
 

 

 

 للنشاطات والفعاليات  خطرالتقييم  استمارة

 

  النشاطات والفعاليات   أو حضور  قامةإ  الموافقة على  قبلاالعتبار  ب  يجب أخذها  يالمعايير التذه االستمارة الى توضيح  تهدف ه

ومدى جديتها، نقاط    (Threat)  معرفة طبيعة التهديدات  من خالل.  (Risk)  مستوى الخطر  تقييممن الضروري  ألنه  المختلفة،  

مستوى الخطر ليكون واحداً من ثالث مستويات )منخفض،  يتم تحديد    .(Capacity)  والقدرات،  (Vulnerability)  الضعف

 المعادلة التالية:  على أساس (متوسط، عال  

 

 

 مستوى الخطر =  

 

 

وذلك يتطلّب تقليص التهديدات ونقاط   ضا  منخفيمكن إجراء الفعاليات والنشاطات وحضورها فقط عندما يكون مستوى الخطر  

 زيادة القدرات. ويقابل ذلكالضعف 

االستمارة   أن تتضّمن هذه  المعلومات    (صفحات  3المؤلّفة من  )يجب  النشاط/الفعاليةكافة  اإلجابة على    ،عن  الضروري  ومن 

التهديدات ونقاط الضعف والقدرات،   ، وكذلكوغيرها  تحديد واقع الشروط الصحية واألمنيةالواردة أدناه من أجل    سئلةمختلف األ

 بموجب ذلك.  الزملقياس مستوى الخطر وإجراء ال 

 

 

 

 

 

 

نقاط الضعف    X   التهديدات 

 القدرات



 التقييم

 معلومات عن الفعالية

  عنوان الفعالية/النشاط 

  االنعقاد تاريخ 

 مكان االنعقاد 

 العنوان(  –المحافظة   –)الدولة 
 

 أّوال : الشروط الصحية 

 ال نعم المعيار 
مستوى الخطر  تحديد + مالحظات توضيحية 

 ( ، عال  متوسط)منخفض، 

تنفيذ الشروط الصحية التي يفرضها الوضع  هل قام المنظمون ب (1

 ؟COVID-19الصحي الحالي والمتعلّق بفايروس كورونا 
   

هل سيتم توفير الكمامات )األقنعة الواقية( والمستلزمات الصحية   (2

 األخرى من معقّمات وتباعد اجتماعي في مكان الفعالية؟
   

    هل سيتم توفير اإلسعافات األولية؟  (3

    النشاط/الفعالية؟  انعقاد مستشفيات قريبة من مكانهل توجد  (4

هل يوجد مخارج طوارئ في حال اندالع حريق أو حدوث ما  (5

 يتطلّب اإلخالء؟ 
   

 شروط األمنيةال :ثانيا  

 ال نعم المعيار 
  تحديد مستوى الخطر+ مالحظات توضيحية 

 )  )منخفض، متوسط، عال 

    أمنية؟ هل تحتاج الفعالية الى موافقة  (1

يشاركون  ينّظمون أو اعتقاالت لمناحتمال لحصول  أي هل هناك (2

 في الفعالية؟ 
   

و  أالتخويف أو  هل هناك احتمال لتعّرض المشاركين/ات للمالحقة (3

أو مصادرة أجهزتهم  هم/ن لبحث عن بما في ذلك رقمياً )كا  ةالمضايق

 (؟ وسائل التواصل االجتماعي هم/ن علىحساباتأو البحث في 

   

هل إجراء الفعالية سيعّرض حياة المنّظمين/ات أو المشاركين/ات   (4

 للخطر؟ 
   

    هل هناك أية تهديدات أخرى كأن تكون من جماعات مسلحة؟ (5

 والقدرات نقاط الضعفثالثا : 

 ...(موضوع الفعالية نفسها  /نقص التشبيك /المالية  : الصعوبات)على سبيل المثال ؟أخرى قد تزيد من مستوى الخطر  نقاط ضعف/هل من تحديات (1

 وضيحها. في حال اإلجابة ب )نعم( الرجاء ت

 

 

  



تغيير مكان انعقاد الفعالية/   /اختيار مكان للفعالية يحظى بحراسة أمنية على سبيل المثال:) ؟مستوى الخطر من تقلّلالرجاء توضيح أي قدرات قد  (2

 (...أو دوليةمع منظمات محلية  التشبيك

 

 

 ( بناء  على البيانات الواردة أعاله : قياس مستوى الخطر )منخفض، متوسط، عال  رابعا  

 (Threats)التهديدات عّدد/ي كافة  (1
 هل هذه التهديدات جّدية؟ 

 ال نعم

1  .   

2  .   

3  .   

4  .   

5  .   

 (Vulnerabilities) نقاط الضعفعّدد/ي جميع  (2

1  . 

2  . 

3  . 

4  . 

5. 

 المذكورة في القسمين السابقين   نقاط الضعف ومعالجةرة إلزالة التهديدات متوفّ   (Capacities) قدراتبيّن/ي أي  (3

1  . 

2  . 

3  . 

4  . 

5. 

 الخطر بناء  على المعطيات أعاله الرجاء تحديد مستوى  (4

 عال   متوّسط منخفض 

   

 


