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 موجز عرض  

للحركة الثقة يف   2019يف عام    ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة(  تناولت الاجامتعات ادلس تورية  مسأأةل 

العمل الإنساين مكوضوع رئييس. وأأسفر ذكل عن سلسةل من النتاجئ، مبا يف ذكل اعامتد جملس  يف  اجلهات الفاعةل الإنسانية و

تس متر احلركة يف المتتع بثقة اجملمتعات احمللية وامجلهور  ا، اذلي أأقر بأأنه ليك  احلركة عن الزناهة داخله لبيان    2019املندوبني لعام  

أأعىل جيب علهيا أأن تربهن عىل التحل بواحلكومات والرشاكء واملاحنني، فضال عن الأشخاص املترضرين واملس تفيدين،  

 العمل الإنساين القامئ عىل املبادئ والأخالق. مبامرسة ابلزناهة و  ادلامئ مس توى من الالزتام

م املُحَرز  هذا التقرير املرحل    هصفيوأأول ما   ت  العملية اليت  بشأأن التقدُّ الصادر عن جملس املندوبني    زناهةالملتابعة بيان  ُاعدَّ

انت  م اذلي أأحرزته  التقدُّ . مث يعرض مس تجدات  2019لعام   ِّ فاء ابللزتامات  من أأجل الو ،  بشلك فردي وجامعياحلركة،  ُمكو 

 ُ انتبعض املبادرات امللموسة اليت اختذهتا  ق اإىلتطرَّ ي كام نة يف البيان، بيَّ امل ِّ  الالزتامات.ذه احلركة من أأجل الوفاء هب ُمكو 

الرئيس ية يف معلية املتابعة يف   اإحدى اخلطوات  تنفيذ الالزتامات اليت ملتابعة    2021فريق معل يف عام  تشكيل  ومتثلت 

هنا   من الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب  و مجعية وطنية،    15ن  م رفيعي املس توى  البيان. ويتأألف فريق العمل من ممثلني  تضمَّ

الأمحر الأمحر  )الاحتاد ادلويل(  الأمحر والهالل  للصليب  اإىل جانب ممثلني  )اللجنة ادلولية(  واللجنة ادلولية  اللجنة  م،  ن 

للتشاور  مكنتدى  فريق العمل    ومنذ ذكل احلني، معلحتاد ادلويل بصفة استشارية.  دلى الاادلامئة وجلنة الامتثال والوساطة  

ابلزناهة فامي يتعلَّق  والنظم والعمليات القامئة  العامة  للس ياسات  دراسة حتديدية  اإىل    واملناقشة. وعالوة عىل ذكل، واستنادا

د د ِّ حتُ   مرحلية    ت خطة  عَ ضِّ  معاجلهتا، وبناء عىل ذكل وُ يف الثغرات واجملالت اليت يتعنيَّ الفريق    نظرفقد  احلركة،  عىل نطاق  

 .2023الجامتعات ادلس تورية لعام يف س ياق التحضري لوالنظر فهيا  هاريق اس تكشاف اليت يتعنيَّ عىل الفاجملالت الرئيس ية 

يُ  انت  اذلي أأحرزته  طيب  م ال  هذا التقرير التقدُّ بني ِّ وفامي يتعلق مبضمون البيان،  ِّ ، يف  بشلك فردي وجامعياحلركة،  ُمكو 

ل يزال   اليتتكل  أأو  مل ختل بعد من التحدايت  يصف بعض اجملالت اليت  كام  البيان.  اليت تناولها  الت  اجملمعاجلة خمتلف  

اإحراز مزيد من   العمل  فهيا  م  التقدُّ يتعنيَّ  املس تقبل، ويربط  للقيام به  يف  الفريق  لبعض  اذلي خيطط  هذه  من  ابلتصدي 

فادات بيان، ويقدم نظمي الهيلكي لل الت التقرير يتبع هذا التحدايت. و   عن املواضيع والالزتامات الرئيس ية التالية: اإ

 ؛ احلفاظ عىل املبادئ الأساس ية وتعزيزها  -1

دراجه احرتام التنوع والتوازن بني اجلنسني وتكفل ضامن أأن تكون أأماكن العمل دلينا أ منة للجميع  -2 مضن القوى واإ

 ؛العامةل دلينا

 ؛غني عن اخملالفاتبل ِّ ملعايري السلوك وحامية املُ  رادالأف ضامن امتثال -3

 ؛ اليت نعمل معهااحمللية لمساءةل أأمام اجملمتعات اخلضوع ل  -4

احرتام لمساءةل أأمام اجلهات املاحنة، والوصول اإىل السجالت املؤسس ية واملالية، مبا يف ذكل اخلضوع ل  -5

 ؛ اخلصوصية وضامن حامية البياانت

 ؛جتميع املوارد واخلربات فامي يتعلق بتعزيز الزناهة -6

 ؛ والقانونية والأطر التنظميية والس ياس ية ذات الصةلادلس تورية تنقيح القاعدة  -7

 ؛ رشأاكت اليت تعكس الالزتام الراخس ابلزناهةال رشوط  -8
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لالحتاد ادلويل، وهمام    دلىوالتحقيق  التدقيق ادلاخل  لالحتاد ادلويل، ومكتب    دلىجلنة الامتثال والوساطة   -9

دارة اخملاطر والأخالقيات دلىمكتب   .للجنة ادلولية الامتثال واإ

احملددة يف  ووفقا للأولوايت  التقدم يف اجملالت املوصوفة  اإحراز  وخيتمت التقرير بتوصية لفريق العمل مبواصةل تيسري ودمع  

بشأأن الس ياسات والإرشادات واملامرسات املتعلقة ابلزناهة عىل نطاق احلركة،    موحَّدة  مواردصة  مكتبة/من  معلخطته، مثل:  

تنس يق معليات تقيمي اخملاطر/العناية الواجبة  س بل  واضيع املتصةل ابلزناهة، واس تكشاف  وتيسري التبادل واحلوار بشأأن امل 

انت  لرشأاكت. وعالوة عىل ذكل، يرحب التقرير ابجلهود اليت يبذلها لك  من أأجل ا ِّ ن من ُمكو  ِّ زايدة  من أأجل  احلركة  ُمكو 

م  نتاجئ عىل خمتلف املس توايت،  ز وتبادل ال حرَ م املُ مجع البياانت ورصدها وتسجيل التقدُّ معلية  تعزيز   تقرير  عىل أأن يُقدَّ

 .2023يف عام الرابع والثالثني  يف املؤمتر ادلويلجملس املندوبني والإسهام اإىل بذكل 
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 مقدمة  ( 1

، ممثةل مجيع الاجامتعاتأأبرزت  مسأأةل الثقة مكوضوع رئييس. و   2019تناولت الاجامتعات ادلس تورية للحركة ادلولية يف عام  

الضغوط غري العادية عىل ثقة امجلهور  ثالث والثالثني،  امجلعية العامة لالحتاد ادلويل، وجملس املندوبني، واملؤمتر ادلويل ال يف  

 ات الاجامتعية والس ياس ية والتكنولوجية يف مجيع أأحناء العامل.لتغريُّ نتيجة ل يف العديد من املؤسسات التقليدية 

الالزتام ابلعمل الإنساين القامئ عىل املبادئ  مس توايت  أأعىل  بداء  عىل اإ احلركة  قدرة  أأن  أأيضا  سَّلَّ به  ا الس ياق، من املُ ويف هذ

المتتع بثقة اجملمتعات احمللية وامجلهور واحلكومات  لس مترار احلركة يف  أأحد العنارص الرئيس ية  متثل    والأخالق وممارسة الزناهة

 .رين واملس تفيدينوالرشاكء واملاحنني، فضال عن الأشخاص املترض 

. واعمتد  ادلويل  ، مت اعامتد س ياسة حامية نزاهة امجلعيات الوطنية وأأهجزة الاحتاد2019يف امجلعية العامة لالحتاد ادلويل لعام  و

بيان   املندوبني  عن  جملس  والزتامات  احلركة  انت  الزناهة،  ِّ مع  احلركة  ُمكو  معلها  الوثيقة  ةاحمللي  اتاجملمتعيف  عن  فضال   ،

تُ الإرشادية اخلاصة ابلنُُظم الأساس ية للجمعيات الوطنية   ز بشلك خاص عىل حامية قدرة امجلعيات الوطنية عىل رك ِّ اليت 

املؤمتر ادلويل للتفكري مع  خالل  قدت حلقات معل  والزتاهما ابملبادئ الأساس ية. وعُ   ساءةلخضوعها للم احلفاظ عىل نزاههتا و 

مجةل أأمور، حبامية البياانت    مضنء يف خمتلف جوانب الثقة واحللول اليت تشدد عىل الزتامات احلركة،  احلكومات والرشاك

 القيادة وصنع القرار. تبوء مراكز الشخصية وحتقيق التاكفؤ بني اجلنسني يف 

يُعرب ِّ عالزناهةعن  ترحيبا حارا ببيان احلركة  جملس املندوبني  وقد رحب املشاركون يف   دية اليت تتعامل هبا  ن اجل، اذلي 

ِّ الزناهة ويكرر التأأكيد عىل أأن الزناهة والسلوك الأخاليق أأمر أأسايس للك مُ قضية  احلركة مع   ِّ ن من مُ كو  انت احلركة، كو 

ِّ ومُ احلركة  طرق  خمتلف  املؤسيس. وهو يصف الزتامات احلركة ابلزناهة ويوجز  يني الفردي و عىل املس تو  يف معاجلة    انهتاكو 

 ادلاخل.نظاهما قواعدها و فضال عن  يف ممارساهتا تكل الالزتامات

لعام   املندوبني  بيان جملس  اعامتد  مُ 2019ومنذ  ِّ ، اختذت  فردي وجامعي  ،انت احلركة خطوات هامةكو  للوفاء    ،بشلك 

 .الزناهة ابللزتامات الواردة يف بيان

 معلومات أأساس ية  ( 2

ت  العملية اليت  بوصف  هذا التقرير املرحل  يبدأأ   والتشاور   ،2019لعام  اذلي اعمتده جملس املندوبني  الزناهة    ملتابعة بيان ُأعدَّ

انت  لك  من أأجل  لزناهة  اج  و هنحتسني وتنفيذ  بشأأن   ن من ُمكو ِّ ِّ عرض مالمح احلركة وفقا للفقرة الأخرية من البيان. مث يُمكو 

ِّ م اذلي أأحرزته مُ لتقدُّ ا  كام  ،  عىل ذكلاملبينة يف البيان ويقدم أأمثةل توضيحية    وفاء ابللزتاماتعىل صعيد ال انت احلركة  كو 

حنو   ،بشلك فردي وجامعي حتاد ادلويل واللجنة ادلولية، الا املبادرات امللموسة اليت اختذهتا مجعيات وطنية و   بعضيوحض  

فادات ، ويقدم مع شلك البيان وتنظميهالتقرير ويتنامغ هذا حتقيق الالزتامات.   اضيعه والزتاماته الرئيس ية. عن مو اإ
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 احملرز   التحليل/التقدم  ( 3

 البيان املتعلق ابلزناهة يف احلركة   معلية متابعة أألف( 

طار  و ِّ الزناهة، مت الالزتام مبواصةل التشاور مع مُ احلركة عن بيان يف اإ طلع  انت احلركة. ومن أأجل تنفيذ هذا الالزتام، اضُّ كو 

 التالية. املتابعة بعملية 

أأجل   أأكرث اكامتل  ومن  ابناء صورة  القامئة  ظُ والنُ العامة  لس ياسات  عن  يتعلَّق  م واملبادرات  ابلزناهة عىل نطاق احلركة فامي 

م والقواعد واملبادرات القامئة املتعلقة  ظُ يف النُ   ظرالاس تعانة خببري استشاري لعمل دراسة حتديدية للنوحتديد الثغرات، مت  

دت هذه ادلراسة  تعزيز نزاههتا. و من أأجل  ابلزناهة داخل احلركة ودمع عنارص احلركة   املبادرات الفردية اخملتلفة والعمل حدَّ

جراءات بشأأ ل يزال يتعنيَّ اجلاري عىل نطاق احلركة، كام حددت بعض اجملالت اليت   هنا. مواصةل اس تكشافها واختاذ اإ

التحديديةوابلزتامن مع   هنا  نشئ فريق معل ملتابعة  ، أُ هذه ادلراسة  هذا بيان الزناهة. ويتأألف  تنفيذ الالزتامات اليت تضمَّ

مجعية وطنية يف املناطق اجلغرافية امخلس والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية، اإىل    15ن  رفيعي املس توى مممثلني    الفريق من

نتدى  يعمل هذا الفريق مك صفة استشارية. و بلالحتاد ادلويل  دلىدلامئة وجلنة الامتثال والوساطة جانب ممثلني عن اللجنة ا

سداء املشورة  وهيدف اإىل تيسري متابعة البيان. ،للمناقشة واإ

تطويرها  مواصةل  د فريق العمل عدة جمالت رئيس ية ينبغي اس تكشافها و طلع به، حدَّ ضَّ املُ ادلراسة التحديدية  واستنادا اإىل  

يالهئا   عة عىل مدى  مراحل خمتلفة  ة. وتنقسم اخلطة اإىل  أأولويواإ الثالث والثالثني، مع    ادلويلالتحضريية للمؤمتر  الفرتة  ُموزَّ

اب الالحقة  املراحل  املبادرات  مراعاة الاسرتشاد يف  قامئة بسلسةل من  أأيضا  العمل  فريق  السابقة. وتتضمن خطة  ملراحل 

ِّ هة اليت تقوم بتطويرها مُ ابلزناعل ِّقة  املت يف هذه    لن يشاركفريق العمل    . ويف حني أأن، بشلك فردي او جامعيانت احلركةكو 

ل أأنه س يظل مواكبا ل ، مشاركة مبارشة املبادرات  تطوراهتا.اإ

ابلزناهة، فضال تتعلَّق  "  جلنة خرباء حوار "فعاليات وجلسات  وتركز املرحةل الأوىل من خطة فريق العمل عىل تنظمي وتعزيز  

اس تكشاف   ل عن  موحَّ معلية  موارد  مكتبة/منصة  داخل تطوير  ابلزناهة  املتعلقة  واملامرسات  والإرشادات  للس ياسات  دة 

طار احلركة. ويرد مزيد من الوصف لالإجراءات احمل النقطة السادسة من ددة اليت اختذها فريق العمل يف هذه اجملالت يف اإ

ُ التقدُّ فادة عن الإ  -)ب(  3القسم  هنا الت اجملز يف خمتلف حرَ م امل  بيان الزناهة.اليت تضمَّ

عداد هذا التقرير املرحل، فضال عن ال الفريق أأيضا  دمع  فقد  خلطة،  يف تنفيذ اوابلإضافة اإىل امليض قدما   تنظمي  تخطيط ل اإ

 . 2022لعام بشأأن تعزيز الزناهة يف اإطار جملس املندوبني معل حلقة 

ِّ م اذلي أأحرزته مُ عن التقدُّ موجزة  حملة   ابء(   الت البيان خمتلف جم احلركة بشأأن    انت كو 

ُ السابق التقدُّ قسم  يف حني يصف ال  نشاء معلية ملتابعة    بشأأنرز  حم امل تقريرا عن  القسم  لبيان، يقدم هذا  تنفيذ ما ورد اباإ

ِّ مُ اذلي أأحرزته  م  التقدُّ  هنا الك جمال من جمالت الالزتامات الرئيس ية    بشأأن  انت احلركةكو  وجيدر الإشارة لبيان.  اليت تضمَّ

ن من  مجيع الأعامل اليت اضطلع هبا لك  بشأأن  شامل  بتقرير  ليس  اإىل أأنه   ِّ ِّ مُ ُمكو  م التقدُّ بل هو تقرير يوجز  انت احلركة،  كو 

تنفيذز  حرَ املُ  بشأأن  العاملي  النطاق  هنا  لزتامات  الا  عىل  تضمَّ تقدمي  البياناليت  امللموسة  ، مع  الأمثةل  ى  املس تو عىل  بعض 
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انت احلركة  لزناهة  الالزتام ابالقطري بشأأن تعزيز   ِّ )بني اكنون الأول/ديسمرب اليت يغطهيا التقرير  خالل الفرتة  من جانب ُمكو 

 (. 2022 وأ ذار/مارس 2019

 احلفاظ عىل املبادئ الأساس ية وتعزيزها  ( 1

ن تعزيز املبادئ الأساس ية والالزتام هبا أأمر   لكسب ثقة   أأسايس   أأمر  ، كام أأنه بعملنا الإنساين بفعالية ناقيام من أأجل  حمتي   اإ

 . عىل تكل املكتس باتواحلفاظ احمللية الناس واجملمتعات وقبول 

   ر  وفقا للمبادئ الأساس ية،  والعمل    تعزيز دورها املساعدعىل  لوطنية  دمع امجلعيات امن أأجل برانمج قانون  فقد طوَّ

. والغرض من العامة  دليال جديدا لتعزيز ادلور املساعد من خالل القانون والس ياسات الكوارث التابع لالحتاد ادلويل  

ملبادئ الأساس ية، هو توفري الالزتام ابادلور املساعد وعىل ممارسة  الإنرتنت  عرب  هذا ادلليل، وما يصاحبه من تدريب  

للجمعيات الوطنية بشأأن كيفية تعزيز دورها املساعد من خالل القوانني والس ياسات واخلطط والتفاقات  اإرشادات معلية  

املس توى احملل القانونيةأأنه  . كام  عىل  التسهيالت  القانونية والإعفاءات اخلممثةل يف    يركز عىل  اليت متكن احلقوق  اصة 

  1 120تدريب عرب الإنرتنت أأكرث من جسل لل فعالية. وقد الكفاءة و الاضطالع بأأعاملها مبزيد من الامجلعيات الوطنية من 

املساعد من خالل    هاعن تعزيز دور   2020-2019مجعية وطنية عىل الأقل خالل الفرتة    15كام أأبلغت  خشصا ابلفعل،  

 . 19-كأول املس تجيبني جلاحئة كوفيد املساعد هان خالل الاعرتاف احملدد بدورالوطنية، أأو موالس ياسات القوانني 

   فضال عن  ،  التشغيلوقبولها عىل الصعيد    دمع نزاههتاعىل  امجلعيات الوطنية  مبساعدة  وواصلت اللجنة ادلولية الزتاماهتا

عرب  حتقيق ذكل  هجود نشطة من أأجل    بُذلت قدرهتا عىل الالزتام مبتطلبات العمل الإنساين القامئ عىل املبادئ. و دمع  

ىل املس تفيدينتعزيز   طار اللجنة ادلولية للوصول املأأمون اإ ، مبا يف ذكل  هاونرش املبادئ الأساس ية  والرتكزي عىل تعزيز    اإ

جراء برامج ودورات تدريبية خمتلفة مُ   القانون ادلويل الإنساينمن خالل أأنشطهتا لنرش   امجلعيات    ات صة لقيادخصَّ واإ

 .الاضطراابت ادلاخلية، ل س امي يف حالت الزناع املسلح و التطبيق العمل للمبادئوموظفهيا ومتطوعهيا بشأأن    الوطنية

 تعزيز املبادئ الأساس ية بطريقة مبتكرة: جتربة الصليب الأمحر الكوس تارييك 

دارة املبادئ وامحلاية، جيري العمل يف   الرتوجي للمبادئ الأساس ية بطريقة  عىل    الصليب الأمحر الكوس تارييكحتت لواء اإ

عداد حمتوى مت اإ ووسائط الإعالم الاجامتعي.  من خالل  محالت  عرب    اوخارجيا  داخليتس هتدف امجلهور  نظرية/معلية  

من  بنجاح  متثال  الاافرتاضية وملصقات ومواد عرض. ويتحقق    معل ومؤمتراتحلقات  مقاطع فيديو ومشاراكت و مضَّن  

لربونزية املزنةل از الفروع احمللية عىل احلصول عىل  ف ِّ ا يُ ممخطط العمل احمللية وبرانمج الش باب،    معوادلمج  خالل الربط  

 والفضية واذلهبية، وفقا للأداء.

جنازات رئيس ية  وقد حتقَّقت    عاما يف دورة تدريب أأسايس  20و  14وح أأعامرمه بني  متطوعا ترتا  84يف تدريب  متثلت  اإ

رمقيةخمتلطة   محالت  اإطالق  مت  كام  عرب    للش باب.  نس تغراممبنشورات  واإ خشصية    فيس بوك  معل  حبلقات  مصحوبة 

ابتباع هنوج دمع الأقران  الفروع احمللية  انبعة من    املقرتحات هو أأهنابشأأن هذه  اجلانب املبتكر  واكن  .  مثريةوافرتاضية  

 .ابس تخدام مهنجية اللعب والتعَّل ابملامرسة
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دراجه  احرتام التنوع والتوازن بني اجلنسني وتكفل  ضامن أأن تكون أأماكن العمل دلينا أ منة للجميع   ( 2 مضن القوى  واإ

 العامةل دلينا 

أأشاكل سوء  مقاومة اكفة  كون  تمنة، وأأن  ضامن أأن تكون أأماكن معلنا أ  عىل تركزي شديد من أأجل  الزتامات البيان  تنطوي  

أأو  التحرش  مع أأي شلك من أأشاكل المتيزي أأو  منعه عنرصا أأساس يا من عنارص مجيع أأعاملنا، مع عدم الهتاون  السلوك و 

العليا   الس ياساتايت الإساءة أأو الاس تغالل. وقد عوجلت هذه املسأأةل بطرق خمتلفة وعىل مس توايت خمتلفة، من مس تو

 التنفيذ العمل.حىت مس توايت 

   تلزم أأعضاء اليت    امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء س ياس ته اجلديدة بشأأن    2021فقد صاغ الاحتاد ادلويل يف عام

القدرات املؤسس ية والربامج والعمليات، ممثةل يف    رئيس ية للعمل امجلاعيعىل ثالثة حماور  تقدم  حراز  الاحتاد ادلويل ابإ 

. وتعكس الس ياسة اجلديدة أأحاكما أأقوى، ل س امي فامي يتعلق ابلروابط بني  اس تخالص ادلروسوالرشأاكت و  ،عوةوادل

وضع  مت . كام الإساءةالعنف والاس تغالل و درء ، و التنظمييةمتعدد اجلوانب، واملساواة بني اجلنسني، والثقافة الاحتواء 

و  للحامية  تشغيل  طار  الا ال اإ والاحتواءنوع  الالزتامات  بغرض    جامتعي  وتفعيل  تنفيذ  يف  الوطنية  امجلعيات  توجيه 

 . الس ياس ية

ادلليل  بوضع وطنية رشيكة،  لتنفيذ العمل لاللزتامات ما يل: القيام، ابلتعاون مع مجعيات يُقصد ابوعىل سبيل املثال، 

س ياسة تنفيذ    عىليات الوطنية  دمع امجلع من أأجل    الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلامنع  التشغيل املتعلق مب 

الاحتاد ادلويل    موعة أأدوات جمل املنقحة  الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني يف براجمها ومعلياهتا، ووضع الصيغة الهنائية  منع 

طار للتقيمي اذلات وجتريهبا مع ثالث مجعيات وطنية، ووضع    محلاية والنوع الاجامتعي والإدماجا لتقيمي   لالسرتشاد للحامية    اإ

جراء تنقيح   جراءاهتا يف جمال امحلاية.أأكرث تركزيا وختصصا ل به يف اإ فقد   وعالوة عىل ذكل،  س ياسات املنظمة وأ لياهتا واإ

تليب ية تدريب دورات توفري بغرض  جامتعي والاحتواء نوع الا ال محلاية و شامل لس تخالص ادلروس بشأأن ا مسار  أأنشئ 

 لتنس يق أأثناء الأزمات أأو حالت الطوارئ. من أأجل ا  ةل الاحتاد ادلويلحتت مظالعمليات  احتياجات مجيع موظفي

تدريب   دورة  ، ويه"2.0  "توخوا السالمة   التدريب الأمين   دورة  دخالابإ كام مت تعزيز سالمة املوظفني واملتطوعني  

لزامي ن تتضمَّ و .  فهيا  تطوعنيالوطنية وامل   اتملوظفي امجلعي، ويه متاحة أأيضا  مجليع موظفي الاحتاد ادلويل  ةجديد  ةأأمين اإ

ممادلورة وحدة حمددَّ هذه   اإىل  ابلإضافة  الطوارئ  واملتطوعني يف حالت  املوظفني  مثل  ة حول سالمة  زيات جديدة 

ش بكة الاحتاد    س ياسةحمل تأأكيد خاص من جانب  سالمة املتطوعني  واكنت  احملتوى اذلي يراعي الفوارق بني اجلنسني.  

 27عرب قيام    19-كوفيداحئة  خالل الاس تجابة جل، كام مت تعجيلها معليا بشلك خاص  املنقحة بشأأن املتطوعني  ادلويل 

 .عىل املتطوعني والتأ زر معهم  أ ليات جديدة للتأأمني بتطوير  مجعية وطنية عىل الأقل بدمع من رشاكء احلركة

   بشأأن منع التحرش والمتيزي  ياسة أأقوى وأأكرث مشول  وس    محلاية الطفلويف أأمانة الاحتاد ادلويل، اعمتدت س ياسة منقحة

ملنع التحرش والمتيزي  الأشخاص    لزتاما ابحلفاظ عىل هنج يركز عىل تان اس ياس  ال تتضمن  و هلام.  يف ماكن العمل والتصدي  

عداد س ياساهتاأأيضا كأمثةل للجمعيات الوطنية  التصدي هلام، كام تعمالن  و  أأجل  . و اليت تقوم ابإ ت تنفيذ الس ياسامن 

اتحة   جلسات لإذاكء الوعي فضال عن دراسات اس تقصائية مجليع  عقدت  فقد  املوظفني،  بني  تبادل  ال لحوار و حزي لواإ

الأمن والاحتواء    أأمانة الاحتاد ادلويل هذه احلوارات وعزز التبادلت بشأأن ثقافة  دلى . كام دمع معل أأمني املظامل  املوظفني
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أأبرزت ادلراسات الاس تقصائية واحلوارات جمالت هامة  يف   العمل. وقد  املس تقبل، مثل منع سوء للعمل يف  ماكن 

 . حال وقوعه لالإبالغ عن أأي سوء سلوك  نياملوظف اطمئنان السلوك وضامن 

ىل مس توى  فادة ع نظام الإ ، تظهر أأحدث بياانت  القيادةأأهجزة احلمك و بني املوظفني و فامي  بمتثيل اجلنسني  وفامي يتعلق  

دارة امجلعي  ادلويل  الاحتاد من  %  35الوطنية ل يتساوى مع متثيل الرجال )  اتأأنه يف حني أأن متثيل املرأأة يف جمالس اإ

فامي  . و %35اإىل % 31، من 2020و 2017بني عايم ت هذه النس بة بشلك مطرد النساء يف جمالس الإدارة(، فقد من

ن التوزيع بني اجلنسنيالوطنية   اتوظفي امجلعييتعلق مب متثيل املرأأة  نس بة  بلغ  ت أأقرب اإىل التاكفؤ، حيث    ومتطوعهيا، فاإ

املتطوعني.  %  52ووظفني  بني امل%  53 بأأ بني  الرئيس ية يف متثيل  أأما فامي يتعلق  التغيريات  فاإن  مانة الاحتاد ادلويل، 

تقليص الفجوة يف المتثيل اجلنساين عىل مس توى الإدارة الوسطى. الس نوات امخلس املاضية تمتثل يف  عىل مدى    اجلنسني

دارة الأفرقة، زادت نس بة متثيل  مس توى  عىل  فعىل سبيل املثال،   مس توى الإدارة  عىل  ، و %40اإىل  %  26املرأأة من  اإ

 .%35% اإىل 20الوسطى من 

  يف قواعدها وس ياساهتا وممارساهتا اذلي جتىل    الاحتواءالزتاهما املؤسيس ابلتنوع و مه ة يف متابعة  اللجنة ادلولية  قد أأبدت  و

املساواة بني  رس يخ  ت، اإىل  مجةل أأمور، مضن  تعزيز اجلهود الراميةالقليةل املاضية عن    أأسفر يف الس نواتما  ادلاخلية.  

ييس وامليدان عىل  للجنة ادلولية عىل مس توى املقر الرئ التابعة  دارة  الإ اجلنسني وتعيني موظفي البعثات املقميني يف أأفرقة  

جراء  املناصب الإدارية يف املقر الرئييس(؛    يفالتاكفؤ بني اجلنسني  حتقق ال ن  السواء )حد   عايري التوظيف؛ ملاس تعراض  واإ

ترافق ذكل مع  قد  . و الاحتواءاملساواة بني اجلنسني ويف جمال  الوعي وتدريب املوظفني  ذاكء  وتطوير موارد جديدة لإ 

. كام أأصبح الهوية املؤسس ية للجنة ادلوليةترتكز علهيا  للتشاور بني املوظفني بشأأن القمي اليت    عملية عامليةالاضطالع ب 

هبا اللجنة ادلولية، مبا يف ذكل يف تقيمي أأداء كبار  تلزتم  معليات املساءةل اليت  مضن  بعدا اكمال  الاحتواء  احرتام التنوع و

 املديرين.

اجلهد  زيد من  ن الرضوري بذل املكعامل من عوامل التنوع، مففقط  لأرقام الواردة أأعاله عىل نوع اجلنس  تركز اويف حني  

اعرتفت احلركة بذكل  . وقد  من عوامل التنوعأأكرث اتساعا  طائفة  الاس تعانة بيف القوى العامةل مع  الاحتواء  التنوع و للنظر يف  

بيان احلركة ادلولية للصليب   عنوانحتت    2020يوليو  متوز/الصادر يف  يزي  يف بياهنا حول بناء بيئة خالية من العنرصية والمت 

يزيية  تغيري الأنظمة والهيألك المت رضورة  ، اذلي يؤكد عىل  ر والهالل الأمحر بشأأن بناء بيئة خالية من العنرصية والمتيزي الأمح

 الأشخاص امللونني. ضد 

نشاء ش بكة  لإقرار مببدأأ الاعرتاف بتقدل النساء  ضامن وفاء احلركة ابلزتاماهتا اببغرض    2017عام  يف  Glow Redمت اإ

لتصبح ش بكة    Glow Redتواصل منو ش بكة  . ويف أأقل من أأربع س نوات،  هنوتعزيز ملناصب القيادة العليا ودمعهن  

 .مجعيات وطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية 110موظفة وقائدة متطوعة يف أأكرث من  335عاملية تضم أأكرث من 

 

 

ُ  الأفراد   امتثالضامن   ( 3  غني عن اخملالفات بل ِّ ملعايري السلوك وحامية امل

جراءات  فرادضامن الامتثال ملعايري سلوك الأ حول  حور تركزي هذا الالزتام  لطاملا مت ، مبا يف ذكل وضع قواعد وأ ليات واإ

 . كلأأخاليق والتصدي ذلالالالسلوك أأمناط مؤسس ية ملنع انهتأاكت الزناهة و 

https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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   أأيضا مبثابة  اكن ذكل  معايري )س ياسات( وأأدوات السلوك يف أأمانة الاحتاد ادلويل )عىل النحو املبني أأعاله( و تعزيز  مت

يف  لثغرات  أأفضل ل   أأجل فهموقد ُأجري اس تقصاء عىل مس توى الش بكة من  مجلعيات الوطنية.  تس تخدهما ا  يك  أأمثةل

أأن هناك ميال    بشلك عامها  مت مجع رت البياانت اليت  واحتياجاهتا من دمع القدرات، حيث أأظه امجلعيات الوطنية  قدرات  

جيابيا دلى امجلعيات الوطنية اليت ( %58معظمها )حيث اكن  ( %84) مدونة سلوكردت عىل الاس تقصاء لمتالك  اإ

بياانت الاس تقصائية أأشارت هذه  الس نوات امخلس املاضية. غري أأن  مدونة للسلوك خالل    حديث أأو تبينقام بتقد  

 يتعلَّق  فاميام هو احلال  أأنه ل تزال هناك ثغرات وأأن هناك حاجة اإىل زايدة دمع القدرات يف جمالت خمتلفة، مثلأأيضا اإىل  

لالإبالغ عن  اس تغاثة هاتفي  ، وتوفري خط  والتصدي هلامالاس تغالل والاعتداء اجلنس يني  نع  وضع س ياسات تتعلق مب ب

 املبلغني عن اخملالفات، وزايدة قدرات التحقيق. ابنهتأاكت الزناهة، وضامن حامية املتعلقة اخملالفات 

دارة خماطر الزناهة، والتحقيق   جمالللجمعيات الوطنية يف    ادلمع   مد ِّ ، قُ عىل نطاق الاحتاد ادلويل  الثغراتهذه  وملعاجلة   اإ

 ُ ن نشاء  الس ياسات، واإ فعَّ ظُ والامتثال، ووضع وتنفيذ  أأكرثم  أأفادت  املثال،  للرصد والإبالغ. فعىل سبيل   30 من  اةل 

والتصدي  الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني  نع  مب س ياسات تتعلَّق  مجعية وطنية، بدمع من الاحتاد ادلويل، بأأهنا اعمتدت  

 .أأو بصدد صياغهتا س ياسات محلاية الطفل بأأهنا اعمتدت مجعية وطنية 40ما يقرب من بيامن أأفاد ، هاأأو بصدد وضع  هلام

  الزناهة ، وهو خط غني عن اخملالفات جديد للمبل ِّ اس تغاثة هاتفي    خط عىل ذكل، اعمتدت أأمانة الاحتاد ادلويل وعالوة ،

معلية اعامتد  يف اإطار  مجعية وطنية متر مبراحل خمتلفة من اعامتد خط الزناهة لس تخدامه. و   26عمل حاليا مع  اذلي ي

 ها.تنفيذاية املبلغني عن اخملالفات ومدوانت السلوك لضامن  ا محلدمع امجلعيات الوطنية أأيضا بس ياساهتري  خط الزناهة، جي

نشاء   بغرض  امجلعيات الوطنية    واملدققني ومديري اخملاطر دلى ققنياحمل ش بكة/قامئة تضم  كام يعمل الاحتاد ادلويل عىل اإ

ِّ برامج أأشهر( للجمعيات الوطنية عند احلاجة. كام مت توفري  3-شهرقصري الأجل ) معوفري ادلنرشها لت   ةصتدريب متخص 

 دة. حدَّ ، اليت تتطلب كفاءات مُ نياجلنس يمن أأجل احملققني يف قضااي الاس تغالل والاعتداء 

  القمي واملبادئمع الرتكزي القوي عىل الوقاية واعامتد هنج  و القواعد فقط(،    قامئ عىل  ف كثَّ فقد  )بدل من الرتكزي عىل 

دارة اخملاطر والأخالقيات  مكتب   ، عىل نطاق املنظمةهجوده لتعزيز ثقافة الزناهة    من  التابع للجنة ادلوليةالامتثال واإ

طاره  حيث جي جتهزي املوظفني ودمعهم لختاذ قرارات أأخالقية قامئة عىل املبادئ. وتشلك مدونة السلوك اخلاصة  ري يف اإ

ساءة اس تالتحرش  تغطي قضااي مثل  حيث    ،ا اجلانبابللجنة ادلولية جزءا ل يتجزأأ من هذ والاس تغالل  عامل السلطة  واإ

التحفظاجلنيس؛ و  اليت حتمكالزتام  ابلقواعد  املعلومات؛ فضال عن الالزتام  تكنولوجيا  اس تخدام    ؛ واس تخدام مرافق 

والتورط   ،اس تخدام أأو محل أأي سالح أأو ذخرية ؛ وحظر امحلراءالصليب الأمحر والهالل الأمحر والكريس تاةل شارات

 قواعد أأخرى. مضن اخملدرات، تداول يف الاحتيال أأو 

فهمهم لأدوارمه ومسؤولياهتم  تعزيز وعي املوظفني و ذاكء نشئ فريق استشاري معين ابلزناهة لإ هذه اجلهود، أُ يف اإطار و

نشئت ش بكة . كام أُ اتاملترضرين من الزناعالإنسانية واملساءةل أأمام  وليهتا  اللجنة ادلولية و   الزناهة دلى  ثقافةاإطار  يف  

مساعدة املديرين عىل تعزيز  من أأجل  امليدانية التابعة للجنة ادلولية  والوفود    يف الإدارات  امليرسين ملدونة السلوكمن  

  لزناهة اطة طريق  ي. ويسرتشد امليرسون خبر س ياق العمل الاعتيادي  هجود الامتثال يفدمج  الزناهة والثقة ومواصةل  

ذاكء التدريب الرامية اإىل توفري دورات قومون بتنس يق وتتبع ورصد الأنشطة و  يبيامن  الوعي مبدونة السلوك. اإ
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الزناهة  مت  و ثقافة  السلوك وتعزيز  بشأأن مدونة  تدريبية  مراجع ومعلومات ومواد  تتضمن  للزناهة  أأدوات  وضع مجموعة 

طار الأخالقيات اخلاص ابللجنة ادلوليةز جيري ابس مترار تعزي ذاته،للموظفني. ويف الوقت أأصبحت متاحة و  ابعامتدها   اإ

عمل اجلاري عىل وضع س ياسة بشأأن اإىل جانب ال  2022يف عام  اليت س يجري تنفيذها  س ياسة حامية الطفل  ل مؤخرا  

 التحرش النفيس وس ياسة تضارب املصاحل. 

 اليت نعمل معهااحمللية  لمساءةل أأمام اجملمتعات  اخلضوع ل  ( 4

عن   الكشف  السلوك  خمطط  املنظامت دون    -سوء  بني  يتنقلون  اذلين  املعروفني  اجلنس يني  املعتدين  قضية  ملعاجلة 

 الكشف عهنم 

، حيث وقعت عليه اللجنة ادلولية والاحتاد  2019طلق هذا الربانمج املشرتك بني الواكلت يف اكنون الثاين/يناير  أُ 

يات التدقيق الأخرى، مثل معليات التفتيش اليت تقوم هبا . ويمكل هذا النظام معل حىت ال ن مجعيتان وطنيتانو ادلويل 

ا  الرشطة لتحقيقصدرت حبقهم  جلناة اذلين  للقبض عىل  أأو اذلين خيضعون  تأأديبية  جراءات  ، ولكن رمبا مل  ةجاري  ات اإ

الزتام ابلتحقق بشلك مهنجي مع  (  1اخملطط من الزتامني رئيس يني:  ويتأألف  يرتكبوا جرامئ أأو حققت معهم الرشطة.  

أأي قضااي تتعلق   ابملوظفني اجلدد    لس تغالل والانهتاك اجلنس يني والتحرش اجلنيس ابأأحصاب العمل السابقني حول 

 الواكلت الأخرى. منعمليات التفتيش ( الالزتام ابلس تجابة بشلك مهنجي ل 2احملمتلني، 

طلب    29  000  ( أأكرث منواكةل حاليا   125من الواكلت املشاركة )، تظهر البياانت الرتامكية  2021-2019بني عايم  و 

تعلق مبخطط الكشف  حاةل رفض توظيف ت   142و  ،بياانت سوء السلوكبشأأن  رد عىل طلبات    24  000وأأكرث من  

 عن سوء السلوك.

ِّ تلزتم مُ و  مجيع  اليت نعمل معها، مبا يامتىش مع الزتامات  احمللية  أأمام اجملمتعات  اجلادة  لمساءةل  اخلضوع ل انت احلركة بضامن  كو 

انت  د بشأأن الزتامات  حدَّ اعامتد قرار مُ  2019واكن قد مت يف جملس املندوبني لعام  احلركة ابملشاركة اجملمتعية واملساءةل.ُمكو ِّ

انت   ِّ عداد  وجي  ،واملساءةل  يةملشاركة اجملمتع اباحلركة  مجيع ُمكو  جملس املندوبني    اإىللتقدميه  ر  القرا  بشأأن هذاتقرير مرحل  ري اإ

فادة شامةل حول  2022  لعام ن اإ ُ التقدُّ ، حيث سيتضمَّ ز بشأأن كيفية قيام الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ابلتعاون مع  حرَ م امل

حراز تقدم حنو حتقيق املشاركة اجملمتعية واملساءةل أأمام اجملمتعات احمللية و   امجلعيات الوطنية ومن مث،  الساكن املترضرين.  ابإ

 ز هنا. حرَ م املُ ن التقدُّ وليس الإفادة عذكل التقرير املرحل فاإن الإشارة اإىل 

ىل السجالت املؤسس ية واملالية، مبا يف ذكل  اخلضوع ل  ( 5 اخلصوصية  احرتام  لمساءةل أأمام اجلهات املاحنة، والوصول اإ

 وضامن حامية البياانت  

حتقيق  ضامن أأمهية ابلغة من أأجل بناء مزيد من القدرات نظرا لأن احلركة قد قررت الإدارة املالية وحامية البياانت  تكتيس

 اإىل جانب تطلعها اإىل حتقيق الشفافية والانفتاح مع السامح أأنسب مس توايت املساءةل أأمام احلكومات واملاحنني والرشاكء، 

وهنا جيدر لخصوصية وضامن حامية البياانت.  لحرتام  يف جو من الاواملالية،  ابلوصول املناسب اإىل السجالت املؤسس ية  

ذا انلت من   الإدارة املالية والقدرة عىل اس تخدام البياانت املالية لختاذ الإشارة اإىل أأن قضااي الزناهة ومواطن الضعف اإ

فاإهنا تؤدي  القرارات املايل، و ،  التخطيط  اإىل  أأحصاب املصلحة،  ب  جانالثقة من  تراجع  اإىل الافتقار  املاحنني وغريمه من 
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القدرة الاستيعابية عىل اس تخدام الأموال بطريقة خاضعة للمساءةل، وضعف  تكبيل  اس تخدام املوارد، و يف    كفاءةانعدام الو 

دارة   اخملاطر املالية. اخملاطر مع ارتفاع نظم اإ

 امجلعيات  يف قدرات  لثغرات  أأفضل ل   فهمأأجل    منبني امجلعيات الوطنية  ُأجريت دراسة اس تقصائية فامي    ،2021يف عام  و

القدراتالوطنية   اليت  .  واحتياجاهتا من دمع  البياانت  أأظهرت  جيابيا دلى    بشلك عامها  مت مجع حيث  اإ أأن هناك ميال 

جراء ردت عىل الاس تقصاء اإىل  امجلعيات الوطنية اليت  (.%89)  خاريج س نوي للبياانت املاليةتدقيق  اإ

   ،ىل جانب ذكل منائية ماليةدمع امجلعيات الوطنية  جيري  واإ أأو   اللجنة ادلوليةأأو    من خالل الاحتاد ادلويل   مببادرات اإ

ادل ادليشمل  و .  الثنائيةمع  مبادرات  جراءات  س ياسات    مع مثل هذا  واإ تدمع  ومعليات  أأن  اليت جيب  املالية،  احملاس بة 

دامن أأجل املالية  الشؤون موظفي الربامج و   الإدارة املالية.جمال رة مسؤولياهتم يف فهم واإ

 مجةل   مضنق،  تطرَّ ت لس تفادة من نتاجئ أأدوات تقيمي العناية الواجبة املنقحة مؤخرا )اليت تشمل عددا من الأس ئةل اليت  واب

مدونة  و   ادلاخل؛ وتتبع املشرتايت والتوزيع؛تدقيق  ادلاخلية/ال رقابة  الى الرشاكء و أأمور، اإىل قدرات الإدارة املالية دل

وقد عززت  ، واملوارد البرشية، فضال عن احلومكة واملبادئ الأساس ية(،  جنس ياالسلوك، والاحتيال وسوء السلوك  

تعزيز نظمها  من أأجل مساعدهتا عىل    اللجنة ادلولية من دمعها يف اجملالت ذات الأولوية املتفق علهيا مع امجلعيات الوطنية

عىل سبيل املثال، تدمع اللجنة ادلولية، ابلرشاكة مع رشاكء احلركة، بعض امجلعيات  . فواحلد من اخملاطرنزاههتا  محلاية  

س ياقات يف  من    الوطنية  والاالترضر  مسعاها  ادلاخليةضطراابت  الزناعات  اإطار  يف  وذكل  شفافيهتا ،  اإىل حتسني 

ين واملايل يف جمال التمنية املالية. وقد أأتيح دليل مايل يف س ياقات حمددة، فمن خالل تقدمي ادلمع ال مساءةلخضوعها لل و 

جراءات احملاس بة املالية، اليت من شأأهنا أأن تدمع موظفي الربامج والشؤون املالية   من أأجل  يشمل س ياسات ومعليات واإ

دارة مسؤولياهتم يف   الإدارة املالية.جمال فهم واإ

 : جتربة الصليب الأمحر اللبناين أأهل للثقة كرشيك  معة  الس تعزيز التمنية املالية لبناء  

طار تمنية  أأمه مبادرة  دلى الصليب الأمحر اللبناين  اكن الإصالح الاكمل لأنظمة الإدارة املالية   امجلعيات  مت تنفيذها يف اإ

اكامتلها، ومك اكن ذكل أأمرا حىت عدة س نوات ت معلية الإصالح الشامةل هذه اس تغرقوقد الوطنية خالل العقد املايض. 

عداد التقارير املالية الشفافة واخلاضعة   بشأأنبتعزيز مسعته  مسح للصليب الأمحر اللبناين    ولكنه،  ملكفا ومس تغرقا للوقت اإ

من الرشاكت  مت مجعها  مليون دولر أأمرييك   33كرث من ن الإدارة الفعَّاةل لأ بدوره املنظمة مالأمر اذلي مكن للمساءةل، 

 هذه العملية:بشأأن  عامة  حملة  التايل    الفيديويقدم  و انفجار مرفأأ بريوت.  وأأزمة    19-راد املاحنني خالل جاحئة كوفيدوالأف

https://youtu.be/6fK2DIc7Tv8 . 

 

 جتميع املوارد واخلربات فامي يتعلق بتعزيز الزناهة  ( 6

الهيألك القامئة، وجتميع املوارد واخلربات، حسب الاقتضاء، من أأجل توفري ادلمع    الاس تفادة مناحلركة مبواصةل  الزتمت  

 لمساءةل. اخلضوع ل تعزيز قواعد ومعليات وأ ليات الزناهة و من أأجل ال والتدريب والتعلمي والتوجيه الفعَّ 

https://youtu.be/6fK2DIc7Tv8


12                                                                                                                                                  
CD/22/18 

 

 

Public 

   2020أأغسطس أ ب/ يف هيلكته اذلي أأعيد ، حتاد ادلويل صندوق بناء القدرات التابع لال وارتباطا هبذا الالزتام، قام ،  

اسرتاتيجية  اليت تضمنهتا  لت الس بعة  بزايدة ادلمع لالحتياجات الإمنائية الناش ئة للجمعيات الوطنية مبا يامتىش مع التحوُّ 

ت، وهو مصمم  اجلديد مفتوح مجليع امجلعيات الوطنية، يف أأي وقهذا الصندوق يف ثوبه  . و 2030ادلويل للعقد  الاحتاد  

منائية حمددة،   قامئ  مرحل  يسمح ابتباع هنج  ما  "الزناهة والشفافية واملساءةل".  مبسأأةل  داها  تتعلق اإحدلمع أأربع أأولوايت اإ

حتالف الاستامثر يف امجلعيات    امجلعيات الوطنية وحتسني نزاههتا. وعالوة عىل ذكل، فاإنمنية  ت من أأجل  النتاجئ  حتقيق  عىل  

سهم  من أأجل امجلعيات الوطنية مبا يُ وفر الأموال ي مشرتكة بني الاحتاد ادلويل واللجنة ادلوليةمتويل  أ لية    و الوطنية، وه

دارة مواردها املالية بشفافية ومساءةل ووفقا للمعايري  فامي يتعلَّق ب ، ل س امي  ا الإمنائيةيف دمع أأولوايهت تعزيز قدرهتا عىل اإ

 املعرتف هبا دوليا. 

   اليت أأجنزهتا احلركة سعيا اإىل تعزيز الزناهة،  عامل  الأ صورة شامةل عن  مفن أأجل رمس    مبوارد املعرفة واخلربات،وفامي يتعلق

ادلراسة متكن هذه  و  أأعاله.  عىل النحو املبنيَّ وذكل  ،  لموارد واملبادرات املتعلقة ابلزناهة دراسة حتديدية لجريت  ُأ فقد  

براز   اإ من  امجلاعية  الواثئق/الس ياسات/ال ليالتحديدية  الشامةل  الرئيس ية  نطاق  ات  ب احلركةعىل  وتقوم  لك  ع  يتجم ، 

،  أأساسا قواييوفر لها    ال وشامل هيلك فعَّ امتالك احلركة ل أأظهرت  كام  .  لجمعيات الوطنيةادلورات التدريبية املتاحة ل 

أأساس جمرد  هيلكي حفسب  ليس  أأو  أأيضا  بل  ،  مؤسيس  وس ياس ية    ا طر أأ يتضمن  الواجبات حتدد  مطبقة،  تنظميية 

ن من    لك  والالزتامات املتنوعة اليت يتعني عىل ِّ ِّ مُ ُمكو  احلركة متاما ، تنفرد  يف هذا الصددوانت احلركة الالزتام هبا.  كو 

العديد من  بيامن توفر  أأنه  ت ادلراسة التحديدية  أأظهر فقد  ،  ذاته. ويف الوقت  املطبقة دلهيامن حيث الهيألك/ال ليات  

ءات أأساسا قواي، فاإن هناك حاجة ماسة اإىل نرشها واس تخداهما عىل حنو أأفضل داخل  الإجرا/رشاداتالس ياسات/الإ 

 احلركة. 

اتحة الس ياسات   وتمتثل اإحدى أأولوايت فريق العمل ملتابعة البيان عىل وجه التحديد يف التصدي للتحدي املمتثل يف اإ

نطاق احلركة. وقد حدد السلمية عىل  ات  والأدوات القامئة ونرشها واس تخداهما، فضال عن تبادل الأمثةل عىل املامرس

العمل   الأولوية  مضن  فريق  ذات  ابالإجراءات  مفهوم  القيام  وتطوير  بشأأن    موحَّدة  مواردصة  مكتبة/منس تكشاف 

املتعلقة ابلزناهة  اإىل امجلع بني  هذا  . وهيدف  الس ياسات والإرشادات واملامرسات  قامئ ابلفعل من  العمل  مواد  ما هو 

لهيا.مكوانت مجيع لتحسني وصول ةل وموارد وتوفري وس ي  احلركة اإ

. شأأن املواضيع املتصةل ابلزناهة السلمية ب واحلوار وتقامس املامرسات    التبادلتاإىل تعزيز  فوق ذكل    هيدف فريق العملو 

نه خيطط  وحتقيقا لهذه الغاية،   منتدايت وفعاليات عىل  عرب  جلسات حول املوضوعات املتعلقة ابلزناهة  لتنظمي أأو تعزيز  فاإ

جلسة خالل القمة الافرتاضية العاملية عقد الفريق  ،  2021أأكتوبر  ترشين الأول/ويف  أأو احلركة.  امجلعية الوطنية    مس توى 

ُأعيد التأأكيد  ، و كلكنساين  حلركة والقطاع الإ ا من أأجل امناقشة معىن الزناهة ومتطلباهتجرت خاللها  ،  الأمحر" نا كوكب "

كام خيطط الفريق  جلهات الفاعةل احمللية والعمل احملل.  من أأجل اأأمهية العمل الإنساين القامئ عىل املبادئ والأخالق  عىل  

 . 2022حلقة معل جملس املندوبني لعام لتعميق احلوار والسامح بتبادل اخلربات خالل 

   سعهيا عىل  تبادلها بشأأن املواضيع املتعلقة ابلزناهة، تواصل أأمانة الاحتاد ادلويل  مجع البياانت و معلية  وفامي يتعلق بتعزيز

دارة البياانت دلمع امجلعيات الوطنية والش بكة   طار  وضع هنج بشأأن اإ ذات  جتميع البياانت هجودها الرامية اإىل  كلك يف اإ

الأساس ية،   ادلو الاس تخدامات  الإفادة يف الاحتاد  ونظام  البياانت  قاعدة  ومنصة  مثل  اجلهود    GOيل،  جانب  اإىل 
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ل الرمقي )معلية  املبذوةل   مزيد من الهنوج التمكيلية دلمع امجلعيات الوطنية . وجيري حاليا تطوير  (الرمقنة عىل صعيد التحوُّ

دار    البياانت، واملسامهة املستندة اإىل  حتسني التحليل، واختاذ القرارات  من أأجل  ياانت واس تخداهما  هتا للب من أأجل تعزيز اإ

دارة اخملاطر.   يف تعزيز اإ

نشاء ش بكة كفاءات معنية    لجمعيات الوطنية ابلتمنية املالية ل اإ

ج حول موضوع و تطوير املزيد من املعارف والهنهل الس بق يف  حتاد ادلويل  جيدر الإشارة اإىل أأن الالبيان،  يف مؤازرة ل 

طار أأوسع نطاقا لالس تدامة املالية.الإدارة املالية،   نشاء "ش بكة كفاءات    ويشمل ذكل  يف اإ "، بدمع نشط  لتمنية املالية ا اإ

طار كفاءات التمنية املالية  والغرض من  رشاكء احلركة.  من  الصليب الأمحر الرنوجيي ومشاركة  جانب  من   حمور  توفري  هو  اإ

حول هذا اجملال  دلروس  اس تخالص اللتفاعل و احملل  للموارد والقدرات يف جمال التمنية املالية، حيث جيمتع أأفراد اجملمتع  

 الإدارة املالية.جمال ج املتعلقة ابملامرسة الفعلية يف و وتعزيز املعرفة بشلك جامعي وحتسني الهن

 

 والقانونية والأطر التنظميية والس ياس ية ذات الصةل ادلس تورية  تنقيح القاعدة   ( 7

 لضامن الزناهة.وقانونية سلمية وشامةل أأساسا هاما دس تورية يشلك وجود قاعدة  

   لجمعيات  دعام ل التقرير  اليت يغطهيا  خالل الفرتة  بشلك وثيق  اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل العمل    لك من  واصلوقد

حلركة املتفق علهيا. ا. واس متر تنفيذ ذكل وفقا ملعايري  ادلس توريةاس تعراض وتعزيز قاعدهتا القانونية وأأطرها  يف  الوطنية  

العامني املاضيني اإىل أأكرث من  عىل مدى  ، مت تقدمي ادلمع واملشورة  ةالأساس ي رتكة املعنية ابلُنُظم  املشجنة  الل ومن خالل  

 2018لوثيقة التوجهيية لعام  معال ابمراجعة أأنظمهتا الأساس ية/دساتريها والأطر ذات الصةل،  اإطار  مجعية وطنية يف    60

بتطبيق املبادئ الأساس ية، ومعايري احلمك الرش يد والشفافية،  ،  مجةل أأمورمضن  اليت تتعلق،  )سة وعرشين  ومعايريها امخل 

 . اخلالفات(أ ليات ومعليات الامتثال وتسوية و ، ا بشلك فعَّالزناهة داخليالفضال عن اإرساء 

الزتامات احلركة بدمع امجلعيات  وبشأأن  م  تقدُّ من  امجلعيات الوطنية  بشأأن ما أأحرزته  مزيد من التفاصيل  وللحصول عىل  

، واملقرر تقدميه  س نتنيتعده لك    اذلي  ةالأساس ياملشرتكة املعنية ابلنُُظم  جنة  الل رىج الاطالع عىل تقرير  يُ   الوطنية،

 .2022اإىل جملس املندوبني لعام 

   طار  مواصةل دمع امجلعيات الوطنية يف  من أأجل   ، أأيضا   جمال الزناهةات راخسة يفهجودها الرامية اإىل وضع قاعدة س ياساإ

. ومن املقرر أأن تتضمَّن مجموعة الأدوات هذه مجموعة أأدوات للس ياسات املتعلقة ابلزناهةيل بتوحيد  يقوم الاحتاد ادلو

مجلعيات الوطنية، فضال عن س ياسات منوذجية يف اجملالت من أأجل ااةل  توجهيا عاما بشأأن معليات الس ياسات الفعَّ 

 مانة الاحتاد ادلويل. دلى مجعيات وطنية نظرية ومن أأ الرئيس ية املتصةل ابلزناهة، مس متدة من س ياسات 

 مجلعية الوطنية: مجعية الهالل الأمحر املالزيي ى ا دل  القانونية والتنظميية والس ياس ية  تعزيز القاعدة

م  لتعهد  معال اب فريق معل معين    2019أأنشأأ الهالل الأمحر املالزيي يف عام  الثالث والثالثني،    اإىل املؤمتر ادلويلاملُقدَّ

قانوين اإىل جانب ممثلني  سؤول  ين وم فجملس الإدارة ومستشار  أأحد أأعضاء    ابلقاعدة القانونية وادلس تورية يتأألف من 

َف  الاملبور. و اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل يف كو  ن مكتيبم املالزيي  الفريق ابس تعراض دس تور مجعية الهالل الأمحر  ُك ِّ
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وتشاوري بشلك شفاف  عملية  سري ال ضامن  من أأجل  . و ةالأساس ي املشرتكة املعنية ابلنُُظم  لجنة  ال ومواصةل احلوار مع  

نت  جريت أأربع مشاورات رئيس ية )عىل مجيع مس توايت امجلعية، أُ  من  لية مع أأعضاء جملس الإدارة  حلقة معل أأوَّ تضمَّ

قرار ادلس تور يف  و حتديد النطاق(.  أأجل   دخال عد2021أأبريل  نيسان/  24بعد اإ أأطر وس ياسات ة  ، متت مراجعة أأو اإ

)عىل سبيل    الحتاد ادلويللس ياسات  تبين عدة  لزناهة، مبا يف ذكل مدونة السلوك والالزتام ابخلصوصية، و تتعلق اب

(. وجيري حاليا نرش ، ومنع الاس تغالل والاعتداء اجلنس ينيوالنوع الاجامتعي والتنوع  ،حامية الطفلس ياسة  املثال  

 ادلس تور اجلديد وأأطر الزناهة.

 

 رشوط الرشأاكت اليت تعكس الالزتام الراخس ابلزناهة  ( 8

احلاجة اإىل زايدة املساءةل الإقرار بأأنه يتعني مواصةل اس تكشاف  مت  فقد  املذكورة أأعاله،  ادلراسة التحديدية  استنادا اإىل  

 والشفافية يف الرشأاكت داخل احلركة ومع الرشاكء اخلارجيني عىل حد سواء. 

  عيات الوطنية الرشيكة متطلبات خمتلفة مجلع  وامجل داخل احلركة، دلى لك من أأمانة الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ففي

التابع لالحتاد    العمل مع رشاكء املرشوع  لرشأاكت، مثل برانمجمن أأجل اخملاطر أأو "العناية الواجبة"  البياانت وتقيمي ا

الامتثال اليت يتعني عىل الرشاكء الالزتام ومرفق واجبات  ،  تقيمي العناية الواجبة التابع للجنة ادلوليةبرانمج  و ،  ادلويل

بيامن ميكن العمل، خالل لك  . و  امجلعيات الوطنية الرشيكةعىل   مجيع الرشأاكت وكذكل عىل  ل ن رشطا  هبا، وأأصبحت ا

ل س امي  ،  ج اخلاصة بطرائق الرشاكةو والتاكمل بني الهنمفن الرضوري حتقيق املزيد من التنامغ  عىل تعزيز الزناهة،    ،معلية

قرار برضورة وجود  من جانب امجلعيات الوطنية يف بدلاهنا. وعالوة عىل ذكل،   ك بشأأن قبول  هنج منسق مشرت فمثة اإ

 المتويل من الرشاكء من الرشاكت.

يعد  خملتلف الرشاكء    اس تكشاف تنس يق معليات "العناية الواجبة"  بأأن  فريق العملفقد أأقر  وانطالقا من هذه اخللفية،  

عن اكهل  يف خطة معهل(. والهدف من ذكل هو تبس يط وختفيف العبء    هذات الأولوية )وأأدرججمال من اجملالت  

جملس  انقضاء  من املقرر أأن يبدأأ العمل التفصيل حول هذا املوضوع بعد  و تقيمي.  ري معليات  الوطنية اليت جت امجلعيات  

 . 2022 لعام املندوبني

   التابع للجنة ادلولية    2019يف عام  ومت العناية الواجبة  الثالثة ورشاكء امجلعية الوطنية تنقيح برانمج    بشأأن الأطراف 

ىل تقيمي العناية الواجبة من خمتلف رشاكء احلركة يف املنصة هذا الربانمج    ، مت دمج2022. ويف أأوائل عام  استنادا اإ

ليه والإرشاف عليه. من أأجل الرمقية املركزية للجنة ادلولية  ماكنية الوصول اإ عىل  وجيري حاليا بذل هجود ضامن حتسني اإ

ليات تقيمي العناية الواجبة املفروضة عىل امجلعيات الوطنية من جانب  مع تبس يط خمتلف  ل حماوةل  يف  الصعيد القطري  

انت  ِّ  حركة الصليب الأمحر والهالل الأمحر. ُمكو 

لالحتاد ادلويل، وهمام    دلىوالتحقيق  التدقيق ادلاخل  لالحتاد ادلويل، ومكتب    دلى جلنة الامتثال والوساطة   ( 9

دارة اخملاطر والأخالقيات دل مكتب    للجنة ادلولية  ا   ىالامتثال واإ

 حلها.   عىلويشري البيان حتديدا يف أأقسامه اخلتامية اإىل الهيئات امللكفة مبعاجلة قضااي الزناهة واملساعدة 
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   عىل  مساعدة هيئات الاحتاد ادلويل  بغرض  نشئت  ُأ   الاحتاد ادلويل هيئة دس تورية فلجنة الامتثال والوساطة دلى

مجعية وطنية أأو أأي هجاز من أأهجزة الاحتاد  أأي  اختاذ اخلطوات املناس بة حلل أأي انهتأاكت حممتةل للزناهة من جانب  

ركزت اللجنة عىل مدى العامني املاضيني عىل نوعني من  وقد  .  تُعرض علهيا  تسوية أأي خالفات  عىل واملساعدة    ،ادلويل

ذاكء  (  1الأنشطة: )  . ويف النوع الأول من الأنشطة، لزناهةابلإخالل اب دعاءات  الا جلة  ( معا 2الوعي بشأأن الزناهة، ) اإ

التنظميية  سالمة  طوير ثقافة املساءةل والشفافية داخل ش بكة الاحتاد ادلويل ورصد ال لت  اللجنة مؤرشاهتااس تخدمت  

وأأعضاهئا،   عن  وذكل  للمنظمة  واحضة  فكرة  عىل  احلصول  أأجل  ينبغي  اجملال  من  أأن  اذلي  مانة  دمع للأ .  فيه  هاتركز 

الامثنية. وفامي يتعلق مبعاجلة  مؤرشاهتا    امجلعيات الوطنية لإبالغها حباةل امتثالها ملعايريبشلك منتظم مع  اللجنة  وتتواصل  

جنحت  لزناهة. وخالل هذه الفرتة،  لإخالل ابادعاءات اب  10تتوىل اللجنة حاليا النظر يف  لزناهة،  ابلإخالل ابدعاءات  الا

غالق  اللجنة    قضية واحدة تتعلق ابنهتاك الزناهة. يف اإ

   مية  وهو ق   ،مس تقةل وموضوعية للتأأكيد والتحقيق ، فهل هممة  حتاد ادلويل التدقيق ادلاخل والتحقيق دلى الا مكتب  أأما

عىل حتقيق أأهدافها من  ابلتايل  املنظمة    ، ما يدمعوأأعضائهويساعد عىل تعزيز معل الاحتاد  الاحتاد ادلويل  مضافة اإىل  

دارة اخملاطر والرقابة. و خالل اتب ضامن وفاء من أأجل  اع هنج مهنجي ومنضبط لتقيمي وحتسني فعالية معليات احلومكة واإ

ادلاخليني  دققني  لملعايري ادلولية للمعهد العاملي  امل  لزتاماته، اعمتد الاحتاد ادلويلالتدقيق ادلاخل والتحقيقات ابمكتب  

يف معلياته  واملعايري الإنسانية الأساس ية  ،  مجعية مدققي الاحتيال املعمتدينمعايري  و يف أأعامل التدقيق اليت يضطلع هبا،  

حتدد هذه املعايري أأفضل  الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتحرش اجلنيس، حيث  و الاحتيال  قضااي  تحقيق يف  لل 

 التدقيق ادلاخل والتحقيقات عىل مس توى العامل.جمال املامرسات يف 

.  2019عن عام  %4شكوى، بزايدة طفيفة قدرها   134التدقيق ادلاخل والتحقيق ، تلقى مكتب 2020وخالل عام 

لعام   الشاكوى  تصنيف  غالبية    2020وظل  والفساد  قضااي الاحتيال  السابقة، حيث شلكت  الس نوات  مع  متسقا 

مت وقد  تحرش )مبا يف ذكل التحرش اجلنيس(.  والاس تغالل والاعتداء اجلنس يان وال   ،املوارد البرشية ، تلهيا  الادعاءات

ثبات س بعة حتقيقات يف عام   جراءات داخلية. واس تجابة لزتايد عدد القضااي، زاد  سفرت مجيعها عن  ، أأ 2020اإ اختاذ اإ

تقرير عن  بنرش  املكتب س نواي  كام يقوم  ن قدرته عىل التحقيق، حيث يوجد احملققون ال ن يف لك منطقة.  مكتب  امل 

 النحو الوارد أأيضا يف البيان. أأنشطته، عىل 

   أأيلول/سبمترب تغريَّ امس  2020يف  العاملي  ،  ادلوليةا   دلىمكتب الامتثال  اخملاطر  مكتب  اإىل    للجنة  دارة  واإ الامتثال 

التحرك حنو مس توى متاكمل من  وذكل  ،  والأخالقيات املمتثةل يف  ادلولية  للجنة  املؤسس ية  متاش يا مع الاسرتاتيجية 

املكتب  الضامن هذا  يواصل  حيث  ومُ ،  منسق  هنج  بناء  يف  ادلاخلية نظَّ املسامهة  والرقابة  اخملاطر  لإدارة  ومهنجي  م 

اللجنة ادلولية وموظفهيا والأشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة وحالت  لصاحل    الأخاليقالسلوك  والتحقيقات و 

املتعلقة  دعاءات  الاس تجابة لالخالل العامني املاضيني عىل  بشلك كبري  . وقد تعززت قدرة اللجنة ادلولية  الأخرى  العنف

قلمييني للتحقيق يف عامنب  نشاء مكتبني اإ دلمع فرعية  نشئت ماكتب حتقيق  أُ كام  كينيا(.  )  ونريويب  (الأردن)  سوء السلوك ابإ

قة بسوء السلوك يف  لس تجابة للبالغات املتعل التعجيل ابهبدف  وذكل  الوفود يف أأفريقيا ويف الرشقني الأدىن والأوسط،  

دارهتاتسجيل    مركزية  املناطق، مع احلفاظ عىلتكل   التدقيق ادلاخل والتحقيق  مكتب  . وتتعاون الوحدة مع  القضااي واإ
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السلوكمع  حتاد ادلويل و دلى الا  ادعاءات سوء  بشأأن  الوطنية، حسب الاقتضاء،  املبلغ عهنا يف س ياق   امجلعيات 

 عية وطنية. الأنشطة املضطلع هبا ابلرشاكة مع مج 

 التنفيذ والرصد  ( 4

خطة يف شأأن خمتلف الأنشطة ومسارات العمل الواردة معهل ب الزناهة احلركة عن س يواصل فريق العمل املعين مبتابعة بيان 

م اذلي أأحرزته مكوانت احلركة للوفاء ابللزتامات املبينة دُّ قس يواصل هجوده لرصد التكام  .  فقا للأولوايت احملددةالفريق و 

م  لتقدُّ عرض تقرير ابالفريق كيفية معاجلة هذا املوضوع و درس  املقبل. وس ياملندوبني  اإىل جملس  ورفع تقرير بذكل  يف البيان  

 . 2023يف عام رابع والثالثني املؤمتر ادلويل العىل اذلي أأحرزته احلركة 

 والتوصيات  الاس تنتاجات  

انفقد  ،  19-جلاحئة كوفيدتقرير أأنه عىل الرمغ من ال اثر العاملية  هذا ال يظهر   ِّ يف معاجلة  طيبا    امت احلركة تقدُّ أأحرزت ُمكو 

هنا  اجملالت اخملتلفة   ط الضوء عىل سلسةل من اجملالت اليت  ال تزال هناك حتدايت تسل ِّ فبيان الزناهة. ومع ذكل،  اليت تضمَّ

 املس تقبل.فهيا يف م تقدُّ ل يزال يتعنيَّ اإحراز مزيد من ال 

.  الفريق عىل النحو احملدد يف خطة معل    تكل اجملالتمن  م يف بعض  التقدُّ اإحراز  مل يف تيسري ودمع  عوسيس متر فريق ال 

فو  التقرير  أأبرزها  اليت  النقاط  التشجع  مثل:  عريق  خطته،  احملددة يف  اجملالت  خمتلف  العمل يف  مواصةل  عىل   معل مل 

بشأأن الس ياسات والإرشادات واملامرسات املتعلقة ابلزناهة عىل نطاق احلركة وتيسري التبادل    موحَّدة   مواردصة  مكتبة/من

واس تكشاف   ابلزناهة،  املتصةل  املواضيع  بشأأن  اخملاطر/ال س بل  واحلوار  تقيمي  معليات  الواجبة  تنس يق  أأجل عناية  من 

 لرشأاكت.ا

انت  جلهود اليت يبذلها لك  كام يُرحب التقرير اب ِّ ن من ُمكو  ِّ مجع البياانت ورصدها  معلية  تعزيز    ، ويدعو اإىل مواصةلاحلركةُمكو 

ُ التقدُّ تسجيل  و  م  ز وتبادل النتاجئ عىل خمتلف املس توايت،  حرَ م امل يف  والإسهام  جملس املندوبني  اإىل  بذكل  تقرير  عىل أأن يُقدَّ
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ِّ مُ مواصةل  وأأخريا، يؤكد التقرير املرحل أأمهية   يف تعزيز الزناهة    ،بشلك فردي وجامعيوالرتكزي،  انت احلركة الاستامثر  كو 

 والسلوك الأخاليق داخل احلركة.

 


