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يف هذه الوثيقة، جتدون ما ييل:

تقييم املدافعة ومبدأ »ال رضر وال رضار«

• ثالثة خماطر مهمة جيب مراعاهتا يف تقييم املدافعة
• بعض املبادئ التوجيهية للمامرسات اجليدة إلدارة املخاطر يف تقييم املدافعة

• قائمة التفّقد اخلاصة بمبدأ »ال رضر وال رضار« لتطبيق هذا املبدأ التوجيهي مبارشة عىل محلة املدافعة.

يعيش العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان ويعملون يف مواقف تّتسم بغياب األمن. وعىل الرغم من أمهية تقييم 
أعامل املدافعة، فإنه ينطوي أيضًا عىل إمكانية زيادة خطر التعّرض للرضر يف مواقف أمنية صعبة أصاًل. ويمكن أن 

يؤثر هذا الرضر عىل كل من املدافعني عن حقوق اإلنسان والناس اآلخرين يف جمتمعهم. ويتحمل القائمون عىل 
ختطيط وإجراء تقييم املدافعة مسؤولية ضامن تصميم أعامل التقييم عىل نحو يقلل من املخاطر إىل احلد األدنى. وأثناء 
التنفيذ، ينبغي عليهم أيضًا االنتباه بعناية إىل أي إشارات حتذير عىل تعّرض األمن للخطر، بحيث يبقى مجيع املعنيني 

بأمان.

يتبع مقّيمو املدافعة نفس مدّونات األخالق التي يلتزم هبا مجيع املقّيمني والباحثني، علاًم بأن أهم مبدأ هو »ال رضر 
وال رضار«، )أو بذل قصارى جهدنا لضامن أال يؤدي عملنا أبدًا إىل إحلاق الرضر باآلخرين(. وجتدون أدناه موارد 

عىل اإلنرتنت حول أخالقيات إجراء البحوث مع الفئات السكانية الضعيفة.
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هناك ثالثة خماطر مهمة جيب مراعاهتا يف تقييم 
املدافعة

فيام ييل خماطر شائعة يواجهها النشطاء يف 
ختطيط وإجراء تقييم املدافعة.

زيادة االنتباه إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان
غالبًا ما يتطلب تقييم املدافعة أن يقوم الناشطون أو 

املقّيمون بجمع املعلومات )أو البيانات( من أشخاص 
خارج محلتهم. وهذا قد يلفت انتباهًا غري مرغوب فيه 
إىل عمل النشطاء. بل وجيذب مجع البيانات قدرًا أكرب 

من االنتباه عندما يكون األشخاص الذين يطلبون 
املعلومات غرباء عىل جمتمع و/أو يف جمموعة كبرية 

)ربام تشمل باحثني ومرتمجني فوريني إضافيني(. هلذه 
األسباب، ينبغي عىل املشاركني يف تقييم املدافعة يف 

جمال حقوق اإلنسان إيالء اهتامم إضايف ملن يقوم بجمع 
البيانات وكيفية مجع البيانات.

الكشف عن معلومات حساسة
يمكن أن يؤدي التشارك باملعلومات عن قصد أو 

عن غري قصد من خالل تقييم املدافعة إىل تعريض 
املدافعني عن حقوق اإلنسان أو غريهم من األشخاص 

املستضعفني للخطر. وقد تتضمن أنواع معلومات 
التقييم: األسامء والعناوين وأرقام اهلواتف واآلراء 

السياسية وما إىل ذلك. وجيب عىل املقيِّمني محاية هذه 
البيانات من خالل ختزينها بشكل آمن وحجب اهلوية 

وكتابة التقارير بحذر )حسب االقتضاء(. وجيب أن 
يدرس مقّيمو املدافعة بعناية من يتم مجع البيانات منهم، 
وما هي البيانات التي يتم مجعها، وكيف وأين يتم ختزين 

هذه البيانات بشكل آمن، وكيف يتم اإلبالغ عن هذه 
البيانات.

ُيقَصد بمصطلح »حجب اهلوية« البيانات إزالة أي 
معلومات يمكن أن ُتستخدم لتحديد هوية أشخاص 

بعينهم أو جمموعة بعينها تم مجع البيانات منهم أو تصفهم 
تلك البيانات. ويمكن أن تشمل املعلومات التي حتّدد 

اهلوية التجارب واخلربات والرتكيبة السكانية وغريها من 
املعلومات إىل جانب األسامء.

تصف »الصدمة النفسية« االستجابات العاطفية التي 
يعاين منها كثري من الناس بعد جتربة حدث قاهر أو هيّدد 

احلياة. وتتضمن هذه االستجابات إحساس دائم بالعجز 
والعزلة، وصعوبة النوم، والتنّبه دائاًم للخطر.

التسبب بالكرب للمشاركني يف التقييم
إن طبيعة املدافعة واحِلراك يف جمال حقوق اإلنسان تنطوي 

عىل معاناة العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان، 
فضاًل عن األفراد واملجتمعات املترضرين من انتهاكات 
حقوق اإلنسان، من صدمة نفسية وخسائر كبرية. وعند 
إجراء تقييم املدافعة، جيب أن نكون حريصني عىل عدم 

طرح أسئلة شخصية للغاية حول التجارب الصادمة 
السابقة. وإذا شعر شخص ما بكرب شديد أثناء مجع 

البيانات، جيب أن نتوقف عىل الفور ونقدم الدعم 
العاطفي.

تقييم املدافعة ومبدأ »ال رضر وال رضار«
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لني واملقيِّمني  استشريوا مجيع أصحاب املصلحة )بام يف ذلك أعضاء احلملة اآلخرين واملشاركني يف التقييم واملموِّ
املحرتفني( حول سالمة التقييم وخماطره. واستخِدموا التعليقات وردود األفعال من أصحاب املصلحة لتحسني 

خطة التقييم.

كونوا عىل استعداد الختيار أسئلة التقييم التي تقلل من املخاطر التي يتعرض هلا املشاركون والنشطاء. حيث لن 
يكون من اآلمن اإلجابة عىل بعض أسئلة التقييم.

كونوا عىل استعداد الختيار أساليب مجع البيانات التي تقلل من املخاطر التي يتعرض هلا املشاركون والنشطاء. 
فقد ال تكون بعض أساليب مجع البيانات ممكنة نظرًا لسياق األمن.

موا هنج مجع البيانات )املحتوى واألسلوب( حول احلد األدنى من البيانات الالزمة لإلجابة عىل أسئلة  صمِّ
التقييم.

صوا التمويل املناسب الالزم لتقليل املخاطر النامجة عن التقييم. وقد تؤدي احلاجة إىل تأمني احلامية  خصِّ
ألصحاب املصلحة من الرضر إىل زيادة تكلفة التقييم بشكل ال ُيستهان به.

تأّكدوا من حصول مجيع املشاركني يف التقييم عىل فهم مشرتك ملستوى خماطر مرشوع التقييم وأهنم ملتزمون بجعل 
املرشوع آمنًا قدر اإلمكان.

ضعوا مبادئ توجيهية أمنية جلميع جوانب مرشوع التقييم، بام يف ذلك ختزين ونقل البيانات واملعلومات احلساسة 
األخرى. واحرصوا عىل أن كل املشاركني يف التقييم يفهمون بروتوكوالت األمان ولدهيم املهارات واملعّدات 

الالزمة لتنفيذها. وجتدون أدناه العديد من موارد األمن واألمان عرب اإلنرتنت للمدافعني عن حقوق اإلنسان.

كونوا صارمني عند حجب هوية دراسات احلالة واالقتباسات والبيانات يف التقارير. واطلبوا من املشاركني يف 
التقييم مراجعة تقارير التقييم بعناية للتأكد من سالمتها قبل نرشها.

أثناء التنفيذ، انتبهوا ألي إشارات حتذير تشري إىل احتامل وجود خرق لألمن.

من املناسب إهناء التقييم عند تعّرض السالمة للخطر. كونوا مستعدين للقيام بام هو ممكن لتعديل أي
رضر ناتج.

بعض املبادئ التوجيهية للمامرسات اجليدة إلدارة املخاطر يف تقييم املدافعة
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موارد عىل اإلنرتنت

• إعالن هلسنكي للبحوث املتعلقة بالبرش 
• مدونة السلوك العاملية للبحوث يف سياقات ضعف املوارد

• دليل األمن الشامل، ملجمع التكنولوجيا التكتيكية 
• األمن يف صندوق – أدوات وتكتيكات األمن الرقمي، املدافعون عن اخلطوط األمامية وجممع التكنولوجيا  

   التكتيكة
• كتّيب حول األمن: اخلطوات العملية للمدافعني عن اخلطوط األمامية

تم تصميم قائمة التفّقد يف الصفحة التالية ملساعدتكم عىل التفكري يف كيفية احلد من املخاطر يف مرشوع تقييم 
املدافعة. أضيفوا املالحظات اخلاصة بحملتكم بشأن اسرتاتيجيات احلد من املخاطر يف العمود عىل اليسار.

موارد عىل اإلنرتنت حول املبادئ األخالقية للبحوث مع الفئات السكانية املستضعفة

موارد عرب اإلنرتنت حول األمن للمدافعني عن حقوق اإلنسان

https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf
https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf
http://www.globalcodeofconduct.org/wp-content/uploads/2018/05/Global-Code-of-Conduct-Brochure.pdf
http://www.globalcodeofconduct.org/wp-content/uploads/2018/05/Global-Code-of-Conduct-Brochure.pdf
https://holistic-security.tacticaltech.org/index.html
https://holistic-security.tacticaltech.org/index.html
https://securityinabox.org/en/
https://securityinabox.org/en/
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/workbook-security-practical-steps-human-rights-defenders-risk
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/workbook-security-practical-steps-human-rights-defenders-risk
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اسرتاتيجيات إضافية خلفض املخاطر قائمة التفقد اخلاصة بمبدأ
»ال رضر وال رضار«

ال
ينطبق

هل البيانات التي أخطط جلمعها رضورية للغاية 
لإلجابة عىل أسئلة التقييم؟

هل هناك طريقة يمكنني من خالهلا مجع هذه 
البيانات دون االضطرار إىل التعاطي مبارشة مع 

األفراد املستضعفني؟

هل هناك طريقة يمكنني من خالهلا مجع هذه 
البيانات دون الكشف عن هوية مقّدمي البيانات؟

هل هناك اسرتاتيجيات بديلة جلمع البيانات 
يمكنني استكشافها من شأهنا احلد من املخاطر عىل 

أصحاب املصلحة؟

هل لدي طريقة آمنة للقاء أصحاب املصلحة بشأن 
مرشوع التقييم هذا؟

هل لدي طريقة آمنة للتواصل مع أصحاب 
املصلحة حول مرشوع التقييم هذا؟

هل لدي خطة آمنة لتخزين النسخ الورقية من 
البيانات؟

هل لدي خطة آمنة لتخزين البيانات اإللكرتونية؟

هل يفهم مجيع أصحاب املصلحة بروتوكوالت 
إدارة املخاطر هلذا املرشوع وهل يلتزمون هبا؟

هل لدي خطة لرصد املخاطر طوال تنفيذ 
املرشوع؟

هل لدي خطة للطوارئ يف حالة تعرض سالمة 
التقييم للخطر؟

هل ناقشُت قائمة التفّقد هذه مع أصحاب 
املصلحة يف التقييم وشملُت تعليقاهتم/ردود 

أفعاهلم بشكل فعيل؟

اسرتاتيجيات خلفض املخاطر
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