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تقرير من إعداد اللجنة المشتركة بين اللجنة الدولية واالتحاد الدولي المعنية بالنظم األساسية 
 للجمعيات الوطنية

النظم األساسية والقاعدة القانونية لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر زيز حول تع
 الوطنية

 
 موجز ألهم المعلومات

 
الوطنية  اتلجمعيل ةمراجعة النظم األساسي" المعنون 4 رقم لقرارامتابعة  في إطارم هذا التقرير قدّ يُ 

. وهو يسلط الضوء على الجهود 2011 في عام ي اعتمده مجلس المندوبينذالو"، القانونية تهاوقاعد
 القانونية وفقاً األدوات التي تشكل قاعدتها الدستورية والجمعيات الوطنية لتعزيز بذلها التي ت

الذي أجرته إلى تقديم لمحة عامة عن الحوار أيضاً هدف ويالسابق. التي تعهدت بها في لاللتزامات 
لدولي المعنية بالنظم األساسية للجمعيات الوطنية اللجنة المشتركة بين اللجنة الدولية واالتحاد ا

قامت بها في والمبادرات التي ) ةالمعنية بالنظم األساسي (ويُشار إليها فيما يلي باللجنة المشتركة
دعم الجمعيات الوطنية من أجل الدولية واالتحاد الدولي، البعثات الميدانية للجنة تشاور وثيق مع 

 ).2015يوليو تموز/حتى و 2013أغسطس آب/التقرير (من يغطيها الزمنية التي خالل الفترة 
 

لجمعيات الوطنية في لدعم مهمتها في تقديم ال ةالنظم األساسيالمشتركة المعنية بلجنة الواصلت وقد 
خالل اللجنة المشتركة  أرسلت. والدستوريةالقانونية و تهاتعزيز قاعدالرامية إلى مساعيها إطار 
موجهة إلى توصيات تضمنت  ةرسميت خطابا 110ما يربو على  التقرير التي يغطيهاالفترة 

الوطنية  اتالجمعيالقوانين الخاصة بو هادساتيرو ةنظمها األساسيبشأن مواءمة لجمعيات الوطنية ا
في  30ما يقرب من ويمتلك . الدولية للمعايير المتفق عليها داخل الحركة وفقاً بها  عترافاالمراسيم و

المحددة متطلبات الدنيا لتمتثل لوقانونية تها القاعد أدوات تشّكل الجمعيات الوطنية حالياً فة كائة من االم
المالحظات في (الوثيقة التوجيهية) و ةاألساسيبشأن نظمها للجمعيات الوطنية  يةوثيقة التوجيهالفي 

منها في الوقت ئة في الما 60 بينما ال يزال، ةالنظم األساسيالمشتركة المعنية بلجنة لاالستشارية 
 التي تشّكل قاعدتها الدستورية.نصوص وتنقيح نشطة للعملية مراجعة في منخرطاً الراهن 

 
التقرير في التي يغطيها خالل الفترة  مشاركة فعلية ةالنظم األساسيالمشتركة المعنية بلجنة شاركت الو

مرونة ر ثأكلى تقديم مشورة تعزيز أساليب عملها وقدرتها علج جديدة هُ وضع نُ  دراسة متأنية بغية
اللجنة المشتركة في الوقت الراهن  تستهلولجمعيات الوطنية. حتياجات كل جمعية من ااستجابة الو



3                                                                                                                                        CD/15/16 
 

 
 

لمعايير لو ةاألساسيبشأن نظمها للجمعيات الوطنية  يةوثيقة التوجيهللفي هذا السياق عملية مراجعة و
المبادرات الداعمة لتطوير مع  اً وثيق اً تنسيق ال سيماتتضمن هذه العملية فيها. وينبغي أن  واردةالدنيا ال
تقاليد  تتبعو مختلفة وتشاور شامل مع جمعيات وطنية في مناطق ،اً حالي الجاريةوالوطنية  اتالجمعي

 قانونية وثقافية وسياسية مختلفة.
 

، الدولية ركةإلعالن المبادئ األساسية للح خمسينالذكرى اليُحتفل فيه بفي عام ال سيما  واتِ ومن الم
 امجتمعاتهفي التي تقوم بها الجمعيات الوطنية مميزة الواألدوار  األهداففي  واصل التفكير ملياً أن ن

للجمعيات الوطنية التنظيم الداخلي وجه في أفضل على المبادئ األساسية  ترسيخكيفية في المحلية و
دستورية اعتماد نصوص أن يمثل ، ينبغي ياً لتحقيق هذا الغرضسعووأساليب عملها.  هاأهداففي و
 .باستمرار سمىٍ أ اً هدف لمواقف والسياساتتعبر بدقة عن اووثائق ديدة ومحكمة س قانونيةو
 
 
 

 مقدمة أوالً:
 

القانونية  تشّكل القاعدةسديدة ومحكمة  أدواتوضع  أن على نطاق واسعمن المسلم به والمقبول 
مظهراً من مظاهر و ،وطنيةال اتجمعيالتلك تطور سية لسمة رئي تُعتبر للجمعيات الوطنيةوالدستورية 

 على نحو فعال.المنوطة بها األدوار القيام بمهمتها اإلنسانية و إنجازعلى تها قدر
 

 :وصصنالعامة مجموعتين من بصفة وطنية الجمعية ي ألدستورية القاعدة القانونية والوتتضمن 
  لجمعية احدد وضع لالعتراف بها ي مرسومأو قانون أو  ،الجمعية الوطنيةخاص بقانون

 ةمساعد ها باعتبارها جهةودور وطنيفي النظام القانوني ال المتميز ومكانتها المرموقة
 و ؛مجال اإلنسانيالللسلطات العامة في 

  وجود البُنى والقواعد واإلجراءات ضمان  يُقصد منهلجمعية الوطنية دستور لنظام أساسي أو
للمبادئ  وفقاً وة، ية وشفافيمسؤولو كفاءةم خدماتها بوتقدّ  هاعمللها كي تضطلع بالالزمة 

 . الهالل األحمرللصليب األحمر ولدولية لحركة ااألساسية ل
 

قاعدتها األدوات التي تشّكل تعزيز بالتزامات الجمعيات الوطنية وقد تأكدت في الوقت الراهن 
المواقف واسع من القرارات و طيف من خاللمتفق عليها المعايير لل وفقاً دستورية القانونية وال

االجتماعات الدستورية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، معتمدة إبان السياسات الو
 العامة لالتحاد الدولي. هيئةومجلس المندوبين والمؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر، وال

 
للجمعيات الوطنية أن تسعى باستمرار وينبغي مدى، على طول الكبرى بأهمية هذه التعهدات حظى تو

وأما بالنسبة . المشتركة المعنية بالنظم األساسيةبدعم من شركاء الحركة واللجنة  لمتابعتها بنشاط
عن كثب حوار تابعة الم يجب أيضاً ف، بهاف اعتراالو مراسيم الخاصة بالجمعيات الوطنية أقوانين لل



4                                                                                                                                        CD/15/16 
 

 
 

، ومع غيرها من السلطات العامة المعنيةبشكل أكبر لجمعية الوطنية االتي تتعاون معها زارة الومع 
 .والحفاظ على هذا الحوار

 
إلعالن المبادئ  الخمسينالذكرى يُحتفل فيه بفي عام من المناسب ال سيما وعالوة على ذلك، 

معيات التي تقوم بها الج مميزةالاألدوار األهداف وفي  واصل التفكير ملياً أن ناألساسية للحركة 
وجه في التنظيم أفضل  علىالمبادئ األساسية ترسيخ كيفية في المحلية و امجتمعاتهفي الوطنية 
ينبغي أن يمثل  ياً لتحقيق هذا الغرض، سعوأهدافها وأساليب عملها. في وللجمعيات الوطنية  الداخلي

ات هدفاً لسياسياعن المواقف وبدقة وثائق تعبر وسديدة ومحكمة وقانونية  دستوريةاعتماد نصوص 
 باستمرار. أسمى 

 
للجمعيات بالنظم األساسية  المعنيةاالتحاد الدولي واللجنة الدولية وتحتل مهمة اللجنة المشتركة بين 

قانونية ال هاتطوير وتعزيز أدواتمن أجل لجمعيات الوطنية لالمشورة  المتمثلة في إسداءالوطنية 
 في هذا الصدد. ة محوريةمكاندستورية وال

 
في هذا السياق الجمعيات الوطنية  تهابذلتي عن الجهود الوفاة معلومات مستالحالي يقدم التقرير و

 المندوبين عام مجلساجتماع العامين الماضيين منذ  خالل مع شركائها داخل الحركة بالتعاون
ادرات والمبة النظم األساسيالمشتركة المعنية بلجنة ال أنجزتهالعمل الذي  ستعرض أيضاً ي. و2013

مشورة على إسداء  ةتعزيز قدرة اللجنة المشتركبغية التقرير التي يغطيها خالل الفترة  تخذي اتُ الت
نظمها األساسية أو إصالح  التي انخرطت في عمليةلجمعيات الوطنية متوافقة مع احتياجات اوآنية 
 .ةانونيالق تهاقاعد

 
ت الوطنية: الحفاظ على الزخم المتولد عن تعزيز القاعدة القانونية والدستورية للجمعيا ثانياً:

 االلتزامات السابقة
 

 مجدداً  لتزامتأكيد اال
 

إجراء على نفسها بالجمعيات الوطنية التي قطعتها لتزامات تأكدت مجدداً في الوقت الراهن اال
دف به في بلدانها مةافي حوار مع السلطات العفضالً عن الدخول قانونية، ال هامراجعة دورية ألدوات

نتائج في مجموعة واسعة من القرارات و وطني من خاللالقانونية في القانون ال تهاتعزيز قاعد
 :تلك القرارات والنتائج ما يلي االجتماعات الدستورية للحركة. وتشمل آخر

 
 ة"مراجعة النظم األساسي بعنوان 2011 لعام مجلس المندوبينالصادر عن  4 رقم القرار 

 )؛1لحق رقم  القانونية" (انظر الم تهاعدالوطنية وقا اتلجمعيل



5                                                                                                                                        CD/15/16 
 

 
 

 بشأن للصليب األحمر والهالل األحمر  حادي والثالثينلمؤتمر الدولي الل 4رقم  القرار
 التطوع" الدور المساعد: شراكة من أجل جمعيات وطنية أقوى ومن أجل تنمية "تعزيز 

 )؛ و2لحق رقم لم(انظر ا 2011 عام نوفمبرتشرين الثاني/في بها مد اعتُ بصيغته التي 
 تأهب الجمعيات الوطنية "بعنوان  2011 المندوبين لعام مجلسالصادر عن  7 رقم القرار

 ).3رقم ق لح(انظر الملها"  نسانيةإلستجابة االخرى واألت العنف اللنزاعات المسلحة وحاال
 
 من خاللالصدد في هذا مجدداً  خالل الفترة التي يغطيها التقريرتأكدت تعهدات الجمعيات الوطنية و
 يلي: ما متضمنة المؤتمرات اإلقليمية المختلفة لالتحاد الدولي، الصادرة عن قرارات ال
 

 27 الفترة من فيالمنعقد لبلدان األمريكية العشرين ل مؤتمرعن ال ةدراالتزامات هيوستن الص 
 ؛2015مارس آذار/ 30وحتى 

 الذي ُعقد في سيا والمحيط الهادئ آل التاسع مؤتمرعن الالصادر  بتكارالمن أجل اين يجب نداء
 و ؛2014أكتوبر تشرين األول/ 24 وحتى 22الفترة من 

  المنعقد خالل  التاسعلعمل، الصادر عن المؤتمر اإلقليمي األوروبي من أجل افلورنسا نداء
 .2014يونيو حزيران/ 6 وحتى 4الفترة من 

 
 الوطنية اتلجمعيدعم تطوير امن أهداف  هدف رئيسي

  
 بمواءمة نصوصهاالجمعيات الوطنية بشكل مستمر التزام التقرير تي يغطيها خالل الفترة ال برز

أسمى من أهداف المبادرات  اً هدفباعتباره  ،متفق عليهااللمعايير وا الدستورية بحيث تتوافقالقانونية و
لقدرات الدولي ل االتحادتقييم ويكتسب الحركة. التي اتُخذت داخل الوطنية  اتالجمعيالداعمة لتطوير 

في هذا الصدد،  أهمية خاصة لجنة الدوليةذي وضعته الال إطار الوصول اآلمن، ووتصديقهاالتنظيمية 
سديدة خاصة بالجمعيات  قوانينوجود لالكبرى همية حيث تؤكد "خاصية" وأدوات كلتا األداتين األ

 .هاداخل لسياساتل اً وأطر ةأساسي اً نظموالوطنية 
 
 تقييم القدرات التنظيمية وتصديقها وعملية ةالوطني ياتالجمعطوير إطار ت تصارت من ثم أدواو

على الوفاء بالتزاماتها وتحفيزها رئيسية في تشجيع الجمعيات الوطنية الوصول اآلمن قاطرة وإطار 
 ولوية.تحظى باألفي هذا المجال باعتبارها مسألة 

 
واالتحاد الدولي المعنية بالنظم األساسية لدولية االمشتركة بين اللجنة والتزام اللجنة مهمة استمرار 

 الوطنية اتلجمعيل
 

نشئت اآللية الرئيسية التي أُ هي  ة في الوقت الراهنالنظم األساسيالمشتركة المعنية بلجنة الال تزال 
وتتمثل . دستوريةقانونية والأدواتها التعزيز على داخل الحركة من أجل مساعدة الجمعيات الوطنية 

بين أُبرم اتفاق  بموجب مشترك، التي ُشكلت على نحو ةللجنة المشتركة المعنية بالنظم األساسيمهمة ا
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الرامية مساعدة الجمعيات الوطنية في مساعيها  في، 1969اللجنة الدولية واالتحاد الدولي في عام 
ويُعهد  .األوقاتي جميع بتلك المبادئ فوااللتزام وفق المبادئ األساسية لعمل بشكل أكثر فعالية إلى ا

 هذا الهدف:إلى اللجنة المشتركة بمهمة ذات شقين من أجل بلوغ 
 

 والقوانين ةاألساسي هاللجمعيات الوطنية، أي نظم ةالقانوني القاعدةقديم توصيات بشأن ت 
وتُجري اللجنة المشتركة المعنية . عتراف بهاأو مراسيم اال الخاصة بالجمعيات الوطنية

النظم األساسية للجمعيات ع يراامتثال مشلمدى  اً ميوجه الخصوص تقي علىبالنظم األساسية 
شروط مجموعة من اللالوطنية  اتالجمعيأو المراسيم الخاصة بومشاريع القوانين الوطنية 

 المتفق عليها داخل الحركة.الدنيا 
 
  الواردة من منظمات جديدة للصليب األحمر أو الهالل األحمر للحصول على طلباتالتقييم 

توصيات في هذا الشأن إلى اللجنة  رفعو ها،عضويتل بها وقبوله اعتراف االتحاد الدولي
 الدولية واالتحاد الدولي.

 
العمل الذي و اللجنة المشتركة المعنية بالنظم األساسية نشطةاستعراض ألويرد في القسم التالي 

الفترة  خاللدستورية ونية والالقانأدواتها تعزيز من أجل الجمعيات الوطنية جهود  دعمفي  هنجزتأ
 .التقريرزمنية التي يغطيها ال
 

  تعزيز األدوات القانونية والدستورية للجمعيات الوطنية: اإلنجازات المحققة والتقّدم المحرز ثالثا:
 

 هاالوطنية أو دساتير اتلجمعيل ةالنظم األساسي - أ
 

ين في عملية مراجعة أو تنقيح العامين الماضيعلى مدار شارك عدد كبير من الجمعيات الوطنية 
أو  هالوائح وأ هاأو دساتير ةنظمها األساسيشاملة ( التي تشكل قاعدتها القانونية والدستوريةدوات ألل

 التقريرتي يغطيها خالل الفترة الالجمعيات الوطنية من ثم واستعانت الداخلية).  نظمهاأو  هاقواعد
النظم المشتركة المعنية بلجنة بال) 2015يوليو /تموز 31 وحتى 2013أغسطس من أول آب/( الحالي

جمعية وطنية.  100ما يقرب من قانونية لالنصوص التوصيات بشأن ة سعياً للحصول على األساسي
من خالل بصفة أساسية، المعتادة  تهالجمعيات الوطنية وفق ممارسلالمشورة أسدت اللجنة المشتركة و

أجراه ممثلون من البعثات الميدانية الت حوار مباشر في بعض الحاصاحبها خطابات رسمية إرسال 
مع الوطنية أو  اتالجمعي ةمع قاد المشتركة أعضاء اللجنةمن أو للجنة الدولية أو االتحاد الدولي 

 ة بها.القانونياألقسام  العليا أو موظفي تهاإدار
 

 جميعاً  هاوأرسلتخطاباً  110 ما يربو على إجماالً وأُعدت اللجنة المشتركة المعنية بالنظم األساسية 
اقتراحات وتوصيات الخطابات  من مجموعخطاباً  73وتضمن تقرير. تي يغطيها الخالل الفترة ال

 :ت ما يلي، شملهالجمعيات الوطنية ودساتيرل ةالنظم األساسيحول تنقيح 
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  ؛في المائة 30إلى الجمعيات الوطنية في أوروبا وآسيا الوسطى (حوالي خطاباً  22إرسال( 
  الشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادئ  تيإلى الجمعيات الوطنية في منطقخطاباً  22إرسال

 )؛في المائة 23(حوالي 
  ؛في المائة 28 حواليإلى الجمعيات الوطنية في أفريقيا ( خطاباً  20إرسال( 
  ئة).افي الم 19حوالي  إلى الجمعيات الوطنية في األمريكتين ( خطاباً  14إرسال 

 
 4رقم  ملحقالة في لنظم األساسيبا بالخطابات التي أرسلتها اللجنة المشتركة المعنيةقائمة كاملة وترد 

 هذا التقرير.ب مرفقال
 

الرسمية خطابات الإرسال لى جانب مت اللجنة المشتركة المعنية بالنظم األساسية أيضاً إونظّ 
جمعيات الصليب األحمر  امنهمؤتمرات هاتفية مع جمعيات وطنية مختلفة، اجتماعات مباشرة أو 

 الفرنسي.الصليب األحمر السويدي والصليب األحمر النمساوي و
 
، ةالنظم األساسيالمشتركة المعنية بلجنة الالذي أجرته تقييم لوفقا لو، 2015يوليو تموز/ 31بحلول و
تفق عليها المالشروط الدنيا مع  هاللجمعيات الوطنية أو دساتير ةالنظم األساسي مدى توافقتجلى ي

 للجمعيات الوطنية كما يلي:بشأن النظم األساسية  يةوثيقة التوجيهالمحددة في اللحركة واداخل 
 

 حوالي( يا المحددةالدن تتوافق والشروطقانونية من األدوات الوطنية قاعدة ة جمعي 55متلك ت 
 )؛في المائة 30

  القانونية  أدواتهايح عملية نشطة لمراجعة وتنقإجراء بصدد عية وطنية جم 114مازالت
 )؛ وفي المائة 60 حوالي( والدستورية

  المشتركة المعنية جنة في تقدير اللو المراجعة أبعد عملية  20وطنية  ةجمعي 20تباشر لم
حوالي ( م تستوِف الشروط الدنيا المحددةل  اً أساسي اً نظم أنها اعتمدت مؤخراً  ةالنظم األساسيب

 ئة).افي الم 10
 

اللجنة في تقارير  الواردةبالمقارنة مع البيانات  المحرزالتقدم بطء وتيرة إلى رقام وتشير هذه األ
لجمعيات لنسبة فمازالت  .2013و 2011 يمجلس المندوبين لعامالتي قدمتها مؤخراً ل المشتركة
شروط الدنيا الستوفي دستورية تالقانونية أو قاعدة من النصوص الاعتمدت  التي يُقدَّر أنهاالوطنية 
الجمعيات كافة ئة من افي الم 30أي ، انالسابق انالتقرير هاشملتي العلى نفس مستوى الفترة  المحددة
 الوطنية.

 
 

 الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمرالقوانين الخاصة بالجمعيات  - ب
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الزمنية التي ة الفترلجأت عدة جمعيات وطنية إلى اللجنة المشتركة المعنية بالنظم األساسية خالل 
، حيث انخرطت تلك الجمعيات  في حوار  سعياً للحصول على مالحظاتها وتوصياتها التقريرشملها ي

وأرسلت اللجنة الوطنية الخاصة باالعتراف بها.   مع حكوماتها بشأن مراجعة القوانين أو المراسيم 
االعتراف مراسيم  قوانين أوع يراتوصيات بشأن مشتضمنت المشتركة سبعة خطابات إجماالً 

المعايير الواردة في القانون النموذجي  منبالجمعيات الوطنية من حيث امتثالها للحد األدنى 
مع  أيضاً  اً مباشر اً في العديد من الحاالت حواراللجنة  أجرتوالجمعيات الوطنية. بالعتراف ل

الوطنية  اتالجمعية بالخاصاستعراض مشاريع القوانين بغية الجمعيات الوطنية والسلطات العامة 
التي متيازات االوللجمعيات الوطنية المكانة المميزة  التي لم تُحسم بعد في ما يخصومناقشة القضايا 

ينبغي أن تتمتع ستقالل الذي االولبالدها  ةالوطنية في النظم القانوني اتلجمعيبها لال بد من االعتراف 
 .تلك المكانةبه وفقاً ل

 
 :بصفة خاصة يلي ما ت تلك العمليةوتضمن

 
 بناءً  2014سبتمبر أيلول/إلى دكا في  إجراء أعضاء اللجنة المعنية بالنظم األساسية زيارة 

 جاريفي حوارها الالجمعية الوطنية هدف دعم ب ،اليبنغالعلى طلب جمعية الهالل األحمر 
 الوطنية؛ية جديد ومعزز للجمعقانون  وضعمع كبار المسؤولين الحكوميين حول 

 
 جزر في ماجورو ( ة إلىالنظم األساسيالمعنية ببعثة من أعضاء اللجنة المشتركة ل إرسا

شمال  لبلدانعمل إقليمية حلقة في شاركة لمل 2015أبريل  خالل شهر نيسان/مارشال) 
 تيعن جمعي ونممثل ههذحلقة العمل قاعدة القانونية. وحضر الالحكم و نلمحيط الهادئ عا

في  فضالً عن "الصليب األحمر، يباالوالصليب األحمر الو ميكرونيزيالصليب األحمر ال
 و في الوقت الراهن؛ مرحلة التكوينالتي هي بصدد جزر مارشال"، 

 
  مشاورات متتالية مع جمعية الصليب األحمر  ةاللجنة المشتركة المعنية بالنظم األساسيإجراء

جمعية الصليب يخص قانون جديد ل بتقرعتماد الماالالصيني والسلطات الصينية بشأن 
ممثلين عن جمعية الصليب تنظيم زيارة لال سيما وتضمنت تلك المشاورات . ياالحمر الصين

المستوى من المؤتمر الشعبي الوطني الصيني  ةرفيعإيفاد بعثة إلى جنيف واألحمر الصيني 
 اللجنة.بقاء تللال 2014أغسطس آب/في 

 
 يتهاعضو وقبولبجمعيات وطنية جديدة االعتراف   -ج

 
م الحركة، ول مكوناتمن  وتقبلها باعتبارها مكوناً جمعية وطنية جديدة اللجنة الدولية بأي عترف لم ت

 التقرير.تي يغطيها االتحاد الدولي خالل الفترة التُقبل عضوية أي جمعية جديدة في 
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 2015ليو وتقدمت جمعية الصليب األحمر في توفالو مجدداً بطلب إلى اللجنة الدولية في تموز/يو
في  اً طلبعقب تقديم الجمعية الوطنية في االتحاد الدولي. ويأتي ذلك عضويتها قبول لالعتراف بها و

لم ومن ثم  كامالً  يكن لمه ، ولكن2005أغسطس آب/بق إلى اللجنة الدولية واالتحاد الدولي في اسال
بعثة يفاد إل هذا التقرير ابةكتوقت على قدم وساق ت اللجنة المشتركة تستعد كان. وبت فيهيُستكمل ويُ 

 .2015سبتمبر في أيلول/توفالو إلى من أعضائها تقييم مشتركة 
 

 النُهج الجديدة التي اتبعتها اللجنة المشتركة المعنية بالنظم األساسية وسبل المضي قدماً  رابعاً:
 

التقرير الذي قّدمته  في النظم األساسية المبينةالمشتركة المعنية بلى التوجهات الجديدة للجنة استناداً إ
خذت خطوات مهمة ")، اتُ مضي قدماً "مقترحات بشأن البعنوان ( 2013عام  اللجنة لمجلس المندوبين

وقدرتها  المشتركة التقرير من أجل استعراض وتعزيز أساليب عمل اللجنةتي يغطيها خالل الفترة ال
كل  تبعاً للسياق الذي تعمل فيهلوطنية لجمعيات اا استجابة الحتياجاتتقديم مشورة أكثر مرونة وعلى 

 :ما يلي جديدة تضمنت اعتُمدت من ثم نُهُجمنها. و
 

 العمليات بين عمل اللجنة وبغية تقوية الروابط وتعزيز التنسيق  تجددةبذل جهود م
من خالل آليتي تقييم ، الوطنية اتالجمعيدعم تطوير الرامية إلى الجارية والمبادرات 

اقتُرح  ، على النحووإطار الوصول اآلمن للجمعيات الوطنية وتصديقها القدرات التنظيمية
المشتركة المعنية لجنة توّسع تشكيل الهذا المنظور، من انطالقاً و. على سبيل المثال أعاله

التحاد في ا ةالتنظيمي نميةشمل زمالء من قسم التيل 2015عام مستهل في  ةالنظم األساسيب
سوف يشارك فريق اللجنة الوصول اآلمن. والمعني بإطار ية الدولي وفريق اللجنة الدول

ة، النظم األساسيالمشتركة المعنية بلجنة المن اآلن فصاعدا في جلسات الدولية المشار إليه 
لمشورة لوجهات نظر أكثر واقعية لعمل اللجنة المشتركة وجلب أن ي األمر الذي من شأنه

 للجمعيات الوطنية.التي تسديها 
 
  الدولية واالتحاد الدولي، البعثات الميدانية لكل من اللجنة تنسيق وثيق مع بحثيثة،  جهودبذل

حوار مباشر مع الجمعيات الوطنية، من خالل المشتركة توصيات اللجنة ترسيخ بغية 
للجنة الدولية واالتحاد الدولي أو، للبعثات الميدانية الممثلة وبالتالي من خالل مشاركة أكبر 

النظم المشتركة المعنية بلجنة تجريه المن خالل حوار مباشر  لحاجة،ا ما تقتضيحسب
، لها، وفي بعض الحاالت مع الجهات المعنية محل االهتماممع الجمعيات الوطنية  ةاألساسي

 مثل السلطات العامة في سياق معين.
 

  الوطنيةللجمعيات  ية بشأن النظم األساسيةوثيقة التوجيهللالشروع في عملية مراجعة وتنقيح. 
الوثيقة في  يا المحددةالدنالشروط معايير ومفادها أن اللى مالحظة إوتستند هذه المبادرة 

أنها ال تتالءم فيها حيث إلعادة النظر وآن األوان ، عاماً  15منذ أكثر من صيغت  يةالتوجيه
. عمل بهاالتي ت لجمعيات الوطنية أو للبيئات المختلفةالتنفيذية لمع االحتياجات القانونية و
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وجودها شترط ي يُ االبشكل متزايد أن العديد من المعايير الدنيا ويتضح في الوقت الراهن و
على وجه و، ةدتجدّ ممناقشة حتاج إلى ت هادساتيرفي الوطنية و اتلجمعيل في النظم األساسية

 بشأن: يةوثيقة التوجيهالواردة في الالخصوص المعايير 
o  تها؛وإداري الجمعية الوطنية فالحكم وظائف هيكل التمييز بين 
o أو ؛عضوية الجمعية الوطنيةشكيلة مفهوم وت 
o  بين الهياكل المركزية للجمعية الوطنية والفروع وحدة الجمعية الوطنية والعالقة

يكثر فيها تفويض أو نقل ، وخاصة في البلدان التي هماوتقاسم المسؤوليات بين
 الدول االتحادية.في أو السلطات 

 
وتدعمه اللجنة هذه العملية، في الهيئة الرائدة التحاد الدولي ة في االتنظيمي التنميةم ويُعتبر قس

للجنة  سانحة فرصة أيضاً  عمليةتشكل هذه الو. في هذا المسعىالمشتركة المعنية بالنظم األساسية 
 . كاملأدواتها وأساليب عملها بالالنظم األساسية لدراسة المشتركة المعنية ب

 
 يةوثيقة التوجيهالفي استعراض إلى المساهمة فعلياً  ةالنظم األساسيالمعنية بة المشتركة تهدف اللجنو

مختلفة جمعيات وطنية من مناطق  دمج فيهاتُ  عملية شاملة وتشاركية في إطار مقبلينخالل العامين ال
 قانونية وثقافية وسياسية مختلفة. اتلديها خلفيو
 
 ةالنظم األساسيالمشتركة المعنية بلجنة التقرير يُلحق عادة بالجدول الذي هذا التقرير تضمن ال يو

وثيقة العملية تنقيح  أثناء يكون قيد المراجعةوف سن هذا الجدول أل ، وذلكلمجلس المندوبينالمقّدم 
من  "فدنت" على شبكة االتحاد الدوليالوقت نفسه في ويمكن االطالع على هذا الجدول ..  يةالتوجيه

 :اليالت خالل الرابط
https://fednet.ifrc.org/en/ourifrc/about-the-federation/legal-base/joint-statutes-

commission/summary-list-tableau-de-bord/ 
 

 
  

 خاتمةخامساً: 
 

 تهاقاعدالتي تشّكل دوات األوتعزيز  أن تنهض بواجبها في مواءمةالجمعيات الوطنية يجب على 
قانونية للجمعية وتضمن النصوص الدستورية وال. المرعية قانونية حسب األصولالدستورية وال

للمبادئ األساسية  األوقات وفقاً  قواعد وهياكل وإجراءات تسمح لها بالعمل في جميعوجود الوطنية 
 .امتفق عليهالمعايير "الحكم الرشيد" لو
 
دعم ووظائف الآليات وضع الجهود المبذولة داخل الحركة لضمان النظر إلى في ضوء ذلك ينبغي و

 قيمتها.اإلعالء من شأنها وو الواجبعلى دعم الجمعيات الوطنية محلها بغية الضرورية في 
 

https://fednet.ifrc.org/en/ourifrc/about-the-federation/legal-base/joint-statutes-commission/summary-list-tableau-de-bord/
https://fednet.ifrc.org/en/ourifrc/about-the-federation/legal-base/joint-statutes-commission/summary-list-tableau-de-bord/
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ية إعادة تأكيد االلتزامات السابقة التي تعهدت بها األطراف المعنية في هذا الصدد، وتزداد للغاية أهم
 . لمبادئ األساسيةخمسين إلعالن ابالذكرى الفيه حتفل ال سيما في عام يُ 

 
 اتلجمعيل المعنية بالنظم األساسيةاالتحاد الدولي بين اللجنة الدولية ولجنة المشتركة والزالت ال

 آنيدعم  وفيرلى تعتعزيز قدرتها تعهدها بعن  ، فضالً ها المحوريدوربالقيام ب ماماً تملتزمة الوطنية 
 . قانونيةدستورية أو اللجمعيات الوطنية التي تعمل على إصالح قاعدتها المتناسب مع احتياجات او
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 4الملحق رقم 
 لدولية واالتحاد الدوليقائمة بمراسالت اللجنة المشتركة بين اللجنة ا

 للجمعيات الوطنية المعنية بالنظم األساسية
 )2015تموز/يوليو  31وحتى  2013(الفترة التي تغطيها القائمة: أول آب/أغسطس 

 
 النظم األساسيةبشأن خطابات 

 
تاريخ إرسال خطاب اللجنة  الجمعية الوطنية الرقم

 المشتركة
 2013ب/أغسطس آ 19 جمعية الصليب األحمر التنزاني 1
 2013أيلول/سبتمبر  3 جزر مارشال"ل"الصليب األحمر  2
 2013أيلول/سبتمبر  10 الصليب األحمر الكرواتي 3
 2013أيلول/سبتمبر  23 الصليب األحمر الالتفي 4
 2013أول تشرين األول/أكتوبر  الصليب األحمر النيوزيالندي 5
 2013ول/أكتوبر تشرين األ 4 الصليب األحمر للجبل األسود 6
 2013تشرين األول/أكتوبر  21 الهالل األحمر السوداني 7
 2013تشرين األول/أكتوبر  23 الصليب األحمر اآليرلندي 8
 2013تشرين األول/أكتوبر  30 الصليب األحمر المالي 9

 2013تشرين األول/أكتوبر  30 الصليب األحمر الغواتيمالي 10
 2013تشرين األول/أكتوبر  30 يكيالصليب األحمر الكوستار 11
 2013تشرين األول/أكتوبر  30 الصليب األحمر اإلكوادوري 12
 2013تشرين الثاني/نوفمبر  19 الصليب األحمر السويسري 13
 2013تشرين الثاني/نوفمبر  22 الصليب األحمر الهولندي 14
 2013كانون األول/ديسمبر  5 جمعية الصليب األحمر السنغافوري 15
 2013كانون األول/ديسمبر  5 جمعية الصليب األحمر السنغالي 16
 2013كانون األول/ديسمبر  5 الصليب األحمر الشيلي 17
 2013كانون األول/ديسمبر  5 جمعية الصليب األحمر الميكرونيزي 18
 2013كانون األول/ديسمبر  12 الصليب األحمر الدانمركي 19
 2014كانون الثاني/يناير  20 هورية مولدوفاجمعية الصليب األحمر لجم 20
 2014كانون الثاني/يناير  22 جمعية الصليب األحمر النيجري 21
 2014كانون الثاني/يناير  28 جمعية الصليب األحمر الغيني 22
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تاريخ إرسال خطاب اللجنة  الجمعية الوطنية الرقم
 المشتركة

 2014ن الثاني/يناير كانو 28 الصليب األحمر البوروندي 23
 2014كانون الثاني/يناير  28 جمعية الصليب األحمر لبوركينا فاسو 24
 2014شباط/فبراير  5 جمعية الصليب األحمر األرميني 25
 2014شباط/فبراير  5 جمعية الصليب األحمر المنغولي 26
 2014شباط/فبراير  18 جمعية الصليب األحمر النيجيري 27
 2014شباط/فبراير  18 يب األحمر األذربيجانيجمعية الصل 28
 2014شباط/فبراير  18 الصليب األحمر البراغوايي 29
 2014شباط/فبراير  24 جمعية الهالل األحمر التركماني 30
 2014آذار/مارس  10 جمعية الصليب األحمر لكوت ديفوار 31
 2014نيسان/أبريل  10 "الصليب األحمر لجزر مارشال" 32
 2014نيسان/أبريل  10 معية الصليب األحمر الباالويج 33
 2014نيسان/أبريل  11 جمعية الصليب األحمر التونغي 34
 2014نيسان/أبريل  24 جمعية الصليب األحمر لبابوا غينيا الجديدة 35
 2014أيار/مايو  5 الصليب األحمر اآليسلندي 36
 2014حزيران/يونيو  12 يةجمعية الهالل األحمر لجمهورية ايران اإلسالم 37
 2014حزيران/يونيو  23 الصليب األحمر لساو تومي وبرنسيبي 38
 2014حزيران/يونيو  23 جمعية الصليب األحمر لترينيداد وتوباغو 39
 2014أول تموز/يوليو  جمعية الصليب األحمر الغابوني 40
 2014تموز/يوليو  10 الصليب األحمر النيوزيالندي 41
 2014تموز/يوليو  14 ة الصليب األحمر الكمبوديجمعي 42
 2014تموز/يوليو  16 الصليب األحمر الفييتنامي 43
 2014تموز/يوليو  16 الهالل األحمر التونسي 44
 2014تموز/يوليو  16 الصليب األحمر للجبل األسود 45
 2014آب/أغسطس  20 الصليب األحمر السلوفيني 46
 2014أيلول/سبتمبر  22 النيجيريجمعية الصليب األحمر  47
 2014أيلول/سبتمبر  22 الصليب األحمر اليوناني 48
 2014تشرين الثاني/نوفمبر  3 جمعية الصليب األحمر األوغندي 49
 2014تشرين الثاني/نوفمبر  13 الصليب األحمر النمساوي 50

 
 
 
 



14                                                                                                                                        CD/15/16 
 

 
 

 
 
 

تاريخ إرسال خطاب اللجنة  الجمعية الوطنية  الرقم
 المشتركة

 2014تشرين الثاني/نوفمبر  17 الصليب األحمر اليوناني 51
 2014تشرين الثاني/نوفمبر  20 جمعية الصليب األحمر التيموري 52
 2014تشرين الثاني/نوفمبر  25 الصليب األحمر البيروي 53
 2014تشرين الثاني/نوفمبر  25 جمعية الصليب األحمر النيجيري 54
 2015كانون الثاني/يناير  16 نيالصليب األحمر اليونا 55
 2015كانون الثاني/يناير  20 الصليب األحمر الهندوراسي 56
 2015شباط/فبراير  12 جمعية الصليب األحمر الزامبي 57
 2015شباط/فبراير  23 الصليب األحمر اآليرلندي 58
 2015آذار/مارس  20 الصليب األحمر لغينيا االستوائية 59
 2015آذار/مارس  20 األحمر لبوركينا فاسو جمعية الصليب 60
 2015آذار/مارس  20 جمعية الصليب األحمر البربادوسي 61
 2015آذار/مارس  27 الصليب األحمر المالي 62
 2015نيسان/أبريل  22 الصليب األحمر الكوستاريكي 63
 2015نيسان/أبريل  24 جمعية الصليب األحمر البربادوسي 64
 2015أيار/مايو  22 مر البرازيليالصليب األح 65
 2015أيار/مايو  27 جمعية الصليب األحمر البربادوسي 66
 2015أيار/مايو  27 الصليب األحمر اللبناني 67
 2015أيار/مايو  27 الصليب األحمر الفرنسي 68
 2015حزيران/يونيو  9 الصليب األحمر الكرواتي 69
 2015حزيران/يونيو  11 جمعية الصليب األحمر الباالوي 70
 2015تموز/يوليو  9 الصليب األحمر األوروغوايي 71
 2015تموز/يوليو  9 الصليب األحمر النرويجي 72
 2015تموز/يوليو  29 جمعية الصليب األحمر لبابوا غينيا الجديدة 73
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 الخطابات الخاصة بالقوانين
 

اللجنة  تاريخ إرسال خطاب الجمعية الوطنية الرقم 
 المشتركة

 2013آب/أغسطس  5 "الصليب األحمر لجزر مارشال" 1
 2013أيلول/سبتمبر  4 "الصليب األحمر لجزر مارشال" 2
 2013تشرين األول/أكتوبر  22 جمعية الصليب األحمر الروسي 3
 2013كانون األول/ديسمبر  12 جمعية الصليب األحمر األرميني 4
 2014أيار/مايو  6 ييالصليب األحمر البراغوا 5
 2014تموز/يوليو  21 جمعية الصليب األحمر الصيني 6
 2014آب/أغسطس  6 جمعية الهالل األحمر البنغالي 7
 

 خطابات أخرى
 

جهات أخرى موجهة إليها /الجمعية الوطنية الرقم
 الخطابات

 خطاب التاريخ إرسال 

م عملية التشاور داخل اللجنة المشتركة المعنية بالنظ 1
 األساسية

 2013أيلول/سبتمبر  4

 2013تشرين األول/أكتوبر  21 الصليب األحمر السويسري 2
 2013تشرين األول/أكتوبر  24 الصليب األحمر الهنغاري/الحكومة الهنغارية 3
 2013تشرين الثاني/نوفمبر  8 جمعية الصليب األحمر األرميني 4
 2013ن الثاني/نوفمبر تشري 8 جمعية  الصليب األحمر الميكرونيزي 5
 2013كانون األول/ديسمبر  5 الصليب األحمر األسترالي 6
 2014كانون الثاني/يناير  13 جمعية الصليب األحمر المنغولي 7
 2014كانون الثاني/يناير  22 الصليب األحمر الهولندي 8
 2014كانون الثاني/يناير  28 جمعية الصليب األحمر المنغولي 9

 2014شباط/فبراير  18 لصليب األحمر البنميجمعية ا 10
 2014شباط/فبراير  27 الصليب األحمر النرويجي 11
 2014آذار/مارس  20 جمعية الصليب األحمر التونغي 12
 2014أيار/مايو  20 جمعية الصليب األحمر األذربيجاني 13
 2014أول تموز/يوليو  الصليب األحمر الكرواتي 14
 2014تموز/يوليو  15 ألحمر التيموريجمعية الصليب ا 15
 2014آب/أغسطس  14 الصليب األحمر النرويجي 16
 2014أيلول/سبتمبر  19 الصليب األحمر اليوناني 17
 2014أيلول/سبتمبر  23 الصليب األحمر لجزر كوك 18
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الجمعية الوطنية/جهات أخرى موجهة إليها  الرقم
 الخطابات

 تاريخ إرسال الخطاب

 2014أيلول/سبتمبر  24 ليب األحمر لجزر سليمانالص 19
 2014تشرين األول/أكتوبر  30 الصليب األحمر البيروي 20
تشرين  5تشرين األول/أكتوبر و 28 جمعية الهالل األحمر البنغالي 21

 2014الثاني/نوفمبر 
 2015شباط/فبراير  18 الصليب األحمر السويدي 22
 2015نيسان/أبريل  13 ليجمعية الصليب األحمر المنغو 23
 2015نيسان/أبريل  13 الصليب األحمر الفنلندي 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


