
   
 

   
 

 
 

 

 تعهد مفتوح

 عنوان التعهد:
 يف جمال العمل الإنساين دلى امجلعيات الوطنيةالقدرات الرمقية البياانت و تعزيز 

لتعهد:  مفتوح نوع ا
 نساين:الآخرون يف جمال العمل الإ الرشاكء  / الوطنية )امجلعيات( امجلعية / ادلول )ادلول(

 التعهد.يرىج بيان اجلهة اليت ابدرت هبذا 

 ادلويل الاحتاد ة، بدمع من أ مان________________

 املتعلقة هبذا التعهد:ضوعات( املوضوع )املو  موضوع املؤمتر ادلويل/

ىل مواضيع املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني اليت يتعلق هبا هذا التعهد. ةشار لإ يرىج ا  اإ

 الرمقية ةميوحمو ال   ،والشمول الرمقي ،املسؤولية الرمقية

 :2023 – 2019فرتة من أ جل التعهد 

لف(  أ هداف التعهد أ 

درااكا  ل أ ن التحّول الرمقي، أ و املترضرينشخاص وخطرية لل  لب معه خماطر جديدة لتكنولوجيات الرمقية جياملزتايد لس تخدام الان  بأ  اإ ، اإ

مع الرشاكء الوطنني  ابلعمل معاا وحنن ملزتمون ، ةأ كرث كفاء ةفراد بطريقاملزيد من ال   ةمساعدعىل  القدرة ضفي أ يضاا ما يسمى ابلرمقنة، ي

حناء أ  املسؤولية الرمقية وحامية البياانت يف مجيع مراعاة لرمقي و حتقيق الشمول االرمقية و  ةميحمو ال  بغرض ن الإجراءات التالية أ  بشوادلوليني 

 .ومسؤوةل ةقومنس   ةاحلركة بطريقه معلي

 العمل ةخط ابء(

ىل الإطار الزمين وقامئ ةشار يرىج الإ   . ولضامن جناح التنفيذ، من2023لول عام تنفيذها حبعزتمون الإجراءات القابةل للقياس اليت ت ةاإ

 قدر الإماكن عن اخلطوات املقررة. ةلفص  تقدمي معلومات م  املس تصوب 

 مبا ييل: 2023نلزتم حبلول هناية 

والكياانت احلكومية و/أ و امجلعيات  ،تعزيز الرشااكت مع اجلامعات والقطاع اخلاص واملؤسسات واجملمتع املدين واملتطوعني •

ىل حتسني تقدمي اخلدمات الإ أ ن  مهنا ة للحركة وي توىخساس يامتيش هذه الرشاكة مع املبادئ ال  أ يامن تالوطنية،   ة؛نسانيتؤدي اإ
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من تعمل ا اللنن هذه القضااي حىت يتس ىن أ  بش لصليب ال محر وامجلعيات الوطنيةل ة ادلوليةلجنالعقد اجامتعات الاحتاد ادلويل و  •

لرصد هذه منّسقني تعيني و ثري امجلاعي بشلك أ فضل؛ أ  التحتقيق ومتكني الاستامثر املشرتك و  ،بعضاا بعضنا  ةومساعد بعضاا  بعضنا

 مواصةل الاطالع هبا؛الإجراءات والإبالغ عهنا و 

لرمقية: ةميحمو ال   • النجاح يف حتقيق الرمقية واملعلوماتية اليت جيب سدها من أ جل  ةميحمو ال  جمال حتديد وحتليل الثغرات يف  ا

 هذه الثغرات؛ ةملعاجل ةل رمقي، ووضع خطي حتوّ أ  تنفيذ 

ل • ظم وال دوات و و  ،تقيمي وتعزيز القدرات الرمقيةبحسب احلاجة، القيام،  الرمقي:شمول ا ال ساس ية يف جمال تكنولوجيا البنية الن 

 عالم اجلديدة للحصولواس تخدام وسائل الإ امتالك املواقع والصفحات الإلكرتونية والتصال ابلإنرتنت، مبا يف ذكل املعلومات، 

 ،والتعامل معها من جانب مس تخدمني متعددين يف أآن واحدوختزيهنا امللفات  ةمشارك ةتعزيز فعاليو املعلومات واملساعدة. عىل 

 ؛هتاخصوصيملمزيات املناس بة يف جمال أ من البياانت و س تخدام اامع 

 اجلديدة، مبا يف ذكلالعمليات أ و يف العمليات اجلارية سواء حامية البياانت يف جمال امرسات املتنفيذ أ فضل  البياانت:حامية  •

، من اس تخدام البياانت الغرض )ال غراض(ديد البياانت الشخصية، وحت ةمعاجل وتنفيذ س ياسات  وضع ،ودون الاقتصار عليه

ىل أ دىن قدر ممكنوتقليل مجع البياانت  مني البياانت أ  ت، و البياانت الشخصية ةعن معاجل ةمفهوم ةبطريق، وتوفري معلومات اإ

( قبل تبادل ذات صةل ةقوانني وطني يأ  لزتامات القانونية )مبا يف ذكل الاالبياانت وغريها من  أ حصابالشخصية، وتقيمي حقوق 

 ؛البياانت أ حصابطلبات راعاة تضمن موسائل  اس تخدامو ، أ خرىالبياانت الشخصية مع أ طراف 

التوعية اخملاطر، وعن طريق عىل  أ خاليق قامئهنج اتباع من خالل  الإلكرتوينثريات ال من أ  خماطر وت ةدار اإ  املسؤولية الرمقية: •

 ابخملاطر الرمقية.

 زحر  امل   مالتقد  قياس مؤرشات  (ج

بني، وعدد محالت التنفيذ )مثل عدد ال شخاص املدر   بشأ نز حر  م امل  هبا قياس التقد  تعزتمون دراج معلومات عن الكيفية اليت اإ يرىج 
ىل ذكل(.نف  التوعية العامة، وعدد الإجراءات امل    ذة، وما اإ

 ؛كبار القادةو املوظفني واملتطوعني من أ جل املعلوماتية الرمقية و  ةميال  حمو عىل تدريب للرامج بامجلعية الوطنية توفري  •

رشاك اإ مع  ،الرمقيالشمول  يف جمالالصليب ال محر والهالل ال محر حركة  مشاريعتغطهيم املترضرين اذلين  ةد ونس باعدأ  زايدة  •

 ؛والآراء(التعليقات اجملمتع احمليل ومساءلته )مجع 

ىلاحملمول و ابالتصال ) ةتغطي نس بة وصول •  ؛امجلعية الوطنية و/أ و الفروعأ و /و ن الساكن داخل البدلم__%  لإنرتنت( اإ

 .ذلكل لمامرسات املصاحبةاتباعها لو  لس ياسة حامية البياانت ةالوطنيتبين امجلعية  •

 التبعات عىل املوارد دال(

 هذا التعهد.ملوارد اليت قد تلزم دلمع تنفيذ ا بيان ، قدر الإماكن،يرىج

 ؛نياحلكوميقني املنسّ والرشاكء و  ةالوطني اتامجلعيمع عىل نطاق احلركة  ةلبياانت الرمقياب عامل معينريق فتشكيل  •

 العمل املذكورة أ عاله. جمالتليات املالية دلمع الآ حتديد  •
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