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 يحتوي هذا القسم عىل أدوات إرشادية تدعم إدارة معلومات الحوادث
 الأمنية ويجب قراءتها واستخدامها جنباً إىل جنب مع المحتوى المكتوب

ي هذا الُكتيب.
                                                                                            �ن

: )انقر عىل للوصول إىل الأداة( أ                        يتم تنظيم الأدوات عىل النحو التاىلي دارث ادحوالا تاموعم ةلةينمت الأداة 1: شبكة التقييم الذاي� لإ
 الأداة 2: تصنيف الحوادث

الأداة 3: الحوادث التنظيمية أو الخارجية
بالغ عن الحادث الأداة 4: نموذج الإ

الأداة 5: شبكات تحليل الحوادث
الأداة 6: كيفية إجراء الستجواب الواقعي

بالغ عن حوادث مراعاة ي طريقة الإ
الأداة 7: الممارسة الجّيدة �ن

بالغ عن الستغالل ن وآلية تقديم الشكاوى لالإ ن الجنسي�ي  الفوارق ب�ي
ن  والعتداء الجنسي�ي

الأداة 8: خطة العمل
 الأداة 9: أنظمة إدارة معلومات الحوادث الأمنية

الأداة 10: حفظ الحادث
بالغ عن الحوادث وتسجيلها ي الإ

الأداة 11: التقنية المستخدمة �ن
الأداة 12: تحليل اتجاهات البيانات

دارة الحوادث اتيجي لإ  الأداة 13: أسئلة عىل المستوى الس�ت
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داة 1 الأ

 يرجى استخدام هذا الجدول كدليل للعنارص النموذجية لنظام إدارة
 معلومات الحوادث

ي )نعم / ل
            هذا موجود لمنظم�ت

/ جزئياً(

 أسئلة عامة

ي منظمتك؟
ي تعمل حالياَ �ن

قليمية ال�ت كم عدد المكاتب الميدانية / القطرية / الإ

، الخ ..... ( ن ، المتطوع�ي ن ن المحلي�ي ، الموظف�ي ن ن الدولي�ي ن )الموظف�ي عدد الموظف�ي

ما هو عدد منسقي شؤون الأمن الذين يعملون معك حالياً؟

 عىل مستوى المقر الرئيسي هل تشارك أحدهم مسؤولية تنفيذ إطار إدارة

المخاطر الأمنية؟ إذا كانت الإجابة نعم، مع من؟ )الوظيفة(

إطار إدارة المخاطر االأمنية

 هل تم تحديد مسؤوليات اتخاذ قرارات إطار إدارة المخاطر الأمنية عىل  

جميع المستويات بوضوح؟

ي لأغراض السياسة  
 هل تستخدم منظمتك معلومات عن السياق الأم�ن

مجة؟ العامة مثل التأييد والتواصل مع الجهات المانحة و/أو ال�ب

إدارة الحوادث واالأزمات

دارة الحوادث والأزمات؟ هل لدى المنظمة سياسة لإ
 

ي / القطري )الإجراءات(؟
دارة الحوادث عىل المستوى الميدا�ن  هل يتوفر إطار لإ

  

ي المقر الرئيسي )الإجراءات(؟
دارة الحوادث �ن هل يتوفر إطار لإ

  

هل يحتوي إطار إدارة الحوادث عىل شجرة التصالت؟
  

هل يعالج إطار إدارة الحوادث “الحوادث الوشيكة”؟
 

 هل تدرب الموظفون عىل إدارة الحوادث و / أو الأزمات وهل تقومون بتمارين
المحاكاة؟

 
نت؟ ن�ت هل تستخدم المنظمة نظام إدارة الحوادث ع�ب شبكة الإ

دارة ي لإ
 الأداة 1: شبكة التقييم الذا�ت
معلومات الحوادث الأمنية
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داة 1 الأ

ي نظام إدارة
 هل تستخدم المنظمة معالج النصوص أو جداول البيانات كأساس �ن

الحوادث؟
ن كة التأم�ي  هل تم التفاق بشأن التصالت المتعلقة بالحوادث مع �ش

الخاصة بالمنظمة؟

ي
ية �ن ن سياسة إدارة المخاطر الأمنية وسياسة الموارد الب�ش  هل يوجد رابط ب�ي

منظمتك؟
 

 جمع معلومات الحادث

هل لديك تعريف تنظيمي لمصطلح “الحادث “؟
  
 هل تستخدم منظمتك فئات محددة لوصف مختلف أنواع الحوادث؟ إذا كان الأمر
 كذلك؛ هل يتم توحيدها مع الفئات المستخدمة من قبل المنظمات غ�ي الحكومية

ي تعمل معها؟
يكة ال�ت ال�ش

/القطري؟ إذا كان الأمر ي
بالغ عن الحوادث عىل مستوى الميدا�ن  هل يوجد نموذج لالإ

 كذلك؛ هل يتم توحيدها مع الفئات المستخدمة من قبل المنظمات غ�ي الحكومية
ي تعمل معها؟

يكة ال�ت ال�ش

؟ ي
هل يوجد إجراء لستخالص المعلومات العاطفية )تهدئة( عىل المستوى الميدا�ن

؟ ي
هل يوجد إجراء لستخالص المعلومات الواقعية عىل المستوى الميدا�ن

؟ ي
ي تم جمعها عىل المستوى الميدا�ن

هل يوجد نظام تخزين آمن للمعلومات ال�ت

ي تم جمعها عىل المستوى القطري/
هل يوجد نظام تخزين آمن للمعلومات ال�ت

قليمي؟ الإ

ي تم جمعها عىل مستوى المقر
 هل يوجد نظام تخزين آمن للمعلومات ال�ت

؟ الرئيسي

ي ل
 هل تقوم منظمتك بجمع المعلومات حول الأحداث الخارجية )أي تلك ال�ت

تؤثر عىل منظمتك(؟

بالغ عن معلومات الحوادث وتسجيلها االإ

بالغ عن الحوادث؟ هل يوجد إجراءات لالإ

هل يوجد مبادئ توجيهية تدعم نموذج تقرير الحوادث؟

هل يوجد شجرة تقارير واضحة لكل مكتب من المكاتب الميدانية؟

ي /القطري؟
هل يوجد قائمة بجهات التصال عىل المستوى الميدا�ن

ي / القطري؟
هل يوجد نظام تسجيل عىل المستوى الميدا�ن

قليمي؟ هل يوجد نظام تسجيل عىل المستوى الإ

؟ هل يوجد نظام تسجيل عىل مستوى المقر الرئيسي

ي تصيب البنية التحتية أو المعدات؟
ار ال�ت هل تقوم بتسجيل الخسائر والأرصن

ي
ونية �ن لك�ت  هل تقوم بتسجيل التهديدات الشفوية / الكتابية والتهديدات الإ

منظمتك؟
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داة 1 الأ

دارية؟ هل تقوم بتسجيل العقبات الإ

ي ذلك التحرش(؟
هل تقوم بتسجيل العنف الجنسي )بما �ن

طار العادي بالغ عن الحوادث المرتبطة بالعنف الجنسي باستخدام الإ  هل يتم الإ
دارة الحوادث؟ لإ

هل تقوم بتسجيل الحوادث الوشيكة؟

هل النظام آمن عىل جميع المستويات؟ هل البيانات آمنة؟

تحليل معلومات الحوادث

بالغ عن الحوادث يهدف إىل تقديم التوجيه بشأن المعلومات  هل يوجد نموذج أخر لالإ

ي يتم جمعها لأغراض التحليل )عىل سبيل المثال، 72 ساعة بعد الحدث(؟
ال�ت

/القطري؟ ي
هل يوجد شخص مسؤول عن تحليل الحادث عىل المستوى الميدا�ن

قليمي؟ هل يوجد شخص مسؤول عن تحليل الحادث عىل المستوى الإ

 هل يقوم شخص عىل مستوى المقر الرئيسي بتوف�ي التحليل والتحقق من نتائج
ي / القطري؟

قليمي /الميدا�ن التحليل الإ

ن مهاراتهم التحليلية؟ )ليس ن لتحس�ي  هل يمكنك القيام بتدريب الموظف�ي
ورة فيما يخص المسائل المتصلة بالأمن فقط( بالرصن

 هل يوجد نظام عىل المستوى القطري لمطابقة المعلومات )مثالً عن طريق
جدول البيانات( وتحليل الحوادث؟

 هل تتم استشارة بعض الموارد الخارجية )أصحاب المصلحة أو المعلومات( أثناء
ي / القطري؟

التحليل عىل المستوى الميدا�ن

 هل تتم استشارة بعض الموارد الخارجية )أصحاب المصلحة أو المعلومات( أثناء
قليمي؟ التحليل عىل المستوى الإ

 هل تتم استشارة بعض الموارد الخارجية )أصحاب المصلحة أو المعلومات( أثناء
؟ التحليل عىل مستوى المقر الرئيسي

تبادل معلومات الحوادث

ي المنظمة؟
هل يوجد توجيهات أو سياسة عامة لتصنيف المعلومات �ن

ي / القطري؟
هل توجد سياسة اتصالت داخلية عىل المستوى الميدا�ن

قليمي؟ هل توجد سياسة اتصالت داخلية عىل المستوى الإ

؟ هل توجد سياسة اتصالت داخلية عىل مستوى المقر الرئيسي

 هل المنظمة جزء من مجموعة أمن للمنظمات غ�ي الحكومية عىل المستوى
ي / القطري؟ )أمثلة(

الميدا�ن

 هل المنظمة جزء من مجموعة أمن للمنظمات غ�ي الحكومية عىل المستوى
قليمي؟ )أمثلة( الإ

 هل المنظمة جزء من مجموعة أمن للمنظمات غ�ي الحكومية عىل مستوى المقر
؟ )أمثلة( الرئيسي
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ي / القطري؟
هل توجد سياسة اتصالت خارجية عىل المستوى الميدا�ن

قليمي؟ هل توجد سياسة اتصالت خارجية عىل المستوى الإ

؟ هل توجد سياسة اتصالت خارجية عىل مستوى المقر الرئيسي

هل تستخدم المنظمة وسائل التواصل الجتماعي للتواصل العام؟

ي وسائل العالم؟
هل لدى المنظمة صالت مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية �ن

ي / القطري؟
هل لدى المنظمة نظام مطابقة الأطراف الفاعلة عىل المستوى الميدا�ن

قليمي؟ هل لدى المنظمة نظام مطابقة الأطراف الفاعلة عىل المستوى الإ

؟ هل لدى المنظمة نظام مطابقة الأطراف الفاعلة عىل مستوى المقر الرئيسي

هل يتم ممارسة التصال الداخىلي شفهياً / كتابياً؟

هل يتم ممارسة التصال الخارجي شفهياً / كتابياً؟

ي ذلك
ي تسليم وثيقة لمنسق شؤون الأمن بما �ن

 هل يتم عىل المستوى الميدا�ن
معلومات الحادث؟

 هل يتم تدريب الموظفون عىل تبادل المعلومات بشأن الحوادث والسياسات
التنظيمية؟

دارة من مشاركة المعلومات؟ هل يستفيد المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإ

 استخدام معلومات الحادث

ي /
ن مسؤول عن متابعة الإجراءات عىل المستوى الميدا�ن

ّ  هل يوجد شخص مع�ي
ي منتصف المدة(؟

القطري )�ن

 هل يتم إجراء اتصالت متابعة بعد شهر واحد من الحادث )يمكن أن تختلف
المستويات(؟

 هل يتم إجراء اتصالت متابعة بعد 3 أشهر من الحادث )يمكن أن تختلف
المستويات(؟

؟ هل يوجد متابعة لتطبيق الدروس المستفادة من قبل المقر الرئيسي

هل تقوم منظمتك بالتحليل الكّمي؟

هل تقوم منظمتك بالتحليل النوعي؟

 هل يوجد نظام عىل المستوى القطري يقوم بتحليل البيانات الكمية حول
الحوادث؟

 هل يوجد نظام عىل مستوى المقر الرئيسي يقوم بتحليل البيانات الكّمية حول
الحوادث؟

؟ ن ي لتقديم توجهات البيانات للموظف�ي
هل يوجد اجتماعات عىل المستوى الميدا�ن
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؟ ن هل يوجد اجتماعات عىل المستوى القطري لتقديم توجهات البيانات للموظف�ي

؟ ن  هل يوجد اجتماعات عىل مستوى المقر الرئيسي لتقديم توجهات البيانات للموظف�ي

؟ ن قليمي لتقديم توجهات البيانات للموظف�ي هل يوجد اجتماعات عىل المستوى الإ

؟ ن ن / القطري�ي نامج منسقي شؤون الأمن الميداني�ي هل يستش�ي موظفو ال�ب

؟ ي المقر الرئيسي
نامج مستشار / مدير الأمن �ن هل يستش�ي موظفو ال�ب

دارة )عىل سبيل المثال ن ومجلس الإ  هل يتم عرض التحليل عىل المدراء التنفيذي�ي
التجاهات(؟

؟ ن هل تتم مشاركة معلومات اتجاهات البيانات مع أصحاب المصلحة الخارجي�ي

ي التأييد؟
هل تستخدم منظمتك اتجاهات البيانات �ن
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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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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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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.

داة 2 الأ
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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

داة 2 الأ
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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
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داة 3 الأ

بالغ عن الحوادث الداخلية وتسجيلها )أي تلك ي كث�ي من الأحيان عىل الإ
كز المنظمات �ن  س�ت

ي لها تأث�ي عىل المنظمة وموظفيها وممتلكاتها وسمعتها( ولن تدرج الحوادث
 الحوادث ال�ت

بالغ ي نظامها الخاص بالإ
ي تؤثر عىل المنظمات الأخرى( �ن

 الخارجية )أي الحوادث ال�ت
ي تؤثر عىل المنظمة وتقرر ما إذا كان

 والتسجيل. وعىل المنظمة أن تحدد الحوادث ال�ت
بالغ عن الحوادث الخارجية وتسجيلها أيضا. ينبغي الإ

ي تقييم ما
 وفيما يىلي مثال عن شبكة وضعتها إحدى المنظمات للمساعدة �ن

 يمكن اعتباره حادثاً تنظيمياً وما ل يمكن اعتباره كذلك. إن المثال أدناه قابل
 للتكييف والتغي�ي استناداً إىل سياسات وإجراءات أمن المنظمة. يرجى تحري

النسخة الفارغة أدناه.

ي
الشخص المع�ن

 موظفون خارج
أوطانهم

 )التعيينات الدولية(

ي بلدهم
 موظفون �ن

 الأصىلي )موظفون
محليون(

 أصحاب المصلحة
ن الذين  الخارجي�ي
 تعاقدت معهم

 المنظمة

المؤهالت

حادث تنظيمي

حادث تنظيمي

حادث تنظيمي

إذا لم يكن هناك عنف: ل
إذا كان مع عنف: نعم

حادث تنظيمي

حادث تنظيمي

حادث تنظيمي

حادث غ�ي تنظيمي

حادث تنظيمي

حادث غ�ي تنظيمي

اعتماداً عىل نوع الحادث والسلع،
 وأثر الحادث: نعم أو ل

حادث غ�ي تنظيمي

 الأداة 3:
  الحوادث التنظيمية أو الخارجية

 هل تأثرت سلع المنظمةساعات العمل

 نعم        

X

X

X

X

X

X

 نعم

X
X

X
X

X
X

 ال

X

X

X

X

X

X

 ال

X
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داة 3 الأ

المؤهالت ساعات العمل

 ال ال نعم نعم

 هل تأثرت سلع المنظمة

        

ي
الشخص المع�ن

 موظفون خارج
أوطانهم

 )التعيينات الدولية(

ي بلدهم
 موظفون �ن

 الأصىلي )موظفون
محليون(

 أصحاب المصلحة
ن الذين  الخارجي�ي
 تعاقدت معهم

 المنظمة
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داة 4 الأ

دارة  ينظر هذا النموذج إىل المعلومات الأك�ش إلحاحاً والالزمة لإ
. الحوادث الأمنية والتحليل الأوىلي

الرقم المرجعي للحادث

 موثوقية المصدر وصحة تقدير المعلومات 37
)وفقا للمصفوفة المعتمدة(:

تفاصيل االتصال الخاصة بالكاتب  

كاتب التقرير:

ي الحادث؟
 هل كاتب التقرير هو الموظف الذي شارك �ن

التاريخ:

 معلومات عامة عن الحادث

الموقع:

نامج القطري: ال�ب

تصنيف الحادث

نوع الحادث:

4. INDICATE SEVERITY OF THE INCIDENT

 السم الكامل، الوظيفة )العالقة بالمنظمة إذا كان من
خارجها(

 نعم / ل

 تاريخ التقديم )ورقم النسخة من التقرير إن لم يكن
التقرير الأول(

ي ذلك
 تفاصيل دقيقة عن موقع الحادث )بما �ن

إحداثيات الموقع إن أمكن(

 تفاصيل دقيقة عن برنامج )برامج( المنظمات غ�ي
الحكومية المتأثرة بالحادث

؛ ي
مقصود أو عرىصن

داخىلي خاص بالمنظمة أو خارجي؛
از. حادث مرور؛ إلخ ن اختطاف؛ �قة؛ نهب؛ اب�ت

الأداة 4:
بالغ عن الحوادث  نموذج الإ

ي بداية كل تقرير أو كمالحظة ضمن محتوى التقرير  
يمكن ذكر هذا الأمر إما �ن 37

1.

2.

3.
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داة 4 الأ

 تحديد خطورة الحادث

حادث وشيك )كاد أن يقع(

حادث غ�ي حرج

حادث متوسط الخطورة

حادث خط�ي

حادث قاتل

ل يزال مجهولً

وصف الحادث

تقديم لمحة موجزة ودقيقة عن الحدث.

الضحية )الضحايا(

الأسماء الكاملة:

الموظفون المحليون / الدوليون:

الجنس:

العمر:

تفاصيل أخرى ذات صلة بالحالة:

ي المنظمة:
الأقدمية والمنصب �ن

حالة الضحية الحالية:

الشهود

ي ولكنه لم يقع، أو أي
 أي حالة كاد أن يقع فيها حادث أم�ن

 حادث وقع بالقرب من موظف مساعدات / وكالة / برنامج،
صابة ي تمكن المتأثرون بها من تجنب الإ

 أو الحوادث ال�ت
ار جسيمة. بأرصن

لم يكن الناس خالله مهددين جسدياً و / أو نفسياً.
 لم تنجم عنه أي إصابات.

. لقد تعرض الناس خالله للتهديد الجسدي و / أو النفسي
إصابات طفيفة ل تتطلب المتابعة الطبية الممتدة.

ة تتطلب المتابعة الطبية الممتدة. إصابات خط�ي
تهديد خط�ي للسالمة البدنية و / أو النفسية.

ة للحادث. وفاة أحد موظفي المنظمة كنتيجة مبا�ش

؟ يُرجى توضيح ما إذا كانت الضحية موظف دوىلي أو محىلي

ما هي جنسيته؟

 ذكر )ذكور( أو أن�ش )إناث(

كم عمر الضحية )الضحايا(؟

ي من إعاقة أو مرض قد يكون له
 هل كان الشخص يعا�ن

تأث�ي عىل الحادث؟

نامج؟ منذ م�ت كان الشخص يعمل عىل ال�ب
منصب / مسؤولية الضحية داخل المنظمة.

 غ�ي مصاب، ُمصاب )حدد الخطورة، جسدية أو نفسية(
أو ميت.

4.

5.

6.

7.

 حدد السم الكامل )الأسماء( ومعلومات التصال بالأشخاص الموجودين عند وقوع الحادث والذين يمكنهم
ي توضيح الحقائق.

المساعدة �ن
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داة 4 الأ

ي أعقاب الحادث
جراء الفوري المتخذ �ن االإ

جهات التصال الداخلية:

جهات التصال الخارجية:
الجهات المانحة:

منظمات إنسانية / إنمائية أخرى:
عالم: وسائل الإ

أخرى:

امج: ي تؤثر عىل ال�ب
الإجراءات المتخذة ال�ت

: ن ن المشارك�ي ي تؤثر عىل الموظف�ي
الإجراءات المتخذة ال�ت

نامج التحليل االأوىلي - الخطر )المخاطر( عىل ال�ب

المخاطر التشغيلية:

ية: مخاطر عىل الموارد الب�ش

المخاطر المالية/المادية:

المخاطر القانونية / المخاطر عىل السمعة:

أخرى:

دعم المقر الرئيسي

نامج / المهمة(؟ من الذي تم إبالغه داخلياً عن الحادث )ال�ب

 ما هي السلطات الخارجية )إدارة محلية أو وطنية و / أو
ي أعقاب الحادث؟

ي تم التصال بها �ن
قضائية، عسكرية( ال�ت

نامج مثل تخفيض عدد تب عىل الحادث عواقب عىل ال�ب  ي�ت
نامج ككل. ن أو وقف الأنشطة أو ال�ب الموظف�ي

 المتابعة / استخالص المعلومات / المشورة / كان أو ل
ي الحادث.

ن �ن ن المشارك�ي وريا للموظف�ي يزال رصن

 إذا كان الحادث ينطوي عىل مخاطر جديدة أو يزيد أحد
 المخاطر الموجودة مسبقاً لعمليات المنظمة، يرجى

التحديد.
ي تم اتخاذها؟

ما هي إجراءات التخفيف ال�ت

 إذا كان الحادث ينطوي عىل مخاطر جديدة أو يزيد أحد
 المخاطر الموجودة مسبقا لموظفي المنظمة، يرجى

التحديد.
ي تم اتخاذها؟

ما هي إجراءات التخفيف ال�ت

 إذا كان الحادث ينطوي عىل مخاطر جديدة أو يزيد أحد
 المخاطر الموجودة مسبقاً عىل المستوى الماىلي أو عىل

ممتلكات المنظمة، يرجى التحديد.
ي تم اتخاذها؟

ما هي إجراءات التخفيف ال�ت

 إذا كان الحادث ينطوي عىل مخاطر جديدة أو يزيد أحد
ي أو عىل

 المخاطر الموجودة مسبقاً عىل المستوى القانو�ن
صورة المنظمة، يرجى التحديد.

ي تم اتخاذها؟
ما هي إجراءات التخفيف ال�ت

8.

9.

10.

ورياً، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو نوع الدعم المطلوب. وضح ما إذا كان دعم المقر الرئيسي رصن



دليل إدارة معلومات الحوادث الأمنية

88

أداة 5:
  تحليالت الحوادث

داة 5 الأ

تحديد أثر الحادث 1.

مدة الحادث

نوع السياق

المرحلة الأمنية

الأموال

المعدات

المستندات

أخرى

كم من الوقت استمر الحادث؟

ي تنظيم السياق والنوع
 وفقاً للتصنيفات المستخدمة �ن

ومستوى العنف.

ي المنظمة.
ي الوثائق الأمنية �ن

كما هو محدد �ن

تقدير الخسائر

خسائر المنظمة

ي تكّبدتها المنظمة
ة للحادث ال�ت  حدد التكاليف المبا�ش

نتيجة للحادث )أرقام(.

 حدد إذا ما كانت المعدات /الممتلكات قد تعرضت
ر وأعِط قيمتها. للتلف والرصن

 حدد إذا ما كانت الوثائق الحساسة )مثل قائمة
ء يستخدم لتوثيق ي

( مفقودة أو أي سش ن  موظف�ي
المستندات )مثل الأختام( مفقوداً.

الشخصية

تبة عنها،  ستوّجه هذه الشبكات تحليل أسباب الحوادث والآثار الم�ت
. دارة والمتابعة أثناء وبعد هذا التحليل الأّوىلي وكيفية تنفيذ الإ

الأموال

المعدات

المستندات

أخرى

استخالص المعلومات العاطفية

ي فقدها الموظفون أثناء الحادث.
حدد المبالغ النقدية ال�ت

رت خالل ن قد ترصن  حدد إذا كانت معدات تابعة للموظف�ي

الحادث وما قيمتها.

. ن حدد حالة الوثائق الشخصية المفقودة الخاصة الموظف�ي

 حدد ما إذا كان قد تم إنجاز استخالص المعلومات

العاطفية أم ل. اذكر التاريخ.
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داة 5 الأ

تحديد أسباب الحادث

نوع النشاط

عدم قبول برنامجنا
 

 عدم كفاية التداب�ي المتخذة
للحماية

 عدم المتثال لقواعد الأمن و / أو 
إجراءات التشغيل الموحدة

التهور / عدم اليقظة

الفتقار إىل معدات التصالت

اعات( داخل الفريق ن الرصاع )ال�ن

 عدم الكفاءة / عدم السيطرة عىل
 قيادة المركبة

السلوك غ�ي الالئق

 تغ�ي السياق

الرصاعات الثقافية الخارجية

أخرى

 يرتبط الحادث بنوع عمل المنظمة.

نامج وقع الحادث نتيجة لعدم قبول ال�ب

وقع الحادث نتيجة لعدم اتخاذ تداب�ي الحماية

 وقع الحادث نتيجة لعدم المتثال للقواعد الأمنية و/أو
الإجراءات

وقع الحادث نتيجة للتقص�ي أو عدم يقظة الفريق

 وقع الحادث نتيجة لالفتقار إىل )غياب أو قصور( معدات
التصالت الالزمة لأمن وسالمة الفريق

ي
ن عضوين أو عدة أعضاء �ن  وقع الحادث نتيجة لرصاع ب�ي

الفريق

 وقع الحادث نتيجة لعدم قدرة السائق عىل إدارة نقل
ي الحادث

ن �ن المتورط�ي

 وقع الحادث نتيجة للسلوك غ�ي المالئم الذي أبداه شخص
ي الفريق )انتهاك مدونة قواعد السلوك،

 واحد أو عدة أعضاء �ن
أو ارتداء مالبس غ�ي مناسبة، إلخ.(

وقع الحادث نتيجة لتغ�ي الحالة العامة )أي السياق(

ي المجتمع
 وقع الحادث نتيجة للرصاعات الموجودة من قبل �ن

مثل المواجهات العرقية أو الدينية

ي ربما قد تكون
 اذكر عوامل إضافية غ�ي مدرجة هنا وال�ت

ي الحادث
أسهمت �ن

حّدد

حّدد

حّدد

حّدد

حّدد

حّدد

حّدد

حّدد

حّدد

حّدد

حّدد

جابات المتعددة ممكنة( العوامل المساهمة المحتملة )االإ
هل الحادث متصل بـ .... ؟

2.
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داة 5 الأ

تحديد الأنماط والإجراءات المحتملة 3.

 السؤال /
العملية

 1- هل وقع
 هذا الحادث من

 قبل وما مدى
تشابهه؟

 2 – ما هي
ي حال

 النتيجة �ن
 اتباع الإجراءات

المناسبة؟

 3- ما هي

ي
 النتيجة �ن

 حال عدم
 اتباع الإجراءات

المناسبة؟

جابة االإ

نعم

ل

ل

إيجابية

سلبية

إيجابية

سلبية

االآثار المحتملة )استناداً إىل التقييم(

التهديد الدقيق )يتضح من الوثائق الداعمة(

التهديد معيب )يتضح من الوثائق الداعمة(

 التهديد الذي عفا عليه الزمن )يتضح من

الوثائق الداعمة(

تم اتّباع الإجراءات المناسبة

موظفون محظوظون

ممارسات أمنية خاطئة

ارتفاع احتمال المخاطر

إجراءات غ�ي مالئمة

موظفون محظوظون

 الفتقار إىل المعرفة بالإجراءات، ربما لالأسباب
التالية:

ن الجدد. عدم تقديم إحاطة أمنية للموظف�ي
 عدم وجود خطة أمنية )خطط الطوارئ

وإجراءات التشغيل الموحدة(.
ن بإحاطة ويد الموظف�ي ن  عدم الهتمام ب�ت

عن الأمن والوصول إىل الخطة الأمنية.
ن عىل   قّلة الوقت وعدم تشجيع الموظف�ي

قراءة الخطة الأمنية.

ي محاولت متابعة الإجراءات، وربما
 الفشل �ن

 لالأسباب التالية:
 الإجراءات معقدة مما يجعل من الصعب

تذكرها واتباعها.
 تتطلب الإجراءات تدريبات لم يتم

تقديمها.
تتطلب معدات ليست متاحة بشكل دائم.

ض الموظفون عىل الإجراءات، وقد يكون  يع�ت
ذلك لالأسباب التالية:

الإجراءات غ�ي مالئمة.
قناع  الحاجة للمزيد من التدريب لإ

ن بأهمية الإجراءات. الموظف�ي
ممارسات التوظيف غ�ي مناسبة.

قلة آليات فرض الجراءات داخل الوكالة.

إجراءات الوكالة المحتملة

بالغ عن التقييمات، والستمرار  الإ
ي استخدامها كأساس للقرارات

 �ن
الأمنية

 تغي�ي التقييمات والممارسات

ي تعتمد عليه
الأمنية ال�ت

 تغي�ي التقييمات والممارسات

ي تعتمد عليه
الأمنية ال�ت

تعزيز الإجراءات

ي الإجراءات
إعادة النظر �ن

ي الممارسات الأمنية
إعادة النظر �ن

ن التواصل مع الموظف�ي
ن تدريب / إعادة تدريب الموظف�ي

ي الإجراءات أو
 إعادة النظر �ن

تطبيقها عىل جميع الحالت

ي الإجراءات
إعادة النظر �ن

ن إبالغ ي سبل تحس�ي
 النظر �ن

ن عن الإجراءات المناسبة الموظف�ي

ي الإجراءات
 إعادة النظر �ن

والتدريب وكفاية المعدات

ي الممارسات
 إعادة النظر �ن

المناسبة المتعلقة بالأمن

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
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داة 5 الأ

تحليل إدارة الحادث 4.

امج تقديم التقارير لمديري ال�ب

شجرة التصالت

الأدوار والمسؤوليات

ن قبل وقوع  التحديد المسبق لالأشخاص الرئيسي�ي
الحادث

-الميدان ن الميدان-المقر الرئيسي التواصل ب�ي

أخرى

 ما مدى نجاح نقل المعلومات؟ هل تم التقيد بالحدود الزمنية
للمنظمة؟

ي ككل؟ هل
 ما مدى نجاح نقل المعلومات داخل الموقع الميدا�ن

عملت شجرة التصالت بشكل صحيح؟

 هل يعرف المدراء ما يجب القيام به وفقا للمسؤوليات والمهام
المناطة بهم؟

ن ن )الخارجي�ي  هل سبق أن حددنا بوضوح الأشخاص الرئيسي�ي
ي إدارة الحادث؟ هل حاولنا التصال

( الذين ساعدونا �ن ن  والداخلي�ي
 بمؤسسة / سلطة لمساعدتنا؟ هل حددنا الشخص المسؤول

؟ قم بتحديد جهة التصال هذه. ن )الأشخاص( الرئيسي�ي

ن المقر الرئيسي والميدان؟ ما الذي نحتاج إىل  كيف كان التواصل ب�ي
تحسينه؟
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ن  عند بدء الستجواب لستخالص المعلومات الواقعية، ذّكر جميع المعني�ي
أن الغرض منه هو التعّلم والوقاية وليس إيجاد الأخطاء.

داة 6 الأ

سعافات الأولية أو العالج تيب لالإ  ينبغي أن تبدأ عملية الستجواب الواقعي بعد ال�ت
تيب . من المهم أيضاً عند ال�ت ن ( للشخص أو لالأشخاص المعني�ي ي والنفسي

ي )البد�ن  الط�ب
سعافات الأولية  لستجواب واقعي لأغراض جمع المعلومات مراعاة المبادئ الأساسية لالإ

 النفسية: حيث ينبغي استخالص المعلومات عند ضمان توافر الأمن المادي والنفسي
ن وتوخي الوضوح فيما يتعلق بإجراءات ن الناج�ي ، وخلق مساحة آمنة، وتمك�ي  الأساسي

 العملية والتوقعات والمتابعة وما إىل ذلك. 38

ن الستجواب الواقعي والستجواب العاطفي )يعرف أيضا  وينبغي عدم الخلط ب�ي
 باسم defusing(. ليس الغرض من المعلومات الواردة أدناه محاولة تدريب القراء عىل
. إنما هي قائمة نصائح لإجراء ن ف�ي ن مح�ت  السعافات الأولية النفسية أو جعلهم محقق�ي

بالغ الحادث. حيث ينبغي ي نطاق أغراض الإ
 مقابالت آمنة ومفيدة لتقصي الحقائق �ن

ن ن ضليع�ي ن المدرب�ي ن أو الموظف�ي ف�ي  معالجة الحوادث المسببة للصدمات من قبل المح�ت
.)PFA( ي تقديم السعافات الأولية النفسية

�ن

 االستعداد الستخالص المعلومات:
تحديد الشخص الذي سيجري الستجواب.

 تحديد الشخص الذي سيتم استجوابه لستخالص المعلومات، وينبغي أن تحدد
ي الحادث التواجد معاً

ن �ن ن المتورط�ي  الإجراءات التنظيمية إذا ما كان عىل الموظف�ي
 أو الحضور بشكل منفصٍل. ويمكن أن يش�ي الإجراء إىل أنه ينبغي اتخاذ القرار بشأن

 هذا الخيار عىل أساس كل حالة عىل حدة، وذلك تبعاً لطبيعة الحادث والقيود
ن أن تنظيم استجواب استخالص المعلومات الجماعي لديه ي ح�ي

 اللوجستية. و�ن
 العديد من المزايا )مزايا لوجستية، وأخرى متعّلقة بال�د(، إلّ أنه يمكن أيضاً أن
 يؤدي إىل إعادة كتابة الحادث “وتغي�ي الحقائق” )يمكن أن يؤثر الشهود والضحايا

 عىل بعضهم البعض، وقد تختلف تصوراتهم، وقد يخسش الموظفون إبداء الآراء
حول الأسباب والمسؤوليات أمام الآخرين، إلخ(.

اً أثناء استخالص  إعالم الأشخاص الذين سيتم استجوابهم بمن سيكون حارصن
المعلومات.

سعافات الأولية النفسية، انظر المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية عىل هذا الرابط   للمزيد من المعلومات حول الإ

الأداة 6:
 كيفية إجراء الستجواب الواقعي

•
•

•

38

http://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/
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داة 6 الأ

 تحديد مكان آمن لإجراء استجواب استخالص المعلومات. قم باختيار مكان آمن ومريح
للفرد مثل قاعة مؤتمرات أو مكتب خاص.

اح أفضل  السماح للشخص الذي سيتم استجوابه لستخالص المعلومات باق�ت
بالغ الخاصة  وقت للقيام بذلك )مراعاة القيود الأخرى( وذلك تمشياً مع إجراءات الإ

بمنظمتك.
بالغ عن الحوادث ي يمكن أن تتبع نموذج الإ

 قم بإعداد الأسئلة الخاصة بك، وال�ت
 وتغطي نفس العنارص. قد ل تحتاج إىل طرح هذه الأسئلة أثناء المقابلة ولكن يمكنك

رشادك إذا أردت ذلك ويجب أن تكون الأسئلة مفتوحة. استخدامها لإ
ي من خالل تحديد انحيازك المحتمل، ووضع ذلك جانباً أثناء إجراء

 ممارسة الوعي الذا�ت
الستجواب، والقيام بالتحليل لحقا.

خطوات استخالص المعلومات:
ي مكان هادئ وخاص. ل تنَس مالطفته عند وصوله وتقديم كوب من

 قم بإجراء المقابلة �ن

الماء أو الشاي أو القهوة والتأكد من أنه ليس متعباً وأنه قد تم استجوابه عاطفياً.

اذكر بأن الغرض من استخالص المعلومات هو تقصي الحقائق وليس البحث عن الأخطاء.

 ل تعِط وعوداً بال�يّة ولكن أخ�ب الفرد أنك سوف تشارك المعلومات فقط مع أولئك الذين

عليهم معرفتها.

ي عن مقدار الوقت الذي سيستغرقه استخالص المعلومات. أخ�ب الشخص بشكٍل تقري�ب

 اطلب من الفرد إعادة �د روايته لما حدث دون مقاطعة. ل تنَس تدوين المالحظات أو

تسجيل ردوده.

اسأل أسئلة توضيحية لتعبئة المعلومات المفقودة. استخدم أسئلة مفتوحة.

ي تم الحصول عليها مرة أخرى عىل الشخص لتصحيح أي
 قم بإعادة �د المعلومات ال�ت

تناقضات.

ي
ن عىل الظروف والأحداث ال�ت ك�ي ي الحادث مع ال�ت

 اسأل الشخص عّما كان قد يمكن تفاديه �ن

ي التحليل.
سبقت الحادث. يمكن أن يساعد هذا �ن

تجّنب التعب�ي عن أفكارك أو آرائك أو استنتاجاتك حول الحادث أو ما يقول الشخص.

قم بإبالغ الشخص الذي تمت معه المقابلة حول الخطوات المقبلة.

أشكر الشخص عىل وقته.

استكمل توثيق استخالص المعلومات عن طريق إكمال نموذج تقرير الحادث.

أمثلة عىل االأسئلة المفتوحة:
ي وقت وقوع الحادث؟

أين كنت �ن

ي ذلك الوقت؟
ماذا كنت تفعل �ن

ء غ�ي اعتيادي؟ ي
هل لحظت أي سش

ماذا رأيت أو سمعت؟

ي ذلك الوقت؟
كيف كانت الظروف البيئية )الطقس، والضوء، والضوضاء، إلخ( �ن

ي ذلك الوقت؟
ما الذي كان يفعله الموظفون المصابون �ن

برأيك، ما هو سبب الحادث؟

ي المستقبل؟
ي رأيك، منع وقوع حوادث مماثلة �ن

كيف يمكن، �ن

هل كان هناك أي شهود آخرين؟ هل تعرف أسماء الشهود الآخرين؟

ي الحادث؟
ن �ن ما هي عالقتك بالأشخاص الآخرين المشارك�ي

ي مشاركتها؟
ي ترغب �ن

ما هي التفاصيل الأخرى ال�ت

•

•

•

•

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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داة 6 الأ

ما الذي يجب تفاديه:
تخويف الشخص أو مقاطعته أو الحكم عليه.

ي الإجابة عىل الأسئلة.
مساعدة الفرد �ن

طرح أسئلة توجيهية.

ي نفس الوقت.
طرح العديد من الأسئلة �ن

ي الستجواب.
التورّط عاطفياً �ن

ي الستنتاجات.
التّ�ع �ن

الكشف عن اكتشافات التحقيق.

تقديم وعود ل يمكن الوفاء بها.

التحليل:
ح أن تطلب منهم ن الأشخاص وإعطائهم الفرصة لتبادل التعليقات الثاقبة، نق�ت  من أجل تمك�ي

 تحليل الحوادث أثناء استخالص المعلومات. ومع ذلك، تذكر أن حكمهم عىل الأمور يمكن أن

ن عىل الشخص الذي أكمل تقرير الحادث  يتأثر بالحادث الذي تسبب لهم بالصدمة. ويتع�ي

 تحليل أسباب الحادث. إن الغرض من استخالص المعلومات هو تقصي الحقائق لتحديد جميع

ي وقوع الحادث.
العوامل المساهمة �ن

ي تحليل العوامل المساهمة:
 وقد تساعدك الأسئلة التالية �ن

هل كانت إحدى الظروف الخطرة عامالً مساهماً؟

هل كان الموقع عامالً مساهماً؟

هل كان الإجراء عامالً مساهماً؟

هل كان غياب معّدات الوقاية الشخصية أو معّدات الطوارئ عامالً مساهماً؟

 هل كانت إجراءات التشغيل الموحدة عامالً مساهماً وهل ينبغي تحديثها لتعكس حقيقة

جديدة عىل أرض الواقع؟

 هل كانت ديناميكيات الفريق عامالً مساهماً، وما هو شعورك حول ما يمكننا القيام به

ن ذلك؟ لتحس�ي

” أو لم يّتبع الموظف إجراءات السالمة«، ن  ل تساعد عبارات مثل “كان الموظفون مهمل�ي
 “الوقت الخطأ، المكان الخطأ« عىل الوصول إىل السبب الجذري للحادث. ولتجنب هذه

 الستنتاجات المضللة ركز عىل سبب وقوع الحادث مثل: لماذا لم يتبع الموظف إجراءات
السالمة؟”.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
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السياسة ومدونة قواعد 
السلوك، المعرفة، 

التوعية، القبول

جراءات  ا��
التأديبية 

والقانونية

التحليل و/أو 
التحقيق بالموافقة 

الكاملة
حالة إ� الرعاية  ا��
الصحية والدعم 

ا�جتماعي والنف��

آليات آمنة و�ية وسهلة 
ب�غ عن الحوادث  الوصول ل��

(اختيارية، داخلية، خارجية)

 � يجا�� التشجيع ا��
ب�غ عن الحوادث ل��

داة 7 الأ

بالغ عن الحوادث الحّساسة 39 دورة االإ

      

 الأداة 7: الممارسات الجّيدة
بالغ عن الحوادث ذات الصلة  لالإ

 بالعتبارات الجنسانية وآليات
بالغ عن الستغالل  الشكاوى لالإ

)SEA( ن والنتهاك الجنسي�ي

ي إدارة
سو )2012(. الجنسانية والأمن: المبادئ التوجيهية لتعميم مراعاة الجنسانية �ن  تم استخالص هذه الأداة من مقالة ب�ي

EISF .المخاطر الأمنية

39

بالغ عن الحوادث ذات الصلة ي الإ
 توفر هذه الأداة ملّخصاً للممارسات الجّيدة �ن

ن )SEA(. ويمكن لهذه  بالعتبارات الجنسانية والستغالل والنتهاك الجنسي�ي
 الممارسات أن توّجه المنظمات أثناء تطوير وتكييف أنظمتها.
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داة 7 الأ

السياسة:
ط بالغ الجّيد عن الحوادث وقد تتضمن �ش  تعت�ب السياسة الأساس الذي يقوم عليه الإ

بالغ عن ن بوجه خاص عىل تعزيز الإ ك�ي بالغ عن المخالفات. وينبغي ال�ت  الكشف والإ
ي يكون

بالغ عن حوادث معّينة إلزامياً باستثناء الحالت ال�ت  الحوادث. ينبغي أن يكون الإ
بالغ خياراً بالنسبة للشخص مثل حوادث التحرش والعنف القائم عىل نوع الجنس  فيها الإ

ي إطار مدونة سلوك وسياسات
ن )SEA( �ن  )GBV(. )يندرج الستغالل والنتهاك الجنسي�ي

يذاء وإل فقد بالغ عن حوادث الستغالل الجنسي والإ ن الإ  مختلفة. ومن واجب الموظف�ي
يواجهون إجراءات تأديبية. انظر أدناه لمزيد من المعلومات(.

الوعي:
ن بشكل خاص عىل الحالت ك�ي  يجب أن يكون الموظفون عىل دراية عّما يشّكل حادثاً مع ال�ت

ي ل يتم التطرق إليها بشكل كب�ي مثل التحرش والعنف القائم عىل نوع
 والحوادث ال�ت

ة. يمكن تعزيز الوعي من خالل  الجنس، أو الحوادث الوشيكة، أو الحوادث الصغ�ي
بالغ عن الحوادث أثناء التوجيهات والدورات التدريبية ي الإ

 خلق بيئة من الرتياح والثقة �ن
ن معرفة حقوقهم وخياراتهم. والجتماعات، وما إىل ذلك. كما يجب عىل الموظف�ي

بالغ عن الحوادث: خيارات/إجراءات االإ
بالغ عن الحوادث. الأمر الذي سيتيح خيارات إضافية  ينبغي إنشاء قنوات عدة لالإ

ن اعتماداً عىل مستوى الراحة أو الحاجة إىل ال�ية. تشمل الخيارات )عىل للموظف�ي
نت الخاصة بالوكالة، ن�ت ي من خالل شبكة الإ

و�ن لك�ت بالغ الإ  سبيل المثال ل الحرص(: الإ
ي تتجاوز بعض

(، جهات، والقنوات ال�ت ي
  خط هاتف ساخن )مدفوع الرسوم أو مجا�ن

ي الحالت حيث يتم البالغ عنها( إلخ.
دارة )�ن مستويات الإ

استخدام جهات االتصال:
 يجب اختيار جهات التصال بعناية وتدريبها استناداً إىل صفاتها الشخصية وقدراتها، وقدرتها
 عىل الحفاظ عىل ال�ية والموضوعية. إن وجود عدد من جهات التصال المختلفة )الدولية

والوطنية، ذكورا وإناثا( من شأنه أن يزيد من الراحة ويسهل الحصول عىل التقارير.

التحليل/التحقيقات:
شاد تحليل المخاطر، أو تداب�ي الحد من   سيتم لحقاً استخدام متابعة الحوادث لس�ت

وري إجراء بعض التحقيقات . وقد يكون من الرصن ن  المخاطر أو مستويات وعي الموظف�ي
ي حالة انتهاك السياسات الداخلية،

ن بشكٍل جيد �ن ن مدرب�ي  الداخلية من قبل موظف�ي
ي حالة حدوث

طة لإجراء تحقيق خارجي �ن  وسيتطلب ذلك إبالغ السلطات المحلية / ال�ش
ن المحلية. خرق مؤكد للقوان�ي

جراءات التأديبية: االإ
ن المحلية ء من جانب الموظف )تبعاً لشدة الحادث، والقوان�ي ي حالة وجود سلوك سي

 �ن
ن العمل(، ينبغي اتخاذ تداب�ي تأديبية ويجب تطبيقها بشكل منظم عىل ي ذلك قوان�ي

 بما �ن
ن / ذكوراً وإناثاً. ن / الدولي�ي ن / الوطني�ي ن المحلي�ي الموظف�ي

الذاكرة المؤسسية:
ي ذلك

ة بما �ن ي ارتكاب أي نوع من الحوادث الخط�ي
 تجنب توظيف أي شخص لديه سوابق �ن

ي ذلك الستغالل الجنسي والعتداء
، بما �ن  الفساد والتحرش الجنسي أو العنف الجنسي

. قد يبدو ذلك أمراً بديهياً، ولكن تاريخاً طويالً من الأدلة القولية ىلي
ن  الجنسي والعنف الم�ن
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مدونة قواعد 
السلوك

ا	ستجابة للنتائج

� ا	دعاء التحقيق ��

سياسة وإجراءات 
الوكالة

آليات / معالجة 
الشكاوى

مساعدة 
الضحايا

ا��ثار والنتائج 
 
تبة ع �الم�� الموظف��

التعليم حول ا� جراء

� أي جزء من السلسلة! يمكنك البدء ��

ب�غ عن الشكوى ا�  � الموظف��

المستفيدين داة 7 الأ

ي مكاتب قطرية مختلفة - أحيانا ح�ت من قبل نفس
ن الجناة �ن  يش�ي إىل حالت إعادة تعي�ي

، يمكنكم ن ي تحكم أصحاب العمل والموظف�ي
ن ذات الصلة ال�ت  الوكالة. إذا سمحت القوان�ي

ن الذين تم نشاء نظام لتبادل المعلومات حول الموظف�ي  التنسيق مع الوكالت الأخرى لإ
. ن  إنهاء عقودهم بسبب المضايقة والعنف الجنسي و / أو الستغالل والعتداء الجنسي�ي

ي تشمل الفحوص المرجعية والفحص الدقيق.
ولبد من الستعانة بالممارسات ال�ت

ن  إطار االستغالل واالنتهاك الجنسي�ي
ن كة ب�ي ن المحددة من قبل اللجنة الدائمة المش�ت  مبادئ الستغالل والعتداء الجنسي�ي

:)IASC( الوكالت
ي من

نسا�ن ي المجال الإ
ن �ن ن من قبل العامل�ي  يعت�ب الستغالل والنتهاك الجنسي�ي
نهاء التوظيف. الترصفات المشينة، وبالتاىلي فهي سبب لإ

 يحظر أي نشاط جنسي مع الأطفال )الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 81( بغض
ي السن الطفل دفاعاً.

النظر عن سن الرشد أو سن الرشد محلياً ول يعت�ب الإخطاء �ن
ي ذلك

 يحظر تبادل المال، أو السلع أو التوظيف أو الخدمات مقابل الجنس، بما �ن
 الخدمات الجنسية أو أي شكٍل آخر من السلوكيات المذلة أو المهينة أو الستغاللية.

ي الأساس إىل المستفيدين.
ي تعود �ن

ويشمل ذلك تبادل المساعدة ال�ت
ي والمستفيدين محبطة للغاية

نسا�ن ي المجال الإ
ن �ن ن العامل�ي  العالقات الجنسية ب�ي

 لأنها تستند إىل ديناميكيات السلطة غ�ي المتكافئة بطبيعتها. وهذه العالقات تضعف
نسانية. مصداقية ونزاهة عمل المعونة الإ

ن مخاوف وشكوك بشأن قيام أحد زمالئه باعتداء جنسي ي حال ساورت أحد الموظف�ي
 �ن

بالغ عن ي نفس الوكالة أم ل، فإن عليه الإ
، سواًء كان ذلك الشخص �ن  أو استغالل جنسي

ي وكالته.
بالغ المعمول بها �ن ذلك من خالل آلية الإ

ي تمنع
ي ملزمون بإنشاء والمحافظة عىل البيئة ال�ت

نسا�ن ي المجال الإ
ن �ن  إن العامل�ي

ن وتعزز تنفيذ مدونة قواعد السلوك الخاصة بهم. يتحّمل  الستغالل والعتداء الجنسي�ي
المديرون عىل كافة المستويات مسؤولية دعم وتطوير نظام الحفاظ عىل هذه البيئة.

ن 40 بالغ عن االستغالل واالنتهاء الجنسي�ي دورة االإ

      

 InterAction . ن .InterAction. )2010(. دليل InterAction خطوة بخطوة لمعالجة الستغالل والنتهاك الجنسي�ي 40

•

•

•

•
•

•

•
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داة 8 الأ

الرقم المرجعي للحادث: #

جراء الواجب اتخاذه )سطر واحد لكل إجراء( االإ

بواسطة من

مع من

انية ن الخدمات اللوجستية المطلوبة والم�ي

م�ت

جراء  من المسؤول عن تنفيذ االإ

  المراجعة والتحقق من الصحة

التوقيع

:وضع الحادث

:وضع إدارة الحوادث

ن اتخاذه بمصطلحات دقيقة وصف الإجراء الذي يتع�ي

ي أي مستوى، اسم أو منصب
�ن

من سيشارك، داخل أو خارج المنظمة

ي
اء �ن  التكاليف التقديرية والحتياجات، وإجراءات ال�ش

المنظمة

م�ت يجب تنفيذ الإجراء؟ تاريخ محدد أو مراجعة دورية؟

 هل المدير هو المسؤول عن ذلك؟ أو منسق شؤون
الأمن؟ شخص آخر

من قبل من وبأي تاريخ؟

ي التنفيذ والرقابة
ن �ن ن المشارك�ي توقيع الموظف�ي

 الأداة 8:
خطة العمل لمتابعة الحادث

ي
ي خطة المتابعة ال�ت

ن تضمينها �ن
ّ ي يتع�ي

 ت�د هذه الأداة الأسئلة ال�ت
ينبغي تنفيذها عقب كل حادث، برصف النظر عن حّدته.
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ي تّمس
بالغ وتسجيل وتخزين وتحليل الحوادث الأمنية ال�ت  الأنظمة المتاحة لالإ

المنظمة عىل المستوى المركزي.

داة 9 الأ

 تسجيل
 الحوادث

بالغ  وطريقة االإ
عنها

 �د مكتوب عن
الحادث

النظام

 رسائل 

ي
و�ن لك�ت يد الإ ال�ب

 ورقة 
جوجل
 منصة

Shared 
Google

 ش�ي بوينت
)SharePoint(

المزايا

نشاء عداد والإ  تكلفة الإ
منخفضة جداً.

العيوب

 يعمل بشكل جيد فقط
ي حال استخدامه بشكل

 �ن
منهجي.

المخاطر:
 عدم القدرة 

 عىل الوصول إىل

ي
 المعرفة الفنية، و�ن

 بعض الأحيان تعذر

ي
ي الأوقات ال�ت

 الوصول �ن
يغادر فيها الموظفون.

 عدم اتّساق 
تب  التقارير. مع ما ي�ت

 عىل ذلك من آثار
 عىل صعوبة مقارنة

المعلومات.
 يتطلب وقت 

 إدخال طويل أثناء
عملية التحليل.

نشاء  عوامل االإ
وتكاليف التشغيل

 تكلفة الوقت الذي
 يقضيه الموظفون
ي إنشاء النظام.

�ن

 تكلفة الوقت الذي
 يقضيه الموظفون

ي كتابة التقارير
 �ن

ال�دية.

 تكلفة الوقت الذي
 يقضيه الموظفون

ي تحويل
 �ن

 المعلومات إىل
شكل منتظم.

 تكلفة الوقت الذي
 يقضيه الموظفون
ي إجراء التحليل،

 �ن
 والذي من المرجح

 أن يستغرق وقتاً
 طويالً لأن النظام

 نفسه ل يدعم
التحليل

الأداة 9:
  أنظمة إدارة معلومات الحوادث

الأمنية

•

•

•
•

•

•
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داة 9 الأ

 تسجيل
 الحوادث

بالغ  وطريقة االإ
عنها

 جداول بيانات
 إكسيل لتسجيل

 الحوادث
 باستخدام

ن المنهجي م�ي ال�ت

ي
اك �ن  الش�ت

ونية  منصة إلك�ت
دارة البيانات لإ

النظام

عداد  رسائل لإ
 جدول بيانات

 إكسيل للحقول
ي سيتم

 ال�ت
تسجيلها.

 يمكن استخدام
 جدول بيانات

 إكسيل لتصنيف
 المعلومات

 المقدمة بشكل
منظم ومكتوب.

 تقدم بعض
كات الخاصة  ال�ش

 وبعض المنظمات
 غ�ي الربحية
 منصات ع�ب

نت  شبكة الن�ت
دارة معلومات  لإ

الحوادث الأمنية.

المزايا

نشاء عداد والإ  تكلفة الإ
منخفضة.

 ل يوجد تكلفة مستشارين
مكان إنجاز  لأن بالإ

 العمل بسهولة من داخل
المنظمة.

 يمكن أن تعمل هذه
 بشكل جيد جداً مع
ي تبدأ

 المنظمات ال�ت

ي
 تسجيل الحوادث وال�ت

 لديها عدد محدود من
ي تستدعي

 الحوادث ال�ت
دارة. التسجيل والإ

 أنظمة فعالة ضمن
وظائف التحليل المدمج.

 تمنح معظم النظم
 مستويات مختلفة من

 الدخول مصممة خصيصاً
ن ن الميداني�ي  للموظف�ي

دارة العليا. وكذلك الإ

 يتم الستعانة بمصادر
ي الشؤون

 خارجية للنظر �ن
التقنية.

ن  تزيد قدرة الموظف�ي
ن عىل الدخول  الميداني�ي

بالغ. ن الإ المبا�ش من تحف�ي

 تضمن توف�ي المزيد من
 المعلومات المنهجية

 حيث يستخدم الجميع
 نفس النظام بنفس

التعليمات.

 تقلل من عبء العمل

ي
 عىل موظفي التحليل �ن

 المقر الرئيسي حيث يمكن
 أن يكون التحليل وظيفة

 مدمجة النظام.

العيوب

 يمكن أن يصبح من
 الصعب إدارتها عند اتباع
 العديد من فئات وأنواع

الأحداث.

 تتطلب هذه الجداول
 إجراء التحليل يدوياً ما قد

يستغرق وقتاً طويالً.

 وحده الشخص المخّول
 بالوصول إىل جدول

 البيانات يميل إىل معرفة
وفهم النظام.

  انخفاض الحافز لدى
ن لكتابة التقارير  الموظف�ي

ن  حيث انهم غ�ي مدرك�ي
لآلية التسجيل.

تكاليف التشغيل الشهرية.

 قد يكون من الصعب أو
ات  المكلف طلب تغي�ي

 لتكييف النظام مع
 المتطلبات الخاصة

بالمنظمة.

نشاء  عوامل االإ
وتكاليف التشغيل

 تكلفة الوقت الذي
 يقضيه الموظفون

ي تطوير نظام
 �ن

إكسيل مناسب.

 تكلفة الوقت
 الذي يقضيه

ي
 الموظفون �ن

 ترجمة المعلومات
 المكتوبة إىل فئات

. ن ذات ترم�ي

 تكاليف تنفيذ
 التحليل من قبل

ن الموظف�ي

اك. رسوم الش�ت
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داة 9 الأ

 تسجيل
 الحوادث

بالغ  وطريقة االإ
عنها

 نظام مصمم
 خصيصاً عىل

نت الن�ت

النظام

 كّلفت بعض
 المنظمات بتطوير

ونية  أنظمة إلك�ت
خاصة بالمنظمة.

 تمكنت بعض
 المنظمات من

 استخدام النظم
بالغ  القائمة وبناء الإ
 عن التقارير كإضافة

 إىل المنصات
 الحالية المستخدمة

، ي
و�ن لك�ت يد الإ  لل�ب
 مثل ش�ي بوينت

المزايا

 يستجيب هذا النظام
 لالحتياجات التنظيمية
والتعاريف الداخلية.

 إذا كان متصال بالنظم
 القائمة، قد يتعلم

 الموظفون كيفية
 استخدامه بشكل أ�ع

. بكث�ي

العيوب

 تكون تكاليف التطوير
 العالية إذا كان هناك

ي
ن �ن  حاجة إىل متخصص�ي

 تقنية المعلومات من خارج
المنظمة.

 إذا استطاعت المنظمات
 الستعانة بقسم تقنية

 المعلومات فستكون
التكاليف أقل.

 يمكن أن تكون تكلفة
 الصيانة عالية إذا لزم
 الستعانة بمستشاري
 تقنية المعلومات من

 خارج المنظمة، وستكون
 التكاليف أقل إذا نفذت
 الصيانة من قبل قسم

تقنية المعلومات.

نشاء  عوامل االإ
وتكاليف التشغيل

 تكاليف التطوير
والصيانة.

)SharePoint(
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داة 10 الأ

الهياكل االأساسية عند استخدام جداول البيانات إكسيل لتخزين الحوادث
 إن تصميم هيكل مثاىلي لتخزين معلومات الحوادث الأمنية عىل جدول إكسيل مهمة صعبة

ي ينبغي النظر فيها من أجل
ة ومتنوعة من الحوادث ال�ت  للغاية.  فوجود مجموعة كب�ي

ي
اتيجية المتعلقة بسياق الأمن والمعلومات التفصيلية المطلوبة �ن  اتخاذ القرارات الس�ت

 بعض الجوانب يجعل من المستحيل وضع هيكل بسيط واحد يتماسش مع جميع الحالت
ن إبقاء هذه الهياكل بسيطة وقابلة ي إيجاد التوازن الصحيح ب�ي

 والأوضاع. ويتمثل التحدي �ن
 للتطبيق بعد تخزين المعلومات الأساسية الالزمة وضمان وجود تفاصيل كافية لجعل

المعلومات مفيدة أثناء تقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات.

ن عن كيفية تخزين معلومات الحوادث عىل جدول بيانات ن مختلف�ي  يوفر هذا الدليل مثال�ي
ي كل من

ي تصمم جداول البيانات الخاصة بها بالنظر �ن
 إكسيل. ونوىصي المنظمات ال�ت

كة وأخذ العنارص الأك�ش مالءمة لأولوياتها الخاصة. يُرجى مراجعة الأدوات  الأمثلة المش�ت
ي مختلف المجالت.

حة �ن الأخرى للتعاريف المق�ت

وع. يُرجى ن وتحميلهما من صفحة RdeR الخاصة بالم�ش  يمكن الطالع عىل هذين الجدول�ي
ي العنارص التالية:

 النظر �ن

 جدول بيانات SiND لفئات الأحداث
نموذج سجل الحوادث

وحدات التحليل
ي معظم

ي جدول بيانات إكسيل يخّزن وحدة رئيسية واحدة من المعلومات و�ن
 كل سطر �ن

 الحالت سيكون هذا الحدث. يش�ي كل سطر إىل حدث فريد، ويتم استخدام الأعمدة
لتقديم التفاصيل حول الحدث.

 يمكن اتباع الطرق التالية من أجل تخزين وحدات أخرى من المعلومات، مثل معاملة
ن كوحدات فردية )بدلً من عدد مرتبط بحدث(، أو تسجيل التفاصيل عن المواد  الموظف�ي

المفقودة أو تتبع الستجابات:

’ أو ‘المواد’ أو ن  إنشاء صفحة ثانية/ثالثة/رابعة عىل مصنف إكسيل خاص ‘بالموظف�ي
ي جداول البيانات الجديدة هذه يخزن كل سطر المعلومات الفردية لكل

 ‘الستجابة’. �ن

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

“ “

ي يجب مراعاتها عند تصميم جدول بيانات
 فيما يىلي المبادئ الأساسية ال�ت

إكسيل لمعلومات الحوادث الأمنية.

الأداة 10:
 تخزين الحادث

•
•

•

https://www.redr.org.uk/getattachment/Our-Work/Key-Projects/Security-Incident-Information-Management-(SIIM)/Excel-SiND-Event-Categories-Broad-and-subcategories-(Sept2017).xls?lang=en-GB 
https://www.redr.org.uk/getmedia/284f7308-359e-4eeb-b07e-dde9d473017b/Incident-log-and-data-base-Excel.xls 
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داة 10 الأ

 شخص وكل عنرص تالف أو مفقود أو كل استجابة وما إىل ذلك. وبالتاىلي فإن كل جدول
ي حادث واحد فإن جدول بيانات

ن �ن ي حال تأثر أربعة موظف�ي
 بيانات فيه وحدة مختلفة. �ن

 الحادث سيكون فيه سطر واحد )وحدة واحدة( للحادث ولكن أربعة سطور )أربع وحدات(
ي الحادث فإن “جدول المواد”

ر �ن ن )انظر الأمثلة أدناه(. إذا تعرضت سيارتان للرصن  للموظف�ي
 سيحتوي سطرين، واحد لكل سيارة وهكذا يصبح كل موظف وسيارة وحدة قائمة بذاتها،

ي التحليل الشامل.
ي قد تكون مفيدة �ن

ويمكن استخدام هذه الصفحات لتخزين التفاصيل ال�ت

ي أنه يسّهل تقديم تحليل مفّصل يتجاوز وصف الحادث
ة هذا النظام �ن ن  وتتمثل م�ي

 ومن الممكن أيضاً استخدام القوائم المنسدلة لفئات حرصية يتم اختيارها لكل فرد.

ي  وتحتوي الصفحة عىل معلومات إضافية موجودة بشكل أك�ش كثافة. والجانب السل�ب
لهذا النظام هو أن البيانات تصبح أك�ش تعقيداً.

وري استخدام أرقام تعريفية فريدة  إذا تم فتح جداول بيانات إضافية فمن الرصن
ي العمود الأول لضمان إمكانية ربط المعلومات مرة أخرى به.

لكل حادث �ن

ي تكون وحدة التحليل فيها
ي الصفحة ال�ت

ن والمواد( �ن  دمج وحدة مختلفة )مثل الموظف�ي
ي كل

ضافية �ن  هي الحادث. ويمكن القيام بذلك عن طريق إنشاء سلسلة من الأعمدة الإ
ن أو المواد أو الستجابة. ويمكن  مرة تتغ�ي فيها وحدة العد من الحادث إىل الموظف�ي

شارة إىل ذلك. استخدام ألوان مختلفة لالإ

رين من الحادث ن المترصن  عىل سبيل المثال، يمكن أن تشمل الأعمدة عدد الموظف�ي
ن ضافية حسب الحاجة لتصنيف جميع الموظف�ي  من خالل العديد من الأعمدة الإ

ي يجب بعد ذلك تقسيمها إىل أعمدة خيارات متعددة )انظر
 بمعلومات إضافية، وال�ت

ن كمثال حول كيفية تسجيل معلومات مفصلة عن  جدول قاعدة بيانات أمن العامل�ي
ن بجانب بعضها البعض(. الموظف�ي

ي المعلومات عند استخدام صفحات إكسيل وحيدة أو متعددة
 بعض االختالفات �ن

ي حادث واحد تخزنه
رين �ن  تظهر الأمثلة أدناه نفس المعلومات حول أربعة أشخاص مترصن

’. يتطّلب تخزين المعلومات حول ن  وحدة التحليل ‘الحادث’ ووحدة التحليل ‘الموظف�ي
ي جدول بيانات وحدة التحليل فيه هي الحادث المزيد من الأعمدة لتخزين

ن �ن  الموظف�ي
 تفاصيل أقل. كما أنه من غ�ي الممكن تخزين التفاصيل حول الأفراد )سيكون من الصعب

ن قد غطى الستشارة المقدمة بعد  جداً إضافة معلومات عن العمل وعّما إذا كان التأم�ي
ن كوحدة التحليل، فمن السهل تسجيل معلومات  الحادث(. إذا تم استخدام الموظف�ي

ي تحديد التجاهات أو تحديد
ي �ن

 أك�ش تفصيالً. ويمكن أن يساعد هذا التفصيل الإضا�ن
. ن توصيات محددة للعمل، عىل سبيل المثال تلك المتعلقة بتغطية التأم�ي

صفحة واحدة لوحدات الحادث:
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operational context
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Quotes from experts
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Technical issues

“ “

 وحدة
التحليل

الحادث 141312113

 عدد
ن  الموظف�ي

رين المترصن

 موظف ذكر أن�ش

دوىلي
 موظف

ي
وط�ن

 حاالتآخر
الوفاة

جرحى

•

•

•

•

https://aidworkersecurity.org/incidents
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داة 10 الأ

ن أو المواد أو االستجابة(: صفحات متعددة لوحدات مختلفة )مثل الموظف�ي

خيارات متعددة أو حرصية بشكل متبادل

 يمكن تسجيل المعلومات كخيارات متعددة )ينطبق أك�ش من وصف واحد( أو كخيارات
متبادلة حرصية )يمكن تطبيق خيار واحد فقط(.

ي أعمدة بجوار بعضها البعض. يمثل كل عمود سمة معينة
 خيارات متعددة �ن

شارة إىل أن الخيار المحدد ينطبق عىل الحادث. ويمكن  ويُستخدم جدول البيانات لالإ
 إجراء ذلك باختيار “نعم” أو رقم )مثل “1”( أو خيار من القائمة المنسدلة. بالنسبة

( أو يتم تحديدها ن م�ي ك فارغة )عمل أقل من حيث ال�ت ي ل تنطبق، فإما تُ�ت
 للخيارات ال�ت

 عىل أنها ل تطبق عن طريق اختيار ‘ل ينطبق’ أو “0” )وهذا يجعل من السهل التحقق
من أن الأرقام الإجمالية صحيحة وإيجاد الأخطاء أيضاً(.

ي شكل خيارات قائمة منسدلة يمكن
 يتم عرض الخيارات الحرصية بشكل متبادل �ن

. تتيح لك القوائم المنسدلة تسجيل ن ي عمود مع�ي
 اختيارها عند تعبئة المعلومات �ن

ي حالة
ي الهجاء. ومع ذلك، ينبغي أن تستخدم �ن

 معلومات إضافية وضمان التساق �ن
SiND إذا كان خيار واحد فقط قابل للتطبيق. راجع جدول بيانات فئات الحوادث لـ 

لالطالع عىل أمثلة عن القوائم المنسدلة.
ي إدارة البيانات ويمكن

 يمكن دمج الخيارات المتعددة والحرصية بشكل متبادل �ن
ي تعرض

 أن يحتوي جدول البيانات المصمم بشكل جيد عىل سلسلة من الأعمدة ال�ت
 خيارات متعددة )عىل سبيل المثال، قد يتم تطبيق كل الخيارات أو بعضها عىل كل

 حادث ويتم تعبئة الأعمدة كما هو مطلوب(. وتحتوي هذه الخيارات عىل قائمة مرتبطة
ي كل مرة يتم فيها اختيار

 بخيارات القائمة الحرصية بشكل متبادل )عىل سبيل المثال، �ن
 أحد الخيارات ل يش�ي النظام إىل “نعم” أو “رقم” فقط بل يحدد الفئة الفرعية ضمن

SiND الخيار(. لالطالع عىل مثل هذا النظام راجع جدول بيانات فئات الحوادث لـ
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الموظف

الموظف

الموظف

الموظف

الحادث

الحادث

الحادث

الحادث

أن�ش

ذكر

ذكر

ذكر

 موظف

دوىلي

 موظف

ي
وط�ن

 موظف

ي
وط�ن

متطوع

 موظف

ي
مه�ن

سائق

 موظف

ي
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https://www.redr.org.uk/getattachment/Our-Work/Key-Projects/Security-Incident-Information-Management-(SIIM)/Excel-SiND-Event-Categories-Broad-and-subcategories-(Sept2017).xls?lang=en-GB 
https://www.redr.org.uk/getattachment/Our-Work/Key-Projects/Security-Incident-Information-Management-(SIIM)/Excel-SiND-Event-Categories-Broad-and-subcategories-(Sept2017).xls?lang=en-GB 
https://www.redr.org.uk/getattachment/Our-Work/Key-Projects/Security-Incident-Information-Management-(SIIM)/Excel-SiND-Event-Categories-Broad-and-subcategories-(Sept2017).xls?lang=en-GB 
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داة 11 الأ

بالغ والتسجيل مختلف عن الآخر ولديه مزاياه وعيوبه. وسيعتمد النموذج  كل نظام لالإ
 الأنسب لمنظمة محتملة عىل مستوى القدرات التقنية لدى الوكالة وحجم العمليات

 وحجم الموارد المالية وإلخ.

• •  لم تُحّلل
 

ي
 يعرض القسم التاىلي مزايا وعيوب الُنظم المستخدمة حالياً من قبل المنظمات ال�ت

ي هذا الدليل. لمزيد من المعلومات حول أي من هذه الأنظمة، يُرجى اتباع
 أسهمت �ن

الروابط المقدمة.

  •  •  •   • •
 •  •  • •  • • •
  •  •  •  • • •
 •  • • • •  • • •
 •  •  •  • • • • •
 •  •    • • • •
   •    • • • •
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بالغ عن الحوادث ع�ب شبكة  انظر إىل الجدول أدناه لمقارنة بعض نُظم الإ
نت.41 ن�ت  الإ

الأداة 11:
بالغ عن ي الإ

  التقنية المستخدمة �ن
الحوادث وتسجيلها

Ushahidi 

SIMSON

Open DataKit

SharePoint 

NAVEX GlobalTM 

IRIS

RIMS  

ن ك ب�ي ي المش�ت ي هذه الأداة من مقال غ�ي منشور لمنتدى الأمن الأورو�ب
ي تمت مشاركتها �ن

   تم استخراج بعض الأدوات ال�ت
بالغ عن الحوادث”. لمنتدى  الوكالت )EISF(: دو بالسيوس، جي )2017(. “إدارة المعلومات الأمنية: “نظرة فاحصة عىل نظم الإ

)EISF( ن الوكالت ك ب�ي ي المش�ت الأمن الأورو�ب

41
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SharePoint
دارة نت يتكامل مع نظام Microsoft Office. وهو يُباع أساساً كنظام لإ ن�ت  هو تطبيق عىل شبكة الإ
، وتستخدمه المنظمات بطرق  وتخزين الوثائق غ�ي أنه منتج قابل للضبط والتخصيص بشكل كب�ي

Office اء رخصة لستخدامه، إلّ أن بعض منتجات ورة �ش  وأشكال مختلفة. عىل الرغم من رصن
 Microsoft 365 مجانية للمنظمات غ�ي الربحية. SharePoint نظام يمكن استخدامه لتبادل
ن نت متاحة فقط للمستخدم�ي ن�ت  المعلومات بأشكال مختلفة فمن الممكن إنشاء نماذج عىل الإ

 المرخص لهم.

Ushahidi
ي أعقبت

ي كينيا أثناء وبعد أعمال العنف ال�ت
 تم إعداد برنامج Ushahidi لمطابقة تقارير العنف �ن

نت ن�ت ي ذلك شبكة الإ
امج بما �ن ي عام 2008. يمكن إرسال التقارير ع�ب عدد من ال�ب

 النتخابات �ن
. وبعد تلّقي هذه ي أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل الجتماعي مثل توي�ت

و�ن لك�ت يد الإ  أو ال�ب
ف من أجل التحقق من المحتوى والموافقة عليه بحيث  التقارير يمكن مراجعتها من قبل الم�ش

ي خريطة صفحته الرئيسية.
يمكن أن تظهر �ن

ي ومفتوح لجمع المعلومات والتصّور ورسم الخرائط التفاعلية ويمكن
 Ushahidi برنامج مجا�ن

 تخصيص نموذج التقرير بحيث تتمكن المنظمة من جمع المعلومات المهمة بالنسبة لها، وبمجرد
ي خريطة مجمعة حسب فئة الحوادث

 التحقق من صحة التقارير يصبح من الممكن رؤيتها ظاهرة �ن
بالغ عن حادث جديد ح�ت ي حال الإ

 المحددة مسبقا. يمكن برمجة المنصة لتنبيه مدراء الأمن �ن
نامج Ushahidi أيضا  يتمكنوا من تقديم الدعم للضحايا والتحقق من صحة التقرير. ويمكن ل�ب

ن الآخرين بمجرد التحقق من صحة التقرير. تنبيه المستخدم�ي

داة 11 الأ

المزايا

 لكونه من منتجات ميكروسوفت فإن SharePoint يتوافق مع
ها،  برامج معالجة البيانات مثل وورد، إكسيل، بوربوينت وغ�ي

حيل البيانات من النظام إىل هذه  وهذا يسمح للمنظمة ب�ت
 التطبيقات بسهولة وتبادل وتحليل المعلومات باستخدام

امج المألوفة وقد ل تحتاج إىل تثبيت برامج جديدة أو تدريب  ال�ب
ن عىل استخدام برامج جديدة. ويمكن إدارة تطوير  الموظف�ي
 النظام داخلياً من قبل فريق تقنية المعلومات المسؤول عن

.SharePoint تطوير وصيانة

المزايا

نامج Ushahidi هو أنه يمكن ة الرئيسية ل�ب ن  الم�ي
نت مجاناً وأن تثبيت النظام ن�ت  تحميله من شبكة الإ

 ليست معقداً حيث أن المنظمة تقرر مكان تثبيت
نامج وتبقى البيانات تحت سيطرة المنظمة. ال�ب

القيود

 عىل الرغم من أنه من الممكن تشغيل عمليات
 المسح باستخدام SharePoint، إلّ أنه ليس من
عداد التقارير أو مجيات المصممة خصيصاً لإ  ال�ب

تجميع البيانات.
ي مخططات بشكل

 ل يوجد تمثيل البيانات �ن
ي النظام، ويمكن الحصول عىل هذه

ي �ن
اىصن  اف�ت

. ي
الخاصية من خالل تثبيت عنرص مكمل إضا�ن

القيود

ي
ي Ushahidi هو أن التمثيل الإحصا�أ

 العيب الرئيسي �ن
ي النظام،

ي قاعدة البيانات غ�ي مدمج �ن
 للمعلومات الواردة �ن

ن الحلول الخارجية لهذا الغرض. وهو حل  وينبغي الجمع ب�ي
 ممتاز لجمع البيانات ولكن هناك حاجة إىل موارد أخرى لتحليل
 البيانات، لم تعد منصة Ushahidi تخضع للتطوير بعد الآن،

ي مشكالت مع التقنيات الأخرى
 الأمر الذي يمكن أن يتسبب �ن

ي التطور. ويمكن حل هذه المشكالت
ي تستمر �ن

 ذات الصلة ال�ت
المحتملة من قبل موظفي تقنية المعلومات.
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SIMSON
.)CSD( خصيصاً للمنظمات غ�ي الحكومية من قبل مركز السالمة والتنمية SIMSON ُصمم نظام 
ن من رؤية الحوادث نت يمّكن المستخدم�ي ن�ت بالغ عن الحوادث الأمنية ع�ب الإ  SIMSON نظام لالإ

ي تستخدم SIMSON إىل
 الُمبّلغ عنها ممثلة عىل خريطة. ل تحتاج المنظمات غ�ي الحكومية ال�ت

نامج أو كتابة رموز أي برنامج. كما يوّفر مركز السالمة والتنمية )CSD( الدعم لتشغيل  تثبيت ال�ب
طار نامج وإدارة النسخ الحتياطية. يمكن ترتيب الحوادث حسب الفئات والتنظيم والموقع والإ  ال�ب

ات. يتلقى المستخدمون تنبيهات ع�ب ها من المعلومات ذات الصلة بالأمن والمؤ�ش ي وغ�ي
 الزم�ن

ي الوصول
ي المنظمة وحقوقهم �ن

ي حول تقارير الحوادث الجديدة تبعاً لمناصبهم �ن
و�ن لك�ت يد الإ  ال�ب

ي SIMSON باستخدام الرسوم البيانية والجداول. كما يمكن تحليل
 إليها. يمكن تحليل الحوادث �ن

ي
ي SIMSON باستخدام الرسوم البيانية والجداول ويمكن أيضاً تحميل بيانات الحوادث �ن

 الحوادث �ن
 ملف إكسيل. ويمكن رفع الوثائق وتقارير الحوادث ومشاركتها حسب ما ترتأي المنظمة مع أصحاب

ها من المنظمات غ�ي الحكومية. هناك إجراء خاص ن أو غ�ي كات التأم�ي  المصلحة الآخرين مثل �ش
ي المنظمة. ويكون هذا الإجراء ذو

ن فقط �ن ن المعين�ي ي إبالغ الموظف�ي
 “بالحوادث الحساسة” يقتصن

صلة عند التعامل مع حوادث العتداء الجنسي عىل سبيل المثال.

ي لمركز السالمة والتنمية
و�ن لك�ت   لمعرفة المزيد، يمكن تحميل نظرة عامة عن SIMSON من الموقع الإ

)CSD( عىل هذا الرابط.

NAVEX Global كة المنظمة الدولية للرؤية العالمية )WVI( و�ش
كة NAVEX Global، مزود خدمات اكة مع �ش  أنشأت المنظمة الدولية للرؤية العالمية )WVI(بال�ش

بالغ عن الحوادث والمظالم والتحرش ونياً لالإ بالغ عن المخاطر العالمية الدولية نظاماً إلك�ت  الإ
ها. ويتجاوز هذا النظام مجرد التواصل بشأن الحوادث الأمنية ويشمل عنارص أخرى من نهج  وغ�ي

ي بعدة لغات. تقوم
 إدارة المخاطر مثل الفساد والدعاوى القضائية والسمعة وما إىل ذلك ويأ�ت

ي تستخدمه. ويسمح
 Global NAVEX بتكييف نظام التقارير مع احتياجات وخصائص المنظمة ال�ت

بالغ عن الحوادث بإدخال مجموعة متنوعة من المصادر ويمكن لجميع موظفي المنظمة  نظام الإ
ي المنصة لأنها تعمل أيضاً بمثابة نظام

ة �ن  الدولية للرؤية العالمية أن يقدموا تقاريرهم مبا�ش
بالغ عن المخالفات. لالإ

ي المنظمة الدولية للرؤية العالمية، انظر الوثيقة
بالغ عن الحوادث �ن  ولمعرفة المزيد عن نظام الإ

التالية.
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 النظام جاهز لالستخدام، وهو موجه للمنظمات
،)CSD( غ�ي الحكومية ويدعمه مركز السالمة والتنمية 

 ولذلك فإن المنظمات ل تحتاج إىل استثمار الموارد
ي تطويره وصيانته وحفظ النسخ الحتياطية. يمكن

 �ن
ي نظام SIMSON أو عن

 تحليل بيانات الحوادث �ن
طريق ترحيل البيانات إىل ملف إكسيل.

المزايا

بالغ عن بالغ عن الحوادث وقناة الإ ن نموذج الإ  إن الجمع ب�ي
 المخالفات وآلية تقديم الشكاوى الخاصة بالمستفيدين وما إىل

 ذلك يؤدي إىل تقليل التنوع المحتمل للنظم المستخدمة لأغراض
ي الأخالقيات

كة مختصة �ن  مماثلة. ويُساعد الدعم المقدم من �ش
ي منظورها مع

بالغ عن الحادث �ن ي وضع بيانات الإ
دارة �ن  وامتثال الإ

مجالت إدارة المخاطر الأخرى.

القيود

 وعىل الرغم من أن مركز السالمة والتنمية )DSC( يضمن للمنظمات
ي تستخدم النظام بأنها ستكون الوحيدة القادرة عىل رؤية تقارير

 ال�ت
ي ذلك، غ�ي أن المنظمات قد

 الحوادث الخاصة بها إذا رغبت �ن
دد ي بياناتها المتعلقة بالأمن والحوادث وقد ت�ت

ي التحكم �ن
 ترغب �ن

ي تفويض هذه المسؤولية إىل أطراف ثالثة. وقد ل يكون تصميم
 �ن

بالغ خصيصاً لالحتياجات المحددة للمنظمة أمراً سهالً. نموذج الإ

القيود

 قد يكون النموذج مفصالً نسبياً بالرغم من مزاياه
بالغ لطول ن عن الإ ي الموظف�ي

ة، الأمر الذي قد يث�ن  الكث�ي
ي ل يمكن إلّ للمنظمات

 العملية، وهو من الحلول ال�ت
ة تحمل تكاليفه. الكب�ي

https://www.centreforsafety.org/userfiles/File/simson-white-paper-21(1).pdf
http://www.navexglobal.com/en-us/company
https://worldvision.ethicspointvp.com/custom/worldvision/irf/en/documents/WVI QRG Incident Reporting System.pdf
https://worldvision.ethicspointvp.com/custom/worldvision/irf/en/documents/WVI QRG Incident Reporting System.pdf
https://worldvision.ethicspointvp.com/custom/worldvision/irf/en/documents/WVI QRG Incident Reporting System.pdf
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IRIS
بالغ عن الحوادث من  تعتمد منصة IRIS عىل برنامج Ushahidi، وهي منصة يمكن استخدامها لالإ

نت وتصّور أماكن وقوع تلك الحوادث عىل الخريطة. ومن الممكن تخصيص ن�ت  خالل شبكة الإ
بالغ عن الحادث لتلبية احتياجات المنظمة باستخدام هذا النظام. نموذج الإ

ي خوادم المنظمة
نامج” أو “كخدمة”، فضال عن إمكانية تثبيته �ن  ويمكن استخدام المنصة “ك�ب

ن فقط ن المسجل�ي  مما يتيح السيطرة الكاملة عىل البيانات الُمبلغ عنها. ول يمكن إلّ للمستخدم�ي
 الوصول إىل الواجهة، ويمكن تحديد امتيازات مختلفة حسب نوع المستخدم. ويمكن تقديم

نت أو من خالل اتصال ذو نطاق ترددي منخفض. ن�ت التقارير من خالل واجهة عىل شبكة الإ

ي أو حسب الحقول المخصصة.
اىصن نامج متعدد اللغات ويمكن تصنيف التقارير بشكل اف�ت  ال�ب

بالغ عن الحوادث الجديدة بحيث يتم ن الآخرين عند الإ  ويمكن تنبيه المديرين والمستخدم�ي
تقديم الدعم الفوري للضحايا مع إبالغ بقية الفريق لتخاذ الإجراءات المناسبة.

ي برامج تصور البيانات بحيث يمكن استخدام
 يمكن استخراج البيانات من المنصة وإدخالها �ن

 الإحصاءات المتعلقة بالحوادث لستخالص الدروس المستفادة وتقديم التوصيات والإحاطة
الأمنية واستخدام المعلومات الأساسية المتعلقة بتحليل المخاطر وما إىل ذلك.

RIMS
 توفر خدمة إدارة الحوادث من جمعية إدارة المخاطرة )RIMS( نظاماً بسيطاً وسهل الستخدام

نامج لفئات مصممة  يستخدم بشكل أساسي وصف الحادث عىل أساس الختبار. يسمح ال�ب
ن مختلف جوانب الحوادث، فمن الممكن إعداد الرسوم البيانية. هذه المنصة م�ي  خصيصاً ب�ت

ية فقط. ن نجل�ي  متاحة باللغة الإ

ية حول ي المثال الذي تم عرضه، تم استخدام النظام بشكل رئيسي من قبل قسم الموارد الب�ش
 �ن

 التأمينات. وكان استخدام نظام تحليل الحوادث الأمنية محدوداً. ولذلك، لم يكن من الممكن
 الحكم عىل مدى فعالية هذا النظام إذا ما تم إنشاؤه بشكل كامل لخدمة احتياجات إدارة

معلومات الحوادث الأمنية بما يتجاوز وصف الحوادث القائم عىل الختبار، ول سيما التحليل.
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المزايا

نامج بسهولة تثبيته واستخدامه، وإمكانية تخصيصه ن هذا ال�ب  يتم�ي
ي يتم بها جمع المعلومات.

 العالية إضافة إىل الطريقة ال�ت
ي من Ushahidi الذي يمكن

 يعتمد IRIS عىل الإصدار الثا�ن

ي
بالغ الخاصة بالمنظمات ال�ت  تطويره لستيعاب احتياجات الإ

 تستخدمه لتواكب التطورات والتقنيات الجديدة وجعلها
متوافقة مع النظم الأخرى الموجودة.

نامج غ�ي محدود وهو يعمل دون رخصة،  عدد مستخدمي ال�ب
 وبالتاىلي فإن المنظمات ل تدفع إلّ مقابل التثبيت والتخصيص.
نامج مجرد تثبيته. يمكن نقل البيانات القائمة حول الحوادث إىل ال�ب

المزايا

بالغ عن الحوادث ن استخدامه لالإ  هذا النظام سهل الستخدام. ويمكن للموظف�ي

ي
 دون الكث�ي من التدريب. فمن السهل إعداد حقول مخصصة والتصفح �ن

ي يمكن الوصول إليها ب�عة لتخزين
 الموقع بسالسة. هو من الأنظمة السهلة ال�ت

الأوصاف الأمنية للحوادث.

القيود

ن ن قائمة المستخدم�ي  يجب أن يتم تطوير الرابط ب�ي
 والدليل النشط للمنظمة ولكن يمكن إنشاء

ن الواحد تلو الآخر ويمكن الوصول إىل  المستخدم�ي
 المعلومات المتاحة خالل العملية. تم تصميم

نامج الأصىلي لتبادل المعلومات الُمبلغ عنها عىل  ال�ب
 نطاق واسع. عىل الرغم من إمكانية إنشاء حساب

 مستخدم “للشخص الُمبلغ فقط”، إلّ أنه يجب
التخطيط بعناية للحد من الوصول إىل المعلومات.

القيود

 اعتمد المثال المعروض بشكل أساسي عىل
 وصف الحوادث القائم عىل النصوص.

ل يرسل النظام التنبيهات لمستخدميه.

https://iris.humanitarianaccess.eu
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االأسئلة واالعتبارات الرئيسية

ي
ي تظهر �ن

ن منظمتكم وتلك ال�ت ي التجاهات ب�ي
 ما هي أوجه الشبه والختالف �ن

 البيانات المجمعة؟
ي تمت

ي كل جانب من الجوانب ال�ت
 لماذا هناك أوجه الشبه والختالف؟ انظر �ن

مالحظاتها بشكل منفصل واطرح الأسئلة التالية:
ي هذه الفئة الفرعية من أنواع الحوادث؟

لماذا أرى أوجه شبه أو اختالف �ن
هل هذا بسبب البيئة الخارجية العامة؟

ي
امج ال�ت ي تعمل فيها منظمتك أو ال�ب

 كيف تتأثر هذه التجاهات بالبلدان ال�ت
تنفذها منظمتك؟

بالغ )الخاصة بك  هل يمكن أن تكون أي من هذه الختالفات نتيجة لممارسات الإ
أو تلك الخاصة بالمنظمات الأخرى(؟

ي منظمتك؟
ة �ن ما هو نوع الحوادث الذي يوجد بك�ش

ي منظمتك؟
ة �ن ما هو نوع الحوادث الذي ل يوجد بك�ش

ي التجاهات وحاول إعطاء تفس�ي لأوجه الشبه هذه.
ابحث عن أوجه الشبه �ن

اح توضيح لها. انظر إىل الختالفات. حاول اق�ت
 تأكد من توخي الدقة. إذا كنت متأكداً من صحة أمر ما، أذكر ذلك. أما إذا كنت

تعتقد أن ذلك الأمر صحيح ولكنك ل تملك دليالً عنه، قم باستخدام اللغة/
ي تش�ي إىل هذا، مثل “تش�ي البيانات”، أو “يبدو من المعلومات

 المفردات ال�ت
المتاحة”.

قم بتحديد التجاهات الرئيسية:
ي يمكن رصدها؟

ما هي التجاهات الرئيسية ال�ت

ي
 هل تش�ي البيانات إىل أي اتجاهات ناشئة يجب عىل المنظمات أن تأخذها �ن

العتبار؟
مكان. قم بوصف التجاهات بدقة قدر الإ

هل هذه التجاهات عالمية؟
؟ ن ي بلد مع�ي

هل هناك اتجاهات �ن
ي تش�ي إليها هذه التجاهات؟

ما هي فئة الأحداث الأمنية ال�ت
ي ترى زيادة فيها، وأين

مكان من خالل تسمية أنواع الحوادث ال�ت  كن دقيقاً قدر الإ
 يمكن أن تحدث. وإذا كان بإمكانك، قم بتقديم تفاصيل عن الأشخاص أو الأشياء

ي يمكن تتأثر بشكل خاص من هذه الحوادث.
 ال�ت

 التوجيه عند مقارنة بيانات اتجاهات المنظمة مع بيانات أوسع
نطاقا عن الحوادث الأمنية.

الأداة 12:
تحليل ومقارنة اتجاهات البيانات

  •
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•
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ي تحليل التجاهات
ن �ن ي التجاهات العامة لسياق المعونة العامة كما هو مب�ي

 فّكر �ن
ي البيانات سواء عىل المستوى العالمي أو القطري.

 أو عىل النحو الظاهر �ن
ات الحديثة والتهديدات أو  حاول وصف السياق العام لتقديم المعونة والتغي�ي

التجاهات الناشئة.
ن بيانات منظمتك وبيانات الوكالت الأخرى ي التجاهات ب�ي

ي الختالفات �ن
 فّكر �ن

ي تعمل فيها
ي البلدان ال�ت

ي التقارير(. انظر �ن
 )باستثناء تلك الناتجة عن الختالفات �ن

ي تقدمها منظمتك؟ وما هي نقاط الضعف أو نقاط
امج ال�ت  منظمتك، ما هي ال�ب

ي منظمتك؟.
ي إطار إدارة المخاطر الأمنية �ن

القوة �ن
ن أحدث البيانات ي الختالفات ب�ي

 إذا كنت تقوم بذلك للمرة الثانية أو الثالثة، فّكر �ن
ات. ح تفس�ي ات واق�ت والتحليالت السابقة. وِصف التغي�ي

قم بتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها:

ي يمكنك متابعتها؟ 
هل طرأت أية أسئلة من النظر إىل البيانات وال�ت

ي معرفة المزيد؟
من يمكنه مساعدتك �ن

قليمي واطرح عليهم  تواصل مع مزود خدمات التصالت / المكتب القطري / الإ
أسئلة للحصول عىل معلومات واقعية حول اتجاهات البيانات.

ي ستنفذها عىل مدى الأسابيع / الأشهر
ي خطة العمل ال�ت

 فّكر فيما ستضعه �ن
القادمة.

إعداد خطة العمل
هل تش�ي البيانات إىل أن منسق شؤون الأمن عليه اتخاذ تداب�ي محددة؟

ي
 هل تش�ي البيانات إىل أنه ينبغي إضافة المخاطر الناشئة الجديدة أو الحالت ال�ت

؟ ن ي سيتم التباحث فيها مع الموظف�ي
تم تصعيدها إىل النماذج ال�ت

ن من الأحداث ن بشكل خاص عىل نوع مع�ي ك�ي  هل تش�ي البيانات إىل أنه ينبغي ال�ت
؟ ن ي سياق مع�ي

أثناء التدريب �ن
 هل تسلط البيانات الضوء عىل مخاطر محددة ينبغي مناقشتها بمزيد من التفصيل
ن لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إىل قليمي�ي ن والإ  مع منسقي شؤون الأمن القطري�ي

ي السياسة؟
ات �ن أي تغي�ي

ي ينبغي رفعها إىل مستويات أعىل داخل
 هل تسلط البيانات الضوء عىل القضايا ال�ت

المنظمة؟
ي إدارة معلومات

 هل يش�ي تحليلك للبيانات أن منظمتك بحاجة إىل تحسينات �ن
الحوادث الأمنية عىل مستوى ما داخل المنظمة؟

ي الميدان أو عىل مستوى
ن إبالغ الزمالء عنها سواًء �ن ي يتع�ي

 القضايا المحتملة ال�ت
دارة دارة العليا / مجلس االإ االإ

ح أن يتم وضعها عىل ي يجب مراقبتها عن كثب واق�ت
 اذكر التجاهات المحددة ال�ت

جدول أعمال المراجعة العادية.
ح مناقشة داخلية حول الحد المقبول  سّلط الضوء عىل مخاطر معّينة ومحددة واق�ت
ي صياغة سياسة

، وذلك للمساعدة �ن ن ي سياق مع�ي
 لمخاطر أنواع معينة من الأحداث �ن

واضحة.
ي ستعزز

دارة المعلومات الحوادث الأمنية المحسنة وال�ت ح أنشطة محددة لإ  اق�ت
ي قدماً لتنفيذ عنارص محددة

 قدرة المنظمة عىل تحديد التجاهات وطلب المصن
ي يمكن تحسينها(.

)انظر شبكة التقييم لالطالع عىل العنارص المحددة ال�ت

  •

  •

 •
  
 •
•
•
  •

  •

 
 •
  •
 
  •

  •

  •

  •

 •

 •

 •



دليل إدارة معلومات الحوادث الأمنية

111

داة 12 الأ

بالغ عن استنتاجاتك النهائية وخطة العمل االإ
قم بإعداد وثيقة موجزة وواضحة مع:
ذكر المصادر والطرق المستخدمة.

ي توصلت
ي النتائج ال�ت

ي العتبار البيانات وأن لديك ثقة �ن
شارة إىل أنك أخذت �ن  الإ

ن لأنك تعتقد أن ي جانب مع�ي
 إليها )يمكنك أن تذكر أنك تعّمدت عدم النظر �ن
ي التقارير(.

ن �ن القيام بذلك سيكون نتيجة للتح�ي
ي تظن انها مصدر قلق. واختيار ثالثة كحد

 إعداد قائمة واضحة لالتجاهات ال�ت
 أقص. إذا كانت هذه ممارسة منتظمة، قم بإدراج التجاهات الرئيسية من التحاليل

السابقة.
ي توىصي بها:

إدراج الإجراءات ال�ت
ي عملية القيام أو ما سوف تقوم به.

لنفسك من خالل تحديد ما كنت تقوم به وهي �ن
القيام خالل الأشهر المقبلة بتلبية الحتياجات المحددة:

 للزمالء الآخرين )عىل مستوى الميدان أو المستوى الأعىل(. ضع مهمة واحدة

ي
اح ما يمكنهم القيام به لتسهيل العملية والمساهمة ال�ت  لالآخرين من خالل اق�ت

ستحتاج إليها منهم.

  قم بمقارنة البيانات مع البيانات المجمعة من Insecurity Insight خالل
 Aid in Danger Security in Numbers Database وذلك باستخدام تحليل

نسانية، بالإضافة إىل  التجاهات المنشور أو ع�ب الطالع عىل تبادل البيانات الإ
 بيانات الحوادث الأمنية الخاصة بك.

ن الوكالت لبيانات ك ب�ي  يمكنك الطالع هنا عن مثال عن تقرير تحليل مش�ت
التجاهات.
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http://www.insecurityinsight.org
https://data.humdata.org
https://www.redr.org.uk/getattachment/Our-Work/Key-Projects/Security-Incident-Information-Management-(SIIM)/Example-Report-Comparing-agency-data-to-the-global-pool-(Sept2017).pdf?lang=en-GB 
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ي وقعت وم�ت وقعت، قم بإلقاء نظرة
ي أنواع الحوادث الأمنية ال�ت

 بعد النظر بشكل جّيد �ن
 عىل البيانات وفّكر ما إذا كانت تلك البيانات تش�ي إىل الحاجة لإجراءات متابعة. يمكنك طلب

ي مع توصيات محددة.
معلومات إضافية وإنهاء تقرير الحادث الأم�ن

 التوصيات المحتملة لالإجراءات
ي نهاية تقرير

ن إضافتها �ن ي يتع�ي
 ال�ت

  التحليل

اح الحاجة ي اق�ت
 تتمثل التوصية �ن

 إىل دورات تدريبية ودورات توعية
ي السياقات

ن �ن ن العامل�ي  للموظف�ي
المتأثرة بأنواع محددة من الحوادث.

ي
اح النظر �ن ي اق�ت

 تتمثل التوصية �ن
. ن  فجوات تغطية التأم�ي

اتيجية للتعامل مع اح اس�ت  اق�ت
ي السياقات القطرية

 الخسائر المادية �ن
ي يبدو أن هذا الأمر يشكل فيها

 ال�ت
ايداً. ن خطراً م�ت

إجراءات المتابعة الممكنة

 حاول معرفة إىل أي مدى يتم إعداد
ن بشكل كاف لمواجهة أنواع  الموظف�ي

ي يتم التعرّض لها.
الأحداث ال�ت

 حاول معرفة تكلفة الدورات ذات
انية المقدرة. ن الصلة وأضف الم�ي

ن إذا ما حصلوا عىل  اعرف من الموظف�ي
 الستشارة المهنية بعد الحادث أو إذا

ي الحصول عليها.
ما رغبوا �ن

ن يغطي مثل  اعرف إذا ما كان التأم�ي
هذه الستشارات.

 اعرف إذا كان استبدال المواد المفقودة
ها(. ن أو غ�ي أمراً سهالً أو مكلفاً )التأم�ي

 أسئلة ينبغي التفك�ي فيها عند
ي تحليل بيانات الحادث

 النظر �ن

ي
 االأم�ن

ن  هل تقوم منظمتنا بإعداد الموظف�ي
 بشكل كاف لنوع الأحداث المحتمل

أن يتعرضوا لها؟

ن الستجابات  هل يغطي التأم�ي
ن أو الستجابات  المطلوبة للموظف�ي

ار المادية؟ الالزمة للتعامل مع الأرصن

 يمكن لقائمة الأسئلة التالية أن تساعد منسقي شؤون الأمن أثناء وضع
اتيجي من أجل اتخاذ ضافية عىل المستوى الس�ت  الستنتاجات والتوصيات الإ

ي السابق.
ي أعقاب تحليل جيد لأحداث أمنية حدثت �ن

إجراءات �ن

اتيجية  الأداة 13: الأسئلة الس�ت
 المتعلقة باتخاذ قرارات إدارة

 معلومات الحوادث

ي شهدها الموظفون والمنظمة؟
1 - ما هو أنواع الحوادث االأمنية ال�ت

ي وقعت فيها هذه الحوادث؟
2 - ما هي البلدان ال�ت
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7 – ما هي السياقات الرئيسية للحوادث االأمنية؟
ورية؟ ي قد تكون �ن

اتيجية االستجابة ال�ت 8 – هل يمكن تصنيف سياق الحوادث حسب اس�ت

 التوصيات المحتملة لالإجراءات
ي نهاية تقرير

ن إضافتها �ن ي يتع�ي
 ال�ت

  التحليل

 مراجعة تعليمات حول كيفية وتوقيت
بالغ. الإ

 تغي�ي نظام التقارير بطريقة تشجع
بالغ المنتظم. عىل الإ

شارة دارة العليا لالإ  دعم أفضل من الإ
إىل فوائد التقارير المنهجية.

 إضافة معلومات عن كيفية تأث�ي
الحوادث الأمنية عىل إيصال المعونة.

 إضافة معلومات حول تكاليف
الحوادث الأمنية إىل العمليات.

 إضافة معلومات عن كيفية تأث�ي
 الحوادث الأمنية عىل إمكانية الوصول

إىل السكان المستفيدين.

 تسمية المنطقة أو السكان
ن الذين يحتاجون إىل  المستهدف�ي

اتيجية أفضل للقبول. اس�ت

اح دورات تدريبية محّسنة  اق�ت
ن اتيجية القبول للموظف�ي ي اس�ت

 �ن
ن وذلك ن إىل بلد مع�ي  المبعوث�ي

للتعامل مع جهات معينة.

إجراءات المتابعة الممكنة

ن  قم بإجراء محادثة مع الموظف�ي
ن لمعرفة لماذا تم البالغ عن  الرئيسي�ي

 عدد قليل من الحوادث أو لماذا لم
بالغ عنها بتاتاً. يتم الإ

ن  قم بإجراء محادثة مع الموظف�ي
ن لمعرفة سبب وقوع حوادث  الرئيسي�ي

 معينة بشكل متكرر أو عدم حدوثها
مطلقاً.

 قم بإجراء محادثات مع الزمالء بشأن
 أفضل الطرق الممكنة لوصف أثر

الحوادث الأمنية عىل إيصال المعونة.

ن  قم بإجراء محادثات مع الموظف�ي
 حول أفضل الطرق لحساب تكلفة

ن والسلع ي وقت الموظف�ي
 الخسارة �ن

المادية.

ن  قم بإجراء محادثات مع الموظف�ي
 لوصف تأث�ي الأمن عىل الوصول إىل

 المستفيدين، وكيف أن المخاوف
 الأمنية تعيق الوصول إىل عدد كب�ي من

الأشخاص.

 قم بإجراء المحادثات داخل المنظمة
اتيجيات القبول  حول أفضل اس�ت

وكيفية تنفيذها بفعالية.

 أسئلة ينبغي التفك�ي فيها عند
ي تحليل بيانات الحادث

 النظر �ن

ي
 االأم�ن

 هل هناك مكاتب قطرية ل تقدم
؟  تقارير منتظمة للمقر الرئيسي

ي من
 هل هناك مكاتب قطرية تعا�ن

 أنواع معينة من الحوادث؟ كيف

ي
 تقارن هذه الحوادث مع تلك ال�ت

ي منها منظمات أخرى؟
تعا�ن

 هل أبلغ زمالئك عن مدى تسبب
ي تعطيل عملك؟

الحوادث �ن

 هل قام زمالؤك بحساب تكلفة
ن  الخسارة من حيث وقت الموظف�ي

ومن حيث الخسائر المادية؟

 هل أبلغ زمالئك  عن مدى تأث�ي
ي عىل إمكانية

 الحادث الأم�ن
الوصول؟

 كم عدد الحوادث قد حدثت بسبب
اتيجية قبول ي وضع اس�ت

 الفشل �ن
جّيدة؟

ي أي الجهات تمت مالحظة فشل
 �ن

 القبول؟ الجهات الفاعلة غ�ي
 الحكومية، السلطات، المستفيدين،
هم؟ ، المتعاقدين أو غ�ي ن الموظف�ي

، ما مدى رضاك عن طريقة استخدام المكاتب القطرية للحوادث ي المقر الرئيسي
 3 - بصفتك منسق شؤون االأمن �ن

ن الممارسات؟ االأمنية والحوادث الوشيكة للتعّلم من االأخطاء وتحس�ي
ي نفس البلد وكيف يمكن مقارنة ذلك مع الحوادث

ي تواجهها المنظمات االأخرى �ن
 4 - ما هي الحوادث االأمنية ال�ت

الُمبلغ عنها داخل منظمتك؟

5 – كيف أثرت الحوادث االأمنية عىل إيصال المعونة؟
6 – هل يمكننا أن نضيف تكاليف أثر الحوادث االأمنية عىل تكاليف إيصال المعونة؟
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7 – ما هي السياقات الرئيسية للحوادث االأمنية؟
ورية؟ ي قد تكون �ن

اتيجية االستجابة ال�ت 8 – هل يمكن تصنيف سياق الحوادث حسب اس�ت

داة 13 الأ

 التوصيات المحتملة لالإجراءات
ي نهاية تقرير

ن إضافتها �ن ي يتع�ي
 ال�ت

  التحليل

 طلب إعداد قائمة الجوانب السلوكية
ي مدونة قواعد

ي قد تندرج �ن
 ال�ت

ن ن عىل الموظف�ي ي يتع�ي
 السلوك وال�ت

مراعاتها.

ي لم
 تحديد مجالت السلوك ال�ت

م فيها الموظفون القواعد  يح�ت
ن إنفاذها. اح آلية لتحس�ي واق�ت

 وضع قائمة تشمل السياقات والبلدان
ي قد تكون بحاجة إىل سياسات

 ال�ت
ي قد تشمل ما

 وإجراءات محددة وال�ت
: يىلي

 كيفية الستجابة إذا كان موظف
. ىلي

ن عرضة للعنف الم�ن
 كيفية الستجابة عندما يكون هناك

ي أو العنف.
ن العر�ت خطر متعلق بالتمي�ي

 ما هي مدونة قواعد السلوك
ي يمكن توّقعها من

 الأخالقية ال�ت
ي حال تأث�ي

ن �ن ن المحلي�ي  الموظف�ي
 المصالح التجارية أو سياسة

. ن الأ�ة الممتدة عىل الموظف�ي

ي لديها
 وضع قائمة بالبلدان ال�ت

ايدة للحوادث الخارجة عن ن  مخاطر م�ت
سيطرة ح�ت أفضل السياسات الأمنية.

اح السبل الممكنة لمتابعة  اق�ت
ن ن القطري�ي  المحادثات من قبل الممثل�ي

دارة العليا باستخدام القنوات  أو الإ
 الدبلوماسية أو دعم الوكالت الأخرى

)مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر(.

ي يمكن أن تنظر
 تحديد المجالت ال�ت

 المنظمة فيها لأغراض إطالق حملة
 الدعوة مع الآخرين، مثل قصف

فالت من المالحقة  البنية التحتية أو الإ
القضائية.

إجراءات المتابعة الممكنة

 قم بإجراء المحادثات داخل المنظمة
 حول أفضل طريقة لتعزيز مدونة

ن وضمان التقّيد  قواعد سلوك الموظف�ي
بالإجراءات الأمنية.

 قم بإجراء المحادثات داخل المنظمة
 حول كيفية معالجة عوامل الخطر

لية أو الأصل ن  ذات الصلة بالحياة الم�ن
ي أو غ�ي ذلك من العوامل

 العر�ت
الخاصة.

 قم بإجراء المحادثات داخل
 المنظمة لمعرفة إىل أي مدى تكون

 المنظمة عىل استعداد لقبول
رهاب  المخاطر العامة المتصلة بالإ
ها من الحوادث  أو الجريمة أو غ�ي

ي ل تستهدف المنظمة عىل
 ال�ت

وجه التحديد.

 قم بتحديد الجهات الفاعلة
ي الوثائق

 الحكومية المسؤولة �ن
 الداخلية وحاول تحديد السبل
 الممكنة لإجراء الحوار مع هذه

الجهات الفاعلة.

ي مجال
 تحّدث مع الزمالء �ن

 الدعوة والتأييد وادرس معهم
كة مع  إمكانية تطوير حملة مش�ت
 المنظمات غ�ي الحكومية الأخرى

لرفع مستوى الوعي.

 أسئلة ينبغي التفك�ي فيها عند
ي تحليل بيانات الحادث

 النظر �ن

ي
 االأم�ن

ي حدثت
 كم عدد الحوادث ال�ت

ن ام الموظف�ي  بسبب عدم اح�ت
 للقواعد أو اللوائح أو بسبب السلوك

غ�ي المسؤول؟

ي قد تحدث
 كم عدد الحوادث ال�ت

ي
 بسبب العوامل الشخصية ال�ت

 تتعلق بأصل أو خلفية أو عرق
؟ ن الموظف�ي

ي وقعت
 كم عدد الحوادث ال�ت

ن أو المنظمة كانوا  لأن الموظف�ي
ي الوقت

ي المكان الخطأ �ن
 �ن

الخطأ؟

ي وقعت
 كم عدد الحوادث ال�ت

نتيجة لعمل الجهات الحكومية؟

•

•

•
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ي ستكون منظمتنا عىل استعداد لتقّبلها؟
9 – هل يمكننا استخدام البيانات لتحديد عتبة الخطر ال�ت

داة 13 الأ

 التوصيات المحتملة لالإجراءات
ي نهاية تقرير

ن إضافتها �ن ي يتع�ي
 ال�ت

  التحليل

 التوصية بوضع عتبة محددة بوضوح
ي ينبغي إبالغ

 حول المخاطر ال�ت
ن عنها. الموظف�ي

إجراءات المتابعة الممكنة

 عليك التفك�ي بشكل نقدي فيما يخص
 اتخاذ القرارات الخاصة بك، وفيما

 يتعلق بالمخاطر الأمنية. ما هي
ي تستند إليها؟

المبادئ والعتبات ال�ت

ن  قم بإجراء المحادثات مع الموظف�ي
ي المنظمة، وانظر إذا كان

 الآخرين �ن
 يمكنك استخدام نفس المبادئ

والعتبات.

 أسئلة ينبغي التفك�ي فيها عند
ي تحليل بيانات الحادث

 النظر �ن

ي
 االأم�ن

ي تم اتخاذها
 ما هو نوع القرارات ال�ت

ي تشكل
ة قيد التحليل، وال�ت  خالل ف�ت

ي ستكون
اً لعتبة الخطر ال�ت  مؤ�ش

المنظمة عىل استعداد لتخاذها؟

 ما مدى اتساق عملية اتخاذ القرار
ن مختلف السياقات؟ ب�ي

ن الحوادث  هل هناك عالقة ب�ي
 الأمنية المبلغ عنها والقرارات

ي تم اتخاذها؟
المحددة ال�ت
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المنظمات
نسانية ع�ب العالم من  RedR UK منظمة غ�ي حكومية إنسانية دولية تدعم الجهات الفاعلة الإ
. تأسست RedR عام 1980 كقائمة عضوية، وأصبحت مع ي

 خالل توف�ي التدريب والدعم الف�ن
ات آلف ي هذا القطاع، حيث تصل خدماتها إىل ع�ش

ي بناء القدرات �ن
 مرور الوقت وكالة رائدة �ن

ي
ي مكاتبنا �ن

ن ومئات المنظمات ع�ب العالم. لدى منظمتنا تواجد دوىلي متمثل �ن نساني�ي اء الإ  الخ�ب
ي القطاع

ن �ن  المملكة المتحدة والسودان وكينيا والأردن. ونحن نقدم دوراتنا التدريبية للعامل�ي
قليمية تلك. ي عىل الصعيد العالمي انطالقاً من مراكزنا الإ

نسا�ن الإ

ي القطاع
ي تقديم التدريب ودعم بناء القدرات �ن

 تعت�ب منظمة RedR UK من الوكالت الرائدة �ن
UK ي أك�ش من 55 دولة كل عام. تمّكنت

ي القطاع �ن
، حيث تدرّب أك�ش من 7000 عامل �ن ي

نسا�ن  الإ
ات ي دعم ع�ش

ي اكتسبتها عىل مدى أك�ش من 35 عاماً من العمل �ن
ة ال�ت اتها الكب�ي  RedR بفضل خ�ب

ي هذا المجال.
ن �ن ي تعليم البالغ�ي

ن من أن تصبح الرائدة �ن نساني�ي ن الإ ن والعامل�ي  آلف الموظف�ي
رشاد، ، والتوجيه والإ ي تشمل التدريب الشخصي

اتنا عىل تقديم برامج بناء القدرات ال�ت  تنطوي خ�ب
. كما أسهمنا ي

و�ن لك�ت ة المدى، والتعليم الإ ، والستشارات قص�ي  وتمارين المحاكاة الميدانية، والن�ش
ة ي القطاع. إن خ�ب

ي فعالية توف�ي التعّلم �ن
ضافة إىل برامجنا التعليمية عالية المستوى �ن  أيضاً بالإ

يك الأمثل نسانية المبتكرة تجعل منها ال�ش ي تقديم وإدارة برامج بناء القدرات الإ
 RedR UK �ن

وع “إدارة معلومات الحوادث الأمنية”. دارة م�ش لإ

ي استخالص وتحليل
ن �ن اء المختص�ي  Insecurity Insight عبارة عن مجموعة من نخبة الخ�ب

ي خطر” )data on people in danger(، والذين لديهم سجل
 “البيانات حول الأشخاص �ن

Insight عملت . ي
نسا�ن ي تطوير أحدث وأفضل أنظمة مراقبة الحوادث للمجتمع الإ

 إنجازات حافل �ن
نسانية من أجل تطوير آلية لمشاركة بيانات  Insecurity منذ عام 2009 بالتعاون مع الوكالت الإ

 ومعلومات حوادث الوكالت وتحليلها ب�يّة تامة.

ن الوكالت( ك ب�ي ي المش�ت  Europen Interagency Security Forum )منتدى الأمن الأورو�ب
 شبكة مستقلة لمنسقي شؤون الأمن تمثل حالياً 85 منظمة غ�ي حكومية إنسانية مقرّها أوروبا

غاثة وموظفيها. وهو ن أمن عمليات الإ نم هذا المنتدى بتحس�ي . يل�ت  وتعمل عىل الصعيد الدوىلي
رين من حالت الطوارئ بشكٍل نسانية إىل الأشخاص المترصن  يسعى إىل زيادة وصول الوكالت الإ

ي تعّزز الوعي والتأهب والممارسات
ي إجراء الأبحاث وتطوير الأدوات ال�ت

 آمن. يتمثل محور عمله �ن
ن المنظمات الأعضاء والجهات الأخرى مثل الأمم المتحدة  الجّيدة. يسّهل المنتدى التبادل ب�ي
ن والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والقطاع الخاص ومجموعة واسعة من المنظمات  والمانح�ي

ن الوكالت ليصبح المرجع العالمي ك ب�ي ي المش�ت  غ�ي الحكومية الدولية. يسعى منتدى الأمن الأور�ب
دارة المخاطر  للممارسات التطبيقية والمعرفة الجماعية، ومن محاوره تطوير الأبحاث التطبيقية لإ

. ي
نسا�ن ي القطاع الإ

 الأمنية �ن

جهات االتصال
وع، يُرجى التواصل مع: لمشاركة المصادر ومعرفة المزيد حول الم�ش

RedR UK                                       Marine Menier: marine.menier@redr.org.uk 
Insecurity Insight     Christina Wille: christina.wille@insecurityinsight.org 
EISF                                                                       Lisa Reilly: eisf-director@eisf.eu
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