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8

" اإن جميع احلكومات والأطراف يف حالت النزاعات امل�شلحة الإن�شانية املعقدة، وخا�شة يف ال�شراعات امل�شلحة 
ويف حالت ما بعد ال�شراع، يف البلدان التي يعمل فيها العاملون يف جمال امل�شاعدة الإن�شانية، مدعوة لاللتزام 
باأحكام القانون الدويل والقانون الإن�شاين الدويل ذات ال�شلة: باأن تتعاون ب�شكل كامل مع الأمم املتحدة والوكالت 
حتى  واملعدات  املوؤن  وكذلك  الآمن  الإن�شانية  امل�شاعدة  موظفي  و�شول  تكفل  واأن  الأخرى،  الإن�شانية  واملنظمات 

يتمكنوا من اأداء مهامهم بكفاءة يف م�شاعدة ال�شكان املدنيني املت�شررين، مبا يف ذلك الالجئني والنازحني" .

قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم 58/114
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تمهيد
كان دائمًا تقدمي امل�شاعدة الإن�شانية و�شط ال�شراعات م�شعى خطريًا و�شعبًا، ومع ذلك، فعلى مر العقد الأخري 
ت�شاعف عدد �شحايا عاملي الإغاثة اإىل ثالثة اأ�شعاف، لي�شل اإىل ما يزيد عن 100 وفاة يف العام. ومنذ عام 
2005م )1( ف�شاعدًا تركز اأكرب عدد من هجمات العنف على العاملني الإن�شانيني يف عدد �شغري من الدول والتي 
ُمرعب  نحو  على  الأحوال  هذه  بع�ض  يف  الهجمات  اأي�شًا  تزايدت  وقد  وتقلبًا،  �شعوبة  الت�شغيل  بيئات  اأكرث  متثل 

وُمعقد، وقد تزايد عدد عمليات اخلطف على نحو مثري.
ونتيجة لت�شاعد العنف يف الأعوام الأخرية تقل�شت ب�شمات عاملي امل�شاعدات الإن�شانية يف بع�ض مناطق ال�شراع، 
الع�شكريون،  يخلقها  التي  والظروف  العوائق  اإىل  اإ�شافة  الو�شول،  اإمكانية  تقلي�ض  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  وميكن 
واحلكومات، واجلهات الفاعلة غري احلكومية التي تعيق التقدمي النزيه لالإعانات. ولذلك قام عدد من املنظمات 
اإدارة  يف  قدراتها  بتعزيز  الإن�شانية  التزاماتهم  تقدمي  وا�شتمرار  وجودهم  على  للحفاظ  حماولة  ويف  الإن�شانية 
املخاطر، واكت�شفوا ا�شرتاتيجية ابتكارية وممار�شات ت�شغيلية تهدف اإىل خلق قبول اأكرب لأن�شطتها وزيادة اإمكانية 

و�شولهم اإىل ال�شكان املتاأثرين.
و ا�شتجابًة للمخاوف املتنامية جتاه انعدام الأمن يف عمليات امل�شاعدات، وانخفا�ض ن�شبة اإمكانية الو�شول الإن�شانية 
الناجت عن ذلك، جاء هذا الدليل يف حماولة لك�شر احللقة املهارية واملعرفية املتعلقة باحلوادث التي يتم عربها 
مهاجمة الإن�شانيني واعرتا�ض �شبيلهم واإبقاء �شحايا الإن�شانية من نواجت احلرب والكوارث يعانون دون م�شاعدة.

ويعّد هذا الدليل الأمني مبثابة مر�شٍد توجيهي لكافة اأفراد الفريق العامل يف جمال العمل الإن�شاين، حيث يقدم 
الدليل اأفكارًا عملية حول: كيفية اإدارة العمليات الإن�شانية الأمنية يف بيئة ال�شراع، ويعّد منهجًا لتقييم وحتليل 
املخاطر، وتعريفًا بعنا�شر املثلث الأمني الوقائية عرب ا�شرتاتيجية اأمنية، اإ�شافة اإىل اإعطائه فكرة عن �شرورة 
والر�شد  املعلومات،  تبادل  واإدارة  اإليها،  الذهاب  املراد  املنطقة  لو�شع  اأمنية  درا�شة  خالل  من  الأمني  التثقيف 
والتوثيق، وكتابة التقارير الأمنية ب�شكل منهجي، وكيفية التعامل مع احلوادث الأمنية الطارئة كاخلطف والعتقال، 
والحتجاز التع�شفي، والآليات الأمنية امل�شرتكة بني املنظمات الإن�شانية، وخطط النزاعات امل�شلحة، ونظم الإنذار 

املبكر، واإ�شكالية اإدارة العمليات الإن�شانية عن ُبعد، وغريها. 

الغرض من الدليل
�شمم هذا الدليل خ�شي�شًا للقيادات والأفراد العاملني يف جمال العمل الإن�شاين لتبيان اخلطوات العملية لإدارة املخاطر 

الأمنية التي قد يتعر�ض لها العاملون يف جمال العمل الإن�شاين اأثناء العمليات الإن�شانية يف بيئة ال�شراعات امل�شلحة.

"اأن تظل وتعمل املمار�شة اجليدة للعاملني الإن�شانيني يف البيئات الأمنية املُعقدة"، فرع  اأديلي هارمر، واآبي �شتودارد،  اإيجالند،  1- جان 
الدرا�شات وو�شع ال�شيا�شات مكتب تن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية )OCHA(، 2011م، �ض 1
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أهمية الدليل
والعاملني  الإن�شانية  العمليات  �شد  العنيفة  الهجمات  ت�شاعد  هي  الدليل  بهذا  التفكري  اإىل  اأّدت  التي  الأ�شباب 
الإن�شانيني على نحو ملحوظ يف العقد املا�شي، اإ�شافة اإىل تنامي املخاوف ودوافع العمل على مواجهة انخفا�ض 

م�شتوى اإمكانية و�شول العاملني الإن�شانيني واأمنهم بغر�ض تلبية الحتياجات الإن�شانية.

أهداف الدليل
تعمل يف  ا عندما  الإن�سانية، وخ�سو�سً واأدوارها  اأداء مهمتها  الإن�سانية يف  املنظمات  الدليل لدعم  مم هذا  �سُ

مناطق حمفوفة باملخاطر و�سياقات غري اآمنة وهي ت�سعى اإىل:
1. الرتقاء بالقدرة على تلبية الحتياجات الإن�شانية لعدد اأكرب من الأ�شخا�ض.

2. الوقاية من احلوادث الأمنية التي ت�شبب الأذى ملوظفي املنظمات الإن�شانية ومتطوعيها، واحلد من هذه احلوادث 
وجتنب وقوعها.

والتطور  بالتعقيد  املت�شمة  الراهنة  الإن�شانية  البيئات  تطرحها  التي  التحديات  مواجهة  على  القدرة  حت�شني   .3
امل�شتمر.

باملخاطر  املحفوفة  املناطق  بها يف  املنوطة  بالأدوار  وال�شطالع  اإليها  املوكلة  املهمة  الإن�شانية  املنظمات  اأداء   .4
وال�شياقات غري الآمنة.

5. حتديد وحتليل املخاطر الرئي�شة التي حتول دون �شمان و�شول اآمن للم�شتفيدين اأثناء النزاعات امل�شلحة وبيان 
طرق التعامل معها.

6. اعتماد نهج اأكرث تنظيًما لتعزيز اأمن املنظمات الإن�شانية وقدرتها على الو�شول اإىل املحتاجني.
وكيفية  الإن�شانية  للعمليات  الأمنية  الإدارة  اآليات  حول  الإن�شانية  املنظمات  ملوظفي  الأمني  التوعوي  التثقيف   .7

اإدارتها يف بيئة النزاعات امل�شلحة. 
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�صرح امل�صطلحات 
واملفاهيم املتعلقة 

باحلالت الإن�صانية يف 
حالت النزاع امل�صلح 

بطريقة مي�صرة. 

تعزيز البعد املعريف 
واملهاري حول مفاهيم 

العمليات املتعلقة بالعمل 
الإن�صاين والو�صول اإليه 
يف حالت النزاع امل�صلح. 

عر�ض الأفكار 
بالر�سوم 

التو�سيحية 
املنا�سبة. 

تزويد امل�ستخدمني لهذا 
الدليل بالعديد 

من املواد الإ�سافية 
املتعلقة باملعارف 

واملهارات التي يتناولها 
الدليل لال�ستزادة.

منهجية الدليل
تعتمد املنهجية املتبعة يف اإعداد هذا الدليل على: 
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أساسيات إدارة المخاطر األمنية أثناء التدخل اإلنساني 
في مناطق النزاعات المسلحة

يركز هذا اجلزء من الدليل على اأ�شا�شيات اإدارة املخاطر الأمنية اأثناء التدخل الإن�شاين يف مناطق النزاع امل�شلح. 
ويتناول يف بدايته التعريف باملفاهيم الأ�شا�شية التي ي�شتند اإليها العاملون يف عملهم يف املجال الإن�شاين، وذلك 
متهيدًا لتناول اخل�شائ�ض املميزة لحتياجات املناطق املحفوفة باملخاطر الأمنية. ويو�شح اأي�شًا طبيعة النزاعات 

التي ميكن اأن تواجه املنظمات الإن�شانية باأنواعها الثالثة الدولية وغري الدولية والتوترات الداخلية.
ثم ينتقل اإىل اخلطوات الرئي�شة لعملية الإدارة الأمنية واأهم مهام فريق عمل املخاطر، وي�شتعر�ض اأي�شًا اجلهات 
الفاعلة يف تاأمني التدابري الأمنية، و اأنواع املخاطر الأمنية التي تواجه العاملني يف املنظمات الإن�شانية، والعوامل 

التي ت�شهم يف عدم اأمن العمليات الإن�شانية. وترد النقاط بالتف�شيل يف الأجزاء الآتية من الدليل.

الجزء األول

أساسيات إدارة المخاطر األمنية أثناء التدخل 
اإلنساني في مناطق النزاعات المسلحة
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مرغوبة  غري  نتائج  عنه  ينتج  وقوعه  وعند  الوقوع،  موؤكد  غري  احتمايل  حادث  اأنه  على  اخلطر  يعرف  اخلطر: 
للفرد اأو للمجتمع اأو لالقت�شاد ب�شكل عام، واأ�شبابه متعددة كال�شرقة واحلرائق والزلزل والرباكني والفي�شانات 

�شباب )1(. واحلروب وقد يكون متعمدا اأو يكون ب�شبب الإهمال اأو غريها من الأ
اإدارة املخاطر املوؤ�س�سية: عمليٌة تقوم على نطاق منظمة باأكملها من اأجـل حتديـد املخاطر التي ميكن اأن توؤثر على 

حتقيق اأهدافها وحتليلها وتقييمها ومعاجلتها ور�شدها على نحو مهيكل ومتكامل ومنهجي)2(.
وميكن اأن تكون املخاطر على اأ�سكال متعددة، مثل:

 خماطر الأمن: اأمن املكان، اأمن الأفراد)مو�شوع الدليل(، اأمن املعلومات.
 خماطر قانونية: متطلبات قانونية، متطلبات تعاقدية

 خماطر الأمان: �شالمة الأفراد ال�شحية، �شالمة مكان العمل، �شالمة اخلدمات.
 خماطر ال�سمعة: �شمعة املنظمة، �شمعة الأفراد، �شمعة اخلدمات التي تقدمها املنظمة.

 خماطر مالية: التزامات �شريبية، اإدارة الدائن واملدين.
 خماطر يف اإدارة الأطراف املعنية: املحافظة على عالقات مالئمة مع الأ�شخا�ض الذين تقدم لهم امل�شاعدة، 

ومع ممثلي املنظمات وال�شلطات املحلية واجلهات الفاعلة يف البلد.

1- ISO standard / IEC Guide 73 ، Hhazards
2- وحدة التفتي�ض امل�شرتكة، ا�شتعرا�ض اإدارة املخاطر املوؤ�ش�شية يف منظومة الأمم املتحدة، الإطار املرجعي، جنيف، 2010م، �ض 6، بت�شرف

�سكل رقم ) 1 ( يبني اأ�سناف املخاطر التي قد تواجه املنظمات الإن�سانية

اأ�سناف املخاطر التي قد تتعر�ض لها املنظمة الإن�سانية

1.1 بعض المفاهيم األساسية

مخاطر قانونيةمخاطر األمن

مخاطر األمانمخاطر السمعة

مخاطر ماليةمخاطر في إدارة األطراف المعنية
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الأمن: يق�شد به عدم التعر�ض للخطر اأو الأذى ب�شبب اأعمال متعمدة؛ مثلما ميكن اأن يحدث يف املناطق املحفوفة 
باملخاطر وال�شياقات غري الآمنة، كمناطق النزاعات امل�شلحة وال�شطرابات والتوترات الداخلية )1(. 

غري  وال�شياقات  باملخاطر  املحفوفة  املناطق  عبارة  ت�شمل  الآمنة:  غري  وال�سياقات  باملخاطر  املحفوفة  املناطق 
الآمنة - كما وردت يف هذا الدليل - جمموعة وا�شعة من احلالت، ترتاوح بني تلك احلالت التي ل ت�شتمل على اأي 
عنف ولكنها مع ذلك تعّر�ض املنظمات الإن�شانية مل�شكالت تتعلق بالنظرة اإليها اأو قبولها، و�شوًل اإىل احلالت التي 
ت�شهد مظاهرات عنيفة، واأعمال �شغب، واأحداث مترد عفوية، ف�شاًل عن حالت عديدة جتمع بني خ�شائ�ض عدة 
ا م�شكالت ذات �شلة بالأمن والو�شول اإىل املحتاجني يف اأعقاب كارثة طبيعية، اأو  �شياقات خمتلفة. وقد تثور اأي�شً

يف حالت تنت�شر فيها الل�شو�شية واأعمال العنف على يد الع�شابات، اأو غري ذلك من اأ�شكال اجلرمية )2(. 
الو�سول الآمن للعاملني: جمموعة من الإجراءات والتدابري التي ميكن اأن تتخذها املنظمات الإن�شانية للتاأهب 
لديها  العاملني  تعرت�ض  قد  التي  املخاطر  من  للحد  ال�شياق،  ح�شب  الأولويات  وحتديد  للتحديات  وال�شتجابة 
والتخفيف من وطاأتها، ومن اأجل ك�شب الثقة والقبول لدى الأ�شخا�ض املحتاجني ولدى املجتمعات املحلية املحتاجة 

اإىل امل�شاعدات الإن�شانية، ولدى من يتحكمون اأو يوؤثرون يف الو�شول اإىل هوؤلء الأ�شخا�ض وهذه املجتمعات )3(.
اأو الأفراد العاملني،  الأزمة: جمموعة من الأخطار الكبرية واملتتالية التي توؤثر �شلبًا يف اأداء املوؤ�ش�شة الإن�شانية 
وتوؤدي اإىل توقف العمل عن تقدمي اخلدمة جزئيًا اأو كليًا. ومتثل نقطة حتول حتدد يف �شوئها اأحداث امل�شتقبل 
التي توؤدي اإىل تغيري كبري، وتختلف الأزمة عن اخلطر من حيث اإن الأزمة تعرّب عن وقوع ال�شرر فعاًل، بينما يعرّب 

اخلطر عن احتمال وقوع �شرر )4(. 
اإدارة املخاطر الأمنية يف امليدان: تتلخ�ض اإدارة املخاطر الأمنية يف امليدان يف تقييم ال�شياق امليداين، وحتديد 
املخاطر املحدقة باملوظفني واملتطوعني واملمتلكات والعمليات، وحتليل هذه املخاطر، وتنفيذ ا�شرتاتيجيات وتدابري 

للتخفيف من وطاأة املخاطر؛ للحد من احتمال وقوع اأي حادث غري مرغوب فيه واحلدمن عواقبه )5(. 

1- اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، الو�شول الآمن اإنقاذ الأرواح دليل لكافة اجلمعيات الوطنية، وبالتعاون مع اجلمعيات الوطنية لل�شليب 
الأحمر والهالل الأحمر، 2013م، �ض 9

2- اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، الو�شول الآمن اإنقاذ الأرواح دليل لكافة اجلمعيات الوطنية، مرجع �شابق، �ض 81
3- اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، الو�شول الآمن اإنقاذ الأرواح، مرجع �شابق، �ض 15

4- �شالح عبد اخلاليلة واآخرون يف ورقة بعنوان "اإ�شرتاتيجية اإدارة املخاطر لوزارة الرتبية والتعليم بالأردن 2012م"، �ض 6 بت�شرف
5- اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، الو�شول الآمن اإنقاذ الأرواح دليل لكافة اجلمعيات الوطنية، مرجع �شابق، �ض 16
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1- املجل�ض الرنويجي لالجئني، �شيا�شة املجل�ض الرنويجي لالجئني يف جمال احلماية، 2014م، �ض 3
"اأن تظل وتعمل املمار�شة اجليدة للعاملني الإن�شانيني يف البيئات الأمنية املُعقدة"، فرع  اأديلي هارمر، واآبي �شتودارد،  اإيجالند،  2- جان 

الدرا�شات وو�شع ال�شيا�شات مكتب تن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية )OCHA(، 2011م، �ض م
3- معجم املعاين اجلامع

�سكل رقم )2( يبني مكونات عملية اإدارة املخاطر الأمنية

ذات  القوانني  وروح  لن�ض  وفًقا  الأفراد،  حقوق  احرتام  كامل  تاأمني  اإىل  تهدف  التي  العمليات  جميع  احلماية: 
ال�شلة، على �شبيل املثال: )قانون حقوق الإن�شان، والقانون الإن�شاين العاملي، وقانون الالجئني( )1( . 

هذه  وت�شتمل  باأجر،  اأمنية  تقدم خدمات  منظمة خا�شة  اأو  هيئة  ال�سركة:   / املقاول   / اخلا�ص  الرعاية  مقدم 
الرعاية على ال�شت�شارة الأمنية والإدارية، والتدريب وحتى تاأمني احلماية امل�شلحة لالأفراد اأو املنظمات )2(.

النزاع: لغًة: معنى نزع َنَزْعُت ال�شيَء من مكانه اأَْنِزُعُه َنْزعًا: قلعته. وقولهم: فالٌن يف الَنْزِع، اأي يف َقْلِع احلياِة.
وَمٌة، ِنَزاٌع ُم�َشلٌَّح: ِعَراٌك، ِقَتاٌل )3( اٌم، ُخ�شُ َل َبْيَنُهَما ِنَزاٌع: ِخ�شَ اجلمع: نزاعات، َح�شَ

ا�سطالحا: يحدث النزاع نتيجة تقارب اأو ت�شادم بني اجتاهات خمتلفة اأو عدم التوافق يف امل�شالح بني طرفني 
اأو اأكرث مما يدفع بالأطراف املعنية مبا�شرة اإىل عدم القبول بالو�شع و حماولة تغيريه ،فالنزاع يكمن يف عملية 

التفاعل بني طرفني على الأقل و ي�شكل هذا التفاعل القائم معيارا اأ�شا�شيا لت�شنيف النزاعات .
دولتني  بني  دولية  م�شلحة  نزاعات  هما:  امل�سلحة  النزاعات  من  نوعني  بني  الإن�ساين  الدويل  القانون  مييز 
متعاديتني اأو عدة دول، ونزاعات م�شلحة غري دولية بني قوات حكومية وجماعات م�شلحة غري حكومية، اأو بني تلك 

اجلماعات فقط.

التقارير
قيا�ص الأحداث الواقعية

حتديد املخاطر
نوعية املخاطر

كمية املخاطر

اإن�ساء اإجراءات ملنع اأو تقليل املخاطر

منية
رة املخاطر الأ

ة اإدا
عملي

01
02

03
04

05
06
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ّكن من  مُيَ واقعيًا، مما  بوقوعها قبل حدوثها  والتنبوؤ  الأمنية  الأخطار  ا�شت�شعار  القدرة على  الأمني: هو  احل�ص 
واأدها اأو مواجهتها مبا يتنا�شب مع اأحداثها احلقيقية )1(. 

اإىل بناء وتدعيم العالقات اجليدة واملوافقات كجزء من ا�شرتاتيجية  القبول )Acceptation(: ي�شري  منهج 
موافقتهم  على  واحل�شول  الآخرين،  امل�شلحة  واأ�شحاب  النزاع،  واأطراف  املحلية،  اجلماعات  مع  الأمن  اإدارة 

واعتمادهم لوجود املنظمات الإن�شانية وعملها )2(. 
منهج الردع )Deterrence(: حماولة ردع اخلطر باإقامة خطر م�شاد يف اأق�شى حالته، عرب ا�شتخدام احلماية 

امل�شلحة كجزء من ال�شرتاتيجية الأمنية للمنظمة الإن�شانية )3( . 
منهج احلماية )Protection(  )4(: يعني جميع الأفعال والو�شائل التي تهدف اإىل ح�شول الفرد على الحرتام 
الكامل حلقوقه، وفقا لن�شو�ض وروح الهيئات ذات ال�شلة بالقانون بحيث يتم حماية حقوق الفرد يف بيئة ال�شراع 
الدويل  والقانون  الدويل،  الإن�شاين  القانون  ذلك  يف  مبا  والدولية،  الوطنية  القوانني  من  خمتلفة  جمموعة  عرب 

حلقوق الإن�شان، وقانون الالجئني، والت�شريعات الوطنية )5(.
القانون الدويل الإن�ساين: هو فرع من فروع القانون الدويل العام، وهو يت�شمن قواعد ترمي يف زمن النزاعات 
عن  كّفوا  الذين  اأو  القتالية،  العمليات  يف  ي�شاركون  ل  الذين  الأ�شخا�ض  حماية  اإىل  اإن�شانية-  -ولدواٍع  امل�شلحة 
اإىل  اأدق  ب�شفة  الإن�شاين  الدويل  القانون  وي�شري  القتال،  واأ�شاليب  و�شائل  على  قيود  و�شع  واإىل  فيها  امل�شاركة 
النزاعات  عن  مبا�شرًة  النا�شئة  الإن�شانية  الق�شايا  لت�شوية  ا  خ�شي�شً عت  و�شُ عرفية  قواعد  اأو  دولية  معاهدات 

امل�شلحة، �شواًء اأكانت هذه النزاعات ذات طابع دويل اأو غري دويل.

1- ممدوح عبد احلميد عبد املطلب، التنبوؤ الأمني يف ع�شر العوملة، مركز الدرا�شات والبحوث ق�شم الندوات واللقاءات العلمية، الندوة 
العلمية " التخطيط الأمني ملواجهة ع�شر العوملة، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الريا�ض 21-2005/3/23، �ض 11

2- جان اإيجالند، واآخرون "اأن تظل وتعمل..."، مرجع �شابق، �ض م
3- جان اإيجالند، واآخرون "اأن تظل وتعمل .. "، مرجع �شابق، �ض م

4- قام باإعداد هذا املفهوم اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر وقام با�شتخدامه منذ ذلك احلني اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكالت لل�شوؤون 
الإن�شانية. انظر: اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، ور�شة العمل الثالثة حلماية حقوق الإن�شان واملنظمات الإن�شانية: افعل �شيئا حياله وافعله 

على نحو جيد، 20-18 كانون الثاين / يناير 1999، تقرير، جنيف، 1999.
5- جان اإيجالند، واخرون "اأن تظل وتعمل..."، مرجع �شابق، �ض م

ر،  وُمقدَّ مفهوم  �أمر  وهو  �لنز�ع  بعو�قب  عميًقا  تاأثرً�  �لإن�سانية  �ملنظمات  موظفو  يتاأثر  قد 
وقد يدفعهم هذ� �لتاأثر �إىل �لنفعال �لعاطفي، وميكن �أن يكون له تد�عيات على �أمنهم وعلى 
و�سولهم �إىل �ملحتاجني، ومن َثّم ي�سبحون بحاجة �إىل دعم للتعامل مع �لتوتر، وقد يتاأثرون 

بدنيًا، مما يعيق قدرتهم على �لنخر�ط بهّمة ون�ساط يف جهود �ل�ستجابة لالحتياجات.
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1- اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، الو�شول الآمن اإنقاذ الأرواح، مرجع �شابق، �ض 28 بت�شرف.

1.2 الخصائص المميزة الحتياجات المناطق
المحفوفة بالمخاطر األمنية

 تكون غالبًا عوامل النق�شام داخل الأ�شر واملجتمعات املحلية اأكرث بروًزا، مما ُيذكي ال�شكوك ويقو�ض اإمكانية 
الو�شول اإىل �شبكات الدعم الر�شمية وغري الر�شمية، ومن َثّم يزيد من حدة ال�شعف.

والأطفال  الإعاقة  وذوي  )امل�شنني  �شعفًا  الأكرث  الأ�شخا�ض  فئة  حتت  املندرجة  املعتادة  الفئات  عن  ف�شاًل   
والن�شاء(، ت�شمل فئات الأ�شخا�ض امل�شت�شعفني يف املناطق املحفوفة باملخاطر وال�شياقات غري الآمنة اأفرادًا ميكن 
اأن ُي�شتهدفوا ملا لهم من �شلة بهذا ال�شياق. و ذلك لعوامل خمتلفة من قبيل النتماء العرقي والنتماءات ال�شيا�شية 
والو�شع القت�شادي والطبقة الجتماعية والنتماءات الع�شائرية اأو الدينية وي�شمل غالًبا جمموعات �شبابية ممن 

هم يف �شن القتال.
 غالبًا ما تت�شبب ال�شياقات املحفوفة باملخاطر وغري الآمنة يف رحيل الأ�شخا�ض خارج حدود بلدهم الأ�شلي طلًبا 

للحماية.
 ازدياد احلاجة اإىل احلماية لدى الأ�شخا�ض الذين ل ي�شاركون يف القتال اأو الذين توقفوا عن امل�شاركة فيه.

  غالبًا ما يتحول الغت�شاب والتعذيب معًا اإىل اأ�شلحة ت�شتخدم لل�شغط اجل�شدي والنف�شي.
 كلما ت�شاعد مد العنف وطال اأمده، تراجعت اخلدمات العامة الجتماعية واملوارد الالزمة للحفاظ على احلياة، 
يف الوقت الذي تزداد فيه الحتياجات الإن�شانية. وقد ي�شبب ذلك �شغطًا اإ�شافيًا كبريًا على املنظمات الإن�شانية 
و�شركائها لتو�شيع نطاق قدرتها على تقدمي امل�شاعدة واحلماية لعدد اأكرب من الأ�شخا�ض، يف �شياق اأمني حتّف به 

التحديات الأمنية )1(.

بع�ض بيئات النزاعات امل�سلحة التي يعمل بها العامل�ن االإن�ساني�ن ال ت�ؤمن وال تراعي مبادئ العمل 
االإن�ساين؛ كاحليادية، وعدم التمييز، و اال�ستقاللية -على �سبيل املثال -مما يعر�سهم للخطر االأمني.
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3.1 طبيعة النزاعات
التي يمكن أن تواجه المنظمات اإلنسانية

اإن نطاق حالت النزاع امل�شلح التي قد يكون على املنظمة الإن�شانية العمل فيها هو نطاق �شديد الت�شاع والتعقيد 
والإرباك. ول يقت�شر ذلك على العاملني الإن�شانيني فح�شب، بل ي�شمل اأحياًنا الأطراف املتحاربة التي كثرًيا ما 
باملخدرات  والجتار  وال�شلطة  واجل�شع  املال  اإن  الأول،  املقام  تخو�شه يف  الذي  القتال  اأ�شباب  روؤيتها حول  تفقد 
واجلرمية والل�شو�شية والتطرف قد اأخذ يف كثري من احلالت مكان الأفكار النبيلة، مثل الن�شال من اأجل احلرية 

وتقرير امل�شري.

 ووفقاً لأحكام القانون الدويل، توجد ثالث فئات عري�سة من النزاعات التي قد تواجه املنظمات الإن�سانية، 
وميكن اأن تتواكب مع اأي من هذه الفئات العري�سة تهديدات اإ�سافية بالعنف.

1.3.1 النزاعات المسلحة الدولية
ين�شاأ نزاع م�شلح دويل عندما ت�شتخدم دولة القوة امل�شلحة �شد دولة اأو دول اأخرى، وينطبق امل�شطلح اأي�شًا على 
الأعمال  توقف  مبجرد  منتهيًا  الدويل  امل�شلح  النزاع  ويكون  اجلزئي،  اأو  الكلي  الع�شكري  الحتالل  حالت  جميع 
اأب�شط  ُتعد  اأنها  اإّل  رئي�شة،  النزاعات ب�شفة  الرغم من حجم هذه  وعلى  الأرا�شي،  احتالل  اأو  الفعلية  العدائية 
ا  ا بالن�شبة للعاملني يف املجال الإن�شاين، ذلك اأن الطرفني حُمددان بو�شوح، ويرتدي كل منهما زيًّ احلالت ن�شبيًّ

ع�شكريًا خمتلًفا، كما اأن اخلطوط الأمامية معروفة جيًدا.
التي ميكن من  الت�شال  نقطة  على  العثور  كثريًا  ي�شعب  ول  قيادي منظم،  ت�شل�شل  امل�شلحة يف  القوات  وتنتظم 
خاللها اإخطار جميع الأطراف مبواقع العاملني وحتركاتهم؛ لرتتيب ممر اآمن لإمدادات الإغاثة، وما اإىل ذلك، 

وتتبنى املنظمات الإن�شانية عموًما الظهور مبظهر وا�شح.
اأطراف النزاع عمومًا التزاماتها مبوجب القانون الدويل الإن�شاين، وحتاول الوفاء بها، لكن كثريًا ما جند  وتدرك 
ا�شتثناءات يف ذلك، وتنطبق جميع اتفاقيات جنيف الأربعة، والربوتوكول الإ�شايف الأول، على هذا النوع من النزاعات. 

ولذلك تتحدد مالمح النزاعات الدولية، بالن�سبة للعاملني يف املجال الإن�ساين، على النحو التايل:
 مهام اإن�شانية كال�شيكية.

 م�شتوى املخاطر منخف�ض ن�شبيًّا .
 حجم العقبات اأمام العاملني اأقل من حجمها يف النزاعات الأخرى.

 ي�شتند الأمن اأ�شا�شًا ويقوى من خالل عوامل مثل: املعلومات املوثوق بها، والقبول والعرتاف باملنظمة بدرجة عالية .
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1.3.2 النزاعات المسلحة غير الدولية
تن�شب النزاعات امل�شلحة غري الدولية، واملعروفة اأي�شًا بالنزاعات امل�شلحة الداخلية، داخل اإقليم الدولة الواحدة، 
ول تنخرط فيها القوات امل�شلحة لأي دولة اأخرى، وُت�شتخدم القوات امل�شلحة للدولة �شد املعار�شني اأو اجلماعات 
املتمردة يف بع�ض احلالت، ويف حالت اأخرى تتواجد جمموعتان م�شلحتان اأو اأكرث تتقاتالن داخل الدولة الواحدة، 
ولكن لي�ض بال�شرورة مب�شاركة من قوات احلكومة، واحلكومة تطبق اأحكام قانونية خمتلفة �شيئًا ما عندما تكون 
القيام  القدرة على  وبالتايل  الأر�ض،  وال�شيطرة على  القيادة  اأف�شل من حيث  ب�شكل  الداخلية منظمة  املعار�شة 
م�شاركة  عند  اإّل  هكذا  احلال  وليكون  القانون،  بتنفيذ  نف�شها  هي  وتلتزم  ومن�شقة،  متوا�شلة  ع�شكرية  بعمليات 
الإن�شانية  الأحكام  اأدنى -بتطبيق  – كحد  يلتزم كل طرف  الدويل،  امل�شلح غري  النزاع  ففي  القوات احلكومية، 

الأ�شا�شية للقانون الدويل )1(.
وهذا الو�شع هو اأكرث �شعوبة الآن على العاملني يف جمال العمل الإن�شاين. ذلك اأن حتديد اجلانبني املتعار�شني لي�ض 
وا�شحًا؛ فرمبا ل يرتدون الزي الع�شكري الر�شمي جميعًا؛ ورمبا تكون جهات الت�شال لدى اأحد اجلانبني – كاحلكومة 
مثاًل - ممتازة، بينما لدى اجلانب الآخر- ورمبا ل�شمان �شالمته واأمنه - �شعيفة على اأقل تقدير، كما اأن ترتيب قافلة 
غاثة-على �شبيل املثال- قد ي�شتغرق بع�ض الوقت، لأن عليك اأن تنتظر الت�شال بامل�شوؤولني واحل�شول على موافقتهم. الإ

ويتعني على الأطراف املتحاربة ب�شكل عام التحلي بدرجة من احرتام العاملني يف املجال الإن�شاين. بيد اأن الو�شع 
يف عاملنا اليوم اأ�شبح اأقل �شفافية، فقد ل يوجد حتديد وا�شح خلطوط اجلبهة الأمامية، اأو رمبا قد تتغري ب�شرعة 
فائقة، فيما ُي�شكل خطورة على العاملني، وقد تن�شب معارك كبرية، لكن من املالمح الأكرث �شيوعًا لهذا النوع من 
النزاع هو مناو�شات الكر والفر، والتي ميكن خاللها اأن جند اأنف�شنا يف اأتون تبادل لإطالق النار دون اأن ندري، 

كما يكرث تعُمد ا�شتهداف املدنيني، وميكن اأن ُت�شتخدم جمموعة كاملة من الأ�شلحة؛ من الطائرات اإىل الألغام.

وبالن�سبة لنا يف مثل هذه احلالت:
 ت�شتمر املهام الإن�شانية الكال�شيكية.
 نتعر�ض لدرجة اأعلى من املخاطرة.

 تكون الأحداث اأقل قابلية للتنبوؤ.
 قد تزداد �شعوبة ترتيب عمليات الت�شال.

 تزداد العقبات التي تقف يف طريق عملنا: الكثري من القيود واملزيد من املفاو�شات املعقدة وامل�شتنفدة للوقت 
واملزيد من ال�شوابط ومن التاأخري.

 ويظل من املهم احل�شول على معلومات جديرة بالثقة وحتقيق العرتاف والقبول، لكن ذلك كله ي�شبح اأكرث �شعوبة.

1- املادة  )3( امل�شرتكة لتفاقيات جنيف الأربع.   
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1.3.3 التوترات واالضطرابات الداخلية 
الداخلية(،  القانوين )التوترات وال�شطرابات  الداخلي حتت امل�شطلح  العنف  املنخف�شة من  امل�شتويات  تندرج 
الدويل  بالقانون  م�شمولة  غري  وهي  الداخلية(،  الأمنية  )العمليات  مب�شطلح  اإليها  الإ�شارة  اإىل  اجلي�ض  ومييل 

الإن�شاين، واإمنا بالقانون واملعايري الدولية حلقوق الإن�شان، والقانون الوطني للدولة.
وتتمثل عادة مالمح مثل تلك احلالت فيما ياأتي:

 املظاهرات العنيفة واأعمال ال�شغب.
 العتقالت اجلماعية.

 احتجاز اأعداد كبرية من الأ�شخا�ض لأ�شباب اأمنية.
 الحتجاز الإداري لفرتات طويلة.

 �شوء معاملة املحتجزين وتعذيبهم، وال�شتمرار يف حب�شهم دون الت�شال مع الآخرين لفرتات طويلة.
 اتخاذ تدابري قمعية �شد اأقارب الأ�شخا�ض املحرومني من حريتهم.

 تعليق ال�شمانات الق�شائية الأ�شا�شية، اإما بحكم الواقع اأو بحكم القانون) اإعالن حالة الطوارئ (.
 اتخاذ تدابري وا�شعة النطاق حتد من احلرية ال�شخ�شية مثل: النفي والإقامة اجلربية والت�شريد.

 ادعاءات بحدوث حالت الختفاء الق�شري.
 زيادة اأعمال العنف) مثل احلب�ض بال وجه حق واأخذ الرهائن (التي تعر�ض الأ�شخا�ض الُعّزل للخطر، اأو تن�شر 

الرعب بني ال�شكان املدنيني.
 ادعاءات بالقتل دون وجه حق.

واملنا�شلني،  والل�شو�ض  امل�شلحة  الع�شابات  على  تتوزع  اجلماعات،  من  كثرية  اأنواع  من  العنف  ياأتي  اأن  ميكن 
و�شرائح عنيفة من ال�شكان املدنيني الذين يعار�شون القوات احلكومية، وي�شعب التنبوؤ بطبيعة العنف. فامليلي�شيات 
والع�شابات -وحتى الأفراد- غالًبا يعملون بطريقة م�شتقلة، مع دخولها يف حتالفات تتغري با�شتمرار، قد ل يوجد 
لديهم اأي هيكل وا�شح للقيادة، ويكون من ال�شعوبة مبكان التفاو�ض معهم ب�شاأن �شالمة الفرد اأو العتماد على اأي 
من ال�شمانات التي ميكن احل�شول عليها، وقد يقل احرتامهم للعاملني يف املجال الإن�شاين. ويف واقع الأمر ميكن 
اأن ن�شبح هدًفا لهم، نظرًا لوجود �شوء فهم حولنا وحول ما منثله، وقد تقدم هذه املجموعات على �شرقة مركباتنا 
ومعداتنا واإمداداتنا، وكرد فعل لهذه املخاطر والظروف قد نقوم نحن –العاملني الإن�شانيني- باأ�شلوب التخفي 
لتوخي احلذر، وقد نقل�ض من ظهورنا الوا�شح )مثل المتناع عن ا�شتخدام ال�شارات وا�شتخدام �شيارات ل حتمل 
مثل حالت  رئي�شياًّ يف  اهتمامًا  واأمن عاملينا  �شالمة  فت�شتدعي  واأوقات حتركنا  م�شاراتنا  ُنغري  وقد  عالمات(، 

الفو�شى هذه، ويف ظل انهيار كامل للقانون والنظام. 
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ويت�سم و�سع العاملني الإن�سانيني يف بيئة من هذا النوع مبا ياأتي:
 هناك حاجة بالتاأكيد للعمل الإن�شاين، لكن تلبية هذه احلاجة �شعبة للغاية و�شعوبة العمل الإن�شاين رغم احلاجة 

امللحة له.
 ارتفاع م�شتوى املخاطر بدرجة كبرية، ورمبا ي�شل اإىل حّد ل ميكن قبوله.

 تقييد �شارم للقدرة على العمل.
 ارتكاز الأمن على عنا�شر تقنية مثل احلماية الفعلية.

1.4 الخطوات الرئيسة لعملية اإلدارة األمنية 
يقوم منطق الإدارة على دائرة متكاملة من النقاط تتبع ت�شل�شال منطقيا، التقييم ثم التخطيط ثم التنفيذ )اأو 
التعديل قبلها اإن لزم الأمر( واملراجعة واإعادة التقييم، وتتلخ�ض اخلطوات الرئي�شة لعملية الإدارة الأمنية على 

ال�شكل التايل: )1(

�سكل رقم )3( يبني اخلطوات الرئي�سة لعملية اإدارة املخاطر الأمنية

حتديد املخاطر الأمنية02ت�سكيل فريق العمل01

ترتيب املخاطر ح�سب الأولويات04تقييم املخاطر الأمنية03

ال�ستجابة للمخاطر الأمنية06تخطيط ال�ستجابة للمخاطر 05

تقييم اخلطة الأمنية07

1- لقاء اأبو عجيب، اآليات وو�شائل حماية العمل الإن�شاين بني النظرية والتطبيق، اإ�شدارات املعهد ال�شكندينايف حلقوق الن�شان، اأغ�شط�ض 
2014، �ض 13

هناك توازن ميكن حتقيقه يف بيئة من هذا النوع بني الوقت واجلهد املبذولني من اأجل البقاء 
امل�صوؤولني، وخا�صة  اأن نحققه، ويجب على  اإن كان هناك ما ميكن  اآمنني، وما ميكننا حتقيقه 

روؤ�صاء املكاتب يف امليدان، اأخذ هذا التوازن يف احل�صبان دائمًا.
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ت�سكيل فريق العمل01

الخطوة األولى: 

اإدارة  خطة  لبناء  الأوىل  العملية  اخلطوة  للعاملني،  الأمنية  للمخاطر  بالو�سول  معني  فريق  ت�سكيل  يعد 
املخاطر الأمنية، ويراعى عند ت�سكيل الفريق عدة اأمور اأهمها: 

 متثيله: يكون ممثاًل من جميع امل�شتويات الإدارية والفنية قدر الإمكان، وميكن اأن ي�شم منا�شب قيادية واإدارية 
درجة  تنّوعًا يف  يعّد  الفريق  داخل  الفئات  فاختالف  وبالفروع،  الإقليمي  ال�شعيد  وعلى  الرئي�ض،  باملقر  خمتلفة 
وعمق الإملام باجلوانب املتنوعة لإطار الو�شول الآمن للعاملني، وفقًا للم�شوؤوليات وامل�شاءلة الواقعة على عاتق كل 
فئة منها)1(، وميكن اأن يف�شي ذلك اإىل فهم اأدق لل�شياق واإىل �شمولية اأكرب يف حتديد الثغرات والعقبات واملخاطر 

والتحديات امليدانية.
 مدة وليته: متديد مدة وليته اأكرث من مرة – اإذا ثبتت فاعليته- لك�شب مزيد من اخلربات .

 عالقته بالبنية التنظيمية: ُيعد الفريق جزءًا ثابتًا من بنى املنظمة القائمة بالفعل، وذلك لأن املخاطر الأمنية 
م�شتمرة ما دام هناك مهمات اإن�شانية تعمل بها املنظمة.

 م�ساركة اأفراد لديهم املعرفة ال�سحيحة يف حتديد املخاطر الأمنية: اختيار اأفراد ميتلكون القدرة واخلربة يف 
حتديد املخاطر الأمنية وهذا يتطلب معرفة باملنظمة وعمالئها ومناخها القانوين وال�شيا�شي والثقايف. 

1- اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، الو�شول الآمن اإنقاذ الأرواح، مرجع �شابق، �ض68

وليته متدد اأكرث من مرة

له اخلربة ال�سحيحة

ممثٌل من جميع امل�ستويات الإدارية

جزء ثابت من بنى املنظمة

�سكل رقم )4( يبني �سفات فريق معني بالو�سول للمخاطر الأمنية للعاملني
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مهام فريق عمل المخاطر األمنية: 
1.  حتديد املخاطر الأمنية املتوقع حدوثها. 

2. درا�شة وحتليل املخاطر التي تواجه العاملني يف املنظمة الإن�شانية، وبالتايل ترتيبها ح�شب درجة خطورتها. 
3. تقدمي تقرير عن تقييم املخاطر الأمنية. 

4. تقدمي خطة اإدارة املخاطر الأمنية املرتبطة باخلطة ال�شرتاتيجية. 
5. قيا�ض كفاءة وفاعلية خطة اإدارة املخاطر الأمنية عن طريق التغذية الراجعة ومن خالل ن�شب الإجناز املتحققة 

وفق موؤ�شرات الأداء. 

دور مدير إدارة المخاطر األمنية:
اعتمادا على حجم املنظمة الإن�شانية قد ي�شطر املدير للعمل ل�شاعات طويلة اأو ب�شكل م�شتمر لياًل ونهارًا، ويجب 

اأن تت�شمن وظائف مدير اإدارة املخاطر الأمنية ما يلي: 
1. اإعداد �شيا�شة وهيكلة للمخاطر الأمنية . 

2. التعاون على امل�شتوى ال�شرتاتيجي والت�شغيلي فيما يخ�ض اإدارة املخاطر الأمنية.
3. بناء الوعي الثقايف للمخاطر الأمنية داخل املوؤ�ش�شة وي�شمل التعليم املالئم .

4. ت�شميم ومراجعة عمليات اإدارة املخاطر الأمنية.
5. التن�شيق بني اأن�شطة خمتلف الوظائف التي تقدم الن�شيحة فيما يخ�ض نواحي اإدارة املخاطر الأمنية.

6. اإعداد التقارير عن املخاطر وتقدميها ملجل�ض الإدارة واأ�شحاب امل�شلحة .

الإن�ساين  الواجب  بني  التوازن  حتقيق  يف  الإن�سانية  املنظمة  قيادات  اأمام  الدائم  التحدي  يكمن 
اأمن املوظفني واملتطوعني، وميكن حتقيق  لال�ستجابة لالحتياجات وواجب الرعاية من اأجل تعزيز 

ذلك جزئًيا من خالل تعزيز املمار�سات اخلا�سة باإدارة املخاطر الأمنية يف امليدان.
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تقييم املخاطر الأمنية03

حتديد املخاطر الأمنية02

الخطوة الثانية: 

الخطوة الثالثة: 

اإن املخاطر الأمنية ل ميكن اإدارتها اإل اإذا مت حتديدها ب�شكل جيد، وحتديد املخاطر الأمنية ن�شاط م�شتمر اإذ اإن 
وظيفة حتديد املخاطر الأمنية لتنتهي مبجرد اإعداد خطة اإدارة املخاطر الأمنية، فقد تظهر احلاجة اإليها يف اأي 

مرحلة من مراحل تنفيذ املهمة الإن�شانية.

ي�ستعر�ص هذا الق�سم كيفية تقييم املخاطر وحتديدها كّماً. ويتم تقييم املخاطر الأمنية واحتمال وقوعها، 
وتاأثريها بناء على الدرجة التي يحققها كل من العوامل التالية: 

1. مراجعة املخاطر الأمنية وحتديد احتمال حدوثها )كبري، متو�شط، �شعيف، نادر(
2. مراجعة املخاطر الأمنية وحتديد درجة اأثرها )كبري، متو�شط، �شعيف، نادر(

3. حتديد درجة املخاطر املقبولة والتي بالإمكان جتنبها اأو التعامل معها.
4.  مناق�شة ما اإذا كانت املخاطر تتجاوز قدرة املنظمة على التعامل معها وذلك لتخاذ القرار املنا�شب اأو اإ�شنادها 

اإىل منظمة اإن�شانية اأخرى قادرة على ذلك.
5. ا�شتخدام جدول حتليل املخاطر الأمنية لتحديد درجة املخاطر الأمنية.

تختلف نقاط ال�سعف و اإمكانية تعر�ص العامل اأو املجموعة لعتداء ما اعتمادا على عدة عوامل، كما �سرنى، 
ومثاٌل على ذلك:

بالفرتا�ض اأن حكومة دولة)�ض( ُت�شّكل تهديدا بالن�شبة لأي ن�شاط اإن�شاين خمتلف معها يف الديانة، هذا يعني اأن 
كل عامل اإن�شاين جاء من خارج البلد املراد اإغاثتها ؛ قد يتعر�ض للخطر اأكرث من غريه ب�شبب اختالف ديانته عن 

وميكن لكل �سخ�ض يعمل يف �ملجال �لإن�ساين �أن يتعر�ض للخطر، مهما كانت ظروف عمله، لكن 
تختلف نقاط �سعف �لعاملني �لإن�سانيني حتى و �إن ُوِجدو� يف نف�ض �ملكان. 
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ا، لذلك قد يكون من املفيد التعرف على اأ�شباب هذا الأمر لفهم  ديانة الدولة املغاثة، وقد يبدو هذا الأمر بدهيَّ
امل�شاكل الأمنية بالن�شبة للعاملني الإن�شانيني وطرق ال�شتجابة لها.

ترتفع ن�شبة اخلطر الذي يواجهه العاملون بارتفاع التهديد و نقاط �شعفهم وقدراتهم على مواجهة التهديد. وُترِبز 
املعادلة التالية هذا الأمر:

التهديد   X   الضعف
القدرات

= الخطر

طرائق تقلي�ص نقاط ال�سعفحتليل الأو�ساع وتقييم التهديد

حت�سني القدرات والرفع منها

�سكل رقم )5( يبني معادلة اخلطر )1(

2009م،  ط3،  انرتنا�شنول،  بروتك�شن  النا�شر:  الن�شان،  حقوق  عن  املدافعني  حلماية  اجلديد  الدليل  كاراج،  ماري  و  ايغورن  انريكي   -1
بلجيكيا، �ض 30

التهديدات 
 اإمكانية قيام �شخ�ض باإحلاق �شرر بال�شالمة اجل�شدية و النف�شية ل�شخ�ض اآخر، عن طريق عمل متعمد وعنيف 

يف اأغلب الأحيان. ويعتمد حتليل التهديد على حتليل اإمكانية تنفيذ التهديد. 
 يواجه العاملون الإن�شانيون عدة خماطر يف اإطار النزاعات امل�شلحة، حيث يتعر�شون لالحتجاز اأو العتقال اأو 

اخلطف ..اإلخ.
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نقاط الضعف
 احتمال التعر�ض اإىل �شرر اأو معاناة اأو موت عند وجود اعتداء. وقد يختلف الأمر من عامل اإىل اآخر و من فرتة 

اإىل اأخرى. و لكن لكل فرد نقاط �شعف معينة تتغري باختالف الظروف، و من النماذج على ذلك:
 ارتباط نقاط ال�شعف ن�شبيًا باملوقع اجلغرايف: تكون نقاط �شعف العامل الإن�شاين وهو يف امليدان اأكرب منها اإذا 

ما ُوجد يف مكتب حمدد، حيث من املمكن اأن ي�شهد بع�ض النا�ض العتداء الذي قد ي�شتهدفه.
 تكُمن نقاط ال�شعف اأي�شًا يف غياب اإمكانية النفاذ اإىل خدمة الهاتف اأو اإىل خدمة النقل ب�شكل اآمن، اأو غياب قفل 
مالئم عند باب البيت، وترتبط نقاط ال�شعف كذلك بغياب التوا�شل و احللول امل�شرتكة بني العاملني الإن�شانيني.

الإن�شاين اخلوف بعد و�شول  العامل  ينتاب  و باخلوف، فقد  بالعمل اجلماعي  ال�شعف  اأن ترتبط نقاط   ميكن 
التهديد بحقه، مما يوؤثر �شلبا على عمله، وعوامل اأخرى كتواجد �شخ�ض يتحدث اإليه اأو وجود فريق متما�شك، وقد 

يتخذ قرارات اأو يرتكب اأخطاء تعر�شه اإىل م�شاكل اأمنية اإ�شافية.

القدرات
 ت�شري"القدرات" اإىل القوى و املوارد التي ميكن للعامل الإن�شاين النفاذ اإليها من اأجل �شمان حد اأدنى من الأمن، 
وميكن للقدرات اأن تكون على �شكل تدريب على بع�ض النقاط ذات ال�شلة بالأمن و املوا�شيع القانونية، اأو ا�شتغال 
فريق متجان�ض، اأو النفاذ اإىل خدمة الهاتف وو�شائل نقل اآمنة، اأو اإىل �شبكات خا�شة بالعاملني الإن�شانيني اأو تبني 

ا�شرتاتيجية فعالة من اأجل مواجهة اخلوف، اإلخ.

يف اأغلب احلاالت، تكون نقاط ال�ضعف و القدرات وجهني لعملة واحدة. 
ومثاُل على ذلك: 

ميكن ل�ضعف وقلة اإدراك العمل و�ضياقه اأن ي�ضكل نقطة �ضعف، يف حني ميثل الإملام به قدرة، 
والأمر نف�ضه ينطبق على اإمكانية احل�ضول على و�ضائل نقل اآمنة من عدمها، وال�ضتغال مع �ضبكة 

َمنظمة للعاملني الإن�ضانيني.
باإيجاز: من اأجل اإبقاء اخلطر يف م�ضتويات مقبولة، و من اأجل �ضمان احلماية، ينبغي تقلي�ص 

التهديدات، تقلي�ص نقاط ال�ضعف، الرفع من قدرات احلماية
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الخطوة الرابعة: 

الخطوة الخامسة: 

ترتيب املخاطر ح�سب الأولويات04

ترتيب الأولويات ح�شب احتمال قبولها والتعامل معها، وح�شب ما متلكه املنظمة من قدرة، من موارد وطاقم عمل 
وجتهيزات لإدارة املخاطر الأمنية.

 حتديد طريقة ال�شتجابة للمخاطر الأمنية )جتنب، قبول، نقل، ردع، توفري احلماية(.
 حتديد اأن�شطة ال�شتجابة للمخاطر الأمنية.

 حتديث �شجل املخاطر الأمنية.

تخطيط ال�ستجابة للمخاطر الأمنية05

جدول رقم )1( يبني درجات املخاطر الأمنية التي قد تعرت�ض العاملني يف املنظمات الإن�سانية وطرق ال�ستجابة

طرق ال�ستجابةال�سرحدرجة اخلطر

كبري

�سرورة اأن يكون هناك اإجراءات مراقبة �سارمة لهذا اخلطر الأمني، وتقرير 
دوري عن �سري الإجراءات املتخذة، وتوثيق لكل الإجراءات الالزم اتباعها 

ملنع حدوث هذا اخلطر الأمني، واإجراء مراجعة دورية على �سري العاملني يف 
حتقيق اأهداف املنظمة، با�ستخدام الإجراءات الت�سحيحية والوقائية.

جتنب املخاطر الأمنية
 اأو نقل املخاطر الأمنية

متو�سط
لبد من وجود اإجراءات متابعة للخطر الأمني وعمل تقارير دورية عن 

�سري الإجراءات لتحقيق اأهداف املنظمة ومتابعته ب�سكل م�ستمر.

اإخطار املدير العام 
والت�ساور معه بالطريقة 

املنا�سبة لال�ستجابة

قليل
لبد من اأخذ احليطة واحلذر من الوقوع يف اخلطر وقد يكون هناك متطلبات 

يجب تنفيذها ملنع وقوعه ول حاجة ملراجعة مكثفة ل�سري الإجراءات.

ردع املخاطر الأمنية 
اأو توفري احلماية من 

املخاطر الأمنية

�سعيف
قد ل يكون اخلطر الأمني يف هذه احلالة بحاجة ملتابعة اأو اتخاذ اإجراءات 
حمددة بخ�سو�سه؛ كون تاأثريه �سعيفاً على العاملني وقد يكون بحاجة 

اإىل متابعة حمدودة جدا لعدم حدوثه مع اأخذ احليطة واحلذر
قبول املخاطر الأمنية
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الخطوة السادسة: 

الخطوة السابعة: 

 تو�شيل الإجراءات املطلوبة لفريق العمل يف امليدان.
 حتديد وتتبع املخاطر الأمنية وحتديث �شجالتها وذلك من خالل اأمرين:

- اذا حدثت املخاطر الأمنية: يتم توزيع مهام خطة املخاطر الأمنية، ثم يتم حتديث اخلطة وامليزانية واجلدول 
الزمني، ومراقبة اإجناز الأن�شطة، ويتم حتديث �شجل املخاطر الأمنية وكتابة تقرير املخاطر الأمنية.

- اأما اإذا مل حتدث املخاطر الأمنية فتتم مراقبة اإجناز الأن�شطة وفعاليتها يف تقليل حدوث املخاطر الأمنية.

 قيا�ض كفاءة وفاعلية خطة اإدارة املخاطر الأمنية من حيث ن�شبة الإجناز املتحققة وفق موؤ�شرات الأداء، واخلروج 
بتو�شيات بالتعديالت الالزمة وفقًا للتغذية الراجعة.

 اإجراء تقييم لال�شرتاتيجية املتبعة والتدابري الأمنية املتخذة فيما اإذا كانت منا�شبة اأو بحاجة لتغيري اأو تعديل.
  تطوير ا�شرتاتيجية اأمنية تنفيذية خا�شة.

  و�شع اإجراءات للتعامل مع احلوادث اخلطرية.

ال�ستجابة للمخاطر الأمنية06

تقييم اخلطة الأمنية07

 1.5 الجهات الفاعلة في تأمين التدابير األمنية:
تتوزع امل�سوؤولية يف تاأمني التدابري الأمنية الوطنية بني جهتني اأ�سا�سيتني هما: 

1. ال�سلطات احلكومية املحلية: وتتمثل واجباتها بحماية جميع الأ�شخا�ض املتواجدين على اأرا�شيها، وهي بحاجة 
اإىل مزيد من الإجراءات الأمنية الإ�شافية خا�شة يف ظل وجود عنا�شر خارج ال�شيطرة الأمنية والتي من املمكن 

اأن تهدد �شالمة واأمن املنظمات العاملة على اأرا�شي الدولة، ومنها:
 ال�شرطة.
 اجلي�ض.

 قادة الع�شائر.
 ال�شلطات التقليدية التي تتعلق بحماية النا�ض اأثناء حالت النزاع.
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كافة  ت�شخري  خالل  من  وذلك  الوطنية  لل�شلطات  وامل�شاعد  الرديف  مبثابة  وهي  دولية:  و�سركات  منظمات   .2
كوادرها وعلى كافة امل�شتويات التنظيمية من مديرين وموظفني دون ا�شتثناء، ومنها:

 بعثات حفظ ال�شالم.
 �شركات اأمنية.

ال�سلطات التقليدية التي تتعلق بحماية النا�ص اأثناء حالت النزاع

قادة الع�سائر

اجلي�ص

ال�سرطة
السلطات الحكومية المحلية

�سركات اأمنية

بعثات حفظ ال�سالم
منظمات وشركات دولية

�سكل رقم ) 7( يبني اجلهات الفاعلة يف تاأمني التدابري الأمنية

اأما على امل�ستوى الدويل فاإن هناك ترتيبات قد تلجاأ اإليها الدول اأو بع�ص املنظمات الدولية، وهذه اجلهات 
تتمثل يف: 

 اأ. توظيف م�ست�ساري اأمن عام: تلجاأ العديد من املنظمات الدولية اإىل توفري الدعم يف املكاتب امليدانية، بحيث 
يقدم هذا امل�شت�شار الأمني العام الدعم اللوج�شتي الأمني يف اجلوانب التي حتتاجها املنظمات العاملة يف مواقع ل 

متتلك فيها معلومات كافية عن الو�شع الأمني .
 ب. توظيف م�ست�ساري اأمن اإقليميني: لالإ�شراف على تنفيذ العمليات يف املناطق ذات اخلطورة العالية.

 ج. الدمج والتكامل يف نظام الإدارة: بحيث ُتعّد اإدارة الأمن جزءًا مدجمًا ومتكاماًل يف نظام الإدارة للمنظمات 
ولي�ض لديهم م�شت�شارون خا�شون. 

ميكن اأن تكون احلكومة التي تقوم املنظمة الإن�صانية بدور م�صاعد لها يف املجال الإن�صاين عن�صرًا 
م�صارًكا فعلًيا يف النزاع امل�صلح، ومن ثّم تطرح حتدًيا اأمام قدرة املنظمة الإن�صانية على احلفاظ 

ر، وتقدمي خدماتها دون حتيز وعلى نحو م�صتقل. على حيادها احلقيقي واملت�صوَّ

اجلهات  جميع  ومفاو�ضة  التوا�ضل  يف  الإن�ضانية  املنظمة  وقابلية  قدرة  �ضعف 
و�ضول  اإمكانية  و  اأمن  حتقيق  من  متكنها  �ضعف  وبالتايل  ال�ضلة،  ذات  الفاعلة 

اأف�ضل للعمليات الإن�ضانية.
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1.6 العوامل التي تسهم في
عدم أمن العمليات اإلنسانية

1. �شعف يف تطبيق بع�ض مبادئ العمل الإن�شاين كال�شتقاللية، والنزاهة، واحلياد، والنحياز امللحوظ نحو اأحد 
اأطراف النزاع امل�شلح.

2. �شوء تن�شيق جهود ال�شتجابة بني املنظمات الإن�شانية الفاعلة.
3. نق�ض الوعي والتدريب الأمني لبع�ض العاملني الإن�شانيني، وعدم تطبيقهم قواعد واإجراءات الأمن وال�شالمة 

املتعارف عليها يف بيئة النزاعات امل�شلحة مما يعر�ض حياتهم للخطر.
4. نق�ض املواد الأمنية والتجهيزات كالت�شالت.

5. نق�ض اخلربة يف حتليل الق�شايا الأمنية.
6. قيام بع�ض املنظمات الإن�شانية مبخاطرات غري �شرورية توؤثر على جمتمع امل�شاعدات ككل.

ا متحكمني يف زمام  �أي�ضً �أو �جلماعات �ملت�ضببة يف هذه �الحتياجات  قد ي�ضبح �الأ�ضخا�ص �ملت�ضببون 
عملية  على  �ملفرو�ضة  �لقيود  من  �لعديد  وعلى  �مليد�نية،  �لعمليات  �ضياق  على  وي�ضيطرون  �الأمور 

�لو�ضول �إىل �ملحتاجني، و�ملخاطر �لتي تو�جهها �ملنظمات �الإن�ضانية.
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بناء خطة إدارة المخاطر األمنية في التدخل اإلنساني 
أثناء النزاع المسلح

 ن�شتعر�ض يف اجلزء الثاين من الدليل م�شاألة بناء خطة اإدارة املخاطر الأمنية يف التدخل الإن�شاين اأثناء النزاعات 
امل�شلحة، ويتناول اإعداد خطة اإدارة املخاطر الأمنية من ناحية حتديد الغر�ض منها واأهدافها ومنهجيتها.

ومن ثم يتم حتديد املخاطر الأمنية املتوقع حدوثها، وُيربز اأي�شًا هذا اجلزء الآليات الأمنية امل�شرتكة بني املنظمات 
الإن�شانية، واأخريا يتم حتديد عنا�شر املخطط الأمني اجليد .

الجزء الثاني

بناء خطة إدارة المخاطر األمنية في 
التدخل اإلنساني أثناء النزاع المسلح
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2.1 األساس القانوني والسياسات
قبل اأن ت�شع املنظمات الإن�شانية خطة اإدارة املخاطر الأمنية يجب اأن متتلك اأ�شانيد قانونية وتنظيمية �شديدة، 
وت�شع �شيا�شات توفر اأ�شا�شًا ت�شتند اإليه للقيام مبهمتها واأدوارها الإن�شانية، متا�شيًا مع القانون الدويل الإن�شاين 

والت�شريعات الوطنية )املحلية(، وفيما يلي بع�ض الإجراءات والتدابري الإدارية:
1. الإملام بالأحكام ذات ال�شلة يف القانون الدويل الإن�شاين)1( والت�شريعات الوطنية )املحلية(  لتحديد الطريقة 

املثلى لأداء مهمة املنظمة الإن�شانية.
2. الإملام بالأ�ش�ض القانونية التي تعمل بها املنظمات الإن�شانية واملهام املوكلة اإليها، واحرتام تلك الأ�ش�ض واملهام، 

وو�شع اإطار متني للتن�شيق بني املنظمات الإن�شانية.
3. معرفة ال�شيا�شات املهمة املتعلقة بعمل املنظمة الإن�شانية، واإدراجها يف �شيا�شاتها وا�شرتاتيجياتها وبراجمها 

وعملياتها، ويف الأنظمة والأدوات، وبرامج التدريب، واملمار�شات اخلا�شة باإدارة املخاطر الأمنية.
4. �شمان وجود ت�شريع وطني)حملي( ينّظم ا�شتخدام ال�شعار والعالمة املميزة للمنظمات الإن�شانية وم�شماها، 

والإملام بهذا الت�شريع واحرتامه واإنفاذه.

2.2 إعداد خطة إدارة المخاطر األمنية
لميكن اعتبار اإدارة املخاطر الأمنية غاية بحد ذاتها، واإمنا هي و�شيلة لغاية عملية، وبالتايل فاإن املبداأ الأول يكمن 
يف قدرة املنظمة الإن�شانية على تاأمني امل�شاعدات الإن�شانية يف البيئات غري الآمنة بطريقة حمايدة، وتعد يف نف�ض 
الوقت و�شيلة �شرورية حلماية العاملني واحلفاظ على اأ�شول املنظمة ل�شمان تنفيذ برناجمها الإن�شاين يف البيئات 

اخلطرة، كما يتطلب معرفة اجتاهني رئي�شني هما: 
 طبيعة ومهمة املنظمات الإن�شانية: من حيث اختيار الربامج واتباع ا�شرتاتيجية اأمنية منا�شبة . 

 طبيعة املكان الذي �شتنفذ فيه هذه العمليات الإن�شانية من حيث تفهم املخاطر اأو التهديدات التي قد يتعر�ض لها 
العاملون يف املنظمة الإن�شانية ب�شكل جيد. 

1-  راجع ملحق رقم )6(مبادئ القانون الدويل الإن�شاين اخلا�شة

قد يكون لعدم التم�سك مببادئ العمل الإن�ساين اأثر مبا�سر على اأمن العاملني يف املنظمات الإن�سانية 
وو�سولهم اإىل املحتاجني، وقد يوؤدي اإىل عواقب غري مرغوب فيها توؤثر على حركتهم باأكملها.
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التزامهم  يعزز  امليدانيني  للموظفني  واملتخ�ش�ض  اجليد  والتدريب  الأمنية  املخاطر  لإدارة  خطة  �شياغة  اإن 
بالإجراءات الأمنية الواجب اتباعها، ويعزز ذلك التن�شيق اجليد من خالل اإن�شاء روابط حملية ودولية ل�شمان 

اخلربة لتحقيق دعم واإدارة فاعلة لتجنب وقوع احلوادث الأمنية . 
اإن الوعي الثقايف بطبيعة املنطقة التي تعمل فيها الكوادر الإن�شانية العاملة يف املجال الأمني من الناحية الجتماعية، 
والدينية، واحرتامها، يلعب دورًا مهمًا يف كيفية ممار�شة �شلوكات منا�شبة وغري م�شتفزة مل�شاعر الآخرين، الأمر 
الذي قد يعر�شهم لالأذى من قبل بع�ض املت�شددين يف بع�ض مناطق النزاعات، كما اأن الإ�شرتاتيجية الأمنية ذات 
ال�شياغة املحكمة والإعداد اجليد بالن�شبة لو�شع كل منظمة من حيث التدريب املتخ�ش�ض واملبادئ التوجيهية 

ت�شمح باإدارة هذه املخاطر بطريقة اأكرث فاعلية. 

2.2.1 أهمية توافر خطة إدارة المخاطر األمنية
لبد لأي خطة من اخلطط اأن ت�شاغ لتحقق الغر�ض الذي �شيغت من اأجله، لذا فاإن خطة اإدارة املخاطر الأمنية 
تقدم  الأمنية  املخاطر  اإدارة  خطة  اأن  كما  الإن�شاين،  املجال  يف  للعاملني  الأمنية  املخاطر  واإدارة  منهج  تو�شح 
م�شطلحات موحدة، واأدوارا وم�شوؤوليات وا�شحة، وو�شفًا مف�شال لعملية اإدارة املخاطر الأمنية، ومناذج موحدة 
ة م�شبقًا وم�شتخدمة يف عملية اإجناز مهام العاملني يف املجال الإن�شاين، بالإ�شافة اإىل اأن اخلطة متثل دليال  ُمعدَّ

اإر�شاديا للعاملني الإن�شانيني واأ�شحاب امل�شالح. 

جميع  يف  الإن�سانية  املنظمات  لكل  بالن�سبة  الإن�ساين  العمل  مبادئ  اأهمية  رغم 
التفكري  مل�سارات  وتنفيذيًا  عمليًا  دلياًل  باعتبارها  عنها  غنى  فال  الأوقات، 

والتوا�سل ولتخاذ القرارات والإجراءات.

�ملبالغة يف �لإجر�ء�ت �لأمنية قد ت�ؤدي �إىل:
�مل�ساعد�ت  حجم  على  وت�ؤثر  و�ل�سالمة،  �لأمن  لإجر�ء�ت  �لباهظة  �لكلفة 

�لنهائية �ملقدمة للم�ستفيدين
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2.1.2 أهداف خطة إدارة المخاطر األمنية 
اأ�شا�شيا من الإدارة ال�شرتاتيجية يف املنظمة، وهي تت�شمن الإجراءات  اإدارة املخاطر الأمنية جزءا  متثل خطة 
التي تتبعها املنظمة الإن�شانية ب�شكل منظم ملواجهة الأخطار الأمنية امل�شاحبة للعاملني لديها، وتهدف هذه اخلطة 

اإىل حتقيق: 
1. زيادة احتمالية فر�ض النجاح وتخفي�ض احتمالية الف�شل وخف�ض حالة عدم التاأكد من  حتقيق الأهداف. 

2. التنبوؤ باملخاطر الأمنية. 
3. الكفاءة والفاعلية لأن�شطة اإدارة املخاطر الأمنية. 

4. ت�شهيل احل�شول على املعلومات الدقيقة املتعلقة بن�شب حتقق موؤ�شرات اأداء اخلطط ال�شرتاتيجية اأو التنفيذية الأمنية. 
5. امل�شاعدة يف تقدير الحتياجات الطارئة)كمًا ونوعا(، للحيلولة دون اإعاقة الو�شول اإىل حتقيق الأهداف املرجوة. 

6.  تعظيم ال�شتخدام الأمثل للموارد املختلفة. 
7. تقليل حجم اخل�شائر املتعلقة بالعاملني يف املجال الإن�شاين مبختلف اأ�شكالها الأمر الذي يوؤثر على �شري تنفيذ 

اخلطط ال�شرتاتيجية اأو التنفيذية بفاعلية. 

2.2.3 منهجية بناء خطة إدارة المخاطر األمنية
ميكن اتباع املنهجية التالية يف بناء خطة اإدارة املخاطر الأمنية )1(: 

1. ت�شكيل فريق: وقد مر ذكر التفا�شيل.
2. حتديد املتطلبات املالية والب�شرية لتنفيذ خطة اإدارة املخاطر الأمنية.

اإدارة املخاطر الأمنية من الأمور ال�شرورية لإجناح  اإعداد خطة  اإن الأخذ بعني العتبار للمتطلبات املالية عند 
التنفيذ، حيث اإن خطة اإدارة املخاطر الأمنية تتاألف من جمموعة من الإجراءات التي تتبعها املنظمة الإن�شانية 
وهذه  خارجية،  موؤثرات  عن  ناجمة  وتكون  لديها  للعاملني  امل�شاحبة  الأمنية  الأخطار  ملواجهة  منظم  ب�شكل 
الإجراءات حتتاج اإىل موارد مالية وموارد ب�شرية ت�شاف اإىل تلك املوارد املخ�ش�شة لتنفيذ خطة اإدارة املخاطر 

الأمنية، الأمر الذي ي�شتدعي بكل احلالت مراعاة ذلك عند اإعداد املوازنة لإدارة خطة املخاطر الأمنية. 

1- وزارة تطوير القطاع العام، الدليل الإر�شادي لإدارة املخاطر يف القطاع العام، متوز 2005 م، عمان اململكة الأردنية الها�شمية

من العقبات التي ت�اجهها املنظمات الإن�سانية وت�ؤثر على اأمن العاملني لديها:
القي�د ال�سيا�سية لبع�ض الدول التي ُت�سر على ت�فري مرافقني م�سّلحني اأو تت�ّقع من 

املنظمات الإن�سانية الفاعلة اأن تك�ن جزًءا من ال�سرتاتيجيات ال�سيا�سية والع�سكرية.
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2.2.4 المصطلحات واالختصارات في خطة إدارة المخاطر األمنية
يتم  الق�شم  هذا  ويف  اخلطة.  هذه  يف  ا�شتخدامها  ميكن  التي  وامل�شطلحات  املفاهيم  جمموعة  و�شع  من  لبد 
اإدارة املخاطر الأمنية مثل: درجات الحتمال )املرتفعة،  و�شع امل�شطلحات والخت�شارات امل�شتخدمة يف خطة 
املتو�شطة، املنخف�شة(، والإطار الزمني )ق�شري الأجل، متو�شط الأجل، والبعيد الأجل(، وترتيب اأولوية املخاطر 

)ق�شري الأجل، املتو�شط الأجل، البعيد الأجل(.

2.2.5 تحديد المخاطر األمنية المتوقع حدوثها
ي�شتعر�ض هذا الق�شم املبادرات املوكلة اإىل اأع�شاء فريق العمل، والتي �شيقوم بها فريق العمل لتحديد املخاطر 
الأمنية، بحيث يتم حتديد وذكر جميع املخاطر الأمنية املتوقع حدوثها، وتعطي اأرقامًا ت�شل�شلية تابعة لأرقام خطة 
اإدارة املخاطر الأمنية. ويراعى ذكر و�شف ولو ب�شيط للخطر الأمني. كما ينظر اإىل املخاطر الأمنية التي ل يتم 

التعرف عليها اأو التي مل يتم اكت�شافها ول ميكن درا�شتها اأو التحكم فيها اأو منعها.

2.2.6 إطار خطة إدارة المخاطر األمنية
 حتديد الروؤية والر�شالة والغايات للخطة الأمنية

  و�شع حدود اخلطر الأمني املقبول
 و�شع الإطار الزمني للتنفيذ.

قبل وقوع املخاطر الأمنية
1. ت�شكيل فريق العمل

2. حتديد املخاطر الأمنية
3. تقييم املخاطر الأمنية

4. ترتيب املخاطر الأمنية ح�شب اأولويتها
5. تخطيط ال�شتجابة للمخاطر الأمنية

اأثناء وقوع املخاطر الأمنية
1. ال�شتجابة للمخاطر الأمنية

2. تتبع املخاطر الأمنية

بعد وقوع املخاطر الأمنية
1. اإعداد تقرير املخاطر الأمنية

2. تقييم اخلطة الأمنية

�سكل رقم ) 8( يبني ترتيب الإجراءات التي تتخذ خلطة اإدارة املخاطر الأمنية
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2.3 اآلليات األمنية المشتركة الثمانية بين المنظمات اإلنسانية 
هذه  عمل  يف  للعاملني  الأمن  لتحقيق  املركزية  الأمور  من  الإن�شانية  املنظمات  بني  والتن�شيق  التعاون  عملية  تعّد 
املنظمات الإن�شانية، ويتم ذلك عرب �شل�شلة من الآليات التي تتم ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر، تتمثل هذه الآليات يف: 
الإن�شانية  املنظمات  اإعالم  فاإن  حادث  لأي  الإن�شانية  املنظمات  اإحدى  تعر�ض  حال  ففي  اجلماعي:  التنبيه   .1
الأخرى بهذا احلادث يعد م�شوؤولية جماعية خ�شية اأن تتعر�ض ملثيله هذه املنظمات، هذا التعاون والتن�شيق بطبيعة 
احلال يوؤدي اإىل اإعطاء �شورة متكاملة عن الأخطار والتهديدات التي من املمكن اأن يتعر�ض لها الأفراد العاملون 
يعطي  اأنه  كما  لتجنبها،  الالزمة  الحتياطات  اتخاذ  اإىل  يوؤدي  املبكر  التنبيه  فاإن  وبالتايل  الإن�شاين،  املجال  يف 
الإمكانية لتقييم املخاطر ب�شورة اأف�شل عرب توثيق وت�شجيل احلوادث.و تنظيم اجلهود يف النداءات املوحدة وذلك 

ل�شمان موارد اإ�شافية.
الر�شد  بعمليات  القيام  منظمة  كل  على  يجب  العمل:  لبيئة  والتحليل  الر�سد  اإ�سرتاتيجية  عرب  التعاون   .2
وتن�شيق  وموثقة  مفيدة  تبادلية  معلومات وخربات  توفر  اإىل  الن�شاطات  توؤدي هذه  بحيث  العمل،  لبيئة  والتحليل 

القرارات، وحتديد احلد الأدنى من املعايري الأمنية.
3. تقا�سم النفقات واخلدمات: تعد عمليات البحث والر�شد والتدقيق للمعلومات مكلفة نوعا ما لذا فاإن تقا�شم 

هذه الكلفة بني املنظمات الإن�شانية يعد اأمرا مطلوبا.
اأو التوا�سل مع ال�سلطات املحلية والدولية: تعزز عمليات الت�شالت بني ال�شلطات املحلية وحتى  4. الت�سال 
هذه  كانت  حال  يف  الأن�شطة  هذه  وحتدث  ق�شايا  جمموعة  اأو  ق�شية  على  التفاو�ض  اإمكانية  اإىل  منها  الدولية 

املنظمات الإن�شانية مت�شامنة وموحدة.

املوارد   لتاأمني  املانحة زخما مانحا  العديد من اجلهات  5. بناء العالقات اجليدة: ت�شكل العالقات اجليدة بني 
املالية خ�شو�شا اإذا كانت الأحوال املالية تعاين من عدم املالءة املالية اأو كان املركز املايل للمنظمات الإن�شانية 

امل�شاركة �شعيفًا. 
املعلومات، وتخطيط  وتبادل وحتليل  امليداين،  الأمني  للتعاون  وا�شعة  6. عقد منتديات واجتماعات ذات قاعدة 

العمليات امل�شرتكة، وتبادل الوثائق، و لتقييم الحتياجات الأمنية امل�شرتكة.

وتوفري  املحتاجني  اإىل  الو�صول  ترتيب  بغية  املعنية  الأطراف  بجميع  الت�صال  يتعني 
املعلومات من اأجل اإدارة املخاطر الأمنية يف امليدان واتخاذ القرارات. ونظرًا لطابع هذه 
املهمة البالغ احل�صا�صية واخلطورة و�صرورة تن�صيق هذا العمل ب�صكل وثيق، ارتاأت عدة 

منظمات اإن�صانية اأنه من املفيد العمل بالتعاون الوثيق مع املوؤ�ص�صات الدولية.
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7. التعاون والتن�سيق يف ال�ست�سارات والتدريب الأمني، فعند حدوث �شعف تن�شيق جهود ال�شتجابة بني املنظمات 
الإن�شانية يف بيئات النزاعات امل�شلحة فاإن ذلك يوؤدي اإىل: 

 �شعف توفر معلومات تبادلية مفيدة وموثقة
  عدم تكامل �شورة الأخطار والتهديدات التي من املمكن اأن يتعر�ض لها الأفراد العاملون يف املجال الإن�شاين، 

  �شعف اتخاذ الحتياطات الالزمة لتجنب املخاطر الأمنية
 اإ�شافة اإىل زيادة يف التكاليف على اإنفاق التدابري الأمنية

8. ال�سعي اإىل اإن�ساء قواعد اإن�سانية م�سرتكة يف امليدان حممية من قبل املنظمات الإن�شانية امل�شرتكة.

�سكل رقم )9( يبني الآليات الأمنية امل�سرتكة الثمانية بني املنظمات الإن�سانية

ونظرًا ل�صعوبة احلفاظ على العمل بحياد وعدم حتيز وا�صتقالل فعلًيا ويف نظرة اجلميع، قد ي�صبح من 
ال�صعب اإقامة عالقات اأو �صراكات اأو اأداء بع�ض الأدوار اأو امل�صاركة يف بع�ض اآليات التن�صيق. ورمبا يتعني 

البتعاد عن اجلهات الفاعلة الأخرى يف الوقت الذي يجري فيه التن�صيق

التنبيه اجلماعي

الت�سال اأو التوا�سل مع ال�سلطات املحلية والدولية

التعاون عرب اإ�سرتاتيجية الر�سد والتحليل لبيئة العمل

بناء العالقات اجليدة

التعاون والتن�سيق يف ال�ست�سارات والتدريب الأمني

تقا�سم النفقات واخلدمات

عقد املنتديات والجتماعات 

ال�سعي اإىل اإن�ساء قواعد اإن�سانية م�سرتكة 
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2.4 العناصر الثمانية للمخطط األمني الجيد 
يحتاج املخطط الأمني اجليد عموما اإىل اأن تتوافر فيه عدد من العنا�سر منها: 

1. التعرف على التاريخ الذي مرت به الدولة من حيث ال�سراعات والنزاعات: فاإذا كان للدولة تاريخ طويل فهذا 
ي�شري اإىل �شعوبة التعامل بالأ�شاليب الب�شيطة نتيجة ر�شوخ ثقافة النزاع وال�شراع. اأما يف حالة كون تاريخ  الدولة 
ذا بعد قريب بال�شراعات والنزاعات فهذا يعني اإمكانية التعامل بطرق اأ�شهل كون الثقافة املتعلقة بهذه املجالت 

ميكن اإحداث تعديل اإيجابي فيها. 
2. الأهداف املحددة للمهمة الإن�سانية املراد اإجنازها يف الدولة: ويق�شد به اإمكانية التعامل مع الأهداف ب�شكل 
دقيق يعك�ض موؤ�شرات الأداء التي حتكم هذه الأهداف واإمكانية توفري م�شتلزمات ومتطلبات تنفيذ هذه الأهداف 

والو�شول اليها. 
املخاطر  هذه  على  احلكم  اإمكانية  اأجل  من  �شروريا  هذا  ويعد  املحتملة:  الأمنية  للمخاطر  دقيق  تقييم   .3
وحتديد الأ�شاليب التي ميكن التعامل مع هذه املخاطر وذلك �شمن اأبعاد تقييم املخاطر )مرتفعة جدا، متو�شطة، 

و�شعيفة(. 
4. حتديد حدود املخاطر الأمنية املقبولة: وهنا لبد من الإ�شارة اإىل اأن هناك حدودا دنيا للمخاطر واأخرى عليا 

ميكن اأن تكون مقبولة ميكن اأن يتعامل مع الأفراد العاملون يف املجال الإن�شاين. 
اأن تو�شح ب�شكل دقيق الإجراءات التي يجب التعامل  5. تو�سيح الإجراءات الوقائية: على املنظمات الإن�شانية 

معها يف ظل الظروف واملخاطر الأمنية من اأجل احلفاظ على املتعاملني من الأفراد يف املجال الإن�شاين. 
6. خرائط تو�سيحية للمكان الذي �ستنفذ فيه العمليات الإن�سانية: وهذه تفيد املتعاملني مع املخاطر الأمنية يف 

حتديد الأماكن التي تقع فيها اخلطورة العالية وحماولة جتنبها قدر الإمكان.
7. تو�سيح اأدوار وم�سوؤوليات ال�ستجابة للحوادث: حتديد الأدوار التي يقوم بها العاملون يف املجال الإن�شاين، 

وكذلك امل�شوؤوليات التي تقع على عاتقهم حتى تكون عمليات التن�شيق باأعلى درجة من الفاعلية. 
8. اإجراءات لالإبالغ عن احلوادث وحتليلها: لبد اأن يكون هناك اإجراءات للتبليغ عن احلالت الطارئة والب�شيطة 
التي ميكن التعامل معها من قبل الأفراد املتعاملني مع احلالت الإن�شانية املتمثلة بامل�شاعدات وفك النزاعات كلما 

دعت احلاجة اإىل ذلك .  
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تنفيذ أنش���طة إدارة المخاطر األمني���ة أثناء التدخل 
اإلنساني في النزاع المسلح

ي�شتعر�ض هذا اجلزء تنفيذ اأن�شطة اإدارة املخاطر الأمنية اأثناء التدخل الإن�شاين يف النزاعات امل�شلحة، والإجراءات 
احلوادث  وقوع  بعد  ُتَتخذ  التي  الإجراءات  ثم  امل�شلح،  النزاع  �شاحات  التواجديف  اأثناء  و  الذهاب  قبل  تتخذ  التي 
الأمنية، كما يتناول اأحد احللول امل�شتخدمة عند تدهور الو�شع الأمني، وهو اإدارة الربامج الإن�شانية عن ُبعد، واأخريًا 

يتم حتديد اأهم خم�ض ممار�شات للحفاظ على اإمكانية الو�شول الآمن للعاملني ل�شاحات النزاع امل�شلح.  

الجزء الثالث

تنفيذ أنشطة إدارة المخاطر األمنية أثناء 
التدخل اإلنساني في النزاع المسلح
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3.1 إدارة المخاطر األمنية في مرحلة ما قبل الذهاب
 إلى ساحات النزاع المسلح:

3.1.1 تحديد/تقييم المخاطر األمنية على العاملين اإلنسانيين:
الإن�شانيني،  بالعاملني  اأ�شرار  اإحداث  اإىل  الأمني  اخلطر  يوؤدي  اأن  احتمال  مدى  لتحديد  منظم  علمي   اأ�شلوب 
وتقييم حجم الآثار املرتتبة عليها، وو�شع الحتياطات لتقليلها اإىل احلدود املقبولة )1(.  و ل بد من حتليل لنوع 

التهديدات لفهم ما ميكن اأن ي�شبب الأ�شرار للعاملني الإن�شانيني، ومن هذه التهديدات: 
 اجلرمية: وت�شم خطف ال�شيارات، الل�شو�شية، اخلطف، ال�شطو امل�شلح.........الخ.

املجمعات،  على  والهجوم  النتحاريون،  املفخخة،  وال�شاحنات  النا�شفة،  العبوات  ومنها  الإرهابية:  الهجمات   
واأخذ الرهائن..........الخ.

 الن�ساط الع�سكري: واملتمثل يف الق�شف، تبادل اإطالق النار، والألغام الأر�شية..........الخ.
اأو غري  واأي�شًا قد تكون مبا�شرة  اأفراد حمددين،  اأو �شد  اإن�شانية  التهديدات قد تكون موجهة نحو منظمة  هذه 
مبا�شرة. كما يندرج حتت حتليل التعر�ض للخطر حتديد العوامل التي تزيد من احتمال تعر�ض املنظمة للخطر: 
وتوفر  وتفرعاتها،  الطرق  وطبيعة  واملخارج،  املداخل  كتعدد  البناء  طبيعة  حيث  من  تواجدها  اأمكنة  كمعرفة 
الت�شالت، وقربهم وبعدهم من اأماكن ال�شراع. ولبد اأن توؤخذ العوامل الآتية يف احل�شبان عند القيام بعملية 

حتليل املخاطر الأمنية: 
1. حتديد مدى احتمالية احلدث .

2. معرفة تبعات احلدث .
3. مدى تكرار احلدث .

4. تقدير عدد الأ�شخا�ض الذين ميكن اأن يتعر�شوا لهذا احلدث.
5. حتديد مدة ا�شتمرار احلدث .

6. معرفة مدى اإمكانية توافر عالمات اإنذار مبكر.
7. حتديد النمط ال�شنوي .

8. تقييم اأثر املخاطر الأمنية.

http: //www.hrdiscussion.com 1- املنتدى العربي لإدارة املوارد الب�شرية، اإدارة وحتليل املخاطر، املوقع
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حتتاج املنظمات االإن�ضانية التخاذ تدابري خمتلفة لتحديد و�ضعها، اأو تدابري ل�ضمان قبولها الفعلي؛ 
بغية تعزيز الو�ضول االآمن اإىل ال�ضكان املت�ضررين، و�ضيكون الو�ضع املثايل هو اتخاذ التدابري التي 

ت�ضتغرق وقًتا طوياَل قبل وقوع احلدث بفرتة كافية.

ي�شمل حتليل وتقدير املخاطر قيا�ض ثالثة م�شتويات هي : تاأثريها، و احتمال وقوعها، و م�شتواها . وتو�شح املعادلة 
التالية العالقة بني هذه القيا�شات: 

مـستوى المخاطرة = التأثير x احتمال الوقوع

ويتم حتليل املخاطر الأمنية بتقدير احتمال وقوع اخلطر الأمني وتاأثريه عند وقوعه. وا�شتنادًا اإىل حتليل التاأثري 
واحتمال الوقوع، ينبغي اإجراء تقدير لكل واحد مـن املخاطر لتحديد مقدار اأو م�شتوى اخلطر. 

اأو  قليل،  من  التقييم،  يف  ل�شـتخدامها  حمددة  فئات  وم�شتواه  وقوعه  واحتمال  اخلطر  لتاأثري  يكون  اأن  وينبغي   
متو�شط، اأو �شديد. ول يوجد معيار يحدد عدد وم�شميات الفئات، واأيًا كانت الفئات امل�شتخدمة التي مت تطبيقها 
على كل املنظمة يجب اأن يكون تقيـيم املخاطر مت�شقًا وقاباًل للمقارنة، بحيث يتم جتميع البيانات وحتليلها ب�شورة 
هادفة، وعادة ما ت�شتخدم املنظمات التابعـة لالأمـم املتحدة ثالث اأو خم�ض فئات لتقييم احتمال وقوع املخـاطر 

وتاأثرياتهـا؛ وعليه فقد مت و�شـع م�شفوفات املخاطر ب�شكل )3×3 اأو 5×5 (. 
اأو خمتلفة. وحتدد املنظمات  اأرقامًا وم�شميات فئـات مماثلـة   وفيما يتعلق بتقدير املخاطر، ت�شتخدم املنظمات 
الفئات الأن�شب لظروفها، ومع ذلك ي�شتح�شن ا�شتخدام املزيد من الفئات يف الت�شنيف وحتديد الأولويات، والقيام 
اإىل  بال�شرورة  يوؤدي  الفئات  اأقل من  تف�شياًل وجدوى؛فوجود عدد  اأكرث  يكون  للنتائج  تقييم  باإجراء  النهاية  يف 

تركيز املخـاطر يف فئة واحدة، مما قد ي�شتوجب اإجراء املزيد من املراجعة وحتديد الأولويات. 
 تي�ّشر م�شفوفة املخاطر الأمنية الواردة اأدناه تو�شيح عملية حتليل املخاطر وتقديرها، وميكن ا�شتخدامها لعر�ض 

تاأثري املخاطر واحتمالت وقوعها وم�شتواها . 
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�سكل رقم )10( يبني م�سفوفة حتليل وتقدير املخاطر )1(

احلا�شمـة  املخـاطر  اأن  اإل  حمتملـة،  واملتو�شطة  القليلة  املخاطر  اعتبار  ميكن  اأعاله،  امل�شفوفة  اإىل  وبـالرجوع 
واجل�شيمة ل ميكن اعتبارها مقبولة، وتكون الأولوية ملعاجلة ودرء املخاطر احلا�شمة، وينبغي عند اتخاذ كل قرار 
درا�شة كيفية ال�شتجابة املنا�شبة لكل واحدة من املخاطر الأمنية، وعند حتديد ما اإذا كان اأحد املخاطر مقبوًل 
اإجراءات معاجلة  تكون  اأن  وينبغي  اإجـراءات معاجلتها.  مـن  املتوقعة  الفوائد  العتبار  يو�شع يف  اأو غري مقبوٍل، 
املخاطر حمددة الزمن و اأن يتم ت�شجيلها، ولكفالة معاجلة املخاطر، ينبغي حتديد اجلهات املعنية بالت�شدي لها 

وجعلـها مـ�شوؤولة عـن اتخـاذ الإجراءات ال�شرورية وفقًا خلطة املعاجلة.

1- وحدة التفتي�ض امل�شرتكة، ا�شتعرا�ض اإدارة املخاطر املوؤ�ش�شية يف منظومة الأمم املتحدة، مرجع �شابق، �ض46

يقرتن حتليل ال�ضياق بتحليل النزاع – و هذا يتطور تدريجيًا- مما يعني �ضرورة حتديد جميع اجلهات 
ومواقعها  وخالفاتها،  توترها  وراء  الكامنة  والأ�ضباب  وطموحاتها  الو�ضع  يف  املنخرطة  الفاعلة 

واأ�ضاليبها يف القتال.

تقدير املخاطر
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3.1.2 ترتيب أولويات المخاطر األمنية:
وا�شتنادًا اإىل نتيجة حتليل املخاطر الأمنية، ينبغي تقييم املخاطر الأمنية من اأجل التو�شل اإىل قـرار ب�شاأن فداحة 
م�شتوى كل واحد منها بالن�شبة للمنظمة الإن�شانية، وما اإذا كان من ال�شروري القبول بها اأو معاجلتها، وتوؤدي هذه 
النتيجة اإىل ترتيب املخاطر الأمنية على العاملني بح�شب الأولوية بالن�شبة للمنظمة، ومن املهم اأن حتدد املنظمات 
الإن�شانية فئات ومعايري لقيا�ض م�شتوى املخاطر الأمنية وتقدير فداحتها، مبا يف ذلـك احلدود الق�شوى لتحمل اأو 

قبول املخاطر، وذلك لتي�شري اتخاذ القرارات ب�شاأن معاجلتها. 

3.1.3 المعلومات الالزمة لتقييم المخاطر األمنية على العاملين اإلنسانيين:
و�شع خرباء اأمنيون هذا اجلدول للعاملني يف مناطق النزاعات امل�شلحة لغايات التوجيه والإر�شاد وح�شب، وجتدر 
اإجراء تعديالت يف هذا اجلدول ، ويتكون اجلدول من  املالحظة باأن كل عامل قد يواجه ظروفا فريدة تقت�شي 

اأربعة عنا�شر رئي�شة هي :
اأول: العنا�شر اجلغرافية واملادية والتقنية .

ثانيا: العنا�شر املرتبطة بالنزاع .
ثالثاً: عنا�شر مرتبطة باملنظمة الإن�شانية والعاملني فيها .

رابعاً: اإجراءات اإثبات الوجود .

�سكل رقم )11( يبني عنا�سر قابلية املنظمة الإن�سانية لتقييم املخاطر الأمنية على العاملني

اأول: العنا�سر اجلغرافية
واملادية والتقنية

 مقدار الظهور
 الإطار املادي

 املكاتب والأماكن املفتوحة للعموم
 املخابئ و طرق الهروب

املراد  للمواقع  الو�سول  اإمكانية   
العمل بها
 الإقامة

 ترتيبات التنقل واملوا�سالت
 التوا�سل

ثانيا: العنا�سر املرتبطة بالنزاع

 ارتباطات باأطراف النزاع
 اأن�سطة للعاملني مت�ّص بطرف يف 

النزاع
 الأهداف العدائية

 حتـــديـــد الـــفـــاعـــلـــني الــعــدائــيــني 
املحتملني

الن�سبية  الرتابط  درجة  حتديد   
بني الفاعليني العدائيني املحتملني
 اأمن اأ�سخا�ص الت�سال املحليني

ثالثاً: عنا�سر مرتبطة باملنظمة 
الإن�سانية والعاملني

 ال�سمعة
 دقـــــة املـــعـــلـــومـــات والـــتـــوثـــق مــن 

اأ�سحابها
 البحث والأن�سطة الأخرى

رابعاً: اإجراءات اإثبات الوجود

 الأفراد امل�سوؤولون عن اإثبات الوجود
 الإجراء الالزم يف حال مل تقم  باإثبات الوجود

 اأ�سخا�ص الت�سال داخل البلد وخارجها
 اأ�سخا�ص ات�سال اآخرين حلالت النزاعات امل�سلحة
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لتقييم  الالزمة  واملعلومات  الأمنية  للمخاطر  الإن�شانية  املنظمة  قابلية  عنا�شر  يبني   )2( رقم  يلي جدول  وفيما 
الو�شع الأمني قبل اأداء املهمة الإن�شانية :

عنا�سر القابلية
املعلومات الالزمة لتقييم املخاطر الأمنيةللمخاطر الأمنية

اأول: العنا�سر اجلغرافية واملادية والتقنية

1. مقدار الظهور

معرفة ما اإذا كنت اأنت اأو فريقك تخططون للعمل يف العلن اأو يف اخلفاء يف البلد املعني، و و�سف 
اإىل  وفريقك  اأنت  دخولك  كيفية  وحتديد  احلالتني،  بكلتا  املرتبطة  للمخاطر  الت�سدي  تدابري 
البلد وكيفية تعريفك عن اأنف�سكم يف املواقف املختلفة )على احلدود، وعند نقاط التفتي�ص، واأثناء 
التعامل مع ال�سلطات( ويف حال ُوجدت خماطر مرتبطة باخل�سائ�ص الفردية لأع�ساء الفريق 
و�ُسبل ذلك، وحتديِد  لها  الت�سدي  اإمكانية  نوع اجلن�ص(، يجب حتديد  اأو  العرق  اأو  )كاجلن�سية 

احلاجة - اإن وجدت- لتخاذ تدابري اإ�سافية للحد من املخاطر الأمنية.

2. الإطار املادي
خ�سائ�ص املبنى ) املكاتب، املنازل، اأماكن الإيواء، والأبواب والنوافذ واخلزانات، حواجز احلماية، 

الإ�ساءة الليلية(.

3. املكاتب والأماكن 
املفتوحة للعموم

يجب معرفة ما اإذا كان مكتبكم مفتوحاَ لعموم الزّوار اأم ل، و هل هناك مكان خم�س�ص للموظفني 
فقط؟ وهل ت�ستقبلون اأ�سخا�سا جتهلونهم يف مكانكم اخلا�ص؟

4. املخابئ و طرق 
الهروب

متاحة  وملن هي  )امل�سافة(،  اإليها  الو�سول  اأي مدى ميكن  اإىل  و  توافر خمابئ،  اإمكانية  معرفة 
)لأفراد معينني اأم جلميع الفريق(؟ وهل بالإمكان مغادرة املكان لفرتة اإذا دعت ال�سرورة اأم ل؟

5. اإمكانية الو�سول 
للموقع املراد
 العمل فيه

حتديدمدى �سعوبة و�سول الزّوار اخلارجيني )م�سوؤولني ر�سميني، منظمات غري حكومية.. الخ(  
ملوقع تنفيذ الن�ساط الإن�ساين.

يتم حتديد املخاطر الأمنية املرتبطة باملهام الإن�سانية يف موقع النزاع.

6. الإقامة

املتاحة  الأخرى  الإقامة  واأنواع  اخلا�سة،  والبيوت  والُنُزل،  الفنادق،  على  ف  التعَرّ من  لك  لبد   
يف كافة املواقع طوال مدة الرحلة؛لتحديد درجة الأمان اأو اخلطورة التي قد يتعر�ص لها مكان 
العاملون  فيه  ينزل  هل  اأمنية؟  حرا�سة  فيه  توجد  )هل  مثل:  الأ�سئلة  بع�ص  وطرح  الإقامة، 
مكان  يف  متوفرة  الت�سال  و�سائل  كانت  اإذا  ما  معرفة  و  اآمنة؟(  منطقة  يف  يقع  هل  الدوليون؟ 

الإقامة )خطوط الهاتف، و�سبكة الإنرتنت( .

7. ترتيبات التنقل 
واملوا�سالت

و�سف ترتيبات التنقل واملوا�سالت التي ميكن ا�ستخدامها يف الرحلة، وحتديد اأي نوع من و�سائل 
النقل التي ميكن ا�ستخدامها؛هل هي النقل العام اأم �سيارات الأجرة؟ و معرفة اإذا ما كان هناك 
اأي خماطر مرتبطة بتلك الو�سائل، وكيف يتم الت�سدي لها، واإذا كنت تخطط ل�ستئجار �سيارة، 

بنّي اأُ�س�ص اختيار ال�سائق. 
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ثانيا: العنا�سر املرتبطة بالنزاع

1. ارتباطات 
باأطراف النزاع

هل للعاملني الإن�سانيني �سلةقرابة باأطراف النزاع ؟ اأو من نف�ص املنطقة، اأو لهم نف�ص امل�سالح 
والتي ميكن اأن توّظف ب�سكل غري نزيه �سد العاملني الإن�سانيني؟

2. اأن�سطة للعاملني 
الإن�سانيني مت�ّص طرفاً 

من اأطراف النزاع
هل مي�ّص عمل العاملني الإن�سانيني مبا�سرة م�سالح اأحد الأطراف؟

3. الأهداف العدائية
يتم حتديد الأهداف العدائية عن طريق تقييم احتمالت التعر�ص ال�سخ�سي، اأو تعر�ص اأع�ساء 
الفريق اأو اأ�سخا�ص الت�سال املحليني الذين تتوا�سل معهم على الأر�ص اإىل ال�ستهداف باملراقبة 

اأو الهجوم.

4. حتديد الفاعلني 
العدائيني املحتملني

املتمردة،  واجلماعات  املنظمة،  اجلرمية  ومرتكبي  احلكومة،  ال�سلطات  الفاعلون  هوؤلء  ي�سمل 
والقوات غري النظامية.

5. حتديد درجة 
الرتابط الن�سبية بني 
الفاعلني العدائيني 

املحتملني

اأو  اأن يكون لها �سلة  العاملني الإن�سانيني ميكن  اأو هجمات �سابقة على  اأعمال عدائية  اأي   ذكر 
ترابط ن�سبي بني العدائيني املحتملني.

6. اأمن اأ�سخا�ص 
الت�سال املحليني

ومنهم:  معك  املتعاونون  اأو  العاملون  الأ�سخا�ص  يواجهها  قد  التي  املخاطر  حتديد  من  لبد 
املرتجمون، وال�سائقون، وامل�سادر، وال�سهود املحليون وغريهم، على اأن يتم تقييم موقف الفاعلني 

املحتمل �سلوعهم يف اأي عمل، مع ذكر اأي مراقبة اأو اأعمال اأو هجمات �سابقة �سمناَ يف التقييم.

عنا�سر القابلية
املعلومات الالزمة لتقييم املخاطر الأمنيةللمخاطر الأمنية

8. التوا�سل 

بالأقمار  تعمل  هواتف  اأم  حملية،  خلوية  هواتف  اأم  دولية،  خلوية  هواتف  ا�ستخدام  �سيتم  هل 
ال�سناعية، اأم هواتف اأر�سية، اأم اأجهزة الال�سلكي املحمولة، وذكر اأية م�ساكل مرتبطة با�ستخدام 
كل واحدة من و�سائل الت�سال هذه، حيث هناك بع�ص امل�سكالت التي تظهر نتيجة التعامل مع 
اأو انقطاع تغطية الهاتف اخللوي يف مناطق خمتلفة،  هذه الأنواع من الت�سالت منها: انعدام 
عن  ناجمة  قانونية  اأو  اأمنية  م�ساكل  واأي  ال�سناعية،  بالأقمار  العاملة  الهواتف  تغطية  ومدى 

ا�ستخدام هواتف من هذا القبيل، ومراقبة املكاملات الهاتفية. 
ويجب حتديد ما اإذا كان الفريق �سيتمكن من الت�سال بالإنرتنت بانتظام، وحتديد اأف�سل و�سيلة 

لة للمتابعة مع املقر. ات�سال ل�ستخدامها يف حال اقت�سى الو�سع على الأر�ص حمادثة مف�َسّ
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ثالثاً: عنا�سر مرتبطة باملنظمة الإن�سانية والعاملني

معرفة موقف الآخرين من �سمعة املنظمة واأع�سائها، حيث اإن املخاطر تزيد اأو تقل ح�سب �سمعتها. 1. ال�سمعة

2. موثوقية املعلومات
امل�سادر  هوية  ويذكر  املنطقة،  الأمنية يف  امل�ستجدات  اأحدث  على  يكون مطلعا  اأن  للفريق  بّد  ل 
املتوفرة قدمية  املعلومات  اأي حد قد تكون  الرئي�سة للمعلومات اخلا�سة بتحليل املخاطر، واإىل 

اأو حمدودة.

3. البحث والأن�سطة 
الأخرى

حمددين  اأ�سخا�ص  هوية  عن  الك�سف  عدم  ل�سمان  حمددة  تدابري  لتخاذ  احلاجة  حتديد 
لتجنب  بهم  الت�سال  يف  ُتتبع  �سوف  التي  الطريقة  وحتديد  الإن�سانية،  بامل�ساعدات  م�ستهدفني 

التعر�ص خلطر غري مرغوب به اأو غري متًوقع .

قد يتاأثر قبول املنظمة بتعدد هويات املوظفني واملتطوعني املت�صورة واملحددة ذاتًيا
وانتماءاته��م العرقي��ة اأو ال�صيا�صي��ة اأو االقت�صادي��ة اأو الطبقي��ة اأو الع�صائري��ة اأو 
الدينية، مما قد يهدد بتقوي�ض قبولهم واأمنهم اأو يزيد من هذا التهديد، وينبغي لذلك 

التعامل مع هذه امل�صاألة بعناية.
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رابعاً: اإجراءات اإثبات الوجود

1. الأفراد امل�سوؤولون 
عن اإثبات الوجود

اختيار  التفّكري يف  لبد من  فريق معني،  اأع�ساء  اأو  �سخ�ص  وجود  لإثبات  اأ�سخا�ص  تكليف  عند 
مناطق زمنية منا�سبة، وم�ستوى املخاطرة التي تنطوي عليها املهمة، وخطورة الو�سع على الأر�ص، 
وخربة فريقك يف القيام مبهام اإثبات الوجود، وتكليف اأع�ساء خمتلفني يف فريقك لال�سطالع 

باأجزاء خمتلفة من املهمة اإن اأمكن .

2. الإجراء الالزم يف 
حال مل تقم اأنت اأو 

فريقك باإثبات الوجود

- حتديد الوقت املنا�سب لإخطار امل�سرف فيما اإذا كان اأحد الزمالء هو امل�سوؤول عن تلقي الإ�سعار 
باإثبات الوجود .

- اإذا كان ينبغي على املنظمة الإن�سانية اأن تت�سل باأ�سخا�ص حلالت النزاعات امل�سلحة ومتى ينبغي 
لها ذلك؟

- هناك اإجراءات اأخرى ، مثل: اإعالم الأقارب مثاًل، اأو اإخطار و�سائل الإعالم الأخرى اأو الت�سال 
بال�سفارة.

3. اأ�سخا�ص الت�سال

 ترك معلومات الت�سال اخلا�سة بـــالفئات التالية: 
- املوظفني امل�سافرين لأداء املهمة.

- املوظفني امل�سوؤولني عن اإثبات الوجود.
- امل�سرفني وجهات الت�سال الحتياطيني يف املقر.

- امل�ساركني من غري املوظفني )امل�ست�سارين واملرتجمني وال�سائقني ( .

4. اأ�سخا�ص الت�سال 
داخل البلد وخارجها 

ويتم يف هذا ال�ساأن القيام مبا يلي: 
 )اأ( حتديد �سخ�ص ات�سال من داخل البلد )زميل موثوق على �سبيل املثال( يظل على علم دائم 

بخططك وحتركاتك ومواقعك.
 )ب( تقِدمي قائمة باأ�سخا�ص ات�سال اإ�سافيني من داخل البلد وخارجها مثاَل : اأ�سخا�ص ات�سال يف 
ال�سفارات املعنية، والأمم املتحدة اأو موظفو امل�ساعدة الإن�سانية، واملنظمات غري احلكومية املحلية، 

وامل�سوؤولون املحليون املتعاطفون، و�سلطات اإنفاذ القانون.
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3.1.4 تخطيط االستجابة للمخاطر األمنية:
بالن�شبة لكل خطر يف خطة ال�شتجابة للمخاطر الأمنية، ل بّد من حتديد اخليارات و الإجراءات لتقلي�ض احتمالية 

اأو عواقب الأثر على �شالمة العاملني الإن�شانيني، و حتديد ال�شتجابة بالعتماد على: 
 حتديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للتخفيف من اأثر املخاطر.

 حتديد الإجراءات التي يجب اتخاذها يف حالة وقوع اخلطر ) خطة اإدارة املخاطر الأمنية( .
 حتديد امل�شوؤوليات بالن�شبة ل�شتجابة متفق عليها .

 ر�شد » تاريخ ال�شتحقاق » حيث اإن ال�شتجابة للمخاطر ح�شا�شة للوقت. 
و�شمن هذه املعلومات تو�شع خطة ال�شتجابة للمخاطر الأمنية.

3.1.5 مصادر المعلومات المعتمدة: 
يجب العتماد على العديد من امل�شادر فلي�ض من ال�شروري اأن تكون جميع م�شادر املعلومات موثوقة، ومن م�شادر 

املعلومات التي ميكن العتماد عليها: 
1.  املنظمة نف�شها العاملة يف املكان. 

2. من�شات التن�شيق الأمني لالأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية مثل املكاتب القطرية لالأمم املتحدة، واإدارة 
�شوؤون قوات حفظ ال�شالم الدولية. 

3. املكاتب امليدانية ملنظمات حقوق الإن�شان )UNDSS(، حيث يتوفر الأمن وال�شالمة، و باإمكانها اأي�شًا ر�شد 
احلوادث التي قد يتعر�ض لها عمال الإغاثة.

4. مكاتب ال�شلطة اأو ال�شرطة املحلية، اأو قادة اجلي�ض، اأو موظفو ال�شفارات، اأو زعماء و�شيوخ القبائل، كما ميكن 
العتماد على و�شائل الإعالم املحلية اأو الدولية. 

5. الدرا�شات احلقلية والتفتي�ض الدوري واملراجعة، والأبحاث املن�شورة، واآراء اخلرباء، و�شجالت احلوادث. 

�سكل رقم ) 12( يبني م�سادر املعلومات يف اإدارة املخاطر الأمنية

املكاتب امليدانية ملنظمات حقوق الإن�ساناملكتب امليداين للمنظمة
و�سائل الإعالم املحلية اأو الدولية املنظمات غري احلكومية

مكاتب الدولة اأو ال�سرطة املحليةمن�سات التن�سيق الأمني لالأمم املتحدة
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3.1.6 التدريب األمني:
وجد الكثري من الباحثني يف جمال العمل الإن�شاين اأن هناك �شرورة للتدريب الأمني قبل الذهاب ملواقع النزاع، 
واأن معظم املنظمات الإن�شانية تخ�شع موظفيها لدورات تدريبية قبيل اإر�شالهم اإىل �شاحة العمل امليداين الإن�شاين، 
واأن مو�شوع التدريب الأمني ي�شكل جزءًا ب�شيطًا وغرَي كاٍف ن�شبة اإىل باقي املعلومات، فغالبًا ما تكون الدورات 
التدريبية عامة، وتفتقر اإىل املعلومات اخلا�شة للطبيعة الأمنية باملنطقة، وتكتفي باإعطاء املتدربني كتيبًا يحتوي 
بدون  العاملني  اإر�شال  اإىل  ت�شطر  قد  الإن�شانية  املنظمات  بع�ض  ولكن  املنطقة،  يف  الراهن  الأمني  الو�شع  على 

تدريب على الإطالق، وترتكز على خربة العاملني القدامى لتدريبهم اأو تعليمهم حال الو�شول اإىل موقع املهمة. 
اإن املذكرة التي اأ�شدرتها » اأوت�شا»، والتي ميكن اأن تكون دلياًل ي�شتند عليه وم�شدر معلومة للعاملني الإن�شانيني، 
الدويل  والقانون  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  التدريب  اإىل  الإن�شانية  املنظمات  موظفي  اإخ�شاع  �شرورة  اإىل  ت�شري 
الإن�شاين وقانون الالجئني، اإل اأنها اأغفلت اإلزامية التدريب الأمني ملوظفي الإغاثة، والذي ي�شاعد ب�شكل كبري يف 

حماية العاملني يف املجال الإن�شاين ميدانّيًا . 
وي�شّدد اخلرباء على �شرورة اإلزامية التدريب الأمني ب�شكل كاف لتوفري حماية اأف�شل للعاملني يف امليدان، انطالقا 
من اأنها توفر القدرة على معرفة وتقييم الأو�شاع الأمنية يف البيئات اخلطرة، بحيث تتمكن من ُح�شن الت�شرف 

واتخاذ الحتياطات الالزمة حلمايتها و�شمان ا�شتمرار خدماتها. 
ومن اجلدير بالذكر اأن اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر ُتخ�شع مندوبيها امليدانيني قبل اإر�شالهم للميدان لربنامج 
تدريبي على مرحلتني، مدة كل منهما ت�شل اإىل اأ�شبوعني، بحيث يتم من خالل هذا التدريب التعريف مببادئ 
الدويل  القانون  والرتكيز على  اإداراتها  ووظائف  وا�شرتاتيجية عملها ومهام  و�شيا�شاتها وهيكلية  الدولية  اللجنة 
الإن�شاين وكذلك الأدوات التي متكن موظفي اللجنة الدولية من الو�شول الآمن ل�شحايا النزاعات. وت�شمل مراحل 
التدريب قيام املتدربني بعمليات تخطيط لربامج عمل ميدانية مبا فيها التفاو�ض مع الأطراف املعنية يف النزاعات 
والتدريب على الو�شول الآمن �شمن �شيناريوهات حتاكي الظروف التي يعي�شها عاملو اللجنة الدولية يف امليدان 

كالتدريب على الكمائن وطرق التعامل معها» 

���� ����� ������� �������  ��� ����� ������� ������ ������5-9-2016.indd   49 11/11/2016   6:09:39 AM



50

دليل
لكافة المنظمات اإلنسانية

إدارة المخاطر األمنية
أثناء التدخل اإلنساني في حالة النزاعات المسلحة

�سكل رقم ) 13( يبني نظام التدريب الأمنّي املطبق لدى اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر

�سكل رقم ) 14( يبني نظام التدريب الأمنّي املطبق لدى الأمم املتحدة

درو�ص نظرية للتعريف مببادئ اللجنة 
الدولية و�سيا�ساتها وهيكلية وا�سرتاتيجية 

عملها ومهام ووظائف اإداراتها والرتكيز على 
القانون الدويل الإن�ساين وكذلك الأدوات 
التي متكن موظفي اللجنة الدولية من 

الو�سول الآمن ل�سحايا النزاعات

املرحلة الأوىل)اأ�سبوعان( 
التدريب بقيام املتدربني بعمليات تخطيط 
لربامج عمل ميدانية مبا فيها التفاو�ص 

مع الأطراف املعنية يف النزاعات والتدريب 
على الو�سول الآمن �سمن �سيناريوهات 

حتاكي الظروف التي يعي�سها عاملو 
اللجنة الدولية يف امليدان كالتدريب على 

الكمائن وطرق التعامل معها

املرحلة الثانية )اأ�سبوعان(

برنامج تدريبي على الإنرتنت "قواعد الأمن 
يف امليدان" + برنامج"التطور الأمني يف 

امليدان"

املرحلة الأوىل 

  تدريب 
عملي 

)يومان(

املرحلة الثانية

اأجل حماية  وقواعد �شارمة ملوظفيها من  اأمنية خا�شة  توجيهية  لديها مبادئ  اللجنة  فاإن  �شبق،  ما  عالوة على 
واحرتام احلياد يف عملها، ويف حال املخالفة يف�شل العامل فورًا. 

اأما بالن�شبة لالأمم املتحدة، فقد بداأت بالهتمام بالتدريب الأمني، ويختلف اأ�شلوبها عن اأ�شلوب الّلجنة الدولية 
الأول »قواعد  الإنرتنت يدعى  باملرور عرب برناجمني تدريبيني على  الأوىل  تهتم املرحلة  الأحمر، حيث  لل�شليب 
الأمن يف امليدان» والثاين »التطور الأمني يف امليدان»، ومن ثم يخ�شع املتدربون للتدريب العملي مدة يومني، حيث 

ي�شارك املتدربون يف تدريبات مماثلة للتي جتريها اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر ؛اأي تدريبات املحاكاة.
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وين�سح اخلرباء ب�سرورة اإجراء تدريبات اأمنية قبل الذهاب اإىل  بيئة ال�سراع وذلك لالأ�سباب التالية: 
1. اإن تلقي التدريبات ي�شمح للعاملني الإن�شانيني بالوقت الكايف ل�شتيعاب ما تلقوه. 

2.  بع�ض التدريبات العملية ت�شمح بالتح�شري النف�شي لآليات العمل، ويجعلهم اأكرث انتباهًا وتوقعًا لأي طارئ اأمني. 
كانوا قادرين على  واإذا ما  ال�شراع،  بيئة  العمل يف  كانوا يرغبون يف  اإذا ما  يقرروا   اأن  الأفراد على  ت�شاعد   .3

التعامل مع الأو�شاع الأمنية املتوترة. 

3.1.7 إجراءات تأهب إضافية:
يت�شمن اإطار الو�شول الآمن للعاملني عدًدا من اإجراءات التاأهب الإ�شافية، و هي تلك الإجراءات التي تتخذها 
املنظمات الإن�شانية، بالإ�شافة اإىل الإجراءات املعتادة للتاأهب حلالت الطوارئ وال�شتجابة لها، وترمي اإىل زيادة 
اأمنها يف حالة معينة، مثل تدابري لتحديد املو�شع اأو تدابري للقبول الفعلي، وي�شتح�شن اأن ُتتَخذ هذه الإجراءات 
والتدابري قبل ال�شتجابة امليدانية بكثري، واأن ت�شمل اإقامة عالقات جيدة مع املجتمعات املحلية واجلهات الفاعلة 
امل�شلحة والأطراف املعنية الأخرى ذات ال�شلة بهذا ال�شاأن، واحلفاظ على تلك العالقات، باعتبارها جزًءا من 
امليدان، واحل�شول على قبول تلك املجتمعات واجلهات لوجود املنظمات  الأمنية يف  اإدارة املخاطر  ا�شرتاتيجية 

الإن�شانية وعملها وموافقتها عليه.
و�شواء اأكانت هذه الإجراءات والتدابري جديدة اأو ماألوفة، فاإن الطريقة التي ُو�شَفت وُنظمت بها يف اإطار الو�شول 
و�شياقها  نف�شها  تقييم  خالله  من  اإن�شانية  منظمة  لأي  ميكن  ا،  خا�شً منظوًرا  تقدم  الإن�شانيني  للعاملني  الآمن 

امليداين واتخاذ الإجراءات املنا�شبة وفًقا لذلك . )1(

1- اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، الو�شول الآمن اإنقاذ الأرواح دليل لكافة اجلمعيات الوطنية، مرجع �شابق، �ض 16

3.2 إدارة المخاطر األمنية أثناء التواجد في ساحات النزاع المسلح:

3.2.1 تتبع وتوثيق المخاطر األمنية:
الأهمية،  بالغ  التوثيق  و  التتبع  الآمنة منهج  البيئات غري  التي جترى يف  امليدانية  الإن�سانية  العمليات  ُتعّد 

وذلك لعدة اأ�سباب رئي�سة اأهمها: 
اأهبة ال�شتعداد لتقدمي  1. تنبيه واإعالم املكاتب امليدانية واملقرات الرئي�شة بالأحداث احلا�شلة؛ كي تكون على 

امل�شاعدة اإن لزم الأمر. 
2. تنبيه العاملني يف املنظمات الأخرى، وال�شلطات املحلية وال�شكان ؛لتخاذ الحتياطات الالزمة. 
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ال�شماح بتتبع وحتليل ماهية واجتاهات هذه احلوادث؛ وذلك لإبالغ اجلهة الأمنية اخلا�شة بتقييم املخاطر   .3
واّتخاذ القرار. 

4. العديد من املنظمات الإن�شانية الكربى اأ�شبحت تعتمد حاليًا نظم توثيق داخلية، بع�شها متاح على الإنرتنت. 
ومن الأمور الالزم توثيقها واإدراجها يف خطة ال�ستجابة للمخاطر الأمنية ما ياأتي : 

 توثيق التواريخ و الإجراءات املتخذة لتخفيف املخاطر الأمنية.
 توثيق الإجراءات املتخذة عند وقوع اخلطر الأمني .
 توثيق الإجراءات املتخذة بعد وقوع اخلطر الأمني .

 توثيق اأية اإجراءات ا�شتباقية مت اتخاذها.

التواريخ والإجراءات املتخذة
لتخفيف املخاطر الأمنية.

توثيق الإجراءات املتخذة 
عند وقوع اخلطر الأمني.

توثيق الإجراءات املتخذة
 بعد وقوع اخلطر الأمني.

توثيق اأية اإجراءات ا�ستتباقية
 مت اتخاذها.

الأمور التي 
توثق يف خطة اإدارة 

املخاطر الأمنية

3.2.2 المثلث األمني .... نموذج أثناء التواجد:
كنوع من ال�شتجابة للتهديدات اجلديدة واملخاوف الأمنية، مت تطوير اأمنوذج اأمني من قبل جمموعة من العاملني 
يف جمال العمل الإن�شاين داخل املجتمع الإن�شاين يعرف با�شم مثلث الأمن، حيث يتاألف من ثالثة مفاهيم وهي: 

القبول، واحلماية، والردع. 
الأمنية  ال�شرتاتيجيات  تعزز  التي  الأمنية  والإجراءات  اخليارات  من  جمموعة  الثالثة  املفاهيم  هذه  وت�شكل 
للمنظمات الإن�شانية، وهذه ال�شرتاتيجية ل تتعار�ض بال�شرورة مع املبادئ الأ�شا�شية للعمل الإن�شاين واملتمثلة يف: 

احليادية، وعدم التحيز، وال�شتقاللية، اإمنا تعد عنا�شر داعمة خا�شًة فيما يتعلق ب�شرط القبول. 
كما وجدت الكثري من منظمات الإن�شانية اأن بند القبول هو البند الأكرث تاأثريًا يف ال�شرتاتيجية الأمنية، وينبغي 
اأن يكون الأ�شا�ض يف جميع ال�شرتاتيجيات الأمنية الأخرى، لكن القبول وحده ل يكفي ملواجهة جميع التهديدات اأو 
املخاطر يف بع�ض البيئات، حيث تعم الفو�شى والل�شو�شية. اأما احلماية فلي�ض من ال�شروري اأن تكون ذات فعالية 

�سكل رقم )15( يبني الأمور التي توثق 
يف خطة اإدارة املخاطر الأمنية املتعلقة 

بالعاملني الإن�سانيني
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وبالتايل  حمتمل،  هدف  اأنها  اعتبار  على  نف�شها،  املنظمة  على  اهتمامه  يركز  احلماية  فمنهج  احلالت،  كل  يف 
فاإنها ل تتوجه مل�شبب التهديد، وهذا على عك�ض منهج القبول، مما يقود اإىل التفكري بعقلية املخابئ، وبالتايل من 
ال�شعب اإقامة وتطوير العالقات مع الآخرين، الأمر الذي ي�شّعب احل�شول على املعلومات حال اللزوم اأو اإجراء 

التحاور اأو املفاو�شات، وبالنتيجة يجعل من تواجد املنظمات اأمرًا م�شكوكًا فيه.
واأخريًا فاإن منهج الردع ميكن اأن يوؤدي اإىل ن�شوء م�شاكل اإ�شافية خا�شة لدى بروز ا�شتخدام املنظمات للمظاهر 
اأو احلرا�ض امل�شلحني، مما يقو�ض مبادئ ال�شتقاللية  امل�شلحة، كا�شتئجار املرافقني امل�شلحني حلماية مكاتبهم 
وعدم العنف، ويجعلهم عر�شة ل�شكوك التعاون مع اجلماعات امل�شلحة، ويجب التذكري باأنه ل يوجد اأي من هذه 

العنا�شر جمتمعة اأو منفردة متلك الإمكانية اأن تخف�ض ن�شبة الأخطار اإىل ال�شفر. 

3.3 إدارة المخاطر األمنية مرحلة ما بعد وقوع الحوادث األمنية:

3.3.1 إدارة الحوادث األمنية النوعية:
لكنها تختلف يف طبيعة احلدوث  ال�شخ�ض،  واحدة، وهي احتجاز حرية  ب�شمة م�شرتكة  الأمنية  تتميز احلوادث 
اأنها  اإل  مت�شابهة،  بال�شرورة  لي�شت  الأمنية  املخاطر  لإدارة  ال�شتجابة  ا�شرتاتيجية  اأن  كما  اخلاطفني،  ودوافع 
تتطلب حالة متقدمة من ال�شتعداد، ودرجة عالية من اخلربة والتجربة، وتتاألف مرحلة ما بعد وقوع احلوادث 

الأمنية النوعية بعدد من الأ�شكال نوردها على النحو التايل: 
 1. حادث العتقال:

الق�شائية، دون توجيه تهم  التنفيذية ل  ال�شلطة  اأمر من  اأو  بناًء على مبادرة  هو حرمان �شخ�ض ما من حريته 
جنائية �شده، ويتم العتقال ا�شتنادًا اإىل اأمر اإداري فقط دون ح�شم ق�شائي، ودون لئحة اتهام ول حماكمة طبقًا 

للقانون الدويل )1(.
عادة ما يكون الهدف من اعتقال اأحد موظفي املنظمات الإن�شانية هو اإجبار املنظمة للدخول يف حوار جاد حول 
اإ�شكالية معينة، تتعلق ب�شلوكات معينة اأو ممار�شات عملية مثرية لالنتباه، اأو عندما تكون املنظمة راف�شة الدخول 
قبول  اأن  اإل  اخلاطفني،  قبل  من  العملية  خطتها  يف  تدخاًل  احلوار  يف  الدخول  جمرد  تعترب  حيث  حوار،  اأي  يف 
التحاور غالبًا ما يكون كافيًا لإنهاء امل�شكلة، واإذا قررت املنظمة الإن�شانية الدخول يف هذا احلوار فعليها - عند 
اإجراء املفاو�شات - اأن تتذكر اأن الهدف هو �شمان ال�شالمة والإفراج ال�شريع عن املعتقل، مع التاأكيد على حيادية 
وا�شتقاللية العمل، واأن يتم ذلك بطريقة ت�شاحلية ولي�شت عدائية، وعدم اإعطاء اأي وعود مقابل الإفراج ال�شريع. 

جنيف  باتفاقيات  امللحقني   1977 /حزيران  يونيو   8 يف  ال�شادرين  الإ�شافيني  الربوتوكولني  �شرح  الأحمر،  لل�شليب  الدولية  اللجنة   -1
ال�شادرة يف 12 اأغ�شط�ض /اآب 1949
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: )Arrest( 2. حادث التوقيف
ويق�شد به حجز موؤقت حلرية �شخ�ض تاأمر به �شلطة ق�شائية خمت�شة ملدة حمددة، تقت�شيها م�شلحة التحقيق 
وفق �شوابط حددها القانون، اأي هو اإجراء احتياطي وتدبري احرتازي، ي�شدر باأمر من اجلهة الق�شائية املخت�شة، 
مبوجب مذكرة ت�شمى )مذكرة التوقيف( يو�شع مبوجبها ال�شخ�ض يف احلجز ملدة معينة يف القانون، ومبعزل عن 

الأ�شخا�ض املحكومني )1( . 
يف حال مت توقيف موظف من موظفي املنظمة الإن�شانية، ومل يتم معرفة مكان تواجده، فمن الأولويات حتديد 
نوع ال�شلطات التي اأوقفته، وزيارة جميع ال�شلطات املحلية ذات ال�شلة، واإبالغ ال�شفارة حال كان املوظف دولّيًا، 
هذه املبادرات يجب اأن تكون حثيثة وم�شتمرة للبحث عن املعلومات، ومن املفيد توكيل حماٍم على معرفة جيدة 
بقوانني املنطقة املحلية، وعلى �شالت جيدة مع جميع الأطراف، ويف حال معرفة مكان تواجد املوظف املوقوف 
ال�شعي لتح�شني  اأو  القانونية والطبية،  ال�شعي ل�شمان وحماية حقوقه كموقوف؛ للح�شول على امل�شاعدة  ينبغي 

ظروف توقيفه. 
3. حادث الإبعاد الق�سري:

ترحيل الأ�شخا�ض املحميني ق�شرا من املنطقة التي يوجدون فيها ب�شفة م�شروعة بالطرد اأو باأي فعل ق�شري اآخر، 
دون مربرات ي�شمح بها القانون الدويل )2(.

مكان  كان  اإذا  وخ�شو�شًا  الإن�شانية،  املنظمات  تواجه  التي  التحديات  اأ�شعب  من  احلوادث  من  النوع  هذا  ُيعّد 
املبعد غري معروف، اأو عند ا�شتحالة الت�شال باخلاطفني، وين�شح اخلرباء باإيالء مهمة الن�شر والإعالن ملنظمات 
اأكرث  تكون  ما  املنظمات عادة  تلك  لأن  وذلك  بينها؛  فيما  العمل  وتن�شيق  لها،  التابعة  واملنظمات  الإن�شان  حقوق 
قدرة وتخ�ش�شًا على املتابعة احلثيثة وامل�شتمرة، واأكرث تخ�ش�شًا يف التعامل مع هذا النوع من الأحداث على كل 
امل�شتويات، يف حني اأن املنظمة املت�شررة حمدودة احلركة يف املكان نف�شه، وقد يوؤذيها بطريقة مبا�شرة خا�شة 

ملحدودية الت�شالت. 
4. حادث اخلطف : 

الرهائن هم الأ�شخا�ض الذين يجدون اأنف�شهم يف حلظة ما وباأي �شكل كان - يف حال قيام نزاع اأو احتالل- حتت 
�شلطة طرف يف النزاع  اأو دولة احتالل لي�شوا من رعاياهما )3(.

ولكن  احلوادث،  هذه  وقوع  من  يخفف  قد  الوقائية  الإجراءات  بع�ض  اتباع  اأن  اإىل  الدرا�شات  من  الكثري  نبهت 
بالتاأكيد ل مينعها، كما اأن جتنب الروتني اليومي)الطرقات اليومية، اأماكن ال�شراء. . . . اإلخ( من خالل حماولتها 

1- ردينة اخلليفات، التوقيف واإخالء ال�شبيل - يف �شوء قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية – عمان، الأردن 2016
2- الفقرة 2/د من املاد ة 7 من النظام الأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية الدولية 

3- اتفاقية جنيف الرابعة ب�شاأن حماية الأ�شخا�ض املدنيني يف وقت احلرب املوؤرخة يف 12اآب/اأغ�شط�ض 1949، املــادة )4(
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ا�شتخدام و�شائل نقل عامة، وتبادل املعلومات بني اأفراد العمل بطريقة مركزة، والكثري من الو�شائل التي ذكرناها 
�شابقًا، قد ت�شاهم اإىل حد ما يف جتنب هذه املخاطر. 

وعادة ما يتم اتباع ن�شيحة تقول: "راقب ملعرفة اإن كنت مراقبًا"، وهو ما ي�شمى املراقبة امل�شادة، وذلك لأن اخلطف 
يحدث بعد عملية مراقبة وتكتيك، وبهذا فاإن هذه الن�شيحة ت�شمح ب�شد النتباه للمتغريات التي قد تطراأ على و�شع 
م�شددة  حرا�شة  كا�شتخدام  امل�شلحة  احلماية  و�شائل  ا�شتخدام  اأما  معني،  احتياط  واتخاذ  بالتنبوؤ  ت�شمح  اعتيادي 
ومرافقني م�شلحني، وتغيري اأمكنة املكاتب اأو ال�شكن وكل هذه الإجراءات فقد ل تكون فاعلة، ومن اجلدير بالذكر باأن 
بع�ض حالت اخلطف حدثت على الرغم من وجود عنا�شر حماية م�شلحة، وذلك عن طريق املباغتة اأو حتى القتل. 

واأثبتت عمليات اخلطف املتكررة اأن املخطوف مير باأربعة مراحل، بدءًا من حلظة اختطافه وحتى حتريره، وتتمثل 
هذه املراحل مبا يلي: 

ما يجب عملهاملرحلة

حلظة 
اخلطف

- احلفاظ على الهدوء وعدم املقاومة قدر الإمكان.
- حماولة التقاط املعلومات حول املكان الذي مت ال�ستقرار فيه.

- معرفة هوية اخلاطف اإن كان بالإمكان، مع حماولة التكّيف على �سدمة التغيري الذي حدث. 

اأثناء 
الحتجاز

- اأن يهيء املخطوف نف�سه اأنه قد يبقى حمتجزاً لفرتة طويلة.
- يبقى على ثقة باأن م�سوؤولية الإفراج تقع على عاتق منظمته و حكومته و احلكومة امل�سيفة.

- توقع وجود فرتات من العزلة وال�ستعداد لنتظار طويل وغريها من اأ�ساليب الرتهيب.
- عدم ت�سديق كل ما يقال حتى ل ت�سدر ردود اأفعال وخيمة العواقب. 

- حماولة بناء عالقة تقوم على الحرتام وحفظ الكرامة، وعدم التو�سل اأو ال�ستجداء مطلقاً.
- التعاون مطلوب، فالأوامر يجب اأن تطاع دون عدوانية ودون تذلل اأي�ساً.

- اإبراز اجلانب الإن�ساين كالتحدث عن العائلة اأو الأطفال.
-  جتنب تبادل املالب�ص مع اخلاطفني فذلك يعيق حتديد الهوية يف حال كان هناك حماولة لالإنقاذ.

ذلك معلوماً  كان  ولو  بال�سهادة �سد اخلاطفني، وجتاهل معرفة هويتهم حتى  التهديد  ا�ستخدام  - عدم 
بالن�سبة للمخطوف

- يجب تناول الطعام الذي يقدمونه حتى ولو مل يكن م�ست�ساغاً .
- احلفاظ على ال�سحة والنظافة ال�سخ�سية واتباع روتني من الراحة والن�ساط قدر الإمكان.

- عند اللزوم يجب عدم الرتدد يف طلب دواء اأو ما �سابه. 
- عدم امل�ساركة ب�سكل مبا�سر يف املفاو�سات اجلارية لإطالق ال�سراح، حتى ولو ا�ستخدم اخلاطفون الأ�ساليب 

ال�ستفزازية. 
- يف حال كان هناك ات�سال عن طريق الهاتف اأو الفيديو يجب اللتزام حرفياً بالكالم الذي يريدونه، وذلك 
�سيا�سية  اأو جماعات  اأخرى،  اإجرامية  اإىل ع�سابات  املحتجز  بيع  اأو احلالت مت  الأحيان  لأنه يف كثري من 

ت�سعى ل�ستخدام اخلاطف للح�سول على تنازلت �سيا�سية. 
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ما يجب عملهاملرحلة

مرحلة 
التفاو�ص مع 

اخلاطفني

- اختيار متحدٍث ر�سمٍي كفء لالت�سال مع اخلاطفني.
- جتهيز و�سائل الت�سال ال�سلكية والال�سلكية واأي�ساً الهواتف املحمولة وذلك لت�سجيل وحتليل اأي ات�سال 

من اخلاطفني.
اإىل نربة  بالنتباه  الوقت،  مع مرور  واحداً  تتبع منطاً  كانت  اإذا  ما  دوافع اخلاطفني ومالحظة  درا�سة   -

ال�سوت واأ�سلوب الكالم، حيث يعطي فكرة عن الأ�سلوب الأن�سب يف التفاهم. 
- يف حال معرفة هوية اخلاطفني يتوجب الإ�سراع مبعرفة كل ما يتعلق بتاريخهم وعالقاتهم واأفعالهم، 

واجلهات التي ميكن اأن توؤثر عليهم. 
- ينبغي التاأكد من اأن ال�سحية ل تزال على قيد احلياة والإ�سرار على التكلم معه مبا�سرة، ول يجوز اعتبار 

الأ�سرطة امل�سجلة دلياًل مطمئناً، ويف حال الرف�ص يتوجب عدم ال�ستمرار بالتفاو�ص. 
- التفاق على كلمة �سر مع اخلاطفني ل�سمان عدم حدوث احتيال من قبل اآخرين. 

- ينبغي التاأكيد على اأّن من يفاو�ص ل ميلك �سلطة اتخاذ القرار، واأنه من ال�سروري الت�ساور مع الآخرين 
حال تواجد متطلبات معينة، هذا الأ�سلوب مينح املنظمة الإن�سانية وقتاً لإجراء مناورات. 

- يجب املوافقة على حدوث ات�سالت عديدة، وحماولة التفاق على مواعيد الت�سالت املقبلة، وعن كيفية 
الت�سال، يجب اأي�ساً ال�ستعداد اجليد حلالت النزاع امل�سلح وما يعرتيها من م�ساكل مبا يف ذلك تغطية 

ال�سبكة اأو تعطلها. 
- اأخريا ينبغي عدم املوافقة على الذهاب لأي مكان لإجراء املفاو�سات، وذلك لحتمال التعر�ص للخطف 

اأي�ساً ويف حال كانت الق�سية تتطلب ذلك فيجب اتخاذ كافة الحتياطات وال�سمانات حلفظ ال�سالمة.

احل�سول 
على الإفراج 

بالقوة

- يعّد اللجوء للقوة امل�سلحة من اأجل حماولة ا�ستعادة املخطوفني واإجبار املختطفني على ال�ست�سالم هو 
املالذ الأخري، وبعد ا�ستنفاد كافة الو�سائل املتاحة، ويعد من ال�سرتاتيجيات عالية اخلطورة بحيث ميكن 
فر�ص حالة من احل�سار وحماولة اإجبار اخلاطفني على ال�ست�سالم، ول يخلو هذا العمل من خطر قتل 
املخطوفني على اأيدي خاطفيهم، اأو اإ�سابتهم اإن حدث تبادل اإطالق نار، هذه املحاولت ينبغي اأن تتم بعد 
احل�سول على موافقة اأ�سرة املخطوف واملنظمة، ولكن ما هي احلالت التي يجري فيها تطبيق القوة ويكون 
فيها هذا النهج غري مرفو�ص؟ يكون ذلك حني يبداأ اخلاطفون بت�سويه اأو قتل املخطوفني وذلك لت�سعيد 

ال�سغط، اأو اإذا ما كان هناك خطر يتمثل يف موت الأ�سرى نتيجة لطول فرتة الأ�سر.

 حلظة 
اإطالق 
ال�سراح

- يتم اإطالق �سراح املخطوفني بعدة طرق، فقد ُيقاد ال�سحية مع�سوب العينني ويلقى به من ال�سيارة يف 
اأو التبادل املبا�سر فهو اأقل  اأما الت�سليم املبا�سر  اأو يجرى ت�سليمه اإىل طرف ثالث و�سيط،  مكان جمهول، 
حدوثاً؛ وذلك ملا يحمله من خطورة وخا�سة يف املناطق غري الآمنة، نعود للتاأكيد على �سرورة جتنب تغيري 
املالب�ص، وذلك حتى ل يحدث خلط فيما اإذا كان هناك ا�ستعمال للقوة ب�سكل غري متوقع حلظة الإفراج، 
اأي�ساً مع تغطية الراأ�ص باليدين، وال�ستعداد للنطق بال�سم ب�سوت مرتفع  ويجب الت�سحب على الأر�ص 

ليتم التعرف على املخطوف ب�سرعة. 

ما بعد 
الإفراج

بتفا�سيله  الو�سع  تعاي�ص  التي  ذاتها  الأ�سرة  اأّن  الأ�سرة )كما  النف�سّي من  للدعم  املفرج عنه بحاجة  اإن   -
�سبقت  التي  اخلطوات  خالل  باأول  واأوًل  دائم  اطالع  على  بجعلها  وذلك  املعنوي؛  للدعم  حتتاج  املرعبة 

الإفراج( اأو من الأ�سدقاء، وبحاجة اأي�ساً اإىل الرعاية الطبية.
مالب�سات  ؛لتو�سيح  ال�سحية  مع  م�سرتك  �سحفي  موؤمتر  اإدارة  عرب  وذلك  ال�سائعات  على  ال�سيطرة   -

الق�سية و طماأنة املحيط من الأ�سرة اأو الأ�سدقاء حال تواجدهم يف مكان اأو بلد اآخر. 
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و من المخاطر التي يمكن أن تعترض طريق الفريق و األفراد :
5. خماطر ميدان املعركة:

كتقاطع النريان والألغام الأر�شية والقنابل العنقودية والفخاخ املتفجرة والق�شف املدفعي واجلوي.
6. املخاطر ال�سادرة عن اجلماهري: 

وتتمثل يف احتمالية التفجري النتحاري، اأو العتداء اجل�شدي، اأو ال�شرقة، اأو الهجمات بالغاز امل�شيل للدموع، اأو 
العنف، اأو اختطاف ال�شيارات .
7. خماطر املعابر احلدودية: 

و تتمثل بالعتقال والرتحيل وعدم ال�شماح بالدخول .
وغريها من مواطن التفاعل مع جماعات م�شلحة عدائية اأو غري من�شبطة.

3.3.2 الحماية المسلحة ليست خيارًا:
ل تزال م�شاألة ا�شتخدام احلماية امل�شلحة يف العمليات الإن�شانية مثار جدل وا�شع بني موؤيد ومعار�ض، ولكٍل حجته 
ولكٍل وجهة نظره، وعلى الرغم من اأن ا�شتعمال احلماية امل�شلحة لي�ض خيارًا منا�شبًا، اإل اأّنه قد يتم اللجوء اإليها 
يف حال جتاوزت عتبة قبول املخاطر احلد املقبول للبقاء، وقرار التعليق اأو الن�شحاب مل ُيتخذ بعد، وباإمكان هذه 

القوة امل�شلحة الرفع من عتبة اخلطر اإىل م�شتوى مقبول ميّكن من متابعة العمل. 
اأّما املعار�ض للفكرة فاإّنه يرى اأن ا�شتخدام احلماية امل�شلحة يوؤدي اإىل تاآكل �شورة العمل الإن�شاين على امل�شتوى 
البعيد، واأن ا�شتعمال القوة ل يتنا�شب مع العمل الإن�شاين من الناحية الآيديولوجية والأخالقية، اأما من الناحية 
لفتًا  اأكرث  امل�شلحة من هيبتها، وجتعلها  املظاهر  ت�شعف  و قد  اأقل مرونة،  اإىل حتركات  يوؤدي  فاإّن ذلك  العملية 

لالنتباه وبالتايل اأكرث عر�شة لال�شتهداف. 
وعلى الرغم من اأن مبداأ القبول واملبادئ الأخرى للعمل الإن�شاين ُتعّد اأف�شل ال�شبل لتوفري الأمن، اإل اأن منا�شري 
فكرة ا�شتخدام القوة امل�شلحة يقولون اأنه حتى يف اأكرث البلدان الدميقراطية والآمنة حتتاج اإىل ا�شتخدام عنا�شر 
القانون الدويل و�شمان حقوق املواطنني الأ�شا�شية، ففي بع�ض  اأجل �شمان احرتام  الأمن وال�شرطة؛ وذلك من 
ال�شياقات مت ا�شتخدام احلماية امل�شلحة لت�شهيل تقدمي امل�شاعدات يف البيئات ال�شديدة اخلطورة، اإل اأن العديد 
اأن تتحمل  اأنه على الدولة امل�شيفة التي متار�ض التزاماتها مبوجب القانون الدويل الإن�شاين  من املنظمات ترى 
م�شوؤولية احلماية، ولكن ما هي التهديدات املحتملة والتي تتطلب حماية م�شلحة؟ وهل ا�شتخدام احلماية امل�شلحة 

هو الرد الوحيد على هذه املخاطر؟ وهل ا�شتخدامها يزيد اأم ينق�ض من هذه املخاطر؟
اإن �شرورة التحليل العميق واملو�شوعي لو�شع املنطقة الأمني يحدد م�شادر اخلطر والأ�شباب لفعل ذلك وبالتايل 
قد يربر ا�شتعمال احلماية امل�شلحة، فاخلطف وال�شرقة واأخذ الرهائن والعتداء على قوافل الإغاثة كلها جمتمعة 
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للمنظمات  موجهة  كانت  اإن  ال�شتهداف  طريقة  بني  التمييز  اأي�شًا  ال�شروري  من  لكن  احلماية،  اإمكانية  تطرح 
اإىل هذه  ينظر  ل  املناطق  كثري من  ففي  يهدد اجلميع؟  املنطقة  و�شع  اإّن  اأم  ومعداٍت  اأفرادًا  العاملة،  الإن�شانية 
من  ت�شليحها  كان  اإذا  اأو  عملها،  اأثناء  امل�شلحة  املظاهر  ا�شتخدمت  اإذا  وخا�شة  حمايدة،  اأنها  على  املنظمات 

احلكومة املحلية، وذلك يجعلها عر�شة للرف�ض والتهديد، وعر�شة للهجوم من قبل اجلماعات املعار�شة. 
فالبع�ض يقرتح التحايل على الو�شع اخلطر با�شتبدال بع�ض مظاهر احلماية باأخرى حملية اأكرث قبوًل لدى املجتمع 

املحلي، على �شبيل املثال:

بع�ص احللول على �سبيل املثالامل�ستهدف باخلطر

العاملون يف امليدان
مالحقة العاملني 

وحماولة اختطافهم
ا�ستبدال العنا�سر الدولية بالعنا�سر املحلية لتوزيع 

املعونات حال كان هناك خطر الختطاف.

املعونات الإغاثية
ا�ستهداف مل�ستودعات املعونات 

وتعر�ص حياة حرا�ص امل�ستودعات 
للخطر

بالإمكان تخزينها لدى التجار املحليني اأو بع�ص 
الزعماء املحليني من ذوي النفوذ مثاًل.

و�سائل النقل
�سرقة ال�سيارات وتعري�ص 

حياة ال�سائقني للخطر

ا�ستعمال و�سائل النقل املحلية كبديل عن �سيارات 
الدفع الرباعي اأو ا�ستخدام الدرجات الهوائية اأو 

النارية.

يف البيئات اخلطرة اأو غري الآمنة متيل املنظمات الإن�شانية اإىل تعزيز اأمنها اخلا�ض، لكن من املفيد اأي�شًا  اأن 
حتاول امل�شاهمة يف �شمان الأمن العام، فن�شر احلرا�ض امل�شلحني حول خميمات الالجئني مثاًل  ليحمي فقط عمال 
الإغاثة، بل يحمي �شكان املخيم اأي�شًا، كحماية الن�شاء من العتداء اجلن�شي اأو اخلطف لدى ذهابهم لإح�شار املاء 

اأو جمع خ�شب التدفئة من خارج املخيم، وقد يوؤّمن ن�شر دوريات احلرا�شة احلماية للجميع. 
حفظ  وقوات  الوطنية،  وال�شرطة  الوطني  اجلي�ض  كعنا�شر  امل�شلحة  احلماية  لتوفري  امل�شادر  من  العديد  هناك 

ال�شالم التابعة لالأمم املتحدة، و�شرطة الأمم املتحدة، وامليلي�شيات املحلية، واأخريًا ال�شركات الأمنية اخلا�شة. 
واأهم ال�شروط التعاقدية التي يجب على املنظمات الإن�شانية الأخذ بها عند اختيار احلماية امل�شلحة كجزء من 
عملياتها هو اختيار احلرا�ض على اأ�شا�ض الكفاءة اجل�شدية و اخلربة يف قوانني املنطقة، والتدريب الكايف للتعامل 
تكون  اأن  ويجب  وغريها.  احلرائق  على  وال�شيطرة  املتفجرات،  وتفكيك  كالإخالء،  احلرجة  احلالت  معظم  مع 
با�شتخدام  اأو  املحليني  ال�شكان  يتم جتنيد احلرا�ض من  ما  وعادة  الطرفني،  وت�شمن حقوق  العقد مرنة  �شروط 

�شركات الأمن اخلا�شة.
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3.3.3 مراجعة عمليات إدارة المخاطر األمنية:
تتطلب اإدارة املخاطر الأمنية الفعالة نظامًا لتقدمي التقارير واملراجعة للتاأكد من التعرف الفعال على الأخطار 
وفح�شها، واأن اإجراءات التحكم املالئمة قد مت اتخاذها يف حالت اخلطر، وو�شع التقييمات املنهجية وجدولتها 

�شمن عملية اإدارة املخاطر الأمنية، كل ما �شبق ي�شمن الأمور الآتية :
1. اأنه جرى تنفيذ جميع متطلبات خطة اإدارة املخاطر الأمنية.

2. تقييم املخاطر املحددة حاليًا.
3. تقييم فاعلية الإجراءات املتخذة.

4. بيان حالة الإجراءات الواجب اتخاذها.
5. التاأكد من �شحة التقييم ال�شابق للمخاطر  ) الحتمال و الأثر( .

6. التاأكد من �شحة الفرتا�شات ال�شابقة .
7. تعيني افرتا�شات جديدة.

8. حتديد خماطر اأمنية جديدة.

3.3.4 آلية إعداد تقرير الحوادث األمنية:
احلادث الأمني هو كل ما ي�شبب ال�شرر للفريق العامل، اأو لالأ�شخا�ض املرافقني له، اأو ي�شبب فقدان اأو تلف معدات 
وجتهيزات املنظمة، وعادًةما  يكتب التقرير الكامل عن احلادث بعد وقوع احلادث، وبعد كيفية الت�شرف اإزاءه، 
على الرغم من اأن بع�ض احلالت طويلة الأمد )اخلطف على �شبيل املثال( قد ت�شدر تقارير قبل اأن ينتهي احلدث. 
الرئي�ض، ومن املمكن م�شاركة املعلومات مع امل�شوؤولني  التقارير على امل�شتوى امليداين وم�شتوى املقر  وتبقى هذه 
من املن�شات الأمنية للمنظمات امليدانية اإن ُوجد اأحدها، وعادًة متلك املنظمات منوذجًا قيا�شيًا للتقرير لتعبئته 

مبعلومات احلادث، ومن املمكن تواجده على الإنرتنت ب�شكل ي�شمح الو�شول اإليه بطريقة ب�شيطة. 
يركز التقرير على اأ�سئلة اأ�سا�سية: 

 ما نوع احلوادث؟ على �شبيل املثال خطف، �شرقة ؟ 
 من فعل ذلك؟ 

 متى وقع احلادث؟
 اأين وقع احلادث بال�شبط؟
 ما عدد الإ�شابات وحالتها؟

 ما هي الإجراءات الطارئة التي اُتخذت حتى الآن؟
 عدد اجلناة وماذا فعلوا واأين هم بعد احلادث)طبعًا اإن كان بالإمكان(؟ 
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 ما تو�شيف الو�شع الراهن، واملنظمة امل�شتهدفة؟
اأما طرح ال�شوؤال )ملاذا( فهذا من ال�شعوبة طرحه و الإجابة عنه ب�شكل فوري، فذلك يتطلب حتليال دقيقا ملجريات 
احلادث وتكرارها، وكافة الأو�شاع البيئية املحلية والدولية، ويعّد تقرير احلوادث من اأ�شعب التقارير التي تتطلب 
الكثري من  عليها يف  ي�شعب احل�شول  التي  املعطيات  للكثري من  وذلك  لإ�شدارها،  نوعّيًا  معايري خا�شة وجهدًا 
اإعطاء  اأو لأفراد منها يف  اأو املمانعة الطبيعية لبع�ض املنظمات  الأحيان، كعدم معرفة هوية اجلناة و دوافعهم، 
معلومات كافية ل�شبب اأو لآخر، واأخريًا �شعوبة الت�شنيف الآين للحوادث للتمييز بني ال�شرقة وال�شطو امل�شلح، وبني 

اخلطف والختطاف. و وقد يلعب احلاجز اللغوي دورًا يف الإرباك اأو يف اخلالف على امل�شميات. 

3.4 إعداد البرامج عن بعد:
)توطين العمليات اإلنسانية، وليس نقل المخاطر األمنية(

هو عبارة عن رد فعل اإيجابي ردًا على تدهور الأو�شاع الأمنية اأو على القيود واملعوقات يف تنفيذ الربامج يف عني 
املكان املحدد، وي�شتمل على ما يلي: 

معر�شني  كانوا  اإن  خا�شة  املنظمة،  يف  العاملني  املوظفني  من  الأخرى  والفئات  الدوليني  املوظفني  �شحب   
لال�شتهداف واخلطر يف اأماكن تنفيذ الربامج. 

 تبديل البنية الإدارية، وذلك بنقل امل�شوؤولية الإدارية اإىل املوظفني الوطنيني اأو املحليني. 
 ت�شكيل ترتيبات ت�شغيلية جديدة مع ال�شركاء املحليني، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية املحلية واملنظمات 

املجتمعية القاعدية، وال�شلطات املحلية. 
اأ�شبح هذا النهج �شائع ال�شتعمال، لي�ض فقط ب�شبب زيادة املخاطر التي يتعر�ض لها عمال الإغاثة )خا�شة العمال 
الدوليني(، اإمنا ب�شبب التطور يف و�شائل النقل والت�شال احلديثة كالهواتف النقالة، والهواتف التي تعمل بالأقمار 
اأو ال�شركاء، ومتابعة  ال�شناعية، والإنرتنت، وال�شتاليت، التي �شمحت بالبقاء على توا�شل م�شتمر مع املوظفني 

تنفيذ الربامج يف امليدان. 

3.4.1 الصعوبات التي تواجه إدارة البرامج عن بعد:
ل يخلو اأي منهج اأو ا�شرتاتيجية من �شعوبات على كافة امل�شتويات، فالنتقال اإىل اإدارة الربامج الإن�شانية على هذه 
ال�شاكلة يطرح اعتبارات جديدة على م�شتوى البنية التنظيمي، والو�شائل الإدارية من و�شائل الر�شد واملتابعة وهذا 
ي�شفي املزيد من الأعباء املادية، اإ�شافة اإىل اأن اتباع هذا املنهج يعّد املالذ الأخري، اإل اأنه يواجه �شعوبات مهمة )1(: 

1- لقاء اأبو عجيب، اآليات وو�شائل حماية العمل الإن�شاين بني النظرية والتطبيق، مرجع �شابق، �ض 27
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ال�سرحال�سعوبات

�سعوبات يف تقييم املخاطر الأمنية 
املتغرية والبيئة ب�سكل عام

لأن املوظفني املحليني اأو ال�سركاء يف املوقع اأقل انتباهاً اأو تفهماً للمتغريات 
اخلفيفة

كانقطاع الت�سالت مما يوؤثر على دعم العاملني يف املوقع. �سعوبات لوج�ستية وتوا�سلية

�سعوبات يف تو�سيل الأموال
 ولوازم العمل

الآثار الأمنية املرتتبة من احل�سول على الأموال اأو اللوازم لدعم املوظفني. 

�سعوبات يف �سمان املراقبة 
والإ�سراف على تنفيذ الربامج

و هذا الأمر يوؤثر على جودة العمل.

�سعوبات يف احلفاظ على التن�سيق 
امليداين

�سعوبة يف احلفاظ على التن�سيق بني املنظمات يف املوقع، واملوظفني وال�سركاء 
الذين يتولون م�سوؤوليات الربنامج عادة، ومل ي�ساركوا يف اأن�سطة التن�سيق م�سبقا. 

تقوي�ص مبادئ العمل الإن�ساين

من املمكن اأن يحدث تقوي�ص ملفاهيم احلياد وال�ستقالل، خا�سة اإذا كانت املنظمة 
ال�سريكة غري قادرة على احلفاظ على هذه املبادئ الإن�سانية، كما وميكن اأن يقّو�ص 
اأي�سا مفهوم القبول ب�سبب انخفا�ص نوعية الربامج اأو زيادة الف�ساد، )على الرغم 

من اأن زيادة امللكية املحلية قد يزيد اأي�سا من اإمكانية القبول (. 

�سعوبات يف تلبية متطلبات 
اجلهات املانحة

وخا�سة يف حال الر�سد والإبالغ. 

    اإن نقل اإدارة الربنامج الفريق املحلي اأو املنظمات ال�شريكة الوطنية ل يعني اأنهم اأكرث اأمنًا من العمال الدوليني، 
ففي الكثري من البلدان كان عمال الإغاثة املحليون عر�شة للخطف والقتل اأي�شًا، ولهذا فاإن التقييم الدقيق للو�شع 
مطلوب لتخاذ القرار يف ا�شتبدال الو�شع، وعلى العك�ض من هذا، ففي بع�ض احلالت كان غياب العمال الدوليني 
يجعل العمال املحليني اأكرث عر�شة للتهديدات، ويف جميع الأحوال فاإن الإعداد غري اجليد خلطة النزاعات امل�شلحة 
وا�شرتاتيجية الإدارة عن ُبعد وندرة املبادئ التوجيهية والإجراءات الوقائية، تزيد من التحديات التي يواجهها هذا 

النوع من الإدارة على امل�شتوى الأمني. 
  يجب على املنظمات الإن�شانية التي اختارت تنفيذ عملياتها الإن�شانية عن ُبعد، اإجراء التدريب والتاأهيل للعمال 
املحليني حول كيفية الإدارة الأمنية، وتاأمني الو�شائل الالزمة للحماية، وو�شائل الت�شال واملراقبة )كاملركبات، 

اأجهزة الراديو(. 
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3.4.2 بعض المالحظات التي قد تساهم في إنجاح إدارة العمليات اإلنسانية عن بعد:
اأبدت الأبحاث التي اأجريت موؤخرًا حول هذا املنهج )1(، خطوات انتقال املنظمة الإن�شانية اإىل اتباع منهج اإعداد 

الربامج عن ُبعد نلخ�شها كما يلي:

1- جان اإيجالند، واخرون "اأن تظل وتعمل..."، مرجع �شابق، �ض 27

اأول:
الإعداد ل�سيناريو 

الإدارة عن ُبعد

وذلك عرب حت�سري خطة طوارئ للتنفيذ عند احلاجة، مع الأخذ بعني العتبار ال�سركاء 
املحليني املحتمل نقل املهمة اإليهم، وكذلك و�سائل الر�سد واملتابعة، والتجهيز الإداري 

ل�سرتاتيجية نقل املهمة واخلروج. 

ثانياً:
و�سع الإجراءات 

والتعليمات
و�سع اإجراءات وتعليمات وا�سحة للموظفني وال�سركاء ب�ساأن الت�سالت، وتقدمي تقارير 

عن الأن�سطة والعمليات. 

ا�ستقدام املوظفنيثالثاً:
ا�ستقدام موظفني حمليني اأو ممثلني من ال�سركاء من خارج املنطقة على اأ�سا�ص تنظيم 

وتن�سيق واإدارة املناق�سات. 

رابعاً:
اإجراء زيارات 

مفاجئة
اإجراء زيارات مفاجئة من وقت لآخر، واإجراء تفتي�ص ومراجعة للح�سابات اإن كان 

بالإمكان.

خام�ساً:
التاأكد والتحقق 
من دقة املعلومات

التاأكد والتحقق من دقة معلومات الر�سد وذلك بالتعاون مع املنظمات الأخرى ومع العنا�سر 
يف امليدان، مع اإن�ساء و�سيانة دورية لل�سبكة املحلية ملزودي املعلومات والو�سطاء املحليني. 

 �سكل رقم )16( يبني خطوات انتقال املنظمة الإن�سانية اإىل اتباع منهج اإعداد الربامج عن ُبعد

اأول: الإعداد ل�سيناريو  الإدارة عن ُبعد

ثالثاً: ا�ستقدام املوظفني 

ثانياً: و�سع الإجراءات والتعليمات 

رابعاً: اإجراء زيارات مفاجئة 

خام�ساً: التاأكد والتحقق من دقة املعلومات 
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1- عبد ربي بن �شحراء، الو�شول الآمن اإىل امل�شتفيدين يف حالة النزاعات، امللتقى الدويل الثاين للعمل الإن�شاين حتت �شعار العمل الإن�شاين 
يف عامل م�شطرب، 26 - 27 نوفمرب 2014 م، جدة

العنا�سر اخلم�سة للو�سول الآمن للعاملني الإن�سانيني

ا�سرتاتيجيات اأمنية 
خمتلفة ح�سب كل 

تهديد

ح�سن اإدارة تنفيذ 
الربامج 

وجود مهارات تفاعلية 
بني الفريق العامل 

كوحدة متكاملة

الوعي واملعرفة 
بالقوانني واللوائح 

املحلية

العالقات اجليدة 
مع املجتمع اجليد 

والندماج

3.5 الممارسات الخمسة الكتساب
الوصول اآلمن والحفاظ عليه:

ل�شك اأن احلالت التي يتعر�ض لها العاملون يف احلقل الإن�شاين ت�شكل حتديًا �شعبًا، وتتطلب ا�شرتاتيجيات اأمنية 
خمتلفة ح�شب كل تهديد، كما تتطلب ح�شن اإدارة تنفيذ الربامج ووجود مهارات تفاعلية بني الفريق العامل كوحدة 
ي�شمح  والندماج،  اجليد  املجتمع  مع  اجليدة  والعالقات  املحلية،  واللوائح  بالقوانني  واملعرفة  فالوعي  متكاملة، 
بتحرك �شريع حال وقوع احلادث، خا�شة يف حال حدث التوقيف- مثاًل - بطريقة غري �شرعية فهذا ُيعر�ض خلطر 

اإنكار وقوع احلادث. 

اأما عند حدوث توقيف لأحد املوظفني املحليني لأ�شباب �شيا�شية فقد ينظر لتدخل املنظمة الإن�شانية على اأ�شا�ض 
اأنها تتدخل يف ال�شيا�شة املحلية، اإل اأن هذا ل مينع من اأن تتحمل املنظمة م�شوؤولياتها جتاه املوظفني املحليني اأو 

الدوليني، و بذل كافة اجلهود ل�شمان �شالمتهم وعودتهم. 
امليدان هو  املدير يف  يواجه  الذي  الأول  التحدي  فاإن  كانت،  باأي طريقة  العمل  اأفراد فريق  اأحد  يختفي  فعندما 
املعرفة الدقيقة بطبيعة احلادث، اإل اأن هذا قد ي�شتغرق �شاعات اأو اأ�شابيع، ولبد من جمع املعلومات الأ�شا�شية 
ليتم توثيقها يف تقرير احلوادث بحيث ي�شمل بيانًا �شاماًل بامل�شكلة ومعلومات كافية عن ال�شخ�ض املفقود، واجلهات 
التي مت اإبالغها من خارج املنظمة، فما هي الإجراءات اجلارية اأو املقرتحة؟ اإنها ر�شد لل�شحافة املحلية والوطنية 

وو�شائل الإعالم اإن وجدت، وباقي العنا�شر التي ذكرناها اأعاله يف تقرير احلوادث. 

يتن�مى عداء امل�شتفيدين املحليني للع�ملني الإن�ش�نيني يف ح�لة �شعورهم ب�أنهم يهتمون 
بحي�تهم اأكرث من حي�ة املجتمع الذي ج�وؤوا خلدمته )1( .
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الملحق رقم )1(:
نموذج تحديد وتقييم المخاطر األمنية المتعلقة بالعاملين

ا�سم وتوقيع مالئ النموذج:      /             /التاريخ
و�سف اخلطر الأمني

 نادر �سعيف  متو�سط كبرياحتمال حدوث اخلطر الأمني
 �سعيف قليل  متو�سط كبريمدى تاأثري حدوث اخلطر الأمني

يف حالة حدوث اخلطر الأمني يتم تعبئة التايل: 
الإجراءات املقرتحة ملراجعة اخلطر الأمني

تاريخ انتهاء التنفيذبدء التنفيذامل�سوؤوليةالإجراء

 ل نعمهل اخلطر الأمني بحاجة اإىل متابعة وتقييم دوري
تاريخ اإنهاء املتابعةتاريخ بداية املتابعة

تقييم املخاطر بعد حدوثها
 غري دقيق دقيقو�سف اخلطر الأمني
 غري مطابق مطابقتاأثري اخلطر الأمني

 غري مطابق مطابقاحتمالية حدوث اخلطر الأمني
 غري كافية كافيةالإجراءات املتخذة

التوقيع:الراأي:روؤية وتوقيع امل�سوؤولني
م�سوؤول اإدارة املخاطر

املدير العام

نموذج رقم )1(

 يتم حتديد الإجراءات الواجب اتخاذها ملواجهة اخلطر الأمني قبل وقوع اخلطر وحتديد ال�شخ�ض امل�شوؤول عن 
تنفيذ الإجراءات.

 يتم تعبئة بدء التنفيذ وتاريخ النتهاء بعد وقوع اخلطر الأمني.

الملحقات الملحقات
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الملحق رقم )2(:
 نموذج قائمة تدقيق األعمال قبل الذهاب إلى ساحات النزاع المسلح

نموذج رقم )2(

منوذج رقم )2( قائمة تدقيق الأعمال قبل الذهاب اإىل �ساحات النزاع امل�سلح

بيان جمال التدقيق#

و�سف املهمة :1

مواعيد ال�سفر )الذهاب والإياب(

حتديد مكان الإقامة

ترتيبات التنقل واملوا�سالت

م�سار الرحلة

اأ�سماء املوظفني امل�ساركني يف املهمة  )مبن فيهم امل�ست�سارون املعينون حمليا( وغريهم .

فريق العمل

امليزانية املالية

حتليل وتقييم املخاطر الأمنية :2

حتديد احتمال حدوث املخاطر الأمنية

حتديد الإطار الزمني للمخاطر الأمنية

حتديد نوع اأثر املخاطر الأمنية

حتديد نوع ال�ستجابة للمخاطر الأمنية

ترتيب اأولويات املخاطر الأمنية

تخطيط ال�ستجابة للمخاطر الأمنية

عنا�سر مرتبطة بالنزاعات :3

ارتباطات باأطراف النزاع

اأن�سطة العاملني الإن�سانيني التي مت�ص طرفاً من اأطراف النزاع

الأهداف العدائية

حتديد الفاعلني العدائيني املحتملني
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منوذج رقم )2( قائمة تدقيق الأعمال قبل الذهاب اإىل �ساحات النزاع امل�سلح

بيان جمال التدقيق#

حتديد درجة الرتابط الن�سبية بني الفاعلني العدائيني املحتملني

اأمن اأ�سخا�ص الت�سال املحليني

عنا�سر مرتبطة باملنظمة الإن�سانية والعاملني :4

�سمعة املنظمة يف مناطق النزاع

موثوقية املعلومات

املكاتب والأماكن املفتوحة للعموم

املخابئ وطرق الهروب من املخاطر الأمنية

اإمكانية الو�سول للمواقع املراد العمل بها

طرف الت�سالت

مقدار الظهور

تدابري اأمنية اأخرى

اإجراءات اإثبات الوجود :5

الأفراد امل�سوؤولون عن اإثبات الوجود

الإجراء الالزم يف حال مل يقم العاملون باإثبات الوجود.

معلومات اأ�سخا�ص الت�سال :6

املوظفون امل�سافرون لأداء املهمة

امل�سرفون وغريهم من اأ�سخا�ص الت�سال الحتياطيني يف مكاتب املنظمة الإن�سانية

امل�ساركون من غري املوظفني )امل�ست�سارون واملرتجمون وال�سائقون(

اأ�سخا�ص الت�سال داخل البلد

اأ�سخا�ص ات�سال اآخرين حلالت النزاعات امل�سلحة
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الملحق رقم )3(:
 نموذج تقرير حوادث المخاطر األمنية للعاملين

نموذج رقم )3(
تقرير حوادث املخاطر الأمنية للعاملني

تاريخ كتابة التقرير

حتى تاريخ من تاريخمدة التقرير

ما هو نوع احلوادث )على �سبيل املثال خطف، �سرقة (؟ 

من فعل ذلك؟ 

متى وقع احلادث؟

اأين وقع احلادث بال�سبط؟

عدد الإ�سابات وحالتها؟

ما هي الإجراءات الطارئة التي اُتخذت حتى الآن؟

عدد اجلناة وماذا فعلوا واأين هم بعد احلادث)طبعاً اإن كان بالإمكان(؟ 

تو�سيف الو�سع الراهن، املنظمة امل�ستهدفة؟

ا�سم وتوقيع كاتب التقرير
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الملحق رقم )4(:
نموذج خطة إدارة المخاطر األمنية بالنصوص المقترحة

نموذج رقم )4(

1. الغر�ض من خطة اإدارة املخاطر الأمنية
الن�ص املو�سى به : 

خطة اإدارة املخاطر الأمنية للعاملني تو�سح منهج اإدارة املخاطر الأمنية، وهي تقدم م�سطلحات موحدة، واأدوارا وم�سوؤوليات 
وا�سحة، وو�سفاً مف�ساًل لعملية اإدارة املخاطر، والنماذج املوحدة ال�سابقة الإعداد امل�ستخدمة يف العملية، واخلطة امل�سممة 

لإر�ساد فريق امل�سروع واأ�سحاب امل�سلحة.

2. تعريف اإدارة املخاطر الأمنية 
الن�ص املو�سى به :  

املخاطر الأمنية هي اأحداث حتتمل احلدوث و عدمه، ورمبا يكون لها اأثر على �سالمة العاملني، واإدارة املخاطر الأمنية هي 
عملية حتديد وحتليل املخاطر الأمنية، ويكفي التعامل معها وتتبعها ورفع تقارير عنها .

3. اأهداف اإدارة املخاطر الأمنية 
الن�ص املو�سى به : 

يتمثل الهدف العام من اإدارة املخاطر الأمنية يف عملية حماية العاملني يف جمال العمل الإن�ساين اأثناء العمليات الإن�سانية 
يف بيئة ال�سراعات امل�سلحة.

وتتمثل اأهداف هذه العملية فيما يلي: 
1- حتديد وحتليل املخاطر اجلديدة واملتغرية التي حتول دون �سمان و�سول اآمن للم�ستفيدين اأثناء النزاعات امل�سلحة. 

2- تفهم وتقليل اآثار املخاطر الأمنية.
3- تركيز النتباه على املخاطر الأمنية ذات الأولوية الق�سوى.

4- �سمان اتخاذ القرارات املتعلقة باملخاطر الأمنية على امل�ستوى املالئم من ال�سلطة.
5- الحتفاظ ب�سجل وا�سح ودقيق للمخاطر الأمنية التي تعّر�ص العاملون لها خالل عملهم.

4. امل�شطلحات والخت�شارات 
 

5. طرق اإدارة املخاطر الأمنية للعاملني
الن�ص املو�سى به: 

ي�ستعر�ص هذا الق�سم اخلطوط العري�سة لطرق اإدارة املخاطر الأمنية التي قد يواجهها العاملون يف بيئات النزاع امل�سّلح يف 
كل خطوة من خطوات عملية اإدارة املخاطر، وتتمثل هذه اخلطوات يف حتديد املخاطر الأمنية، وحتليلها، وكيفية التعامل 

معها وتتبعها .
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5.1 حتديد املخاطر الأمنية
 

5.2 حتليل املخاطر الأمنية
الن�ص املو�سى به : 

على  املحتمل  �سررها  حيث  من  اأمنية  خماطرة  كل  تقييم   )1( اأ�سا�سيني  �سقني  الأمنية  املخاطر  حتليل  عملية  وتت�سمن 
العاملني الإن�سانيني، و)2( ترتيب املخاطر الأمنية ح�سب اأولويتها.
وفيما يلي و�سف لكيفية تقييم املخاطر الأمنية وترتيب اأولوياتها.

5.2.1 تقييم املخاطر الأمنية

5.2.2 ترتيب اأولوية املخاطر الأمنية

5.2.3 تعريفات املخاطر الأمنية
 

5.2.3.1 تعريفات الحتمال
 

التعريفالفئة
احتمال حدوث املخاطر الأمنية اأكرث من 70% مرتفع

احتمال حدوث املخاطر الأمنية يرتاوح بني 30 – 70% متو�سط
احتمال حدوث املخاطر الأمنية اأقل من 30% منخف�ص

5.2.3.2 تعريفات الأثر

التفا�سيلالأثر
)وفاة- عجز( خطري 
) اإ�سابة + عالج طويل( �سديد 
) اإ�سابة + ا�سعاف اويل( ب�سيط 
)�سرقة، اختطاف �سيارة عامل( مادي 

 ترحيل عامل
 حرمان العامل من 

املغادرة، ولكن دون وجود 
خطر على حياته 

الحتجاز اأو العتقال والتوقيف
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 حرمان العامل من 
املغادرة ولكن وجود خطر 

على حياته 
اأخذ الرهائن

 خماطر ميدان املعركة 
تبادل اإطالق النريان، والألغام الأر�سية، والقنابل العنقودية، والفخاخ املتفجرة، والق�سف 

املدفعي واجلوي.

 املخاطر ال�سادرة عن 
التفجري النتحاري، اأو العتداء اجل�سدي، اأو الهجمات بالغاز امل�سيل للدموع، اأو العنفاجلماهري

العتقال، الرتحيل، عدم ال�سماح بالدخول، .. خماطر املعابر احلدودية

 وغريها من مواطن 
التفاعل مع جماعات 

م�سلحة عدائية اأو غري 
من�سبطة

5.3 ال�شتجابة للمخاطر الأمنية

ي�ستعر�ص هذا الق�سم كيفية قيام الفريق بال�ستجابة للمخاطر الأمنية من خالل التخطيط لال�ستجابة للمخاطر.
 )2( و  الأمنية،  للمخاطر  ال�ستجابة  لكيفية  التخطيط   )1( اأ�سا�سيتني:  مهمتني  الأمنية  للمخاطر  ال�ستجابة  تت�سمن 

تنفيذ خطط ال�ستجابة للمخاطر الأمنية، وفيما يلي �سرح لكيفية تنفيذ ال�ستجابة للمخاطر الأمنية: 

�سرح تف�سيلينوع ال�ستجابة
تغيري خطة العمل واجلدول الزمني لتجنب املخاطر متاماً. جتنب املخاطر الأمنية

 قبول املخاطر الأمنية
الأمن مع اجلماعات  اإدارة  ا�سرتاتيجية  واملوافقات كجزء من  العالقات اجليدة  بناء وتدعيم 
واعتمادهم  موافقتهم  على  واحل�سول  الآخرين،  امل�سلحة  واأ�سحاب  النزاع،  واأطراف  املحلية، 

لوجود املنظمات الإن�سانية وعملها.

نقل املخاطر الأمنية اإىل طرف اآخر من خالل تنفيذ »برامج عن ُبعد« نقل املخاطر الأمنية

 ردع املخاطر الأمنية
امل�سلحة  ا�ستخدام احلماية  اأق�سى حالته عرب  باإقامة خطر م�ساد، ويف  حماولة ردع اخلطر 

كجزء من ال�سرتاتيجية الأمنية.

 توفري احلماية من 
املخاطر الأمنية

اإىل ح�سول الفرد على الحرتام الكامل حلقوقه  يعني جميع الأفعال والو�سائل التي تهدف 
وفقا لن�سو�ص وروح الهيئات ذات ال�سلة بالقانون، و يتم حماية حقوق الفرد يف بيئة ال�سراع 
عرب جمموعة خمتلفة من القوانني الوطنية والدولية، مبا يف ذلك القانون الإن�ساين الدويل، 

القانون الدويل حلقوق الإن�سان، قانون الالجئني، الت�سريعات الوطنية
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5.3.1 تخطيط ال�شتجابة للمخاطر الأمنية

ي�ستعر�ص هذا الق�سم كيفية قيام الفريق بتخطيط ال�ستجابة للمخاطر الأمنية. 
ال�ستجابة  اإجراءات  للمخاطر، ويخطط  ال�ستجابة  اأن�سطة  امل�سوؤول عن  ال�سخ�ص  الأمنية هو  املخاطر  : م�سوؤول  فمثاًل 

ح�سب درجة املخاطر الأمنية. ويعمل م�سوؤول املخاطر الأمنية يف اإطار القواعد التالية: 
- يتم اإخطار املدير العام بكافة املخاطر الأمنية املتوقعة .

- ليتم قبول املخاطر مهما اختلفت م�ستوياتها اإل بعد اأخذ املوافقة من جمل�ص الإدارة.
- يتم اإعداد خطط لكافة املخاطر الأمنية، و يتم و�سع هذه اخلطط بالت�ساور مع املدير العام.

- يوجد احتياطي مايل خلطط املخاطر الأمنية بقيمة )X( لتنفيذ اأن�سطة خطط املخاطر الأمنية .

5.3.2 ال�شتجابة للمخاطر الأمنية
ي�ستعر�ص هذا الق�سم كيفية قيام الفريق بتنفيذ اأن�سطة ال�ستجابة للمخاطر الأمنية .

ومثال ذلك :
- �سيقوم م�سوؤول املخاطر الأمنية بتوزيع اأن�سطة ال�ستجابة للمخاطر الأمنية على اأع�ساء الفريق املنا�سب، ويكون م�سوؤوًل 

عن مراقبة اإجناز هذه الأن�سطة، ومراقبة مدى فاعليتها يف تقليل احتمالية اأو اأثر املخاطر الأمنية.
- �سيكون م�سوؤول املخاطر الأمنية هو امل�سوؤول عن حتديد بداية ونهاية العمل بخطط املخاطر الأمنية وبالت�ساور مع املدير 

العام .
- اأي تغيري يف اخلطط اأو حتديث يكون م�سوؤول املخاطر الأمنية هو امل�سوؤول عنها، وبالت�ساور مع املدير العام.

5.4 تتبع املخاطر الأمنية ورفع تقارير عنها :
ي�ستعر�ص هذا الق�سم كيفية تتُبع املخاطر ورفع تقارير عنها. 

عند اإعداد هذا الق�سم يجب اأن ُتوؤخذ النقاط التالية يف العتبار: 
- حتديد نوع �سجالت املخاطر الأمنية التي �ست�ستخدم لتتبع املخاطر الأمنية.

- حتديد من هو امل�سوؤول عن حتديث �سجل املخاطر الأمنية.
املخاطر  حالة  لتقرير  خا�ص  منوذج  مثل  الإعداد  �سابقة  مناذج  تت�سمن  و  الأمنية،  املخاطر  عن  الإبالغ  �سكل  حتديد   -

الأمنية.
- حتديد املوظف الذي �سيتلقى تقارير املخاطر الأمنية.

بكافة  الأمنية على علم  املخاطر  اأن يكون م�سوؤول  املثال يجب  �سبيل  الأمنية، فعلى  املخاطر  الإبالغ عن  - حتديد حدود 
املخاطر الأمنية، اأما بقية العاملني، فيكفي اأن يكونوا على علم باملخاطر ذات الأولوية الق�سوى، والأثر املرتفع فقط .

6. عملية اإدارة املخاطر الأمنية 
يتناول هذا الق�سم عملية اإدارة املخاطر الأمنية بالن�سبة للعاملني بالتف�سيل، مبا يف ذلك كيفية حتديد وحتليل وت�سجيل 

وتتبع ورفع تقارير عن املخاطر، كما يت�سمن خريطة تدفق اخلطوات و�سرح لهذه اخلطوات.

6.1 خريطة التدفق لعملية اإدارة املخاطر الأمنية 
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6.2 �شرح خلطوات عملية اإدارة املخاطر الأمنية 
جدول يعر�ص �سرحاً خلطوات عملية اإدارة املخاطر ال�سابقة.

6.3 الأدوار وامل�شوؤوليات 
مع  الأدوار  هذه  تتفق  اأن  ويجب  الأمنية.  املخاطر  اإدارة  عملية  يف  م�سارك  فرد  كل  وم�سوؤوليات  اأدوار  الق�سم  هذا  يتناول 

العملية املو�سحة اأعاله . 

امل�شوؤولياتالدور

مدير اإدارة املخاطر

- و�سع �سيا�سة وا�سرتاتيجية اإدارة املخاطر الأمنية.
- التعاون علي امل�ستوى ال�سرتاتيجي والت�سغيلي فيما يخ�ص اإدارة املخاطر الأمنية .

- بناء الوعي الثقايف للمخاطر الأمنية داخل املوؤ�س�سة وي�سمل التعليم املالئم .
- اإعداد �سيا�سة وهيكلة للمخاطر الأمنية . 

- ت�سميم ومراجعة عمليات اإدارة املخاطر الأمنية.
- التن�سيق بني اأن�سطة خمتلف الوظائف التي تقدم الن�سيحة فيما يخ�ص نواحي اإدارة املخاطر 

الأمنية.
- تطوير عمليات مواجهة املخاطر، والتي تت�سمن برامج الطوارئ وا�ستمرارية الن�ساط 

- اإعداد التقارير عن املخاطر وتقدميها ملجل�ص الإدارة واأ�سحاب امل�سلحة 

ع�سو )1(
- حتديد املخاطر الأمنية التي قد تعرت�ص العاملني الإن�سانيني يف بيئات النزاعات امل�سلحة.

... -

ع�سو )2(
- تقييم املخاطر الأمنية ومدى تاأثري هذه املخاطر على العاملني.

... -

ع�سو )3(
- حتديد اآليه التعامل مع املخاطر الأمنية للحد من تاأثرياتها ال�سلبية اأو جتنبها.

... -
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الملحق رقم )5(:
 مثال على تحليل األوضاع األمنية

»نمط عام وديناميات محلية الطابع وواقع يقود إلى تبني أطر عمل الستراتيجيات حماية 
األنشطة على المستوى الميداني«.

اأيار 2006. وعلى الرغم من ذلك، فقد اندلع القتال عام 2007 يف بيئة  ُوقع اتفاق ال�شامل يف دارفور يف مايو/ 
مت�شظية ومتمركزة على نحو متزايد، واأ�شبحت دارفور خليطا من اأو�شاع ترتاوح عند و�شفها بني حالة عدم اأمان 

خطرية و ا�شتقرار هزيل .
ومل تكن م�شكالت احلماية وا�شعة النت�شار يف اأنحاء دارفور كافة، فقد اعتمد مداها وتاأثريها على ال�شكان على 
�شدة وديناميات النزاع نف�شه، والديناميات القبلية، وحالة الأمن ال�شائدة، وقوة اأو �شعف املمار�شات التقليدية، 
ال�شتقرار يف مناطق  �شاد  بينما  نزوح جديد؛  اإىل  ا�شتمرار احلرب  اأدى  كما  بعينها،  التكيف يف منطقة  واآليات 

اأخرى، مما اأتاح عودة بع�ض الأ�شخا�ض النازحني داخل البالد ولكن بعدد قليل. 

استمرار العنف ضد المدنيين :
كانت اأطراف النزاع املختلفة ل تزال تن�شر اخلوف وعدم الأمان؛ من اأجل ال�شيطرة على حركات اأو موارد ال�شكان 

املدنيني، واأدت الهجمات امل�شتمرة �شد ال�شكان املدنيني واملمتلكات اإىل تقييد حركة ال�شكان.
اأو حظر حركتهم، كان على ال�شكان التكيف مع حمدودية النفاذ اإىل املوارد الأ�شا�شية مثل: الأر�ض،  ومع تقييد 
ومنابع املياه، والأ�شواق، وبالتايل، اأ�شبحوا غري قادرين على البذر والزراعة وجني املحا�شيل، اأو حتى امل�شاركة 
يف الأن�شطة املدرة للدخل؛ وهو بالطبع ما كان يعني خ�شارة يف الدخل، كما كان ال�شكان يخ�شعون اأحياًنا ل�شرائب 
اإجبارية يفر�شها قادة القبائل املحلية، بالإ�شافة اإىل دفع »ر�شوم حماية» للتحرك باأمان دون اأن ي�شيبهم اأذى من 

جراء الهجوم. 
وعند اإجبارهم على اخلروج من منازلهم اأو النزوح الطوعي، كان النازحون يفقدون ممتلكاتهم ويزداد اعتمادهم 
احل�شرية  املراكز  يف  عديدة  باأخطار  للتاأثر  عر�شة  اأ�شبحوا  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة  الإن�شانية،  امل�شاعدات  على 
وعمليات  م�شلحة،  جمموعات  ووجود  التكيف،  واآليات  التقليدية  احلماية  افتقاد   : مثل  من  النازحني  وخميمات 

التحر�ض، وال�شرائب الإجبارية، والعنف اجلن�شي، ... اإلخ .
العتداءات  املثال:  �شبيل  وعلى  الإن�شاين،  الدويل  للقانون  انتهاك  من  يعانون  الرجال  كان  التوتر،  مناطق  ويف 
التع�شفية، والعتقالت، والقتل، وغريه من اأ�شكال املعاملة القا�شية وغري الإن�شانية واملُهدرة للكرامة. وظل الأطفال 
عر�شة لل�شرر بوجه خا�ض جراء التجنيد الإجباري، وا�شتخدامهم من جانب اجلماعات امل�شلحة، واإ�شراكهم يف 
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الأعمال العدائية، و�شواء �شاركوا كمقاتلني اأم عمال، اأم طهاة، اأم حاملي ر�شائل اأم جوا�شي�ض، اأم يف رعاية املا�شية، 
كان الأطفال الذين ينف�شلون عن عائالتهم عر�شة لل�شرر ب�شبب العتداءات اجل�شدية وال�شدمات ال�شيكولوجية. 
اإن الطبيعة املختلطة لعمليات النزاع والن�شقاق والحتاد غري النهائية بني العديد من اجلماعات امل�شلحة جعلت 
من ال�شعوبة ال�شديدة على الأ�شر اأن تعرف كيف اأو اأين تبحث عن اأقاربها، وبعد عمليات العتقال اأو الختطاف، 

تظل الأ�شر عادة يف حالة توتر وا�شطراب ملعرفة اأخبار عن م�شري اأو مكان وجود اأحبائها.
واأخريًا عندما بداأت الأهداف الع�شكرية واجلماعات امل�شلحة متتزج باملناطق املاأهولًة بال�شكان املدنيني، تزايدت 
�شعوبة التمييز بني املدنيني وامل�شاركني يف الأعمال العدائية، وقد اأدى ذلك اإىل زيادة اخلطورة على كل من ال�شكان 

والنازحني، فيما يتعلق بالهجوم والعمليات النتقامية. 
وب�شبب تعقيد الو�شع، الذي طغت عليه انتهاكات عديدة للقانون الدويل الإن�شاين، على نحو ي�شر بال�شكان وعدد 
كبري من الفاعلني الإقليميني الذين ي�شعون اإىل حتقيق م�شالح حملية اأو قبلية، مل يكن اأمام بعثة املنظمة الإن�شانية 
الدولية اأي خيار �شوى اإعداد ا�شرتاتيجيات عديدة للحماية على نطاق جغرايف اأ�شغر، وبدًل من وجود ا�شرتاتيجية 
واحدة متعددة التخ�ش�شات على امل�شتوى الوطني ملواجهةاأّي انتهاك من النتهاكات التي حتددت باعتبارها مثرية 
لل�شغوط عرب اأنحاء البلد، قررت املنظمة الإن�شانية الدولية العمل على اأ�شا�ض اأطر ا�شرتاتيجية حملية، وكان على 

كل مكتب ميداين اأن يحدد اأولويات احلماية اخلا�شة به، ويعمل وفق ا�شرتاتيجيات مالئمة.
املمار�شات  تبادل  امل�شرف؛ فقد كان م�شوؤوًل عن  وكان من�شق احلماية موجوًدا يف اخلرطوم، ويحافظ على دور 
اجليدة والتدريب العام، واحلفاظ على درجة ات�شاق بعينها يف ردود اأفعال املنظمة الإن�شانية الدولية عند حتديد 
اأولويات م�شابهة يف مناطق جديدة، وبعبارة اأخرى، اأو�شح التحليل الأويل للو�شع �شرورة اتباع الالمركزية؛ حتى 

يت�شنى ل�شرتاتيجيات احلماية مواجهة تلك النتهاكات الدينامية للقانون الدويل الإن�شاين مواجهة فعالة )1(. 

1- اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، "تعزيز حماية املدنيني يف النزاعات امل�شلحة وغريها من حالت العنف "، الطبعة العربية الأوىل يوليو/
متوز 2010، املكتب الإقليمي الإعالمي بالقاهرة �ض 25 و 26
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ملحق رقم )6(:
 مبادئ القانون الدولي اإلنساني الخاصة

المبدأ األول: مبدأ الحياد :
ويعني اأن امل�شاعدات الإن�شانية التي تقدم ل�شحايا النزاعات امل�شلحة ل ت�شكل تدخاًل يف النزاع، ول تهدد بذلك، 

ويتفرع عنه:
مقابل  امل�شلح،  النزاع  اأعمال  يف  امل�شاركة  اأو  عدائي،  عمل  باأي  القيام  عن  الإغاثية  اخلدمات  اأفراد  ميتنع   .1

احل�شانة املمنوحة لهم.
واجلرحى،  للمر�شى  معاجلته  ب�شبب  اإدانته  اأو  للخطر،  الإغاثية  اخلدمات  اأفراد  من  فرد  اأي  تعري�ض  مينع   .2

وعنايته بال�شحايا، وهو من�شو�ض عليه يف املادة 18 من اتفاقية جنيف الأوىل 1949 م. 
3. مينع اأفراد اخلدمات الطبية والإغاثية من الإدلء مبعلومات عن الأ�شخا�ض اجلرحى، اأو املر�شى الذين يقومون 

برعايتهم.

المبدأ الثاني: مبدأ الحياة السوية :
ونق�شد مببداأ احلياة ال�شوية �شرورة متكني الأ�شخا�ض املحميني مبوجب القانون الدويل الإن�شاين من اأي يعي�شوا 

حياة �شوية قدر الإمكان، فالأَ�ْشُر لي�ض عقوبًة، بل و�شيلة ملنع اخل�شم من اإحلاق الأذى بخ�شمه، وهكذا.

المبدأ الثالث: مبدأ الحماية :
ونق�شد مببداأ احلماية اأن الدولة طرف النزاع يجب اأن تكفل احلماية الكاملة لالأ�شخا�ض الواقعني حتت �شلطانها، 

ويتفرع عنه عدة مبادئ تطبيقية، اأهمها ثالثة: 
1. الأ�شري لي�ض حتت �شلطة القوات التي اأ�شرته؛ ولكنه حتت �شلطة الدولة التي تتبعها. 

النظام،  التي حتتلها من حيث  الأرا�شي  تتحفظ عليهم، وعن  الذين  الأ�شخا�ض  م�شوؤولة عن  املعادية  الدولة   .2
واخلدمات العامة. 

3. يجب تاأمني م�شدر دويل حلماية �شحايا النزاعات امل�شلحة طاملا ل يوجد م�شدر اآخر.

المبدأ الرابع: التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين :
على  الهجوم  ح�شر  ي�شتهدف  كما  املدنييني،  والأعيان  للمدنيني،  العامة  احلماية  توفري  املبداأ  هذا  وي�شتهدف 

املقاتلني، والأهداف الع�شكرية، ويتفرع عنه ثالثة مبادئ تطبيقية: 
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1.  يتمتع الأ�شخا�ض املدنيون، والأفراد املحايدون، باحلماية العامة من الأخطار الناجمة على العمليات الع�شكرية.
2.  ينح�شر الهجوم على الأهداف الع�شكرية فقط.

3. مينع ا�شتخدام الأ�شلحة الع�شوائية الأثر، وحتظر اأ�شاليب احلرب ال�شاملة، وهذا ما ن�ض عليه الربوتوكول الأول 1977م.
الأ�شخا�ض املحميون مبقت�شى اأحكام القانون الإن�شاين ينق�شمون اإىل خم�ض فئات هي: اجلرحى واملر�شى، الغرقى 

واملنكوبون، واأ�شرى احلرب، واملدنيون، وموظفو اخلدمات الإن�شانية.
املحميون طبقًا  الأ�شخا�ض  منها  ي�شتفيد  التي  الإن�شانية  الأعمال  على جميع  الإن�شانية(  تعبري )اخلدمات  يطلق 
الإن�شانية  الأعمال  العاملون يف جمال  الإن�شانية هم  الإن�شاين، وعليه فموظفو اخلدمات  الدويل  القانون  لقواعد 

التي ت�شتفيد منها الفئات املحمية مبوجب القانون الإن�شاين، وي�شمل كاًل من: 
 موظفي اخلدمات الطبية، والروحية، وجمعيات الإغاثة التطوعية، وموظفي الدفاع املدين.

 ومبراجعة اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 م، والربوتوكولني امللحقني بها؛ جند اأن الكثري من موادها تن�ض 
�شراحة اأو �شمنًا على وجوب حماية القائمني بالأعمال اخلدماتية الإن�شانية، وعدم جواز التعر�ض لهم، وت�شهيل 
اأداء مهماتهم وخدماتهم، وهذه احل�شانة ت�شتند اإىل امتناعهم عن القيام باأي عمل عدائي، ول ُيَعدُّ عملهم تدخاًل 

يف النزاع باأي حاٍل من الأحوال.
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الملحق رقم )7(:
 أسماء المنتديات األمنية المشتركة للمنظمات 

غير الحكومية اإلقليمية
تقدم  حيث  وا�شنطن،  ومقرها   -  Security Advisory Group - SAG ال�شت�شارية  الأمن  جمموعة   

خدماتها للمنظمات غري احلكومية الأمريكية
ومقره   -  EISF- )European Interagency Security Forum(:امل�شرتك الأمني  الأوربي  املنتدى   

لندن، حيث يقدم خدماته للمنظمات غري احلكومية الأوروبية .
 املبادرة التي ت�شكلت يف العام 2007 با�شم معًا ننقذ الأرواح Saving Lives Together( -SLT ( وهي عبارة 
 )IGOs( واملنظمات احلكومية )NGOs( اإطار لتح�شني الرتتيبات الأمنية بني املنظمات غري احلكومية عن 
والأمم املتحدة )UN( يف امليدان، وقد اأوجدت ع�شر تو�شيات غري ملزمة بحيث ت�شجع التعاون والتن�شيق الأمني 

دون امل�شا�ض بحيادية وا�شتقاللية العمل الإن�شاين، وذلك من خالل توحيد اجلهود يف البيئات اخلطرة. 
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1. اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، البقاء على قيد احلياة -املبادئ التوجيهية لل�سالمة والأمن للمتطوعني 
الإن�سانيني يف مناطق النزاع )1999م(، ديفيد لويد روبرت�ض.

الدويل  الحتاد  اإر�سادات  اآمًنا«،  »كان  برنامج  الأحمر،  والهالل  الأحمر  ال�شليب  جلمعيات  الدويل  الحتاد   .2
 .)IFRC ،2007 ملديري الأمن )الحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر

3. الأمم املتحدة، اتفاقية جنيف الرابعة ب�ساأن حماية الأ�سخا�ص املدنيني يف وقت احلرب املوؤرخة يف 12اآب/
اأغ�شط�ض 1949، املــادة )4(.

التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ص من الختفاء الق�سري، 2014/1/21 م، ماده  4. الأمم املتحدة، 
)2( اللجنة املعنية بحالت الختفاء الق�شري.

 1977 /حزيران  يونيو   8 يف  ال�سادرين  الإ�سافيني  الربوتوكولني  �سرح  الأحمر،  لل�شليب  الدولية  اللجنة   .5
امللحقني باتفاقيات جنيف ال�سادرة يف 12 اأغ�سط�ص /اآب 1949 .

6. اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، الو�سول الآمن اإنقاذ الأرواح دليل لكافة اجلمعيات الوطنية، وبالتعاون مع 
اجلمعيات الوطنية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر، 2013م.

7. اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، افعل �سيئا حياله، وافعله على نحو جيد ور�سة العمل الثالثة حلماية حقوق 
الإن�سان واملنظمات الإن�سانية:، 20-18 كانون الثاين / يناير 1999، تقرير، جنيف، 1999.

العنف  حالت  من  وغريها  امل�سلحة  النزاعات  يف  املدنيني  حماية  تعزيز  الأحمر،  لل�شليب  الدولية  اللجنة   .8
الطبعة العربية الأوىل يوليو/متوز 2010، املكتب الإقليمي الإعالمي بالقاهرة.

9. اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، مدّونة ال�سلوك للحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر واملنظمات 
غري احلكومية يف جمال اأعمال الإغاثة يف حالت الكوارث، امللحق الرابع ـ مقتطف من »املبادئ وال�شتجابة يف 
والهالل  الأحمر  لل�شليب  والع�شرون  ال�شاد�ض  الدويل  املوؤمتر  الدوليتني»؛  الإن�شانيتني  امل�شاعدة واحلماية  ميدان 

الأحمر، جنيف، 3-7 دي�شمرب )كانون الأّول( 1995.
10. املجل�ض الرنويجي لالجئني، �سيا�سة املجل�ص الرنويجي لالجئني يف جمال احلماية، 2014م.

11. املحكمة اجلنائية الدولية، النظام الأ�سا�سي، الفقرة 2/د من املاد ة 7، 2016م.
12. املنتدى العربي لإدارة املوارد الب�شرية، اإدارة وحتليل املخاطر، 

http: //www.hrdiscussion.com املوقع

المراجع المراجع
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بروتك�شن  النا�شر:  الن�سان،  املدافعني عن حقوق  الدليل اجلديد حلماية  و ماري كاراج،  ايغورن  انريكي   .13
انرتنا�شنول، ط3، 2009م، بلجيكيا.

14. اإبراهيم بوملكاحل، مقيا�ص حتليل النزاعات الدولية، ق�سم العلوم ال�سيا�سية و العالقات الدولية - جامعة 
ق�شنطينة.

املعهد  املُعقدة  الأمنية  البيئات  يف  الإن�سانيني  للعاملني  اجليدة  املمار�سة  وتعمل  تظل  اأن  اإيجالند،  جان   .15
وو�شع  الدرا�شات  فرع  الإن�شانية،  »النتائج  منظمة  �شتودارد،  واآبي  هارمر،  اأديلي  الدولية،  لل�سوؤون  الرنويجي 

ال�شيا�شات مكتب تن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية )OCHA(، 2011م.
16. د. مدحت اأنور نافع، »اإدارة املخاطر النظرية والتطبيق»، دار اجيال للن�شر والتوزيع، 2012 القاهرة.

17. ردينة اخلليفات، التوقيف واإخالء ال�سبيل - يف �سوء قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية، عمان، الأردن.
للعمل  الثاين  الدويل  امللتقى  النزاعات،  حالة  يف  امل�ستفيدين  اإىل  الآمن  الو�سول  �شحراء،  بن  ربي  عبد   .18

الإن�شاين حتت �شعار العمل الإن�شاين يف عامل م�شطرب، 26 - 27 نوفمرب 2014 م، جدة.
19. جلنة حماية ال�شحفيني CPJ، دليل جلنة حماية ال�سحفيني لأمن ال�سحفيني، تغطية الأخبار يف عامل 

خطري ومتغري، 2012م.
20. لقاء اأبو عجيب، اآليات وو�سائل حماية العمل الإن�ساين بني النظرية والتطبيق اإ�سدارات املعهد ال�سكندينايف 

حلقوق الن�سان، اأغ�سط�ص 2014.
21. ممدوح عبد احلميد عبد املطلب، التنبوؤ الأمني يف ع�سر العوملة، مركز الدرا�سات والبحوث ق�سم الندوات 
الأمنية،  للعلوم  نايف  جامعة  العوملة،  ع�سر  ملواجهة  الأمني  التخطيط   « العلمية  الندوة  العلمية،  واللقاءات 
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