
1 
 

 مجلس المندوبين

 جنيف، سويسرا

 2015كانون األول/ديسمبر  7

 مة المميزةالمبادرة الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر الخاصة بالع

 1الملحق رقم 

 المميز للحركةالشروط والقواعد التي تنظم استخدام الرمز 

 2015تموز/يوليو 

 مذكرة تمهيدية

 للشروط والقواعد التي تنظم استخدام الرمز المميز للحركة

 معلومات أساسية

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

ة، للحرك رمز مميز"يعترف باهتمام مكونات الحركة بمواصلة استكشاف إمكانية اعتماد  2013عام في مجلس المندوبين 

ويوصي اللجنة الدولية واالتحاد الدولي بالبدء في عملية شاملة للتقدم في إعداد الشروط والقواعد التي تُنّظم استخدام هذا 

مع مراعاة المواقف ووجهات النظر التي عبرت عنها مكونات الحركة، ووضع أسس للتشاور مع الدول  رمز المميزال

 تستند إلى نتائج هذه المشاورات". 

عقب سلسلة من المشاورات على نطاق الحركة  لحركةل الرمز المميزاستخدام التي تنظم قواعد الشروط والوقد ُوضعت 

جميع األمناء العامين  إلى ا  موجه استبيانا   المشاورات هذهتضمنت و. المذكور القرار في عليه منصوصحسبما هو 

 2حركةة للالمميز المةالمعني بالع المرجعي لفريقل واجتماعين جماعيةالتقنية ال جلساتال من سلسلةو ،1وطنيةال اتجمعيلل

 لدوليةا واللجنة األحمر هاللوال األحمر صليبال لجمعيات الدولي االتحاد عن وممثلين الوطنية اتالجمعي قادة من المكون

 .األحمر للصليب

من هي تتضو ،لحركةل الرمز المميز استخدامالتي تنظم  قواعدالو شروطالقدم وساق لوضع ومازال العمل جاريا  على 

 التي عليقاتالت إلى استنادا   تطويرها ستمري سوفالمالحظات. وإبداء  أو التوضيح من مزيدالتي تحتاج إلى  النقاط بعض

 مبرديسكانون األول/ في العتمادها المندوبين مجلسأمام  النهائية تهانسخ تقديممن المزمع و الحركة، مكونات من ردت

2015. 

                                                           
 تأييدهمى مد تقييمبغية  الوطنية اتلجمعيالعامين ورؤساء ا ألمناءبإجراء استبيان موجه إلى ا الدولي االتحادكل من اللجنة الدولية و كلف 1 

رسل أ  وهذا الرمز المميز.  تصميمالتي يتضمنها  عناصرالو ،هاستخداماألحكام المحتملة التي تنظم و شروطالو لحركة،ل وضع رمز مميزل
 شهر لمدة ةاإلنترنت أو خارج الشبكة العنكبوتياً على متاح وكان( سبانيةواإل الروسيةو الفرنسيةو اإلنجليزيةو العربية) لغات خمساالستبيان ب

 .االستبيان بعد استكماله وطنية جمعية 86عدد إجمالي بلغ  رسلأو ،(2015 أبريلنيسان/ 28 وحتى مارسآذار/ 27من ) واحد

الحركة الدولية الخاصة  مبادرةحول  التشاور عمليةفي إطار  2014 عامالمرجعي المعني بالعالمة المميزة  حركةفريق عمل ال تشكل 2 

 الحركة هوية تحديد( 2) لحركة،المحتمل ل بالرمز المميز المرتبطة الجوانب بشأن والمشورة التوصيات تقديم( 1) بالعالمة المميزة بهدف

 االتصاالتأنشطة  فيالمعمول بها حالياً  الشعارات استخدامالتي تحكم  محددةال قواعدال توضيح( 3) ،اتعزيزهفي  المحرز التقدم واستعراض

 20 إجمالي بلغممثلو عدد  وشارك. برمتها الحركةعلى مستوى " مميزةال العالمة ثقافة" دعمل سبل تحديد( 4)و التبرعات، وجمع رويجوالت

 2014 ديسمبركانون األول/ 10 في االجتماع األول قدع  )أو في كليهما  المرجعي اجتماع واحد من اجتماعي الفريق فيإما  وطنية جمعية

 (.2015 مايوأيار/ 13 الثاني فيو
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 لحركةل الرمز المميزاستخدام التي تنظم قواعد الشروط وال

 

 مقدمة -1

لمميز الرمز ا) األحمر الهاللو للصليب األحمرالرمز المميز للحركة الدولية  استخدام وقواعد شروط الوثيقة هذهتعرض 

 .3 2015 عام المندوبين مجلس اهاعتمد يتال( لحركةل

 .[اعتماده حال لحركةيرجى إدخال الرمز المميز ل] 

 صريةالب الهوية خالل من للحركة الجماعيةمميزة ال العالمة تعزيزفي  لحركةاستخدام الرمز المميز ل من الغرضيكمن و

 :من أجل سيما ال للداللة، استخدامها ،بغية

 حضور  لها وضرورية مهمة إنسانية شبكةباعتبارها  المواقف التي تتخذها الحركة وهويتها البصرية ضيدتع

 لصليبل الدولية واللجنة الوطنية الجمعيات تُعنى بهاالتي  سياقاتالفي  العالم، أنحاء جميع في ونشطقوي 

 و األحمر؛ والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولي واالتحاد األحمر

 

 على التبرعات منممكن  قدر أقصىجمع و الترويج ألنشطتهاو التواصل، على اومكوناته الحركة قدرة تعزيز 

 .الدولي حادواالت الدولية واللجنة الوطنية الجمعياتبها  تُعنىالتي  سياقاتال في والعالمي، الوطني صعيدينال

تصاالت أنشطة اال في ةجماعيبصفة  الحركةمكونات ويُستخدم الرمز المميز للحركة على نحو استثنائي من أجل تمثيل 

 وفقا  للشروط والقواعد الواردة في هذه الوثيقة، وذلكعلى المستوى العالمي وجمع التبرعات وفي األنشطة الترويجية 

   . هاتوصور مميزة لمكونات الحركةال اتالعالم وحماية ا  حاليكة التي تستخدمها مكونات الحر الشعارات ةكملت بغرض

 

 عامة مبادئ -2

 :التالية العامة المبادئيسترشد استخدام الرمز المميز للحركة ب

 لحركةلالجماعية تعزيز الهوية البصرية لضمان تحقيق األسلوب األمثل في  لحركةالرمز المميز ل ستخدميُ  (أ)

 .ميها إلهاتخدمقدم ت نالذي األفرادو للحركة اإلنساني العمل دعممن أجل  التبرعات جمعفي و مواقفها وتحديد

 

 .لحركةا مكوناتالحالية ل الشعارات قوةبغية عدم النيل من  استثنائيةبصورة  حركةلل الرمز المميز ستخدميُ  (ب)

 

 هعرضفي الوقت الحالي، وال يحول  الحركة مكوناتالتي تستخدمها  شعاراتال لحركةل )ج( يكمل الرمز المميز

مز ويُستخدم الر. الشعارات الخاصة بها في الوقت نفسه الحركة مكونات استخدام دون نشاط أو مبادرة أي في

يكون  أو الحركة مكوناتب الخاصة الشعارات ما يتعذر استخدامحيث تبرعاتال جمع سياق فيالمميز للحركة 

 .قنيةالت الناحية منممكن  غيراستخدامها 

 

 .لوثيقةا هذه في المحددة للعمليات وفقا   لحركةل للرمز المميز وعرض استخدام )د(  ينبغي الموافقة مسبقا  على أي

 

 متفقال األخالقية المعايير مع األوقات جميع في لحركةل للرمز المميز عرض أو استخدام أييجب أن يتوافق )هـ( 

 .ركةالح أهدافمع و األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية للحركة األساسية المبادئ منوالتي تنبع  عليها

                                                           
 شعارات الخاصة بكل مكون من مكوناتها.ي رجى مالحظة أن هذه الوثيقة تنطبق فقط على استخدام الرمز المميز للحركة، وال تنطبق على ال 3 
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اعتبارها ب لشاراتا قيمةتقويض  إلى سيؤدي ذلك أن ثبت إذا أو عرضه لحركةل الرمز المميز استخدامب سمحيُ  ال)و( 

 ةالحرك مكونات جميعها. وتكون احترام أو تهاهيب من النيل خطريعرض تلك الشارات ل أولحماية ل وسيلة

الئحة استخدام شارة الصليب  مع األوقات كل في لحركةالرمز المميز ل استخدامضمان توافق  عن مسؤولة

يجب أن يمتثل و(. الشارةاستخدام  الئحة) 1991 األحمر أو الهالل األحمر بواسطة الجمعيات الوطنية لسنة

 ذاتاألخرى  واللوائح والسياسات لقواعدعالوة على ذلك ل حركةالرمز المميز لل استخدام أي وجه من أوجه

 .الحركة داخل عليها المتفق الصلة

 الحركة اخلد عليها المتفق التنسيق قواعدو توافقعلى نحو ي األحوال جميع في)ز( ويُستخدم الرمز المميز للحركة 

 .المنافسة أشكال من شكل أي بتجنّ مع و الحركة، مكونات بين الجيدة والشراكة التضامن من روحفي ظل و

 

 استخدام الرمز المميز للحركة  -3

  لحركةل جوز فيها استخدام الرمز المميزي التي الحاالت( أ)

 :التالية الحاالت في فقط استثنائيةبصفة  حركةالرمز المميز لل استخدام يجوز

 في ركةحال مشاركةأثناء وللحركة  الدستورية االجتماعاتالوثائق والمواد اإلعالمية الخاصة ب في: الحركة تمثيلأوال : 

 .وبالتنسيق معها الدولي واالتحاد الدولية واللجنة الوطنية الجمعيات فعاليات تضم

 لةمجبما في ذلك وضع الرمز المميز للحركة على واألنشطة اإلعالمية،  االتصاالتفي : أنشطة االتصاالت :ثانيا  

 الموادو الرقمية المنصاتو مشتركةال بياناتوال الحركة داخل نسقةمالحمالت الفي و ،األحمر والهالل األحمر الصليب

 ليةالدواللجنة و الوطنية الجمعيات عنيت أو عالمي اهتمامتحظى ب ومواضيع سياقاتب اإلعالمية األخرى ذات الصلة

 يف الصحية الرعايةمشروع  وأ األحمر، والهالل األحمر لصليبل يالعالماليوم  المثال سبيل على) الدولي واالتحاد

 ؛(خطر

 معوج برمتها لحركةل ترويجلفي إطار ا: اإلنسانية الطوارئ حاالتمن أجل  التبرعات وجمع لحركةل الترويج :ثالثا  

نسانية ة بحالة طوارئ إمرتبطتلك الو خارجي، شريكالحاالت التي تنضم فيها الحركة إلى في  ذلك في بما ،تبرعاتال

  ؛ةالدولي واللجنة الدولي االتحاد تضم الحركة مكوناتمجموعة من  االستجابة لها في تشاركو تحظى باهتمام عالمي

 جمعفي مبادرات و ترويجغراض الأل: عامة حملة أو عام موضوعمن أجل  التبرعات وجمع لحركةالترويج ل رابعا :

 رعاية أيضا  ذلك  شملي قدو حملة،محدد أو  موضوع أومعين  حدثبأكملها في إطار  الحركة نطاق على تبرعاتال

 .خارجي شريك

 

 لحركةل ال يجوز فيها استخدام الرمز المميز التي الحاالت( ب)

 :التالية الحاالت في عرضه أو حركةلل لمكونات الحركة على اإلطالق استخدام الرمز المميز يجوز ال

 وطنية؛ال لجمعياتمن ا ةإقليمي مجموعة لتمثيل أو الحركةمكون من مكونات  أي شعار عن كبديل أوال :

 ؛األشكال من شكل بأي ،عمليات ميدانية سياقفي  أو استجابة ميدانية في :ثانيا  

 بيرك حجمكأن يُستخدم الرمز المميز ب لحماية،غراض األ الشارة استخداممع يؤدي إلى التباس قد و نحعلى أي  :ثالثا  

 قمصانالو الستراتك المالبس من قطعةأي  اإلعالنية أو لوحاتمثل ال أي شيء آخر أوالمركبات  وأ المباني لىويُرفع ع

 ؛عاعالمات الذر على أو ،القطنية الخفيفة

خرى مخاطر أ أيفي  تسببي أو لحركةا سمعةعلى  ا  خطرراد للرمز المميز المأو العرض  ستخدامشّكل االيُ  رابعا : حيثما

 ؛امكوناتهعلى 
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 أو للمنتجة الحرك تأييد إلى لإلشارةيستعملها  أو ،هاتوزيعيقوم ب أو للبيعيعرضها شريك تجاري  سلعخامسا : على أي 

 .الئحة استخدام الشارةما تنص عليه  معال يتوافق  خرآ أي أسلوبوب ،المعروضة أو لإليحاء بذلك الخدمة

 

  المبدأ حيثالموافقة على االستخدام من ( ج)

 لدوليا واالتحاد الدوليةفي كل من اللجنة  العليا اإلدارةموافقة  وه لحركةالرمز المميز ل الستخدام األول الشرطيُعتبر 

 رصةف يمثل وبالتالي ،بأكملها الحركةفي صميم اهتمام  عتبريُ مما معين  سياقفي  أو معينة حالةاستخدامه في  على

 الدولية اللجنةويبت كل من . أعاله (أ) 3رقم  بندعلى النحو الوارد في ال لحركةالرمز المميز ل استخداممن أجل  سانحة

 .المعنية( أو الجمعيات الوطنية) الوطنية الجمعية مع بالتشاورفي هذه المسألة  الدولي واالتحاد

ولى ، يإنسانية طوارئ لحالة والترويج التبرعات جمعهو  لحركةل الرمز المميز استخداميكون القصد من  ماحيث أوال :

 :االعتبار الواجب لما يلي

  النطاق؛ واسعة إنسانيةأو كارثة  أزمةوجود 

  عاتالتبر جمعالتي تتضرر بالدها من تلك األزمة أو الكارثة ل( أو الجمعيات الوطنية) الوطنية الجمعيةدعم 

 ؛جهود التصدي لها دعمفي المستخدمة  الترويجية ألنشطةلو العالميعلى الصعيد 

 ؛عالمي هتمامال كارثةال أو زمةاأل إثارة 

 و ؛كارثةال أو زمةتلك األ ت لمواجهةعملياتنفيذ في  الدولي واالتحاد الدولية اللجنة من كل مشاركة 

  أو  ،ما يتعلق بالجهة الرائدة في العمليات الميدانيةفييؤدي إلى لبس  الرمز المميزة للحركة استخدامما إذا كان

 .المنظمات هويةفي المهام الموكلة لكل مكون من مكونات الحركة أو في 

 عام وعلموض الترويج وأ التبرعات جمع أو االتصاالتأو  الحركة تمثيلالرمز المميز  استخدامقصد من يُ  ماحيث :ثانيا  

و أ حدثأو  جماعية مبادرة ه تأتي في إطارخداماست فرصة تكان إذا لما الواجب االعتبار إيالء ينبغي ،عامة حملةل أو

 .عالمي اهتمامعالمي تستحوذ على  نطاقعلى  حملة أو برنامج

 

 عرض الرمز المميز للحركة  -4

 ربيةالع) الدولي لمؤتمرالمستخدمة في ا الست الرسمية اللغات منواحدة  ةبلغ لحركةل الرمز المميز عرض دائما   يجب

 لمعنيةالحركة ا لجنةإال إذا أقرت  أدناه، المبينعلى النحو ( سبانيةواإل الروسيةو الفرنسيةو اإلنجليزيةو الصينيةو

 التصميم وضع حاليا   يجريو(. ]5 البند رقم في المبين النحو على) رمز المميز إجراء  خالف ذلكال على الموافقةب

 [.لحركةل لرمز المميزل النهائي

 

 

 

 

 

اللجنة الدولية & الاتحاد الدولي
Note
يجب الإشارة إلى أن إجمالي 66 في المائة (77 في المائة) من الجمعيات الوطنية التي ردت على الاستبيان، وعددها 86 جمعية، وافقت على العناصر المقترحة للعلامة المميزة للحركة (شعاري الصليب الأحمر والهلال الأحمر) وصيغتها ("الحركة" و"الدولية"). وكان هذا هو الخيار الذي اتفقت عليه اللجنة الدولية والاتحاد الدولي بوصفه متسقا مع الغرض الإرشادي المتوخي من العلامة المميزة للحركة (كالارتباط بالحركة مثلا) في إطار روح لائحة استخدام الشارة لعام 1991، ومناسبا للعرض على الرقمي.

وبينما اقتُرحت بدائل من خلال الردود على الاستبيان، فإن أيا منها لم يكن متسقا مع لائحة استخدام الشعار لعام 1991، ومن ذلك مثلا أنه قد يكون من المرجح أن تتسبب عبارة "الصليب الأحمر" وعبارة "الهلال الأحمر" في التباس مع استخدام الشعار لأغراض الحماية.
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 :التالية لقواعدلفي جميع األوقات  حركةالرمز المميز لل عرضأن يمتثل  يجب

 كةلحرل الرمز المميز أنذلك  يعنيو. لهأي عنصر من العناصر المكونة  المميز فياختصار الرمز  يجوز ال (أ)

 عم جنب إلى جنبا  ا بجوار اآلخر، ومكل منه األحمر والهالل األحمر الصليب تيشار منيتكون بصفة دائمة 

خدمة المستالتواصل  أداةتصغيره حسب  أوجوز تكبير حجم الرمز المميز وي ."دوليةالو" "حركةال" مصطلحي

 .ينتالشار حجم مع المصطلحين حجم تناسب مع التأكد من

 

 عالرتفا يةمساو جوانبال كافة علىخالية  مساحةوجود  مع بيضاء أرضية علىالرمز المميز  يظهر أن يجب (ب)

 .األحمر الهالل أو األحمر الصليب

 

 بين طخللبس أو  أي تجنببغية  نسبيا   صغيرة أبعادب جميع األوقات في لحركةالرمز المميز ل عرض يجب)ج( 

مع إيالء الحرص الواجب ومراعاة االنضباط  للحماية، كوسيلة المستخدمة والشارة لحركةالرمز المميز ل

 ه؛استخدامالالزم في 

 

 وأ زخرفي يُستخدم لغرض فني عمل أيباعتباره عنصرا  من عناصر  لحركةل الرمز المميز دمج يجوز ال)د(  

 ألي أغراض أخرى؛

 

 واضح المعالمأن يُستخدم في إطار و محددة مبادرةب ا  مرتبط لحركةل الرمز المميز استخدام)هـ( يجب أن يكون 

 .ال لبس فيهاة جغرافيحدود و عرضوسائط عن طريق و وخالل فترة زمنية محدودة

 لىإ دعوةب أوبشرح  وبشكل دائم مصحوبا   يكون أن يجب خارجي، شريك معرمز المميز بالتعاون ال ستخدميُ  عندما

ظمة نالم أو التجاري والشريك الحركة بين العالقة بوضوح يفهم أن الجمهوربحيث يستطيع  ،نشاط أو إجراء معين

من  جمعية كل. ويقع على عاتق "لدعم حملة" أو ،"الدعم" أو "تبرعال" من قبيل مصطلحات باستخدام وذلك ،الشريكة

الرمز  باستخدام الخيرية التبرعات والتماس لحركةل الرمز المميز استخدام أن من التحقق ةيمسؤول وطنيةالجمعيات ال

 .لوائح المعمول بها على الصعيد الوطنيوال لقوانينمتثل لي أراضيهاعلى  لحركةالمميز ل

 كةلحرل للرمز المميز ينالصحيحوالعرض  االستخدامرصد وضمان  عن مسؤوال   الحركة مكون من مكونات كلويكون 

 للجنةن ويمك. المختصة العامة السلطات اللجوء إلى ذلك في بما ،هاستخدامة إساءة حال في المناسبة التدابير اتخاذعن و

 .المهمة هذه في الوطنية لجمعياتالالزم ل دعمتقديم ال الدولي واالتحاد الدولية

 لحركةل الرمز المميز استخدامعلى  الموافقةللحصول على  الخاص الواجب اتباعه جرا اإل -5

 طلب أي مقد  يُ  ،من هذه الوثيقة (ج) 3 بندال فيالوارد  النحو على محددة حالة في المبدأ حيث من موافقة منحتُ  عندما

 التي( الموافقة لجنة) 4استخدام الرمز المميز على بالموافقة الحركة المعنية لجنة إلى لحركةل الرمز المميز الستخدام

 .وتبت فيها لحركةالمميز لالرمز  استخدام طلباتفي  تنظر

 الموافقة لجنة شكيلت (أ)

وقت  وفي تلالحتياجاتبعا   جتمعتو ،دائمينوين ضبصفتهما ع الدولي واالتحاد الدوليةمن اللجنة  الموافقة لجنة تتألف

ن أجل مللمشاركة في لجنة الموافقة  المتضررةفي البلدان وتُدعى الجمعية الوطنية )أو الجمعيات الوطنية( . مناسب

 فيو .(أ) 3 بندال فيورد  كما إنسانية، طوارئ حالةب المتعلقة الترويج ومبادرات التبرعات وجمع تالتصاالاأنشطة 

 الموافقة ةلجن في أيضا تشارك أن الوطنية لجمعيةيجوز ل خارجي، شريكيتضمن مساهمة  طلبب وطنية جمعية متقد   ةحال

 ماوحيث حسبما يكون ذلك مالئما   الموافقة لجنة في للمشاركة أخرى وطنية جمعياتويجوز دعوة . رغبت في ذلك إذا

 أمكن. 

 

                                                           
 للجنة المعنية بالموافقة على الرمز المميز للحركة.ا إعداد اختصاصاتيجري حالياً  4 
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 الموافقة عملية (ب)

 وعا  مشف الموافقة لجنة إلى كتابي طلب تقديمالرمز المميز  استخدام في رغبي الحركةمكون من مكونات  ألي يجوز

 األسلوببرز تنصوص و تصاميم وأي ستخدامهذا االل مقترحة شروط أي متضمنة ،استخدامه فرصة عن عامة لمحةب

 .وتبت فيها الموافقة لجنةكي تنظر  لحركة،المميز ل لرمزعرض االمنشود ل

اجة والح الفرصة هذهمدى أهمية  على وجه التحديد االعتبار عينآخذة ب ،حينه فيالطلبات  على الموافقة لجنة ردّ تو

 .الملحة لالستجابة لها

 القرارات ةكاف ذاتخوينبغي ا. منصوص عليها في هذه الوثيقةال والقواعد الشروط علىبناء   قرارها الموافقة لجنةتخذ تو

 رمز المميزال استخدام يجوز ال ،إلى اتفاق في الرأي الموافقة لجنة يف ةاألطراف المشارك توصلت لم نإو. اآلراء بتوافق

 .لحركةل

 .ا  لكترونيإذلك اتصاال   وقد يتضمن ،يا  كتاب أو رفض الطلب لحركةالمميز لالرمز  استخدام طلبعلى  موافقةال رَسلوتُ 

 فعاليات يفالحركة  تمثيل ألغراض لحركةالرمز المميز ل استخدامفيها  نتظرالتي يُ  الحاالت فيلجنة الموافقة  تتولى

 ة فيالتي تُنّظم الفعالية المعني الوطنية الجمعية مع التنسيق (ذلك إلى وما واالجتماعات، المؤتمراتك) خارجيةداخلية أو 

 .هابلد

 

 ا  خارجي ا  شريكات التي تتضمن طلبال( ج)

 ةالعالمي العالقات إدارة وال :أ

 دارةإ المبدأ، حيث من ،األقدر حركةال مكونيتولى  ،ا  خارجي ا  شريك حركةالرمز المميز لل استخدام طلب يتضمن عندما

مدير ويكون . محددةال مبادرةالفي إطار ( ةالعالمي عالقاتال مديرمن خالل ) 5الخارجي الشريك مع العالقات العالمية

 ة: شريكجهة الالالواجب لمقاصد  حترام، مع إيالء االما يليم واحداالعالقات العالمية 

 ة إدارة ريكالشمقر الجهة  ي يوجد بهذال في البلد الوطنية الجمعيةتتولى  الشركات، قطاعمن  لشركاءبالنسبة ل

 ؛المذكورة الوطنية الجمعية مع ذلك خالف على تفقيُ  لم ماالعالقات العالمية، 

 

  6وليةالد اللجنة أو الدولي االتحاديكون إما  ،األخرى الدولية الهيئات أو الدولية الحكومية للمنظماتبالنسبة 

 جمعية يوأ الدولية واللجنة الدولي االتحاد بين ذلك خالف على يتفق لم ما ،مسؤوال  عن إدارة العالقات العالمية

 معنية؛ وطنية

 

 ي كل ف المكونات المعنية للحركة فيما بينها مدير العالقات العالمية دحدّ تُ  ،اآلخرين الخارجيين لشركاءبالنسبة ل

 . حالة على حدة

 

 

 للحركة لرمز المميزاوعرض الشركا  الخارجيين  استخدام على الموافقة :ثانيا  

 :الموافقة ةلجنأمام أن يبرهن ما يلي طلب الستخدام الرمز المميز للحركة أي  تقديم عنديجب على مدير العالقات العالمية 

                                                           
ً  تطويرها يجري التي الحركة بروتوكوالتوفقاً لما تنص عليه  5   .عليه قتف  ي  حسبما و حاليا

 لم ما ،الميةالع العالقات بصفة عامة إدارة الدولية اللجنة أو الدولي االتحاد إماتها القانونية، يتولى وشخصيالهيئات الدولية  لطبيعة نظراً  6 

 .على أراضيها الدولية الهيئة مقرالتي يوجد  الوطنية الجمعية مع ذلك خالف على يتفق

اللجنة الدولية & الاتحاد الدولي
Note
دارت مناقشات عديدة حول عملية اتخاذ القرار باستخدام العلامة المميزة للحركة. وقد قررت الهيئتان الدوليتان للحركة، أي اللجنة الدولية والاتحاد الدولي، أنه يجب أن توافق قيادة كل من المنظمتين على أن الوضع المعني يشكل فرصة لاستخدام العلامة المميزة للحركة لخدمة وضع أو سياق عالمي وفقا لهذه الشروط والقواعد التي تنظم استخدام الرمز المميز للحركة، وذلك بالتشاور مع الجمعية الوطنية المعنية عندما يكون ذلك منطبقا وممكنا.

وبعد اتخاذ القرار المبدئي، بروح التضامن ومع تعاون الحركة، فإن قرار الموافقة على كل طلب معين باستخدام العلامة المميزة أو رفض هذا الطلب سيستند إلى توافق الآراء. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين المشاركين في لجنة الموافقة على استخدام العلامة المميزة للحركة، لن تُستخدم هذه العلامة المميزة للحركة
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 استخدام الئحةبالتحديد متضمنة  داخل الحركة، عليها المتفق يمتثل للمعايير والشروط الخارجي أن الشريك -أ

 ؛2005لعام  الشركات قطاع ة معللشراك األحمر والهالل األحمر للصليب الدوليةمبادئ الحركة و شعارال

 

 عياتلجمالخاصة با شعاراتال استخدام على قدرته الخارجي الشريك عاستعرض م العالمية العالقات مديرأن  -ب

 المعنية. لحملةفي ا الوطنية

 لجنة ىإلالمقدّم  الطلب في التالية العناصرعن  معلومات إدراج ذلك إلى باإلضافةيجب على مدير العالقات العالمية و

 :الموافقة

 والصيغة أخرى، يةإعالم وسائلفي  أو الخارجي الشريك منصة على لحركةل عرض الرمز المميز حاقترا -ج

 المبادرة؛ب مرتبطة أخرى ترويجية مواد وأية ،رمزلل المصاحبة المقترحة

 لكل من األموال تخصيصلتبرعات التي تُجمع في كل قطر كي يتسنى توزيع اتفصيلي ل بيان تقديم على القدرة -د

 ؛ةالمانح مقاصد الجهات عكسي على نحو الدولي االتحاد أو الدوليةاللجنة  وأ الوطنية الجمعيات

انات ببي الحركةاحتفاظ مكونات  وإمكانية ،يهاعل الحصول أو الجهات المانحة إلى بيانات الوصول على القدرة -هـ

 ها. واستخدامالجهات المانحة 

 إضافتها.  الخارجي الشريك يطلب شروط أيمتضمنا   الخارجي، الشريك مع 7نموذجيال تفاقعديل مقترح لالت أي -و

 لحركةل الرمز المميز استخدامطلب  بقبولإما  قرارهاعند اتخاذ  الذكرسالفة  العناصر االعتبار يف الموافقة لجنةأخذ تو

 الخارجي، الشريك مع المقترح االتفاق مراجعةب الخصوص وجه علىوتقوم . أو رفض هذا الطلب محددة مبادرةفي 

 .لذلك وفقا   هاقرار تخذتو األمر، لزم إذا تعديالتإجراء  تطلبو

 

 العالمية العالقات مدير مسؤوليات :ثالثا  

 بحيث تصبح التطويره والسعي الخارجي الشريك مع اتالعالق منمثل األ مستوى  ال تحقيقب ةالعالمي عالقاتال مديريلتزم 

 بةوتتضمن مسؤوليات مدير العالقات العالمية بالنس. الحركة مكونات على بالفائدة تعود األمد طويلة استراتيجية شراكة

 ما يلي:  مبادرة كلل

 محددة؛ مبادرةبشأن  الخارجي الشريك مع روحاتالبرمتها في  الحركة مصالح ليتمث -أ

 ؛ككل الحركة نيابة عن خارجيال شريكال توقعاتتحقيق  -ب

 الحالية؛ والقواعد للشروط وفقا   تنفيذهصد ور تفاق،مع الشريك الخارجي حول اال التفاوض  -ج

 جميعلمعلومات خالل ا وتبادلتفاعلي  حوارالدخول في  خالل من الخارجي الشريك مصلحة على الحفاظ   -د

 ؛محددةال مبادرةمراحل ال

 ؛الخارجي الشريك مع حسبما هو متفق عليه ،ؤوليةلمساو ةيشفافتتميز بال تقارير تقديم  -هـ

غية ب المعنية الحركة مكونات معالرد عليها وتبادلها و الخارجي الشريكمع  تجربةالعلى  فعلال ردوداستقاء   -و

 المستقبل؛ فيتبرعات قدر أكبر من ال جمعات المقدّمة وخدمال حسين مستوىت

 عمفي أنشطة أخرى  ةالوطني اتجمعيأو جمعية من البرمتها  الحركةلمشاركة فرص مستقبلية  استكشاف -ز

 أمكن.  حيثما الخارجي، الشريك

 

 التبرعات  وجمع لترويجعالمية ل مبادرات في للمشاركة الوطنية اتالجمعيالمتاحة أمام  خياراتال -6

                                                           
 الخارجيين الستخدام الرمز المميز للحركة. يتولى كل من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي صياغة االتفاق النموذجي مع الشركاء7 
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 برعاتتال وجمع لترويجمن أجل ا عالمية مبادرات في المشاركة على اموافقته إلى تشيرأن  الوطنية للجمعيات يمكن

 :بطريقتين حركةلل الرمز المميز باستخدام

  أدناه؛( أ) ةالفقر فيبين الم النحو على حركة،فيها الرمز المميز لل ستخدميُ  مبادراتإعالن االنضمام مسبقا  إلى 

 أو

 نحوال على المبادرة، تلك انطالق قبل لحركةالرمز المميز ل فيها تخدميُس محددة مبادرةى لإعالن االنضمام إ 

 .أدناه( ب) الفقرة في بينالم

لى ع التبرعات جمعل أو عالمية محددة ترويجية مبادرةمن أجل  لحركةالرمز المميز ل استخدام على لجنةال قوافت عندماو

روع فيها. الش قبل المبادرة هذهب( مثال   اإللكتروني البريد عبر) فورعلى ال الوطنية الجمعياتتُخطر  ،الصعيد العالمي

 نإ الخارجي، الشريك هاقترحي التي محددةالحكام األو شروطال بخصوص معلومات أيضا   االتصال يتضمن أن ويجب

 (.ثانيا   ،ج)الفقرة  5البند  في الواردة تلك مثل المبادرة،ب صلة ذات تفاصيلأي و وجدت،

 خيار ما  دائ لحركةفيها الرمز المميز ل ستخدميُ  بادراتاالنضمام مسبقا  لم اختارت التي الوطنية الجمعياتويكون لدى 

 على) محددة مبادرة طالقان قبل أراضيها على لحركةالرمز المميز ل باستخدام حاسمالالخاص ب هاقرار عن لتراجعا

 (.أدناه( ج) الفقرة في حددالم النحو

 اركانسيش لحركة،ا ين من مكوناتالدولي ينمكونالباعتبارهما  الدولي، واالتحاد الدولية اللجنة أن إلى اإلشارة وتجدر

 .على الصعيد العالمي تبرعاتال وجمع لترويجا مبادرات في تلقائيا  

 ا  االنضمام مسبق (أ)

 ملحة، لحاجة استجابةتأتي و عيسربشكل في أغلب األحيان ق نطلتبرعات تال وجمع لترويجالعالمية ل مبادراتحيث أن ال

 .أراضيها في لحركةالرمز المميز ل استخدام على مسبقا  موافقة ال خيار الوطنية الجمعياتيُتاح أمام 

الرمز  استخدامالسماح ب علىبموجبها  وافقترخيص ت استمارة على التوقيع الوطنية لجمعياتيجوز ل الغاية، لهذه تحقيقا  و

 .الوثيقة هذه في ةالمبين والقواعد للشروط وفقا   أراضيها في لحركةل المميز

الرمز  ستعمالاعلى  مسبقا  وافقت  التي الوطنية لجمعياتتتضمن ا قائمةب الدولي واالتحاد الدولية اللجنةويحتفظ كل من 

 .محددة مبادراتفي إطار  ةالعالمي عالقاتال مدير مع القائمة هذهوينبغي تقاسم . لحركةالمميز ل

 لىعتجري  محددة مبادرة أيفي  لحركةل رمز المميزال استخدام قبل مسبقا   تنضم التي الوطنية الجمعياتوتُخطر 

 (.جالفقرة ) 6 رقم البند في المبين النحو على ،متاحا  لها محددة مبادرة أي مناالنسحاب  خيار ويكون أراضيها،

 

 محددة مبادرة طالقان قبلاالنضمام  (ب)

أو  برعاتالت لجمعمحددة  أن تنضم ألي مبادرة عالمية مسبقا  االنضمام  رختَ ت لم التي الوطنية لجمعياتتُتاح الفرصة ل

 .اطالقهان قبلالترويج 

تقرر  التييتعين على الجمعيات الوطنية  بمبادرة معينة على النحو المبين أعاله، الوطنية الجمعيات خطارإ وبمجرد

 لزمنيةا األطر ضمنسابقا   المذكور اإللكتروني البريد على الرد خالل من هاقرار بلغت أن مبادرةتلك الاالنضمام إلى 

 :التالية

 نسانية؛اإل ات أو الكوارثألزمبالنسبة ل ساعة 24 غضون في 

 

 عامة حملة أو عام لموضوعبالنسبة  أيام سبعة خالل. 

 :يلي ما إلى اإلشارة وتجدر
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 المشار الزمنيةالمدة  لم يرد منها رد خاللإن  المبادرة إلى مسبقا  تنضم  لم التي الوطنية الجمعيات ستبعدوف تُ سأوال : 

 .أراضيهافي  لحركةل لن يُستخدم الرمز المميزو أعاله، إليها

 البريدة رسال على ردرد منها ي لمحتى وإن  لمبادرةل مسبقا  االنضمام  على وافقت التي الوطنية الجمعيات تُدرج :ثانيا  

 .ةالمحدد ةالزمنيخالل الفترة  اإللكتروني

كأن ال ) محددةوالشروط ال بادرةالمتحقيق التوافق الالزم بين  الخارجي الشريكال يستطيع فيها  التي تحاالال في :ثالثا  

تلك ل الوطنية الجمعياتلم تنضم كل و( المناطق بعض في لحركةالرمز المميز ل عرضالتغاضي عن  مثال  يستطيع 

 تشارك فيها الحركة.  لنف ،المبادرة

 

 حملة محددة قبل اإلعالن عنها مباشرةاالنضمام إلى ( ج)

 .محددة عالمية مبادرةأي  من النسحابفرصة ا مسبقا  االنضمام  على وافقت التي الوطنية لجمعياتتُتاح ل

 :التالية الزمنية خالل المدة المذكور اإللكتروني البريد على الرد خالل منعن االنسحاب  بالغجب اإلوي

 نسانية؛اإل ات أو الكوارثألزمبالنسبة ل ساعة 24 غضون في 

 حملة عامة أو عام أيام بالنسبة لموضوع سبعة خالل. 

 :يلي ما إلى اإلشارة وتجدر

 البريدة رسال على ردرد منها ي لمحتى وإن  لمبادرةل مسبقا  االنضمام  على وافقت التي الوطنية الجمعيات تُدرجسأوال : 

 .ةالمحدد ةالزمنيخالل الفترة  اإللكتروني

 الزمنيةلمدة ا إن لم يرد منها رد يفيد بانضمامها خالل المبادرة إلى مسبقا  تنضم  لم التي الوطنية الجمعيات ستبعدتُ سثانيا : 

 .أراضيها في لحركةل لن يُستخدم الرمز المميزو أعاله، إليها المشار

 

 جمع التبرعات باستخدام الرمز المميز للحركة -7

 مبادئ عامة (أ)

 التي فيما يخص التبرعات التالية المحددة المبادئ قطبّ تُ  ،2 رقم البند في عليها المنصوص العامة المبادئ إلى إضافة

 للمشاركة في أو عام لموضوعللتصدي  أوحالة من الحاالت العاجلة  أي لمواجهة لحركةل الرمز المميز باستخدام جمعتُ 

 :عالمية حملة

 حملة معينةل أو عام موضوعلأو  من حاالت الطوارئ محددةعاجلة  حاالتمن أجل  جمعتُ  التيتُستخدم التبرعات  أوال :

 .الحركة تُديرها مكونات مبادرات أو عملياتتنفيذ في  فقط

 .مسؤولة بطريقةإدارتها و ةمانحجهات الال للوفاء بمقاصد جمعتُ  لتيالتبرعات اينبغي استخدام  :ثانيا  

المكونات  بالتنسيق مع ،مناسبا   راهي حسبما   ،استخدمهي أنبرعات ت ىتلقي الحركة مكون من مكونات كل على يجب: ثالثا  

 اتهوأنشط وفق مهامها التنفيذية الحركة مكوناتالتي تطلقها  والمبادرات النداءات تمويل مانبغية ض ،8األخرى

 .معين سياق في المالية هاواحتياجات

                                                           
 وفقاً لما تنص عليه سياسات الحركة المعنية بالتنسيق والتعاون 8 
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 لةحالصالح  جمعتُ  التيتبرعات ال من األقصى لحداعلى كل مكون من مكونات الحركة ضمان استخدام  يجب رابعا :

 ،على حد سواء والجماعي الفردي المستوى على ،منحت من أجلها التي حملةال أو عامال موضوعأو ال اإلنسانية الطوارئ

 .بها المرتبطة التكاليف لتقلّ بحيث 

 أي نبغي استخداميو التبرعات؛ جمععملية  من يتجزأ ال ا  مهم ا  جزء المانحةالجهات  بيانات إلى الوصوليُعتبر  ا :خامس

 .بها المعمول البيانات حماية وأنظمة مبادئو فقبما يت إليها الوصول يمكن بيانات

 

 المانحةالجهات  وبيانات تبرعاتال إدارة قواعد( ب)

. يةعالم حملة أو عام موضوعأو ل اإلنسانية، الطوارئ لحاالت جمعتُ  التيتبرعات ال إدارةعلى  التالية القواعد قطب  تُ 

 لترتيب وفقا عجمتُ  التي اتالتبرعمنح  كيفية تحديدمن أجل  خارجيال شريكال معبالتعاون  العالمية العالقات مديريعمل و

 :تالياألفضلية على النحو ال

 الحركة لعناصر الممنوحة تبرعاتال أوال :

الجهة  بيانات تكونو ،الحركة مكوناتفرادى ل جمعتُ  التي بمنح التبرعات خارجية منصة أو خارجي شريكيسمح  عندما

 :متاحةالمانحة 

 ذلك كان حيثماو . 9المبدأ حيث منوقت التبرع  المتبرعوجد به يالذي لقطر لالجمعية الوطنية  التبرعات تلقىت -أ

 .الدولي اداالتح أو الدولية للجنةأو  أخرى وطنية لجمعية التبرع خيار المتبرعمنح يُ  التقنية، الناحية من ممكنا

 

 إدارة كل منها.   مسؤولية مانحةجهات الال وبياناتتبرعات القع على عاتق مكون الحركة الذي يتلقى ت -ب

 

 للحركةالتبرعات الموجهة  :ثانيا  

 ،ركةالح اتمن مكونبعينه  لمكونالمجموعة  اتالتبرعتوجيه خارجية ب منصةتسمح  أو خارجي شريك يسمح ال عندما

ي كل بلد من ف المانحةالجهة خاصة ب بياناتو المجموعةتبرعات ال صنيفتبيانات خاصة ب الوقت نفسه تتوفر فيولكن 

 :البلدان

فيما يخص  المانحة الجهات بيانات على الحصول طلبها، حسب وطنية،من الجمعيات ال جمعية كليحق ل -أ

 .ياناتبتلك ال إدارة عن ةمسؤول كونتو ،هابالد في جمعتُ  تيالتبرعات ال

 

)أو أي حد أدنى  سويسري فرنك 100000 قطر أو تساوي أي في التبرعات التي تُجمعقيمة تتجاوز  عندما -ب

 مع حجم أو نطاق حالة الطوارئ اإلنسانية، أو الموضوع العام أو الحملة(، يحق ا  تناسبيُتفق عليه ويكون مآخر 

الجهة ي ه كونتو ،دهابال في جمعتُ  تيالتلقي التبرعات  طلبها، على بناء وطنية،من الجمعيات ال جمعية كلل

 .تلك التبرعات إدارة عن ةمسؤولال

 

 خصصتُ  سويسري، فرنك 100000 أدنى من البلدان من بلد أي في جمعتُ  التيالتبرعات تكون قيمة  عندما -ج

 7 قمر بندال في الواردة المبادئ مع تتوافق مسبقا   محددة آللية وفقا  للحركة  محددةمكونات لتلك التبرعات 

 (.أالفقرة )

                                                           
 ق تختلف اآللية المستخدمة في التتبُّع حيثما يوجد مانح بصفته الشخصية فيما بين الشركاء الخارجيين. 9 
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ي كل ف المانحة الجهة )الجهات( بياناتعلى  وأ، القطري المستوى علىلتبرعات ل الحصول على تصنيفيتعذر  عندما

 7 رقم بندلا في الواردة المبادئ معتتوافق  مسبقا محددة آلية وفق الحركة لمكونات تبرعاتال خصصتُ  ،بلد من البلدان

 (.أالفقرة )

 

 الخارجيين والشركا  المانحة لجهاتأمام ا المسا لة)ج( 

 .وفعالية بكفاءةتلك األموال  ى التبرعاتتلقالتي ت الحركة مكوناتتستخدم 

 الخارجي والشريك المانحةوال : مقاصد الجهات أ

 ستخداما عن طريق مباشرة غير أو مباشرة بصورة جمعتُ تبرعات  ىتلقي الحركة مكون من مكونات كليُعتبر  -أ

في  التبرعات هذه استخدامعن  الخارجيين والشركاء المانحة الجهات أمام مسؤوال   حركةلل الرمز المميز

 .هاُمنحت من أجل التي ألغراضا

 

 والشفافية التقاريررفع  :ثانيا  

 ستخداما عن طريق مباشرة غير أو مباشرة بصورة جمعتُ  تبرعات ىتلقي الحركة يُعتبر كل مكون من مكونات -أ

 لتقاريرارفع  قواعدل ا  وفق تبرعاتال تلك استخدام عنالالزمة  التقارير رفع عن مسؤوال   لحركةل الرمز المميز

 .قةالموافلجنة  حددهات أو الخارجي الشريك مع عليها فقتّ يُ  معقولةشروط  أيو فقوايت بماحسوبه  الخاصة

 

 وناتمك ومع الخارجي الشريك مع العالمية العالقات مديريتبادله  موجز في صورة تقرير ريراتقال عجمّ تُ   -ب

طلب ي وأ المانحة الجهات ذلك طلبت ماحيث ،لحركةل استخدام الرمز المميزبالتبرعات  ىتلقالتي ت الحركة

 .الموافقة لجنة أو نوالخارجي الشركاء

 التكاليف :ثالثا  

لكن ينبغي و. فيلاتكحساب الفي  الحركة مكونات وخاهاتتالواجب للمبادئ الخاصة التي  حترامنبغي إيالء االي -أ

 .جالفي هذا الم مقبولةال معاييرالفي إطار  ،على حد سواء جماعيا   وأ فرديا   ،أن تكون تكاليف جمع التبرعات

 

له  يجوز ،ةالجماعي توليه مهام رفع التقارير أو/ و هاونقلتبرعات  الحركةمن مكونات  تلقي مكون حالة يف -ب

 .في الحدود المعقولة المهام هذه أداءالمرتبطة ب المباشرة التكاليف استرداد

 

 


