
 نظام تقييم المخاطر
ن وفريق التحقيق بشكل موجز بمعلومات موثقة تتعلق بالمخاطر: الغرض  . يزود نظام تقييم المخاطر المحققي 

 
كنظام ا  ويعمل أيض

ي تمثل أعىل احتمالية وتأثب  عىل التحقيق 
ز المخاطر الت  اتيجياتإلدارة المخاطر حيث تبر االستجابة إذا وقعت المخاطر   واسب 

ن الشخص المسؤول عن اتخاذ اإلجراءات للتخفيف من حدة  اتيجيات تخفيف التأثب  لتقليل احتمالية وقوع المخاطر، وتعيي  واسب 

ي 
 . حال وقوعهاالمخاطر أو التصدي لها فن

ة التحقيق بأكمله ويتحدث بصفة دورية مع سب  عملية التحقيقي   :كيفية استخدام هذا النظام ويجب  . ستخدم هذا النظام طوال فب 

ي التحقيق
ا فن ي قدم 

ن فكرة عن أفضل طريقة للمضن وبالتنسيق مع أعضاء . إجراء عملية تقييم المخاطر قبل التحقيق إلعطاء المحققي 

ن إعداد خطة بشأن جميع المخاطر الفريق المخ ن ومدير التحقيق، يجب عىل المحققي  ن والمحليي  اء الفني  تص بالتحقيق والخبر

ي من  )المحتملة 
ن عىل سياق التحقيق بقدر كافن ي وضع هذه الخطة للتأكد من أن اطالع المحققي 

ن فن ن والمحليي  اء الفني  ويشارك الخبر

ن  ي القسم (. علقة بالسياقالمخاطر المت االعتبار الوضوح ويأخذون بعي 
ي االستغالل   من 2.1توجد فئات المخاطر فن

دليل التحقيق فن

ي التحقيقات . واالعتداء والتحرش الجنسي 
ي يمكن االطالع عىل معلومات إضافية حول تقييم وإدارة المخاطر فن

اإلرشادية   لمذكرةا فن

 .  الخاصة بتقييم وتحليل وتخطيط المخاطر

ا إىل المعلومات ال
 
ها عىل سب  واستناد  الحتمالية وقوعها وتأثب 

 
صنف جميع المخاطر وفقا

 
اء وفريق التحقيق، ت متاحة و مساهمة الخبر

ي حال وقوعها
ا إىل التأثب  واالحتمالية. التحقيق فن

 
ي حالة وجود احتمال ممكن . يستخدم الجدول أدناه لتقييم شدة المخاطر استناد

فن

، يمكن مالحظة الدرجة العامة صنف ب )للمخاطرة باللون األصفر الداكن   وتأثب  كبب  يتوىل المحققون إجراء هذا التدريب "(. خطب  " الم 

اتيجية   اتيجية االستجابة وتحديد الشخص المسؤول عن مراقبة اسب  وتحديد درجة المخاطرة وكيفية تخفيفها عن طريق اسب 

 .االستجابة والمخاطرة

 

 : تعريف المكونات الرئيسية

 . المجال المواضيعي العام الذي يقع فيه الخطر : المخاطرةفئة  ●

 . يصف المخاطر بالتفصيل قدر اإلمكان :وصف المخاطر ●

ي حالة حدوثهاعىل يوضح مدى تأثب  المخاطرة  :التأثي   ●
 لمقياس منخفض، . الفرد والجماعة أو التحقيق فن

 
صنف وفقا

 
ت

، شديد  . متوسط، خطب 

صنف : الحتماليةا ●
 
ا عىل احتمالية وقوع الخطر ت

 
ا، غب  محتمل، محتمل، محتمل جد

 
 .  مقياس غب  محتمل جد

اتيجية االستجابة ● ي سيتم /تحدد اإلجراءات المتخذة للتخفيف من تأثب  و: اسير
أو احتمالية وقوع الخطر أو اإلجراءات الت 

ي حالة وقوع الخطر
 .  اتخاذها فن



اتيجية االستجابةعضو الف: الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر ● ي اسب 
 .ريق الفردي المسئول عن اتخاذ اإلجراءات فن

اتيجية  فئة المخاطر  اسير
 االستجابة

درجة 
 المخاطر

 فئة المخاطر  وصف المخاطر التأثي   االحتمالية

يتم وقف الشخص   مدير التحقيق 
موضوع الشكوى أثناء 

 / التحقيق وإعادته
إعادتها إىل موطنه 

المقابلة معه وإجراء 
 .عن بعد

ي والشهود   خطب   محتمل  خطب   يتعرض الناجر
نتقام من  إىل مخاطر اال 

الشخص موضوع 
الشكوى بمجرد تقديم  
ي  
الشكوى والمشاركة فن

قد تتضمن . التحقيق
المخاطر األذى الجسدي  

وأعمال   االجتماعي والنبذ 
هيب  .  الب 

مخاطر 
 -األشخاص
 نتقام مخاطر اال 

ي   مدير التحقيق 
تحديد األنشطة الت 

يقوم التحقيق  
بإجرائها عن بعد  

ن أحد أعضاء   وتعيي 
الفريق المحىلي الذي 

ن من   تلق  أول مستويي 
تدريب وضع المعلم 
ا ويتمكن  المؤهل دولي 

ي  
من المساعدة فن

ي تتم 
األنشطة الت 
ا لوجه  .وجه 

ا  مرتفع
 
قد يواجه المحققون  خطب   محتمل جد

ا تتعلق باال 
 
نتقال من  قيود

موقع الحادث وإليه 
بسبب، عىل سبيل  

المثال، ارتفاع معدالت  
ي 
وس كرونا فن اإلصابة بفب 

قد يتأخر  . المنطقة
ي الوصول إىل  

المحققون فن
الموقع إذا كانت نتيجة 
اختبارهم إيجابية أو 
ي 
يدت األنشطة الت 

 
ق

يقومون بها بسبب مالزمة  
ي  
ل ونقل العدوى فن ن المبن

ا 
 
المجتمعات األكبر تعرض

 . إلصابةلخطر ا

المخاطر 
  -التشغيلية

 السفر والحركة 
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