تعهد مفتوح
عنوان التعهد:
تعزيز البياانت والقدرات الرمقية يف جمال العمل الإنساين دلى امجلعيات الوطنية

نوع ا لتعهد:

مفتوح

ادلول (ادلول)  /امجلعية (امجلعيات) الوطنية  /الرشاكء الآخرون يف جمال العمل ال إنساين:

يرىج بيان اجلهة اليت ابدرت هبذا التعهد.

________________ ،بدمع من أمانة الاحتاد ادلويل
موضوع املؤمتر ادلويل /املوضوع (املوضوعات) املتعلقة هبذا التعهد:

يرىج الإشارة اإىل مواضيع املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني اليت يتعلق هبا هذا التعهد.
املسؤولية الرمقية ،والشمول الرمقي ،وحمو المية الرمقية
تعهد من أجل الفرتة :2023 – 2019
أ لف) أ هداف التعهد
التحول الرمقي ،أو
اإدرااك ا بأن الاس تخدام املزتايد ل لتكنولوجيات الرمقية جي لب معه خماطر جديدة وخطرية للشخاص املترضرين ،اإل أن ّ
ما يسمى ابلرمقنة ،يضفي أيضاا القدرة عىل مساعدة املزيد من الفراد بطريقة أكرث كفاءة ،وحنن ملزتمون ابلعمل معاا مع الرشاكء الوطنني
وادلوليني بشأن الإجراءات التالية بغرض حمو المية الرمقية وحتقيق الشمول الرمقي ومراعاة املسؤولية الرمقية وحامية البياانت يف مجيع أحناء
احلركة بطريقه معلية ومنسقة ومسؤوةل.
ابء) خطة العمل

يرىج الإشارة اإىل الإطار الزمين وقامئة الإجراءات القابةل للقياس اليت تعزتمون تنفيذها حبلول عام  . 2023ولضامن جناح التنفيذ ،من
املس تصوب تقدمي معلومات مفصةل قدر الإماكن عن اخلطوات املقررة.
نلزتم حبلول هناية  2023مبا ييل:
•

تعزيز الرشااكت مع اجلامعات والقطاع اخلاص واملؤسسات واجملمتع املدين واملتطوعني ،والكياانت احلكومية و/أو امجلعيات
الوطنية ،أيامن تامتيش هذه الرشاكة مع املبادئ الساس ية للحركة ويتوىخ مهنا أن تؤدي اإىل حتسني تقدمي اخلدمات الإنسانية؛
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•

عقد اجامتعات الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية للصليب المحر وامجلعيات الوطنية بشأن هذه القضااي حىت يتس ىن لنا التعمل من
منسقني لرصد هذه
بعضنا بعضاا ومساعدة بعضنا بعضاا ،ومتكني الاستامثر املشرتك وحتقيق التأثري امجلاعي بشلك أفضل؛ وتعيني ّ
الإجراءات والإبالغ عهنا ومواصةل الاطالع هبا؛

•

حمو ال مية الرمقية :حتديد وحتليل الثغرات يف جمال حمو المية الرمقية واملعلوماتية اليت جيب سدها من أجل حتقيق النجاح يف
حتول رمقي ،ووضع خطة ملعاجلة هذه الثغرات؛
تنفيذ أي ّ

•

الشمول الرمقي :القيام ،حسب احلاجة ،بتقيمي وتعزيز القدرات الرمقية ،والنظم والدوات والبنية الساس ية يف جمال تكنولوجيا
املعلومات ،مبا يف ذكل امتالك املواقع والصفحات الإلكرتونية والتصال ابلإنرتنت ،واس تخدام وسائل الإعالم اجلديدة للحصول
عىل املعلومات واملساعدة .وتعزيز فعالية مشاركة امللفات وختزيهنا والتعامل معها من جانب مس تخدمني متعددين يف أآن واحد،
مع اس تخدام املمزيات املناس بة يف جمال أمن البياانت وخصوصيهتا؛

•

حامية البياانت :تنفيذ أفضل املامرسات يف جمال حامية البياانت سواء يف العمليات اجلارية أو العمليات اجلديدة ،مبا يف ذكل
ودون الاقتصار عليه ،وضع وتنفيذ س ياسات معاجلة البياانت الشخصية ،وحتديد الغرض (الغراض) من اس تخدام البياانت،
وتقليل مجع البياانت اإىل أدىن قدر ممكن ،وتوفري معلومات بطريقة مفهومة عن معاجلة البياانت الشخصية ،وتأمني البياانت
الشخصية ،وتقيمي حقوق أحصاب البياانت وغريها من الالزتامات القانونية (مبا يف ذكل أي قوانني وطنية ذات صةل) قبل تبادل
البياانت الشخصية مع أطراف أخرى ،واس تخدام وسائل تضمن مراعاة طلبات أحصاب البياانت؛

•

املسؤولية الرمقية :إادارة خماطر وتأثريات المن الإلكرتوين من خالل اتباع هنج أخاليق قامئ عىل اخملاطر ،وعن طريق التوعية
ابخملاطر الرمقية.

ج ) مؤرشات قياس التقدم املحرز

يرىج إادراج معلومات عن الكيفية اليت تعزتمون هبا قياس التقدم املحرز بشأن التنفيذ (مثل عدد الشخاص املدربني ،وعدد محالت
التوعية العامة ،وعدد الإجراءات املنفذة ،وما اإىل ذكل).
•

توفري امجلعية الوطنية برامج للتدريب عىل حمو المية الرمقية واملعلوماتية من أجل املوظفني واملتطوعني وكبار القادة؛

•

زايدة أعداد ونس بة املترضرين اذلين تغطهيم مشاريع حركة الصليب المحر والهالل المحر يف جمال الشمول الرمقي ،مع إارشاك
اجملمتع احمليل ومساءلته (مجع التعليقات والآراء)؛

•

وصول نس بة تغطية التصال (ابحملمول والإنرتنت) اإىل __ %من الساكن داخل البدل و/أو امجلعية الوطنية و/أو الفروع؛

•

تبين امجلعية الوطنية لس ياسة حامية البياانت واتباعها للمامرسات املصاحبة ذلكل.

دال) التبعات عىل املوارد

يرىج ،قدر الإماكن ،بيان ا ملوارد اليت قد تلزم دلمع تنفيذ هذا التعهد.
املنسقني احلكوميني؛
• تشكيل فريق عامل معين ابلبياانت الرمقية عىل نطاق احلركة مع امجلعيات الوطنية والرشاكء و ّ
• حتديد ال آليات املالية دلمع جمالت العمل املذكورة أعاله.
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