السالمة واالمن
تقيمم املخاطر

-1الحاميـــة :رضورة ملحة ألعضـــاء الفريق ،والشـــهود والضحايا وأن ال نعرض
أحـــد منهم ألي خطر ،وايضا حاميـــة البيانات واملعدات واالتصاالت وســـمعة
ا ملنظمة .
-2قبل إتخاذ أي قرار ،دامئا اسأل نفسك :هل تستحق املجازفة؟
إعتبارات هامة للتحضري للمهمة وجزء من التقييم والخطة األمنية:
•يقـــرأ جميع أعضـــاء الفريـــق ويوقعون عـــى تقييـــم املخاطر وخطة
وإجـــراءات األمن.
•يتم تحديـــث تقييم املخاطر باســـتمرار .قد تتغري الخطـــط واإلجراءات
بســـبب املوقف .اجعل الجميـــع عىل اطالع.
•يجـــب أن يتلقـــى الفريق إحاطـــة أمنيـــة مفصلة قبـــل أن يذهبوا يف
مهمة وحيثـــا أمكن عنـــد وصولهـــم إىل البلد.
•تغـــر املوقـــع واالخـــاء يجب ان تكـــون هـــذه الخطة جاهـــزة قبل
التوجـــه للعمـــل واملهمة.
•احتفـــظ دامئًا بالحق يف عدم الســـفر أو االنســـحاب مـــن املهمة يف أي
مرحلـــة إذا شـــعرت أنـــك يف خطر .ويجـــب عىل الفريـــق اإلبالغ عن
جميـــع الحوادث عـــى الفور.
•يجـــب أن يتـــم اســـتخالص املعلومـــات الكاملـــة عن عـــودة الفريق
والدعـــم الـــازم للفريق إذا لـــزم األمر.

•ما هو تأثري التهديد وما هو احتامل حدوث التهديد؟
•التأثري  +االحتاملية = مستوى الخطر األويل
•أمثلة عىل مســـتويات املخاطـــر :ضئيلة  ،منخفضة  ،متوســـطة  ،عالية،
حر جة

التخفيف:

مـــا الذي ميكنك فعلـــه لتقليل املخاطر إىل مســـتوى معقول؟ مثل املشـــورة
 -االحتياطات والتدريب.

تذكر:

يجـــب تحديث تقييامت املخاطر بشـــكل يومي عـــى أرض الواقع :هل تغري
الوضع؟ هـــل توفر لديك معلومـــات أكرث صلة؟

السالمة واالمن لعنارص الفريق
أوال -الفنادق:

•ما هو الوضع العام؟

حيثام أمكن إستخدم الفنادق املعروفة واألمنة وذات السمعة املعروفة.

•التقييـــات الفرديـــة للمخاطـــر مهمـــة وال تعتمد فقط عـــى تقييم
الزمـــاء واملنظمة!

وقم بإجراء تقييم االمان الخاص بالفندق:

•ما هي التهديدات العامة املحتملة؟
•ما هـــي التهديدات املحـــددة لهـــذه الجوانب مثل شـــاهد يعيش يف
املخيـــم ما وغال ًبـــا ما تكـــون هناك نقـــاط تفتيش عـــى الطريق إىل
ا ملخيم .

 -1تجنـــب الفنـــدق الذي يحتوي عـــى الكثري مـــن الزجاج مـــن األمام .يف
حال حـــدوث أي انفجـــار او يشء ما يف الخارج ســـيصبح الزجاج كالشـــظايا
والرصاص ســـيخرتق الزجاج بســـهولة.
 -2يجـــب التأكـــد مـــن أن الفنـــدق ال يقع بالقـــرب من هـــدف محتمل.
باالخـــص اذا كانت البلد/املدينة ال تزال تشـــهد توتـــر او رصاع .أو رمبا تتعرض
لحـــادث ارهايب .لذلـــك تجنب الفنـــادق القريبة من الدوائـــر الحكومية عىل
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سبيل املثال!

تدقيق أمنـــي قصري عليهـــا .وال تلفت االنتباه إىل نفســـك)

 -3هـــل هذا الفندق يتم اســـتخدامه من قبل أشـــخاص رمبـــا يكونوا اهداف
محتملني .كالدبلوماســـيني والسياســـيني واملحققني الدوليني عىل ســـبيل املثال!
اذا كان كذلـــك فيجب تجنبه.

 -3هـــل مكان االجتـــاع هدف محتمـــل او بجانب هدف محتمـــل ،او هل
يرتدد عليه شـــخص قـــد يكون هو هـــدف محتمل.

 -4مامدى مســـتوى االمان لديهم والحراســـة وحتى مواقف الســـيارات هناك
هل هي مؤمنة بشـــكل كايف كالفندق!
 -5يجـــب معرفـــة من ميلـــك الفندق هـــل هو تابـــع للحكومـــة أو لزعيم
ميليشـــيا ســـابق او حايل!

 -4ايـــن تقع املخـــارج؟ واىل أيـــن تؤدي؟ ويجـــب ان تضع خطـــة للهروب
والخـــروج االمن يف حال حـــدوث اي حـــادث امني.
أمور لتاحذها باالعتبار أيضا:
•هل يوجد الكثري من الزجاج؟ وهل هناك أعمدة ملموسة؟

 -6اســـتخدم الطابـــق االول او الثاين .النه يف حال حـــدوث أي حدث أمني قد
تضطر للقفـــز خارجا وتكون فرصـــة حياتك قامئة يف حال القفـــز من الطابق
االول او الثـــاين كحد أقىص.

•ال تستخدم نفس مكان االجتامع كث ًريا إن أمكن.

 -7قم بجولة حول الفندق وتأكد من املخارج املوجودة واىل أين تؤدي.

•هل سيكون توقيت االجتامع يف وقت معني من اليوم أكرث أمانًا؟

 -8يجـــب عىل أعضـــاء الفريق أن يقيمـــوا يف نفس الطابـــق ،وغرفهم قريبة
مـــن بعض ما أمكـــن .وييجب العلم أيـــن يقيم كل منهم بـــاي غرفة ولديكم
أرقـــام التواصـــل الخاصة ببعض .ويجـــب وضع خطة ك فريـــق انت واعضاء
الفريـــق االخرين لالســـتجابة الي حـــادث أمني باالخص يف البيئـــات الخطرة
واملدن غـــر االمنة.

وتاكـــد مـــن اي يشء ملفـــت لالنتباه كان يوجـــد كامرية مراقبة او تجســـس
داخل مـــكان اللقاء.

 -9ال تـــرك بالفنـــدق أي ذواكر أو فـــاش ميموري أو هـــارد درايف خارجي
أو البتـــوب أو أوراق متعلقة بالعمـــل ،يجب اصطحابها معـــك اينام ذهبت.
 -10أقفـــل الباب عندما تكـــون حتى يف غرفتك .وفكر بوضع حاجز او لســـان
صغـــر أســـفل البـــاب كحاجز او مانـــع اضايف يعيـــق فتح البـــاب ويعطيك
بعض الوقـــت االضايف أيضـــا يف حالة وقوع اي حـــادث أمني.
 -11اذا مل تكن تشـــعر باالمان داخـــل الفندق ،فكر باالنتقـــال اىل مكان أكرث
أمانا.

ثانيا مكان االجتامع:

قم باجـــراء تقيـــم أمني للمخاطـــر املحتملة املبـــارشة وغري املبـــارشة حول
املـــكان املحتمـــل أن تقابل الشـــهود أو الناجيني أو زمـــاء أخريني.

فكـــر جيـــدا هل مـــن املمكـــن مهاجمـــة املبنى من اجـــل اســـتهدافك او
اســـتهداف االشـــخاص الذيـــن تقابلهم أو مـــن املمكن أن يكون االشـــخاص
الذيـــن تقابلهم تحـــت املراقبة.
وتذكر أشياء مهمة:
 -1ان تحصل عىل مشـــورة محلية .دامئا االشـــخاص املحليـــن مهمني ويعرفون
الســـياق والواقع عىل االرض أفضل مـــن أي تقييم عن بعد.
 -2حيثـــا أمكـــن  ،قم بزيارة مـــكان االجتامع قبـــل االجتامع( .قـــم بإجراء

•هل سيكون من السهل مراقبة أو االستامع إىل اجتامعك؟

ثالثا  -نقاط تفتيش:

قم بإجـــراء تقييم قصـــر للمخاطر كل يوم قبـــل الخروج وحـــاول الحصول
عىل مشـــورة محليـــة من اشـــخاص محليني يف املـــكان املتوجه اليـــه .وتأكد
من اطالعـــك عىل نقـــاط التفتيش التـــي ســـتواجهها.وهل ســـتواجه نقاط
تفتيـــش قد ال تعلـــم بها ؟ كيف ســـتترصف؟

فكـــر  -هل يجـــب عليك جمع األدلـــة إذا كان من املحتمـــل أن تواجه نقطة
تفتيش ؟
أثنـــاء قيادة الســـيارة أبقـــوا النوافذ مرفوعـــة لالعىل واالبـــواب مغلقة .وال
تجعـــل اي يشء جـــذاب او يدعوا للشـــك ظاهـــر ك الحواســـيب املحمولة
مثـــا او اجهزة اتصال .ويجـــب أن يكون زمـــاءك باملقر الرئيـــي واملكتب
عىل علـــم بتحركاتك ومســـار رحلتك والوقت الذي ســـوف متضيـــه ومواعيد
رحالتك ومـــن املمكن ايضا ان تشـــارك معهم من خالل برامـــج تتبع املوقع،
موقعك املبـــارش اثناء الذهاب والســـر.

رابعا-االتصاالت:

الراديو ,الجوال العادي  ,االتصال الثابت ,الرثيا...

وال تنـــى اخـــذ مشـــورة املحليـــن ،واســـأل دامئا ماهـــي اجهـــزة االتصال
املســـموح بهـــا يف البلد او املـــكان الذي انـــت فيه .وافرتض مثال ان شـــخصا
يتجســـس ويســـتمع اىل اتصاالتك .لذلـــك نجنب ذكر االســـاء واملوقع الذي
تنوي الذهاب اليه واســـتخدم التعابري والرســـائل القصـــرة للتواصل.وتاكد من
شـــحن بطاريتك جيـــدا لتكون عىل اتصـــال دائم.
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إعتبارات عامة:

قبل الســـفر  ،خذ نســـخة من هويتك الشـــخصية ونســـحة من جواز سفرك
أيضـــا وبعض النقود تحســـبًا ألي يشء قـــد ال تكون هناك ماكينـــات لبطاقة
املـــرف او قد تكون معطلـــة .وهل توجـــد مرافق طبية يف حـــال اجتجت
اليهـــا وهل هيـــة قريبة منـــك! ويجـــب ان تحصل عـــى ارقـــام الطوارئ
والصحـــة يف املكان الذي ســـتتوجه اليه مســـبقا.
اذا كنـــت يف مكان االجتـــاع او يف فندق وحصل اي حـــادث أمني .ال تحاول
النظـــر من النوافـــذ الخارجيـــة .رمبا يكون هنـــاك اطالق نـــار يف الخارج او
تحدث عـــدة انفجـــارات متالحقـــة .واذا حـــدث اي انفجار ابقـــى منحني
ومســـتلقي عـــى االرض وال ترفع راســـك وضـــع يديك عىل أذنيـــك وجبينك
عـــى االرض .باالخـــص اذا كان هنـــاك اطالق نار.
واذا كنـــت مختبئ فأطفـــئ االنوار وابقـــي جوالك عىل الصامـــت .واخفض
صوتك حتى ال تنكشـــف .وخاصـــة يف الليل.
عنـــد امليش عـــى الرصيف .امـــي باملنتصـــف ال قريب من املبـــاين وال من
الشـــارع تجنبا مـــن االختطاف.
يف املطـــارات ال تحمـــل اغراض اشـــخاص اخريـــن باملطارات قد تســـبب لك
رضر كبري.
وحـــاول ان تتنـــاول وجبـــة غذائية قبل الذهـــاب للمهمة ،فقـــد تبقى فرتة
طويلة بـــدون طعام ،او تتعـــرض الختطاف او حـــادث امني.
اذا كنـــت تقود عىل طريق وشـــككت بـــان احد يالحقك قـــم بدورتني وتاكد
مـــن انه يالحقـــك .فتوجه القرب قســـم رشطة ممكن.
يف حـــال وقوع هـــزة ارضية/زلزال ابقـــى مكانك وال تحـــاول ان تخرج خارج
املكان.
أثنـــاء القيـــادة أو التوقف  ،اترك دامئًا مســـافة آمنة بينك وبني الســـيارة التي
أمامك وخلفك .اترك مســـاحة للمناورة والهـــروب عند الحاجة.
دامئا استشري منظمتك وزمالءك كلام شعرت بالحاجة لذلك.
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