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 جملس مندويب احلركة ادلولية  

 2022لعام    للصليب الأمحر والهالل الأمحر 

 معل    ة حلق 

 تعزيز الزناهة داخل احلركة 

 عامة   حملة 

 س ياق ال 

اليت تعاين الاس تثنائية  ا. وأأقروا ابلضغوط  ا رئيس ي  مسأأةل الثقة يف احلركة موضوع    2019للحركة يف عام  ادلس تورية  الاجامتعات  تناولت  

َّق  مهنا العديد من املؤسسات التقليدية   ات الاجامتعية والس ياس ية والتكنولوجية يف  بسبب التغّيُ ، وذكل  ثقة امجلهور ابكتساب  يف ما يتعل

ن العنرص الرئييس اذلي ا الس ياق هذمجيع أأحناء العامل. ويف   ثقة امجلهور واحلكومات والرشاكء واملاحنني  الاحتفاظ ب من  احلركة  يُمك ِّن    ، فا 

بداء  قدرتنا عىل  مدى  هو   زناهة  ال، اعمتد املشاركون بيان  2019. ويف جملس املندوبني لعام  ا هبلزتام  مس توى من الاأأعىل  ممارسة الزناهة وا 

السلوك الأخاليق    كرر التأأكيد عىل أأنيكام    ،مسأأةل الزناهةيف تناول  جدية احلركة  هو بيان يعّب ِّ عن  و   ا. ا كبّي  احلركة ورحبوا به ترحيب  داخل  

د الزناهة  انت لك لاذلي ُُيس ِّ ِّ ن من ُمكو  ِّ ا   احلركةُمكو    واملؤسيس.  الفردي عىل الصعيدين  اأأساس ي  يُشلك ِّ أأمر 

   مهنا   والنتاجئ املتوقعة لقة العمل  حل الهدف العام  

انت احلركة لستنظر حلقة العمل يف كيفية فهم   ِّ انت  لتعزيز الزناهة داخل    وما يه اخلطوات اليت ميكن اختاذها،  لزناهةُمكو  ِّ ،  احلركةُمكو 

ىل  هذه اجللسة  وتستند    .توجامعا   ىدافر  املشاركني من خالل دراسات حاةل  اخنراط  و الزناهة    موضوع  تتناوللسابقة اليت  الفعاليات اا 

وأأساليب  التفكّي  تفاعلية  ملموسة  واحللول.    معق يفأأ بشلك    يف  واخملاطر  والتحدايت  لفريق  لا  ا موجز  عرض  اجللسة  ن  ستتضمَّ كام  الفرص 

ُ ،  زناهةاحلركة عن البيان  تنفيذ    تابعةمل العامل   ىلقدَّ وأأبرز ما جاء يف تقريره امل تؤدي حلقة  وبشلك عام، من املتوقع أأن  جملس املندوبني.  م ا 

ىل حتسني   َّ خبصوص مُ املشاركني  العام دلى  فهم  ال العمل هذه ا  ا  أأن تفعهل مع  كوانت احلركة  ملميكن    املزيد ممابات حامية الزناهة وحتديد  تطل

 تعزيز نزاههتا.من أأجل 

العمل  وس  حلقة  دارة  ا  نزاهةيتوىل  ببيان  املعين  العامل  الفريق  يف    احلركة،  أأعضاء  العامل  الفريق  أأعامل  يف  العمل  حلقة  نتاجئ  وستسهم 

 املس تقبل. 

 العمل حلقة  جلسة  أأثناء  فهيا  سيُنظر الأس ئةل الرئيس ية اليت  

ىل   الأس ئةل التالية:  نال جابة عهتدف اجللسة ا 

ُ  ،الزناهةهو مفهومنا عن ما  (1 َّ وما يه امل ُ  قة املتعل ِّ  بات والالزتامات احلاليةتطل ِّ ب  ؟محلاية نزاههتاانت احلركة  كو 

 ؟2019منذ اعامتد بيان نزاهة احلركة يف جملس املندوبني لعام املُحَرز ما هو التقدم  (2

مُ  (3 تتخذها  أأن  ميكن  اليت  اخلطوات  يه  ِّ ما  فر كو  احلركة،  حالت توجامعا  ىداانت  مناقشة  احلركة؟  داخل  الزناهة  لتعزيز   ،

 وكيفية معاجلهتا. خاطر لأوضاع تتعرض فهيا نزاهة احلركة للم  ملموسة 

 :  الوثيقة ادلامعة 

 محر عن الزناهةلأ محر والهالل االأ  بيان احلركة ادلولية للصليب •
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