
صفحة | 1 نسخة 1 أكتوبر/ تشرين األول 2013

الوصول
اآلمـــن

الوصول اآلمن
أداة التقييم والتخطيط

يكمن الغرض من كل عنصر في االرتقاء بمستوى القبول واألمن من أجل تعزيز الوصول إلى المحتاجين للمساعدة في المناطق المحفوفة بالمخاطر والسياقات غير اآلمنة، بما في ذلك في النزاعات 
www.icrc.org/saferaccess :المسلحة واالضطرابات والتوترات الداخلية. وهذه األداة متاحة على الرابط  التالي

الثغرات والعوائق والمخاطر اإلجراءات والتدابيرعناصر الوصول اآلمن
والتحديات المحددة

األولوية
3 - 1

مستوى 
المؤشرات 

المرجعية الحالي
)ألف-هاء(

مستوى المؤشرات 
المرجعية
المنشود

)ألف-هاء( 

الفترة المسؤول اإلجراءات المطلوبة
الزمنية

- تقييم السياق  أولاً
والمخاطر

تكتسب الجمعيات الوطنية 
فهًما واضًحا للجوانب 
السياسية واالجتماعية 
والثقافية واالقتصادية 

المترابطة  للسياق الميداني 
المتغير والمخاطر الكامنة 

فيه، ويشكل هذا الفهم 
األساس الذي  تستند إليه 
للوقاية من تلك المخاطر 

وإدارتها.

1-1  فهم أوجه الشبه 
واالختالف في التأهب 

واالستجابة بين المناطق 
المحفوفة بالمخاطر 

والسياقات غير اآلمنة 
وحاالت الكوارث
1-2  استكشاف وتحليل 

االتجاهات والتحديات 
السياسية واالجتماعية 
والثقافية واالقتصادية 

المستجّدة التي قد تؤثر 
على العمل اإلنساني 

واستخدام المعرفة بهذه 
األمور لتوجيه عمليتي 

التأهب واالستجابة.
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الفترة المسؤول اإلجراءات المطلوبة
الزمنية

1-3  إعداد تقييم للسياق 
المتطور باستمرار 

ومواصلة هذا التقييم  
لضمان فهم أفضل للسياق 

واالحتياجات
1-4  إجراء تقييم مستمر 

للمخاطر

1-5  تقييم وإعداد كفاءات 
الجمعيات الوطنية وقدرتها 

على إدارة المخاطر 
األمنية المحددة، وتطوير 

تلك الكفاءات والقدرات

1-6  وضع وتنقيح خطة 
للطوارئ  تقوم على 

تأهب المجتمعات المحلية 
وتراعي سيناريوهات 

استباقية محددة 
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ثانياًا – السند القانوني 
والسياسات

تمتلك الجمعيات الوطنية 
أسانيًدا وصكوًكا  قانونية 
وتنظيمية سديدة وتضع  

سياسات توفر أساًسا 
تستند إليه للقيام بمهمتها 

وأدوارها اإلنسانية تماشًيا 
مع سياسات الحركة 

والقانون الدولي اإلنساني 
والتشريعات الوطنية. 

2-1  اإللمام باألحكام ذات 
الصلة في القانون الدولي 

اإلنساني والتشريعات 
الوطنية لتحديد الطريقة 

المثلى ألداء مهمة الجمعية 
الوطنية 

2-2  تطوير وتعزيز التشريعات 
واألنظمة األساسية 

والسياسات واالتفاقات 
والخطط على الصعيد 
الوطني لتعزيز مهمة 

الجمعية الوطنية المتمثلة 
في االستجابة في المناطق 

المحفوفة بالمخاطر 
والسياقات غير اآلمنة

2-3  تعزيز الفهم المشترك بين 
الجهات المعنية الداخلية 

والخارجية لمهمة الجمعية 
الوطنية ووضعها داخل 

الحركة ودورها المساعد 
والتزامها بالعمل وفًقا 

للمبادئ األساسية
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المرجعية الحالي
)ألف-هاء(

مستوى المؤشرات 
المرجعية
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الفترة المسؤول اإلجراءات المطلوبة
الزمنية

2-4  اإللمام باألسس القانونية 
التي تعمل مكونات الحركة 

األخرى بموجبها والمهام 
الموكلة إليها واحترام تلك 
األسس والمهام، ووضع 
إطار متين للتنسيق داخل 

الحركة

2-5  ضمان وجود تشريع 
وطني ينّظم استخدام 

الشارة والعالمة المميزة 
للجمعية الوطنية ومسماها  

واإللمام بهذا التشريع 
واحترامه وإنفاذه

2-6  معرفة السياسات المهمة 
للحركة وإدراجها في 

سياسات الجمعية الوطنية 
واستراتيجياتها وبرامجها 

وعملياتها وفي األنظمة 
واألدوات وبرامج التدريب 

والممارسات الخاصة 
بإدارة المخاطر األمنية.
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المرجعية الحالي
)ألف-هاء(
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المنشود

)ألف-هاء( 

الفترة المسؤول اإلجراءات المطلوبة
الزمنية

ثالثاًا- قبول الجمعية 
الوطنية

تحظى الجمعيات الوطنية
بدرجة عالية من القبول 

لدى األطراف المعنية 
الرئيسية بفضل تقديمها 

للمساعدة والحماية 
اإلنسانية المهمة إلى 

األشخاص والمجتمعات 
المحلية على نحو 

يراعي السياق ويتماشى 
مع المبادئ األساسية 
والسياسات األخرى 

للحركة.  

3-1  إعداد وتقديم برامج 
وأنشطة إنسانية مالئمة، 

من خالل العمل عن كثب 
مع المجتمعات المحلية في 

جميع أنحاء البالد.
3-2  تأسيس وتنفيذ ممارسات 

قوية إلدارة الموارد 
البشرية من أجل تعزيز 

القبول واألمن والوصول 
إلى المحتاجين

3-3  دخول الجمعية الوطنية في 
حوار مستمر مع الهيئات 

المعنية في الدولة كي 
تضمن فهم هذه الهيئات 
ألهمية وقيمة الجمعية 

الوطنية باعتبارها مؤسسة 
إنسانية محايدة وغير 

متحيزة ومستقلة
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الوصول
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المرجعية
المنشود

)ألف-هاء( 

الفترة المسؤول اإلجراءات المطلوبة
الزمنية

3-4  إعداد واستخدام نهج 
مالئمة تراعي السياق )أي 
ال تتسبب في أذٍى( وتستند 
إلى تقييم السياق والمخاطر

3-5 ا إللمام بالمبادئ األساسية 
وتطبيقها لتوجيه مسارات 

التفكير واألنشطة 
اإلعالمية واتخاذ 

القرارات والممارسات.
3-6  تحديد جميع األطراف 

المعنية ومواقعها ووضع 
استراتيجيات للمشاركة من 

أجل زيادة القبول لديها.

3-7  تعزيز الثقة واالحترام 
والمساءلة لدى جميع 
األطراف المعنية من 

خالل استراتيجيات القبول 
الفعلي وتحديد الموضع
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المرجعية
المنشود

)ألف-هاء( 

الفترة المسؤول اإلجراءات المطلوبة
الزمنية

3-8  ترسيخ آليات ُيسترشد 
بها في تكوين الشراكات 

وضمان استاقها مع سياسة 
الحركة ومن َثّم الحفاظ 

على الحياد وعدم التحيز 
واالستقالل

3-9  وضع وتنفيذ نظام إلدارة 
المخاطر المحدقة بالسمعة

3-10  وضع وتنفيذ نظام إلدارة 
السالمة

3-11  وضع وتنفيذ نظام مميز 
ومعترف به للهوية 

المرئية
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الوصول اآلمن
أداة التقييم والتخطيط

يكمن الغرض من كل عنصر في االرتقاء بمستوى القبول واألمن من أجل تعزيز الوصول إلى المحتاجين للمساعدة في المناطق المحفوفة بالمخاطر والسياقات غير اآلمنة، بما في ذلك في النزاعات 
www.icrc.org/saferaccess :المسلحة واالضطرابات والتوترات الداخلية. وهذه األداة متاحة على الرابط  التالي

الثغرات والعوائق والمخاطر اإلجراءات والتدابيرعناصر الوصول اآلمن
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مستوى المؤشرات 
المرجعية
المنشود

)ألف-هاء( 

الفترة المسؤول اإلجراءات المطلوبة
الزمنية

رابعاًا- قبول األفراد 
العاملين في الجمعية 

الوطنية 

يحظى الموظفون 
والمتطوعون بدرجة  عاليٍة 

من القبول لدى األطراف 
المعنية الرئيسية من خالل 
عملهم على نحو يتسق مع 

المبادئ األساسية وسياسات 
الحركة األخرى.

4-1  إجراء اختبار أولي  لفرز 
واختيار طاقم العاملين 
لزيادة مستوى قبولهم 
وأمنهم وكذلك قبول 

الجمعية الوطنية وأمنها

4-2  يتصرف الموظفون 
والمتطوعون وفًقا 

لمدونة السلوك وللمبادئ 
األساسية، ومن َثّم 

يحافظون على سمعة طيبة 
لهم وللجمعيات الوطنية

4-3  توفير ما يناسب من 
تدريب تحضيري وإرشاد 

وتوجيه وحماية

4-4  يعي الموظفون 
والمتطوعون مسؤوليتهم 

الشخصية إزاء الحفاظ 
على أمنهم ووصولهم 

إلى المحتاجين وينفذون  
أو يقترحون اإلجراءات 

المناسبة
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المرجعية
المنشود

)ألف-هاء( 

الفترة المسؤول اإلجراءات المطلوبة
الزمنية

4-5  وضع شروط وأحكام للعمل 
وأنظمته وإجراءاته من أجل 

ضمان الدعم المناسب
4-6  إرساء أنظمة لالمتثال تكون 

وثيقة الصلة بالسياسات 
والمبادئ التوجيهية 

واإلجراءات الثتشغيلية 
الموحدة والممارسات.

4-7  وضع نظام لدعم التعامل 
مع الضغوط )النفسية 
واالجتماعية( لصالح 

الموظفين والمتطوعين.

4-8   يكتسب الموظفون 
والمتطوعون معرفة بكيفية 

رصد مستوى توترهم 
ويطبقون هذه المعرفة 

عملًيا، ويتعرفون أيًضا 
على كيفية االستفادة من 
نظام الدعم للتعامل مع 
الضغوط الذي توفره 

الجمعية الوطنية.



صفحة | 10 نسخة 1 أكتوبر/ تشرين األول 2013

الوصول
اآلمـــن

الوصول اآلمن
أداة التقييم والتخطيط

يكمن الغرض من كل عنصر في االرتقاء بمستوى القبول واألمن من أجل تعزيز الوصول إلى المحتاجين للمساعدة في المناطق المحفوفة بالمخاطر والسياقات غير اآلمنة، بما في ذلك في النزاعات 
www.icrc.org/saferaccess :المسلحة واالضطرابات والتوترات الداخلية. وهذه األداة متاحة على الرابط  التالي

الثغرات والعوائق والمخاطر اإلجراءات والتدابيرعناصر الوصول اآلمن
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ا- تمييز هوية  خامساً
الجمعية الوطنية

تتخذ الجمعيات الوطنية 
جميع التدابير الالزمة 
لحماية وتعزيز هويتها 

المرئية وهوية موظفيها 
ومتطوعيها.

5-1  معرفة مدى سوء استخدام 
الشارة وكيفية التصدي له 
والدعم الذي يمكن تقديمه 

للسلطات في هذا الصدد

5-2  تعزيز إلمام األطراف المعنية 
الرئيسية بوظيفة الشارات

5-3  اتخاذ تدابير لضمان تمييز  
الهوية المرئية للجمعية 

الوطنية عن هوية الجهات 
الفاعلة المسلحة والخدمات 

الطبية الخاصة بها.
5-4  وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية 
وأنظمة داخلية من أجل دعم 

االستخدام السليم للشارات 
أو العالمات المميزة وحماية 

الهوية المرئية
5-5  ضمان أن أي إظهار 

مشترك للهوية مع شركاء 
مختارين يبقى أمًرا استثنائًيا 

وأن ُيتوخى فيه الحظر 
وعدم التسبب في أي لبس
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الوصول
اآلمـــن

الوصول اآلمن
أداة التقييم والتخطيط

يكمن الغرض من كل عنصر في االرتقاء بمستوى القبول واألمن من أجل تعزيز الوصول إلى المحتاجين للمساعدة في المناطق المحفوفة بالمخاطر والسياقات غير اآلمنة، بما في ذلك في النزاعات 
www.icrc.org/saferaccess :المسلحة واالضطرابات والتوترات الداخلية. وهذه األداة متاحة على الرابط  التالي

الثغرات والعوائق والمخاطر اإلجراءات والتدابيرعناصر الوصول اآلمن
والتحديات المحددة

األولوية
3 - 1

مستوى 
المؤشرات 

المرجعية الحالي
)ألف-هاء(

مستوى المؤشرات 
المرجعية
المنشود

)ألف-هاء( 

الفترة المسؤول اإلجراءات المطلوبة
الزمنية

ا- اإلعالم والتنسيق  سادساً
على الصعيد الداخلي 

       
تنفذ الجمعيات الوطنية 

استراتيجيات وآليات 
لإلعالم والتنسيق معدة 

بإحكام لتعزيز التنسيق مع 
المكونات األخرى للحركة.

6-1  وضع استراتيجية وخطة 
عمل لإلعالم الداخلي 

وتنفيذهما، ودعمهما بمواد 
نموذجية وأدوات ومعدات 

وبرامج للتدريب.

6-2  إعداد أنظمة ومعدات 
وتقنيات لإلعالم الداخلي 

من أجل تعزيز أمن الفرق 
الميدانية

6-3  وضع وتنفيذ نظام إلدارة 
المعلومات يلتقط المعلومات 

الرئيسية عن السياق 
والمخاطر الكامنة فيه

6-4  إنشاء وإنجاز بنية ونظام 
وإجراءات داخلية لإلدارة 
والتنسيق الميدانيين )وحدة 

إلدارة األزمات(

6-5  وضع إطار متين لإلعالم 
االستراتيجي والميداني 

للحركة
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الوصول
اآلمـــن

الوصول اآلمن
أداة التقييم والتخطيط

يكمن الغرض من كل عنصر في االرتقاء بمستوى القبول واألمن من أجل تعزيز الوصول إلى المحتاجين للمساعدة في المناطق المحفوفة بالمخاطر والسياقات غير اآلمنة، بما في ذلك في النزاعات 
www.icrc.org/saferaccess :المسلحة واالضطرابات والتوترات الداخلية. وهذه األداة متاحة على الرابط  التالي

الثغرات والعوائق والمخاطر اإلجراءات والتدابيرعناصر الوصول اآلمن
والتحديات المحددة

األولوية
3 - 1

مستوى 
المؤشرات 

المرجعية الحالي
)ألف-هاء(

مستوى المؤشرات 
المرجعية
المنشود

)ألف-هاء( 

الفترة المسؤول اإلجراءات المطلوبة
الزمنية

سابعاًا- اإلعالم والتنسيق 
على الصعيد الخارجي  

تنفذ الجمعيات الوطنية 
استراتيجيات وآليات 

لإلعالم والتنسيق معدة 
بإحكام لتعزيز التنسيق مع 
الجهات الفاعلة الخارجية.

7-1  إعداد استراتيجية وخطة عمل 
لإلعالم الخارجي وتنفيذهما، 

ودعمهما بمواد نموذجية 
وأدوات ومعدات وبرامج 

تدريبية

7-2  تشجيع األطراف المعنية 
الرئيسية على معرفة وقبول 

التشريعات واألنظمة األساسية 
والسياسات واالتفاقات والخطط 

على الصعيد الوطني
7-3  تعزيز تنفيذ القانون الدولي 

اإلنساني على المستوى 
الوطني ودعم السلطات العامة 

في نشر هذا القانون لفائدة 
األطراف المعنية الرئيسية
7-4  تشجيع األطراف المعنية 

الرئيسية على االمتثال للقانون 
الدولي اإلنساني والدعوة إلى 

احترام وحماية األشخاص 
المتضررين والمجتمعات 

المحلية المتضررة.
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الوصول
اآلمـــن

الوصول اآلمن
أداة التقييم والتخطيط

يكمن الغرض من كل عنصر في االرتقاء بمستوى القبول واألمن من أجل تعزيز الوصول إلى المحتاجين للمساعدة في المناطق المحفوفة بالمخاطر والسياقات غير اآلمنة، بما في ذلك في النزاعات 
www.icrc.org/saferaccess :المسلحة واالضطرابات والتوترات الداخلية. وهذه األداة متاحة على الرابط  التالي

الثغرات والعوائق والمخاطر اإلجراءات والتدابيرعناصر الوصول اآلمن
والتحديات المحددة

األولوية
3 - 1

مستوى 
المؤشرات 

المرجعية الحالي
)ألف-هاء(

مستوى المؤشرات 
المرجعية
المنشود

)ألف-هاء( 

الفترة المسؤول اإلجراءات المطلوبة
الزمنية

7-5  وضع سياسة ومبادئ توجيهية 
بشأن استخدام الموظفين 

والمتطوعين لمواقع التواصل 
االجتماعي وتعميم تلك 

السياسة والمبادئ التوجيهية 
الملحقة بها وإنفاذها

7-6  تولي االتصال المنتظم والهادف 
في الميدان مع  األطراف 

المعنية الرئيسية

7-7  استخدام وسائل إعالمية 
شبكية وإلكترونية من أجل 

الحفاظ على كرامة األشخاص 
والمجتمعات المحلية وتوفير  

الحماية لهم؛ والتنسيق مع 
شركاء الحركة.

7-8  المشاركة في آليات التنسيق 
الميداني الخارجي بطريقة 

تحافظ على االستقالل وسرية 
المعلومات على النحو  

المطلوب
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الوصول
اآلمـــن

الوصول اآلمن
أداة التقييم والتخطيط

يكمن الغرض من كل عنصر في االرتقاء بمستوى القبول واألمن من أجل تعزيز الوصول إلى المحتاجين للمساعدة في المناطق المحفوفة بالمخاطر والسياقات غير اآلمنة، بما في ذلك في النزاعات 
www.icrc.org/saferaccess :المسلحة واالضطرابات والتوترات الداخلية. وهذه األداة متاحة على الرابط  التالي

الثغرات والعوائق والمخاطر اإلجراءات والتدابيرعناصر الوصول اآلمن
والتحديات المحددة

األولوية
3 - 1

مستوى 
المؤشرات 

المرجعية الحالي
)ألف-هاء(

مستوى المؤشرات 
المرجعية
المنشود

)ألف-هاء( 

الفترة المسؤول اإلجراءات المطلوبة
الزمنية

7-9  إرساء آليات للتواصل 
المتبادل مع األشخاص 

المتضررين والمجتمعات 
المحلية المتضررة.

ثامناًا- إدارة المخاطر 
األمنية في الميدان  

تتحمل الجمعيات الوطنية 
المسؤولية وتخضع 
للمساءلة عن سالمة 

موظفيها ومتطوعيها 
وأمنهم من خالل وضع 

وتنفيذ نظام وبنية إلدارة 
المخاطر األمنية في 

الميدان.

8-1  وضع وتنفيذ سياسة 
للسالمة واألمن.

8-2   تعزيز الممارسات التي 
تنتهجها المجتمعات 

المحلية لحماية نفسها 
والتي تساهم في ضمان 

استجابة آمنة للفرق 
والمجتمعات المحلية

8-3  إرساء أسس نظام وبنية 
متكاملين إلدارة المخاطر 

األمنية في الميدان وفًقا 
لألحكام المتعلقة بواجب 

الرعاية، وتطبيق المبادئ 
األساسية والسياسات 

األخرى للحركة.
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الوصول
اآلمـــن

الوصول اآلمن
أداة التقييم والتخطيط

يكمن الغرض من كل عنصر في االرتقاء بمستوى القبول واألمن من أجل تعزيز الوصول إلى المحتاجين للمساعدة في المناطق المحفوفة بالمخاطر والسياقات غير اآلمنة، بما في ذلك في النزاعات 
www.icrc.org/saferaccess :المسلحة واالضطرابات والتوترات الداخلية. وهذه األداة متاحة على الرابط  التالي

الثغرات والعوائق والمخاطر اإلجراءات والتدابيرعناصر الوصول اآلمن
والتحديات المحددة

األولوية
3 - 1

مستوى 
المؤشرات 

المرجعية الحالي
)ألف-هاء(

مستوى المؤشرات 
المرجعية
المنشود

)ألف-هاء( 

الفترة المسؤول اإلجراءات المطلوبة
الزمنية

8-4  توفير تدريب منتظم على 
إدارة المخاطر األمنية في 

الميدان 

8-5  تعزيز ثقافة األمن بين كل 
الموظفين والمتطوعين 
على جميع المستويات

8-6  توفير تغطية تأمينية 
مالئمة للموظفين 

والمتطوعين


