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 قرار
 

 اعتماد رمز للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
   

 إن مجلس المندوبين،
 

 يبلمبادرة العالمة المميزة للحركة الدولية للص"بشأن  2013المندوبين لعام س الذي اعتمده مجل 6بالقرار  إذ يذكر
للحركة،  عترف[ باهتمام مكونات الحركة بمواصلة استكشاف إمكانية اعتماد شعارا ]" الذي "األحمر والهالل األحمر

ظم استخدام الشروط والقواعد التي ُتن[ اللجنة الدولية واالتحاد الدولي بالبدء في عملية شاملة للتقدم في إعداد ىوصأو ]
المواقف ووجهات النظر التي عبرت عنها مكونات الحركة، ووضع أسس للتشاور مع  كل مع مراعاة *هذا الشعار

 ."الدول تستند إلى نتائج هذه المشاورات

ذ  طنية( )الجمعيات الو الهالل األحمر الوطنية للصليب األحمر و جمعيات الاالهتمام الذي أبدته العديد من ب يذكروا 
ها داللة عليلل هاستخدامالحركة( من أجل لحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )رمز ل إعدادإمكانية ب
 حشدو  جوالتروي االتصالاالهتمام العالمي الخاصة ب موضعاألنشطة في  ةجماعي بصفةتمثيل مكونات الحركة ول

 ،الموارد
 

ذ  وتعزيز  مكانتهاديد تح من حيث يتغير بسرعة ويزداد فيه التنافس سياق إنسانيالحركة تعمل في  مكوناتبأن  يقروا 
 ،اإلنسانية ها وتفويضاتهاأدوار مهمتها و 

 
ذ يعترف قدرة مكونات  ىالتي تؤثر بشكل متزايد علة الرقمي والتكنولوجياالتحديات والفرص الناجمة عن االتصاالت ب وا 

 على المستوى الوطني والعالمي، التبرعاتأقصى قدر من  وجمع عملهال ترويجالو  الحركة على التواصل
 

ذ يشدد على  ضرورة الحفاظعلى على الوظيفة األساسية للشارات كوسيلة للحماية في أوقات النزاع المسلح و  وا 
ني القانو  اإلطارمكونات الحركة بالتزامها باحترام  جميع ويذكرارات وضمان احترامها في جميع األوقات، الش

 ،دالليةوال الحمائية وظيفتيهاحكم استخدام الشارات في كل من يالذي والتنظيمي القائم 
 

                                                 

  على ترجمة كلمة قد درج القسم كان : باللجنة الدولية للصليب األحمر قسم الترجمة العربيةlogo  وهو 2015حزيران/يونيو بكلمة "شعار" حتى ،
تترجم بكلمة "رمز" وأصبحت كلمة "شعار" هي المقابل العربي  منذ ذلك الحين logoكلمة أصبحت . ثم النظام األساسي للجنة الدوليةتاريخ تعديل 

 .mottoلكلمة 
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ذ يرحب إمكانية  استكشاف مواصلة حولبين الجمعيات الوطنية  2015-2014 الفترة ت فيبالمشاورات التي جر  وا 
ليب اللجنة الدولية للص اه كل منأجر الذي الحركة  رمز االستبيان بشأنبنتائج  يحيط علماو ،لحركةوضع رمز ل

ات الجمعي األحمر )االتحاد الدولي( لكلالهالل و األحمر  الصليب االتحاد الدولي لجمعياتو  (الحركة الدولية) األحمر
 الوطنية،

 
ذ يؤكد  ،كةداخل الحر  بصري أهمية ضمان اتباع نهج متسق وأكثر فعالية لوضع عالمة مميزة وتمثيل  مجددا وا 
ويج وحشد والتر  االتصالدعم الجمعيات الوطنية في زيادة تعزيز قدراتها في مجال الحركة  جميع مكوناتب وينيط

 الموارد،
 

ذ  ر اإليجابي لحركة واألثرمز لوعرض  تصميمتيحها التي ي وتحديد المكانةالموارد  المحتملة لحشدفرص بال يقروا 
طتها في وأنشقدرة مكونات الحركة على تسليط الضوء على تفويضها  في الرمزهذا الذي يمكن أن يترتب على 

 ،المجال اإلنساني
 

ذ يشدد و أن وأن الغرض من الرمز ه سيظل أمرا استثنائيا التبرعاتوجمع  استخدام رمز الحركة للترويجأن  على وا 
 من الجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي واللجنة الدولية، لكل جمعية الرموز المميزةفرادى  يكّمل

 
ذ يرحب األهداف وااللتزامات تنفيذ ب، و 2013 لعام مجلس المندوبين الذي اعتمده 6لتقدم المحرز في متابعة القرار با وا 

جمعيات لالمساهمات الفعالة ل الحظ مع التقديرويللحركة،  العالمة المميزةفي سياق مبادرة د بها األخرى المتعه  
 الوطنية،

 
ذ   لتبرعاتابالتقدم المحرز بالفعل في سياق مبادرة العالمة المميزة للحركة نحو وضع مبادئ عالمية لجمع  يقروا 

 تفادة منواالس حشد المواردبشأن  أن من المهم للحركة ومكوناتها أن تعزز تعاونهابويعترف على مستوى الحركة، 
 لصالح الفئات الضعيفة التي تخدمها من أشخاص ومجتمعات، ،بصفة فردية وجماعية ،جمع التبرعاتإمكانياتها ل

 
ب يالحركة الدولية للصل رمزشروط وقواعد استخدام وثيقة الحركة على النحو المبين في رمز  يعتمد -1

 بهذا القرار(؛ )الواردة في ملحق "األحمر والهالل األحمر الدولي
 
 كميليات وأن يكون عرضه أمرا استثنائياحركة ال رمزاستخدام أن يكون ضمان مكونات الحركة ب ينيط -2

 القائمة الرموزقوة  إضعاف، وذلك لعدم الخاصة بكل مكون من مكونات الحركةالموجودة  للرموز
 ؛وصدارتها
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 مزر استخدام لشروط وقواعد ع األوقات وفقا في جميرمز الحركة  بضمان استخدام عن التزامه يعرب -3
بما في ذلك الحصول على موافقة مسبقة من  - ية للصليب األحمر والهالل األحمرالحركة الدول

الحركة  زرم عرضالتي يتم فيها  التبرعاتالجمعيات الوطنية للمشاركة في المبادرات العالمية لجمع 
موجب ب لشاراتل الواجبة والحماياتحترام االفي تقويض الحركة  رمزعرض  وعدم تسبب - هاأرض على

 شارةخدام است الئحة، بما في ذلك واإلطار التنظيمي المتفق عليه داخل الحركةاإلنساني الدولي القانون 
 ؛1991لعام الجمعيات الوطنية بواسطة  الصليب األحمر أو الهالل األحمر

 
رافا متعاقدة أط المعلومات الالزمة للدول، بصفتها اللجنة الدولية واالتحاد الدولي ضمان توفير يطلب إلى -4

 ؛المعتمدة هبصيغتوبروتوكوالتها اإلضافية، فيما يتعلق بهذا القرار،  1949سامية في اتفاقيات جنيف لعام 
 

لحاالت ل ذاتيتقييم  إجراءوكذلك الجمعيات الوطنية المعنية، إلى  ،اللجنة الدولية واالتحاد الدولي دعوي -5
جلس المندوبين م إلىوالدروس المستفادة  المحرزةالنتائج بالحركة وتقديم تقرير  رمز فيهاسيعرض التي 

 ؛2017في عام 
 

 رعاتالتبجمع الحركة في ات يإمكان زيادة من أجلجماعية  إبداء ما لها من ريادةمكونات الحركة ب ينيط -6
مع  املمسار ش الدولية واالتحاد الدولي المضي في اللجنة ويناشدمن التعاون والشراكة الجيدة،  في جو

عرضها على مجلس  يجري الموارد على صعيد الحركة،  دلحشمبادئ  إعداد نحوالجمعيات الوطنية 
 .العتمادها 2017المندوبين في عام 
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 1الملحق 
 

 شروط وقواعد استخدام رمز الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
 

 أساسيةمعلومات  -1
إن قرار الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر بشأن مبادرة الحركة الخاصة بالعالمة المميزة الذي اعتمده 

"يعترف باهتمام مكونات الحركة بمواصلة استكشاف إمكانية اعتماد رمز مميز  2013مجلس المندوبين في عام 
ي عملية شاملة للتقدم في إعداد الشروط والقواعد التي للحركة، ويوصي اللجنة الدولية واالتحاد الدولي بالبدء ف

ُتنّظم استخدام هذا الرمز المميز مع مراعاة المواقف ووجهات النظر التي عبرت عنها مكونات الحركة، ووضع 
 أسس للتشاور مع الدول تستند إلى نتائج هذه المشاورات". 

 
( الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )الحركة الحركةرمز الشروط والقواعد التي تنظم استخدام هذه وقد ُوضعت 

عقب سلسلة من المشاورات على نطاق الحركة حسبما هو منصوص عليه في القرار المذكور. وتضمنت هذه 
، وسلسلة من الجلسات التقنية 1للجمعيات الوطنيةوالرؤساء إلى جميع األمناء العامين  اموجه االمشاورات استبيان

المكون من قادة الجمعيات الوطنية وممثلين  2اجتماعين للفريق المرجعي المعني بالعالمة المميزة للحركةالجماعية و 
 واللجنة الدولية للصليب األحمر )االتحاد الدولي( عن االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 .)اللجنة الدولية(

 مقدمة -2
 

 تقدم دوق رمز الحركةوهي ملحقة بالقرار الخاص باعتماد  رمز الحركةهذه الوثيقة شروط وقواعد استخدام  تحدد
 .20153مجلس المندوبين عام  إلى

                                                 

م لوضع هكلف كل من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي بإجراء استبيان موجه إلى األمناء العامين ورؤساء الجمعيات الوطنية بغية تقييم مدى تأييد 1 
وط واألحكام المحتملة التي تنظم استخدامه، والعناصر التي يتضمنها تصميم هذا الرمز. وُأرسل االستبيان بخمس لغات )العربية رمز للحركة، والشر 

(، 2015نيسان/أبريل  28 إلىآذار/مارس  27لمدة شهر واحد )من ه اإلنترنت أو خارجعلى  اواإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية( وكان متاح
 جمعية وطنية االستبيان بعد استكماله. 86وأرسل عدد إجمالي بلغ 

في إطار عملية التشاور حول مبادرة الحركة الدولية الخاصة بالعالمة  2014تشكل فريق عمل الحركة المرجعي المعني بالعالمة المميزة عام  2 
( تحديد هوية الحركة واستعراض التقدم المحرز في 2ن الجوانب المرتبطة بالرمز المحتمل للحركة، )( تقديم التوصيات والمشورة بشأ1المميزة بهدف )

( تحديد 4في أنشطة االتصاالت والترويج وجمع التبرعات، و) االمعمول بها حالي الرموز( توضيح القواعد المحددة التي تحكم استخدام 3تعزيزها، )
الفريق المرجعي أو في  جمعية وطنية إما في اجتماع واحد من اجتماعي 20 تلى مستوى الحركة برمتها. وشاركع سبل لدعم "ثقافة العالمة المميزة"

 (.2015أيار/مايو  13والثاني في  2014كانون األول/ديسمبر  10قد االجتماع األول في كليهما )ع
 الرموز الخاصة بكل مكون من مكوناتها.استخدام بق على هذه الوثيقة تنطبق على استخدام رمز الحركة فقط، وال تنط يرجى مالحظة أن 3 
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في تعزيز العالمة المميزة الجماعية للحركة من خالل الهوية البصرية بغية  رمز الحركةويكمن الغرض من استخدام 
  استخدامها للداللة، وال سيما من أجل:

 
  تعزيز مكانة الحركة وهويتها البصرية باعتبارها شبكة إنسانية مهمة وضرورية لها حضور قوي ونشط

 ؛ تحاد الدوليواالفي جميع أنحاء العالم في السياقات التي ُتعنى بها الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية 
  رعات ر ممكن من التبأنشطتها وجمع أقصى قدترويج و  التواصلتعزيز قدرة الحركة ومكوناتها على و

في السياقات التي ُتعنى بها الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية  والعالميعلى الصعيدين الوطني 
 واالتحاد الدولي.

 
عالمية ال نشطةاألعلى نحو استثنائي من أجل تمثيل مكونات الحركة بصفة جماعية في  رمز الحركةويستخدم 
 تتكامل مع بحيثللشروط والقواعد الواردة في هذه الوثيقة،  اوفق والترويجاالتصاالت وجمع التبرعات ب الخاصة
 وحماية العالمات المميزة لمكونات الحركة وصورتها.    االتي تستخدمها مكونات الحركة حالي الرموز

 

 مبادئ عامة -3
 

 بالمبادئ العامة التالية: رمز الحركةيسترشد استخدام 
 

لضمان تحقيق األسلوب األمثل في تعزيز الهوية البصرية الجماعية للحركة وتحديد  رمز الحركةيستخدم  (أ)
 يهم.األفراد الذين تقدم خدماتها إللصالح مكانتها وفي جمع التبرعات من أجل دعم العمل اإلنساني للحركة و 

 
 .لحركةبصورة استثنائية بغية عدم النيل من قوة الرموز الحالية لمكونات ا رمز الحركةيستخدم   (ب)

في سياق جمع التبرعات  رمز الحركةمكونات الحركة. وُيستخدم رموز كل مكون من  رمز الحركة)ج( يكّمل 
الخاصة بمكونات الحركة أو يكون استخدامها غير ممكن من الناحية  الرموز عرضحيثما يتعذر عالميا 
 التقنية.

ه للعمليات المحددة في هذ اعلى أي استخدام وعرض للرمز المميز للحركة وفق ا)د(  ينبغي الموافقة مسبق 
 الوثيقة.

)هـ( يجب أن يتوافق أي استخدام أو عرض للرمز المميز للحركة في جميع األوقات مع المعايير األخالقية 
ر ومع مهمة األحمالمتفق عليها والتي تنبع من المبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل 

 الحركة.
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ارة لش الطابع الحياديإلى إضعاف أو عرضه إذا ثبت أن ذلك سيؤدي  رمز الحركةال ُيسمح باستخدام )و( 
اتين ه الصليب األحمر أو شارة الهالل األحمر وقيمتهما باعتبارهما وسيلتين للحماية و/أو إلى تعريض

كون جميع مكونات الحركة مسؤولة عن ضمان توافق لخطر النيل من هيبتها أو احترامها. وت الشارتين
طة بواس الئحة استخدام شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمرفي كل األوقات مع  رمز الحركةاستخدام 

يجب أن يمتثل أي استخدام عالوة على ذلك، )الئحة استخدام الشارة(.  1991الجمعيات الوطنية لسنة 
 واعد والسياسات واللوائح األخرى ذات الصلة المتفق عليها داخل الحركة.لحركة للقاالرمز من استخدامات 

في جميع األحوال على نحو يتوافق وقواعد التنسيق المتفق عليها داخل الحركة وفي  رمز الحركة)ز( وُيستخدم 
 ظل روح من التضامن والشراكة الجيدة بين مكونات الحركة، ومع تجّنب المنافسة.

 
  الحركةرمز استخدام  -4

  رمز الحركة)أ( الحاالت التي يجوز فيها استخدام 
 بصفة استثنائية فقط في الحاالت التالية: رمز الحركةيجوز استخدام 

 
باالجتماعات الدستورية للحركة وأثناء مشاركة الحركة في  ألغراض التمثيل في المواد الخاصة: تمثيل الحركة -أوال

 تضم الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية واالتحاد الدولي.منسقة على صعيد الحركة و فعاليات 
 

مالت ، وفي الحجل مجلة الصليب األحمر والهالل األحمرأمن بما في ذلك  : ألغراض االتصاالتاالتصاالت -ثانيا
 عوضمالحركة والبيانات المشتركة والمنصات الرقمية والمواد األخرى ذات الصلة بسياقات ومواضيع ب المتفق عليها

ي للصليب ماهتمام عالمي أو تعني الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية واالتحاد الدولي )على سبيل المثال اليوم العال
 أو مشروع الرعاية الصحية في خطر(؛ األحمر والهالل األحمر

 
: في إطار الترويج للحركة حاالت الطوارئ اإلنسانيةحالة من الترويج للحركة وجمع التبرعات من أجل  -ثالثا

هتمام عالمي ا ذات بحالة طوارئ إنسانية  فيما يرتبطشريك خارجي،  عند وجودبرمتها وجمع التبرعات، بما في ذلك 
 وتشارك في االستجابة لها مجموعة من مكونات الحركة تضم االتحاد الدولي واللجنة الدولية؛ 

 
: ألغراض الترويج وفي مبادرات جمع موضوع عام أو حملة عامةالترويج للحركة وجمع التبرعات من أجل  -رابعا

من عاية ر  أو حملة، وقد يشمل ذلك أيضاأو موضوع  ةمعين فعاليةالحركة بأكملها في إطار  صعيدالتبرعات على 
 .أو شراكة معه شريك خارجي

 
 رمز الحركة)ب( الحاالت التي ال يجوز فيها استخدام 
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 :في الحاالت التالية أو عرضه الحركةرمز استخدام بتاتا ال يجوز 
 

 أي مكون من مكونات الحركة أو لتمثيل مجموعة إقليمية من الجمعيات الوطنية؛ رمزعن  بديال -أوال
 

 في استجابة ميدانية أو في سياق عمليات ميدانية، بأي شكل من األشكال؛أو  -ثانيا
 

أعالم  علىام الشارة ألغراض الحماية، كأن يستخدم الرمز على أي نحو قد يؤدي إلى التباس مع استخدأو  -ثالثا
رفع على المباني أو المركبات أو أي شيء آخر مثل اللوحات اإلعالنية أو أي قطعة من المالبس بحجم كبير وي

 كالسترات والقمصان القطنية الخفيفة أو على عالمات الذراع؛
 

 على سمعة الحركة أو يتسبب في أي مخاطر العرض المراد للرمز المميز خطرا ل االستخدام أوحيثما ُيشكأو  -رابعا
 أخرى على مكوناتها.

 
يعرضها شريك تجاري للبيع أو يقوم بتوزيعها، أو يستعملها لإلشارة إلى تأييد الحركة  موادعلى أي أو  -خامسا

يتوافق أو  1949يمتثل التفاقيات جنيف لعام بأي أسلوب آخر ال خدمة المعروضة أو لإليحاء بذلك أو للمنتج أو ال
 مع الئحة استخدام الشارة.

 
 على االستخدام المبدئية )ج( الموافقة 

 
موافقة اإلدارة العليا في كل من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي على في  رمز الحركةالستخدام  يالشرط األول يتمثل

استخدامه في حالة معينة أو في سياق معين مما ُيعتبر في صميم اهتمام الحركة بأكملها، وبالتالي يمثل فرصة 
لدولية واالتحاد )أ( أعاله. ويبت كل من اللجنة ا 4على النحو الوارد في البند  رمز الحركةسانحة من أجل استخدام 

 الدولي في هذه المسألة بالتشاور مع الجمعية الوطنية )أو الجمعيات الوطنية( المعنية.
 

هو جمع التبرعات والترويج لحالة طوارئ إنسانية، يولى االعتبار  رمز الحركةحيثما يكون القصد من استخدام  -أوال
 الواجب لما يلي:

 
  طاق؛أو كارثة واسعة النإنسانية وجود أزمة 
  دعم الجمعية الوطنية )أو الجمعيات الوطنية( التي تتضرر بالدها من تلك األزمة أو الكارثة لجمع التبرعات

 على الصعيد العالمي ولألنشطة الترويجية المستخدمة في دعم جهود التصدي لها؛
 ؛تثير األزمة أو الكارثة اهتماما عالميا أن 
  لمواجهة تلك األزمة أو الكارثة؛ أن يشارك كل من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي في تنفيذ عمليات 
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  يضاتالتفو أو في بالريادة الميدانية لحركة إلى لبس فيما يتعلق ارمز مدى إمكانية أن يؤدي استخدام 
 .مكون من مكونات الحركة أو في الهوية المؤسسيةالموكلة لكل 

حيثما ُيقصد من استخدام الرمز المميز تمثيل الحركة أو االتصاالت أو جمع التبرعات أو الترويج لموضوع  -ثانيا
عام أو لحملة عامة، ينبغي إيالء االعتبار الواجب لما إذا كانت فرصة استخدامه تأتي في إطار مبادرة جماعية أو 

 عالمي.حدث أو برنامج أو حملة على نطاق عالمي تستحوذ على اهتمام 
 

  رمز الحركةعرض  -5
 

من اللغات الرسمية الست المستخدمة في المؤتمر الدولي )العربية  أو أكثربلغة  رمز الحركةعرض  يجب دائما
ير أنه يمكن غ لكل مبادرة بعينها. والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية( على النحو الممثل أدناه

 بلغة أخرى في حاالت استثنائية، حيثما تسنى ذلك من الناحية التقنية وعند الطلب.التفكير في عرض رمز الحركة 
 

 

 
 

 في جميع األوقات للقواعد التالية: رمز الحركةيجب أن يمتثل عرض 

 
ال يجوز االنتقاص من أي عنصر من العناصر المكونة للرمز يعرض الرمز دائما بتصميمه المبين أعاله و  (أ)

من شارتي الصليب األحمر والهالل األحمر  دائمايتكون يجب أن  رمز الحركةالمميز. ويعني ذلك أن 
جم . ويجوز تكبير حأعاله األشكالكما يظهر في  "الدولية"و"الحركة"  بكلمتي جنبا إلى جنب ومحاطتان
حسب أداة االتصال المستخدمة بحيث يتناسب حجم المصطلحين مع حجم  الرمز المميز أو تصغيره

 الشارتين.
 
يجب أن يظهر الرمز المميز على أرضية بيضاء مع وجود مساحة واضحة على كافة الجوانب مساوية  (ب)

 الهالل.و الرتفاع الصليب 
 

لبس أو  تجنب أيوبطريقة غير صارخة ل افي جميع األوقات بأبعاد صغيرة نسبي رمز الحركةيجب عرض  (ج)
 .والشارة المستخدمة كوسيلة للحماية رمز الحركةخلط بين 
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تصميميا ُيستخدم لغرض زخرفي أو ألي  الحركة في أي عمل فني باعتباره عنصر ا)د( ال يجوز دمج رمز 

 أغراض أخرى؛
ة زمنية فتر و/أو تحدد له  د معالمهتحد  وأن  بعينهابمبادرة مرتبطا لحركة ااستخدام رمز  يكون )هـ( يجب أن 

 جغرافي. ونطاقووسائط عرض 
 

عين، م عملدائما بشرح أو بدعوة إلى  اعندما ُيستخدم الرمز بالتعاون مع شريك خارجي، يجب أن يكون مصحوب
بحيث يستطيع الجمهور أن يفهم بوضوح العالقة بين الحركة والشريك الخارجي، وذلك باستخدام مصطلحات من 

 قبيل "التبرع" أو "الدعم"، أو" حملة لدعم". 

 
رعات والتماس التب رمز الحركةويقع على عاتق كل جمعية من الجمعيات الوطنية مسؤولية التحقق من أن استخدام 

 على أراضيها يمتثل للقوانين واللوائح المعمول بها على الصعيد الوطني. رمز الحركةالخيرية باستخدام 

 
عن رصد وضمان االستخدام والعرض الصحيحين للرمز المميز  ويكون كل مكون من مكونات الحركة مسؤوال

خدامه، بما في ذلك اللجوء إلى السلطات العامة المختصة. للحركة وعن اتخاذ التدابير المناسبة في حالة إساءة است
 ويمكن للجنة الدولية واالتحاد الدولي تقديم الدعم الالزم للجمعيات الوطنية في هذه المهمة.

 
 رمز الحركةالموافقة على استخدام من أجل اإلجراء الخاص  -6

م أي  4عندما ُتمنح موافقة من حيث المبدأ في حالة محددة على النحو الوارد في البند  )ج( من هذه الوثيقة، ُيقد 
جنة الموافقة( التي )ل 4إلى لجنة الحركة المعنية بالموافقة على استخدام الرمز المميز رمز الحركةطلب الستخدام 

 .رمز الحركةاستخدام  تنظر وتبت في طلب
 

 لجنة الموافقةتشكيل  (أ)

حتياجات وفي لال اتتألف لجنة الموافقة من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي بصفتهما عضوين دائمين، وتجتمع تبع
 ب اإلمكان،، حسللمشاركة في لجنة الموافقة المتأثرةوقت مناسب. وُتدعى الجمعية الوطنية )أو الجمعيات الوطنية( 

 4من أجل أنشطة االتصاالت وجمع التبرعات ومبادرات الترويج المتعلقة بحالة طوارئ إنسانية، كما ورد في البند 
م جمعية وطنية بطلب يتضمن مساهمة شريك خارجي، يجوز للجمعية الوطنية أن تشارك أيضا  )أ(. وفي حالة تقدُّ

نية أخرى للمشاركة في لجنة الموافقة حسبما يكون في لجنة الموافقة إذا رغبت في ذلك. ويجوز دعوة جمعيات وط
 وحيثما أمكن.  اذلك مالئم

                                                 
 وتحديد مناط اختصاصها. يجري حاليا وضع الشروط المرجعية للجنة المعنية بالموافقة على رمز الحركة 4 
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 عملية الموافقة (ب)

بلمحة  ايجوز ألي مكون من مكونات الحركة يرغب في استخدام الرمز تقديم طلب كتابي إلى لجنة الموافقة مشفوع
 ميم ومواد تبرز األسلوب المنشودعامة عن مناسبة استخدامه، متضمنة أي شروط مقترحة لهذا االستخدام وأي تصا

 كي تراجعها لجنة الموافقة وتوافق عليها. ،رمز الحركةلعرض 
 

وترّد لجنة الموافقة على الطلبات في الموعد المناسب، آخذة في اعتبارها بوجه خاص مدى الحاجة الملحة لهذه 
 المناسبة.

 
وتتخذ لجنة الموافقة قرارها بناًء على الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذه الوثيقة. وينبغي اتخاذ كافة القرارات 
بتوافق اآلراء. وينبغي لجميع مكونات الحركة المشاركة في لجنة الموافقة أن تسعى إلى التوصل إلى توافق في 

ن لم تتوصل مكونات الحركة المشاركة في من أي مبادرة.  وتحتفظ الجمعيات الوطنية بخيار االنسحاباآلراء.  وا 
 .رمز الحركةلجنة الموافقة إلى اتفاق في الرأي، ال يجوز استخدام 

 
 ، وقد يشمل ذلك االتصال اإللكتروني.اوُترَسل الموافقة على طلب استخدام رمز الحركة أو رفضه كتابي

 
الحركة ألغراض تمثيل الحركة في فعاليات داخلية أو خارجية وفي الحاالت التي ُينتظر فيها استخدام رمز 

)كالمؤتمرات واالجتماعات، وما إلى ذلك(، فإن لجنة الموافقة تنسق مع الجمعية الوطنية التي ُتنّظم الفعالية المعنية 
 في بلدها.

 
 )ج( الطلبات التي تتضمن شريكا خارجيا

 إدارة العالقات الدولية والأ

استخدام رمز الحركة شريكا خارجيا، يتولى مكون الحركة األقدر على إدارة التواصل مع الشريك عندما يتضمن طلب 
قوم الجهة التي تختار تُ )أي العمل كمدير للعالقات العالمية( في مبادرة بعينها. و  5الخارجي على المستوى العالمي

 ، مع إيالء االحترام الواجب لمقاصد الجهة الشريكة: مبدئيا العالقات العالمية من بين المنظمات التالية مدير بدور

                                                 
  .عليه قتف  ي  حسبما و احالي تطويرها يجري التي الحركة بروتوكوالتوفقا لما تنص عليه  5 



11 
CD/15/R2 

 

  بالنسبة للشركاء من قطاع الشركات، تتولى الجمعية الوطنية في البلد الذي تناقش فيه المبادرة المحددة مع
ما لم يتفق على خالف  6(الشريك المؤسسة )مثال المقر العالمي أو مكتب آخر للمؤسسة أو فرع للشركة

 وطنية معنية؛ذلك مع أي جمعية 
  بالنسبة للشركاء من قطاع الشركات، تتولى الجمعية الوطنية في البلد الذي يوجد بها مقر الجهة الشريكة

 إدارة العالقات العالمية، ما لم ُيتفق على خالف ذلك مع الجمعية الوطنية المذكورة؛

 لم يتفق على غير ذلك بين االتحاد  ، ما7بالنسبة للمنظمات الدولية، يكون االتحاد الدولي أو اللجنة الدولية
 الدولي واللجنة الدولية وأي جمعية وطنية معنية؛

 وفق كل حالة بين االتحاد الدولي واللجنة الدولية وأي جمعية  ، ُتحّدد8بالنسبة للشركاء الخارجيين اآلخرين
 وطنية معنية. 

 
  خارجي رمز الحركة لدى شريكالموافقة على استخدام وعرض  -ثانيا

 
ن أمدير العالقات العالمية مكون الحركة الذي يؤدي دور يجب على ، رمز الحركةعند تقديم أي طلب الستخدام 

 ما يلي:يقوم خاصة ب
 

أن يبرهن للجنة الموافقة أن الشريك الخارجي يمتثل للمعايير والشروط المتفق عليها داخل الحركة، متضمنة  (أ)
 ؛بشأن الشراكات مع قطاع الشركات 2005الحركة لعام بوجه خاص الئحة استخدام الشارة وسياسة 

 
أن يؤكد مع الشريك الخارجي أن استخدام كل رمز من رموز الجمعيات الوطنية للمبادرة ليس ممكنا أو   (ب)

 متعذرا من الناحية التقنية.
 

ى الطلب المقّدم إل أن يدرج فيمدير العالقات العالمية مكون الحركة الذي يؤدي دور يجب على عالوة على ذلك، 
 معلومات عن العناصر التالية:لجنة الموافقة 

رحة المقتالنص غة اصيو وسائط أخرى،  علىالشريك الخارجي أو  وسائطاقتراح عرض رمز الحركة على  (ج)
 للرمز وأية مواد ترويجية أخرى مرتبطة بالمبادرة؛ المصاحب

                                                 

التنسيق والتعاون داخل الحركة، ينبغي ألي مكون من مكونات الحركة يتناقش حول مبادرة بعينها مع مكتب شركة ما أو لضمان مستوى جيد من  6 
 فرع كيان من الشركات أن ُيعلم الجمعية الوطنية بمكان وجود المقر العالمي للشريك من قطاع الشركات.

المتحدة ووكاالتها المتخصصة، يتولى إما االتحاد الدولي أو اللجنة الدولية بصفة عامة  لطبيعة الهيئات الدولية وشخصيتها القانونية كاألمم انظر  7 
 إدارة العالقات العالمية، ما لم يتفق على خالف ذلك مع الجمعية الوطنية التي يوجد مقر الهيئة الدولية على أراضيها.

  بالنسبة للمنظمات الدولية الحكومية و/أو المنظمات اإلقليمية مثل االتحاد األوروبي، ستحترم العالقات والممارسات السارية. 8 



12 
CD/15/R2 

 

ال على ي جمعت في كل بلد كي يتسنى توزيع األمو قدرة الشريك الخارجي على تقديم بيان تفصيلي لألموال الت  (د)
 الجمعيات الوطنية أو اللجنة الدولية أو االتحاد الدولي بطريقة تجّسد مقاصد الجهات المانحة؛

رغبة الشريك الخارجي وقدرته على الوصول إلى بيانات الجهات المانحة أو الحصول عليها ومدى إمكانية  (ه)
 ات الجهات المانحة واستخدامها؛مكونات الحركة في االحتفاظ ببيان

أي شروط يطلب الشريك الخارجي  بما في ذلكمع الشريك الخارجي،  9أي تعديل مقترح لالتفاق النموذجي (و)
 إضافتها.

 
لحركة في اعند اتخاذ قرارها إما بقبول طلب استخدام رمز  المذكورة أعالهوتأخذ لجنة الموافقة في االعتبار العناصر 

 وتقترح يالخارجمبادرة محددة أو رفض هذا الطلب. وتقوم على وجه الخصوص بمراجعة االتفاق المقترح مع الشريك 
 لذلك. اوتتخذ قرارها وفق األمرتعديالت إذا لزم أي 
 

 العالقات العالمية المتعلقة بإدارةمسؤوليات ال -ثالثا
 

يبغي أن يرمي مكون الحركة القائم بدور مدير العالقات العالمية إلى إقامة أو توطيد العالقات مع الشريك الخارجي 
تطويرها بحيث تصبح شراكة استراتيجية طويلة األمد تعود بالفائدة على مكونات الحركة. وتتضمن والسعي إلى 

 ا يلي: مسؤوليات مدير العالقات العالمية بالنسبة لكل مبادرة م
 تمثيل مصالح الحركة في التحاور مع الشريك الخارجي بشأن مبادرة محددة؛ -أ

 الحركة؛  باسمإدارة توقعات الشريك الخارجي  -ب
لشريك وتزويد ا التفاق النموذجي المذكور أعالهاستنادا إلى االتفاوض مع الشريك الخارجي حول االتفاق  -ج

في المبادرة المحددة ورصد تنفيذ االتفاق وفقا للشروط والقواعد  ات الحركة المشاركةنالخارجي بقائمة لمكو 
 ؛الواردة في هذه الوثيقة

 الحفاظ على مصلحة الشريك الخارجي عبر إقامة حوار تفاعلي وتبادل المعلومات خالل المبادرة المحددة؛ -د
 الخارجي؛تقديم تقارير تتميز بالشفافية والمسؤولية، حسبما هو متفق عليه مع الشريك  -هـ
استقاء ردود الفعل حول التجربة مع الشريك الخارجي والرد عليها وتبادلها مع مكونات الحركة المعنية بغية  -و

 في المستقبل؛ األموالتحسين مستوى الخدمات المقّدمة وجمع قدر أكبر من 

لوطنية جمعيات المشاركة الحركة برمتها أو جمعية من المع الشريك الخارجي استكشاف فرص مستقبلية  -ز
 في أنشطة أخرى ، حيثما أمكن.

 

                                                 
 أعد  كل من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي اتفاقا نموذجيا مع الشركاء الخارجيين الستخدام رمز الحركة؛ 9 
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 الخيارات المتاحة أمام الجمعيات الوطنية للمشاركة في مبادرات عالمية للترويج وجمع التبرعات  -7

ات باستخدام لترويج وجمع التبرعليمكن للجمعيات الوطنية أن تشير إلى موافقتها على المشاركة في مبادرات عالمية 
 بطريقتين: رمز الحركة

  أ( أدناه؛)الفرعية إّما باالنضمام إلى مبادرات ُيستخدم فيها رمز الحركة على النحو المبين في الفقرة 
  ّما باالنضمام إلى مبادرة محددة ُيستخدم فيها رمز الحركة قبل انطالق تلك المبادرة، على النحو المبين وا 

 )ب( أدناه.  الفرعية في الفقرة

ُتخطر الجمعيات  ،عالمية بعينها للترويج أو لجمع التبرعاتوعندما توافق اللجنة على استخدام رمز الحركة في مبادرة 
أيضا  طاراإلخ. ويجب أن يتضمن إطالقها( بهذه المبادرة قبل مثالالوطنية على الفور )عبر البريد اإللكتروني 

يتم االتفاق عليها  خاصةشروط وأحكام أي  عنمعلومات ا( و ثاني) )ج( 6تفاصيل عن المبادرة كما ورد في البند 
 الخارجي.الشريك  مع

 
وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة الدولية واالتحاد الدولي، باعتبارهما المكونين الدوليين من مكونات الحركة، سيشاركان 

 لترويج وجمع التبرعات.العالمية لمبادرات التلقائيا في 
 
 االنضمام المسبق (أ)

الخيار المتاح  إنفلّما كانت المبادرات العالمية للترويج وجمع التبرعات تنطلق غالبا بسرعة وتتطلب قرارا فوريا، 
 .تقبليةفي المبادرات المس في أراضيها رمز الحركةعلى استخدام  المسبقةالموافقة  هو خيارالجمعيات الوطنية  أمام

 
لتوقيع على استمارة ترخيص توافق بموجبها مسبقا على استخدام رمز مدعوة للجمعيات الوطنية فإن ا، ولهذا الغرض

 الحركة في أراضيها وفقًا للشروط والقواعد المبّينة في هذه الوثيقة.
 

 تشاركة. وينبغي رمز الحرك استخدامبقائمة تتضمن الجمعيات الوطنية التي وافقت مسبقا على  لجنة الموافقةويحتفظ 
 لكل مبادرة بعينها.مدير العالقات العالمية الجهة القائمة بدور هذه القائمة مع 

  
 راضيهاأوُتخطر الجمعيات الوطنية التي توافق مسبقا قبل استخدام رمز الحركة في أي مبادرة محددة تجري على 

 )ج(. 7لها، على النحو المبين في البند  متاحا ويكون خيار االنسحاب من أي مبادرة محددة
 
 قبل انطالق مبادرة بعينهااالنضمام  (ب)

تتاح الفرصة للجمعيات الوطنية التي لم تختر االنضمام المسبق كي تنضم ألي مبادرة عالمية بعينها لجمع التبرعات 
 أو الترويج قبل انطالقها.
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ر ر وحالما ُتخطر الجمعيات الوطنية بمبادرة معينة على النحو المبين أعاله، يجب على الجمعيات الوطنية التي تق

 التالية: لمدةااالنضمام إلى تلك المبادرة أن تبلغ قرارها عبر الرد على البريد اإللكتروني المذكور سابقا في غضون 

 
 ؛ساعة 24نسانية أو الكوارث: خالل بالنسبة لألزمات اإل 
 خالل سبعة أيام.سبة للمواضيع أو الحمالت ذات البعد العامبالن : 

 
 وتجدر اإلشارة إلى ما يلي:

 
ر إليها منها رد خالل المدة المشا يصلستستبعد الجمعيات الوطنية التي لم تنضم مسبقا إلى المبادرة إن لم  -أوال

 .10في أراضيها رمز الحركةأعاله، ولن ُيستخدم 
 

ستدرج الجمعيات الوطنية التي وافقت على االنضمام المسبق للمبادرة إذا لم يصل منها رد على البريد  -ثانيا
 اإللكتروني يفيد انسحابها خالل المدة المحددة.

 
 تناع عناالم)كأن ال يستطيع  تكييف النطاق الجغرافي لمبادرة ماالشريك الخارجي عدم استطاعة  ةفي حال -الثاث

وعدم انضمام جميع الجمعيات الوطنية، فلن يستخدم رمز الحركة في  (األراضيفي بعض  رمز الحركةعرض 
 المبادرة المحددة.

 

 االنسحاب قبل انطالق مبادرة بعينها )ج( 
 
 كي تنسحب من كل مبادرة عالمية بعينها.مجال لتاح للجمعيات الوطنية التي وافقت على االنضمام المسبق ي
 

 عبر الرد على البريد اإللكتروني المذكور في غضون المدة التالية:ويجب اإلخطار باالنسحاب 

 
  ساعة؛ 24بالنسبة لألزمات اإلنسانية أو الكوارث: خالل 
 خالل سبعة أيام.سبة للمواضيع أو الحمالت ذات البعد العامبالن : 
 

 وتجدر اإلشارة إلى ما يلي:

                                                 
في أراضي جمعية من الجمعيات الوطنية التي انسحبت من مبادرة معينة، تخطر هذه الجمعية الجهة في حال ظهر رمز الحركة عن غير قصد  10 

 القائمة بإدارة العالقات العالمية أو لجنة الموافقة، وستسعيان لتصحيح الوضع.
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بريد اإللكتروني على الستدرج تلقائيا الجمعيات الوطنية التي لم تنضم مسبقا إلى المبادرة إال إذا وصل منها رد  -والأ

عن عدم رغبتها في أن تدرج في المبادرة و/أو رفضها لعرض رمز الحركة فيه تعرب  أعالهخالل المدة المشار إليها 
 في أراضيها. 

 
انضمامها يد يصل منها رد يفإلى المبادرة إن لم  مسبقاعيات الوطنية التي لم تنضم الجممن المبادرة سُتستبعد  -انياث

 .11في أراضيها رمز الحركة لن يعرضخالل المدة المشار إليها أعاله، و 
 

في حالة عدم استطاعة الشريك الخارجي تكييف النطاق الجغرافي لمبادرة ما )كأن ال يستطيع االمتناع عن  -الثاث
عرض رمز الحركة في بعض األراضي( وعدم انضمام جميع الجمعيات الوطنية، فلن يستخدم رمز الحركة في 

 المبادرة المحددة.
 

 جمع التبرعات باستخدام رمز الحركة -8
 مبادئ عامة (أ)

، ُتطّبق المبادئ المحددة التالية فيما يخص التبرعات التي 3إلى المبادئ العامة المنصوص عليها في البند إضافة 
 أو موضوع عام أو حملة: من حاالت الطوارئ ُتجمع باستخدام رمز الحركة من أجل حالة 

 
حملة عام أو موضوع أو  الطوارئ حاالت حالة معينة من التبرعات التي ُتجمع من أجل أموال ستخدم ال ت -أوال

 مكونات الحركة. تقوم بها أنشطةفي تنفيذ عمليات أو  إالمعينة 
 

دارتها بطريقة مسؤولة.من أجل الجمع تالتي  األموالاستخدام  يجب -ثانيا  وفاء بمقاصد الجهات المانحة وا 
 

كونات حسبما يراه مناسبا، بالتنسيق مع الم ،على كل مكون من مكونات الحركة يتلقى تبرعات أن يستخدمها -ثالثا
أنشطتها و تفويضاتها الميدانية وفق بغية ضمان تمويل النداءات والمبادرات التي تطلقها مكونات الحركة  12األخرى 

 .المحددسياق الواحتياجاتها المالية في 
 

من ضاستخدام الحد األقصى من التبرعات التي ُتجمع  أن يضمنيجب على كل مكون من مكونات الحركة  -رابعا
الطوارئ اإلنسانية أو الموضوع العام أو الحملة، على المستوى الفردي  الغرض الذي منحت من أجله والمتمثل في

 بحيث تقّلل التكاليف المرتبطة بها. والجماعي

                                                 
 .10انظر الحاشية  11 

 تعاون.وفقا لما تنص عليه قواعد وسياسات الحركة المتفق عليها والخاصة بالتنسيق وال 12 



16 
CD/15/R2 

 

 
دارتها جزءالوصول إلى بيانات الجهات المانحة  -خامسا ال يتجزأ من جمع التبرعات؛ وينبغي استخدام أي و  مهم وا 

 مبادئ وأنظمة حماية البيانات المعمول بها.مع بيانات يمكن الوصول إليها بما يتفق 
 

 الجهات المانحةكل جهة من وبيانات  األموالقواعد إدارة  (ب)

ة. أو لموضوع عام أو حمل اإلنسانيةحاالت الطوارئ حالة من التي تجمع ل األموالُتطبق القواعد التالية على إدارة 
ع وفقا التي ُتجم األموالويعمل مدير العالقات العالمية بالتعاون مع الشريك الخارجي من أجل تحديد كيفية منح 

 لترتيب األفضلية على النحو التالي:
 

 الحركة مكوناتكل مكون من لالتبرعات الممنوحة  -أوال
 

 حدة علىمكونات الحركة كل مكون من جمع لبمنح التبرعات التي تُ  رقميةعندما يسمح شريك خارجي أو منصة 
 مانحة متاحة:كل جهة وتكون بيانات 

 

وحيثما كان . 13الذي يوجد به المتبرع وقت التبرع في البلدالجمعية الوطنية  يكون متلقي التبرع، من حيث المبدأ، هو
 التبرع لجمعية وطنية أخرى أو للجنة الدولية أو االتحاد الدولي.لمتبرع خيار يتاح لذلك ممكنا من الناحية التقنية، 

 
 تشريعال وفق ،على عاتق مكون الحركة الذي يتلقى التبرعاتمسؤولية إدارة أموال وبيانات كل جهة مانحة تقع 
 .مول بهالمع

  
 للحركة الممنوحةالتبرعات  -ثانيا

 
التبرعات المجموعة لمكون من مكونات الحركة بعينه، ولكن  بمنح رقميةعندما ال يسمح شريك خارجي أو منصة 

انحة متبرعات المجموعة حسب كل بلد وبيانات كل جهة خاصة بتصنيف المفصلة تتوفر في الوقت نفسه بيانات 
 البلدان: حسب
ك الخارجي ورغبة الشري ووفق التشريع المعمول به طلبها نزوال عندلكل جمعية من الجمعيات الوطنية،  يجوز -أ

ون مسؤولة وتك بلدهامانحة فيما يخص التبرعات التي ُتجمع في على بيانات كل جهة  أن تحصل، وقدرته
 عن إدارة تلك البيانات.

                                                 
 قد تختلف اآللية المستخدمة في تتبع مكان وجود جهة من الجهات المانحة بصفته الشخصية فيما بين الشركاء الخارجيين. 13 
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 معادلأو مبلغ فرنك سويسري  100000أو تساوي  بلدعندما تتجاوز قيمة التبرعات التي ُتجمع في أي  -ب
 أو أو نطاق حالة الطوارئ اإلنسانية مع حجم اعليه ويكون متناسب )أو أي حد آخر ُيتفقبعملة أخرى 

الموضوع العام أو الحملة(، يحق لكل جمعية من الجمعيات الوطنية، بناء على طلبها، تلقي التبرعات التي 
 وتكون هي الجهة المسؤولة عن إدارة تلك التبرعات. بلدهاُتجمع في 

أو مبلغ  فرنك سويسري  100000ُتجمع في أي بلد من البلدان أدنى من عندما تكون قيمة التبرعات التي  -ج
تتوافق مع المبادئ  بقاآللية محددة مس وفقا 14لحركةا، ُتخصص تلك التبرعات لمكونات معادل بعملة أخرى 

 )أ(. 8في البند  المبّينة

 
 أو على بيانات الجهة المانحة في كل بلد من البلدعندما يتعذر الحصول على تصنيف للتبرعات على مستوى و 

ند في الب المحددة المبينةوفق آلية محددة مسبقا تتوافق مع المبادئ  15البلدان، ُتخصص التبرعات لمكونات الحركة
 )أ(. 8
 

 المساءلة أمام الجهات المانحة والشركاء الخارجيين (ج)

بطريقة مباشرة من الجهات المانحة أو غير مباشرة من مكون مكونات الحركة التي تتلقى التبرعات  على
 وفعالية. بجدوى تلك األموال )مكونات( الحركة أن تستخدم 

 
 المانحة والشريك الخارجي مقاصد الجهة -أوال

 ُيعتبر كل مكون من مكونات الحركة يتلقى تبرعات ُتجمع عن طريق استخدام الرمز المميز للحركة مسؤوال -أ
 المانحة والشركاء الخارجيين عن استخدام هذه التبرعات في األغراض التي ُمنحت من أجلها.أمام الجهات 

 
 التقارير والشفافية إعداد -ثانيا

 ُيعتبر كل مكون من مكونات الحركة يتلقى تبرعات ُتجمع عن طريق استخدام الرمز المميز للحركة مسؤوال -أ
شروط  لقواعد رفع التقارير الخاصة به وحسبما يتوافق وأي اعن رفع التقارير الالزمة عن استخدام تلك التبرعات وفق

 معقولة ُيّتفق عليها مع الشريك الخارجي أو تحددها لجنة الموافقة.

مكونات  عُتجّمع التقارير في صورة تقرير موجز يتبادله مدير العالقات العالمية مع الشريك الخارجي وم -ب
الحركة التي تتلقى التبرعات باستخدام الرمز المميز للحركة، حيثما تطلب الجهات المانحة أو يطلب الشركاء 

 الخارجيون أو لجنة الموافقة ذلك.
 

                                                 

تخصيص األموال سيكون حسب الحالة ويستند إلى معايير مثل التفويضات واألثر الميداني والعمليات المقررة وحجم النداء والتغطية ونسبة  14 
 توقعة والقدرة على التنفيذ.التنفيذ الم

 أعاله. 14انظر الحاشية  15 
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 التكاليف -ثالثا
يف جمع ولكن ينبغي أن تكون تكاللمكونات الحركة سياساتها الخاصة بالتكاليف التي ينبغي احترامها.   -أ

 التبرعات، فرديا أو جماعيا، في إطار المعايير المقبولة في هذا المجال.
ما أي عند التقارير الجماعية، إعدادمهام  تولىأو /ومكون من مكونات الحركة تبرعات ونقلها  إذا تلقى -ب

المبادرة  ضمنيجوز له استرداد التكاليف المرتبطة بأداء هذه المهام  يقوم بدور مدير العالقات العالمية،
 المحددة.

ال يسترد كل من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي التكاليف المرتبطة بإدارة استخدام رمز الحركة في سياق  -ج
ة أو االتحاد اللجنة الدوليإلى فيها  يسندحالة من حاالت الطوارئ، باستثناء التكاليف المباشرة في الحاالت 

 الدفع لوكيل. عندأو دور مدير العالقات العالمية و/الدولي 

 


