
محتويات مجموعة الموارد العملية الخاصة 
بإطار الوصول اآلمن

تشمل مجموعة الموارد العملية الخاصة بإطار الوصول اآلمن عدًدا من المواد المطبوعة 
أساسًيا. وتدعم  يعد مكوًنا  الذي  الدليل  بينها هذا  البصرية، ومن  واإللكترونية والسمعية 
كل هذه المواد وتواكب الجمعيات الوطنية في سعيها إلى االرتقاء بمستوى قبولها وأمنها 

ووصولها إلى األشخاص المحتاجين والمجتمعات المحلية المحتاجة إلى المساعدة.

وتشمل عناصر مجموعة لموارد العملية ما يلي:

الوطنية - متاح في صيغة مطبوعة وعلى  1.    الوصول اآلمن: دليل لكافة الجمعيات 
موقع  على  اإلنترنت   شبكة  وعلى   )DVD( االستعماالت  متعدد  رقمي  قرص 
وتفاعلية.  للطباعة  معّدة   PDF بنسق  www.icrc.org/saferaccess في نسخة 
واألدوات المرجعية والتطبيقية التالية متاحة على الشبكة على العنوان اإللكتروني 

الوارد أعاله:
 جدول إطار الوصول اآلمن )يرد أيًضا في هذا الدليل( ◄
 الجدول المرجعي الموجز إلطار الوصول اآلمن )الملحق رقم 2 لهذا الدليل( ◄
 أداة التقييم والتخطيط الخاصة بإطار الوصول اآلمن ◄
 أداة وضع المؤشرات المرجعية والرصد الخاصة بإطار الوصول اآلمن )قيد التجربة  ◄

وستكون متاحة في عام 2014(
 دليل للميسرين )قيد اإلعداد وسيكون متاًحا في عام 2014( ◄
 عرض PowerPoint عن إطار الوصول اآلمن ◄

من  عنصر  كل  حول  العملية  والمشورة  المعلومات  وتشمل  العملية:  2.    المشورة 
العناصر الثمانية إلطار الوصول اآلمن، بما في ذلك  لمحة عامة عن كل عنصر، 
على  هذا  كل  على  االطالع  ويمكن  وروابط.  مرجعية  ووثائق  نموذجية  وأدوات 

.www.icrc.org/saferaccess :العنوان اإللكتروني  التالي

3.    التطبيق العملي إلطار الوصول اآلمن
 دراسات حالة لجمعيات الوطنية – تتضمن وصًفا مستفيًضا لتجارب الجمعيات الوطنية  ◄

التي طبقت إطار الوصول اآلمن، وهي متاحة كمطبوعة  باعتبارها جزًءا من مجموعة 
www.:وعلى شبكة اإلنترنت  على العنوان التالي DVD الموارد وكذلك على قرص

icrc.org/saferaccess في نسخة بنسق PDF  معّدة للطباعة.
 تجارب مختارة: وهي عبارة عن سرد  موجز - برواية الجمعيات الوطنية -  لمشكالت  ◄

تغلبها  الجمعيات وكيفية  تلك  المحتاجين واألمن صادفتها  إلى  بالوصول  محددة متعلقة 
www.icrc.org/ :التالي العنوان  اإلنترنت  على  الروايات على  عليها؛ وترد هذه 

saferaccess، وسيضاف إليها تدريجًيا حالما توثق، وستصبح في متناول الجميع.
 فيديو: وهو متاح لمكونات الحركة الدولية بأربع لغات فقط )هي اإلنجليزية والفرنسية  ◄

واإلسبانية والعربية(. ويرجى االتصال بأقرب بعثة للجنة الدولية للحصول على نسخة 
من هذا الفيديو.

4.    كتاب: البقاء على قيد الحياة - متاح بنسق PDF أو يمكن طلب مطبوعة منه على 
www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/ :العنوان التالي

.DVD وهو موجود أيًضا على قرص p0717.htm

اإللكتروني:  المتجر  من  العملية  الموارد  مجموعة  مكونات  بعض  شراء  أيًضا  ويمكن 
 .shop.icrc.org

بهذا  الصلة  ووثيقة  المفيدة  الموارد  من  عدد  أيًضا  الدولي  االتحاد  لدى  يوجد  مالحظة: 
الموضوع على موقعه الشبكي: https://www.ifrc.org وعلى موقعه التعليمي والتثقيفي 
 ،https://fednet.ifrc.org الخارجية  االتحاد  شبكة  وعلى   https://ifrc.csod.com
بأمان«  »البقاء  مواد  ومجموعة  المتطوعين  حماية  عن  المواد  من  العديد  ذلك  في  بما 

المتعلقة بإدارة المسائل األمنية تحديًدا.
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