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عرض موجز
تناولت الاجامتعات ادلس تورية للحركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة) يف عام  2019مسأأةل الثقة يف
اجلهات الفاعةل الإنسانية ويف العمل الإنساين مكوضوع رئييس .و أأسفر ذكل عن سلسةل من النتاجئ ،مبا يف ذكل اعامتد جملس
املندوبني لعام  2019لبيان احلركة عن الزناهة داخلها ،اذلي أأقر بأأنه ليك تس متر احلركة يف المتتع بثقة اجملمتعات احمللية وامجلهور
واحلكومات والرشاكء واملاحنني ،فضال عن ا ألشخاص املترضرين واملس تفيدين ،جيب علهيا أأن تربهن عىل التحل بأأعىل
مس توى من الالزتام ادلامئ ابلزناهة ومبامرسة العمل الإنساين القامئ عىل املبادئ وا ألخالق.
حرز العملية اليت ُاعدَّت ملتابعة بيان الزناهة الصادر عن جملس املندوبني
و أأول ما يصفه هذا التقرير املرحل بشأأن التقدُّم امل ُ َ
كوانت احلركة ،بشلك فردي وجامعي ،من أأجل الوفاء ابللزتامات
لعام  .2019مث يعرض مس تجدات التق ُّدم اذلي أأحرزته ُم ِّ
كوانت احلركة من أأجل الوفاء هبذه الالزتامات.
تطرق اإىل بعض املبادرات امللموسة اليت اختذهتا ُم ِّ
امل ُبي َّنة يف البيان ،كام ي َّ
ومتثلت اإحدى اخلطوات الرئيس ية يف معلية املتابعة يف تشكيل فريق معل يف عام  2021ملتابعة تنفيذ الالزتامات اليت
تض َّمهنا البيان .ويتأألف فريق العمل من ممثلني رفيعي املس توى من  15مجعية وطنية ،ومن الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب
ا ألمحر والهالل ا ألمحر (الاحتاد ادلويل) واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر (اللجنة ادلولية) ،اإىل جانب ممثلني من اللجنة
ادلامئة وجلنة الامتثال والوساطة دلى الاحتاد ادلويل بصفة استشارية .ومنذ ذكل احلني ،معل فريق العمل مكنتدى للتشاور
واملناقشة .وعالوة عىل ذكل ،واستنادا اإىل دراسة حتديدية للس ياسات العامة والنظم والعمليات القامئة فامي يتعلَّق ابلزناهة
عىل نطاق احلركة ،فقد نظر الفريق يف الثغرات واجملالت اليت َّ
يتعني معاجلهتا ،وبناء عىل ذكل ُو ِّض َعت خطة مرحلية ُحت ِّدد
اجملالت الرئيس ية اليت َّ
يتعني عىل الفريق اس تكشافها والنظر فهيا يف س ياق التحضري لالجامتعات ادلس تورية لعام .2023
كوانت احلركة ،بشلك فردي وجامعي ،يف
وفامي يتعلق مبضمون البيان ،يُ ِّبني هذا التقرير التق ُّدم الطيب اذلي أأحرزته ُم ِّ
معاجلة خمتلف اجملالت اليت تناولها البيان .كام يصف بعض اجملالت اليت مل ختل بعد من التحدايت أأو تكل اليت ل يزال
َّ
يتعني اإحراز مزيد من التق ُّدم فهيا يف املس تقبل ،ويربط العمل اذلي خيطط الفريق للقيام به ابلتصدي لبعض من هذه
التحدايت .ويتبع هذا التقرير التنظمي الهيلكي للبيان ،ويقدم اإفادات عن املواضيع والالزتامات الرئيس ية التالية:
 -1احلفاظ عىل املبادئ ا ألساس ية وتعزيزها؛
 -2ضامن أأن تكون أأماكن العمل دلينا أمنة للجميع وتكفل احرتام التنوع والتوازن بني اجلنسني وإادراجه مضن القوى
العامةل دلينا؛
 -3ضامن امتثال ا ألفراد ملعايري السلوك وحامية امل ُ ِّبلغني عن اخملالفات؛
 -4اخلضوع للمساءةل أأمام اجملمتعات احمللية اليت نعمل معها؛
 -5اخلضوع للمساءةل أأمام اجلهات املاحنة ،والوصول اإىل السجالت املؤسس ية واملالية ،مبا يف ذكل احرتام
اخلصوصية وضامن حامية البياانت؛
 -6جتميع املوارد واخلربات فامي يتعلق بتعزيز الزناهة؛
 -7تنقيح القاعدة ادلس تورية والقانونية وا ألطر التنظميية والس ياس ية ذات الصةل؛
 -8رشوط الرشأاكت اليت تعكس الالزتام الراخس ابلزناهة؛
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 -9جلنة الامتثال والوساطة دلى لالحتاد ادلويل ،ومكتب التدقيق ادلاخل والتحقيق دلى لالحتاد ادلويل ،وهمام
مكتب الامتثال وإادارة اخملاطر وا ألخالقيات دلى للجنة ادلولية.
وخيتمت التقرير بتوصية لفريق العمل مبواصةل تيسري ودمع اإحراز التقدم يف اجملالت املوصوفة ووفقا ل ألولوايت احملددة يف
خطته ،مثل :معل مكتبة/منصة موارد مو َّحدة بشأأن الس ياسات والإرشادات واملامرسات املتعلقة ابلزناهة عىل نطاق احلركة،
وتيسري التبادل واحلوار بشأأن املواضيع املتصةل ابلزناهة ،واس تكشاف س بل تنس يق معليات تقيمي اخملاطر/العناية الواجبة
كوانت احلركة من أأجل زايدة
كون من ُم ِّ
من أأجل الرشأاكت .وعالوة عىل ذكل ،يرحب التقرير ابجلهود اليت يبذلها لك ُم ِّ
حرز وتبادل النتاجئ عىل خمتلف املس توايت ،عىل أأن يُقدَّم تقرير
تعزيز معلية مجع البياانت ورصدها وتسجيل التق ُّدم امل ُ َ
بذكل اإىل جملس املندوبني والإسهام يف املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني يف عام .2023
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مقدمة

تناولت الاجامتعات ادلس تورية للحركة ادلولية يف عام  2019مسأأةل الثقة مكوضوع رئييس .و أأبرزت مجيع الاجامتعات ،ممثةل
يف امجلعية العامة لالحتاد ادلويل ،وجملس املندوبني ،واملؤمتر ادلويل الثالث والثالثني ،الضغوط غري العادية عىل ثقة امجلهور
يف العديد من املؤسسات التقليدية نتيجة ل ُّ
لتغريات الاجامتعية والس ياس ية والتكنولوجية يف مجيع أأحناء العامل.
ويف هذا الس ياق ،من امل ُ َّ
سَّل به أأيضا أأن قدرة احلركة عىل إابداء أأعىل مس توايت الالزتام ابلعمل الإنساين القامئ عىل املبادئ
وا ألخالق وممارسة الزناهة متثل أأحد العنارص الرئيس ية لس مترار احلركة يف المتتع بثقة اجملمتعات احمللية وامجلهور واحلكومات
والرشاكء واملاحنني ،فضال عن ا ألشخاص املترضرين واملس تفيدين.
ويف امجلعية العامة لالحتاد ادلويل لعام  ،2019مت اعامتد س ياسة حامية نزاهة امجلعيات الوطنية و أأهجزة الاحتاد ادلويل .واعمتد
كوانت احلركة يف معلها مع اجملمتعات احمللية ،فضال عن الوثيقة
جملس املندوبني بيان احلركة عن الزناهة ،والزتامات ُم ِّ
الإرشادية اخلاصة ابلنُ ُظم ا ألساس ية للجمعيات الوطنية اليت تُ ِّركز بشلك خاص عىل حامية قدرة امجلعيات الوطنية عىل
احلفاظ عىل نزاههتا وخضوعها للمساءةل والزتاهما ابملبادئ ا ألساس ية .و ُعقدت حلقات معل خالل املؤمتر ادلويل للتفكري مع
احلكومات والرشاكء يف خمتلف جوانب الثقة واحللول اليت تشدد عىل الزتامات احلركة ،مضن مجةل أأمور ،حبامية البياانت
الشخصية وحتقيق التاكفؤ بني اجلنسني يف تبوء مراكز القيادة وصنع القرار.
وقد رحب املشاركون يف جملس املندوبني ترحيبا حارا ببيان احلركة عن الزناهة ،اذلي يُ ِّعرب عن اجلدية اليت تتعامل هبا
كوانت احلركة،
كون من ُم ِّ
احلركة مع قضية الزناهة ويكرر التأأكيد عىل أأن الزناهة والسلوك ا ألخاليق أأمر أأسايس للك ُم ِّ
كوانهتا يف معاجلة
عىل املس تويني الفردي واملؤسيس .وهو يصف الزتامات احلركة ابلزناهة ويوجز خمتلف طرق احلركة و ُم ِّ
تكل الالزتامات يف ممارساهتا فضال عن قواعدها ونظاهما ادلاخل.
كوانت احلركة خطوات هامة ،بشلك فردي وجامعي ،للوفاء
ومنذ اعامتد بيان جملس املندوبني لعام  ،2019اختذت ُم ِّ
ابللزتامات الواردة يف بيان الزناهة.

)2

معلومات أأساس ية

يبد أأ هذا التقرير املرحل بوصف العملية اليت ُأعدَّت ملتابعة بيان الزناهة اذلي اعمتده جملس املندوبني لعام  ،2019والتشاور
كوانت احلركة وفقا للفقرة ا ألخرية من البيان .مث يعرض مالمح
كون من ُم ِّ
بشأأن حتسني وتنفيذ هنوج الزناهة من أأجل لك ُم ِّ
كوانت احلركة عىل صعيد الوفاء ابللزتامات املبينة يف البيان ويقدم أأمثةل توضيحية عىل ذكل ،كام
التق ُّدم اذلي أأحرزته ُم ِّ
يوحض بعض املبادرات امللموسة اليت اختذهتا مجعيات وطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ،بشلك فردي وجامعي ،حنو
حتقيق الالزتامات .ويتنامغ هذا التقرير مع شلك البيان وتنظميه ،ويقدم اإفادات عن مواضيعه والزتاماته الرئيس ية.
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التحليل/التقدم احملرز
أألف) معلية متابعة البيان املتعلق ابلزناهة يف احلركة

كوانت احلركة .ومن أأجل تنفيذ هذا الالزتام ،اضُّ طلع
ويف اإطار بيان احلركة عن الزناهة ،مت الالزتام مبواصةل التشاور مع ُم ِّ
بعملية املتابعة التالية.
ومن أأجل بناء صورة أأكرث اكامتل عن الس ياسات العامة وال ُن ُظم واملبادرات القامئة فامي يتعلَّق ابلزناهة عىل نطاق احلركة
وحتديد الثغرات ،مت الاس تعانة خببري استشاري لعمل دراسة حتديدية للنظر يف ال ُن ُظم والقواعد واملبادرات القامئة املتعلقة
ابلزناهة داخل احلركة ودمع عنارص احلركة من أأجل تعزيز نزاههتا .وحدَّدت هذه ادلراسة املبادرات الفردية اخملتلفة والعمل
اجلاري عىل نطاق احلركة ،كام حددت بعض اجملالت اليت ل يزال َّ
يتعني مواصةل اس تكشافها واختاذ اإجراءات بشأأهنا.
وابلزتامن مع هذه ادلراسة التحديديةُ ،أنشئ فريق معل ملتابعة تنفيذ الالزتامات اليت تض َّمهنا بيان الزناهة .ويتأألف هذا
الفريق من ممثلني رفيعي املس توى من  15مجعية وطنية يف املناطق اجلغرافية امخلس والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ،اإىل
جانب ممثلني عن اللجنة ادلامئة وجلنة الامتثال والوساطة دلى لالحتاد ادلويل بصفة استشارية .ويعمل هذا الفريق مكنتدى
للمناقشة وإاسداء املشورة ،وهيدف اإىل تيسري متابعة البيان.
واستنادا اإىل ادلراسة التحديدية امل ُضَّ طلع به ،ح َّدد فريق العمل عدة جمالت رئيس ية ينبغي اس تكشافها ومواصةل تطويرها
وإايالهئا أأولوية .وتنقسم اخلطة اإىل مراحل خمتلفة ُم َّوزعة عىل مدى الفرتة التحضريية للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثني ،مع
مراعاة الاسرتشاد يف املراحل الالحقة ابملراحل السابقة .وتتضمن خطة فريق العمل أأيضا قامئة بسلسةل من املبادرات
كوانت احلركة ،بشلك فردي او جامعي .ويف حني أأن فريق العمل لن يشارك يف هذه
املت ِّعلقة ابلزناهة اليت تقوم بتطويرها ُم ِّ
املبادرات مشاركة مبارشة ،اإل أأنه س يظل مواكبا لتطوراهتا.
وتركز املرحةل ا ألوىل من خطة فريق العمل عىل تنظمي وتعزيز فعاليات وجلسات حوار "جلنة خرباء" تتعلَّق ابلزناهة ،فضال
عن اس تكشاف معلية لتطوير مكتبة/منصة موارد مو َّحدة للس ياسات والإرشادات واملامرسات املتعلقة ابلزناهة داخل
احلركة .ويرد مزيد من الوصف ل إالجراءات احملددة اليت اختذها فريق العمل يف هذه اجملالت يف اإطار النقطة السادسة من
حرز يف خمتلف اجملالت اليت تض َّمهنا بيان الزناهة.
القسم ( 3ب)  -ا إلفادة عن التق ُّدم امل ُ َ
وابلإضافة اإىل امليض قدما يف تنفيذ اخلطة ،فقد دمع الفريق أأيضا اإعداد هذا التقرير املرحل ،فضال عن التخطيط لتنظمي
حلقة معل بشأأن تعزيز الزناهة يف اإطار جملس املندوبني لعام .2022
ابء)

كوانت احلركة بشأأن خمتلف جمالت البيان
حملة موجزة عن التق ُّدم اذلي أأحرزته ُم ِّ

يف حني يصف القسم السابق التق ُّدم امل ُحرز بشأأن اإنشاء معلية ملتابعة تنفيذ ما ورد ابلبيان ،يقدم هذا القسم تقريرا عن
كوانت احلركة بشأأن لك جمال من جمالت الالزتامات الرئيس ية اليت تض َّمهنا البيان .وجيدر الإشارة
التق ُّدم اذلي أأحرزته ُم ِّ
كوانت احلركة ،بل هو تقرير يوجز التق ُّدم
كون من ُم ِّ
اإىل أأنه ليس بتقرير شامل بشأأن مجيع ا ألعامل اليت اضطلع هبا لك ُم ِّ
حرز عىل النطاق العاملي بشأأن تنفيذ الالزتامات اليت تض َّمهنا البيان ،مع تقدمي بعض ا ألمثةل امللموسة عىل املس توى
امل ُ َ
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كوانت احلركة خالل الفرتة اليت يغطهيا التقرير (بني اكنون ا ألول/ديسمرب
القطري بشأأن تعزيز الالزتام ابلزناهة من جانب ُم ِّ
 2019وأذار/مارس .)2022
)1

احلفاظ عىل املبادئ ا ألساس ية وتعزيزها

اإن تعزيز املبادئ ا ألساس ية والالزتام هبا أأمر حمتي من أأجل قيامنا بعملنا الإنساين بفعالية ،كام أأنه أأمر أأسايس لكسب ثقة
وقبول الناس واجملمتعات احمللية واحلفاظ عىل تكل املكتس بات.
طور برانمج قانون
 من أأجل دمع امجلعيات الوطنية عىل تعزيز دورها املساعد والعمل وفقا للمبادئ ا ألساس ية ،فقد َّ
الكوارث التابع لالحتاد ادلويل دليال جديدا لتعزيز ادلور املساعد من خالل القانون والس ياسات العامة .والغرض من
هذا ادلليل ،وما يصاحبه من تدريب عرب الإنرتنت عىل ممارسة ادلور املساعد والالزتام ابملبادئ ا ألساس ية ،هو توفري
اإرشادات معلية للجمعيات الوطنية بشأأن كيفية تعزيز دورها املساعد من خالل القوانني والس ياسات واخلطط والتفاقات
عىل املس توى احملل .كام أأنه يركز عىل التسهيالت القانونية ممثةل يف احلقوق القانونية والإعفاءات اخلاصة اليت متكن
امجلعيات الوطنية من الاضطالع بأأعاملها مبزيد من الكفاءة والفعالية .وقد جسل للتدريب عرب الإنرتنت أأكرث من 1 120
خشصا ابلفعل ،كام أأبلغت  15مجعية وطنية عىل ا ألقل خالل الفرتة  2020-2019عن تعزيز دورها املساعد من خالل
القوانني والس ياسات الوطنية ،أأو من خالل الاعرتاف احملدد بدورها املساعد كأول املس تجيبني جلاحئة كوفيد.19-
 وواصلت اللجنة ادلولية الزتاماهتا مبساعدة امجلعيات الوطنية عىل دمع نزاههتا وقبولها عىل الصعيد التشغيل ،فضال عن
دمع قدرهتا عىل الالزتام مبتطلبات العمل الإنساين القامئ عىل املبادئ .وبُذلت هجود نشطة من أأجل حتقيق ذكل عرب
تعزيز اإطار اللجنة ادلولية للوصول املأأمون اإىل املس تفيدين والرتكزي عىل تعزيز املبادئ ا ألساس ية ونرشها ،مبا يف ذكل
خصصة لقيادات امجلعيات
من خالل أأنشطهتا لنرش القانون ادلويل الإنساين وإاجراء برامج ودورات تدريبية خمتلفة ُم َّ
الوطنية وموظفهيا ومتطوعهيا بشأأن التطبيق العمل للمبادئ ،ل س امي يف حالت الزناع املسلح والاضطراابت ادلاخلية.
تعزيز املبادئ ا ألساس ية بطريقة مبتكرة :جتربة الصليب ا ألمحر الكوس تارييك
حتت لواء اإدارة املبادئ وامحلاية ،جيري العمل يف الصليب ا ألمحر الكوس تارييك عىل الرتوجي للمبادئ ا ألساس ية بطريقة
نظرية/معلية تس هتدف امجلهور داخليا وخارجيا عرب محالت من خالل وسائط الإعالم الاجامتعي .ومت إاعداد حمتوى
َّ
مضن مقاطع فيديو ومشاراكت وحلقات معل ومؤمترات افرتاضية وملصقات ومواد عرض .ويتحقق الامتثال بنجاح من
خالل الربط وادلمج مع خطط العمل احمللية وبرانمج الش باب ،مما ُي ِّفز الفروع احمللية عىل احلصول عىل املزنةل الربونزية
والفضية واذلهبية ،وفقا ل ألداء.
وقد حتقَّقت اإجنازات رئيس ية متثلت يف تدريب  84متطوعا ترتاوح أأعامرمه بني  14و 20عاما يف دورة تدريب أأسايس
خمتلطة للش باب .كام مت اإطالق محالت رمقية مبنشورات عرب فيس بوك وإانس تغرام مصحوبة حبلقات معل خشصية
وافرتاضية مثرية .واكن اجلانب املبتكر بشأأن هذه املقرتحات هو أأهنا انبعة من الفروع احمللية ابتباع هنوج دمع ا ألقران
ابس تخدام مهنجية اللعب والتعَّل ابملامرسة.
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 )2ضامن أأن تكون أأماكن العمل دلينا أمنة للجميع وتكفل احرتام التنوع والتوازن بني اجلنسني وإادراجه مضن القوى
العامةل دلينا
تنطوي الزتامات البيان عىل تركزي شديد من أأجل ضامن أأن تكون أأماكن معلنا أمنة ،و أأن تكون مقاومة اكفة أأشاكل سوء
السلوك ومنعه عنرصا أأساس يا من عنارص مجيع أأعاملنا ،مع عدم الهتاون مع أأي شلك من أأشاكل المتيزي أأو التحرش أأو
الإساءة أأو الاس تغالل .وقد عوجلت هذه املسأأةل بطرق خمتلفة وعىل مس توايت خمتلفة ،من مس توايت الس ياسات العليا
حىت مس توايت التنفيذ العمل.
 فقد صاغ الاحتاد ادلويل يف عام  2021س ياس ته اجلديدة بشأأن امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء اليت تلزم أأعضاء
الاحتاد ادلويل إابحراز تقدم عىل ثالثة حماور رئيس ية للعمل امجلاعي ممثةل يف القدرات املؤسس ية والربامج والعمليات،
وادلعوة ،والرشأاكت واس تخالص ادلروس .وتعكس الس ياسة اجلديدة أأحاكما أأقوى ،ل س امي فامي يتعلق ابلروابط بني
الاحتواء متعدد اجلوانب ،واملساواة بني اجلنسني ،والثقافة التنظميية ،ودرء العنف والاس تغالل والإساءة .كام مت وضع
اإطار تشغيل للحامية والنوع الاجامتعي والاحتواء بغرض توجيه امجلعيات الوطنية يف تنفيذ وتفعيل الالزتامات
الس ياس ية.
وعىل سبيل املثال ،يُقصد ابلتنفيذ العمل لاللزتامات ما يل :القيام ،ابلتعاون مع مجعيات وطنية رشيكة ،بوضع ادلليل
التشغيل املتعلق مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام من أأجل دمع امجلعيات الوطنية عىل تنفيذ س ياسة
منع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني يف براجمها ومعلياهتا ،ووضع الصيغة الهنائية املنقحة جملموعة أأدوات الاحتاد ادلويل
لتقيمي امحلاية والنوع الاجامتعي والإدماج وجتريهبا مع ثالث مجعيات وطنية ،ووضع اإطار للتقيمي اذلات للحامية لالسرتشاد
به يف اإجراء تنقيح أأكرث تركزيا وختصصا لس ياسات املنظمة وألياهتا وإاجراءاهتا يف جمال امحلاية .وعالوة عىل ذكل ،فقد
أأنشئ مسار شامل لس تخالص ادلروس بشأأن امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء بغرض توفري دورات تدريبية تليب
احتياجات مجيع موظفي العمليات حتت مظةل الاحتاد ادلويل من أأجل التنس يق أأثناء ا ألزمات أأو حالت الطوارئ.
كام مت تعزيز سالمة املوظفني واملتطوعني إابدخال دورة التدريب ا ألمين "توخوا السالمة  ،"2.0ويه دورة تدريب
أأمين اإلزامية جديدة مجليع موظفي الاحتاد ادلويل ،ويه متاحة أأيضا ملوظفي امجلعيات الوطنية واملتطوعني فهيا .وتتض َّمن
هذه ادلورة وحدة حمد َّدة حول سالمة املوظفني واملتطوعني يف حالت الطوارئ ابلإضافة اإىل ممزيات جديدة مثل
احملتوى اذلي يراعي الفوارق بني اجلنسني .واكنت سالمة املتطوعني حمل تأأكيد خاص من جانب س ياسة ش بكة الاحتاد
ادلويل املنقحة بشأأن املتطوعني ،كام مت تعجيلها معليا بشلك خاص خالل الاس تجابة جلاحئة كوفيد 19-عرب قيام 27
مجعية وطنية عىل ا ألقل بدمع من رشاكء احلركة بتطوير أليات جديدة للتأأمني عىل املتطوعني والتأزر معهم.
 ويف أأمانة الاحتاد ادلويل ،اعمتدت س ياسة منقحة محلاية الطفل وس ياسة أأقوى و أأكرث مشول بشأأن منع التحرش والمتيزي
يف ماكن العمل والتصدي هلام .وتتضمن الس ياس تان الزتاما ابحلفاظ عىل هنج يركز عىل ا ألشخاص ملنع التحرش والمتيزي
والتصدي هلام ،كام تعمالن أأيضا كأمثةل للجمعيات الوطنية اليت تقوم ابإعداد س ياساهتا .ومن أأجل تنفيذ الس ياسات
وإااتحة حزي للحوار والتبادل بني املوظفني ،فقد عقدت جلسات لإذاكء الوعي فضال عن دراسات اس تقصائية مجليع
املوظفني .كام دمع معل أأمني املظامل دلى أأمانة الاحتاد ادلويل هذه احلوارات وعزز التبادلت بشأأن ثقافة ا ألمن والاحتواء
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يف ماكن العمل .وقد أأبرزت ادلراسات الاس تقصائية واحلوارات جمالت هامة للعمل يف املس تقبل ،مثل منع سوء
السلوك وضامن اطمئنان املوظفني ل إالبالغ عن أأي سوء سلوك حال وقوعه.
وفامي يتعلق بمتثيل اجلنسني فامي بني املوظفني و أأهجزة احلمك والقيادة ،تظهر أأحدث بياانت نظام ا إلفادة عىل مس توى
الاحتاد ادلويل أأنه يف حني أأن متثيل املر أأة يف جمالس اإدارة امجلعيات الوطنية ل يتساوى مع متثيل الرجال ( %35من
النساء يف جمالس الإدارة) ،فقد منت هذه النس بة بشلك مطرد بني عايم  2017و ،2020من  %31اإىل  .%35وفامي
يتعلق مبوظفي امجلعيات الوطنية ومتطوعهيا ،فاإن التوزيع بني اجلنسني أأقرب اإىل التاكفؤ ،حيث تبلغ نس بة متثيل املر أأة
 %53بني املوظفني و %52بني املتطوعني .أأما فامي يتعلق بأأمانة الاحتاد ادلويل ،فاإن التغيريات الرئيس ية يف متثيل
اجلنسني عىل مدى الس نوات امخلس املاضية تمتثل يف تقليص الفجوة يف المتثيل اجلنساين عىل مس توى الإدارة الوسطى.
فعىل سبيل املثال ،عىل مس توى اإدارة ا ألفرقة ،زادت نس بة متثيل املر أأة من  %26اإىل  ،%40وعىل مس توى الإدارة
الوسطى من  %20اإىل .%35
 وقد أأبدت اللجنة ادلولية مهة يف متابعة الزتاهما املؤسيس ابلتنوع والاحتواء اذلي جتىل يف قواعدها وس ياساهتا وممارساهتا
ادلاخلية .ما أأسفر يف الس نوات القليةل املاضية عن تعزيز اجلهود الرامية ،مضن مجةل أأمور ،اإىل ترس يخ املساواة بني
اجلنسني وتعيني موظفي البعثات املقميني يف أأفرقة ا إلدارة التابعة للجنة ادلولية عىل مس توى املقر الرئييس وامليدان عىل
حد السواء (حتقق الن التاكفؤ بني اجلنسني يف املناصب الإدارية يف املقر الرئييس)؛ وإاجراء اس تعراض ملعايري التوظيف؛
وتطوير موارد جديدة إلذاكء الوعي وتدريب املوظفني يف جمال املساواة بني اجلنسني والاحتواء .وقد ترافق ذكل مع
الاضطالع بعملية عاملية للتشاور بني املوظفني بشأأن القمي اليت ترتكز علهيا الهوية املؤسس ية للجنة ادلولية .كام أأصبح
احرتام التنوع والاحتواء بعدا اكمال مضن معليات املساءةل اليت تلزتم هبا اللجنة ادلولية ،مبا يف ذكل يف تقيمي أأداء كبار
املديرين.
ويف حني تركز ا ألرقام الواردة أأعاله عىل نوع اجلنس فقط كعامل من عوامل التنوع ،مفن الرضوري بذل املزيد من اجلهد
للنظر يف التنوع والاحتواء يف القوى العامةل مع الاس تعانة بطائفة أأكرث اتساعا من عوامل التنوع .وقد اعرتفت احلركة بذكل
يف بياهنا حول بناء بيئة خالية من العنرصية والمتيزي الصادر يف متوز/يوليو  2020حتت عنوان بيان احلركة ادلولية للصليب
ا ألمحر والهالل ا ألمحر بشأأن بناء بيئة خالية من العنرصية والمتيزي ،اذلي يؤكد عىل رضورة تغيري ا ألنظمة والهيألك المتيزيية
ضد ا ألشخاص امللونني.
مت اإنشاء ش بكة  Glow Redيف عام  2017بغرض ضامن وفاء احلركة ابلزتاماهتا ابلإقرار مببد أأ الاعرتاف بتقدل النساء
ملناصب القيادة العليا ودمعهن وتعزيزهن .ويف أأقل من أأربع س نوات ،تواصل منو ش بكة  Glow Redلتصبح ش بكة
عاملية تضم أأكرث من  335موظفة وقائدة متطوعة يف أأكرث من  110مجعيات وطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية.
)3

ضامن امتثال ا ألفراد ملعايري السلوك وحامية امل ُ ِّبلغني عن اخملالفات

لطاملا متحور تركزي هذا الالزتام حول ضامن الامتثال ملعايري سلوك ا ألفراد ،مبا يف ذكل وضع قواعد وأليات وإاجراءات
مؤسس ية ملنع انهتأاكت الزناهة و أأمناط السلوك الال أأخاليق والتصدي ذلكل.
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 مت تعزيز معايري (س ياسات) و أأدوات السلوك يف أأمانة الاحتاد ادلويل (عىل النحو املبني أأعاله) واكن ذكل أأيضا مبثابة
أأمثةل يك تس تخدهما امجلعيات الوطنية .وقد ُأجري اس تقصاء عىل مس توى الش بكة من أأجل فهم أأفضل للثغرات يف
قدرات امجلعيات الوطنية واحتياجاهتا من دمع القدرات ،حيث أأظهرت البياانت اليت مت مجعها بشلك عام أأن هناك ميال
اإجيابيا دلى امجلعيات الوطنية اليت ردت عىل الاس تقصاء لمتالك مدونة سلوك ( )%84حيث اكن معظمها ()%58
قد قام بتحديث أأو تبين مدونة للسلوك خالل الس نوات امخلس املاضية .غري أأن هذه بياانت الاس تقصائية أأشارت
أأيضا اإىل أأنه ل تزال هناك ثغرات و أأن هناك حاجة اإىل زايدة دمع القدرات يف جمالت خمتلفة ،مثلام هو احلال فامي يتعلَّق
بوضع س ياسات تتعلق مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام ،وتوفري خط اس تغاثة هاتفي ل إالبالغ عن
اخملالفات املتعلقة ابنهتأاكت الزناهة ،وضامن حامية املبلغني عن اخملالفات ،وزايدة قدرات التحقيق.
وملعاجلة هذه الثغرات عىل نطاق الاحتاد ادلويل ،قُ ِّدم ادلمع للجمعيات الوطنية يف جمال اإدارة خماطر الزناهة ،والتحقيق
والامتثال ،ووضع وتنفيذ الس ياسات ،وإانشاء نُ ُظم ف َّعاةل للرصد والإبالغ .فعىل سبيل املثال ،أأفادت أأكرث من 30
مجعية وطنية ،بدمع من الاحتاد ادلويل ،بأأهنا اعمتدت س ياسات تتعلَّق مبنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي
هلام أأو بصدد وضعها ،بيامن أأفاد ما يقرب من  40مجعية وطنية بأأهنا اعمتدت س ياسات محلاية الطفل أأو بصدد صياغهتا.


وعالوة عىل ذكل ،اعمتدت أأمانة الاحتاد ادلويل خط اس تغاثة هاتفي جديد ِّ
للمبلغني عن اخملالفات ،وهو خط الزناهة،
اذلي يعمل حاليا مع  26مجعية وطنية متر مبراحل خمتلفة من اعامتد خط الزناهة لس تخدامه .ويف اإطار معلية اعامتد
خط الزناهة ،جيري دمع امجلعيات الوطنية أأيضا بس ياساهتا محلاية املبلغني عن اخملالفات ومدوانت السلوك لضامن تنفيذها.
كام يعمل الاحتاد ادلويل عىل اإنشاء ش بكة/قامئة تضم احملققني واملدققني ومديري اخملاطر دلى امجلعيات الوطنية بغرض
نرشها لتوفري ادلمع قصري ا ألجل (شهر 3-أأشهر) للجمعيات الوطنية عند احلاجة .كام مت توفري برامج تدريب ِّ
متخصصة
من أأجل احملققني يف قضااي الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني ،اليت تتطلب كفاءات ُمح َّددة.

 ومع الرتكزي القوي عىل الوقاية واعامتد هنج قامئ عىل القمي واملبادئ (بدل من الرتكزي عىل القواعد فقط) ،فقد كث َّف
مكتب الامتثال وإادارة اخملاطر وا ألخالقيات التابع للجنة ادلولية من هجوده لتعزيز ثقافة الزناهة عىل نطاق املنظمة،
حيث جيري يف اإطاره جتهزي املوظفني ودمعهم لختاذ قرارات أأخالقية قامئة عىل املبادئ .وتشلك مدونة السلوك اخلاصة
ابللجنة ادلولية جزءا ل يتجز أأ من هذا اجلانب ،حيث تغطي قضااي مثل التحرش وإاساءة اس تعامل السلطة والاس تغالل
اجلنيس؛ والزتام التحفظ؛ واس تخدام مرافق تكنولوجيا املعلومات؛ فضال عن الالزتام ابلقواعد اليت حتمك اس تخدام
شارات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر والكريس تاةل امحلراء؛ وحظر اس تخدام أأو محل أأي سالح أأو ذخرية ،والتورط
يف الاحتيال أأو تداول اخملدرات ،مضن قواعد أأخرى.
ويف اإطار هذه اجلهودُ ،أنشئ فريق استشاري معين ابلزناهة إلذاكء وعي املوظفني وتعزيز فهمهم ألدوارمه ومسؤولياهتم
يف اإطار ثقافة الزناهة دلى اللجنة ادلولية ووليهتا الإنسانية واملساءةل أأمام املترضرين من الزناعات .كام ُأنشئت ش بكة
من امليرسين ملدونة السلوك يف الإدارات والوفود امليدانية التابعة للجنة ادلولية من أأجل مساعدة املديرين عىل تعزيز
الزناهة والثقة ومواصةل دمج هجود الامتثال يف س ياق العمل الاعتيادي .ويسرتشد امليرسون خبريطة طريق الزناهة
بيامن يقومون بتنس يق وتتبع ورصد ا ألنشطة وتوفري دورات التدريب الرامية اإىل اإذاكء الوعي مبدونة السلوك.
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ومت وضع مجموعة أأدوات للزناهة تتضمن مراجع ومعلومات ومواد تدريبية بشأأن مدونة السلوك وتعزيز ثقافة الزناهة
و أأصبحت متاحة للموظفني .ويف الوقت ذاته ،جيري ابس مترار تعزيز اإطار ا ألخالقيات اخلاص ابللجنة ادلولية ابعامتدها
مؤخرا لس ياسة حامية الطفل اليت س يجري تنفيذها يف عام  2022اإىل جانب العمل اجلاري عىل وضع س ياسة بشأأن
التحرش النفيس وس ياسة تضارب املصاحل.
)4

اخلضوع للمساءةل أأمام اجملمتعات احمللية اليت نعمل معها

خمطط الكشف عن سوء السلوك  -ملعاجلة قضية املعتدين اجلنس يني املعروفني اذلين يتنقلون بني املنظامت دون
الكشف عهنم
ُأطلق هذا الربانمج املشرتك بني الواكلت يف اكنون الثاين/يناير  ،2019حيث وقعت عليه اللجنة ادلولية والاحتاد
ادلويل ومجعيتان وطنيتان حىت الن .ويمكل هذا النظام معليات التدقيق ا ألخرى ،مثل معليات التفتيش اليت تقوم هبا
الرشطة للقبض عىل اجلناة اذلين صدرت حبقهم اإجراءات تأأديبية أأو اذلين خيضعون لتحقيقات جارية ،ولكن رمبا مل
يرتكبوا جرامئ أأو حققت معهم الرشطة .ويتأألف اخملطط من الزتامني رئيس يني )1 :الزتام ابلتحقق بشلك مهنجي مع
أأحصاب العمل السابقني حول أأي قضااي تتعلق ابلس تغالل والانهتاك اجلنس يني والتحرش اجلنيس ابملوظفني اجلدد
احملمتلني )2 ،الالزتام ابلس تجابة بشلك مهنجي لعمليات التفتيش من الواكلت ا ألخرى.
وبني عايم  ،2021-2019تظهر البياانت الرتامكية من الواكلت املشاركة ( 125واكةل حاليا) أأكرث من  29 000طلب
و أأكرث من  24 000رد عىل طلبات بشأأن بياانت سوء السلوك ،و 142حاةل رفض توظيف تتعلق مبخطط الكشف
عن سوء السلوك.
كوانت احلركة بضامن اخلضوع للمساءةل اجلادة أأمام اجملمتعات احمللية اليت نعمل معها ،مبا يامتىش مع الزتامات مجيع
وتلزتم ُم ِّ
كوانت احلركة ابملشاركة اجملمتعية واملساءةل .واكن قد مت يف جملس املندوبني لعام  2019اعامتد قرار ُمح َّدد بشأأن الزتامات
ُم ِّ
كوانت احلركة ابملشاركة اجملمتعية واملساءةل ،وجيري اإعداد تقرير مرحل بشأأن هذا القرار لتقدميه اإىل جملس املندوبني
مجيع ُم ِّ
حرز بشأأن كيفية قيام الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ابلتعاون مع
لعام  ،2022حيث سيتض َّمن اإفادة شامةل حول التق ُّدم امل ُ َ
امجلعيات الوطنية ابإحراز تقدم حنو حتقيق املشاركة اجملمتعية واملساءةل أأمام اجملمتعات احمللية والساكن املترضرين .ومن مث،
حرز هنا.
فاإن الإشارة اإىل ذكل التقرير املرحل وليس الإفادة عن التق ُّدم امل ُ َ
 )5اخلضوع للمساءةل أأمام اجلهات املاحنة ،والوصول اإىل السجالت املؤسس ية واملالية ،مبا يف ذكل احرتام اخلصوصية
وضامن حامية البياانت
تكتيس الإدارة املالية وحامية البياانت أأمهية ابلغة من أأجل بناء مزيد من القدرات نظرا ألن احلركة قد قررت ضامن حتقيق
أأنسب مس توايت املساءةل أأمام احلكومات واملاحنني والرشاكء ،اإىل جانب تطلعها اإىل حتقيق الشفافية والانفتاح مع السامح
ابلوصول املناسب اإىل السجالت املؤسس ية واملالية ،يف جو من الاحرتام للخصوصية وضامن حامية البياانت .وهنا جيدر
الإشارة اإىل أأن قضااي الزناهة ومواطن الضعف اإذا انلت من الإدارة املالية والقدرة عىل اس تخدام البياانت املالية لختاذ
القرارات ،فاإهنا تؤدي اإىل الافتقار اإىل التخطيط املايل ،وتراجع الثقة من جانب املاحنني وغريمه من أأحصاب املصلحة،
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وانعدام الكفاءة يف اس تخدام املوارد ،وتكبيل القدرة الاستيعابية عىل اس تخدام ا ألموال بطريقة خاضعة للمساءةل ،وضعف
نظم اإدارة اخملاطر مع ارتفاع اخملاطر املالية.


ويف عام ُ ،2021أجريت دراسة اس تقصائية فامي بني امجلعيات الوطنية من أأجل فهم أأفضل للثغرات يف قدرات امجلعيات
الوطنية واحتياجاهتا من دمع القدرات .حيث أأظهرت البياانت اليت مت مجعها بشلك عام أأن هناك ميال اإجيابيا دلى
امجلعيات الوطنية اليت ردت عىل الاس تقصاء اإىل اإجراء تدقيق خاريج س نوي للبياانت املالية (.)%89



وإاىل جانب ذكل ،جيري دمع امجلعيات الوطنية مببادرات اإمنائية مالية من خالل الاحتاد ادلويل أأو اللجنة ادلولية أأو
مبادرات ادلمع الثنائية .ويشمل مثل هذا ادلمع س ياسات ومعليات وإاجراءات احملاس بة املالية ،اليت جيب أأن تدمع
موظفي الربامج والشؤون املالية من أأجل فهم وإادارة مسؤولياهتم يف جمال الإدارة املالية.



تطرق ،مضن مجةل
وابلس تفادة من نتاجئ أأدوات تقيمي العناية الواجبة املنقحة مؤخرا (اليت تشمل عددا من ا ألس ئةل اليت ت َّ
أأمور ،اإىل قدرات الإدارة املالية دلى الرشاكء والرقابة ادلاخلية/التدقيق ادلاخل؛ وتتبع املشرتايت والتوزيع؛ ومدونة
السلوك ،والاحتيال وسوء السلوك جنس يا ،واملوارد البرشية ،فضال عن احلومكة واملبادئ ا ألساس ية) ،وقد عززت
اللجنة ادلولية من دمعها يف اجملالت ذات ا ألولوية املتفق علهيا مع امجلعيات الوطنية من أأجل مساعدهتا عىل تعزيز نظمها
محلاية نزاههتا واحلد من اخملاطر .فعىل سبيل املثال ،تدمع اللجنة ادلولية ،ابلرشاكة مع رشاكء احلركة ،بعض امجلعيات
الوطنية يف س ياقات الترضر من الزناعات والاضطراابت ادلاخلية ،وذكل يف اإطار مسعاها اإىل حتسني شفافيهتا
وخضوعها للمساءةل من خالل تقدمي ادلمع الفين واملايل يف جمال التمنية املالية .وقد أأتيح دليل مايل يف س ياقات حمددة،
يشمل س ياسات ومعليات وإاجراءات احملاس بة املالية ،اليت من شأأهنا أأن تدمع موظفي الربامج والشؤون املالية من أأجل
فهم وإادارة مسؤولياهتم يف جمال الإدارة املالية.

تعزيز التمنية املالية لبناء السمعة كرشيك أأهل للثقة :جتربة الصليب ا ألمحر اللبناين
اكن الإصالح الاكمل ألنظمة الإدارة املالية دلى الصليب ا ألمحر اللبناين أأمه مبادرة مت تنفيذها يف اإطار تمنية امجلعيات
الوطنية خالل العقد املايض .وقد اس تغرقت معلية الإصالح الشامةل هذه عدة س نوات حىت اكامتلها ،ومك اكن ذكل أأمرا
ملكفا ومس تغرقا للوقت ،ولكنه مسح للصليب ا ألمحر اللبناين بتعزيز مسعته بشأأن اإعداد التقارير املالية الشفافة واخلاضعة
للمساءةل ،ا ألمر اذلي مكن بدوره املنظمة من الإدارة الف َّعاةل لأكرث من  33مليون دولر أأمرييك مت مجعها من الرشاكت
وا ألفراد املاحنني خالل جاحئة كوفيد 19-و أأزمة انفجار مرفأأ بريوت .ويقدم الفيديو التايل حملة عامة بشأأن هذه العملية:
.https://youtu.be/6fK2DIc7Tv8
)6

جتميع املوارد واخلربات فامي يتعلق بتعزيز الزناهة

الزتمت احلركة مبواصةل الاس تفادة من الهيألك القامئة ،وجتميع املوارد واخلربات ،حسب الاقتضاء ،من أأجل توفري ادلمع
الف َّعال والتدريب والتعلمي والتوجيه من أأجل تعزيز قواعد ومعليات وأليات الزناهة واخلضوع للمساءةل.
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 وارتباطا هبذا الالزتام ،قام صندوق بناء القدرات التابع لالحتاد ادلويل ،اذلي أأعيد هيلكته يف أب /أأغسطس ،2020
التحولت الس بعة اليت تضمنهتا اسرتاتيجية
بزايدة ادلمع لالحتياجات الإمنائية الناش ئة للجمعيات الوطنية مبا يامتىش مع ُّ
الاحتاد ادلويل للعقد  .2030وهذا الصندوق يف ثوبه اجلديد مفتوح مجليع امجلعيات الوطنية ،يف أأي وقت ،وهو مصمم
دلمع أأربع أأولوايت اإمنائية حمددة ،تتعلق اإحداها مبسأأةل "الزناهة والشفافية واملساءةل" .ما يسمح ابتباع هنج مرحل قامئ
عىل حتقيق النتاجئ من أأجل تمنية امجلعيات الوطنية وحتسني نزاههتا .وعالوة عىل ذكل ،فاإن حتالف الاستامثر يف امجلعيات
الوطنية ،وهو ألية متويل مشرتكة بني الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية يوفر ا ألموال من أأجل امجلعيات الوطنية مبا يُسهم
يف دمع أأولوايهتا الإمنائية ،ل س امي فامي يتعلَّق بتعزيز قدرهتا عىل اإدارة مواردها املالية بشفافية ومساءةل ووفقا للمعايري
املعرتف هبا دوليا.
 وفامي يتعلق مبوارد املعرفة واخلربات ،مفن أأجل رمس صورة شامةل عن ا ألعامل اليت أأجنزهتا احلركة سعيا اإىل تعزيز الزناهة،
فقد ُأجريت دراسة حتديدية للموارد واملبادرات املتعلقة ابلزناهة ،وذكل عىل النحو َّ
املبني أأعاله .ومتكن هذه ادلراسة
التحديدية من اإبراز الواثئق/الس ياسات/الليات الرئيس ية الشامةل امجلاعية عىل نطاق احلركة ،وتقوم بتجميع لك
ادلورات التدريبية املتاحة للجمعيات الوطنية .كام أأظهرت امتالك احلركة لهيلك ف َّعال وشامل يوفر لها أأساسا قواي،
ليس جمرد أأساس مؤسيس أأو هيلكي حفسب ،بل يتضمن أأيضا أأطرا تنظميية وس ياس ية مطبقة ،حتدد الواجبات
كوانت احلركة الالزتام هبا .ويف هذا الصدد ،تنفرد احلركة متاما
كون من ُم ِّ
والالزتامات املتنوعة اليت يتعني عىل لك ُم ِّ
من حيث الهيألك/الليات املطبقة دلهيا .ويف الوقت ذاته ،فقد أأظهرت ادلراسة التحديدية أأنه بيامن توفر العديد من
الس ياسات/ا إلرشادات/الإجراءات أأساسا قواي ،فاإن هناك حاجة ماسة اإىل نرشها واس تخداهما عىل حنو أأفضل داخل
احلركة.
وتمتثل اإحدى أأولوايت فريق العمل ملتابعة البيان عىل وجه التحديد يف التصدي للتحدي املمتثل يف اإاتحة الس ياسات
وا ألدوات القامئة ونرشها واس تخداهما ،فضال عن تبادل ا ألمثةل عىل املامرسات السلمية عىل نطاق احلركة .وقد حدد
فريق العمل مضن الإجراءات ذات ا ألولوية القيام ابس تكشاف وتطوير مفهوم مكتبة/منصة موارد مو َّحدة بشأأن
الس ياسات والإرشادات واملامرسات املتعلقة ابلزناهة .وهيدف هذا العمل اإىل امجلع بني ما هو قامئ ابلفعل من مواد
وموارد وتوفري وس يةل لتحسني وصول مجيع مكوانت احلركة اإلهيا.
وهيدف فريق العمل فوق ذكل اإىل تعزيز التبادلت واحلوار وتقامس املامرسات السلمية بشأأن املواضيع املتصةل ابلزناهة.
وحتقيقا لهذه الغاية ،فاإنه خيطط لتنظمي أأو تعزيز جلسات حول املوضوعات املتعلقة ابلزناهة عرب منتدايت وفعاليات عىل
مس توى امجلعية الوطنية أأو احلركة .ويف ترشين ا ألول /أأكتوبر  ،2021عقد الفريق جلسة خالل القمة الافرتاضية العاملية
"كوكبنا ا ألمحر" ،جرت خاللها مناقشة معىن الزناهة ومتطلباهتا من أأجل احلركة والقطاع ا إلنساين كلك ،و ُأعيد التأأكيد
عىل أأمهية العمل الإنساين القامئ عىل املبادئ وا ألخالق من أأجل اجلهات الفاعةل احمللية والعمل احملل .كام خيطط الفريق
لتعميق احلوار والسامح بتبادل اخلربات خالل حلقة معل جملس املندوبني لعام .2022
 وفامي يتعلق بتعزيز معلية مجع البياانت وتبادلها بشأأن املواضيع املتعلقة ابلزناهة ،تواصل أأمانة الاحتاد ادلويل سعهيا عىل
وضع هنج بشأأن اإدارة البياانت دلمع امجلعيات الوطنية والش بكة كلك يف اإطار هجودها الرامية اإىل جتميع البياانت ذات
الاس تخدامات ا ألساس ية ،مثل قاعدة البياانت ونظام الإفادة يف الاحتاد ادلويل ،ومنصة  GOاإىل جانب اجلهود
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التحول الرمقي (معلية الرمقنة) .وجيري حاليا تطوير مزيد من الهنوج التمكيلية دلمع امجلعيات الوطنية
املبذوةل عىل صعيد ُّ
من أأجل تعزيز اإدارهتا للبياانت واس تخداهما من أأجل حتسني التحليل ،واختاذ القرارات املستندة اإىل البياانت ،واملسامهة
يف تعزيز اإدارة اخملاطر.
اإنشاء ش بكة كفاءات معنية ابلتمنية املالية للجمعيات الوطنية
يف مؤازرة للبيان ،جيدر الإشارة اإىل أأن الاحتاد ادلويل هل الس بق يف تطوير املزيد من املعارف والهنوج حول موضوع
الإدارة املالية ،يف اإطار أأوسع نطاقا لالس تدامة املالية .ويشمل ذكل اإنشاء "ش بكة كفاءات التمنية املالية" ،بدمع نشط
من جانب الصليب ا ألمحر الرنوجيي ومشاركة من رشاكء احلركة .والغرض من اإطار كفاءات التمنية املالية هو توفري حمور
للموارد والقدرات يف جمال التمنية املالية ،حيث جيمتع أأفراد اجملمتع احملل للتفاعل واس تخالص ادلروس حول هذا اجملال
وتعزيز املعرفة بشلك جامعي وحتسني الهنوج املتعلقة ابملامرسة الفعلية يف جمال الإدارة املالية.
)7

تنقيح القاعدة ادلس تورية والقانونية وا ألطر التنظميية والس ياس ية ذات الصةل

يشلك وجود قاعدة دس تورية وقانونية سلمية وشامةل أأساسا هاما لضامن الزناهة.
 وقد واصل لك من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل العمل بشلك وثيق خالل الفرتة اليت يغطهيا التقرير دعام للجمعيات
الوطنية يف اس تعراض وتعزيز قاعدهتا القانونية و أأطرها ادلس تورية .واس متر تنفيذ ذكل وفقا ملعايري احلركة املتفق علهيا.
ومن خالل اللجنة املشرتكة املعنية ابل ُن ُظم ا ألساس ية ،مت تقدمي ادلمع واملشورة عىل مدى العامني املاضيني اإىل أأكرث من
 60مجعية وطنية يف اإطار مراجعة أأنظمهتا ا ألساس ية/دساتريها وا ألطر ذات الصةل ،معال ابلوثيقة التوجهيية لعام 2018
ومعايريها امخلسة وعرشين (اليت تتعلق ،مضن مجةل أأمور ،بتطبيق املبادئ ا ألساس ية ،ومعايري احلمك الرش يد والشفافية،
فضال عن اإرساء الزناهة داخليا بشلك ف َّعال ،وأليات ومعليات الامتثال وتسوية اخلالفات).
وللحصول عىل مزيد من التفاصيل بشأأن ما أأحرزته امجلعيات الوطنية من تق ُّدم وبشأأن الزتامات احلركة بدمع امجلعيات
الوطنيةُ ،يرىج الاطالع عىل تقرير اللجنة املشرتكة املعنية ابلنُ ُظم ا ألساس ية اذلي تعده لك س نتني ،واملقرر تقدميه
اإىل جملس املندوبني لعام .2022


من أأجل مواصةل دمع امجلعيات الوطنية يف اإطار هجودها الرامية اإىل وضع قاعدة س ياسات راخسة يف جمال الزناهة أأيضا،
يقوم الاحتاد ادلويل بتوحيد مجموعة أأدوات للس ياسات املتعلقة ابلزناهة .ومن املقرر أأن تتض َّمن مجموعة ا ألدوات هذه
توجهيا عاما بشأأن معليات الس ياسات الف َّعاةل من أأجل امجلعيات الوطنية ،فضال عن س ياسات منوذجية يف اجملالت
الرئيس ية املتصةل ابلزناهة ،مس متدة من س ياسات دلى مجعيات وطنية نظرية ومن أأمانة الاحتاد ادلويل.
تعزيز القاعدة القانونية والتنظميية والس ياس ية دلى امجلعية الوطنية :مجعية الهالل ا ألمحر املالزيي
معال ابلتعهد املُقدَّم اإىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني ،أأنشأأ الهالل ا ألمحر املالزيي يف عام  2019فريق معل معين
ابلقاعدة القانونية وادلس تورية يتأألف من أأحد أأعضاء جملس الإدارة ومستشار فين ومسؤول قانوين اإىل جانب ممثلني
من مكتيب اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل يف كوالاملبور .و ُ ِّك َف الفريق ابس تعراض دس تور مجعية الهالل ا ألمحر املالزيي
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ومواصةل احلوار مع اللجنة املشرتكة املعنية ابلنُ ُظم ا ألساس ية .ومن أأجل ضامن سري العملية بشلك شفاف وتشاوري
عىل مجيع مس توايت امجلعيةُ ،أجريت أأربع مشاورات رئيس ية (تض َّمنت حلقة معل أأ َّولية مع أأعضاء جملس الإدارة من
أأجل حتديد النطاق) .وبعد اإقرار ادلس تور يف  24نيسان /أأبريل  ،2021متت مراجعة أأو اإدخال عدة أأطر وس ياسات
تتعلق ابلزناهة ،مبا يف ذكل مدونة السلوك والالزتام ابخلصوصية ،وتبين عدة س ياسات لالحتاد ادلويل (عىل سبيل
املثال س ياسة حامية الطفل ،والنوع الاجامتعي والتنوع ،ومنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني) .وجيري حاليا نرش
ادلس تور اجلديد و أأطر الزناهة.
)8

رشوط الرشأاكت اليت تعكس الالزتام الراخس ابلزناهة

استنادا اإىل ادلراسة التحديدية املذكورة أأعاله ،فقد مت الإقرار بأأنه يتعني مواصةل اس تكشاف احلاجة اإىل زايدة املساءةل
والشفافية يف الرشأاكت داخل احلركة ومع الرشاكء اخلارجيني عىل حد سواء.
 ففي داخل احلركة ،دلى لك من أأمانة الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية الرشيكة متطلبات خمتلفة مجلع
البياانت وتقيمي اخملاطر أأو "العناية الواجبة" من أأجل الرشأاكت ،مثل برانمج العمل مع رشاكء املرشوع التابع لالحتاد
ادلويل ،وبرانمج تقيمي العناية الواجبة التابع للجنة ادلولية ،ومرفق واجبات الامتثال اليت يتعني عىل الرشاكء الالزتام
هبا ،و أأصبحت الن رشطا عىل مجيع الرشأاكت وكذكل عىل امجلعيات الوطنية الرشيكة .وبيامن ميكن العمل ،خالل لك
معلية ،عىل تعزيز الزناهة ،مفن الرضوري حتقيق املزيد من التنامغ والتاكمل بني الهنوج اخلاصة بطرائق الرشاكة ،ل س امي
من جانب امجلعيات الوطنية يف بدلاهنا .وعالوة عىل ذكل ،فمثة اإقرار برضورة وجود هنج منسق مشرتك بشأأن قبول
المتويل من الرشاكء من الرشاكت.
وانطالقا من هذه اخللفية ،فقد أأقر فريق العمل بأأن اس تكشاف تنس يق معليات "العناية الواجبة" خملتلف الرشاكء يعد
جمال من اجملالت ذات ا ألولوية (و أأدرجه يف خطة معهل) .والهدف من ذكل هو تبس يط وختفيف العبء عن اكهل
امجلعيات الوطنية اليت جتري معليات تقيمي .ومن املقرر أأن يبد أأ العمل التفصيل حول هذا املوضوع بعد انقضاء جملس
املندوبني لعام .2022
 ومت يف عام  2019تنقيح برانمج العناية الواجبة التابع للجنة ادلولية بشأأن ا ألطراف الثالثة ورشاكء امجلعية الوطنية
استنادا اإىل تقيمي العناية الواجبة من خمتلف رشاكء احلركة .ويف أأوائل عام  ،2022مت دمج هذا الربانمج يف املنصة
الرمقية املركزية للجنة ادلولية من أأجل ضامن حتسني اإماكنية الوصول اإليه وا إلرشاف عليه .وجيري حاليا بذل هجود عىل
الصعيد القطري يف حماوةل لتبس يط خمتلف معليات تقيمي العناية الواجبة املفروضة عىل امجلعيات الوطنية من جانب
كوانت حركة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر.
ُم ِّ
 )9جلنة الامتثال والوساطة دلى لالحتاد ادلويل ،ومكتب التدقيق ادلاخل والتحقيق دلى لالحتاد ادلويل ،وهمام
مكتب الامتثال وإادارة اخملاطر وا ألخالقيات دلى اللجنة ادلولية
ويشري البيان حتديدا يف أأقسامه اخلتامية اإىل الهيئات امللكفة مبعاجلة قضااي الزناهة واملساعدة عىل حلها.
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 فلجنة الامتثال والوساطة دلى الاحتاد ادلويل هيئة دس تورية ُأنشئت بغرض مساعدة هيئات الاحتاد ادلويل عىل
اختاذ اخلطوات املناس بة حلل أأي انهتأاكت حممتةل للزناهة من جانب أأي مجعية وطنية أأو أأي هجاز من أأهجزة الاحتاد
ادلويل ،واملساعدة عىل تسوية أأي خالفات تُعرض علهيا .وقد ركزت اللجنة عىل مدى العامني املاضيني عىل نوعني من
ا ألنشطة )1( :اإذاكء الوعي بشأأن الزناهة )2( ،معاجلة الادعاءات ابلإخالل ابلزناهة .ويف النوع ا ألول من ا ألنشطة،
اس تخدمت اللجنة مؤرشاهتا لتطوير ثقافة املساءةل والشفافية داخل ش بكة الاحتاد ادلويل ورصد السالمة التنظميية
للمنظمة و أأعضاهئا ،وذكل من أأجل احلصول عىل فكرة واحضة عن اجملال اذلي ينبغي ل ألمانة أأن تركز دمعها فيه.
وتتواصل اللجنة بشلك منتظم مع امجلعيات الوطنية لإبالغها حباةل امتثالها ملعايري مؤرشاهتا الامثنية .وفامي يتعلق مبعاجلة
الادعاءات ابلإخالل ابلزناهة ،تتوىل اللجنة حاليا النظر يف  10ادعاءات ابلإخالل ابلزناهة .وخالل هذه الفرتة ،جنحت
اللجنة يف اإغالق قضية واحدة تتعلق ابنهتاك الزناهة.
 أأما مكتب التدقيق ادلاخل والتحقيق دلى الاحتاد ادلويل ،فهل هممة مس تقةل وموضوعية للتأأكيد والتحقيق ،وهو قمية
مضافة اإىل الاحتاد ادلويل ويساعد عىل تعزيز معل الاحتاد و أأعضائه ،ما يدمع املنظمة ابلتايل عىل حتقيق أأهدافها من
خالل اتباع هنج مهنجي ومنضبط لتقيمي وحتسني فعالية معليات احلومكة وإادارة اخملاطر والرقابة .ومن أأجل ضامن وفاء
مكتب التدقيق ادلاخل والتحقيقات ابلزتاماته ،اعمتد الاحتاد ادلويل املعايري ادلولية للمعهد العاملي للمدققني ادلاخليني
يف أأعامل التدقيق اليت يضطلع هبا ،ومعايري مجعية مدققي الاحتيال املعمتدين ،واملعايري الإنسانية ا ألساس ية يف معلياته
للتحقيق يف قضااي الاحتيال والاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتحرش اجلنيس ،حيث حتدد هذه املعايري أأفضل
املامرسات يف جمال التدقيق ادلاخل والتحقيقات عىل مس توى العامل.
وخالل عام  ،2020تلقى مكتب التدقيق ادلاخل والتحقيق  134شكوى ،بزايدة طفيفة قدرها  %4عن عام .2019
وظل تصنيف الشاكوى لعام  2020متسقا مع الس نوات السابقة ،حيث شلكت قضااي الاحتيال والفساد غالبية
الادعاءات ،تلهيا املوارد البرشية ،والاس تغالل والاعتداء اجلنس يان والتحرش (مبا يف ذكل التحرش اجلنيس) .وقد مت
اإثبات س بعة حتقيقات يف عام  ،2020أأسفرت مجيعها عن اختاذ اإجراءات داخلية .واس تجابة لزتايد عدد القضااي ،زاد
املكتب من قدرته عىل التحقيق ،حيث يوجد احملققون الن يف لك منطقة .كام يقوم املكتب س نواي بنرش تقرير عن
أأنشطته ،عىل النحو الوارد أأيضا يف البيان.
 يف أأيلول/سبمترب َّ ،2020
تغري امس مكتب الامتثال العاملي دلى اللجنة ادلولية اإىل مكتب الامتثال وإادارة اخملاطر
وا ألخالقيات ،وذكل متاش يا مع الاسرتاتيجية املؤسس ية للجنة ادلولية املمتثةل يف التحرك حنو مس توى متاكمل من
الضامن ،حيث يواصل هذا املكتب املسامهة يف بناء هنج منسق و ُم َّنظم ومهنجي لإدارة اخملاطر والرقابة ادلاخلية
والتحقيقات والسلوك ا ألخاليق لصاحل اللجنة ادلولية وموظفهيا وا ألشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة وحالت
العنف ا ألخرى .وقد تعززت قدرة اللجنة ادلولية بشلك كبري خالل العامني املاضيني عىل الاس تجابة لالدعاءات املتعلقة
بسوء السلوك ابإنشاء مكتبني إاقلمييني للتحقيق يف عامن (ا ألردن) ونريويب (كينيا) .كام ُأنشئت ماكتب حتقيق فرعية دلمع
الوفود يف أأفريقيا ويف الرشقني ا ألدىن وا ألوسط ،وذكل هبدف التعجيل ابلس تجابة للبالغات املتعلقة بسوء السلوك يف
تكل املناطق ،مع احلفاظ عىل مركزية تسجيل القضااي وإادارهتا .وتتعاون الوحدة مع مكتب التدقيق ادلاخل والتحقيق
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دلى الاحتاد ادلويل ومع امجلعيات الوطنية ،حسب الاقتضاء ،بشأأن ادعاءات سوء السلوك املبلغ عهنا يف س ياق
ا ألنشطة املضطلع هبا ابلرشاكة مع مجعية وطنية.

)4

التنفيذ والرصد

س يواصل فريق العمل املعين مبتابعة بيان احلركة عن الزناهة معهل بشأأن خمتلف ا ألنشطة ومسارات العمل الواردة يف خطة
الفريق وفقا ل ألولوايت احملددة .كام س يواصل هجوده لرصد التق ُّدم اذلي أأحرزته مكوانت احلركة للوفاء ابللزتامات املبينة
يف البيان ورفع تقرير بذكل اإىل جملس املندوبني املقبل .وس يدرس الفريق كيفية معاجلة هذا املوضوع وعرض تقرير ابلتق ُّدم
اذلي أأحرزته احلركة عىل املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني يف عام .2023

الاس تنتاجات والتوصيات
كوانت احلركة تق ُّدما طيبا يف معاجلة
يظهر هذا التقرير أأنه عىل الرمغ من الاثر العاملية جلاحئة كوفيد ،19-فقد أأحرزت ُم ِّ
اجملالت اخملتلفة اليت تض َّمهنا بيان الزناهة .ومع ذكل ،فال تزال هناك حتدايت ِّ
تسلط الضوء عىل سلسةل من اجملالت اليت
ل يزال َّ
يتعني اإحراز مزيد من التق ُّدم فهيا يف املس تقبل.
وسيس متر فريق العمل يف تيسري ودمع اإحراز التق ُّدم يف بعض من تكل اجملالت عىل النحو احملدد يف خطة معل الفريق.
وتشجع النقاط اليت أأبرزها التقرير فريق العمل عىل مواصةل العمل يف خمتلف اجملالت احملددة يف خطته ،مثل :معل
مكتبة/منصة موارد مو َّحدة بشأأن الس ياسات والإرشادات واملامرسات املتعلقة ابلزناهة عىل نطاق احلركة وتيسري التبادل
واحلوار بشأأن املواضيع املتصةل ابلزناهة ،واس تكشاف س بل تنس يق معليات تقيمي اخملاطر/العناية الواجبة من أأجل
الرشأاكت.
كوانت احلركة ،ويدعو اإىل مواصةل تعزيز معلية مجع البياانت ورصدها
كون من ُم ِّ
كام ُيرحب التقرير ابجلهود اليت يبذلها لك ُم ِّ
حرز وتبادل النتاجئ عىل خمتلف املس توايت ،عىل أأن يُقدَّم تقرير بذكل اإىل جملس املندوبني والإسهام يف
وتسجيل التق ُّدم امل ُ َ
املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني يف عام .2023
كوانت احلركة الاستامثر والرتكزي ،بشلك فردي وجامعي ،يف تعزيز الزناهة
و أأخريا ،يؤكد التقرير املرحل أأمهية مواصةل ُم ِّ
والسلوك ا ألخاليق داخل احلركة.
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