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 معلومات أأساس ية

للجمعيات الوطنية وأأطرها  وادلس تورية النظاميةاحلركة ادلولية لتعزيز الأسس  مهناج"مرشوع عنارص القرار املقرتح بشأأن من هدف ال 

 هنايئ للقرار املقرتح. النص ، وال ميثل ال فقراته للتشاور بشأأهناتلف احملتوى احملمتل مل لأهداف القرار و عرض تقدمي هو  التمكيلية"

دراهجا يف القرار.ات ترشح فغمسو ، وفقًا للرضورة، راتفقيل اليو   ائدة ا 

من أأجل التعليقات واملالحظات، مجع جوالت جوةل أأوىل من يف بشأأهنا مع مجيع أأعضاء جملس املندوبني،  هذه الوثيقة للتشاور وزعت

ماكنية  تشريتكوين فكرة أأولية  ىل ا   أأن يكون الهنج املقرتح مقبواًل وحيظى بتوافق الآراء. ا 

جابة عن السؤالني التاليني: ال ويرىج دلى تقدمي التعليقات واملالحظات عىل هذه الوثيقة،   نظر يف اال 

 القرار املقرتح؟هل توافقون عىل العنارص املقرتحة لفقرات ادليباجة وفقرات منطوق  •

دراهجا يف القرار؟ هل مثة عنارص  •  غري مذكورة ترون أأنه جيب ا 

ىل اعامتدها عىل مس توى 2018 لس نة توجهيات بشأأن النظم الأساس ية للجمعيات الوطنيةلالطالع عىل ال  ، اليت هيدف هذا القرار ا 

 hereالتايل )متاح ابللغة اال جنلزيية( الرابط يرىج اس تخدام احلركة، 

فقرات حمددة عىل تعليقات مفصةل عن صياغة مرشوع عنارص هذا القرار. وستتاح فرصة التعليق عىل احلصول يف هذه املرحةل  نتظروال ي 

 ."املرشوع الأويل" للقرارا يتاح  الحقة عندميف مرحةل هتاصياغوعىل 

 قدمة م

ن  قدرة امجلعيات يف  الشامةل للجمعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر وأأطرها التمكيلية وادلس تورية النظاميةمسامهة الأسس ا 

نسانية فعلية ومفيدة ومبنية عىل مبادئ للأشخاص احملتاجني واجملمتعات احمللية احملتاجة، انلت اعرتافا منذ فرتة  الوطنية عىل تقدمي خدمات ا 

ر والهالل الأمحر وجملس املؤمتر ادلويل للصليب الأمح –طويةل عرب القرارات املتتالية اليت اعمتدهتا احلركة ادلولية يف اجامتعاهتا ادلس تورية 

ىل أأهجزة حمك الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل(. -املندوبني ضافة ا   ابال 

نساين يف س نة  جتدر بشأأن توطني العمل اال نساين،  2016ويف هذا الس ياق، وتذكريا ابلتعهدات اليت قطعها مؤمتر القمة العاملي للعمل اال 

ىل أأن وجود أأداة لزايدة فعالية امجلعيات الوطنية وقدرهتا عىل التكيّف مع الواقع املتغري. كام ميثل تمكيلية  اأأطر قوية و نظامية قاعدة  اال شارة ا 

نظامية ودس تورية قوية وأأطر تمكيلية مزية أأساس ية للمحافظة عىل نزاهة امجلعيات الوطنية وضامن قدرهتا عىل الاضطالع ميثل وجود صكوك 

نسانية واس تدامهتا وتغطيهتا.بتفويض   ها وأأدوارها بطريقة فعاةل واحملافظة عىل جودة خدماهتا اال 

ىل القرار و  ( اذلي 1973للصليب الأمحر )طهران الثاين والعرشين للمؤمتر ادلويل  السادسجتدر اال شارة بشلك خاص يف هذا الس ياق ا 

الامتثال دامئًا للقواعد يف الصليب الأمحر ادلويل،  حلفاظ عىل صالحية عضويهتامن أأجل ا، الوطنية اتنص عىل أأنه يتعنّي عىل امجلعي

 ساس ية للحركة ادلولية ولرشوط الاعرتاف والقبول. لأ ا

ابس تعراض نظمها الأساس ية ، للحركةجامتعات ادلس تورية الايف  اقرارات اعمتدهت يف ،امجلعيات الوطنية متالت ، طالقا من ذكلوان

آخر تكرار اللتام امجلعيات الوطنية عىل مس توى احلركة يف منتظمودساتريها بشلك  ، وفقًا للمعايري املتفق علهيا يف احلركة ادلولية. ويعود أ

ىل القرار  ىل التأأكيد عىلس نوات، واذلي أأعاد  10قبل حوايل  2011اذلي اعمتده جملس املندوبني س نة  4هذا اجملال، ا   املهمة املولكة ا 

للجمعيات الوطنية )اللجنة  املعنية ابلنظم الأساس يةالاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية بني الاحتاد ادلويل واللجنة املشرتكة واللجنة ادلولية 

سداء النصح املشرتكة  لها يف هذا اجملال. واملشورة ( بدمع امجلعيات الوطنية وا 

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/Adopted-Guidance-for-National-Society-Statutes-ENGLISH-11-October-2018.pdf
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 ُأحرز، وادلس تورية النظاميةاليت اختذهتا امجلعيات الوطنية لتعزيز أأسسها  بشأأن التدابري ابلنظم الأساس يةاميت اللجنة املعنية وفقًا لآخر تقي

ىل  %30 ودلىلس نوات الأخرية. اتقدم كبري خالل  مطابقة أأساس ية ودس تورية  نظامية اأأطر  تقريبا من لك امجلعيات الوطنية %40ا 

النظم الأساس ية للجمعيات بشأأن التوجهيات وثيقة من " 2000ملعايري احلركة املتفق علهيا عىل النحو الوارد يف النسخة السابقة لس نة 

 الوطنية".

ىل  املشرتكةومعاًل بتوصية وردت يف تقريري اللجنة  معلية  2016بدأأت س نة ، 2017، و2015 يف املندوبني جملساجامتعي املوهجني ا 

ىل وضع أأداة منقحة د. وأأ 2000لس نة التوجهيات وثيقة اس تعراض  ىل تعريف هنج منقح ، للتوجهيات ى ذكل ا  مجموعة من وحتديد هتدف ا 

توجهيات أأكرث مرونة  2018اعمتدها جملس اال دارة يف دورته يف أأكتوبر  اليتتقدم الأداة اجلديدة ية. و الأساس  االت اجملاملعايري اجلديدة يف 

عىل أأفضل وجه تتالءم مدروسة ميكن أأن ، من أأجل دمع قيادات امجلعيات الوطنية يف اختاذمه قرارات وأأفضل مالءمة للس ياق املعين

تطبقها امجلعيات أأيضًا معايري جديدة ينبغي أأن الوثيقة . وتتضمن اخلاصة القانونية والتشغيلية والثقافية امجلعية واحتياجاهتا مع أأوضاعممكن 

أأطرها التمكيلية بشأأن قضااي مثل تعريف هوية امجلعية الوطنية، وحقوق املتطوعني ومسؤولياهتم، دساتريها و و ة يف نظمها الأساس ية وطنيال

 قضااي الامتثال والزناهة وتسوية املنازعات.و وتنظمي وظائف قيادة امجلعية الوطنية، 

 

 قرات املقرتحة يف القرارحملة عامة عن الأهداف والف

 املقرتحةفقرات ادليباجة 

يف احملافظة عىل احليوية لوجود أأساس نظايم سلمي وشامل وأأطر تمكيلية  ابملسامهة 1فقرة ادليباجة  ّقرت أأن ميكن 1فقرة ادليباجة 

محر عىل تقدمي خدمات  ةقدر  محر والهالل الأ  مبادئ للساكن فعلية ومفيدة ومس تدمية، مبنية عىلمجعيات الصليب الأ

متعات احمللية املس تضعفة، ومس  املس تفيدين من خدماهتا يف مجيع الأوقات.ؤوليهتا جتاه املس تضعفني واجمل

 :2فقرة ادليباجة لميكن  2 فقرة ادليباجة

والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية مع اللجنة  ات الوطنية ابلعمل بشلك وثيقيلجمع ل أأن تذكّر اباللتامات السابقة  "1"

من أأجل مراجعة نظمها الأساس ية ودساتريها والنصوص القانونية ذات الصةل. وميكن التذكري هبذه الالتامات املشرتكة 

طار القرارات املتتالية اليت اختذها جملس املندوبني واليت   :واجب امجلعيات الوطنية من أأن  ت عىلنّص يف ا 

عىل نظمها الأساس ية ودساتريها املشرتكة طلع اللجنة ت، و بصورة دوريةالأساس ية وادلس تورية نصوصها النظامية  تس تعرضأأن  -

 ،ة لهامراجعأأو أأية 

للصليب الأمحر والهالل الأمحر كام اعمتدها جملس اسرتاتيجية احلركة ادلولية وكذكل يف الاعتبار )اللجنة  أأن تأأخذ توصيات -

 ؛ (2011 يف س نة جمللس املندوبني 4، والقرار 2001 يف س نةاملندوبني 

ىل ادلول و  طلبتن تذّكر أأيضًا ابلقرارات املاضية اليت اعمتدها املؤمتر ادلويل واليت أأ " 2" امجلعيات الوطنية واللجنة ا 

النظم الأساس ية تكثيف العمل لتعزيز القاعدة القانونية للجمعيات الوطنية، وعىل الأخص ادلولية والاحتاد ادلويل 

للجمعيات الوطنية، هبدف حتقيق املزيد من الفعالية واملساءةل والشفافية يف امجلعيات الوطنية مما جيعلها قادرة عىل 

 . حب ابلتام امجلعيات الوطنية املتواصل لبلوغ هذا الهدفتر أأن ام ابملبادئ الأساس ية يف لك الأوقات، و الالت 

امهة مس املناس بة تسامهو القوية والس ياس ية  الأطر الأساس ية القانونية والنظاميةأأن  3 ميكن أأن تذكّر فقرة ادليباجة 3 فقرة ادليباجة

آمنة  تنفيذقدرة امجلعيات الوطنية عىل لمسة مركزية متثل ة و ساس ية يف تمنية امجلعيات الوطنيأأ  نسانية فعاةل وأ أأنشطة ا 

  املبادئ نية عىلومب 
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 راجعةمباملعنية " اجملموعة الرئيس يةاضطلعت به  اذليتقدير جملس املندوبني للعمل  4 فقرة ادليباجة لسجّ ميكن أأن ت  4 فقرة ادليباجة

اليت و واملشاورات اليت أأرشفت علهيا " وقاعدهتا القانونية للجمعيات الوطنية اخلاصة ابلنظم الأساس يةالتوجهيات 

مبا يف ذكل هنجها اجلديدة الأكرث اليت وفرهتا الأداة اجلديدة  طرق املبتكرةابلرحب ت. كام ميكن أأن 2016بدأأت س نة 

شجع قيادات ت ، و والزناهة وتسوية املنازعات والامتثال ،والقيادة ،ابملتطوعنييدة املتعلقة مرونة ومعايريها اجلد

يالء اهامتم خاص لهذه الطرق املبتكرة يف  الالتام تطبيق وثيقة التوجهيات اجلديدة وضامن امجلعيات الوطنية عىل ا 

 . هبا

دارة الاحتاد ادلويل لوثيقة التوجهيات اجلديدة يف دورته املنعقدة يف  5 فقرة ادليباجة رحبميكن أأن ت 5 فقرة ادليباجة ابعامتد جملس ا 

 اذلي يويص، اتبوثيقة التوجهيتعلق امل  2017امجلعية العامة لالحتاد ادلويل لس نة ر بقرار ، وتذكّ 2018أأكتوبر 

ىل جملس املندوبني س نة  بتقدمياملشرتكة اللجنة  رب عن . كام ميكن أأن تعالعامتدها 2019وثيقة التوجهيات اجلديدة ا 

اًل مبراجعة نظمها الأساس ية متاش يًا مع املعايري اليت حددهتا فععيات الوطنية اليت قامت م تقدير جملس املندوبني للج 

 وثيقة التوجهيات اجلديدة. 

لنرش وثيقة  ابخلطوات اليت اختذها الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية واللجنة املشرتكة 6 فقرة ادليباجةرحب ميكن أأن ت 6 فقرة ادليباجة

 .فعالً التوجهيات اجلديدة وتطبيقها 

 

 املقرتحة  فقرات منطوق القرار

اخلاصة ابلنظم الأساس ية للجمعيات الوطنية عىل مس توى وثيقة التوجهيات اجلديدة الفقرة  متدتع ميكن أأن  من منطوق القرار 1فقرة ال

  . احلركة

ىل  1هتدف الفقرة  :املسّوغات قرار من منطوق القرار ا  ساس ية للجمعيات الوطنيةا   ،2018 وثيقة التوجهيات اخلاصة ابلنظم الأ

نظامية ام به وتطبيقه يف خمتلف أأطرها ال الالت ابعتبارها املعيار اجلديد يف احلركة ادلولية اذلي يتعني عىل امجلعيات الوطنية 

ساس ية ويف القواعد والآليات والعمليات ذات الصةل )عىل سبيل املثال ما يتعلق ابملعايري اجلديدة اخل وس ياساهتا ة "ابالمتثال اصالأ

 والزناهة وتسوية املنازعات"(. 

 : ميكن أأن تؤكد الفقرة من منطوق القرار 2فقرة ال

جراء اس تعراض دوري ومنتظم لصكوكها  ، مبوجب القرارات املاضية اليت اعمتدها جملس املندوبني،التام امجلعيات الوطنية - اب 

، متاش يًا مع تطور القوانني احمللية واللواحئ والس ياسات ادلاخلية ذات الصةل( يأأ النظامية الأساس ية والأطر التمكيلية )

 ؛الاحتياجات اال نسانية يف الس ياق التشغييل احمليل

مبراجعة  (2018أأكتوبر )دارة اال  جملس ( و 2017امجلعية العامة لالحتاد ادلويل ) ، متاش يًا مع قرارواجب امجلعيات الوطنية -

ومواصةل ، لتوجهيات خالل الس نوات امخلس املقبةلللمعايري احملددة يف وثيقة االأساس ية وفقًا  واثئقها النظامية وادلس تورية

 س نوات. 10معليات الاس تعراض املنتظمة عىل الأقل لك 

 

دارة  (2017)اد ادلويل عية العامة لالحتامجل قرار و  ،2011جمللس املندوبني  4مع القرار  : يتوافق ذكلاملسّوغات وقرار جملس ا 

كتوبر   .2018 الاحتاد ادلويل يف أأ
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دراج  عشجّ ميكن أأن ت  من منطوق القرار 3 فقرةال اس تعراض نظمها الأساس ية والأطر التمكيلية )ادلس تور، هممة امجلعيات الوطنية عىل ا 

 والقوانني احمللية، واللواحئ والس ياسات ادلاخلية( اكلتام أأسايس يف معليات التمنية وخططها واسرتاتيجيهتا اخلاصة؛

 ات:غملسوّ ا

الوفاء تساعد امجلعيات الوطنية عىل نساين، ابتت اخلطط والاسرتاتيجيات اجليدة التصممي مل اال  ظروف العزايد تعقيد مع ت -

القوية القاعدة ادلس تورية . وتسامه وطني العمل اال نساينلتام بتمع الاينسجم ذكل أأيضا و نسانية. وأأداء هممهتا اال   مهنا ضابلغر 

طر التمكيلية و  ّ أأساس ية يف حتقيق هممة امجلعية الوطنية وقدرهتا  امهةمس احلديثةالأ نة ف برسعة للظروف اجلديدة مبروعىل التكي

  عىل ذكل. نسانية املرتتبةوالاس تجابة لالحتياجات اال  

ن  سس النظاميا  من بني جماالت الرتكزي امخلسة  تتعلق ابجملاالت الثالثة التالية تووثيقة التوجهيا للجمعيات الوطنية ةتعزيز الأ

عادة : يف شلكها احلايل لالحتاد ادلويل 2030السرتاتيجية العقد  الثقة والزناهة، وا عادة تشكيل  سنيحت و ، تصور مفهوم التطوعا 

ميية وثقاف عضائه( حتدد رؤية واسعة لالحتاد 2030اسرتاتيجية العقد  . وملا اكنتة معلنامناذجنا التنظ سيتعنّي ، ادلويل )ولأ

ساس ية لتكون أأدوات  ، معايري خاصة لس ياق. وتضع وثيقة التوجهيات، يف هذا ايةؤتطبيق هذه الر مفيدة يف تكييف النظم الأ

 . 2030اسرتاتيجية العقد  ورد ذكرها يفابلعديد من اجملاالت اليت 

يف املناطق ويف امليدان،  مين وممثلهيدعو الفقرة اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل عىل مس توى املقر  ميكن أأن ت من منطوق القرار 4 فقرةلا

ىلواللجنة املشرتكة املعنية ابلنظم الأساس ية   :ا 

 مواصةل دمعها الفاعل لتعزيز النصوص القانونية والنظامية للجمعيات الوطنية، -

انهتااكت منع وضوع يف م)عىل سبيل املثال  التمنية امجلعيات الوطنية يف هذا اجملمن أأجل للس ياق كيّفة وضع خيارات حمددة وم  -

دارهتا عىل أأساس الفصل السادس من وثيقة التوجهيات اجلديدة  . (قواعد الزناهة وا 

 . الالتاموثيقة التوجهيات اجلديدة وتقيمي هذا ب الالتاممراقبة التقدم احملرز يف  -

ىل امجلعيات الوطنية ومعززة لتقدمي املشورة والنصح  شجع الفقرة عىل وضع هنج جديدةميكن أأن ت  من منطوق القرار 5 فقرةال بشلك ا 

نصوصها القانونية والنظامية الأساس ية )مبا يف ذكل عرب أأمثةل معلية لتطبيق خمتلف معايري وثيقة فامي يتعلق ب فعال ومالمئ لس ياقها اخلاص 

قرانالتوجهيات، وعرب تعزيز هنج  الصعيدين مجلعيات الوطنية عىل الصةل يف ا ذاتش باكت احلمك أأو الش باكت التقنية  اومهن التعمل من الأ

قلميي و  قامة حوار مبارش ومعيل ومالمئ للس ياقاال  قلميي، فضاًل عن ا  ىل وثيقة التوجهيات  اً ستندكون م يمع امجلعيات الوطنية  دون اال  ا 

 اجلديدة(.

ىل دعو الفقرة أأن تيف توصية ختامية،  ،ميكن من منطوق القرار 6 فقرةال  ىل تقدمي تقرير ا  اللجنة املشرتكة املعنية ابلنظم الأساس ية ا 

عن تنفيذ وثيقة التوجهيات وعن التقدم اذلي أأحرزته امجلعيات الوطنية يف مراجعة أأطرها النظامية  2021جملس املندوبني س نة 

ىل املعايري اجلديدة. س توريةوادل    الأساس ية استنادًا ا 
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