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 ابلإنلكزيية الأصل:  

 مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر   الاحتاد ادلول 

 جمللس الإدارة   الأربعون و   اخلامسة   ادلورة 

   2022  مارس  17  -  15  جنيف، سويرسا، 

 من جدول الأعامل  4- 16  البند 

 س ياسة امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء 

 

 جملس الإدارة،  ن  اإ 

م اإىل    يقر  مجلعية  اس ياسة الاحتاد ادلول مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر بشأأن امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء اليت س ُتقدَّ

 الثالثة والعرشين يك تعمتدها.   يف دورهتاالعامة 

 

 ما املطلوب من جملس الإدارة؟ 

ثت س ياسة الاحتاد ادلول املتعلقة اب دارة الاحتاد ادلول    ،(2019لنوع الاجامتعي والتنوع )ُحد  بتأأييد من الفريق العامل التابع جمللس اإ

عوالنوع الاجامتعي والتنوع، و   احلمكواملعين ابلمتياز يف   لتصبح س ياسة شامةل    ُوس ِّ امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء،   لقضااينطاقها 

لتطورات اليت طرأأت يف هذا اجملال داخل الاحتاد ادلول  ل   اس يدت اإىل املشاورات الشامةل اليت ُأجريت مع امجلعيات الوطنية و   استنادا

 .قاواحلركة ادلولية وجممتع املساعدة الإنسانية الأوسع نطا

قرار   هو  من جملس الإدارة واملطلوب  ىل امجلعية العامة لالحتاد ادلول اليت ستنعقد يف عام   هذه اإ يك   ، 2022الس ياسة والتوصية بتقدميها اإ

 تعمتدها. 
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 ابلإنلكزيية الأصل:  

 مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر   الاحتاد ادلول 

 الثالثة والعرشون للجمعية العامة   ادلورة 

 2022  يونيو   21  -  19  جنيف، سويرسا، 

 من جدول الأعامل   4  البند 

 س ياسة امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء 

 

 مرشوع قرار: 

 : يتابل  يوىص 

 اإن امجلعية العامة، 

  س ياسة الاحتاد ادلول مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر بشأأن امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء، تعمتد

ع يف هجودها الرامية  ي تطب ل امجلعيات الوطنية عىل اعامتد الإجراءات    تشجع ىل التوس  ق هذه الس ياسة يف س ياقاهتا الوطنية، وتدعو الأعضاء اإ

 املؤسيس عىل هذه الس ياسة، اإىل اإضفاء الطابع  

املتعلقة ابمحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء يف    القضااي  مراعاةالأمني العام لالحتاد ادلول وقيادات امجلعيات الوطنية تعزيز    من  تطلب 

 . والرشأاكت والتعملويف ادلعوة   وبراجمها ومعلياهتاؤسس ية امل اقدراهت

 . 2019الس ياسة اخلاصة ابلنوع الاجامتعي والتنوع املعمتدة يف عام  وتلغيبأأن هذه الس ياسة اجلديدة شامةل  علام حتيط

 ما يه املسأأةل أأو املشلكة املطروحة اليت تتطلب عناية امجلعية العامة؟ 

دارة  و .  2019اعمتدت امجلعية العامة س ياسة الاحتاد ادلول بشأأن النوع الاجامتعي والتنوع يف عام   بتأأييد من الفريق العامل التابع جمللس اإ

وضعت  والنوع الاجامتعي والتنوع وابلستناد اإىل املشاورات اليت ُأجريت مع امجلعيات الوطنية،  احلمكالاحتاد ادلول واملعين ابلمتياز يف  

امات الواردة يف الس ياسة اخلاصة ابلنوع الاجامتعي  من أأجل الهنوض ابللت أأمانة الاحتاد ادلول س ياسة امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء  

دراج  ع فهيا يف العمل احلال والأولوايت املس تقبلية لش بكة الاحتاد ادلول. ل الأساس ية عنارص ال والتنوع، ابإ  لحامية والتوس 

النوع الاجامتعي والاحتواء لالحتاد  الإطار التشغييل للحامية و   حول، أأبرزت املشاورات الشامةل  2021و  2020يف الفرتة القامئة بني عايم  و
ع يف نطاق هذه الس ياسة، ولس امي ربط امحلاية والنوع الاجامتعي والتنوع  ادلول  املتعلقة ابلحتواء.   لقضاايابرضورة التوس 

زاء معاجلة  اب  دلى الأعضاء فامي يتعلق   وبرهنت املشاورات عىل اختالف التفسريات والهنوج والاحتياجات لهنج املشرتك لالحتاد ادلول اإ

 ابمحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء. ذات الصةل املعقدة والس ياقية   القضااي
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د وحدة أ راء  يف  ساس ية  لأ وتسعى هذه الس ياسة اإىل حتديد اتاه واحض بشأأن النقاط ا وتنوعها سواء بسواء،  حتاد ادلول  الا   ش بكةهنج جيس 

ز هذه الس ياسة وتوحض  القمية الفريدة للطرق اليت تنفذ هبا ش بكة الاحتاد ادلول العمل يف هذا اجملال، عن طريق  النقاط. وتع تكلبشأأن  ز 

 رادى امجلعيات الوطنية وادلمع اذلي تقدمه أأمانة الاحتاد ادلول. الإجراءات اليت تتخذها فُ 

طار محلاية احلركة  بذكل  هذه الس ياسة  س تدمع  و  ُيناقَش يف جملس املندوبني. ويف هذا الس ياق،  ل أأيضا حتقيق املزيد من التاكمل بوضع اإ

  ترتبط هذه الس ياسة أأيضا ابملبادرة الأمشل الرامية اإىل التوصل اإىل فهم مشرتك وتعزيز الاتساق بشأأن الأدوار احملددة للجمعيات الوطنية 

 لصليب الأمحر والهالل الأمحر ويف جممتع العمل الإنساين الأوسع نطاقا. دلولية ل ركة ااحلالأمع داخل   يف جمال امحلاية فامي يتعلق ابلعمل

 كيف يسامه هذا القرار يف حل املسأأةل؟ 

قرار س ياسة امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء واعامتدها أأن يقدم وصفا متسقا وواحضا للتاماتنا املشرتكة وهنجنا املشرتك زاء    من شأأن اإ اإ

الناس من الأذى. ويه تعيد تأأكيد أأن امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء جزء من مبادئنا الأساس ية،   اإىل صون  اذلي هيدف"امحلاية"  

 وعنرص أأسايس لضامن "عدم اإحلاق الأذى". 

زاء امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء   اإ تتبعه ش بكة الاحتاد ادلول  أأن يوحض الهنج اذلي  الس ياسة  من حيث  ومن شأأن اعامتد هذه 

 وادلعوة والرشاكة والتعمل.  ،القدرات املؤسس ية والربامج والعمليات

 العالقة ابلقرارات السابقة الصادرة عن أأهجزة احلمك 

)انظر   2019ابعامتد الس ياسة املتعلقة ابلنوع الاجامتعي والتنوع لعام    2019احلالية ارتباطا وثيقا بقرار امجلعية العامة لعام  ترتبط الس ياسة  

 1أأدانه(.

اإىل    والاحتواء  الاجامتعي  والنوع  امحلاية  بشأأن   ادلول  لالحتاد  التشغييل  الإطاروترتقي هذه الس ياسة أأيضا ببعض الالتامات الواردة يف  

 . ( 2011النوع الاجامتعي والتنوع اذلي اعمتده جملس الإدارة يف عام  قضاايشأأن ب الإطار الاسرتاتيجي )تنقيح مس توى الس ياسات 

 العالقة ابلس ياسات القامئة 

 للحامية والنوع الاجامتعي والاحتواء. أأساسا للس ياسة احلالية    2019تشلك الس ياسة اخلاصة ابلنوع الاجامتعي والتنوع اليت اعُتمدت يف عام  

البياانت تغطي  اإضافية  عنارص  ُأدرجت  بشأأن    الصادرة  وقد  الس ياسات  مس توى  والاحتواء    قضاايعىل  ب امحلاية  النوع    قضاايوصالهتا 

ذه العنارص عن طريق  نارص امحلاية املدرجة يف املقدمة والبيان والتعاريف. وقد ُوضعت هع الاجامتعي والتنوع، ولس امي يف املقدمة ويف  

 محلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء. اخلاص ابالإطار التشغييل  التشاور مع ش بكة الاحتاد ادلول بشأأن 

 الاسرتاتيجية  ابلأهداف   العالقة 

  أأن   يمتثل يفواذلي    2030اسرتاتيجية العقد  يُعد هنج امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء دعام أأساس يا للهنج الشامل اذلي تنص عليه  

 ." خاصة لضعيفي احلال أأو املستبعدين أأو املهمشني  أأمهية نول"

 

التالية: اسرتاتيجية    أأيضاالس ياسة    تأأثرت  1 طار الاحتاد ادلول الاسرتاتيجي  2011)واحلد منه ومواهجته  العنف    درءبواثئق الاحتاد ادلول  لربامج  (، واإ

(؛  2020تداء اجلنس يني والتصدي هلام )اخلاص مبنع الاس تغالل والاع ( ودليلها  2018)  وس ياسة الأمانة (؛  2021)   الطفل حامية  وس ياسة  (،  2020)  الاحتواء

رشادات   احلد    -  2022- 2018ة الاحتاد ادلول العاملية بشأأن الهجرة  اسرتاتيجي و ؛  ومدونة قواعد السلوك للموظفني(؛  2021ماكحفة التحرش )املنق حة يف عام  واإ

نسانية أ منة  (؛  2009)  وس ياسة الاحتاد ادلول بشأأن الهجرة  ؛( 2018)   من مواطن الضعف وتعزيز القدرة عىل الصمود وتعهد الاحتاد ادلول بتحقيق بيئة اإ

 .وشامةل للجميع

https://www.ifrc.org/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A9-2030
https://www.ifrc.org/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A9-2030
https://www.ifrc.org/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A9-2030
https://www.ifrc.org/document/ifrc-child-safeguarding-policy
https://www.ifrc.org/media/48943
https://media.ifrc.org/ifrc/who-we-are/the-movement/code-of-conduct/
https://www.ifrc.org/media/12132
https://www.ifrc.org/media/12132
https://www.ifrc.org/media/11708
https://rcrcconference.org/pledge/a-safe-and-inclusive-humanitarian-environment/
https://rcrcconference.org/pledge/a-safe-and-inclusive-humanitarian-environment/
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 والسلطة  القمي  ، ويه هنج امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء عنرصا أأساس يا يف الأولوية الاسرتاتيجية اخلامسة لالحتاد ادلولويشلك  
يف  و ،2030عىل النحو املوحض يف اسرتاتيجية العقد  والالتامالثقة واملساءةل   ويه، كنيعوامل المت يف  همام اعنرص  يُشلك  ، كام والاحتواء

 . عامل من أأجل التجديدالأ جدول  تنفيذ الأمانة ذلكل من خالل 

 البحوث والتحليالت واملشاورات 

اليت أأسفرت عن هذه    ةالس ياسة اخلاصة ابلنوع الاجامتعي والتنوع، اكن اجلزء الأكرب من املشاور  حولفضال عن املشاورات اليت أأجريت  

  التشغييل   الإطار)اذلي أأسفر عن    2020-2013عي والتنوع للفرتة امتجنوع الاال بشأأن قضااي  الس ياسة يتعلق بتنقيح الإطار الاسرتاتيجي 
 (. والتنوع الاجامتعي والنوع ابمحلاية اخلاص

جمال    27 اذلين ينمتون اإىلموظفا من موظفي الأمانة  71مجعية وطنية، و 52، 2021وبداية عام  2020وشارك يف هذه املشاورة يف عام 

 2.رد  500حنو    الردود الواردةمجيع املناطق، وممثلون عن اللجنة ادلولية للصليب الأمحر، وبلغ مجموع    عىل نطاق  خمتلفا من جمالت العمل

 ومتثلت النتاجئ الرئيس ية لتكل املشاورة يف ما ييل: 

 الاجامتعي والاحتواء؛ النوع الاجامتعي والتنوع بتوس يع نطاق امحلاية والنوع قضااي شأأن ب ادلمع القوي لتنقيح الإطار الاسرتاتيجي  •

 ؛ مواصةل البناء عىل التقدم اذلي ُأحرز يف املايض بشأأن امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء ووضعه يف مصمي لك ما نقوم به من معل و  •

ع يف رضورة •  ؛ ، بتحديث الس ياسة اخلاصة ابلنوع الاجامتعي والتنوعأأيضا النطاق عىل مس توى الس ياسات تس يد التوس 

دمج امحلاية والنوع  من  ، ابلستناد اإىل ما حتدد من عوامل المتكني  احلاليتنيكزي عىل حتديث الس ياسة والاسرتاتيجية  الرت   رضورة •

 : عن طريق هوالتحدايت اليت تواهج الاجامتعي والاحتواء

o  الامتس دمع قيادة الاحتاد ادلول وتأأييدها 

o ضامن الالتامات املؤسس ية واملوارد الاكفية  

o  بسائر الس ياسات والاسرتاتيجيات وصلهتا "امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء س ياسة" نطاقتوضيح 

o  .تطبيق هنج امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء يف القدرات املؤسس ية؛ والربامج والعمليات؛ وادلعوة والرشاكة والتعمل 

س ياسة   رشوعم   حولامتعي( للمشاورة  ج املرجعي لدلمع النفيس والا  ومركز الاحتاد ادلولمجعية وطنية )  22وفضال عن ذكل، اس تجابت  

دراهجا عند الاقتضاء.   امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء، وقدمت تعليقات جوهرية جرى النظر فهيا واإ

 اليت ينبغي تقدميها يف املرفقات  الوجهية الأخرى   املعلومات 

طار الاحتاد ادلول التشغييل اخلاص ابمحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء، س ياقا مفصال وخلفية للك جانب من جوانب الس ياسة.   يقدم اإ

  مبوجبكام يسلط الضوء عىل الإجراءات ذات الأولوية اليت ينبغي أأن تتخذها ش بكة الاحتاد ادلول لتنفيذ الالتامات الأساس ية املقطوعة  

ل، والأهداف واملؤرشات والأنشطة احملددة دلمع التنفيذ. وهذه الوثيقة ليست متاحة بعد يف شلك مرفق، اسة، والس ياق املفص  هذه الس ي

 ولكهنا س تكون متاحة للأعضاء يف الوقت املناسب. 

 

من خالل الفرق التقنية املرجعية، وأأكرث  تعقيبات  خشصا قدموا    62خشصا شاركوا يف حلقات معل، و   59مقابةل، و  77، و دراسة اس تقصائيةاإجابة عىل    269  2

 معل تشاورية.  ةنقاش وحلق ةجلسة اإحاطة اإعالمية ومجموع 12كتابية و/أأو شاركوا يف تعقيبات خشص قدموا   100من 

https://ifrcorg.sharepoint.com/:b:/s/IFRCSharing/EcRRMJm-qQpGjbjTDbAIqiQBlCUYMSDpKiuitqf9zv-sWg?e=RwazFU
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 التبعات املالية 

ىل حنو شامل، ينبغي يف الوضع الأمثل أأن أأجل المتكن من حتقيق طموحات الس ياسة اخلاصة ابمحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء ع  من

 . الإضافية واملالية البرشية املوارد مصدرمورد أأو   يه  الوطنية امجلعياتو الاحتاد ادلول   أأمانة مزيانياتتكون 

 اخملاطر احملمتةل عىل الاحتاد ادلول 

ذا مل تُعمتد    ملزيد من املنظمةقد تتعرض  بل    –ل توجد خماطر قانونية أأو قيود حمددة ترتبط بقرار اعامتد الس ياسة  اخملاطر املتعلقة ابلزناهة اإ

دارهتا  ابلشواغل اخلاصة ابمحلايةاملتعلقة  الس ياسة ومل تُتبع أأحاكهما، حيث س يؤدي ذكل اإىل تراجع القدرة عىل فهم اخملاطر   مبا يف  ،  وعىل اإ

منع   اذكل  ندمعهم  تعرض  اذلين  اجلنس يني،  للأشخاص  والاعتداء  اليت    وكذكلالس تغالل  املوظفني    هتدداخملاطر  رعاية  زاء  اإ واجبنا 

 واملتطوعني. 

حاطة جملس الإدارة علام بذكل   التنفيذ واملتابعة وكيفية اإ

محلاية اخلاص ابتمتثل الأداة الرئيس ية لتنفيذ هذه الس ياسة عىل نطاق ش بكة الاحتاد ادلول وأأمانة الاحتاد ادلول يف الإطار التشغييل  

ع امجلعيات الوطنية بقوة عىل وضع أُ   طرها اخلاصة مبا يامتىش مع هذه الس ياسة. والنوع الاجامتعي والاحتواء. كام تُشجَّ

يف  العديد من املؤرشات املدرجة يف الإطار التشغييل مدجمة يف خطة أأمانة الاحتاد ادلول ومزيانيهتا، ويف قاعدة البياانت ونظام الإفادة  و 

بالغ جملس الإدارة وامجلعية العامة هبذه العنارص من خالل التقارير العادية للأمني العام.    وس يجريالاحتاد ادلول. وبناء عليه، س يجري اإ

 . 2029مجلعية العامة يف عام تريه ا اكمال اذكل اس تعراض وسيشمل هذه الس ياسة ابنتظام، اس تعراض 
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 س ياسة امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء 
 

 مقدمة 

معاجلة قضااي  يمتثل الغرض من هذه الس ياسة يف حتديد هنج الاحتاد ادلول مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلول( يف  

 امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء. 

عن طريق تعزيز    اوالتصدي له  اعىل التام ش بكة الاحتاد ادلول مبنع العنف والمتيزي والإقصاء والتخفيف من حدهت  هذه الس ياسة  وتربهن

ز هذه الس ياسة وتوحض  القمية الفريدة    قدرهتا املؤسس ية، وعن طريق الربامج والعمليات، وعن طريق ادلعوة والرشأاكت والتعاون. وتعز 

حتاد رادى امجلعيات الوطنية وادلمع اذلي تقدمه أأمانة الالعمل ش بكة الاحتاد ادلول يف هذا اجملال عن طريق الإجراءات اليت تتخذها فُ 

يع امجلعيات الوطنية، والاحتاد ادلول،  مجل الأدوار والهنوج املتعلقة ابمحلاية  بني  تاكمل  ال أأساسا لتعزيز    هذه الس ياسة  ادلول. كام تشلك

 واحلكومات.  ،وسائر اجلهات الفاعةل يف جمال العمل الإنساين 3واللجنة ادلولية للصليب الأمحر، 

اليت تمتثل يف   2030عي والاحتواء دعام أأساس يا لبلوغ الأهداف الثالثة والغاية العامة لسرتاتيجية العقد  ويُعد هنج امحلاية والنوع الاجامت 

كام أأنه عنرص أأسايس من عنارص أأولوية الاحتاد ادلول املمتثةل يف تعزيز    ."خاصة لضعيفي احلال أأو املستبعدين أأو املهمشني  أأمهية  نول"أأن  

من    أأمانة الاحتاد ادلولأأعامل  عىل النحو املبني يف جدول    واملساءةل والثقة  الالتاموالاحتواء، وعوامل المتكني املمتثةل يف    والسلطة القمي  

لهيا. أأجل التجديد. وتسرتشد هذه الس ياسة ابلعديد من   4س ياسات الاحتاد ادلول واحلركة واسرتاتيجياهتام وُأطرهام القامئة، وتستند اإ

ـ والنظام الأسايس للحركة، عىل التام أأعضاء ش بكة الاحتاد ادلول    الإنسانية وعدم التحزي  أأ س امي مبد املبادئ الأساس ية ـ ول  نطويوت 

نصاف وكرامة   عاملها، فيعامل امجليع ابإ الفرص    ويُمنحونابلسعي اإىل اإجياد عامل تُلىب فيه احتياجات امجليع وحُترتم فيه حقوقهم وتُكفل حاميهتا واإ

 ، وتُسمع أ راء امجليع، ويكون امجليع يف مأأمن من الأذى. احمللية  جممتعاهتمهم ومتس  اليت متس نفسها، ويس تطيع امجليع املشاركة يف اختاذ القرارات  

ل بفهم أأس باب   ميكننا أأن حنقق مبدأأ "عدم    ل. كام أأننا ندرك أأنه  اوعواقب   اوخماطره  العنف والمتيزي والإقصاءول ميكننا الوفاء هبذا الالتام اإ

 اإحلاق الأذى" دون هذا الفهم ودون تطبيق هنج امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء. 

جبميع أأنواعه يتفامق بسبب الأزمات والزناعات والكوارث. وليزال يساوران    العنفوحنن نقر ابدلليل احلقيقي اذلي ل يقبل الشك عىل أأن  

زاء النطاق العامل ي للعنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي، والعنف ضد الأطفال، والاس تغالل، واحلرمان من قلق معيق اإ

. ونسمل برضورة اختاذ تدابري شامةل  املرحتلونضعف، مبا يف ذكل النازحون أأو  اليف أأوضاع    ابلأشخاص اذلين يعيشون احلقوق، والاتار  

 وية داخل منظومة العمل الإنساين. لضامن امحلاية من العنف اذلي يقع بصورة مأأسا

والهتميش، وابل اثر املركبة ذلكل عىل  لالإقصاءمتعدد اجلوانب، ونعرتف ابلعوامل العديدة اليت تؤدي اإىل تعرض الناس  المتيزي ونالحظ أأن 

 احلقوق، ومن حرية الترصف يف  وسالمهتم. ونعمل أأن النساء والفتيات يف مجيع أأحناء العامل مازلن حمرومات من املساواة يف  ورفاههمحياهتم  

زاء عدم املساواة يف احلقوق اليت تعاين مهنا قطاعات  ماكنية احلصول عىل احتياجاهتن الأساس ية. ويساوران القلق أأيضا اإ أأجسادهن ومن اإ

 أأخرى من الساكن واليت ترتبط بسائر عوامل التنوع. 

 

طار مشـرتكني بشـأأن "امحلاية" داخل احلركة ادلولية للصـليب الأمحر والهالل الأمحر   امحلاية داخل احلركةسـ امي يف سـ ياق مبادرة   ول 3 الرامية اإىل اإجياد فهم واإ

 )احلركة(.

 ُأدرجت أأمه هذه املعايري يف الإطار التشغييل املصاحب لهذه الس ياسة. 4
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النوع الاجامتعي والاحتواء جزءا ل يتجزأأ من لك ما تقوم به ش بكة  وللك هذه الأس باب، جيب أأن تشلك الإجراءات اخلاصة ابمحلاية و 

 الاحتاد ادلول من معل. 

الهادف مجليع    الاحتواء الناس من مجيع أأشاكل العنف والأذى والإساءة والاس تغالل. وعلينا أأن نسعى جاهدين اإىل    حاميةفعلينا أأن نضمن  

نف والمتيزي والإقصاء مجيعها من أأشاكل الأذى اليت ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض،  الناس يف جممتعاهتم احمللية. ويعرتف هنجنا بأأن الع 

ذا ما أأردان أأن نتصدى بفعالية لأس باب أأي من هذه الظواهر وخماطرها وعواقبا، فعلينا أأن نعاجلها مع س تجابة للطرق  . ويتطلب ذكل الاا واإ

 عىل حياة الناس. 5خرى لأ التنوع ا النوع الاجامتعي ومجيع عوامل  اليت يؤثر هبا 

، ميكن لالحتاد ادلول أأن يسهم يف احمللية وبتعزيز املساواة والاستناد اإىل الأولوايت والقدرات واملوارد اليت حيددها مجيع الأفراد وجممتعاهتم

التمنية املس تدامة اليت    متكيهنم، وحتقيق اكتفاهئم اذلايت، ومعاملهتم معامةل عادةل، وحتقيق التمنية املس تدامة، والعمل أأهداف  عىل حتقيق 

مثيل لها عىل تعبئة املتطوعني من اجملمتع احمليل أأهنا تسهم    لحتاد ادلول اليت  . وتعين قدرة ش بكة الا2030تسامه فهيا اسرتاتيجيتنا للعقد  

سهاما فريدا يف دمع هذه ا ز ذكل مسؤولية الاحتاد ادلول عن ضامن حاميةلأ اإ  مجيع املتطوعني يف مجيع املواقف.  هداف. كام يُعز 

درك أأن مؤسساتنا يلزم أأن تكون أ منة وأأن حتتوي امجليع ن نوسيتطلب الالتام هبذه الس ياسة أأكرث من جمرد اختاذ خطوات تقنية. وحن

التقليدية، ويف فسيتطلب الالتام موارد وحتول حقيقيا يف هيألك سلطتنا  الوفاء هبذه الالتامات.  من  تمتكن  املساءةل،    حىت  معليات 

من   "ابلبيان"  ابخلاص  القسم  يف  أأدانه  املبينة  التدابري  ابختاذ  التحول،  هذا  بتحقيق  ملتمون  وحنن  والسلوك.  املؤسس ية،  والثقافات 

 الس ياسة.  هذه

 النطاق 

وحتدد هنجنا وفهمنا امجلاعي    ،حملها  وحتل(،  2019)  والتنوع  الاجامتعي  النوع  بشأأن  ادلول  الاحتاد  س ياسة  اإىل  الس ياسة  هذه  تستند

.  معلنا  جوانب   مجيع  يف  ادلول  الاحتاد  أأمانةوالنوع الاجامتعي والتنوع والاحتواء. وتنطبق عىل مجيع امجلعيات الوطنية و   ابمحلايةوالتامنا  

 . تنفيذها ل  دعام وتعزيزها تنقيحها وس يجري حمددة، وأأدوات وأأطر وتشغيلية تنظميية اسرتاتيجيات وس توضع

 6التعاريف 

اإىل ضامن احلفاظ عىل حقوق الأفراد بصون سالمهتم البدنية والنفس ية واملعنوية    ذكل  دفهياحلفاظ عىل سالمة الناس من الأذى. و   :امحلاية

 7أأو المتيزي أأو الإقصاء.  أأو العنف ومنعهتم، وكرامة املعرضني للخطر

فراد استنادا اإىل اجلنس اذلي    :النوع الاجامتعي  الأدوار والسلوكيات والأنشطة واخلصائص املقبوةل اجامتعيا اليت يعتربها جممتع ما مالمئة للأ

لهيم عند امليالد.   ُأس ند اإ

 

محلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء" ينبغي أأن يفهم عىل أأنه ينطبق عىل مجيع راجع تعريف التنوع الوارد أأدانه. وتدر الإشارة اإىل أأن "النوع الاجامتعي" يف "ا  5

ويُس تخدم  من اإجراءات امحلاية والاحتواء،    اأأساس ي   امن عوامل التنوع". وتُعد الاعتبارات اخلاصة ابلتنوع جزء  ا "العوامل املتعلقة ابلنوع الاجامتعي وغريه

   .لغرض الإجياز حفسب  ""امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواءمصطلح 

اإطار امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء، مبا يف ذكل   مرسد ترد قامئة أأمشل للمصطلحات الرئيس ية الأخرى املتعلقة ابمحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء يف  6

 الكرامة والإاتحة واملشاركة والسالمة. 

مجليع اجلهات الفاعةل يف اجملال الإنساين اذلي اعمتدته    الشامل  الواسع النطاقامحلاية   عىل تطبيق تعريف  الرتكزي اخلاص لالحتاد ادلول  يف  هذا التعريف  يسهب  7

"مجيع الأنشطة اليت تريم اإىل احرتام حقوق الفرد احرتاما اكمال وفقا لروح ونص القوانني ذات الصةل" )أأي    ت وقبلته احلركة: لاللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواك 
 قانون حقوق الإنسان، والقانون ادلول الإنساين، وقانون الالجئني(". 



8/13 

Public 

زاء نوعه الاجامتعي،    : الهوية اجلنسانية س احملدد  اذلي قد يتطابق أأو ل يتطابق مع اجلن و الشعور ادلاخيل والفردي العميق دلى الشخص اإ

ليه اجملمتع.    مع  هل عند الولدة أأو جنس يا" و"غري الثنائيني"   ني املتحول" و" نياملتحول"  وتشمل مصطلحاتالنوع الاجامتعي اذلي ينس به اإ

الاجامتعي اذلي  مجموعة متنوعة من اللكامت اليت تصف اإحساسا داخليا ابلنوع الاجامتعي خيتلف عن نوع اجلنس احملدد عند امليالد والنوع  

بل اجملمتع.   يُنسب اإىل الفرد من قِّ

ن مهنا اجملموعات الساكنية. ويشمل، عىل سبيل املثال ل احلرص،  الاجامتعية  : اجملموعة الاكمةل من اخللفيات والهوايت  التنوع اليت تتكو 

، وال راء الس ياس ية، واملعتقدات ادلينية، واخللفيات  الهوية اجلنسانية، والأصول العرقية، واجلنس ية أأو املواطنة، والعمر، والإعاقة، واللغة

 8.املعنرصةهوية ال ، واللون، و املظهر اخلاريجالاجامتعية، وامليول اجلنس ية، و 

توفري خدمات   ذكل  . ويعين السلطةاحلد من أأوجه عدم املساواة القامئة عىل اخللفيات الاجامتعية والهوايت والأدوار وعالقات    :الاحتواء

اتحة. وعىل املدى الطويل، يركز الاحتواء أأيضا عىل تيسري  والإنصاف بني امجليع يف احلصول عىل املواردشامةل   أأمام    الفرص واحلقوق  اإ

 لتصدي لظواهر الإقصاء والومص والمتيزي واحلد مهنا والقضاء علهيا. اب امجليع

هامهلم واس تغالهلم وممارسة العنف ضدمه حامية الطفل:  ساءة معامةل الأطفال واإ  والتصدي ذلكل.  ،منع اإ

قصاءأأو    تفرقةأأي    :المتيزي ل لأنه ينمتي اإىل فئة واحدة   اسلبي  اأأثر   يرتكأأو تقييد أأو تفضيل    اإ عىل خشص معني )أأشخاص معينني(، ل لسبب اإ

 يف اختاذ اإجراءات حمددة متنع حدوث هذا المتيزي أأو ختفف من حدته.  نبذ المتيزي)أأو أأكرث( من فئات التنوع كتكل املذكورة أأعاله. ويمتثل 

أأو امجلاعات أأو اجملمتعات بناء عىل جوانب فعلية أأو متصورة أأو منسوبة  أأي معل من أأعامل العنف يرتكبه الأفراد  :العنف القامئ عىل الهوية 

اإىل تسهيل    ،)رصاحة أأو مضنا(  زهااإىل هوية الأفراد. وتؤدي الهيألك واملعايري والقوانني اليت تتغاىض عن املواقف واملامرسات المتيزيية أأو تعز  

 ارتاكب العنف القامئ عىل الهوية وتفامقه. 

تتكون من عنارص متعددة ومتداخةل مثل هويته اجلنسانية وأأصهل العريق وجنسيته أأو مواطنته    الفردمنظور يؤكد أأن هوية    :اجلوانب تعدد  

عاقته ولغته وأ رائه الس ياس ية ومعتقداته ادلينية وخلفيته الاجامتعية وميوهل اجلنس ية ومظهره اليت و ،  املعنرصة  تهولونه وهوي   اخلاريج  ومعره واإ

بسبب مزجي من هذه العوامل. ويؤكد منظور تعدد اجلوانب    لصاحلهمأأو  ضدمه  ن نس يجا واحدا. وقد يتعرض الأشخاص للمتيزي  تامتزج لتكو  

 السائدة يف اجملمتع املعين.  السلطةأأمهية النظر يف هذه العنارص معا وفهم أ اثرها املركبة عىل الفرد، ابلستناد اإىل عالقات 

والزواج    ابلأشخاص،والاتار    ،وعنف العشري  ،: الفئات اليت تشمل العنف اجلنيس القامئ عىل النوع الاجامتعي  العنف اجلنيس والعنف 

والاس تغالل والاعتداء    ،وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية  ،وقتل الإانث  ،والإكراه عىل البغاء  ،والتحرش اجلنيس   الزواج املبكر،/ القرسي

 . واحلرمان من املوارد والفرص واخلدمات، عىل سبيل املثال ل احلرص ،اجلنس يني

أأو الهتديد ابس تعاملها ضد اذلات   لمتناع عن الفعلابلفعل أأو ابيف أأي س ياق أأو متصور  بشلك متعمد: اس تخدام القوة أأو السلطة العنف

ويؤدي أأو حيمتل بدرجة كبرية أأن يؤدي اإىل الوفاة أأو الإصابة البدنية أأو النفس ية أأو املعنوية    أأو ضد خشص أ خر أأو مجموعة أأشخاص أأو جممتع،

 9. أأو سوء الامنء أأو احلرمان

 

املدمرة للعنرصية يف العامل واجلوانب املسيئة ملصطلح "العنرص" عند الإشارة اإىل  املس مترة  " بدل من "العنرصية" لتأأكيد ال اثر  املُعنرصةنس تخدم مصطلح "  8

 وهو مفهوم اجامتعي ميكن أأن يدمع المتيزي العنرصي. فئات معينة من الناس، حيث اإن املصطلح حمل خالف، 

 عن منظمة الصحة العاملية( )ابلستناد اإىل تعريف سابق صادر    اسرتاتيجية الاحتاد ادلول بشأأن منع العنف واحلد منه والتصدي هلمأأخوذ عن  9

https://www.ifrc.org/document/ifrc-strategy-violence-prevention-mitigation-and-response
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ساءة    : الصون  مسؤوليتنا يف اختاذ الإجراءات من أأجل ما ييل: احلفاظ عىل سالمة الناس من أأي شلك من أأشاكل الأذى النامج عن اإ

لتأأكد من أأن موظفينا ومتطوعينا وبراجمنا واتصالتنا ل ترض ابلأطفال والبالغني، ول تعرضهم لالإساءة أأو الاس تغالل.  اباس تخدام السلطة 

 10ية املوظفني واملتطوعني من الأذى والسلوك غري الالئق مثل التحرش اجلنيس. ويشمل الصون أأيضا حام

ِّف س ياسات   الاحتاد ادلول املصطلحات ذات الصةل عىل النحو التال:  أأمانةوتُعر 

الس ياسات والقواعد والإجراءات الرامية اإىل منع موظفي الاحتاد ادلول من   :هلام   والتصدي   اجلنس يني  والاعتداء  الاس تغالل   نع م 

 11ارتاكب أأي شلك من أأشاكل الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والاس تجابة يف حال حدوهثام. 

التام موظفي الاحتاد ادلول والرشاكء واملوردين واملقاولني التاما عاما بضامن أأن تصممي الربامج والربامج املؤسس ية    :الطفل  صون 

وتنفيذها يصب يف صاحل الطفل، وعدم تعريض الأطفال لل اثر الضارة، مبا يف ذكل خماطر العنف أأو الإساءة أأو الاس تغالل أأو 

 12تتعلق بسالمة الأطفال يف اجملمتعات اليت يعملون فهيا والاس تجابة لها عىل النحو املالمئ. الإهامل، وابلإبالغ عن أأي خماوف 

 البيان 

زاء امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء:   تشلك املبادئ العامة التالية أأساسا لهنج ش بكة الاحتاد ادلول اإ

عىل دمع اإعامل حق الناس يف امحلاية    بفعاليةويعين ذكل أأننا نعمل   احلقوق"."مدفوعة ابلحتياجات ومبنية عىل اإن ش بكة الاحتاد ادلول  

، وقانون والقانون الإنساين ،ينص عليه القانون ادلول حلقوق الإنسان ماواملساعدة والاحتواء مبوجب القانون ادلول واحمليل )مبا يف ذكل 

ق القانونية يف حد ذاته أأو حماس بة امللكفني ابملهام، يه اليت حتدد ما نقوم (. غري أأن احتياجات املترضرين، وليس المتسك ابحلقو الالجئني

 به وكيف نفعل ذكل. 

عطاء الأولوية حلالت الشدة  ويوهجنا مبدأأ عدم التحزي  اذلي نعمتده اإىل الامتناع عن   "أأي متيزي ... التوجه حرصا اإىل الاحتياجات... اإ
حلاحا". كرث اإ   وحنن ملتمون ابمحلاية من مجيع أأشاكل المتيزي يف مجيع أأعاملنا، وبتعزيز قمية تنوع اجملمتع واحتوائه للجميع ابلستناد اإىل املساواة   الأ

دة  اء حول خمتلف وهجات النظر السائ . ويف حني أأننا ملتمون ابحلوار البن  الأفرادهوية  ل   الأخرى  وانب اجلبني مجيع الأنواع الاجامتعية، ومجيع  

ننا لن حنيد عن التاماتنا املقطوعة يف هذه الس ياسة لأهنا تستند اإىل املبادئ الأساس ية.  ،هذه القضااي بشأأنيف اجملمتعات احمللية   فاإ

يف مجيع اجلهود الرامية اإىل درء ظواهر العنف والمتيزي والاستبعاد    هنج يركز عىل الأشخاصوتشجع ش بكة الاحتاد ادلول عىل اتباع  

بداء  يف مجيع الأوقات، و   اواحرتاهم   هاوفهم   أ راء الناس  . ويعين ذكل الاس امتع اإىلوالتصدي لها ا  دهتوختفيف ح  وهجات نظر ف مع  التكي  اإ

 

ف أأمانة الاحتاد ادلول كذكل الصون بأأنه يس هتدف منع الأذى يف اجملالت التالية:  10 من قبل    اس تغالل الأطفال والبالغني والاعتداء علهيم جنس يا(  1  تعر 

الإساءة البدنية أأو النفس ية أأو املعنوية أأو املالية و/أأو أأشاكل سوء املعامةل، مثل  سائر  و (  2مجعية وطنية عضو؛    يف الاحتاد ادلول أأو  يف  أأي خشص يعمل  

( والرضر  3وطنية عضو؛ املادية أأو المتيزيية التنظميية والإساءة والعبودية احلديثة للأطفال والبالغني من قبل أأي خشص يعمل يف الاحتاد ادلول أأو يف مجعية 

رشاكئنا )مبا يف ذكل امجلعيات الوطنية الأخرى والاحتاد ادلول واللجنة ادلولية للصليب الأمحر(؛    النامج عن الربامج والتصالت اليت نقوم بمتويلها من خالل 

س ناد دور همم اإىل البالغني والأطفال من خمتلف اخللفيات يف القرارات اليت تؤثر علهيم؛ 4 مبا يف ذكل التحرش والمتيزي اجلنس يني يف   ،( والتحرش5( وضامن اإ

 ماكن العمل. 

 يقدم ادلليل التشغييل ملنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني الصادر عن الاحتاد ادلول املزيد من التوجهيات.  11

 حتدد س ياسة أأمانة الاحتاد ادلول بشأأن صون الطفل املبادئ والتعاريف والأدوار واملسؤوليات اخلاصة ابلأمانة.  12
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هنج الرتكزي  هتم ومواطن القوة دلهيم واحتياجاهتم. ويعين ذكل، عند التصدي للعنف عىل وجه اخلصوص، تطبيق  االأفراد واس تقالليهتم وخرب 

 13. عىل الناجني

لهيا عادة مبصطلح  -ت املشاركة الثالثة املبينة أأدانه، ميكن حتقيق مس توايت خمتلفة من املشاركة  لويف جما ص"  و "التعممي" "  ييشار اإ املتخص 

حدا أأدىن من الكرامة والإاتحة  تكفل    14الاحتاد ادلولأأمانة  تدخالت امجلعيات الوطنية و   مجيعأأن    ضامن ويشري مصطلح "التعممي" اإىل  

واملشاركة والسالمة، عن طريق معليات التكييف اليت تليب الاحتياجات احملددة من خالل التحليل الشامل للحامية والنوع الاجامتعي  

املوظفني واملتطوعني، يف ظل التوجيه وضامن    مجيعتواء. وتقع مسؤولية تنفيذ تعممي امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء عىل عاتق  والاح 

بلاجلودة   املوظفني واملتطوعني ذوي اخلربة.  من قِّ

صة" اإىل التدخالت اليت هتدف اإىل منع العنف والمتيزي والإقصاء أأو التصدي بشلك مبارش، وينبغي أأل يضطلع    اله  ويشري مصطلح "املتخص 

التدخالت ل  هبذه  وذو   اإ املدربون  واملتطوعون  وميكن    واملوظفون  والاحتواء.  والنوع الاجامتعي  امحلاية  جمال  يف  تُدمجخربة  هذه    أأن 

صة يف برامج أأخرى أأو أأن تكون منفصةل )"قامئة بذاهتا"(. وتتطلب هجود التعممي  لإ ا صة يف جمال امحلاية  جراءات املتخص  واجلهود املتخص 

صة.   والنوع الاجامتعي والاحتواء موارد خمص 

 الاحتاد ادلول مبا ييل: أأمانة ولوضع هذه املبادئ موضع التنفيذ، س تقوم امجلعيات الوطنية و 

 القدرة املؤسس ية 

والتالؤم مع الأشخاص اذلين حيتاجون اإىل حاميتنا ومساعدتنا    تس يد تركيبة اجملمتعات اليت نعمل معها عىل النحو املناسب،  ▪

بني الأعضاء واملتطوعني وأأفرقة التدخل أأو الاستنفار واملوظفني والقادة، مبا يف ذكل عن طريق   المتثيل املتنوعودمعنا بضامن  

 معليات اس تقدام املوظفني. 

عن طريق املبادرات    زيز الفرص املتاكفئة وأأماكن العمل املتاحةتعاختاذ اخلطوات الالزمة لضامن أأن تعمل مؤسساتنا بنشاط عىل   ▪

مثل الرتتيبات التيسريية املعقوةل لأي نوع من أأنواع الإعاقة، والأجر املتساوي عن العمل املتساوي، والتعيني دون الكشف عن 

 عاملية. الهوية ونُظم التوجيه، والإجازات الوادلية العادةل، مبا يامتىش مع أأفضل املامرسات ال

بشلك مس متر، مبا يف ذكل متثيل النوع الاجامتعي والتنوع   ورصد قضااي امحلاية التنظميية والنوع الاجامتعي والاحتواء  15حتليل  ▪

يف املوارد البرشية عىل مجيع املس توايت )احلومكة، والإدارة، واملوظفون، واملتطوعون(. وس يجري حتليل هذه البياانت يف ضوء  

ساءة اس تخدام السلطة املتعلقة بصنع القرار داخل مؤسساتنا.  العقبات احملمتةل  أأمام تاكفؤ الفرص، واحرتام التنوع، واإ

يف أأكرث من ثلثهيا من هوية جنسانية واحدة. كام س نضمن أأن تعكس    فرق القيادة وجمالس الإدارةالالتام بضامن عدم تك ون   ▪

 مجيع مس توايهتا.  أأمانة الاحتاد ادلول متثيال عامليا متنوعا وشامال عىل

 

رتم فهيا حقوق النايج ورغباته، وتضمن سالمته ويعامل بكرامة واحرتام. ويعرف هذا الهنج بأأربعة مبادئ  الهنج اذلي يركز عىل الناجني بيئة دامعة حتُ  هيئي 13

 ( عدم المتيزي. 4( الاحرتام و3( الرسية، 2( السالمة،  1توجهيية يه: 

قطاع أأو جمال من جمالت العمل مثل  يعين ذكل أأي اإجراء أأو تدخل يقوم به أأي موظف أأو متطوع، مبا يف ذكل التخطيط والتنفيذ والإبالغ يف أأي    14

 الصحة، واملياه، والرصف الصحي، وتعزيز النظافة الشخصية، والعمل اخلاص ابحملتجزين، والتنس يق، والتوظيف، والتدريب، وما اإىل ذكل. 

ت الأخرى اليت وضعها  ابس تخدام مثال مجموعة أأدوات الاحتاد ادلول للتقيمي التنظميي يف جمال امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء، ابعتبارها ممكةل للأدوا  15

 ن أأجل الاس تجابة الفعاةل. الاحتاد ادلول، مثل أأداة تقيمي القدرات التنظميية وتصديقها، وأأداة تقيمي القدرات التنظميية للفرع، وأأداة التأأهب م
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يالء اهامتم خاص للكيفية اليت يؤثر هبا  وفهم دينامياتنا اخلاصة من حيث السلطة والامتيازات والتحزي الالواعي دراسة   ▪ ، مع اإ

التحزي اجلنساين والعنرصية وكراهية املثلية اجلنس ية ومغايرة الهوية اجلنسانية والمتيزي ضد املس نني والمتيزي ضد الأشخاص ذوي 

   .ثقافة الاحتواء والتنوعالإعاقة، وسائر أأعامل المتيزي املامثةل عىل قدرتنا عىل ضامن 

يف لك امجلعيات الوطنية ويف أأمانة الاحتاد ادلول بوضع س ياسات وهيألك    رثهيمماكن معل أ من حيتوي امجليع ويُ ىل  احملافظة ع ▪

جراءات وثقافة مصممة خصيصا ومالمئة للس ياق وقابةل للتنفيذ، من أأجل ما ييل:   ونُظم واإ

o  والاعتداء اجلنس يني وصون الطفل،الصون يف ش بكة الاحتاد ادلول، مبا يف ذكل منع الاس تغالل 

o  ومنع التحرش )مبا يف ذكل التحرش اجلنيس(، والمتيزي؛ 

دراج  ▪ يالء اهامتم    امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء  تعممي  عنرص تعزيز القدرات يف جمال  اإ طار برامج التمنية املؤسس ية مع اإ يف اإ

 همارات التحليل. خاص للمتطوعني واملوظفني، وتدريب الإدارة والقيادة عىل 

دراج  ▪ اإىل  الالحامية والنوع الاجامتعي ول   املراعية  املالمئة  الهنوج  اإ املبادرات الرامية  تعزيز قدرات  حتواء ومواد التعلمي يف مجيع 

 عىل املس توى الوطين واجملمتعي وعىل مس توى الفروع. املوظفني واملتطوعني

 الربامج والعمليات 

والنوع  دمج   ▪ امحلاية  من    الاجامتعي والاحتواءحتليل  الكرامة والاس تفادة  لضامن  وأأدواتنا  براجمنا ومعلياتنا وخدماتنا  يف مجيع 

اكنت هويهتم اجلنسانية   لأشخاص أأاياليت هتدد ااخلدمات واملشاركة والسالمة. وجيري ذكل بتحليل الاحتياجات واخملاطر احملددة  

عاقهتم، ولغهتم، وأ راؤمه الس ياس ية، ومعتقداهتم ادلينية، وخلفيهتم الاجامتعية، وأأصلهم العريق، وجنسيهتم أأو مواطنهتم، ومعرمه، واإ 

، وسائر العوامل ذات الصةل. وس يغطي هذا التحليل دورة  وهويهتم املُعنرصة، ولوهنم،  اخلاريج  وتوهجهم اجلنيس، ومظهرمه

  ذكل  وس ييرس والرصد ومجع البياانت والتقيمي ورفع التقارير.التخطيط والتنفيذ وصول اإىل الإدارة الاكمةل، انطالقا من التقيمي و 

 16مجع البياانت املصن فة حسب النوع الاجامتعي والسن والإعاقة. 

توصيات ال تنفيذ  ب خملتلف الأفراد وامجلاعات،    تدابري ملعاجلة الاحتياجات واخملاطر احملددةمجيع الربامج والعمليات    شملضامن أأن ت  ▪

ل امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء، ولس امي ابس تخدام "املعايري ادلنيا للحامية والنوع الاجامتعي والاحتواء  حتلياليت أأسفر عهنا  

 . وجهيات أأخرى ذات صةل لإعداد الربامج عىل الأجل الطويلأأو ت يف حالت الطوارئ" اليت وضعها الاحتاد ادلول

م وتُنف ذ يف س ياقات حُت   صةضامن أأن الربامج املتخص     ▪ د فهيا الاحتياجات  دَّ اليت تعاجل مشالكت العنف أأو المتيزي أأو الإقصاء تُصم 

 اليته.وفع   ،بوضوح، وتتوافر فهيا القدرات واملوارد الاكفية لضامن اس تدامة ادلمع املقدم اإىل الأشخاص املترضرين

مسارات الإحاةل وأ لياهتا املأأمونة اليت تركز عىل  وجود نُظم لتوفري    وضامن  تدابري الصون يف مجيع الربامج ومعليات الطوارئ دمج   ▪

 لأفراد املترضرين من العنف أأو المتيزي أأو الإقصاء. اإىل ا املناس بةالرعاية وامحلاية واملساعدة وادلمع  أأشاكل وتقدم الأشخاص

 

يالء عناية خاصة حبامية البياانت يف العمل املتعلق ابمحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء. 16  ينبغي اإ
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يالء   لش بكة الاحتاد ادلولاخلربات واملعارف امجلاعية  ، تدمع  صيف لك من التعممي والعمل املتخص   ▪ اهامتم خاص وأأولوية ملنع   اإ

 17املواضيع التالية والاس تجابة لها: 

بل اجلهات الفاعةل  العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي )مبا يف ذكل الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني من قِّ  -

 الربامج والعمليات. يف اجملال الإنساين( يف مجيع 

 مجيع أأشاكل العنف ضد الأطفال  -

 الاتار ابلأشخاص -

قصاهئم -   العنف تاه الأشخاص ذوي الإعاقة واإ

 العنف اجملمتعي أأو الطائفي  -

وغريه من أأشاكل   -  مبا يف ذكل العنف العنرصي واملبين عىل العقيدة  -أأي شلك أ خر من أأشاكل العنف القامئ عىل الهوية   -

 املرتبطة ابلختالفات املتصورة أأو الفعلية بني الناس، استنادا اإىل حتليل لك س ياق عىل حدة العنف 

،  صني يف جمال امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء اذلين يمتتعون ابملعرفة واخلربة التقنية الاكفيتني توظيف العاملني املتخص    ضامن ▪

صة  لالإرشاف عىل الربامج والعمليات عىل    حيامث أأمكن، النحو املالمئ، وضامن توافر املعايري املهنية املالمئة يف الربامج املتخص 

ملعايري ادلنيا  اب الوفاء وينبغي أأن يساعد هذا الإرشاف املوظفني واملتطوعني عىل بناء كفاءاهتم الأساس ية لضامن  18وهجود التعممي. 

 اإحلاق الأذى". مبدأأ "عدم حتقيق  للحامية والنوع الاجامتعي والاحتواء و 

دراج   ▪   مسؤوليات مجيع املوظفني، فضال عن املوظفني  مضن  أأوجه الكفاءة يف جمال امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواءضامن اإ

املعنيني هبذا اجملال. وينبغي حتسني أأوجه الكفاءة هذه ابس مترار بتطوير مسارات التعمل وتعزيزها للموظفني واملتطوعني يف الربامج  

والاحتواءوالعمليا والنوع الاجامتعي  امحلاية  جمال  يف  صة  املتخص  التدريبية  ادلورات  ذكل  يف  مبا  والنوع    ،ت،  امحلاية  وتعممي 

 الاجامتعي والاحتواء يف خمتلف ادلورات التدريبية. 

وع، وتمنية املهارات لتعزيز احتواء التنوع، واملساواة، واملواقف املتفتحة تاه النوع الاجامتعي والتن  بربامج وأأنشطةالاضطالع   ▪

 ، والإصغاء املتعاطف، والوساطة. اخلال من العنفالشخصية مثل التفكري النقدي، والتواصل 

 املنارصة والرشأاكت والتعمل 

  احلفاظ عىل كرامة الناس، وحصوهلم عىل اخلدمات ومشاركهتم، وسالمهتم، املشاركة يف أأنشطة ادلبلوماس ية الإنسانية من أأجل   ▪

متثيل خمتلف  احتياجاهتم وحقوقهم اخلاصة. ويشمل ذكل ضامن  وتلبية  مبختلف هوايهتم  الناس يف الاعتبار  أ راء  أأخذ  وضامن 

عداد مبادرات ادلبلوماس ية الإنسانية بشأأن مواضيع أأخرى. ابلاكمل وهجات النظر   عند اإ

 

ة العديد من  الاحتاد ادلول. ومع ذكل، فميكن للأعضاء، بل وينبغي هلم، معاجل  أأمانة  بني امجلعيات الوطنية بدمع من  تناولهاالشائع    القضااي  هذه املواضيع يه  17

 قضااي امحلاية الأخرى اليت تنطبق علهيا التوصيات العامة لهذه الس ياسة. 

واملعايري  ،  مجموعة أأدوات امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء يف الطوارئابلإشارة اإىل الأدوات والتوجهيات ذات الصةل املتاحة داخل احلركة وخارهجا، مثل    18
 صةل ابلهنوج املواضيعية املذكورة يف الفقرة أأعاله. الوالأدةل اخلاصة ذات  ،املهنية للعمل اخلاص ابمحلاية



13/13 

Public 

قناع صانعي القرار وقادة الرأأي ابلعمل دامئا لصاحل الأشخاص ومع الأشخا ▪ ص اذلين يعانون من أأوضاع هشة وحمفوفة ابخملاطر  اإ

 عىل اخلدمات الإنسانية عىل قدم املساواة، مبا يف ذكل: حبامية حقوقهم املتساوية وضامن حصوهلم وذكل 

اخلاصةتلبية   • الإعاقة   الاحتياجات  ذوي  والأشخاص  اجلنسانية  الهوايت  مجيع  من  والبالغني  واملراهقني  للأطفال 

 املتعلقة حباميهتم.  والتصدي للمخاطريات اخملتلفة الأخرى، والأشخاص من اخللف 

الهوية، مثل العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل   المتيزي وعىل ملنع العنف القامئ عىل  هنج يركز عىل الناجنيضامن اتباع   •

العنف    سائر الاحتياجات من امحلاية، والتخفيف من حدة هذاوتلبية    ،النوع الاجامتعي، والعنف ضد الأطفال

  تشجيع ال والتصدي هل عىل حنو مأأمون، ودعوة ادلول واجملمتعات احمللية اإىل الاعرتاف بأأن هذا العنف شائع للغاية، و 

 اختاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية والتحضريية حىت قبل الإبالغ عن احلوادث.  عىل

دماج اهامتم حمدد   • وادلعوة    ،لكوارثاب  اخلاصة  س ياساتال قوانني و ال امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء يف    بقضااياإ

 تؤدي اإىل العنف أأو المتيزي أأو الإقصاء.  س ياسات أأو ممارسات عامةاإىل تنقيح أأي 

 الاحتاد ادلول. أأمانة امجلعيات الوطنية و  لتصالت ويف متثيل تس يد التنوع واملساواة وتعزيزهام يف ا •

احلركة الا  ▪ عنارص  بني  القامئني  والتعاون  الرشأاكت  ىل  اإ احلركة )مثل    ستناد  داخل  امحلاية  وتمنية    عند(،  مبادرة  تعزيز  مواصةل 

وخارهجا لضامن اتباع هنج   الرشأاكت والتعاون والتعمل مع اجلهات الفاعةل داخل احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر

زاء امحلاية و   النوع الاجامتعي والاحتواء. متسق ومتاكمل اإ

لإجياد س بل أأفضل لتعزيز املساواة،    والتعاون، لتبادل املعارف والتعمل يف جمال امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواءحتني  الفرص   ▪

ماكنية حص  ولها عىل واعتناق التنوع، وفهم تعدد اجلوانب، وتعزيز مشاركة الفئات اليت تتعرض للمتيزي أأو الإهامل أأو الهتميش واإ

 فرص متساوية. 

 املسؤوليات 

توقع من امجلعيات الوطنية أأن حتقق الانسجام بني س ياس هتا الاحتاد ادلول ضامن تنفيذ هذه الس ياسة. ويُ أأمانة  عىل قادة امجلعيات الوطنية و 

جراء التكي   مع س ياقها اخلاص.   ملواءمهتاف الالزم يوتوجهياهتا القامئة وهذه الس ياسة ابإ

محلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء، واملعايري ادلنيا لالحتاد اخلاص ابوتشمل أأدوات تفعيل هذه الس ياسة الإطار التشغييل لالحتاد ادلول 

للحامية   التنظميي  التقيمي  أأدوات  ومجموعة  الطوارئ،  حالت  يف  والاحتواء  الاجامتعي  والنوع  ابمحلاية  املتعلقة  الاجامتعي  ادلول  والنوع 

طار التقيمي اذلايت يف جمال الصون، وحتليل اخملاطر اخلاصة بصون الطفل، والأطر ذات الصةل مثل الإطار الاسرتاتيجي   والاحتواء، واإ

حسب  لجميع. وينبغي مراجعة الأدوات والأطر ادلامعة وتنقيحها  الشامةل ل ، والإطار الاسرتاتيجي للربامج  لحتواء ذوي الإعاقةللحركة  

 الاقتضاء، لتحقيق انسجاهما مع هذه الس ياسة. 

 . 2029وستس تعرض امجلعية العامة لالحتاد ادلول هذه الس ياسة ابنتظام، وعىل أأبعد تقدير يف س نة 
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