
التقييم:   13املصدر  العمل    8-6نموذج ورشة بعد أسابيع

 أسابيع بعد ورشة العمل8-6نموذج التقييم 

االسم:

المنظمة:

" أو التحديد(xالجندر )يرجى وضع عالمة "

أنثى•
ذكر•
غير ذلك، يرجى التحديد•

)نقوم بتصنيف البيانات للتحقق من أننا نلبي احتياجات المدافعين عن حقوق اإلنسان(

   بالنسبة ألولئك الذين يعملون مع اآلخرين، هل شاركت ما تعلمته مع زمالئك؟1

         _____ نعم      ________ ما هو العدد؟        _____        ال

    منذ ورشة العمل، هل قامت منظمتك أو أنت )إذا لم تكن في منظمة( بأي مما يلي:2

نعم / الأ. إنشاء/تحسين الخطة األمنية                                                                                   

        - ما رأيك بأهم جوانبها؟
                       1.
                       2.
                       3.

نعم / الب. تحسين أمان المكتب                                                                                          
     

نعم / الج. إجراءات تأمين السفر / الحركة                                                                    

نعم / الد. تقييم الجوانب األمنية لألنشطة الرئيسية                                                             
        

نعم / ال   ه. إنشاء / تحسين العالقات مع  أصحاب النفوذ                                                        

نعم / الو. مناقشة قضايا األمان عند العمل مع اآلخرين                                                        

نعم / الز. توثيق وتحليل الحوادث األمنية                                                                     
              

نعم / ال ح. تغييرات لزيادة الرفاهية / تقليل التوتر                                                         
   

تعليقات: ................................ 

ط( هل تغير سلوكك الرقمي؟ )على سبيل المثال تعزيز كلمات المرور والبرامج األكثر أماًنا وتخزين البيانات(       نعم / ال
أمثلة:

  -           
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   -           
-           

       السلوك3

هل هناك أي سلوك جديد بدأته؟ ما هو؟...........

هل هناك أي سلوك قديم توقفت عنه؟ ما هو؟.........

4
أ. قبل ورشة العمل كان موقفي تجاه األمن

 - ليس أولوية3 - إنه مهم أحياًنا                        2-   إنه أولوية                            1          
        

ب. بعد ورشة العمل، موقفي بشكل عام تجاه األمن هو :

 - ليس أولوية3 - إنه مهم أحياًنا                        2-   إنه أولوية                            1         

       كيف أثر التدريب على عملك كمدافع عن حقوق اإلنسان؟ اشرح أي تحسينات أو تطورات محددة قد أصبحت ممكنة في عملك5
نتيجة لهذا التدريب.

      منحة6
هل تقدمت بطلب للحصول على منحة من فرونت الين ديفندرز لدعم التغييرات في أمنك أو أمن منظمتك؟

  
        ______ نعم
        ______ ال

أي سبب معين لماذا ال؟
        

       أي تعليقات أخرى، على سبيل المثال كيف يمكن لفرونت الين ديفندرز تحسين برنامجها التدريبي، أو مساعدتك في7 
اإلجراءات األمنية أو أي تعليقات أخرى.

" بجوار العبارة التي تصف موقفك:x      ضع عالمة "8 

        ____ أنا مدافع عن حقوق اإلنسان أعمل بمفردي

        ____ أنا مدافع عن حقوق اإلنسان أعمل مع مدافعين آخرين عن حقوق اإلنسان في منظمة أو شبكة


