Security Risk Management
مجموعة أدوات إدارة المخاطر
Toolkit: Strategies
األمنية :التقييمات
تعلّم كيفية إجراء تحليل السياق ورسم خرائط الجهات الفاعلة وتقييامت املخاطر إلعداد نظم إدارة املخاطر
األمنية يف سياقات جديدة أو يف حاالت االستجابة الرسيعة للطوارئ.

رسم خرائط الجهات الفاعلة
وتحليل السياق
مالحظة للمبتدئني
املعلومات الواردة يف هذا الدليل هي لألغراض التعليمية فقط وال يجب أن تعد بديالً عن النصائح األمنية املهنية أو املتخصصة .وبالتايل فإن التزامك
بهذه املعلومات دون سواها يكون عىل مسؤوليتك الخاصة ،ولن يتحمل املنتدى األورويب األمني املشرتك بني الوكاالت ( )EISFمسؤولية ذلك تحت
أي ظرف من الظروف.
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ما سبب أهمية رسم خرائط الجهات الفاعلة وتحليل السياق؟
يعد رسم خرائط الجهات الفاعلة املختلفة يف بيئة التشغيل وتحليل السياق من األنشطة الرئيسية للمنظامت التي:
• تنقل عملها إىل بلد أو مجال أو منطقة جديدة
• تطلق برنامج أو مرشوع جديد
• تواجه اضطراب كبري يف الوضع الراهن يف سياق تشغييل مألوف
يف السنوات األخرية ،تلقت املنظامت غري الحكومية أوامر بالخروج من بلدان أو ُح ِك َم عىل موظفيها أو تم سجنهم ،عىل الرغم من االحتياجات اإلنسانية امللحة
يف تلك الدول ،وذلك بسبب ارتكاب أحد األشخاص خطأً اجتامع ًيا بسيطًا ،أو بسبب اإلساءة إىل الحكومة املضيفة ،أو بدء العمل دون الحصول عىل موافقة
صحيحة من قبل كل من كيانات القيادة الرسمية وغري الرسمية .لتجنب حدوث ذلك ،من الرضوري بدء رسم خرائط الجهات الفاعلة وتحليل السياق يف أقرب
وقت ممكن ومواصلة العملية طوال مدة الربنامج.

من؟

من هم األفراد واملجموعات واملنظامت ومؤسسات الدولة والجهات املعنية األخرى التي ميكن أن تؤثر عىل
أمنك وعملياتك؟

ما هو؟

ما هو املوقف السيايس واالجتامعي لهذه الجهات الفاعلة وما هي سلطتها وخلفياتها وعالقاتها وما مدى
اهتاممها مبنظمتك؟
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عملية رسم خرائط الجهات الفاعلة
يتم رسم خرائط الجهات الفاعلة لتحديد جميع األفراد والجهات املعنية واملنظامت األخرى التي ميكن أن يكون لها تأثري عىل برامج منظمتك وبيئة التشغيل.

أمثلة عن الجهات الفاعلة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

وزراء الحكومة املضيفة أو رؤساء األقسام أو الجهات املامثلة
رموز أو مجموعات أو داعمي املعارضة
مسؤولو األمن يف الحكومة املضيفة(الجيش والرشطة وغريهم)
الجهات املانحة
وكاالت األمم املتحدة ونقاط االتصال الخاصة بها
قادة املجتمع املحيل
القادة الرسميون وغري الرسميون يف منطقة العمليات
منظامت غري حكومية أخرى ،وطنية ودولية
الت ّجار الرئيسيني الذين قد يتحكمون يف اإلمداد املحيل والخدمات اللوجستية
وسائل اإلعالم املحلية
املجموعات املستفيدة
املجتمعات املضيفة

اعتبارات رئيسية لرسم خرائط الجهات الفاعلة

ضع يف اعتبارك ما ييل أثناء عملية رسم خرائط الجهات الفاعلة:
• قد تختلف املصالح املعلنة ألحد األفراد أو املجموعات متا ًما عن مصالحهم الفعلية.
• مبجرد تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية ،من املهم إدراك كيفية ارتباطهم ببعض وسواء التفاعل مع أحدهم ميكن أن يؤثر عىل العالقات
مع اآلخر.
وأي منها عىل رصاع.
أي منها عىل تحالف ّ
• تحديد كيفية ارتباط الجهات الفاعلة الرئيسية ببعضها البعض ،ومعرفة ّ
• التحقيق يف كيفية تأث ّر العالقات بوجود منظمتك وبأي برامج سوف يتم تنفيذها.
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وضع خريطة الجهات الفاعلة
مبجرد تحديد الجهات املعنية الرئيسية ،يصبح من الرضوري تحديد ديناميكيات السلطة وأدوار كل جهة فاعلة فيام يتعلق مبنظمتك وبرامجها .يساعد إنشاء
خريطة الجهات الفاعلة عىل توضيح عالقاتك مع الجهات املعنية املتعددة التي تشاركك مساحة العمل الخاصة بك وتحديد تأثريها اإليجايب أو السلبي عىل
منظمتك وبرامجك .استخدم الرتميز باأللوان يف خريطتك لتوضيح التهديدات املحتملة ومصادر الدعم والعالقات الشائكة .نظ ًرا ألن السياقات معقدة ورسيعة
التطور ،فمن املهم مراجعة خريطة الجهات الفاعلة الخاصة بك بانتظام وتضمني وجهات نظر مختلفة يف التحليل.
فيام ييل مثال عن خريطة للجهات الفاعلة .يجب اعتبار هذا املثال غري شامل ،وقد تحتاج إىل تضمني جهات فاعلة مختلفة تنطبق عىل السياق الخاص بك.

الجهات الفاعلة يف االقتصاد غري الرسمي
•
•
•

تجار السوق
البارونات املحليني
عامل النقل غري الرسمي (عربات الريكشا)

املنظامت املحلية
•
•

املنظمة أ  -تنمية
املنظمة ب  -بناء السالم

املستشفيات املحلية
•
•

القيادة العليا
جهات االتصال يف حالة الطوارئ

املجموعات اإلجرامية
•
•
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الحكومة
•
•
•

مجلس النواب
وزراء الصحة
التحالفات

وكاالت األمم املتحدة
•
•
•

إدارة األمم املتحدة للسالمة واألمن ()UNDSS
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ()UNDP

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ()UNHCR

املجتمعات املحلية
•
•
•

النساء والفتيات
كبار السن
الجامعات العرق ّية

تكييف خريطة الجهات الفاعلة
يجب تكييف خرائط الجهات الفاعلة ملنظمتك وسياقها التشغييل ،باإلضافة إىل تكييفه مع احتياجاتك لتفضيالت املعلومات والتخطيط .ميكن أن تختلف خرائط
الجهات الفاعلة عىل مستويات مختلفة وميكن إثرائها من خالل دمج معلومات اسرتاتيجية إضافية .ولكن ،كن حذ ًرا من اإلفراط يف تعقيد الخريطة كث ًريا  -من
املفرتض أن ميكّنك رسم خرائط الجهات الفاعلة من تص ّور إعداد معقد بطريقة أوضح وأبسط وال ميكنه التقاط كل الفروق البسيطة .اعترب هذا املثال عند
وضع خريطة الجهات الفاعلة الخاصة بك.
	•استكشف رشاكة
	•حــافــظ عــى عــاقــات
جيدة

	•املراقبة عن كثب
	•تحديد إرشادات إضافية

بدء التواصل أو الحفاظ عليه
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تحليل السياق
مبجرد اكتامل مترين رسم خرائط الجهات الفاعلة ،ستحتاج بعد ذلك إىل تحليل السياق من خالل فحص العالقة املتبادلة بني عدة عوامل وتأثريها .وميكن أن
يشمل هذا ما ييل:
• التاريخ (القريب والبعيد)
• التقاليد الثقافية والدينية التي قد تختلف بني املناطق الحرضية والريفية
• التحالفات العرقية أو القبلية أو السياسية
• العوامل االجتامعية واالقتصادية
• حال البنية التحتية
• مستوى األمن أو انعدامه والعوامل املؤثرة
• املواقف تجاه األجانب (الغربيني أو املشتتني أو اإلقليميني)
• املواقف تجاه منظامت املساعدة
• قضايا الحوكمة
• الفساد
• تأثري املنظامت غري الحكومية الواصلة حديثا ،ال عىل الربمجة فحسب ،بل عىل العالقات االجتامعية واالقتصادية املحلية وعالقات الق ّوة
• عوامل أخرى
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كتابة تحليل السياق
عند كتابة تحليل السياق ،ميكنك استخدام طريقة  PESTLEكأداة لتذكر العوامل التي تحدد البيئة العامة .أثناء التحليل ،حاول تحديد أكرب عدد ممكن من
الجهات الفاعلة والديناميكيات والعوامل يف كل فئة والنظر يف آثارها املحتملة عىل منظمتك وبرامجك.

E
Environmental

بيئي

L
Legal

قانوين

T
Technological

تكنولوجي

S
Social

اجتامعي

E
Economic

اقتصادي

P
Political

سيايس

سيايس

سيايس

	•استقرار الحكومة
	•مستويات الفساد
	•الرقابة
	•الفصائل واالئتالفات السياسية
	•املظاهرات واالضطرابات املدنية
	•العالقات اإلقليمية والدولية

اقتصادي

اقتصادي

	•النمو االِقْ ِت َصا ِد ّي
	•معدل التضخم والحصول عىل السلع األساسية
	•القيود التجارية
	•معدل البطالة
	•مستويات الفقر

اجتامعي

اجتامعي

	•النمو السكاين
	•توزيع السكان بحسب السن
	•الوعي الصحي
	•السلوكيات والتقاليد الثقافية
	•التكوين العرقي والديني

تكنولوجي

تكنولوجي
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	•مستويات االبتكار واألمتتة
	•إمكانية االتصال باإلنرتنت وثقافة وسائل التواصل االجتامعي
	•التغري التكنولوجي
	•بيئة األمن السيرباين
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قانوين

قانوين

	•قوانني مكافحة التمييز (العرق والجنس والدين)
	•قوانني العمل
	•قوانني امللكية والوصول
	•قوانني الصحة والسالمة

بيئي

بيئي

	•الطقس واملناخ
	•السياسات البيئية
	•املخاطر الطبيعية
	•حالة املوارد األساسية (املاء واملحاصيل)

نصائح لرسم خرائط الجهات الفاعلة ولتحليل السياق بفعالية
قد يكون رسم خرائط الجهات الفاعلة وتحليل السياق تحديًا عند االستجابة الرسيعة إلحدى البيئات الجديدة .قد يكون تحديد جميع الجهات الفاعلة
والجهات املعنية أم ًرا صع ًبا للغاية ،دون محاولة إنشاء عالقات سلطة أو تحديد الدوافع ما وراء الكواليس .اتبع هذه النصائح طوال عملية رسم خرائط الجهات
الفاعلة وكذلك عملية تحليل السياق.
ابحث عن مصادر جيدة للمعلومات املحلية مع األخذ بعني االعتبار املصادر املتحيزة.
ابحث عن املنظامت أو األفراد اآلخرين الذين عملوا مؤخ ًرا يف السياق وأجري مقابالت معهم.
ض ّمن أكرب عدد ممكن من وجهات النظر يف رسم خرائط الجهات الفاعلة وتحليل السياق.
تع ّرف عىل كيفية وجود فهم خاص ومتباين للدوافع والعالقات يف السياق لدى األعراق واألعامر واألجناس املختلفة.
تحديث املعلومات بانتظام يف رسم خرائط الجهات الفاعلة وعملية تحليل السياق (كام أصبح معروفًا) يف املراحل األوىل من االستجابة الجديدة.
الحفاظ عىل رسية جميع املخرجات يف رسم خرائط الجهات الفاعلة وعملية تحليل السياق لتجنب إزعاج الحساسيات املحل ّية.
وسي كيفية استخدام ومشاركة املعلومات بعناية لتجنب النظر إليك عىل أنّك تجمع معلومات استخبارات ّية عن الغري.
راقب ّ
8
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تقييامت املخاطر األمنية
إجراء تقييم أسايس للمخاطر األمنية
عىل جميع املنظامت أن تدرك “الحد األدىن” للمخاطر املقبول لهم وللعاملني لديهم .تتمتع بعض املنظامت بالخربة والقدرة عىل العمل يف بيئات معتدلة
إىل عالية املخاطر بينام قد يكون لدى بعض املنظامت األخرى القدرة عىل العمل يف املناطق ذات املخاطر املنخفضة أو املتوسطة .من الرضوري معرفة قدرة
منظمتك عىل إدارة املخاطر عند تحديد الحد األدىن لالستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية .يعتمد الحد األدىن للمخاطر املقبولة أيضً ا عىل نوع الربنامج ،عىل
سبيل املثال ،سواء كان ذلك رضوريًا إلنقاذ األرواح أو للدعوة ضد كيانات السلطة القامئة أو للتنمية عىل املدى البعيد.
ات ّبع هذه الخطوات الثالث إلجراء تقييم أسايس للمخاطر األمنية كجزء من أي عملية أوسع للتقييم.

الخطوة األوىل :التحديد
تحديد التهديدات.
الخطوة الثانية :التقييم
تقييم التهديدات وتقييم مستوى املخاطر يف منظمتك (نقاط الضعف).
الخطوة الثالثة :التطوير
تطوير اسرتاتيجيات للحد من املخاطر ونقاط الضعف.
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تحديد مخاطر األمن والتهديدات
يعد إجراء تقييامت املخاطر األمنية جز ًءا ال يتجزأ من تصميم وتنفيذ الربامج
املستدامة .تتمثل الخطوة الحاسمة عند بدء برنامج جديد يف تطوير فهم واضح
للبيئة التشغيلية (من خالل إمتام رسم خرائط الجهات الفاعلة وتحليل السياق)
وتحديد التهديدات واملخاطر التي قد تواجهها منظمتك .يعد التقييم الشامل
للمخاطر األمنية أم ًرا رضوريًا لوضع تدابري التخفيف املناسبة ،والتي ستسهم يف
تنفيذ أهداف الربامج بشكل آمن ومستدام.

الخطوة األوىل :تحديد التهديدات
التهديد

التهديدات هي مصادر محتملة للرضر الذي ميكن أن يؤثر سلبًا عىل موظفيك أو برنامجك أو منظمتك أو أمالكك
أو سمعتك.
ما هي التهديدات املوجودة يف السياق الذي تعمل فيه والتي ميكن أن تؤثر سل ًبا أو تع ّرض موظفيك أو أمالكك أو
منظمتك أو سمعتك أو برامجك للخطر؟
أمثلة عىل تهديدات األمن والسالمة:
•التهديدات الجسدية :مثل الجرمية واإلرهاب واالختطاف والعنف القائم عىل النوع االجتامعي
•التهديدات التنظيمية :مثل التحديات القانونية والفساد واالبتزاز
•التهديدات البيئية :مثل الكوارث الطبيعية واملشاكل الصحية والطبية واإلجهاد

الخطر

املخاطر ميكن تعريفها عىل أنها نتيجة عدم اليقني بقدرتك عىل تحقيق أهدافك .غالبًا ما يتم تحديدها عىل أنها مدى
احتامل مواجهة تهديد معني وتأثريه املحتمل عىل موظفيك أو برنامجك أو منظمتك أو أمالكك أو سمعتك.
كيف تؤثر املخاطر عىل العاملني أو األمالك أو املنظمة أو السمعة أو تطبيق الربامج؟
أمثلة عىل املخاطر األمنية:
	•تعليق الربنامج
	•تدمري األمالك
	•إصابة أو وفاة العاملني
	•اإلرضار بالسمعة
	•إغالق املكتب
	•الرفض من قبل املجتمعات املحلية
	•املخاطر املالية (الرسقة والفساد وغسيل األموال)
	•خسارة املشاريع
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الخطوة األوىل :تحديد التهديدات
هناك مجموعة واسعة من التهديدات واملخاطر التي تؤثر عىل املنظامت الدولية والوطنية التي تبدأ العمل يف سياق جديد.
ميكن أن تتطلب العديد من الطرق املختلفة املستخدمة لتحديد التهديدات (مثل رسم خرائط الجهات الفاعلة وتحليل السياق) قد ًرا كب ًريا من البحث والوقت
يف املنطقة وقد ال تكون عملية يف حاالت تقييم الطوارئ .يجب عىل املنظامت التي تقوم بتنفيذ برنامج االستجابة للطوارئ إجراء تقييم أكرث تفصيالً للمخاطر
خالل أول  10-15يو ًما من النرش وتضمني النتائج يف االسرتاتيجية العامة للربنامج.
يجب عىل املنظامت التي تتوىل أي نوع من الربامج إجراء تحليل أويل عىل األقل كجزء من جميع التقييامت األولية لتصميم املرشوع وتنفيذه ،ثم تعزيز التحليل
كلام توفرت مزيد من املعلومات مبرور الوقت.

التهديدات العنيفة

	•الهجوم املسلح املستهدف
	•النزاع املسلح غري املستهدف
	•االختطاف
	•اإلرهاب
	•العنف املتفجر (ألغام أرضية ،عبوات ناسفة ،تفجريات)
	•رسقة السيارات
	•العنف الجنيس
	•االضطراب املدين
	•العنف الديني
	•الجرمية
	•أنواع أخرى من العنف
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التهديدات التنظيمية

	•مخاطر السمعة
	•املخاطر املالية (النظام املرصيف ،رصف العمالت ،الرسقة ،التملك غري املرشوع)
	•الفساد
	•املخاطر القانونية (تصاريح العمل ،واالمتثال للترشيعات املحلية ،ومناهضة جهود املنارصة)
	•املخاطر السياسية
	•العنف أو التمييز يف مكان العمل
	•التحديات الثقافية

التهديدات البيئية

	•املخاطر الطبيعية (الطقس والزالزل والفيضانات)
	•املخاطر الطبية (توفري العالج الطبي املناسب للعاملني)
	•القضايا املتعلقة بالصحة (الغذاء واملاء واملرض واإلجهاد)
	•حوادث السري وحوادث الطرق
	•الحوادث األخرى
	•الحرائق
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الخطوة الثانية :تقييم التهديدات
بعد تحديد أنواع التهديدات التي ستواجهها منظمتك ،ستحتاج إىل تقييم
كل تهديد وكذلك تقييم مستوى الخطر عىل املوظفني واملنظمة بشكل عام
وعملياتها .سيساعد هذا عىل توضيح مستوى الخطورة واألولوية التي
يجب إعطاؤها.

الخطوة الثانية :تقييم التهديدات
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مخاطر التصنيف :خذ بعني االعتبار كيف ميكن للتهديدات أن تختلف حسب السياق
تستخدم العديد من املنظامت نظام تصنيف للمخاطر املحتملة التي ترتاوح من منخفضة ج ًدا ومنخفضة ومتوسطة وعالية إىل عالية ج ًدا .يتم تصنيف املخاطر
معي وحجم األثر الذي ميكن أن يتس ّبب به.
حسب احتاملية وقوع حادث ّ
الخطوة األوىل لتقييم املخاطر هي النظر إىل كيفية اختالف التهديدات حسب السياق.

قد يختلف مستوى التهديدات حسب املوقع الجغرايف وقد يكون من الرضوري تقييم املخاطر حسب املنطقة وليس عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي.
عىل سبيل املثال ،قد يكون هناك احتامل أكرب لنشوب نزاع مسلح يف منطقة حدودية ،بينام يكون ذلك أقل احتامالً يف املحافظات القريبة من العاصمة.
قد يكون لديك تصنيف واحد عام للمخاطر يف املنطقة أو عدة مستويات داخل املنطقة املتأث ّرة ولك ّن ذلك يعتمد بشكل أسايس عىل حجم حالة الطوارئ.

قد تختلف التهديدات بسبب تفاوت مستويات الضعف لدى العاملني .عىل سبيل املثال ،قد يكون العاملون الوطنيون أحيانًا أقل عرضة للخطر يف منطقة
مع ّينة من العاملني الدوليني .ميكن أن يؤثر العرق والجنس والخربة أيضً ا عىل ضعف املوظفني.
يف الحاالت أو املناطق الجديدة التي مل تشهد استجابة إنسانية مؤخ ًرا ،استخدم البيانات من التدخالت املامثلة واملعلومات الواردة من مصادر محلية
لتحديد التهديدات املحتملة.
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مخاطر التصنيف :تحديد مستوى املخاطر األمنية لكل تهديد
الخطوة الثانية يف تقييم املخاطر هي تحديد مستوى املخاطر األمنية لكل تهديد محدد .استخدم هذا الجدول لتقييم كل تهديد .استشهد بالحوادث املبلغ
عنها سابقًا بشأن التهديدات املختلفة كلام أمكن لتربير تقييمك .يجب أن تتّفق جميع كوادر املنظمة عىل تعريفات كل مستوى من مستويات املخاطر األمنية
حتى تتمكن من مقارنة السياقات املختلفة.
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الخطوة الثالثة :التخفيف
من املخاطر
الخطوة الثالثة :وضع اسرتاتيجيات للحد من املخاطر وقابلية التأثر
مبجرد تحديد وتقييم جميع التهديدات التي قد تؤثر عىل عمليات منظمتك وبرامجها وموظفيها وتعيني مستوى املخاطر األمنية لكل تهديد ،يصبح من
الرضوري التوصية بتدابري تخفيف املخاطر ملعالجة نقاط الضعف القامئة .الهدف من إدارة املخاطر األمنية ليس وضع حواجز أمام تقديم الربامج ولكن لتمكني
املنظامت من االستمرار يف املشاركة وتنفيذ املشاريع عىل الرغم من مستوى املخاطر .رغم عدم وجود حالتني متطابقتني ،إال أنه ميكن اتخاذ إجراءات لتقليل
التعرض للمخاطر .يعد تطوير اسرتاتيجيات األمان خطوة حاسمة لضامن اتخاذ منظمتك لجميع الخطوات املعقولة لتقليل املخاطر قبل االلتزام باملوظفني
رصا أساس ًيا يف واجب الرعاية.
واملوارد وسمعة املنظمة يف االستجابة .يعد ذلك عن ً
يجب أن تعكس اسرتاتيجيات التخفيف اسرتاتيجيات إدارة املخاطر املفضلة لدى املنظمة مثل القبول أو الحامية أو الردع .يجب أن تركز تدابري الحد من
املخاطر عىل كل من املنع (تقليل االحتامل) ورد الفعل (تقليل التأثري) .من خالل القيام بذلك ،تتمكن منظمتك من تقليل مستوى املخاطر املتبقي من مستوى
املخاطر األمنية األصيل املخصص لكل تهديد محدد وبالتايل تحسني قدرتها عىل تقديم برامج االستجابة للطوارئ.
يأخذ تقليل التعرض للمخاطر شكلني.
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اعتبارات رئيسية للتخفيف من مخاطر األمن
خذ هذه النصائح بعني االعتبار عند تطوير تدابري التخفيف من املخاطر األمنية.
وضع تدابري تخفيف تعكس تقييم املخاطر .عىل سبيل املثال ،إذا تم تحديد تهديد معني عىل أنه غري محتمل للغاية ولكن له تأثري بالغ األهمية ،فإن
تنفيذ التدابري التي تركز فقط عىل تقليل االحتاملية سيكون له تأثري محدود عىل الحد من املخاطر املجملة.
تحديد اسرتاتيجيات وقائية جيدة للحد من مخاطر حرائق املكاتب أو الرسقات أو حوادث املركبات.
تحديد التهديدات التي ال ميكن تجنبها إىل حد كبري مثل الكوارث الطبيعية أو فشل البنية التحتية أو املخاطر السياسية ،والرتكيز عىل تدابري رد الفعل
للحد من تأثريها عىل املوظفني والربامج.
كلام أمكن ،تحديد أنظمة اإلنذار املبكر املوثوق بها التي ميكن أن تساعد منظمتك يف التقليل من املخاطر.
إعداد تدابري رد الفعل التي من شأنها تحسني استعداد منظمتك ،مثل توفري مجموعات اإلسعافات األولية أو التدريب عىل اإلسعافات األولية أو تخزين
لوازم الطوارئ أو التدريب عىل األمن الشخيص.
تحديد املخاطر التي ستنتقل إىل الرشكاء املنفذين املحليني .إذا اختارت منظمتك العمل من خالل الرشكاء املحليني كوسيلة لتقليل تعرضها للمخاطر،
خاصة يف السياقات الصعبة ،فتأكد من أنك تدرك املخاطر الناتجة عن الرشكاء املحليني وكيف قد تختلف عن تلك التي واجهتها منظمتك .إذا كانت
املنظمة الرشيكة محلية ،فهذا ال يعني أنها ليست عرضة للمخاطر.

الحد من التعرض للمخاطر
فيام ييل مثال لكيفية تقليل تعرضك ملخاطر حوادث السيارات.

تقليل االحتاملية

	•تأكد أن تكون صيانة السيارات عىل نح ٍو جيد
	•فرض حدود عىل الرسعة
	•توفري تدريب للسائقني
	•تجنب السفر بعد حلول الظالم
	•تجنب الطرق املزدحمة ذات الخطورة العالية
	•تجنب السفر يف الطقس اليسء

الحد من التأثري

	•الحرص دامئًا عىل ارتداء أحزمة األمان
	•تدريب املوظفني عىل كيفية تقديم اإلسعافات األولية
	•تجهيز السيارة بأدوات اإلسعافات األولية وطفاية الحريق
	•التأكد من احتفاظ املوظفني بأرقام االتصال يف حاالت الطوارئ
	•استخدام مثلثات تحذير السالمة يف مكان الحادث
	•تأمني السيارة والسائق (إذا لزم األمر)
	•وجود تأمني طبي للعاملني وتقديم املشورة (يف حالة الحوادث الكربى)
للسائقني والركاب
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