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بيان احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر عن الزناهة
ّ
يعرب هذا البيان عن مدى جدية احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة ادلولية) يف نظرها اىل مسأأةل الزناهة.
ان الزناهة والسلوك ا ألخاليق للك مكون من مكوانت احلركة ادلولية ،عىل املس تويني الفردي واملؤسيس ،يرتداين أأمهية ابلغة للحركة بأأرسها.
يشلك الزتام احلركة ادلولية ابملبادئ ا ألساس ية ،اىل جانب الالزتام بأأطران النظامية والتنظميية والس ياس ية الشامةل ،ركزية معلنا النساين
ا ألخاليق املبين عىل املبادئ .وهذا املوقف هو رضورة حمتية لالضطالع بعملنا النساين بصورة فعاةل ،وهو أأسايس لكسب قبول وثقة
الناس واجملمتعات احمللية اذلين نسعى اىل خدمهتم والاحتفاظ هبام ،مبا يف ذكل يف الظروف احلساسة وغري الآمنة.
تلزتم احلركة ادلولية بضامن جعل أأماكن معلنا أآمنة للجميع وبصون وتعزيز كرامة موظفينا ومتطوعينا ونزاههتم .وتتعهد بضامن جعل مسأأةل منع
لك أأشاكل اساءة الترصف وامحلاية مهنا جزءا ل يتجز أأ من معلنا ،وبعدم التسامح أأبدا مع أأي شلك من أأشاكل المتيزي أأو املضايقة أأو
التعسف أأو الاس تغالل.
ومن ا ألمهية مباكن ضامن الالزتام مبعايري السلوك الفردية ،مبا يف ذكل عن طريق اعامتد قواعد وأليات واجراءات مؤسس ية وتطبيقها بشلك
صارم ومنصف ،فضال عن مراجعهتا وتكييفها ابس مترار من أأجل مواهجة اخملاطر الناش ئة والس ياقات املتغرية .وحنن نلزتم ،مككوانت للحركة
ادلولية ،الزتام ًا قاطع ًا مبنع الخالل ابلزناهة والسلوك غري ا ألخاليق لقادتنا وموظفينا ومتطوعينا ،والتصدي لهذه احلالت.
تعرتف احلركة ادلولية بأأن من ا ألسايس احرتام التنوع والتوازن بني اجلنسني وحتقيق ذكل يف قواان العامةل من أأجل ضامن الزناهة والثقة
واملساءةل ودمعها .وينبغي أأن ميثل املتطوعون واملوظفون والقادة تنوع حركتنا وتنوع الساكن اذلين لُكفنا خبدمهتم.
تتعهد مكوانت احلركة ابلعمل معا لضامن اخلضوع ملساءةل اجملمتعات احمللية اليت نعمل معها .وسنسعى اىل ذكل من خالل العمل مع الناس
والتواصل معهم لتحسني فهمنا لحتياجاهتم و أأوجه ضعفهم وقدراهتم املتنوعة ،ومن خالل تأأمني اماكنيات الوصول الآمن واملنصف وااتحة
الفرص ملشاركهتم الفاعةل يف القرارات اليت ختصهم .وس يكون هدفنا املنشود ضامن فعالية أأعاملنا امجلاعية وقدرهتا عىل احتواء امجليع وخضوعها
للمساءةل وفق ًا للزتامات احلركة اخلاصة مبشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةل.
ان احلركة ادلولية عازمة عىل ضامن أأنسب مس توايت املساءةل ازاء احلكومات واملاحنني والرشاكء متاش يا مع مبادئنا ا ألساس ية .وتتطلع
مكوانت احلركة اىل أأن تكون شفافة ومنفتحة وتسمح ابلس تخدام املناسب للسجالت املؤسس ية واملالية ،يف ظل احرتام اخلصوصية
وضامن حامية البياانت .وتعرتف احلركة بأأن الشفافية ،مبا يف ذكل يف ظل التحدايت ،تلعد أأساس ية لرتس يخ الثقة مع خمتلف اجلهات املعنية.
وتلزتم احلركة ادلولية بضامن حامية امل ّبلغني عن اخملالفات حبيث يس تطيع ا ألفراد الترصف لصاحل منظمهتم دون خش ية التبعات أأو الانتقام.
كام تلزتم أأيض ًا حبامية الرسية واحلق يف املعامةل وفق ًا ل ألصول القانونية ازاء ا ألشخاص اذلين مه موضع ادعاءات أأو حتقيقات.
تلزتم احلركة ادلولية ابلستناد بشلك أأكرب اىل الهيألك القامئة ،ووفق ًا لالقتضاء ،جتميع املوارد واخلربات ،مبا يف ذكل موارد وخربات الرشاكء،
من أأجل تزويد لك مكوانت احلركة ابدلمع والتدريب والتعلمي والتوجيه الفعال يف جمال تعزيز القواعد والجراءات والليات اخلاصة ابلزناهة
واملساءةل .وتشلك تمنية امجلعيات الوطنية هنج ًا فاع ًال يف تعزيز القدرات احمللية والوطنية الرامية اىل الكشف املبكر عن اخملاطر املرتبطة
ابلزناهة وادارهتا بصورة فعاةل ،ومن مث الاسهام يف جدوى اخلدمات املقدمة اىل احملتاجني ونطاقها واس تدامهتا.
وس يقدم املزيد من ادلمع اىل امجلعيات الوطنية لتعزيز ادارة اخملاطر من خالل مراجعة قاعدهتا النظامية والقانونية وا ألطر التنظميية والس ياس ية
املرتبطة هبا ،متاش ي ًا مع توجهيات احلركة اخلاصة ابلنظم ا ألساس ية للجمعيات الوطنية اليت اعمتدت مؤخر ًا  ،واطار الاحتاد ادلويل للزناهة.
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وس تواصل اللجنة املشرتكة بني اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل املعنية ابلنظم ا ألساس ية للجمعيات الوطنية اس تعراض النظم ا ألساس ية
للجمعيات الوطنية بشلك منتظم.
اضافة اىل ذكل ،تتعهد مكوانت احلركة بأأن تعكس رشوط رشأاكهتا ،اليت تشمل أأيض ًا رشأاكهتا داخل احلركة ،الالزتام الراخس ابلزناهة
واملعايري ا ألخالقية ،مبا يف ذكل عن طريق أأحاكم ورشوط اتفاقات الرشاكة املوقعة ،وحتديد معليات ادارة اخملاطر املناس بة وتنفيذها.
وستتوىل قيادات امجلعيات الوطنية معاجلة قضااي الزناهة ادلاخلية ،أأو تتوىل ذكل ،عند الاقتضاء ،جلنة الامتثال والوساطة يف الاحتاد
ادلويل مع تطبيق العقوابت من خالل جملس ادارة الاحتاد ادلويل ومجعيته العامة.
ويتوىل مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيق التحقيقات املتعلقة مبشألك الزناهة داخل أأمانة الاحتاد ادلويل حتت ارشاف جلنة تدقيق احلساابت
وادارة اخملاطر وفق ًا لالقتضاء .وتلفرض العقوابت اخلاصة بقضااي الخالل وفق ًا للنظام ا ألسايس والنظام الداري للموظفني ،وي لنرش تقرير
س نوي عن كيفية معاجلة مصادر القلق الهامة.
وس تحسن اللجنة ادلولية قدراهتا يف جمال ادارة اخملاطر الاسرتاتيجية املؤسس ية والتشغيلية بصورة استباقية ،كام س تحرص عىل التحقيق
يف ادعاءات سوء السلوك ،وتنفيذ الجراءات التصحيحية ،مبا يف ذكل العقوابت .وستسعى اىل تعزيز النظم الرامية اىل رصد الامتثال
وقياسه بصورة فعاةل ،وتواصل وضع النظم والعمليات اس تجابة للطلبات بزايدة الشفافية والبالغ ،وحتسني قدراهتا يف جمال الكشف عن
اخملاطر.
سوف يعقب هذا البيان تقدمي خطة واحضة للتشاور بشأأن حتسني الهنج املس تخدم ازاء مسأأةل الزناهة يف احلركة ،وتنفيذه ورصده .ونتعهد
ابحاطة جملس املندوبني املقبل يف س نة  ،2021ومن مث املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،علام ابلتقدم احملرز يف
الوفاء ابللزتامات الواردة يف هذا البيان.

