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 عن الزناهة   مرشوع بيان احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر 

 

ىل مسأأةل الزناهة.  يف نظرها  (  ادلولية   جدية احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة مدى   هذا البيان عن يعرّب   ا 

ن  أأمهية ابلغة للحركة  يرتداين ، املؤسس و الفردي  يي لك مكون من مكوانت احلركة ادلولية، عىل املس تو الأخاليق لوالسلوك زناهة الا 

 .  رسها بأأ 

ىل جانب ادلولية يشلك الزتام احلركة  معلنا ال نساين   ركزية  ،الشامةل أأطران النظامية والتنظميية والس ياس يةالالزتام بابملبادئ الأساس ية، ا 

قبول وثقة  لكسب هو أأسايس و  ،رضورة حمتية لالضطالع بعملنا ال نساين بصورة فعاةلهو وقف هذا امل. و بادئامل الأخاليق املبين عىل 

ىل خدمهتم والاحتفاظ هباماذلين اجملمتعات احمللية و الناس   .وغري الآمنة يف الظروف احلساسةمبا يف ذكل ، نسعى ا 

آمنة للجميع بضامن جعل ادلولية احلركة تلزتم  وتتعهد بضامن جعل مسأأةل  . ونزاههتم كرامة موظفينا ومتطوعينا وتعزيز وبصون أأماكن معلنا أ

ساءة الترصف وامحلاية مهنا جزءا ل يتجزأأ من معلنا، وبعدم التسامح أأبدا مع أأي شلك من أأشاكل المتيزي أأو املضايقة أأو  منع لك أأشاكل ا 

 التعسف أأو الاس تغالل.

جراءات مؤسس ية وتطبيقها بشلك ، مبا يف ذكل عن طريق اعامتد قواعالالزتام مبعايري السلوك الفرديةومن الأمهية مباكن ضامن   آليات وا  د وأ

 لحركةلكوانت  مكمواهجة اخملاطر الناش ئة والس ياقات املتغرية. وحنن نلزتم،  من أأجل  ، فضال عن مراجعهتا وتكييفها ابس مترار  صارم ومنصف

 .ذه احلالتا، والتصدي له، الزتامًا قاطعًا مبنع ال خالل ابلزناهة والسلوك غري الأخاليق لقادتنا وموظفينا ومتطوعينادلولية

ضامن الزناهة والثقة من أأجل  قواان العامةل  يف  حتقيق ذكل والتوازن بي اجلنسي و تنوع ال احرتام تعرتف احلركة ادلولية بأأن من الأسايس 

فنا خبدمهتم. ودمعها واملساءةل  . وينبغي أأن ميثل املتطوعون واملوظفون والقادة تنوع حركتنا وتنوع الساكن اذلين ُكل

ىل ذكل. اجملمتعات احمللية اليت نعمل معها  ملساءةل  ضوع اخل تتعهد مكوانت احلركة ابلعمل معا لضامن من خالل العمل مع الناس  وسنسعى ا 

ماكنيتأأمي من خالل و حتياجاهتم وأأوجه ضعفهم وقدراهتم املتنوعة، ل نالتحسي فهم  هممع والتواصل  اتحة الوصول الآمن واملنصف و  اتا  ا 

وقدرهتا عىل احتواء امجليع وخضوعها ن فعالية أأعاملنا امجلاعية  ضام. وس يكون هدفنا املنشود  يف القرارات اليت ختصهم  اعةلالف  هتمفرص ملشارك ال

 .اخلاصة مبشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلوفقًا للزتامات احلركة  للمساءةل

ن  زاء احلكومات و  املساءةلعازمة عىل ضامن أأنسب مس توايت ادلولية احلركة ا  . وتتطلع ساس يةمتاش يا مع مبادئنا الأ  ءرشاكال احني و املا 

ىل أأن تك لسجالت املؤسس ية واملالية، يف ظل احرتام اخلصوصية املناسب ل  س تخدامفتحة وتسمح ابلن ون شفافة وم مكوانت احلركة ا 

 أأساس ية لرتس يخ الثقة مع خمتلف اجلهات املعنية.  تلعد،  التحدايت  ظليف  ، مبا يف ذكل  الشفافية وضامن حامية البياانت. وتعرتف احلركة بأأن  

حبيث يس تطيع الأفراد الترصف لصاحل منظمهتم دون خش ية التبعات أأو الانتقام.   لغي عن اخملالفاتاملبّ حامية  بضامن  ادلولية  احلركة وتلزتم  

زاءيف املعامةل وفقًا للأصول القانونية ق  احلحبامية الرسية و تلزتم أأيضًا كام   ادعاءات أأو حتقيقات.اذلين مه موضع  الأشخاص ا 

ىل    لستنادابادلولية    احلركةتلزتم   ، مبا يف ذكل موارد وخربات الرشاكء، واخلربات وارد  امل جتميع  الهيالك القامئة، ووفقًا لالقتضاء،  بشلك أأكرب ا 

ليات اخلاصة ابلزناهة الآ جراءات و ال  قواعد و الابدلمع والتدريب والتعلمي والتوجيه الفعال يف جمال تعزيز    لك مكوانت احلركة تزويد  من أأجل  

ىل الكشف املبكر  تمنية امجلعيات الوطنيةوتشلك . واملساءةل خملاطر املرتبطة عن اهنجًا فاعاًل يف تعزيز القدرات احمللية والوطنية الرامية ا 

دارهتا بصورة فعاةل ابلزناهة ىل احملتاجي ونطاقها واس تدامهتا.  ،وا   ومن مث الاسهام يف جدوى اخلدمات املقدمة ا 

ىل امجلعيات الوطنية    ادلمعوس يقدم املزيد من   دارة اخملاطرا  من خالل مراجعة قاعدهتا النظامية والقانونية والأطر التنظميية والس ياس ية   لتعزيز ا 

طار الاحتاد ادلويلاب اخلاصةاملرتبطة هبا، متاش يًا مع توجهيات احلركة   للزناهة. لنظم الأساس ية للجمعيات الوطنية اليت اعمتدت مؤخراً ، وا 
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النظم الأساس ية اس تعراض وس تواصل اللجنة املشرتكة بي اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل املعنية ابلنظم الأساس ية للجمعيات الوطنية 

 بشلك منتظم. للجمعيات الوطنية 

ىل ذكل، تتعهد مكوانت احلركة بأأن تعكس رشوط  ضافة ا  كة، الالزتام الراخس ابلزناهة احلر اليت تشمل أأيضًا رشااكهتا داخل ، رشااكهتاا 

دارة اخملاطرمبا يف ذكل واملعايري الأخالقية،   . وتنفيذها املناس بة عن طريق أأحاكم ورشوط اتفاقات الرشاكة املوقعة، وحتديد معليات ا 

يف الاحتاد  جلنة الامتثال والوساطة تتوىل قيادات امجلعيات الوطنية معاجلة قضااي الزناهة ادلاخلية، أأو تتوىل ذكل، عند الاقتضاء، س و 

دارة الاحتاد ادلويل ومجعيته  ادلويل  . العامةمع تطبيق العقوابت من خالل جملس ا 

رشاف جلنة تدقيق احلساابت شالك  التحقيقات املتعلقة مب   مكتب التدقيق ادلاخيل والتحقيقويتوىل   الزناهة داخل أأمانة الاحتاد ادلويل حتت ا 

دارة اخملاطر وفقًا لالقتضاء. وتل  تقرير  نرش فرض العقوابت اخلاصة بقضااي ال خالل وفقًا للنظام الأسايس والنظام ال داري للموظفي، ويل وا 

 معاجلة مصادر القلق الهامة.  كيفية عن  س نوي

دارة اخملاطر الاسرتاتيجية املؤسس ية والتشغيلية بصورة استباقية هتا يف جمال اوس تحسن اللجنة ادلولية قدر  كام س تحرص عىل التحقيق ، ا 

ىلوست . يف ادعاءات سوء السلوك، وتنفيذ ال جراءات التصحيحية، مبا يف ذكل العقوابت ىل رصد الامتثال ا  الرامية نظم تعزيز ال  سعى ا 

طلبات بزايدة الشفافية وال بالغ، وحتسي قدراهتا يف جمال الكشف عن ل ل  بةعمليات اس تجاال نظم و ال وتواصل وضع  ،وقياسه بصورة فعاةل

 اخملاطر.

زاء مسأأةل  سوف   . ونتعهد  وتنفيذه ورصده،  يف احلركة   الزناهة يعقب هذا البيان تقدمي خطة واحضة للتشاور بشأأن حتسي الهنج املس تخدم ا 

حاطة جملس املندوبي املقبل يف س نة   احملرز  ابلتقدم  علام  املؤمتر ادلويل الرابع والثالثي للصليب الأمحر والهالل الأمحر،    من مث ، و 2021اب 

 يف الوفاء ابللزتامات الواردة يف هذا البيان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


