
 

 

 

 حمرض موجز عن حلقة العمل 

 تعزيز الزناهة داخل احلركة 

 

 )بتوقيت وسط أورواب( 18:30إىل  17:00ومن الساعة  10:30إىل  9:30، من الساعة 2022مايو  10التارخي واملوعد:  

 )الاحتاد ادلويل( Frank Mohrhauerالس يد )اللجنة ادلولية( و  Kate Halff الس يدة الرئيس/امليرس/مدير النقاش: 

العروض:  النقاش/مقدمو  حلقة  و   Kate Halff  الس يدة  املتحدثون/أعضاء  ادلولية(،  )الاحتاد   Frank Mohrhauerالس يد  )اللجنة 

و  و   Kristin Hjalmtysdottirالس يدة  ادلويل(،  اآليسلندي(،  األمحر  اللبناين(،    Nabih Jabrالس يد  )الصليب  األمحر  )الصليب 

و   Melinda Godberالس يدة  و   Jane Hollmanالس يدة  و  األسرتايل(،  األمحر  )الصليب    Jukka Pietiläinenالس يد  )الصليب 

)مجعية الصليب األمحر الياابين(،   Satoshi Sugaiالس يد  )مجعية الصليب األمحر الهندي(، و   RK Jainالس يد  األمحر اإلس توين(، و 

 )مجعية الصليب األمحر النيجريي(. Amina Mustaphaالس يدة ارييك(، و )الصليب األمحر الكوس ت Alejandra Moraالس يدة و 

 ذة ـــ نب

داخل ( ومدى التقدم احملرز  2019)املعمتد يف جملس املندوبني املنعقد عام    احلركة عن الزناهةبيان  كيفية فهم    يف  بحثال ركزت حلقة العمل عىل  

لبعض النقاط البارزة يف التقرير املقدم إىل   وتوضيحا عرضا موجزا للبيان    ت حلقة العمل وتضمن الالزتامات املقطوعة مبوجبه.    يف تنفيذ احلركة  

منب   جملس املندوبني اجللسة  واكنت  تنفيذه.  املشاركني  امفيد   ابشأن  أمام  واألمثةل الواقعية   أاتح  املامرسات اجليدة للجمعيات الوطنية  تبادل 

الفريق العامل اذلي ييرس متابعة البيان، وابخلطط  بدورومناقشة التقدم احملرز يف بعض جماالت البيان اخملتارة. كام أذكت حلقة العمل الوعي  

 .اجتاهاهتام املس تقبليةالعامل الرئيس يني، وأسهموا بذكل يف حتديد  اليت وضعها. وتبادل املشاركون التعليقات واألفاكر حول مرشوعي الفريق  

 املالحظات العامة والنقاط الرئيس ية 

املبادئ  ( 1االت، ويه: ) من هذه اجمل  ثالثة  عىل  انصب  حلقة العمل   تركزي  ولكنبيان الزناهة هذا املوضوع من خالل تسعة جماالت،  يتناول  

ِّغني عن اخملالفات؛ )   الفردي السلوك  ( ومعايري  2األساس ية؛ )  ثت( واخلضوع للمساءةل أمام املاحنني والرشاكء.  3وحامية املبل هذه املواضيع   وُبح

لالثالثة من خالل مقدمة قصرية عن التقدم احملرز عىل الصعيد العاملي   الهدف    ومتثل.  احلاالت احملددة حول  للقصص    امجلعيات الوطنية  وتبادح

 سهام يف جمال آخر لاللزتام، وهو "جتميع املوارد واخلبات من أجل تعزيز الزناهة". إلا  يفلخبات لتبادل هذا ال  من

 العمل، بل يركز عىل بعض املالحظات املشرتكة وادلروس املتبادةل.  ةوال يشمل هذا التقرير مجيع املعلومات واخلبات املتبادةل يف حلق

 احلفاظ عىل املبادئ األساس ية وتعزيزها ( 1) 

رضت عدة مبادرات وضعها الا حتاد ادلويل واللجنة ادلولية يف الس نوات األخرية، مبا يف ذكل دليل الاحتاد ادلويل لتعزيز ادلور املساعد عح

نشطة الرامية إىل تعزيز  ألإىل امجلعيات الوطنية، وتعزيز إطار الوصول اآلمن وا  امعلي  ااذلي يقدم توجهي  من خالل احلومكة والس ياسات،

 .ونرشها املبادئ األساس ية



2 
 

 

  ومنقسماملوظفني واملتطوعني يف جممتع جمزأ    يف صفوف ت اخلبات اليت تبادلهتا امجلعيات الوطنية أن ضامن الالزتام ابملبادئ األساس ية  وحضوأ

  حتداي. ومشلت ادلروس املس تفادة ما ييل: يشك 

واملتطوعني  قد يعين التقي   -أ ابملبادئ األساس ية فقدان املوظفني  واعتحب احلوار املتوازن يف هذه احلاالت،  وفتور امحلاسد الصارم   .

 ابلغ األمهية لضامن فهم املوظفني واملتطوعني لرضورة الامتثال للمبادئ األساس ية يف مجيع األوقات.  اأمر 

ز الزناهة عندما يتأثر السلوك الفردي واملؤسيس تأثرا إجيابيا، و  -ب حعزَّ  الاجتاه الصحيح.  التحول إىل يؤدي إىلوت

 تغرق بناء ثقافة الزناهة والنظرة اإلجيابية عقودا من الزمن.وينبغي النظر إىل هذه العمليات من منظور طويل األجل؛ فقد يس   -ج

وتدمع    املؤسسةؤدي هذه الس ياسة إىل تعزيز ثقافة املساءةل عىل نطاق  ت وعندما تضع امجلعية الوطنية س ياسة واحضة بشأن الزناهة،   -د

 الامتثال للمبادئ األساس ية.  

فرتاضية تشك منابر مفيدة لتعزيز أمهية املبادئ األساس ية واملؤمترات الاأحقر  بأن املنشورات ومحالت وسائل التواصل الاجامتعي  و  -ه

 ذاكء الوعي.  إلو ،نفيذ والية امجلعية الوطنيةيف ت 

دد أيضا عىل أن وجود خطة واحضة واس تغالل مجيع الفرص إلبراز هذه املسأةل، يشالك -و من العوامل الرئيس ية يف   نيعامل  نوشح

 العملية )ومشلت األمثةل املذكورة القانون ادلويل اإلنساين وإطار الوصول اآلمن(. 

اجلوائز   تقدمي. وعرضت إحدى امجلعيات الوطنية خبهتا يف  ، اعتحب إرشاك الفروع وحتفزيها يف إطار هذه العملية رضوراياوأخري  -ز

  هذا اجملال. التقديرية للفروع اليت حتقق أداء جيدا يف

ِّغني عن اخملالفات  السلوك الفرديضامن الامتثال ملعايري ( 2)   وحامية املبل

قد تحرمجت الالزتامات املقطوعة يف بيان الزناهة إىل ممارسات عىل خمتلف املس توايت، من الس ياسات الرفيعة املس توى إىل التنفيذ العميل. و 

ضعت س ياسة جديدة لالحتاد ادلويل بشأن   امحلاية والنوع الاجامتعي والاحتواء، ويمكلها إطار تشغييل. ويشمل ادلمع املقدم إىل امجلعيات وح

لها. ونشطت   االوطنية اخلط الهاتفي لإلبالغ عن اخملالفات اذلي أنشئ لتوفري قنوات فعاةل لإلبالغ عن حاالت سوء السلوك وأصبح اآلن متاح

ابلتنوع والاحتواء يف قواعدها وس ياساهتا وممارساهتا ادلاخلية. ومتثل مدونة قواعد السلوك اليت وضعهتا   اللجنة ادلولية يف تنفيذ الزتاهما املؤسيس 

 تعزيز ثقافة الزناهة عىل نطاق املؤسسة. يف سبيل من اجلهود املكثفة اليت يبذلها مكتب األخالقيات واخملاطر والامتثال  أ جزءا ال يتجز 

ا صعيد  عىل  احملرز  التقدم  عن  ادلوليةوفضال  واللجنة  ادلويل  الاحتاد  به  أفاد  اذلي  اس تخلصهتا  ادلروس  من  أمثةل    أوحضت  ،لعامل  اليت 

 امجلعيات الوطنية ما ييل: 

يحعد مفيدا يف توجيه   ،خمتلف األنشطة  من خاللهمارات القادة وسلوكهم وصفاهتم    يفثبت أن وضع إطار أخاليق واحض والتأثري   -أ

 . والتشجيع علهياصعبة  أحيان   احملاداثت املهمة واليت قد تكون

ملعرفة   -ب النبض"  "جس  مبسوح  يعرف  ما  بإجراء  دوراي  األنشطة  هذه  أثر  رصد  إذاوميكن  ثقافة   املؤسسةاكنت    ما  جتاه  تتحول 

 أخالقية أقوى.  

ع -ج  عن اخملالفات مبزيد من اإلجيابية.  عىل اإلبالغ  ومعايري السلوكمناقشة األخالقيات  وتشج 

 حيث يتيح ذكل تقيمي كيفية إجناز املهام ال ما مت إجنازه حفسب.   ،ومن األمهية مباكن إدراج عنرص سلويك يف تقيمي األداء -د

د عىل أمهية القنوات املالمئة لإلبالغ عن اخملالفات. وميكن أن يشمل ذكل إنشاء خط هاتفي لإلبالغ عن اخملالفا  -ه دِّ ت )ابس تخدام وشح

 ثقافة التعبري عن الرأي وحامية املبلغني عن اخملالفات.   لتعزيزخط اإلبالغ عن اخملالفات اخلاص ابالحتاد ادلويل وتكييفه( 

لط الضوء عىل أمهية وجود منصة قوية إلدارة القضااي لضامن التعامل اآلمن مع املعلومات احلساسة.   -و  وسح
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لإلبالغ عن اخملالفات معلية قامئة بذاهتا بل ينبغي أن يصاحهبا برنمج شامل لألخالقيات هيدف إىل هاتفي  وال يحعد إنشاء خط   -ز

)تشمل   مالمئة  س ياسات  قاعدة  إلرساء  القامئة  الس ياسات  تنقيح  أو  الس ياسات  وضع  ذكل  ويتضمن  األخالقيات.  ثقافة  غرس 

ِّغني عن اخملال  فات، وما إىل ذكل(، وإذاكء وعي املوظفني واملتطوعني، وضامن س ياسة ماكحفة الغش والفساد وس ياسة حامية املبل

 توافر القدرات الالزمة.  

 واجلهد الالزم لتعزيز ثقافة اإلبالغ.   ،بعض التحدايت، مثل الافتقار إىل القدرة عىل إجراء التحرايت وأحشري إىل -ح

اء آليات جديدة )مثل خط اإلبالغ عن اخملالفات(  احلركة إلنشيف  رشاكء  ال ويف حني أكدت امجلعيات الوطنية أن تلقي ادلمع من   -ط

 بأمهية التنس يق بني مقديم ادلمع.  افقد أقرت أيض ،يحعد رضوراي

 اخلضوع للمساءةل أمام املاحنني والرشاكء ( 3) 

الا  أجراه  اذلي  الاس تقصاء  وأشار  العامل.  صعيد  عىل  احملرز  التقدم  عن  عامة  حملة  ادلولية  واللجنة  ادلويل  الاحتاد  يف  قدم  ادلويل  حتاد 

نطاق  2021 عام الوطنية،    عىل  اامجلعيات  عدد  يف  تصاعدي  اجتاه  اخلارج إىل  التدقيق  معليات  إلجراء  ترتيبات  وضعت  اليت    مجلعيات 

ش بكة  أنشأ  الاس تدامة املالية األوسع نطاقا وتعزيز التعمل من األقران،    إىل حتقيقالاحتاد ادلويل    ويف إطار سعيلبيانهتا املالية.    الس نوية

من   وغريه  الرنوجيي  األمحر  الصليب  من  بدمع  املالية  التمنية  واستناد  يف  رشاكءال كفاءات  العناية   ااحلركة.  لتقيمي  املنقحة  األدوات  نتاجئ  إىل 

 ولوية املتفق علهيا مع امجلعيات الوطنية محلاية الزناهة واحلد من اخملاطر.  الواجبة، زادت اللجنة ادلولية من دمعها يف اجملاالت ذات األ

س ياق الطوارئ، يحعد فتح قنوات التبع عىل وجه الرسعة مع توجيه رسائل   )أ( يف  وتشمل ادلروس املس تفادة يف هذا املوضوع ما ييل: 

ال والشفاف مع املاحنني بشأن كيفية اس تخدام التبعات بوصفه  وتعلاميت واحضة رضوراي لتحقيق النجاح؛ )ب( وأشري إىل التواصل الفع

مثال( مفيدا   الزابئنتدبريا همام من تدابري املتابعة؛ )ج( ويحعد الاستامثر يف عالقة طويةل األجل مع املاحنني )مبساعدة نظام إدارة العالقة مع 

 ملساءةل. وايف بناء الثقة 

   وجماال العمل الرئيس يانعرض الفريق العامل ( 4) 

معهل   هل خطة  وقد أاتحت  إىل متابعة البيان.  تيسري اجلهود الرامية  إىل  وهيدف  وإسداء املشورة  يشك الفريق العامل منتدى للمناقشة 

أفر  عىل تعزيز أنشطة  وتركز املرحةل األوىل  لبحهثا يف خمتلف املراحل.  ابلزناهةحتديد بعض اجملاالت الرئيس ية  املتعلقة  وُبث    ،قة التأمل 

ن ن املبادراتخضعت هااتقد  إماكنية إنشاء مكتبة/ منصة موحدة للموارد اخلاصة ابلس ياسات والتوجهيات واملامرسات املتعلقة ابلزناهة. و 

 ملزيد من املناقشة والبحث مع املشاركني يف حلقة العمل.  

 النقاط الرئيس ية اليت أثريت 

وجلسة لألس ئةل واألجوبة، بشأن عدد من القضااي، والس امي التقدم احملرز يف    1عن طريق اس تقصاء آين  النظرهجات  تبادل املشاركون و 

 : االوفاء اباللزتامات املقطوعة يف بيان الزناهة واملرشوعني الذلين خيطط هلام الفريق العامل حالي

لب   "1" املشاركني تقيمي التقدم احملرز يف خمتلف اجملاالت اليت يتناولها البيان، ورأى املشاركون أن معظم التقدم احملرز   منطح

اكن يف جمال "اخلضوع للمساءةل أمام املاحنني، مبا يف ذكل إاتحة الاطالع عىل السجالت املؤسس ية واملالية"، ويليه جمال  

وحامية  السلوك الفرديمتثال ملعايري ا". ومن نحية أخرى، أشري إىل "ضامن الااملبادئ األساس ية وتعزيزه عىل "احلفاظ

 املبلغني عن اخملالفات" بوصفه جماال يتطلب مزيدا من العمل. 

 

 https://www.mentimeter.com/app/presentation/abb4bc558408f4619b04a1703a72940d/c934062fe7fdنتاجئ اجللسة الصباحية:    1

 https://www.mentimeter.com/app/presentation/668a507f6fe405c50f8298bac44e780f/cc1af9f532c8نتاجئ اجللسة املسائية:    

https://www.mentimeter.com/app/presentation/abb4bc558408f4619b04a1703a72940d/c934062fe7fd
https://www.mentimeter.com/app/presentation/668a507f6fe405c50f8298bac44e780f/cc1af9f532c8
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ل املشاركون معوما ملوارد اليت تتعلق ابلزناهة، فض  امكتبة/ منصة    يكون من املفيد مضها إىلوفامي يتعلق ابملوارد اليت قد   "2"

واعتح  املامرسات،  أفضل  من  احلاةلالتعمل  "دراسات  الهنج  بت  بعدها،  املس تحب"  املرئية"  وجاءت  الرسوم    املواد  مثل 

امجلعيات   وضعهتا  اليت  واإلرشادات  والس ياسات  القوانني  من  الفعلية  و"األمثةل  واملقابالت"  الفيديو  ومقاطع  التوضيحية 

خيارا مشرتاك    معينةجاالت  اخلاصة مبوارد  املدوات و األمعينة ويتخذ شك  الوطنية". واكن التوجيه اذلي يتناول مواضيع  

حت أشاكل أخرى للتعمل والتبادل، مثل مورد مجمع للمشورة والتوجيه يف احلاالت العمليةكام  أيضا.   وتبادل املعلومات    ،اقرتح

املوحدة بشأن الس ياسات املتعلقة ابلزناهة، والتدريب، وآليات اإلبالغ، وما إىل ذكل، املوجودة دلى مكونت احلركة، 

 من أجل حتسني ادلمع املقدم. 

ا "3" أو  التأمل  أفرقة  أولوايت  من  تكون  أن  ينبغي  اليت  ابلزناهة  املتعلقة  املواضيع  عن  املشاركون  ئل  سح وقع  وعندما  حلوار، 

"معايري   عىل  األول  الفردياختيارمه  الامتثال"،    السلوك  جمال    ث وضامن  بوصفه  العميل"  ومعناها  األساس ية  "املبادئ 

 الاهامتم الثاين، و"السالمة يف ماكن العمل والتنوع والتوازن بني اجلنسني يف القوى العامةل" بوصفه اجملال الثالث. 

 الاس تنتاجات والتوصيات 

واألمهية   حلقة العمل القمية  واملامرسات بني الرشاكء يف احلركة  اللتنيأثبتت  علهيام تبادل اخلبات  من بعضهم البعض يف    تعلمهمو   ،ينطوي 

  رتيهجماالت معينة من بيان الزناهة. وملتابعة هذا األمر، سيس تخدم الفريق العامل اآلراء والتعليقات اليت أدىل هبا املشاركون لتوجيه مباد

ومنصة/ مكتبة املوارد املتعلقة ابلزناهة. وستساعد تعليقات املشاركني عىل تشكيل املواضيع    ،الرئيس يتني، وهام: أفرقة التأمل املتعلقة ابلزناهة

 أحعرب عهنا  اليت س تتناولها أفرقة التأمل وحمتوايت منصة/ مكتبة املوارد املوحدة املتعلقة ابلزناهة، بغية تلبية الاحتياجات واألفضليات اليت

  ، ، وتشجهياع مجيع املشاركني أيضا عىل دمع معل الفريق العامل. وأخريا، أحعرب عن الرتحيب جبهود مكونت احلركةشح عىل أفضل وجه. و 

 ملواصةل تسجيل التقدم والتعمل. 


