
جلسة أسئلة وأجوبة
الصون ومعالجتهاالتي تهّددمخاطرالتقييم 

سنبدأ بعد قليل

توصيات

المايكروفون على الصامت باإلضافة إلغالق الكاميرا من اجل جودة الجلسة•

وليس من أجل الحاضرينالمحادثة متاحة للجنة الجلسة من أجل المساعدة التقنية•

كم أسفل متوفر في خانة التح. طرح األسئلة خالل العرض التقديميلواالجوبةإستخدم خدمة االسئلة •
الشاشة



SEAHوالتحرش الجنسي واالنتهاك الصون مخاطر االستغالل التي تهّددمخاطرالتشمل •

.  هاشمل أيضا األضرار األخرى التي قد تسببها المنظمة أو موظفوها أو ممثلوها أو أنشطتتو•

الصونالتي تهّدد مخاطرالتواجه كل منظمة من منظمات المجتمع المدني مجموعة واسعة من •

لك تتغيّر تتغيّر مع مرور الوقت وبذالمواقف والديناميكيات والعالقات أن اإلشارة الىمن المهم •
تقييم المخاطر عملية مستمرة. المخاطر

مرا أساسيا أأو مخاطر االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسيالصونالتي تهّددمخاطراليعد تقييم 
لتدابير الوقاية واالستجابة للصون التي تتخذها كل منظمة من منظمات المجتمع المدني

الصون؟التي تهّدد مخاطر الما هي 



حصول على لصون، من المهم البافيما يتعلق نظرا للطبيعة المشتركة بين المنظمات 
:في ذلكنمدخالت من مختلف الموظفين، بم

حرش أو االستغالل واالنتهاك والتالموظفين اصحاب العالقة بقضايا الصون➔

.الجنسي
موظفي الموارد البشرية➔

موظفي األمن والمخاطر➔

قطاع/ن في أي مجاليالبرامج العامليموظف➔

المدراء الذين يشرفون على عملية إدارة المخاطر ➔

الصون؟التي تهّدد مخاطر المن الذي ينبغي أن يشارك في تقييم 



الصونالتي تهّددمخاطرالتصنيف 

السياق والبيئة  .1
الخارجية

البرامج .2
الموارد  .3

البشرية

اإلعالم و  .4
تاإلتصاال

الحوكمة  .5
والقيادة

الشركاء .6

تكنولوجيا  .7
المعلومات او 
إدارة المعلومات



ال يلزم . قائمةالالصون في عملية إدارة المخاطر التنظيمية التي تهّددمخاطرالقد يتم دمج إدارة ➔

أن تكون منفصلة

بمنظمتكتتغير بيئة المخاطر ، ستحتاج إلى تحديد المخاطر الخاصة ➔

، يمكنك بعد ذلك،الصون ألول مرة عملية طويلةالتي تهّددمخاطراليمكن أن يكون إكمال تقييم ➔

التركيز على التحديثات واإلضافات

ال تقييماتسوف تتداخل بعض المخاطر مع التقييمات األخرى التي قد تقوم بها، على سبيل المث➔

.تك على البيئة الخارجيةنظمأو األمن التي تجريها مبشأن الحماية

الصونالتي تهّددمخاطرالعملية تقييم 



الصون بشأن مخاطر للالتقييم خطوات إجراء 

الخطوة االولى

تقييم كيفية ارتباط كل خطر بمنظمتكم•

الخطر في سجل المخاطردّون •

(منخفضة، متوسطة، عالية)تصنيف المخاطر •

الخطوة الثانية

• تحديد طرق للتخفيف من المخاطر وإدارتها

• تخصيص الموارد المناسبة للتخفيف من المخاطر 
وإدارتها 

• تحديد المسؤوليات واإلطار الزمني

• توثيق إجراءات التخفيف

الخطوة الثالثة

راقب المخاطر وإجراءات التخفيف الخاصة بك ،•
أشهر3على سبيل المثال كل 

تكييف البرامج واإلجراءات التنظيمية عند •
الضرورة

الخطوة الرابعة

• بما في ذلك )إعادة النظر في جميع فئات المخاطر 
على سبيل ( المخاطر التي اعتبرت أوال غير خطرة

.أشهر3المثال كل 

• تحديث سجل المخاطر



أسئلة وأجوبة


