
بالغ 1612 - مجموعة موارد للمنظمات غ�ي الحكومية آلية الرصد والإ

المخاطر الأمنية أثناء جمع المعلومات الأداة 40 
بشأن النتهاكات الجسيمة

ي
تمرين تقييم ذا�ت

ي قد تعرضك وتعرض أمنك و/أو �ية المعلومات للخطر، واختيار الخطوات التخفيفية ذات الصلة بحسب 
تقييم درجة هشاشتك قبالة المواقف ال�ت

مستوى الخطر: 

الأدوات ذات الصلة
الأداة 32 – قائمة معلومات “جمع المعلومات”

ية “تقنيات المقابلة”  الأداة 33 – قائمة تحض�ي

الأداة 46 – قائمة معلومات “إدارة المعلومات”

الخطر

المستوى 
)مرتفع/متوسط/

حاتمنخفض( المق�ت

يمكن للغ�ي سماع 
المعلومات أو أن 

تنتقل إل أشخاص ربما 
ل حاجة بهم لمعرفتها

   اخ�ت موقعاً مناسباً إذا كنت تجري مقابالت.

   ل تناقش معلومات الحالت مع أو أمام أشخاص ل حاجة بهم لمعرفتها )مثال: سائق التاكسي أو المكتب، العاملون 
ان،  ، الج�ي ز وعات أو المنظمات الأخرى، الأصدقاء الشخصي�ي ز بالدعم، الزمالء من الم�ش هم من العامل�ي بالنظافة وغ�ي

الأقارب، إلخ(.

   تفادى ذكر المعلومات الحساسة عىل الهاتف إذا كان هناك إمكانية لمراقبة هاتفك، واستعن بأبلغ الحرص إذا اضطررت 
لهذا )مثال: باستخدام كلمات مشفرة(.

كة. ي مساحات العمل المش�ت
ك معلومات الحالة أمام الغ�ي �ز   ل ت�ت

   ل ترسل معلومات الحالت ع�ب الآخرين، ما لم يكن مسموحاً لك ولهم بهذا تحديداً.

ي ستوفرها.
ي الأمم المتحدة سيطلعون عىل المعلومات ال�ت

بالغ من �ز استوضح من منسق آلية الرصد والإ

إمكانية فقدان 
المعلومات

   احتفظ دائماً بمعلومات الحالت معك ح�ت تتمكن من تخزينها.

ي مكان آمن.
احتفظ بنسخ من معلومات الحالت �ز

. ي
استخدم أسماء مشفرة للضحية والراصد والموقع والنتهاك والجا�ز

يمكن مصادرة 
المعلومات )أثناء 

ي حاجز عىل 
التوقيف، �ن

الطريق، نقطة تفتيش(

. ي
استخدم أكواد للحالة والضحية والموقع والمنسق والجا�ز

   إذا كان هناك خطر محدق أو مرجح بأن المعلومات ستتم مصادرتها، ل تحمل معك أية من استمارات جمع البيانات.

ي مكان آمن.
ي ما إن يتس�ز لك ذلك �ز

اكتب معلومات جزئية فقط، أو اقترص عىل المحادثات الشفاهية وأكمل التقرير النها�أ

ي موقف يمكن أن تُصادر فيه معلومات حساسة )المداهمة، التوقيف،
تأكد من معرفة ما الذي ستقوله وكيف ستترصف �ز

حاجز عىل الطريق، نقطة تفتيش(.

قد يصبح معروفاً 
أن المصدر يوفر 

معلومات لمنظمتك، 
ما قد يعرضه أو يعرض 

ن معك لخطر  العامل�ي
المضايقات أو النتقام 

أو الوصم 

ي المكان المختار.
اخ�ت مكاناً مناسباً إذا كنت تجري المقابالت، وتأكد مما إذا كان المصدر يشعر بالأمان �ز

ة قبيل إجراء المقابلة.    تأكد من إعطاء الضحية أو الأب/ولي الأمر الموافقة المستن�ي

ام بعدم الظهور low profile أثناء إجراء المقابالت. ز    تحّرى الل�ت

ي الأمم
نسق مع الأمم المتحدة لضمان أن بعثات التحقق ل تجذب انتباهاً ل لزوم له للمصدر، واستوضح من �ز

ي بلغت بها.
المتحدة ستتاح له رؤية المعلومات الخاصة بالقضية ال�ت

يكة أو الجهات القادرة عىل توف�ي الحماية المادي للضحية/الشاهد المعرض للخطر )مثال: تعرف عىل المنظمة ال�ش
ي مكان آخر( وناقش هذا الخيار مع الضحية/الشاهد.

قامة �ز النقل لالإ

أخرى:




