جملس مندويب احلركة ادلولية
للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر لعام 2022
حلقة معل
تعزيز الزناهة داخل احلركة
حملة عامة
الس ياق
تناولت الاجامتعات ادلس تورية للحركة يف عام  2019مسأأةل الثقة يف احلركة موضوعا رئيس يا .و أأقروا ابلضغوط الاس تثنائية اليت تعاين
مهنا العديد من املؤسسات التقليدية يف ما يتعلَّق ابكتساب ثقة امجلهور ،وذكل بسبب ُ
التغّيات الاجامتعية والس ياس ية والتكنولوجية يف
مجيع أأحناء العامل .ويف هذا الس ياق ،فان العنرص الرئييس اذلي يُ ِّ
مكن احلركة من الاحتفاظ بثقة امجلهور واحلكومات والرشاكء واملاحنني
هو مدى قدرتنا عىل ممارسة الزناهة وابداء أأعىل مس توى من الالزتام هبا .ويف جملس املندوبني لعام  ،2019اعمتد املشاركون بيان الزناهة
داخل احلركة ورحبوا به ترحيبا كبّيا .وهو بيان ِّيعّب عن جدية احلركة يف تناول مسأأةل الزناهة ،كام يكرر التأأكيد عىل أأن السلوك ا ألخاليق
كوانت احلركة ي ِّ
ُشلك أأمرا أأساس يا عىل الصعيدين الفردي واملؤسيس.
كون من ُم ِّ
اذلي ُُي ِّسد الزناهة للك ُم ِّ
الهدف العام حللقة العمل والنتاجئ املتوقعة مهنا
كوانت احلركة،
كوانت احلركة للزناهة ،وما يه اخلطوات اليت ميكن اختاذها لتعزيز الزناهة داخل ُم ِّ
ستنظر حلقة العمل يف كيفية فهم ُم ِّ
فرادى وجامعات .وتستند هذه اجللسة اىل الفعاليات السابقة اليت تناولت موضوع الزناهة واخنراط املشاركني من خالل دراسات حاةل
ملموسة و أأساليب تفاعلية يف التفكّي بشلك أأمعق يف الفرص والتحدايت واخملاطر واحللول .كام ستتض َّمن اجللسة عرضا موجزا للفريق
العامل ملتابعة تنفيذ بيان احلركة عن الزناهة ،و أأبرز ما جاء يف تقريره امل ُق َّدم اىل جملس املندوبني .وبشلك عام ،من املتوقع أأن تؤدي حلقة
العمل هذه اىل حتسني الفهم العام دلى املشاركني خبصوص ُمتطل َّبات حامية الزناهة وحتديد املزيد مما ميكن ملكوانت احلركة أأن تفعهل معا
من أأجل تعزيز نزاههتا.
وسيتوىل ادارة حلقة العمل أأعضاء الفريق العامل املعين ببيان نزاهة احلركة ،وستسهم نتاجئ حلقة العمل يف أأعامل الفريق العامل يف
املس تقبل.
ا ألس ئةل الرئيس ية اليت سيُنظر فهيا أأثناء جلسة حلقة العمل
هتدف اجللسة اىل الجابة عن ا ألس ئةل التالية:
 )1ما هو مفهومنا عن الزناهة ،وما يه امل ُتطل َّبات والالزتامات احلالية ِّ
كوانت احلركة محلاية نزاههتا؟
املتعلقة ب ُ ِّ
حرز منذ اعامتد بيان نزاهة احلركة يف جملس املندوبني لعام 2019؟
 )2ما هو التقدم امل ُ َ
كوانت احلركة ،فرادى وجامعات ،لتعزيز الزناهة داخل احلركة؟ مناقشة حالت
 )3ما يه اخلطوات اليت ميكن أأن تتخذها ُم ِّ
ملموسة ألوضاع تتعرض فهيا نزاهة احلركة للمخاطر وكيفية معاجلهتا.
الوثيقة ادلامعة:
•

بيان احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر عن الزناهة
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