
 عن الزناهة  بيان احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر 

 

 حتت التجهزي(   مرشوع نص  ) 

 

 

عداد   وثيقة من ا 

 الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر 

 واللجنة ادلولية للصليب الأمحر 

 

لجنة بعد تلّقي التعقيبات لتوافق عليه بعد ذكل ال عداد مرشوع نص رمسي ا  جيري وسوف لغرض الاستشارة.  ةغري ورقي ةهذه نسخ)

محر، و  كتوبر  25يوم  حلولقبل  مجيع أأعضاء جملس املندوبنيمن مث توزيعه عىل ادلامئة للصليب الأمحر والهالل الأ  (.2019أأ

 

ىل جانب أأطران النظامية والتنظميية والس يا س ية، يشلك الزتام احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( ابملبادئ الأساس ية، ا 

أأساس معلنا ال نساين الأخاليق املبين عىل مبادئ. ويعترب موقف احلركة الأخاليق املبين عىل مبادئ رضورة حمتية لالضطالع بعملنا 

ىل املعونة، ال نسا نعدام اب اليت تتسمساسة احل  الظروف ول س امي يفين بصورة فعاةل ولبلوغ مجيع الناس واجملمتعات احمللية ممن حيتاجون ا 

 الأمن.

أأولوية للحركة. حيث يعمتد بلوغنا الساكن الضعفاء واجملمتعات الضعيفة اذلين  والاحتفاظ هباموثقهتا  اجملمتعات احمللية كسب قبول لك ويُعد 

ىل خدمهتم عىل ذكل. ومتثل نزاهة لك مكون من مكوانت احلركة شاغال لهذه اجملمتعات وجلهاتنا املعنية وللحركة بأأرسها. ذلا، فا ن  نسعى ا 

 ة والسلوك الأخاليق عىل املس تويني الفردي واملؤسيس.من الأمهية مباكن حلركتنا وللك مكون من مكوانهتا ضامن الزناه

الأطر  ملبادئ الأساس ية ومبعايري الزناهة والأخالق الأساس ية يف مجموعة كبرية من يف ما يتعلق ابوقد مت حتديد الزتامات احلركة ومكوانهتا 

ىل  هذه الأطر. وتريم النظامية وأأطر الس ياسة  يف لك أأعاملنا:املسامهة يف تطبيقها ركة بأأرسها و أأرفع معايري الزناهة يف احلب الهنوضا 

النظام الأسايس للحركة، مدونة احلركة للرشاكة اجليدة، ومدونة سلوك احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر واملنظامت  -

 غاثة يف حالت الكوارثلال  غري احلكومية 

 اولية( ومدونة سلوكهالنظام الأسايس للجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادل -

، س ياسة حامية نزاهة امجلعيات الوطنية وأأهجزة الاحتاد دس تور الاحتاد ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( -

طار الاحتاد ادلويل للزناهة، ومدونة سلوك أأمانة الاحتاد ادلو  يل.ادلويل، س ياسة النوع الاجامتعي والتنوع، وميثاق املتطوعني، وا 

أأطر الوقاية وال دارة والامتثال يف جمال الزناهة اليت اعمتدهتا فرادى امجلعيات الوطنية كجزء من نظمها الأساس ية وس ياساهتا  -

 وقواعدها.

الزناهة والثقة واحتواؤها لضامن احرتام تنوع قواان العامةل من الأسايس  بأأن. تعرتف احلركة وأأخاليق يف أأماكن معلنا واحتوائ سلوك أ من 

. وينبغي أأن ميثل املتطوعون واملوظفون والقادة تنوع حركتنا وتنوع الساكن اذلين ُُكفنا خبدمهتم. واحلركة مسؤوةل عن ودمعها واملساءةل
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نزاهة موظفينا ترس يخ ثقافة التنوع والاحتواء والتفتح والاحرتام ومتثيلها. ويه ملزتمة بضامن جعل أأماكن معلنا أ منة للجميع وبصون كرامة و 

ساءة الترصف وامحلاية مهنا جزءا ل يتجزأأ  من معلنا، وبعدم ومتطوعينا والارتقاء هبام. وتتعهد احلركة بضامن جعل مسأأةل منع لك أأشاكل ا 

 التسامح أأبدا مع أأي شلك من أأشاكل المتيزي أأو املضايقة أأو التعسف أأو الاس تغالل.

. يُعد ضامن الالزتام مبعايري التطورأأجل التجارب من من  واس تخالص الِعرَب ري الأخاليق التصدي حلالت ال خالل ابلزناهة والسلوك غ

جراءات مؤسس ية وتطبيقها بشلك عادل، أأساس يا، فضال عن  مراجعهتا السلوك الفردية، مبا يف ذكل عن طريق اعامتد قواعد وأ ليات وا 

ت ال خالل ابلزناهة ملواهجة اخملاطر الناش ئة والس ياقات املتغرية. وحنن ملزتمون متاما، بوصفنا مكوانت احلركة، مبنع حال ابنتظاموتكييفها 

 والسلوك غري الأخاليق لقادتنا وموظفينا ومتطوعينا، والتصدي لها.

زاء احلكومات وماحنينا ورشاكئنا متاش يا مع مبادئنا ال نسانية. . الشفافية واملساءةل احلركة عازمة عىل ضامن أأنسب مس توايت املساءةل ا 

ىل أأن تكون شفافة ومتفتحة وأأ  ن تسمح ابلطالع عىل السجالت املؤسس ية واملالية، اكلتقارير الس نوية واحلساابت وتتطلع مكوانت احلركة ا 

  املدققة وتقيمي النداءات والربامج والعمليات، يف ظل احرتام اخلصوصية وضامن حامية البياانت. وتعرتف احلركة بأأن الشفافية، مبا يف ذكل 

 جلهات املعنية.، تعترب أأساس ية لرتس يخ الثقة مع خمتلف ايف الظروف الصعبة

ن مكوانت احلركة ملزتمة  التبعات أأو  خش يةحبيث يس تطيع الأفراد الترصف لصاحل منظمهتم دون  لغني عن اخملالفاتبضامن حامية املبّ ا 

 .عادةليف حمامكة اذلي خيضعون لدعاءات أأو حتقيقات الانتقام. كام أأننا ملزتمون حبامية الرسية وحق الأشخاص 

وحتقيقا لهذه الغاية، ينبغي ملكوانت احلركة  .اجملمتعات احمللية اليت نعمل معها  خضوعها ملساءةل ضامن لتتعهد مكوانت احلركة يف العمل معا 

فرص املشاركة أأن تتيح هلم و  ،لتحسني فهم احتياجاهتم وأأوجه ضعفهم وقدراهتم املتنوعةوأأن تتواصل معهم الأشخاص أأن تقمي حوارا مع 

 للمساءةل. قدرهتا عىل احتواء امجليع وخضوعهاأأعاملنا امجلاعية و  فعالية يف القرارات اليت ختصهم يك نضمن الفعاةل

حنن ملزتمون مبواصةل حواران مع احلكومات معال مببدأأ الاس تقالل الأسايس ومتطلبات الرشاكة املمزية واملتوازنة بني امجلعيات . احلوار 

ىل الثقة، بوصفها أأساسا االعامة. وجيب أأن يتناول هذا احلو الوطنية وسلطاهتا  ر مبادئ احلومكة الرش يدة والزناهة واملساءةل ابل ضافة ا 

قامة عالقات قامئة عىل الثقة مع اجلهات   ملجوهراي للتعاون والع نسانية مس تقةل وحمايدة ا  ال نساين غري املتحزي. فتود احلركة، بوصفها هيئة ا 

 أأطرها يف جمال الزناهة.أأعاملها و عن طريق  منيهتااملعنية وت 

ضافية لزتويد لك مكوانت احلركة ابدلمع والتدريب والتعلمي والتوجيه  مجع    احلركةواصل  س ت جراءاتنا   الفعالموارد ا  يف جمال تعزيز قواعدان وا 

نشاء القاعدة النظامية والقانونياب  اخلاصةوأ لياتنا   ة ووضع الأطر ادلس تورية والس ياس ية ذات الصةل لزناهة واملساءةل، مبا يف ذكل عن طريق ا 

دارة   مكيّفةومن شأأن ادلمع بني الأقران ووضع توجهيات  هبا.   للك مكون من مكوانت احلركة أأن يعزز مشاطرة املعايري واملعرفة واخلربة يف ا 

وهجاتنا املعنية ولمتكيننا وعي احلركة  موظفي ومتط  من الرضوري أأن نس تخلص الِعرب من التجارب من أأجل التطور وتدريب قضااي الزناهة. و 

 دراك أأمهية الزناهة. ا  من تشخيص اخملاطر و 

مساعدة امجلعيات الوطنية عىل تعزيز قاعدهتا النظامية والقانونية والأطر التنظميية والس ياس ية  اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويلس تواصل 

)اللجنة   املرتبطة هبا، مبا يف ذكل عن طريق اللجنة املشرتكة بني اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل املعنية ابلنظم الأساس ية للجمعيات الوطنية

طار، املشرتكة(  تمنية امجلعيات الوطنية. معلها يف جمال ويف ا 

ابلزناهة واملعايري  الراخسأأن تعكس رشوط رشاكهتام، مبا يف ذكل مضن احلركة، الزتاهمام عىل  الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية  يحرصس  

  مبدأأ العناية الواجبة. وتطبيقاملوقعة الأخالقية، مبا يف ذكل عن طريق أأحاكم ورشوط اتفاقات الرشاكة 

سوء السلوك، تبادل حالت ، بوصفهام موقعني عىل اخلطة املشرتكة بني الواكلتني للكشف عن ة ادلولية والاحتاد ادلويل اللجنس تواصل 

طار معليات التوظيفمع املس تخدمني احملمتلني املعلومات   يف الس ياق املهين،  س يا  جن  أأهنم أأساؤوا السلوك خبصوص أأشخاص تبنّي ، يف ا 

 قبل التوظيف. التحقق من السوابقمثل هذه املعلومات بوصفه جزءا من معليات  عنمس بقا لبحث وا
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وتعنّي مضن موظفهيا الأشخاص املسؤولني عن ضامن السلوك س ياسات حتدد الزتاماهتا ونرش وتطبيق رمس  امجلعيات الوطنيةس تواصل 

الزناهة، مبا يف ذكل مدوانت السلوك   خبصوصوال دارة املناس بة  أأطر الوقاية  امجلعيات الوطنية  وس تضع    .حيرتم ال خرين وحيوهيم  السلمي اذلي

لغني عن والس ياسات اخلاصة ابلنوع الاجامتعي والتنوع، وحامية الأطفال ومنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام وحامية املبّ 

 اخملالفات.

دارية محلاية نعىل  امجلعيات الوطنية تحرصس   جراءات ا  جراء تقياميت منتظمة للمخاطر للحد من والتصدي وضع س ياسات وا  زاههتا وا 

 خملاطر الزناهة املتعلقة ابل يت: 

 انهتاك املبادئ الأساس ية -

 التدخل الس يايس يف شؤون امجلعيات الوطنية -

 القضااي املرتبطة بنظمها الأساس ية -

امية صورة املنظمة ومسعهتا، مبا يف ذكل دون الاقتصار عليه، رفع التقارير املالية حالقضااي املرتبطة مبامرسة قيادهتا يف جمال  -

 وشؤون احلومكة

 التشغيلية.ال جراءات نزاهة  -

جراء تقيامي  وتدريب املوظفني  وتصديقهامعلية تقيمي القدرات التنظميية  من قبيلبصورة مهنجية  ةذاتي تس تواصل امجلعيات الوطنية ا 

ىل  واملتطوعني عىل املبادئ الأساس ية وس ياسات الزناهة الواجبة التطبيق ومدوانت السلوك اخلاصة هبا. وستسعى امجلعيات الوطنية ا 

ذا تعذر علهيا حلها. وسرتفع  معاجةل قضااي الزناهة يف مرحةل مبكرة والامتس دمع مجعيات وطنية أأخرى والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ا 

ىل جلنة الامتثال والزناهة وتتعاون معها ابلاكمل.  ادعاءات ال خالل ابلزناهة ا 

جراءات  اذلي س يواصل  الحتاد ادلويل  ل  جزءا ل يتجزأأ من الثقافة التنظميية   السلوك الأخاليق و الزناهة  تشلك مبادئ   متناسقة  شامةل  اختاذ ا 

طاره بشأأن الزناهة وتعزيز نظم الزناهة فيه ابس مترار وتوفري التدريب للموظفني وضامن الامتثال. ويعد ضامن الثقة  عن طريق تطبيق ا 

 . 2030لعقد الاحتاد ادلويل اجلديدة لواملساءةل عنرصا همام أأيضا من عنارص اسرتاتيجية 

يف يطبقها س تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام )الس ياس ية( يف لك ماكتبه و بنرش س ياس ته عن منع الاحاليا يقوم الاحتاد ادلويل 

جراءات تشغيلية منوذجية. وس تكون هذه الس ياسة عنرصا  عداد ا  نشاء نظام متني وأ من من املنسقني وا  معليات الطوارئ. وجيري حاليا ا 

لزاميا يف لك ادلورات التعريفية وجزءا من التدريب واجللسات ال عال  .القيادةأأمهية خاصة لأدوار . وس توىل مية للك املوظفني اجلددا 

دارة اخملاطر وجلنة الامتثال  رشاف جلنة تدقيق احلساابت وا  دارة اخملاطر والامتثال حتت ا  وسيس متر حتسني نظم الاحتاد ادلويل يف جمال ا 

 . أأثرهاوالوساطة و وس يعزز ادلس تور املنقح ولية جلنة الامتثال . وبدمع مهنام والوساطة

وضع نظم فعاةل ل دارة اخملاطر املرتبطة ابلزناهة )الكشف املبكر   عىلامجلعيات الوطنية    مساعدةوسريكز الاحتاد ادلويل بشلك ملموس عىل  

طار دمع تمنية امجلعيات الوطنية.  عن اخملاطر ووضع ال جراءات وال ليات الالزمة للتصدي لها( يف ا 

معال ابسرتاتيجيهتا املؤسس ية ومدونة   مكنظمةثقافهتا    يف   عنارص أأساس ية الزناهة والسلوك الأخاليق    اعتبار مبادئ   س تواصل اللجنة ادلولية 

 سلوكها.

طار  س تعززو  ،يف املنظمة بأأرسها تطبيق الأحاكم واحرتاهماالأولوية لأنشطة اللجنة ادلولية وس متنح  دارة اخملاطر، وا  طار ا  تنس يق ودمج ا 

طار مدونة السلوك والس ياسات وال جراءات املرتبطة بذكل املراقبة ادلاخلية،  .يف لك القطاعات وا 

دارة اخملاطر الاسرتاتيجية املؤسس ية والتشغيلية  عن طريق تدريب املوظفني بصورة استباقية وس تحسن اللجنة ادلولية قدرهتا يف جمال ا 

التحقيق يف ادعاءات سوء السلوك بتعمق وعىل وجه الرسعة، وتنفيذ ال جراءات   حرص عىل. كام س تالالزمة  ووضع ال جراءات والأدوات
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عداد نظمالتصحيحية، مبا يف ذكل العقوابت طبقا للتوجهيات التشغيلية احملددة يف مدونة سلوكها.  ىل حتسني وس تواصل ا  رصد  تريم ا 

ىل تسهيل اس تجابهتا لطلبات املاحنني بزايدة الشفافية يف املؤسسة. وس تواصل وضع نظم ومعليات تريموقياسه بصورة فعاةل متثال الا  ا 

 وال بالغ، وحتسني قدرهتا التحليلية وقدراهتا يف جمال حتسني الكشف عن اخملاطر.

تشخيص جمالت التقارب ال ضافية لتحسني انهتاج احلركة أأسلواب حمس نا يشمل لك مكوانهتا يف جمال  وس تعمل مكوانت احلركة معا عىل  

حاطة جملس املندوبني املقبل يف س نة  الزناهة و  املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني للصليب الأمحر    من مث ، و 2021السلوك الأخاليق. ونتعهد اب 

 ابلتقدم يف الوفاء ابللزتامات الواردة يف هذا البيان. علام  والهالل الأمحر،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


