
 

AR 
  ٢٠٠٩/مجلس المندوبين

CD/09/14.1 
  انجليزي: األصل

  التخاذ قرار
  

  
  

  مجلس المندوبين
  

  لحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمرا

  
  

  مدونة الشراآة الجيدة
  ) والمفصل المؤقت من مسودة جدول األعمال ١٤ البند رقم(

 
  

  مشروع قرار
  

  مدونة الشراآة الجيدةو
  
  
  

   من إعدادمشترآة وثيقة 
 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

  اللجنة الدولية للصليب األحمر و
  
  

  ٢٠٠٩ أآتوبر/ تشرين األولجنيف، 
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   مشروع قرار
  

  مدونة الشراآة الجيدة
  للحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

  
  إن مجلس المندوبين،

  
حيث رحب بمبادرة وضع مدونة  ٢٠٠٧الذي اعتمده مجلس المندوبين سنة  ٣بالقرار رقم  إذ يّذآر

  للشراآة الجيدة وشجع آل مكونات الحرآة على مواصلة تطوير هذه المدونة،
  

باعتماد الهيئة العامة لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر   يرحب مع التقديرإذ 
  ،٢٠٠٩مدونة الشراآة الجيدة سنة 

  
بالمشاورة التي دارت مع الجمعيات الوطنية والعمل الذي اضطلع به أعضاء  يأخذ علما مع التقديرإذ 

ألحمر الكولومبي والصليب األحمر الفنلندي أعضاء الصليب ا على وجه الخصوصفريق العمل، و
ندونيسي والصليب األحمر الموزامبيقي والصليب األحمر والهولندي والصليب إلوالصليب األحمر ا

  األحمر السويدي واالتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب األحمر لوضع هذه المدونة،
  

قائمة وتحسين وتعزيز الحرآة آكل وآٍل من السياسات ال ةأهمية المدونة في تكمل يؤآد من جديدإذ 
  ،فعالية، وفي وضع مبادئ ومعايير السلوك للعمل معا بمزيد من الفاعلية والفرادىمكونات الحرآة 

  
ضرورة ترويج المدونة باستمرار لضمان تطبيق مبادئها وااللتزام بها والخضوع  يأخذ في االعتبارإذ 

  للمساءلة بشأنها،
  

مدونة "ية واالتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب األحمر على اعتماد الجمعيات الوطن يحث - ١
  ،"حمر والهالل األحمرألالشراآة الجيدة للحرآة الدولية للصليب ا

الجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب األحمر على التعبير عن  يحث - ٢
 وااللتزام، متابعةالتزامها الفردي والجماعي بتطبيق المدونة والمشارآة في آليات ال

آل مكونات الحرآة إلى إفادة مجلس المندوبين المقبل ومشاطرة الخبرة معه فيما يتعلق  يدعو - ٣
 دونة ،بااللتزام بالم

أعضاء فريق العمل إلى دراسة أي تعليقات إضافية على المدونة لضمان تطبيقها  يدعوو - ٤
  .وااللتزام بها
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  مدونة الشراآة الجيدة 
  للحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر 

 
   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والمؤشرات لتزاماتاال

  
  الرابعةالنسخة  –٢٠٠٩ أآتوبر/تشرين األول ٧: التاريخ
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  الجيدةلشراآة مدونة ا
  لصليب األحمر والهالل األحمرل للحرآة الدولية

  
 

  ليزيجنإ: األصل  
  ٢٠٠٩ أآتوبر/تشرين األول ٧:ابعةرالنسخة ال                                                                   

  
  

  ديباجة
  

تفادي المعاناة "إن السلوك المحترم عنصر أساسي في نجاح الشراآات التي تمس الحاجة إليها من أجل 
االلتزامات والحد ) المدونة(الجيدة لشراآة وتحدد مدونة ا ١".والتخفيف من حدتها البشرية أينما وجدت

وتلتزم مكونات  الحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل . األدنى من معايير السلوك المتبعة في الشراآات
  .فعالية، بتقيدها بهذه المدونة، بتقوية شراآاتها والعمل معا بشكل أآثر آفاءة و)الحرآة(األحمر 

  
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر النظام األساسي للحرآة و على المبادئ األساسيةترتكز المدونة 
اتها، آخذة في اعتبارها ما للجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر من والية وإطار سياس

وواليتي اللجنة الدولية للصليب  وطابع محددين آجهات مساعدة لسلطاتها العامة في المجال اإلنساني،
  . األحمر واالتحاد الدولي 

  
وستقوم مكونات الحرآة، بروح من االحترام المتبادل، بتطبيق هذه المدونة على جميع شراآاتها لتحقيق 

ويقر الشرآاء بأنه يمكن إنجاز المزيد بواسطة الجمع بين مختلف القدرات وتحمل . هدف مشترك
  .والفرديةالمسؤوليات المتقاسمة 

  
ويتطلب التنفيذ الناجح أن يتقيد جميع . والشراآات المؤسسية تتعلق في نهاية المطاف بالعالقات بين الناس

ويتحمل القادة بدور معين بأن يتصرفوا بشكل مسؤول وذلك بإتباع المدونة . الموظفين والمتطوعين بها
  .وترويجها

  
  .التعلم والتنمية المستمرينتعتبر المدونة أداة عملية وديناميكية تيسر من 

  
  .يشمل االلتزام بتنفيذ المدونة المشارآة في آلية رصدها واالمتثال لها، وتقاسم الخبرات

  
وسيقوم آل مكون من مكونات الحرآة فيما بعد بتسجيل التزامه . المدونة اعتمد مجلس المندوبين هذه

  .الفردي بالخطوات العملية التي سيتخذها لتنفيذ المدونة ومواصلة تنميتها
  

                                                 
1 ي ديباجة النظام األساسي للحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب األحمر ف 

. ٢٠٠٦و  ١٩٩٥وعدل في عامي  ١٩٨٦جنيف في   
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وتمكينهم احترام المستضعفين - األول اللتزاما  
  جميع أنشطتنا فياحترام حاجات المستضعفين وآرامتهم 

 

  المؤشرات
o هم وقدراتهمحاجات وُتعتبرأصحاب مصلحة  ويجري تمكينهم بوصفهم بالمستضعفين عترفُي

 تنانشطأأولويات  عناصر رئيسية في تحديد
o  مجاالبرتخطيط وتنفيذ في جميع مراحل ُتلتمس مشارآة المستضعفين النشطة 
o وُتعزز الشبكات الوطنية والمحلية من أجل دعم الناس والمجتمعات المحلية. 

  

  الثقافية الحساسيةوممارسة التنوع : الثاني اللتزاما
  التنوع والوعي والحساسية الثقافيان من العناصر األساسية إلنجاح عمل الشراآة

 

  المؤشرات
o  والوعي والحساسية الثقافيين احتراما للمبادئ األساسيةالتنوع السلوك المتبع في الشراآات يّقدر . 
o طالما آانت متماشية مع المبادئ األساسية حترمُتو ختالفات في الثقافة التنظيميةالعترف باُي. 

 
  آفالة النزاهة: الثالث اللتزاما

  الفعالة ةالشراآة الجيدة والبرمج تمكن من تحقيقالنزاهة 
  

  المؤشرات
o يمتثل الشرآاء لقرارات الحرآة وألهدافهم وسياساتهم وقواعدهم ولوائحهم المعلنة بما يتفق

 .األساسيةبالكامل مع المبادئ 
o يضمن الشرآاء االمتثال للقانون والحكم الفعال وحشد التبرعات بشكل مسؤول واإلشراف

 . المالي الصارم
o االتسام باالنفتاح والشفافية فيما يتعلق باالستراتيجيات وإدارة الموارد المالية والبشرية

 واالتصاالت وتقديم الخدمات
o والجمهور والجهات المانحة تضررينوالسكان الملمساءلة أمام المستفيدين الترويج النشط ل. 
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  آشرآاء ضمن الحرآة سويًاالعمل : الرابع اللتزاما

 جماعية وفردية تعزز آل مكونات الحرآةالعمل آشرآاء مسؤولية 
 

  المؤشرات
o  رم دهاُتحت ي بل ة ف ة وطني ة ودور آل جمعي ات الحرآ ة لمكون ات المختلف دعم بشكلالوالي ، وُت

 .متبادل
o  الدستورية والتشغيلية وينفذون القراراتداخل إطار مشترك لسياسات الحرآة  الشرآاءيعمل. 
o يضع الشرآاء آليات التنسيق واالتصال على مختلف المستويات ويشارآون فيها بفعالية. 
o   بشكل متبادل، بما يفضي إلى تحسين قدرات الحرآة قدرات جميع الشرآاءالعمل على تدعيم.

  

  خارج الحرآة ةعلاالفالجهات التعاون مع  :الخامس اللتزاما

  التعاون مع جهات فاعلة خارج الحرآة ُيلتمس 
 حياة المستضعفين عندما يسهم ذلك في تحسين 

 لمبادئ األساسية للحرآةوباالمتثال ل

 
  المؤشرات

o ة     يتحاور وينسق الشرآاء ة خارج الحرآ اةمع جهات فاعل ة، مع مراع دول المعني يما ال ، والس
الطابع الخاص للجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر آجهات مساعدة للسلطات

 .العامة في الميدان اإلنساني 
o   ى ينخرط الشرآاء في العمل رار وعل ى صناع الق أثير عل ة للت ة خارج الحرآ مع جهات فاعل

 .سيةمبادئ األساال إلى الجمهور استنادًا
o يقيم الشرآاء عالقات خارج نطاق الحرآة لحشد الموارد من أجل تحسين حياة المستضعفين. 
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 تنفيذ المدونة

  
  :ومتواصلة دورة مستمرةالعناصر التالية، من  ، التي تضمعملية التنفيذتتألف 

  
  االلتزام

  
ين  السياسييّعرب آل مكون من مكونات الحرآة عن إرادته  ة بالتقيد بهذه المدونة، وبتخصيص موارد للتمك

ذه     . من تطبيقها وبرصدها ورفع التقارير عنها والتعلم منها ى ه ويعترف بمكونات الحرآة التي تصادق عل
  ".ملتزمة بمدونة الشراآة الجيدة"المدونة بأنها 

  
  التطبيق 

  
  :التالية على المستوى التنظيميينظر آل مكون من مكونات الحرآة لدى تطبيقه للمدونة في الخطوات 

  
 .أن تنعكس المدونة في االستراتيجيات والسياسات والبرامج والخدمات التنظيمية •
وظفين      • وائح الم ك ل ي ذل ا ف رية، بم وارد البش ن إدارة الم زأ م زءا ال يتج ة ج أن تصبح المدون

ن إحاط          وعين م وظفين والمتط ع الم دم لجمي ا يق ائف، وم يف الوظ وعين، وتوص ات والمتط
 .موجزة وتدريب

  
د   وفي  . يقوم الشرآاء، فيما يتعلق بكل ترتيب من ترتيبات الشراآة، بتطبيق سياق المدونة على وجه التحدي

  :غضون ذلك، يجري القيام باألعمال التالية من جملة أمور
  

  :المدونة
  

 .ُتطبق على جميع حوارات ومفاوضات الحرآة 
 .ُتستخدم لالعتراف بمختلف قدرات الشرآاء 
 .تستخدم لتدعيم المهارات والقدرات الخاصة بالعمل في شراآة 
 .ُتدمج في أي آلية للحرآة بشأن التعاون والتنسيق 
 .ُتضمن بجالء في جميع االتفاقات بين شرآاء الحرآة 
 .ُتدمج في جميع االجتماعات والمبادرات التي يتخذها شرآاء الحرآة 
  .وُتروج بالتعاون مع الشرآاء الخارجيين 
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  آليات الرصد واالمتثال

  
ى  . تستخدم المدونة آإطار لهذه العملية، وتوفر مؤشرات لتحليل الشراآة واستعراضها ويستند تقييم الوقع إل

  .الرصد المنتظم والمنهجي ألداء الشراآة مقابل المدونة
  

  .همشراآات سياقات واحتياجاتمختلف تكييفها حسب  ويعملون على آليات الرصد واالمتثال يحدد الشرآاء
  
د ال ن  رص ارة ع ة ل عب ة طوعي تمرار عملي ة  اس ي كفال تعراض      نالتحس الل اس ن خ ي م تعلم التنظيم وال
واستعراض  وحوار  على رصد ذاتي   رصد الينطوي آما . في االتفاقات ةرداوالاألهداف ات مقابل نجازاإل

  .من أشكال االستعراضذلك  وغير ،قرانمن قبل األ
  

ا   بغياب االمتثال للمدونةالمتصلة  مشاآلالوينبغي حل  ين الشرآاء  فيم ان يمكن التماس المشورة    ب  ، وإن آ
   .من األقران

  
  رفع التقارير والتعلم والتنمية

  
ارير      . اتهمشراآ  اتعلى النحو المذآور في اتفاق  يقوم الشرآاء برفع التقارير ع التق ل الغرض من رف ويتمث

  .الحرآة، بما في ذلك ما يتم عن طريق شبكة الويبفي تشاطر الممارسات الجيدة فيما بين 
  

اء      ة بواسطة االرتق ذ المدون يشكل الشرآاء الملتزمون فريق عمل مخصص على الصعيد العالمي لدعم تنفي
تمرين   ة المس التعلم والتنمي ع       . ب ة وجم رويج المدون ور، بت ة أم ن جمل ل المخصص، م ق العم وم فري ويق

  .الدروس المكتسبة وتسجيل الممارسين الجيدين الممارسات والخبرات الجيدة، ونشر
  

ة االتحاد الدولي مسؤولية ويتحمل  ة     . محددة عن دعم أعضائه في تنفيذ المدون دولي واللجن اد ال وم االتح ويق
اع من اجتماعات    آل لتقديمها إلى  المدونةتنفيذ  بشأنع التقارير يجمالدولية للصليب األحمر بت  مجلس اجتم

  .لمندوبينا
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