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 اجراءات العملیات االمنیة 
 

اع العام ـــــشركة الریشة الزرقاء المحدودة تقوم بدور مھم في حمایة القط
یطرة ـــــــوالقطاع غیر الربحي الذین یعملون في ظروف حرجة تكون فیھا الس

خاص او الطبیعة .ـــــــالحكومیة ضعیفة او تعرض القانون لالنتھاك بسبب االش  
 

الریشة الزرقاء المحدودة في مجال واسع من تقدیم الخدمات للقطاع تعمل شركة  
م االمني ــــالعام والخاص والمنظمات غیر الربحیة من خالل تقدیم عملیات الدع

ال التي تدعم ـــالجھود التجاریة واالنسانیة والجھود الدبلماسیة واالعم لدعم
ار ــــالنشاطات ومن ضمنھا اعمتطویر القدرات العسكریة وحمایة كافة وانماء 

 البنى التحتیة .
ر االمن ــــــالقدرة على توفیملھافي شركة الریشة الزرقاء المحدودة یتركز ع

الء لیقوموا بأعمالھم ,مع رعایة والتزام تامین بفقرات حقوق االنسان في ـللعم
الدارة االماكن التي تضعف فیھا سیطرة الحكومة ولغرض تطویر ھذه السیاسة فان ا

العلیا لشركة الریشة الزرقاء المحدودةتلتزم بتقدیم اعلى مستوى من الخدمات 
ات ـاالمنیة االحترافیة وفي نفس الوقت احترام لحقوق االنسان والقوانین والحری

ة ـالعام  
توى وكذلك ــــــخدماتنا من خالل فرقنا المدربة على اعلى مسونعدكم بتقدیم 

  ت.المعدات المناسبة للعملیا
ركة ـوسیاسة ادارة العملیات ھي المحفز لتنفیذ وتحسین نظام ادارة تشغیل الش

مـاالمني ونظام االدارة االمني یتوافق مع البنود الموضحة في شھادة الجودة رق  
ذات الصلة .  ISO 18788;2015 – ANSI/ASIS PSC.1-2012 

ع ـالمحدودة تبلیغ جمیوتقع على عاتق االدارة العلیا لشركة الریشة الزرقاء  
د والمقاولین ـــاالشخاص العاملین في الشركة او نیابة عنھا كالعمالء والتوری

ركة ـــــالثانویین وكذلك اعضاء المجتمع المحلي .واضافة الى ھذا تلتزم الش
 بمایلي :

االلتزام بتطبیق القوانین والتعلیمات الساریة . -  
ذلك حقوق االنسان .ـــــلعمل التطوعي وكااللتزام بوثیقة مونترو ومباديء ا -  
ات االمنیة.ـــــااللتزام التام بالتحسن المستمر في اسالیب العمل والعملی -  
االلتزام التام باحترام مباديء حقوق االنسان واتباع االجراءات الالزمة لمنع  -
انتھاك حقوق االنسان باي شكل من االشكال .     
لیل االحداث التخریبیة او غیر المرغـــــوب بھا .االلتزام بتجنب ومنع وتق -  
االلتزام بمراجعة ھذه السیاسة خالل فترات زمنیة محددة او عند حدوث تغیرات  -
تتطلب مراجعة ھذه السیاسة .    
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