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املنتدى األمني املشرتك بني الوكاالت األورويب

إدارة املخاطر
األمنیة

دلیل أسايس للمنظامت الغیر 
حكومیة األصغر حجامً



إخالء املسؤولية¶
 GISF أو EISF هي مجموعة يقودها أعضاءها وليس لديها صيغة قانونية منفصلة تحت أي من قوانني إنكلرتا أو ويلز أو أي بلد أخرى. اإلشارة اىل GISF منتدى

 GISF بالرغم من محاولة .GISF يف هذا التقرير يدل عىل املنظامت واملؤسسات األعضاء ضمن هذه الشبكة باإلضافة اىل املراقبني ومكتب السكرتارية لدى

للحرص عىل صّحة املعلومات التي تم إدراجها يف هذا الدليل، إاّل أّن منتدى GISF ال يضمن دقّة املعلومات الواردة فيه أو شموليّتها. املعلومات الواردة يف 

التقرير هي "كام هي" دون وجود أي رشوط أو ضامنات أو أحكام من أي نوع. ولذلك، االعتامد عىل أي من املعلومات أو املواد الواردة يف الدليل هي بشكل 

مطلق عىل مسؤوليتك. وتبعاً لذلك، وألقىص درجة يسمح بها القانون، يستثني منتدى GISF جميع أشكال التمثيل والضامنات والرشوط وغريها من األحكام 

التي، عدا اإلشعار القانوين هذا، قد يكون لها تأثري بناء عىل املعلومات الواردة يف الدليل. وعىل هذا األساس، منتدى GISF غري مسؤول عن أي رضر أو خسارة 

من أي نوع أو حجم التي قد تصيبك أو تصيب أي طرف آخر بسبب االعتامد عىل املعلومات الواردة يف هذا الدليل

لقد تغّي اسم املنتدى األمني األورويب بني الوكاالت )EISF( ليصبح املنتدى األمني 
¶ )GISF( العاملي بني الوكاالت

تم تغيري االسم، من EISF اىل GISF، يف نيسان 2020 ليك يعكس التوّسع يف أعضاء املنتدى.

يعترب املنتدى األمني العاملي بني الوكاالت )GISF( شبكة بني نقاط التواصل األمني لدى أكرث من مئة منظمة إغاثيّة تعمل 
عىل صعيد دويل. تم تأسيس GISF من أجل إعطاء أولويّة إلدارة املخاطر األمنية كجزء من العمليّات اإلنسانيّة الدوليّة. 

تعترب GISF أي عمل غري ربحي يسعى اىل تحسني ظروف األشخاص والتخفيف من معاناتهم\ّن عىل أنه عمل إنساين. 

يسعى املنتدى اىل تحسني التواصل والتنسيق وتبادل املعلومات بني املنظامت األعضاء من جهة واألمم املتحدة والجهات 
 GISF املمولة واملؤسسات األكادميية ومراكز األبحاث ورشكات القطاع الخاص وعدة منظامت دوليّة من جهة أخرى. رؤية

هي أن تصبح نقطة مركزيّة من حيث املامرسات املطبّقة واملعرفة الجامعيّة حول إدارة املخاطر األمنية. ولذلك تعترب 
GISF أّن تطوير أبحاث عمليّة حول إدارة املخاطر األمنية يشّكل جزء أسايس من عملها ضمن قطاع العمل اإلنساين. 

 )OFDA( املنتدى هو كيان مستقل يتم متويله حاليا من قبل مكتب املساعدات الخارجية األمريكية يف حاالت الكوارث
والدائرة العامة االتحادية للشؤون الخارجية يف سويرسا )FDFA( ووزارة الخارجية والتنمية وشؤون الكومنولث التابع 

للملكة املتحدة )FCDO( باإلضافة اىل املساهامت املاليّة التي تأيت من األعضاء.¶ 

www.gisf.ngo 

الشكر والتقدير¶

تم تطوير الدليل هذا من قبل Shaun Bickley (Tricky Locations) مع املساهمة الهامة لLisa Reilly. مديرة املرشوع 
 .Adelicia Fairbanks واملحّررة الرئيسيّة هي

يوّد كل من مكتب السكرتارية وكاتب التقرير أن يتقدموا بالشكر أيضاً لألشخاص التالية الّذين واللوايت ساهموا وساهمن 
 Marta Iglesias (MPDF) و Gonzalo de Palacios :بوقتهم\ّن وجهدهم\ّن وخرباتهم\ّن يف تطوير هذا الدليل

 Emmanuelle Strub و Laky Pissalidis و Andrew Parkes (Malaria Consortium) و Nathanael Jarret و
¶.Lotta Westerberg و

اقتباس مقرتح¶

Bickley, S. (2017) Security Risk Management: a basic guide for smaller NGOs. European 
Interagency Security Forum (EISF).
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 يُعد أمن العاملني من أكرب التحديات التي تواجه املنظامت 
 اإلنسانية واإلمنائيّة غري الحكومية، كبرية كانت أو صغرية، إذ أنها 

تواجه انعدام السالمة بشكل متزايد وتصعيد يف التهديدات والعنف.

فيام يحتوي العمل والسفر يف مثل هذه الظروف، التي ال ميكن التنبؤ مبآلها، عىل درجة من
الخطورة، ميكن للمنظامت أن تعمل بشكل متزايد عىل تهيئة بيئة عمل أكرث أمناً وسالمًة للعاملني

فيها. لكن يحتاج هذا إىل إعالء أولوية إدارة املخاطر األمنية وتخصيص املوارد لها، من قبل املنظمة.
وبالنسبة للعديد من املنظامت غري الحكومية، أصبحت أعامل تقدير املخاطر األمنية وخطط األمن

وإجراءات تأمني السفر والتدريب األمني ونظم اإلبالغ بالوقائع جزء أسايس من اللغة التي
يستخدمونها خالل عملهم، وركن أسايس من حيث كيفية عملهم يف شتى أنحاء العامل.

لكن بالنسبة إىل املنظامت غري الحكومية األصغر حجامً، قد تبدو مثل هذه اآلليات مفرطة أو
مكلفة، نظراً لحجم املنظمة وبيئة العمل فيها واألنشطة التي يقومون بها. ولكن بغض النظر عن

حجم املنظمة، يتوّجب عىل جميع املنظامت غري الحكومية االلتزام بالعناية إزاء موظّفيهم. كثرياً ما
يجد العاملون يف املنظامت األصغر حجامً أنهم يعملون يف نفس املناطق ويتعرضون لنفس

التهديدات بالتوازي مع دعم ضئيل جداً، مقارنة بنظرائهم من املنظامت األكرب التي لديها هياكل
أمنية مؤثرة. ويجد العديد من العاملني أن عدم إعالء أولوية األمن أو منحها الدعم الكايف أو

التفاوت بني كيفية تعامل املنظامت املختلفة مع األمن، مسألة محبطة ومقلقة، وكثرياً ما يشعرون
بأن منظمتهم تعرضهم ملخاطر متزايدة. لذلك، فمن الرضوري وضع إطار عمل فعال يعّمم

مامرسات إدارة املخاطر األمنية عىل كافة أقسام منظمتك. 

وحتى بعدما تعرتف املنّظامت برضورة تحسني نهجها إزاء أمن العاملني، فقد تبدو لها هذه املسألة
عملية شاقة ومضنية. من أين تبدأ؟ وما هي األولويات؟ ومن سيتوىل هذا العمل؟ عادة ما يكون

لدى األشخاص املكلفني بهذه املسؤولية خربات محدودة يف إدارة األمن وتدريب محدود، باالضافة
اىل توليهم أولويات وأدوار أخرى يف الوقت نفسه. وبالرغم من أّن تحسني مستوى أمن العاملني

يأيت مصحوباً بتحديات كثرية، إال أنه يجب أن يبقى أولوية أساسية عند جميع املنظامت غري
الحكومية بغض النظر عن حجمها. فاملنظامت التي تدير املخاطر بشكل فعال تتحسن قدرتها عىل
الوصول إىل، وتحقيق أثر أكرب يف، البيئات غري اآلمنة يف نهاية املطاف، مع حامية العاملني يف الوقت

ذاته.

املقدمة

لقد تغرّي اسم املنتدى األمني األورويب بني الوكاالت )EISF( ليصبح املنتدى األمني العاملي بني 
الوكاالت )GISF( يف 2020. 

ميكنك الوصول لجميع املوارد املذكورة يف هذا الدليل من خالل موقعنا االلكرتوين الجديد:

www.gisf.ngo

املقدمة
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حول هذا الدليل 
يهدف هذا الدليل إىل تقديم مورداً مبسطاً يسهل استخدامه مبجال األمن ملساعدة املنظامت غري 

الحكومية الصغرية عىل فهم إدارة املخاطر األمنية. ومن خالل تحديد العنارص األساسية إلطار عمل 
 إدارة املخاطر األمنية، يهدف هذا الدليل إىل دعم املنظامت غري الحكومية يف ترجمة واجبها 

بالتزامات العناية إىل إجراءات وتدابري أساسية، بشكل ال يقترص عىل تحسني أمن عامليها الوطنيني 
والدوليني فحسب، بل يهدف أيضاً اىل تحسني سمعة املنظمة ومصداقيتها. وبالرغم من أنّه يُقصد 

 تطبيق هذا الدليل عىل املنظاّمت غري الحكومية الوطنية والدوليّة عىل حّد سواء، إاّل أّن بعض 
عنارصه قد تكون أنسب ألحدهام دون اآلخر.

 متيل العديد من موارد السالمة لدى املنظامت غري الحكومية حالياً إىل الرتكيز عىل متطلبات
 واحتياجات أمن املنظامت اإلنسانية واإلمنائية األكرب حجامً، أي املنظامت التي لديها عدد كبري من

 الفرق متعددة الجنسيات التي تعمل بدول عديدة، وعادة ما يكون لديها فريق مختص باألمن. لكن
 يراعي هذا الدليل املوارد املحدودة والتحديات الخاصة التي قد تواجه املنظامت غري الحكومية األصغر

حجام فيام يتعلّق بقدرتها عىل إنشاء وإدارة إطار عمل إلدارة املخاطر األمني.

»Security to go« بعنوان الذهاب نحو األمن EISF يعترب هذا  الدليل ُمكمل ألدلة أساسية أخرى، مثل دليل 
 الذي يركز عىل نظم إدارة األمن يف سياق أو موقع بعينه. لكن هذا الدليل يقدم صورة أوسع حول

 اإلطار العام الشامل الذي يجب أن تهدف املنظمة إىل تطبيقه من أجل تحسني إدارتها للمخاطر
 األمنية. يهدف الدليل أيضاً إىل تكملة دليل EISF بعنوان تدقيقات األمن »Security Audits« الذي

ميّكن املنظامت من االستفادة مام لديها فيام يخص أمن العاملني، مع تحديد ما يتوجب تحسينه.

»السالمة« مقابل »األمن«

 عادة ما يتم استخدام املصطلحان »األمن« و »السالمة« بشكل متبادل، لكن لكّل منهم تعريف
 مختلف. بينام يرتبط األمن بشكل أسايس بأعامل العنف والعدوان و/أو األعامل اإلجرامية

 العمدية ضد العاملني بالهيئة أو ضد أصولها أو ممتلكاتها، ترتبط السالمة باألحداث أو الفعاليات
أو املخاطر العارضة غري املقصودة.

 وهنالك تقاطعات عديدة بني التدابري املطلوبة إلدارة كل من مخاطر األمن ومخاطر السالمة،
 وقد تؤدي أحياناً حوادث السالمة – مثل حوادث السيارات – إىل تداعيات إضافية تلحق

 باألمن. ويف حني أن لدى بعض املنظامت متييز واضح بني االثنني بل وحتى هياكل منفصلة
 إلدارة كل من األمن والسالمة، فإن أغلب املنظامت األصغر حجام تستخدم املوارد ذاتها يف

 إدارة األمن وإدارة السالمة. تبعا لذلك، ولغرض هذا الدليل، سوف يتم تضمني »السالمة« كلام
أرشنا اىل »األمن«.

مة
قد

امل



إدارة املخاطر األمنية: دليل أسايس للمنظامت غري الحكومية األصغر حجام06ً

ملن هذا الدليل؟
 يستهدف هذا الدليل باألساس العاملني يف املنظامت غري الحكومية األصغر حجامً الذين تشمل 

مسؤوليتهم أمن العاملني ويسعون إىل تحسني إدارة املخاطر األمنية يف منظامتهم.

 ورغم أنه كُتب خصيصاً للمنظامت غري الحكومية األصغر حجامً، فالدليل مفيد للمنظامت من كافة 
 األحجام، وحتى املنظامت الكبرية التي يسافر موظفوها إىل بيئات مليئة بالتحديات ويعملون فيها.

 وميكن أن يكون الدليل مفيداً للمنظامت غري الحكومية الدولية التي ليس لها حضور فعيل يف دولة 
محّددة ولكن تقوم بإعارة موظفيها إىل املنظامت رشيكة. 

كيفية استخدام الدليل
 يتبع هذا الدليل يف ترتيبه املكونات األساسية إلطار عمل إدارة املخاطر األمنية. وميكن للقراء 

 تصفحه بسهولة والرجوع إىل جوانب بعينها من إطار العمل بحسب املجال املحدد ضمن إدارة 
املخاطر األمنية الذي يسعون للتعامل معه. يتوفر عىل امتداد الدليل ما ييل:

  أنشطة أساسية ونصائح، مصحوبة بعالمة 

  شهادات الخرباء، مصحوبة بعالمة 

  أقسام ذات صلة من الدليل، مصحوبة بعالمة 

  موارد إلدارة األمن وأدوات ومعلومات داعمة ذات صلة، مبا يشمل مطبوعات EISF املتوفرة 
عىل موقع www.gisf.ngo مصحوبة بعالمة 

  يرجى الرجوع لقامئة املراجع للمزيد من التفاصيل عن روابط ملواقع عىل اإلنرتنت، لتيسري 
التصفح. 

املقدمة
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 بالرغم من أّن أغلب املنظامت غري الحكومية – كبرية وصغرية – تقر بأن عليها مسؤولية حامية 
 العاملني لديها، ما زالت العديد من املنظامت تفشل يف تقدير واجبها الخاص بالعناية وفهم تداعيات 

 Duty of« هذا عىل إدارة املخاطر األمنية بشكل كامل. ولقد تم تشديد معايري واجب العناية 
Care« كثرياً عىل مدار العقد املايض، وما كان يعترب فيام مىض كافياً مل يعد بالكايف يف يومنا هذا. 
 ورغم أن واجب العناية هو مصطلح قانوين حول مسؤوليات املنظامت تجاه عامليها، فهناك أيضاً

التزام أخالقي مبراعاة واجب العناية يجب عىل املنظامت أن تراعيه.

 وباألساس، فإن واجب العناية يعني ضامن تطبيق تدابري مناسبة للدعم وتخفيف الرضر، من أجل 
 منع الحوادث والتعامل معها لدى وقوعها، كام يعني أن يكون لدى جميع العاملني القدر الكايف من 

املعلومات حول املخاطر والتدابري املناسبة ملواجهتها والتخفيف من أثرها.

 ومن املهم التشديد عىل أن واجب العناية هو أكرث من مجرد تدابري أمنية. فإدارة املخاطر األمنية 
ال تشّكل إال جزءاً من مسؤولية املنظمة تجاه صحة وسالمة وأمن ورفاه العاملني لديها.

وال تقترص التزامات واجب العناية عىل العالقات التعاقدية فحسب، مثل تلك القامئة بني صاحب 
 العمل والعامل. فاملنظامت أيضاً عليها واجب عناية تجاه من يقومون بأعامل لصالح املنظمة، مثل 

املتعاقدين املستقلني واالستشاريني واملتطوعني واملُعالني والزوار الرسميني.

 ويف العادة، يتحدد مستوى مسؤولية املنظمة إزاء الفرد بناء عىل درجة تحكم الفرد عىل بيئة 
 عملهم واملهام التي يقومون بها، وقدرتهم عىل الوصول للمعلومات حول املخاطر املحتملة، فكلام 

 زادت درجة السيطرة أو التأثري لدى املنظمة، زادت مسؤوليتها. عىل سبيل املثال، عندما ترتب 
 منظمة لزيارة من استشاري، مبا يشمل تخطيط مسار الزيارة، ومحطاتها، وترتيبات السفر، وتوفري 

 اإلقامة والتنقل، تزيد مسؤوليتها تجاه أمن هذا االستشاري. يرسي هذا أيضاً عندما تكون املنظمة– 
من خالل وجودها أو أنشطتها يف الدولة – يف موقع أفضل من الزائر ملراقبة ورصد املخاطر.

 وعادة ال يكون لدى املنظامت األصغر حجامً مكاتب ثابتة يف الدولة، لكن يسافر العاملون فرادى و/ 
 أو يعملون من خالل منظمة رشيكة. مع ذلك تحتفظ املنظمة التي تُوظف الفرد بالواجب القانوين 

 املتعلق مبسؤوليات العناية، وعليها أن تضمن أن تكون إدارة املخاطر األمنية من جهة املنظمة 
الرشيكة مالمئة لتلبية هذه املسؤوليات.

الوفاء بواجب العنایة 1
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معلومات إضافية

EISF article ‘Duty of Care: A review of the Dennis v Norwegian Refugee Council 
ruling and its implications’ by Edward Kemp and Maarten Merkelbach 

EISF guide ‘Security Audits’ 

‘Can you get sued? Legal liability of international humanitarian aid 
organisations towards their staff’ by Edward Kemp and Maarten Merkelbach 

‘Voluntary Guidelines on Duty of Care to Seconded Civilian Personnel’ by 
Maarten Merkelbach

واجب العناية املرتتب عليك

 يرتتب عىل جميع املنظامت التزام قانوين وأخالقي بتقديم قدر من العناية لحامية 
 املوظفني، ومن يترصفون لصالح املنظمة، من خطر الرضر الذي ميكن التنبؤ به. وللوفاء 

بواجب العناية األساسية فعليك: 

 أن تعرف املخاطر: عىل املنظامت أن تكون قادرة عىل إثبات أنها قد حددت وتعرفت عىل 
 جميع املخاطر املحتملة املتصلة مبوقع أو نشاط بعينه. كام يجب توثيق التقديرات وتحديثها 

بشكل منتظم. 

 وضع تدابري لتخفيف األثر: عىل املنظامت اتخاذ جميع التدابري املعقولة إلدارة املخاطر. 
 ويجب تطبيق الخطط والتدابري واآلليات الشاملة واملحدثة وأن يتم االلتزام بها من أجل 

 التصدي للمخاطر القامئة يف موقع بعينه أو املتصلة بنشاط بعينه. وااللتزام مبعايري املجتمع 
 املحيل يسمح لك بإظهار أنك عىل علم مبا يعترب مامرسات جيدة شائعة يف أوساط املنظامت 

األخرى باملنطقة التي تعمل بها.

 إعداد خطط طوارئ: يجب وضع خطط وتدابري تفصيلية وأعامل دعم للتعامل مع حاالت 
الطوارئ التي تلم بالعاملني، بغض النظر عن املوقع. 

 ضامن املوافقة املطّلعة: يجب أن يفهم العاملون ويقبلوا باملخاطر التي تواجههم وبالتدابري 
 املطبقة إلدارتها. والبد من وجود عملية لتوثيق فهمهم للمخاطر ودورهم يف إدارتها. لكن 

يجب أال تُستخدم هذه الوثائق يف املحاكم إلثبات أي تنازل عن حقوق ذات صلة باملخاطر.

 رفع الوعي: يجب أن يحصل العاملون عىل معلومات وإرشادات تفصيلية ومحدثة، وعىل 
التدريب يف أحيان عديدة، وأن تكون املعلومات والتدريبات عىل صلة باملخاطر املعرضني لها. 

 تقديم الدعم املناسب: يجب أن يكون لدى املنظامت دعامً وتأميناً مناسباً ملساعدة العاملني 
املترضرين من الحوادث. 

 يجب أن يتم تطبيق مسؤوليات العناية بشكل متساوي بني البيئات ذات الخطورة املنخفضة 
 وتلك التي تحتوي عىل درجة عالية من الخطورة. لكّنه من املتوقّع أن تتحمل املنظامت 

 مسؤولية أكرب إزاء العاملني لديها يف بيئات أو سياقات ذات خطورة عالية. من املعروف أنه ال 
 ميكن التخلص من كل املخاطر، ال سيام يف البيئات أو املناطق ذات خطورة عالية نسبيا. 

 ولذلك، من الرتكيز عىل »معقولية« التدابري املتخذة، والرتكيز عىل أن يحصل العاملون عىل  
املعلومات املطلوبة التخاذ قرارات مستنرية حول املخاطر التي ما زالوا عرضة لها.
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1. الوفاء بواج

العنایة
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تعريف السلوكيات إزاء املخاطر
 هنالك تباينات كبرية بني املنظامت غري الحكومية من حيث مواقفها إزاء املخاطر ودرجة 

 تعرّضها تبعا إلختصاصاتها وقيمها، واألهميّة والجدوى التي تنسبها املنّظامت اىل أنشطتها، 
باالضافة اىل قدرتها عىل استيعاب أو إدارة املخاطر التي يتعرّض لها موظفوها. 

كن واعياً للخطر بدال من املخاطرة.

 من املهم أن تدرك وتحّدد جميع املنظامت مجموعة املخاطر التي تتعرض لها، وأن تحدد 
 مستوى الخطر املقبول بالنسبة لها. إن املخاطر التي تواجه املوظفني ينبغي أن تتناسب دامئا 

 مع الحاجة ألنشطة بعينها أو الفوائد العائدة من هذه األنشطة، ومع قدرة املنظمة عىل إدارة 
 هذه املخاطر، ومع تبعاتها إذا وقع أمر ما. سوف يساعد إمداد العاملني بقامئة مرجعية حول 

 السلوكيات إزاء املخاطر عند املنظمة – ويوصف أحياناً مبسمى »عتبة املخاطر« يف توجيه 
 القرارات. عىل سبيل املثال، حول ما إذا كان يجب الترصيح بزيارات أو البدء بأنشطة يف مواقع 

 معينة فيها مستوى خطر أعىل، أو متى يجب الكف عن أنشطة أو تجميدها أو سحب العاملني 
فيها بسبب تدهور الوضع األمني أو بسبب تهديدات معينة. 

 ويجب أن يكون لدى العاملني جميعاً فهم مشرتك ملستوى الخطر الذي تقبل به منظمتهم ضمن 
 أنشطة محددة، ومتى وكيف تتصاعد القرارات إىل مستوى اإلدارة. ويجب أن تضم الوثائق 

 األمنية األساسية الخاصة باملنظمة – مثل السياسة األمنية للمنظمة – بياناً واضحاً حول سلوكيات 
 املنظمة إزاء املخاطر، باإلضافة اىل توفري معلومات عن كيفية تقييم عتبات املخاطر هذه، وعن 

عمليات الترصيح والتدابري األمنية الالزمة فيام يتعلق مبستويات املخاطر املختلفة.

 انظر اىل القسم 6: إدارة ودعم السفر

معلومات إضافية

EISF briefing paper ‘Risk Thresholds in Humanitarian Assistance’ 

‘Whose Risk Is It Anyway? Linking Operational Risk Thresholds and 
Organisational Risk Management’ by Oliver Behn and Madeleine Kingston 

ISO 31000:2009

إرساء ثقافة األمن
 تعد ثقافة التعامل اإليجايب مع االعتبارات األمنية جوهريّة لتحسني أمن العاملني مبنظمتك. 

 »ثقافة« املنظمة ميكن تعريفها ببساطة عىل أنها: »طريقة العمل التي نتّبعها«. فكل منظمة لديها 
 سلوكيات ثقافية تجاه األمن واملخاطر عموماً. ويكمن االختالف يف أن بعض املنظامت تشجع عىل 

 العمل اآلمن، فيام ال تراعي بعض املنظامت هذا األمر. يجب أن ال تكتفي منظمة ما مبجرّد 
 اإلعالن عن تعاملها بجدية مع االعتبارات األمنية أو أّن لديها سياسات وتدابري مطبقة، إذا مل 

 تكرس ثقافة العمل باملنظمة توّجه إيجايب إزاء األمن؛ إذ يجب عىل جميع العاملني داخل املنظمة 
أن يفهموا ويُظهروا قيم املنظمة يف كيفية ذهابهم ألنشطتها بشكل يومي.
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 »حني ال توجد لدى املنظمة ثقافة أمنية راسخة، فإن الثقافة القامئة يف كل موقع تعتمد عىل األفراد 
يف ذلك املوقع، ما يعني تعدد واختالف سبل مقاربة األمن والسالمة عرب املنظمة، وتكون بعض 

 التعامالت جيدة وبعضها ليس بالجودة الكافية، والنتيجة هي غياب الثقافة األمنية الخاصة 
باملنظمة، وهو يشء يدركه العاملون رسيعاً ويرونه من عيوب املنظمة«.

مستشار أمني ملنظمة غري حكومية

 يتطلب خلق ثقافة أمن إيجابية وعياً جماعياً ومسؤولية جماعية لدى العاملني، حيث يحمل كل 
عامل باملنظمة، مبن فيهم من يشغلون املناصب العليا، مسؤولية شخصية عن أمنه ويسعى بشكل 

إيجايب لدمجه يف جميع جوانب الربامج واألنشطة واألعامل البسيطة مثل منح جائزة سنوية لاللتزام 
 بالتدابري األمنية أو ضم السائقني إىل التخطيط األمني، إجراءات ميكن أن تكون ذات أثر ملحوظ 

عىل السلوكيات والتوجهات دون الحاجة إىل موارد إضافية كبرية.

ال ميكن خلق ثقافة أمنية إيجابية بني ليلة وضحاها، فتغيري توجهات وسلوكيات العاملني يحتاج إىل 
 وقت طويل، وهكذا النهج العام للمنظمة، تجاه إدارة املخاطر األمنية. وسوف تواجه بال شك 

مشاكل وعقبات ودرجة من املقاومة الداخلية، وعدم التزام وقيود عىل املوراد. فمن املهم إذاً التحيل 
 بالواقعية، واإلقرار بأن ترسيخ ثقافة أمنية إيجابية هي عملية طويلة األمد، مع التخطيط بناء عىل 

 هذا الفهم. ومن األفضل البدء باألهداف سهلة اإلنجاز، مبا يساعد يف تهيئة الزخم »للتغري يف 
الثقافة«، والبناء انطالقاً من هذه القاعدة. فنظام إدارة املخاطر األمنية الجزيئ هو بال شك أفضل من 

غياب النظام بالكامل.

»تُطبق عندنا جميع السياسات والتدابري األمنية، لكن الثقافة الخاصة باملنظمة مل تتغري حتى أخذ 
املدير التنفيذي دورة تدريبية يف األمن الشخيص«.

مدير منظمة غري حكومية دولية ناشطة باملجال اإلنساين

معلومات إضافية

‘Developing a Security-Awareness Culture – Improving Security Decision Making’ 
by Chris Garrett
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11 خطوة نحو ثقافة أمنية إيجابية

1. إعداد إطار عمل – تحديد نهج املنظمة تجاه األمن، مبا يشمل السياسات والتدابري واآلليات 
التي تم تطبيقها لضامن اإلدارة الفعالة للمخاطر األمنية.

2. صياغة سياسة – تحديد سلوكيات املنظمة الخاصة باملخاطر واملبادئ األمنية األساسية، 
وتعريف األدوار واملسؤوليات. ووضع املسؤوليات وااللتزامات األمنية يف التوصيف الوظيفي 

لكافة العاملني واملدراء.

3. التوعية – إرشاك جميع العاملني لضامن وعي الجميع واتفاقهم عىل األولويات الخاصة 
بتحسني إدارة املخاطر األمنية، من مجلس اإلدارة إىل جميع العاملني. وضامن إصدار اإلدارة 
العليا لترصيحات واضحة حول أهمية أمن العاملني. ويجب أن تكون اإلجراءات »مملوكة« 

من قبل العاملني وأن ال يتصوروا أنها مفروضة عليهم من األعىل، دون استشارتهم أو 
موافقتهم عليها.

4. القيادة من األمام – ضامن أن جميع املامرسات األمنية، مثل التدريب عىل األمن الشخيص 
واستامرات تخطيط الرحالت – هي تدابري إلزامية عىل جميع العاملني بدءاً من املدير 

التنفيذي. 

5. توّفر خيارات مرنة – إدارة املخاطر األمنية ليست »مقاس واحد يناسب الجميع«. يجب 
ضامن مراعاة التدابري والخطط املحلية ذات الصلة عىل مختلف السياقات األمنية وبيئات 

ملخاطر. 

6. البحث عن »نجاحات رسيعة« – التعرف عىل تدابري أو متطلبات ميكن إعدادها رسيعاً، يف 
ظل اقتصار الوقت واملوارد، ولكن سيكون لها أثر إيجايب عىل أمن العاملني. 

7. اإلبالغ، اإلبالغ، اإلبالغ – شدد عىل العاملني أهمية اإلبالغ عن الوقائع والحوادث التي 
تجاوزوها و مل تصبهم، واإلبالغ عن بواعث القلق لديهم الخاصة باألمن. ضامن أن هناك 

آليات سهلة االستخدام وفعالة لإلبالغ عن الحوادث وتسجيلها.

8. إنشاء منتديات حول األمن – ضامن وجود اجتامعات أو آليات متعددة يف املنظمة حيث 
ميكن مناقشة وتبادل اآلراء حول االعتبارات والتحديات األمنية. ضامن أن األمن بند دائم 

عىل األجندة يف االجتامعات الهامة.

9. الرصد واملراجعة – إجراء مراجعات دورية لنهج املنظمة األمني وإطار عملها الخاص بإدارة 
األمن، وتنفيذه، وضامن استمرار فعالية اإلطار. 

10. فرض املساءلة – وضع آلية ملساءلة الناس حول األمن، وضامن ضّم مسؤوليات إدارة 
املخاطر األمنية إىل التقييامت الدورية ألداء العاملني. 

11. االحتفاء بالنجاحات – تحديد وإبراز التوجهات االيجابية والعثور عىل أبطال يف مجال 
املساعدة لتحفيز اآلخرين عىل اآلثار اإليجابية التي تنتج عن تطّور األمن: أمن أفضل، فرص 

 وصول أفضل ونتائج أفضل.
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توفري املوارد الالزمة إلدارة املخاطر األمنية
هناك نفقات رضورية متصلة بإدارة األمن. إن إعداد وتنفيذ نهج شامل إلدارة املخاطر األمنية 

ميكن أن يستغرق وقتاً طويال وموراد مالية كبرية، وهام أمران نادران يف جميع املنظامت. 
بالنسبة للمنظامت غري الحكومية األصغر حجام، فإن اإلمكانيات والتمويل املحدودين عادة ما 
يُريان بصفتهام معوقات كربى يف التصدي لألمن بفعالية. ولكن هناك جوانب عديدة يف إدارة 

املخاطر األمنية ال تتطلب الكثري من الوقت أو التمويل للتعامل معها. فعىل سبيل املثال هناك 
قوالب إدارة مخاطر ذات »مصادر مفتوحة« عديدة، وأدوات وموارد متوفرة )عىل سبيل املثال 
تقدمها EISF وInterAction( ميكن للمنظامت تكييفها واستخدامها بسهولة. كام أنه بينام قد 
يكون التدريب األمني استثامرا ًكبرياً للمنظامت األصغر، فهناك دورات تدريبية عديدة متوفرة 

مجاناً عىل اإلنرتنت ميكن أن تساعد يف زيادة الحس األمني والقدرات الخاصة باالحتياطات 
األمنية عند العاملني.

 انظر اىل القسم 7: التوعية وبناء القدرات

وهناك أيضاً قبول متزايد من طرف املانحني عىل إدراج أمن العاملني كعنرص أسايس من عنارص 
الربامج يف املناطق غري اآلمنة. والعديد من كبار املانحني مستعدين لتمويل بعض نفقات التأمني. 

عىل سبيل املثال، إجراء التقديرات واملراجعات األمنية، وتعيني عاملني باألمن، ورشاء معدات 
أساسية متصلة باألمن، وتحسني أمان املنشآت األساسية، وإتاحة التدريب، وهي جميعاً نفقات 
أصبح العديد من املانحني عىل استعداد لتمويلها. ومن الرضروي للمنظامت غري الحكومية أن 
تتعرف عىل النفقات األمنية وأن تربرها عن طريق تقدير املخاطر، مع ضامن دمج االعتبارات 

والنفقات األمنية بعروض وميزانيات الربامج، وليس فقط ضمن التكاليف العامة )غري املبارشة(.

وبينام هنالك عدة انتصارات سهلة ميكن ملنظمتك أن تحرزها إثر تحسني نهجها إزاء أمن 
العاملني، فاملسألة يف نهاية املطاف هي مسألة تقديم األولوية وتوفري املوارد. إن بناء إطار عمل 

فعال إلدارة املخاطر األمنية يتطلب التزاماً بتوفري املوارد املالية والبرشية الكافية، ومن املهم 
أن تتم مناقشة هذه التفاصيل مبكراً مع التزام اإلدارة العليا بإعالء أولوية األمن وإتاحة املوارد 

الكافية له بالقدر املالئم.

See EISF briefing paper ‘The Cost of Security Risk Management for NGOs’. 

معلومات إضافية

EISF briefing paper ‘The Cost of Security Risk Management for NGOs’ 

‘The Risk Management Expense Portfolio (RMEP) Tool’ in ‘The Cost of 
Security Risk Management for NGOs’ briefing paper

ب 
1. الوفاء بواج

العنایة

Add hyperlink:https://gisf.ngo/resource/the-cost-of-srm-for-ngos/
https://gisf.ngo/resource/the-cost-of-srm-for-ngos/
https://gisf.ngo/resource/the-cost-of-srm-for-ngos/
https://gisf.ngo/resource/the-cost-of-srm-for-ngos/
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إعداد إطار عمل 2
الخطوة األوىل يف إنشاء نظام فعال لحامية العاملني هو إعداد إطار عمل إلدارة املخاطر األمنية مبا 
يوضح رشح الهيكل واألدوار واملسؤوليات والرتتيبات املطبقة، لتحسني قدرة الوصول نحو األفضل 

عن طريق تحسني سالمة وأمن العاملني.

إطار عمل إدارة املخاطر األمنية هو مجموعة من السياسات والربوتوكوالت والخطط واآلليات 
واملسؤوليات الداعمة لتقليص املخاطر األمنية الالحقة بالعاملني.

عىل منظمتك أن تدير مجموعة عريضة من املخاطر، مام يشمل املخاطر املالية والتشغيلية 
والقانونية وتلك املرتبطة بالسمعة. إن إدارة املخاطر األمنية هي عنرص واحد ضمن إدارة املنظمة 

للمخاطر، والبد من أن يكون متسقاً مع نهج املنظمة األشمل إلدارة املخاطر، بالتوافق مع 
السياسات والعمليات القامئة. إطار عمل إدارة املخاطر األسايس هو نظام واحد مدمج له عنرصين 

أساسيني:

 األسس التي تشمل إدارة أمنية رشيدة وهيكل إداري خاضع للمحاسبة، فضاًل عن سياسات 
ومبادئ أمنية. 

 اآلليات وتشمل مختلف التدابري والخطط واألنشطة األمنية واملوارد الداعمة املستخدمة يف 
إدارة املخاطر األمنية الالحقة بالعاملني.

وألجل الوضوح، فإن إطار عمل املخاطر األمنية يتعدى كونه وثيقة واحدة. إمنا سوف يحتاج إىل 
إعداد وثيقة إطارية أو »خريطة« ترشح كيف يُفّعل إطار العمل نهج منظمتك إزاء إدارة املخاطر 

األمنية، وكيف تتصل مختلف الوثائق والعمليات التي تشكل جزءاً من إطار عمل إدارة املخاطر 
األمنية مع بعضها البعض.

الشكل أدناه يوضح العنارص األساسية إلطار عمل إدارة املخاطر األمنية وكيف تتصل العنارص بعضها 
ببعض.
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املوارد           الداعمة

رصد اإللتزام           والفعالية

الوعي وبناء القدرات

  تقديم املعلومات حول األمن

  التدريب األمني 

  مخاطر السفر

  إجراءات السفر

  املعلومات والتحاليل

  اإلحاطات األمنية

  متابعة السفر

  التأمني

إدارة ودعم السفر

العمليات والربامج

  تقييم املخاطر األمنية

  الخطط األمنية

 الرتتيبات األمنية والدعم

  هيكل ومسؤوليات إدارة 
املخاطر األمنية

الحوكمة واملساءلة

الوفــاء بواجــب العنايــة

التعاون األمني والشبكات

  الشبكات األمنية املشرتكة بني الوكاالت

إدارة األزمات

  هيكل إدارة األزمات

  خطط إدراة األزمات

  مقدمي الدعم واملساعدة

مراقبة الحوادث

  إجراءات اإلبالغ عن الحوادث

  مناذج التقارير

  تسجيل الحوادث وتحليلها

  سياسة األمن

  متطلبات األمن

السياسة واملبادئ

إطار عمل إدارة املخاطر األمنية

الوفــاء بواجــب العنايــة

2. إعداد إطار 
عمل
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إن هياكل املساءلة والحكم الرشيد هي العمود الفقري ألي إطار فّعال إلدارة املخاطر األمنية. 
لدى جميع موظفي منظمة ما - من أعضاء مجلس األمناء إىل املوظفني فرادى - مسؤولية يف إدارة 

املخاطر والتخفيف من أثرها عىل أعضاء املنظمة. بينام يجب عىل كل موظف عىل حدة أن يتحمل 
قدرا من املسؤولية حول أمنهم الشخيص، يتوجب عىل جميع املنظامت، بغض النظر عن حجمهم، 

الحرص عىل وجود هيكل إداري فّعال يعزز من الثقافة األمنية اإليجابية ويساعد املنظمة عىل 
االلتزام بواجبها إزاء متطلبات الرعاية.

إعداد هيكل فعال إلدارة املخاطر األمنية
إن املسؤول األول عن أمن وسالمة العاملني هو مجلس األمناء، الذي يفوض هذه املسؤولية إىل 

املدير التنفيذي، أو إىل من يشغل منصب مامثل من حيث درجة املسؤولية، لضامن تطبيق إدارة 
فعالة للمخاطر األمنية. أما اإلدارة واملسؤولية اليومية عن األمن فيتشارك فيها عاملون من مختلف 

مستويات املنظمة، وعادة ما تتوزع املسؤولية بحسب الهيكل التنظيمي للمنظمة. ويجب أن تكون 
واجبات مختلف العاملني الذين لديهم مسؤوليات أمنية مذكورة بوضوح يف التوصيف الوظيفي 

الخاص بهم، وأن يتم مراجعة وتقييم هذه الواجبات خالل العرض الدوري ألدائهم من أجل تعزيز 
املساءلة.

الحوكمة واملساءلة 3

الحوكمة واملســاءلة السياسة واملبادئ

املوارد الداعمة

رصد اإللتزام والفعالية

إدارة ودعم 
لسفر ا

العمليات 
والربامج

وبناء التوعية 
القدرات

رصد 
الحوادث

األمني  التعاون 
والشبكات

إدارة األزمات

3. الحوكمة 
ساءلة

وامل
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ويعد اختيار األشخاص املناسبني لتويل أدوار القيادة فيام يخص األمن مسألة ال غنى عنها للنجاح. 
أصبح لدى العديد من املنظامت األكرب حجام مستشارين أمنيني، أو حتى فرق أمنية، لإلرشاف عىل 

األطر األمنية لدى املنظمة وتوفري الدعم واملشورة فيام يخص األمن. ولكن هذا النموذج غري واقعي 
يف املنظامت األصغر حجامً.

ويجب تحديد شخص أو مجموعة ما من العاملني ليصبحوا نقطة مركزيّة مبا يخص األمن ويقودوا 
عمليّة تطوير وتنفيذ اإلطار األمني. ومن املهم منح هؤالء األفراد الوقت والدعم والتدريب الكايف 

لالضطالع بهذا العمل املضاف إىل مهامهم املعتادة.

إدارة املخاطر الالحقة بالعاملني مسؤولية مشرتكة. من أجل خلق وتعزيز إدارة جيدة للمخاطر 
األمنية، يجب أن يتم تحديد األدوار واملسؤوليات بشكل واضح، وأن يكون لدى الهياكل 

املوجودة القدرة الكافية عىل تقديم الدعم الفّعال والحفاظ عىل استمراريته. 

وتستخدم منظامت عديدة مجموعة عمل أو لجنة أمنية تحتوي عىل ممثلني من مختلف األدوار 
واملستويات يف املنظمة. يساعد هذا النهج الجامعي عىل تشارك الحمل ويضيف جملة من الخربات 

والرؤى املختلفة، ويشجع عىل زيادة الشعور بامللكية، ما يؤدي يف نهاية املطاف إىل تعزيز التنفيذ 
واالمتثال.

ويجدر باملالحظة أّن مسؤوليّة إدارة املخاطر األمنية ال تقع عىل عاتق املنسق األمني أو املجموعة 
التنسيقية لألمن، إذ يجب أن تبقى املسؤوليات الخاصة بإدارة األمن مغروسة ضمن اإلدارة 

االعتيادية للربامج. دور املنسق األمني أو مجموعة التنسيق األمني هو دعم إعداد اإلطار العام 
إلدارة املخاطر األمنية لدى املنظمة، وضامن وجود سياسات وإجراءات متفق عليها، وكذلك تقديم 

املشورة لإلدارة التنفيذية عند طلبها.

وعند تحديد منظمة ما لألدوار واملسؤوليات األمنية، يجب التفكري فيام هو مناسب وواقعي 
للمنظمة، أخذا بعني االعتبار حجمها ودرجة تعقيد هيكلها التنظيمي ونوع نشاط املنظمة. 
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أمثلة عن الهياكل التنظيمية واملسؤوليات

  مسؤولة عن إعداد ومراجعة سياسات األمن ووضع 
املتطلبات الدنيا لألمن ومراجعة املامرسات األمنية 

لدى املنظمة

  تدعم املدراء يف تنفيذ ورصد االمتثال إلطار عمل 
إدارة املخاطر األمنية

  تضمن إعداد خطط إلدارة األزمات وتنفيذها 
واختبارها بشكل دوري

 مجموعة العمل املعنية باألمن

  يدعم اإلدارة يف تعزيز أمن العاملني وضامن معرفة 
العاملني و امتثالهم بالسياسات األمنية املطبقة

  مسؤول عن جميع املعلومات األمنية املوثوقة 
وإطالع العاملني عىل القضايا األمنية

منسق األمن

  املسؤول األول عن إدارة املخاطر األمنية يف 
املنظمة. يضمن توفر املوارد إلدارة املخاطر األمنية 
ويقدم املشورة ملجلس األمناء حول القضايا األمنية

املدير التنفيذي

  مسؤول عن إدارة املخاطر األمنية ضمن برامجه/ 
مناطقه التي يتحمل مسؤوليتها. يدعم الدول يف 

تنفيذ إطار إدارة املخاطر األمنية للمنظمة ويضمن 
االلتزام بالسياسات األمنية، إلخ

مدير الربامج/املدير اإلقليمي

  مسؤول عن إدارة املخاطر األمنية عىل املستوى الوطني. 
مثال: رصد مستوى الخطر يف البلد ووضع وتنفيذ خطط/
ترتيبات أمنية مناسبة للعاملني يف البلد يضمن اإلبالغ عن 

جميع الحوادث األمنية والتحقيق فيها

مدير/ممثل عىل مستوى البلد

  يقدم توجيهاً اسرتاتيجياً وإرشافاً لضامن اإلدارة 
املناسبة للمخاطر األمنية من قبل املنظمة

مجلس اإلدارة

  مسؤولون عن االمتثال لجميع السياسات األمنية، 
واإلجراءات والتوجيهات ذات الصلة، ويحاسبون 

عىل أعاملهم ذات الصلة. يجب أن يفهموا السياق 
األمني ويضمنوا أال يعرضهم سلوكهم للخطر أو أن 

يعرض الغري للخطر. مسؤولون عن اإلبالغ حول 
جميع الحوادث األمنية بالشكل املناسب

جميع العاملني

إتجاه اإلدارة

مشورة ودعم

3. الحوكمة 
ساءلة

وامل



19 إدارة املخاطر األمنية: دليل أسايس للمنظامت غري الحكومية األصغر حجامً

أواًل، عليك التعرف عىل املناصب التي لها دور مهم فيام يخص أمن العاملني، مبا يف ذلك املدراء 
املقيمني يف املقر الرئييس ويف فرق الدول )إذا كان لدى منظمتك تواجد دائم يف بلد ما(. وبعد هذا، 

يجب وضع تعريف واضح للمسؤوليات األمنية وأدوار كل من أصحاب هذه املناصب. ويجب أن 
تكون هذه املناصب ومسؤولياتها األمنية منصوص عليها بوضوح ضمن السياسة األمنية للمنظمة 

حتى يتم إبالغ جميع املوظفني.

معلومات إضافية

Example Job Description: Logistics and Security Officer 

Example Job Description: Field Security Coordinator 

Example Job Description: Deputy Director of Global Security 

Example Job Description: Director of Staff Safety and Security 
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https://gisf.ngo/resource/job-description-example-deputy-director-global-security/
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سوف تصبح سياسة منظمتك األمنية أساس وحجر الزاوية إلطار عمل إدارة املخاطر األمنية 
باملنظمة. ويساعد وضع سياسة أمنية شاملة وموحدة عىل إظهار التزام منظمتك بأمن العاملني 

فيها. كام تقدم السياسة رسالة واضحة بنهج منظمتك تجاه املخاطر األمنية، واملبادئ األساسية التي 
ينهض عليها هذا النهج، وأدوار ومسؤوليات العاملني يف إدارة هذه املخاطر.

ال غنى عن السياسة األمنية لجميع املنظامت بغض النظر عن أحجامها. فهي تعرّف جميع 
العاملني باملبادئ واملقاربات واملسؤوليات الخاصة بإدارة املخاطر األمنية وتضمن ترصف 

العاملني بشكل مناسب.

السياسات واملبادئ 4

الحوكمة واملســاءلة السياسة واملبادئ

املوارد الداعمة

رصد اإللتزام والفعالية

إدارة ودعم 
لسفر ا

العمليات 
والربامج

وبناء التوعية 
القدرات

رصد 
الحوادث
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إعداد السياسة األمنية
عند إعداد أو استعراض سياسة منظمتك األمنية، عليك توضيح نطاقها:

  هل يشمل نطاق السياسة األمنية لدى املنظمة السالمة أم يركّز عىل األمن فحسب؟ بعض 
السياسات األمنية للمنظامت غري الحكومية فيتم التعامل معها يف سياسة منفصلة للصحة 

والسالمة.

  من يتم تغطيتهم ضمن هذه السياسة؟ عىل الرغم من أنها تنطبق بوضوح عىل العاملني، يجب 
اإلقرار بخصوص االستشاريني، واملتعاقدين، واملتطوعني، والزوار، والتابعني املرافقني للعاملني، 

واألطراف األخرى ذات الصلة. يجب أن تستجيب السياسة ألمن الجميع، وأن توضح أية 
اختالفات بني املجموعات املختلفة التي تغطيها.

ويجب أن تكون السياسة األمنية وثيقة موجزة وسلسة وترتجم وتقدم مبختلف اللغات األساسية 
لعمليات املنظمة. وتدور أغلب السياسات األمنية حول األقسام األساسية األربعة التالية:

1.  بيان حول أهمية أمن وسالمة العاملني ونطاق تطبيق السياسة ومن تنطبق عليهم. 

 2.  قسم املبادئ ويرشح ثقافة األمن باملنظمة والسلوكيات إزاء الخطر واملبادئ األساسية 
التي تشكل نهج املنظمة إزاء أمن وسالمة العاملني.

3.  قسم املسؤوليات ويوضح هيكل إدارة املخاطر األمنية باملنظمة واألدوار واألعامل املنوطة 
مبناصب بعينها يف املنظمة. 

4.  متطلبات الحد األدىن لألمن وهو القسم الذي يحدد املتطلبات األمنية باملنظمة التي يجب أن 
تكون سارية. عىل سبيل املثال: يجب أن يكون لدى املنظمة خطة أمنية لكل دولة تعمل بها.

والسياسة األمنية هي وثيقة حوكمة مهمة يجب أن يصدق املدير التنفيذي، أو شخص له منصب 
مامثل، عليها ثم يوافق عليها مجلس األمناء. والبد من أن تحتوي السياسة األمنية عىل اإلشارة 
للسياسات الحاكمة األخرى للمنظمة، وهي الوثائق التي تحدد متطلبات تتصل بإدارة املخاطر 
األمنية، مثل سياسة الصحة والسالمة، ومدونة سلوك العاملني، وبروتوكوالت كشف الفاسدين، 

وكذلك السياسات الخاصة برفاه العاملني ورعايتهم، والتزوير والفساد، وأمن املعلومات.
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معلومات إضافية

Organisational Security Policy Framework Example

‘Open NGO Security Policy’ by the Centre for Safety and Development

EISF guide ‘Security to go: a risk management toolkit for humanitarian aid agencies’ 

EISF guide ‘Security Audits’

ODI guide ‘GPR8 - Operational Security Management in Violent Environments’

املبادئ األمنية املشرتكة

  املسؤولية املشرتكة – إدارة وتقليص املخاطر الالحقة بالعاملني مسؤولية مشرتكة يتحملها 
العاملون من كافة املستويات باملنظمة.

  اإلقرار باملخاطر – إدارة املخاطر لن تؤدي لزوال املخاطر. يجب أن يفهم العاملون متاماً – 
كجزء من موافقتهم – أنهم دامئاً عرضة للخطر. 

  األولوية للحياة – سالمة العاملني ذات أهمية قصوى للمنظمة، ويجب أال يعرّض العاملون 
أنفسهم أبداً لخطر مفرط من أجل الوفاء بأهداف الربامج أو لحامية املمتلكات. 

  الخطر املتناسب – الخطر الذي يهدد العاملني يجب تقديره بشكل متكرر وأن يكون مستواه 
متناسباً مع الحاجة إىل أنشطة معينة واالمتيازات التي ميكن استخالصها منها، ومع قدرة 

املنظمة عىل إدارة هذه املخاطر.

  األمن املتساوي للجميع – قد يكون بعض األفراد أكرث عرضة لتهديدات معينة من زمالئهم. 
يجب إخطار هؤالء األفراد بهذه املخاطر، عىل أن ال متيّز القيود/التدابري األمنية بني األفراد 

بناء عىل سامتهم الشخصية. 

  حق االنسحاب – لجميع العاملني الحق يف االنسحاب أو رفض تويل عمل يف منطقة معينة 
بسبب اعتبارات أمنية.

  غياب الحق يف البقاء – للمنظمة الحق يف تجميد األعامل أو سحب العاملني من املواقف 
التي تعتربها خطرة. ليس للعاملني الحق يف البقاء يف موقع إذا صدر لهم األمر باالنسحاب 

منه من قبل اإلدارة العليا.

  االسرتاتيجيات األمنية – يوصف نهج املنظمة الخاص بتخفيف الخطر باسرتاتيجيتها األمنية. 
بالنسبة ألغلب املنظامت غري الحكومية، فيجب أن يكون هنالك توازن بني »القبول« 

و»الحامية« من جانب، و»الردع« من جانب آخر، بصفته النهج األقل شيوعاً. 

 إقرأ دليل EISF »الذهاب نحو األمن« ودليل GPR8« ODI -إدارة العمليات األمنية يف 
بيئات العنف«

ويجب أن توضح السياسة األمنية بجالء موقف املنظمة من األسلحة والعاملني املسلحني، وعالقتها 
 بالفاعلني املسلحني واستخدام املوارد العسكرية، وكذلك موقفها من مطالبات الفدية والرشوة.
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https://gisf.ngo/resource/organisational-security-policy-framework-example/
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https://gisf.ngo/resource/security-audits/
https://odihpn.org/resources/operational-security-management-in-violent-environments-revised-edition/
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إعداد املتطلبات األمنية
يجب أن تنص السياسة األمنية الخاصة بك عىل املتطلبات األمنية األساسية التي تتوقع املنظمة 
تطبيقها كمعيار وقاعدة يف جميع املواقع التي يسافر إليها العاملون أو يعملون بها. عىل سبيل 

املثال، هل يجب تقديم مؤرشات وتوضيحات وملخصات أمنية لجميع العاملني؟ هل مطلوب نوع 
محدد من التدريب األمني يتوجب عىل العاملني اتخاذه لزيارة مواقع خطرة أو العمل بها؟ هل 
الزيارات للمواقع األكرث خطرا تتطلب ترصيحات سفر محددة؟ هل مطلوب من جميع مكاتب 

الدول إمتام إجراءات تقييم املخاطر والتقديرات األمنية وإعداد خطط أمنية؟

 انظر »الخطط األمنية« يف القسم 5: العمليات والربامج

»كن واقعياً فيام يخص القدرات واملوارد الخاصة مبنظمتك. ال فائدة تُرجى من وضع متطلبات 
أمنية دنيا كبرية وموسعة يف حال كانت منظمتك تفتقر إىل القدرة أو املوارد الالزمة لها. حتى إذا 

كان مثة اعرتاف بأن مطلب بعينه يعد مامرسة جيدة، فإن مصداقية السياسة األمنية سوف تتقوض 
بحال أُجرب العاملون عىل عدم مراعاة املطلب نظرا لغياب املوارد الالزمة لتلبيته. عىل هذا، فالبد 

 دامئاً من الوفاء بحد أدىن من معايري العناية، بغض النظر عن موارد منظمتك وقدراتها«.
مستشار أمني للمنظامت غري الحكومية

نظراً لتنوع وكرثة الدول والسياقات األمنية التي يسافر إليها العاملون، فلن تحتاج جميع الدول 
اىل نفس املستوى من التدابري األمنية. ويجب تعديل املتطلبات األمنية مبا يعكس تباين مستويات 

الخطر. عىل هذا، فيجب أن تبقى النظم بسيطة بقدر اإلمكان للحد من ارتباك العاملني وتشجيعهم 
عىل االمتثال. عىل سبيل املثال، ميكن أن تذكر السياسة األمنية رضورة قيام العاملني جميعاً بحضور 
جلسة أمنية قبل املغادرة، لكن محتواها قد يختلف من حالة لحالة. من ثم، فالعاملون الذاهبون 

إىل أماكن أكرث خطراً مطلوب منهم حضور جلسة تعريف أمني تفصيلية قبل السفر، ومن يسافرون 
إىل مناطق بها مستوى خطر متوسط لن يحتاجوا إال إىل نصيحة مبسطة حول األمن املتصل بالسفر. 

إن مسألة سفر العاملني إىل دولة يوجد فيها مكتب للمنظمة أو إىل دولة بها تواجد ملنظمة رشيكة، 
قد تؤثر عىل كيفية تنفيذ السياسة. 

ومن املهم املالحظة اىل أن املتطلبات األمنية بحد ذاتها ال متثل نظام إدارة املخاطر األمنية كاماًل. 
فهي املتطلبات الدنيا ومتثل نقطة البداية التي ميكن عليها بناء إدارة مخاطر أمنية قوية تعكس 

املامرسات الجيدة وتكون مناسبة ملستوى الخطر الذي يواجهه العاملون.
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ال غنى عن الجهوزية إزاء الخطط والتدابري إلدارة املخاطر يف عملياتك وبرامجك، عىل أن تكون 
الخطط والتدابري واقعية. فعليك وضع عملية إلدارة املخاطر متكن املدراء من تحليل بيئة العمل 
والتعرف عىل املخاطر الالحقة بالعاملني والعمليات، وتحديد املقاربات األنجح والتدابري األفضل 

إلدارة املخاطر يف هذا السياق بعينه.

 »من املهم اإلقرار بأّن الهدف أثناء إعداد الخطط والتدابري إلدارة املخاطر هو متكني العاملني 
من العمل بأمان وتسليم نتائج الربامج والحفاظ عىل هذا األمان، وعدم إدارة األمن ألجل األمن 

 بحد ذاته. إذا مل يكن ممكناً وضع تدابري تضمن عمل العاملني باملنظمة ضمن عتبة الخطر 
املقبولة، فعىل املنظمة إعادة التفكري يف أهدافها ومدى مالمئتها وإن كان عليها االستمرار بالعمل 

 ضمن السياق القائم«.
مستشار أمني للمنظامت غري الحكومية

العمليات والربامج 5

الحوكمة واملســاءلة السياسة واملبادئ

املوارد الداعمة

رصد اإللتزام والفعالية
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لسفر ا

العمليات 
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عملية إدارة املخاطر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)ISO 31000:2009 Risk Management Process مقتبس من(

توجد عدة مناذج لعملية إدارة املخاطر ميكن للمنظامت غري الحكومية اعتامدها. عىل سبيل 
املثال هناك النموذج ISO 31000:2009 وهو منوذج دويل استخدمته عدة منظامت غري 

حكومية. يعرّف هذا النموذج الخطر عىل أنه تأثري انعدام اليقني عىل األهداف، ويحدد املراحل 
األساسية التالية إلدارة الخطر:

  فهم السياق – استعراض السياق الخارجي والداخيل. إن الفهم الواضح واملستفيض لبيئة 
العمليات ومختلف أصحاب املصلحة املعنيني، مقرتناً بفهم تفصييل ألثر منظمتك عىل 

السياق عن طريق أنشطتها والعاملني وكذلك قدراتها ميّكنك من فهم التحديات األمنية التي 
يحتمل أن تلحق بالعاملني والربامج واملنظمة.

  تحديد املخاطر – التعرّف عىل جميع التهديدات لألمن والسالمة املحتملة التي قد تؤثر عىل 
العاملني أو الربامج أو املنظمة )مبا يشمل سمعتها( وفهم كيف ومتى وملاذا قد يحدث كل 

تهديد.

  تحليل املخاطر – القيام بتقدير شامل ومستفيض لتحديد عرضة العاملني ملختلف التهديدات 
التي تم تحديدها. عليك تقدير كل خطر )التهديد والعرضة له( لتحديد درجة حدته ولفهم 

احتاملية حدوثه وأثره املحتمل إذا وقع، يف ظل اإلجراءات والتدابري املطبقة.

تقييم املخاطر

املخطط األمني
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ميكن استخدام عملية إدارة املخاطر أيضاً كأداة لتقييم املنظامت الرشيكة التي يزورها 
العاملون أو يتعاونون معها كثرياً. 

معلومات إضافية

EISF guide ‘Security to go: a risk management toolkit for humanitarian aid 
agencies’

ISO 31000:2009

ODI guide ‘GPR8 - Operational Security Management in Violent Environments’

EISF briefing paper ‘Security Management and Capacity Development: 
International agencies working with local partners’

EISF briefing paper ‘Gender and Security: Guidelines for Mainstreaming Gender 
in Security Risk Management’

EISF briefing paper ‘Security Risk Management and Religion: Faith and 
secularism in humanitarian assistance’

EISF research paper ‘Managing the Security of Aid Workers with Diverse 
Profiles’

 تقدير املخاطر – مع الفهم الجيد لتعرض املنظمة للمخاطر، ميكنك اتخاذ قرارات عن علم 
وبيّنة )مستنرية( حول ما إذا كانت بعض املخاطر مقبولة أم يجب اتخاذ تدابري إضافية 

للحيلولة دون وقوعها أو للتقليل منها. 

 معالجة املخاطر – الخيارات املتوفرة ملنع أو تقليص/ تخفيف الخطر وتشمل تقليص مستوى 
الخطر وتحويل الخطر عىل، أو التشارك فيه مع، أطراف أخرى، أو تجنب الخطر من األساس 
عن طريق عدم القيام بالنشاط. يشتمل تقليص املخاطر األمنية عىل تنفيذ اسرتاتيجيات عدة 

لتقليص احتاملية و/أو أثر التهديدات. هذه االسرتاتيجيات تُطبق عن طريق إعداد خطط 
األمن للدولة أو املنطقة. 

 الرصد واالستعراض – عليك القيام بشكل مستمر باستعراض كل من مكونات عملية إدارة 
املخاطر ليك تتناسب املقاربات والتدابري الحالية مع تطّور السياق. 

ال غنى عن االتصاالت واملشاورات الفعالة إلدارة الخطر. يجب أال يكون لدى فرد واحد جميع 
املعلومات املطلوبة لتحديد وتحليل وتخفيف املخاطر. من ثم فمن املهم تحديد جملة من 

أصحاب املصلحة )داخليا وخارجيا( ميكنهم املساعدة يف هذه العملية.
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https://gisf.ngo/resource/security-to-go/
https://gisf.ngo/resource/security-to-go/
https://odihpn.org/resources/operational-security-management-in-violent-environments-revised-edition/
https://gisf.ngo/resource/international-agencies-working-with-local-partners/
https://gisf.ngo/resource/international-agencies-working-with-local-partners/
https://gisf.ngo/resource/gender-and-security/
https://gisf.ngo/resource/gender-and-security/
https://gisf.ngo/resource/religion-and-security-risk-management/
https://gisf.ngo/resource/religion-and-security-risk-management/
https://gisf.ngo/resource/managing-the-security-of-aid-workers-with-diverse-profiles/
https://gisf.ngo/resource/managing-the-security-of-aid-workers-with-diverse-profiles/
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األثر

هائل حاد متوسط ضئيل مرجح

مؤكد/وشيك

املية
االحت

مرجح للغاية

مرجح

ممكن

غري مرجح

تقديرات املخاطر األمنية
 تقديرات املخاطر هي وسيلة إلعالمك باملخاطر التي قد تواجهها منظمتك وبرامجك والعاملني 

لديك يف موقع محدد. تقدير الخطر األمني عنرص أسايس من عنارص عملية إدارة املخاطر، يجب 
التعامل معه بصفته جزءا ال يتجزأ من التقديرات األوسع نطاقاً واملتصلة بتأسيس العمليات أو 

الربامج يف أية دولة، سواء تم تنفيذها بصفة مبارشة أو عن طريق رشكاء.

ال غنى عن الفهم التفصييل للمخاطر يف سياق محدد إذا أرادت منظمتك اتخاذ قرارات أمنية 
عن علم وبينة أكرث.

يجب أال يكون تقدير املخاطر عملية واحدة ال تتكرر، فإعادة التقدير بشكل متكرر، يف مواجهة 
املخاطر املحتملة، سوف تساعد عىل ضامن توفر تدابري أمنية مناسبة يف كافة األوقات.

 تتعرف عملية تقدير املخاطر أوالً عىل مختلف التهديدات األمنية القامئة يف السياق، وكيف ميكن 
 أن يتعرض العاملون أو موارد املنظمة أو الربامج الجاري تنفيذها ملخاطر معيّنة. ثم تتوىل عملية 

تحليل التهديدات بحسب احتاملية حدوثها وأثرها لتحديد درجة الخطر القائم. وأخرياً، تشمل 
العملية التعرف عىل الخيارات املختلفة التي ميكن اللجوء إليها إلدارة هذه املخاطر.

مطلوب تحرك فوري. هل الخطر مقبول؟ خطر هائل

تنفيذ تدابري أمن وسالمة معينة وخطط طوارئ ذات صلة خطر مرتفع

يتطلب زيادة الوعي بالخطر وتدابري إضافية خطر متوسط

يُدار عرب التدابري الروتينية لألمن والسالمة خطر ضئيل

مصفوفة تحليل املخاطر
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من املرجح أن يكون هنالك بعض املخاطر التي مل يتم معالجتها حتى بعد تحديد إجراءات 
التخفيف من املخاطر، كام يجب قياس املخاطر حسب عتبة تحمل منظمتك للخطر ملعرفة إن 

كان من املقبول أن يستمر الربنامج. وإذا تم إجراء عملية تقدير مخاطر وتم تحديد تدابري ومل يتم 
تنفيذها، فتكون املنظمة قد خالفت واجب العناية املرتتب عليها.

البد من توثيق عملية تقدير املخاطر األمنية وأن يشمل التوثيق النتائج األساسية والتدابري املقرتحة 
إلدارة مختلف املخاطر. والبد من تحديث التقديرات األمنية بانتظام. كام سوف يحتاج العاملون 

إىل اإلرشاد حول مختلف االحتامالت ودرجة الخطورة املرجحة يف كل حالة، من أجل إجراء تحليل 
أكرث دقة ملختلف التهديدات وضامن التناغم عرب املنظمة. عىل سبيل املثال، فهل تعني عبارة 

»مرجح حدوثه« حدث أسبوعي أو يومي؟ كام أنه من املهم توضيح ألي مدى يستوعب »األثر« 
املتنبأ به التأثري عىل األفراد أو عىل أنشطة الربنامج أو عىل املنظمة ككل، إذ أن مثة فروق بني كل 

من املذكور. عند تحليل العرضة للتهديدات يجب مراعاة كل من الخصائص املتصلة باملنظمة وتلك 
الخاصة باألفراد. عىل سبيل املثال، قد يكون أثر ما لكل من الدور أو السن أو النوع االجتامعي أو 

العرق أو املواطنيّة أو الجنسانية.

»يُنظر بالعادة إىل تقديرات املخاطر كعبء إداري, وكُمهمة بريوقراطية يجب التخلص منها. نتيجة 
 لهذا، أصبحت الصلة الرضورية بني هذا التحليل والربامج مفقودة«.

استشاري أمني للمنظامت غري الحكومية.

ليس هنالك صيغة محّددة لتقديرات املخاطر األمنية، لكن هناك دامئاً الكثري من اإلرشادات والكثري 
من املواد والقوالب والصيغ املفيدة. املهم هنا هو إمداد العاملني بقالب موحد لتقدير املخاطر، 

يُستخدم يف كافة املواقع، ويسهل تعبئته، وميكنه أن يضم املعلومات األساسية والرضورية.

وميكن لتقديرات املخاطر املوثقة أن تكون حجة قوية عند طلب املوارد والتمويل لتنفيذ املقاربات 
والتدابري األمنية املطلوبة لدعم العاملني ضمن سياق معني.

معلومات إضافية

‘Module 3: Risk assessment tool’ in EISF guide ‘Security to go’

‘Security Assessment Tool’ by ACT Alliance
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https://gisf.ngo/resource/security-to-go/
https://gisf.ngo/resource/security-assessment-tool/
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خطط األمن
تُعد خطط األمن وثائق مهمة عىل مستوى الدولة، تحدد أطر التدابري األمنية واإلجراءات األمنية 
السارية، واملسؤوليات واملوارد املطلوبة لتنفيذها. ويجب وضع خطط األمن يف كافة املواقع التي 

تتواجد فيها منظمتك بشكٍل واسع أو التي تتعامل فيها بشكل منتظم. حتى يف الحاالت حيث 
ليس لدى منظمتك تواجد ثابت، لكن يقوم العاملون بإجراء زيارات منتظمة أو حيث يوجد ممثل 
واحد عن املنظمة أو فريق صغري، فسوف تساعد وثيقة أساسية تحدد الرتتيبات األمنية وإجراءات 

الطوارئ عىل إعالم العامل بالتدابري املطبقة، مع مساعدتهم عىل االلتزام بها، وهذا أهم.

إذا حدد التقدير األمني تهديدا ما، فالبد من أن تنصح الخطة األمنية العاملني حول كيفية 
التعامل مع خطر هذا التهديد.

والبد من أن تبقى وثائق الخطط األمنية ذات صلة وسهلة املنال، ويجب أن تتصدى للمخاطر 
القامئة يف املوقع، وعند االقتضاء، أن تحدد عىل من وأين ترسي التدابري. هل ترسي عىل سبيل 

املثال عىل جامعات عرقية معينة يف مناطق معينة. يجب تحديث الخطط بانتظام، ال سيام إبان 
الحوادث الكبرية أو التغريات يف بيئة العمليات أو األنشطة. ويجب أن ترتجم إىل اللغات املحلية 

عند الرضورة.

خطة األمن عىل املستوى الوطني

تضم املكونات األساسية لخطة األمن الخاصة بالدولة، أو الخاصة مبنطقة جغرافية معينة، ما ييل: 

 املعلومات األساسية – ملخص من صفحة واحدة يحتوي عىل املعلومات األساسية، لتيسري 
االطالع وكمرجع رسيع. تشمل عىل سبيل املثال أية قيود مثل أوقات حظر التجوال أو املناطق 

املمنوع دخولها، ومعلومات االتصال املهمة.

 الصورة العامة – الغرض من الوثيقة ونطاقها، ومن املسؤول عن خطة األمن، وسلوك املنظمة 
إزاء املخاطر، وتاريخ إمتام الخطة وتاريخ مراجعتها، وملخص سياسة/ اسرتاتيجية املنظمة األمنية.

 السياق الحايل – ملخص بالسياق الخاص بالعمل حالياً وباملوقف األمني العام، واملخاطر 
األساسية التي تهدد العاملني واملوارد والربامج )نظام تقدير املخاطر( والتهديدات التي ميكن 

لتعرض لها يف هذا السياق وتقييم التهديدات وتصنيف الخطر.

 إجراءات التشغيل القياسية )SOPs( – إجراءات بسيطة وواضحة لألمن، عىل العاملني 
االلتزام بها من أجل منع وقوع الحوادث ومعرفة كيفية التعامل مع الحوادث إذا وقعت. يجب 
أن تكون إجراءات التشغيل القياسية متصلة باملخاطر األساسية التي تم التعرف عليها وتتصدى 

لقضايا من قبيل حمل النقود أثناء السفر واالتصاالت، اإلبالغ عن الحوادث والسفر امليداين 
وسالمة السيارات، وأمن املنشآت واملواقع، وتأمني أبواب املكاتب واملنشآت والرسقات وحوادث 

 السيارات والسلوك الشخيص وصحة العاملني ورفاههم وأمن املعلومات.
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ضامن مشاركة العاملني املتأثرين باملخاطر يف تحضري الخطط األمنية يزيد من احتامل التزامهم 
بها ألنهم سيفهمون الخطط يف هذه الحالة وسيعرفون ملاذا تم وضعها، بدالً من مجرد فهمهم 

ملا يجب عمله بناء عىل هذه الخطط فحسب. 

معلومات إضافية

‘Country Security Plan Example’ by InterAction

‘Module 6: Security plan’ in EISF guide ‘Security to go’

 الصحة والسالمة – حامية العاملني من التهديدات الصحية والحوادث والتوتر واضطراب ما 
بعد الصدمة.

 املوارد البرشية – السياسات املتصلة بالتعيينات وفحص سجل العاملني، والعقود، وقواعد 
الرّسية، وبدء التدريب عىل العمل، وتقدير املخاطر الخاص باألدوار، إلخ.

 اإلفادات األمنية – املعلومات التي يجب تقدميها للعاملني الجدد والزوار، ومتى يجب توفري 
هذه املعلومات.

 األمن اإلداري واملايل – السياسات الالزمة للوقاية من الرسقة والتزوير والفساد، وكذلك 
سياسات التعامل مع النقود والرشاء.

 املستويات األمنية – مستويات أو مراحل األمن باملنظمة، مع وجود مؤرشات ملختلف 
املواقف تعكس تزايد املخاطر الالحقة بالعاملني يف هذا السياق أو ذاك املوقع، والتدابري/األعامل 

املحددة املطلوبة رداً عىل تزايد انعدام األمن.

 اإلبالغ عن الحوادث – التدابري واملسؤوليات الخاصة باإلبالغ عن الحوادث املتصلة باألمن، 
عىل سبيل املثال نوع الحوادث الواجب اإلبالغ عنها وهيكل التقرير وقالب استامرة اإلبالغ 

بالواقعة.

 إدارة األزمات – أعضاء فريق إدارة األزمة وقواعد التفعيل. يشمل هذا القسم الخطط 
الخاصة بالطوارئ تحسباً للمخاطر املتوقعة أو للحوادث الحرجة املتوقعة مثل نقل العاملني أو 

إجالئهم، وما الواجب عمله يف حالة وقوع كوارث طبيعية أو طوارئ طبية.

 امللحقات – معلومات إضافية ووثائق وقوائم مرجعية ملساعدة العاملني عىل تنفيذ التدابري 
والخطط، وتشمل عىل سبيل املثال قوائم لالتصال وقوائم مرجعية لإلفادات األمنية واستامرة 

 اإلبالغ بالحوادث.

ت 
5. العمليا
ج

والربام

https://gisf.ngo/resource/security-plan-example/
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الرتتيبات األمنية والدعم األمني
قد ال تتواجد منظمتك يف بلد معنّي بالرغم من قيام العاملني لديك بزيارة البلد بشكل منتظم أو 

تعيني منظمتك ملمثل أو فريق صغري لتلك الدولة. حينئذ قد يعتمد العاملون عىل رشكاء محليني أو 
عىل منظامت أخرى تستضيفهم، ولكل من هذه الجهات معايري أمنية وسلوكيات تجاه املخاطر من 

حيث الدعم األمني عند الزيارة أو عند إجراء أنشطة يف الدولة.

إذا تم إعارة أحد العاملني لديك إىل منظمة أخرى، ال ميكنك نقل واجبك الخاص بالعناية إىل 
املنظمة األخرى. بصفتك ممثل املنظمة املتعاقدة مع املوظف املعني، فأنت تحتفظ دامئاً 

بواجب ضامن توفري التدابري األمنية وتدابري السالمة املناسبة وتنفيذها.

يتحدد مستوى وجودة الدعم األمني املتوفرين للعاملني انطالقاً من مستوى الدعم الذي ميكن 
للرشيك املحيل أو املنظامت املضيفة تقدميه، أو ذاك املستعدة لتقدميه. وقد يكون الرشيك/املضيف 
غري واع باملخاطر التي يتعرض لها املوظف أو ملستوى الدعم الذي يحتاجه. وسوف تزيد املخاطر 

الالحقة باملوظف إذا كان لدى الرشيك/املنظمة املضيفة تدابري أمنية خفيفة أو ال تتوفر لديهم 
تدابري أمنية بتاتا أو معدات اتصال ذات صلة. وبهذا الحال، قد يوفّروا لك إقامة غري آمنة أو 

سيارات غري آمنة.

ويف حني أن اختيار الرشيك أو املضيف خيار اسرتاتيجي تؤثر عليه عدة عوامل، فعليك أيضاً تقدير 
القدرات والرتتيبات األمنية املطبقة تجاه الرشكاء أو املنظامت املضيفة. وعند الرضورة، يجب 

تقديم الدعم للرشيك/املضيف يف تطوير الخطط األمنية والتدابير األمنية، وأن تساعده إذا أمكن يف 
 التدريب. كن متأهباً أيضاً لتدريب الرشكاء ومساعدتهم يف إمدادك باملعلومات األمنية التي 

تحتاجها أنت وموظفك من طرفهم. قد ال يكون لدى الرشكاء املحليني أية خربة يف إجراء تقدير 
املخاطر األمنية أو يف إعداد خطط أمنية، ولكن بالتأكيد لديهم معلومات مفصلة عن السياق ميكن 

أن تساعدك يف تقدير املخاطر وتخطيط الرتتيبات األمنية للموظفني العاملني لديك.

وحتى بحال عدم وجود رشيك أو مضيف رسمي، يجب تشجيع املوظف املرسل إىل الدولة عىل 
تطوير العالقات مع منظامت املجتمع املدين غري الحكومية األخرى باملنطقة، وقد يكون بعضهم 

مستعداً لتقديم املعلومات والتحديثات األمنية والدعم يف حاالت الطوارئ. وعىل األقل، ميكن لهؤالء 
األشخاص أن يكونوا »العني الساهرة« ويتابعوا أمن وسالمة موظفيك أثناء وجودهم يف الدولة.
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معلومات إضافية

‘The Security of Lone Aid Workers’ by Gonzalo de Palacios

EISF guide ‘Office Opening: A guide for non-governmental organisations’

EISF briefing paper ‘Security Management and Capacity Development: 
International agencies working with local partners’

‘Humanitarian Safety and Security: Obligations and responsibilities towards 
local implementing partners’ by Christopher Finucane

دعم األمن من قبل الرشيك/املضيف

 االختيار – تشمل عملية اختيار املنظامت املحتملة الستضافة موظفيك تقدير القدرات 
األمنية لدى الرشيك\املضيف، وسلوكه ونهجه تجاه املخاطر، ومستويات قبوله للخطر، والتدابري 

والخطط األمنية القامئة.

 املسؤوليات والحدود القامئة – تأكد من أن تكون أية اتفاقات للدعم رصيحة فيام يخص 
مسؤوليات األطراف األمنية وتنص عىل أية حدود قامئة وعىل مختلف املسؤوليات يف حال وقوع 

حوادث أمنية أو طوارئ طبية تؤثر عىل موظفيك.

 الخطط والتدابري األمنية – تأكد من أن لدى الرشكاء/املضيفني خطط وتدابري أمنية مناسبة، 
وأنهم يطلعون موظفيك عليها. عند الرضورة، قدم أمثلة أو مشورة لدعم الرشكاء يف إعداد 

وثائقهم الخاصة باألمن.

 تشارك املعلومات – حافظ عىل تواصل منتظم مع الرشكاء/املضيفني حول الوضع األمني 
لضامن اإلجامع عىل مستوى املخاطر وأفضل السبل إلدارة أمن موظفيك. يجب أن يُطلب من 

الرشيك/املضيف تشاطر التقارير الخاصة بالحوادث األمنية ذات الصلة مع منظمتك.

 التواصل – يجب تشجيع الرشيك/املضيف ودعمه عند االقتضاء عىل التواصل مع شبكات 
األمن املحلية وآليات تشاطر املعلومات )عىل سبيل املثال تلك التي تنسقها املنظامت غري 

الحكومية الدولية أو األمم املتحدة(. 

 متويل األمن – يف السياقات التي تحتوي عىل معدالت أعىل من الخطر، قد يكون من 
 الرضوري إمداد الرشيك/املضيف بتمويل إضايف لضامن توفر املوارد األمنية الرضورية.

ت 
5. العمليا
ج

والربام

https://gisf.ngo/blogs/the-security-of-lone-aid-workers/
https://gisf.ngo/resource/office-opening/
https://gisf.ngo/resource/international-agencies-working-with-local-partners/
https://gisf.ngo/resource/international-agencies-working-with-local-partners/
https://gisf.ngo/resource/humanitarian-safety-and-securiy-obligations-and-responsibilities-towards-local-implementing-partners/
https://gisf.ngo/resource/humanitarian-safety-and-securiy-obligations-and-responsibilities-towards-local-implementing-partners/
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يعترب السفر رضورة بالنسبة للعديد من العاملني يف املنظامت غري الحكومية. سواء كانوا يزورون 
 أنشطة برامج أو يحرضون اجتامعات وفعاليات، فالعاملون يسافرون بشكل منتظم إىل مناطق يف 

العامل فيها مخاطر قد ال يعرفون بها أو ال يفهمونها جيداً، أو بها مستويات أعىل من املخاطر 
الكامنة. وكلام خرج العاملون من بيئة عملهم اليومية املنتظمة، فقد يزيد مستوى تعرضهم 

ملختلف املخاطر الخاصة باألمن والسالمة والصحة، وكذلك يزيد واجب منظمتهم الخاص لرعايتهم. 
هذا يعني رضورة أن تكون إدارة املخاطر األمنية جزءاً ال يتجزأ من نهج املنظمة الكيل الخاص 

برتتيبات السفر.

 
إدارة املخاطر األمنية املتصلة بالسفر هي عملية دامئة تبدأ قبل السفر وتستمر عىل امتداد 

وقت السفر وحتى بعد عودة العاملني بسالمة.

إدارة ودعم السفر 6

الحوكمة واملســاءلة السياسة واملبادئ

املوارد الداعمة

رصد اإللتزام والفعالية

إدارة ودعم 
لسفر ا

العمليات 
والربامج

وبناء التوعية 
القدرات

رصد 
الحوادث

األمني  التعاون 
والشبكات
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إن مخاطر السفر التي تهدد العاملني قد تتفاقم يف الدول التي بها تواجد ضئيل أو معدوم 
للمنظمة. فاملعرفة املحدودة بالسياق وقلة املعلومات عن التهديدات القامئة، اقرتاناً بعدم وجود 

خطط أو شبكات أمن، هي عوامل تزيد من الخطر الذي يهدد املوظفني املسافرين.

من الرضوري عند التخطيط للسفر أن يكون املوظفون والزائرون عىل دراية كاملة باملخاطر التي قد 
يواجهونها، واطالعهم عليها بالشكل املناسب. يحب أال تكون تدابري األمن والسالمة املناسبة متوفرة 
فقط قبل السفر، بل يجب أن يتوفر أيضاً الدعم )مبا يشمل جلسات اإلطالع األمنية واإلقامة اآلمنة 

والنقل واملواصالت اآلمنة والرعاية الطبية املناسبة، إلخ( لهم لدى الوصول، وأثناء وجودهم يف دولة 
الزيارة، ولدى عودتهم.

تحديد مخاطر السفر
 بطبيعة الحال، تتباين مستويات وأنواع الخطر الذي يلحق باملسافرين بحسب مقصد السفر 

وطبيعة الرحلة والسامت الشخصية للموظف املسافر. فال تحتاج جميع املواقع والرحالت إىل 
نفس املستوى من التدابري األمنية. إذا مل يكن هنالك إطار مرن إلدارة املخاطر األمنية يف منظمتك 

ملراعاة مختلف أوجه التعرض للخطر يف مختلف املواقع التي يسافر إليها املوظفون، فسوف يظهر 
خطر النظر إىل التدابري واإلجراءات القامئة بصفتها عبء أو بصفتها عقيمة، أو كيشء يُعطل العمل، 

وسوف مينع أو يحجب العاملون عن االلتزام بها.

 من شأن نظام تصنيف مخاطر عىل مستوى الدولة أن يسمح ملنظمتك والعاملني فيها أن 
يحددوا مستوى الخطر الكيل يف دولة بعينها أو موقع بعينه بشكل رسيع. وبناء عىل تصنيف 

مستوى الخطر ميكنك تحديد التدابري األمنية املطلوبة قبل السفر، ومستوى تصاريح السفر 
املناسب، عىل ضوء سياسة املنظمة األمنية وعىل ضوء سياسات السفر اآلمن التي تعتمدها.

 يف حني ميكن لبعض املنظامت األكرب حجام أن تكون قادرة عىل إنتاج تصنيف خاص بها 
للمخاطر، فهذا يتطلب قدرات كبرية، ال سيام من حيث الحصول عىل املعلومات األساسية. وقد 
يكون من األجدى أن تستخدم منظمتك تصنيفات مخاطر السفر التي تقدمها منصات خارجية 

 للمعلومات األمنية، مثل رشكة عىل صلة ببوليصة تأمني السفر أو مكتب أو منصة حجوزات 
السفر. يف املقابل، هنالك عدة مصادر مجانية لتصنيف مخاطر السفر، وتكون متوفرة عن طريق 

مواقع خاصة بالسفارات أو مواقع أخرى.

 انظر »معلومات وتحليل السالمة« يف القسم أدناه

6. إدارة ودعم 
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مثال عن تصنيف املخاطر يف الدولة

متيل تصنيفات املخاطر بالدول أو املناطق لالعتامد عىل تصنيف من 4 أو 5 فئات. يتم صياغة 
التصنيفات عن طريق تقييم عدة أنواع من املخاطر مبا يشمل النزاع، واالضطرابات السياسية/ 

املدنية، واإلرهاب، والجرمية، والصحة، والبنية التحتية. الجدول أدناه مثال عىل بعض املؤرشات 
العامة التي يتم استخدامها عادة. 

 

 
 

الدول أو املناطق آمنة عموماً وتحافظ السلطات عىل مستوى مناسب 
من األمن. هناك معدالت جرمية منخفضة وبعض العنف السيايس أو 

االضطرابات املدنية أثناء االنتخابات أو أثناء فعاليات مهمة أخرى. 
العمليات اإلرهابية نادرة الحدوث. املخاطر املتصلة بالكوارث الطبيعية 

قليلة والتهديدات الصحية يسهل الوقاية منها بشكل عام. مطلوب 
احتياطات أساسية مبا يخص السالمة الشخصية والسفر والصحة. 

خطر منخفض

الدول أو املناطق التي تتعرض الضطرابات سياسية أو مظاهرات عنيفة 
متكررة. الجامعات املناوئة للحكومة أو املتمردة أو املتطرفة نشطة وتقوم 

بعمليات إرهابية متفرقة. املوظفون معرضون لخطر الجرمية الرائجة 
والعنيفة. خدمات النقل واملواصالت ال يُعتمد عليها وسجالت السالمة 

متواضعة للغاية فيام يخص النقل واملواصالت. الدولة معرضة للكوارث 
الطبيعية أو األوبئة. مطلوب انتباه زائد أو وجود تدابري أمنية منتظمة. 

خطر متوسط

رمبا متر الدول أو املناطق املعنية بنزاع نشط أو باضطرابات مدنية عنيفة 
مزمنة. يعد خطر الوقوع يف مرمى أحداث العنف أو الهجامت مرتفعا 

للغاية. قد تكون الحكومة فقدت السيطرة عىل أجزاء كبرية من الدولة، 
وقد يكون انهار النظام والقانون. الفروق غري واضحة بني الجرائم العادية 

والعنف السيايس وأعامل التمرّد. يُرجح أال يُتاح لألجانب الوصول إىل 
مناطق كثرية يف البالد. خدمات النقل واالتصاالت مقترصة للغاية ومتدهورة 

أو ال وجود لها. ميثل مستوى العنف القائم تهديداً مبارشاً ألمن العاملني. 
مطلوب احتياطات أمنية صارمة وقد ال تكون حتى كافية للحيلولة دون 

وقوع حوادث خطرية. ميكن تجميد أنشطة الربنامج أو التنقالت أو سحب 
العاملني من الدولة أو املنطقة عىل وجه الرسعة.

خطر داهم

الدول أو املناطق تتعرض لفرتات منتظمة من االضطرابات السياسية أو 
املظاهرات العنيفة، والتي قد تستهدف األجانب أو تتعرض لهم. الجامعات 

املناوئة للحكومة أو املتمردة أو املتطرفة نشطة للغاية ومتثل خطراً عىل 
االستقرار السيايس و/أو االقتصادي للبالد. معدالت الجرائم العنيفة مرتفعة 

وتستهدف األجانب يف أحيان كثرية. البنية التحتية وخدمات الطوارئ 
متواضعة املستوى وقد تحدث اضطرابات متكررة يف خدمات النقل 

واملواصالت واالتصاالت. بعض املناطق ال ميكن لألجانب الوصول إليها أو 
ممنوعة عليهم. قد تتعرض منظامت اإلغاثة لتهديدات أو مضايقات من 

السلطات أو أطراف عسكرية أو أطراف مسلحة غري تابعة للدولة. تتعرض 
الدول أو املناطق املعنية لكوارث طبيعية أو أوبئة مبعدالت خطر عالية. 

هناك خطر دائم يهدد العاملني، ومن ثم مطلوب مستوى مرتفع من 
العناية، ومطلوب احرتازات أمنية فعالة متصلة بالسياق القائم.

خطر عايل
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يجب إمتام تقديرات مخاطر السفر الخاصة باملوظفني املسافرين إىل مناطق بها تقديرات خطر أعىل 
قبل سفرهم، أو كلام كانت طبيعة الزيارة تثري بواعث قلق أمنية معينة. عليك تقديم إرشادات 
واضحة للموظفني كلام كان تقدير مخاطر السفر مطلوباً، مع توضيح من املسؤول عن املوافقة 

عىل التقدير األمني وعن الترصيح بالسفر. يجب أن تضم استامرة تقدير مخاطر السفر بيانات عن 
املكان املطلوب السفر إليه ومسار الرحلة وبيانات املسافر وخرباته. كام يجب أن تقيّم السياق 
الكيل وبواعث القلق األمنية األساسية يف مختلف املواقع التي ستتم زيارتها، والرتتيبات القامئة 

إلدارة هذه املخاطر.

معلومات إضافية

Travel Risk Assessment Form Example

تدابري أمن السفر
العديد من املنظامت غري الحكومية األصغر حجام ليس لديها مكاتب دامئة يف عدد كبري من الدول، 

لكن يسافر العاملون إليها كثرياً. بالنسبة لهذه املنظامت، البد من أن تحظى تدابري أمن السفر 
باألولوية. تحدد تدابري أمن السفر نهج منظمتك يف إدارة املخاطر الالحقة بالعاملني )وغريهم( عند 

السفر بالنيابة عن املنظمة ولصالحها. يف حني تُركز خطط األمن باألساس عىل مواقع تواجد منظمتك 
أو التي يكون لها حضور متكرر فيها، فتدابري أمن السفر يجب أن تغطي كافة املواقع التي سيسافر 

إليها املوظفون، مبا يشمل األماكن التي ملنظمتك فيها حضور ضئيل أو معدوم، واملناطق التي يتم 
العمل فيها مع منظامت محلية رشيكة أو التي تقوم فيها املنظامت الرشيكة باستضافة موظفيك. 
يجب أن تشمل التدابري أيضاً إجراءات لالحتفاظ بسجل مبواقع املوظفني يف الدول التي بها درجة 
خطر أقل والتي فيها أيضاً تهديد بوقوع حادث قد يؤدي إىل عدة خسائر برشية، ومثال عىل هذا 

العواصم األوروبية.

من املرجح أن يزيد التزام العاملني بتدابري السفر إذا كان لهم قول يف إعداد هذه التدابري وإذا 
كانوا يفهمون أسبابها.

 كام قد تكون تدابري أمن السفر جزءاً قامئاً بالفعل من سياسة السفر الخاصة باملنظمة، وهي 
سياسة أشمل. إذا مل يكن األمر هكذا، فالبد من توضيح تدابري أمن السفر بوضوح يف وثيقة 

منفصلة. وهي الوثيقة التي يجب أن تتناول جميع أنواع السفر الذي يجريه العاملون واألطراف 
األخرى، مع تقديم تفاصيل عن التدابري األمنية وما تتوقعه املنظمة من املسافرين قبل السفر ويف 
غضونه وبعده. وقد تدعم الحكومات إجالء رعاياها بحال وقوع اضطرابات سياسية أو أمنية، وإن 
كان هذا األمر غري مؤكد ويختلف من حالة ألخرى. أي استجابة من هذا النوع سوف تكون مبنية 

عىل أساس جنسية الفرد وليس عىل مكان أو مقر املنظمة. إذن يجب التأكد من كيفية ترصف 
حكومات جميع العاملني املسافرين بحال وقوع أزمة، قبل أن تقع أية حوادث.

6. إدارة ودعم 
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تدابري أمن السفر

يجب أن تحتوي وثيقة تدابري أمن السفر األساسية عىل ما ييل:

 مقدمة – توضح عىل من تنطبق التدابري، وتوضح أية فروقات يف تدابري أمن السفر أو الدعم 
ملختلف العاملني واالستشاريني والرشكاء والزائرين الرسميني، إن ُوجدت.

 تصنيفات أمن السفر – توضح نظام تصنيف مخاطر السفر أو املخاطر عىل مستوى الدولة 
املستخدمة، وكيف يحصل العاملون عىل املعلومات، ومختلف الفئات واملؤرشات املستخدمة 

وتداعياتها.

 األدوار واملسؤوليات – توضح مسؤوليات املسافرين ورؤساء أقسامهم ومنسقي االتصال 
املسؤولني عنهم واإلدارة العليا فيام يخص أمن السفر وكيف يغري هذا من مقاصد السفر التي بها 

تصنيفات خطر أعىل.

 الترصيح بالسفر – تحّدد الشخص داخل املنظمة املسؤول عن ترصيح السفر ومختلف 
التدابري املطلوبة، وكيف يغري هذا األمر من مقاصد السفر التي بها تصنيفات خطر أعىل.

 تقدير مخاطر السفر – يوضح هذا البند متى يكون مطلوباً عمل تقديرات ألمن السفر، 
والقالب الذي يجب استخدامه، وَمن يوافق عىل التقديرات التي متت تعبئتها. 

 معلومات وإحاطات ما قبل السفر – توضح املعلومات الواجب إمداد جميع املسافرين بها 
قبل املغادرة، ونوع اإلحاطة املطلوبة ومن سيقدمها، وكيف تتغري هذه املتطلبات مع تصاعد 

تصنيف الخطر. 

 التدريب األمني – يوضح البند إذا كان مثة حاجة إىل تدريب أمني قبل السفر وأي منهج 
تدريبي يجب إمتامه. قد يتباين هذا البند بناء عىل تصنيف الخطر بالدولة. يجب أيضا تضمني 
معلومات حول االستثناء عن التدريبات األمنية ومن يرصح بهذا. لكن من املهم مالحظة أن 

واجب العناية يتطلب تربير االستثناء من أخذ التدريب.

 استامرات بيانات العاملني/املسافرين – يجب عىل املوظفني – وأي أشخاص آخرين يسافرون 
 لصالح املنظمة – أن يعبئوا استامرة بيانات العاملني/املسافرين. البيانات التي تضمها هذه 

 االستامرة يجب أن تشمل البيانات الشخصية )االسم، الجنسية، الديانة، اللغة، السامت البدنية/ 
 عالمات بدنية مميزة، إلخ( ومبن يتم االتصال بحال الطوارئ )األقارب/أشخاص بدالء عن 

األقارب(، والبيانات الطبية )املشكالت الصحية القامئة، األدوية التي يتعاطاها الشخص بانتظام 
إن وجدت، فصيلة الدم، بيانات االتصال بالطبيب، إلخ(، والبصمة الخاصة بالفرد عىل مواقع 
التواصل االجتامعي األساسية التي يستخدمها الفرد، بحال االضطرار لالستعانة بها يف حاالت 

الطوارئ وأسئلة ميكن طرحها للتأكد من أن الفرد قيد الحياة )لطرحها عىل املختطفني مثال بحال 
اتخاذ املوظف رهينة، للتأكد من أنه ما زال حيا(. يجب أن تكون استامرات البيانات سهلة يف 

الوصول إليها خارج ساعات العمل. 

 بروتوكول لالطمئنان عىل املوظف/املسافر – يحدد الربوتوكول مع من يجب عىل املسافرين 
التواصل أثناء السفر وأوقات التواصل معهم، فضال عن تفاصيل أي عملية تصعيد بحال فقدان 
االتصال باملسافر. يجب أن يعكس تواتر التواصل الزيادة يف تصنيف املخاطر لوجهة السفر.

 تدابري الطوارئ – يجب هنا تحديد تدابري الطوارئ الخاصة باملنظمة، املتصلة بالطوارئ األمنية 
 والطبية، وتشمل بيانات األشخاص الذي يجب االتصال بهم بحال الطوارئ وكيفية التواصل معهم.
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يجب أن تنص تدابري أمن السفر أيضا عام سيحدث عندما يضيف املوظف رحلة شخصية 
إىل رحلة العمل، من أجل تغطية أمور مثل التأمني، واالطمئنان عىل املوظف، ومدة السفر 

الحقيقية أو الفعلية، إلخ.

»يجب أن تتوفر أيضاً املعلومات األساسية عن املوظف امُلسافر، مثل تأمينه الصحي، يف الدولة التي 
يتم السفر إليها، إذ أنه يف حالة الطوارئ مثال، فإن التأخر باإلملام بهذه املعلومات وتأخر إرسالها من 

 املقر الرئييس للمنظمة ميكن أن يكون له أثر فادح عىل حالة املوظف إبان التعرض لحادث«.
مدير األمن مبنظمة غري حكومية

املعلومات األمنية والتحليل
يجب أن يُتاح لجميع العاملني وغريهم ممن يسافرون نيابة عن منظمتك االطالع عىل معلومات 
تفصيلية وُمحدثة وإرشادات حول األمن والسالمة واملخاطر الصحية ذات الصلة مبقصد سفرهم 
قبيل املغادرة. بالنسبة للمنظامت غري الحكومية التي لها تواجد ضئيل يف الدولة أو ال تواجد لها 
بتاتا، فإن املعلومات تكون متوفرة يف مواقع نصائح السفر الخاص بحكومات عديدة، وعرب مواقع 
لألنباء أو املعلومات الخاصة بالسفر ذات مصادر مفتوحة. لكّن جمع وتنسيق وتحليل املعلومات 

يتطلب وقت وجهد كبري من العاملني. ومع ذلك فإن املعلومات املتوفرة ال تعكس بالرضورة 
األحداث الحالية أو املوقف القائم، وتركز النصائح عادة عىل املسافرين من األفراد إىل تلك البالد 

ألغراض العمل أو السياحة، وليس لصالح املسافرين من العاملني باملنظامت غري الحكومية.

تستخدم العديد من املنظامت خدمات معلومات األمن/السفر الخارجية، سواء عن طريق تأمني 
السفر )كخدمة مجانية أو خدمة بتكلفة إضافية( أو مبارشة عن طريق مقدمني لهذه الخدمة 

ويقدم أغلب مقدمي الخدمات الخارجيني معلومات تفصيلية عن السفر للدولة واملدينة، وتقارير 
عرب منصات تفاعلية عىل اإلنرتنت، وتضم خدماتهم معلومات وإرشادات حول األحداث األهم التي 

لها عقبات عىل األمن الشخيص أو يُرجح أن تؤدي إىل مشاكل يف السفر. لكن جودة ودرجة عمق 
املعلومات املتوفرة من مصادر مختلفة تتباين كثرياً من حالة ألخرى، وعادة ما تكون التحليالت 

األعمق متصلة بالخدمات غري املجانية. إذا كانت منظمتك تبحث يف أمر االستعانة بخدمات 
معلومات أمن خارجية، ننصح بتجريب عدد من املنصات عىل اإلنرتنت والخدمات قبل اتخاذ قرار 

حول أي منها تريد املنظمة رشاء الخدمة. يجب التفكري يف التنسيق مع، واالنضامم إىل، مبادرات غري 
ربحية مثل قاعدة بيانات أمن العاملني باإلغاثة Aid Worker Security Database التي تديرها 

 Aid in Danger project - »أو مرشوع »اإلغاثة يف خطر Humanitarian Outcomes 
 بإدارة Insecurity Insight والتي تهدف إىل جمع وتعميم املعلومات املتعلقة بالحوادث 

األمنية التي يتعرض لها العاملون باملنظامت اإلنسانية. وميكن أيضاً لهيئات تنسيق أمن املنظامت 
غري الحكومية )مثال: EISF, INSO إلخ( أن تساعد املنظامت األخرى يف الحصول عىل معلومات 

تتعلق مبعلومات محددة باملنظامت غري الحكومية.
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يجب إخطار العاملني واملسافرين بأرسع وقت ممكن بالحوادث واألحداث التي تقع يف الدولة 
املتواجدين بها، والتي قد تؤثر عىل وضعهم األمني. ويصدر أغلب مقدمي خدمات األمن/السفر 
رسائل بريد إلكرتوين وتنبيهات بالرسائل النصية ومشورة حسب تطور املوقف. وبعض خدمات 

التنبيه هذه مشمولة يف حزمة خدمات مقدم الخدمة األساسية، لكن بعض مقدمي الخدمة 
يفرضون عليها رسوما إضافية. ولتلقي هذه التنبيهات مبارشة، عىل العاملني كل عىل حدة التسجيل 

يف الخدمة، وإما أن يختار املوظف الحصول عىل التنبيهات بحسب الدولة أو أن يجعل خطط سفره 
متصلة بالخدمة عن طريق جهة حجز تذاكر السفر.

 ولقد أعد بعض مقدمي الخدمات تطبيقات هاتفية لتمكني املشرتكني من الوصول بشكل أسهل 
 إىل خدماتهم املعلوماتية ولتيسري حصول املسافرين عىل التنبيهات األمنية عىل هواتفهم. 

 ويضيف بعض مقدمي الخدمات تطبيقات الهواتف إىل باقة الخدمات األساسية، فيام يفرض 
البعض رسوما إضافية عىل هذه الخدمة. يجدر املالحظة إىل أن هذه الخدمات قد ال تكون 

مخصصة بالرضورة للعاملني يف املنظامت غري الحكومية ويجب تدقيق اإلعالنات والنصائح التي 
يصدرها مقدمو الخدمات هؤالء من قبل املنظمة، وأن تضيف إليها املنظمة، إذا لزم األمر، بعضاً 

من النصح واإلرشادات للعاملني.

اختيار مقدمي خدمات املعلومات الخارجيني

إذا كنت تفكر يف االستعانة بخدمات معلومات أمن خارجية، عليك مراعاة ما ييل: 

 التأمني – حدد ما هي معلومات األمن وخدمات الدعم املتوفرة للعاملني من خالل خدمة 
التأمني الحالية لدى منظمتك.

 الخدمات – تعرف عىل خدمات املعلومات وخدمات دعم السفر التي يتيحها كل مقدم 
خدمات، وفكر إن كانت تتوافق مع نوع املخاطر املتوقعة أو مع االحتياجات الخاصة بك.

 السمعة والخربة – تحدث إىل املنظامت األخرى لتطمنئ عن مدى خربة ومصداقية 
مختلف مقدمي خدمات معلومات األمن، فيام يخص التحليل واملعلومات و/أو املشورة املقدمة 

منهم.

 التكلفة – فكر بأي من مقدمي الخدمات يقّدم أفضل عرض مايل من حيث نطاق الخدمات 
وجودتها مقابل التكلفة. 

 تعدد مقدمي الخدمات – قرر ما إذا كان األفضل جعل الخدمات مركزية عن طريق مقدم 
خدمات واحد، أو استخدام الخدمات القامئة إضافة إىل رشاء خدمات أخرى، أو تحصيل خدمات 

محلية متصلة بالدولة تحديداً. لكن استخدام العديد من مقدمي الخدمة للحصول عىل 
معلومات مختلفة قد يكون مربكا وقد يؤدي إىل تراجع يف معدل االنتفاع من الخدمات.

 املنصات والتطبيقات عىل اإلنرتنت – افحص مدى سهولة الوصول إىل خدمات املعلومات 
األمنية، وهل يُرجح أن يستفيد العاملون من الخدمة إذا كان الوصول إليها سهال عن طريق 

تطبيقات هاتفية أو عن طريق مواقع إنرتنت يستخدمها املسافرون مثل مواقع حجز التذاكر 
عىل اإلنرتنت.
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اإلحاطات األمنية
يجب أن يحصل العاملون والزائرون املقبلون عىل السفر عىل إحاطات أمنية خاصة بالدولة أو 

املنطقة الجاري السفر إليها قبل املغادرة، وأيضاً لدى الوصول، وتقدم املنظمة هذه اإلحاطة بنفسها 
إذا كان لها تواجد يف الدولة، أو تقدمها منظمة رشيكة.

وقد ال يكون واقعياً أن تقدم منظمتك إحاطات أمنية تفصيلية وجها لوجه لجميع املوظفني 
والزائرين املسافرين. لذا فمن املهم ربط متطلبات اإلحاطة بنظام تصنيف خطر الدولة أو السفر 

لضامن أن يحصل من يسافرون إىل دول ومناطق بها معدل خطر عايل عىل اإلحاطات األمنية 
الالزمة. عىل ذلك، فالبد عىل األقل أن يحصل جميع املسافرين عىل معلومات عن أية تهديدات 

أساسية أو احتياطات الزمة لتجنب املخاطر.

القامئة املرجعية لإلحاطة األمنية

 الوضع الحايل – صورة عامة عن الوضع األمني الحايل، مبا يشمل األطراف والجامعات الفاعلة 
وأسباب االضطرابات/النزاع، وحالة النظام والقانون، ومعدالت الجرمية، واملناطق املترضرة 

تحديداً.

 املخاطر األمنية – هذا القسم يلفت االنتباه إىل التهديدات األمنية األساسية التي تهدد 
العاملني، وأية وقائع حديثة وكيف يجب عىل املوظف تفادي هذه املخاطر أو التعامل معها. كام 
يجب لفت االنتباه إىل أية بواعث قلق أمنية أو مخاطر تهدد األفراد من جنسية أو فئة عرقية 

أو هوية قامئة عىل النوع االجتامعي، أو أصحاب ميول جنسية معينة أو ذوي اإلعاقات.

 الصحة والسالمة – الرتكيز عىل املخاطر الطبيعية األساسية واملخاطر الصحية بالدولة أو 
مبناطق بعينها والرتكيز عىل االحتياطات األساسية التي عىل العاملني اتخاذها وكيفية التعامل مع 

الشواغل الصحية أو الطوارئ الطبية.

 السلوك الشخيص – الرتكيز عىل جميع القوانني والتقاليد والعادات الثقافية املحلية الهامة 
والتشديد عىل السلوك املتوقع من املوظفني.

 السفر والتنقالت – رشح وثائق الهوية والسفر املطلوبة للتنقل داخل الدولة أو مبناطق 
بعينها، وعملية استصدار التصاريح وأية قيود عىل التنقالت )عىل سبيل املثال: حظر التجوال، 

املناطق املحظور دخولها(.

 االتصاالت – رشح النظم املستخدمة لالتّصال باملوظف وما يحدث إذا فاته اتصال مرتب له 
مسبقاً وكذلك أية بواعث قلق أمنية أو قيود متصلة باالتصاالت.

 اإلقامة – تقديم صورة عامة عن اإلقامة والتدابري األمنية األساسية ذات الصلة املطبقة.

 معلومات االتصال األساسية – إمداد املوظف مبعلومات االتصال األساسية وضامن فهمه 
 لكيف وملن يلجأ يف التبليغ عن الحوادث أو املشكالت.
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قد يعترب األشخاص الذين يسافرون باستمرار أنّهم ليسوا بحاجة لهذه اإلحاطات، لكن رغم 
خربتهم فهؤالء العاملون قد يكونوا أكرث عرضة للخطر، إذ أن التغريات يف السياق ويف طبيعة 

التهديدات قد ال تظهر لهم بوضوح.

ويجب تقديم اإلحاطات األمنية املتصلة بالسياق القائم للمسافرين مصحوبة مبعلومات محدثة 
وإرشادات لألمن والسالمة واملخاطر الصحية، بحيث يفهم املسافرون الوضع املحيل بشكل كايف، 

يتيح لهم العمل فيه بأمان.

معلومات إضافية

EISF briefing paper ‘Gender and Security: Guidelines for Mainstreaming 
Gender in Security Risk Management’ 

مراقبة السفر
 يجب أن تكون قادراً عىل االستمرار يف التواصل مع العاملني ومع املسافرين اآلخرين لصالح 

 منظمتك، ومن مراقبة ومتابعة تحركاتهم. سوف تعتمد وترية تكرر االتصال عىل مستوى الخطر يف 
 املوقع. ويف أغلب الحاالت ال يزيد االتصال عن مكاملة هاتفية قصرية أو رسالة نصية يتم إرسالها إىل 

 منسق اتصال محدد مسبقاً. يجب االتفاق عىل جدول زمني أسايس مبوجبه يجري املوظفون 
 اتصاالتهم، مع تحديد الطرف الذي سيتم عمل االتصال معه لالطمئنان، حتى لو مل يكن هنالك ما 

 يجب اإلبالغ عنه. يجب عىل األقل أن تعرف املنظمة: وصول األفراد بأمان، التغريات يف مسار 
 رحلتهم املخططة، متى غادروا، متى عادوا إىل البيت/املسكن بأمان. ويجب أن يكون العاملني عىل 
 دراية بتبعات تفويت اتصاالت متفق عليها مسبقاً مع نقاط رصد تحركاتهم، وأن هذا سوف يؤدي 

إىل عملية تصعيد. يجب تنفيذ عملية التصعيد هذه بشكل متسق يف شتى أنحاء املنظمة، وإال 
يصبح نظام مراقبة السفر عقيامً ال داعي له. 

وإذا وقعت حادثة أمنية كربى يف الدولة التي يسافر إليها املوظفون، فيجب أن تكون منظمتك 
قادرة عىل التعرف رسيعاً عىل مكان جميع العاملني وما إذا كان يُرجح تأثرهم بالحادث. تتوفر 

حالياً نظامً تقنية لتتبع املسافرين، وهناك عدة نظم قادرة عىل رصد مواقع األفراد بدقة بناء 
عىل إحداثيات ال GPS املتصلة بالقمر الصناعي/الهاتف النقال. قد يرتدد بعض العاملني يف قبول 

تتبعهم بالقمر الصناعي/الهاتف النقال ولذلك ال تستخدم هذه الحلول إال يف املواقف شديدة 
الخطورة. هناك حل آخر أكرث انتشارا لتتبع املسافرين ويناسب املنظامت األصغر، وهو يتتبع املوقع 
العام للمسافرين بناء عىل حجوزات سفرهم. فالعديد من رشكات حجز السفر ومقدمي الخدمات 

األمنية يعرضون خدمات تعقب املسافرين، وميكن أن تكون الخدمة األساسية مجانية، لكن الحلول 
األكرث شمواًل قد تؤدي إىل فرض تكاليف إضافية.

 »إذا قمت بإمداد املوظف برقم هاتف للطوارئ، فمن الرضوري أن يكون متاحا للرد عىل 
االتصال بأّي وقت من اليوم، وأّي يوم من السنة. ليس مقبواًل أن يتصل املوظف بعد تفويت 

 اإلتصال بساعتني قائالً: آسف، إنه يوم السبت«!
عامل إغاثة مبنظمة غري حكومية
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التأمني
 الرتتيب للتأمني هو أمر قد تقوم به أطراف مختلفة داخل املنظمة غري الحكومية، ومن ثم فقد ال 

تحصل عىل مستوى الرعاية األمنية الذي تحتاجه. هناك مجموعة كبرية من الخيارات املتاحة 
للتأمني. اختيار التأمني بناء عىل السعر وحده مسألة خطرة، ويعترب محاولة فاشلة للتوفري. عىل 
سبيل املثال، قد تضم بوليصة التأمني األرخص قيوداً كثرية عىل الخدمات املقدمة، وقد تستبعد 

التأمني يف حالة النزاع أو االضطرابات أو األعامل اإلرهابية، أو قد تستبعد بعض األماكن من 
تغطيتها. هي عادة ما تستبعد بعض املواقع بناء عىل تقييامت حكومتك ملخاطر السفر. إذن فهناك 

رضورة لرشاء تغطية التأمني لبعض األمور لضامن التغطية التأمينية الكاملة للموظف.

ويجب عند رشاء أو مراجعة بوليصة التأمني ضامن تناسب البوليصة مع اعتبارات السفر والخطر 
الخاصة بك، وأن الدول واملواقع التي سيزورها املوظف أو قد يزورها ويعمل بها ليست مستبعدة 

من التغطية، وأن املوظف ومن يسافر معه لصالح املنظمة عىل األقل جاري تغطيتهم بالقدر 
املناسب يف حال التعرض لطوارئ طبية. فعالج أو إسعاف املوظف أو االستشاري أو الزائر من إصابة 

 خطرية قد تكون مسألة مكلفة للغاية إذا كانت دون تأمني. وتتيح بعض رشكات التأمني ايضاً 
فرصاً للتدريب أو للحصول عىل خدمات إدارة املخاطر التي قد تساعد يف تقليص الخطر عىل 

املنظمة، لذا من املهم االستفسار عن الخدمات وفرص الدعم املوجودة لدى رشكة التأمني.

ويف حني أن التأمني قطعاً مكلف، فإن التكلفة الخاصة بأغلب العنارص التي يغطيها التأمني ال غنى 
عنها للنشاط الخاص باملنظامت غري الحكومية. فإن إضافة بنود إىل تغطية التأمني مثل خدمات 

معلومات السفر والتنبيهات واإلجالء األمني والدعم خالل األزمة، رمبا ال يضيف الكثري من األعباء 
املالية عىل الكلفة اإلجاملية التي تدفعها منظمتك لرشكة التأمني سنوياً، لكن قد يتيح هذا مزايا 

إدارة مخاطر أمنية كبرية، ال سيام للمنظامت األصغر التي لديها قدرات أو موارد محدودة يف 
الدولة.

ويجب تقديم تفاصيل التأمني الخاصة باملسافرين للمنظمة املضيفة بالدولة كلام أمكن، مبا يشمل 
أثناء زيارة مقار هذه املنظامت، فقد يكون تأمني السفر من مقدم خدمة مختلف عن ذلك الذي 

يوفّر التأمني ملوظفي املنظمة داخل الدولة.

6. إدارة ودعم 
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معلومات إضافية

‘Guide to selecting appropriate Crisis Management Insurance’ by Harry Linnell 

‘Module 12: Medical support and evacuation’ in EISF guide ‘Security to go’ 

‘Annex 5: Insurance’ in ODI guide ‘GPR8 - Operational Security Management 
in Violent Environments’ 

EISF briefing paper ‘Engaging Private Security Providers: A Guideline for Non- 
Governmental Organisations’

أنواع التأمني

 السفر الدويل والحوادث/األمراض الشخصية – تأمني السفر ألجل العمل وتغطية الحوادث 
واألمراض، مبا يشمل اإلجالء الطبي/تكاليف العالج، لألشخاص املؤمن عليهم )املوظفني واألطراف 

املتصلة باملنظمة( الذين يسافرون لصالح املنظمة. إاّل إذا شملت بوليصة التأمني تغطية »خطر 
الحرب«، فالعديد من بوليصات التأمني تستبعد بعض التهديدات واألماكن التي بها درجة خطر 
عالية )بناء عىل املعلومات التي تتيحها الحكومة حول السفر لدولة الزيارة أو بناء عىل قامئة 

صادرة عن رشكة التأمني( ومن ثم فقد تتطلب تغطية هذه املواقع/املخاطر يف بوليصة التأمني 
رسوماً إضافية.

 التأمني الصحي الدويل – خدمات صحية وتغطية لتكاليف اإلجراءات الطبية والعالج 
للموظفني الدوليني )ومن يعتمدون عليهم( بالدول األخرى. عندما يسافر املوظف خارج الدولة 

التي يعمل بها ويقيم فيها، فعادة ما تغطيه بوليصة تأمني السفر التي اشرتتها املنظمة.

 خدمة التأمني الصحي الوطنية – وخدمات التأمني الصحي املحلية/اإلقليمية. تتباين درجة 
التغطية ومجالها، لكن أغلب مقدمي هذه الخدمة يقدمون تعويضات مالية عن النفقات 

الطبية التي يدفعها املوظف العامل بالدولة. وإذا كانت البوليصة تغطي تكاليف اإلجالء الطبي، 
فعادة ما تكون التغطية مقترصة عىل اإلجالء الطبي من مكان ملكان داخل الدولة.

 تأمني اإلجالء واالستجابة يف حالة الطوارئ – الدعم غري الطبي واإلجالء جراء االضطرابات 
السياسية أو النزاعات أو الكوارث الطبيعية. قد تكون هذه الخدمة مشمولة ضمن باقة تأمني 

السفر األساسية أو يتم رشائها كبند إضايف.

 التأمني املتصل مبخاطر معينة – مثل االختطاف ودفع الفدية واالبتزاز )أو تكاليف إدارة 
األزمة( ويتم رد هذه التكلفة التي تتحملها املنظمة يف التعامل مع واقعة بعينها. كام يشمل 

التأمني إتاحة استشاريني متخصصني للتعامل مع األزمة ميكنهم تقديم املشورة والدعم للمنظمة 
 يف سياق إدارة الحوادث املختلفة.
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هي عملية إمداد العاملني بالتدريب األمني املناسب املتصل بأدوارهم وببيئة العمل، مقرتناً 
باإلرشاد والدعم الدامئني، وهو ما ميثل جزءاً ال يتجزأ من عملية التوعية األمنية للعاملني وتطوير 

الثقافة األمنية يف املنظمة.

يجب أن تتوفر لجميع العاملني التوعية األمنية واملهارات التي متكنهم من إدارة أمنهم 
بأنفسهم وكذلك إدارة أمن زمالئهم.

التعريف باألمن
يجب تعريف العاملني بسياسات األمن لدى املنظمة ونهجها الخاص باألمن، وأن يكونوا متأهبني 

للمخاطر والتحديات التي قد يواجهونها أثناء عملهم.

التوعية وبناء القدرات 7

الحوكمة واملســاءلة السياسة واملبادئ

املوارد الداعمة

رصد اإللتزام والفعالية

إدارة ودعم 
لسفر ا

العمليات 
والربامج

وبناء التوعية 
القدرات

رصد 
الحوادث

األمني  التعاون 
والشبكات

إدارة األزمات

7. التوعية وبناء 
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من الرضوري تزويد املوظفني بالتدريب األمني املناسب يف بداية التحاقهم بالوظيفة. يف الظروف 
املثىل، يجب أن تكون عملية التعريف باألمن جزءاً من العمليّة التعريفيّة التي يقوم بها قسم 

املوارد البرشيّة لتعريف العاملني الجدد عىل طبيعة العمل باملنظمة، ويجب توجيههم وإرشادهم 
حول ثقافة وسياسة ونهج املنظمة األمني، مع رشح األدوار واملسؤوليات املحددة املرتتبة عليهم بناء 

عىل هذه الثقافة والسياسات والنهج.

القامئة املرجعية للتعريف باألمن

 النهج األمني – ارشح نهج املنظمة فيام يخص األمن واملخاطر التي تهددها عموماً والسلوك 
العام املطلوب إزاء املخاطر. 

 السياسة – التعريف بسياسة املنظمة األمنية ومبادئها األساسية ومتطلبات األمن الدنيا وكيف 
تنطبق هذه املواصفات عىل مختلف املواقف. 

 هيكل إدارة املخاطر األمنية – ارشح أدوار ومسؤوليات األمن يف املنظمة.

 املسؤولية الفردية – سلط الضوء عىل أن كل فرد مسؤول عن أمنه وأمن زمالئه، وأهمية 
املوافقة املستنرية، وحق املوظف يف قول »ال« إذا شعر بأنه يف موقف غري آمن.

 تأمني السفر – ناقش ترتيبات األمن املطبقة عىل سفر املوظفني. استعرض إجراءات أمن 
السفر وارشح املتطلبات املطبقة للتصاريح واإلحاطة والتدريب واملراقبة أثناء السفر.

 إجراءات الطوارئ – ارشح إجراءات الطوارئ الخاصة باملنظمة. عرّف العاملني مبقدمي 
الخدمات الطبية وكيفية التواصل معهم.

 اإلبالغ بالحوادث – ارشح ما يجب اإلبالغ عنه بحال وقوع حوادث أمنية، واإلجراءات 
ذات الصلة.

 املوارد اإلضافية – عرّف العاملني الجدد باملوارد األمنية اإلضافية املتاحة، كاألدلة اإلرشادية 
والتعليامت واملواد التدريبية.

التدريب األمني
التدريب عنرص هام للغاية لتحسني الوعي األمني وقدرة اإلدارة األمنية لدى العاملني. وتفهم 
العديد من املنظامت غري الحكومية أهمية التدريب األمني. لكن من حيث املامرسة، تشّكل 

التكلفة والتوافر عوائق كبرية تحول دون تنفيذ املنظامت للتدريب األمني وحفاظها عىل 
استمراريته. قد تجد املنظامت األصغر حجام مشقة يف تحصيل أو تربير املوارد الالزمة لتقديم 

 التدريب األمني. ولكن مع تزايد وتطور أدوات الوعي األمني عىل اإلنرتنت وموارد التعلم 
اإللكرتوين، فقد أصبح هنالك عّدة خيارات متاحة للمنظامت الراغبة يف تحسني الوعي األمني 

وقدرات العاملني طرفها ذات الصلة.

 ويجب مراعاة نفقات التدريب األمني عند صياغة مقرتحات املشاريع وميزانياتها. والنفقات 
املتصلة بالتدريب األمني تتباين كثرياً بحسب موفر الخدمة واملوقع ونوع التدريب املطلوب.
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أنواع التدريبات األمنية

ميكن تقسيم دورات التدريب األمني إىل 4 فئات رئيسية: 

 الوعي األمني الشخيص – تستهدف األفراد الذين يعملون يف، أو يسافرون إىل، بيئات خطر 
متوسطة الدرجة. يتيح التدريب وعي شخيص أسايس حول املخاطر األمنية املمكنة وكيفية 

تقليصها والتعامل معها.

 – )HEAT( مستوى متقدم من الوعي باألمن عند الفرد أو التدريب عىل البيئات املعادية 
يستهدف األفراد املسافرين إىل، أو العاملني يف، بيئات خطر داهم. يتيح تدريباً مكثفا يركز عىل 

التهديدات لألمن الشخيص، مبا يشمل تدريبات محاكاة.

 إدارة املخاطر األمنية – يستهدف تدريب األفراد عىل مسؤوليات إدارة املخاطر األمنية 
)كمنسقني األمن، ومدراء الربامج وأعضاء اإلدارة العليا(. يعرض هذا النوع من التدريب املفاهيم 
األساسية إلدارة املخاطر األمنية ويساعد عىل تنمية املهارات مبجال تقدير املخاطر األمنية وإدارة 

املخاطر األمنية خالل العمليات وإدارة عملية التبليغ بالحوادث.

 إدارة األزمات – هو تدريب يستهدف العاملني باإلدارة العليا أو فرق إدارة األزمة )يف مقر 
املنظمة الرئييس وعىل مستوى الدول(. يتيح هذا التدريب التوعية مببادئ وتدابري التعامل مع 

الحوادث الخطرية أو مواقف األزمات. يتم تقدميه كمزيج من التدريبات الحية والتدريبات 
املكتبية و/أو ورش العمل.

قبل أن تبدأ بالتفكري يف التدريب األمني، عليك أواًل تحديد طبيعة التدريب األمني الذي يحتاجه 
العاملون، بناء عىل أماكن عملهم واألماكن التي يسافرون إليها، وأدوارهم ومسؤولياتهم ومستوى 

الخطر الالحق بهم والنشاط الذي تضطلع به املنظمة. عىل سبيل املثال، ليس هنالك فائدة من 
إخضاع العاملني لدورة تدريبية مكثفة متتد ألربعة أيام حول العمل يف البيئات املعادية ذات 

خطورة قسوة إذا كانوا يسافرون يف أغلب الحاالت إىل بلدان بها مستوى خطورة متوسط ولفرتات 
قصرية، أو يعملون باألساس يف العواصم، ويقضون أغلب وقتهم يف اجتامعات أو يف الفندق وعند 

تحليل االحتياجات األساسية للتدريب، يجب مراعاة اآليت:

  املهارات األمنية املطلوبة ألدوار وأنشطة محّددة ضمن منظمتك.

  مستوى الخطر القائم والتدريبات السابقة التي حصل عليها العاملون.

  عدد العاملني املطلوب حصولهم عىل تدريب أمني معني.

  مستوى وطبيعة االنتشار الجغرايف للعاملني وتباعدهم، ومتى يجب تقديم التدريب األمني 
بحيث يحصل عليه أغلب العاملني بأقل كلفة.

  امليزانية املتوفرة وتكاليف خيارات التدريب املختلفة.

وبعد التعرف عىل متطلبات التدريب األمني وأولوياته يف منظمتك، عليك التفكري يف أفضل السبل 
الختيار ما يناسب املنظمة واحتياجاتها من موارد التدريب وخياراته املتوفرة، وهي تتباين من دولة 

ألخرى. وتشمل موارد التدريب املحتملة:

 الدورات عىل اإلنرتنت - هناك عدة منظامت تقدم دورات تدريب أمني مجانية عىل اإلنرتنت، 
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والتي توفّر موارد تدريب أمني مفيدة وغري مكلفة للعاملني. ويف حني ال تتيح الدورات عىل 
اإلنرتنت نفس مستوى املزايا والفائدة كالتدريب وجهاً لوجه، فهي تقدم متهيداً شاماًل حول 

األمن، ويسهل فرضها كمطلب تدريب إلزامي للعاملني.

دورات التدريب األمني عىل اإلنرتنت

هنالك بعض الدورات التدريبية املجانية عىل اإلنرتنت )جميع الدورات املذكورة تتطلب 
التسجيل(: 

 DisasterReady.org – منصة تدريب وتعليم مجانية عىل اإلنرتنت للعاملني باإلغاثة.
 توفر عددا من الدورات األمنية )مبا يشمل دورات تدريب أمنية من منظمة

 .)RedR و Save the Children

 Kayaconnect.org – »أكادميية القيادة اإلنسانية« هي منصة تدريب تتيح دورات تدريب 
 مجانية عن األمن )وتشمل دورات تدريبية أمنية من مفوضية شؤون الالجئني ومن 

 .)Save the Children

 منصة تعلم IFRC – تقدم دورات تدريبية صادرة عن IFRC بعنوان
»Stay Safe - Personal Security and Stay Safe - Security  Management«

 تدريب UNDSS – يتيح دورتني تدريبيتني من األمم املتحدة: »أساسيات السالمة أثناء 
 العمل امليداين« و»دورة متقدمة يف األمن امليداين«.

 الدورات العامة - تنظم عدة أطراف معنية بالتدريب دورات تدريبية عامة بشكل منتظم يف 
أوروبا ومراكز إقليمية أخرى، وتكون عادة أرخص مثناً من الدورات التدريبية املصممة خصيصاً 

للمنظمة )لكن سوف يحتاج املوظفون لديك للسفر إىل موقع التدريب(. بالنسبة للمنظامت 
التي لديها قيود عىل امليزانية، فاستخدام الدورات العامة قد يكون حالً أفضل، إذ أن تصميم 

التدريب األمني املخصص للمنظمة والحفاظ عىل استمراريته يتطلب سعة أمنية كبرية.

 الدورات املصممة خصيصاً للمنظمة - هناك عدد متزايد من مقدمي خدمات التدريب 
واملدربني األفراد الّذين يقّدمون جملة عريضة من الدورات التدريبية والخدمات املصممة 

خصيصاً ملنظامت مختلفة. ميكن للعديد من املدربني/ مقدمي خدمة التدريب تنظيم التدريب 
إما يف مقر املنظمة أو يف مكتب الدولة الخاص بها. يف حني أن الدورات التدريبية الخاصة هذه 

قد تكون أعىل كلفة من الدورات العامة، فاألرجح أن تكون األنسب واألكرث موامئة مع النهج 
األمني الخاص مبنظمتك واألقرب إىل املخاطر التي تواجه العاملني.

 التدريب بني املنظامت - يف بعض الدول، تقوم هيئات التنسيق بني املنظامت أو إدارة األمم 
 – »)SLT( مبوجب إطار »معا إلنقاذ األرواًح – )UNDSS( املتحدة لشؤون السالمة واألمن 

بتقديم تدريبات أمنية للعاملني باملنظامت غري الحكومية. إذا كان ملنظمتك عاملني يف دول 
متعددة، فقد يتمكنوا من الحصول عىل هذه التدريبات األمنية املحلية بأسعار مدعومة، أو 

مجاناً يف بعض الحاالت. 

 ملزيد من املعلومات عن »معا إلنقاذ األرواح« انظر إىل القسم 10: التعاون األمني والشبكات
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تأكد من أن أي تدريب خارجي هو مناسب للمنظامت غري الحكومية. فالعديد من مقدمي 
الدورات التدريبية يستهدفون باألساس املسافرين من قطاع األعامل والصحفيني والطلبة، 
ومن ثم فهم ال يتعاملون تحديداً مع التحديات األمنية التي يواجهها املوظفون باملجتمع 

املدين أو مع املقاربات املطلوبة إلدارة هذه املخاطر.

 ويُنصح باستخدام آليات التنسيق األمني ملعرفة التدريبات األمنية الخارجية التي تستعني بها 
قامئة املنظامت غري الحكومية األخرى. يقدم موقع EISF قامئة بالدورات التدريبية عن األمن، وال 

يتم إعالنها إال عند حصول مقدم التدريب عىل ترشيحني إيجابيني منفصلني عن املنظامت األعضاء 
.EISF يف

اختيار مقدمي التدريب الخارجيني

يجب مراعاة األسئلة التالية قبل اختيار مقدمي التدريب الخارجيني:

 طبيعة مقدم الخدمة – هل قيمهم ودوافعهم وأخالقياتهم وثقافتهم مناسبة ومتوافقة مع 
منظمتك والعاملني فيها؟

 السمعة والخربة – هل ميكنهم تقديم ترشيحات وشهادات من الغري؟ من هم عمالئهم 
السابقني والحاليني؟ هل عندهم القدرة والخربات الكافية لتقديم الدورات املناسبة؟

  املحتوى – ما هو محتوى التدريب ومقاربته ومنهجه؟ هل يتوافق مع طبيعة املخاطر 
الخاصة مبنظمتك ومع مقاربتها األمنية؟ هل يشمل التدريب متارين محاكاة؟ ما نوع الحوادث 

ومستوى العدوانية يف هذه التامرين؟ 

 التكاليف – هل التكاليف تشمل التحضري والسفر وتقديم التدريب والعمل قبل وبعد 
الفعالية؟ هل التكاليف معقولة وتقارب تكاليف مقدمي الخدمة التدريبية اآلخرين؟

 املدربون – ما املهارات واملعارف والخربات التي عند املدربني؟ ما مستوى التوازن بني 
الجنسني يف صفوف املدربني؟ هل ميكنك طلب مدربني/مدربات محددين؟

 املوقع واللغة – أين ينعقد التدريب؟ ما مدى سهولة وصول العاملني إليه؟ هل هناك 
تكاليف سفر إضافية؟ ما اللغة املطلوبة للتدريب؟ هل هناك مدربني يقدمون التدريب باللغات 

التي تحتاجها منظمتك؟

معلومات إضافية

‘NGO Safety and Security Training Project: How to Create Effective Security 
Training for NGOs’ from EISF and InterAction 

EISF briefing paper ‘Engaging Private Security Providers: A Guideline for Non- 
Governmental Organisations’ 

EISF Training and Events webpage

7. التوعية وبناء 
ت

القدرا

https://gisf.ngo/blogs/ngo-safety-and-security-training-project-how-to-create-effective-security-training-for-ngos/
https://gisf.ngo/blogs/ngo-safety-and-security-training-project-how-to-create-effective-security-training-for-ngos/
https://gisf.ngo/resource/engaging-private-security-providers/
https://gisf.ngo/resource/engaging-private-security-providers/
https://gisf.ngo/events/
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 من شأن اإلبالغ اآلين بالحوادث أن يحمي العاملني. فهو يضمن حصول العاملني عىل املساعدة 
 بشكل رسيع ويضمن اإلدارة الفعالة للتعامل مع الواقعة وما يحدث يف أعقابها. ويساعد نظام 

رصد الحوادث الجيد الزمالء عىل تجنب الحوادث املشابهة، ويضمن تعاملهم مع التحديات أثناء 
العمل بشكل مناسب. كام أن من شأنه تحسني فهم السياق ودعم عملية صنع القرار يف اإلدارة.

ميكّن اإلبالغ املنتظم بالحوادث ورصدها املنظامت من تحديد أين وكيف يتغري املوقف األمني 
وملاذا يتغري وما تعنيه هذه التغريات ألمن العاملني.

وبالنسبة إىل أغلب املنظامت غري الحكومية األصغر حجامً، فاالستثامر يف نظم رصد الحوادث 
املوسعة والربمجيات الخاصة بهذا يعد أمر ذات عائد قليل، إذ يُرجح أن تواجه هذه املنظامت 
وقائع قليلة تتطلب التعامل معها. ولكن وضع نظام أسايس لإلبالغ وتسجيل الحوادث األمنية 

رضوري لجميع املنظامت، كبرية وصغرية. ويتكون نظام رصد الحوادث األسايس من شقني أساسيني:

1. عملية اإلبالغ األولية عن حادث أو واقعة.

2. نظام إلدارة املعلومات امُلبّلغ عنها.

رصد الحوادث 8

الحوكمة واملســاءلة السياسة واملبادئ

املوارد الداعمة

رصد اإللتزام والفعالية

إدارة ودعم 
لسفر ا

العمليات 
والربامج

وبناء التوعية 
القدرات

رصد 
الحوادث

األمني  التعاون 
والشبكات

إدارة األزمات
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إجراءات اإلبالغ عن الحوادث
يجب أن تقدم إجراءات اإلبالغ عن الحوادث إرشادات واضحة حول أي من الحوادث يجب اإلبالغ 

عنها، وملن، وآلية اإلبالغ.

 وليس من السهل إدخال نظام إبالغ حوادث عىل أي منظمة، فاألمر يتطلب وقتاً ومثابرة حتى 
 يرتسخ النظام وحتى يتم اإلبالغ عن كافة الحوادث. عدم اإلبالغ عن كل الحوادث األمنية هو تحد 
 تواجهه كل املنظامت، لذا يجب تعريف العاملني بشكل واضح عن الغرض من اإلبالغ بالحوادث، 
 كام يجب تربير العملية ورشح املزايا املتوقّع تحصيلها من العملية. للوصول إىل نظام إبالغ فّعال، 

يجب أن يكون هنالك وعي أفضل عن الحاجة لإلبالغ، وثقة يف كيفية تعامل املنظمة مع 
املعلومات، وأن تكون اآللية سهلة االستخدام، وأن يتم تقديم ردود الفعل للعاملني بعد تقدميهم 

للبالغات.

عن ما يجب اإلبالغ؟ 

تعترب العديد من املنظامت أّن الحادث األمني هو: أي موقف أو واقعة أدت إىل، أو ميكن أن 
تؤدي إىل، رضر يلحق بالعاملني أو بأفراد عىل صلة باملنظمة أو بالغري، أو قد تؤدي إىل عرقلة 
كبرية للربامج أو األنشطة، أو رضر كبري أو خسارة كبرية تلحق مبمتلكات املنظمة أو بسمعتها. 

كام يجب اإلبالغ عن الحوادث »التي كادت تقع« إذ أنها قد تقي الغري من التورط يف حادث 
 وقد تساعد العاملني عىل فهم ما إذا كان السياق يتغير وكيف يتغير.

ويف حني أنه من األفضل أن يبلّغ العاملون عن كافة الحوادث، فالبد من تحري الوضوح التام يف 
تعريف ما هو الحادث الواجب اإلبالغ عنه. فتصورات الناس مختلفة ومتعّددة عاّم ميثل حادث 
وتتباين كثرياً بني عاملني مختلفني ومواقع مختلفة، بحسب ما يعترب الُعرف يف كل سياق. يف حني 

ميكنك االطمئنان بأنّه سيتم اإلبالغ عن الحوادث الكبرية، هنالك خطر أن يتجاوز العاملون حوادث 
قد تبدو لهم معزولة وغري مهمة، لكن إذا تم جمعها معاً فقد تشري إىل وجود تغري يف املوقف 

األمني الخاص بهم.

ويجب اإلبالغ عن الحوادث التي »كادت أن تقع«. الحادث »الذي كاد أن يقع« هو عندما يتم تاليف 
حادث جسيم إما بالحظ أو بسبب اتخاذ تدابري مناسبة حياله.

ويجب دراسة جميع الحوادث الجدية بشكل تام لفهم األحداث املؤدية إليها وما وقع أثناء الحادث 
وما وقع بعده. يفضل إجراء التقيص بعد الحادث عىل يد شخص ال صلة له بالحادث، وبشكل 

مثايل أن يحلّل التحقيق الدوافع واألسباب املحتملة وراء الحادث، والترصفات والسلوكيات الخاصة 
بالعاملني، وردود الفعل إزاء الحادث. كام يجب أن تخرج التحقيقات هذه بتوصيات أساسية وأن 

تنص عىل إجراءات املتابعة، مبا يف ذلك اإلجراءات التأديبية املحتملة، الستمرار تحسني إدارة املخاطر 
األمنية.

8. رصد 
ث

الحواد
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تقارير الحوادث

يف الحد األدىن، يجب أن تتناول التقارير »األسئلة الخمسة«: من فعل ماذا، وبحق من، وأين، 
ومتى؟

هنالك عادة 3 أنواع من تقارير الحوادث:

 تقرير ما بعد الحادث مبارشة – يُرسل لحظة وقوع الحادث أو بأرسع وقت ممكن 
 بعده )عندما يكون إرساله ممكناً بشكل آمن(، يكون عادة شفهياً عىل الهاتف أو الالسليك، 

ويشمل ملخصاً مبا حدث وأية أعامل/دعم مطلوبة/مطلوب.

 تحديثات الحادث – تُرسل كلام أمكن، لتقديم معلومات إضافية عن الحادث أو املوقف.

 تقرير ما بعد الحادث – يُرسل بعد استقرار الحال إبان الحادث أو بعد انتهاء الحادث، 
 ويشمل رواية تحريرية بالحادث ومختلف التدابري املتخذة.

استامرات تقارير الحوادث
ميكن الستامرة موّحدة وسهلة االستخدام لتدوين الحادث أن تجلب الوضوح واالتساق لعملية 
اإلبالغ يف املنظمة. يجب تعبئة االستامرة الرسمية لتقرير ما بعد الحادث بحيث تشمل جميع 

 الحوادث األمنية التي متس العاملني لديك بشكل مبارش أو بآخرين يعملون لصالح املنظمة. 
ويجب أيضاً تعبئة التقارير إبان أي حادث يؤدي إىل خسائر أو أرضار كبرية باملمتلكات، أو إصابات 

أو أرضار تلحق بالغري.

ويجب أن يتيح تقرير الحادث األمني للمنظمة رواية تحريرية كاملة بالواقعة ومختلف التدابري 
التي تم اتخاذها. كام يجب إعداد قالب موحد لجميع تقارير ما بعد الحوادث.

ستكون هناك معلومات يجب أن يتم التعامل معها برسيّة، مثل املعلومات املتصلة بالحالة 
الصحية، والوقائع الخاصة باالعتداء الجنيس، وأسامء الضحايا، إلخ. ويجب إمداد العاملني 

باإلرشادات حول كيفية التعامل مع املعلومات الحساسة أو التي يجب حفظ رسيتها. وتشمل 
اإلرشادات مثالً إرشادات حول من يُسمح لهم باالطالع عىل تقارير الحوادث، ومتى وكيف يجب 

تقييد االطالع عىل التقارير.
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استامرة تقرير الحادث

 نوع الحادث – توضيح نوع الحادث. مثالً: رسقة، رسقة بيت، رسقة مسلحة.

  املوقع – أين وقع الحادث، مع تقديم املواقع بشكل دقيق. 

  التاريخ واليوم والساعة – متى وقع الحادث، مع تحري أكرب قدر ممكن من الدقة. 

 من مسه الحادث – من تأثر بالحادث، مبا يشمل منصبه ونوع برنامجه وجنسيته ونوعه 
االجتامعى، إلخ، لتحسني الفهم عن نقاط الضعف املحّددة املتّصلة بالحادث.

 وصف الحادث – وصف تفصييل عن طبيعة الوقائع، وأثرها عىل املترضرين منها، وتفاصيل 
أية خسائر مادية، إلخ. 

 تحليل الحادث – تقدير مبديئ عّمن قد يكون ارتكب الحادث، وما سبب الحادث، وما إذا 
كانت املنظمة أو املوظف املترضر استهدفوا عمداً، والتداعيات املحتملة عىل مستقبل أمن 

املوظف. 

 القرارات والتدابري التي تم اتخاذها فوراًً – معلومات حول القرارات والتدابري التي تم 
اتخاذها حال وقوع الحادث ومن اتخذها.

 من تم إبالغه – قامئة تفصيلية مبن تم إبالغهم بالحادث، محلياً، كالسلطات املحلية وهيئات 
اإلغاثة األخرى، واملانحني وأطراف أساسية أخرى. 

 التدابري املتخذة األخرى – تفاصيل القرارات والتدابري التي يجب اتخاذها رداً عىل الحادث. 
 تقديم أية توصيات ممكنة حول تحسني أمن العاملني.

معلومات إضافية

Incident Report Template Example

‘Chapter 5: Incident reporting and critical incident management in ODI guide’

‘GPR8 - Operational Security Management in Violent Environments’

‘Guidance Tool F: Good practice in gender-sensitive incident reporting’ in EISF 
briefing paper ‘Gender and Security: Guidelines for Mainstreaming Gender in 
Security Risk Management’

تسجیل الحوادث وتحلیلها
عىل جميع سجاّلت الحوادث األمنية أن تكون مركزيّة وأن يتم تحليلها بشكل دوري. من شأن 
تحليل البيانات أن يوفّر سجال مؤسسيا عن الحادث وعن استجابة املنظّمة بحال نشوء دعوى 
قضائية أو تحقيق خارجي، كام ميّكن تحليل البيانات منظمتك من تطوير فهم أوسع وأشمل 

للمشاكل األمنية التي تؤثر عىل العاملني.

8. رصد 
ث

الحواد

https://gisf.ngo/resource/incident-report-template-example/
https://odihpn.org/resources/operational-security-management-in-violent-environments-revised-edition/
https://odihpn.org/resources/operational-security-management-in-violent-environments-revised-edition/
https://gisf.ngo/resource/gender-and-security/
https://gisf.ngo/resource/gender-and-security/
https://gisf.ngo/resource/gender-and-security/
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ویمكن استخدام التحلیل املنتظم للبيانات يف منظمتك كام یيل:

  توعية العاملني عن األمن وبالتايل تعزيز وتدعيم ثقافة األمن باملنظمة. 

 زيادة فهم املدراء يف اإلدارة العليا ومجلس أمناء املنظمة مبستوى الخطر الذي تتعرض له 
املنظمة، وبالتهديدات األساسية التي تؤثر عىل العاملني، وبالثغرات القامئة يف اإلجراءات والدعم 

والتدريب.

  إتاحة التحليل للتحسني من صناعة القرار من حيث تصميم الربامج وتنفيذها.

 التفاوض مع رشكات التأمني. فرشكات التأمني عادة ما تعتمد عىل »إحصاءات عاملية« يف تحديد 
أسعار بوليصات وخدمات التأمني، لكن إذا أظهرت املخاطر املحددة التي تتعرض لها منظمتك 
والتدابري التي تطبقها إلدارتها، فقد تقنع رشكة التأمني بتقليل مثن الخدمة، أو عىل األقل عدم 

رفع مثن الخدمة.

وتتوفر حالياً عدة برمجيات جاهزة وبرمجيات مفتوحة املصدر ميكن استخدامها يف تسجيل وتحليل 
بيانات الحوادث، وقد أعدت بالفعل منظامت عديدة قواعد بيانات خاصة بها لبالغات الحوادث. 

 لكن بالنسبة لبعض املنظامت غري الحكومية، فهي إما مكلفة أو معقدة للغاية مبا يحول دون 
الحفاظ عليها وإدارتها. لكن قد تكتف منظمتك باستخدام ملفات اإلكسيل Excel إلدخال 

املعلومات األساسية من مختلف تقارير الحوادث.

وننصح بتشاطر املعلومات مع مختلف الهيئات األخرى، كلام أمكن، حتى تستفيد منظمتك من 
 فهم أوسع للسياق. عىل سبيل املثال: االطالع عىل واإلسهام يف مرشوع اإلغاثة يف خطر 
الذي تديره Insecurity Insight وقاعدة بيانات أمان العاملني باإلغاثة التي تديرها 

.Humanitarian Outcomes

معلومات إضافية

‘Applicability of Open Source Systems (Ushahidi) for Security Management, 
Incident and Crisis Mapping: Acción Contra el Hambre (ACF-Spain) Case 
Study’ by Gonzalo de Palacios in the EISF briefing paper ‘Communications 
Technology and Humanitarian Delivery: Challenges and opportunities for 
security risk management’ 

EISF briefing paper ‘Incident Statistics in Aid Worker Safety and Security 
Management’ 

‘Managing security information - Simson software’ by the Centre for Safety 
and Development

Aid in Danger Project by Insecurity Insight

Aid Worker Security Database by Humanitarian Outcomes

Incident Dashboard by INSO
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ميثّل وفاة أو اعتقال أو اختطاف أحد العاملني تحد كبري ألية منظمة. وال يتعني حينها عىل املنظمة 
أن تتعامل مع الحادث وتدير العالقات مع السلطات، وتقدم الدعم لألرسة والزمالء فحسب، إمنا 

عليها أيضا أن تستمر بإدارة أنشطتها والعاملني يف املواقع األخرى.

ويعتمد حّل األزمة وإدارتها بنجاح عىل قدرة منظمتك عىل اتخاذ القرارات املناسبة بشكل عاجل، 
وهو ما يتطلب التأهب وتدفّق املعلومات وتوفّر قنوات واضحة للتواصل يفهمها جميع العاملني.

ال غنى عن التحضري من أجل اإلدارة الناجحة ألي حادث، ال سيام عندما يكون هناك حاجة 
إىل استجابة فّعالة ومنّسقة عىل عدد من املواقع واألطراف الفاعلة. 

إدارة األزمات 9

الحوكمة واملســاءلة السياسة واملبادئ

املوارد الداعمة

رصد اإللتزام والفعالية

إدارة ودعم 
لسفر ا

العمليات 
والربامج

وبناء التوعية 
القدرات

رصد 
الحوادث

األمني  التعاون 
والشبكات

إدارة األزمات
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إعداد هيكل إلدارة األزمة
سيتم التعامل مع أغلب الحوادث األمنية من خالل خطوط اإلدارة االعتيادية ملنظمتك. ولكن قد 

تظهر مواقف استثنائية التي قد تتطلّب تشكيل هيكل خاص للتعامل معها بسبب طبيعة وجسامة 
الحادث أو بسبب تداعياته واسعة النطاق.

جزء أسايس من التخطيط املسبق ملثل هذه األحداث هو انتقاء فريق لتنسيق وإدارة استجابة 
املنظمة لهذه األحداث. يعترب فريق إدارة األزمات عىل مستوى املقر الرئييس أو عىل املستوى 

اإلقليمي من العنارص األساسية لعمليّة التخطيط املسبقة. ولكن هنالك تباين كبري بني املنظامت 
من حيث مسؤوليات وتكوين الفريق، كام هنالك اختالف باملصطلحات التي يتم استخدامها يف هذا 
الصدد. ويف العديد من الحاالت، يتكون الفريق املسؤول من العاملني باإلدارة العليا باملنظمة. لكن 
يجب تحديد األدوار ضمن فريق إدارة األزمة انطالقاً من مستوى الخربة والقدرات واملهارات التي 

يجلبها كل فرد للفريق، وليس فقط منصب الفرد.

من السهل أن يتنحى فريق إدارة األزمة عن إدارة املوقف عندما يبدو له أن الواقعة ليست 
بالخطورة املتوقعة، ولكن يصعب تشكيل فريق إدارة أزمة بعد حدوث أزمة بالفعل.

سوف تحتاج إىل تشكيل فريق إدارة أزمات مع وضع هيكل إداري له يناسب منظمتك. لكن 
املامرسات الفضىل القامئة عىل الخربة تؤكد أنه من األفضل وجود فريق إدارة أزمات صغري عىل 

مستوى املقر الرئييس وفريق إدارة حوادث أقرب إىل موقع األزمة لكن مع الحفاظ عىل السالمة. 
وسلطة صناعة القرار االسرتاتيجي هي املستوى األعىل والخارجي عىل فريق إدارة األزمات. يجب 
التفكري يف ضم أعضاء إىل فريق إدارة األزمات يتولون مسؤولية الرعاية، من تقديم الدعم لألرس 

 والتحدث لإلعالم وتويل أمور الرتتيبات اللوجستية، عىل أن يكونوا ضمن هيكل التعامل مع 
األزمات لكن ليس ضمن فريق إدارة األزمة نفسه. من املامرسات الجيدة، التعرف عىل األفراد 
البدالء الذين ميكنهم تويل دور الشخص الغائب أثناء األزمة يف حال طال أمدها، أو حني يكون 

املوظف املعني مريضاً أو عىل سفر أو يف إجازة طويلة. لكن كمنظمة صغرية فقد تجد هذا صعباً 
ومن ثم سوف تحتاج إىل تحديد فريق مناسب مع مراعاة السعة واملهارات والخربات املتوفرة 

لديك.
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)CMT( فريق إدارة األزمات

فريق صغري مخصص إلدارة جميع جوانب الحادث أو الواقعة ويتحمل مسؤولية التواصل مع 
جميع األطراف الضالعني يف الواقعة.

 يتباين تكوين ومسؤوليات فريق إدارة األزمات بشكل كبري بحسب نوع الحادث/الواقعة، 
وموقعه أو مستوى الدعم املطلوب.

التنسيق واإلدارة العامة لفريق إدارة األزمات وسلطة صناعة القرار 
األساسية بالفريق. منسق األزمات يكون يف العادة مسؤوالً أمام 
املدير التنفيذي الذي يتوىل مسؤولية صناعة القرارات التنفيذية.

منسق األزمات

يقدم املشورة حول سياسات املوارد البرشية وينسق أمور العاملني 
والدعم لألرس والتأمني فيام يتعلق بالتعامل مع األزمة. 

املوارد البرشية

يقدم املشورة حول سياق الدولة وأنشطة الربامج واألطراف ذات 
الصلة داخل البلد وينسق جميع االتصاالت مع الفريق داخل البلد.

والعمليات الربامج 

يقدم املشورة حول األمور اإلعالمية وينسق النشاط اإلعالمي 
وجميع االتصاالت الداخلية. يقدم املشورة حول األمور اإلعالمية 

وينسق النشاط اإلعالمي وجميع االتصاالت الداخلية.

االتصاالت واإلعالم

يدعم فريق إدارة األزمات ويحافظ عىل سجالت املعلومات أثناء 
التعامل مع األزمة. 

إدارة ودعم املعلومات

املهام األساسية لفريق إدارة األزمات

 ميكن لعضو واحد من فريق إدارة األزمات تأدية عدة أدوار. ميكن تحديد مسؤوليات إضافية 
 للدعم حسب طبيعة الواقعة وقدرات املنظمة والعاملني فيها، وقد تشمل هذه املسؤوليات 

 األمن واإلدارة املاليّة والتأمني واملشورة القانونية ووسائل التواصل االجتامعي واالتصاالت 
الداخلية وتقنية املعلومات.

 يكون لفريق إدارة الحوادث مهام داخلية مامثلة لتلك املنصوص عليها يف فريق إدارة األزمات، 
وإن كان يركّز أكرث عىل اإلدارة املحلية للحادث. ال بد من تعريف وإدارة التواصل بشكل جيّد 

وواضح بني فريق إدارة األزمات وفريق إدارة الحوادث حتى يكون التعامل مع أية أزمة ناجحاً. 
بالنسبة للدول التي ال يتواجد فيها عاملني دامئني للمنظمة، والتي حصل فيها حادث، ال بد من 

 إدراج ترتيبات االستجابة املحلية، ضمن خطة إدارة األزمات.

ما هي األزمة؟
النقطة التي تصبح الواقعة عندها حرجة أو تتخذ منحى األزمة، تعتمد بشكل أسايس عىل حدة 

املوقف وقدرات منظمتك ومستوى التأهب يف مرحلة ما قبل التخطيط والخربات يف التعامل مع 
الحوادث والوقائع املختلفة.
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وبالنسبة إىل بعض املنظامت غري الحكومية، قد تعترب الحوادث أو الوقائع األقل حدة خطرة 
وحرجة بسبب اقتصار القدرات والخربات واملوارد التي ميكن للمنظمة االعتامد عليها للتعامل مع 

 املوقف. يف العادة تصبح »أزمة« عندما ال تتمكن هياكل اإلدارة االعتيادية من التعامل مع 
الواقعة، ما يعني البدء يف استجابة عىل مستوى التعامل مع أزمة.

إن أية واقعة أو حادثة أمنية تؤثر عىل العاملني والربامج يجب أن يجري تقديرها رسيعاً عىل 
 مستوى اإلدارة العليا لتحديد أثرها املحتمل وللوقوف عىل مستوى التعامل والدعم املطلوب 

إلدارة املوقف. يجب أن تحّدد العوامل التي تؤدي إىل إطالق آلية إدارة األزمات بوضوح، ومن يف 
املنظمة يتخذ مثل هذه القرارات. من الحوادث الحرجة التي يُرجح أن تؤدي عىل تنشيط فريق 

عمل إدارة األزمات، عىل سبيل املثال ال الحرص: 

  وفاة أو إصابة خطرية ألحد العاملني. 

  وفاة أو إصابة خطرية للغري، نتيجة ألعامل أحد العاملني أو جراء أنشطة املنظمة. 

  تدهور خطري يف الوضع األمني أو تهديد محدد يؤثر عىل أمن العاملني. 

  حادث ذات أثر جامعي )عىل سبيل املثال: كوارث طبيعية، حوادث تفجري أو هجامت إرهابية( 
يؤثر عىل العاملني.

  اعتداءات جسدية أو عنف جنيس ضد أحد العاملني.

  اختطاف أو اعتقال أو احتجاز العاملني. 

  أي واقعة أمنية يرجح أن تؤدي إىل اإلرضار بصورة املنظمة يف اإلعالم.

مبادئ إدارة األزمات

يجب أن ترسي املبادئ األساسية التالية لدى التعامل مع أي حادث خطر ميس العاملني: 

 تقليص أي رضر قد يستجد وضامن أمن وسالمة الضحية والعاملني اآلخرين املترضرين من 
الواقعة. 

 طأمنة األهايل والعاملني اآلخرين إىل أّن املنظمة تتعامل مع املوضوع بشكل مناسب، وتقديم 
الدعم لألقارب املترضرين. 

 تقليص الخسائر أو األرضار الالحقة باملمتلكات أو املوارد ألقىص درجة ممكنة، وتقليص أي 
أثر سلبي يرض بسمعة املنظمة وباستمرارية أنشطة الربامج، طاملا هذا ال يعرض أمن وسالمة 

العاملني للخطر. 

 الحفاظ عىل التواصل الفعال مع جميع األطراف الداخليني والخارجيني لضامن تعاونهم، مع 
مراعاة الحاجة لعدم عالنية االتصاالت يف بعض الحاالت.
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خطط إدارة األزمات
كل واقعة فريدة من نوعها، مام يصّعب التحضري بالكامل لألزمات، لكن هناك آليات أساسية 

وترتيبات أساسية ميكن التخطيط لها مسبقاًً.

ورغم أن خطة إدارة األزمات هي وثيقة عىل مستوى املقر الرئييس للمنظمة تساعد أعضاء 
اإلدارة العليا عىل حشد املوارد وتخصيصها لالستجابة إىل الحوادث الحرجة أو األزمات التي متس 
بالعاملني، فالبد أيضاً من وجود آلية استجابة عىل مستوى الدولة تعتمد عىل فريق محيّل إلدارة 

الحوادث األمنية. إن التعريف الواضح لألدوار واملسؤوليات، وإعداد نقاط العمل األساسية، 
والقوائم املرجعية، واألدوات ذات الصلة كجزء من خطة إدارة األزمة، من شأنه متكني العاملني من 

الرد بشكل أرسع وأكرث فعالية. يجب البدء باالحتفاظ بسجل القرارات واألفعال فور تنشيط آلية 
التعامل مع األزمة.

سوف يكون العاملون عرضة لضغط هائل أثناء التعامل مع األزمة، لذا يجب أن تكون خطط 
إدارة األزمات مبسطة ويسهل استخدامها وتحتوي عىل قوائم مرجعية ملا يجب عمله. 

خطط إدارة األزمات

يجب أن تشمل املكونات األساسية لخطة بسيطة إلدارة األزمات عىل ما ييل:

 املقدمة – توضح ملن تم إعداد الوثيقة، ومن تغطيه الخطة، والتعريفات األساسية 
املستخدمة، ومتى يجب مراجعة الوثيقة، ومن مسؤول عن مراجعتها.

 العوامل املؤدية لبدء إدارة األزمة – تحديد كيف يتم تنشيط آلية إدارة األزمات باملنظمة 
ومتى تنتهي، ومن يصنع هذا القرار وما املعايري املتصلة به.

 اإلدارة وصناعة القرار – تحديد هيكل إدارة الحوادث الحرجة واألطراف املعنية األساسية 
بها، ومبادئ إدارة األزمات باملنظمة، ومعلومات عن كيفية الحفاظ عىل رسية املعلومات عند 

االقتضاء. يجب إعداد خريطة flow chart توضح آليات االتصال وعملية صناعة القرار.

 األدوار واملسؤوليات – تحديد األدوار واملسؤوليات املحددة الخاصة مبختلف املهام ضمن 
هيكل إدارة األزمات، مبا يشمل فريق إدارة األزمات وفريق إدارة الحوادث والعاملني الداعمني. 

يجب أن تحدد املواصفات مسؤوليات كل دور قبل وأثناء وبعد األزمة.

 بروتوكوالت الحوادث – اإلجراءات واإلرشادات حول الترصفات الفورية املمكنة، وما يتعلق 
بإدارة األطراف يف الحادث، واحتياجات الدعم بعد الحادث املتصلة بسيناريوهات حوادث 

معينة، عىل سبيل املثال: الطوارئ الطبية، أو العنف الجنيس، أو الكوارث الطبيعية، أو اإلجالءات 
األمنية، أو االختطاف، أو وفاة العاملني.

 املوارد واألدوات – تشمل قوائم مرجعية، وقوالب استامرات، وأدوات دعم لرد املنظمة، مبا 
 يشمل قوالب استامرات تسجيل وتوثيق االتصاالت والقرارات وقوائم اتصاالت أساسية، إلخ.
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مقدمو املساعدة والدعم
ميكن ملقدمي الدعم واملساعدة املتخصصني الخارجيني أن يلعبوا دوراً مهامً يف دعم منظمتك أثناء 

األزمة، عن طريق ضامن توفّر املعرفة واملشورة املتخّصصة التي تحتاج إليها منظمتك. قد توفّر 
بعض الحكومات دعم متخّصص يف بعض الحاالت ولكّن ذلك يعتمد عىل جنسيّة األفراد املشاركني.

ميكن للمنظاّمت الكبرية أيضا، والتي لديها فرق أمنية وقدرات أمنية كبرية، أن تستفيد من مقّدمي 
الدعم الخارجي أثناء األزمات. وبالنسبة للمنظامت األصغر حجام التي قد تفتقر إىل الخربات يف 
التعامل مع هذه األنواع من الحوادث، أو قد تفتقر إىل القدرة لتغطية بعض أدوار فريق إدارة 

األزمات، فإن إتاحة املساعدة الخارجية قبل وقوع الحادث قد يكون عامل حاسم يف تحسني قدرة 
استجابة املنظمة لألزمات.

وميكن للمنظامت أن تحصل عىل مساعدة طوارئ وإدارة أزمات شاملة من مقدمي خدمات 
واستشاريني عن طريق التأمني أو عرب التواصل مع رشكات وأفراد يتولون هذه األدوار مبارشة. من 

املهم الحرص عىل أن يكون الخرباء الذين يتم االستعانة بخدماتهم مناسبون للمنظمة ولديهم 
املستوى املطلوب من املعرفة. هناك مجموعة عريضة من الخدمات املتوفرة، وتشمل املساعدة 
الطبية والدعم يف اإلجراء الطبي، وإجالء العاملني بسبب كارثة طبيعية أو تدهور الوضع األمني، 
وتوفّر استشاريني لالستجابة لحاالت الخطف، وتوفّر الدعم والتدريب عىل إدارة األزمات. ولدى 

التفكري يف أي دعم إضايف، يجب أن تتحرى الوضوح يف أنواع الدعم املنشودة واملتوفرة عن طريق 
التأمني وأي رشكات مسؤولة تقدم خدمات مامثلة.

وال ميكن ملنظمتك انتداب إدارة الحوادث الحرجة إىل مقدمي املساعدات الخارجية أو إىل أطراف 
 أخرى، كام ال ميكن تحميل هذه األطراف مسؤولية صنع القرار مبا يتعلّق بإدارة الحوادث 

واألزمات. عىل منظمتك التعامل مع املوقف بفعاليّة ونشاط للحرص عىل أن تكون جميع الردود 
والترصفات مناسبة. وعىل آليات الدعم الخارجي أن تكّمل استجابة منظمتك للحوادث الحرجة، ال 

أن تحل محلّها.

قد تسعى بعض الدول إلجالء مواطنيها بحال وقوع حادث أمني )مثال: وقوع انقالب(، لكن 
يعتمد هذا عىل الدولة املضيفة ودولة املواطنة، وال يجب أن نفرتض أن أمرا ما سيحدث.

كام ال تضمن األمم املتحدة إجالء العاملني باإلغاثة الذين ليسوا عاملني يف األمم املتحدة. 
حتى إذا نفذت عملية إجالء، فمن املرجح أن تفرض رسوماً عىل خدماتها هذه، وأن تغطي 

الرسوم التكلفة بشكل كامل.
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معلومات إضافية

Crisis Management Plan Example 

EISF guide ‘Managing the Message: Communication and Media 
Management in a Security Crisis’

EISF guide ‘Family First: Liaison and support during a crisis’

EISF briefing paper ‘Crisis Management of Critical Incidents’

EISF briefing paper ‘Engaging Private Security Providers: A Guideline for Non- 
Governmental Organisations’
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https://gisf.ngo/resource/crisis-management-plan-example/
https://gisf.ngo/resource/managing-the-message/
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https://gisf.ngo/resource/family-first/
https://gisf.ngo/resource/crisis-management-of-critical-incidents/
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مع تنامي االهتامم بأمن العاملني، تزيد املنظامت غري الحكومية من تركيزها عىل التعاون األمني 
ومشاركة املعلومات مع املنظامت األخرى. ميكن أن تحّسن القدرة عىل الوصول إىل املعلومات 

 والتحليالت واملشورة املوثوقة من الوعي العام بالوضع القائم، وأن تدعم صناعة القرار وتحّسن 
من صوابه، مام يعّزز يف نهاية املطاف النهج األمني للمنظامت، كبرية كانت أو صغرية. ولكن 

التعاون األمني يتطلب الكثري من الوقت والجهد من العاملني حتى يصبح فعاالً. ويف نهاية املطاف، 
تعتمد جودة آليات التعاون عىل مشاركة املنظامت املعنية بجهود التعاون.

يحّسن تشاطر املعلومات األمنية والتعاون الفّعال مع منظامت أخرى من أمن الجميع.

شبكات األمن بني املنظامت
خالل السنوات األخرية شّكلت املنظامت غري الحكومية عدداً من شبكات ومنصات التعاون بني 

املنظامت، عىل مستوى الدول وعىل املستوى اإلقليمي وعىل مستوى املقار الرئيسية. أعامل التعاون 
هذه تيرّس تبادل املعلومات األمنية وتقوم بالتوعية من خالل التدريبات األمنية وورش العمل ذات 

الصلة، كام تعّزز هذه الشبكات من املامرسات الجيدة. هنالك جملة عريضة من اآلليات القامئة، 

التعاون األمني والشبكات األمنية 10
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تتحىل هذه اآلليات مبستويات متباينة من الرسميّات. منها: اللقاءات غري الرسمية بني عدد قليل 
من املنظامت ملناقشة التحديات األمنية، وتخصيص مسؤولني عن األمن يقدمون املعلومات والدعم 

ملجموعة من املنظامت غري الحكومية يف سياق بعينه، وشبكات عضويّة عىل مستوى املقرات 
 EISF الرئيسية للمنظامت، حيث يتواجد يف الشبكة ممثلني عن مختلف املنظامت )مثل شبكة

وشبكة InterAction(. قد تشمل مجموعة الخدمات التي تقدمها مثل هذه املبادرات عىل مستوى 
الدولة ما ييل:

  عقد اللقاءات/اإلحاطات األمنية.

  إصدار تنبيهات أمنية أو تحذيرات بتهديدات وبيانات إفادة. 

  تقديم تقارير أمنية منتظمة.

  تحضري تقارير تحليلية حول منحى الحوادث املحتملة أو تحديات أمنية معينة. 

  التواصل مع UNDSS والفاعلني األمنيني اآلخرين )قوات األمن الوطنية مبا يشمل الرشطة 
والجيش، قوات عسكرية دولية، إلخ(.

  تيسري الوصول إىل التدريب األمني وورش العمل ذات الصلة. 

  تقديم املساعدة والدعم أثناء املواقف والحوادث الحرجة.

 تحتوي الخدمات عىل مستوى املقرات الرئيسية أو املستوى اإلقليمي عادة عىل ما ييل: 

  عقد اللقاءات ملناقشة القضايا املتصلة باألمن.

  تيسري تشاطر املعلومات حول املامرسات الجيدة إلدارة املخاطر األمنية. 

  دعم املنظامت يف إعداد االسرتاتيجيات والسياسات املناسبة التي تخص إدارة املخاطر األمنية. 

  التواصل مع الفاعلني األمنيني مثل األمم املتحدة عىل مستوى املقرات الرئيسية وعىل املستوى 
االسرتاتيجي.

  الحشد من أجل الرتكيز بشكل أكرب عىل تحسني أمن العاملني باإلغاثة يف إطار قطاع املنظامت 
اإلنسانية.

)EISF( املنتدى األمني األورويب بني الوكاالت

 هو منتدى للمنظامت األوروبية غري الحكومية التي تقوم بأعامل اإلغاثة اإلنسانية عىل املستوى 
الدويل. املنتدى EISF ملتزم بتحسني أمن وسالمة العمليات والعاملني، وكذلك تعزيز إدارة 
املخاطر األمنية يف املنظامت اإلنسانية من أجل تحقيق قدر أكرب من الوصول إىل، والتأثري 

اإليجايب عىل، السكان املتأثرين باألزمات.

 تعمل سكرتارية EISF بالتعاون مع األعضاء إلعداد أبحاث مفيدة وتحضري لقاءات نصف 
 سنوية وورش عمل منتظمة، وتيسري تشاطر املعلومات بني األعضاء ومنظامت املجتمع املدين 

www.eisf.eu األخرى. قم بزيارة موقع

ومن شأن توفر املعلومات األمنية املوثوقة يف الوقت املناسب، مع املشورة والدعم التي توفرها 
هذه اآلليات، أن يسهم كثرياً يف تحسني أمن العاملني يف منظمتك. لكن مبا أن املعلومات واملشورة التي 

تتيحها آليات التنسيق هذه هي معلومات عامة تخص السياق وليست مرتبطة تحديداً مبوقف 
منظمتك وسياقها، فمن الرضروي أن تقوم بتقدير مدى صلة هذه املشورة واملعلومات مبنظمتك، 

ي 
10. التعاون األمن

ت األمنية
شبكا

وال

https://www.eisf.eu/
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نظراً لسياقها وطبيعتها الخاصة ونظراً لقدراتها.

يجب أن يتم تشجيع الزمالء املكلفني مبسؤوليات أمنية عىل مستوى الدولة واملستوى اإلقليمي 
ومستوى املقر الرئييس عىل بناء عالقات مع مختلف شبكات األمن القامئة بني املنظامت وعىل 

تطوير هذه العالقات.

»حتى إذا قررت منظمة عدم املشاركة يف آلية تنسيق أمني رسمية، فعليها مشاركة املعلومات 
ومناقشة القضايا األمنية ميدانياً. نحن كمنظامت غري حكومية ال نعمل يف عزلة عن بعضنا البعض، 

وأمان العاملني يعتمد بشكل كبري عىل املعلومات والدعم الذي نتلقاه من بعضنا البعض 
 كمنظامت«.

منسق أمني مبنظمة غري حكومية

هناك عدة مبادرات عىل املستوى العاملي تهدف إىل تعزيز التعاون األمني بني املنظامت، مبا يشمل 
إطار »معا إلنقاذ األرواح )SLT(« الهادف إىل تحسني التعاون األمني بني األمم املتحدة واملنظامت 

غري الحكومية عىل املستوى امليداين.

SLT »إطار عمل »معا إلنقاذ األرواح

إطار عمل »معا إلنقاذ األرواح« هو سلسلة من التوصيات الرامية إىل تحسني التعاون األمني بني 
نظام إدارة األمن باألمم املتحدة، واملنظامت غري الحكومية الدولية، واملنظامت الدولية، ويشمل: 

 إعداد ترتيبات ومنتديات للتنسيق األمني. 

  تشاطر املعلومات األمنية ذات الصلة. 

 التعاون يف مجال التدريب األمني.

  التنسيق يف الرتتيبات العملياتية واللوجستية كلام أمكن. 

  التعرف عىل املوارد املطلوبة لتحسني التنسيق األمني بني األمم املتحدة واملنظامت غري 
الحكومية الدولية واملنظامت الدولية واملطالبة بالتمويل.

  التشاور حول القواعد املشرتكة األساسية للعمل اإلنساين.

معلومات إضافية

‘Saving Lives Together - A Framework for Improving Security Arrangements 
Among IGOs, NGOs and UN in the Field’ by IASC 

‘Guidelines for the Implementation of the “Saving Lives Together” Framework’ 
by Saving Lives Together 

European Interagency Security Forum (EISF) 

Strategic Security Coordination Mechanisms (EISF theme web page)

The International Safety Organisation (INSO)

International NGO Safety and Security Association (INSSA)
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https://gisf.ngo/resource/saving-lives-together-implementation-guidelines/
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http://www.gisf.ngo
https://gisf.ngo/topics/coordination-for-hsrm/
https://www.ngosafety.org/
https://inssa.org/
https://www.interaction.org/
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تواجه أي مبادرة لتحسني األمن يف منظمتك خطر فقدان الدعم والزخم بعد إطالقها. البد من 
 مراجعة نهج منظمتك إلدارة املخاطر األمنية بشكل مستمر وتحسينه باعتبار أن املخاطر التي 

تهدد العاملون يف منظمتك تتغري باستمرار.

البد من أن تواكب إدارة املخاطر األمنية التغيريات سواء يف البيئة الخارجية أو داخل املنظمة. 
عىل املنظامت غري الحكومية أن ترصد وتراجع بانتظام إطار عمل إدارة املخاطر األمنية مبا 

يضمن استمراره يف تأدية غايته.

 وعىل منظمتك أن ترصد االلتزام وأن تجري مراجعات أمنية دورية وعمليات مراجعة وجرد 
 دورية إلدارة املخاطر األمنية، من أجل الوقوف عىل ما إذا كانت السياسات والتدابري القامئة 
 ال تزال فعالة وُمتبعة من حيث املامرسة، وللتأكد من إدارة املخاطر األمنية بالشكل املناسب 

يف املنظمة، مامّ يحّسن من القدرة عىل الوصول ومن إمكانيّة تنفيذ الربامج.

رصد االلتزام والفعالية 11
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رصد االلتزام
إذا ما الذي ترصده؟ باألساس، عليك التحقق مام إذا كان العاملون ملتزمون بالسياسات والتدابري 

األمنية، وما إذا كانت هذه السياسات والتدابري فعالة بالقدر املتوقع. أعامل الرصد الروتيني، سواء 
رصد االلتزام أو أعداد الحوادث الواقعة، يساعد يف الحرص عىل إدارة فّعالة للمخاطر مبوجب إطار 

عمل املنظمة األمني والسياسات والتدابري األمنية. يساعد هذا يف تقدير فعاليّة نهجك الخاص 
باألمن من حيث، عىل سبيل املثال ال الحرص، قدرة الوصول واألثر واملزايا والتكاليف. هناك سبل 

متعددة لرصد االلتزام ومنها:

 قامئة التدقيق باالمتثال – هي قامئة مرجعية تساعد املدراء وممثيل الدول يف تقدير درجة 
االلتزام بالسياسات األمنية القامئة واملتطلبات الدنيا. يف حني أّن قامئة التدقيق باالمتثال ال ميكن 
أن تكون بديل تام لعمليّة املراجعة الشاملة، ميكنها املساهمة يف رصد إطار عمل إدارة املخاطر 

األمنية لتحديد اإلنجازات واملعوقات القامئة.

  انظر اىل »أداة رقم 3 - قامئة مراجعة املستندات« يف دليل EISF »تدقيقات األمان«

 مؤرشات األداء األساسية )KPIs( – ميكن ملؤرشات األداء األساسية أن تساعد يف الرصد بحال 
تطبيق عنارص مختلفة من إطار عمل إدارة املخاطر األمنية ونجاح العنارص يف تقليص املخاطر 

التي تهدد العاملني. من األمثلة عىل مؤرشات األداء األساسية الالزمة للرصد: خطط األمن 
املحدثة )% إنجازها(؛ حصول العاملني املسافرين إىل مناطق بها نسبة خطر عالية عىل 

اإلحاطات األمنية )% إنجازها(؛ حصول العاملني عىل التدريب )إجاميل عدد املتدربني(؛ اإلبالغ 
بالحوادث )إجاميل عدد البالغات(.

   للمزيد من األمثلة عىل املؤرشات راجع »أداة رقم 6 - منوذج ورقة عمل تدقيق الرسائل 
النصية« يف دليل EISF »تدقيقات األمان« 

 تحليل الحوادث – من شأن تعّقب ومراجعة الحوادث التي تؤثّر عىل العاملني أن تحّسن 
 من قدرة املنظمة عىل تقييم وتقدير إجاميل معدل عرضتها للخطر. فهم أنواع الحوادث 

 التي تهدد العاملني ومدى تكررها وملاذا تحدث يساعد يف تحديد املشاكل املحتملة يف 
االمتثال والثغرات القامئة يف اإلجراءات وأعامل الدعم والتدريب. 

 راجع القسم 8: رصد الحوادث

إذا كانت مستويات االلتزام متدنية، فقد تحتاج لتحري قدر أكرب من الحزم مع املخالفني لإلجراءات 
األمنية. قد يشري معّدل منخفض من االلتزام إىل أّن العاملني قد وجدوا صعوبة أو استحالة يف تطبيق 

بعض عنارص إدارة املخاطر األمنية والتدابري ذات الصلة. إذا، يجب مراجعة هذه الوثائق وتعديلها، 
كجزء من عملية التحسني املستمر إلطار عمل إدارة املخاطر األمنية الخاص مبنظمتك.

مراجعات واستعراضات األداء األمني
 بينام يتطلب رصد االلتزام فحوصات روتينية، فسوف تحتاج إىل القيام بعمليات تدقيق أو 

مراجعة أمنية أكرث تفصيال يف مرحلة ما، أو أن تعيد النظر يف بعض النقاط. إن مراجعة إدارة 
املخاطر األمنية هي عملية مراجعة داخلية أو خارجية إلطار عمل إدارة املخاطر األمنية الخاص 
باملنظمة وتنفيذه من حيث املامرسة، وهي عملية تقّدر ما إذا كانت املنظمة ملبية ملسؤوليات 

واجب العناية بالعاملني أم ال.
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هناك نوعان من املراجعات إلدارة املخاطر األمنية: 

 مراجعات تستهدف املنظامت وتستعرض ترتيبات إدارة املخاطر األمنية يف شتى أرجاء 
ومواقع املنظمة. 

 مراجعات قامئة عىل الدولة أو املوقع وتشمل استعراض نهج إدارة املخاطر األمنية ونظمها يف 
دولة أو منطقة بعينها، وعادة ما يكون هذا رداً عىل تزايد انعدام األمان أو جراء تغريات يف بيئة 

العمل. يجب تنفيذ هذه املراجعات بشكل يتناسق مع سياسات املنظمة وليس مبعزل عنها.

يجب أن تهدف املراجعة أو التدقيق إىل فحص مدى فعاليّة نهج منظمتك يف إدارة املخاطر األمنية 
عىل تحقيق أهداف الربامج، وأن تهدف إىل تحسني األمن والسالمة لجميع العاملني. احرص عىل 

مشاركة رشيحة واسعة من العاملني يف عملية املراجعة أو التدقيق )ال سيام »أصحاب الخطر«، أي 
من يتحملون مسؤولية صناعة قرار إدارة املخاطر األمنية ويحاسبون عىل هذه املسؤولية(، الهدف 

من هذه الخطوة ليس فقط تقييم درجة وعي العاملني وفهمهم للنظم املتبعة، إمنا أيضا لتمكينهم 
من تسليط الضوء عىل املخاطر والتحديات األمنية التي يواجهونها أثناء عملهم.

وللحصول عىل آراء غري منحازة، ومقارنة أداء منظمتك بأداء املنظامت األخرى، أو بسبب اقتصار 
 قدرات منظمتك، قد يكون مفيداً االستعانة باستشاري خارجي لتنفيذ عملية املراجعة أو 

 االستعراض لألمن. إن إجراء إستعراض خارجي مكلف جدا ومن الرضوري تحصيل أكرب فائدة 
ممكنة من هذه العملية.

ومن البدائل لالستعانة باستشاري هي أن تقوم مبراجعة إطار منظمة أخرى إلدارة املخاطر األمنية، 
وأن تقوم املنظمة األخرى بالدور ذاته، يف عملية مراجعة أقران.

تأكد من تعريف املشاركني عىل النتائج والتوصيات، وأن يتعرف عليها عموم العاملني أيضاً. 
فمشاركة هذه النتائج مع العاملني ال يدعم الشفافية فحسب، إمنا يساعد أيضاً عىل التوعية بأهمية 

إدارة املخاطر األمنية يف املنظمة.

لقد قامت عدة منظامت باستخدام مجموعة األدوات اإلرشادية بنجاح، تحت عنوان »املراجعات 
األمنية« الصادرة عن EISF، ومتت باالستعانة بها مراجعات داخلية وخارجية، وقد تقدم لك مرجعاً 

مفيداً يساعد يف التعرف عىل النقاط التي ميكن استهدافها باملراجعة.

11. رصد االلتزام 
والفعالية
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معلومات إضافية

EISF guide ‘Security Audits’

املراجعات األمنية الخارجية

تتطلب عملية املراجعة الخارجية الناجحة أن يتعاون االستشاري واملوكّل معاً وأن تكون 
 التوقعات واملسؤوليات واضحة للطرفني منذ البداية. عند تكليف الغري بعملية استعراض 

أمنية خارجية، عليك تحري اآليت:

  تأكد من وجود رضورة حقيقية إىل الدعم الخارجي أو إىل وجهة نظر مستقلة. 

  قم بصياغة مواصفات ورشوط واضحة ودقيقة لعقد االستعراض الخارجي. كن واضحا فيام 
يخص مجال االستعراض ونتائجه املطلوبة واملواعيد النهائية للتسليامت.

  كن واقعياً يف التوقيت وعدد أيام العمل وامليزانية املرصودة. 

  تعرف عىل االستشاريني املناسبني عرب عملية اختيار مناسبة لنطاق ودرجة اتساع االستعراض. 

  كن جاهزاً ملناقشة أولوياتك ومتطلباتك مع االستشاري. واحرص عىل أن تكون جميع 
االتفاقات أو التعديالت الخاصة مبواصفات العمل مكتوبة.

  حدد منسق واحد داخل املنظمة للتواصل مع االستشاري، الذي يتوىل إبالغه بالتقدم املحرز 
ويقدم إليه تحديثات حول ما أنجزه وما يتبقى. 

  قم بتزويد اإلستشاري بإمكانية الوصول ملختلف املعلومات. من الوثائق األساسية التي 
يحتاجها االستشاري هي سياسات األمن القامئة وإرشادات إدارة املخاطر األمنية وإجراءات 

السفر وخطط األمن يف البلد ووثائق إدارة األزمات واملعلومات حول الحوادث السابقة.

  تأكد من حصول الزمالء عىل الوقت واملواد الكافية لدعم املراجعة. قرر من سريتب 
املقابالت مع األطراف املختلفة وأرسل رسائل بريد إلكرتوين للعاملني لطلب تواجدهم 

ودعمهم لعملية املراجعة.

  قد بإدارة توقعات الزمالء حول املراجعة، وعمم اتفاق االستشاري ورشوطه ومواصفاته 
وقم بإعداد آلية عمليّة ألخذ آراء العاملني ودمجها بنتائج وتوصيات تقرير املراجعة. 

 قدم آراء العاملني لالستشاري رداً عىل تقريره وتوصياته، مع التوقعات العامة املنتظرة 
 من عمل االستشاري الخاص باالستعراض.
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حتى تدعم وتعزز إدارة املخاطر األمنية مبنظمتك، يجب أن يطّلع جميع املدراء والعاملني عىل 
 اإلرشادات األمنية واألدوات واالستامرات األمنية ذات الصلة. ومن املكونات األساسية لتطوير 

إطار إدارة املخاطر األمنية باملنظمة هو إعداد مكتبة تحتوي عىل موارد أمنية مفيدة وأن تقوم 
بتسهيل الوصول إليها. يجب االستفادة من املوارد املوجودة الخاصة باإلرشادات األمنية لألفراد 

وإدارة األمن والسالمة باملنظامت غري الحكومية، بداًل من إعادة إنتاجها من جديد.

مواقع إلكرتونية مفيدة

www.eisf.eu

www.eisf.eu/themes

www.eisf.eu/training-and-events/

 www.eisf.eu/theme/other-coordination-mechanisms/

www.ngosafety.org

املوارد الداعمة 12

الحوكمة واملســاءلة السياسة واملبادئ

املوارد الداعمة

رصد اإللتزام والفعالية

إدارة ودعم 
لسفر ا

العمليات 
والربامج

وبناء التوعية 
القدرات

رصد 
الحوادث

األمني  التعاون 
والشبكات

إدارة األزمات

12. املوارد 
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http://www.gisf.ngo
https://gisf.ngo/topics/
https://gisf.ngo/topics/
https://gisf.ngo/events/
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https://gisf.ngo/topics/coordination-for-hsrm/
https://www.ngosafety.org/


69 إدارة املخاطر األمنية: دليل أسايس للمنظامت غري الحكومية األصغر حجامً

 www.ngosafety.org/keydata-dashboard

http://ingossa.org/

www.interaction.org

www.insecurityinsight.org/aidindanger

https://aidworkersecurity.org/incidents

www.disasterready.org/

 https://kayaconnect.org

https://ifrcstaysafe.org/

إرشادات السالمة الشخصية

 The IFRC Online Guide to a Safer Mission

 Safety First: A Safety and Security Handbook for Aid Workers 
by Shaun Bickley, Save the Children (2014)

 Staying Alive: Safety and Security Guidelines for Humanitarian Volunteers in
Conflict Areas by David Lloyd Roberts, ICRC (2005)

Safety Guide for Journalists by Reporters Without Borders and UNESCO (2015)

توجيهات إدارة املخاطر األمنية

Security to go: a risk management toolkit for humanitarian aid agencies,  
2nd edition by James Davis et al, EISF (2017)

GPR8 – Operational Security Management in Violent Environments, Revised 
Edition by Koenraad van Brabant, Overseas Development Institute (ODI) (2010)

ISO 31000:2009: Risk Management – Principles and guidelines  
by International Organization for Standardization (ISO) (2009)

Security Audits by Christopher Finucane, EISF (2013)

Mainstreaming the Organisational Management of Safety and Security (HPG 
Report 9) by Koenraad van Brabant, Overseas Development Institute (ODI) (2001)
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https://gisf.ngo/resource/security-to-go/
https://gisf.ngo/resource/security-to-go/
https://odihpn.org/resources/operational-security-management-in-violent-environments-revised-edition/
https://odihpn.org/resources/operational-security-management-in-violent-environments-revised-edition/
https://www.iso.org/standard/43170.html
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أمثلة عىل وثائق

 Example Job Description: Logistics and Security Officer 
 متوفر عىل:

https://www.eisf.eu/library/job-description-example-logistics-and-security-
  officer/

 Example Job Description: Field Security Coordinator 
 متوفر عىل:

https://www.eisf.eu/library/job-description-example-field-security-coordinator/

  Example Job Description: Deputy Director of Global Security 
 متوفر عىل:

https://www.eisf.eu/library/job-description-example-deputy-director-global-
 security/

  Example Job Description: Director of Staff Safety and Security 
 متوفر عىل:

https://www.eisf.eu/library/job-description-example-director-of-staff-safety-
 and-security/

  Organisational Security Policy Framework Example 
 متوفر عىل:

https://www.eisf.eu/library/organisational-security-policy-framework-
 example/

  Open NGO Security Policy. Centre for Safety and Development 
 متوفر عىل:

https://www.eisf.eu/library/open-ngo-security-policy/

  Security Assessment Tool. ACT Alliance 
 متوفر عىل:

 https://www.eisf.eu/library/security-assessment-tool/

  Security Plan Example. InterAction 
 متوفر عىل:

 https://www.eisf.eu/library/security-plan-example/

  Travel Risk Assessment Form Example 
 متوفر عىل:

www.eisf.eu/library/travel-risk-assessment-form-example

  Incident Report Template Example 
 متوفر عىل:

 https://www.eisf.eu/library/incident-report-template-example/

  Crisis Management Plan Example 
 متوفر عىل:

 https://www.eisf.eu/library/crisis-management-plan-example/
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القبول: بناء بيئة عمل آمنة عن طريق الحصول عىل املوافقة والقبول والتعاون من األفراد 
واملجتمعات والسلطات املحلية.

الردع: تقليص الخطر عن طريق احتواء التهديد بتهديد مناوئ ومضاد )عىل سبيل املثال: الحامية 
املسلحة، النفوذ الدبلومايس/السيايس، التجميد املؤقت لألعامل(.

األزمة: هي حدث يؤدي إىل اضطراب كبري يف العمليات االعتيادية، وقد تسبب أو يرجح أن 
تتسبب يف قدر كبري من التوتر، وله تبعات كبرية عىل األفراد والعاملني واملنظامت، ويتطلب تدابري 

استثنائية السرتداد النظام والحالة الطبيعية، ما يعني الحاجة إىل تدابري فورية من القيادة العليا.

فريق إدارة األزمات: هو فريق يتوىل إدارة األزمات )أي الحوادث الحرجة( عىل مستوى 
املقر الرئييس أو املستوى اإلقليمي.

حادث حرج: حادث أو سلسلة حوادث يهدد بقدر كبري سالمة العاملني أو قد يؤدي إىل الوفاة 
أو إصابة مهددة للحياة أو املرض، ما قد يؤدي إىل تفعيل إدارة األزمات. والحادث الحرج قد يكون 

أيضاً واقعة لها تداعيات جسيمة عىل الربامج أو موارد املنظمة أو سمعتها.

واجب العناية: هو التزام قانوين وأخالقي عىل املنظمة باتخاذ كافة التدابري املمكنة واملعقولة 
لتقليص خطر الرضر الالحق بالعاملني فيها، أو من يؤدون أعامالً لصالحها.

الحامية: تقليص عرضة املنظمة للخطر يف مواجهة تهديد محتمل، عىل سبيل املثال عن طريق 
بناء أسوار أو استخدام حراس.

الخطر: كيفية تأثري تهديد ما عىل منظمة أو العاملني فيها أو عىل مواردها أو سمعتها أو 
برامجها، بالنظر إىل وجود نقاط ضعف معينة.

تقدير الخطر: عملية تحّدد املنظمة من خاللها مختلف التهديدات األمنية وتهديدات السالمة 
التي قد تؤثر عىل العاملني واملوارد والربامج، وتحلل املخاطر بحسب احتاملية وقوعها وأثرها 

لتحديد مستوى الخطر.

السلوك إزاء الخطر: نهج املنظمة يف تقدير مستوى الخطر ثم العمل عىل تاليف الخطر أو 
االبتعاد عنه أو إبعاد املنظمة عنه.

إدارة املخاطر: األنشطة املنسقة التي توجه وتدير دفة املنظمة فيام يخص املخاطر.

السالمة: غياب الخطر أو الرضر الناتج عن أفعال أو أحداث أو مخاطر عارضة.

مرسد املصطلحات

رسد 
م

ت
حا

طل
ص

امل



إدارة املخاطر األمنية: دليل أسايس للمنظامت غري الحكومية األصغر حجام72ً

األمن: غياب الخطر أو الرضر الناتج عن أعامل عنف متعمدة أو اعتداء أو أعامل إجرامية ضد 
موظفني باملنظمة أو ضد مواردها أو ممتلكاتها.

املراجعة األمنية: عملية مراجعة بناء عىل األدلة، داخلية أو خارجية، إلطار عمل إدارة 
املخاطر األمنية الخاص باملنظمة وآللية تنفيذه، وتقّدر العملية فعالية اإلطار املذكور يف إدارة 
املخاطر األمنية من حيث تحقيقه ألهداف املنظمة ذات الصلة، وما إذا كانت املنظمة تلبي 

مسؤوليات واجب العناية تجاه العاملني املرتتبة عليها.

الثقافة األمنية: »الثقافة« يف املنظمة قد تُعرف ببساطة عىل أنها »كيفية القيام باألمور هنا«. 
فكل منظمة لها ثقافة تجاه األمن والسالمة واملخاطر بشكل عام.

حادث أمني: أي موقف أو واقعة سببت أو قد تسبب رضراً بالعاملني أو األشخاص املرتبطني 
باملنظمة أو بالغري، أو قد تؤدي إىل اضطراب كبري يف الربامج واألنشطة، أو رضر كبري أو خسارة كبرية 

يف ممتلكات املنظمة أو سمعتها.

الخطة األمنية: وثائق أساسية عىل مستوى البلد تحدد إطار تدابري وإجراءات األمن والسالمة 
السارية، واملسؤوليات واملوارد املطلوبة لتنفيذها.

السياسة األمنية: وثيقة دوليّة للمنظمة تحتوي عىل بيان واضح بنهج املنظمة إزاء مخاطر 
األمن والسالمة، واملبادئ األساسية التي ينهض عليها هذا النهج، وأدوار ومسؤوليات جميع العاملني 

فيام يخص إدارة هذه املخاطر.

إطار عمل إدارة املخاطر األمنية: مجموعة من السياسات والربوتوكوالت والخطط 
واآلليات واملسؤوليات الداعمة لتقليص املخاطر األمنية التي تهدد العاملني.

االسرتاتيجية األمنية: نهج املنظمة الكيل تجاه إدارة املخاطر األمنية؛ فعىل سبيل املثال، 
توجد اسرتاتيجية القبول واسرتاتيجية الحامية واسرتاتيجية الردع.

التهديد: أي شكل من أشكال التحدي لسالمة أو أمن املنظمة أو العاملني فيها أو مواردها أو 
سمعتها أو برامجها، يف سياق تعمل فيه املنظمة.

العرضة للخطر: احتامليّة تعرّض املنظمة لتهديد ما، وهي تتباين من حالة ألخرى بحسب 
طبيعة املنظمة وكيفية أداء العمل فيها والربامج التي تديرها، وسامت العاملني وقدرات إدارة 

املخاطر.
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الحوكمة واملساءلة   
  تحديد هيكل اإلدارة املناسب للمخاطر األمنية لصالح املنظمة للتمكن من تلبية األهداف وضامن وجود فهم واضح لألدوار واملسؤوليات.

  تحديد منسق أمني لدعم إعداد وتنفيذ إطار عمل إدارة املخاطر األمنية.

  تشكيل مجموعة/لجنة أمنية عابرة لإلدارات لإلرشاف عىل إعداد وتنفيذ إطار عمل إدارة املخاطر األمنية.

  ضامن أن تحدد جميع أوصاف/مواصفات الوظائف املختلفة ذات الصلة األدوار الخاصة بإدارة املخاطر األمنية واملسؤوليات املتصلة 
بها، فيام يخص مختلف املناصب أو األنشطة التي سيضطلع بها املوظف.

السياسات واملبادئ   
 إعداد سياسة أمنية تعكس مبادئ ونهج املنظمة فيام يخص األمن.

  ضامن أن تحدد السياسة بوضوح سلوك املنظمة إزاء الخطر وهيكل إدارة املخاطر األمنية واملسؤوليات األمنية املرتتبة عىل العاملني 
املختلفني وعىل من يتحملون أدوار امنية محددة.

  التعرف عىل املتطلبات الدنيا العملية واملناسبة لألمن، التي يجب توفرها يف كل موقع أو نشاط، عىل صلة بنظام تصنيف املخاطر بالدولة.

العمليات والربامج   
  إعداد عملية تقدير أمني بسيطة تتعرف عىل املخاطر األساسية يف دولة بعينها أو موقع بعينه وتحدد تدابري اإلدارة الالزمة إلدارة هذه 

املخاطر.

  ضامن إمتام تقديرات املخاطر األمنية من قبل جميع برامج الدولة بشكل منتظم، وأن يتم توثيقها. 

  ضامن أن الخطط األمنية املحددة للتدابري واإلجراءات األمنية املطبقة إلدارة املخاطر التي جرى التعرف عليها سارية يف كافة املواقع 
التي تتواجد بها املنظمة بشكل كبري أو تتعامل معها بشكل منتظم.

  تقدير قدرات األمن والدعم األمني املتوفرة للعاملني من مختلف الجهات الرشيكة أو املنظامت املضيفة. وضامن أن تكون أي اتفاقات 
دعم أمني واضحة من حيث مسؤوليات الطرفني.

إدارة ودعم السفر   
 يجب االستعانة بنظام أسايس لتصنيف املخاطر عىل مستوى الدولة/فيام يخص السفر لتعريف العاملني باملخاطر الخاصة بالعمل يف 

أو السفر إىل تلك الدول. ويجب وضع متطلبات دنيا للتدابري األمنية واآلليات والتدريبات الالزمة لدى كل مستوى من مستويات 
تصنيف املخاطر.

  يجب التأكد من إجراء تقديرات مخاطر السفر والتأشري عىل السفر باملوافقة يف كافة املناسبات حيث يسافر العاملون إىل مقاصد بها 
نسبة خطر أعىل، أو حيث تثري طبيعة الزيارة اعتبارات ومخاوف أمنية.

  إعداد تدابري محددة لألمن يف السفر الدويل بالنسبة للعاملني املسافرين واالستشاريني والزائرين املسافرين لصالح املنظمة. ويجب أن 
يشمل هذا النص عىل أدوار ومسؤوليات واضحة، والتدريبات واإلحاطات الالزمة، وتدابري رصد السفر والتصاريح والتدابري املرعية يف 

حالة الطوارئ.

  ضامن حصول جميع العاملني عىل املعلومات واإلرشادات التفصيلية واملُحدثة الخاصة باألمن والسالمة واملخاطر الصحية يف الدول 
واملناطق التي يسافرون إليها قبل سفرهم.

  يجب ضامن حصول جميع العاملني واالستشاريني والزائرين املسافرين إىل سياقات بها نسب خطر أعىل، عىل إحاطات أمنية محددة 
تخص الدولة أو املنطقة التي سيتم السفر إليها، قبل املغادرة، ولدى الوصول إذا كان للمنظمة مكتب بالدولة.

  وضع إجراءات مناسبة لالطمئنان عىل املوظف املسافر من أجل رصد تحركاته وضامن إمكانية معرفة مكانه بناء عىل حجوزات الطريان خاصته.

  ضامن أن جميع العاملني – مبا يشمل االستشاريني – لديهم تأمني يغطي السفر وأثناء العمل امليداين، مع ضامن معرفة جميع العاملني 
بالكامل بتفاصيل بوليصة التأمني وما تغطيه.

مرفق. إطار عمل إدارة املخاطر 
األمنية – دليل مرجعي رسيع

ق
مرف
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التوعية وبناء القدرات   
  ضامن أن جميع العاملني الجدد يحصلون عىل تعريف بالتدابري األمنية، مبا يغطي سياسة ونهج املنظمة إزاء األمن، واملسؤوليات األمنية 

يف املنظمة.

  التعرف عىل موارد التدريب األمني املناسبة عىل اإلنرتنت، والتي يجب أن يتدرب عليها جميع العاملني كجزء من أعامل تعريفهم 
بإدارة املخاطر األمنية باملنظمة لدى بدئهم العمل.

  استعراض مختلف خيارات التدريب عىل األمن والسالمة ملختلف فئات العاملني، بناء عىل بيئات الخطر التي يسافرون إليها ويعملون 
فيها، وبناء عىل مسؤولياتهم األمنية.

رصد الحوادث   
  إعداد تدابري وقوالب استامرات لإلبالغ بالحوادث. وتوجيه العاملني وإرشادهم فيام يخص أهمية اإلبالغ عن الحوادث وما املطلوب 

اإلبالغ عنه وكيف.

  إعداد نظام مركزي لتسجيل الحوادث من أجل تخزين املعلومات األساسية عن كافة الحوادث األمنية التي أثرت عىل العاملني.

 املراجعة الدورية لجميع الحوادث املؤثرة عىل العاملني من أجل التعرف عىل توجهات وبواعث قلق الحوادث األمنية املحتملة.

إدارة األزمات   
  التعرف عىل هيكل مناسب إلدارة األزمات من أجل تنسيق وإدارة تعامل املنظمة مع الحوادث الحرجة.

  إعداد خطة إلدارة األزمات تحدد أدوار ومهام فريق إدارة األزمات وفريق إدارة الحوادث، عىل أن توضح الخطة سلطات صناعة القرار 
وتسلط الضوء عىل التدابري األساسية الخاصة بالتعامل يف حاالت األزمات. 

  التفكري يف أمر إتاحة خدمات إدارة الطوارئ واألزمات )الطوارئ الطبية وغري الطبية( كجزء من تغطية رشكات التأمني للمنظمة.

التعاون األمني والشبكات   
  ضامن مشاركة العاملني بانتظام يف منتديات األمن بني املنظامت وحضورهم للقاءات لتعزيز تشاطر املعلومات والتعاون األمني.

رصد االلتزام والفعالية   
 إمداد املديرين/ممثيل الدولة بقامئة مرجعية إلدارة املخاطر األمنية تساعدهم يف تقدير مدى االلتزام بالسياسات األمنية وباملتطلبات 

الدنيا.

  ضامن إجراء املراجعات املنتظمة لألمن عىل مستوى الدولة/الربامج، ال سيام إذا كانت األنشطة القامئة يف دول بها نسب خطر عالية. 

  إجراء استعراض دوري لنهج املنظمة يف إدارة املخاطر األمنية وإطار عمل إدارة املخاطر األمنية، ووضع خطة عمل لتحسني األمن 
والسالمة لجميع العاملني. 

  إعداد وتعزيز ثقافة منضبطة قوية تجاه عدم االلتزام بالسياسات األمنية واملتطلبات األمنية الدنيا.

املوارد الداعمة   
  إتاحة جملة من اإلرشادات واألدوات وقوالب االستامرات كجزء من مكتبة إلدارة األمن ملساعدة املديرين والعاملني عىل إدارة املخاطر 

األمنية. 
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