إدارة المعلومات المتعلقة بحوادث السالمة
واألمن للمنظمات
تع ّرف عىل كيفية إدارة املنظامت للمعلومات املتعلقة بحوادث السالمة واألمن بفعالية.

ما هي إدارة املعلومات املتعلقة
بحوادث السالمة واألمن؟
ملاذا يجب عىل املنظامت إدارة املعلومات املتعلقة بالحوادث؟
هناك العديد من األسباب التي تجعل من املهم بالنسبة للمنظامت إدارة املعلومات املتعلقة بحوادث السالمة واألمن.
•الحد من تأثري الحادث عىل املنظمة وموظفيها.
•تحسني قدرة املنظمة عىل منع حدوث الحوادث املستقبلية.
•تحسني قدرة املنظمة عىل االستعداد والتخفيف من تأثري الحوادث املستقبلية.
•السامح للمنظمة بااللتزام بواجباتها املتعلقة بالرعاية من خالل تحسني سالمة وأمن موظفيها واآلخرين.
•دعم اتخاذ القرار الجيد للربامج والسالمة واألمن واملوارد البرشية والتمويل واملنارصة والدفاع.
•توفري املعلومات التي ميكن أن تساعد يف تحسني وصول املنظمة إىل املجتمعات املحتاجة.
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ما هو الحادث؟
تحتاج املنظامت أوالً إىل تعريف الحادث بوضوح إلدارة املعلومات املتعلقة به إدارة فعالة.

التعريف

ميكن أن يكون الحادث أي حدث (أحداث) يتم فيها:
	•	 تعرض سالمة املوظف أو أمنه للخطر.
	•	 تعرض أي تابع أو طرف ثالث لإلصابة أو الرضر أثناء أداء األنشطة التنظيمية.
	•	 تعرض املمتلكات أو األصول التنظيمية للرسقة أو التلف أو تعريضها للخطر.
	•	 حدوث تداخل بني الربمجة والعمليات.
	•	 تعرض عمل املنظمة املستقل للخطر.
	•	 إلحاق الرضر بسمعة املنظمة أو اإلساءة إليها.

الداخلية مقابل الخارجية

رشا عىل املنظمة وموظفيها أو أي شخص خارجها.
ميكن أن يأثر الحادث تأث ًريا مبا ً

شدة الخطورة

ميكن أن تكون الحوادث خطرية وغري خطرية:
	•	 الحادث الخطري يتطلب من املنظمة التصدي له باستخدام تدابري وموارد إضافية تتجاوز
اإلجراءات التنظيمية العادية (أمثلة :االختطاف ،املوت).
	•	 الحادث الغري خطري ميكن للمنظمة التصدي له باستخدام اإلجراءات التنظيمية العادية (عىل
سبيل املثال :حادث مرور عىل الطريق بدون إصابات أو أرضار جسيمة).

غال ًبا ما تقاس شدة خطورة الحادث مبدى تأثريه عىل املنظمة.
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األثر

ميكن أن يؤثر الحادث عىل:
	•	 سالمة املوظفني وأمنهم ورفاهيتهم
	•	 قدرة املنظمة عىل:
إجراء العمليات
	•	
تقديم املساعدة والخدمات
	•	
تحقيق أهدافها
	•	

الحوادث مقابل األفعال املتعمدة

فعل متعم ًدا:
ميكن أن يكون الحادث حادثة أو ً
	•	 الحادث املتعلق بالسالمة = حادث.
	•	 حادث أمني = حدث تسبب به طرف ثالث عم ًدا إللحاق الرضر مبنظمة أو جهة فاعلة أخرى
أو للتأثري سلبًا عىل نشاط املساعدة املقصود .األعامل املتعمدة التي مل تستهدف املنظمة
رشا ولكنها ما زالت تؤثر عليها كام يتعرض موظفوها أيضً ا لحوادث أمنية.
استهدافًا مبا ً

التصنيف

يجب عىل املنظامت استخدام نظام تصنيف قوي يحدد بوضوح أنواع مختلفة من الحوادث.
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ما هي إدارة املعلومات املتعلقة بحوادث السالمة واألمن؟
إدارة املعلومات املتعلقة بحوادث السالمة واألمن ( )SIIMهي عملية جمع املعلومات املتعلقة بحوادث السالمة واألمن واستخدامها .الهدف الرئييس من
إدارة املعلومات املتعلقة بحوادث السالمة واألمن هو تحسني سالمة املنظمة وأمنها وقدرتها العامة عىل الوصول إىل املجتمعات وتقديم املساعدة .يتم تحقيق
ذلك من خالل ضامن استخدام املعلومات الصحيحة املستمدة من الحوادث التخاذ قرارات مستنرية عىل جميع املستويات داخل املنظمة .يجب أن تكون
جميع األنشطة ذات الصلة بإدارة املعلومات املتعلقة بحوادث السالمة واألمن متمركزة حول األفراد ويجب أخذ التنوع واالحتياجات املختلفة لألفراد املترضرين
من الحوادث يف االعتبار.

االستجابة الفورية

اإلبالغ عن حادث من أجل االستجابة الفورية ومساعدة األفراد املترضرين من الحادث.

الدروس املستفادة واملستخدمة

استخدام املعلومات التي تم جمعها لتطبيق الدروس املستفادة بعد وقوع حادث لدعم املنظامت يف منع الحوادث املستقبلية
والتأهب لها.

فهم السياق التشغييل

استخدام بيانات الحوادث الداخلية والخارجية لتحديد االتجاهات والوصول إىل فهم أفضل للسياق التخاذ القرارات التشغيلية.

اتخاذ القرارات االسرتاتيجية

استخدام بيانات الحوادث التخاذ القرارات املناسبة لألنشطة التنظيمية املتعلقة بالسالمة واألمن والربامج واملالية واملوارد البرشية
واملنارصة والدفاع.
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إدارة املعلومات املتعلقة بالحوادث

إدارة املعلومات املتعلقة بالحوادث
ٍ
لحادث والتحليالت املستمدة منه مفيدة
إدارة املعلومات املتعلقة بحوادث السالمة واألمن هي دورة من التعلم املستمر .يجب أن تكون االستجابة
يف االستجابة للحوادث املستقبلية وتحليلها .هناك خطوات رئيسية يجب عىل املنظامت واملوظفني اتباعها عند إدارة املعلومات املتعلقة بالحادث .قد
يختلف ترتيب الخطوات والشخص املسؤول عن كل نشاط وفقًا للموقف واملنظمة .من الرضوري أن تُقدم املنظامت اإلرشادات واإلجراءات الواضحة
واملحددة لجميع موظفيها التباعها عند إدارة املعلومات املتعلقة بحوادث السالمة واألمن.
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الخطوة األوىل :اإلبالغ عن الحوادث واالستجابة الفورية
اإلبالغ عن الحادث

يجب أن يكون لدى املنظامت إطار عمل كام ييل:
•اإلبالغ عن الحوادث شديدة الخطورة مبارشة من خالل إتباع إجراءات إعداد التقارير التنظيمية (عرب الهاتف أو الالسليك).
•تقديم املعلومات األساسية الالزمة لالستجابة الفورية:
 9 9من هم أطراف الحادث
9 9ماذا حدث
9 9أين وقع الحادث
9 9متى وقع الحادث
9 9ما اإلجراءات التي تم اتخاذها بشأن الحادث
9 9ما هي املساعدة املطلوبة
•تقديم تحديثات للحوادث الجارية حسبام تطلب الحاجة.

نصائح لإلبالغ وتقديم التقارير الفورية

•الرتكيز عىل الحقائق .تجنب إصدار األحكام أو الرتكيز عىل سبب وقوع الحادث.
•الحفاظ عىل رسية معلومات الحادث.
•إتباع آليات اإلبالغ املحددة للحاالت الحساسة مثل االعتداء الجنيس (إن وجدت).

االستجابة للحادث والتصدي له

بعد تلقي تقرير الحادث األويل ،يجب عىل املنظامت ما ييل:
•التأكد من أن األفراد املترضرين من الحادث يتلقون املساعدة والدعم الالزمني.
•التأكد من أن اإلطار الزمني لالستجابة يتطابق مع شدة الحادث وتأثريه.
•إعطاء األولوية ملساعدة املترضرين وحاميتهم واآلخرين من تعرضهم ملزيد من الرضر.
•االخذ بعني االعتبار أي ظروف شخصية (العرق ،الحالة الشخصية ،الهوية الجنسية) قد تتطلب نهج مخصص لالستجابة.
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إكامل تقرير الحوادث الرسمي

بعد االستجابة األولية لحادث ما ،يجب عىل املنظامت التأكد من استكامل تقرير الحادث الرسمي وحفظه يف نظام اإلبالغ وإعداد التقارير.
قد يتطلب التقرير جمع معلومات إضافية حول الحادث.
يجب عىل املنظامت اتباع إجراءات اإلبالغ اآلتية:
•استخدام نظام بسيط لإلبالغ عن الحوادث لجمع املعلومات املتعلقة بالحادث.
•تزويد املوظفني بنامذج سهلة االستخدام والتدريب عليها لتقليل حاالت نقص اإلبالغ.
•تدريب املوظفني عىل كيفية اإلبالغ عن الحوادث مبارشة يف النظام أو تعيني موظف معني إلدخال التقارير يف النظام.
•الرشح الواضح للموظفني حول ما يحدث ملعلومات الحادث بعد تسجيلها يف التقرير.
•ضامن الرسية لحامية املترضرين من الحادث.

نصائح حول تقارير الحوادث الرسمية

•االمتثال لإلجراءات التنظيمية.
•وفقًا لشدة خطورة الحادث ،يجب اعتبار عدم معاقبة املوظفني إذا اعرتفوا بخرق القواعد التنظيمية.
•يجب تضمني املعلومات الشخصية (العرق ،الحالة ،الهوية الجنسية) للتأكد من اعتبار تنوع املوظفني أثناء االستجابة للحادث وتحليله.
يجب جمع هذه املعلومات فقط إذا ضمنت املنظمة الحفاظ عىل رسيتها وعدم تعرض املوظفني املترضرين ملزيد من الرضر.
•مشاركة التقارير فقط مع الزمالء املناسبني مع الحفاظ عىل رسيتها.

الخطوة الثانية :تحليل الحوادث والدروس املستفادة
املتابعة

يجب عىل املنظامت متابعة تقرير الحادث.
يجب عىل املوظفني املسؤولني:
•الحصول عىل أي معلومات إضافية الزمة للتحليل والتي تتجاوز نطاق تقرير الحادث األويل.
•إجراء استجواب وقائعي مع الفرد (األفراد) املتأثرين بالحادث للتعلم مام حدث.
•تحقيق التوازن الصحيح بني مكافأة املوظفني عىل اإلبالغ عن اإلخفاقات وإنفاذ اإلجراءات التأديبية.
•اعتبار االحتياجات الفردية للموظفني املشمولني يف استجواب الحادث والتأكد من أن العملية تلبي احتياجاتهم ،مبا يف ذلك أي لغة أو
قيود عىل الوصول إىل خدمات الدعم النفيس أو الطبي.
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نصائح حول استجواب الحادث

•الرتكيز عىل الحقائق.
•استخدام االستجواب لالستفادة من الحادث عىل مستوى املنظمة بأكملها.
•تج ّنب تحويل االستجواب الوقائعي إىل استجواب عاطفي.
•تج ّنب تبادل االتهامات مع األفراد املتورطني يف الحادث.

تحليل الحادث

يحلل املوظف املناسب املعلومات التي تم جمعها يف تقرير الحادث الرسمي لفهم سبب وقوع الحادث .فهم الدافع وراء الحوادث ،سواء
كان هجو ًما من قبل آخرين أو تسبب فيه موظف بسبب عدم إتباع اإلجراءات ،هو مفتاح الوقاية والتأهب يف املستقبل.
يجب عىل املنظامت مراعاة ما ييل عند تحليل الحادث:
•اعتبار تأثري الحادث وأسبابه.
•تقييم ما إذا كانت حوادث مامثلة وقعت يف املايض.
•تقييم ما إذا تم اتباع اإلجراءات التنظيمية.
•تحليل مدى فعالية استجابة إدارة الحوادث.
•اعتبار أي خصائص شخصية لألفراد املتورطني يف الحادث (الجنس ،الدين ،العرق) ميكن أن تكون عامالً أو داف ًعا للحادث.

تنفيذ الدروس املستفادة

بعد تحليل الحادث ،يجب عىل اإلدارة العليا وصناع القرار يف املنظمة ما ييل:
•تحديد إجراءات جديدة أو محسنة وتنفيذها ملنع حدوث حوادث مامثلة يف املستقبل واالستعداد لها.
•التكليف بوضع خطة عمل لضامن تنفيذ اإلجراءات املويص بها.
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الخطوة الثالثة :تحليل السياق واألمناط واالتجاهات
تسجيل الحوادث

يجب عىل املنظامت تسجيل الحوادث يف قاعدة بيانات خاصة بالحوادث .إذا طُلب من املوظفني تقديم تقارير الحوادث الخاصة بهم مبارشة
إىل قاعدة بيانات ،فيجب عىل املنظامت تقديم مبادئ توجيهية واضحة وتوفري تدريب عىل ذلك لضامن االتساق يف اإلبالغ وإعداد التقارير.
قاعدة بيانات الحوادث:
خصيصا إلدارة املعلومات املتعلقة بحوادث السالمة واألمن للمنظامت.
•هي نظام برمجيات أو جدول بيانات تم إعداده
ً
•تستخدم التكنولوجيا التي تتناسب مع حجم املنظمة واحتياجاتها.
•تحافظ عىل رسية املعلومات املسجلة لحامية خصوصية األفراد املترضرين.
•تُحدد بيانات اعتامد الوصول لألشخاص الذين ميكنهم عرض املعلومات والغرض من ذلك.
•تتبع إجراءات إبالغ متسقة.
•تسمح بتحليل حوادث متعددة.

لديها إمكانية الوصول إىل معلومات الحوادث الخارجية

ميكن للمنظامت االستفادة من مقارنة اتجاهات الحوادث الخاصة بهم مع غريها من الحوادث املامثلة يف املنظامت املشابهة .ميكن استخدام
معلومات الحوادث الخارجية لدعم التحليل .ميكن الحصول عىل هذه املعلومات من مصادر مفتوحة أو من خالل االشرتاكات من مقدمي
الخدمات التجارية أو اتفاقيات مشاركة بيانات الحوادث.
يجب عىل املنظامت مراعاة ما ييل عند تحليل معلومات الحوادث الخارجية:
•اعتبار موثوقية املصدر :هل يتمتع املصدر بتاريخ من املصداقية والثقة والكفاءة؟
•اعتبار صحة املعلومات :هل املعلومات متسقة مع البيانات األخرى ذات الصلة ومؤكدة من قبل مصادر مستقلة؟

مشاركة معلومات الحادث خارجياً

ميكن للمؤسسات الحصول عىل مزيد من الرؤية من خالل بيانات الحوادث الخارجية من خالل املوافقة عىل تبادل البيانات الرئيسية املتعلقة
باالتجاه مع املنظامت األخرى بتنسيق مجهول املصدر ،إما مبارشة من خالل املنتديات أو قواعد البيانات املجمعة .ومع ذلك ،فإن االختالفات
يف فئات الحوادث ميكن أن تجعل مشاركة البيانات املشرتكة وتحليلها أكرث تحديًا.
أمثلة عىل مصادر مشاركة بيانات الحوادث الخارجية:
• Danger in Aidبواسطة منظمة Insecurity Insight
•قاعدة بيانات أمن عامل اإلغاثة ()AWSD
•املنظمة الدولية لسالمة املنظامت غري الحكومية ()INSO
•إطار “م ًعا إلنقاذ األرواح”
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تحليل بيانات الحوادث املتعددة

ميكن أن يساعد تحليل العديد من الحوادث الداخلية والخارجية املنظامت عىل فهم السياق التشغييل عىل نح ٍو أفضل من خالل تحديد
األمناط واالتجاهات باإلضافة إىل التغيريات الطفيفة املوجودة يف بيئة العمل ومل تتم مالحظتها .ميكن أن يدعم تحليل السياق الوصول إىل
إسرتاتيجية القبول وتنفيذها.
تحليل بيانات الحوادث املتعددة:
•هو نهج منظم لتحليل العديد من الحوادث (الداخلية والخارجية).
•يقارن بيانات اتجاهات املنظمة مع بيانات حوادث السالمة واألمن الخارجي (التي تم الحصول عليها من مصادر عامة أو تشاركها
منظامت أخرى).
•يقارن حوادث املنظمة مع بيانات صادرة من منظامت مامثلة.
•يفرس كيفية تأثري نقص اإلبالغ عىل البيانات.

الخطوة الرابعة :اتخاذ القرارات املستنرية وتوجيه السياسات
مشاركة معلومات الحادث داخل ًيا

تكتسب املنظامت نظرة ثاقبة من خالل مشاركة بيانات الحوادث داخل ًيا واستخدامها عرب األقسام والفرق .عند مشاركة البيانات ،يجب
عىل املنظامت إخفاء هوية البيانات عن طريق إزالة معلومات التعريف الشخصية ،واملعلومات الرسية الرئيسية لحامية خصوصية األفراد
املترضرين من الحوادث .تدعم بيانات الحوادث عملية اتخاذ القرار املستنرية عرب جميع اإلدارات التنظيمية ،مبا يف ذلك الربامج واملالية
واملوارد البرشية واملنارصة والدفاع.
ميكن استخدام بيانات الحوادث فيام ييل:
•تحليل السياق
•وضع خطط العمل
•إمكانية الوصول والتخطيط للربنامج
•مقرتحات التمويل
•تقييم املخاطر
•وضع األوصاف الوظيفية يف مجاالت محددة

اتخاذ قرارات تشغيلية مستنرية

يسمح جمع وتحليل بيانات الحوادث القوية لإلدارة العليا باتخاذ قرارات تشغيلية عىل املستوى امليداين والقطري واإلقليمي والدويل .قد
تتضمن هذه القرارات:
•املوقع وكيفية العمل ،مبا يف ذلك كيفية التفاوض للوصول
•ما هي تدابري إدارة املخاطر األمنية التي يجب تنفيذها ووضعها ضمن األولويات
•ما هي األنشطة واملوارد التي يجب متويلها
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نصائح الستخدام تحليل املعلومات التخاذ القرارات التشغيلية

•تحليل التأثري الحقيقي أو املحتمل ملعلومات الحادث.
•تحديد األقسام أو الزمالء الذين سيتأثرون بهذه املعلومات أو سيستفيدون منها.
•تحديد آلية ومناذج مستخدمة يف مشاركة املعلومات عرب األقسام املتعددة تحمي خصوصية األفراد املترضرين.
•مشاركة بيانات الحوادث مجهولة املصدر مع تقديم توصيات باملتابعة عرب األقسام املختلفة.

توجيه السياسات تنظيمية

ميكن أن يسمح جمع بيانات الحوادث القوية وتحليلها لإلدارة العليا باتخاذ قرارات اسرتاتيجية وأخرى ذات صلة بالسياسات .قد تتضمن
هذه القرارات:
•يف أي البلدان تعمل
•اسرتاتيجيات األمن لتحديد األولويات (القبول أو الحامية أو الردع)
•طرق التواصل حول الربامج للمستفيدين والجهات املانحة والجمهور والجهات املعنية األخرى
•متى تستخدم املعلومات املتعلقة بالحادث ألغراض املنارصة والدفاع

ميكن أن تدل بيانات الحوادث عىل ما ييل:
•العنف ضد عامل اإلغاثة
•منع وعرقلة املساعدة
•وجود قيود عىل إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية
•العنف أو التحديات التي يواجهها السكان املحليون
ميكن أن تؤدي هذه املعلومات إىل أنشطة السياسات املتعلقة مبا ييل:
•تحسني إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية
•حامية عامل اإلغاثة
•االلتزام بالقانون الدويل اإلنساين
•رفع مستوى الوعي حول القيود التشغيلية واملسائل األمنية لدى الجهات املانحة والجهات املعنية والفاعلة األخرى
•السعي لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات القانون الجنايئ أو اإلنساين أو قانون حقوق اإلنسان
يجب عدم الكشف عن األفراد أو الحاالت املحددة لغرض إبداء نقطة سياسية .تقلل البيانات الجامعية من هذا الخطر من خالل إخفاء
الهوية باألرقام.

إبالغ العاملني بالقرارات املتخذة

يجب عىل كبار املديرين إبالغ املوظفني كيفية استفادة املنظمة من الحوادث واتخاذ القرارات بنا ًء عىل البيانات التي تم جمعها .ميكن أن
يساعد ذلك يف معالجة نقص اإلبالغ عن الحوادث.
وهذا سيمكن املوظفني من:
•تحسني فهمهم إلدارة املعلومات املتعلقة بالحوادث.
•تحسني ثقتهم يف عملية اإلبالغ عن الحوادث.
•تنفيذ الدروس املستفادة من الحوادث.
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تصنيف الحوادث

تصنيف الحوادث
تستخدم املنظامت فئات لوصف أنواع مختلفة من الحوادث التي ميكن أن تحدث للمنظمة واملوظفني واملجتمعات التي يعملون معها وغريهم من األشخاص
العابرين .يتم تشجيع املنظامت عىل استخدام التعريفات القياسية لتسهيل التحليل وتبادل البيانات واملقارنات بني املنظامت .فيام ييل قامئة بالتعريفات
املقرتحة .ال يتعني عىل املنظامت استخدام جميع الفئات ولكن يجب عليها اختيار الفئات األكرث مالءمة للسياق الذي تعمل فيه.

الحادثة أو املرض

أي حادثة تتعلق بالعاملني أو املمتلكات التنظيمية وغريها من الحوادث األخرى غري املقصودة (أمثلة :الحوادث ،املرض املفاجئ).
الوفاة إثر حادثة
أي وفاة غري متعمدة والتي ال ميكن أن تعزى إىل أسباب طبيعية .قد تشمل أسباب الوفاة التعرض لحوادث املركبات أو حدوث مضاعفات لإلصابات.
املرض
أي مرض خطري يتعرض له املوظف.
حادثة أخرى
حادث عشوايئ يُصيب املوظفني أو ممتلكات املنظمة بالرضر.
الوفاة الطبيعية
أي وفاة ميكن أن تعزى إىل سبب طبيعي (نوبة قلبية أو مرض أو سكتة دماغية).
الحريق الطبيعي
أي حريق يرض باملمتلكات أو يعرض املوظفني للخطر بسبب طبيعي أو غري مقصود .قد يشمل ذلك حرائق الغابات أو الحرائق العرضية (الحرائق الكهربائية،
ترسب الغاز).
االنتحار
وفاة اختيارية ومتعمدة من قبل موظف يُنهي حياته منتح ًرا.
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أنشطة توصيل املساعدات

أي حادث وقع يف موقع املرشوع أو أثناء توزيع املساعدات ،مبا يف ذلك نهب إمدادات املساعدة أو تعرض أحد املوظفني للتخويف أو املضايقة أو
سلوكيات التهديد أثناء توصيل املساعدات .تغطي هذه الحوادث األحداث التي وقعت يف سياق حرب أو جرمية.
العمليات املسلحة
األعامل التي تنطوي عىل امتالك أسلحة من قبل دولة واحدة ،أو كيانات  /منظامت مسلحة غري تابعة للدولة.
املستفيد املتعرض للرضر
تم استخدام أساليب التهديد أو العنف ضد املستفيد.
املضايقة وجها لوجه
الحوادث التي يتعرض فيها املوظف ملضايقة مبارشة من قبل شخص أو مجموعة من األشخاص (عىل سبيل املثال :التحرش بسبب أنشطة أو برامج املنظمة).
التخويف وجها لوجه
الحوادث التي يتعرض فيها املوظف مبارشة ألساليب التخويف من قبل شخص أو مجموعة من األشخاص (مثال :شعور املوظف بالخوف من قبل الجهات
املسلحة التي تسري يف دوريات بالقرب من مواقع توزيع الطعام).
التهديدات وج ًها لوجه
الحوادث التي يتعرض فيها املوظف للتهديد املبارش من قبل شخص أو مجموعة من األشخاص؛ يجب أن تتضمن شكالً من عواقب عدم االمتثال (مثال:
التهديد باالنتقام لعدم تضمني شخص ما يف نشاط تنظيمي).
النهب
التعرض للرسقة أثناء أحداث القلق أو العنف أو الشغب أو غريها من االضطرابات األخرى.

الجرمية

الحوادث ذات الدوافع اإلجرامية التي تؤثر عىل املوظفني أو ممتلكاتهم أو ممتلكات املنظمة.
السطو املسلح

هو التعرض للسطو تحت تهديد السالح أو عندما يحمل الجناة أسلحة نارية ت ُلحق الرضر باملوظفني أو املمتلكات.

الحريق املتعمد
أي حريق يحدث عم ًدا ل ُيلحق الرضر باملمتلكات أو يعرض املوظفني للخطر .يشمل الحريق املتعمد ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،استخدام األجهزة الحارقة
رسعات االشتعال لتدمري املمتلكات.
والتخريب املتعمد لألنظمة الكهربائية أو خطوط أو خزانات الغاز واستخدام ُم ِّ
االبتزاز
التعرض ألساليب التهديد أو االبتزاز أو التالعب بشخص ما إلرغامه عىل فعل يشء ما؛ مبا يف ذلك الحصول عىل يشء ،وال سيام املال ،عن طريق القوة
أو التهديدات.
عمليات االقتحام
فعل الدخول غري القانوين إىل مباين أو مركبات منظمة املساعدة بغرض الرسقة.
السطو عىل املنازل
اقتحام مسكن املوظفني بغرض الرسقة عادة.
تصنيف السطو عىل املنازل مقابل السطو:
•السطو عىل املنازل = يتم يف حالة عدم وجود السكّان أو يف حالة عدم إدراكهم أثناء وقوع الحادث (أثناء النوم)
•السطو  /السطو املسلح = يتم أثناء وجود السكان ويتم تعرضهم للتهديد املبارش أثناء الحادث
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رسقة السيارات/عمليات االختطاف
أي حادث يتم فيه االستيالء بالقوة عىل مركبة مملوكة للمنظمة أو يستخدمها موظف (موظفون) بصفته سائق أو راكب.
الهجوم اإللكرتوين
االستغالل املتعمد ألنظمة الكمبيوتر أو للرشكات والشبكات املعتمدة عىل التكنولوجيا مام يؤدي إىل عواقب مدمرة ميكن أن تعرض البيانات للخطر وتؤدي
إىل جرائم إلكرتونية.
االبتزاز اإلعتدايئ
مامرسة الحصول عىل يشء ما ،وخاصة املال ،من موظف (موظفني) عن طريق أعامل القوة أو التهديد.
االحتيال
الخداع غري املرشوع أو اإلجرامي الذي يهدف إىل تحقيق مكاسب مالية أو شخصية.
اإلقحام الغري قانوين
دخول املجرمني أو املدنيني غري املرشوع أو غري املرصح به إىل مباين املنظمة أو مركباتها أو مساكن املوظفني (وال يشمل ذلك السلطات الحكومية).
القرصنة
مهاجمة ورسقة السفن يف البحر أو القوارب يف األنهار.
الرسقة
الحوادث التي تتضمن ما ييل:
•الجاين مل يكن مسل ًحا
•كان املوظف (املوظفون) حارضين أثناء وقوع الحادث وكانوا عىل دراية تامة بالتعرض للرسقة وتم رسقة األصول
إتالف املمتلكات
أي تلف أو رضر يحدث ملمتلكات املنظمة ،مبا يتجاوز القيمة املحددة مسبقًا ،إما عن غري قصد (الكوارث الطبيعية أو الحوادث) أو عم ًدا (أعامل الشغب
التي تتسبب يف تلف املمتلكات).
رسقة املمتلكات
أي موقف يتم فيه رسقة ممتلكات شخصية من موظف أو موقع دون علم الضحية لألشياء التي تم أخذها.
رسقة ممتلكات املنظمة
أي موقف يتم فيه رسقة ممتلكات من منظمة دون مالحظة أو مراقبة من املوظف.
أعامل التخريب
التدمري املتعمد أو إلحاق الرضر مبمتلكات املنظمة أو املوظفني.
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الرصاعات والحروب

الحوادث التي تحدث يف سياق النزاعات املسلحة أو حاالت التقلبات السياسية الشديدة التي تؤثر عىل نحو مبارش أو غري مبارش عىل منظمة أو
رشا ،وقد ال تؤثر.
موظفني أو عمليات محلية ودولية بصفة خاصة أو مهنية .قد تؤثر الحوادث عىل املنظمة أو موظفيها أو بنيتها التحتية تأث ًريا مبا ً
العمليات املسلحة
األعامل التي تنطوي عىل امتالك أسلحة من قبل دولة واحدة ،أو كيانات  /منظمة مسلحة غري تابعة للدولة.
تبادل إطالق النريان
أي موقف يتم فيه القبض عىل موظف (موظفني) أو ممتلكات تنظيمية يف هجوم أو معركة باألسلحة النارية بني طرفني مسلحني أو أكرث .يف هذا املوقف ،فإن
املوظفني واملمتلكات املشمولة يف الحادث ليسوا هدف الهجوم.
االنقالب
االنقالب والثورة وغريها من وسائل التمرد األخرى التي تحدث من قبل أي قوة مسلحة .يُعرف االنقالب بأنه محاولة (مسلحة بشكل عام) إلزالة حكومة
واستبدالها .سواء كان هذا االنقالب ناج ًحا أم ال أو عنيفًا أم ال ،فإن محاولة االنقالب قد تؤدي إىل زعزعة االستقرار السيايس.
إطالق النار
إطالق النار املتعمد عىل أشخاص غري موظفي املنظمة.
اكتشاف الذخائر غري املنفجرة
يشري إىل اكتشاف الذخائر غري املنفجرة واملتفجرات من مخلفات الحرب التي مل تنفجر عند نرشها وال تزال تشكل خطر االنفجار.

التعرض للقتل أو اإلصابة أو الخطف

أي حادث يؤدي إىل مقتل موظف أو إصابته أو اختطافه .تعترب هذه الحوادث عادة خطرية.
االختطاف /أخذ الرهائن /الخطف
أي حادث يتم فيه احتجاز املوظفني قرسا .قد يتضمن هذا الحادث طلب فدية وقد ال يتضمن ذلك .يُدرج املوظف (املوظفون) الذين قُتلوا أثناء األرس عىل
أنهم “مختطفون” وليسوا “قتىل”.
التعرض للرضب
ٍ
موظف باستخدام قبضتيه أو أقدامه أو أجزاء أخرى من جسمه أو بواسطة أشياء (عيص أو أشياء غري حادة).
شخصا ما عىل
حادثة اعتدى فيها ً
التعرض للقتل
حاالت الوفاة املتعمدة (إطالق نار أو اعتداء جسدي أو تسمم) .ال تشمل حاالت القتل العمد حاالت االنتحار .يُدرج املوظف (املوظفون) الذين قُتلوا أثناء
األرس عىل أنهم “مختطفون” وليسوا “قتىل”.
االختفاء
حادث يتعرض فيه موظف لالختفاء أو يُصبح يف عداد املفقودين.
يشمل التمييز بني االختفاء واالختطاف ما ييل:
•الجهات الفاعلة :متيل الجهات الفاعلة غري التابعة للدولة إىل االختطاف بينام متيل الجهات الحكومية إىل “إخفاء” األشخاص الذين يشار إليهم بعد
ذلك بـ “املفقودين”.
•كيفية تواصل الجاين مع املوظف الذي تم أخذه :مييل الخاطفون إىل طلب (فدية) ،بينام يف حاالت االختفاء والفقد ال تظهر أي أنباء عن األشخاص
املفقودين مرة أخرى.
•الدافع :ترجع حاالت االختطاف إىل وجود طلب محدد ،بينام يرجع سبب حاالت االختفاء إىل إسكات املوظف ،غال ًبا ألسباب سياسية.
التعذيب
التعرض للتشويه أو اإلصابات الجسدية املتعمدة والتي توصف رصاحة بأنها تعذيب للموظفني.
التعرض للجروح
بدل من تعرضه للرضب.
حادث تعرض فيه موظف لإلصابة بسالح ً
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الحرمان من الحرية

أي أفعال ينتج عنها حرمان األفراد من حريتهم :االختطاف أو أخذ الرهائن أو الخطف أو االعتقال أو االحتجاز.
الهروب
هروب الضحية أو محاولتها للفرار مام يؤدي إىل وفاتها أو الحصول عىل حريتها.
اطالق الرساح
تم حل الحادث من خالل إطالق رساح الضحية.
التعرض للقتل
قتل الضحية أثناء األرس أو أثناء مهمة اإلنقاذ أو محاولة الفرار.
أثناء األرس
الضحية ال تزال يف األرس.
االختفاء
تم اإلبالغ عن الضحية بأنها يف عداد املفقودين.
ال توجد معلومات
ال توجد معلومات أخرى عام حدث للضحية.
مهمة اإلنقاذ
متت محاولة شن مهمة إنقاذ أو نُفذت وقد تؤدي إىل الوفاة أو الحصول عىل الحرية.
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حيز العمليات

اإلجراءات املبارشة أو غري املبارشة التي يتم اتخاذها ،أو التهديدات التي تصدرها ،الجهات الفاعلة التابعة وغري التابعة للدولة وتؤثر عىل وصول
املساعدات اإلنسانية.
إساءة استغالل السلطة
استغالل املسؤولني الحكوميني للسلطات الترشيعية أو التنفيذية أو السلطات املخولة األخرى لتحقيق مكاسب خاصة غري مرشوعة .ال يشكل العمل
غري القانوين الذي يصدر من موظف صاحب منصب سوء استغالل للسلطة إال يف حالة كان هذا الفعل ذو صلة مبارشة بواجباته الرسمية.
رفض الوصول
األعامل التي:
•متنع املنظمة من الوصول إىل املستفيدين أو املستفيدين املحتملني لتقييم االحتياجات أو تقديم الخدمة املبارشة.
•متنع املستفيدون من الوصول إىل الخدمات التي تقدمها املنظمة.
توجيه االتهامات
تهمة ارتكاب مخالفات من قبل سلطات البلد املضيف.
تطبيق القوانني
تطبيق القوانني الحالية أو الجديدة ،أو األوامر التنفيذية ،أو املراسيم ،أو اللوائح التي تتمتع بتأثري فعيل عىل تقديم املساعدة عند تطبيقها .قد يشمل ذلك
مصادرة املعدات أو وضع أشخاص أو منظامت عىل قوائم املراقبة.
االعتقال
اعتقال املوظفني .يجب أن تتمتع األطراف التي تعتقل املوظفني بصفة حكومية (مثل الرشطة) من أجل متييز هذا الحادث عن حوادث احتجاز الرهائن.
وعادة ما تتبع عملية االعتقال توجيه االتهامات الرسمية.
الهجوم عىل منظمة أخرى
رشا.
اإلبالغ عن تعرض منظمة أخرى للهجوم ولكنه مل يؤثر عىل املنظمة تأث ًريا مبا ً
التهم
توجيه تهمة قانونية رسمية من قبل سلطة حكومية مؤكد ًة عىل أن موظفًا أو املنظمة قد ارتكبت جرمية.
نقاط التفتيش
نقطة تفتيش غري حدودية أو حدودية أقيمت يف املناطق الخاضعة لسيطرة الجيش أو لسيطرة شبه عسكرية أو جامعة مسلحة ملراقبة حركة األشخاص
واملواد التي تؤثر عىل إيصال املساعدات والتحكم بها.
رفض منح التأشرية
تأخري أو رفض منح ختم رسمي أو تأشرية أو أي ترصيح آخر مينح اإلذن بدخول بلد أو إقليم داخل بلد يف حاجة لتوصيل املساعدات.
االحتجاز
إبقاء املوظف يف الحبس قبل توجيه التهم الرسمية أو بدون توجيه أية تهم رسمية؛ ويشمل االحتجاز املؤقت الحبس ملدة ساعات أو أيام.
اإلقصاء أو الرتحيل
إجبار موظف أو منظمة عىل مغادرة بلد أو إقليم.
املضايقة وجها لوجه
الحوادث التي يتعرض فيها املوظف ملضايقة مبارشة من قبل شخص أو مجموعة من األشخاص (عىل سبيل املثال :التحرش بسبب أنشطة أو برامج املنظمة).
التخويف وجها لوجه
الحوادث التي يتعرض فيها املوظف مبارشة ألساليب التخويف من قبل شخص أو مجموعة من األشخاص (مثال :شعور أحد املوظفني بالخوف من قبل
الجهات املسلحة التي تسري يف دوريات بالقرب من مواقع توزيع الطعام).
التهديدات وج ًها لوجه
الحوادث التي يتعرض فيها املوظف للتهديد املبارش من قبل شخص أو مجموعة من األشخاص؛ يجب أن تتضمن شكالً من عواقب عدم االمتثال (مثال:
التهديد باالنتقام لعدم تضمني شخص ما يف نشاط تنظيمي).
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الغرامة املالية
األموال التي يجب أن تدفعها املنظمة كعقاب عىل عدم االمتثال لقاعدة أو قانون.
اإلغالق القرسي
إصدار أمر من الحكومة أو من السلطات األخرى بوقف العمليات يف بلد أو إقليم؛ ويشمل ذلك اإلغالق الذي يؤثر عىل برنامج واحد أو أكرث.
اإلجراءات الحكومية
اإلجراءات التي تتخذها الحكومة املضيفة أو املانحة والتي لها تأثري مبارش أو غري مبارش عىل القدرة املالية لوكالة ما لتقديم املساعدات؛ ويشمل ذلك تجميد
األموال أو فرض الرضائب أو إنهاء اإلعانات.
السجن
احتجاز موظف يف موقع رسمي معروف أو غري معروف ،مثل السجن ،ويحدث ذلك عادة بعد توجيه االتهامات الرسمية.
مقدمة عن القوانني
صياغة القوانني أو األوامر التنفيذية أو املراسيم أو اللوائح أو التصويت عليها ،التي سيكون لها تأثري محتمل أو فعيل عىل تقديم املساعدات عند تطبيقها .قد
يشمل ذلك ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،إجراءات التسجيل التقييدية أو لوائح االسترياد أو الكشف املنتظم عن املصادر املالية.
التحقيق
عملية أو إجراء فحص الحقائق املتعلقة باالدعاءات املقدمة ضد املوظفني أو املنظمة.
الكوارث الطبيعية
حدوث أو توقع حدوث الكوارث الطبيعية الفعلية أو املتوقعة ،يف مدينة أو بلد به مكتب تابع للمنظمة .قد تشمل الكوارث الطبيعية الزالزل أو الرباكني أو
األعاصري أو الزوابع أو العواصف املدمرة (املطر الثلجي أو الفيضانات املفاجئة) أو الفيضانات أو التسونامي.
بحث دخول امللكية
البحث عن فرضية من قبل السلطات الخارجية.
تهديد الوكالة عن بعد
الحوادث التي تتلقى فيها املنظمة أو املوظف تهدي ًدا ال يتم تسليمه وج ًها لوجه ولكن بواسطة بعض اآلليات البعيدة (الربيد اإللكرتوين أو الرسائل القصرية
أو الهاتف أو التهديدات العامة الصادرة عىل موقع إلكرتوين أو وسائل التواصل االجتامعي) .وقد يشمل ذلك ،التهديدات املبارشة التي صاح بها املدنيون
خالل املظاهرات.
مخاطر تشويه السمعة
الحوادث التي تنطوي عىل مخاطر محسوسة أو حقيقية أو فعلية أو محتملة عىل شعار املنظمة أو رمزها أو صورتها أو سمعتها.
االستيالء عىل املكاتب التنظيمية أو احتاللها
االستيالء عىل أي مبنى تنظيمي أو مستودع أو مج ّمع واحتالله بواسطة عمالء مدنيني أو حكوميني.
تهديد اإلغالق
الحوادث التي تنطوي عىل التهديد باإلغالق القرسي لنشاط أو برنامج أو منظمة.
الشهادة
األحداث التي يشهد فيها أحد املوظفني هجو ًما أو جرمية ضد موظف آخر أو أفراد عائلة أو أحد املستفيدين.
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أخرى

حادث آخر
حادث ال ميكن وصفه وصفًا كافيًا بواسطة أي من فئات الحوادث املحددة مسبقًا يف هذه القامئة .يف حالة اختيار هذه الفئة ،يجب عىل امل ُبلغ تقديم وصف
كامل للحادث يف حقل “وصف الحادث”.

النجاة من حادث وشيك

الحوادث التي قد تتسبب يف إلحاق الرضر أو تؤثر عىل إيصال املساعدات .ويشمل ذلك أي موقف كاد أن يحدث فيه حادث أمني ولكنه مل يحدث ،أو حدث
بالقرب من عامل  /منظمة  /برنامج مساعدات ،أو حدث يف موقع متكن به املترضرين من تجنب أي رضر جسيم قد يحدث لهم .وإذا نتج عن هذا الحادث
الرضر ،فإنه يجب تصنيفه تحت فئة مختلفة.
النجاة من جرمية وشيكة الحدوث
متّت النجاة من الحادث الوشيك يف سياق حدوث الجرائم.
النجاة من حادث وشيك التعرض للقتل أو اإلصابة أو الخطف
تسبب الحادث يف تفادي مقتل موظف أو إصابته أو اختطافه.

حوادث تهدد السالمة عىل الطرق

هي أي حادث يهدد السالمة عىل الطرق يشمل مركبات املنظمة .تشري “املركبة” إىل أي وسيلة من وسائل النقل ،مبا يف ذلك ،عىل سبيل املثال ال الحرص،
السيارات والشاحنات والحافالت والدراجات النارية وغريها (الدراجات والقوارب) ،سواء كانت داخل أو خارج الخدمة.
وف ّيات الدراجات النارية
حادث دراجة نارية نتج عنه وفاة أحد املوظفني.
إصابات الدراجات النارية
حادث دراجة نارية نتج عنه إصابة أحد املوظفني.
دراجة نارية بدون إصابات
حادث دراجة نارية مل ينتج عنه إصابات ألي من املوظفني.
حوادث مرورية أخرى
حادثة مرورية أخرى غري مدرجة هنا .يف حالة اختيار هذه الفئة ،يجب عىل امل ُبلغ توضيح التفاصيل يف خانة “وصف الحادث”.
وفيات املركبات
حادث مركبة نتج عنه وفاة أحد املوظفني.
إصابات املركبات
حادث مركبة نتج عنه إصابة أحد املوظفني.
حادث مركبة بدون إصابات
حادث مركبة دون حدوث إصابات ألي من املوظفني.
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تدابري أمنية

إجراءات تتخذها الوكاالت استجاب ًة النعدام األمن العام أو الحوادث األمنية.
اإلخالء :ألسباب طبية
إخالء املوظفني ألسباب طبية ،بشكل عام يتضمن اإلصابات أو األمراض التي ال ميكن عالجها عىل نح ٍو مناسب يف املستشفى املحيل أو عيادة الطبيب
أو مركز العالج.
اإلخالء :ألسباب غري طبية
إخالء املوظفني ألسباب أمنية .يشري اإلخالء إىل عزل املوظفني من البلد التي حدثت فيها العملية .يسمى نقل املوظفني إىل مكان آخر داخل الدولة ألسباب
أمنية إعادة التوطني.
اإلسبات
عملية اإليواء قامئة يف املكان حتى مير الخطر أو حتى يتم الحصول عىل املزيد من املساعدة.
فرض حظر التجوال
فرض حظر التجوال يف مدينة أو بلد يوجد به مكتب للمنظمة.
إغالق املكتب
يتم اتخاذ قرار إغالق أحد املكاتب ر ًدا عىل السياق األمني العام أو حدوث حادث معني.
املراقبة املستمرة
تهدف عملية املراقبة النشطة للموقف األمني إىل تغيري التدابري األمنية املحتملة.
تعليق الربنامج
تجري عملية تعديل األنشطة املخطط لها عىل نح ٍو كبري عن طريق إيقاف نشاط أو برنامج معني.
االنتقال
يعزي نقل العاملني إىل مدينة أو مكتب آخر داخل بلد العملية ألسباب أمنية.
السفر املقيد  -بدون وجود حظر تجوال
أي قيود عىل السفر تؤثر عىل العاملني .يشبه هذا النوع من الحوادث إرشادات السفر وقد يكون نتيجة االضطرابات السياسية أو االجتامعية أو تفيش
األمراض أو الكوارث الطبيعية.

أعامل العنف واالعتداء الجنيس

العنف الجنيس هو أي عمل أو محاولة الرتكاب فعل جنيس ،يتم يف بعض األحيان باستخدام العنف أو اإلكراه .قد يرتاوح العنف الجنيس يف مكان العمل بني
التعليقات الجنسية والتحرش واالغتصاب.
التعليقات الجنسية غري املرغوب فيها
التحرش اللفظي الذي يتضمن الصفري أو الصياح أو أي عبارات أو مقرتحات جنسية رصيحة أو ضمنية غري مرغوب فيها.
التالمس الجنيس غري املرغوب فيه
التحسس أو
تالمس غري مرغوب فيه ذو طبيعة جنسية بغض النظر عن شدته .قد يشمل التعامل مع أي جزء من جسم شخص آخر عن طريق التدليك أو
ّ
اإلمساك أو أي طريقة أخرى.
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التحرش الجنيس
التعامل الجنيس غري املرغوب فيه ،وطلبات الحصول عىل خدمات جنسية ،وغريها من السلوك اللفظي أو الجسدي ذي الطبيعة الجنسية التي تؤثر عىل
توظيف الشخص املستهدف .لهذا السلوك غرض أو أثر للتدخل بشكل غري معقول يف أداء عمل الفرد أو خلق بيئة عمل مخيفة أو معادية أو هجومية.
أمثلة:
•يكون الخضوع ملثل هذا السلوك إما بشكل رصيح أو ضمني فيام يتعلق ببنود أو رشوط توظيف الفرد.
•تعد استجابة الفرد لهذا السلوك أو رفضه أساس لقرارات التوظيف التي تؤثر عىل الفرد.
السلوك الجنيس العدواين
يدور السلوك العنيف املحتمل حول الدوافع الجنسية املرضية.
املالحقة
شخصا آخ َر مالحقة غري مرغوب فيها أو متكررة.
عندما يالحق شخص ما ً
االعتداء الجنيس
االتصال الجنيس مع شخص آخر دون موافقته.
االغتصاب
الجامع الجنيس (عن طريق الفم أو املهبل أو الرشج) ضد إرادة الشخص وموافقته.
محاولة االعتداء الجنيس
محاولة إقامة اتصال جنيس مع شخص آخر دون موافقته.
ترصفات جنسية أخرى
التقاط صو ًرا أو مقاطع فيديو عارية لشخص آخر أو مشاركتها بدون إذن.

االضطراب
االضطرابات املدنية أو السياسية وكذلك السلوك املضطرب أو الغوغايئ الذي يتضمن :النهب ،وانتفاضات السجون ،وحشود البرش الذين يشعلون
الحرائق ،واالشتباك العام مع الرشطة (عادة من قبل املتظاهرين).
املظاهرات
أي مظاهرة (احتجاجات ،مسريات ،اعتصامات ،اعتصام) ال تتسم بالعنف .تجمع كبري ملجموعة من األشخاص لغرض سيايس أو اجتامعي.
النهب
التعرض للرسقة أثناء أحداث القلق أو العنف أو الشغب أو غريها من االضطرابات األخرى.
أخرى
أي نشاط آخر غري مذكور أعاله.
اإلرضاب/االمتناع عن العمل
قرار متعمد من قبل العاملني بعدم القدوم إىل العمل ألسباب أخرى غري املرض.
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استخدام األسلحة
يؤثر نوع األسلحة املستخدمة يف الحوادث عىل العاملني أو البنية التحتية أو إيصال املساعدات.

األسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
أي استخدام لألسلحة البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو اإلشعاعية يف مدينة أو بلد يوجد به مكتب.
املتفجرات
أي استخدام لألسلحة املتفجرة يلحق الرضر مبوظفي املنظمة أو ممتلكاتها.
األسلحة النارية
أي استخدام لألسلحة النارية أو األسلحة املحمولة التي تلحق الرضر مبوظفي املنظمة أو ممتلكاتها.
ال توجد معلومات
األسلحة املستخدمة يف الحادث والتي ال ميكن التعرف عىل نوعها.
أخرى
أي استخدام آللة حادة أو إشعال حريق أو استخدام سكني أو حجر يلحق الرضر مبوظفي املنظمة أو ممتلكاتها.

استخدام األسلحة املتفجرة
يؤثر نوع األسلحة املستخدمة يف الحوادث عىل العاملني أو البنية التحتية أو إيصال املساعدات.

القنابل الجوية
األسلحة املتفجرة التي تطلق من الجو ،مبا يف ذلك األسلحة الحارقة .باستثناء القنابل العنقودية والصواريخ أرض  -أرض.
القنابل العنقودية
األسلحة املتفجرة التي تطلق من الجو أو تطلق من األرض لتتفجر منها ذخائر أصغر.
القنابل اليدوية
عبوة ناسفة صغرية يتم رميها باليد ،مصممة للتفجري بعد االرتطام أو بعد فرتة زمنية محددة.
األلغام
أي انفجار لغم يلحق الرضر باملوظفني.
أخرى
أي أسلحة متفجرة أخرى غري مدرجة أو مزيج مام سبق .يف حالة اختيار هذه الفئة ،يجب عىل امل ُبلغ توضيح التفاصيل يف خانة “وصف الحادث”.
جهاز متفجر مرتجل بتحكم ال سليك
جهاز متفجر مرتجل يتم التحكم فيه ال سلك ًيا ،مثل قنبلة ورد أنها تركت عىل جانب الطريق وتم تفجريها عندما اقرتاب الهدف.
اإلطالق األريض
الصواريخ أو الهاون أو القذائف التي تطلق من نظام إطالق متنقل أو ثابت ،مبا يف ذلك القذائف الصاروخية.
عبوة ناسفة محمولة عىل مركبة انتحارية
عبوة ناسفة بدائية الصنع (حزام ناسف متفجر ،متفجرات يف حقيبة ظهر).
عبوة ناسفة محمولة عىل مركبة
عبوة ناسفة محمولة عىل مركبة (سيارة مفخخة ،سيارة تحتوي عىل عبوة ناسفة).
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نوع املوقع
نوع املوقع الذي وقع فيه الحادث.

اإلدارة
أثناء تنفيذ أحد اإلجراءات اإلدارية أو أثناء تنفيذ الضحية ألمر وارد من سلطة معرتف بها أو سلطة حكومية.
مهبط الطائرات
يف مهبط الطائرات ،مبا يف ذلك املطار أو يف الهواء.
نقاط التفتيش
عند إحدى نقاط التفتيش أو البوابات أو حواجز الطرق.
التواصل
يف شكل اتصال (مكاملة هاتفية ،رسالة نصية ،رسالة ،بريد إلكرتوين).
املجمع
عند مجمع مزود الخدمة املعني أو بداخله.
املناطق املزدحمة
يف املناطق املزدحمة ،مثل األسواق أو البازارات أو املساحات العامة املفتوحة حيث يتواجد الناس.
مبنى الصحة
عند أي مبنى صحي أو مستشفى أو عيادة أو مكتب مستشفى أو مركز إسعافات أولية أو بداخل أي منهم.
النازحون داخل ًيا أو مخيامت الالجئني
عند املخيامت املؤقتة أو الدامئة لالجئني أو النازحني داخليا أو بداخل أي منها.
ال توجد معلومات
مكان وقوع الحادث غري واضح من خالل املعلومات املتاحة.
املباين اإلدارية
عند مجمع مكاتب أو بداخله.
أخرى
يف أي منطقة غري مدرجة هنا .يف حالة اختيار هذه الفئة ،يجب عىل امل ُبلغ توضيح التفاصيل يف خانة “وصف الحادث”.
مخفر الرشطة
يف مركز الرشطة أو املجمع.
موقع املرشوع
يف موقع املرشوع.
مبنى عام
عند أحد املباين العامة أو بداخله (مطاعم ،كنائس ،مساجد ،فنادق).
محل اإلقامة
عند منزل أحد عامل املساعدة أو بداخله؛ وتشمل الحوادث التي تقع خارج املسكن مبارشة.
الطريق
عىل الطريق ،مبا يف ذلك:
•مواقع غري محددة خالل إحدى الرحالت الربية
•أي وسيلة نقل (عىل األقدام ،الدراجة النارية ،املركبة)
•أي حادث يقع بني األماكن أو أثناء املرور العابر
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املدرسة
يف إحدى املدارس أو األماكن التعليمية.
السفن
عىل منت قارب أو سفينة.
املستودع
عند أحد املستودعات أو بداخله ،مبا يف ذلك األرصفة.
املاء
يف املاء أو عىل الشواطئ (نهر ،بحرية ،بحر ،محيط).

مرتكب الجرمية

يقال إن تصنيف الجاين مسؤول عن الحادث.
اإلدارة
مسؤول أو سلطة يف بلد أو إقليم ،أو مستوى القيادة العليا لقوة مسلحة ،أو أفراد داخل جامعة مسلحة تولت السيطرة الفعلية عىل إقليم ما وتحدد القوانني
واللوائح وأوامر اإلنفاذ.
املستفيد
مستفيد مبارش من املساعدة.
مدنيني
رشا.
مدين (الجئ ،نازح ،قروي ،مستوطن) ،ولكن ليس مستفي ًدا مبا ً
الجنائية
مجرم يترصف إ ّما مبفرده أو كجزء من الجرمية املنظمة.
املوظف أو املوظف السابق
موظف حايل أو سابق يف املنظمة.
إنفاذ القانون
أفراد أو أجهزة تطبيق القانون يف الدولة (الرشطة و “قوات األمن”) وليس القوات العسكرية أو األمن الخاص الذين يترصفون مبوجب أوامر من نظام إنفاذ
القانون يف الدولة.
متعدد
العديد من الجناة من فئات مختلفة متورطني يف الهجوم.
ال توجد معلومات
مل يحدد التقرير هوية الجاين ،أو أن الجاين غري معروف.
الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة
جامعة مسلحة مسامة وليست جز ًءا من أجهزة تنفيذ القانون أو الجيش أو األجهزة األمنية التابعة للدولة .تشمل الجيوش الخاصة أو الحراس أو املتمردين أو
العصابات أو الجامعات اإلرهابية .ال تشمل الجهات األمنية الخاصة.
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األمن الخاص
الجاين ينتمي إىل رشكة أمنية خاصة أو يعمل حارس شخيص أو حارس أمن.
قريب أو رفيق
أحد أفراد العائلة أو األصدقاء أو أي شخص آخر يعرفه املوظف.
ممثل الدولة
جنود جيش الدولة الذين يترصفون بأوامر من القيادة العسكرية للوالية.
املقاول الفرعي
مقاول فرعي للوكالة.
الفاعلون املسلحون غري العسكريون غري املحددون
تشري مجموعة من املسلحني املجهولني أو غري املحددين أو التقرير بشكل عام إىل املتمردين أو املتطرفني أو الجامعات يف شكل ما مرتبط بالجيش أو
باستخدام نوع من الكيانات العسكرية (يرتدون مالبس عسكرية) دون اإلشارة إىل أنهم مرتبطون بأي جيش تابع للدولة.

الدوافع

تصنيف دوافع الجناة.
افرتاض انتقايئ
خصيصا ضد أحد املوظفني أو املنظامت أو املستفيدين ،ولكن الدافع ما يزال غري واضح.
إجراء مستهدف يستخدم
ً
العشوائية/عدم التمييز
إجراء موجه ضد املدنيني وليس بالتحديد ضد موظف أو منظمة أو مستفيد بعينه.
األفعال االنتقائية
إجراء مستهدف يستخدم ضد موظف أو منظمة أو مستفيد بعينه ولكن بدافع الكسب املادي أو الوصول إىل السلع أو البنية التحتية وليس بنية إيذاء
املوظف أو املنظمة أو املستفيد.
عمل عسكري انتقايئ
يتم استهداف شخص أو يشء بشكل انتقايئ (مبا يف ذلك تحركات القوات ،ومصانع األسلحة) ويتأثر املوظف أو املنظمة أو املستفيد نتيجة لذلك .هذه الفئة
خاصة باألحداث التي تحدث أثناء الرصاع النشط.
أفعال انتقائية أخرى
يتم استهداف شخص أو يشء عىل نح ٍو انتقايئ ،مام يرتك أث ًرا عىل املوظف أو املنظمة أو املستفيد نتيجة لذلك.
برنامج انتقايئ
إجراء مستهدف يُتخذ ضد موظف أو منظمة أو مستفيد ما ألنهم قدموا (الربنامج أو الخدمة) أو استخدموا (املستفيدين) برنام ًجا أو خدمة معينة.
مقدم خدمة انتقايئ
إجراء مستهدف يستخدم ضد موظف أو منظمة أو مستفيد ما بسبب الهوية أو القيم األساسية للمنظمة.
ال توجد معلومات
ال يحتوي التقرير عىل معلومات كافية لتحديد ما إذا كان الحدث مستهدفًا أم ال.
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معلومات عن الضحايا
عند تسجيل معلومات حول الضحايا املتورطني يف إحدى الحوادث ،ضع يف اعتبارك تضمني الفئات أدناه .يجب أن تظل هذه املعلومات رسية ويجب
أن يتم اتخاذ أي قرارات عىل أساس هذه املعلومات بصورة غري متييزية ووفقًا لسياسات املساواة والتنوع والشمول والترشيعات ذات الصلة.
الجنس
تصنيف الضحايا حسب جنسهم البيولوجي أو الهوية الجنسية املختارة (اعتام ًدا عىل سياسة منظمتك).
األصل العرقي
عندما يكون ذلك مناس ًبا ومالمئًا ،ضع يف اعتبارك تضمني معلومات عن العرق إذا كان ذلك ميكن أن يساعد يف تحديد األمناط األساسية للتهديدات أو العنف.
التنوع
حيثام كان ذلك مناس ًبا ومالمئًا ،ضع يف اعتبارك تضمني معلومات عن عوامل التنوع األخرى مثل امليول الجنسية أو اإلعاقات إذا كان ذلك ميكن أن يساعد يف
تحديد األمناط األساسية للتهديدات أو العنف.
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