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Security Risk Management 
Toolkit: Strategies 

دليل إدارة المخاطر األمنية
اإلسبات، االنتقال، اإلخالء

تعرف عىل كيفية وضع خطط الطوارئ لالستجابة للتغيريات البارزة يف سياق التهديد األمني واتخاذ اإلجراءات 

املناسبة إلسبات املوظفني ونقلهم وإخالئهم. 

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 )EISF( مسؤولية ذلك تحت 

أي ظرف من الظروف.

التخطيط للطوارئ

:
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االستجابة للتغيريات عند التعرض للتهديد

تكون  أن  الرضوري  البرشية. من  املجموعات  النزاعات  أو  الطبيعية  الكوارث  فيها  تهدد  التي  املناطق  والدولية يف  املحلية  املعونة  تعمل منظامت  ما  غالبًا 

املنظامت وعامليها عىل استعداد لالستجابة وعىل دراية بكيفية االستجابة عندما يصبح الوضع غري آمن أو عندما تتعرض بيئة العمل للتهديد لفرتة زمنية قصرية 

أو طويلة. عادة ما تكون هناك ثالث مستويات من ردود الفعل عىل التغيريات البارزة يف سياق التهديد: اإلسبات، االنتقال واإلخالء.

اإلسبات

تتوقف الربامج بشكل مؤقت خالل فرتة األزمة. يلزم العاملون منازلهم أو يف بعض الظروف قد يُطلب منهم 

االحتامء يف املكتب أو املجّمع.

االنتقال

تقوم فرق الربامج بنقل املكاتب أو األنشطة، أو كليهام مًعا، من املنطقة غري اآلمنة إىل موقع أكرث أمانًا، ويكون 

ذلك عادة عىل نحٍو مؤقت وداخل نفس البلد.

اإلخالء

يتم تعليق العمليات يف بلد ما، ويتم إخالء العاملني الدوليني إىل بلد آخر، ويتم نقل العاملني الوطنيني من 

املناطق التي ينترشون فيها إىل مناطقهم األصلية. قد تستمر بعض الربامج بشكل محدود عرب إدارتها عن بُعد 

حسب الوضع القائم.



3Cornerstone OnDemand Foundation  حقوق النرش 2020 © مؤسسة

االستجابة للتهديدات البارزة

اتبع خطوات العمل التالية عند االستجابة إلحدى األزمات أو التهديدات البارزة.

اإلسبات. تعليق العمليات واالنتظار لحني تبيان ما إذا كانت الظروف ستتحسن.

االنتقال. نقل العاملني واألمالك واملكاتب إىل موقع أكرث أمانًا داخل البلد.

اإلخالء. نقل العاملني الدوليني خارج البالد، وتيسري سالمة العاملني الوطنيني. تأمني األمالك.

العودة/االسرتداد. تقييم التوقيت الذي ميكن عودة العاملني فيه واستئناف األنشطة.
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تحديد املحفزات

من الرضوري للعاملني داخل البلد ويف املقرات تحديد “املحفزات” وتحديد الوقت املناسب لتفعيل خطط الطوارئ ضمن سياقات محددة.

عىل سبيل املثال: 

إذا وصل هطول األمطار إىل مستوى تاريخي ينتج عنه عادة فيضان         فيجب تفعيل خطط طوارئ اإلسبات أو االنتقال. 	 

إذا امتد النزاع املسلح يف جزء آخر من البلد إىل خط متّفق عليه أو منطقة          فيجب تفعيل خطة الطوارئ الخاصة باالنتقال.	 

اتفق عىل املحفزات مسبًقا حتى يدرك جميع العاملني داخل الدولة والحكومة املضيفة واملقر الرئييس والجهات املانحة قرارك وخطط عملك.

ال تشارك املحفزات أو اإلجراءات الناتجة مع جهات بعينها. عىل سبيل املثال قد يكون من غري املناسب مشاركة املعلومات حول أنشطة االنتقال مع 

الجهات الفاعلة يف مناطق النزاع ليك ال تأثّر عىل قراراتهم أو تزيد من درجة عرضتك لالستهداف.

يجب إدراك الطريقة املناسبة لنقل العاملني وإخالئهم تدريجيًا، وفًقا ملحفزات مختلفة تنطبق عىل مختلف العاملني. 

عىل سبيل املثال، يف املناطق املعرضة للفيضانات قد تكون املحفزات:

أمطار غزيرة ملدة ستة أيام مع احتامل حدوث فيضانات        عندها ال تكون هناك حاجة ماسة لنقل العاملني األساسيني	 

أمطار غزيرة ملدة مثانية أيام واألنهار تصل إىل مستوى متفق عليه        عندها يتم نقل جميع العاملني	 

حدد املحفزات عندما يكون الوضع هادئًا. إذا تم اتخاذ القرارات خالل ذروة األزمة فقد يؤثر تصّور الناس للمخاطر عىل عملية صنع القرار.
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تحديد املعايري واملتطلبات الخاصة بنقل وإخالء العاملني األساسيني بناًء عىل منظمتك وسياق العمل، واملخاطر األمنية املحددة. اعترب ما ييل بالنسبة 

لكل فرد من األفراد العاملني يف املنظمة:

الدور الوظيفي	 

خربته يف الربنامج	 

تقبله للمخاطر	 

نقاط ضعف محددة تتعلق بالعرق أو الجنس أو االنتامء الديني أو التوّجه الجنيس أو ذوي االحتياجات الخاصة أو الجنسية أو كل ذلك مًعا	 

التأكد من أن جميع األفراد عىل دراية بسياسات منظمتك إزاء السياقات التي قد تتطلب االنتقال أو اإلخالء أو كليهام مًعا.

تنفيذ سياسة “حرية الذهاب” حيث يكون لألفراد الحق يف االنتقال أو اإلخالء إذا شعروا بالخطر الزائد عىل املستوى الشخيص.

ثالث مراحل للتخطيط للطوارئ

عىل الرغم من عدم تشابه األزمات عىل اإلطالق، إال أنه عادة ما تكون هناك بعض التحذيرات التي تشري إىل تدهور األوضاع، أو إىل اقرتاب حدوث كارثة 

طبيعية. تحدث بعض الكوارث الطبيعية دون سابق إنذار مثل الزالزل، يف حني توجد بعض الدالالت التي تشري إىل اقرتاب حدوث أزمات إنسانية أخرى مثل 

العواصف االستوائية أو الفيضانات أو الرصاعات. بغض النظر عن نوع األزمة، يجب أن يكون لدى منظمتك خطة طوارئ تتكون من ثالث مراحل رئيسية.

مرحلة التحذير

تنبيه جميع الجهات املعنية إىل أن الوقت قد حان للتجهيز.

مرحلة  التفعيل

وضع خطة الطوارئ موضع التنفيذ.

مرحلة التعايف

التوضيح التفصييل لكيفية عودة املنظمة إىل تنفيذ العمليات بأمان.
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اإلسبات

قامئة مرجعية لإلسبات
يجب اتباع هذه اإلرشادات وقت إسبات العاملني عند االستجابة للتهديدات األمنية املتوقعة.

التأكد من وجود مخزون من الغذاء واملياه وإمدادات اإلسعافات األولية يف املكاتب يكفي عدد األشخاص املتوقع وجودهم يف الفرتة الزمنية املتفق عليها.

اختيار املواد املناسبة للتخزين بحيث تكون غري قابلة للتلف ويسهل حملها وغري مجمدة )يف حال تعطّل مولّد الكهرباء(.

وضع املخزون يف مكان آمن لتقليل مخاطر التلف أو الرسقة. ومع ذلك ينبغي أن يتمكن العاملون من الوصول إليه بسهولة السرتداد اإلمدادات يف 

حاالت الطوارئ.

يجب أن يكون هنالك معدات اتصال مناسبة يف موقع اإلسبات. عىل سبيل املثال، إذا كنت تنتقل إىل غرفة آمنة مغلقة فلن يعمل هاتف 

القمر الصناعي.

االحتفاظ مبولد احتياطي ووقود )إن وجد(.

دفع رواتب العاملني نقًدا من أسبوعني إىل ثالثة أسابيع ملساعدتهم عىل املعيشة.

االتصال باملوردين والبنوك إلعالمهم بخططك.

مامرسة العاملني مهام العمل من املنزل عىل أن يسّجلوا الدخول يوميًا ويشاركوا الرأي بشأن وضعهم القائم.

تقليل النشاط يف املكتب أثناء األوضاع الفوضوية، وعمل نسخة احتياطية من امللفات املهمة خارج املوقع وتعطيل املركبات يف حالة الخوف 

من الرسقة.

االتصال باملنظامت غري الحكومية األخرى التي تواجه أوضاع مامثلة.

حافظ عىل االتصال باملجتمعات لجمع املعلومات وإخبارهم بأنهم غري منسيني.
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التحديد املسبق للمواقع التي ميكن ملوظفيك االنتقال إليها مؤقتًا إذا أصبحت بيئة العمل أو منطقته ال تتسامن بوجود األمان. قد تشمل تلك املناطق 

املكاتب امليدانية القامئة أو مجمعات املنظامت غري الحكومية األخرى أو دور الضيافة أو املواقع اآلمنة األخرى.

التأكد من أن املوقع املؤقت يحتوي عىل وسيلة اتصال مناسبة باإلنرتنت والهاتف.

الحفاظ عىل التواصل الجيد مع املجتمعات حتى ال يشعروا بالتخيل عنهم. سيؤدي ذلك أيًضا إىل تعزيز اسرتاتيجية القبول الخاصة بك.

تحديث خطط الطوارئ إلخالء العاملني الذين تم نقلهم بحال تدهور الوضع.

تشجيع العاملني عىل إبالغ سفارتهم أو قنصلياتهم أو رشكات التأمني الخاصة بهم )أو كل ذلك مًعا( بانتقالهم.

التأكد من أن خطة انتقال العاملني الوطنيني تشمل نقل أرسهم إىل مكان أكرث أمانًا.

االنتقال

عنارص تطبيق االنتقال
اتبع هذه اإلرشادات وقت انتقال العاملني عند االستجابة للتهديدات األمنية املتوقعة.
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اإلخالء

عنارص تطبيق اإلخالء  
اتبع هذه اإلرشادات وقت إخالء العاملني عند االستجابة للتهديدات األمنية املتوقعة. 

عدم الرتكيز كليًا عىل العاملني الدوليني. غالباً ما يكون العاملون الوطنيون املعاد تعيينهم )أي أنهم يعملون مبنطقة غري تلك التي تم توظيفهم فيها( 

أكرث عرضة للخطر من العاملني الدوليني.

ال تقدم وعودا بإخالء العاملني الوطنيني. ال تهدف املنظامت غري الحكومية إىل خلق الالجئني وال يجوز توظيف عاملني يف بلد ثالث.

دفع راتب شهر واحد نقدا للعاملني قبل اإلخالء.

إنشاء قنوات اتصال مع العاملني الوطنيني الباقني واملجتمعات املتبقية للمساعدة يف تحديد الوقت املناسب للعودة اآلمنة.

وضع خطة لكيفية تأمني األمالك مثل املركبات وأجهزة الكمبيوتر داخل الدولة أو قانونية نقلها إىل دولة مجاورة.

عدم االعتامد عىل األمم املتحدة إلخالء موظفيك الدوليني. ترتيب األمور دون االستعانة بأي جهات خارجية.

عدم االعتامد عىل وعود السفارات بإخالء جميع العاملني، خاصة إذا مل يكن العاملون الدوليون من مواطني ذلك البلد.

إذا كان لدى املنظمة تأمني، يجب معرفة تفاصيل األوجه التي يغطيها التأمني. عىل سبيل املثال، قد يتطلب استخدام مدّرج مطار معياري معنّي غري 

متوفر يف موقعك.

قد يكون من الصعب جًدا العودة إىل نفس املوقع بعد إخالء العاملني. عند وضع خطة الطوارئ لإلخالء، ضع يف اعتبارك مؤرشات العودة وكذلك 

كيفية الحفاظ عىل العالقات التي تم تطويرها سابًقا مع مختلف الجهات املعنية. يجب دامئًا اعتبار عمليات اإلخالء إجراء أخري.

التأكد من إخالء العاملني الوطنيني داخليًا إىل مناطقهم األصلية قبل االنسحاب من العمليات.


