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 مجموعة أدوات إدارة المخاطر األمنية:
إدارة األفراد

تعلّم كيفية دمج أفضل مامرسات إدارة املخاطر األمنية يف جميع املراحل الرئيسية للدورة الوظيفية للموظف.

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.

إدارة األفراد وإدارة املخاطر األمنية
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ملاذا تعد إدارة األفراد أولوية أمنية لكل منظمة؟

األناس هم أمثن مواردنا. ميكن وصف اإلدارة الجيدة لألشخاص بأنها تلك اإلدارة التي تحقق أفضل النتائج من املوظف بطريقة صحية وآمنة. إدارة األفراد 

موضوع كبري ومعقد يحمل يف طياته مسؤوليات قانونية وأخالقية تقع عىل عاتق املنظمة. فاملنظامت مسؤولة عن ضامن الصحة البدنية والنفسية للموظفني 

قبل وأثناء وبعد فرتة العمل، وخاصة يف بيئات العمل ذات درجة عالية من الخطورة.

تتحمل املنظامت العديد من مسؤوليات “واجب الرعاية” القانونية واألخالقية ويتوقع من املنظامت أن تتجاوز الحد األدىن من االلتزامات القانونية 

عند العمل يف بيئات عالية املخاطر.

يجب عىل اإلدارة العليا وأولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، مثل األمناء واملسؤولني واملدراء، استثامر الوقت واملوارد يف مامرسات إدارة األفراد. عليهم 

التأكد من أن املتخصصني الفنيني يف مجال املوارد البرشية واألمن يقدمون املشورة الالزمة يف الوقت املناسب وبالطريقة الصحيحة.

يجب أن يكون املوظفون عىل دراية مبسؤولياتهم املتعلقة بالصحة والسالمة واألمن وفهم املخاطر املحتملة وقبول أي مخاطر أخرى قد يواجهونها خالل 

أداء دورهم )مع العلم بأن املنظمة قد طورت تدابري التخفيف ملعالجة هذه املخاطر(.

يجب أن يتمتع املوظفون بالكفاءة واألدوات الالزمة ألداء أدوارهم الوظيفية عىل نحٍو جيد.

يجب أن يتمتع جميع املوظفني بالصحة واألمان ضمن بيئة عملهم.

يجب أن يكون للموظفني الحق يف رفض أي مهام معينة إذا مل يشعروا باالرتياح تجاه املخاطر األمنية التي تنطوي عليها تلك املهام.
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إدارة األفراد وإدارة املخاطر األمنية

إلدارة األفراد تأثري مبارش عىل إدارة املخاطر األمنية.

التوظيف
يعد توظيف األشخاص املناسبني للقيام باألدوار املناسبة أمرًا رضوريًا للحد من املخاطر األمنية:

ميكن أن يؤدي نقص املهارات والكفاءات إىل ضعف األداء وسوء صنع القرار.   •  

ميكن أن يؤدي السلوك اليسء إىل مخاطر شخصية ومخاطر يف الربامج.   •  

ميكن أن يخلق الفشل يف االهتامم بآثار التنوع العرقي يف بعض املناطق مشكالت بني العاملني   •  

             ويؤدي إىل تصورات سلبية يف املجتمع املحيل.

إحاطة تعريفية
إن إعداد األشخاص عىل نحٍو مناسب له تأثري مبارش عىل مدى حسن ورسعة استقرار املوظفني يف أدوارهم 

الجديدة وحياة الفريق والبيئة، وبالتايل الحد من مخاطر الحوادث األمنية.

سياسة التوظيف ومامرساته
من املرجح أن يشعر املوظفون بالتقدير والحامية عندما تكون سياسات التوظيف املتعلقة باملكافأة واألداء  

والسلوك واضحة ويتم تطبيقها بانتظام. ميكن أن يشكل العاملون الساخطون وغري الراضني مصدًرا للتهديدات 

األمنية للمنظمة وبرامجها وموظفيها.

إدارة اإلجهاد
من املرجح أن تؤدي املواقف الخطرة ذات الضغط املتزايد إىل قوة عاملة مرهقة للغاية، مام قد يؤثر عىل 

السلوكيات والعالقات والقدرة عىل اتخاذ قرارات جيدة تتعلق باألمن.

إغالق املكتب وإنهاء العقد
يجب تنفيذ عملية واضحة وشفافة بشأن إغالق املكتب وتاريخ انتهاء العقود قبل بدء فرتة اإلشعار بوقت كايف. 

قد يكون للفشل يف القيام بذلك آثار أمنية خطرية.
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الدورة الوظيفية للموظف وإدارة األفراد بشكل جيد

عىل اإلدارة العليا يف منظمتك واملوظفني من كافة املستويات أن يتحملوا مسؤولياتهم من حيث التزامات الرعاية وأن يحرصوا عىل بقاء معايري إدارة األفراد عىل 

نحو مرتفع. تسهم الدورة الوظيفية عىل تحديد مامرسات إدارة األفراد التي تشّكل خطر أو التزام. عىل أي إدارة جيّدة لألفراد أن تشمل عنارص من إدارة 

املخاطر األمنية يف جميع مراحل الدورة الوظيفية. قد يسهم أيضا استخدام الدورة الوظيفية يف تحديد املسؤوليات داخل املنظمة. تقع هذه املسؤولية يف معظم 

املنظامت عىل مجموعة إدارة املخاطر أو لجنة الصحة والسالمة. 

الحوكمة )السياسات والنظم والعقود( 
املهمة واألهداف والقيم   •  

االسرتاتيجية والهيكل التنظيمي   •  

عتبة املخاطر التنظيمية   •  

األجور واالستحقاقات   •  

العقود القانونية ودليل املوظف )سياسة التوظيف(  •  

التوظيف  
أدوار محددة بوضوح   •  

تقييم املخاطر ضمن األدوار واملهام واألشخاص   •  

التوظيف القائم عىل الكفاءة   •  

فحوص اإلثبات والتحقق من الخلفية  •  
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اإلحاطة التعريفية 
االستعداد للدور الوظيفي وبيئة العمل   •  

اإلحاطات األمنية حول سياق العمل والتدريب  •  

املوافقة املطّلعة  •  

الصحة والسالمة واألمن  
إيصال املعلومات حول اسرتاتيجية إدارة املخاطر بوضوح   •  

سياسات ومامرسات الصحة والسالمة   •  

الخطط األمنية املحلية وسياسة االستجابة لألزمات   •  

مراقبة وتقييم الحوادث واملامرسات األمنية   •  

التدريب األمني واإلحاطات واستخالص املعلومات  •  

األداء والتطوير    
اإلرشاف والدعم والتعليقات عىل األداء   •  

دعم الصحة والرفاهة )إدارة الضغوط املرتبطة بالعمل(  •  

القنوات ونظم اإلبالغ املخصصة لنقل مخاوف املوظفني   •  

إدارة ساعات العمل والراحة/االستجامم   •  

التعليم والتطوير  •  

االنتقال      
مقابالت التسليم والخروج   •  

إنهاء العقود   •  

التظلّم واإلجراءات التأديبية   •  

تقييامت التعلّم وإدارة املعرفة  •  

الحوكمة  •  
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كيف تؤثر الحوكمة عىل إدارة املخاطر األمنية

تشّكل الحوكمة املرحلة األوىل من الدورة الوظيفية، والتي تعكس الهياكل والسياسات التي بنيت عليها منظمتك. تعتمد ثقافة الصحة والسالمة واألمن يف 

منظمتك بشكل كبري عىل وجود نظم ومامرسات قوية. من املرجح أن يشعر املوظفون بالتقدير عندما تكون السياسات واملامرسات واضحة ويتم تطبيقها 

بانتظام. سيؤدي التنفيذ غري املتكافئ للسياسة إىل زيادة املخاطر عىل صحة املوظفني وسالمتهم وأمنهم. اتبع هذه النصائح من أجل بناء منوذج حوكمة قوي 

وآمن ملنظمتك وموظفيها.

مامرسات ونظم صلبة 

املامرسات الصلبة هي تلك التي تتمحور حول القيمة وتكون مستدامة وذات مستوى عاٍل، وميكن الوصول إليها بسهولة وذات 

صلة ومعروفة ويتم استخدامها ومراقبتها وتقييمها.

الحوكمة
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املهمة واألهداف والقيم
يجب تطوير مهمة وأهداف وقيم واضحة تساعدك عىل تقديم رؤية وتوقعات واضحة ملنظمتك وموظفيها. 

املهمة توضح سبب وجود منظمتك وكيف تود تغيري العامل نحو األفضل. املهمة مطلوبة أيًضا لتحفيز العاملني. 	 

األهداف تحرص عىل أن يعمل املوظّفون ألجل نفس الغرض. 	 

القيم توضح كيف ستؤدي منظمتك عملها ونوع املوظفني املطلوبني للقيام بذلك.	 

الحد األدىن للمخاطر التنظيمية  
حّدد الحد األدىن للمخاطر التي قد تتعرض لها منظمتك والّذي:

يحدد مستوى املخاطر املقبول بالنسبة ملجلس إدارة املنظمة أو اإلدارة العليا بها. • 

قد يختلف تبًعا ألنواع معينة من األنشطة )إنقاذ األرواح مقابل التنمية(. • 

يشكل األساس لجميع سياسات وخطط إدارة املخاطر األمنية يف املنظمة بأكملها. • 

ميّكن املوظفني من التحقق من الحد األدىن للمخاطر املقبول لديهم مقابل ذلك الخاص باملنظمة.• 

االسرتاتيجية والهيكل التنظيمي   
طّور اسرتاتيجية تنظيمية شاملة تحدد اتجاه العمل وتحدد كذلك العمل الذي يتوّجب القيام به واملسؤول عن تنفيذه ووقت العمل ومكانه. • 

إنشاء هيكل تنظيمي يعمل عىل:• 

تحديد أدوار العاملني يف املنظمة.  ◦ 	
توضيح التسلسل اإلداري.  ◦ 	

توضيح الوصف الوظيفي والتصنيف واملسميات الوظيفية.  ◦ 	
تسهيل التوظيف واإلحاطة التعريفية واإلدارة العامة والتواصل عرب املنظمة.  ◦ 	

إنشاء هيكل تنظيمي قوي يحدد بوضوح املسؤوليات األمنية داخل املنظمة وآليّة صنع القرار أثناء وقوع حادث خطري • 

       )مثل اختطاف العاملني(.
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عقد العمل ودليل املوظف     
يجب تطوير العقود التنظيمية والكتيبات القانونية الواضحة واملتاحة التي تحتوي عىل مبادئ متسقة ملامرسات التوظيف لجميع فئات العاملني • 

املحددة، مبا يف ذلك عقود املوظفني قصرية األجل. 

البد من الوضوح بشأن الرتبة واألجور والبدالت لجميع فئات العاملني لتقليل املخاوف والشكاوى.• 

يجب تجنب عدم الوضوح بشأن الرشوط التعاقدية. عىل سبيل املثال، اإلنهاء املبكر الذي ميكن أن يؤدي إىل انتقاد املوظفني الساخطني وتهديد • 

أمن املوظفني اآلخرين وكذلك انتقاد املنظمة وبرامجها.

يجب االستعانة باملشورة القانونية املحلية عند إعداد العقود املحلية. • 

يجب إنشاء دليل توظيفي لتزويد املدراء واملوظفني مبعلومات مفيدة حول املنظمة، مبا يف ذلك السياسات التنظيمية ورشوط وأحكام التوظيف.• 

ساعات العمل       
تحديد ساعات العمل املناسبة والتعويض عن العمل اإلضايف مع توفري أمناط عمل قابلة للتكيف عندما يستجيب العاملون يف البداية لحاالت الطوارئ 

املفاجئة.

اإلجراءات التأديبية        
تحديد إجراءات تأديبية واضحة للتعامل مع املوظفني الذين يشكلون تهديًدا لزمالئهم اآلخرين. يجب أن يشمل ذلك األحكام املتعلقة بالحامية 

واملضايقات والتنمر والتهديدات الداخلية األخرى.

األجور واالستحقاقات       
تطبيق األجور واالستحقاقات )مبا يف ذلك البدالت( باستخدام مبادئ متسقة تتامىش مع املامرسة املحلية وقابلة للتكيف مع مرحلة االستجابة اإلنسانية 

املبكرة. ويشمل ذلك ما ييل: 

استشارة املوظفني بشأن التغيريات يف رواتبهم واستحقاقاتهم.• 

تحديد االختالفات بوضوح ألنواع العاملني املختلفة )دوليني، منقولني، وطنيني، متطوعني(.• 

اتخاذ إجراءات مبارشة فيام يتعلق باستحقاقات مثل:• 

اإلجازات: رصد اإلجازة السنوية وترحيلها وكذلك العطل الوطنية والراحة واالستجامم واإلجازة املرضية، وإجازة األمومة أو األبوة. السامح     ◦

             بالغياب املريض عىل نحٍو مناسب وإجراء اجتامعات “العودة إىل العمل”. 

التقاعد: يوضح تفاصيل عن نظام التقاعد االختياري.  ◦

التأمني: يستعرض ملخًصا عن الخدمات الطبية والسفر والوفاة وذلك يف تقديم الخدمات مع املراجعات السنوية وسجالت الحاالت. ◦
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التوظيف

كيف يؤثر التوظيف عىل إدارة املخاطر األمنية

تتطلب البيئات الخطرة موظفني ذوي مهارات وخربات محددة. يجب أال تقلل املنظمة مطلًقا من أهمية عملية التوظيف واملخاطر الناتجة عن تعيني الشخص 

الخطأ. من املرجح أن يكون املوظفون الذين ال يتناسبون مع دورهم الوظيفي غري راضني وأقل أداًء مام سيكون له تأثري مبارش عىل تنفيذ الربامج وعىل وقت 

مدرائهم ومعنويات الفريق وكذلك عىل الحالة األمنية. اتبع هذه النصائح حول تطوير عملية توظيف سليمة وآمنة.
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تقييم املخاطر      
البد من تقييم مخاطر الدور الوظيفي قبل بدء عملية التوظيف. يتم ذلك عن طريق املدير بالتنسيق مع إداريت األمن واملوارد البرشية. الهدف • 

من تقييم املخاطر هو:

فهم املتطلبات األساسية للدور الوظيفي. ◦

الحرص عىل تشجيع املرشحني املناسبني عىل التقديم.  ◦

تحديد املخاطر الكامنة يف الدور نفسه. ◦

تحديد املخاطر التي تستدعي تدابري التخفيف ألحد مقدمي الطلبات بعينه يف دور وظيفي محدد. ◦

تحديد تدخالت الصحة والسالمة اإللزامية لألدوار الوظيفية عالية املخاطر أو األدوار الوظيفية التي يتم تنفيذها يف السياقات عالية املخاطر. ◦

إمتام تقييم املخاطر الفردية للدور الوظيفي املحدد مبجرد تحديد املتقدمني. سيؤدي ذلك إىل تقييم تأثري مهاراتهم وخرباتهم وأعامرهم وأجناسهم • 

وهوياتهم الجنسية وإعاقاتهم وأصولهم العرقية عىل سالمتهم الشخصية وأمنهم، مع ضامن االمتثال لترشيعات تكافؤ الفرص.

التوظيف       
يجب تطوير وصف وظيفي واضح وعملية توظيف ُمدارة جيًدا باستخدام التقنيات القامئة عىل الكفاءة مع التنوع يف داخل املنظمة. • 

يجب التحقق من املراجع وإجراء فحوصات خلفية قوية. تكمن أهمية ذلك باألخص للمنظامت اإلنسانية التي تعمل مع الفئات السكانية • 

املستضعفة )مبا يف ذلك األطفال( ومخاطر السمعة واألمن املرتبطة بخرق القواعد السلوكية.

يجب أن تنم عملية التوظيف عن محتوى االستقراء.• 

إرشاك املدراء       
تدريب جميع املدراء عىل عملية التوظيف. • 

إرشاك املدراء يف توظيف فرقهم. إذا كان املدير ال يتحدث اللغة املحلية، فتأكد من أن “املتقدمني للعمل” ال يتم “تحديدهم مسبًقا” من قبل • 

العاملني املحليني فحسب لتجنب خطر حصول جزء من املجتمع املحيل عىل امتيازات غري عادلة.

تشجيع املدراء عىل توظيف الشخص األكرث جدارة ووضع تدابري تخفيف متكن الشخص من العمل يف بيئة تتمتع بأدىن حد ممكن من الخطر • 

األمني.
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املساواة والتنّوع       
وضع سياسة للمساواة والتنّوع والتأكد من أن جميع املوظفني يفهمون مبادئها ويطبقونها يف عملهم وسلوكهم. • 

إدراج خصائص التمييز وتحديد عقوبات قاسية ألي خرق للسياسة. • 

فهم التنوع بني العاملني باملنظمة للمساعدة عىل تطوير أنظمة أمنية أفضل وموارد ميكن الوصول إليها لدعم سالمتهم.• 

تحديد التبعات واملخاطر األمنية املحتملة التي قد تنتج بسبب الخلفيات العرقية لدى العاملني الوطنيني والدوليني وقد تؤثر عىل كل من األفراد • 

واملنظمة. 

 بالرغم من أّن التمييز يف التوظيف غري مقبول أخالقيا وقانونيا، من املهم إدراك كيفية تأثري العرق أو الجنس أو امليول الجنسية للفرد أو كل • 

ما سبق عىل أمن الفرد واملنظمة وبرامجها.
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كيف تؤثر اإلحاطة التعريفية عىل إدارة املخاطر األمنية

إّن إعداد املوظف ملهمته بشكل فعال، خاصة يف البيئات عالية املخاطر، أهم دور تؤديه أي منظمة وعاماًل مهاًم من واجب الرعاية. ميكن للموظفني الغري مهيّئني 

الذين ال يدركون املخاطر أو سياق األمن املحيل اتخاذ قرارات سيئة ميكن أن تعرّض أمنهم الشخيص وأمن اآلخرين للخطر. من املرجح أن يخالف العاملون 

الذين ليسوا عىل دراية بالقيود التشغيلية أو الشخصية اإلجراءات األمنية، ويعرّضون أنفسهم وبرنامجهم للخطر، مام يؤدي إىل إحباطهم وعدم رضاهم عن 

املنظمة. وهذا بدوره سيسهم يف ارتفاع معدل دوران املوظفني. اتبع هذه النصائح حول كيفية دمج إدارة املخاطر األمنية بشكل فعال يف اإلحاطة التعريفية 

للموظفني الجدد.

اتبع هذه النصائح حول كيفية دمج إدارة املخاطر األمنية بطريقة فعالة  باإلحاطة التعريفية للموظفني الجدد.

اإلحاطة التعريفية
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اإلحاطة التعريفية       
بشأن صحة  قرارات  اتخاذ  كانوا مسؤولني عن  إذا  الجدد، خاصة  املوظفني  لجميع  أمرًا رضوريًا  الجيدة  والتسليم  التعريفية  اإلحاطة  عملية  تعترب 

املوظفني وسالمتهم يف بيئة عالية املخاطر. اإلدارة مسؤولة عن قيادة كل موظف جديد من خالل برنامج توجيه شامل يوفر املعلومات األساسية 

والتدريب عىل ما ييل: 

مهمة املنظمة وأهدافها واسرتاتيجيتها وهيكل السلوكيات والتسلسل اإلداري بها• 

القواعد السلوكية والسياسات واملامرسات• 

انتداب الفريق أو الربنامج• 

العالقات الرئيسية• 

الدور الوظيفي واملسؤوليات • 

التسليم• 

الصحة والسالمة واألمن السياقي• 

أهداف االختبار• 

توعية املوظف        
يجب إبالغ املوظفني مبا ييل والتأكد من إدراكهم التام له:

مستوى املخاطرة املقبول للمنظمة والسياسات التي تحكم الثقافة األمنية.• 

 اإلجراءات األمنية لدى املنظمة ونظمها األمنية إلدارة سالمة وأمن ورفاهية املوظفني.• 

املخاطر التي تهدد سالمتهم الشخصية.• 

السياق الذي يعملون فيه وكيف ميكن لسلوكهم أن يؤثر عىل ضعفهم وضعف من حولهم.• 

السلوكيات املتوقعة )تدابري التخفيف( أثناء وخارج ساعات العمل العادية.• 

كيفية تأثري اإلجهاد عىل سلوكهم الشخيص وكيفية إدارته بفعالية.• 

آثار ومخاطر التخلص من اإلجهاد بطرق مدمرة )مثل اإلفراط يف الرشب أو تعاطي املخدرات أو مامرسة الجنس بشكل غري رشعي(. • 

اإلجراءات التأديبية ضد املوظفني الذين يعرضون أنفسهم واآلخرين للخطر.• 
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املوافقة املطّلعة       
املوافقة املطّلعة هي العملية التي يتم فيها إطالع املوظفني عىل دورهم الوظيفي، ونقاط ضعفهم الفردية، وإدراك املخاطر التي ينطوي عليها تويل 

الوظيفة بشكل كامل وقبول ذلك كليًا. املوافقة املطّلعة ليست تنازالً قانونيًا ولكن يجب إضفاء الطابع الرسمي عليها بوثيقة موقعة تنص عىل 

أن املوظفني:

أدركوا متاًما وفهموا املخاطر األمنية املرتبطة بدورهم والسياق الذي يعملون فيه. • 

أدركوا االحتياطات التي تتخذها املنظمة إلدارة املخاطر يف السياق.• 

أدركوا ما هو متوقع منهم.• 

يشعرون باالرتياح تجاه أي مخاطر أخرى ينطوي عليها دورهم الوظيفي مع العلم أن املنظمة قد طورت تدابري التخفيف.• 
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الصحة والسالمة واألمن

كيف تؤثر الصحة والسالمة واألمن عىل إدارة املخاطر األمنية

غالبا ما يكون العاملون الذين يستجيبون ألزمة إنسانية، وخاصة أثناء الطوارئ رسيعة البداية، أكرث عرضة ملستويات عالية من التوتر بسبب العمل لساعات 

أطول يف بيئة شديدة الضغط. من املرجح أن يتخذ العاملون الذين يعانون من فرط العمل قرارات أمنية سيئة مام قد يؤدي إىل عواقب وخيمة ومخاطر خطرية 

قد تؤثر عىل كل من األفراد واملنظمة. يعد ضامن صحة وسالمة ورفاهة املوظفني مسؤولية أساسية ألي منظمة. تشمل التدابري ذات الصلة تدريب العاملني 

عىل كيفية تحديد الضغوط وإدارتها لتخفيف املخاطر األمنية املرتبطة بها. كلام زاد عدد املوظفني الذين يدركون سبب وجود إجراءات الصحة والسالمة واألمن، 

زاد احتامل اتباعهم لها والتزامهم بها. 

يجب اتباع هذه النصائح حول كيفية دمج إدارة املخاطر األمنية بشكل فعال يف صحة وسالمة وأمن املوظفني.
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الصحة       
اطرح هذه األسئلة الرئيسية لتحديد ما إذا كانت منظمتك تروج لبيئة عمل صحية ملوظفيها ورشكائها:

هل تجري تقييامت بشكل مستمر حول مستوى املرونة لدى املوظفني وتعلم الطريقة املناسبة لدعمهم؟ • 

هل يتمتع موظفوك باملرونة البدنية والعقلية مبا يكفي للقيام بأدوارهم؟ • 

هل يدرك املوظفون مسببات التوتر لديهم؟ • 

هل لديك إجراءات للتعامل مع الحوادث الخطرية، وسياسة ملواجهة العنف الجنيس؟ هل لديك فريق مؤهل لالستجابة ملثل هذه الحوادث؟ • 

هل تقدم خدمة مشورة رسية مع اإلحالة إىل الخدمات املناسبة لالستشارة أو العالج؟ • 

الذين •  اآلخرين  املحليني  السكان  أفراد  مثل  مثلهم  القاسية  األحداث  للصدمات بسبب  املحيل معرضون  املجتمع  املوظفني من  أن  تدرك  هل 

يساعدونهم؟ ما اإلجراءات املتبعة لحامية صحتهم البدنية والعقلية؟

هل يتم تطبيق تدابري الحد من اإلجهاد، مثل اإلجازة والراحة واالستجامم )R&R( عىل نحٍو ثابت يف املنظمة بحيث يشعر العاملون بالراحة • 

ويدركون متى يستخدمونها عند الحاجة؟

األمان       
يجب طرح هذه األسئلة الرئيسية لتحديد ما إذا كانت منظمتك تروج لبيئة عمل آمنة ملوظفيها ورشكائها:

هل يتم إجراء تقييم للصحة والسالمة لكل موقع وهل يتم مراجعته بانتظام؟ • 

هل يتم اإلبالغ عن الحوادث وهل يتوفر الدعم الطبي، مبا يف ذلك الدعم النفيس واالجتامعي؟ • 

هل املستجيبون لإلسعافات األولية املدربون موجودون يف املكتب؟ هل يعرف العاملون كيفية التواصل معهم؟ • 

إذا أصبحت بيئة العمل غري آمنة بشكل مؤقت، فهل لديك خطة عمل معقولة للحد من الخطر ومنع احتاملية إيقاف نشاط العمل متاًما؟• 
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األمن       
يجب طرح هذه األسئلة الرئيسية لتحديد ما إذا كانت منظمتك تروج لبيئة عمل آمنة ملوظفيها ورشكائها:

هل لديك إطار عمل إلدارة املخاطر األمنية وخطة أمنية محلية لتحديد املخاطر األمنية وتخفيفها وإدارتها، فضالً عن االستجابة للحوادث األمنية • 

بحال حدوثها؟ 

هل لديك تقارير واضحة عن الحوادث العرضية أو األمراض أو الحوادث الخطرية؟ • 

هل لديك ثقافة أمنية إيجابية؟ • 

هل يفهم جميع العاملني اإلرشادات األمنية ويتبعونها للحفاظ عىل أمنهم وأمن زمالئهم وعملياتهم؟• 

التدريب والدعم والسياسات        
يجب طرح هذه األسئلة الرئيسية لتحديد ما إذا كانت منظمتك توفر التدريب والدعم والسياسات املالمئة بشأن الصحة والسالمة واألمن ملوظفيها 

ورشكائها أم ال:

هل تراجع مامرسات الصحة والسالمة باستمرار للتأكد من أنها مالمئة وتوفر تدابري السالمة املناسبة للعاملني؟• 

هل العاملون مستعدون ألداء أدوارهم ومدربون عىل الرعاية الذاتية واإلسعافات األولية النفسية، وهل يوجد لديهم وعي بالبيئة املعادية وإدارة • 

األمن والتوتر حتى يتمكنوا من االستجابة لألزمات أو الحوادث األمنية؟

هل يتم تدريب املوظفني عىل كيفية السفر والعمل بأمان يف مواقع جديدة؟  • 

هل يتم تدريب السائقني العاملني يف املنظمة عىل كيفية القيادة بأمان؟ • 

هل يتمتع العاملون الذين تتم إدارتهم عن بُعد بنظام دعم النظراء؟• 

هل يتم تدريب املدراء عىل مراقبة صحة أعضاء فرقهم عن كثب وتحديد عالمات اإلجهاد املبكرة؟ • 

هل يعرف املديرون كيفية استخدام املحادثات الداعمة واملوجزات أو استخالص املعلومات غري الرسمية؟• 
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األداء والتطوير

كيف يؤثر األداء والتطوير عىل إدارة املخاطر األمنية

تعتمد قدرة منظمتك عىل تحقيق األهداف االسرتاتيجية عىل قدرة موظفيها عىل أداء دورهم بطريقة صحية وساملة وآمنة. تساهم العديد من العوامل يف إدارة 

األداء مبا يف ذلك جودة العالقة بني املوظف واملدير. ميكن أن يكون للعالقة التي تفتقر إىل الثقة آثار أمنية خطرية مام يؤدي إىل ضعف عملية صنع القرار التي 

قد تعرض املوظفني للخطر.

قد تكون استجابة املوظفني الذين يلمسون معاملة غري عادلة ذات آثار أمنية أسوأ. قد يشمل ذلك التعرض للرسقة أو اإلساءة الجسدية واللفظية أو التهديدات 

بالقتل وقد يصبحوا أفراًدا “بذيئني”، وقد يعرض ذلك املنظمة لجهات معنية خارجية مثل الرشكاء واملستفيدين واملسؤولني الحكوميني ووسائل اإلعالم.

اتبع هذه النصائح حول كيفية دمج إدارة املخاطر األمنية بطريقة فعالة يف أداء املوظفني وتطويرهم داخل منظمتك.
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إدارة األداء       
توفري القدر الكايف من اإلرشاف والتوجيه. • 

وضع أوصاف وأهداف وظيفية واضحة. • 

وضع توقعات واضحة مع الرتكيز عىل التأثري وتقديم الدعم الالزم.• 

تشجيع التواصل املنتظم ثنايئ االتجاه )رسمي وغري رسمي( حيث يتمكن املدير من االستامع إىل مخاوف العاملني وتقديم مالحظاته حول األداء. • 

يجب أن يطبق املديرون باستمرار السياسات واملامرسات ذات الصلة بإدارة قضايا األداء والتظلامت وسوء السلوك.

التأكد من قيام املدراء واملوظفني بوضع خطة تطوير شخصية ألدوارهم الحالية واملستقبلية. • 

دعم املوظفني يف تحقيق أهدافهم للحفاظ عىل اندفاعهم.• 

تضمني مراقبة إدارة املخاطر األمنية يف عملية مراجعة األداء لجميع العاملني الذين لديهم أي مسؤوليات أمنية.• 

العالقات بني املوظف واملدير       
إنشاء قنوات تواصل فعالة وموثوقة تتيح للموظفني الشعور باألمان للتعبري عن مخاوفهم.• 

تشجيع العاملني عىل التحدث إذا مل يشعروا شخصياً بالراحة تجاه املخاطر التي ينطوي عليها عملهم.• 

تأكد من أن العاملني بالخطوط األمامية قادرون عىل تبادل املعلومات مع اإلدارة التنفيذية املبارشة ملنع وقوع الحوادث. فهم غالبًا ما يكون • 

لديهم فهم أفضل لسياق األمن املحيل.

التظلم واإلجراءات التأديبية    
إنشاء قناة موثوق بها لإلبالغ عن املخاوف وتقديم الشكاوى الرسمية وغري الرسمية. • 

إعداد سياسة للتظلم واالنضباط تحدد طريقة عادلة ومتسقة إلدارة الحاالت ومراقبتها والتعلم منها.• 

إفشاء املعلومات   
توفري طريقة إلفشاء املعلومات مع عدم اإلفصاح عن املصدر لرفع الشكاوى أو اإلبالغ عن املخاوف الخطرية.• 

تطوير عملية للتحقيق يف الحاالت املرشوعة بطريقة رسية.• 

التعلم والتطوير   
ينبغي أن يجري املدراء واملوظفون مناقشات منتظمة حول السلوكيات والتطوير واألهداف املهنية.• 

تقديم فرص التعلم والتطوير لجميع العاملني وتشجيعهم عىل املشاركة.• 
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االنتقال

كيف يؤثر االنتقال عىل إدارة املخاطر األمنية

يرتك جميع املوظفني منظمتهم يف مرحلة ما. ميكن أن يكون للطريقة التي يغادر فيها املوظف تأثريًا عىل رفاهته ورفاهة زمالئه وسمعة املنظمة. املغادرون غري 

السعداء قد يسببوا مخاطر أمنية. ميكن أن يؤدي الفصل من خالل اإلجراءات التأديبية، وفقدان التمويل، وإغالق املكتب، وزيادة األمن إىل أنواع مختلفة من 

املخاطر. قد يكون املوظفون الساخطون سببًا يف تعطيل أداء املرشوع وعالقاته مام يؤدي إىل خلق بيئة غري صحية للغاية. يف البيئات عالية املخاطر، تعد إدارة 

خروج املوظف يف الظروف الصعبة واحدة من أهم وأعقد األمور التي قد يتعني عىل املدير والفرق القيام بها. 

اتبع هذه النصائح حول كيفية دمج إدارة املخاطر األمنية بطريقة فعالة يف عملية انتقال املوظفني وتسليمهم مهامهم. 
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مشاركة املعلومات        
اتخذ هذه اإلجراءات لضامن مغادرة املوظف “بطريقة جيدة” وليك يصبح سفريًا ملنظمتك فيام بعد: 

تزويد املوظفني املغادرين باملعلومات والوقت الكايف ملساعدتهم عىل االستعداد للمغادرة. • 

تشجيع املدراء عىل بدء مناقشات حول رحيلهم قبل بدء فرتة اإلشعار. • 

التعرف عىل أسباب مغادرة املوظف.• 

إجراءات ما قبل املغادرة        
وضع تدابري لدعم انتقال املوظفني، خاصة إذا كانت منظمتك ملزمة بالسامح للموظفني بالذهاب بسبب فقدان التمويل أو ألسباب أخرى خارجة • 

عن سيطرة املنظمة.

السامح بخيارات عمل مرنة إلعطاء املوظفني الوقت للبحث عن وظيفة.• 

توفري فرص تعلّم ملساعدة العاملني عىل تحديث مهاراتهم لدعم االنتقال السلس وبالتايل تقليل املخاطر األمنية.• 

مقابالت التسليم والخروج        
يجب إجراء مقابلة خروج شاملة لجمع املعلومات واملعرفة األساسية من املوظفني املغادرين. طرح أسئلة حول التوازن بني العمل والحياة والقيم • 

والتطوير وجودة اإلحاطات أو استخالص املعلومات وأسباب املغادرة. 

إجراء عملية تسليم فعالة لضامن نجاح املوظف الجديد يف الدور الوظيفي املسند إليه وتقليل املخاطر التي تهدد صحة اآلخرين وسالمتهم • 

وأمنهم. 

معرفة الفريق الذي يغادره العديد من العاملني. قد يشري هذا إىل وجود مشكلة أكرث خطورة ووجوب اتخاذ إجراءات مخصصة.• 

التعلم يف املؤسسات        
تعلم من موظف يغادر منصبه حتى تتمكن مؤسستك من تطوير معرفتها املؤسسية وإدارتها بشكل أفضل.• 

قم بإجراء تقييامت أمنية منتظمة وتطبيق ما تم تعلمته من النتائج. تعد تدريبات إدارة األزمات من األساسيات التعليمية ملوظفي اإلدارة العليا.• 


