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لماذا إطار عمل الوصول اآلمن مهم بالنسبة لي؟ 

الســنوات  فــي  اإلنســاني  المشــهد  ـر  تغيَـّ لقــد 
األخيــرة تغيــًرا كبيــًرا. فمــع أننــا، الجمعيــات 
الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، 
ــي  ــع المحل ــع المجتم ــب م ــن كث ــا م ــل جميعً نعم
وغالبـًـا مــا ننبثــق عنــه، ال يمكننــا دائًمــا أن نكــون 
متأكديــن مــن إمكانيــة وصولنــا إلــى المحتاجيــن، 
ــف  ــلح، أو العن ــزاع المس ــاء الن ــي أثن ــيما ف ال س
ــم  ــا تتفاق ــة، عندم ــرات الداخلي ــي أو التوت الداخل
ــى أن  ــرة إل ــة كبي ــذا بدرج ــع ه ــار. يرج األخط
القبــول والوصــول يتأثــران بالكيفيــة التــي ينظــر 
ــراد  ــم األف ــم يفه ــا. وإذا ل ــى عملن ــاس إل ــا الن به
مــن  المســتفيدون  فيهــم  بمــن  والمجموعــات، 
خدماتنــا، مــن نحــن ومــاذا نفعــل وكيــف ولمــاذا 
ــم  ــإذا ل ــم شــكوك. ف ــأ لديه ــل، تنش ــا نفع ــل م نفع
تفضــي  قــد  فإنهــا  الناشــئة،  الشــكوك  نواجــه 
بســهولة إلــى تعليــق أنشــطتنا أو منعهــا، بــل 
ــا ضحيــة حــوادث أمنيــة خطيــرة. ففــي  ووقوعن
عــام 2016 ُوثّــق أكثــر مــن 70 حــادث أمنــي 
ــات  ــن مــن جمعي ــن أو موظفي اســتهدف متطوعي
ــي أنحــاء  ــر ف ــر والهــالل األحم ــب األحم الصلي
مــن  األولــى  الثمانيــة  األشــهر  وفــي  العالــم، 
عــام 2017 قُتــل 29 موظفًــا ومتطوًعــا مــن 
ــاء  ــي أثن ــر ف ــالل األحم ــر واله ــب األحم الصلي

أداء مهامهــم.1

ــر  ــب األحم ــات الصلي ــي جمعي ــا موظف وبوصفن
والهــالل األحمــر ومتطوعيهــا تقــع علــى عاتقنــا 
جميعًــا مســؤولية ضمــان ســالمتنا الشــخصية 
وســالمة زمالئنــا. إن التزامنــا ذلــك ســيمكننا 
مــن تقديــم خدمــات إنســانية للمجتمعــات المحليــة 

ــا. ــرز الحاجــة إليه ــا تب ــا وحيثم وقتم

ــي  ــه ف ــذي نؤدي ــدور ال ــن ال ــر ع ــض النظ وبغ
جمعيتنــا الوطنيــة، فــإن كل فــرد مــن بيننــا يمكــن 
ــن  ــول اآلم ــى الوص ــاظ عل ــي الحف ــاهم ف أن يس
طريــق  عــن  وتعزيــزه  والمجتمعــات  للنــاس 
المبــادئ  ســلوكنا وأنشــطتنا، وكيفيــة تطبيقنــا 
األساســية للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
والهــالل األحمــر. ويقــدم إطــار الوصــول اآلمــن 

لنــا األدوات الالزمــة لتحقيــق ذلــك.

.FedNet على شبكة HotSpots 1 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. صفحة



تقديم خدمات مهمة تراعي السياق وفقًا للمبادئ األساسية؛  •
تعزيــز الثقــة واالحتــرام والمســاءلة فــي جميــع األوقــات عــن طريــق االتصــال   •

ــة؛ ــة كاف ــع المجموعــات المعني ــذي يتســم بالشــفافية م المســتمر ال
ــدة  ــراءات األخــرى المعتم ــلوك واإلج ــد الس ــة قواع ــزام الصــارم بمدون االلت  •

لــدى جمعيتــي الوطنيــة؛
دعــوة المجتمــع المحلــي، بمــن فــي ذلك المســتفيدين مــن الخدمــات، واألطراف   •
المعنيــة إلــى تقديــم تقييمهــم لخدماتنــا واإلنصــات إليهــم، وضمــان تشــارك هــذه 

المالحظــات مــع الفريــق ومديــري، أو أي منهمــا. 

قبول الجمعية الوطنية

قبول األفراد العاملين 
في الجمعية الوطنية

 
احترام قادة المجتمع المحلي وأفراده والتواصل معهم؛  •

الوعي بالعادات والثقافة والتقاليد والمعتقدات المحلية واحترامها؛  •
ــن  ــزة عـ ــر متحيـ ــتقلة و غيـ ــدة ومسـ ــانية محايـ ــات إنسـ ــم خدمـ تقديـ  •
ــادئ  ــا للمبـ ــطتي وفقًـ ــذ أنشـ ــن، وتنفيـ ــع المحتاجيـ ــى جميـ ــي إلـ وعـ
ـــة  ـــي الوطني ـــدى جمعيت ـــدة ل ـــة قواعـــد الســـلوك المعتم األساســـية ومدون

وسياســـاتها؛
ـــى  ـــر ســـلوكي خـــارج ســـاعات العمـــل ســـلبًا عل ـــى أالَّ يؤث الحـــرص عل  •

ــمعتها. ــة وسـ صـــورة جمعيتـــي الوطنيـ
 

اكتســاب معرفــة شــاملة ومحدَّثــة بالســياق المحلــي واألطــراف المعنيــة المختلفــة   •
ــّي وعلــى زمالئــي أو جمعيتــي  ــة التــي تؤثــر عل فيــه، وفهــم ســليم للمخاطــر المحتمل

الوطنيــة؛
ــى  ــادًرا عل ــون ق ــى أك ــة، حت ــع األطــراف المعني ــى اتصــال منتظــم بجمي ــاظ عل الحف  •
مجــاراة التطــورات فــي الســياق المحلــي وأتأكــد مــن أن أهدافنــا مفهومــة فهًمــا ســليًما 

ــول؛ ــى بالقب ــا يحظ وأن وجودن
ــم المخاطــر  ــي للســياق وتقيي ــي بشــأن تحليل ــر فريق ــع مدي ــة م إجــراء نقاشــات دوري  •
والفــرص، والتوصيــات بخصــوص العمــل، والتمــاس اإلرشــاد المؤسســي مــن أجــل 

ــع؛ ــن للجمي ــالمة واألم ــق الس تحقي
التأكــد بانتظــام مــن أن أحــدث المعلومــات والتعليقــات والدعــم القــادم مــن األطــراف   •
المعنيــة والجمعيــة الوطنيــة أُدرجــت فــي عملياتنــا، وأننــي وزمــالئ وقــادة جمعيتــي 

ــة.  ــك البيئ ــي تل ــل ف ــي العم ــاح والســالمة ف ــة نستشــعر االرتي الوطني

تقييم السياق والمخاطر

السند القانوني والسياسات 
معرفة مهمة جمعيتي الوطنية ودورها المساعد وفهمهما وتعزيزهما،   •

بما في ذلك دورها في أوقات النزاع المسلح كما نُصَّ عليه في اتفاقيات 
جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها اإلضافيين لعام 1977؛

اإللمام بالصكوك القانونية والدستورية وتلك المبنية على السياسات   •
المتعلقة بجمعيتي الوطنية؛ 

معرفة سياسات وإجراءات جمعيتي الوطنية ومبادئها التوجيهية وفهمها،   •
والتأكد من أنني أمتثل لها في جميع األوقات؛

معرفة وفهم كيفية تطبيق المبادئ األساسية في جميع أنشطتنا وبرامجنا؛  •
االطالع جيًدا على سياسات الحركة الدولية التي تساهم في الوصول   •

اآلمن، أْي نظامها األساسي واتفاق إشبيلية.

ما الذي يمكنني فعله للحفاظ على الوصول اآلمن لجمعيتي 
الوطنية و/أو تعزيزه؟

في عملي اليومي يمكنني أن أساهم في الوصول اآلمن لجمعيتي الوطنية عن طريق:

تمييز هوية الجمعية الوطنية
معرفــة شــارات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر واحترامهــا، والتقيــد   •
الصــارم بالمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة باســتخدامها، وتعزيــز احترامهــا 

ــت نفســه؛  ــي الوق ــة ف ــة الخارجي ــي أوســاط األطــراف المعني ف
اســتخدام رمــز جمعيتــي الوطنيــة اســتخداًما صحيًحــا فــي جميــع األوقــات   •

ــي؛ ــاط أقران ــي أوس ــتخدام ف ــذا االس ــز ه وتعزي
التأكــد مــن أن جميــع وســائل تمييــز هويتــي وهويــات زمالئــي محفوظــة   •
فــي مــكان آمــن ويمكــن الرجــوع إليــه فــي أثنــاء أنشــطتنا االعتياديــة أو 

ــا. ــة وبعده ــتجابة الطارئ ــطة االس أنش
 

اإلعالم والتنسيق على 
ـــة الصعيد الداخلي ـــي الوطني ـــي جمعيت ـــي ف الوعـــي بإجـــراءات اإلعـــالم الداخل  •

والتأكـــد مـــن أن المعلومـــات تتدفـــق فـــي االتجاهيـــن )مـــن 
ــا والعكـــس(؛ ــتويات إلـــى أدناهـ أعلـــى المسـ

ــا  ــب ووفقًـ ــت المناسـ ــي الوقـ ــة فـ ــات موثوقـ ــادل معلومـ تبـ  •
وإجراءاتـــه؛ الداخلـــي  التنســـيق  ألنظمـــة 

توفيـــر معلومـــات آنيـــة ألقرانـــي باســـتمرار عنـــد تنفيـــذ   •
مـــي. مها

 

معرفــة مــن هــم األطــراف المعنيــة علــى جميــع المســتويات والتواصــل معهــم   •
فــي حــوار بنّــاء وفقًــا للبروتوكــوالت والمبــادئ التوجيهيــة الُمقــررة فــي جمعيتي 

ــة؛  الوطني
تعزيــز مهمــة جمعيتــي الوطنيــة وأنشــطتها والتأكــد مــن أن األشــخاص الذيــن   •
أتواصــل معهــم عــن طريــق عملــي مــع الجمعيــة الوطنيــة يفهمــون كيــف ولمــاذا 

ــة؛ ــذ برامــج وأنشــطة معين ننف
التأكــد باســتمرار مــن أن أيــة معلومــات أنشــرها عبــر وســائل التواصــل   •
اإلنســانية. الكرامــة  وتحتــرم  األساســية  المبــادئ  مــع  تتماشــى  االجتماعــي 

إدارة المخاطر األمنية 
الوعي بإجراءات السالمة واألمن في جميع األوقات؛في الميدان  •

معرفـــة تدابيـــر الســـالمة واألمـــن التـــي تضعهـــا جمعيتـــي الوطنيـــة   •
واحترامهـــا؛

ـــول أو األمـــن  ـــى القب ـــر عل ـــي تؤث ـــع الحـــاالت الت ـــى الفـــور بجمي اإلبـــالغ عل  •
أو الوصـــول بالنســـبة لقـــادة فريقـــي/ مديـــرّي؛

دعم زمالئي وتعزيز سالمتهم.  •

أُعّد بالتعاون مع الجمعيات الوطنية 
للصليب األحمر والهالل األحمر

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني:
  https://www.icrc.org/ar/saferaccess 

اإلعالم والتنسيق على 
الصعيد الخارجي
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الوصول اآلمن في عملي اليومي 

ــق  ــا يطبَّ ــن، عندم ــاعد إطــار الوصــول اآلم يس
وأنشــطتها  الوطنيــة  جمعيتــي  برامــج  فــي 
ــاظ  ــى الحف ــا، عل ــرار داخله ــع الق ــة صن وعملي
إلــى  والوصــول  الشــخصية  ســالمتي  علــى 
المجتمعــات المحليــة التــي تحتــاج إلــى المســاعدة 
ــة  ــن المحفوف ــي األماك ــيما ف ــا، ال س وتعزيزهم
بالمخاطــر وغيــر اآلمنــة. ثمــة أربعــة مجــاالت 
ــن،  ــول اآلم ــار الوص ــا إط ــتند إليه ــية يس رئيس
ــن، والوصــول. ــول، واألم هــي: النظــرة، والقب

وللحفــاظ علــى كل مجــال وتعزيــزه، يوصــي 
إجــراءات  باتخــاذ  اآلمــن  الوصــول  إطــار 
اإلجــراءات  هــذه  أُدِرجــت  معينــة.  وتدابيــر 
ــة »عناصــر«، يشــرحها  ــر تحــت ثماني والتدابي
فــي  الــوارد  التوضيحــي  الرســم  بالتفصيــل 

اإلطــار.

السند القانوني والسياسات

             الھدف
االرتقاء بمستوى القبول واألمن 

والوصول إلى المحتاجین 
للمساعدة من أفراد ومجتمعات 
محلیة من خالل تقدیم خدمات 

إنسانیة مھمة وفعالة وفقا 
للمبادئ األساسیة والسیاسات 
والممارسات األخرى للحركة 

الدولیة.

كیف ترتبط عناصر إطار الوصول اآلمن في دورة الوصول اآلمن

الوصول

األمن النظرة

القبول

السند القانوني والسیاسات

تقییم السیاق والمخاطر

إدارة المخاطر األمنیة في المیدان

اإلعالم والتنسیق على الصعید الداخلي

تمییز ھویة الجمعیة الوطنیة

اإلعالم والتنسیق على الصعید الخارجي

قبول األفراد العاملین في الجمعیة الوطنیة

قبول الجمعیة الوطنیة

ً
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