Security Risk Management
دليل إدارة المخاطر األمنية :االستراتيجيات
Toolkit: Strategies
تع ّرف عىل كيفية تخطيط اسرتاتيجيات وأنظمة إلدارة املخاطر األمنية يف سياقات جديدة أو يف حاالت
االستجابة الرسيعة لحاالت الطوارئ.

تخطيط إدارة املخاطر األمنية
مالحظة للمبتدئني
املعلومات الواردة يف هذا الدليل هي لألغراض التعليمية فقط وال يجب أن تعد بديالً عن النصائح األمنية املهنية أو املتخصصة .وبالتايل فإن التزامك
بهذه املعلومات دون سواها يكون عىل مسؤوليتك الخاصة ،ولن يتحمل املنتدى األورويب األمني املشرتك بني الوكاالت ( )EISFمسؤولية ذلك تحت
أي ظرف من الظروف.
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عملية تخطيط إدارة املخاطر األمنية
تخطيط إدارة املخاطر األمنية أمر بغاية األهمية يف كل مرحلة من مراحل الربنامج .يجب أن يتم التخطيط للربامج الجديدة قبل مرحلة توزيع املوظفني أو
انطالق الربامج ،ويفضل أن يتم التخطيط خالل أول أسبوعني من الربنامج ،وأن يتم مراجعة الخطة بانتظام للتكيف والتطوير بشكل مستمر.

تحليل السياق ورسم خرائط الجهات الفاعلة

خذ األسئلة التالية بعني االعتبار أثناء تحليل السياق ورسم خرائط الجهات الفاعلة:
• ما هو السياق؟ من هي الجهات الفاعلة وما العالقة بينهم؟
• ما هو تأثري منظمتك وبرامجك عىل السياق والجهات الفاعلة؟

تقييم املخاطر

أجب عىل هذه األسئلة الرئيسية لتساعدك يف تقييم املخاطر األمنية:
• ما هي التهديدات التي تواجهها؟
• ما هي نقاط ضعف منظمتك وموظفيك تجاه هذه التهديدات؟ ما هي املخاطر التي يتعرض لها العاملون من خلفيات أقلويّة؟
• ما هي احتاملية حدوث املخاطر ومدى تأثريها؟
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االسرتاتيجيات األمنية
•
•

قم بإدراك نهجك التنظيمي إزاء القبول والحامية والردع.
ح ّدد االسرتاتيجيات األمنية التي تستخدمها منظمتك ،واالسرتاتيجية األكرث صلة بهذا السياق عىل األخص.

تدابري إدارة املخاطر

مبجرد معرفة االسرتاتيجية التي ستستخدمها ،ميكنك تطوير إجراءات إدارة املخاطر .قد تشمل تدابري إدارة املخاطر الشائعة ما ييل:
• إجراءات التشغيل القياسية ()SOPs
• خطط الطوارئ
• تقاسم املخاطر (العمل مع الرشكاء املحليني)
• إعارة الخرباء املتخصصني ()SMEs
• املنارصة والدفاع

خطة الحامية

الخطة األمنية هي:
• وثيقة بسيطة تقدم إرشادات للعمل اليومي اآلمن.
• خطة شاملة تم إنشاؤها بتمثيل جميع العاملني واألدوار الوظيفية وامللفات الشخصية.

التنسيق األمني بني املنظامت غري الحكومية ومصادر أخرى للدعم
•
•

تعتمد اإلدارة الفعالة للمخاطر األمنية عىل معلومات واردة من ع ّدة مصادر.
يزيد التنسيق األمني من تدفق املعلومات والتحقق.

إجراءات التشغيل القياسية

ح ّدد كيفية تخفيف العاملني للتهديدات التي تم تحديدها يف تقييم املخاطر.

خطط الطوارئ

ح ّدد كيفية استجابة اإلدارة واملوظفني للمواقف املتوقعة.

أمن املرافق

ح ّدد التهديدات ونقاط الضعف واملخاطر التي تتعرض لها جميع املمتلكات ،مبا يف ذلك املكاتب واملجمعات واملرافق التي تستخدمها منظمتك،
وقم بإجراءات التخفيف املالمئة.
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أمن االتّصاالت واملعلومات
•
•

إن أنظمة االتصاالت رضورية للحفاظ عىل سالمة املوظفني واملستفيدين.
اضمن أمن املعلومات التنظيمية مبا يف ذلك التخزين اآلمن لجميع البيانات واملستندات وحاميتها.

السفر اآلمن

قم بوضع إجراءات إلدارة السفر اآلمن يف املطارات وعند استخدام املركبات أو وسائل النقل داخل وبني البلدان.

اإلسبات واالنتقال واإلخالء

ح ّدد الوقت الذي تكون فيه إجراءات اإلسبات أو االنتقال أو اإلخالء هي اإلجراءات األنسب يف الحاالت الخطرة أمنيا.
• اإلسبات :بقاء العاملني يف املنزل (أو املكتب) ويكون هناك تعليق مؤقت للربامج أثناء األزمات.
• االنتقال :نقل املكاتب أو العاملني أو األنشطة أو كل ذلك إىل موقع أكرث أمانًا داخل نفس البلد ،وعاد ًة يكون ذلك بشكل مؤقت.
• اإلخالء :نقل العاملني الدوليني إىل دولة أو منطقة أخرى ،ومساعدة نقل العاملني الوطنيني إىل مناطق أكرث أمانًا ،مع تعليق الربامج أو
استمرارها مع اإلدارة عن بُعد.

الدعم الطبي واإلخالء

قم بوضع خطط استجابة للطوارئ الطبية تشمل العاملني واملجتمعات.
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تقييم املخاطر األمنية
تعد أول خطوة لجميع تدابري السالمة واألمن هي استكامل تقييم املخاطر .ميكن للكوارث الطبيعية واملجاعات وتفيش األمراض وحتى االنتخابات الوطنية أن
تشكّل ذات عدد املخاطر التي ميكن أن يشكّلها الرصاع أو اإلرهاب أو أنواع أخرى من العنف .ال تتعلق إدارة املخاطر األمنية الجيدة بتج ّنب املخاطر فحسب،
بل بالتعرف عىل املخاطر ووضع تدابري مناسبة إلدارة املخاطر لتمكني تسليم الربامج بأمان .إذا كانت اإلجراءات األمنية متنع تنفيذ الربامج ،فيجب عىل منظمتك
التفكري فيام إذا كانت مجهزة للعمل يف تلك البيئات.
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العنارص املهمة لتقييم املخاطر األمنية
عند االستجابة لحالة طوارئ جديدة أو عند بدء عمليات يف منطقة جديدة ،من الرضوري دمج تقييم املخاطر األمنية يف عملية تقييم االحتياجات .من خالل
القيام بذلك ،ميكن دمج أي تكاليف إلدارة املخاطر األمنية يف تصميم الربنامج منذ البداية بدالً من وضع التعديل عليه يف النهاية .هناك العديد من العنارص
شديدة األهمية التي يجب عىل منظمتك أخذها بعني االعتبار عند التخطيط واإلعداد لتقييم املخاطر األمنية.

واجب الرعاية

• واجب الرعاية هو االلتزام القانوين واألخالقي ملنظمة ما باتخاذ جميع التدابري املمكنة للحد من خطر إلحاق الرضر مبن يعملون لصالح
املنظمة أو من يعملون نيابة عنها.
• ينطبق واجب الرعاية عىل جميع املنظامت التي توظف عاملني يف بيئات صعبة .يشمل ذلك املوظفني واملتطوعني واملتدربني واملتعاقدين
(مثل الحراس أو السائقني) واملنظامت الرشيكة (عىل الرغم من أن مستوى واجب الرعاية املطلوب قد يكون مختلفًا).
• ميكن مقاضاة املنظامت بسبب اإلهامل يف واجب الرعاية ،مبا يف ذلك كبار املدراء عىل مستوى فردي.

تكاليف إدارة املخاطر األمنية

إدارة املخاطر األمنية الجيدة ال تحتاج بالرضورة إىل تكاليف مالية عالية .يف كثري من الحاالت يتعلق األمر أكرث مبا ييل:
• بناء قدرات العاملني
• وضع سياسات جيدة تتكيف مع امللفات الشخصية املتنوعة للعاملني
• مراقبة بيئة التهديد باستمرار
• الحفاظ عىل خريطة الحوادث
• وضع سياسة لتسجيل الوصول
• تطبيق حدود رسعة السيارة
• توفري مستلزمات الطوارئ
• املشاركة يف منتديات املنظامت غري الحكومية األخرى لضامن سالمة وأمن العاملني باملنظمة واألمالك
• التأكد من أن املانحني عىل دراية بتكاليف إدارة مخاطر األمن والسالمة
إذا كان تقييم املخاطر األمنية يربر النفقات ،فيمكن دمج التكاليف املبارشة يف ميزانية تنفيذ الربنامج .ومع ذلك ،ميكن أن يكون التحدي الرئييس
هو تحديد العاملني املسؤولني وإعطاء أولوية للقيام بهذه األنشطة.
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التكاليف املتعلقة باألمن

غالبًا ما يكون املانحون عىل استعداد لتمويل بنود امليزانية األمنية إذا كان هناك ما يربرها من قبل تقييم املخاطر .تأكد من تضمني ما ييل يف
مقرتحات وميزانيات مرشوعك:
• املعدات (أجهزة الراديو والهواتف الفضائية ومجموعات اإلسعافات األولية ومعدات وإمدادات الطوارئ وأموال الطوارئ وتحسني
املرافق والتأمني)
• الوقت (تنفيذ اسرتاتيجية قبول استباقية ،والتفاوض من أجل الوصول املستدام)
• بناء القدرات (التدريب والكتيبات وورش العمل)

السياسات واإلجراءات األمنية

تحديث السياسات واإلجراءات األمنية بانتظام للتكيف مع التهديدات املتغرية يف بيئة العمليات .أجب عن األسئلة التالية:
• من املسؤول عن مراجعة وتحديث تقييم املخاطر والخطط األمنية؟
• كم مرة يجب القيام بذلك (سنويًا ،ربع سنويًا ،شهريًا)؟
• ما هي مؤرشات التغيري التي ستؤدي إىل مراجعة مخصصة لتقييم املخاطر والخطط األمنية؟
• كيف سيتم إبالغ العاملني عن التغيريات يف السياسات واإلجراءات وتدريبهم عليها؟
• هل يدرك العاملون عىل نح ٍو كايف املخاطر الفردية وكذلك املخاطر التي تؤثر عىل عامل اإلغاثة اآلخرين؟

رسم خرائط الحوادث

عامل مهم يف مراقبة الطبيعة املتغرية للتهديدات يف بيئة العمليات هو تحديد مؤرشات التغيري .واحدة من أبسط الطرق وأفضلها ملراقبة التغيري
هي رسم خرائط للحوادث .قد يشمل ذلك:
• تحديد التطورات السياقية التي ميكن مراقبتها والتي ينبغي مراقبتها إلعطاء تحذير مبكر من التغيريات التي ميكن أن يكون لها تأثري عىل
املخاطر التي تواجهها املنظمة.
• تضمني “الحوادث القريبة من األخطاء” والحوادث التي حدثت يف بيئة التشغيل الخاصة بك ولكنها مل تؤثر بشكل خاص عىل منظمتك.
• تطوير آليات قوية لإلبالغ حيث يسهل الوصول إليها لرصد التهديدات الداخلية وتسهيل اإلبالغ عن املخاوف والحوادث.
• تت ّبع أوقات وأماكن الحوادث ،مبا يف ذلك الوقت التفصييل واألفراد املستهدفني والعواقب ،لتحديد تحسن أو تدهور الوضع وكذلك
أوقات التحسن والتدهور .عىل سبيل املثال ،ميكنك استخدام خريطة بدبابيس مختلفة األلوان لتمثيل كل نوع من أنواع الحوادث
واملترضرين (منظمتك ،منظمة غري حكومية أخرى ،األمم املتحدة ،منظمة رشيكة ،منظمة غري حكومية محلية).
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االسرتاتيجيات األمنية
االسرتاتيجيات األمنية
هناك ثالث اسرتاتيجيات أمنية رئيسية تستخدمها منظامت املساعدة اإلنسانية يف جميع السياقات :القبول والحامية والردع .غالباً ما تعطي منظامت املساعدة
الدولية والوطنية أولوية السرتاتيجية القبول باعتبارها النهج املفضل .ومع ذلك ،يستغرق هذا وقتًا للتطوير وال ينبغي للمنظامت التي تنترش يف مناطق جديدة
أن تفرتض قبول املجتمع لها منذ البداية .يف هذه الحالة ،قد تركز املنظامت يف البداية عىل تدابري الحامية والردع حتى يتم تطوير القبول ،مع األخذ بعني االعتبار
أن جميع سلوكيات املوظفني وإجراءاتهم ستؤثر عىل جهود بناء القبول.

القبول

الحد من املخاطر عرب تغيري التهديد.

مثال :بناء بيئة عمل آمنة من خالل املوافقة والقبول والتعاون من جميع الجهات املعنية املحلية ،مبا يف ذلك األفراد واملجتمعات والسلطات املحلية.
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الحامية

الحد من املخاطر وليس التهديد .سيؤدي ذلك إىل تقليل تعرض املنظمة لهذا التهديد.

مثال :األسوار والحراس واإلجراءات.

الردع

تقليل املخاطر من خالل احتواء التهديد بتهديد مضاد.

مثال :الحامية املسلحة ،النفوذ الدبلومايس أو السيايس ،التعليق املؤقت.

نصائح لبناء القبول
بعد حدوث حالة طوارئ بشكل رسيع ،يصعب عىل الحكومات واملجتمعات املضيفة التمييز بني املنظامت املختلفة عند وصول مجموعة جديدة من املنظامت
غري الحكومية الدولية والوطنية الجديدة ووكاالت األمم املتحدة إىل املنطقة .ميكن أن يكون هذا معق ًدا بسبب التغيري الرسيع للعاملني يف األسابيع القليلة
األوىل حيث يقوم املستجيبون األوائل بتسليم مهام العمل إىل العاملني الباقون عىل املدى البعيد .يف هذا النوع من الحاالت يجب عىل املنظامت الحصول عىل
املعلومات من جميع املوظفني املحليني واملنترشين ،مبا يف ذلك املدراء و ُمحريك املجتمع والسائقني ،حول كيفية توظيفهم لالسرتاتيجيات األمنية الثالث ،وكيف
سيتم بناء القبول مع جميع الجهات املعنية .اتبع هذه اإلرشادات حول بناء القبول.
يجب أن تدرك بأ ّن التقبّل املجتمعي يكتسب وميكنك فقدانه بسهولة بالغة .قد يؤثر سلوك مستجيب واحد عىل املجتمع بأكمله.
يجب اكتساب القبول ليس فقط داخل املجتمعات التي تعمل فيها منظمتك ،ولكن مع جميع الجهات املعنية.
ات ّبع نهج ف ّعال للتقبّل املجتمعي .وتأكّد من مشاركة الجهات املعنية الرئيسية قبل البدء يف أي عمل.
قم بإنشاء خريطة فاعلني لتحديد الجهات املعنية التي قد تتأثر من برامج منظمتك ،ولتحديد الحلفاء يف تطوير القبول مع الجهات املعنية األخرى.
تذكّر بأن الجهات املعنية تحصل عىل معلومات من مصادر أخرى ،ليس فقط من منظمتك والعاملني املحليني.
كن واضحا بشأن مهمة منظمتك وخلفيتها وأولوياتها ومصادر متويلها وكيفية تطوير الربامج.
جعل الرسائل التي توجهها للمجتمعات والسلطات املحلية متسقة مع املعلومات املوجودة عىل موقع منظمتك وقنوات التواصل االجتامعي الخاصة بك.
قم بإدراك كيف يرى اآلخرون منظمتك والعاملني بها .افهم الرشكاء الذين تعمل معهم ،والنظرة العامة تجاههم ،وما تأثري العالقة بينكم عىل
قبولك وقبولهم.
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إذا كنت متثل منظمة دينية أو علامنية ،فكن واض ًحا بشأن كيفية تأثري ذلك أو عدم تأثريه عىل عملك ،خاصة يف البيئات الدينية القوية.
يجب أن يكون لديك نظام شكاوى صارم وعملية واضحة للمتابعة واتخاذ إجراءات بشأن املخاوف.
ال تعزل موظفيك عن املجتمع املحيط .عزز تواجدك وكن متا ًحا للوصول.

نصائح لتعزيز الحامية
يجب تطوير تدابري الحامية مبا يتامىش مع تقييم املخاطر لدى منظمتك ،ويجب تطبيقها بالتساوي عىل املوظفني عىل اختالف املستويات (املتطوعني
والعاملني املحليني والدوليني واإلدارة العليا) .اتبع هذه اإلرشادات حول تعزيز الحامية.

قم بتوفري التدريب والتحديثات املنتظمة بشأن التدابري األمنية للعاملني ،مبا يف ذلك “السبب” و“املاهية”.
تأكّد من أن إجراءات الحامية مناسبة للسياق .ميكن أن تكون التدابري الصارمة غري فعالة كتلك التي تكون متساهلة للغاية.
قم بتحديد نقاط الضعف املختلفة للموظفني والتأكد من أن التدابري تعكس احتياجات أنواع امللفات الشخصية الفردية ،مبا يف ذلك الخصائص املخفية
وكذلك املرئية.
ق ّدم إحاطات عن التدابري األمنية باعتبارها جزء من التوجيه لجميع املوظفني الجدد ،سواء املحليني أو الدوليني.
متابعة التنسيق مع الهيئات واملنتديات األمنية األخرى.
تأكّد من أن املج ّمعات واملكاتب أو أماكن العمل األخرى تندمج مع املباين املجاورة .يجب أال تكون الحامية املادية للمباين أو املجمعات أو مواقع التوزيع
تبدو كام لو أن املنظمة تقوم ببناء مخبأ أو حصن.
استخدم أفضل األنظمة املتاحة لالتصاالت وبأسعار معقولة تناسب منظمتك (راديو ،إنرتنت ،هاتف محمول ،خط أريض ،قمر صناعي ،فاكس ،بريد رسيع
غري رسمي) .ال تعتمد بشكل مطلق عىل طريقة اتصال واحدة.
قم بوضع سياسات ألنظمة االتصاالت متكن املوظفني من اإلبالغ (بانتظام أو حسب جدول زمني) لضامن السالمة.
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نصائح الستخدام الردع
عادة ما يكون الردع هو الحل األخري .يتم استخدامه عندما ال تنجح إجراءات القبول والحامية أو عندما يثبت أنهام غري مالمئني .يف بعض السياقات ،قد تكون
تدابري الردع مطلوبة من قبل الحكومات املضيفة .اتبع هذه اإلرشادات حول استخدام الردع.
اعترب متا ًما عواقب التهديد بوقف الخدمات كإجراء للردع .ال تقم بتوجيه تهديدات فارغة.
كن حذر عند سحب الخدمات من منطقة غري آمنة .يجب أن تضمن منظمتك أوالً عدم تعرض الحكومات املحلية واتفاقيات املانحني للخطر.
مستحيل أو صع ًبا للغاية ،حتى فيام بعد .وقد تزيد
ً
تج ّنب الحراس املسلحني أو الجيش أو مرافقة الرشطة حيثام أمكن ذلك .فهم غال ًبا ما يجعلون القبول
أيضً ا من مخاطر االبتزاز أو املضايقة أو اإلصابات الناجمة عن تبادل إطالق النار.
يجب اإلدراك بأ ّن جميع املنظامت مختلفة ،ليس فقط يف مهمتها وبرامجها ،ولكن أيضً ا يف نقاط ضعفها وقدرتها عىل االستجابة للحوادث .ال يعني تنفيذ
اسرتاتيجية منظمة أخرى أنها ستعمل لصالح منظمتك ،حتى إذا كنت تعمل يف نفس السياق.
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التنسيق األمني للمنظامت غري
الحكومية ومصادر الدعم األخرى
املنتديات األمنية ومصادر معلومات السالمة
عندما تتجمع منظامت املساعدة استجاب ًة ألزمة طارئة أو أزمة مستمرة ،ستتطور أيضً ا منتديات ومجموعات تنسيق مختلفة يف ذلك البلد أو ذلك املوقع .يف
املناطق التي ميثل فيها انعدام األمن مشكلة ،قد تتكون أيضً ا منتديات تابعة للمنظامت غري الحكومية .قد تكون جز ًءا من هيئة تنسيق أوسع للمنظامت غري
الحكومية ،أو هيئة قامئة بحد ذاتها ،أو مجموعة غري رسمية لتبادل املعلومات والتنسيق.

كيف تعمل املنتديات األمنية

املنتديات األمنية:
• عادة ما ترأسها منظمة واحدة وتحرضها نقاط اتصال أمنية للمنظامت األعضاء.
• تتشارك تقييامت السياق وتحليله.
• تتشارك التقارير حول الحوادث وتتحقق من صحة املعلومات.
• تتقاسم تكاليف تنظيم تدريب العاملني.
• تقدم املشورة بشأن توصيات السفارات أو الحكومات املضيفة.
• ميكن أن تعمل كنقطة تنسيق مركزية مع الجهات الفاعلة األخرى ،مثل إدارة األمم املتحدة للسالمة واألمن (.)UNDSS
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املشاركة يف أحد املنتديات األمنية

	•متكّن املنتديات األمنية املنظامت من جمع معلومات السياق وتحديد أفضل املامرسات لبلد أو موقع معني.
	•ال تعد املنتديات األمنية بديالً عن قيام إحدى املنظامت بإجراء تقييم مخاطر خاص بها وتطوير عالقات عمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية،
مثل إدارة األمم املتحدة للسالمة واألمن أو وكاالت أخرى.
	•عند تعيني أحد العاملني لحضور اجتامعات التنسيق األمني ،تأكد من أن الشخص:
◦ ◦ميكنه املشاركة بنشاط يف التحليل والتفاعل واإلبالغ عن الحوادث التي تؤثر عىل املنظمة.
◦ ◦ميكنه أن يكرس وقته ويعترب هذا نشاطًا ذا أولوية.
◦ ◦يتم إحاطته متا ًما بكل قواعد املشاركة.
◦ ◦يعلم كيفية إدارة أي معلومات مشرتكة.
◦ ◦يتم دعمه يف مشاركة املخرجات داخل املنظمة ،مبا يف ذلك فرق الربنامج واللوجستيات ،لتعزيز فوائد التعامل مع هيئة التنسيق.

مصادر أخرى ملعلومات السالمة واألمن

هناك عدد من املصادر التي ميكن أن توفر معلومات أمنية إضافية ملساعدة املنظامت عىل تحسني تدفق املعلومات حول الحوادث ،والحصول عىل
املشورة حول كيفية التخفيف من املخاطر الناجمة عن التهديدات املختلفة وتحسني القدرة األمنية .وقد تتضمن ما ييل:
	•إطار “إنقاذ الحياة معا” ( )SLTللتعاون األمني بني املنظامت غري الحكومية واألمم املتحدة
	•الحكومات الوطنية وسفارات العاملني املنترشين والحكومات املانحة
	•اإلدارات الحكومية املضيفة
	•دائرة املساعدات اإلنسانية والحامية املدنية التابعة للمفوضية األوروبية (( )ECHOتنتج مواد أمنية ملنظامت املساعدة يف بعض السياقات)
	•مقدمو التأمني (غالبًا ما يقدمون خدمات استشارية بشأن التهديدات مرتبطة مبختلف البلدان أو املناطق)
	•مستشارو أمن املنظامت غري الحكومية
	•مزودو األمن املحليني ألغراض تجارية (رشكات الحراسة)
	•وسائل اإلعالم الدولية والوطنية
	•املنظامت غري الحكومية األخرى واملنظامت الرشيكة لها
	•املجتمعات املضيفة واملستفيدة
	•العاملون الوطنيون واملحليون
	•إدراك انعدام األمن
	•قاعدة بيانات أمن عامل املساعدة
	•املنظمة الدولية لسالمة املنظامت غري الحكومية (( )INSOيف بعض البلدان)
	•منتدى األمن األورويب املشرتك بني الوكاالت ()EISF
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تقييم مصادر املعلومات
يتطلب اتخاذ قرارات جيدة إلدارة املخاطر األمنية معلومات موثوقة ودقيقة .يجب النظر إىل جميع املعلومات حسب موثوقية املصدر ،وعدد األفراد أو
املنظامت املنفصلة التي تبلغ عن نفس املعلومات ،وأي تحيز محيل .من الرضوري ج ًدا تجنب الترصف بنا ًء عىل معلومات أو شائعات دون التأكد من
مصدر موثوق.
يف حالة الطوارئ أو األزمات ،تعتمد سالمة العاملني التنظيميني واملجتمعات املستفيدة عىل قدرتك عىل اتخاذ القرارات وتفعيل خطط الطوارئ .استخدم هذه
الشبكة البسيطة لتقييم صحة املعلومات (ومصدرها) التي قد تتلقاها منظمتك.
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أداة املعلومات وتقييم املصدر
ميكن ملنظمتك استخدام هذه األداة لتقييم املعلومات ومصدرها .أوالً ،قم بتقييم موثوقية املصدر الذي قدم املعلومات باستخدام مقياس تصنيف من  6-1يف
العمود األمين حيث يشري “ ”1إىل أن املصدر موثوق للغاية ،ويشري “ ”6إىل أن املصدر قد ال يكون موثوقًا باملطلق .بعد ذلك ،ق ّيم صحة املعلومات باستخدام
مقياس تصنيف من  F-Aحيث تشري “ ”Aإىل تأكيد املعلومات بينام يشري “ ”Fإىل أنه ال ميكن تحديد صحة املعلومات .ستساعدك النتيجة املجمعة يف تحديد
الوقت الذي قد تحتاج فيه إىل اتخاذ إجراءات إضافية للتحقق من املصدر أو املعلومات التي تحصل عليها.
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