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عیةكلمات ترحیبیة، تقدیم ونبذة مرج
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قل: سنتعرف في هذه الجلسة الأولى، على بعضنا البعض، ونناقش كيف سنقوم بتنظيم الوقت وتحديد أهدافنا للوقت الحالي، ونتحدث قليلاً عن كيف تطور العمل على موضوع الأمن في البرامج ذات الصلة بالفئات الرئيسية.



ھدف الجلسة

ض وتقد�مهم لبعضهم البعض• ح�ب بكل المشاركني ال�ت
ك لمحتوى التدر�ب وأهدافه باإلض • افة إ� التوصل إ� فهم مش�ت

ي التدر�ب
ض �ض .انخراط المشاركني

ي ال�ب •
مجة تحد�د أمن القائم ع� التنف�ذ كمجال مهم وجد�د �ض

�ة وس نقص المناعة الب�ش .المتصلة بف�ي
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التقدیم. النشاط أ

االسم والصفة المهن�ة•
ي مجال التدر�ب الخاص باألمن•

ات �ض الخ�ب
توقع واحد تتطلع إل�ه من هذا التدر�ب/ أمل •
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات مفصلة.قل: حسنًا، فلنبدأ. أود أن يشاركنا كل واحد منكم اسمه وصفته المهنية وأي خبرات لديكم في مجال التدريب المتصل بالأمن. لا توجد مشكلة على الإطلاق إذا كان هذا الأمر جديدًا بالنسبة لكم، إنه كذلك بالنسبة للعديد من الأشخاص. وأخيرًا، فليذكر كل واحد منكم أملا أو توقعا واحد يتطلع إليه من هذا التدريب.بينما تقدمون أنفسكم، سأكتب أسماء جميع المشاركين في هذه الجذاذة لوضعهم في مجموعات للقيام بأول واجب منزلي.اطلب من كل شخص، حسب المنظمة، إلغاء كتم الصوت ومشاركة المعلومات أعلاه. قم بتدوين إجاباتهم الخاصة: بالتوقعات في ورقة منفصلة. وفي الأخير، قم باستعراض ما سمعته واجعل المجموعة تعرف أي من آمالهم / توقعاتهم يمكن التطرق إليها خلال هذا التدريب. وإذا ما كان هناك أي أمر يقع خارج محتوى هذا التدريب يعتقدون أنه مهم معالجته، قم بمشاركة هذا الأمر مع قيادة المشروع حتى يتم معالجته بشكل منفصل.



المعاییر الخاصة بالمجموعة. النشاط ب

.سيتم �سج�ل هذە الجلسات•
الحوادث ال �شارك المعلومات التع��ف�ة الخاصة باآلخ��ن عند �د •

.المتصلة باألمن
.شارك �شكل كامل•
ام الوقت المحدد والبقاء ط�لة مدة كل جلسة• .اح�ت
ي هذە الندوة ع�ب •

نت خارج هذا المجالال �شارك ما �سمعه �ض .االن�ت
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: الآن بعد أن تعرفنا على بعضنا البعض، علينا أن نضع بعض معايير لعمل المجموعة. حيث ستوجه هذه الأخيرة كيفية تعاوننا. لقد كتبت بعض الأفكار على الشفافة.استعرض الشفافةهل هناك أي معايير أخرى تودون إضافتها أو أي منها ينبغي مراجعتها؟



عرض جدول األعمال 
والتوقعات

للحصول ع� شهادة تف�د •
:إتمامك لهذا التدر�ب

ي س�قدم المشاركون إسهاماتهم•
�ض

ض (كل جلسة  ع� األقل مرتني
ا و  مرات ع�ب خانة 5شف���

).الدردشة ل�ل جلسة
س�كمل المشاركون كل مهام •

ل�ة ض .واجباتهم الم�ض
س�كمل المشاركون االختبار •

٪ 85البعدي و�حرزون معدل 
.ع� األقل

:مواع�د التدر�ب

Screen shot agenda here

الجلسة الوقت
1الیوم 

ترحیب، تقدیم، نبذة مرجعیة 8:00

المصطلحات الرئیسیة والتوصیات الشاملة 8:45

تحدید التھدید والتقییم  9:15

اختتام الیوم األول 9:55
2الیوم 

1ملخص الیوم األول والواجب المنزلي رقم  8:00
الحد من قدرة المعتدي على األذى 8:25

األمن الرقمي 9:00
مراجعة قدراتنا وخطة تقاسم المھارات 9:40

2اختتام الیوم  9:55
جلسة خاصة، عروض جماعیة-الیوم الثالث 

عروض المجموعة

4الیوم 
ةملخص الیوم الثاني وتأمالت الدورة الخاص 8:00

ة التحديات المتصل: استخدام ما تم تعلمه
باألمن

دراسات الحالة

8:10

صیغة تقییم المخاطر 8:45
التخطیط األمني 9:05
الخطوات التالیة 9:35

لحظات للتفكیر واالختتام 9:50
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قل: الآن دعونا نلقي نظرة سريعة على جدول الأعمال. ستلاحظون أنه يغطي الأيام الأربعة. وسيدوم العمل كل يوم 120 دقيقة أو ساعتين. ستكون الجلسة الثالثة عبارة عن سلسلة من العروض ستقدمها كل منظمة. بخلاف ذلك، سأتولى والميسر الشريك، مهمة تقديم العروض مع منحكم الفرصة للمشاركة.نحن نعتمد على انخراطكم لجعل هذا التدريب مفيدًا لكم وهادفًا لزملائكم. نحن نأخذ على محمل الجد فكرة أن أمن القائم على التنفيذ يُعد واجبا أخلاقيا لبرنامج من برامج الفئات الرئيسية، ونسعى لأن تستفيدوا من هذا التدريب حتى تظلوا سالمين قدر الإمكان أثناء قيامكم بعملكم والمتمثل في إنقاذ الحياة. ولهذا الغرض، لنا إرشادات صارمة بشأن طبيعة الحضور والمشاركة المطلوبة إذا كنتم تودون الحصول على شهادة إتمام للتدريب.نطلب من كل شخص هنا الحضور إلى كل جلسة. وأثناء تواجدكم، يرجى التواصل في خانة الدردشة 5 مرات على الأقل وأخذ الكلمة مرتين على الأقل. وإذا ما كنتم تواجهون مشكلة في المساهمة الشفوية بسبب الاتصال بالانترنت، فيرجى الإشارة إلى ذلك في خانة الدردشة الآن.كما نطلب منكم إكمال الواجبات المنزلية. وسيتم مدكم بأحد هذه الواجبات اليوم والآخر موجه لمنظمتكم بعد اليوم الثاني. واعتمادًا على مقدار الوقت المتاح لنا، من المحتمل أن يتم إعطاءكم أيضًا مهمة لإكمالها بعد الجلسة الأخيرة.أخيرًا، نطلب منكم أن تحصلوا على 85٪ على الأقل في الاختبار البعدي. يمكنكم إعادة اجتيازه لمرة ثانية حسب الحاجة إذا ما سجلتم أقل من هذا الرقم.تتوفر مواعيد التدريب للأربعة أيام هنا. إذا فاتتكم أي جلسة بسبب حالة طارئة، فسنطلب منكم مشاهدة الجلسات المسجلة [أو الخطط الأخرى لجلسات التعويض].قم بتضمين مواعيد التدريب في هذه الشفافة حتى يرى الجميع متى عليهم الانضمام إلى كل جلسة.



نبذة عامة حول العملیة

تقدیم الدعم للقائمین على 
ف التنفیذ لتحقیق األھدا

األمنیة ذات األولویة

تدریب منظمات المجتمع 
على تحدید معًاالمدني 

المخاطر ذات األولویة 
واستراتیجیات التخفیف؛ 

وصیاغة خطط أمنیة

یكمل كل قائم على 
ذات ذ قائمة تحققفیالتن

صلة بمقاربات األمن 
الحالیة الخاصة بھم
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قل: يتعلق الأمر بنظرة عامة حول العملية. لقد أكمل كل واحد منكم حتى الآن قائمة تحقق أو سيقوم بذلك بعد هذه الجلسة مباشرة. وقد أظهرت هذه العملية أين تكمن ثغرات ونقاط قوة منظمتكم. ويعتبر أفضل جزء من هذا التدريب هو أننا نجمع القائمين على التنفيذ معًا للتعلم من بعضنا البعض - لذلك سيغادر الجميع وهم يتوفرون على أفكار حول كيفية إضافة ما تعلموه على ما هو موجود بالفعل. مما سينعكس في خططكم الأمنية. وستضع كل منظمة مجتمع مدني خطة أمنية للتقدم بها بعد التدريب. وسنكون إلى جانبكم لمراجعة تلك الخطط ومساعدتكم على تحقيق أهدافكم ذات الأولوية.



الخطوة األولى

ض • تنم�ة وتوع�ة الحلفاء الخارجيني
وع أو المنظمة• التأث�ي ع� التصور العام للم�ش
ار من أجل التتبع والمنا�ة• توثيق األ�ض
حما�ة المكاتب ومرا�ز االستقبال والمواقع الماد�ة األخرى•
الحفاظ ع� سالمة العمال أثناء التوع�ة الماد�ة والرقم�ة•
ي •

حاالت تط��ر بروتوكوالت أمن�ة وظ�ف�ة ومؤسس�ة، ال س�ما �ض
الطوارئ

الحفاظ ع� ب�انات واتصاالت آمنة•
19-االستعداد للطوارئ، السالمة الرقم�ة، كوف�د: الشمول�ة•

تقدیم الدعم للقائمین على 
التنفیذ لتحقیق األھداف
األمنیة ذات األولویة

تدریب منظمات المجتمع 
على تحدید معًاالمدني 

المخاطر ذات األولویة 
واستراتیجیات التخفیف؛ 

وصیاغة خطط أمنیة

یكمل كل قائم على 
ت ذ  قائمة تحقق ذافیالتن

صلة بمقاربات األمن 
الحالیة الخاصة بھم
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Presentation Notes
قل: مزيد من التفاصيل لكل خطوة. ترون هنا المجالات الموجودة على قائمة التحقق.راجع المجالات بعجالة.



الخطوة الثانیة 

أهداف ورشة العمل
القوة تحد�د نقاط القوة والثغرات المرتبطة باألمن وتقاسم نقاط•

ض ع� التنف�ذ ض القائمني بني
نامج لتح• ي يواجهها ال�ب د�د أهم تحد�د أول��ات المخاطر األمن�ة اليت

ي معالجتها ع� مستوى كل منظمة من
ي ينب�ض منظمات الثغرات اليت
ي 
المجتمع المديض

ي •
ص�اغة مسودات خطط أمن�ة خاصة بمنظمات المجتمع المديض

ه .اتتطرق إ� المخاطر ذات األول��ة وتعزز المهارات لتدب�ي

تقدیم الدعم للقائمین على 
التنفیذ لتحقیق األھداف
األمنیة ذات األولویة

تدریب منظمات المجتمع 
على تحدید معًاالمدني 

المخاطر ذات األولویة 
واستراتیجیات التخفیف؛ 

وصیاغة خطط أمنیة

یكمل كل قائم على 
ت ذ  قائمة تحقق ذافیالتن

صلة بمقاربات األمن 
الحالیة الخاصة بھم

Presenter
Presentation Notes
قل: الآن نصل إلى صميم ورشة العمل. وهذه هي أهداف هذه الورشة.راجع محتوى الشفافة.



الخطوة الثالثة

): بأمر ما(خطر مرتبط 

القدرة المطلوبة القدرة المتوفرة أوجھ الھشاشة التھدیدات

اقتحام العیادة وسرقة سجالت العمیل

لدینا حارس أمن أثناء -
)5-9(أوقات عمل العیادة 

یوجد شعار الوكالة -
ة األمریكیة للتنمیة الدولی

ناووزارة الصحة على الفتت
ا لقد قدمنا أنفسنا وشرحن-

عملنا لكبار ضباط إنفاذ 
قةالقانون العاملین في المنط

ین لدینا خزائن مغلقة لتخز-
یةجمیع سجالت العمیل الورق

غالبا ما نستخدم ونحتفظ -
بالمعلومات اإللكترونیة 

المشفرة 

نحن نتواجد في حي بھ -
حركة مرور قلیلة في 

المساء
ال یوجد أي حراس أمن -

مساءً 5بالعیادة بعد الساعة 
قبة لیس لدینا وسیلة لمرا-

الزوار خالل النھار
ا ال یقوم الموظفون دائمً -

بحفظ  بیانات للمرضى
ال تحتوي النوافذ -

واألبواب على قضبان؛ 
یمكن كسرھا بالحجر

عالیة
ند تم تتبع العاملین ع-

عودتھم إلى العیادة من 
قبل مجموعات تصرخ 
ون فیھم وتقول أنھم یشجع

المثلیة الجنسیة
رسائل التھدید -

المرسومة على جدران 
العیادة

سجالت مراقبة الزوار-
إعادة تدریب جمیع -

الموظفین على كیفیة 
التخزین اآلمن للوثائق 

)سیاسة المكتب النظیف(
التحدث مع المالك عن -

طبیعة عملنا
مادي تثبیت تدابیر األمن ال-

للنوافذ واألبواب
إنشاء سجل للحوادث -

األمنیة لتتبع التوجھات؛
رة النظر في استخدام المناص

مع المانحین للحصول على
تمویل للرفع من الوجود 

األمني

تقدیم الدعم للقائمین على 
التنفیذ لتحقیق األھداف
األمنیة ذات األولویة

تدریب منظمات المجتمع 
على تحدید معًاالمدني 

المخاطر ذات األولویة 
واستراتیجیات التخفیف؛ 

وصیاغة خطط أمنیة

یكمل كل قائم على 
ت ذ  قائمة تحقق ذافیالتن

صلة بمقاربات األمن 
الحالیة الخاصة بھم
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Presentation Notes
أخيرًا، هذا مثال لخطة أمنية. لسنا بحاجة إلى التوقف عندها الآن، ستكون موضوع نقاش في يومنا الأخير. ولكن ما يهم هو أنها خطة بسيطة، ويتعلق الأمر بما هو مهم وملح بالنسبة لكم ولمنظمتكم. 



ص أمن القائم على التنفیذ في برامج فیروس نق
تاریخ غیر مكتمل: المناعة البشریة

دين من االستجابة لألزمة بالنسبة للمستف�/تار�ــــخ أطول من العنف•
�ة للفئات الرئ�س�ة  وس نقص المناعة الب�ش  سب�ل ع�(برامج ف�ي

ي تركز ع� الحقوق ) 2000ان، أوائل سنة مالمثال، أف والمنظمات اليت
ي 

ي يت ي يب ي �قودها إل �ب لجميع، ع� سب�ل المثال، اتحاد ال�رامة ل(اليت
2012(

ض ع� الت• نف�ذ وتم شهدت برامج الفئات الرئ�س�ة انعداما ألمن القائمني
ا�د ض توث�قه �شكل م�ت

االعتقاالت واالحتجاز•
اقتحام المكاتب/ مداهمة •
)ف�ةالجسد�ة والجنس�ة واالقتصاد�ة والعاط(الهجمات ع� األفراد •
لينكجز م وفرونت الين إ�دز بتط��ر مجموعة أدوات؛ تقو لينكجز تقوم •

ج�ا مع  وس نقص بتط��ر مواد تدر�ب�ة تركز ع� منفذي برنامسي�ض ج ف�ي
�ة للفئات الرئ�س�ة  )2018المناعة الب�ش

ض سالمة الب�انات ع� وجه التحد�د • )2019(جهود مبذولة لتحسني
وع، وصوال LINKAGES / EpiCتوسع • ي من خالل الم�ش العمل األميض

، و�� مناطق جد�دة  ق األ(إ� األمن الرق�ي واختبار المؤ�ش وسط ال�ش
)21-2019وشمال اف��ق�ا، 
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Presentation Notes
قل: الآن وللحصول على بعض المعلومات الأساسية. عند بدء هذا التدريب، من المهم أن تكون لديكم فكرة عن كيفية تطور التفكير حول أمن القائمين على التنفيذ لبرنامج الفئات الرئيسية مع مرور الوقت.هناك تاريخ أطول من الاستجابة للعنف / الأزمة* للمستفيدين من برامج فيروس نقص المناعة البشرية للسكان والمنظمات التي تركز على حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.تقدم بالشفافة مرتين لعرض الصورلقد شهدت البرامج ذات الصلة بالفئات الرئيسية، والتي عرفت انتشارا كبيرا، انعداما لأمن القائمين على التنفيذ موثقا بشكل متزايد، لا سيما المنظمات التي يقودها أفراد الفئات الرئيسية. تضمنت الاعتداءات: اعتقالات واحتجاز، مداهمة / اقتحام مكاتب، اعتداءات جسدية وجنسية واقتصادية وعاطفية على الموظفين.تقدم بالشفافة مرة واحدة لعرض الصوروقد وقف مشروع LINKAGES، بالتعاون* مع Frontline AIDS، على هذه الفجوة وقام بتطوير مجموعة الأدوات التي تراها هنا باللون الأزرق.تقدم بالشفافة مرة واحدة لعرض الصورةثم عملتا LINKAGES و Synergia معًا* لتطوير مواد تدريبية تركز على منفذي برنامج الفئات الرئيسية المرتبط  بفيروس نقص المناعة البشريةتقدم بالشفافة مرة واحدة لعرض الصورة.وقد كانت هناك جهود، حتى في الآونة الأخيرة*، لمعالجة سلامة البيانات على وجه التحديدتقدم بالشفافة مرة واحدة لعرض الصورة.* أخيرًا، وسعت LINKAGES / EpiC العمل الأمني عبر المشروع، وصولا إلى الأمن الرقمي واختبار المؤشر، وإلى مناطق جديدةتقدم بالشفافة مرة واحدة لعرض الصورة.



ماذا، من، لماذا؟
:حسب س�اقكم

ض ع�ك�ف• ي تؤثر ع� القائمني التنف�ذ؟تبدو الحوادث األمن�ة اليت
يرتكب اإلساءات ضد منفذي برنامج الفئات الرئ�س�ة؟من•
ض ع� التنف�ذ؟لماذا• يتم االعتداء ع� القائمني

المحفزون المجتمعیون/ عمال التوعیة 
المدربون/ المربون األقران 

العاملون الصحیون المجتمعیین
أعضاء المجتمع

مدراء البرامج والمسیرون
مسؤولو البرنامج

عمال مركز االستقبال
)مثل األطباء والممرضات(العاملون في العیادة 

المستشارون ومقدمو الدعم النفسي واالجتماعي

)قبالعلى سبیل المثال، موظفو االست(موظفو المكتب 
)مثل السائقین والحراس(موظفو الدعم 

نشطاء المجتمع والدعاة والناشطین
المحامون والمساعدون القانونیین

الحلفاء واألبطال المجتمعیین

:ليیمكن أن تشمل فئة منفذي برنامج الفئات الرئیسیة ما ی
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قل: لنتحدث عن الحوادث المتصلة بالأمن التي تؤثر على القائمين على تنفيذ برنامج الفئات الرئيسية.نريد أن نعرف ما هي أنواع الحوادث المتصلة بالأمن التي تحدث في محيطكم، ومن الذي يرتكبها، ولماذا تحدث؟ونعني بالقائمين على التنفيذ، مجموعة متنوعة من الأشخاص من العاملين في مجال التوعية إلى المديرين والأطباء والسائقين.مراجعة قائمة المنفذين بعجالة.



ماذا، من، لماذا؟. النشاط ج
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات مفصلة.بعد الحصول على الإجابات، اطلب من الأفراد إلغاء كتم الصوت لمشاركة أفكارهم. عندما يصفون ما يحدث، اسأل عما إذا كانوا يعرفون سبب حدوث ذلك. عندما يشاركون "من" يقوم بذلك،  اطلب منهم المتابعة ووصف "لماذا" ترتكب هذه المجموعة العنف ضد منفذي برنامج الفئات الرئيسية.



تخریب المكاتب

أعضاء الفئة 
الرئیسیة الذین تم 

طردھم

اإلضرار بالسمعة

/ السجالت التي یتم سرقتھا 
اختراقھا

حجز/ اعتقال 

المدرسة/ طرد من المنزل 

السرقة

المالحقة

ةالثقافی/ المعتقدات الدینیة 
التجریم

الوصم
الغضب/ الجھل / الخوف معاییر النوع االجتماعي

العنف الجسدي

االبتزاز اإلشاعة
التحرش واالعتداء الجنسي
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قل: إن الأمثلة التي قدمتموها عن العنف هي ما نشهده كل يوم – أي الجزء الظاهر. ويمثل التساؤل "لماذا" أصل العنف. سنعمل على معالجة الجزء المرئي. هذا لا يعني أن الجزء المخفي غير مهم. في الواقع، يعتبر  معالجته أمرا حيويا. لكن لا يسعنا الانتظار لتقديم خدمات فيروس نقص المناعة البشرية حتى يتم تغيير جميع المعتقدات الثقافية والدينية. وفي انتظار توفر الوقت والطاقة لمعالجة الأسباب الجذرية، من الضروري أن يتمكن الأشخاص من أداء عملهم اليومي بشكل آمن.



یة؟كیف تؤثر التحدیات المرتبطة باألمن على برامج الفئات الرئیس
امج ذات الصلة بالفئات  سبعة مجاالت من ال�ب

1السكان�ة الرئ�س�ة 

قد �كون من الصعب إجراء استطالعات 1.
سلوك�ة أو طب�ة حي��ة تحد من الب�انات

.الموثوقة
ض أفراد الفئات الرئ�س�ة أو إ�ش 2. اك �عد تعيني

ي بق�ادة أفراد الف
ئات منظمات المجتمع المديض
.الرئ�س�ة األ��� صع��ة

م الحاجة إ� تدر�بات مكثفة للحد من الوص3.
، ال  ي المجال الص�ي

ض �ض  س�ما إذا بالنسبة للعاملني
ب كان العمل مع أفراد الفئات الرئ�س�ة �جل

الوصم الثانوي وسوء المعاملة
.�حد التحرش من التوع�ة4.
ي الع�ادات5.

ض �ض .ارتفاع اإلجهاد لدى العاملني
ض اإلدارة من الص6. ي ترك�ي

عب تجعل التحوالت �ض
نامج�ةتلب�ة األهداف  .ال�ب

ا إذا تعذر الحفاظ ع� الب�انات آمنة، فإن م7.
ا للغا�ة .�مكن جمعه �كون محدود�

1سبعة مجاالت من البرامج ذات الصلة بالفئات الرئیسیة 

:  عاصمةواشنطن ال. دلیل تنفیذ برنامج الفئات الرئیسیة1
FHI 360 / LINKAGES 2016؛ مارس.
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قل: لقد تحدثنا عن بعض التحديات الأمنية المختلفة التي نواجهها وكيف تؤثر على العاملين والبرامج. دعونا نلقي نظرة على سبعة مجالات مختلفة من برامج الفئات الرئيسية لإعطاء أمثلة محددة لكل منها.(تقدم بالشفافة)1 . قد يكون من الصعب إجراء استطلاعات سلوكية أو طبية حيوية أو غيرها من المراقبة الصحية عندما لا يستطيع جامعو البيانات التحرك بحرية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. يتعرض الأفراد الذين يجرون الاستطلاعات، خاصة إذا كانوا من الأقران، لخطر الاعتقال أو مصادرة البيانات التي جمعوها. فبدون توفر بيانات موثوقة، يتعذر على المسؤولين في برنامج فيروس نقص المناعة البشرية إدراك مدى الحاجة والمناصرة بشكل فعال لتعزيز الاستجابة.(تقدم بالشفافة). يعد تعيين أفراد الفئات الرئيسية أو إشراك منظمات المجتمع المدني  التي يقودها أفراد الفئات الرئيسية - والذي يُعترف بهم كعنصر مركزي في البرمجة الفعالة لفيروس نقص المناعة البشرية للفئات الرئيسية - أكثر صعوبة عندما تتطلب مخاوف السلامة من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني تقليل ظهورهم من أجل الوقاية من الاعتداءات.(تقدم بالشفافة). أصبحت التدخلات الهيكلية مثل العمل مع جهات إنفاذ القانون أو العاملين في مجال الرعاية الصحية أكثر أهمية من أي وقت مضى للوقاية من التحديات الأمنية والتأكد من إمكانية الاستجابة لها بشكل مناسب. كما أنها غالبًا ما تكون أكثر صعوبة في مثل هذه الأوضاع. على سبيل المثال، قد تكون هناك حاجة لمزيد من التدريب المكثف للحد من الوصم لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية باستخدام محتوى يمكن من خلاله استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يدعمون صحة أفراد الفئات الرئيسية ورفاهيتهم.(تقدم بالشفافة). تحد مضايقة (التحرش) العاملين، سواء من قبل عائلات المستفيدين أو المسؤولين عن إنفاذ القانون أثناء قيامهم بعملية التوعية، من أوقات العمل خلال اليوم والمواقع التي يمكن فيها إجراء التوعية بأمان، وبالتالي يحد من وصول البرنامج. ولا يكون توزيع الواقي الذكري، في العديد من الأماكن أو المزلقات الحميمية أو مواد الحد من الضرر، آمنًا تحت أي ظرف أو يكون آمنًا فقط إذا كان عامل التوعية يحمل كميات قليلة جدًا.(تقدم بالشفافة). قد يتم استهداف الأطباء والممرضات وأخصائي علم النفس وغيرهم من الطاقم الطبي بسبب عملهم مع أفراد الفئات الرئيسية، مما يزيد من الإرهاق وصعوبة العثور على موظفين مؤهلين.(تقدم بالشفافة). قد لا يتمكن مديرو برنامج فيروس نقص المناعة البشرية من تلبية أهدافهم البرنامجية إذا كانت نسبة كبيرة من طاقتهم وموارد المشروع قد تم تخصيصها للاستجابة لتحديات السلامة والأمن.(تقدم بالشفافة). تجعل البيئة المهددة - مثل المداهمات الدورية للشرطة والهجمات الإلكترونية - من الصعب على منفذي برامج فيروس نقص المناعة البشرية ضمان سلامة البيانات الإلكترونية. يمكن أن تؤدي سرقة المعدات مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، خاصةً عندما لا تغطي ميزانيات المشاريع مسألة الاستبدال، إلى تعطل إدخال البيانات وإدارتها.



ت المصطلحات الرئیسیة والتوصیا
األساسیة
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قل: دعونا الآن نتأكد من أننا نتفق جميعًا على المصطلحات الرئيسية ونراجع بعض التوصيات حول الأمن لمنفذي برنامج فيروس نقص المناعة البشرية.



ھدف الجلسة

"  اشةالهش"و " القدرة"و " التهد�د"و " الخطر"و " األمن"قم بتع��ف 
ض ع� ا ي وناقش التوص�ات الرئ�س�ة المرتبطة بأمن القائمني

لتنف�ذ �ض
.برامج الفئات الرئ�س�ة
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Presentation Notes
راجع الشفافة



األمن: النشاط د، تعریف

ي مصطلح  ؟"األمن"ماذا �عيض

ا. أ .التأ�د من أنك آمن تمام�
.المتعمدأن تتحرر من العنف . ب
.التوفر ع� حقيبة إسعافات أول�ة. ج

بید أن . متعمد، إال أن األمن یركز على التحرر من األذى ال"السالمة"أحیانًا بالتبادل مع كلمة " أمن"بینما تُستخدم كلمة 
.دریبالسالمة تشمل التحرر من األضرار مثل المرض والكوارث الطبیعیة التي لن یتم التطرق إلیھا في ھذا الت
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات مفصلة.قل: أولاً، سنراجع تعريف الأمن.قم بقراءة السؤال والخيارات.امنح وقتًا للردود في خانة الدردشة.عين شخصا ما للرد ثم تقدم بالشفافة لإظهار الإجابة الصحيحة.أخيرًا، تقدم بالشفافة مرة أخرى، واقرأ النص التوضيحي في الجزء السفلي من الشريحة.



الخطر: تعریف. النشاط د

ي مصطلح • ؟"الخطر"ماذا �عيض

ء مؤذي. أ ي
.احتمال�ة حدوث �ش

.أن تكون حذرا. ب
ي لتجنب الخطر. ج

.التخط�ط االستبا�ت

، شيء ما بخلق الخطر/ یمكن أن تشیر إلى كل من إمكانیة حدوث ضرر أو قیام شخص " خطر"في حین أن كلمة 
.سنتحدث في ھذا التدریب عن الخطر على أنھ احتمال حدوث شيء ضار
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قل: الآن، سنراجع تعريف الخطر.اقرأ السؤال والخياراتامنح الوقت للردود في خانة الدردشة.عين شخصا للرد ثم تقدم بالشفافة لإظهار الإجابة الصحيحة.أخيرًا، قم بتقديم الشفافة مرة أخرى واقرأ النص التوضيحي في أسفلها.



التھدید: تعریف. النشاط د

ي مصطلح  ؟"التهد�د"ماذا �عيض
ر بن/ إشارة . أ ي إ�ذاءنا أو إلحاق ال�ض

ا أو عالمة ع� رغبة شخص ما �ض
.معاقبتنا

.ت��ــــح داعم. ب
.نذير شؤم. ج 

ھذا سنتحدث في. غیر أنھ، یمكن أن تكون التھدیدات أیًضا أفعاالً ." سوف أؤذیك"یمكن أن تكون التھدیدات لفظیة، مثل، 
).أي أننا لن نتطرق إلى أفكار مثل إیذاء الذات(التدریب، عن التھدیدات التي تأتي من خارج أنفسنا 
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قل: فيما يلي، سنراجع تعريف التهديد.اقرأ السؤال والخيارات.امنح الوقت للردود في خانة الدردشة.عين شخصا للرد ثم تقدم بالشفافة لإظهار الإجابة الصحيحة.أخيرًا، قم بتقديم الشفافة مرة أخرى واقرأ النص التوضيحي في أسفلها.



القدرة: تعریف. النشاط د

؟"القدرة"ما الذي �عن�ه مصطلح 

ر بنا أو مع. أ ي إ�ذائنا أو إلحاق ال�ض
اقبتناما �دل ع� رغبة شخص ما �ض

ص�ة ما�ي أو مقدرة أو جهات اتصال أو بن�ة تحت�ة أو شخ(أي مورد . ب
ض األمن) إلخ .�مكننا استخدامه لتحسني
ء ما. ج ي

.مدى خطورة �ش

لتك وقد تؤدي ص. حیث یمكن أن یساعد حس الفكاھة في نزع فتیل وضع متوتر. یمكن أن تمثل القدرات أي شيء تقریبًا
أي یمكن للسیارة ذات األقفال القویة أن تحمي. بشخص یعمل في برنامج اإلیدز الوطني إلى منع اآلخرین من مضایقتك

.من التعرض للسرقة

Presenter
Presentation Notes
قل: الآن سنمر إلى مصطلح "القدرة".اقرأ السؤال والخيارات.امنح الوقت للردود في خانة الدردشة.عين شخصا للرد ثم تقدم بالشفافة لإظهار الإجابة الصحيحة.أخيرًا، قم بتقديم الشفافة مرة أخرى واقرأ النص التوضيحي في أسفلها.



الھشاشة: تعریف. النشاط د

؟"الهشاشة"ما الذي تعن�ه 

ض لمن ي��د إلحاق األذى بنا. أ ء �جعلنا مكشوفني ي
.أي �ش

ء نفعله للحفاظ ع� سالمتنا. ب ي
.أي �ش

ا ما ي��د أن إ�ذائنا. ج .ما �دل ع� أن شخص�

مكننا غیر أنھ، ی. أن تكون حیًا یعني أن تكون في وضع ھشاشة. یتمثل ھدفنا في أن نجعل أنفسنا منیعین بشكل كاملال
.تحدید أجوه الھشاشة لدینا والعزم على ما إذا كان یمكن تقلیل بعضھا
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قل: أخيرا، سنراجع تعريف الهشاشة.اقرأ السؤال والخيارات.امنح الوقت للردود في خانة الدردشة.عين شخصا للرد ثم تقدم بالشفافة لإظهار الإجابة الصحيحة.أخيرًا، قم بتقديم الشفافة مرة أخرى واقرأ النص التوضيحي في أسفلها.



تعتبر الھشاشة مفھوًما خادًعا

ي " الهشاشة"• ".الضعف"ال تعيض
ي س�اق•

ما، �مكن أن تمثل القدرة �ض
ي س�اق آخر

.هشاشة �ض
/ال �مكن تغي�ي بعض القدرات •

.أوجه الهشاشة
ي إدراك أوجه •

تتمثل الغا�ة �ض
�ف الهشاشة لدينا وقدراتنا وأن نت

�ث بط��قة تتوافق مع هذا األمر، ح
.�قرر كل شخص ما هو مناسب له
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توصیات أساسیة: الواجب المنزلي. النشاط ھـ
�ة أساس الجهود المتصلة باألمن1. وس نقص المناعة الب�ش .أ جعل مبادئ ومقار�ات برنامج ف�ي
ا �شكل ��ــــح2. .اجعل األمن أول��ة ومورد�
.اجعل مكان العمل اآلمن مسؤول�ة صاحب العمل3.
ا وتأ�د من معرفة الجميع بالخطة 4. ).مع الحفاظ ع� المرونة(قم بالتخط�ط مسبق�
.ناقش بوض�ح مستوى المخاطر المقبول تنظ�م�ا وفرد�ا5.
ي الحسبان كل من المخاطر الفعل�ة واألسباب ال�امنة وراءها 6.

ي ذلك األ (العمل مع األخذ �ض
طر بما �ض

).القانون�ة
ي 7. ي التخط�ط األميض

.التعرف ع� مختلف أوجه الهشاشة والقدرات ل�ل عامل �ض
ض 8. .حاول التعرف ع� جميع أصحاب المصلحة، ول�س فقط الحلفاء المعروفني
ات�ج�ات األمن�ة �شكل شام) الماد�ة والرقم�ة والنفس�ة(تحد�د كل من التهد�دات 9. .لواالس�ت

ي ائتالف، وتعلموا من بعضكم البعض10.
ا، واعملوا �ض .كونوا مع�

التفكیر في التوصیة: 1الواجب المنزلي رقم 
.سیتم تخصیص توصیة واحدة لكل مجموعة، بعد انتھاء ھذه الجلسة

.اقرأ المزید عن توصیتك في ورقة المعلومات الخاصة بالتدریب
مشاركة كیف یستخدم برنامجك ھذه التوصیة، و ) 2لوصف ھذه التوصیة، ) 1كن مستعًدا، الجلسة الموالیة 

.كیف یمكن استخدام ھذه التوصیة) 3

أ
ب
ج
د
ه
و

ز
ح
ط
ي
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: هناك مكون أساسي آخر نريد تغطيته. تقدم هذه التوصيات العشر معلومات للقائمين على التنفيذ حول كيفية التفكير في الأمن. وتعتبر كل توصية ذات أهمية.



تحدید التھدید والتقییم 
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Presentation Notes
قل: الآن بعد أن توفر لدينا الأساسيات، فلنلقِ نظرة على كيفية تحديد التهديدات ومعرفة مدى خطورتها.



ھدف الجلسة

.تحد�د التهد�دات ومعرفة مدى خطورتها•

Presenter
Presentation Notes
راجع الشفافة



أنواع التھدیدات

ا ما ي��د أن �سبب–التهد�د المبا�ش • �ي األلم ما �دل ع� أن شخص�
ي  ي ع� وجه التحد�د/ أو أذييت .منظميت

ا ما ي��د �س–التهد�د غ�ي المبا�ش • بب �ي األلم ما �دل ع� أن شخص�
ار بمجموعة أ��ب من األشخاص أنت�ي إليهم، ول�ن  س ل�أو اإل�ض

ي ع� وجه التحد�د/ موجها �ي أنا شخص�ا  .منظميت
ر، ل�نن-حادث متصل باألمن• ي �حدث فيها �ض ا ال نكون األوضاع اليت

ا أم مجرد مصادفة .متأ�دين ما إذا كان الحادث �مثل تهد�د�
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Presentation Notes
قل: هناك ثلاثة أنواع من التهديدات: التهديدات المباشرة وغير المباشرة والحوادث المتصلة بالأمن.كل عنصر مما سبق يشير إلى شيء مختلف.التهديد المباشر هو إشارة أو علامة على رغبة شخص ما في إلحاق الأذى بي / بمنظمتي على وجه التحديد. ومثال على ذلك: أنا أعمل مع المشتغلين بالجنس. يأتي شخص ما إليّ ويقول، "أنت شخص سيء لأنك تعمل مع العاملين بالجنس."التهديد غير المباشر هو إشارة أو علامة على رغبة شخص ما في أن يسبب الألم لأشخاص مثلك. بمعنى أنه ضد مجموعة أوسع من الأشخاص أنت جزء منهم ولكنه ليس ضدك بشكل محدد. مثال على ذلك: أنا أعمل مع رجال يمارسون الجنس مع رجال، وكذلك صديقي. يأتي شخص ما إلى صديقي ويقول، "أنت تعلم أن العمل مع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال هو أمر خاطئ! في يوم من الأيام ستدفع ثمن هذه الخطايا! ". حتى وإن لم يكن الحديث موجهاً إلي، فمن الواضح أنه يمكن أن يكون له تأثير على ما إذا كنت أشعر بالأمان أثناء القيام بعملي.أخيرًا، هناك الحوادث المتصلة بالأمن. ويتعلق الأمر بالأوضاع التي يحدث فيها ضرر أو تكون مهددة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان المقصود بذلك أن يكون تهديدًا أم صدفة. على سبيل المثال، أنا أعمل مع النساء العابرات جنسياً. أكتب تقريرًا عن عملي أثناء وجودي في المقهى. شخص ما يسرق جهاز الحاسوب المحمول الخاص بي. هل يتعلق الأمر بمجرد جريمة انتهازية من قبل شخص أراد سرقة جهاز حاسوب أم هل سُرق جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي لمعرفة المزيد عن عملي أو لمعاقبتي على عملي؟



قم بوصف كل تھدید. النشاط  و
تھدید مباشر، تھدید غیر (لكنوع التھدید الموجھ 

)مباشر، حادث متصل باألمن
الحادث

، وھي منظمة تقدم خدمات ذات صلة بفیروس 1أنت مدیر منظمة مجتمع مدني
عیم یقوم ز. نقص المناعة البشریة إلى الرجال الذین یمارسون الجنس مع الرجال

وتقدم  . بالترویج للمثلیة الجنسیة2محلي مؤثر باتھام منظمة المجتمع المدني 
نفس الخدمات إلى الرجال الذین یمارسون الجنس مع الرجال، التي 2المنظمة 

ویضع رسومات جداریة على 2شخص ما یكسر نوافذ المنظمة . تقدمھا منظمتك
.2منزل مدیر المنظمة 

أوقفك ضابط . أنت عامل توعیة لألقران یوزع الواقي الذكري
.شرطة وأخبرك أنھ إذا رآك مرة أخرى، فسیتم القبض علیك

تقدم عمیلة اختبار المؤشر اسم وعنوان شریكھا ). ة(أنت ممرض
عندما تزور منزل الشریك المذكور، یرفض التحدث . الجنسي

في وقت الحق من ذلك الیوم، تتلقى ثالث مكالمات من رقم . إلیك
دة ال ینطق المتصل بأي كلمة أبًدا، ولكنھ یتنفس بش. غیر معروف

.في الھاتف

ك إنھ لیس تھدیًدا مباشًرا ل: التھدید غیر المباشر
األشخاص (ولكنھ یستھدف مجموعة تنتمي إلیھا 

الذین یقدمون خدمات ذات صلة بفیروس نقص 
المناعة البشریة إلى الرجال الذین یمارسون 

)الجنس مع الرجال

ھذا التھدید یخصك وموجھ إلیك: التھدید المباشر

أنت ال تعرف من المتصل : حادث متصل باألمن
.وما إذا كنت مستھدفًا ألي سبب محدد
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.اقرأ كل حادث على حدة. واطلب من المشاركين كتابة إجاباتهم في خانة الدردشة. ثم اطلب من مشارك إلغاء كتم الصوت وشرح إجاباتهم. تقدم بالشفافة لإظهار الإجابة الصحيحة.كرر نفس الأمر مع كل حادث. اسأل عند الانتهاء إذا ما كان هناك أي أسئلة



تسجیل التھدیدات

ا مهم�  ا، مما س�مكن تعد القدرة ع� تصن�ف جميع التهد�دات الثالثة أمر�
ض وكذلك تتبع األنماط .  من توف�ي التوثيق، ال س�ما للمانحني

ا• ي تط�ح تهد�د� المواقع أو األ�شطة اليت
الجناة المعروفون•
ا غ�ي مبا�ش لمجموعة أ��ب • ما إذا كان تهد�د�
ما إذا كان العنف يتصاعد•
من هو األ��� عرضة للخطر•
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قل: لما قد تستفيد من تسجيل هذه المعلومات؟راجع الشفافة



سجل األمن
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Presentation Notes
قل: هذا مثال جزئي لسجل الأمن. سنتقاسم هذه الوثيقة معكم عبر البريد الإلكتروني بعد جلسة اليوم. لاحظوا أنها ستمكنكم من جمع المعلومات حول ما حدث حتى تتمكنوا من رؤية التوجهات مع مرور الوقت. على سبيل المثال، تحديد الجناة المعروفين بشكل كبير باستخدام السؤال 4. يمكن أيضًا استخدام المعلومات الجماعية التي تم جمعها بهذه الطريقة للقيام بالمناصرة لدى الجهات المانحة إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات في مجال الأمن و / أو إذا تأثرت بعض أهداف المشروع سلبًا بقضايا تتصل بالأمن.



ما مدى خطورتھا حقًا؟: تقییم التھدیدات

ما �ي الوقائع المح�طة بالتهد�د؟1.

كررة هل هناك سلسلة من التهد�دات تصبح أ��� منهج�ة أو مت2.
بمرور الوقت؟

من هو الشخص الذي �قوم بالتهد�دات؟3.

ما هو الهدف من التهد�د؟4.

؟5. هل تعتقد أن التهد�د خط�ي
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قل: الآن بعد أن فهمنا أنواع التهديدات، فلنتحدث عن كيفية تحديد مدى خطورتها. ها هي الأسئلة الخمسة التي سنجيب عليها.1 ما هي الحقائق المحيطة بالتهديد؟ (ما الذي أعرفه بالفعل، عن هذا التهديد وليس ما أفترضه ؟)-هذا مفيد لأنه يذكرنا بالابتعاد عن الإشاعات أو التخمين. في بعض الأحيان، يمكن تضخيم التهديد أو التقليل من شأنه بسبب الطريقة التي يراه بها الآخرون. حاولوا أن تفكروا فقط في الوقائع. 2 هل هناك سلسلة من التهديدات تصبح أكثر منهجية أو متكررة بمرور الوقت؟ (هل يبحث عنك شخص كل يوم أم أنه يضايقك بشكل انتهازي؟ هل يتصاعد الأمر من حيث مدى قربه منك، مثل العثور عليك في منزلك أو مكان عملك؟)- إذا تكرر أمر لعدة مرات فهذا يزيد من خطورته. إنه يدل على أن خلق هذا التهديد هو أمر يُشعر الشخص / الأشخاص بأنه التزام أيضًا. إن تصعيد التهديد - على سبيل المثال، شخص ما كان يصرخ في وجهك أثناء قيامك بالتوعية والآن وجدك أيضًا على الإنترنت - هو علامة أخرى على أنه أكثر خطورة.3 من هو الشخص الذي يقوم بالتهديدات؟ (هل هو شخص تعرفه؟ شخص لديه القدرة على التأثير في الآخرين؟ شخص لديه معلومات يمكن أن تؤذيك؟)- نحاول من خلال هذا السؤال فهم مقدار القوة التي يتمتع بها الشخص الذي يقوم بالتهديد. على سبيل المثال، من المرجح أن يكون تهديد ضابط الشرطة أكثر خطورة من شخص غريب.4 ما هو الهدف من التهديد؟ (هل لتغيير سلوكك؟ هل هو لتخويفك؟ هل هو أداة سياسية لكسب الأصوات؟)- يمكن أن يساعدك التفكير في هذا الأمر في تحديد ما إذا كان الشخص مستعدًا للتصعيد. على سبيل المثال، إذا تعلق الأمر بإخافتي فقط، فربما لن يؤذيني الشخص جسديًا أبدًا، حتى لو قال إنه سيفعل ذلك. يمكن أن يساعدك معرفة هذا أيضًا في تحديد كيفية التصرف.5 هل تعتقد أن التهديد خطير؟ (وجهة نظرك الشخصية حول الموضوع)- يمكنكم السماح لحدسكم وفهمكم الأوسع للسياق بتغذية تفكيركم بخطورة التهديد.



مثال
اإلجابة السؤال

ما ھي الوقائع المحیطة بالتھدید؟

ھل ھناك سلسلة من التھدیدات تصبح أكثر منھجیة
أو متكررة بمرور الوقت؟

األشخاص الذین یقومون / من ھو الشخص 
بالتھدیدات؟

ما ھو الھدف من التھدید؟

ھل تعتقد أن التھدید خطیر؟

ة قامت مجموعة بتتبع اثنین من المربین األقران، إلى ثالث نقاط ساخن
وقامت المجموعة بالصیاح في وجھ المربین وقالت إنھم . مختلفة

.یروجون للفساد

األقرانھؤالءاستھداففیھایتمالتيالثالثةالمرةھيھذهنعم،
ساخنةةنقطفيشھرقبلاألولىالمرةھذاوقعوقد.اللفظیةباإلساءة

.الساخنةالنقاطبینتنقلھمخاللاألقرانیتتبعونھماآلن.فقطواحدة

ةالنقطمنبالقربیعیشونالمحليالمجتمعمنأفرادأنھمیبدو
تعظكنیسةفيأعضاءمنھمالعدیدأنالمعروفمن.الساخنة

.الجنسیةالمثلیةضدباستمرار

.منع التواصل واتباع تعالیم القسَ 

.كبیرلققمصدروھواألقران،للمربینالعقلیةالصحةتتأثر.قلیال
.جسديعنفعلىستُقدمالمجموعةأننعتقدوال
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قل: الآن، فلنستعرض مثالاً. سأستخدم مثالًا شائعًا للإجابة على كل سؤال من هذه الأسئلة.راجع كل سؤال ثم تقدم بالشفافة لكشف ومراجعة كل إجابة.



تقییم التھدیدات القائمة على التأثیر. النشاط ز

ال ،)أي مدى احتمال�ة حدوثه(بعد أن تقرر مدى خطورة التهد�د •
ي اعتبارك 

درته ع� التسبب التهد�د عند تقي�م قتأث�ي تنس أن تضع �ض
ر ي �ض

.�ض
ي إغال•

ق مؤسستك ع� سب�ل المثال، �عد التهد�د الذي قد يتسبب �ض
ي تعط�ل الخد

مات أ��� خطورة من التهد�د الذي قد يتسبب �ض
.لبضعة أ�ام

ي (حسب رأ�ك، ما مدى خطورة مثال التهد�د؟ •
خانة ا�تب إجابتك �ض

)الدردشة

منخفضمرتفع

ما مدى خطورة مثال التھدید؟

1 2 3 4 5
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.راجع النص الموجود على الشفافة.اطلب من المشاركين أن يقرروا، بناءً على ما ورد في الشفافة السابقة فقط، مدى خطورة نموذج التهديد. ينبغي أن يضع المشاركون إجاباتهم في خانة الدردشة. وقم بتعيين شخص لإلغاء كتم الصوت وشرح إجابتهم. إذا تم اختيار إجابات متعددة  فقم بدعوة الأشخاص للدفاع عن / شرح إجاباتهم الفردية المختلفة. شدد على عدم وجود إجابة صحيحة أو خاطئة طالما أن الإجابة مدروسة. وقد يرجع الحصول على ردود مختلفة إلى أن الأشخاص لديهم تفكير مختلف حول الخطر و / أو لأن كل من سياقاتنا مختلفة..



النظر في التھدیدات الخاصة بنا. النشاط ح

اإلجابة السؤال

ما ھي الوقائع المحیطة بالتھدید؟

ور ھل ھناك سلسلة من التھدیدات تصبح أكثر منھجیة أو متكررة بمر
الوقت؟

األشخاص الذین یقومون بالتھدیدات؟/ من ھو الشخص 

ما ھو الھدف من التھدید؟

ھل تعتقد أن التھدید خطیر؟

منخفضمرتفع

ما مدى خطورة ھذا التھدید؟

1 2 3 4 5
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.اطلب فردًا أو مجموعة من المشاركين يعملون معًا لمساعدتك في ملء هذا الجدول باستخدام تهديد معين يواجهونه. اكتب إجاباتك أثناء حديثهم، واطرح أسئلة توضيحية حسب الحاجة. ثم اطلب منهم أن يقرروا مدى خطورة التهديد.



اختتام الیوم األول

Presenter
Presentation Notes
قل: وصلنا إلى نهاية يومنا الأول. شكراً لكم على مشاركاتكم وعلى مشاطرة خبراتكم.



أھداف الجلسة

قم بتقي�م لليوم•
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، اختتام الیوم األولMenti. النشاط ط
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الیوم الثاني

االسم
المنظمة
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قل: مرحبًا بكم في هذا اليوم الثاني! من الجيد أن أكون معكم مرة أخرى.للتذكير، نحن نتتبع المشاركة ونتوقع أن يساهم الجميع عبر الدردشة وشفويا. 



ملخص الیوم األول والواجب المنزلي 
1رقم 
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قل: سنبدأ بإعادة تذكر ما قمنا به خلال اليوم الأول ومنحكم الوقت الضروري لمشاركة إجابات واجبكم المنزلي.



أھداف الجلسة

�ي رقم •
ض .1مشاركة إجابات الواجب الم�ض

ي اليوم األول•
ي تم التطرق إليها �ض .تذكر الموضوعات اليت
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قل: هذه هي أهدافنا من هذه الجلسة.



األفكار المرتبطة بالتوصیة. النشاط ي

�ة أساس الجهود المرتبطة باألمن• وس نقص المناعة الب�ش .جعل مبادئ ومقار�ات برنامج ف�ي
ا �شكل ��ــــح• .جعل األمن أول��ة ومورد�
.جعل مكان العمل اآلمن مسؤول�ة صاحب العمل•
ا والتأ�د من معرفة الجميع بالخطة • ).مع الحفاظ ع� المرونة(التخط�ط مسبق�
.مناقشة مستوى الخطر بوض�ح، المقبول ع� المستوى التنظ��ي والفردي•
ي ذلك أطر العمل القان(العمل مع معرفة كل من المخاطر الفعل�ة واألسباب ال�امنة وراءها •

).ون�ةبما �ض
ي • ي التخط�ط األميض

.التعرف ع� أوجه الهشاشة والقدرات المختلفة ل�ل عامل �ض
ض • .التعرف ع� جميع أصحاب المصلحة، ول�س فقط الحلفاء المعروفني
ات�ج�ات األمن�ة �شكل شام) الماد�ة والرقم�ة والنفس�ة(تحد�د كل من التهد�دات • .لواالس�ت
ي ائتالف، والتعلم من بعضكم البعض•

ا، والعمل �ض .البقاء مع�

1الواجب المنزلي رقم 
كیف یمكنھ استخدام ھذه ) 3كیف یستخدم برنامجك، أساًسا، ھذه التوصیة، و ) 2التوصیة، ) 1الوصف، 
.التوصیة
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: ها هو ذا الواجب المنزلي من المرة الماضية. للتذكير، طُلب من كل مجموعة شرح توصياتها المخصصة، وكيف يستخدمها برنامجهم، وكيف يمكن لبرنامجهم استخدامها. سأبدأ بالتواصل مع المجموعة التي راجعت التوصية رقم 1.انتقل إلى جميع التوصيات. وفي الأخير، قم بالإشارة إلى حقيقة أن المنظمات تقوم بالفعل بالعديد من الإجراءات لحماية نفسها وأن لدينا جميعًا الكثير لنتعلمه من بعضنا البعض.



Mentiملخص الیوم األول . النشاط ك
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: الآن بعد أن انتهينا من الواجب المنزلي، دعونا نذكر أنفسنا بأحد الموضوعات الرئيسية التي تناولناها - أنواع التحديات المرتبطة بالأمن. الرجاء الولوج إلى موقع menti.com وإدخال الرمز لمشاركة إجابتكم.اكتب menti.com والرمز في خانة الدردشة.أثناء قيام المجموعة بالرد عبر الإنترنت، اطلب من مشارك إلغاء كتم الصوت وشرح الإجابات. سلط الضوء على أن هذا التهديد غير مباشر لأنه ليس موجهًا إليك، ولكنه موجه إلى شخص ما في نفس المهنة أو المنظمة، لذلك من المحتمل أيضًا أن تشعر بالتهديد.



الحد من قدرة المعتدي على إلحاق 
األذى
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ھدف الجلسة

.ِصف من وما �مكن الق�ام به للحد من قدرة المعتدي ع� إلحاق األذى
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قل: سنتحدث في هذه الجلسة عما يمكن فعله ومن، للحد من قدرة المعتدي على التسبب في الأذى.



ما الذي یحتاجھ المعتدي المحتمل؟: النشاط ل

:�حتاج المعتدي إ�
ي : الوصول•

ا�ض إ� الضح�ة �شكل حضوري أو اف�ت
ء �مكن استخدامه لتنف�ذ االعتداء : الموارد• ي

عن معلومات-أي �ش
.مكان الضح�ة أو نقاط ضعفها؛ سالح، وس�لة نقل، مال، إلخ

أو اجتماع�ا/قانون�ا و: اإلفالت من العقاب•
السبب من أجل الق�ام بالفعل: الدافع•

ي الدردشة
نف�ذ ما الذي �حتاجه المعتدي حيت يتمكن من ت: ا�تب �ض
اض�ا(اعتداء  ؟)حضور�ا أو اف�ت
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: حسنًا، لنبدأ بالتفكير في ما قد يحتاجه المعتدي ليكون قادرًا على التسبب في الأذى. الرجاء استخدام خانة الدردشة لمشاركة ما قد يحتاجه المعتدي لتنفيذ اعتداء. على الرغم من أنني لا أعتقد أن أيًا منكم لديه خطط لمهاجمة أي شخص، إلا أنه من المفيد التفكير - ما الذي سأحتاجه إذا أردت التسبب في ضرر لشخص ما؟ ما نوع الوضع الذي سأبحث عنه؟ ما الذي سأحتاج إليه أو معرفته؟



، التوعیة1السیناریو . النشاط م

لمنظمة تقدم الواق�ات الذك��ة ) ORW(هو عامل توع�ة مارفن
�ث �جتمع يتنقل بمفردە إ� أما�ن، مثل النوادي الل�ل�ة، ح. والمزلقات

�ة وثالثة وأثناء وجودە هناك، يوفر ثالثة واق�ات ذك� . الرجال المثليون
ا وفُقا لس�ا(مواد مزلقة ل�ل شخص  ي أ��اس معبأة مسبق�

سة �ض
ي ). تنظ�م�ة

حانة معينة ولعدة أسابيع متتال�ة، طالب رجال مختلفون �ض
ي الذكري

ي كل مرة، رفض . الم��د من الوا�ت
ا سمارفنو�ض �اسة ، موضح�

ي 
، قام رجل كان �صيح . منظمة المجتمع المديض ي إحدى الل�ا�ي

مارفنب�ض
�ه �ش ة كاملة عل�ه، و�ض ي عدة مناسبات، ب�لقاء زجاجة ب�ي

دة ع� �ض
.رأسه

دافع ما الذي �مكن فعله للحد من الوصول إ� الضح�ة والموارد وال
واإلفالت من العقاب لمنع تكرار حدوث هذا مرة أخرى؟
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: الآن دعونا نطبق هذه المعرفة. سأستعرض أربعة سيناريوهات. في كل منها، ستسمعون عن هجوم ضد منفذ لبرنامج فيروس نقص المناعة البشرية. سيكون لديكم بضع دقائق للتفكير فيما يمكن فعله لمنع حدوث هذا الأمر مرة أخرى. يرجى التفكير بشكل محدد في كيفية تقييد وصول المعتدي وموارده ودوافعه وإفلاته من العقاب.اقرأ السيناريو. اطلب متطوعين أو عين 3أو4 مشاركين للرد. .



اإلجابات الممكنة1السیناریو 

ي �عمل فيها • :مارفن�مكن للمنظمة اليت
ي الذكري : تغي�ي س�استها–

)الدافع(ف�ما يتعلق بتوز�ــــع الوا�ت
ض أو أ��� – ي مجموعة من اثنني

)اإلفالت من العقاب/ الوصول (إرسال أقران �ض
ي حال وفر مال–

�و هذە التوقف عن تقد�م الخدمات إ� هذە النقطة الساخنة أو تقد�مها �ض
ي التوع�ة أو ترك الواق�ات الذك��ة 

ي ا/ النقاط حما�ة أفضل لموظ�ض
لحمام أو أي المزلقات �ض

)اإلفالت من العقاب/ الوصول (مكان آخر 
ح– ي الذكري أو �ش

اك بطل مح�ي ع� مستوى نقطة ساخنة �مكنه توز�ــــع الوا�ت الس�اسة إ�ش
)الدافع/ الوصول (

:لمارفن�مكن •
)ةكل العنا� المذكور (اإلبالغ عن الحوادث لمنظمته حيت تتمكن من االستجابة –
ي الخارج قبل دخولهم الحانة –

)الموارد(مقابلة األشخاص �ض
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قل: لقد قدمتم جميعًا عدة خيارات. دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق المحتملة للحد من وصول المعتدي، والإفلات من العقاب، والموارد  والدافع في حالات مثل تلك التي أثرت على مارفن. راجع الشفافة. 



، العیادة2السیناریو . النشاط م

ي 
ي ع�ادة تدعمها منظمات المجتمع المديض

تقدم . ك��ستال ممرضة �ض
ي مجال الجنس

ض �ض لقد . خدمات الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة للعاملني
ي الجنس ع� الحصول ع� المشورة 

ض �ض ساعدت العد�د من العاملني
ذات صباح، جاء رجل مجهول إ� . للتعامل مع العالقات العن�فة
.  سمح له موظف االستقبال بالدخول. الع�ادة وطلب رؤ�ة ك��ستال

، قائً� أنه من األفضل لها،  ض أن "وجد الرجل ك��ستال وهددها �سكني
ا أن ال." تب�ت بع�دة عن ح�اته الشخص�ة رجل تكتشف ك��ستال الحق�

ي 
ء إلحدى العامالت بالجنس اللوايت المجهول هو الصديق الم�ي

. ساعدتهن ك��ستال
دافع ما الذي �مكن فعله للحد من الوصول إ� الضح�ة والموارد وال

واإلفالت من العقاب لمنع تكرار حدوث هذا مرة أخرى؟
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Presentation Notes
قل: الآن دعونا نلقي نظرة على السيناريو الثاني.استعرض الشفافة. اطلب متطوعين للرد أو ادع الأفراد لتقديم إجابات.



اإلجابات الممكنة2السیناریو 

:�مكن لمنظمة ك��ستال•
ي �شمل– تط��ر س�اسة االستقبال وتنف�ذها واليت

o الوصول/ اإلفالت من العقاب (تدو�ن اسم كل زائر وسبب ال��ارة(،
o ا حضورە قبل أن يتم قبوله ض للسؤال عما إذا كان الزائر متوقع� ض المعنيني ،)الوصول(إعادة االتصال بالموظفني
o ض االلتقاء بالزوار الذين ل�سوا عمالء الت من اإلف/ الوصول (توف�ي مناطق عامة مرقمة �شكل واضح �مكن للموظفني

، و)العقاب
o ا عن أسلحة )موارد(تفت�ش كل زائر بحث�

ي قد �كون من األفضل ف– ض بالتحدث إ� العمالء حول الظروف اليت يها عدم تذك�ي جميع الموظفني
�ك عن�ف  )دافع(مشاركة المعلومات مع �ش

�مكن ل���ستال أن•
ي –

ر عمالئها بأنه قد ال �كون من المناسب مشاركة طب�عة الدعم الذي يتلقونه �ض
�
ذك

ُ
كاء ت  الع�ادة مع ال�ش

ض  )الدافع(العن�فني
�كهم و�كون له رد – ل قد يراها �ش ض ر عمالءها بعدم أخذ أي وثائق عن العنف إ� الم�ض

�
ي تذك فعل سليب

)الدافع(
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قل: لقد قدمتم جميعًا عدة خيارات. دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق المحتملة للحد من وصول المعتدي، والإفلات من العقاب والموارد والدافع في حالات مثل تلك التي أثرت على كريستال.استعرض الشفافة.



عدم حالمن االتصال باإلنترنت إلى : 3السیناریو . النشاط م
االتصال

نت بمست ي بات��ك، عامل توع�ة لدى منظمة، ع�ب اإلن�ت
خد�ي خدمة �لت�ت

ض جدد ع� تطبيق  ل�ن . ، و�شجعهم ع� إجراء التحل�لGrindrمحتملني
ي بهم بات��ك ع� تطبيق

ا ما يرغب الرجال الذين �لت�ت ي Grindrغالب�
�ض

ي مقابلته خارج الموقع قبل أن �كونوا مستعدين للذهاب إ� مرف . ق طيب
ا  ض شخص�� عدة مرات، وعندما الت�ت بات��ك بمستخد�ي الخدمة المحتملني

�ي ح�ث كان رجل واحد، أندرو، م�ا �شكل غ. أرادوا ممارسة الجنس معه
ي ممارسة الجنس، أ. معقول

يت أندرو، و�عد أن قال له بات��ك إنه ال يرغب �ض
ا عنه ي بحث�

ي مناسبات عدة، إ� مكتب منظمة المجتمع المديض
، كما أنه �ض

ي مطعم(ذهب إ� وظ�فة بات��ك األخرى 
د العثور ، بع)طاوالت االنتظار �ض

نت .ع� معلومات حول بات��ك ع�ب اإلن�ت
ع ما الذي �مكن فعله للحد من الوصول إ� الضح�ة والموارد والداف

واإلفالت من العقاب لمنع تكرار حدوث هذا مرة أخرى؟

Presenter
Presentation Notes
قل: الآن دعونا نلقي نظرة على السيناريو الثالث.استعرض الشفافة. اطلب متطوعين للرد أو ادع الأفراد لتقديم إجابات.



اإلجابات الممكنة3السیناریو 

�مكن لمنظمة بات��ك•
ي �مكن ل�ل عامل– توع�ة لدى أن تتوفر ع� س�اسات واضحة وتدر�ب ف�ما يتعلق بالمعلومات اليت

نت مشاركتها؛ ع� سب�ل المثال، أن ال �كون هناك صور، وال ألقاب، أو م علومات منظمة ع�ب اإلن�ت
)الوصول، الموارد(شخص�ة 

مالء؛ أن �كون لديها س�اسات واضحة تنص ع� أن عمال التوع�ة ال �مكنهم إقامة عالقات مع الع–
منهم و�مكن أن تكون الس�اسات مصح��ة بنصوص الستخدامها من طرف عمال التوع�ة إذا طلب

ي عالقة 
)دافع(العمالء االنخراط �ض

ا – ي أبد�
ي أال �لت�ت

نت ينب�ض خارج الموقع مع أن �كون لها س�اسة تنص ع� أن عامل التوع�ة ع�ب اإلن�ت
نت أو �جب أن �كو  ن عامل التوع�ة العمالء الذين يتم نقلهم من وضع المتصل إ� غ�ي المتصل باإلن�ت

)الوصول(الجد�د هو الشخص الذي يتو� عمل�ة النقل 
ي –

ي خطر، بما �ض
ض الذين قد �كونون �ض ذلك األموال أن تتوفر ع� س�اسة حول ك�ف�ة حما�ة الموظفني

ض  )الوصول(المخصصة إلعادة التوطني
:�مكن لبات��ك•

نت – تع��ف ع� سب�ل المثال، عدم إ�شاء ملف(الحد من المعلومات المتاحة عن نفسه ع�ب اإلن�ت
LinkedInيتضمن المنظمة واالسم ال�امل والصورة(

اإلبالغ �شأن العمالء إ� المنظمة ع� الفور وطلب التوج�ه–
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Presentation Notes
قل: لقد قدمتم جميعًا عدة خيارات. دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق المحتملة للحد من وصول المعتدي والإفلات من العقاب  والموارد والدافع في حالات مثل تلك التي أثرت على باتريك.استعرض الشفافة.



، اختبار المؤشر4السیناریو . النشاط م

ض  كاء جنسيني ي، نجحت مار . يتقاسم عم�ل اختبار المؤ�ش أسماء ثالثة �ش
كاء المحددين رقم  ي ر�ط ال�ش

ي مجال الرعا�ة الصح�ة، �ض
1و�ي عاملة �ض

�ك رقم 3ورقم  ع�ب 2بالخدمات ول�ن ال �مكنها الوصول إ� ال�ش
�ك رقم . الهاتف ل2وتحاول ماري العثور ع� ال�ش ض ي الم�ض

�ستخدم . �ض
نامج ل�ن عندما تخ�ب ماري . المواصالت العامة حسب س�اسة ال�ب

�ك رقم  �ك رقم 2ال�ش ماري بوعاء من 2عن سبب قدومها، يهدد ال�ش
ض ع� ماري انتظار ع. ماري تغادر ع� الفور. الماء المغ�ي  ودة بينما يتعني

.وسائل النقل العام إ� المكتب، إنها مرع��ة

دافع ما الذي �مكن فعله للحد من الوصول إ� الضح�ة والموارد وال
واإلفالت من العقاب لمنع تكرار حدوث هذا الوضع مرة أخرى؟

Presenter
Presentation Notes
قل: الآن وصلنا إلى السيناريو الأخير.استعرض الشفافة.



اإلجابات الممكنة4السیناریو 
�مكن لمنظمة ماري•

�ك حم�م عن�ف ح– يت ال التأ�د من فحص جميع عمالء المؤ�ش لمعرفة ما إذا كان لديهم �ش
ض  )الوصول(�ذهب عمال التوع�ة إ� منازل العمالء العن�فني

ل�ة للعم�ل بدون إذن – ض )ولوص(تط�ع / التوفر ع� س�اسات ال تفرض أي ز�ارات م�ض
ي ظ–

روف خاصة أن �كون لديها س�اسات �سمح بالنقل الخاص أثناء ال��ارات المجتمع�ة أو �ض
)الوصول(

ي تم�ي الُسبل الم– ي ظروف التوفر ع� مبادئ توجيه�ة واضحة الختبار المؤ�ش واليت
ناسبة �ض

)الوصول، الدافع(مختلفة 
ت من اإلفال / الوصول (التوفر ع� س�اسات توضح أن ال أحد �قوم بالتوع�ة بمفردە –

)العقاب
:�مكن لماري•

�ك رقم – ي مجتمع ال�ش
اح الق�ام بحدث التوع�ة �ض ؛ و�مكن دعوة عدة أشخاص 2اق�ت

�ك رقم  ي ذلك ال�ش
)الدافع(2للحضور، بما �ض
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قل: لقد قدمتم جميعًا عدة خيارات. دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق المحتملة للحد من وصول المعتدي والإفلات من العقاب والموارد والدافع في حالات مثل تلك التي أثرت على ماري.استعرض الشفافة.



ما ھو العامل المشترك بین ھذه الحلول؟. النشاط ن

ي ك
ل تكون الحلول، �ض

أساسا سينار�و، 
مسؤول�ة المنظمة

ي . ول�س الفرد
أن ينب�ض
تقر المنظمات 

بمسؤوليتها تجاە 
وأن ال . سالمة عامليها

تعتمد ببساطة ع�
تقدير 

ض  ض عالمتطو /الموظفني .ني
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: بالنظر إلى شفافات الإجابات المحتملة الأربعة، ما هو العامل المشترك بين هذه الحلول؟ أي وبشكل خاص، أفكر من كان له الدور الأكبر في الحد من الوصول والمعلومات والدافع والإفلات من العقاب.اطلب من متطوع الإجابة.تقدم بالشفافة.قل: يتمثل القاسم المشترك بينها جميعًا، في كل حالة، في المنظمة التي يعود لها الدور الأكبر.تقدم بالشفافة مرة أخرى.تتحمل المنظمة المسؤولية الأساسية لحماية العاملين. ويحتاج العاملون إلى اتباع التعليمات والإبلاغ عن الأضرار، لكن المنظمة هي التي تحتاج إلى التفكير مسبقًا في الإرشادات التي يجب تقديمها للعاملين في كل مجال. كما ستلاحظون أن هذا يتوافق مع التوصيات الأساسية التي راجعناها في بداية اليوم وأنه أيضًا أمر منطقي وأخلاقي. لا نريد أن يستخدم كل شخص أفضل تخميناته في هذه الأوضاع. ينبغي التوفر على سياسات وبروتوكولات تحافظ على سلامة الجميع قدر الإمكان..



األمن الرقمي

Presenter
Presentation Notes
قل: الآن بعد أن تكونت لدينا فكرة عامة حول ما يتعين علينا القيام به للحد من قدرة المعتدي على التسبب في ضرر، فلنتحدث على وجه التحديد عن الفضاءات الرقمية. 



ھدف الجلسة

ي المنصات الرقم�ة وتحد�د 
وصف أوجه الهشاشة ال�امنة �ض

ات�ج�ات الحد من المخاطر ع� مستوى كل واحدة منها .اس�ت

Presenter
Presentation Notes
قل: سنصف في هذه الجلسة أوجه الهشاشة الكامنة في المنصات الرقمية ونحدد استراتيجيات الحد من المخاطر داخل كل منها.



ما ھي األجھزة التي تستخدمھا وما : Menti: النشاط س
یمكن معرفتھ عنك من خاللھا؟

ي ح�اتك اليوم�ة؟•
ي �ستخدمها �ض ما �ي األجهزة اليت

ما الذي �مكن أن �عرفه أي شخص عنك إذا استطاع الوصول إ�•
ي ؟/ جهازك اللو�ي / هاتفك  جهازك الحاسويب

Presenter
Presentation Notes
راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: لنبدأ بالتفكير في أنفسنا. يرجى الرجوع إلى Menti، وإدخال الرمز، والإجابة على سؤالين.اكتب menti.com والرمز في خانة الدردشة.بعد أن استكمال التمرين، لاحظوا أننا جميعًا نستخدم مجموعة من الأجهزة بشكل يومي. ويوجد الكثير من معلوماتنا الأكثر خصوصية على الإنترنت إذا ما عرف الآخرون كيفية الوصول إليها. لذا، يعود الأمر إلينا لاستخدام هذه الأجهزة بأمان قدر الإمكان، وهذا ما سنتحدث عنه الآن. 



استخدم كلمات المرور السریة واجعلھا ُمحكمة

ود بأ��� من كلمة مرور واحدة• ض .حاول ال�ت
قم : حةنص�(قم بتغي�ي كلمات المرور الخاصة بك �شكل منتظم •

�ي ع� ب�عادة �شغ�ل كلمات المرور الخاصة بك، ثم قم بوضع تذك
ها، كرر العمل�ة3هاتفك بعد  ).أشهر من ذلك اليوم لتغي�ي

ي أن تتكون كلمة المرور الق��ة من حوا�ي •
؛ من 10ينب�ض أحرف أو أ���

ي أن تتضمن
ة والص: الناح�ة المثال�ة، ينب�ض ة واألرقام األحرف ال�ب�ي غ�ي

.والرموز

Presenter
Presentation Notes
قل: أولاً وقبل كل شيء، استخدموا كلمات المرور واجعلوها مُحكمة. استعرض الشفافة. 



قم بالتحقق القائم على خطوتین
ي ووسائل التواصل االجتما�ي و •

ويض �د اإلل��ت المواقع �سمح لك ال�ب
ض األخرى بتشغ�ل  ا منالتحقق من خطوتني أحد الذي �طلب رمز�

ا إلدخاله عندما تحاول أنت أو أي التطب�قات أو يرسل لك رقم�
شخص آخر �سج�ل الدخول إ� حسابك من متصفح أو حاسوب

.غ�ي مألوف
س�مثل األمر مصدر إزعاج صغ�ي لك، ول�نه مصدر إزعاج كب�ي •

.لشخص �حاول اقتحام حسابك
•https://iheartmob.org/resources/tech

Presenter
Presentation Notes
يسمح لك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى بتشغيل التحقق من خطوتين الذي يطلب رمزًا من أحد التطبيقات أو يرسل لك رقمًا لإدخاله عندما تحاول أنت أو أي شخص آخر تسجيل الدخول إلى حسابك من متصفح أو حاسوب غير مألوف.سيمثل الأمر مصدر إزعاج صغير لك، ولكنه مصدر إزعاج كبير لشخص يحاول اقتحام حسابك.https://iheartmob.org/resources/tech

https://twofactorauth.org/
https://iheartmob.org/resources/tech


كي باس

، مفت�ح المصدر، �س�ي كلمات المر • ي
ورمجايض

�حافظ ع� كلمات المرور آمنة•
لغاء ما عل�ك سوى تذكر مفتاح رئ��ي واحد إل•

ض قاعدة الب�انات ال�املة ل�لمات الم رور تأمني
الخاصة بك

•https://keepass.info/

Presenter
Presentation Notes
قل: إذا كنتم تواجهون مشكلة في تتبع كلمات المرور الخاصة بكم، فكروا في استخدام KeePass. إنه تطبيق مجاني ومفتوح المصدر، لذا فهو ليس مملوكًا لشخص آخر. يحافظ "كي باس" على أمان كلمات المرور الخاصة بكم. ما عليكم سوى تذكر كلمة مرور واحدة للوصول إلى المجموعة الكاملة من كلمات المرور الأخرى. قوموا بزيارة الموقع لمزيد من المعلومات.

https://keepass.info/


قم بالبحث عن نفسك في االنترنت

ي وصوال إ�•
ويض �د اإلل��ت عنوان كل ما يتعلق باالسم وعنوان ال�ب
نت ل والمعلومات الم�ف�ة ع� اإلن�ت ض .الم�ض

نت، ابدأ • ي إزالتهابمجرد العثور ع� معلومات عن نفسك ع�ب اإلن�ت
.�ض

Presenter
Presentation Notes
قل: ضعوا في اعتباركم أيضًا البحث عن أنفسكم في الانترنت. سيخبركم هذا بما يمكن أن يكتشفه الآخرون عنكم عبر الإنترنت. قد يكون من السهل العثور على اسمكم وبحوثاتكم (خاصة إذا قمتم بمراجعتها عبر الإنترنت) وعنوان منزلكم ومعلوماتكم المصرفية.بمجرد العثور على معلومات عنكم، قوموا بإزالتها من مواقع الويب المختلفة. على سبيل المثال، إذا قمتم بوضع عنوان منزلكم عن طريق الخطأ ضمن ملفكم الشخصي على LinkedIn، فقوموا بحذفه.



حدد ما تشاركھ عن نفسك
ان ال تقم بذكر تفاص�ل حول المك•

الذي تع�ش ف�ه أو المكان الذي
تحبذ قضاء الوقت ف�ه

د ال تضع عالمة ع� موقع تتواج•
ا تتيح لأل  شخاص ف�ه أو تن�ش صور�

التعرف ع� موقعك
وقع احذر من المشاركة التلقائ�ة للم•

ي ع� وسائل التواصل
الجغرا�ض

ي تدعم ن(االجتما�ي  ظام األجهزة اليت
)تحد�د المواقع العال�ي 

Photo credit: Loly Galina 

Photo credit: Tomas Nozina

أین یتواجد ھؤالء األشخاص؟

Presenter
Presentation Notes
قل: بعد ذلك، قوموا بتحديد ما تشاركونه من الآن فصاعدًا.تتمثل إحدى سُبل تقليل المخاطر في تقييد ما تشاركونه عبر الإنترنت. على سبيل المثال، لا تذكروا تفاصيل حول المكان الذي تعيشون فيه أو المكان الذي تحبذونه لقضاء الوقت (ولا تضعوا علامة على موقع تتواجدون فيه أو تنشروا صورًا تتيح للأشخاص التعرف على موقعكم).في بعض الأحيان قد تفضحكم الصور، على سبيل المثال - أين يتواجد هؤلاء الأشخاص؟تقدم بالشفافة.إذا كنتم تفكرون في برج إيفل، فأنتم على صواب. لذلك، حتى إذا لم يتم وضع علامة على موقعهم، فإن الشخص الذي يريد معرفة مكانهم سيكون قادرًا على اكتشاف ذلك.



)تكملة(حدد ما تشاركھ عن نفسك 

ي �سمح• تجنب مشاركة المعلومات اليت
.لآلخ��ن بمعرفة جدولك اليو�ي 

ي �• ا �شأن ��ش المعلومات اليت مكن كن حذر�
استخدامها لمعرفة إجابات سؤال األمان 

الخاص بك
ي الطفولة–

اسم الحيوان األل�ف �ض
تار�ــــخ م�الدك ال�امل–

•https://safequeers.org/ �يتوفر ع
الم��د من المعلومات حول االستخدام 

.اآلمن لمواقع المواعدة، وما إ� ذلك

Presenter
Presentation Notes
قل: ويعني تقييد ما تشاركونه عن أنفسكم أيضًا عدم مشاركة المعلومات، مثل صوركم في صالة الألعاب الرياضية كل يوم، والتي تتيح للآخرين الاطلاع على جدولكم اليومي. كونوا حذرين أيضًا عند نشر المعلومات التي يمكن استخدامها للإجابة على أسئلة الأمان الخاصة بكم. إذا كنتم تريدون التفكير فيما تودون مشاركته على تطبيقات المواعدة أو مواقع الانترنت، فراجع رابط Safequeers هنا.

https://safequeers.org/


عندما یتم استخدام المعلومات ضدنا

ي عن معلومات شخص�ة• �حدث ال�شف العليض
ا عن فرد أو منظمة، عادًة ع�ب  خاصة سابق�

نت، عندما يبحث األشخاص عن معلوم ات اإلن�ت
نت  خاصة أو معلومات تع��ف�ة ع� اإلن�ت

ي إلحا
ونها عن شخص آخر يرغبون �ض ق و�ن�ش

ر به .ال�ض
رون بعدم إنه تكت�ك ُ�ستخدم لجعل األفراد �شع•

.األمان
ي عن معلومات شخص�• ة أصبح ال�شف العليض

أسهل من أي وقت م�ض ) Doxxing(خاصة 
.نتألن ال�ث�ي من معلوماتنا موجودة ع� اإلن�ت 

Presenter
Presentation Notes
قل: أحد أسباب تقييد المعلومات عنكم عبر الإنترنت هو أن يمكن لشخص واحد ضدكم مشاركة معلوماتكم مع مجموعة أكبر والقيام بتنسيق الجهود لمضايقتكم عبر الإنترنت. وهذا ما يسمى بالكشف العلني عن المعلومات الشخصية doxxing.يحدث الكشف العلني عن معلومات شخصية عندما يبحث الأشخاص عن معلومات خاصة أو معلومات تعريفية على الإنترنت وينشرونها عن شخص آخر. إنه تكتيك يُستخدم لجعل الأفراد يشعرون بعدم الأمان. وقد أصبح الكشف العلني عن معلومات شخصية خاصة (Doxxing ) أسهل من أي وقت مضى لأن الكثير من معلوماتنا موجودة على الإنترنت.راجع نص الرسم البياني.



ما الذي نشاركھ من معلومات على . النشاط ع
وسائل التواصل االجتماعي؟

ي �ستخدمها؟• ما �ي وسائل التواصل االجتما�ي اليت
ي هذە الوسائل؟•

ما الذي �مكن أن �عرفه شخص عنك �ض

Presenter
Presentation Notes
راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: الآن، دعونا نفكر في ما نشاركه من معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، على وجه الخصوص. استخدموا خانة الدردشة لإخبارنا عن وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدمونها وما يمكن أن يعرفه شخص ما عنكم هناك.



ما الذي یمكن أن یعرفھ أحد عني من منشورات : سؤال س
وسائل التواصل االجتماعي ھذه؟

Presenter
Presentation Notes
راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: دعونا نلقي نظرة على بعض المنشورات التي تبدو حميدة نسبيًا من فيسبوك. ما الذي يمكن أن تعرفه عني من هذه المنشورات؟اطلب من عدد من الأشخاص التعليق بصوت عالٍ.اختتم بالقول - ليس من الخطأ مشاركة المعلومات عبر الإنترنت. ومن الممتع النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. بيد أنه نحتاج إلى التفكير بشكل مضبوط في المعلومات التي نقدمها للآخرين لأنه بمجرد وضع شيء ما على الإنترنت، يمكن للمالك حذفه ولكن هذا لا يعني أنه لن يتم تداوله من قبل الآخرين.



حدد ما تشاركھ من معلومات عن اآلخرین

ع تكشف الصور ومقاطع الف�ديو ��عة عن اله��ات والمواق•
والمعلومات الشخص�ة

ها• احصل ع� الموافقة قبل التقاط الصور و��ش
ض الب�انات المخف�ة• ات بتضمني ن مواقع قد تتضم. ستقوم ال�ام�ي

!لذلك احذر. مشاركة الصور هذا المحتوى عند تحم�ل الصورة
ي أما�ن معينة، شارك هذە•

ي حالة عدم السماح بأخذ الصور �ض
�ض

.المعلومات ع� نطاق واسع

Presenter
Presentation Notes
قل: مثلما نريد أن نكون حذرين بشأن أنفسنا، نريد أيضًا تقييد ما نشاركه بشأن الآخرين.يمكن للصور ومقاطع الفيديو أن تكشف عن هويات الأشخاص بسهولة كبيرة. من المهم أن تحصلوا على موافقة الشخص / الأشخاص لأي صورة أو مقطع فيديو تنشرونه. وإذا كنتم ستقومون بنشر صورة لشخص آخر، فكونوا على دراية بكيفية تعريض خصوصيته للخطر. لا تنشروا أبدًا مقطع فيديو أو صورة لأي شخص دون الحصول على موافقته أولاً.ستقوم العديد من الكاميرات بتضمين البيانات المخفية (علامات البيانات الوصفية)، والتي تكشف عن تاريخ ووقت وموقع الصورة ونوع الكاميرا وما إلى ذلك. قد تنشر مواقع مشاركة الصور والفيديو هذه المعلومات عند تحميل المحتوى إلى مواقعها.وإذا كنتم تنشؤون مساحات مبرمجة لا يُسمح فيها بالصور الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو، فاستخدموا الملصقات لتوضيح ذلك. يمكن أن يساعد هذا أيضًا المشاركين في البرنامج على تذكير بعضهم البعض بالمعايير المعمول به في المكان.



إذا تعرضت للمضایقة عبر اإلنترنت، یمكنك التصرف حیال ذلك
ا-احظر/ تجاهل •

�
ا م��ك �مكن أن �صبح االنخراط أمر�

لتواصل إرشادات األمان الخاصة بوسائل ااستخدم ! واطلب من أصدقائك اإلبالغ عنهم-قم باإلبالغ عنهم•
.وما إ� ذلكا�ستغراملمعرفة الم��د حول ك�ف�ة اإلبالغ ع� ف�سبوك و االجتما�ي 

مضا�قاتهم�مكنك التقاط صور لفعل المضا�قة وتحم�ل المسؤول�ة من خالل مشاركة دل�ل ع�-كشفهم•
ا�هم• ح الموقف الذي اتخذته-قم ب��ش من خالل �ش
ا؛-اطلب الدعم• ا صادم� فقد �كون ذلك أمر�
ي وضع مجهول•

ا آخر بحساب الوسائل االجتكن �ض ون�� ا إل��ت بكماع�ة الخاص ، ع� سب�ل المثال، أرفق ب��د�

ھل استخدمت أیًا من ھذه . النشاط ر
الطرق؟ ماذا كانت النتیجة؟

Presenter
Presentation Notes
قل: يمكنكم اتخاذ إجراء ضد تعرضكم إلى المضايقة عبر الإنترنت.وفقًا لـ Take Back the Tech!، لا يقوم العديد من الأشخاص بفعل شيء لأنهم يعتقدون أنهم يبالغون في رد فعلهم. ليس هذا هو الحال. قد يكون التعرض للمضايقة عبر الإنترنت أمرًا مخيفًا ومرهقًا. إليكم بعض الأفكار:تجاهلهم. نحن نعلم أن قول هذا أسهل من فعله. يبدو أحيانًا أن أفضل شيء يمكنكم فعله هو الرد على كل رسالة أو تعليق والإجابة لإخبار المتصيدين بأنهم مخطئون أو يحاولون توضيح نقطة أشرت إليها. لست مضطرًا للانخراط إذا كنت لا تريد ذلك أو إذا أصبح الأمر طاغيا. من الجيد تمامًا الابتعاد وتجاهل المتصيدين.أبلغ عنهم. باستخدام أدلة أمان وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Heart Mob، ابحث عن مكان للإبلاغ عن الرسائل أو التعليقات المزعجة إلى النظام الأساسي بشكل مباشر. يحتاج غوغل و تويتر و فيسبوك و ريديت وغيرهم إلى معرفة أنك تتعرض للمضايقة من أجل تقديم المساعدة.افضحهم. ليس هناك داع للاختباء. إذا كنت تشعر بالراحة للقيام بذلك، يمكنك أخذ لقطة شاشة لفعل المضايقة وإعادة نشره مع شرح ما يحدث.أشركهم. إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى إسماع صوتك، فيمكنك المشاركة. تذكر، مع ذلك، أن الأمر لا يتعلق بمحاربة النار بالنار ولكن بدلاً من ذلك محاربة النار بالماء. فبدلاً من الرد على الإهانة بإهانة، يمكنك شرح الموقف الذي اتخذته.اطلب الدعم. يمكن أن يكون طلب الدعم وسرد قصتك إلى شخص موثوق به يفهم تجربتك طريقة رائعة للمساعدة في تقليل بعض الصدمات المرتبطة بهذه التجربة.كن في وضع مجهول. استخدم اسمًا مستعارًا أو أرفق عنوان بريد إلكتروني آخر بحساب. بعد ذلك، سيمكنك البقاء متصلا بالإنترنت دون التعرض للمضايقات.تقدم بالشفافة. راجع دليل الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً حول النشاط ر.

https://iheartmob.org/resources/safety_guides


خیارات الرسائل النصیة
مل�ار 2(خ�ار اتصال شائعالوا�ساب�عت�ب تطبيق •

ا لف�سبوكمملوك ) مستخدم شه���
رف يتم �شف�ي االتصال من الطرف األول إ� الط•

ة  اآلخر، ول�ن ال تزال هناك ثغرات أمن�ة كب�ي

ا كنت الخاصة بك وصورتك، عندم" بخصوص"نافذة : �مكن ألي شخص لد�ه رقم هاتفك أن يرى–
نت آخر مرة، وما إذا كنت قد قرأت الرسالة  هاتحقق من إعدادات الخصوص�ة ل(متصً� باإلن�ت ).تغي�ي

).غ�ل هذا األمرال �مكن إ�قاف �ش(من تتصل به وميت وكم مرة ومن أين : الوصول إ�لف�سبوك�مكن –
طة – ي �مكن لل�ش تصلت به أو مدها بمعلومات حول من ا: تتوفر ع� مذكرة أن تطلب من ف�سبوكاليت

.راسلته، أو من اتصل بك وأرسل لك رسالة نص�ة
ت �سخ ب�انات – ا إ� الوا�سابإذا اخ�ت ف�ي تلك أو غوغل درا�ف، فلن يتم �شكالود آياحت�اط��

.الرسائل

https://www.consumerreports.org/privacy/how-to-use-whatsapp-privacy-settings/?EXTKEY=YSOCIAL_FB&fbclid=IwAR2du8xBV9DPWCBUyELt5kxQdd41glfDyzhe0_tRe7TXbC8n3ScqZ7m1kCY
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Presentation Notes
قل: حسنًا، فماذا عن الرسائل النصية؟ جميعنا تقريبًا نستخدم واتساب. ولديه 2 مليار مستخدم شهريًا. كما أنها مملوك لشركة فيسبوك.يتم تشفير الاتصال بين الأطراف من طرف أول إلى طرف آخر ولكن لا تزال هناك بعض الثغرات الخطيرة.يمكن لأي شخص لديه رقم هاتفك أن يرى: نافذة "حول" الخاصة بك وصورتك، ومتى كنت متصلاً بالإنترنت آخر مرة، وما إذا كنت قد قرأت الرسالة (تحقق من إعدادات الخصوصية لتغييرها).يمكن لفيسبوك الوصول إلى: من تتصل به ومتى وكم مرة ومن أين (لا يمكن إيقاف تشغيل هذا الأمر).يمكن للشرطة التي لديها مذكرة توقيف أن تطلب من فيسبوك: أن يمدها بمعلومات عن من اتصلت به أو راسلت، أو من اتصل بك وأرسل لك رسالة نصية.إذا اخترت نسخ بيانات واتساب احتياطيًا إلى آي كلاود أو غوغل درايف، فلن يتم تشفير الرسائل.

https://www.consumerreports.org/privacy/how-to-use-whatsapp-privacy-settings/?EXTKEY=YSOCIAL_FB&fbclid=IwAR2du8xBV9DPWCBUyELt5kxQdd41glfDyzhe0_tRe7TXbC8n3ScqZ7m1kCY


ل؟لذا، إذا لم یكن واتساب فما البدی

ي (س�غنال•
) تطبيق مجايض

ا؛ مشفر من طر 
�
ف أ��� أمان

إ� طرف
�مكن إجراء مكالمات •

صوت�ة جماع�ة
�مكنك إرسال رسائل •

ي بعد وقت مح
ددستخت�ض

Presenter
Presentation Notes
قل: إذا قررتم عدم استخدام واتساب، فهناك خيارات مجانية أخرى. يعتبر تطبيق سيغنال خيارا جيدا.راجع الشفافة. تتوفر أيضًا خيارات أخرى، مثل Gliph، إذا لم يكن تطبيق سيغنال مناسبًا لكم .



التشفیر وحمایة الوثائق
ي التشف�ي •

ي إال إذا كنت Veracryptيتيح لك (فكر �ض
إ�شاء مجلد �ي غ�ي مريئ

)تعرف ك�ف�ة البحث عنه
ي تغي�ي أسماء الملفات ع� جهاز ال�مبيوتر الخاص بك•

النظر �ض
مع التواصل مع الرجال الذين �مارسون الجنس_ *موقع "بدً� من استخدام  •

"الرجال
وع " استخدم • * "االسم الرمزي لموقع _ أ�شطة الم�ش

https://medium.com/searchencrypt/what-is-encryption-how-does-it-work-e8f20e340537

ما ھو التشفیر؟ما

Presenter
Presentation Notes
قل: لا نحتاج فقط إلى حماية أنفسنا والمستفيدين لدينا على وسائل التواصل الاجتماعي أو عندما نرسل الرسائل النصية، نود كذلك حماية بياناتهم أينما يتم تخزينها. ويعد التشفير وحماية الوثائق جزءًا من هذا الأمر.التشفير هو عملية ترميز رسالة أو ملف بحيث يمكن قراءته فقط من قبل أولئك الذين لديهم "مفتاح" لهذا الملف. هناك خيارات تشفير مجانية مثل Veracrypt  الذي يتيح لكم إنشاء مجلد سري يكون مرئيًا فقط لأولئك الذين يعرفون كيفية البحث عنه.يمكنكم أيضًا القيام بأشياء أقل تعقيدًا لحماية البيانات. على سبيل المثال، قوموا بتغيير أسماء الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بكم. لا تسموا ملفاتكم "التواصل مع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال في مدينة نيويورك" بدلاً من ذلك أطلق عليه اسم " رمز- أنشطة مشروع نيويورك".راجع محتويات الشفافة.

https://medium.com/searchencrypt/what-is-encryption-how-does-it-work-e8f20e340537


ربط المشاكل بالحلول. النشاط ف

خیارات الحلول اإلجابة المشكل
یمكنماحولإرشاداتضِمّن.أ

فيمابمشاركتھ،اإلنترنتعبرللعاملین
المواقع/الصور/األسماءذلك

تلمحاوالاإلنترنتعبرالتوعیةمجالفيالعاملونیتعرض.1
فیھامرغوبغیرجنسیةتقرب

ھلتوجیمكتوبةنصوصتوفیر.ب
ةواالستجاباإلنترنتعبرالمحادثات
الجنسيالتقربلمحاوالت

بلقمناإلنترنتعبرالتوعیةمجالفيالعاملینترصدیتم.2
العمالء

لقةالمغالفیسبوكمجموعاتاستخدم.ج
عملیةبإجراءوقم)أخرىمنصةأو(

مامھمانضقبلاألفرادھویاتمنللتحقق

حادثاتممنشاشةلقطاتباستخدامأقرانھمبابتزازالعمالءیقوم.3
اإلنترنتعبرالتوعیة

صور من اعتادوا/ شارك بأسماء .ه
التحرش حتى ال یشاركوا في 

البرامج عبر اإلنترنت
ضع سیاسات تمنع العمال من .و

إقامة عالقات عاطفیة مع العمالء

أ، ب، 
ج، د، ه

أ، ب، 
ج، د، ه
أ، ب، 
ج، د، ه

Presenter
Presentation Notes
راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: دعونا الآن نفكر في بعض المشاكل المحددة التي قد نواجهها. سأقرأ المشكلة الأولى وكل الحلول. يمكنكم استخدام خانة الدردشة لإدخال أحرف الحلول التي يمكن أن تعمل على حل المشكلة 1. يمكنكم اختيار أكثر من حرف.اقرأ المشكلة الأولى وكل الحلول. احصل على الإجابات الظاهرة في خانة الدردشة. اطلب من بعض الأشخاص شرح اختيارهم. تقدم بالشفافة لإظهار الإجابات.اقرأ المشكلة الثانية. اطلب من بعض الأشخاص شرح اختيارهم. تقدم بالشفافة لإظهار الإجابات.اختم بشرح أن العديد من الحلول يمكن أن تمثل حلا لعدة مشاكل أو تخفف من حدتها. ليس هناك حل واحد لكل مشكلة. ولا تتطلب جميع الحلول الرقمية مساعدة مطور برامج.



أدوات وإرشادات إضافیة خاصة 
بالمعلومات االستراتیجیة

https://www.fhi360.org/resource/implementer-
and-data-security

Presenter
Presentation Notes
قل: لقد طورت LINKAGES أدوات مصممة لمساعدتكم في الحفاظ على أمان البيانات داخل برنامجكم. يمكنكم تحميلها على هذا الموقع.Ensuring compliance with the LINKAGES Data safety and security checklist: https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/data-safety-guidance.pdf LINKAGES Data safety and security checklist: https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/data-safety-checklist-1.xlsx  Ensuring compliance with the EpiC Data safety and security checklist: https://www.fhi360.org/resource/implementer-and-data-securityEpiC Data safety and security checklist: https://www.fhi360.org/resource/implementer-and-data-security

https://www.fhi360.org/resource/implementer-and-data-security


األمن العام على اإلنترنت:أدوات وإرشادات إضافیة

المؤسسة الع���ة أعدت •
عاون بالتللح��ات والمساواة

ا LINKAGESمع  ، تدر�ب�
ا حول األمن الر  اض�� ق�ي اف�ت
�ساعد كَ� من منفذي 
امج والمستف�دين ع � ال�ب
ن .تاالستخدام اآلمن لإلن�ت

�مكن الحصول ع� •
ة أو  التدر�بات المبا�ش

ة الخاصة هنا :حسب الوت�ي
https://afemena.org/digit

al-security-sessions/

Presenter
Presentation Notes
قل: إذا كنتم مهتمين بمعرفة المزيد حول العمل الآمن عبر الإنترنت، فيمكنكم الحصول على تدريب مباشر أو غير متزامن من المؤسسة العربية للحريات والمساواة. يساعد المستخدم على التعرف على المخاطر اليومية الموجودة على الإنترنت والتخفيف من حدتها.

https://afemena.org/
https://afemena.org/digital-security-sessions/


االستعمال اآلمن لألجھزة : أدوات وإرشادات إضافیة
المحمولة والتطبیقات

ي االستعمال اآلم•
ن دعم المنظمات �ض

لألجهزة المحمولة والتطب�قات
:المواضيع•

اخت�ار األجهزة-
التعامل مع األجهزة/ توز�ــــع -
خصوص�ة العم�ل وحمايته-
اض�ة- إدارة الحالة االف�ت

ي •
ويض :الموقع االل��ت

https://www.fhi360.org/sites/default/files/
media/documents/resource-secure-mobile-

devices-apps.pdf

Presenter
Presentation Notes
قل: يتوفر أيضًا إرشادات محددة، من EpiC و LINKAGES، بشأن شراء أو التعامل مع الأجهزة والتطبيقات. تهدف هذه الإرشادات إلى دعم المؤسسات باختيارها وإدارتها للأجهزة المحمولة والتطبيقات للموظفين الذين يقدمون دعمًا افتراضيًا للعملاء، كالذي يتم توفيره من قبل العاملين في مجال التوعية أو مديري الحالات أو الطاقم الطبي. كما يغطي مجموعة من الاعتبارات حول إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف والوظائف، ويتضمن تأكيدًا خاصًا على الأمن وتخفيف المخاطر. يتضمن فصولا عن• 1. اختيار الأجهزة• 2. توزيع الأجهزة والتعامل معها• 3. خصوصية العميل وحمايته• 4. إدارة الحالة الافتراضية

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-secure-mobile-devices-apps.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-secure-mobile-devices-apps.pdf


مراجعة قدراتنا الخاصة ومشاركة 
خطة المھارات

Presenter
Presentation Notes
قل: لقد تطرقنا إلى ما يجب أن أتقاسمه معكم بشأن بناء مهاراتكم. حان دوركم لتعليم بعضكم البعض.



أھداف الجلسة
مراجعة االستجابات الجماع�ة •

قوائم (للتقي�مات األمن�ة 
).التحقق

�ك منفذ بمهارة• كلف كل �ش
ي الجلسة التال�ة

.لعرضها �ض

قائمة التحقق التي ینبغي على كل شریك ملؤھا ھي جزء من مجموعة أدوات أمان الشرق 
األوسط وشمال افریقیا 

)Secure in MENA .( في 2یمكن العثور على رابط تشعبي لقائمة التحقق في بدایة األداة
ى مجموعات یمكن العثور عل. مجموعة األدوات المتوفرة باللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة

https://www.fhi360.org/resource/aman-mena-toolkit: األدوات الثالثة ھنا

Presenter
Presentation Notes
قل: سننظر خلال هذه الجلسة، في ردودكم الجماعية على قوائم التحقق من الأمن، ثم سنختار مهارة واحدة لكل شريك منفذ لتعليمها للآخرين. سيتسنى لكم الوقت لإعداد ما سوف تعلمونه قبل أن نمر إلى الجلسة الثالثة.ينبغي أن يكون الجميع قد أكمل بالفعل قائمة تحقق لمراجعة استراتيجيات الأمن الخاصة بكم. يمكن العثور على رابط تشعبي لقائمة المراجعة ضمن مجموعة أدوات AMAN MENA، والمتوفرة باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية. الرابط التشعبي لقائمة التحقق موجود عند بداية الأداة 2.

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


الخطوة األولى
مجاالت األمن التي تم تقییمھا في قائمة التحقق

تقدیم الدعم للقائمین على 
التنفیذ لتحقیق األھداف
األمنیة ذات األولویة

تدریب منظمات المجتمع 
على تحدید معًاالمدني 

المخاطر ذات األولویة 
واستراتیجیات التخفیف؛ 

وصیاغة خطط أمنیة

یكمل كل قائم على 
ت ذ  قائمة تحقق ذافیالتن

صلة بمقاربات األمن 
الحالیة الخاصة بھم

تنمیة وتوعیة الحلفاء الخارجیین. أ
ظمةالتأثیر على التصور العام للمشروع أو المن. ب
توثیق األضرار من أجل التتبع والمناصرة.ج
ادیة حمایة المكاتب ومراكز االستقبال والمواقع الم. د

األخرى

الحفاظ على سالمة العاملین أثناء التوعیة.ه
المادیة والرقمیة

یة، تطویر بروتوكوالت أمنیة وظیفیة ومؤسس. و
ال سیما في حاالت الطوارئ

الحفاظ على سالمة البیانات واالتصاالت. ز
المة االستعداد لحاالت للطوارئ، الس: الشمولیة. ح

19-الرقمیة، كوفید
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Presentation Notes
قل: كما تتذكرون، قمنا بملء قائمة التحقق في بداية ورشة العمل هذه. وقد تم تنظيمها وفقًا للمجالات أعلاه. كما وقمتم بالإجابة، لكل مجال، على أسئلة حول الاستراتيجيات التي استخدمتموها. وحصل كل واحد منكم على درجة في كل مجال. على سبيل المثال، كانت درجة هذه المنظمة 50٪ في مجال توثيق الأضرار للتتبع والمناصرة. تساعدكم هذه النتائج في المقارنة عبر المجالات ومعرفة مستوى أدائكم في كل مجال على حدة.



مھام التدریس المرتبطة بالشریك المنفذ:1الجزء .النشاط ص
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Presentation Notes
راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.ينبغي استبدال الرسوم البيانية هنا بدرجات قائمة التحقق التي قمت بجمعها مسبقًا.قل: يمكننا هنا أن نرى نتائجنا الجماعية في قائمة التحقق من الأمن. نلاحظ أن جميع المنظمات لديها بعض المجالات القوية وكذلك بعض الثغرات.



مھام التدریس الخاصة بالشریك المنفذ) 2الجزء . (النشاط ص

انظر إ� المجال الذي ستقوم بتدر�سه•
ات�ج�ة واحدة ع� األقل من داخل هذا • قم باخت�ار اس�ت

ي مشاركتها مع اآلخ��ن
المجال ترغب �ض

قم ب��شاء أر�ــع شفافات•
اسم المنظمة واسم الموض�ع: عنوان الشفافة–
ات�ج�ة– ك�ف�ة تنف�ذ هذە االس�ت
أي أدوات لدعم التنف�ذ–
ات�ج�ة نتائج األدلة القصص�ة حول ما قدمته هذە االس�ت –

من مساعدة
دقائق لألسئلة5دقائق للتقد�م ثم 10س�كون لد�ك •
ي الوقت •

ي التار�ــــخ Xستكون العروض التقد�م�ة �ض
.Y�ض

:المھام
)أ(التصور العام = ؟؟؟ 
)ب(الحلفاء الخارجیون = ؟؟؟ 
)ج(توثیق األضرار = ؟؟؟ 
)د(حمایة المواقع المادیة = ؟؟؟ 
)ھـ(حمایة التواصل = ؟؟؟ 
)و(بروتوكوالت = ؟؟؟ 
)ز(البیانات والتواصل = ؟؟؟ 
)CC1(حاالت الطوارئ = ؟؟؟ 
)CC2(األمن الرقمي = ؟؟؟ 
)CC3(19-كوفید= ؟؟؟ 
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Presentation Notes
قل: إن أفضل طريقة لتحسين استراتيجياتنا الأمنية هي التعلم من الآخرين الذين يشتغلون في سياقات مماثلة. وسنقوم بذلك من خلال تكليف كل واحد منكم بتدريس استراتيجية أمنية لأقرانكم خلال الجلسة التالية. يمكنكم الاطلاع على المهام هنا.يرجى إلقاء نظرة على المجال الذي تم تعيينه لكم. اختر استراتيجية أمن من هذا المجال. وقم بصياغة أربع شفافات حول تلك الاستراتيجية. ينبغي أن تغطي:عنوان الشفافة: اسم المنظمة واسم الموضوعكيفية تنفيذ هذه الاستراتيجيةأي أدوات لدعم التنفيذنتائج الأدلة القصصية حول كيفية مساعدة هذه الاستراتيجيةسيكون لديكم 10 دقائق لتقديم العرض في المرة القادمة التي نلتقي فيها. بعد ذلك سيتسنى لزملائكم 5 دقائق لطرح الأسئلة.شارك وقت / تاريخ هذا الحدث



مثال): 3الجزء . (النشاط ص

• ، ي
، "عالصحة للفرد وللجمي"تم تكل�ف منظمة المجتمع المديض

ار: بالمجال ج .توثيق األ�ض
ات�ج�ات تحت البند ج وتختار و • احدة ع� تنظر المنظمة إ� االس�ت

.األقل لمشاركتها مع الف��ق األ��ب 
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قل: يساعدنا هذا المثال على فهم ما أعنيه باختيار استراتيجية من ضمن المجال. لقد تم تكليف منظمة "الصحة للفرد وللجميع" بالمجال ج.يمكنك أن تلاحظ من ردودهم على قائمة التحقق أن الاستراتيجية التي ينفذونها بالكامل هي رقم 23، "توثق المنظمة الانتهاكات ضد المستفيدين / الموظفين"، أي ستكون هذه هي الاستراتيجية التي سيقدمونها. 



اختتام الیوم الثاني
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قل: الآن، وبعد أن فهمنا المهام، وصلنا إلى نهاية اليوم الثاني.



ھدف الجلسة

ي 
أ�مل تقي�م اليوم الثايض
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Presentation Notes
راجع الشفافة



اختتام الیوم الثاني. النشاط ش
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Presentation Notes
راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: نشكركم على زيارة موقع  Menti لتبادل آرائكم حول اليوم. سنواصل السعي إلى التحسن بناءً على ملاحظاتكم.ستتضمن رسالة بريد إلكتروني للمتابعة شفافات من يومنا هذا، بما في ذلك تذكير حول الواجب المنزلي.اكتب menti.com والرمز في خانة الدردشة.



الیوم الثالث
عروض المجموعة

االسم
المنظمة
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اليوم سنتطرق للعروض الجماعية. لن يكون لدينا محتوى رسمي من الميسر.



أھداف الجلسة

ات�ج�ة أمن�ة تكلفت بها منظمتك• .شارك اس�ت
ات�ج�ات المقدمة لفهم تنف• �ذ اط�ح أسئلة حول جميع االس�ت

ات�ج�ة ومزا�اها ونقاط ضعفها .االس�ت
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قل: غالبا ما تكون هذه الجلسة غنية بملاحظات المشاركين المفيدة. سيشارك كل شريك منفذ استراتيجية أمن وفقًا للتعليمات المقدمة في المرة الأخيرة. بعد تقديم الشريك المنفذ لعرضه لمدة 10 دقائق، سيتم منح 5 دقائق للأسئلة والأجوبة.



عروض الشركاء المنفذین: النشاط ت

ي أن تتضمن العروض •
ينب�ض
اسم المنظمة والموض�ع: عنوان الشفافة–
ات�ج�ة– ك�ف�ة تنف�ذ هذە االس�ت
أي أدوات لدعم التنف�ذ–
ات�ج�ة نتائج األدلة القصص�ة حول ك�ف�ة ما قدمته هذە االس�ت –

من مساعدة
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Presentation Notes
راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات مفصلة أكثر.تصف هذه الشفافة الشفافات الأربع التي ينبغي على كل منظمة إعدادها مسبقًا لهذه الجلسة. وسيتم حذفها من التدريب بمجرد حصولكم على الشفافات من الشركاء المنفذين.



الیوم الرابع

االسم
المنظمة

Presenter
Presentation Notes
قل: لقد وصلنا إلى اليوم الأخير من تدريبنا! مرحبا بعودتكم.



ملخص الیوم الثاني وتأمالت حول 
الجلسة الخاصة
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Presentation Notes
قل: لنتحدث عن ما قمنا بالتطرق إليه في اليوم الثاني ونفكر في الجلسة الخاصة التي قمتم بحضورها للتو.



أھداف الجلسة

ات�ج�ات المقدمة خالل الجلسة الخاص• ي االس�ت
.ةالتفك�ي �ض

ي •
ي اليوم الثايض

ي تم التطرق إليها �ض .تذكر المواضيع اليت

Presenter
Presentation Notes
راجع الشفافة.



ھاالعناصر الرئیسیة التي ینبغي تذكر. النشاط ث

ي تعلمتها م• ات�ج�ات اليت ي المهارات واالس�ت
ن زمالئك خالل التفك�ي �ض

ي تخطط الستخد ي الجلسة الماض�ة، شارك بعض األفكار اليت
امها �ض

.منظمتك
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: لنبدأ بالجلسة الخاصة. هل يمكن أن يكون لدينا متطوعان إلى ثلاثة متطوعين للتحدث عن ما تعلموه في الجلسة الأخيرة؟ وأود أن أعرف على وجه الخصوص، ما تعتقدون أنه يمكنكم استخدامه في منظمتكم.بعد تقديم عدة أشخاص لمشاركاتهم، لاحظ أننا جميعًا نقدم الكثير من المعرفة العملية لهذا العمل. لا أحد منا يبدأ من الصفر. وكما رأيتم في المرة السابقة، يمكنكم جميعًا أن تتعلموا الكثير من بعضكم البعض. هذا التدريب ما هو إلا الجزء الأول من ذلك العمل.



تذكر أنشطة الیوم الثاني. النشاط خ

•Menti.com
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: قوموا بالولوج من فضلكم إلى موقع Menti.com للإجابة على الأسئلة حول اليوم الثاني.اكتب الرابط والرمز في خانة الدردشة.



سیناریوھات : استخدام ما تعلمتھ
التحدیات المتصلة باألمن
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Presentation Notes
قل: الآن وقد تعلمنا الكثير، فلنستخدم معرفتنا في دراسات الحالة الأكثر تعقيدًا.



أھداف الجلسة

ا حول ما �مكن أن تفعله منظمتك إذا واجهت مجم• وعة اط�ح أفكار�
.متنوعة من التحد�ات األمن�ة

مناسبة بعد كل سينار�و ستكون" الحلول الممكنة"ناقش ما إذا كانت •
ي الس�اق المح�ي 

.�ض

Presenter
Presentation Notes
قل: في هذه الجلسة، ستعمل مع الآخرين في منظمتك للتفكير في كيفية الاستجابة لتحدي أمني معين. ثم ستعرض ذلك على المجموعة. أخيرًا، سأشارككم بعض الحلول الممكنة، وتقولون ما إذا كانت مناسبة.



ثمانیة سیناریوھات للحوادث المتصلة باألمن
ي 1.

الذكري يزعم القادة الدينيون المحليون أن منظمتك تروج للخطيئة من خالل توز�ــــع الوا�ت
ي اإلساءة الجسد�ة واللفظ�ة ضد ال. والمزلقات

ض نت�جة لذلك، س�كون هناك ز�ادة �ض م��ني
.األقران

.يبلغ عامل أنه تعرض للتحرش من قبل عامل آخر2.

ي الذكري؛ تب�ت محتجزة م3.
طةُ�ل�ت القبض ع� عاملة التوع�ة أثناء توز�ــــع الوا�ت .ن قبل ال�ش

ي نقطة س4.
�ة �ض وس نقص المناعة الب�ش ا �ضع مستف�د، بعد �شاط التوع�ة بف�ي اخنة، صور�

ي مجال التوع�ة وأفراد الفئات الرئ�س�ة ع� ف�سبوك و�ضع عالم
ض �ض .ة عليهاللعاملني

طة مكتب منظمتك؛ وتأخذ جميع الملفات وأجهزة ال�مبيوتر5. .تداهم ال�ش

ي الج��دة6.
ض من و�د�ي بعنوان ع�ادتك و�تضمن صور� . يتم طباعة مقال ضد منظمتك �ض ا الثنني

.أطبائك
از7. ض ي مجال التوع�ة من نظرائك باالب�ت

ض �ض تف�د إنه س�خ�ب �قول المس. يهدد المستف�د أحد العاملني
.والدي عامل التوع�ة أن العامل مث�ي الجنس

ل رجل تم تحد�دە من طرف عم�ل مؤ�ش 8. ض .  ف�ستج�ب الرجل بعن. �ذهب ممرض إ� م�ض
ة ضد كما أنه احتجز عامل التوع�. عدة إصاباتلهو�قوم بمهاجمة عامل التوع�ة و�سبب

.إرادته لمدة ثالث ساعات

Presenter
Presentation Notes
قل: إليكم ثمانية سيناريوهات سنقوم بالتطرق إليها. سأكلف كل منظمة بتغطية أحد هذه السيناريوهات.



استخدام ما تعلمتھ: النشاط ذ

ما الذي �مكنك الق�ام به اآلن؟•
ار ما الذي كان ب�مكانك فعله، قبل وق�ع هذا األمر، للتخف�ف من األ • �ض

الناجمة أو منع حدوثها؟
ي . اسيتم عرض بعض الحلول الممكنة، بعد أن تقدم المجموعة إجاباته

و�نب�ض
ي تقدم العرض الرد ع� الحلول الممكنة، مع مالح ظة ما ع� المجموعة اليت

ي منشأتهم أ/ إذا كانت أي حلول ممكنة غ�ي مناسبة 
و أن غ�ي ذات صلة �ض

.تمثل إضافات ج�دة لما قدموە بالفعل

الشریك المنفذاسم  دراسة حالة
1

2

3

4

المنفذالشریكاسم حالةدراسة
5

6

7

8
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: سأقوم بتكليف كل شريك منفذ لدراسة حالة واحدة. سأضع جميع دراسات الحالة في خانة الدردشة لتسهيل الرجوع إليها.الصق دراسات الحالة في الرسم البياني. قم بتعيين كل شريك منفذ لدراسة حالة عن طريق كتابة هذه المعلومات على الشفافة.سيكون لديكم خمس دقائق لمناقشة ما يمكنكم فعله الآن وما كان يمكنكم فعله مسبقًا.



1السیناریو . النشاط ظ

ن يزعم القادة الدينيون المحليون أن منظمتك تروج للخطيئة م
ي الذكري والمزلقات

هناك نت�جة لذلك، س�كون. خالل توز�ــــع الوا�ت
ض األقران ي اإلساءة الجسد�ة واللفظ�ة ضد الم��ني

.ز�ادة �ض

ما الذي �مكنك الق�ام به اآلن؟•
من ما الذي كان ب�مكانك فعله، قبل وق�ع هذا األمر، للتخف�ف•

ار الناجمة أو منع حدوثها ؟ األ�ض

Presenter
Presentation Notes
قل: لنبدأ بالسيناريو الأول. هل يمكن للمجموعة الأولى أن تقدم عرضها؟



الحلول الممكنة–1السیناریو 
ي البدء•

:�ض
ح عملك– ض ل�ش  الرعا�ة يتما�ش توف�ي . قم بالعمل مع القادة الدينيني

.  رئ�س�ةالصح�ة للفئات األ��� هشاشة مع تعال�م معظم الد�انات ال
امج ض أن �كونوا منا��ن ذي اهم�ة ل�ب وس و�مكن للقادة الدينيني ف�ي

�ة .نقص المناعة الب�ش
ا أي احصل ع� سجل لتتبع الحوادث األمن�ة بح�ث �كون واضح� –

ي عمل�ات اإلساءةمن  
.المناطق �شهد ازد�ادا �ض

https://www.fhi360.org/resource/cairo-declaration-religious-
leaders-arab-states-response-hivaids-epidemic-pdfs-arabic-and

:بعد الحادث•
ض األقران المتأث��ن – ي ذلك رعا�ة الصحة العقل�ة والبدن�ة، و (تقد�م الدعم للم��ني

، بما �ض ي
الدعم القانويض

)والدعم النف�ي واالجتما�ي 
ي المناطق المتأثرة خاصة، ع� األقل �شكل مؤقت–

الحد من أ�شطة التوع�ة �ض
ي الق–

ات متوقعة �ض حة وأي تغي�ي درة ع� تحقيق قم ب�بالغ الجهة المانحة بالمسألة واالستجابات المق�ت
الغا�ات/ األهداف 

ض و– ض التواصل مع القادة الدينيني كون من أو عقد اجتماع ح�ث �/اطلب من مسؤو�ي الصحة المحليني
ح طب�عة عملك ومواءمته مع أهداف الحكومة المتعلقة بالصحة العموم�ة .الممكن �ش
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قل: شكرًا جزيلاً للمجموعة الأولى. فيما يلي بعض الحلول الممكنة. لقد قمتم بالتطرق للعديد من هذه الحلول. سوف أقوم بالتطرق إليها. وإذا ذكرت حلاً لا تعتقدون أنه سيكون مناسبًا في سياقكم - وهو أمر وارد، فالأمن دائمًا ما يكون سياقي - فيرجى إبلاغي بذلك بعد الانتهاء.راجع الشفافة.

https://www.fhi360.org/resource/cairo-declaration-religious-leaders-arab-states-response-hivaids-epidemic-pdfs-arabic-and


2السیناریو . النشاط ظ

.للتحرش من قبل عامل آخر) ت(تعرض ) ها(أنه ) ة(أبلغ عامل 

ما الذي �مكنك الق�ام به اآلن؟•
من ما الذي كان ب�مكانك فعله، قبل وق�ع هذا األمر، للتخف�ف•

ار الناجمة أو منع حدوثها؟ األ�ض

Presenter
Presentation Notes
قل: الآن حان دور المجموعة الثانية.



الحلول الممكنة–2السیناریو 
ي البدء•

:�ض
؛ وضع س�اسات ‒ ض وضع مدونة للسلوك خاصة بالموظفني

ي تضمن مست��ات متعددة من المس اءلة، لمعالجة المظالم اليت
ة إ� مجلس اإلدارة، وعرف جمي ع مثل تقد�م الشكاوى مبا�ش

ض بالس�اسات كجزء من عمل�ة التأه�ل .العاملني
:  بعد الحادث•

الضح�ة اتبع الس�اسات الحال�ة للتصدي للتحرش دون تع��ض–
ي حالة عدم وجود أولخطر االنتقام 

ضع س�اسات جد�دة �ض
.س�اسات ذات صلة

ض ع� قواعد السلوك – )ب أو�ي أو تقد�م تدر�(إعادة تدر�ب العاملني
.رشتوف�ي دعم الصحة النفس�ة للشخص الذي تعرض للتح–
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قل: شكرًا جزيلاً للمجموعة الثانية. فيما يلي بعض الحلول الممكنة. لقد قمتم بالتطرق للعديد من هذه الحلول. سوف أقوم بالتطرق إليها. وإذا ذكرت حلاً لا تعتقدون أنه سيكون مناسبًا في سياقكم - وهو أمر وارد، فالأمن دائمًا ما يكون سياقي - فيرجى إبلاغي بذلك بعد الانتهاء.راجع الشفافة.



3السیناریو . النشاط ظ

ي الذكري واح) ة(تم القبض ع� عامل 
)  ا(تجزته التوع�ة أثناء توز�ــــع الوا�ت

طة .ال�ش

ما الذي �مكنك الق�ام به؟•
ار ما الذي كان ب�مكانك فعله، قبل وق�ع األمر، للتخف�ف من األ�ض •

الناجمة أو منع حدوثها؟

Presenter
Presentation Notes
قل: حان دور المجموعة الثالثة.



الحلول الممكنة–3السیناریو 
ي البدء•

:�ض
ؤو�ي إنفاذ العمل مع السلطات المحل�ة للحصول ع� إذن لجميع أ�شطة التوع�ة، وتدر�ب كبار مس–

�ة، ال س وس نقص المناعة الب�ش ي االستجابة لف�ي
ي الخطوط األمام�ة لدورهم �ض

�ما تهيئة بيئة القانون �ض
.موات�ة أل�شطة التوع�ة

ح طب�عة أ�شطتهم إلنفاذ القانون وتزو�دهم بوثائق رس– ي التوع�ة ل�ش
مثل بطاقات (م�ة تدر�ب موظ�ض

.تصف الغرض منها) اله��ة أو خطابات من السلطات المحل�ة أو وزارة الصحة
ض الذين �مكنهم دعم المنظمة حسب الحاجة إذا ظهرت مشا�ل– .تحد�د المحامني

:بعد الحادث•
ض أو المحا�ي الداخ�ي للمتابعة ع� الفور – ض المتحالفني تم��ل للمحا�ي إذا لم يتوفر (االتصال بالمحامني

ا، فتواصل مع 
�
Dignityوال توجد فرصة لتوظ�ف محاٍم مجان for All )تركز ع� ) [ال�رامة للجميع

ي 
ي يت ي يب Frontline، و ]مجتمعات إل �ب Defenders ي

، وصندوق مساعدة منظمات المجتمع المديض
Lifelineأو صناديق أخرى للدعم ،(

ض لمناقشة الخطوات التال�ة– طة، اتصل باألفراد المعنيني ي حالة وجود تواصل مع ال�ش
.�ض

ي جعل القض�ة بارزة لجمهور العموم –
عوة ع� سب�ل المثال، من خالل د(إذا كانت هناك رغبة �ض

ي هذە القض�ة قبل اتخاذ هذە الخطوة)الحلفاء
.، فتأ�د من إجراء تحقيق شامل �ض
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Presentation Notes
قل: شكرًا جزيلاً للمجموعة الثالثة. فيما يلي بعض الحلول الممكنة. لقد قمتم بالتطرق للعديد من هذه الحلول. سوف أقوم بالمرور عليها. وإذا ذكرت حلاً لا تعتقدون أنه سيكون مناسبًا في سياقكم - وهو أمر وارد، فالأمان دائمًا ما يكون سياقي - فيرجى إبلاغي بذلك بعد الانتهاء.راجع الشفافة.



4السیناریو . النشاط ظ

�ة وس نقص المناعة الب�ش مع أفراد بعد انتهاء �شاط التوع�ة بف�ي
ض  ا للعاملني ي مجال الفئات الرئ�س�ة، ين�ش أحد المستف�دين صور�

 �ض
.االتوع�ة وأعضاء المجتمع ع� ف�سبوك و�ضع عالمة عليه

ما الذي �مكنك الق�ام به اآلن؟•
ار ما الذي ب�مكانك فعله، قبل وق�ع األمر، للتخف�ف من األ�ض •

الناجمة ومنع حدوثها؟
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Presentation Notes
قل: حان دور المجموعة الرابعة.



الحلول الممكنة–4السیناریو 

ي البدء•
:�ض

ون أي حدث ما إذا كان مسموحا أخذ الصور ‒ د �مكن أن �ساع(أخ�ب األشخاص الذين �ح�ض
هم بال ا المستف�دين الذين يرون اآلخ��ن �لتقطون الصور لتذك�ي س�اسات أو اإلبالغ هذا أ�ض�

).عنهم حسب الحاجة
:  بعد الحادث•

ح أهم�ة عد– م ��ش مثل إذا تم ��ش الصور بدون ن�ة سلب�ة، تواصل مع الشخص لحذفها و�ش
ي المستقبل

.هذە الصور �ض
له إذا انتهك أحد األفراد عن قصد س�اسات واضحة أو لم �قم ب�زالة الصور، فال �سمح–

ي األحداث المستقبل�ة
.بالمشاركة �ض

ض عن صفحات – .هم الشخ�ي الذين �مكنهم تعليق ملفالف�سبوكأبلغ عن الفرد للمسؤولني
ي يتم اتخاذها لمع– ح الخطوات اليت الجة أبلغ األشخاص الذين تم تحد�د ه��تهم وا�ش

ي إ�ذاء نف�ي أو جس. المشكلة
.ديقدم لهم الدعم حسب الحاجة إذا �سبب المنشور �ض
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Presentation Notes
قل: شكرًا جزيلاً للمجموعة الرابعة. فيما يلي بعض الحلول الممكنة. لقد قمتم بالتطرق للعديد من هذه الحلول. سأقوم بتفحصها. وإذا ذكرت حلاً لا تعتقدون أنه سيكون مناسبًا في سياقكم - وهو أمر وارد، فالأمن دائمًا ما يكون سياقي - فيرجى إبلاغي بذلك بعد الانتهاء.راجع الشفافة.



5السیناریو . النشاط ظ

طة مكتب المنظمة وتقوم بأخذ جميع الملفات وأج هزة تداهم ال�ش
.ال�مبيوتر

ما الذي �مكنك الق�ام به اآلن؟•
ار ما الذي ب�مكانك فعله، قبل وق�ع هذا األمر، للتخف�ف من ا• أل�ض

الناجمة ومنع حدوثها؟
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قل: حان دور المجموعة الخامسة. 



الحلول الممكنة–5السیناریو 
ي •

:البدء�ض
ي تتضمن المعلومات المخزنة بكلمات مرو ‒ .ر و�شف�ي حما�ة كل التقن�ات اليت

:  بعد الحادث•
ي –

ضع خطة تصف ما س�حدث لدعم األشخاص الذين وردت أسماؤهم �ض
.حالة ���ب الب�انات

طة إلعطائك نصائح حول ك�– ف�ة تواصل مع كبار الحلفاء داخل قوة ال�ش
ا ي قدم�

اد وشجعهم ع� سب�ل المثال، وضح ما سيتم فعله بهذە المو . الم�ض
ها من المعل ومات ع� عدم إساءة استخدام أو مشاركة الملفات الطب�ة وغ�ي

.الشخص�ة
ي –

ي االتصال بمحام للطعن �ض
ي إذا لم تكن المصادرة قانون�ة، ففكر �ض  المواد اليت

ي 
.تمت مصادرتها دون أمر قضايئ

حة وأي تغ– ات قم ب�بالغ الجهة المانحة بالمسألة واالستجابات المق�ت ي�ي
ي القدرة ع� تحقيق األهداف

.الغا�ات/متوقعة �ض

Presenter
Presentation Notes
قل: شكرًا جزيلاً للمجموعة الخامسة. فيما يلي بعض الحلول الممكنة. لقد قمتم بالتطرق للعديد من هذه الحلول. وسأتفحصها. إذا ذكرتم حلاً لا تعتقدون أنه سيكون مناسبًا في سياقكم - وهو أمر وارد لأن الأمن دائمًا سياقي - فيرجى إبلاغي بذلك بعد الانتهاء.راجع الشفافة.



6السیناریو . النشاط ظ

ي الج��دة؛ يتضمن عنوان ع
�ادتك يتم طباعة مقال معاد لمنظمتك �ض
ض من أطبائك ا الثنني .و�تضمن صور�

ما الذي �مكن الق�ام به اآلن؟•
ار ما الذي ب�مكانك فعله، قبل وق�ع األمر، للتخف�ف من األ�ض •

الناجمة ومنع حدوثها؟
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Presentation Notes
قل: الآن دور المجموعة السادسة.



الحلول الممكنة–6السیناریو 
ي البدء•

:�ض
ي وزارة الصح–

ا�ة مع مسؤول �ض ح تواصل مع السلطات المحل�ة وسلطات إنفاذ القانون، بال�ش ة، ل�ش
.طب�عة أ�شطة منظمتك

.قم بتسج�ل منظمتك–
ض أو السلطات المحل�ة، الذي– ن �مكنهم اعمل ع� بناء عالقات مع أصحاب النفوذ، مثل القادة الدينيني

.الدفاع عن منظمتك
ض واستخدام ال– ب�انات الصحف�ة التوفر ع� س�اسة واضحة تصف ك�ف�ة تفاعل منظمتك مع الصحفيني

ي �د�ي ب. بدً� من المقابالت ي المقابلة، قد يتم تح��ف التعل�قات اليت
ها موظفو أو أعضاء ح�ث أنه �ض

.منظمتك أو إخراجها من س�اقها
:بعد الحادث•

ي الع�ادة–
.تع��ز األمن �ض

ي حالة حدوث عنف ضد المنظ–
مة أو إبالغ السلطات المحل�ة المتحالفة بالمسألة وطلب دعمها �ض

.مقد�ي الخدمة األفراد
ة أو تغي�ي مسؤول�اتهم – ض ة وج�ي الل ن��ات النهار مثل جعلهم �عملون فقط خ(دعم األطباء لالنتقال لف�ت

ي خطر) أو التوقف عن الق�ام باأل�شطة المجتمع�ة
.إذا كانوا �عتقدون أنهم س�كونون �ض

ي صحة المجتمع–
.الطلب من وزارة الصحة كتابة مقال يوضح دور المنظمة وأهميتها �ض
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7السیناریو . النشاط ظ

ي منظمت
ي مجال التوع�ة من األقران �ض

ض �ض ك يتعرض أحد العاملني
از من قبل مستف�د يهدد ب�خبار والدي العامل أنه مث ض .�ي الجنسلالب�ت

ما الذي �مكنك الق�ام به؟•
ار ما الذي ب�مكانك فعله، قبل وق�ع األمر، للتخف�ف من األ�ض •

الناجمة ومنع حدوثها؟

Presenter
Presentation Notes
قل: دور المجموعة السابعة.



الحلول الممكنة–7السیناریو 
ي البدء•

:�ض
نامج تتضمن توقعات �شأن ال��ة وتص– ي ال�ب

ض �ض ف عواقب ضع مدونة سلوك واضحة للمشاركني
ي تلب�ة هذە التوقعات

.الفشل �ض
ي قد يواجهونها �سبب عملهم، ال – ض اآلخ��ن حول المخاطر اليت ي تحدث إ� زمالئك والموظفني

 س�ما �ض
ي لعب دور قد ي��د من فر 

ص ا�تشاف ح�اتهم الشخص�ة، وساعدهم ع� تحد�د ما إذا كانوا يرغبون �ض
ا ب

�
.الفعلأ�هم أو أصدقائهم لوضعهم األسا�ي كأفراد من الفئات الرئ�س�ة إذا لم �كن معروف

:بعد الحادث•
وا عن دعم الصحة النفس�ة للعامل من خالل توف�ي اإلنصات الفعال ور�طهم بمستشار، إذا ع�ب –

ي ذلك
.رغبتهم �ض

ي �سه�ل محادثة مع العامل و–
ي ذلكأو/اعرض المساعدة �ض

وا عن رغبتهم �ض .آبائهم، إذا ع�ب
ي المح�ي –

ح الس�اق القانويض ي (ا�ش
والخ�ارات )ع� سب�ل المثال، هل ت�ف المستف�د غ�ي قانويض

از(المتاحة للعامل؛ و�شمل هذە عدم اتخاذ أي إجراء  ض ا ال يتم تنف�ذ االب�ت مستف�د ع� وحظر ال) غالب�
ا ما. وسائل التواصل االجتما�ي والهاتف .قدم الدعم المناسب، بمجرد أن �قرر العامل خ�ار�

.منع المستف�د من العودة إ� أي أحداث برنامج مستقبل�ة–
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قل: شكرًا جزيلاً للمجموعة السابعة. فيما يلي بعض الحلول الممكنة. لقد قمتم بالتطرق للعديد من هذه الحلول. وسوف أتفحصها. إذا ذكرتم حلاً لا تعتقدون أنه سيكون مناسبًا في سياقكم - وهو أمر وارد لأن الأمن دائمًا سياقي - فيرجى إبلاغي بذلك بعد الانتهاء.راجع الشفافة.



8السیناریو . النشاط ظ

ل رجل �حددە عم�ل المؤ�ش  ض ج�ب �ست. �ذهب عامل التوع�ة إ� م�ض
ي عدة إص. الرجل بعنف

كما . اباتيهاجم عامل التوع�ة و�تسبب له �ض
.أنه �حتجز عامل التوع�ة ضد إرادته لثالث ساعات

ما الذي �مكنك الق�ام به؟•
ار ما الذي ب�مكانك فعله، قبل وق�ع األمر، للتخف�ف من األ�ض •

الناجمة ومنع حدوثها؟

Presenter
Presentation Notes
قل: الآن حان دور المجموعة الثامنة.



الحلول الممكنة–8السیناریو 
ي البدء•

:�ض
�ك الحم�م  لتغذ�ة االخت�ار(تقد�م ُسبل عد�دة الختبار المؤ�ش – )مع فحص عنف ال�ش
ل�ة؛ – ض نح ع� سب�ل المثال، �جب أن �م(الحصول ع� إرشادات واضحة حول موعد ال��ارات الم�ض

ا ي إجراء هذە ال��ارات ) الشخص الذي تمت ز�ارته موافقته مسبق�
ا ع� س(وك�ف ينب�ض ب�ل المثال، دائم�

ض  ي مجموعة من شخصني
).�ض

وجهتهم، وموعد ع� سب�ل المثال، معرفة(أن �كون لد�ك نظام لتتبع العمال الذين �قومون بالتوع�ة –
ي االعتبار التتبع باستخدام نظام تحد�د المواق

؛ واألخذ �ض ض ع العال�ي الوصول والعودة المتوقعني
)GPS.((

ي للعمال و– ض الطيب ي رعا�ة طب�ة مجان�ة إذا أصيبوا /توف�ي التأمني
.أثناء العملأو تط��ر نظام لتل�ت

:بعد الحادث•
ف تنب�ه الق�ادة �شأن العودة المتأخرة لعامل التوع�ة– .اطلب من الم�ش
ي لإلصابات–

.قم ب��ط عامل التوع�ة بالعالج المجايض
.توف�ي الموارد النفس�ة لعامل التوع�ة–
ي –

طة لتقد�م بالغ ضد الجايض )إذا توافق ذلك مع رغبات عامل التوع�ة(اتصل بال�ش
ي قائمة –

ي المستقبل" ال يوجد اتصال"ضع العم�ل المحتمل �ض
.للرج�ع إل�ه �ض
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التفكیر في السیناریوھات. النشاط غ

ي ناقشناه: س ي السينار�وهات الثمان�ة اليت
ا للتو، لماذا تعت�ب بعد التفك�ي �ض

ي مهمة؟أي اإلجراءات المتخذة قبل وق�ع  تحدي أميض
:هناك ثالثة أسباب رئ�س�ة: أ

، س1. ي �مكنك عندما تتوفر ع� خطة أمن�ة جاهزة قبل وق�ع تحد أميض
 وفعال�

�
ة مما لو حاولت االستجابة ��عة أ��ب و�ط��قة أ��� تنظ�ما

ي خضم األزمة
.وضع خطة أثناء وجودك �ض

ي مكانها الص2.
ي اله�ا�ل والعالقات �ض حيح ح�ث �ضع التخط�ط األميض

ي تمنع حدوث التحد�ات المتصلة باألمن أو تجعلها أقل �ض 
ا �ض ر�

.حالة حدوثها
ي أقل تكلفة بكث�ي 3. من ) المالالوقت و (�عت�ب منع وق�ع حادث أميض

.االستجابة له
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أفكار أخیرة حول سیناریوھات األمن

ي 
هذا إذا كان لدى منظمتك ا�شغاالت محددة لم يتم التطرق إليها �ض

ثم قم بهذا التم��ن من خالل. التدر�ب، فا�تب كل واحدة منها
.استخدام تلك اال�شغاالت 

ا !قم بالتخط�ط اآلن لتفادي العواقب السلب�ة الحق�

مستعدال تكن غیر X
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صیغة تقییم المخاطر

Presenter
Presentation Notes
قل: حان الوقت الآن للتفكير في أولوياتنا. لقد حددنا العديد من الأمور التي يمكننا القيام بها لتحسين الأمن؛ كيف نقرر أيها نوليه الأولوية؟



ھدف الجلسة

ض  ر معني .تعود التعرف ع� ص�غة تحد�د احتمال�ة وق�ع �ض
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المقایضة

 فرص �مكن أن ينطوي تقي�د وصول المعتدي ومواردە ودوافعه ع�•
.مقا�ضة لك كفرد وكمنظمة

ي قبولها؟•
ي ينب�ض ك�ف تقرر ما �ي أوجه الهشاشة اليت
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تود اتخاذ إجراءات لتقلیل المخاطر
ها مع مرور الوقت، و -التهد�دات• ل�ن ال �مكنك �مكنك تقي�م هذە العالمات ور�ما �مكنك تغي�ي

).خارج�ا(التحكم فيها �شكل كب�ي 
ي مجتمعك /ال�امنة ف�ك-أوجه الهشاشة•

اآلخر ال بعضها �مكنك التحكم ف�ه، والبعض-�ض
ا( ).داخل��

ا(ما تود العمل باستمرار ع� رفعه -القدرة• ).داخل��

خطر أمر ما 

التھدیدات  أوجھ الھشاشة

القدرة

X

=

تتضمن أسئلة تقییم 
التھدید

تتضمن ما یحتاجھ المعتدون 
الوصول، الموارد، (المحتملون 

)الدافع، اإلفالت من العقاب

تتضمن استراتیجیات األمن 
مفھرسة في قائمة التحقق
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قل: دعونا ننتقل إلى الصيغة التي يمكن أن تساعدنا في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمار وأي أوجه هشاشة سنحاول الحد منها. ترون تذكيرا بتعريفاتنا في الأعلى. لقد غطينا هذه التعريفات  في اليوم الأول. وهذه لتذكيرنا بما يشير إليه كل مصطلح في الصيغة.تساعد هذه الصيغة في تحديد مخاطر أمر ما. يتم حسابه من خلال التفكير في التهديدات التي تشير إلى أن هذا "الأمر" سيحدث مضروبًا في اوجه الهشاشة التي تجعلنا أكثر عرضة له ثم مقسومًا على القدرات التي يمكن أن تمنع حدوثه.يمكنكم كذلك رؤية المربعات التي تخبركم بمكان وكيفية العثور على هذه المعلومات. يمكن قياس التهديدات، حسب الرغبة، باستخدام أسئلة تقييم التهديد. تم تقديمها في اليوم الأول. يمكن حساب الثغرات المرتبطة بالأمن من خلال التفكير في كل الأمور التي يحتاجها المعتدي المحتمل وأي منها متوفر في حالتك. أخيرًا، يمكن أن نستخلص القدرات من الاستراتيجيات التي قمتم بتصنيفها في قائمة التحقق.



...نرید أن ننتقل من ھذا 

القدرة المتوفرة
أوجھ الھشاشة 

التھدیدات

التھدیدات وأوجھ الھشاشة تفوق بكثیر القدرات

ھذامنرب تقلن

قدرات جدیدة

وأوجھ الھشاشة 
التھدیدات 

القدرات تساوي التھدیدات وأوجھ الھشاشة أو 
تفوقھا

القدرات المتوفرة
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قل: إليكم طريقة أخرى للتفكير في الأمر، نريد الانتقال من هذا السيناريو، حيث التهديدات وأوجه الهشاشة تفوق القدرات، إلى هذه (الشفافة) حيث يتم التقليل من أوجه الهشاشة، وتضاف قدرات جديدة إلى القدرات القديمة.



صیغة لحساب المخاطر

خطر أمر ما 
التھدیدات  أوجھ الھشاشة 

القدرات

X
=

25= خطر أمر ما 
5= التھدیدات 8= أوجھ الھشاشة

2= القدرات 

X
=
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5= التھدیدات 8= أوجھ الھشاشة

2= القدرات 

X
=

دى احتمالیة حدوث بمإحساًسا نسبیًاتمنحك ھذه األداة . من الناحیة الواقعیة، ال تصل المخاطر أبًدا إلى الصفر وتتغیر األوضاع بسرعة
.أضرار مختلفة بحیث یمكنك مقارنة أحد المخاطر بآخر ومقارنة مستوى المخاطرة الخاص بك مع مرور الوقت

8= خطر أمر ما 
5= التھدیدات  8= أوجھ الھشاشة 

5= القدرات 

X
=
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Presentation Notes
قل: بالنظر إلى الأمر عدديًا، يمكننا أن نرى كيف تتغير مخاطر شيء ما بناءً على التغييرات في أوجه الهشاشة والقدرات. تؤدي التغييرات في التهديدات أيضًا إلى تغيير الإجمالي، ولكن نظرًا لأن التهديدات غالبًا ما تكون خارج نطاق سيطرتنا، فسنركز على تغيير أوجه الهشاشة والقدرات.تقدم بالشفافةفي الصيغة باللون الأحمر، تمثل أوجه الهشاشة 10 والقدرات 2. أما التهديدات فهي 5. (تقدم بالشفافة) إذا خطر حدوث هذا الأمر الخاص هو 25.تقدم بالشفافة.إذا قللنا أوجه الهشاشة من 10 إلى 8 وحافظنا على القدرات كما هي، فإننا لا نزال نخفض الخطر. (تقدم بالشفافة). يُمثل الآن الخطر 20.تقدم بالشفافة.إذا قمنا كذلك برفع قدراتنا من 2 إلى 5، فإننا نرى تغييرًا أكبر. (تقدم بالشفافة) الآن يُصبح الخطر 8.يرجى ملاحظة أن هذه الأداة مخصصة فقط لتصور المخاطر التي يتم مواجهتها. لستم بحاجة لتزويدها بالأرقام حتى تكون مفيدة. فهي تصف ببساطة العلاقات بين كل هذه العوامل. من المهم أيضًا أن تتذكروا أن المخاطرة لا تصل أبدًا إلى الصفر. تمنحكم هذه الأداة إحساسًا نسبيًا بمدى احتمالية حدوث أضرار مختلفة، مقارنة ببعضها البعض، ولكن التهديدات وأوجه الهشاشة والقدرات تتطور باستمرار، لذا لا يُقصد بها تحديد عدم إمكانية حدوث ضرر معين بشكل قاطع.



مثال لتقییم الخطر

ااخ�ت •
�
ا معين )الموقع، النشاط، الشخص(خطر�

ي التوع�ة لالعت–
ض �ض ي بالقلق من تعرض نظرائنا من العاملني

داء الجسدي أثناء �شعر منظمة المجتمع المديض
.عمل�ة التوع�ة

ي اعتبارك •
ي تجعل الخطر محتم�ً التهد�داتضع �ض اليت

ا ما �– ؛ غالب� ي
ي الما�ض

ي ذلك التهد�د بالعنف الجسدي، حدثت �ض
كون مال�و الحانة اإلساءة اللفظ�ة، بما �ض

ي االزد�اد. هم الجناة
.التهد�دات اللفظ�ة آخذة �ض

:الخاصة بكأوجه الهشاشةقم بتسم�ة •
ي الل�ل، وس�لة النقل �ي ا–

ي الجنس؛ تحدث العمل�ة �ض
ض �ض .لس�ي ع� األقدامتتم التوع�ة من قبل العاملني

:الخاصة بكالقدراتقم بتسم�ة •
ظهر أنهم ع� صلة بوزارة ا–

ُ
ي مجال التوع�ة من األقران بطاقات ه��ة ت

لصحة يرتدي العاملون �ض
ي مجموعة م

ا؛ األقران �خرجون �ض طة مدرب محل�� ن وتتضمن رقم هاتف للوصول إ� ضابط �ش
ي حالة مواجهة مشا�ل

ا �ض ات بث مدفوعة مسبق� ؛ األقران لديهم هواتف بها ف�ت ض .شخصني

التھدیدات أوجھ الھشاشة

القدرات

X

خطر أمر ما =
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Presentation Notes
قل: دعونا نستخدم هذه الصيغة في أوضاع الحياة الواقعية.تقدم بالشفافة.نفكر هنا في مخاطر محددة. في هذه الحالة، تشعر منظمة المجتمع المدني بالقلق من تعرض عاملي التوعية للاعتداء الجسدي أثناء التوعية. لاحظوا أنني أدرج نوع عمل العامل الذي أشعر بالقلق بشأنه، والمكان الذي أشعر بالقلق حياله، والنشاط المحدد الذي سيشاركون فيه.تقدم بالشفافة.لاحظوا الآن التهديدات التي تجعل من المحتمل حدوث هذا الخطر. لقد تم التعرض للإساءة اللفظية، لا سيما التهديد بالعنف الجسدي، في الماضي. نحن نعلم أن الجناة هم أصحاب حانات. التهديدات اللفظية آخذة في الازدياد. كما تتذكرون، عندما تزداد التهديدات أو تصبح مع مرور الوقت أكثر منهجية، قد يصبح التهديد أكثر خطورة.تقدم بالشفافة.الآن دعونا نلقي نظرة على أوجه الهشاشة. يتم القيام بالتوعية من قبل المشتغلين بالجنس ويتم القيام بها في الليل. يتنقل العاملون في الجنس سيرًا على الأقدام. كل هذه الأمور تزيد من الوصول إلى عاملي التوعية والحد من الإفلات العقاب. على سبيل المثال ، قد يكون هناك عدد أقل من الشهود في الليل يمكنهم مساعدة أو محاسبة شخص ما إذا وقع اعتداء.تقدم بالشفافة.أخيرًا، دعونا نلقي نظرة على قدراتنا. يحمل عاملو التوعية بطاقات هوية تظهر أنهم على صلة بوزارة الصحة. تتضمن بطاقات الهوية رقم هاتف ضابط شرطة مدرب. يخرج الأقران في مجموعة من شخصين ولديهم هواتف بها فترات بث مدفوعة مسبقًا حتى يتمكنوا من طلب المساعدة بسرعة.في الوقت الحالي، يبدو الوضع محفوفًا بالمخاطر بعض الشيء.



مثال لتقییم الخطر. أأالنشاط 

ااخ�ت •
�
ا معين )الموقع، النشاط، الشخص(خطر�

ي التوع�–
ض �ض ي لدينا بالقلق من تعرض نظرائنا من العاملني

ة لالعتداء �شعر منظمة المجتمع المديض
.الجسدي أثناء عمل�ة التوع�ة

ي اعتبارك •
ي تجعل الخطر محتم�ً التهد�داتضع �ض اليت

ا ما �– ؛ غالب� ي
ي الما�ض

ي ذلك التهد�د بالعنف الجسدي، حدثت �ض
كون مال�و اإلساءة اللفظ�ة، بما �ض

ي االزد�اد. الحانة هم الجناة
.التهد�دات اللفظ�ة آخذة �ض

:لد�كأوجه الهشاشةقم بتسم�ة •
ي الل�ل، وس�لة النقل �ي –

ي الجنس؛ تحدث العمل�ة �ض
ض �ض .الس�ي ع� األقدامتتم التوع�ة من قبل العاملني

:الخاصة بكالقدراتقم بتسم�ة •
ظهر أنهم ع� صلة بوزار –

ُ
ي مجال التوع�ة من األقران بطاقات ه��ة ت

ة الصحة يرتدي العاملون �ض
ي مجموعة

ا؛ األقران �خرجون �ض طة مدرب محل�� من وتتضمن رقم هاتف للوصول إ� ضابط �ش
ي حالة مواجهة مشا�ل

ا �ض ات بث مدفوعة مسبق� ؛ األقران لديهم هواتف بها ف�ت ض .شخصني

جھ الھشاشة والرفع من القدرات؟وما الذي یمكنك فعلھ للتقلیل من أ: مناقشة

التھدیدات أوجھ الھشاشة

القدرات

X

خطر أمر ما =
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: لنتناقش، تخيل أنك مدير البرنامج. ما الذي ستقوم به للحد من أوجه الهشاشة و / أو زيادة قدرات عاملي التوعية من أجل تجنب الاعتداءات الجسدية؟امنح المشاركين بضع دقائق للتفكير. ادع المتطوعين. 



مثال لتقییم الخطر. أأالنشاط 

ااخ�ت •
�
ا معين )الموقع، النشاط، الشخص(خطر�

ي التوع�ة لالعتد–
ض �ض ي لدينا بالقلق من تعرض نظرائنا من العاملني

اء الجسدي أثناء �شعر منظمة المجتمع المديض
.عمل�ة التوع�ة

ي اعتبارك •
ي تجعل الخطر محتم�ً التهد�داتضع �ض اليت

ا ما �كون مال�– ؛ غالب� ي
ي الما�ض

ي ذلك التهد�د بالعنف الجسدي، حدثت �ض
و الحانة هم اإلساءة اللفظ�ة، بما �ض

ي االزد�اد. الجناة
.التهد�دات اللفظ�ة آخذة �ض

:الخاصة بكأوجه الهشاشةقم بتسم�ة •
ي الل�ل، وس�لة النقل �ي –

ي الجنس؛ تحدث العمل�ة �ض
ض �ض ________تتم التوع�ة من قبل العاملني

:لد�كالقدراتقم بتسم�ة •
ظهر أنهم ع� صلة بوزارة الصحة و –

ُ
ي مجال التوع�ة من األقران بطاقات ه��ة ت

تتضمن رقم يرتدي العاملون �ض
؛ األقران لد ض ي مجموعة من شخصني

ا؛ األقران �خرجون �ض طة مدرب محل�� يهم هاتف للوصول إ� ضابط �ش
ي حالة مواجهة مشا�ل

ا �ض ات بث مدفوعة مسبق� .  هواتف بها ف�ت

التھدیدات أوجھ الھشاشة

القدرات

X

خطر أمر ما =

+4

-1

.س�ارة أجرة

ة للجدل لوصف  �عتمد األقران رسالة غ�ي مث�ي
ا )GPS(عملهم؛ و�تم تتبع أما�ن وجودهم ع�ب دف�ت السجل ونظام تحد�د المواقع العال�ي  ؛ قام أقرانهم مسبق�

ض بمرافقة معروفة وم ي كل �ي �عملون ف�ه؛ العاملون بالجنس مصح��ني
مة من بتحد�د مالذات آمنة �ض ح�ت

.المنطقة
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.بعد دعوة المتطوعين، تقدم بالشفافة لإظهار الحلول الممكنة.قم بمراجعة كل حل وأشر إلى التغييرات في عدد أوجه الهشاشة وعدد القدرات في أعلى اليمين.



التخطیط األمني
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Presentation Notes
قل: وصلنا الآن إلى الجلسة حيث ستقررون كيفية جعل كل ما تعلمتموه مفيدا لكم.



أھداف الجلسة

ذج التعرف ع� مكونات خطة األمن والتدرب ع� استخدام النمو •
.لص�اغة الخطط الخاصة

تحد�د أهم ثالثة مخاطر و�عداد خطة أمن ل�ل من هذە المخاطر •
رة الثالثة األو� من خالل مراعاة أوجه الهشاشة والقدرات المتوف

.والقدرات المطل��ة

Presenter
Presentation Notes
راجع الأهداف.



اقتحام العیادة وسرقة سجالت العمیل): أمر ما(خطر 

القدرة المطلوبة القدرة الحالیة أوجھ الھشاشة التھدیدات

التخطیط األمني

بة التوفر على سجالت مراق-
الزوار

إعادة تدریب جمیع -
من العاملین على التخزین اآل

سیاسة المكتب(للوثائق 
)النظیف

التحدث إلى المالك حول -
طبیعة عملنا

ر األمن القیام بتثبیت تدابی-
المادي للنوافذ واألبواب

إنشاء سجل لتحدیات األمن -
لتتبع التوجھات؛ النظر في

استخدام السجل للمناصرة مع 
المانحین للحصول على 
تمویل للرفع من الوجود 

األمني

عالیة
ین تم تتبع العامل-

في مجال التوعیة
عند عودتھم إلى 
العیادة من قبل 
مجموعة من 

األشخاص تصرخ 
وتقول أننا نشجع

المثلیة الجنسیة
ل تمت كتابة رسائ-

تھدید على جدار 
العیادة

لدینا حارس أمن أثناء عمل -
)5-9(العیادة 

ة یظھر شعاري الوكالة األمریكی-
للتنمیة الدولیة ووزارة الصحة

على الالفتة
نا لقد قدمنا أنفسنا وشرحنا عمل-

املین لكبار ضباط إنفاذ القانون الع
في المنطقة

جمیع لقد أقفلنا الخزائن لتخزین-
سجالت العمیل الورقیة

المعرف الوحیدنحن نستخدم-
UIC ونحتفظ في الغالب

رةبالمعلومات اإللكترونیة المشف

نتواجد في حي یشھد حركة -
مرور قلیلة في الشوارع في

المساء
ال نتوفر على أي حراس أمن -

مساءً 5في العیادة بعد الساعة 
بة ال نتوفر على طریقة لمراق-

الزوار أثناء النھار
قفال ال یقوم الموظفون دائًما باإل-

على وثائق المرضى
على ال تتوفر النوافذ واألبواب-

.لحجریمكن كسرھا با. قضبان
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قل: سأبدأ بعرض مثال لخطة أمنية. يرجى ملاحظة أنه ينبغي إعداد خطط أمنية للمخاطر التي تعتقدون أنها أكثر أهمية لمعالجتها. لأنها ستمكنكم من التوفر على هيكل للتفكير في ما لديكم بالفعل وما تريد إضافته أو حذفه.من المهم أن تبدأوا بخطر محدد، في أي خطة أمنية. نحن بصدد تباحث خطر اقتحام وسرقة سجلات عميل.تقدم بالشفافة.نبدأ بتحديد تهديداتنا. إذا كنا بصدد وضع خطة أمنية لأمر ما، فمن المحتمل أن يكون التهديد خطيرا. ونرى أن المنظمة قررت أن مستوى التهديد مرتفع. وقد قدمت بعض المعلومات حول سبب القرار أدناه. (مراجعة نص الخاص بالتهديدات).تقدم بالشفافة.الآن دعونا نلقي نظرة على أوجه هشاشتهم. (مراجعة النص الخاص بأوجه الهشاشة)تقدم بالشفافةبعدها، نتطلع إلى معرفة ما نمتلكه بالفعل لحماية أنفسنا. (مراجعة النص الخاص بالقدرة الحالية).تقدم بالشفافةوأخيرًا، علينا أن نفكر في الأمور الأخرى التي نحتاج إلى الاستثمار فيها لزيادة قدرتنا وإزالة أوجه هشاشتنا. (مراجعة النص الخاص بالقدرة المطلوبة).



خیارات بدون تكلفة/ بتكلفة منخفضة تخطیط أمني 
اقتحام العیادة وسرقة سجالت العمیل): أمر ما(خطر 

القدرة المطلوبة القدرة الحالیة أوجھ الھشاشة التھدیدات

سجالت رصد الزوار-
ى إعادة تدریب جمیع العاملین عل-

ة سیاس(التخزین اآلمن للوثائق 
)المكتب النظیف

ة تحدثنا إلى المالك حول طبیع-
عملنا

مادي قم بتثبیت تدابیر األمن ال-
للنوافذ واألبواب

تبع إنشاء سجل لتحدیات األمن لت-
التوجھات؛ النظر في استخدام 
السجل للمناصرة مع المانحین 

للحصول على أموال للرفع من 
الوجود األمني

لدینا حارس أمن أثناء عمل-
)5-9(العیادة 

الة نتوفر على شعاري الوك-
ة األمریكیة للتنمیة الدولی

ةووزارة الصحة على الالفت
ا لقد قدمنا أنفسنا وشرحن-

عملنا لكبار ضباط إنفاذ 
قةالقانون العاملین في المنط

زین لقد أقفلنا الخزائن لتخ-
یةجمیع سجالت العمیل الورق

المعرف نحن نستخدم-
ونحتفظ في UICالوحید 

الغالب بالمعلومات 
اإللكترونیة مشفرة

نتواجد في حي یشھد -
حركة مرور قلیلة في 

الشوارع في المساء
ال نتوفر على أي حراس-

ة أمن في العیادة بعد الساع
مساءً 5
ال نتوفر على طریقة -

ارلمراقبة الزوار أثناء النھ
ا ال یقوم الموظفون دائمً -

باإلقفال على وثائق 
بالمرضى

ال تحتوي النوافذ -
. واألبواب على قضبان

بالحجریمكن كسرھا 

عالیة
تمت متابعة -

العاملین في مجال
ادة التوعیة إلى العی

من قبل مجموعة 
من األشخاص 

ا تصرخ وتقول أنن
نشجع المثلیة 

الجنسیة
تم كتابة رسائل -

تھدید على جدار 
العیادة
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مثال محلي.: بالنشاط ب 
XXXX): أمر ما(خطر 

القدرة المطلوبة القدرة الحالیة أوجھ الھشاشة التھدیدات

XXXX XXXX XXXX XXXX
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راجع كتيب الميسر للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.قل: الآن نحن بحاجة إلى متطوع شجاع لمساعدتنا في وضع خطة أمنية للمنظمة. نحتاج إلى شخص يمكنه مساعدتنا في ملء جدول التخطيط الأمني المرفق.اطلب من أحد المتطوعين تقديم إجابات في حين تقوم بالكتابة على الشفافة.



المخاطر ذات األولویة بالنسبة لك. جالنشاط ج 
ي ت1. تعرض لها تبادل األفكار �شأن أ��ب المخاطر المتصلة باألمن اليت

.منظمتك
.حدد أهم ثالثة مخاطر لد�ك2.
.هكقم بص�اغة خطة أمن�ة ل�ل خطر من أ��ب ثالثة مخاطر تواج3.

ي أ�ملتها لفهم قدراتك الحال�ة وللحص.  ول ع� راجع قائمة التحقق اليت
.أفكار حول ما �مكن الق�ام به

ي XXXXأ�مل خطط األمن وأرسلها إ� 4.
.لتغذ�ة المعلومات XXXX�ض
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الخطوات التالیة
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قل: دعونا نتوقف لحظة للتحدث عن الخطوات التالية. أنتم تعلمون بالفعل أنكم بحاجة إلى إعداد ثلاث خطط أمنية  ولكن هناك بضع خطوات أخرى ستساعدكم على تحقيق ذلك بنجاح



أھداف الجلسة

اتخاذ إجراءات فور�ة منخفضة أو بدون : ناقش الفرص من أجل•
ض منظمات المجتمع ال ، ور�ط تكلفة، وتوف�ي التعلم المستمر بني ي

مديض
ه، األ�شطة األمن�ة بالوقا�ة المستمرة من العنف واالستجابة ل

.والس�ي للحصول ع� الدعم الدو�ي 
حدد خطوات العمل لالنتهاء من خطط األمن ودعمها ع� مستوى•

ي 
.كل واحدة من منظمات المجتمع المديض
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راجع الأهداف.



إنجاز الخطط األمنیة وخطط التمویل

�مكن أن �شمل إنجاز خطط األمن•
ي منظمتك–

الحصول ع� تأي�د اآلخ��ن �ض
امات – ض االستفسار من أصحاب المصلحة اآلخ��ن حول االل�ت

ي سيتعهدون بها  ، وزارة LINKAGES /EpiCالمالك، (المحددة اليت
.)الصحة، إلخ

فضة لن تكون العد�د من اإلجراءات ذات تكلفة أو ذات تكلفة منخ•
للغا�ة

 ل–
ً

ي تتطلب تم��� ي توثيق تلك اإلجراءات اليت
ي ينب�ض

لمساعدة �ض
كاء والفرص من المم ض التخط�ط المستقب�ي لمؤتمر ال�ش ولني

اآلخ��ن
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تخطیط العمل. ددالنشاط 

ض بعد إ�مال�م للخطط األمن�ة، اخ�ت من ب• ني
ي تحتاج إ� بنائها القدرات اليت

قدرات10اخ�ت •
XXXXXXامأل خطة العمل وأعدها إ� •
إذا كانت إحدى خططك �ي بدء هذا •

ي منظ
متك، التدر�ب لفائدة مجموعة أ��ب �ض

غ�ل فضع س�اساتك الخاصة و�جراءات التش
.هذا التدر�بقبلالموحدة �شأن األمن 
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)التمویل(فرص لتقدیم الدعم 
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إذا كنتم بحاجة إلى موارد، فمن الممكن أيضًا الحصول عليها من مصادر أخرى، بغض النظر عن الجهة المانحة المساهمة في برنامج فيروس نقص المناعة البشرية. يمكن أن تكون جميع هذه مصادر تمويل الشركاء المنفذين، حسب مجال عملكم. ستتوصلون بقائمة من صفحة واحدة بالوقت الذي يمكن فيه استخدام كل من مصادر التمويل هذه وكيفية الحصول عليها بعد جلسة اليوم. 



19–كوفیدفرص جدیدة خالل 

https://outrightinternational.org/outright-covid-19-global-lgbtiq-emergency-fund

یمكن أن یغطي التمویل
ندرة الغذاء، وتولید•

سبل العیش على 
المدى المتوسط 

والطویل
مرونة الحركة•
: مكافحة العنف•

العنف القائم على (
النوع االجتماعي، 
والعنف المنزلي، 
، )والعنف األسري

یمكن أن یشمل دعم 
الصحة النفسیة

توثیق انتھاكات •
حقوق اإلنسان

Presenter
Presentation Notes
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تأمالت واختتام
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أھداف الجلسة

.تام�ةتبادل األفكار حول ورشة العمل وتقي�مها؛ تقد�م تأمالت خ•



التقییم واالختبار البعدي. النشاط ھـ ھـ

XXXXXX: �مكن العثور ع� تقي�م لتدر�بنا هنا•
XXXXXX:�مكن العثور ع� االختبار البعدي هنا•
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رائكاستخدم كلماتك الخاصة للتعبیر عن آ. والنشاط و 
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