جملس مندويب احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر لعام 2022
حلقة العمل

أنشطة امحلاية ف احلركة
عرض عام
_________________________________________________________________________________

الس ياق
تزداد أنشطة امحلاية أمهي ًة ابلنس بة للحركة ،وتبدو صالهتا ابألنشطة املرتبطة ابلنوع الاجامتعي والتنوع واإلدماج أوحض من
أي وقت مىض .وال يزال ماليني األشخاص يعانون من مجيع أنواع العنف والمتيزي واإلقصاء ف الزناعات املسلحة وحاالت
العنف األخرى واألزمات الصحية والكوارث الطبيعية .فقد ب ّينت جاحئة كوفيد 19-بشلك ساطع أوجه عدم املساواة داخل
اجملمتعات وكيف ت ُِّعرض األشخاص املهمشني أو األشخاص اذلين قد "يُرتَكون وراء الركب" خلطر أكرب بشلك غري متناسب.
وتنفِّذ مجيع مكوانت احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر (احلركة) منذ عام  ،2018مبادرات اسرتاتيجية وميدانية
كثرية ،سعياً إىل حتقيق قدر أكرب من الاتساق والتعاون ف مسائل امحلاية .وتشمل هذه املبادرات إطار أنشطة امحلاية
داخل احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر؛ 1وهنج احلد األدىن من امحلاية؛ وإطار س ياس يات ومعليات الاحتاد
ادلويل بشأن امحلاية والنوع الاجامتعي واإلدماج ،املرتقب صدوره قريباً؛ واسرتاتيجية احلركة بشأن الهجرة؛ ومنصات إعادة
الروابط العائلية؛ وقرار جملس املندوبني لعام " 2019تعزيز تنفيذ س ياسة احلركة بشأن الزنوح ادلاخيل :مرور عرش
س نوات".
واستناداً إىل هذه اخلربات ،أطلق اجمللس الاستشاري للحامية ف احلركة معلية لدلفع بإماكنية اعامتد قرار بشأن أنشطة
امحلاية ف احلركة ف جملس املندوبني لعام  .2023وينبغي النظر ف العنارص التالية:
• حتديد املسوغات الرئيس ية :كيف ميكن أن تدمع أنشطة احلركة حامية أفضل ملزيد من الناس؟
متاساك و ً
• تكوين فهم مشرتك ملا تعتربه احلركة أنشطة حامية وطريقة جعل هذه األنشطة أكرث ً
تاكمال
• اإلقرار مبا حقَّقه لك مكون من مكوانت احلركة ف جمال امحلاية
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اعمتده اجمللس الاستشاري للحامية ف احلركة ف عام .2008

• عرض املزااي امللموسة ،عىل الصعيدين ادلاخيل واخلاريج ،ملكوانت احلركة ف تنفيذ أنشطة امحلاية
• الاعرتاف برضورة زايدة قدرة مكوانت احلركة ،مبا فهيا امجلعيات الوطنية ،عىل تنفيذ أنشطة امحلاية.
وحلقة العمل لعام  2022فرصة مجلع املعلومات والبناء عىل األدوات املتاحة حالياً للحركة ،مثل س ياسة امحلاية الصادرة عن
اللجنة ادلولية للصليب األمحر (اللجنة ادلولية) ف عام 2008؛ وس ياسة الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب األمحر والهالل
األمحر (الاحتاد ادلويل) بشأن امحلاية والنوع الاجامتعي واإلدماج ،الت س ُتطرح لالعامتد ف أاير/مايو 2022؛ واملعايري
املهنية ألنشطة امحلاية لعام 2018؛ ومعايري الاحتاد ادلويل ادلنيا املتعلقة ابمحلاية والنوع الاجامتعي واإلدماج ف حاالت
الطوارئ لعام  .2018وسرتكز حلقة العمل بشلك خاص عىل ما س يعنيه املزيد من الامتسك والتعاون ف جمال أنشطة
امحلاية من الناحية العملية ،وذكل من أجل تطوير فهم مشرتك بني مكوانت احلركة.
الهدف العام والنتاجئ املتوقعة
س هتدف حلقة العمل إىل مناقشة هنج مشرتك للحركة بشأن امحلاية ،ممهدة الطريق أمام اعامتد حممتل لقرار ف هذا الشأن
ف عام  .2023وينبغي أن توطد الفعالية نتاجئ املشاورات السابقة حول مسائل امحلاية الرئيس ية (انظر "النسق" أدانه)
وتس تكشف كيفية معاجلة احلركة لهذه املسائل بصورة جامعية وبفاعلية أكرب من خالل األس ئةل الرئيس ية املُشار إلهيا أدانه.
األس ئةل الرئيس ية الت يتعني النظر فهيا
 -1كيف ميكننا البناء عىل الاتفاق القامئ والفهم واملامرسة املشرتكني (مثل األدوات والعمليات املذكورة أعاله) ضامنني
ف الوقت عينه أن مكوانت احلركة كلك ميكهنا التفاعل عىل حنو هادف ،لنكفل أننا نسمع مجموعة متنوعة من
األصوات من داخل خمتلف املكوانت؟
 -2ما يه التغيريات الالزمة لهنج امحلاية امجلاعي للحركة من أجل ضامن حامية املزيد من الناس بصورة أفضل؟
 -3ما يه العوامل الت تعيق صياغة ُهنج أكرث ً
تاكمال وأفضل تنس يقًا ووضعها موضع التنفيذ وما يه العوامل الت
تيس صياغهتا ،عىل أساس األدوات املشار إلهيا أعاله؟
ّ
 -4ما هو ماكن أنشطة امحلاية الت تضطلع هبا مكوانت احلركة امجلاعي والفردي ف اجملال اإلنساين األوسع؟
النسق
-1

2

تصور املس تقبل والتخطيط املس تقبيل
سيس بق حلق َة العمل مسار من التواصل والتفاعلُ ،يرحج أن يركز عىل ّ
بشأن امحلاية .وس هتدف حلقة العمل إىل عرض النتاجئ الرئيس ية لهذه الاس تفسارات من أجل مناقش هتا بصورة
تفاعلية.
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س تقوم حلقة العمل عىل قدر كبري من التفاعل ،وستس تخدم مجموعة متنوعة من أدوات تسهيل املناقشة عرب
ش بكة اإلنرتنت -مل ُ َحتدّد بعد اآلليات واألنشطة املعيَّنة (عىل أساس مسار التفاعل) ولكهنا ستشمل أدوات مثل
اللوحات البيضاء والتصويت والتعليق والاختبارات ،وما إىل ذكل.

الواثئق أو املوارد أو الرسوم ادلامعة
• أنشطة امحلاية داخل احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر (وثيقة متاحة ابلعربية واإلجنلزيية والاس بانية
والفرنس ية والروس ية)
• دراسة بشأن عنارص امحلاية ف القرارات السابقة (قيد اإلجناز)
• اجمللس الاستشاري للحامية ف احلركة ،هنج احلد األدىن من امحلاية ،نسخة خمترصة ،حزيران/يونيو .2019
(متاح ابلعربية واإلجنلزيية والاس بانية والفرنس ية)
• س ياسة الاحتاد ادلويل بشأن امحلاية والنوع الاجامتعي واإلدماج (من املقرر طرهحا لالعامتد خالل امجلعية العامة
ف أاير/مايو )2022
موارد إضافية مفصةل عىل ش بكة اإلنرتنت
• اللجنة ادلولية ،املعايري املهنية ألنشطة امحلاية ،عام ( .2018متاح ابلعربية واإلجنلزيية والاس بانية والفرنس ية
والروس ية)
• الاحتاد ادلويل ،املعايري ادلنيا املتعلقة ابمحلاية والنوع الاجامتعي واإلدماج ف حاالت الطوارئ( .2018 ،متاح
ابلعربية واإلجنلزيية والاس بانية والفرنس ية والروس ية)
• اإلطار التشغييل بشأن امحلاية والنوع الاجامتعي واإلدماج (غري متاح بعد)

• اجمللس الاستشاري للحامية ف احلركة ،دراسة اس تقصائية بشأن أنشطة امحلاية الت تضطلع هبا امجلعيات
الوطنية( .2019 ،متاحة ابلعربية واإلجنلزيية والاس بانية والفرنس ية)
• اجمللس الاستشاري للحامية ف احلركة ،دراسة اس تقصائية مصغرة للجمعيات الوطنية بشأن أنشطهتا املتعلقة
ابمحلاية والشمول اس تجابة جلاحئة كوفيد ،19-أيلول/سبمترب ( .2020متاحة ابلعربية واإلجنلزيية والاس بانية
والفرنس ية والروس ية)
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