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داة 2 الأ

ي فئات شاملة )مثل الحوادث، وسلطة العمل والجريمة وما إىل
 يتم تعريف الحوادث �ن

 ذلك( وفئات فرعية مرتبطة بها. وقد تختار الوكالت استخدام الفئات الشاملة فقط أو
الفئات الفرعية المحددة أو الفئات الشاملة والفئات الفرعية معاً.

ه )مثل  تحقق الفئات الشاملة وظائف مختلفة. يصنف البعض الحدث حسب تأث�ي
ن أن ي ح�ي

(، �ن ر(. ويصف البعض طبيعة الحدث )مثل العنف الجنسي  الوفاة أو الرصن
ضافة إىل وصف طبيعة  البعض الآخر يدرج بعض المعلومات عن مرتكب الجريمة بالإ

 الحدث )مثل الإجراءات المتعلقة بالجريمة أو السلطة(. ويصنف الآخرون السياق
ن يصف آخرون الوسائل )مثل ي ح�ي

 الذي وقع فيه الحدث )مثل انعدام الأمن العام( �ن
استخدام الأسلحة(. ويصنف أخرون استجابة الوكالة.

. حيث يمكن تناول حدث واحد ن التحليىلي ك�ي  ويعتمد تحديد التصنيف الأنسب عىل ال�ت
 من مجموعة متنوعة من وجهات النظر.

 قد تكّون أك�ش من فئة شاملة ذات صلة معظم الأحداث. ويمكن التعامل مع الفئات
ي كث�ي من الأحيان ل يمكن تطبيق إلً واحدة

ي أنه �ن
 الفرعية عىل أنها حرصية، مما يع�ن

فقط من الفئات الفرعية.
قد يكون لمعظم الأحداث صلة مع أك�ش من تصنيف واحد من الفئات الشاملة.

ي تحليل التجاه الذي أجرته
  انظر أيضا تعريف فئات الأحداث المستخدمة �ن

نسانية”. Insight Insecurity والبيانات المتعلقة ”تبادل البيانات الإ

Immediate response

Strategic
decision-making

Lessons learned 
and applied

Understanding the 
operational context

Tools

Quotes from experts

Dimensions icons
(to replace D1, D2, D3, D4)

Key points to remember

Reference to another section of 
the handbook

Other resources

Note: we tried these icons in blue circles to tie in with the dimensions, 
but they look better in the handbook without the  circles

Technical issues

“ “

، ول تحتاج  يتم تقديم التعاريف التالية لمختلف أنواع الحوادث بشكٍل دلىليٍ
ي إدارة معلومات الحوادث الأمنية.

 المنظمات إىل استخدام جميع الفئات �ن
حة لتيس�ي  ومع ذلك، يتم تشجيعها عىل استخدام التعاريف الموحدة المق�ت

ن الوكالت. كة ب�ي تبادل البيانات والمقارنات المش�ت

الأداة 2:
  تصنيف الحوادث
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الفئة الشاملة

حادث

مرض

كارثة طبيعية

 أي حوادث مرور تشمل

ن أو  الموظف�ي

 المركبات التابعة

ها  للوكالة وغ�ي

ي لم
 من الحوادث ال�ت

تكن مقصودة أو

  الحوادث أو الكوارث

أو المرض المفاجئ.

 عمل السلطة

ة  الإجراءات المبا�ش

ي
ة ال�ت  أو غ�ي المبا�ش

 تتخذها جهة حكومية

ي
 أو غ�ي حكومية وال�ت

 من شأنها عرقلة تقديم

وإيصال المساعدة.

التصنيفات الفرعية

حادث:
 الموت

 حادث:
آخر

 الحوادث:
المركبات

 الحادث:
الحرائق الطبيعية

المرض

الكوارث الطبيعية

إساءة استعمال السلطة

حظر الوصول

التهم

ن تطبيق وإنفاذ القوان�ي

 االعتقال:
 )انظر التهم واالعتقال

والسجن(

)Charges( التهم داة 2 الأ

التعريف

ي ل يمكن أن تُعزى إىل أسباب
 أّي حالة وفاة غ�ي مقصود وال�ت

 طبيعية. وقد تتضمن أسباب الوفاة العرضية حوادث
صابات، إلخ. المركبات، والمضاعفات الناجمة عن الإ

ن و / أو ر بالموظف�ي ي يؤدي إىل إلحاق الرصن
 حادث عشوا�أ

ار بممتلكات المنظمة. الإرصن

 تعرض مركبة تابعة للمنظمة إىل حادث، وتشمل المركبات أي
 شكل من أشكال النقل مثل عىل سبيل المثال ل الحرص السيارات

والشاحنات، والحافالت والدراجات النارية، وما إىل ذلك.

ن ر بالممتلكات أو تعرض الموظف�ي ي تلحق الرصن
 الحرائق ال�ت

 للخطر لأسباب طبيعية أو غ�ي مقصودة. وقد يشمل ذلك
 حرائق الغابات أو الحرائق العرضية )مثل الحرائق الكهربائية أو

تّ�ب الغاز(، وما إىل ذلك.

المقصود هنا أي مرض خط�ي يصيب الموظف.

ي من
ي تحدث، أو ال�ت

  الكوارث الطبيعية الفعلية والمتوقعة ال�ت
ي يوجد فيها مكتب

ي المدينة أو البلد ال�ت
 المتوقع أن تحدث، �ن

، ن اك�ي  المنظمة. وقد تشمل الكوارث الطبيعية الزلزل، وال�ب
د والفيضانات ار الناجمة عن العواصف )ال�ب ، والأرصن  والأعاص�ي

ها(، والفيضانات، والتسونامي، إلخ. وغ�ي

ها من يعية أو تنفيذية أو غ�ي  استخدام صالحيات ت�ش
ن ن الحكومي�ي   الصالحيات المسموح بها من قبل المسؤول�ي

ي
وعة. يشّكل الفعل غ�ي القانو�ن  لتحقيق مكاسب خاصة غ�ي م�ش

 الذي يقوم به صاحب مكتب إساءة استعمال السلطة إل إذا
ا بأدائهم لواجباتهم الرسمية. كان القانون يرتبط ارتباطاً مبا�ش

 أعمال أ( تمنع المنظمة من الوصول إىل المستفيد أو
ن لالأنصبة المقررة أو توف�ي الخدمات  المستفيدين المحتمل�ي

ة أو أعمال ب( تمنع المستفيدين من الوصول إىل  المبا�ش
ي تقدمها المنظمة.

الخدمات ال�ت

قيام سلطات البلد المضيف بالتهام بالمخالفات.

ن القائمة أو الجديدة، أو الأوامر التنفيذية، أو  تطبيق القوان�ي

ي يكون لها عند تطبيقها تأث�ي فعىلي
ن ال�ت  القرارات، أو القوان�ي

 عىل تقديم المساعدة. وقد يشمل ذلك مصادرة المعدات،
ووضع الأشخاص / المنظمات عىل قوائم المراقبة، وما إىل ذلك.

. ويجب أن يكون الطرف الذي يقوم ن  اعتقال الموظف�ي
طة( من أجل التفريق  بالعتقال يعمل بصفة حكومية )مثل ال�ش

ن حادث احتجاز الرهائن. وعادة ما تتم ن هذه الحادثة وب�ي  ب�ي
العتقالت عقب التهم الرسمية.

ي
ي تصدرها السلطة الحكومية وال�ت

 التهم القانونية الرسمية ال�ت
تؤكد أن موظفا أو منظمة قد ارتكب جريمة.
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الفئة الشاملة

 عمل السلطة

ة  الإجراءات المبا�ش

ي
ة ال�ت  أو غ�ي المبا�ش

 تتخذها جهة حكومية

ي
 أو غ�ي حكومية وال�ت

 من شأنها عرقلة تقديم

وإيصال المساعدة.

الجريمة

 الحوادث ذات الدوافع

ي تؤثر عىل
 الجنائية ال�ت

 الوكالة أو عىل ممتلكات

. ن الموظف�ي

التصنيفات الفرعية

نقاط تفتيش

 الحرمان من الحصول
ة عىل تأش�ي

االحتجاز

الطرد

الغرامة

غالق القرسي االإ

جراءات الحكومية االإ

الحبس

ن سّن القوان�ي

 التحقيق

تفتيش الملكية

 الجريمة:

السطو المسلح

الجريمة: الحرائق

SUB-CATEG
ORIES

 التعريف

ي تتم إقامتها
 نقطة تفتيش غ�ي حدودية أو عىل الحدود، وال�ت

ي المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات العسكرية أو شبه
 �ن

ي
 العسكرية أو المسلحة لمراقبة حركة الأشخاص والمواد ال�ت

تؤثر عىل إيصال المعونة.
ة أو ترصيح  التأخ�ي أو رفض تقديم ختم رسمي أو تأش�ي

ذن بدخول بلد أو إقليم داخل البلد  من نوع آخر لمنح الإ
 والمطلوب لتقديم المعونة.

 إبقاء موظف قيد الحتجاز قبل اتهامه رسمياً أو دون توجيه أي
تهم رسمية؛ ويشمل الحتجاز المؤقت لساعات أو أيام.

 قانون لإجبار الموظف أو المنظمة عىل مغادرة البلد أو
قليم. الإ

ي يجب أن تدفعها المنظمة كعقوبة عىل عدم اتباع
 الأموال ال�ت

الأنظمة أو القانون.

ي
ها من السلطات لوقف العمليات �ن  أمر بواسطة الحكومة أو غ�ي
غالق الذي يؤثر عىل برنامج واحد قليم؛ ويشمل الإ  البلد أو الإ

أو برامج متعددة.

ي لها
ي تتخذها الحكومة المضيفة أو المانحة وال�ت

 الإجراءات ال�ت
 تأث�ي مبا�ش أو غ�ي مبا�ش عىل القدرة المالية للوكالة عىل تقديم
ائب، أو إنهاء الدعم. المعونة؛ وتشمل تجميد الأموال، وفرض الرصن

ي مكان رسمي معروف أو غ�ي معروف، مثل
 احتجاز موظف �ن

السجن، وغالباً بعد توجيه اتهامات رسمية.

ن أو الأوامر التنفيذية أو  يش�ي إىل سّن والتصويت عىل القوان�ي
ي يكون لها عند تطبيقها تأث�ي محتمل

 المراسيم أو الأنظمة ال�ت
 أو فعىلي عىل تقديم المعونة. ويمكن أن يشمل ذلك عىل سبيل

اد، أو  المثال إجراءات التسجيل المقيدة، أو أنظمة الست�ي
الكشف المنتظم عن المصادر المالية.

 التحقيق أو فحص الوقائع المتعلقة بالدعاءات الموجهة ضد
ن أو المنظمة. الموظف�ي

تفتيش الملكيات من قبل السلطات الخارجية.

ي يحمل فيها
 ال�قة تحت تهديد السالح أو ال�قات ال�ت

ن أو ي قد تؤثر عىل العامل�ي
 المجرمون الأسلحة النارية ال�ت

الممتلكات.

ن للخطر، ي تعرض الموظف�ي
 أي حرائق تدمر الممتلكات أو ال�ت

 وتشمل الحرائق المتعمدة عىل سبيل المثال ل الحرص: افتعال
 الحرائق باستخدام الأجهزة الحارقة، أو التخريب المتعمد

 لالأنظمة الكهربائية أو خطوط الغاز / الخزانات، واستخدام أي
مواد �يعة الشتعال لتدم�ي الممتلكات.

داة 2 الأ
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الفئة الشاملة

الجريمة

 الحوادث ذات الدوافع

ي تؤثر عىل
 الجنائية ال�ت

 الوكالة أو عىل ممتلكات

. ن الموظف�ي

ر الرصن

ر يلحق  أي رصن
بممتلكات الوكالة.

التصنيفات الفرعية

الجريمة:

از ن  االب�ت

 الجريمة:

االقتحام

 الجريمة:

االقتحام

 الجريمة: �قة

السيارات/االختطاف

 الجريمة:

ي
و�ن لك�ت الهجوم االإ

الجريمة:
 االحتيال

الجريمة:
 االقتحام

 الجريمة:
النهب

الجريمة:
 القرصنة

الجريمة:

 الرسقة

 الجريمة: �قة
الممتلكات

 الجريمة: �قة
ممتلكات المنظمة

الجريمة: التخريب

ي لحقت
ار ال�ت  االأ�ن

بالممتلكات

 التعريف

رغامه عىل القيام از أو التالعب بشخص ما لإ ن  التهديد أو الب�ت
ء ول سيما المال عن طريق ي

ء ما ويشمل الحصول عىل سش ي
 بسش

القوة أو التهديد.
 

ي أو مركبات وكالت المعونة
 الدخول بصورة غ�ي قانونية إىل مبا�ن

بقصد ال�قة.

ن بقصد ال�قة. تحدث إذا كان الأفراد  اقتحام مقر الموظف�ي
ن لالقتحام. ن أو غ�ي مدرك�ي نائم�ي

 الحادث الذي يتم فيه الستيالء عىل سيارة فيها موظف يعمل
ي المنظمة أو سيارة مملوكة للمنظمة.

�ن

 الستغالل المتعمد لأنظمة الحاسوب والمشاريع والشبكات
التقنية مما يسفر

  عن آثار مدمرة تعرض البيانات للخطر وتؤدي إىل الجرائم
ونية. لك�ت الإ

ي يقصد به تحقيق مكاسب مالية أو
وع أو جنا�أ  خداع غ�ي م�ش

شخصية.
ي وكالة المعونة

وع أو غ�ي المرصح به إىل مبا�ن  الدخول غ�ي الم�ش
ن ن أو المدني�ي ن من قبل المجرم�ي  أو المركبات أو مساكن الموظف�ي

)ول يكون هذا الدخول من قبل سلطات الدولة(.

ها  ال�قة خالل الضطرابات والعنف وأعمال الشغب أو غ�ي
من الضطرابات.

ي الأنهار.
ي البحر أو القوارب �ن

الهجوم والسطو عىل السفن �ن

ي يكون
ي مسلحاً )ب( وال�ت

ي )أ( ل يكون فيها الجا�ن
 الأحداث ال�ت

ي
اً أثناء الحادثة وعلم تاّم بال�قة )ج( وال�ت  فيها الموظف حارصن

تؤخذ فيها الممتلكات.

ي تُ�ق فيها الممتلكات الشخصية من موظف
 أي الحالة ال�ت

 أو مكان دون أن يكون ضحية الجريمة مدركاً لما حصل وكيف
أُخذت الممتلكات.

ي تُ�ق فيها الممتلكات )تكون قيمتها محددة
 أي الحالة ال�ت

 مسبقاً( من المنظمة دون أن ياُلحظ الموظف كيف أُخذت
الممتلكات.

ار بممتلكات الوكالة أو  التدم�ي المتعمد أو إلحاق الأرصن
. ن الموظف�ي

ر أو أذى يزيد عّما هو محدد سابقاً ويصيب ممتلكات  أي رصن
 المنظمة سواء عن غ�ي قصد )كالكوارث الطبيعية والحوادث وما

ي
اراً �ن ي تسبب أرصن

 شابه( أو عن قصد )مثل أعمال الشغب ال�ت
الممتلكات وما شابه(. داة 2 الأ
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الفئة الشاملة

الوفاة

 أي حالة وفاة حدثت
ن لأي سبب  للموظف�ي

كان.

 انعدام االأمن العام

 الحوادث المرتبطة

ي
 بالسياق العام وال�ت

 تسبب انعدام الأمن
 وتؤثر بشكل مبا�ش أو

 غ�ي مبا�ش عىل تقديم
المعونة.

 يمكن أن تؤثر بشكل
 مبا�ش أو ل عىل الوكالة،

 وموظفيها أو البنية
التحتية.

صابة أو  القتل أو االإ
 االختطاف

 أي حادث يتسبب
 بمقتل أو إصابة
 أو اختطاف أحد

. ن الموظف�ي

الأحداث الحرجة عادة.

التصنيفات الفرعية

الوفاة: حادث

 الوفاة:
القتل المتعمد )القتل(

الوفاة:
 الطبيعة

  الوفاة:
االنتحار

 انعدام االأمن العام:
النشاط المسلح

 انعدام االأمن العام:
 الهجوم عىل وكالة

أخرى
 انعدام االأمن العام:

االنقالب

 انعدام االأمن العام:
 تبادل إطالق النار /

 القتال

  انعدام االأمن العام:
المظاهرات

 انعدام االأمن العام:
إطالق النار

 انعدام االأمن العام:
اب / عدم الظهور االإ�ن

 انعدام االأمن العام:
االضطرابات

صابة أو  القتل أو االإ
 االختطاف: االختطاف /

االستيالء / احتجاز رهائن

صابة أو  القتل أو االإ
ب االختطاف: الرصن

صابة أو  القتل أو االإ
االختطاف: القتل

التعريف

 )انظر الحوادث(

صابة او الختطاف انظر القتل أو الإ

 أي حالة وفاة يمكن أن تعود إىل سبب طبيعي، مثل النوبة
القلبية، والمرض، أو السكتة الدماغية.

ي يقوم فيها الموظف بإنهاء حياته بنفسه وبشكل
 الحالة ال�ت

طوعي.

ي تتضمن استخدام الأسلحة من قبل الدولة أو
 الأعمال ال�ت

قوات غ�ي تابعة للدولة أو جهات مسلحة منّظمة.

 الهجوم الذي تُبلغ عنه وكالة أخرى من وكالت المعونة والذي
ة. ل يؤثر عىل الوكالة مبا�ش

ي تقوم بها
ها من أشكال التمرد ال�ت  النقالبات والعصيان وغ�ي

 قوة مسلحة. ويعرف النقالب بأنه محاولة )عادة ما تكون
طاحة الحكومة واستبدالها سواًء كانت ناجحة أم ل،  مسّلحة( لإ

أو عنيفة أم ل. وقد تكون محاولة النقالب زعزعة سياسية.

 أي حالة يتعرض فيها الموظف أو ممتلكات الوكالة لهجوم أو
ي هذه الحالة،

. �ن ن أو أك�ش ن مسلح�ي ن طرف�ي  تبادل لإطالق النار ب�ي
ل يكون الموظفون المعنيون والممتلكات هدفاً للهجوم.

ات، ي ذلك الحتجاجات والمس�ي
 أي مظاهرة )بما �ن

ابات، وما شابه( وعادة ما تكون غ�ي  والعتصامات، والإرصن
 عنيفة. وتعرف أيضاً بتجمهر الناس لغرض سياسي أو اجتماعي.

 إطالق النار المتعمد عىل أشخاص آخرين من غ�ي موظفي
صابة او الختطاف واستخدام  الوكالة )انظر أيضا: القتل أو الإ

الأسلحة: الأسلحة النارية(

ن بعدم الحضور للعمل لأسباب  قرار متعمد من قبل الموظف�ي
أخرى غ�ي المرض.

 الضطرابات المدنية والسياسية، فضالً عن السلوك الذي يؤدي
 إىل الضطراب وتجمهر الناس. ويشمل هذا السلوك النهب

ان والقتال العام مع ام الحشود للن�ي  وانتفاض السجون وإرصن
طة )عادة بواسطة المتظاهرين(. ال�ش

. وقد ن  أي الحادث الذي يتم فيه الستيالء عنوة عىل الموظف�ي
تنطوي هذه الحادثة عىل طلب فدية.

ن لالعتداء، وعادة ما  الحادث الذي يتعرض فيه أحد الموظف�ي
( أو بأشياء ن ب بأجزاء الجسم )قبضة اليد، القدم�ي  يتم الرصن

)العصي أو أشياء حادة(.

ي تتم عمداً، عىل سبيل المثال عن طريق
 حالت الوفاة ال�ت

ه. ول تشمل  إطالق النار، والعتداء الجسدي، والتسميم، وغ�ي
حالت الوفاة المتعمدة حالت النتحار.
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صابة أو  القتل أو االإ
 االختطاف

 أي حادث يتسبب
 بمقتل أو إصابة
 أو اختطاف أحد

. ن الموظف�ي

الأحداث الحرجة عادة.

 الدافع

تصنيف دوافع الفاعل

الحوادث الوشيكة

ي كان
 الحوادث ال�ت

ي
 يمكن أن تتسبب �ن

 الأذى أو تعيق إيصال
 المساعدات. وتشمل

 أي حالة قد أوشك فيها
 وقوع الحادث، بالقرب

 من الموظف/ وكالة
نامج،  المعونة / ال�ب

ي تمكن
 أو الحالت ال�ت

رون من  فيها المترصن
ر جسيم.  تجنب أي رصن

ر عن  )وإذا نتج رصن
 هذه الحوادث، فيتم
 تصنيفها تحت: القتل

صابة أو الختطاف أو الإ

التصنيفات الفرعية

صابة أو  القتل أو االإ
االختطاف: االختفاء

صابة أو  القتل أو االإ
االختطاف: التعذيب

صابة أو  القتل أو االإ
 االختطاف: الجروح أو

صابات االإ

الدافع: الهجوم

 الدافع: المكان الخطأ
أو الوقت الخطأ

 الحوادث الوشيكة:
الجريمة

 الحوادث الوشيكة:
االأسلحة المتفجرة

 الحوادث الوشيكة:
صابة أو  القتل أو االإ

االختطاف:

التعريف

: ن ي يختفي أو يُفقد فيها أحد الموظف�ي
الحوادث ال�ت

ن الختفاء والختطاف:  مقارنة ب�ي
 أ( حسب الجهة الفاعلة: تميل الجهات الفاعلة الغ�ي حكومية

ن تميل الجهات الفاعلة الحكومية ي ح�ي
 تميل إىل الختطاف �ن

 أو الرسمية إىل ”إخفاء“ الناس الذين يشار إليهم باسم
”المفقودين“.

بالغ عن أخذ الموظف: حيث ي لالإ
 ب( حسب ما يفعله الجا�ن

ن ي ح�ي
 يميل المختطفون إىل تقديم مطالب )مثل الفدية(، �ن

ن والمفقودين. يفقد التصال نهائياً مع الأشخاص المختف�ي
 ج( حسب الدافع: عادة ما يتم الختطاف لتقديم مطالب

، ن سكات أحد الموظف�ي  محددة بينما يتم إخفاء الأشخاص لإ
غالباً لأسباب سياسية.

ّ بوضوح ي تع�ب
 تشويه أو إصابة جسدية بطريقة متعمدة، وال�ت

. ن عن تعذيب الموظف�ي

ن بإصابات. وتتضمن  الحادث الذي يصاب خالله أحد موظف�ي
صابات ي تندرج تحت هذه الفئة الجروح والإ

 معظم الجروح ال�ت
ب. ي تتسبب فيها الأسلحة وليس الرصن

ال�ت

ة الوكالة. ي تستهدف مبا�ش
الهجمات ال�ت

ي
ي لم تكن موجهة إىل الوكالة أو موظفيها، وال�ت

 الهجمات ال�ت
 تأثر بها الموظفون أو ممتلكات الوكالة نظراً لما حدث بالقرب

 مثل هجوم عام أو هجوم موجه ضد كيان أخر أو أفراد
آخرين.

ي سياق حدوث الجريمة.
وقع الحادث الوشيك �ن

ي سياق تفج�ي سالح متفجر )مثل
 وقعت الحوادث الوشيكة �ن

ي مطعم يرتاده موظفو
 تفج�ي أحد المب�ن المجاور، أو تفج�ي �ن

 الوكالة(. تسجيل أحداث معينة بدل من الستخدام العام
ي بيئة غ�ي آمنة.

لالأسلحة المتفجرة �ن

 الحادث الوشيك الذي كاد أن يتسبب بقتل او إصابة أو خطف
. ن أحد الموظف�ي

داة 2 الأ
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جراءات االأمنية االإ

 الإجراءات المتخذة من
 قبل الوكالت للتصدي
 لحالت انعدام الأمن،

 أو عند وقوع حادث
. ي

أم�ن

العنف الجنسي

 أي حادث يتعرض فيه
 الموظف لأي شكل من
.  أشكال العنف الجنسي

التصنيفات الفرعية

جراءات االأمنية:  االإ

ي االإجالء: الط�ب

جراءات االأمنية:  االإ

ي االإجالء: الغ�ي ط�ب

جراءات االأمنية:  االإ
سبات االإ

جراءات االأمنية:  االإ
فرض حظر التجول

جراءات االأمنية:  االإ
إغالق مكتب

جراءات االأمنية:  االإ
المراقبة المستمرة

جراءات االأمنية:  االإ
نامج توقيف ال�ب

جراءات االأمنية:  االإ
حيل ال�ت

جراءات االأمنية:  االإ
 تقييد السفر، دون حظر

التجول

:  العنف الجنسي
 السلوك الجنسي

ي
العدوا�ن

: محاولة  العنف الجنسي

االعتداء الجنسي

:  العنف الجنسي
االغتصاب

:  العنف الجنسي

االعتداء الجنسي

:  العنف الجنسي
 التعليقات الجنسية غ�ي

المرغوب فيها

: اللمس  العنف الجنسي
 الجنسي غ�ي المرغوب

فيه

التعريف

صابات أو ن لأسباب طبية، تشمل عموماً الإ  إجالء الموظف�ي
ي مستشفى

ي ل يمكن التعامل معها عىل نحو كاٍف �ن
 الأمراض ال�ت

، أو مكتب الطبيب أو مركز العالج. محىلي

ن لأسباب أمنية. علماً بأن الإخالء يش�ي إىل نقل  إخالء الموظف�ي
ي يعملون فيها. وتسمى عملية تحويل

ن من البلد ال�ت  الموظف�ي
ن إىل مكان آخر داخل البلد لأسباب أمنية بإعادة  الموظف�ي

. ن التوط�ي

ي مكانهم ح�ت اجتياز الخطر أو ح�ت وصول
ن �ن  بقاء الموظف�ي

المزيد من المساعدة.

ي المدينة أو البلد الذي يوجد فيها مكتب
 فرض حظر التجول �ن

للمنظمة.

 قرار بإغالق المكتب استجابة لسياق الأمن العام أو حدث
. ن مع�ي

 عملية المراقبة النشطة لحالة أمنية بهدف تغي�ي التداب�ي
الأمنية.

ٍ من خالل توقيف  عملية تعديل أنشطة الخطة إىل حد كب�ي
. ن نشاط أو برنامج مع�ي

ن إىل مدينة أخرى أو مكتب أخر داخل بلد  عملية نقل الموظف�ي
العملية لأسباب أمنية.

. هذا ن  فرض قيود عىل السفر من شأنها أن تؤثر عىل الموظف�ي
 النوع من الأحداث شبيه باستشارة السفر، وقد يكون نتيجة
ي الأمراض، أو

 لالضطرابات السياسية أو الجتماعية، وتفسش
الكوارث الطبيعية.

. ي الجانب الجنسي
السلوك العنيف �ن

 محاولة التصال الجنسي بشخص آخر دون موافقته.

ج( ضد  التصال الجنسي )عن طريق الفم أو المهبل أو ال�ش
إرادة ودون موافقة الشخص.

التصال الجنسي بشخص آخر دون موافقته.

ي تتضمن الصف�ي والرصاخ و/أو لفظ عبارات ذات
غراءات ال�ت  الإ

إيحاءات جنسية رصيحة أو ضمنية غ�ي مرغوبة.

 اللمسات ذات الطابع الجنسي غ�ي المرغوب فيها بغض النظر
 عن شدة اللمس. يمكن أن تتضمن تحسس أو تدليك أو لمس

أو إمساك أي جزء من جسم شخص آخر. داة 2 الأ
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العنف الجنسي

 أي حادث يتعرض فيه
 الموظف لأي شكل من
.  أشكال العنف الجنسي

التهديد

ة أو  التهديدات المبا�ش
ي تقوم

ة ال�ت  غ�ي المبا�ش
 بها جهة حكومية أو غ�ي

 حكومية من أجل عرقلة
إيصال المساعدات.

استخدام االأسلحة

 سجالت أنواع الأسلحة

ي
ي استخدمت �ن

 ال�ت

ي
 هذه الحادثة، وال�ت

ن أو  تؤثر عىل الموظف�ي
 البنية التحتية أو تقديم

المعونة

التصنيفات الفرعية

:  العنف الجنسي

التحرش الجنسي

التهديد:
 التحرش وجهاً لوجه

التهديد:
 التخويف وجهاً لوجه

 التهديد:
التهديدات وجهاً لوجه

التهديد:
  التهديد عن بُعد ضد

وكالة

 التهديد:
 المخاطر المتعّلقة

بالسمعة

 التهديد:
غالق التهديد باالإ

الشاهد

 استخدام االأسلحة:
 المتفجرات:

القنابل الجوية

 استخدام االأسلحة:
 المتفجرات: القنابل

العنقودية

 استخدام االأسلحة:
 المتفجرات: القنابل

اليدوية

التعريف

غراءات الجنسية غ�ي المرحب بها وطلب الحصول عىل  الإ
 خدمات جنسية وغ�ي ذلك من السلوك اللفظي أو الجسدي ذو
 الطابع الجنسي الذي يؤثر عىل توظيف الشخص المستهدف.
طاً ضمنياً  عىل سبيل المثال: أ( جعل القيام بهذا السلوك �ش

 أو رصيحاً لتوظيف الفرد أو )ب( استخدام قبول أو رفض هذا
ي تؤثر عىل

 السلوك من قبل الفرد كأساس لقرارات التوظيف ال�ت
ي أداء عمل

 هذا الفرد أو ج( استخدام هذا السلوك للتدخل �ن
الفرد أو خلق بيئة عمل تخويفية أو عدائية أو هجومية.

ة من قبل ي يتعرض فيها الموظف لمضايقات مبا�ش
 الأحداث ال�ت

 شخص أو مجموعة من الأشخاص )مثل التحرش بالأنشطة أو
برامج الوكالة(

ة من قبل هيب مبا�ش ي يتعرض فيها الموظف لل�ت
 الأحداث ال�ت

 شخص أو مجموعة من الأشخاص )مثالً رؤية الموظف لأعمال
ي تقوم بدوريات بالقرب

هيب عىل يد العنارص المسلحة ال�ت  ال�ت
 من نقاط توزيع الأغذية(

ة من قبل ي يكون فيها الموظف مهدداً مبا�ش
 الأحداث ال�ت

 شخص أو مجموعة من الأشخاص؛ وينبغي أن تشمل شكالً
اك  من أشكال عدم المتثال )مثل التهديد بالنتقام لعدم ا�ش

ي نشاط الوكالة(
شخص ما �ن

ن تهديداً ي تتلقى فيها الوكالة أو أحد الموظف�ي
 الأحداث ال�ت

يد  ل يكون وجهاً لوجه ولكن بواسطة آلية عن بُعد )مثل ال�ب
ة أو الهاتف أو تهديدات عامة ي أو الرسائل القص�ي

و�ن لك�ت  الإ
،  صادرة عىل موقع ويب، أو وسائل التواصل الجتماعي )توت�ي

ة مثل مناداة  فيسبوك(. ويمكن أن تتضمن تهديدات مبا�ش
ن أثناء المظاهرات. وصياح المدني�ي

ي تنطوي عىل مخاطر متصورة أو حقيقية أو فعلية
 الأحداث ال�ت

أو محتملة تمس بالوكالة / )شعارها أو صورتها أو سمعتها(.

غالق الإجباري لنشاط أو ي تنطوي عىل خطر الإ
 الأحداث ال�ت

برنامج أو وكالة.

ي يشهد فيها الموظف اعتداًء أو جريمة عىل موظف
 الأحداث ال�ت

آخر أو أفراد أ�ته أو أحد المستفيدين.

ي ذلك الأسلحة
ي تطلق من الجو بما �ن

 الأسلحة المتفجرة ال�ت
الحارقة باستثناء القنابل العنقودية، والصواريخ أرض-أرض.

ي
ي تُطلق من الجو أو من الأرض، وال�ت

 الأسلحة المتفجرة ال�ت
ة. يخرج منها الذخائر الصغ�ي

 جهاز متفجر صغ�ي يلقي باليد، مصمٌم لينفجر بعد الأثر أو
ة محددة من الوقت. بعد ف�ت
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استخدام االأسلحة

 سجالت أنواع الأسلحة

ي
ي استخدمت �ن

 ال�ت

ي
 هذه الحادثة، وال�ت

ن أو  تؤثر عىل الموظف�ي
 البنية التحتية أو تقديم

المعونة

االحتالل

حوادث أخرى

التصنيفات الفرعية

 استخدام االأسلحة:
 المتفجرات: االألغام

 استخدام االأسلحة:
المتفجرات: أخرى

 استخدام االأسلحة:
ي  المتفجرات: جهاز تفج�ي

مرتجل موجه عن بُعد

 استخدام االأسلحة:
 المتفجرات: المتفجرات

ي تطلق من السطح
 ال�ت

 استخدام االأسلحة:
 المتفجرات: جهاز

متفجر مرتجل محمول

 استخدام االأسلحة:
 المتفجرات: جهاز متفجر

 استخدام االأسلحة:
البيولوجية

 استخدام االأسلحة:
الكيميائية

 استخدام االأسلحة:
النووية

 استخدام االأسلحة:
شعاعية االإ

 استخدام االأسلحة:
ة االأسلحة النارية الصغ�ي

احتالل مكاتب المنظمة

حوادث أخرى

  

التعريف

. ن انفجار الألغام الذي يكون له عالقة بالموظف�ي

أي أسلحة متفجرة أخرى غ�ي مدرجة فيما سبق.

ك عىل ي ت�ت
ي مرتجل موجه عن بُعد مثل القنابل ال�ت  جهاز تفج�ي

اب الهدف منها. جانب الطريق وتنفجر عند اق�ت

ي تطلق من
 تشمل الصواريخ أو قذائف الهاون أو القذائف ال�ت

ي ذلك القنابل الصاروخية.
نظام إطالق متحرك أو ثابت، بما �ن

 الأجهزة المتفجرة المحمولة، مثل الحزام الناسف النتحاري
ي حقيبة تحمل عىل ظهر.

والمتفجرات �ن

ي تنقلها المركبات، مثل السيارات المفخخة
 الأجهزة المتفجرة ال�ت

ي تحتوي عىل عبوات ناسفة.
أو المركبات ال�ت

ي مدينة أو بلدة يوجد فيها
 أي استخدام لالأسلحة البيولوجية �ن

مكتب للمنظمة.

ي مدينة أو بلدة يوجد فيها
 أي استخدام لالأسلحة الكيميائية �ن

مكتب للمنظمة.

 أي استخدام لالأسلحة النووية، سواًء كانت متفجرة أو غ�ي
ي مدينة أو بلد يوجد فيها مكتب للمنظمة.

ذلك، �ن

ي توصف عادة باسم
شعاعية ال�ت  أي استخدام لالأسلحة الإ

ي مدينة أو بلدة يوجد فيه مكتب للمنظمة.
 “القنابل القذرة” �ن

شعاعية اوح الحوادث المحتملة ذات الصلة بالأسلحة الإ  وت�ت

ي
 من الهجمات عىل محطات الطاقة النووية، إىل الهجمات ال�ت

ي يمكن بناؤها من مواد إشعاعية
 تشنها الأجهزة النووية ال�ت

م�وقة.

ي
 أي استخدام لالأسلحة النارية أو الأسلحة المحمولة باليد ال�ت

تشمل موظفي المنظمة أو ممتلكاتها.

 الستيالء عىل أي مب�ن أو مستودع أو مجمع للمنظمة من قبل
. ن ن حكومي�ي ن أو موظف�ي المدني�ي

 حادث ل يمكن وصفه بشكل كاف من قبل أي من فئات
ي هذه القائمة. لحظ أنه إذا تم

 الحوادث المحددة مسبقا �ن
 تحديد هذه الفئة، يجب عىل المراسل تقديم وصف كامل

ي حقل “وصف الحادث”.
للحادث �ن

داة 2 الأ




