز علىیتحدث المشارك، و 
، اسأل عن مدى خطورة  على األسئلة الخمسة  إجابتھمبمجرد  و حتى تفھم ما یتم مشاركتھ.  

یقات على الرقم  . اسأل عما إذا كان لدى أي مشارك آخر تعل5إلى    1مقیاس    علىالتھدید  
، ال توجد إجابة صحیحة واحدة. یتعلق األمر كلھ باستخدام ما تعرفھ  المخصص. مرة أخرى 

 لموجود بطریقة منھجیة. لفھم مقدار الخطر ا
 Menti. یمكن إجراء التقییم الیومي علًنا باستخدام  ، اختتام الیوم األولMenti.  طالنشاط  

  االستطالع، یمكنك ترك  ر نتائج االستطالع. بدالً من ذلك من خالل إظھار شاشتك عند ظھو
التحقق من الردود بنفسك دون مشاركة الشاشة. یتم تضمین   انتھاء الجلسة ثم  مفتوًحا مع 

 نماذج األسئلة ضمن "التحضیر عبر اإلنترنت للیوم األول". 
ختامیة األولىأنشطة  الجلسة  انتھاء  بعد  إرسال    ینبغي،  .  المیسر  ورابط    الشفافاتعلى 

الغش ( بورقة  الخاصة  والنشرات  (إن وجد)  دالتسجیل  األمنیة  الملحق  الحوادث  ) وسجل 
ھـ( البرید  الملحق  یتضمن  أن  یجب  اإللكتروني.  البرید  عبر  المشاركین  جمیع  إلى   (

المنزلي.   بالواجب  تذكیًرا  أیًضا  الملحق  اإللكتروني  برید  لو،  راجع  نموذج  لحصول على 
 إلكتروني إلرسالھ في نھایة الیوم األول. 
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 الیوم الثاني 

 األھداف  الجلسة  الوقت 
ملخص الیوم األول   8:00

 1والواجب المنزلي  

 1تقاسم إجابات الواجب المنزلي   •
 تذكر المواضیع التي تمت تغطیتھا خالل الیوم األول  •

الحد من قدرة   8:25
المعتدي على  

 األذى

للحد من قدرة المعتدي على إحداث الضرر    القیام بهف ما يمكن صو •
 . سیقوم بذلك ومن الذي 

؛ تحديد  ة في المنصات الرقمیة الكامن  أوجه الھشاشة وصف  • األمن الرقمي  9:00
 كل منھا.  على مستوىاستراتیجیات الحد من المخاطر 

قدراتنا  استعراض 9:40
وخطتنا لمشاركة  

 المھارات 

 للتقییمات األمنیة. مراجعة االستجابات الجماعیة  •
 ف كل شريك منفذ بمھارة لعرضھا في الجلسة التالیة.یكلت •

  إكمال تقییم الیوم الثاني • اختتام الیوم الثاني  9:55

 

 التحضیر عبر اإلنترنت للیوم الثاني 

ا - التالي. الحظ أن   Menti.com، استخدم  كلنشاط  فیما یخص    لطرح السؤال 
النجوم ی  تُبین"***"    ھذه  وال  الصحیحة  سؤال    نبغياإلجابة  في  تضمینھا 
 . ذاتھاالستطالع 

أنت   األول:  في   مربيالسؤال  األقران  التربویین  من  آخرین  اثنین  أن  تعلم  نظیر. 
بالنسبة  عیة. أي نوع من التھدید ھذا  التو قیامھم ب مقاطعتك قد تم القبض علیھما أثناء  

 " ؟لك
 تھدید مباشر -
 تھدید غیر مباشر ***-
 حادث متصل باألمن -

النشاط س،  - یخص  إجابات   Menti.comاستخدم    فیما  توجد  التالیة. ال  األسئلة  لطرح 
 صحیحة. 
 . "أي من ھذه األجھزة تستخدم؟" 1السؤال 
 غیر الھاتف الذكي  -
 ھاتف ذكي  -
 حاسوب محمول  -
 حاسوب منزلي  -
 لوحة إلكترونیة  -
 یوإس بي/وحدة الذاكرة الومیضیة  -
 إلى جھازك؟"  بالوصول. "ما الذي یمكن أن یعرفھ شخص ما عنك إذا قام 2السؤال 
 مكان عملي  -
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 أسماء أفراد أسرتي -
 معلوماتي المالیة (مثل المعلومات المصرفیة وأرقام بطاقة اإلئتمان)  -
 مواقع االنترنت التي أزورھا -
 أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بأصدقائي -

 ني لیوم الثا ل ألنشطة  ا تعلیمات  

المستندة إلى النشاط نجمة. ھذا یعني أنھ ال ینبغي للمیسر أن یقدم المعلومات    الشفافات  تتضمن
 شفافةإجابات. یتم وصف كل  ب   للخروجبدالً من ذلك إشراك المشاركین    لھ  ینبغيفحسب، بل  

 نشاط بمزید من التفصیل أدناه. 
 المصغرة ھذا النشاط فرصة للمجموعات  یُمثل  .  التوصیةخاصة ب  أفكارالنشاط ي.   •

ینبغي  أول واجب منزلي (موصوف في النشاط ھـ).   حول ردودھم    لتقاسمأو األفراد  
مجموعة باالسم (على سبیل المثال، "ماري وجون،    كلأن یعین  أحد المیسرین    على

أفكاركم؟") وخصص    ناأن یشارك  ا، ھل یمكن ألحدكم1التوصیة رقم  ب   تم تكلیفكما
للتذكیركح   دقیقتین لمشاركة ردودھما.  أقصى  إطار    كل مجموعة   منلب  ، طُ د  في 

دام برنامجك لھذه  كیفیة استخ   تقاسم)  2، () وصف ھذه التوصیة1: ( الواجب المنزلي
 ) كیف یمكن للبرنامج استخدام ھذه التوصیة. 3، و (التوصیة بالفعل

سؤال استطالع  إلعداد    Mentiاستخدم  .  للیوم األول  Mentiالنشاط ك. ملخص   •
ت للیوم الثاني". عند عرض  مقدًما. ھذا موصوف تحت عنوان "التحضیر عبر اإلنترن 

 الدردشة.  خانة والرمز في Menti، قم بتوفیر الرابط إلى السؤال
إلغاء كتم الصوت وشرح إجابتھ. سلط    مشارك، اطلب من  ردقیام المجموعة بالأثناء   •

، ولكنھ موجھ  للشخص بعینھغیر مباشر ألنھ لیس موجًھا    الضوء على أن ھذا التھدید
شعر بالتھدید.  ی ، لذلك من المحتمل أیًضا أن  شخص ما في نفس المھنة أو المنظمة إلى  

قدم   إجابة غیر صحیحة   عددإذا  المشاركین  إلى  من  فارجع  "أنواع  27  الشفافة،   ،
 التعریفات لكل نوع تھدید. ب تذكیر للالتھدید"، 

على  ھذا النشاط المشاركین    یحث   المحتمل؟  المعتديیحتاجھ  قد  الذي  النشاط ل. ما   •
.  بشخص ماإلحاق الضرر    على النجاح فيلیكون قادًرا    المعتديالتفكیر فیما یحتاجھ  

مادي. اطلب من المشاركین كتابة إجاباتھم  الفتراضي أو  الا  سواء تعلق األمر بالشكل 
ردودھم. على سبیل    التوسع فيتوضیح أو  ھم  الدردشة. بعد ذلك، اطلب من خانة  في  

، فیمكنك توضیح أن ھذا  سیحتاج إلى "سبب"   المعتديأن    مشارك، إذا كتب  المثال
 دافع.  یعني

ي كیفیة استخدام التفكیر ف  من  لمشاركیناھذا النشاط    یُمكن.  . السیناریوھات مالنشاط   •
(أو    ستقوم بقراءة كل سیناریو، .  االعتداءات  وقوعلمنع    المعتديمعرفتھم بما یحتاجھ  

یمكن  كان  ). ثم اطلب من ثالثة أو أربعة متطوعین شرح ما  تھ تطلب من مشارك قراء
الدردشة. بعد  خانة  لكتابة في  ا  یتم النداء علیھمالذین لم    ویمكن للمشاركین.  القیام بھ

 بعض الخیارات. واستعرض التالیة  الشفافة، انتقل إلى الردود الحصول على 
ھو   • ما  ن.  الحلول؟  القاسمالنشاط  ھذه  بین  فرصة  یُعتبر    المشترك  النشاط  ھذا 

أھمیة   لمعرفة  فی لالمنظمة    أخذللمشاركین  المبادرة  یخصزمام  . العاملینأمن    ما 
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ب من أحد المتطوعین شرح القاسم المشترك  واطلالصور األربع  مع    الشفافةاعرض  
، فقل أنك  تقدیم مساعدةذه. إذا كانت ھناك حاجة إلى  بین حلول السیناریو األربعة ھ

تبحث عن القواسم المشتركة من حیث من لدیھ الدور األكبر في الحد من الوصول  
 والمعلومات والدافع واإلفالت من العقاب.

إلظھار الدوائر الحمراء. اشرح أن    بالشفافةدم  ، تقالمتطوعینأحد    یجیببمجرد أن   •
في    الدور األكبر ب   التي ینبغي أن تضطلعالقاسم المشترك في كل حالة ھو المنظمة  

 . ھذا الصدد
 .الشفافةمرة أخرى وراجع نص بالشفافة تقدم  •
  ھذا النشاط   یُمكن  عنك؟  تفصح. ما ھي األجھزة التي تستخدمھا وماذا  سالنشاط   •

اآلخرون    یعرفھلتفكیر في األجھزة التي یستخدمونھا وما یمكن أن  ا  من المشاركین  
استخدام    معنھ المشاركین  من  اطلب  االستخدام.  ھذا   Menti.com  استطالع من 

". بعد االنتھاء من  لإلجابة على األسئلة ضمن "التحضیر عبر اإلنترنت للیوم الثاني 
أننا جمیعًا نستخدم مجموعة من األجھزة    باإلشارة إلىقم  ،  كال السؤالیناإلجابة على  
عبر اإلنترنت إذا   متوفرةمن معلوماتنا األكثر خصوصیة    الكثیروأن    بشكل یومي

لنا  ،كیفیة الوصول إلیھا. لذا  اآلخرون   عرف األجھزة بأمان  األمر الستخدام    یعود 
 ، وھو ما سنتحدث عنھ اآلن. قدر اإلمكان

إجراء ھذا   ینبغي  على وسائل التواصل االجتماعي؟   طرهنتشا. ما الذي  عالنشاط   •
الدردشة. اطلب من المشاركین التفكیر في منصات خانة  العصف الذھني الموجز عبر  

التواصل . اطلب من من خاللھا  یتقاسموهالتي یستخدمونھا وما    االجتماعي  وسائل 
إجاباتھم    المشاركین بعض   وتوضیح  الصوت  كتم  إلغاء  الدردشة  في  یكتبون  الذین 

 شاركھ عبر اإلنترنت. ت مقدار ما ن باإلشارة إلىالمحادثة  اختمبالتفصیل. 
شخص ما عني من منشورات وسائل التواصل    یعرفھ: ما الذي یمكن أن  فالنشاط   •

لتحدید    وكفیسبتحلیل منشورات    إلى  ھذا النشاط المشاركین  یدعو   االجتماعي ھذه؟
التي یمكن     الشفافات حول الشخص الذي ینشر. تتضمن    معرفتھاأنواع المعلومات 

العامة منشورات من صفحة مؤلف التدریب على    الشفافاتالموجودة في مجموعة  
بمنشوراتھم الخاصة على   ھذه المنشورات  على المیسرین استبدال  ینبغي.  فیسبوك

عدم مشاركة أي شيء ال یرغبون    وسائل التواصل االجتماعي (مع الحرص على
ما   اإلشارة إلىأن یطلب المیسر من عدد من المتطوعین  ینبغيمعرفتھ).  أن یتم   في

. یمكن أن تشیر تلك الموجودة في  خالل منشوراتھمن    ما  شخصعن    معرفتھ یمكن  
 المجموعة العامة إلى:

 قد  أن ینشر  الذي  عام    بالتصویت  قام   الشخص  إجراء   2020في  ومكان 
 التصویت (مما قد یوفر معلومات حول المكان الذي یعیش فیھ) 

  أن الشخص الذي ینشر لدیھ أطفال وكیف یبدو ھؤالء األطفال 
  المیم أن الشخص الذي ینشر یدعم حقوق مجتمع 
   فوق بالنقر  قمت  مقGoFundMe  رابطإذا  معرفة  فیمكنك  تبرع  ،  دار 

 . الشخص ما لم یفعل ذلك بشكل مجھول
o   اختم بالتشدید على أنھ من المھم التفكیر بشكل نقدي فیما تشاركھ، خاصة ألنھ

 . تنويیمكن مشاركتھ أبعد مما كنت  
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o   األسالیب؟  ص.النشاط ھذه  أیًا من  استخدمت  لطرح وقت  ال  تسنىإذا    ھل 
یتمثلاألفكار المفیدھذا    ،  ھذه   النشاط  باستخدام  األفراد  تجارب  سماع  في 

الخیارات المختلفة للتعامل مع المضایقات عبر اإلنترنت. اسأل عما إذا كان 
إذا   .باإلجابة   أحدلزم أي  أي شخص یرید مشاركة ھذه المعلومات، لكن ال تُ 

أخذ ما    ما  مع  الكلمةشخص  التجربة  ھذه  لمشاركة  استعداده  على  اشكره   ،
ھذا النوع    أنھم ال یستحقون أن یعاملوا بھذه الطریقة وأنالمجموعة. شدد على  

 للغایة. اكون صعب یتجارب یمكن أن ال من
o   لمشاركین التفكیر في اھذا النشاط    یمكن.  بالحلول   المشاكل. ربط  قالنشاط

لحل   والمنخفضة  العالیة  التكنولوجیا  اقرأ   مشاكلخیارات  الرقمي.  األمن 
الدردشة القتراح أي من  خانة  واطلب من المشاركین استخدام    1المشكلة رقم  

مستجیبین لشرح اختیارھم. ال  عددا من  اختر"خیارات الحل" سیكون مناسًبا.  
بالنسبة للمشكلة رقم   األمر ذاتھول. افعل  إلظھار الحل  بالشفافة، تقدم  بعد ذلك

 . 3والمشكلة رقم  2
o االنتھاء إلى،  بعد  باإلشارة  في   قم  تساعد  أن  یمكن  الحلول  من  العدید  أن 

، بالنسبة للمشكلة المتعددة أو حلھا، على سبیل المثال   المشاكل التخفیف من  
 :3رقم 
   الصعب ، فمن  قران صورھم أو أسمائھم أو مواقعھماألإذا لم یشارك

 ). اب صع أمرا بتزازتعرضھم لال التعرف علیھم (مما یجعل 
   تساععلى  قران  األ  توفرإذا على محاوالت    الرددھم على  نصوص 

الدافع   یحذف، مما قد  غضب العمالء   ون ، فقد ال یثیر ة الجنسی التقرب  
 لالبتزاز. 

   على مغلقة  تستخدم مجموعة  كنت  من  فیسبوك إذا  أقل  قدر  فھناك   ،
األقل   على  معروف  الجمیع  ألن  العقاب  من  عضو  لدى  اإلفالت 

. یمكنك أیًضا أن تكون أكثر حرًصا بشأن من تمت  ىخرأمجموعة  
 دعوتھ للبدء بھ. 

   إن مشاركة الصور والتعرف على المتحرشین المعتادین تعني أن عدًدا
 من مخاطرھم.  ، مما یحد قران سیتعاملون مع ھؤالء األفرادأقل من األ

  الموضوع إلى م نع  یمكن أن یؤدي وجود سیاسة واضحة حول ھذا 
، مما یحد من الدافع لالبتزاز إذا لم تنجح  العالقات الرومانسیة من البدء

 العالقة.
o   ھذا واجب منزلي آخر للمجموعة. یرجى  الشریك المنفذ  . مھام تدریسرالنشاط .

)" ھو  1(الجزء    ر لنشاط  نسخ مخطط ملخص درجات كل منظمة في العرض. "ا
استخدام  للشفافةمثال   إلى  بحاجة  كنت  إذا  الرسوم متع  شفافات.  جمیع  لتناسب  ددة 
قرر نشر ھذه  ، قد تُ على الحساسیات في المجموعة   بناءً ، فیرجى القیام بذلك.  البیانیة 

 الرسوم البیانیة بدون أسماء المنظمات.
o مقدًما    ینبغي قد حددت  تكون  المنفذونأن  مھارة من    سیعلمون  الذین  الشركاء  كل 

، إذا كنت  . على سبیل المثال التحقققوائم  حسبخالل النظر إلى نقاط قوتھم النسبیة 
للتدریس في    1، فیمكنك تعیین المنظمة  أدناه  2و    1  تیندریب للمنظمتقوم بھذا الت 
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ا بدرجة  ما األخرى ومقارنتھ مج بسبب درجاتھا العالیة نسبًیا (مقارنة بدرجاتھ   المنطقة
، ألنھا واحدة 2  للمنظمة  ب في المنطقة ج). یمكنك تخصیص المنطقة    2  المنظمة 

 . 1لمنظمة ل بالنسبةمن أقوى مناطقھا ونقطة ضعف كبیرة  

 
  كلیف لتو وإعطاء التعلیمات الخاصة بكیفیة إكمال المھام.    المھام، قم بمشاركة  في ھذه الجلسة

 )". 2(الجزء  ر"النشاط   شفافةالنص األخضر في  قم بتعدیل، منطقة ماب   شریك منفذكل 
  الرجوععلیھم    ینبغيمجال معین.  ب   تم تكلیفھم  الشركاء المنفذون  كلأثناء الجلسة اشرح أن  

 ر "النشاط    شفافةل. یوجد مثال على ذلك في  إلى قائمة التحقق وإلقاء نظرة على ھذا المجا
  ینبغي)" .. سوف یرون أن جمیع المجاالت تتضمن العدید من االستراتیجیات.  3(الجزء  

المنفذ على   لتعلیم  الشریك  المخصص  المجال  من  األقل  واحدة على  إستراتیجیة    ھا اختیار 
 ق. دقائ 10والتخطیط لعرض مدتھ  الشفافات إعدادالمجموعة. یتضمن ذلك  

،  لث، عندما یتم تقدیم ھذه العروض، تأكد من أن تاریخ ووقت جلسة الیوم الثابصفتك المیسر
 . الشفافةموجودان أیًضا على 

الثانيتخت االنشاط ش.   الیوم  باستخدام  ام  الیومي علًنا  التقییم  ، من  Menti. یمكن إجراء 
  االستطالع ، یمكنك ترك  ر نتائج االستطالع. بدالً من ذلك خالل إظھار شاشتك عند ظھو 

مفتوًحا عند انتھاء الجلسة ثم التحقق من الردود بنفسك دون مشاركة الشاشة. یتم تضمین  
 نماذج األسئلة ضمن "التحضیر عبر اإلنترنت للیوم األول". 

الجلسة انتھاء  شارك  بعد  یمكن    الشفافات ،  بمھامھم.  وذكرھم  المشاركین  جمیع    إیجادمع 
 الملحق "ز". رسالھ بعد الیوم الثاني في نموذج برید إلكتروني إل 
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 الجلسة الخاصة  - الیوم الثالث 

 األھداف  الجلسة  الوقت 
قدر 

 الحاجة
 منظمتك بھا.  تم تكلیفشارك إستراتیجیة أمن  • عروض المجموعة 

ومزايا اطرح أسئلة حول جمیع االستراتیجیات المقدمة لفھم التنفیذ  •
 وعیوب اإلستراتیجیة. 

 

 التحضیر عبر اإلنترنت للیوم الثالث 

مطلوب قبل الیوم الثالث. قد یرغب المشاركون في مشاركة  غیر  عبر اإلنترنت    التحضیر
 العروض. تقدیم من عرضھا خالل   ھذا األخیرعروضھم مع المیسر حتى یتمكن 

 

 تعلیمات األنشطة للیوم الثالث 

یقدمھا كل  سالتي  ھذه الجلسة للعروض  ستُخصص  .  الشركاء المنفذین: عروض  ت النشاط  
منفذ اآلخرین.  شریك  المشاركین  من  أسئلة  تلیھا  لضمان    ینبغي،  الوقت  المیسر  یتتبع  أن 

لمدة  حصول كل منظمة على فرص للتقدیم  تقریًبا   10ة  تلیھا خمس دقائق  دقائق  ألسئلة ل، 
شاشتھ الخاصة إذا كانت المجموعات    على  لعرض بأن یتم االمیسر    یدعو أن    ینبغيواألجوبة.  

  الشفافات   على  المیسر  یحصلیتطلب ذلك أن  و.  باالنترنت  المقدمة تعاني من مشكلة االتصال
المیسر جمیع   لدى  یكن  لم  إذا  الجلسة.  الجلسة،    الشفافاتقبل  بدء  علیھم جمع    فینبغيقبل 

  الشفافات توزیع جمیع    ینبغي،  أمنیة  انشغاالتفي نھایة الجلسة. ما لم تكن ھناك    الشفافات
 المجمعة على المجموعة.

التي نقدمھا لبعضنا البعض ألننا    الھائلةأن یذكر المیسر الموارد    ینبغي ،  في نھایة الجلسة
الشركاء    تشفافاجمیع    مشاركة  المیسر  ینبغي على،  نبني قدرتنا األمنیة. بعد الجلسةجمیعًا  

 . الملحق ھـلبرید اإللكتروني لنھایة الیوم الثالث في لنموذج االمنفذین. یوجد مثال 
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 الیوم الرابع 

 األھداف  الجلسة  الوقت 
ملخص الیوم الثاني   8:00

وتأمالت بشأن  
 الجلسة الخاصة 

 الجلسة الخاصةالتفكیر في االستراتیجیات المقدمة خالل  •
 تذكر المواضیع التي تمت تغطیتھا في الیوم الثاني  •

 

تخدام ما  اس 8:10
تعلمته: دراسات  

المرتبطة  الحالة 
 ن تحديات األمب

إذا واجھت مجموعة   منظمتك  تقوم بهطرح األفكار حول ما يمكن أن  •
 متنوعة من التحديات األمنیة.

سیناريو ستكون مناسبة  ناقش ما إذا كانت "الحلول الممكنة" بعد كل  •
 في السیاق المحلي. 

 صیغة تحديد احتمالیة وقوع ضرر معین. التعود على معرفة  • صیغة تقییم الخطر  8:45

  إلعدادالتعرف على عناصر خطة األمن وممارسة استخدام النموذج  • التخطیط األمني  9:05
 الخاصة.  مخططك

خطة أمنیة لكل منھا من خالل    وإعداد مد أھم ثالثة مخاطر لديكيحدت •
 والقدرات الحالیة والقدرات المطلوبة.  أوجه الھشاشةالنظر في 

منخفضة   بدون أو مناقشة الفرص من أجل: اتخاذ إجراءات فورية • الخطوات التالیة  9:35
بین منظمات المجتمع المدني،  المشترك  التكلفة، والتعلم المستمر  

بالوقاية المستمرة من العنف واالستجابة له،  وربط األنشطة األمنیة 
 والسعي للحصول على الدعم الدولي. 

قبل  من  التملكتحديد خطوات العمل لوضع اللمسات األخیرة وبناء  •
 منظمات المجتمع المدني لخطط األمن. 

 تبادل األفكار حول ورشة العمل وتقییمھا. تقديم تأمالت ختامیة.   • تأمالت واختتام 9:50

 

 التحضیر عبر اإلنترنت للیوم الرابع 

   على  إعداد إلى.  Mentiسؤالین  تُ   واإلشارة  النجوم  الصحیحة أن  اإلجابات  ظھر 
 إزالتھا.  نبغيوی

 إللحاق الضرر بنا؟" (اختر كل ما ینطبق)  المعتدي. "ما الذي یحتاجھ 1السؤال 
 الدافع**  .أ

 الموارد** .ب
 ج. من یدعمھ 

 د. أن یلتقي بنا وجھا لوجھ 
 

 ."ما الذي یمكننا القیام بھ لحمایة أنفسنا عبر االنترنت؟" 2السؤال
 محتمل. ** معتد یحصل علیھا شارك معلومات ال نرید أن ن  أن ال .أ

 . ** ُمحكمةم كلمات مرور  ااستخد .ب
 . **واتساب، بدالً من  سیغنالم تطبیقات الرسائل النصیة األكثر أماًنا، مثل ااستخدج. 
 برامج الحمایة من الفیروسات. ** ، مثل تحدیث برامج األمند. 
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نماذج    بعدي اختبار    إعداد • الملحق    البعدي(مثال لالختبار    غوغلباستخدام  ؛  ي في 

 ). ك في الملحق  البعديمفتاح اإلجابة لالختبار 
 ). ل(المثال في الملحق   نماذج غوغلتقییم باستخدام  إعداد  •

 

 تعلیمات األنشطة للیوم الرابع 

كل إلى    الشفافات  تتضمن  نجمة.  المستندة  ینبغ   ممانشاط  ال  أنھ  یقدم  یعني  أن  للمیسر  ي 
. یتم  الردود  الستخالصعلیھ بدالً من ذلك إشراك المشاركین    ینبغي، بل  المعلومات فحسب 

 نشاط بمزید من التفصیل أدناه. شفافةوصف كل 
التفكیر  من  مشاركین  الھذا النشاط    یُمكن .  العناصر الرئیسیة التي ینبغي تذكرھا   ث.النشاط  

ب من متطوعین إلى على المیسر أن یطل  نبغي وی   .یفیة تطبیق ما تعلموه من زمالئھمفي ك
متطوعین   ذلكمشارك ثالثة  من  واألھم  الماضیة،  الجلسة  خالل  تعلموه  ما  كیف  ة   ،

 . تھممنظم  على مستوىسیستخدمون ما تعلموه 
ر من المعرفة  كید مرة أخرى على أننا جمیعًا نقدم الكثی على المیسر التأ  ینبغي ،  المشاركةبعد  

، ویمكننا دائًما التعلم من بعضنا البعض. اعتماًدا على حاجة المشروع،  العملیة لھذا العمل
لمناقشة التحدیات األمنیة والحلول    سیغنال  یمكن للمیسر أیًضا المساعدة في تنظیم مجموعة

 للمضي قدًما.
 التطرق إلیھ بما تم    بعُجالةتذكیر المجموعة    الشفافة. یمكن لھذه  ثانيتذكر الیوم ال  خ.النشاط  

 "التحضیر عبر اإلنترنت للیوم الرابع".  ضمن بنداألسئلة  إیجادفي الیوم الثاني. یمكن 
بعد  و الدردشة).    خانة  (ضع الرابط والرمز في  Menti.comإلى    المرور اطلب من الجمیع  

. ثم اعرض  وجھة نظرھم، اطلب من أحد المتطوعین شرح  أن یجیبوا على السؤال األول
 اإلجابات الصحیحة. 

  اإلجابة  أن  أشر إلى،  المعتديما یحتاجھ    بشأنأثناء مناقشة اإلجابات الصحیحة للسؤال األول  
ألن    ة غیر صحیح   اإلجابة د، وأن  ة ألن الفرد یمكنھ التصرف بمفردهصحیح   إجابة   لیست  ج

 عبر اإلنترنت.  لككذیمكن أن تحدث  االعتداءات
الحمایة عبر اإلنترنت. مرة أخرى، اطلب من  إجراءات  ثم انتقل إلى السؤال التالي حول  

وجھة  عبر اإلنترنت ثم اطلب من أحد المتطوعین شرح    االستطالعإكمال    المشاركین  جمیع
  آمنین بشكل . ثم اذكر أن جمیع اإلجابات صحیحة. یمكن أن یساعد كل منھا في إبقائنا  نظرھم

 على اإلنترنت.  كبیر
، إما في في ھذا النشاطمعًا    المصغرةستعمل المجموعات    .استخدام ما تعلمتھ  ذ.النشاط  

(إذا تم تجمیعھا في مجموعات صغیرة).    بشكل حضوري غرف جانبیة أو عبر الھاتف أو  
الدردشة للرجوع  خانة  جمیع دراسات الحالة في    ضعدراسة حالة.  ب كل منظمة    تكلیف  ینبغي

، فحدد دراسات الحالة دراسات الحالة  عدد  مجموعات أقل منال  عددإلیھا بسھولة. إذا كان  
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أك أنھا  تعتقد  المثالالتي  سبیل  على  بالسیاق.  صلة  یمكنك  ثر  المنفذین  تكلیف ،    الشركاء 
 فقط.  8و  7و  5و  3دراسات الحالة ب 

، ما الذي بھم والنظر في سؤالین. أوالً   اصةأخبر المجموعة أن علیھم أخذ دراسة الحالة الخ 
  - ا األمرھذ  وقوع قبل   -، ما الذي كان بإمكانھم فعلھ تفعلھ ھذه المنظمة اآلن؟ ثانًیا یمكن أن

 لتخفیف أو منع الضرر الناجم؟ 
أنھ للمناقشةب  سیحظون  ماشرح  دقائق  ذلكخمس  وبعد  لمشاركة    ،  مجموعة  كل  ستدعو 

 ، بعض الحلول الممكنة لتعلیقاتھم. ، بصفتك المیسرستتقاسم ثم، ھاأفكار
واطلب من المجموعة    1التالیة في السیناریو    الشفافةخمس دقائق، انتقل إلى  ال  انقضاء  بعد

مج تعیین  یتم  لم  إذا  العرض.  تقدیم  السیناریو  األولى  بنفسك  1موعة  السؤال  عن  أجب   ،
 لكل سیناریو.  األمر ذاتھ. افعل الممكنةالتالیة لمراجعة اإلجابات  الشفافةتقال إلى باالن

الو  التأكید، ھنئ جمیع الفرق و ختامفي  حیث    الدقیقة،  للمشاكلعلى أن لدیھم إجابات    أعد 
 سیاقاتھم أفضل من أي شخص آخر. ب   على درایة، وھم  ةاألمن سیاقی جوانب كل تعتبر  

. یساعد ھذا النشاط المشاركین على فھم أن األمر ال  السیناریوھات. تأمالت في ضالنشاط 
یؤثر ذلك على األمن. اقرأ السؤال الموجود على    متىأیًضا    بل،  تقوم بھ  مایقتصر فقط على  

،  ت واإلجابة. بعد تلقي عدة إجابات، واطلب من بعض المتطوعین إلغاء كتم الصو الشفافة
 اإلجابات.  استعرض و  بالشفافةتقدم 

معقدة ألنھا تبدو وكأنھا مسائل    الخطرتقییم    صیغ. تبدو  الخطر. مثال على تقییم  أألنشاط  ا
ھذه الصیغة ھي أداة لمساعدة المشاركین على التفكیر في العالقات   غیر أنحسابیة معقدة.  

، كما أن الفعلیةوالقدرات ولیس من الضروري استخدامھا مع األرقام    أوجھ الھشاشةبین  
لتجمیع كل المحتوى الذي تم تقدیمھ خالل التدریب. یجعل ھذا النشاط   كذلك  اةالصیغة ھي أد

  من استخالص للمشاركین    وتمكینأكثر واقعیة من خالل تقدیم مثال محدد    الخطرتقییمات  
 وزیادة القدرات.  الھشاشةأفكارھم الخاصة حول كیفیة تقلیل 

 أوجھ الھشاشة ، یظھر السؤال "ما الذي یمكنك فعلھ لتقلیل  أأاألولى من النشاط    الشفافةفي  
للتفكیر في ھذا األمر ثم   القدرات؟" في األسفل. امنح المشاركین بضع دقائق    ادعوزیادة 

تعرض  و التالیة.    أأ النشاط    شفافةشخصین أو ثالثة لإلجابة. بعد تلقي اإلجابات، انتقل إلى  
وإضافة القدرات باللون   أوجھ الھشاشةحمر إلزالة  الحلول الممكنة باللون األ   ھذه األخیرة

. أوجھ الھشاشةجانب  إلى "  1-إزالتھ لذا یظھر "   تم  جانب واحد من الھشاشةاألزرق. ھناك  
 .إلى جانب القدرات" 4، لذا یظھر "+لرفع من القدراتتظھر أربع طرق لو 

التوعیة في  ب   لقیاما  ، مثل أوجھ الھشاشةإزالة بعض    كذلك  ینبغي إذا اقترح المشاركون أنھ  
على سیاقھ الفردي. اللیل، فأخبرھم أنھ سیتعین على كل برنامج أن یقرر ما ھو مناسب بناًء  

فقط كان مقیًدا للغایة أو    النھارالبرنامج أن إجراء التوعیة خالل    وجد، ربما  في ھذا المثال
 . بشكل أكبرمن شأنھ أن یحد من وصول المستفیدین من البرنامج إلى الخدمات 
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، سیرشد المیسر المجموعة عبر مثال من الحیاة . في ھذا النشاط. مثال محليب بالنشاط  
المتطوعین مشاركة   أحد  اطلب من  بالقلق حیالھ  خطرالواقعیة.  . سیقوم شخص  یشعرون 

حیث   المخطط  ھذا  معظم  بملء  واحدة)  منظمة  (أو  المعلومات    ینبغيواحد  جمیع  ربط 
باستخدام المعلومات التي یقدمونھا عن المخاطر والتھدیدات    الشفافةبالمخاطر األصلیة. امأل  

المطلوبة، اطلب من الشخص    القدراتوالقدرات الحالیة. عندما تصل إلى  اوجھ الھشاشة  و 
ة التي كانت تمأل المخطط تقدیم بعض األفكار األولیة حول ما یمكن القیام بھ. ثم  المنظم  /

 للمجموعة إلضافة أفكارھم. اجعل الموضوع متاحا
،  المطلوبة  القدرةالحظ أن الفرد أو المنظمة قد ال یرغب في استخدام جمیع األفكار في ظل  

 ن الخاصة بھم. خطة األم  إعدادولكن ھذا یمنحھم قائمة من الخیارات لالختیار من بینھا عند  
 
. في التدریب االفتراضي، من المحتمل  م. المخاطر ذات األولویة الخاصة بكج جنشاط  ال

ھذه  وتعتبر أن یتم تعیین ھذا النشاط كعمل ما بعد التدریب في مجموعات تنظیمیة صغیرة.  
أكثر أھمیة لمعالجتھا. یمكن استخدام صیغة  تقریر المخاطر التي تعتقد أنھا  مات لفرصة للمنظ 

،  معالجتھا  ینبغيتقییم المخاطر التخاذ ھذا القرار. بعد اتخاذ قرار بشأن أھم ثالثة مخاطر  
المشاركینیجب   البرید    على  في  األمن  خطة  نموذج  مشاركة  ستتم  أمنیة.  خطة  وضع 

 . للحصول على مثالط راجع الملحق الیوم الرابع. لما بعد اإللكتروني 
بتدبیرإذا كنت   العمل ھذه شخصًیا  تقوم  الجید،  ورشة  للمنظمات    منح  سیكون من  الوقت 

األمنیة   خططھا  على  ذلك  تواجدھم  ندعللعمل  بعد  المشاركین  معًا.  إلى  تقدیمھا  یمكنھم   ،
 النھائیة. حصیلتھم ، مما یؤدي إلى زیادة تحسین صول على تعلیقاتھم اآلخرین للح 

 
العمل  د  النشاط الخطوة    تُمكن.  د. تخطیط  إلى من    المنظماتھذه  األمنیة  تحویل خططھا 

  شریك منفذ ، اطلب من كل  المالحظاتوتقدیم    یةاألمن   ھمخطط عمل. بمجرد مراجعة خطط
إرسالھ إعادة  البرید اإللكتروني بعد الجلسة النھائیة) و   عبرأن یمأل الجدول (تتم مشاركتھ  

إلیك عبر البرید اإللكتروني. ثم یمكنك تتبع تقدمھم ومساعدتھم على االلتزام بالجدول الزمني.  
ل  كذلكیمكنك   المطلوبة  الموارد  المعلومات حول  تسلیط الضوء على االحتیاجات استخدام 

 المتعلقة باألمن في المحادثات مع الجھة المانحة. 
 األشخاص للغایة وھي أنھ إذا كان    امھمً   عنصًراأیًضا    الشفافةمالحظات المتحدثین لھذه    بینتو 

، فعلیھم أوالً إجراء تغییرات  في مشاركة ما تعلموه مع اآلخرین   الذین تم تدریبھم یرغبون
التدریب   على  جعل  لقد  .  ذاتھجوھریة  التنظیمیین على  القادة  لمساعدة  التدریب  تصمیم  تم 

من خالل إنشاء بروتوكوالت    ، إلى حد كبیر  ، یتم تحقیق ذلكوأماكن عمل أكثر أماًنا.    منظماتھم
  األشخاص   ما رغب، إذا  بشأن ھذه الوثائق. وبالتاليتھم  ثم توعی  العاملونوسیاسات یتبعھا  

، فال ینبغي أن یتم ذلك إال بعد  ھذا المحتوى التدریبي مع اآلخرین الذین تم تدریبھم مشاركة  
مراجعة التدریب لیعكس تلك    ینبغي قیام القادة التنظیمیین بوضع السیاسات ذات الصلة. ثم  

  أن تؤثر   ینبغيللسیاسات وكیف    العاملینفھم    لتعزیزالبروتوكوالت واستخدامھا  / السیاسات
 . عملھمالسیاسات / البروتوكوالت على  ھذه
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  الملحقو   ي الملحق  ، من المحتوى الموجود في  مسبقًا  المعدة  غوغلاستخدم نماذج  .  النشاط ھـ
 معرفتھم.  برازاركین فرصة لتقییم التدریب وإ، لمنح المشل

، اطلب من المشاركین إدخال  Menti.com. باستخدام  كلماتك الخاصةعبر ب.  ووالنشاط  
، اطلب من ممثل من  بھ في نھایة التدریب. حسب الرغبةبضع كلمات تصف ما یشعرون  

  عملھمتفكیرھم و   سیغذيكل منظمة مشاركة إجابة أكثر تعمقًا حول محتوى التدریب وكیف  
 في المستقبل. 

في    نموذجوجد  ی وعة (ریًدا إلكترونًیا إلى المجم ، أرسل بعد انتھاء ورشة عمل الیوم األخیرب 
(خطة األمن) والملحق    م مرفقات الملحق  أن یتضمن البرید اإللكتروني    ینبغي ).  ط  الملحق

 (خطة العمل).  ن
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 الملحق أ: تعلیمات إلكمال قائمة التحقق 
 قائمة التحقق؟  من ینبغي علیھ أن یكمل 

التدریب    ینبغي سیحضرون  الذین  المنفذین  الشركاء  أعضاء  قبل  من  التحقق  قائمة  إكمال 
في مكان آمن وخاص حیث یمكن التحدث    التحقققائمة    یتم إكمالأن    وینبغياألمن.  المتصل ب 

  ، األنشطة  تدیرالسیاسات واإلجراءات التي    لتغذیة مصممة    التحققنظًرا ألن قائمة  وبصراحة.  
،  وتنفیذه ومراقبتھتصمیم البرنامج    یكونأینما    قائمة التحقق،لذي یكمل  على الفریق ا  نبغيی ف

التحدث إلى ممثلین من تلك المواقع لفھم التحدیات واالحتیاجات الفریدة في مختلف البیئات 
 بشكل أفضل. 

أن   ینبغيالتي    المنظمة، ارجع إلى عنوان كل قسم لتحدید نوع  عند استكمال قائمة التحقق
ملء بعض األقسام من قبل الوكاالت الرائدة (مثل    ینبغي ء. على سبیل المثال،  تكمل ھذا الجز

المتلقین الرئیسیین للصندوق العالمي أو المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي تنسق العدید  
من أنشطة الشركاء المنفذین) وكذلك المنظمات التي تنفذ األنشطة (مثل المستفیدین الرئیسیین  

الع الصندوق  لمن  األمریكیة  الوكالة  و شركاء  األخرى المي  األقسام  الدولیة).  مثللتنمیة   ،  
  األشخاص أن یتم إكمالھ فقط من قبل    ینبغيغطي السالمة في المواقع المادیة،  ی ي  ذ، الد  القسم
أن یتم إجراؤه بشكل فردي لكل موقع بدالً من    نبغين ینفذون األنشطة بشكل مباشر ویالذی 

كیف یمكن    الجدولتمت مناقشة ھذا األمر بمزید من التفصیل في  لقد  المستوى التنظیمي.  
 ؟ إلكمال قائمة التحقق  ھادفللمنظمات المتعاونة والشبكات اإلقلیمیة العمل معًا بشكل 

 
 ؟ التحققكیف ینبغي استكمال قائمة 

، یرجى قراءة كل سؤال في ألقسام المختلفة من قائمة التحققالذین یكملون ا  كلبالنسبة إلى  
إلى العمود "ج".    فینبغي الرجوع،  وضیحالعمود "ب". إذا كان السؤال یتطلب مزیًدا من الت 

"  غیر قابل للتطبیقأو "   "إلى حد ما"" تحت أي من "نعم" أو "ال" أو  1، ضع "بعد كل سؤال
 . منظمتك لى االستجابة التي تتوافق بشكل أفضل مع واقع لإلشارة إ 

تنفذ ھذه االستراتیجیة بشكل رو:  نعم • تیني. على  تشیر ھذه اإلجابة إلى أن المنظمة 
إجراءات حتى تكون مرئیة    "ھل تتخذ المنظمة  -  1، في إطار السؤال  سبیل المثال

 ؟  التحقق ًعا  بشكل ھادف إلكمال قائمة كیف يمكن للمنظمات المتعاونة والشبكات اإلقلیمیة العمل م

أنه لیست كل أنواع    في  التحققاألساس المنطقي لوجود منظمات مختلفة تكمل أقساًما مختلفة من قائمة  يكمن  
، ويمكن للمنظمات التي تعمل مًعا أن تكمل بعضھا البعض. خاصة في ذات صلة بكل منظمةتكون  اإلستراتیجیات  

الطريقة  ، قد تعتمد  ن يعملون جمیًعا على نفس األھداف والعديد من الشركاء المنفذين الذي سیاق منظمة جامعة  
، إذا  في مجال األمن. على سبیل المثال   المتبناة  المتعاونین   مقاربةعلى    التحقققائمة  التي تكمل بھا المنظمة  

، فسیقوم كل شريك منفذ  الصحة   ة الصحفیین إلى وزارةطلبت منظمة رائدة من جمیع الشركاء المنفذين توجیه أسئل
ببساطة بوضع عالمة على أسئلة مثل "ھل لدى المنظمة عضو معین للتحدث إلى وسائل اإلعالم؟" مع "غیر قابل  

  المعتمدة من قبل  المقاربةللتطبیق" ألنھم ال يحتاجون إلى تعیین شخص ما للتحدث إلى وسائل اإلعالم بناًء على  
 .المنظمة الرائدة

بكات اإلقلیمیة غیر متأكدة من مكونات قائمة التحقق المطلوب إكمالھا. من المرجح أن تستفید القیادة  قد تكون الش 
المركزية لھذه الشبكات اإلقلیمیة من استكمال األقسام المشار إلیھا فیما يتعلق بـ "المنظمة التي تقود المشروع"  

یھا "للمنظمات الفردية التي تنفذ األنشطة". يمكنھم  بینما قد ترغب الوكاالت األعضاء في ملء المكونات المشار إل 
الفجوات   فیه لسد  تركیز طاقاتھم  الشبكة في  ترغب  الذي  المكان  لتحديد  الجماعیة  نتائجھم  إلى  النظر  ذلك  بعد 

  المنظمات. بین الممارسات الجیدة  تقاسمباإلضافة إلى 



29 

تمرة دیھا حملة مسإذا كانت المنظمة ل  -صورة إیجابیة؟"    من خالل تبنيللجمھور،  
 . تحت "نعم" 1 ینبغي وضع،  لتكون مرئیة بطریقة إیجابیة

تشیر ھذه اإلجابة إلى أن المنظمة لم تشارك مطلقًا في ھذه اإلستراتیجیة وال تقوم  : ال •
إجراءات   "ھل تتخذ المنظمة  -  1، في إطار السؤال  تنفیذھا حالًیا. على سبیل المثالب 

تبني،  حتى تكون مرئیة للجمھور إذا لم تقم المنظمة    -صورة إیجابیة؟"    من خالل 
  1، فسیتم وضع  لدى الجمھور   إیجابي  بشكل  مرئیة  حتى تكونمطلقًا بإجراء أنشطة  

 تحت "ال". 
ما • في  :  إلى حد  االستراتیجیة  استخدمت ھذه  قد  المنظمة  أن  إلى  اإلجابة  تشیر ھذه 

فقط.    بشكل جزئي ، أو أن االستراتیجیة مستخدمة  ستخدمھا حالًیالماضي ولكنھا ال ت ا
إجراءات حتى تكون    "ھل تتخذ المنظمة   -  1، في إطار السؤال رقم  على سبیل المثال 
للجمھور تبني،  مرئیة  إیجابیة؟"    من خالل  إال    -صورة  تقوم  المنظمة ال  إذا كانت 

فیھا أو كان لدیھا سابقًا حملة    تقوم بالتنفیذباألنشطة العامة في بعض المناطق التي  
 ". تحت "إلى حد ما 1 ینبغي وضع،  ساریة تعددعائیة لم 

تشیر ھذه اإلجابة إلى أن ھذه اإلستراتیجیة لیست ذات صلة أو  :  غیر قابل للتطبیق •
راءات "ھل تتخذ المنظمة إج   - 1، في إطار السؤال  . على سبیل المثال للمنظمة مفیدة  

ال ترغب بعض المنظمات    -صورة إیجابیة؟"    الل تبنيمن خ ،  لتكون مرئیة للجمھور
قد تؤدي إلى ضرر. في ھذه    في الظھور بأي شكل من األشكال ألنھا تشعر أن الرؤیة

"غیر    أي ستقوم باختیار،  بشكل جید ، یعد تجنب الظھور العام خیاًرا مدروًسا  الحالة
، شطة غیر ذات الصلة. األن للمنظمةمفیدة    غیر قابل للتطبیق" ألن ھذه االستراتیجیة  

مثل األسئلة المتعلقة بالتواصل مع منظمة تقدم خدمات في العیادة فقط، سیتم تمییزھا  
 أیًضا على أنھا "غیر قابلة للتطبیق". 

في العمود الذي یلي الردود بنعم / ال / إلى حد ما  
للتطبیق   / قابل  للشخص غیر  متسع  ھناك   ،

لشرح التحقق  قائمة  یكمل  الذي   (األشخاص) 
ض انظر  إجابتھ  "المالحظات".  مربع من 
 . المالحظات

 
 كیف یمكن تفسیر النتائج؟ 

"إلى حد ما" نصف نقطة،    اإلجابة بـ  ، وتمنحابة بـ "نعم" نقطة كاملة للمنظمة تمنح كل إج 
" على النتیجة بشكل  غیر قابل للتطبیق "ال" صفًرا من النقاط. ال تؤثر إجابة "اإلجابة بـوتمنح  

، ھناك درجات شاملة للتأھب ھـإلى    أ ، من  كل قسم مكتوب بحروفو سلبي. وراء إیجابي أ
، ضع في اعتبارك أن . عندما تمأل قائمة التحقق 19-كوفید، و، والسالمة الرقمیة للطوارئ

ا اخترت إتاحتھا  ھذه األداة مصممة الستخدامك الشخصي ولن تتم مشاركة درجاتك إال إذ
 .لمزید من المعلومات  ة من قائمة التحققلحصول على أقصى استفادالآلخرین. انظر مربع  

 

  مالحظات

تمأل   أن  المطلوب  من  لیس  أنه  حین  في 
سؤالالمنظ  كل  بعد  "المالحظات"  عمود  ،  مة 

القرارات بشأن    ملئه سیساعد في اتخاذ  غیر أن
خاصة إذا حددت "إلى حد ما"      ،الخطوات التالیة

توضح   تفاصیل  تقديم  في  وترغب  كاستجابة 
 اختیارك. 
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الثانیة من  س التبویب  ، "مخطط  Excel  وثیقةیتم عرض درجاتك كرسم بیاني في عالمة 

 الردود".
 
 
 

 الحصول على أقصى استفادة من قائمة التحقق 

، فإن  بمنظمتكتم تصمیم قائمة التحقق ھذه لتكون مفیدة للمنفذين. إذا لم تكن اإلستراتیجیة مفیدة أو ذات صلة  
تصنیفھا على أنھا "غیر قابلة للتطبیق" لن يؤثر على درجاتك وسیسمح لك بالتركیز فقط على تلك االستراتیجیات 

" أو "إلى حد ما" ال يعد أيًضا انعكاًسا للفشل. العديد  "ال   تجیب عنه بـالتي تعتقد أنه من المفید استخدامھا. ما  
من ھذه المكونات الھامة لألمن لم يتم التفكیر فیھا أو تمويلھا في برامج فیروس نقص المناعة البشرية. يمكنك  

لتسلیط   ومنظمتكاستخدام الدرجات المنخفضة (التي ستنتج عن تحديد "ال" و "إلى حد ما") للعمل مع ممولك 
يمكن أن تقدم المساعدة الفنیة أو    منظمتكء على مجاالت النمو بینما قد تشیر الدرجات العالیة إلى أن  الضو

 التوجیه لآلخرين الذين يشرعون في منطقة جديدة. 
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 بشكل حضوري من جدول أعمال المشاركین  الملحق ب: نموذج 
المشاركین   أعمال  جدول  أن  مالحظة  المیسرین    غیر  حضوریایرجى  بأجندة  مصحوب 

  بشكل حضوري ھذا التدریب    لتنظیمحیث یجب تحدید التعدیالت التي تم إجراؤھا    الحضوریة
تنظیم  في    ریفك  منمحلًیا. نموذج جدول األعمال ھذا مخصص ألغراض توضیحیة. یساعد 

التدریب    المعینةألنشطة  با  الخاص  الوقت  جعلعلى    حضوریاحدث   في  منزلي  كواجب 
تقدیمھ كعمل جماعي   یمكن  الذي  االجتماعات    مصغراالفتراضي  . على  الحضوریةأثناء 

االفتراضیة النسخة  في  المثال،  الرئیسیة  ،  سبیل  التوصیات  مناقشة  المشاركین  من  یُطلب 
ال في  تقدیم مالحظاتھم  ثم  األعمال ھذاكواجب منزلي  في جدول  الثاني.  تضمین  یوم  تم   ،

والتوصیات الشاملة" بدال من    الرئیسیةھذا النشاط خالل جلسة "المصطلحات  ب   للقیامالوقت  
 الواجب المنزلي. 

 األھداف  الجلسة  الوقت 

 الیوم االول 

كلمات ترحیبیة،   8:00
تقديم ونبذة  

 مرجعیة 

 بعضھم البعض.  تقديمب بكل المشاركین ویرحالت •
باإلضافة إلى   هتوصل إلى فھم مشترك لمحتوى التدريب وأھداف ال •

 المشاركین في التدريب.  انخراط
تحديد أمن المنفذ كمجال ھام وجديد لبرمجة فیروس نقص المناعة   •

 البشرية. 

المصطلحات   8:45
الرئیسیة والتوصیات  

 الشاملة 

ومناقشة   والھشاشةوالتھديد والقدرات  والخطراألمن  تعريف  •
 .ج الفئات الرئیسیةالتوصیات الرئیسیة ألمن المنفذين في برام

  استراحة 10:15

تحديد التھديد   10:45
 والتقییم 

 .مدى خطورتھاتحديد التھديدات و  •

  الغذاء 12:30

الحد من قدرة   1:30
المعتدي على  

 األذى

، للحد من قدرة المعتدي ومن الذي يقوم به  ، القیام بهوصف ما يمكن  •
 على إحداث الضرر. 

الكامنة في المنصات الرقمیة. تحديد   أوجه الھشاشة وصف  • األمن الرقمي  2:15
 استراتیجیات الحد من المخاطر داخل كل منھا. 

مراجعة قدراتنا   3:15
وخطتنا لمشاركة  

 المھارات 

 مراجعة االستجابات الجماعیة للتقییمات األمنیة.  •
 ف كل شريك منفذ بمھارة لعرضھا في الجلسة التالیة.یكلت •

 األول أكمل تقییم الیوم  • اختتام 4:00

 الیوم الثاني

 مراجعة المحتوى من الیوم األول  • ملخص الیوم األول  8:00

 . منظمتك بھا تم تكلیفإستراتیجیة أمنیة  تقاسم • عروض المجموعات  8:30
طرح أسئلة حول جمیع االستراتیجیات المقدمة لفھم التنفیذ ومزايا  •

 وعیوب اإلستراتیجیة. 

   استراحة 10:00
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عروض  متابعة  10:30
المجموعة (حسب  

 ) الحاجة

 . منظمتك بھا تم تكلیفإستراتیجیة أمنیة  تقاسم •
طرح أسئلة حول جمیع االستراتیجیات المقدمة لفھم التنفیذ ومزايا  •

 وعیوب اإلستراتیجیة. 

تخدام ما  اس 11:00
تعلمته: دراسات  

الخاصة  الحالة 
 تحديات األمن ب

إذا واجھت مجموعة   منظمتك  تقوم بهطرح األفكار حول ما يمكن أن  •
 متنوعة من التحديات األمنیة.

ما إذا كانت "الحلول الممكنة" بعد كل سیناريو ستكون   مناقشة  •
 مناسبة في السیاق المحلي. 

  استراحة غذاء  12:30

 معین. التعرف على صیغة تحديد احتمالیة وقوع ضرر  • صیغة تقییم الخطر  1:30

التعرف على عناصر خطة األمن وممارسة استخدام النموذج لتطوير   • التخطیط األمني  2:00
 خططك الخاصة. 

خطة أمنیة لكل منھا من خالل النظر   وإعدادد أھم ثالثة مخاطر يحدت •
 في نقاط الضعف والقدرات الحالیة والقدرات المطلوبة. 

على تعلیقات تقديم خطط األمن الخاصة بك إلى المجموعة للحصول   •
 (اختیاري، حسب الوقت المتاح)

مناقشة الفرص من أجل: اتخاذ إجراءات فورية منخفضة التكلفة، والتعلم  • الخطوات الموالیة  3:45
األنشطة    المشترك  المستمر وربط  المدني،  المجتمع  منظمات  بین 

األمنیة بالوقاية المستمرة من العنف واالستجابة له، والسعي للحصول  
 على الدعم الدولي. 

تحديد خطوات العمل لوضع اللمسات األخیرة وبناء القبول لخطط األمن   •
 في كل من منظمات المجتمع المدني. 

 األفكار حول ورشة العمل وتقییمھا. تقديم تأمالت ختامیة تبادل  • تأمالت واختتام 4:15
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 الملحق ج: جدول أعمال المیسر للتدريب االفتراضي 

 المواد  األھداف  الجلسة  الوقت 

  الیوم االول 

كلمات ترحیبیة،  8:00
تقديم ونبذة 

 مرجعیة

 ب بكل المشاركین وعرفھم ببعضھم البعض. یرحالت •
باإلضافة    هلمحتوى  التدريب وأھدافتوصل إلى فھم مشترك ال •

 المشاركین في التدريب. انخراطإلى 
تحديد أمن المنفذ كمجال ھام وجديد لبرمجة فیروس نقص   •

 المناعة البشرية. 

 الشفافات  •
 مینتي •
نشرة:  ال •

تعلیمات 
إلكمال قائمة  

  التحقق
 (الملحق أ) 

المصطلحات  8:45
الرئیسیة  

والتوصیات 
 الشاملة

  والھشاشةاألمن والمخاطر والتھديد والقدرات  تعريف •
الفئات  ومناقشة التوصیات الرئیسیة ألمن المنفذين في برامج

 .الرئیسیة

 الشفافات   •

النشرة: ورقة   •
الغش (الملحق  

 )د

تحديد  التھديد   9:15
 تقییم  الو

 الشرائح  • .مدى خطورتھاتحديد التھديدات و •
نشرة: سجل  ال •

الحوادث  
األمنیة  

 (الملحق ھـ) 

اختتام  الیوم   9:55
 األول 

 الشفافات  • تقییم الیوم •
 مینتي •

  الیوم الثاني

ملخص الیوم األول   8:00
 1والواجب المنزلي  

 . 1  #الواجب المنزلي إجابات ةشاركم •
 تذكر الموضوعات التي تم تناولھا في الیوم األول.  •

 شفافات •
 مینتي •

الحد من قدرة   8:25
المعتدي على  

 األذى

ما يمكن فعله ومن الذي يقوم به للحد من قدرة   فصو •
 المعتدي على إحداث الضرر. 

النشرة: ورقة   •
الغش  

 (الملحق د) 

الكامنة في المنصات الرقمیة. تحديد   أوجه الھشاشة وصف  • األمن الرقمي  9:00
 استراتیجیات الحد من المخاطر داخل كل منھا. 

 شفافات •

مراجعة قدراتنا   9:40
وخطتنا لمشاركة  

 المھارات 

 مراجعة االستجابات الجماعیة للتقییمات األمنیة.  •
 ف كل شريك منفذ بمھارة لعرضھا في الجلسة التالیة.یكلت •

 الشرائح  •
  التحقق قوائم  •

Excel 

 الشفافات  • أكمل تقییم الیوم الثاني  • اختتام الیوم الثاني  9:55
 مینتي •

جلسة خاصة، عروض جماعیة  -الیوم الثالث     

عند  
 االقتضاء 

 تم تكلیف منظمتك بھا. ستراتیجیة أمنیة ا مشاركة • عروض المجموعات 
اطرح أسئلة حول جمیع االستراتیجیات المقدمة لفھم تنفیذ  •

 االستراتیجیة ومزاياھا وعیوبھا. 

شفافات من   •
منظمات  
المجتمع  

 المدني 
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  الیوم الرابع

ملخص الیوم الثاني   8:00
وتأمالت الدورة 

 الخاصة 

 الخاصة التفكیر في االستراتیجیات المقدمة خالل الدورة  •

 في الیوم الثاني  التطرق إلیھاتذكر الموضوعات التي تم   •

 شفافات •
 مینتي •

تخدام ما  اس 8:10
تعلمته: دراسات  

المتصلة  الحالة 
 تحديات األمن ب

إذا واجھت  منظمتك طرح األفكار حول ما يمكن أن تفعله  •
 مجموعة متنوعة من التحديات األمنیة. 

ناقش ما إذا كانت "الحلول الممكنة" بعد كل سیناريو ستكون   •
 مناسبة في السیاق المحلي. 

 شفافات •

 الشرائح  • تعرف على صیغة تحديد احتمالیة حدوث ضرر معین. ال • صیغة تقییم الخطر  8:45
النشرة: ورقة   •

الغش  
 (الملحق د) 

التعرف على عناصر خطة األمن وممارسة استخدام النموذج   • التخطیط األمني  9:05
 لتطوير خططك الخاصة. 

خطة أمنیة لكل منھا من خالل   إعدادد أھم ثالثة مخاطر ويحدت •
والقدرات الحالیة والقدرات   أوجه الھشاشةالنظر في 
 المطلوبة. 

 الشرائح  •
نشرة: نموذج  ال •

خطة األمان  
 (الملحق م)

  بدون أو مناقشة الفرص من أجل: اتخاذ إجراءات فورية • الخطوات التالیة  9:35
بین منظمات   المشترك منخفضة التكلفة، والتعلم المستمر

المجتمع المدن ، وربط األنشطة األمنیة بالوقاية المستمرة 
من العنف واالستجابة له، والسعي للحصول على الدعم 

 الدولي. 
  التملكتحديد خطوات العمل لوضع اللمسات األخیرة وبناء  •

 لخطط األمن في كل من منظمات المجتمع المدني. 

 الشفافات  •
نشرة: نموذج  ال •

تخطیط العمل  
 ) ملحق نال(

تبادل األفكار حول ورشة العمل وتقییمھا. تقديم تأمالت   • واختتامتأمالت  9:50
 ختامیة 

 الشفافات  •
 مینتي •
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 التدريب األمني ب  الخاصة ورقة الغش الملحق د:  

 توصیات أمنیة شاملة 

 . جعل مبادئ ومقاربات برنامج فیروس نقص المناعة البشریة أساس الجھود األمنیة. 1
الممارسات الجیدة مثل الجوانب األخرى    مقاربات أن تتبع االستجابات للسالمة واألمن نفس مبادئ و   ینبغي 

 : ة مثللبرمجة فیروس نقص المناعة البشریة. تشمل األ
ؤدي اإلجراءات إلى تفاقم  األولویة لرفاھیة منفذي البرامج وضمان أال ت   إیالء   -   األذى عدم إلحاق   •

 ، سواء على المدى القصیر أو الطویل. تعرضوا لألذى بالفعللذین ل، خاصة بالنسبة األوضاع
ن قبل منفذي البرامج  ضمان إبالغ الجھود األمنیة وقیادتھا م  - بدوننا  یجري  ،  یتعلق بناال شيء   •

 الذین ینفذون البرامج.  ة الرئیسی الفئات ، بما في ذلك أعضاء أنفسھم
حیث  نفذي البرامج وكرامتھم واحترامھا،  ضمان حمایة حقوق م   - على الحقوق    ة القائم  المقاربة  •

مع أنفسھم من أجل    أن یكونوا صادقین، على سبیل المثال، التوقف عن  ال تتطلب االستجابات 
 البقاء في أمان. 

ضمان اتخاذ القرارات من قبل المنظمات المحلیة / الوطنیة   -البلد    ا/ یملكھ   ا قودھیي تال   المقاربة •
 عم من أصحاب المصلحة اإلقلیمیین والدولیین). مفیدة، بد تكون (عند االقتضاء و

 
 . واضحأولویة بشكل  والموارد جعل األمن .  2

كھا للصدفة. من الناحیة  ال ینبغي أبًدا افتراض السالمة واألمن في برامج الفئات السكانیة الرئیسیة أو تر
تقییم المخاطر على أنھ  ب  الخاص   جزءال، ینبغي التفكیر في كلیھما من مرحلة اقتراح المشروع في  المثالیة

 ألمن". ا"إعداد میزانیة 
االستثمار المسبق في التخطیط والوقایة أسھل بكثیر وأكثر فعالیة من حیث التكلفة من االضطرار  یعتبر  

وعیة  تخصیص األموال لدعم العاملین في مجال الت   إنمكتب). موقع الإلى اتخاذ تدابیر تفاعلیة (مثل نقل 
یُمكن  ،  العنف  وقوع  طیة رسوم المستشفى في حالة، على سبیل المثال لتغ أو غیرھم ممن یتعرضون لألذى

 . بأمنھم أن المنظمة ملتزمة   للعاملین اتخاذ إجراءات فوریة عند حدوث أزمة ویوضح من 
النحو،   ھذا  بنود میزانیة محددة.    ینبغيعلى  األمنیة  تعتبر  أن یكون لألنشطة  الضمانات  حیث ال  ھذه 

، ولكنھا ضرورة. عندما ال یتم تضمین أنشطة تعزیز السالمة واألمن بشكل صریح في  ةإضافرفاھیة أو  
، فمن المھم الضغط من أجل إدراجھا في المیزانیات وخطط العمل.  طلبات المانحین لتقدیم مقترحاتھم

مثل إرشادات منظمة الصحة العالمیة    - توصیات التوجیھ المعیاري    ،إدراج األمن في المیزانیات   یدعم و
ھو    ة الرئیسی  الفئات بأن الوقایة واتخاذ إجراءات استجابة للعنف ضد    -   للفئات الرئیسیة وأدوات التنفیذ  

 عامل تمكین حاسم لالستجابات الفعالة لفیروس نقص المناعة البشریة. 
توفیر الموارد والبرمجة   نبغي ة خاصة لجھود األمن التنظیمي وی ذات أھمی  للعاملین ة النفسیة  الصحتُعد  و

من   فریدة  بمجموعة  البشریة  المناعة  نقص  فیروس  لبرنامج  األنشطة  تنفیذ  یأتي  صریح.  بشكل  لھا 
،  ھمعملخالل  التي یمكن ارتكابھا ضد المنفذین  العنف واإلساءة    عالوة علىالصحة العقلیة.  ضغوطات  

فإنھم یلتقون یومیًا أیًضا بالمستفیدین الذین لدیھم احتیاجات غالبًا ما تتجاوز قدرة المنظمة. إن عدم القدرة  
،  للعاملینعلى تلبیة االحتیاجات األساسیة مثل السكن اآلمن والدعم الغذائي یؤثر سلبًا على الصحة العقلیة  

  استخدام، مثل  لنتائج السلبیةلتجنب اإلرھاق واھم  لدی ویجب على المنظمات أن تستثمر في الصحة العقلیة  
 المخدرات.
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 مكان العمل اآلمن مسؤولیة صاحب العمل.  توفیر .  3
، سواء  الرئیسیة  الفئات برامج  لمنفذي    تتسم بالسالمةالفجوات لضمان بیئة آمنة    یجب معالجة العدید من

ال یمول العدید من المانحین أنشطة السالمة واألمن في  و في المكاتب والعیادات القائمة أو في المیدان.  
، وفي بعض الحاالت، تجد المنظمات التي تسعى إلى  خاصة بفیروس نقص المناعة البشریةبرامجھم ال

ال تلبي احتیاجاتھم.    -مثل خطط السیاسات المتاحة    -تزوید الموظفین بالتأمین أیًضا أن الھیاكل المحلیة  
 الشخصیة وأمنھم.  جعل العاملین مسؤولین عن سالمتھم والنتیجة في كثیر من األحیان ھي 

بواجب الرعایة األخالقي لضمان    یوفواأن یتحمل أصحاب العمل و میة  ، تتطلب المعاییر العالغیر أنھ
في  و، المبادئ التوجیھیة المقدمة من منظمة العمل الدولیة).  ة وأمن موظفیھم (على سبیل المثالسالم

موارد محدودة، یحتاج المانحون إلى أن یكونوا دعاة أقوى    على  تتوفرحالة منظمات المجتمع المدني التي  
واأل یوفروا  للسالمة  وأن  البرمجة  في  للسالمة    ُسبالً من  والتخطیط  المیزانیة  لوضع  المنفذة  للمنظمات 

واألمن حتى یتمكنوا من الوفاء بواجبھم في رعایة موظفیھم. إن اعتبار المنظمات الناجحة والمسؤولة  
 ل. على المجا  كذلك لھ تأثیر، بل فحسب  یقدم لھم االستحسان الذي یستحقونھكأمثلة إیجابیة ال  

 تأكد من معرفة الجمیع بالخطة (مع الحفاظ على المرونة). المسبق وال التخطیط .  4
واالستجابة للسالمة واألمن بعنایة وتخطیطھا ضمن خطة أمنیة تنظیمیة تم    الوقایةتحدید تدابیر    ینبغي

الخطة منطقیة ومنھجیة    تكونأن    ینبغيمن قبل المنظمة أو المؤسسة بأكملھا.    تملكة ومعروفة وم  إعدادھا
الحاسمة  د التھدیدات والمخاطر  یحد م ت ت یأن    كما ینبغيومستنیرة باألدلة في السیاق المحلي ذي الصلة.  

من  وة لإلجراءات التي ینبغي اتخاذھا، ولسالمة واألمن وأن توفر دلیالً واضًحا خطوة بخط با  ذات الصلة
، مثل عیادات فیروس نقص  طوارئ للشركاء الرئیسیینتكمل الخطة الناجحة خطط الو ، ومتى.  یقوم بھا

 . المراعیة للفئات الرئیسیةالمناعة البشریة 
أن تستجیب الخطة أیًضا للتھدیدات األكثر خطورة وأن تتضمن إجراءات مصممة للحد من قدرة    ینبغي

 على تنفیذ العنف.   المعتدي
التي تمثل األولویة من خالل تحدید    الخاصةطلب خطة األمن الجیدة تحدیًدا منھجیًا للتھدیدات  ، تتأخیًرا

التھدیدات التي تنطوي على أكبر قدر من المخاطر على المنظمة (على سبیل المثال، لیس فقط التھدیدات  
ولكن   التي  الخطیرة  لھا  تلك  جمیع  األثر  أكبر   كذلكسیكون  اتخاذ  الممكن  من  یكون  لن  ألنھ  نظًرا   .(

أوالً لتحدیات السالمة واألمن األكثر   ینبغي االستجابة ،  ذاتھوقت الالخطوات المطلوبة لتحسین األمن في 
 إلحاًحا. 

 . بشكل واضح مستوى المخاطر المقبول تنظیمیا وفردیا   مناقشة.   5
وبرنامج یتمتع    ومنظمةاألمن إلى تقدیر أن كل فرد  أن تستند األنشطة الرامیة إلى تحسین السالمة و  ینبغي 

المثاللامح  والتس  القبول بمستوى مختلف من   على سبیل  األمنیة  لمخاطر.  الخطة  تستند  أن  ینبغي  ال   ،
  ، أكثر اعتیاًدا أو استعداًدا لمواجھة إلى مدى قابلیة المدیر للمخاطرة، والذي قد یكون، شخصیًا  فقط   للمنظمة

  ة الرئیسی  الفئات ، من المحتمل أن یرتبط كل العمل مع  في البیئات المعادیةو،  التھدیدات. من الناحیة الواقعیة
 بدرجة معینة من المخاطر. 

  العاملین أن تتاح لجمیع    وینبغي.  غیر مریحة أال یشعر أي شخص بأنھ مجبر على المجازفة    ینبغي،  بید أنھ
الفرصة للتفكیر والتعبیر عما یرتاحون لفعلھ شخصیًا.    - أمني  ویفضل أن یكون ذلك قبل وقوع حادث    -

. بمجرد  ھا ، أو تجنب  تھا اطر، أو مشارك ، أو تقلیل مستوى المخأمثلة الخیارات قبول مستوى الخطرتتضمن  
اتخاذ قرارات مستنیرة حول    منظماتھم و، یمكن لألفراد  مواجھة الخطرویات الفردیة للرغبة في  فھم المست 

 جابة للمخاطر الفعلیة التي تم تحدیدھا. كیفیة االست
ن تكون مستمرة  أ  ینبغيیعني أن المحادثات    مما.  كلكذاالمخاطر    طبیعة  ، تتغیرعندما تتغیر البیئات و

على فھم ما ستفعلھ المنظمة    العاملین، ومساعدة  لھا، ومناقشة المستویات المقبولة  حول تحدید المخاطر
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المشاركة  المرتبطة بمخاطر  ال  شھدت ،  19-كوفید . على سبیل المثال ، خالل  ھاللمساعدة في التخفیف من
  حادة األفراد الذین كانوا أكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات  حیث أن  بشكل كبیر.    تغیًرا   في جھود التوعیة 

العدوى   أساسیة    األشخاص مثل    -من  یعانون من ظروف صحیة  أكثر عرضة  أصبح   - الذین  وا اآلن 
ظًرا ألن ھذه  مقارنة باألشخاص الذین ال یعانون من ظروف صحیة أساسیة. ن   الوباء   شارانتللخطر أثناء  

على تقییم مخاطرھم الخاصة ومن ثم    العاملینكان من المھم للمنظمات مساعدة و،  المخاطر كانت جدیدة
تكلیفھم  ، لیتم  منظماتھم، بشكل مثالي بدعم من  مواجھتھار التي یشعرون بالراحة في  تحدید مقدار المخاط

 . كبیر ینطوي على خطر بمھام أخرى إذا تم اعتبار التواصل الشخصي 
 . العمل بمعرفة كل من المخاطر الفعلیة واألسباب الكامنة وراءھا (بما في ذلك األطر القانونیة) .  6

(المحفز)  األسباب المباشرة  لیس فقط ب   تكون مستنیرةن  أل االستجابات لحوادث السالمة واألمن    تحتاج
، یجب أن تكون االستجابات مصممة وفقًا  كذلكلمدى (األسباب الجذریة).  ولكن بالعوامل المؤثرة طویلة ا

  قابال للتحقیق   أمراالذي تحدث فیھ التحدیات. قد یكون    -  إلخ،  الثقافي والسیاسي والقانوني  -دد  للسیاق المح
 ع الشرطة) بینما یتسبب في ضرر في سیاق آخر. ، الحوار مًال في سیاق ما (على سبیل المثالممكنًا وفعا 
، إن  قانوني في بلد ما لتحدید األنشطةمراجعة اإلطار الفي  المكونات لفھم المخاطر وأسبابھا  یتمثل أھم  

وجدت، التي قد تخضع للتدقیق من قبل سلطات إنفاذ القانون وفھم حقوقك والقدرة على التعبیر عنھا كمنفذ  
بناء القدرات   تدریبا في الذین یتلقون    العاملین ھذه المعلومات على نطاق واسع مع    تقاسم   وینبغي للبرنامج.  

 حول كیفیة التعبیر عن ھذه الحقوق للسلطات المحلیة أو اآلخرین الذین قد یكون لدیھم أسئلة حول أنشطتھم. 
 والقدرات لكل عامل في التخطیط األمني.  بمختلف أوجھ الھشاشة اإلقرار .  7

برامج   في  والمتطوعین  الموظفین  بأن  المستمر  الوعي  إلى  واألمن  السالمة  استجابات  تستند  أن  یجب 
في    ة مزدوج  ھشاشةً یواجھون    الفئات الرئیسیة،ھم أنفسھم أعضاء    ، الذین فیروس نقص المناعة البشریة
والشخصیة.   المھنیة  على حیاتھم  ینطبق  األمر  مع   نفس  البشریة    المتعایشین  المناعة  نقص  فیروس 

جمیع  وینبغي األخذ في االعتبار أن    . جزء من مجتمعات الالجئین  من ھمأو    األشخاص غیر المسجلین و
مقاس  مقاربة ال  عتماد ا بدالً من    ،وقدرات ممیزة  أوجھ ھشاشةاألفراد العاملین في البرامج الرئیسیة لدیھم  

 النظر في القضایا المتعلقة بما یلي:  ،بشكل خاص   ،من المھمحیث سیكون كل. الواحد یناسب ال
، قد یكون الموظفون الذین ھم من  على سبیل المثال، في بعض السیاقات :  النوع االجتماعي -

نوع  ذكور الذین لدیھم تعبیرات  المتوافقین الجنسیاً أو    العابرین أو    المتوافقات جنسیا   اإلناث 
في إطار تنفیذ    ، عرضة بشكل خاص للعنف القائم على النوع االجتماعي  أنثویة، اجتماعي  

، وبالتالي قد یحتاجون إلى المزید و / أو تدابیر مختلفة  برامج فیروس نقص المناعة البشریة
كیات القوة داخل المنظمات  للوقایة واالستجابة مقارنة بالزمالء اآلخرین. یمكن أن تتأثر دینامی

إیالء اھتمام خاص لضمان مكان عمل خاٍل من التحرش    وینبغي ،  بالنوع االجتماعيأیًضا  
 الجنسي. 

  العاملین   تقوم بتفضیل، قد تكون ھناك دینامیكیات قوة داخل المنظمة  على سبیل المثال  .السن -
على التھدیدات التي    العاملون  سنأن یؤثر    كذلكاألكبر سنًا أو األصغر سنًا. من المحتمل  

بر من قبل الشرطة  األصغر سنًا لمراقبة أك  العاملون ؛ یتعرض  التوعیةعملیة  یواجھونھا أثناء  
 ، خاصة خالل فترات االضطرابات السیاسیة. في بعض البیئات 

 ھناك قضایا یجب مراعاتھا: .  ةالرئیسی لفئاتامجموعات مختلفة ومجموعات فرعیة من  -
، سیحتاج الموظفون الذین یعملون مع  على سبیل المثال.  بین المجموعات الرئیسیة  •

األشخاص   (مثل  محددة  إلى    مستخدمي مجموعات  الحقن)  طریق  عن  المخدرات 
لل واألمن مصممة خصیًصا  بالسالمة  تتعلق  الاستجابات  على  المتعلقة  رد  مخاوف 

ئي وممارسات الحقن اآلمنة. أیًضا، قد یواجھ بعض  بالجرعة الزائدة والتفاعل الدوا
، قد  ستجابة للحوادث (على سبیل المثالتحدیات فریدة في اال  الفئات الرئیسیة أفراد  
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األشخاص   یمكنھم    العابرین یفتقر  وال  رسمیة  وثائق  إلى  شكوى  ب  التقدم جنسیاً 
   رسمیة).

السالمة عند    مشاكل، قد تختلف  على سبیل المثال.  ةالرئیسی  الفئاتبرامج  ضمن   •
التواصل مع الرجال الذین یمارسون الجنس مع الرجال في النقاط الساخنة أو في  

 المساكن أو عبر اإلنترنت. 
، قد یكون العاملون الذین یدعمون األفراد على سبیل المثال.  أوجھ الھشاشة المتعددة •

ة تتعلق بالسالمة واألمن  ضة لتحدیات متعدد الذین ینتمون إلى أكثر من مجموعة عر
فریدةعملھم    ویتطلب  المثال  مجموعة  سبیل  على  االستجابات.  یحتاج  من  قد   ،
إلى حمل    المخدرات   ومستخدميالجنس  في  ن مع المشتغلین  الذین یتعاملو   العاملون 

االعتقال  ، إلخ) التي قد تزید من خطر  (الحقن، الواقي الذكري  المواد مجموعة من  
 واالحتجاز. 

وھذا یشمل اعتبارات لألفراد الذین قد یكونون في بلد  .  الوضع القانوني المختلف  •
قد یواجھون عقوبات  ووثائق قانونیة أو الذین لدیھم سجالت جنائیة    بدون التوفر على 
 مع النظام القضائي.  تعاملواأكثر صرامة إذا 

 . فحسب المعھودیناء حلفالتعرف على جمیع أصحاب المصلحة، ولیس . ال 8
محاولة الوصول إلى األفراد والمؤسسات الذین یقفون بشكل مباشر أو غیر مباشر وراء    الحاسم من  

تحدیات السالمة واألمن. قد یشمل ذلك بناء عالقات مع مجموعات أصحاب المصلحة مثل إنفاذ القانون  
مكن أن  الدینیین وقادة المجتمع. قد تستغرق ھذه الشراكات وقتًا وتتطلب صبًرا كبیًرا ولكنھا ی  والقادة

المثالتج سبیل  على  مھمة.  مكافآت  عندما  لب  ولیسوا  ،  أعضاًء،  ھؤالء  المصلحة  أصحاب  یصبح 
شخصیة  خصوًما اتصاالت  إلجراء  الوقت  تخصیص  یعد  للطوارئ.  المحلیة  االستجابة  فرق  في   ،

 والتعلم من المجموعات األخرى التي تعمل مع مجتمعات مختلفة تكتیًكا مفیًدا. 
 ھدیدات (المادیة والرقمیة والنفسیة) واالستراتیجیات األمنیة بشكل شامل. تحدید كل من الت.  9

في  واألمن  السالمة  تحدیات  تكون  ما  المناعة    الفئات مجتمعات    نادًرا  نقص  فیروس  الرئیسیة وبرامج 
 ، یجب أن تكون الردود: بمرور الوقت. على ھذا النحو  تتغیر فھي البشریة أحادیة البعد. 

والسالمة الجسدیة والنفسیة االجتماعیة والرقمیة على النحو الذي اقترحتھ    األمن   تعالج  -  كلیة -
مجموعة التكنولوجیا التكتیكیة. یجب أن تشمل االستجابات المبادرات الداخلیة (على سبیل  

الطوارئ    إعداد المثال،   والمبیصالھاوإخطة  المثال)  سبیل  (على  الخارجیة  بناء  ادرات   ،
 المصلحة المحلیین). العالقات مع أصحاب 

 األوجھ.  ةالمستویات ومتعدد  ةمتعدد  مقاربة باستخدام  -  شاملة -
لتغیر    - مرنة   - تعدیل الخطط والتكیف بسرعة وفعالیة، مثل االستجابة  القدرة على  امتالك 

 مفاجئ في البیئة األمنیة. 
 البعض.   نا من بعض تعلم ال عمل في تحالف، ول، وامعًا . البقاء 10

برنامج  أمر مشترك السالمة واألمن  إدراك أن   بینما یواجھ كل  أو منظمة منفذة تحدیات    ة رئیسی  لفئة . 
زالت ،  خاصة من    وتُمثل .  قائمة   تداخالت ال  فال  للتعلم  فرصة  واألسئلة  والنجاحات  التحدیات  مشاركة 

ابات السالمة واألمن  الخبرات واالستراتیجیات والموارد التي یمكن االستفادة منھا بعد ذلك لتعزیز استج
 فیھا بشكل نقدي.  والتفكیر

 التعريفات األساسیة 

 المتعمد حالة عدم التعرض للمخاطر أو األذى الناجم عن العنف : األمن •
 احتمال حدوث شيء ضار :الخطر •
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؛  نانا أو إلحاق الضرر بنا أو معاقبتعالمة على أن شخًصا ما یرید إیذاء/إشارة  :التھدید •
   من الخارج  یأتي

إلحاق األذى بي على وجھ التحدید،    إشارة إلى أن شخًصا ما یرید  -تھدید مباشر   -
 بالجنس."   )ة(  ، "سأھاجمك ألنك عاملعلى سبیل المثال 

إشارة إلى أن شخًصا ما یرید إلحاق األلم أو إلحاق الضرر    -تھدید غیر مباشر   -
أكبر من األشخاص   ولكن  ھمل  أنتميبمجموعة   ،/ أنا  منظمتي على وجھ    لیس 

المثالالتحدید سبیل  على  التھدید  ،  على  بناًء  بالتھدید  آخر  جنس  عامل  یشعر   ،
 . المذكور أعاله حتى لو لم یتم توجیھھ إلیھ / ھا

، لكننا غیر متأكدین مما إذا التي نراھا تحدث  األوضاع  -حادث متصل باألمن   -
أنھا مصادفةك أم  تھدیًدا  تمثل  الانت  سبیل  على  سرمثال،  الكمبیوتر  ،  جھاز  قة 

أو لسرقة   تقوم بھالخاص بك. ھل ھذا یستھدفك للحصول على معلومات حول ما  
 جھات االتصال الخاصة بك؟ أم أنھا مجرد سرقة انتھازیة؟ 

، إلخ) یمكننا  ة ، جھات اتصال، بنیة تحتیة، شخصی إمكانیة ،  أي مورد (مالي:  القدرة •
 . استخدامھ لتحسین أمننا

 لمن یریدون إیذائنا كشفنا أي شيء یزید من : الھشاشة  •
 

 أسئلة لتقییم خطر التھديد 

 المحیطة بالتھدید؟  الوقائع. ما ھي 1
 . ھل التھدید جزء من سلسلة أصبحت أكثر منھجیة أو متكررة بمرور الوقت؟ 2
 . من ھو الشخص الذي یقوم بالتھدیدات؟ 3
 . ما ھو الھدف من التھدید؟ 4
 التھدید خطیر؟ . ھل تعتقد أن 5
 

 ؟ لینجح في اعتداءه   المعتدي ما الذي يحتاجه  

 لك جسدًیا أو إلكترونًیا: الوصول •
لتنفیذ  :  الموارد • ،  معلومات عن مكان الضحیة  -  االعتداءأي شيء یمكن استخدامھ 

 ؛ مال وسائل نقل   ،ونقاط الضعف؛ سالح
 للمعتدي عدم وجود عواقب قانونیة و/ أو اجتماعیة  :اإلفالت من العقاب •
 السبب إللحاق األذى :الدافع •
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 صیغة لحساب المخاطر 

 
 

 

 البروتوكول األمني 

تستغرق الخطط األمنیة وقتًا في التنفیذ. نحن بحاجة إلى التوصل إلى خطوات نتخذھا  •
مع   للتعامل  حدوثھا.    المشاكلاآلن  المدى    للحاجاتالحل  ویكمن  عند    في قصیرة 

 . يبروتوكول األمن ال
، كھرماني  عادي) مستوى  أخضر (  -  معینة  لتوصل إلى مستویات، نحتاج إلى اأوالً  •

  -) لالعتداء، أحمر (احتمالیة شدیدة  ) اعتداءأو برتقالي (مؤشرات على إمكانیة تنفیذ  
 طاقم العمل والبرامج والمباني. فیما یتعلق ب  القیام بھثم التفكیر فیما یجب 

 فیما یلي نموذج لبروتوكول األمن. 
 المباني البرامج  طاقم العمل  
 إجراءات أمنیة عادية  ال قیود  ال قیود  أخضر 

 كھرماني 

ال يحضر الموظفون   -1
الذين يعتبرون األكثر عرضة  
للخطر (معرّفین / محددين  

مسبًقا) إلى العمل أو ال  
 يعملون في األماكن العامة 

. إرسال تذكیر لجمیع  2
الموظفین حول من يجب  
علیھم إبالغه في حالة  

 الطوارئ 

. تنبیه الجیران الموثوق  3
  حول الوضعبھم والحلفاء 

("مھال، نعتقد أنه ال بأس،  

يتم تعلیق األنشطة   -1
شديدة الحساسیة أو  
تلك التي تحدث في  

بیئات معادية (محددة  
 مسبًقا)

تستمر األنشطة غیر   -2
 الحساسة كالمعتاد

 . تنبیه المتبرعین 3

فیدين  تنبیه المست -4
والتأكد من   الوضع إلى 

إجراءات   أياتباعھم 

. التعاقد قصیر المدى مع  1
حارس أمن للمراقبة خالل  

 ساعات الدوام الرسمي 

يجب فحص الزائرين   - 2
مسبًقا للدخول إلى مباني  

وار غیر  المكاتب (ال يوجد ز
 معلنون)

يتم تذكیر الموظفین   -3
بالتحقق من عدم سھولة  
الوصول إلى أي معلومات  
 حساسة (رقمیة ومادية) 

 خطر أمر ما

 أوجھ الھشاشة التھدیدات

 القدرات

X 

= 

أسئلة تقییم  یتضمن
 التھدید

 المعتدونما یحتاجھ  یشمل
المحتملون (الوصول، 

الموارد، الدافع، اإلفالت من 
 العقاب)

یشمل استراتیجیات األمان 
التحققفي قائمة  المصنفة  
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ولكن أخبرنا إذا رأيت شیًئا  
 غريبًا") 

. إنذار المحامین  4
 التنظیمیین

أمنیة مطلوبة (على  
سبیل المثال، لن  

  تظاھراتنستضیف 
كبیرة بعد اآلن حتى  

 إشعار آخر)

انقل أموال الطوارئ   -4
بحیث يمكن الوصول إلیھا  

بسھولة (ربما على بطاقات  
الصراف اآللي، وربما من  

 خالل ويسترن يونیون) 

 أحمر 

. سینتقل الموظفون  1
يعتبرون "األكثر  الذين 

عرضة للخطر" مؤقًتا (مع  
تحديد الموظفین ومواقع  

 النقل مسبًقا)

عدم حضور موظفین   -2
 آخرين للمكتب

إعالم الحلفاء   -3
 تعبئتھمالتنظیمیین و

. يتم تنبیه المحامین  4
  التنظیمیین

تعلیق جمیع أنشطة   -1
 المشروع مؤقًتا

إبالغ الجھات المانحة   -2
ريع  التنظیمیة بأن المشا

 قد توقفت 

. إبالغ حاالت اإليقاف  3
 للمستفیدين 

إقفال المكتب   -1
(الموظفون المسؤولون عن  

يتم  إقفال المكتب 
 مسبقاً) تحديدھم

حارس أمن   التعاقد مع  -2
للمراقبة أثناء وبعد الدوام 

 الرسمي 

بالتواجد  . ال يسمح للزوار 3
 العمل  مباني   في
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 األمنیة الملحق ھـ: سجل الحوادث 

 أمن المنفذ ب  المتصل حوادثالسجل 
 

 االستجابة  كیفیة الرد  السؤال 

ربط الحوادث األمنیة  من الترقیم  يمكن ؛ واستمر  1ابدأ بالرقم  رقم الحادث األمني  1
 ) 14ببعضھا البعض (انظر السؤال رقم 

 

(على سبیل   الیوم-الشھر-على النحو التالي، السنةاكتب  تاريخ الحادث  2
) لتنظیم سجل أحداث 2019فبراير   17لیوم  17- 02-2019،  المثال

 األمن ھذا حسب التاريخ 

 

)، أو أكثر عمومیة (صباًحا، معلوًماوقت محدد من الیوم (إذا كان   وقت الحادث  3
 ، لیالً) بعد الظھر، مساءً 

 

، أو استخدم مصطلًحا أكثر عمومیة إذا كان معروًفا وآمًنا لإلدراج  جاني 4
 مثل "مسؤول تنفیذ القانون" 

 

اسم الشريك المنفذ لبرنامج فیروس نقص المناعة البشرية  متضررة منظمة  5
 (أي اسم المنظمة المجتمعیة) 

 

لمساحة المادية ، وامعین أو نوع معین من الموظفین  شخص  ھدف 6
،  االنترنت(على سبیل المثال، اسم نقطة اتصال معینة)  وموقع 

، وما إلى ذلك. ال تذكر أسماء األفراد ھنا ما لم وقاعدة البیانات
 تحصل على إذن منھم للقیام بذلك. 

 

 ، عن طريق الھاتف، إلخ. العنوان الفعلي، عبر اإلنترنت  مكان وقوع الحادث  7

 

الُمعتقد  الدافع  8
للمعتدي (إذا كان  

 معروًفا)

، لصرف االنتباه عن لوقف البرمجة على سبیل المثال: التخويف 
 القضايا المحلیة األخرى 

 

على    على فیسبوكمنشورات  تضمنتعلى سبیل المثال:  وصف الحادث األمني  9
؛ أو تم  رسالة محددة ھنا"]   ضع"[ما يلي صفحة المشروع  

األقران دون تھمة عند توزيع الواقي   المربین القبض على 
الذكري على مجموعة من الرجال الذين يمارسون الجنس مع 

 ختبار فیروس نقص المناعة البشرية ال متنقل الرجال خالل حدث

 

العواقب البرامجیة   10
 للحادث األمني 

التوعیة عبر  بالشريك المنفذ  سیقومعلى سبیل المثال: 
 اإلنترنت فقط حتى يتم اعتبار التواصل المادي آمًنا

 

وصف اإلجراءات  11
المتخذة للرد على  

 حادث أمني 

ا سبیل  العام  على  في  الشريك  الیوم  -الشھر    -لمثال:  قرر   ،
أنه لیس من اآلمن إجراء   فیسبوكعلى    النشرالمنفذ المستھدف  

أنشطة التوعیة لمدة أسبوعین وقدم الشريك المنفذ شكوى إلى 
 الشرطة. 

الصحة  الیوم -الشھر    – العام  في   بوزارة  اجتماع رسمي  عقد   ،
الس  أصحاب  مع  المحلیة؛ المحلیة  القانون  إنفاذ  وجھات  لطة 

التھديدات   باناقشوا  مجموعة المتصلة  وأنشأوا  المنفذ  لشريك 
الحلفاء    واتساب الفور   وتعبئتھميمكن استخدامھا إلخطار  على 

 حسب الحاجة.

ھذا   تحديث  (ومتابعة  المتخذة  اإلجراءات  تواريخ  تضمین  ُيرجى 
 عند اتخاذ اإلجراءات).  الترتیب
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ھل كانت الحادثة  12
األمنیة مرتبطة  

 ؟ المؤشرباختبار 

 : نعم أو ال أو غیر متأكد ةواحدإجابة حدد 

 

الحادثة مرتبطة  ھل  13
 ؟ 19-بكوفید 

  : نعم أو ال أو غیر متأكد ةواحدإجابة حدد 

ما ھي الحوادث   14
األمنیة األخرى التي  

؟  األمر يرتبط بھا ھذا
 إن وجدت) (

ما إذا كانت ھذه الحادثة مرتبطة بحوادث أمنیة أخرى    أشر إلى
 من خالل سرد أرقام الحوادث األمنیة األخرى ھنا. 

 

  القرار الخاص 15
 الحادث (إن وجد) ب

، تم إطالق سراح  الیوم-الشھر-العامعلى سبیل المثال: في 
 وتزويدھم بدعم الصحة العقلیة.  الحجزاألقران من  المربین 
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 األولى الملحق و: نموذج بريد إلكتروني بعد الجلسة 
 العزیز،  الفریق

 
 المرفقة ھي: الوثائق الرائعة الیوم.  مشكرا لمشاركتك 

 من جلسة الیوم  شفافات) 1
المفاھیم    وإدراكالمنزلي    واجبالعلى إكمال    م التي ستساعدك  " الغشالمعلومات"  ) ورقة  2

 األساسیة من التدریب 
 منظمتكم   الستخدامھ من قبل) سجل الحوادث األمنیة 3

 زودھم بعنوان انترنت تسجیل لجلسة الیوم ھنا:  إیجاد میمكنك
تكلیفك تم  أنھ  تذكر  بدایة    میرجى  یلي في  الشاملة ومشاركة ما  التوصیات  بمراجعة إحدى 

) كیف یمكنك  3، و () كیف تستخدم التوصیة حالًیا2وصیة، ( ) ملخص للت 1لیة: (الجلسة التا
 . في المستقبلاستخدام التوصیة 

 
 ! Zبتوقیت   Xفي تاریخ   الثانیةفي الجلسة  منتطلع إلى رؤیتك

 اسم المیسر
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 الثانیة الملحق ز: نموذج بريد إلكتروني بعد الجلسة 
 ھي:  الوثائق المرفقةالیوم.   المھمة مشكرا لمشاركتك 

 شفافات من جلسة الیوم ). 1
 زودھم بعنوان انترنت تسجیل لجلسة الیوم ھنا:  إیجاد میمكنك

یرجى تذكر أنھ تم تكلیف كل منظمة مجتمع مدني بتدریس مھارة معینة خالل جلستنا التالیة 
  تودون   م). إذا كنت الشفافة(قدم أرقام    الشفافات. یتم وصف المھام في  Yتاریخ  ب  Xفي وقت  
(قد یكون    ةجلسالأثناء    مإلى مشاركة شاشتك  ونعلى شاشتي حتى ال تحتاج  شفافاتكممشاركة  

، فیرجى إرسالھا ) باالنترنت  صعوبة في االتصال  ونتواجھ  مھذا مھًما بشكل خاص إذا كنت 
 إلي مسبقًا.

 
 ! Zفي وقت  Xتاریخ ب  الثالثةالخاصة  ةجلسالنتطلع إلى رؤیتكم في 

 أسماء المیسرین 
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 الثالثة الملحق ح: نموذج بريد إلكتروني بعد الجلسة 
 المرفقة ھي: الوثائق الرائعة الیوم.  ممشاركتك كم على شكرا ل

 شفافات تم عرضھا من طرف كل الشركاء المنفذین  )1
 یمكنكم الحصول على تسجیل جلسة الیوم ھنا: قدم عنوان االنترنت 

 
 ! Zفي وقت  Xتاریخ  باألخیرة  ةجلسالخالل   منتطلع إلى رؤیتك
 أسماء المیسرین 

 



47 

 الرابعة : نموذج بريد إلكتروني بعد الجلسة طالملحق 
معًا.   الكثیر  تعلمنا جمیعًا  لقد  المھمة ھذه!  العمل  للجمیع على مشاركتھم في ورشة  شكًرا 

 مرفقًا بھذا البرید اإللكتروني:  ونستجد 
المدني  ت التي تشارك   الشفافات  ال سیما،  الكاملة  الشفافاتمجموعة   )1 المجتمع  ھا منظمات 

 الثالثة أثناء الجلسة 
 نموذج لمخطط أمن  )2
 نموذج لخطة عمل  )3
 المتوفرة موارد الطوارئ  حولصفحة واحدة   )4
بشأن األمن لمنفذي برامج فیروس نقص    موحدةإرشادات بشأن تطویر إجراءات تشغیل   )5

 مع الفئات الرئیسیة  العاملین المناعة البشریة 
 

 قدم عنوان انترنت على تسجیل لجلسة الیوم ھنا:  لالحصو یمكنك 
أنھ   تذكر  بك  معلیك  ینبغي یرجى  الخاصة  األمن  خطط  إرسال  إلى    م جمیعًا    Xلمراجعتھا 

تاریخ   بحلول  لكو .  Yشخص  نرسل  ونساعدك  مسوف  التفكیر في    ممالحظات  أیًضا على 
 تعبئة الموارد لألنشطة التي ال یمكن القیام بھا بتكلفة قلیلة أو بدون تكلفة. 

  تقدیم   إلى  . نتطلعوالطاقة التي تحلیتم بھا   مومشاركتك   ممرة أخرى على اھتمامك  شكًرا جزیالً 
 ذ. ی نفت ال أمن القائم علىقدًما في   ونتمض   موأنت  مكل دعمال

 المیسرین أسماء 
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 الملحق ي: االختبار البعدي 
نماذج   في  االختبار  ھذا  إدخال  على    غوغلیمكن  للحصول  إلكترونًیا.  اإلجابات  لجمع 

 ، انقر ھنا:غوغل معلومات حول استخدام نماذج 
https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ar. 

مطلوًبا. یمكن القیام بذلك عن طریق تحدید  أمرا  نوصي بجعل كل سؤال من األسئلة أدناه  
 . غوغلالزر "مطلوب" في نماذج 

 
 أي من العبارات التالیة تصف "األمن" على نحو أفضل ؟ .1

 األذى المتعمد أ. التحرر من 
 من األخطاء الطبیة مثل وخز اإلبر  السالمةب. 

 ج. االستعداد لمواجھة الكوارث الطبیعیة مثل الفیضانات
 عاله أ د. كل ما ورد

  والمس ،  حوادث األمنیة (على سبیل المثال، اعتقاالت الزمالءتتبع ال  للمنظمة من المھم    لما.  2
المن ب  التواصل االجتماعيسمعة  الجدران في مركز  ظمة على وسائل  الكتابة على  ، وتھدید 

 االستقبال)؟ 
، ووضع الخطط التي تأخذ ھذه  المتزایدة  االعتداءات، مثل  یمكن للمنظمة تحدید االتجاھاتأ.  

 ، إیقاف التوعیة في مناطق معینة.على سبیل المثال   االتجاھات في االعتبار.
 التغییرات في األداء. لشرح الجھة المانحةلدى المنظمة سجل یمكن مشاركتھ مع ب. 
األكثر تعرًضا للخطر ویمكنھا تخصیص موارد إضافیة   عاملیھاتعرف المنظمة كادر  ج.  

 لحمایتھم. 
 عاله أ كل ما وردد. 
 أو خطأ لكل عبارة أدناه. صوابحدد . 3

 . للعاملین • المنظمة مسؤولة عن خلق بیئة آمنة 
" دون إعطاء توجیھات  قراراتھم"استخدام أفضل    عاملیھا• یكفي لمنظمة ما أن تطلب من  

 محددة. 
الكاملة   ینبغي•   أسمائھم  مشاركة  اإلنترنت  عبر  التوعیة  مجال  في  العاملین  على  دائًما 
 ). واللقب الشخصیة(

 استخدام كلمات المرور على جمیع أجھزة الكمبیوتر المكتبیة والشخصیة.  ینبغي• 
 • یمكن أن یكون إرھاق الموظفین نتیجة للحوادث األمنیة. 

 • وجود سیاسة تحرش جنسي یجعل المنظمة أكثر أماًنا.
 التعامل مع الشرطة.  تقدم خدمات ألفراد الفئات الرئیسیةعلى جمیع المنظمات التي  ینبغي• 

 ضدك.  ھایستخدم معلومات  ب   من مد المعتديمشاركة صورة لنفسك عبر اإلنترنت    تمكن• قد  

https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ar
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 • قد یساعد العمل مع القادة الدینیین في حمایة المنظمة. 
 • وجود متحدث باسم وسائل اإلعالم یمكن أن یحمي المنظمة من األذى. 

أو معاقبة شخص آخر. أي من األسئلة ل   إشارةالتھدید ھو  .    4 إیذاء  رغبة شخص ما في 
 التالیة یساعدك على فھم خطورة تھدید لبرنامجك / منظمتك؟ 

 . من الذي یقوم بھذا التھدید؟ أ
 ب. ھل ھذه سلسلة من التھدیدات التي أصبحت أكثر تكرارا أو منھجیة بمرور الوقت؟ 

 التھدید الذي تشعر بھ؟  خطورةج. ما مدى  
 د. ما ھو الھدف من ھذا التھدید؟ 

 عالهأ ه. كل ما ورد
 أي مما یلي صحیح؟ .  5
 للحد من المخاطر التي تتعرض لھا برامجنا.  الھشاشةأوجھ جمیع   التخلصعلینا   ینبغيأ. 

أوجھ  القیام بھ ھو إدراك    یمكن ؛ أھم شيء  أوجھ الھشاشة  بعض  التخلص منب. ال یمكن  
 . الھشاشة

 . نفس الشيء مثل الضعف يھ الھشاشةج. 
 
 ماذا تحتاج قبل أن تتمكن من وضع خطة أمنیة؟ .  6

 . لمنظمتك خطر التھدیدات  ألأ. فھم 
 راتك األمنیة الحالیة.ب. فھم قد

 . لدیك الحالیةأوجھ الھشاشة ج. فھم 
 د. التمویل لتنفیذ الخطة. 

 عالهأ ه. كل ما ورد
 ج  و ، ب  . أط
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   الرئیسیة لالختبار البعدي الملحق ك: اإلجابة 
 . أ1
 . د2
 . صواب أم خطأ (راجع كل عبارة) 3

 ) صواب. ( لعاملیھا• المنظمة مسؤولة عن خلق بیئة آمنة 
" دون إعطاء توجیھ محدد.  قراراتھم"استخدام أفضل    عاملیھا• یكفي لمنظمة ما أن تطلب من  

 (خطأ) 
الكاملة   ینبغي•   أسمائھم  مشاركة  اإلنترنت  عبر  التوعیة  مجال  في  العاملین  على  دائًما 
 ) خطأ). ( الشخصیة واللقب(

 ) صوابام كلمات المرور على جمیع أجھزة الكمبیوتر المكتبیة والشخصیة. (استخد  ینبغي•  
 ) صواب• یمكن أن یكون إرھاق الموظفین نتیجة للحوادث األمنیة. (

 ) صواب• وجود سیاسة تحرش جنسي یجعل المنظمة أكثر أماًنا. (
التعامل مع الشرطة.   تقدم خدمات ألفرا الفئات الرئیسیةجمیع المنظمات التي  على    ینبغي •  
 ) خطأ(

ضدك.    یستخدمھامعلومات  ب  المعتدي   مد• قد تؤدي مشاركة صورة لنفسك عبر اإلنترنت إلى  
 (صحیح) 

 الدینیین في حمایة منظمة (صحیح).  القادة• قد یساعد العمل مع 
 من األذى (صحیح).   المنظمةیمكن أن یساعد في حمایة  لوسائل اإلعالم• وجود متحدث 

 . ه4
 . ب5
 ط . 6
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: مثال على التقییم لالملحق   
 

 . مثیر لالھتماممحتوى ھذا التدریب . 1
 أوافق بشدة              ال أوافق بشدة  

1                   2                3                    4                   5 
 

 سیساعدني محتوى ھذا التدریب على القیام بعملي. .2
 أوافق بشدة              ال أوافق بشدة  

1                2                3                    4                    5 
 

 یمكنني مشاركة ما تعلمتھ الیوم مع اآلخرین.  .3
 أوافق بشدة              ال أوافق بشدة  

1                2                3                    4                    5 
 

 قد أوصي بھذا التدریب لآلخرین.  .4
 أوافق بشدة              ال أوافق بشدة  

1                2                3                    4                     5 
 

 وتیرة المیسر  .5
 جدا  ةج. سریع جیدة                          ب.                           أ. بطیئة جدا

 
 یرجى مشاركة أي انشغاالت لدیكم حول مشاطرة ھذا التدریب مع آخرین. .6

 

(مثال، زووم، تیمز، مینتمیتر،    المستعملة في ھذا التدریب  یمكنني استخدام التكنولوجیا .7
 نماذج غوغل) بنجاح. 

 أوافق بشدة              ال أوافق بشدة  
1                 2                3                    4                     5 

 

 یرجى مشاركة أي شيء آخر تعتقد أنھ مھم للمیسرین أن یعرفوه. .8
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 الملحق م: خطة أمنیة
  خطر أمر ما:

 القدرة المطلوبة  القدرة الحالیة أوجه الھشاشة  التھديدات
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 الملحق ن: خطة العمل 
#  

قدرات ينبغي   10أفضل 
 بنائھا 

تطلب موارد  ت
نقدية إضافیة؟  

 ((نعم / ال 

متى سیتم  
  القدرةبناء 

 بالكامل؟

الشخص  
(األشخاص)  

الرئیسي  
 المسؤول 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 


