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 تنفيذي موجز

طار متابعة القرار ) احلايل يأأيت التقرير ( "مبادرة العالمة املمزية للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر: اعامتد رمز للحركة" 2يف ا 

الأنشطة اليت نُفذت يتناول ابلوصف و . 2015، بصيغته املعمتدة من جملس املندوبني لعام CD/15/R2)القرار اخلاص برمز احلركة(، 

رض فهيا رمز احلركة. واحلالت اليت عُ ، 2015ركة يف نانو  الأول/دسممرب رمز احلد منذ اعامتخالل الفرتة اليت قاربت العامني لتنفيذ القرار 

جيازويتناول أأيًضا النتاجئ املتحققة والتحدايت اليت ظهرت فامي يتعلق بعرض الرمز. وأأخرًيا،  ( 6يف تنفيذ القرار ) ا ُأجنزم يورد التقرير اب 

، بصيغته املعمتدة CD/13/R6محر والهالل الأمحر" )القرار اخلاص ابلعالمة املمزية(، مبادرة العالمة املمزية للحركة ادلولية للصليب الأ "

 .2013من جملس املندوبني لعام 

صليب الأمحر واللجنة ادلولية لل  )الاحتاد ادلويل(، الصليب الأمحر والهالل الأمحرحتاد ادلويل مجلعيات الا وضععقب اعامتد رمز احلركة، 

ر الرشوط والقواعد اليت حتمك اس تخدام رمز احلركة ادلولية للصليب الأمح اليت تم تمكلمجموعة من العمليات والأدوات )اللجنة ادلولية( 

 2و 1كفاةل اس تخدام رمز احلركة اس تخداًما حصيًحا )أأي عىل النحو املنصوص علهيا يف الفقرات  يفوالهالل الأمحر )الرشوط والقواعد( 

( من املنطوق، معل الاحتاد ادلويل 5يف القرار اخلاص برمز احلركة، ول س امي يف الفقرة ) املتعهد هبالزتامات ابل ومعاًل من املنطوق(.  3و

ليه ذكللتقيمي احلالت اليت عُ واللجنة ادلولية أأيًضا مع استشاري خاريج  التقيمي من  رض فهيا رمز احلركة. ويصف التقرير الناجت ما خلص ا 

 اس تنتاجات ونتاجئ.

 عرش مبادرات، دهد  يف 2017،1حزيرا /يونيو حىت و  2015يف نانو  الأول/دسممرب  هالفرتة بني اعامتدقد اس تخدم رمز احلركة، يف و 

ىل متثيل احلركة و  الل تقيمي العديد من الاس تنتاجات وادلروس املم تفادة من خ تصاس ُتخل. وقد التواصلأأغراض قيق حت بشلك أأسايس ا 

زاء اس تخدام رمز احلركة، ومن الأنشطة العامة املنفذة عىل مدار العامني المابقني يف تعزيز الالزتامات  حركة ورمز العالمة املمزية للا 

 احلركة، ول س امي:

ا يامت ى مع ، مبعليه وعىل اس تخدامهاملوافقة  شهدتيف احلالت العرش اليت  اس تخدم الرمز، الامتثال للرشوط والقواعد: .1

دد سوى عدد قليل ُي مل . وسم تخدم يف مجيع احلالت بصفة اس تثنائية الرشط اذلي يقتيض أأ الرشوط والقواعد، ول س امي 

 الاس تخدام. موءمن احلالت املنفصةل ل 

اختارت أأغلب امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )امجلعيات الوطنية( املشاركة يف ز مكوانت احلركة: و أأولوية رم .2

الرمز اخلاص هبا منفرًدا أأو مقرتاًن مع رمز احلركة، الأمر اذلي يربهن عىل أأ  رمز احلركة، وفقًا  لعرضأأاير/مايو  8 يوم أأنشطة

 انت احلركة.قوة ول أأولوية رموز مكويقوض للرشوط والقواعد، ل 

 8 يومل املصممة  مواد التصالأأدوات رمز احلركة وغريها من  ومجموعةالتوعية  ساعدت جلماتلرشوط والقواعد: اب التوعية .3

امجلعيات الوطنية عىل أأ  تفهم بشلك أأفضل الرشوط والقواعد والاس تخدامات احملددة لرمز احلركة.  ،أأاير/مايو، ا ىل حد ما

رضورة  ، هناكأأيًضا من امجلعيات الوطنية قد شاهدت رمز احلركة وهو سُم تخدم وعىل دراية بهوعىل الرمغ من أأ  الكثري 

 ابلرشوط والقواعد وما يرتبط هبا من معليات.التوعية لبذل املزيد من العمل من أأجل 

ىل تعزيز أأغلب امجلعيات الوطنية املشاركة يف الاس تبيا  للرمز: رأأت املتصورةالفوائد   .4 اكنة احلركة م أأ  رمز احلركة أأدى ا 

عدد   يوافقمل . ومع ذكل،الأولوية اليت حتظى هبال و اخلاصة هاقوة رموزيقوض ومل  ،وصوردها، وتشجيع الرشاكة والتضامن

 ومل يعارضها أأيًضا، وعارضها عدد صغري. العباراتعىل هذه  )يتجاوز الربع( من امجلعيات الوطنية كبري

ل أأ  رمز احلركة ل يمتتع حبامية قانونية من سوء  .5 الاعتبارات القانونية: مل يواجه تنفيذ رمز احلركة أأي مشالكت قانونية، ا 

 الاس تخدام يف بعض البدلا .

ىل اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية لضام  عرض رمز ا ركة حلُُيتمت هذا التقرير بملمةل من التوصيات الصادرة ا 

 واس تخدامه بشلك حصيح.

                                                 
 وهو توقيت الانهتاء من البحوث املكتبية للتقيمي اذلايت. 2017حزيرا /يونيو  1يتناول التقرير املرحيل احلايل بياانت متابعة حىت  1

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/CD15-AR-MBI-adoption-of-the-Mvt-logo_AR.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/03/2013-Council-of-Delegates-resolution-booklet.pdf
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 مقدمة -1

مات العالفرادى ، عىل دراسة طائفة واسعة من املمائل املرتبطة ب2009تعمل اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية، منذ عام 

طار اجلهود الرام املمزية ملكوانت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( والعالمة امجلاعية  ىل:املمزية للحركة يف ا   ية ا 

دارة وتعزيز ماكنة ومسعة احلركة و  .1 مجعية، والاحتاد ادلويل، واللجنة  190مكواندها )أأي امجلعيات الوطنية اليت يبلغ عددها فرادى ا 

نمانية رائدة؛ و  ادلولية( بوصفها منظامت ا 

 تعزيز قدرتنا عىل مجع التربعات بصورة جامعية. .2

نمانية تتمم ا   ظرو أأ  مكوانت احلركة متارس نشاطها يف  لالعرتا دارت هذه املناقشات حول العالمة املمزية يف الأساس اس تجابة 

  تم تخدم مكوانت أأ  ونا  من مضن املمائل ذات الأولوية أأيًضا ضام  .التربعات ابلتغري الرسيع والتنافم ية املزتايدة من حيث املاكنة ومجع

 .احصيحً  اس تخداًماعالمادها املمزية ة يف احلركة الشار 

ونا  من بني احملاور الرئيم ية يف املناقشات امليض قدًما يف تطوير وتعزيز هوية احلركة وتصممي رمز عاملي واحد لتحمني صورة احلركة 

نمانية متمقة وموحدة، ومن م  هتماكن وتعزيز والم ياقات  واحملاور ركة للحمالتزايدة فرص مجع التربعات عىل نطاق احل ا بوصفها ش بكة ا 

 .ذات الاهامتم العاملي

شارات ورموز ووثيقهتا التوجهيية. " 2لعالمة املمزية مبجموعة أأدوات العالمة املمزيةاخلاص ابقرار ال( من منطوق 7( و)5رحبت الفقرات  )

مكوانت   س تعود عىلاليت صلحةملقرار أأيًضا ابال واعرت ". الصليب الأمحر والهالل الأمحر يف التواصل وال عالم والتمويق ومجع التربعات

ماكنية تصممي رمز للحركة احلركة من  الرشوط والقواعد اليت تنظم هذا الرمز. صياغةوأأوىص ابمليض قدًما يف  ،اس تكشا  ا 

ىل توضيح املمائل  ، شارك2015و 2013لفرتة بني عايم ويف ا الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية يف مشاورات دهد  ا 

لعالمة املمزية بشأأ  اس تخدام الرموز احلالية. واس تكشفت املشاورات أأيًضا اخلاص ابقرار ال( من منطوق 5اليت أأثريت يف الفقرة )العالقة 

ماكنية تصممي رمز للحركة وجرى،  3لعالمة املمزية.اخلاص ابقرار ال( من 7 حتمكه عىل النحو املوىص به يف الفقرة )والرشوط والقواعد اليت ،ا 

من خالل هذه املشاورات، توضيح املمائل العالقة اخلاصة ابس تخدام "شارات ورموز الصليب الأمحر والهالل الأمحر يف التواصل 

 وعة الأدوات. وابلتوازي، اذخذت خطوات لوضع رمز للحركة، أأرمرت عنوال عالم والتمويق ومجع التربعات"، وجرى أأيًضا الانهتاء من مجم

ىلالبرصية رمز احلركة. وفامي يتعلق ابس تخدام الهوية اخلاص بقرار الاعامتد   تعزيز امجلاعية للحركة لأغراض دللية، هيد  رمز احلركة ا 

طار اجلهود الرامية ا ىل حتمني  امجلاعية العالمة اق "حركة واحدة" عىل نط هابوصف وتعزيز املاكنة ومجع التربعات  تواصلال املمزية للحركة يف ا 

لهيا خدماتنا.واجملمتعات  والأشخاص عاملي، دمًعا لعملنا ال نماين  اذلين نقدم ا 

    

 

                                                 
لهيا يف قرار العال 2013أأعدت مجموعة أأدوات العالمة املمزية كجزء من مبادرة العالمة املمزية ادلولية مبوازاة جملس املندوبني لعام  2 مة املمزية. وتريم ا ىل مماعدة امجلعيات الوطنية وأأشري ا 

تضمن مجموعة الأدوات توجهيات بشأأ : املتغري اليوم. ت عىل تعزيز عالمادها املمزية وادارة مسعهتا بنجاح بغية حتديد ماكنهتا كجهة رائدة يف العمل ال نماين وتظل صاحلة وتنافم ية يف عاملنا 

دارة العالقتطوير العالمة املمزية؛ واس تخدام الر  ت ال عالمية اموز والشارات يف التواصل والتمويق ومجع التربعات؛ والعالمة املمزية يف الفضاء الرمقي وعىل مواقع التواصل الاجامتعي؛ وا 

دارة حالت سوء دارة الأزمات الوطنية وصياغة الاس تجاابت/ممارات رد الفعل؛ ومناذج العالمة املمزية؛ وا  ور اس تخدام الشارات؛ ووضع العالمة املمزية للجمه أأثناء أأزمات الممعة؛ وا 

 من الش باب. وميكن الاطالع عىل مجموعة أأدوات العالمة املمزية ومزيد من املعلومات عرب:

https://fednet.ifrc.org/branding 
 .تقرير مرحيل وأأسايس حول اعامتد رمز احلركةملزيد من التفاصيل حول هذه العملية التشاورية، انظر  3

https://fednet.ifrc.org/branding
https://www.icrc.org/ar/document/2015-council-delegates-resolutions-and-reports
https://www.icrc.org/ar/document/2015-council-delegates-resolutions-and-reports
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يف عرش مبادرات، دهد   2017،4وحىت حزيرا /يونيو  2015وقد اس تخدم رمز احلركة، يف الفرتة بني اعامتده يف نانو  الأول/دسممرب 

ىل متثيل احلركة وحتقيق أأغراض التواصل  ،ز احلركة منذ اعامتدهاحلالت اليت عرض فهيا رماحلايل . ويصف التقرير املرحيل بشلك أأسايس ا 

ليه الفقرة )  رمز احلركة.باخلاص قرار ال( من منطوق 5وسملط الضوء عىل النتاجئ املتحققة وادلروس املم تفادة، عىل النحو اذلي تدعو ا 

طار متابعة ا قرار لابل ضافة ا ىل ذكل، تعمل مبادرة العالمة املمزية للحركة واعامتد رمز احلركة عىل اس تكامل الأنشطة احملددة واملنفذة يف ا 

 داخل والتعاو  التنم يق تعزيز". 2015( املعمتد من جملس املندوبني لعام 1ويف القرار ) 2013( املعمتد من جملس املندوبني لعام 4)

نا  من بني مقاصدها تعزيز التنم يق  (،1يف القرار ) واعمتدت اقرتحت خطة معلوقد احلركة: حتمني الاس تجابة ال نمانية للحركة". 

طار معلية   يزتعز "والتعاو  يف جمال التواصل وحشد املوارد يف العمليات الكربى. وا   اذخاذ التواصل الأكرث تنم يقًا واتماقًا هدفًا يف ا 

منا يؤكد عىل أأمهية اتباع هنج "،احلركة داخل والتعاو  التنم يق عىل نطاق احلركة وتعزيز هممة ومعل احلركة ومكواندها يف  للتواصل ا 

احلركة، سمتند  داخل والتعاو  التنم يق يف قرار جديد بشأأ  تعزيز سيُنظر. ويف وقت كتابة هذا التقرير، ذات الاهامتم العامليالم ياقات 

ىل   .2017، لعامتده من جملس املندوبني لعام 2015و 2013الأهدا  املنصوص علهيا يف عايم ا 

 املعلومات الأساس ية والعمليات -2

خدم رمز احلركة ضام  أأل سم تلعقب اعامتد رمز احلركة، وضع الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية معليات وأأدوات لس تكامل الرشوط والقواعد 

ل وفقًا ملا هو  رمز احلركة. وتشمل هذه العمليات والأدوات ما اخلاص ب قرارال( من منطوق 3( و)2( و)1منصوص علهيا يف الفقرات )ا 

 ييل:

  :دارة طلبات اس تخدام رمز احلركة، وفقًا للرشوط والقواعد. وتضمنمعلية املوافقة جراءات ل   حتديد ةت هذه العمليوضعت ا 

رمسي معد  طلب خالل منوذج دراسة الطلبات )وتيمري هممهتا منجمال ملوافقة عىل رمز احلركة يف اب اخملتصة جنةل صالحيات ل 

ىل الرشوط والقواعد( واذخاذ قرارات يف التوقيت املناسب بشأأ  اس تخدام الرمز(. وأأنشئ عنوا  الربيد ال لكرتوين  استناًدا ا 

طار هذه العملية لتلقي الطلبات والاس تفمارات من مكوانت احلركة. MovementLogo@ifrc.org التايل:  يف ا 

  :رشادات ُأعدت مجموعة أأدوات التوعية مجموعة أأدوات خاصة برمز احلركة )تشمل الرسائل الرئيم ية، والأس ئةل املتكررة، وا 

شرتاك( ، وعرًضا تقدميًيا، ومنوذج الطلب، ومنوذج ال ذ  ابلبشأأ  عرض الشارة عىل مواقع ال نرتنت اخلاصة ابمجلعيات الوطنية

ل عىل النحو املقصود.  وذكل للتوعية برمز احلركة وضام  عدم اس تخدام وعرضه ا 

 :ُأبلغت امجلعيات الوطنية خبيار املوافقة املم بقة عىل اس تخدام الرمز، وبعد اعامتد 2016يف ش باط/فرباير  معلية اشرتاك مم بقة ،

ذ  مبادرات مجع التربعات املقبةل. ولهذا الغرض، حصلت امجلعيات عىل منوذج ال  املناطق اليت تعمل هبا لأغراض كة يف رمز احلر 

 ابلشرتاك املم بق للتوقيع عليه يف حاةل رغبهتا يف ذكل.

  اذُخذت التحضريات الالزمة لميناريوهات مجع التربعات يف حالت الطوارئ،  ع التربعات:العاملية مجل مبادراتل التخطيط ل

، نفذ الاحتاد ادلويل 2016ذار/مارس أ  اذخاذها وتقم مي الأدوار واملمؤوليات. ويف  املتوقعتضمنت تفاصيل حول اخلطوات و 

ى هذا التدريب سم تخدم رمز احلركة. وقد أأد واللجنة ادلولية تدريب حماناة محلةل عاملية مجلع التربعات ابلتعاو  مع رشيك خاريج

عداد/صياغة منوذج لرساةل الربيد ال لكرتوين اليت تتضمن طلب املوافقا ىل حتديد  ة بنود معينة جيب متابعهتا )عىل سبيل املثال ا 

                                                 
 وهو توقيت الانهتاء من البحوث املكتبية للتقيمي اذلايت. 1720حزيرا /يونيو  1يتناول التقرير املرحيل احلايل بياانت متابعة حىت  4

mailto:MovementLogo@ifc.org
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ذج لتفاق ع التربعات، وخطط تنم يق مجع التربعات العاملية، ومنو العاملية مجل بادراتامل من امجلعيات الوطنية عىل املشاركة يف 

الواجبة بشأأ  الرشناء اخلارجيني، ومقرتح لتخصيص الأموال(. وقد نوقشت  العنايةمجع تربعات مع رشيك خاريج، ومنوذج 

 هذه البنود مع عدة مجعيات وطنية ومت الانهتاء مهنا منذ ذكل احلني.

 :ع لرصد حالت اس تخدام وسوء اس تخدام رمز احلركة، يعمتد عىل ال بالغ اذلايت من مكوانت احلركة تتبنُفذ نظام  املتابعة

 واملتابعة عرب ال نرتنت ابس تخدام معليات البحث العكيس عن الصور.

لهيكمعل الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية أأيًضا مع استشاري خاريج ل جراء تقيمي ذايت للحالت اليت عرض فهيا رمز احلر   امة، حيث وهجت ا 

ىل أأربع 5رمز احلركة. وقد استند التقيمي اذلايتاخلاص بقرار ال( من منطوق 5ادلعوة يف الفقرة )  مصادر رئيم ية للبياانت واملعلومات: ةا 

  :س تخدام ا جسلت هذه البياانت الاس تفمارات غري الرمسية الواردة بشأأ رصد البياانت اليت مجعها الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية

رمز احلركة والطلبات الرمسية ابس تخدامه، وحالت سوء الاس تخدام والاس تخدام غري الصحيح، والاس تفمارات العامة عن 

الرمز والفرص والالزتامات ابلتوعية به. وحددت البياانت أأيًضا تكل امجلعيات الوطنية اليت وافقت مم بقًا عىل اس تخدام رمز 

 احلركة.

  الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية، بشلك  رصد :2017و 2016أأاير/مايو  8ليويم تواصل الاجامتعي وال نرتنت تقارير رصد مواقع ال

 .2017و 2016منفصل، اس تخدام امجلعيات الوطنية لرمز احلركة لليوم العاملي للصليب الأمحر والهالل الأمحر يف عايم 

 :رانمج مز احلركة للجمعيات الوطنية عرب ال نرتنت ابس تخدام أأداة بأأتيح اس تبيا  حول اس تخدام ر  اس تبيا  امجلعيات الوطنية

SurveyMonkey  نرتنت يف نمق دم الاس تبيا  بلغات مخس )العربية وال جنلزيية . وقُ Wordويف حاةل عدم التصال ابل 

. وأأرسلت 2017أأاير/مايو  4حىت  2017ذار/مارس أ   27والفرنم ية والروس ية وال س بانية( لفرتة مخمة أأسابيع تبدأأ من 

جابة نامةل، أأي بواقع  86امجلعيات الوطنية ما مجموعه  مجعية.  190يف املائة من امجلعيات الوطنية املعرت  هبا وعددها  45ا 

  FedNet.6وميكن الاطالع عىل تقرير منفصل يبني ابلتفصيل النتاجئ الاكمةل لالس تبيا  عىل 

  التقيمي اذلايت أأيًضا اس تعراض الرسائل الرئيم ية لرمز احلركة، والأس ئةل  شهدمز احلركة والواثئق ذات الصةل: مجموعة أأدوات ر

عىل مواقع ال نرتنت اخلاصة ابمجلعيات الوطنية، والعروض التقدميية، ومنوذج طلب  هعرضاخلاص ب رشاداتال  املتكررة، و 

 ابملشاركة، وغريها من الواثئق ذات الصةل. رمز احلركة، ومنوذج ال ذ  املم بقاس تخدام 

 

                                                 
 وهو الوقت اذلي مت فيه الانهتاء من البحوث املكتبية للتقيمي اذلايت. 2017حزيرا /يونيو  1يتناول التقرير املرحيل احلايل بياانت رصد حىت  5

 https://fednet.ifrc.org/movementlogo.عرب: FedNetالاس تبيا  اخلاص ابس تخدام رمز احلركة متاح عىل  نتاجئ الاكمل بشأأ ير التقر  6
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ىل أأ   وجتدر يف جملس املندوبني  عامتد رمز احلركةقد ُأخطرت اب 1949ادلول والأطرا  المامية املتعاقدة لتفاقيات جنيف لعام ال شارة ا 

 ين والثالثو  "تعزيز اس تجابة احلركة ادلولية( اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثا7( من منطوق القرار )4ن خالل الفقرة )فوًرا م 2015لعام 

 للصليب الأمحر والهالل الأمحر لالحتياجات ال نمانية املزتايدة".

بداءاخلاص ب قرارال( من منطوق 6أألزمت الفقرة )و  ماكنيات زايدة أأجل من جامعية رايدة من لها ما رمز احلركة مكوانت احلركة "اب   ا 

 مع امجلعيات شامل ممار يف امليض ادلويل والاحتاد ادلولية اللجنة ]انشد[و التعاو  والرشاكة اجليدة، من جو التربعات يف مجع يف احلركة

عداد حنو الوطنية ُ  2017 عام يف جملس املندوبني عىل عرضها جيري احلركة، نطاق عىل املوارد حلشد مبادئ ا  فذ معل مكثف لعامتدها". ون

املعلومات اخلاصة ابلعمليات والأنشطة ذات الصةل يف التقرير الأسايس اخلاص مببادئ حشد بشأأ  هذا الالزتام، وميكن الاطالع عىل 

  7لعامتده. 2017املقرر تقدميه ا ىل جملس املندوبني لعام  /7DR(CD/17( املوارد عىل نطاق احلركة ومرشوع القرار

 التحليل والتقدم احملرز -3

( من 5( و)3( و)2( و)1رمز احلركة، ل س امي الفقرات )اخلاص بقرار اليتضمن هذا القمم النتاجئ والتحليل والتقدم احملرز عىل صعيد 

 منطوق القرار. وقد اس متدت أأغلب هذه املعلومات من التقيمي اذلايت سالف اذلكر.

 تنفيذ رمز احلركة واس تخدامه 3-1

قرار رمز احلركة   19بواقع  -س تخدامهلطلًبا  34مت تقدمي  2017،8حزيرا /يونيو  1حىت  2015نانو  الأول/دسممرب  7يف اعتباًرا من ا 

يف حني ُرفض مهنا طلًبا  11ومتت املوافقة عىل  9طلًبا ابملوافقة؛ 12طلًبا رمسي. ومن بني الطلبات الرمسية، قُدم  15و طلًبا غري رمسي

يقدم اجلدول  11حالت. 10حاةل، اس تخدم رمز احلركة فعلًيا يف  11ومن بني حالت املوافقة عىل الاس تخدام اليت بلغت  10.طلب واحد

حصاءات أأكرث تفصياًل ويعرض اجلدول )1)  ( احلالت العرش اليت لقت فهيا الطلبات موافقة واس تخدم فهيا رمز احلركة.2( ا 

 واملوافقة عليه واس تخدامه(: ا حصاءات طلبات رمز احلركة 1اجلدول )

 طلًبا رمسًيا( 15طلًبا غري رمسي و 19) 34 عدد الطلبات الرمسية وغري الرمسية

 8الاحتاد ادلويل:  اجلهة املقدمة للطلبات غري الرمسية

 7امجلعيات الوطنية: 

 2طلبات مشرتكة بني الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية: 

 2اللجنة ادلولية: 

 7الاحتاد ادلويل:  للطلبات الرمسيةاجلهة املقدمة 

 5امجلعيات الوطنية: 

 2طلبات مشرتكة بني الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية: 

 1اللجنة ادلولية: 

 12 عدد الطلبات الرمسية املقدمة للموافقة 

 11 عدد الطلبات اليت متت املوافقة علهيا

 1 عدد الطلبات املرفوضة

                                                 
 التقرير ومرشوع القرار متاحا  عرب:  7

http://rcrcconference.org/resolutions-and-reports-cod-2017/?lang=ar  
 وهو الوقت اذلي مت فيه الانهتاء من البحوث املكتبية للتقيمي اذلايت. 2017حزيرا /يونيو  1يتناول التقرير املرحيل احلايل بياانت رصد حىت  8
 قُدمت ثالثة طلبات رمسية مل تكو  مم توفية للرشوط والقواعد؛ وابلتايل مل تُرفع للحصول عىل املوافقات الالزمة. 9

 والقواعد. يف الرشوطُرفض طلب واحد لالس تخدام حيث وجد أأ  الاس تخدام املتوقع لرمز احلركة ل يندرج مضن الاس تخدامات الاس تثنائية عىل النحو املنصوص عليه  10
مل سممح برفع رمز احلركة يف  iTunesمجلع التربعات لاكرثة. ا ل أأ  جسل اليوميات ادلاخيل اخلاص مبنصة  iTunes احلاةل الأخرى، اس ُتخدم رمز احلركة عىل منصة موس يقى يف 11

 وابلتايل اس ُتخدم للحمةل العاملية. iTunesوقت امحلةل. ونا  رمز الاحتاد ادلويل موجوًد ابلفعل يف نظام 

http://rcrcconference.org/resolutions-and-reports-cod-2017/?lang=ar
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من بني حالت املوافقة عىل  عدد حالت الاس تخدام الفعيل

 الاس تخدام

10 

عدد حالت عدم الاس تخدام الفعيل من بني حالت املوافقة عىل 

 الاس تخدام

1 

 

 (: ا حصاءات ابحلالت اليت متت فهيا املوافقة عىل رمز احلركة واس تخدامه2اجلدول )

مكو  احلركة  اترخي املوافقة

اذلي طلب 

 الاس تخدام

غرض 

 الاس تخدام

اس تخد املبادرة

ام 

 متكرر

 نعم غال  جمةل الصليب الأمحر التواصل مشرتك 2016/مارس أ ذار 15

2016/مارس أ ذار 15 اليوم العاملي للصليب الأمحر والهالل  -أأاير/مايو 8 التواصل مشرتك 

 الأمحر
 نعم

2016/مارس أ ذار 15 المتثيل  مشرتك 

 والتواصل

 2017 املواد اخلاصة ابلجامتع القانوين لعام
 ل

2016/مارس أ ذار 15 المتثيل  مشرتك 

 والتواصل

 القمة العاملية للعمل ال نماين
 نعم

2016/مارس أ ذار 15 نرتنت  التواصل مشرتك   نعم ملكوانت احلركة املؤسم يةمواقع ال 

ترشين الأول/أأكتوبر  4

2016 

المتثيل  الاحتاد ادلويل

 والتواصل

احلرضية  والتمنيةمؤمتر الأمم املتحدة املعين ابل ساك  

 املم تدامة )املوئل الثالث(
 ل

المتثيل  مشرتك 2017ش باط/فرباير  21

 والتواصل

 منتدى التصالت العاملي
 نعم

المتثيل  مشرتك 2017/مارس أ ذار 23

 والتواصل

منتدى الصليب الأمحر والهالل الأمحر أأثناء 

 2017الاجامتعات القانونية لعام 
 ل

المتثيل  الاحتاد ادلويل 2017نيما /أأبريل  21

 والتواصل

مبادرة احلركة بشأأ  أأزمة اجلفا  وأأمن الغذاء يف 

 رشق ووسط أأفريقيا
 ل

 التواصل الاحتاد ادلويل 2017أأاير/مايو  19

الرتوجي ومجع و 

التربعات حملور 

 عام

الأفالم التارُيية للصليب الأمحر  احلفاظ عىل

 والهالل الأمحر وحتويلها ا ىل صيغة رمقية
 ل
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 والمتثيل التواصلالاس تخدام لأغراض 

( تفاصيل أأكرث عن احلالت العرش اليت متت فهيا املوافقة عىل رمز احلركة 1يقدم اجلدول )

هناك تمع حالت من بني العرش . ونانت 2017واس تخدامه يف الفرتة حىت حزيرا /يونيو 

ركة عىل رض رمز احلعأأو المتثيل أأو لكهيام. وتضمنت أأغلب احلالت  التواصلحالت لأغراض 

مواد تتصل بفعالية أأو اجامتع معني. تضمنت احلالت الأخرى اس تخدامات متكررة للرمز، 

نية أأو عىل املواقع ال لكرتو جمةل الصليب الأمحر والهالل الأمحرمثل اس تخدامه عىل غال  

ىل أأ  مجيع حالت الاس تخدام تتفق مع اشرت ملكوانت احلركة. وقد أأشا املؤسم ية اط ر التقيمي ا 

ائل وأأ  ميثل مكوانت احلركة متثياًل جامعًيا بشأأ  املم بصفة اس تثنائيةأأ  يكو  الاس تخدام 

 ذات الاهامتم العاملي.

 الاس تخدام مجلع التربعات

التربعات  ملبادرة مجلع هحىت ال  ، نانت هناك حاةل واحدة للموافقة عىل رمز احلركة واس تخدام

حملور عاملي: احلفاظ عىل الأفالم التارُيية للصليب الأمحر والهالل الأمحر وحتويلها ا ىل صيغة 

( الصادر عن جملس املندوبني 6. وعىل الرمغ من أأ  هذه مبادرة عاملية ترتبط ابلقرار )2017أأاير/مايو  19رمقية، ومتت املوافقة علهيا يف 

، ك خاريجالأمحر والھالل الأمحر"، فهيي ل تم تعني برشي والثقايف للحركة ادلولية للصليب التارُييعىل الرتاث  احلفاظ" 2011لعام 

وسيم تخدم رمز احلركة بشلك أأسايس عىل املواد ال عالمية اخلاصة ابحلركة مجلع التربعات لهذه املبادرة )عىل سبيل املثال املوقع عىل 

ذا ال نرتنت ورشيط مصور ومطوية(. و  ميكن للجمعيات الوطنية املشاركة اس تخدام الرموز اخلاصة هبا يف هجود مجع التربعات املذكورة ا 

نمانية طارئة )انظر احلاش ية  ترغبت يف ذكل. ومت أأيًضا املوافقة عىل رمز احلركة، وا   مل سم تخدم حلالت أأخرى مجلع التربعات حلاةل ا 

10.) 

ل أأهنا مل طلًبا غري رمسي بشأأ  اس تخدام  19وقُدم  اك أأربعة طلبات تتعلق هن تيف الهناية ا ىل طلبات رمسية. ونان تتحولحممتل للشارة، ا 

هبا مجعيات وطنية. ويف هذه احلالت، انقشت امجلعية الوطنية املعنية والاحتاد ادلويل واللجنة  ميناريوهات مجلع التربعات، تقدمتب 

 ج عن نطاق الرشوط والقواعد اخلاصة جبمع التربعات.ادلولية الاس تخدام املقرتح للرمز ووجدت أأنه ُير 

س تخدام أ ليات احيث تم تلزم هذه اخلطوة رشياًك خارجيًا،  ادرة عاملية مجلع التربعات تضمومل سم تخدم رمز احلركة حىت ال   لأغراض مب

 املشاركة أأو عدم املشاركة من جانب امجلعيات الوطنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8                                                                                                                           CD/17/15 
 

 العاملي للصليب الأمحر والهالل الأمحرحمور الرتكزي: اليوم 

ضافية رشادات ا   بشأأ  كيفية اس تخدام رمز احلركة 12قدم الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ا 

، وهو 2017و 2016أأاير/مايو  8 يفلليوم العاملي للصليب الأمحر والهالل الأمحر، 

 ( أأعاله.2يف اجلدول ) كام هو مبني الاس تخدام الثاين اذلي متت املوافقة عليه

ىل أأ    8مجعية وطنية( اس تخدمت الرمز ليوم  29يف املائة ) 34وقد أأشار الاس تبيا  ا 

أأاير/مايو  8( مل تم تخدمه. وابلنم بة ليوم وطنية مجعية 57يف املائة ) 66و 2016أأاير/مايو 

 27 تعزتم اس تخدام الرمز، وأأشارت ا( أأهنمجعية وطنية 38يف املائة ) 44، ذكرت 2017

ىل أأهنا لن تم تخدمه، وذكرت وطنية 23يف املائة ) ( أأهنا مل تقرر وطنية 25يف املائة ) 29( ا 

 بعد.

أأاير/مايو اليت نفذها الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية  8وجسلت أأنشطة الرصد املنفصةل ليوم 

اس تخدمت رمز احلركة من بني امجلعيات الوطنية،  2016مجعية وطنية يف عام  35أأ  

، اليت نشطت عىل مواقع التواصل الاجامتع واس تخدمت املواد الصادرة عن 63ددها وع

، اليت 90، ومن بني امجلعيات الوطنية، وعددها 2017أأاير/ مايو  8جنيف )اليت تضمنت خيار عرض رمز احلركة(. وابلنم بة ليوم 

عىل مواقع التواصل الاجامتعي ومواقعها عىل  مجعية رمز احلركة بشلك معني 52اس تخدمت املواد الصادرة عن جنيف، اس تخدمت 

ىل عام  2016ال نرتنت. وفامي ييل توضيح لزايدة احلالت من عام   .2017ا 

 

 
 

 اس تخدام الرمز عىل املواقع املؤسم ية عىل ال نرتنت

 ال نرتنت. مواقعها املؤسم ية عىلمجعية وطنية( من امجلعيات املشاركة يف الاس تبيا  أأهنا وضعت رمز احلركة عىل  16يف املائة ) 19أأفادت 

مجعية وطنية(، أأفادت  70يف املائة ) 81ومن بني امجلعيات الوطنية اليت مل تضع رمز احلركة عىل مواقعها املؤسم ية عىل ال نرتنت ونمبهتا 

نة ادلولية الرمز ادلويل واللج  مجعية أأهنا تعزتم وضع الرمز عىل مواقعها عىل ال نرتنت أأو أأهنا تنظر يف الأمر. ومع ذكل، وضع الاحتاد 30

ىل أأنشطة الرصد اليت اضطلعت هبا اجلهتا . 2017حزيرا /يونيو  1عىل موقعهيام عىل ال نرتنت بتارخي   وذكل استناًدا ا 

 

                                                 
عداد املواد اخلاصة حبمةل  12 أأاير/مايو، حيث ميكن للجمعيات الوطنية اس تخداهما ومواءمهتا حمب ظرو  معلها. وقدمت املواد  8يقوم الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية، لك عام، اب 

أأاير/مايو عىل  8الهوية البرصية" املتاحة يف القمم اخلاص بيوم  أأاير/مايو يف "توجهيات 8توجهيات حمددة بشأأ  اس تخدام رمز احلركة لأنشطة يوم  2017و 2016اخلاصة بعايم 
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مايو/أيار8نشاط الجمعيات الوطنية على اإلنترنت ليوم 

لها نشاط على مواقع التواصل االجتماعي استخدمت مواد الحملة استخدمت رمز الشارة

https://fednet.ifrc.org/8May
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 التوعية 3-2

ل عىل النحو الرمز ا   نظًرا لأ  التعر  عىل رمز احلركة وفهم اس تخدامه يعد من الأمور املهمة للغاية لضام  أأل تم تخدم مكوانت احلركة

 ة ورمزها.وعي مكوانت احلركة ابلرمز وأأنشطة التوعية ابلعالمة املمزية للحرك املبني يف الرشوط والقواعد، اس تعرض التقيمي اذلايت أأيًضا

انت احلركة من عاله( عىل مكو( أأ 2) ُوزعت املعلومات اخلاصة ابلرمز ومجموعة أأدوات رمز احلركة )عىل النحو الواردة ابلوصف يف القمم

ظمت أأكرث من عرش جلمات معلومات . ونُ جمةل الصليب الأمحر والهالل الأمحرومقال يف  FedNetخالل قنوات خمتلفة، من بيهنا 

قلميية أأس ئةل أأو شواغل  وأأجرت مكوانت احلركة اليت دلهيا  13متخصصة. لقيادات احلركة وموظفهيا يف مؤمترات وحلقات معل عاملية وا 

 معينة بشأأ  الرمز، أأيًضا اتصالت مبمؤويل التنم يق التابعني لالحتاد ادلويل واللجنة ادلولية مبارشة بشأأ  العالمة املمزية للحركة.

ىل رفع مم توى الوعي برمز احلركة بني مكوانت احلركة موهجة بشلك أأسالأ ونانت  ىل املوظفني واملمنشطة الهادفة ا  داريني ايس ا  ؤولني ال 

ضافية بشأأ  العالمة املمزية للحركة، ومجموعة أأدوات  ابلتواصلاملعنيني  والشؤو  القانونية ومجع التربعات، ونانت تتضمن عادة معلومات ا 

التربعات". وقد  وال عالم والتمويق ومجعشارات ورموز الصليب الأمحر والهالل الأمحر يف التواصل العالمة املمزية، ووثيقهتا التوجهيية "

دارة هوايدها وعالمادها املمزية قُ  كة، وضام  اس تخدام للحر  املمزية الفردية، والعالمة امجلاعيةدمت هذه الواثئق ملماعدة مكوانت احلركة عىل ا 

 الشارات اس تخداًما حصيًحا.

ىل أأ  امجلعيات الوطنية املشاركة نانت حيث ذكرت دام الشارة،  جيوز فهيا اس تخعىل دراية كبرية ابحلالت اليت وتشري نتاجئ الاس تبيا  ا 

ل أأ  امجلعيات الوطنية نانت أأقل دراية  64يف املائة ) 74نم بة  مجعية وطنية( أأهنا "عىل دراية للغاية" أأو "عىل دراية ا ىل حد ما". ا 

جراءات املوافقة:   " أأو "عىل دراية ا ىل حد ما".كبريةاية ت أأهنا "عىل در مجعية وطنية( ذكر  42يف املائة ) 48اب 

 

 

 

مجعية وطنية( ويف  52 أأييف املائة  60شاهدت أأغلب امجلعيات املشاركة يف الاس تبيا  الرمز عىل جمةل الصليب الأمحر والهالل الأمحر )

مجعية وطنية( أأهنا مل  13يف املائة فقط ) 15مجعية وطنية(. وأأفادت نم بة  43 أأييف املائة  50) 2016أأاير/مايو  8املواد اخلاصة بيوم 

 تشاهد رمز احلركة عىل ال طالق.

 

                                                 
ل داخل احلركة يف منطقة دة، ومنتدى للتواصتضمنت الأمثةل اخلاصة ابلجامتعات أأو حلقات العمل العاملية وال قلميية ادلورة التعريفية عن احلركة لقيادات امجلعيات الوطنية اجلدي 13 

 .2016أ س يا واحمليط الهادي، واجامتع املمتشارين القانونيني للجمعيات الوطنية لعام 

17% (15) 31% (27) 26% (22) 26% (22)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ة، ما مدى معرفتكم بالجوانب الواردة أدناه والمتعلقة باستخدام رمز الحرك(: 1)السؤال 

لتمثيل الحركة الدولية للصليب األحمر 2015الذي اعتمد في مجلس المندوبين لعام 

والهالل األحمر؟

Series1 Series2 Series3 Series4

https://fednet.ifrc.org/movementlogo
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مجعية وطنية( أأهنا ترغب يف احلصول عىل معلومات  61يف املائة من امجلعيات املشاركة ) 71 ت، أأشار التايلوعىل النحو املوحض يف الشلك 

ضافية عن رمز احلركة ورشوط  اس تخدامه. ا 

 
أأهنا أأبلغت أأعضاءها أأو موظفهيا مجعية وطنية( أأفادت  59 يف املائة أأي 69كة يف الاس تبيا  )وجدير ابذلكر أأيًضا أأ  أأغلب امجلعيات املشار 

( وطنية مجعية 18يف املائة ) 21مجعية وطنية( أأهنا أأبلغت امجلهور العام، وأأفادت  19يف املائة ) 22عن رمز احلركة، وأأفادت  أأو متطوعهيا

 مجعية وطنية( أأهنا مل ذخطر أأي خشص أأو هجة عىل ال طالق. 21يف املائة ) 24وأأفادت  14أأبلغت الملطات احلكومية. اأأهن

 دود الفعل والتأأثرير 

مجعية وطنية( عىل أأ  اس تخدام رمز احلركة جشع  56يف املائة من امجلعيات املشاركة يف الاس تبيا  ) 65ييل، وافقت  كام يتضح فامي

ض بلغت نم بة الرفمجعية وطنية( مل توافق ومل ترفض، و  27 أأييف املائة  31وهناك نم بة تقارب الثلث ) الرشاكة اجليدة وروح التضامن.

مجعية وطنية( عىل أأ  رمز احلركة ساعد عىل تعزيز ماكنة  55يف املائة من امجلعيات ) 64وابملثل، وافقت  مجعيات وطنية(. 3يف املائة ) 3

مجعية وطنية( مل توافق أأو ترفض، وبلغت  29 أأييف املائة  34يف الفعاليات العاملية. وهناك نم بة تقارب الثلث ) البرصيةاحلركة وهويهتا 

 طنيتا (.يف املائة )مجعيتا  و  2نم بة الرفض 

                                                 
 https://fednet.ifrc.org/movementlogo.عرب: FedNetلاكمل بشأأ  نتاجئ الاس تبيا  اخلاص ابس تخدام رمز احلركة متاح عىل التقرير ا 14

3% (3)

15% (13)

16% (14)

22% (19)

27% (23)

47% (40)

50% (43)

60% (52)

0 20 40 60 80 100

…دامة مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المست

ال شيء مما سبق

2017منتدى االتصاالت العالمي لعام 

2017مجلس المندوبين لعام 

2016مايو /القمة العالمية للعمل اإلنساني، إسطنبول، أيار

مواقع مكونات الحركة على اإلنترنت

(مايو/أيار8)اليوم العالمي للصليب األحمر والهالل األحمر 

مجلة الصليب األحمر والهالل األحمر

واستخدم 2017مارس /تمت الموافقة على رمز الحركة اعتباًرا من آذار(: 2)السؤال 
ة على هل سبقت لكم مشاهدة رمز الحرك. في سبع مبادرات ألغراض التمثيل والتواصل

مواد خاصة بالتواصل تتعلق بأي من المبادرات السبع المذكورة؟

5% (4)

16% (14)

53% (46)

55% (47)

71% (61)

0 20 40 60 80 100

أخرى

جمعيتي الوطنية لديها جميع المعلومات التي تحتاجها عن رمز الحركة

ا أرغب في الحصول على معلومات أكثر عن كيف يمكن للجمعية  أن تصدر إذن  
…بلة لجمع مسبق ا باستخدام رمز الحركة في بلدي ألغراض المبادرات العالمية المق

الرمزأرغب أنا أو فريق الموظفين التابع لي في المشاركة في جلسة معلومات عن

أرغب في الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية عن الرمز وشروط 
استخدامه

تكم هل ترغب في أن يقوم االتحاد الدولي واللجنة الدولية بتزويد جمعي(: 15)السؤال 
الوطنية بمزيد من المعلومات واألدوات والمساعدة المرتبطة برمز الحركة؟ يرجى 

.اختيار كل اإلجابات المناسبة

https://fednet.ifrc.org/movementlogo
https://fednet.ifrc.org/movementlogo
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اليت شاركت يف الاس تبيا  عىل أأ  اس تخدام رمز  من امجلعيات مجعية وطنية( 59يف املائة ) 68وكام يتضح يف الشلك التايل، وافقت 

يف  72مجعية وطنية( موافقة أأو رفًضا. ابل ضافة ا ىل ذكل، وافقت  27يف املائة ) 31احلركة يامت ى مع الرشوط والقواعد، يف حني مل تبد 

ىل تقويض قوة رموزمه أأو أأولويهتا، يف ح 62املائة ) مجعية وطنية(  22يف املائة ) 26ني مل تبد مجعية وطنية( عىل أأ  رمز احلركة مل يؤد ا 

 يف املائة )مجعيتا  وطنيتا (. 2موافقة أأو رفًضا، ورفضت 

 

 
أأي أأس ئةل أأو ردود أأفعال عىل رمز احلركة.  ا مل تتلقمجعية وطنية( أأهن66 يف املائة أأي  77أأفادت أأغلب امجلعيات املشاركة يف الاس تبيا  )

عيات املشاركة يف الاس تبيا  أأهنا تلقت ردود أأفعال أأو اس تفمارات من امجلهور العام أأو وسائل يف املائة أأو أأقل من امجل  10وأأفادت 

 ال عالم أأو الملطات احلكومية أأو منظامت غري حكومية دولية أأو حملية أأو هجات ماحنة أأو ونالت الأمم املتحدة أأو غريها.

 ردود الأفعال اخملصصة

ذا نا  جيب  خارهجااحلركة أأو  مل تكن هناك اعرتاضات رمسية من داخل عىل اس تخدام رمز احلركة. وتماءلت مجعية وطنية واحدة عام ا 

هنا نانت تعتقد 2016يف القمة العاملية للعمل ال نماين يف عام رمز احلركة أأ  سم تخدم  . وعلقت مجعية وطنية أأخرى يف الاس تبيا  قائةل ا 

)أأ( من الرشوط  4الفقرة يف أأ  اس تخدام رمز احلركة عىل مواقع مكوانت احلركة عىل ال نرتنت ل يندرج مضن نطاق الأغراض املذكورة 

ىل الاحتاد ادل ركة، ويل واللجنة ادلولية بشأأ  اس تخدام رمز احلوالقواعد(. وبشلك عام، نانت اس تفمارات امجلعيات الوطنية املوهجة ا 

 تتعلق بصورة كبرية ابلأمور املمموح هبا والأمور غري املمموح هبا يف الرشوط والقواعد أأكرث من التماؤل عن فائدة الرمز أأو قميته.

 والتحدايت القيود 3-3

ىل عدم وجود معوقا القيودعدد من  ظهر ل أأ  التقيمي توصل ا   ت رئيم ية أأمام اس تخدام رمز احلركة اس تخداًما حصيًحا.والتحدايت، ا 
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استخدام رمز الحركة لم يقوض قوة أو أولوية رمز الجمعية الوطنية

ها استخدام رمز الحركة يتماشى مع الشروط والقواعد التي وافق علي
مجلس المندوبين

ل استخدام رمز الحركة في فعاليات عالمية، مثل القمة العالمية للعم
اإلنساني والموئل الثالث، ساعد على تعزيز مكانة وصورة الحركة

امن أدى استخدام رمز الحركة إلى تشجيع الشراكات الجيدة وروح التض
كحركة عالمية واحدة

إلى أي مدى توافق على العبارات التالية؟(: 14)السؤال 

أوافق بشدة أوافق بشدة ال أوافق وال أرفض أرفض أرفض بشدة
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استخدام رمز الحركة لم يقوض قوة أو أولوية رمز الجمعية الوطنية

ها استخدام رمز الحركة يتماشى مع الشروط والقواعد التي وافق علي
مجلس المندوبين

إلى أي مدى توافق على العبارات التالية؟(: 14)السؤال 

أوافق بشدة أوافق بشدة ال أوافق وال أرفض أرفض أرفض بشدة
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 مجع التربعات ابس تخدام رمز احلركة

جراءات ومعليات،ضعت اللجنة ادلولية وو كام ذكر أأعاله،  ا مبواختربدها لضام  اس تخدام رمز احلركة يف مجيع الأحوال  الاحتاد ادلويل ا 

يف ذكل احلصول عىل موافقة مم بقة من امجلعيات الوطنية عىل املشاركة يف املبادرات العاملية مجلع  مبا -يتوافق مع الرشوط والقواعد

 ( من منطوق القرار.3اليت تعمل هبا عىل النحو املنصوص علهيا يف الفقرة ) املناطقالتربعات اليت يعرض فهيا الرمز يف 

شاركة. وقد أأخطرت الكثري من امجلعيات الوطنية الاحتاد ادلويل واللجنة مجعية وطنية منوذج ال ذ  املم بق ابمل  17اس توىف ما مجموعه 

طالق لك فعالية حمددة )عىل النحو الوارد ابلوصف يف الفقرة  )ب(  7ادلولية أأهنا ل تعزتم املشاركة املم بقة حيث تفضل املشاركة قبل ا 

 من الرشوط والقواعد(.

نمانية طارئة أأ  م تخدم رمز احلركة حىت ال   مجلع تربعاتومل سُ  ابلتايل، عىل الرمغ من خاريج. و و مجلع التربعات ابلتعاو  مع رشيكحلاةل ا 

 ىت ال  .مل تم تخدم يف الواقع العميل حهيي ملشاركة، قد ُوضعت ابلفعل، ف أأ  العمليات وال جراءات، مبا يف ذكل أ لية املشاركة وعدم ا

عداد مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركةابل ضافة ا ىل ذكل، فا   الفريق املرجعي املعىن  هدفًا يمتثل يف تقيمي وتعزيز مبادرات  يضع 15اب 

ية املقبةل ويف تتبع أأي نتاجئ متحققة وأأي دروس مم تفادة من أأجل حتمني املبادرات العامل  ،مجع التربعات العاملية اليت تم تخدم رمز احلركة

تخدام الفريق من امجلعيات الوطنية نانوا ُُيطرو  أأوًل بأأول ابس   أأعضاء هذامغ من أأ  مجلع التربعات اليت تم تخدم رمز احلركة. وعىل الر

والمتثيل، فمل ميكن من املمكن حتقيق هذا الهد  نظًرا لعدم اس تخدام رمز احلركة حىت ال   يف مبادرات  التواصلرمز احلركة لأغراض 

 عاملية مجلع التربعات.

ل أأ  الفريق املرجعي أأعرب ابلفعل ىل  ا  ضافةعن احلاجة ا   حاةل املزيد من التفاصيل بشأأ  كيفية ذخصيص الأموال بني مكوانت احلركة يف ا 

)ب( من الرشوط والقواعد(. ونتيجة ذلكل،  8اس تخدام رمز احلركة ملبادرات عاملية مجلع التربعات )عىل النحو الوارد ابلوصف يف الفقرة 

ا لتخصيص الأموال، عىل أأ  يُطبق عىل أأساس لك حاةل عىل حدة حمب املبادئ احملددة مجلع وضع الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية مقرتحً 

ىل عدد من املتغريات، من بييُ التربعات ومعايري التخصيص املبينة يف الرشوط والقواعد. و  هنا البصمة قرتح نطاق نم بة مئوية تمتند ا 

ناء ع أأو نارثة طبيعية أأو حاةل طوارئ معقدة( لتخصيص الأموال اجملموعة أأث التشغيلية ملكوانت احلركة والم ياق )عىل سبيل املثال، نزا

ىل نطاق رض املقرتح عىل الاجامتع الأخري للفريق املرجعي املعين ابملبادئ عأأي مبادرة عاملية مجلع التربعات ابس تخدام رمز احلركة. وقد عُ 

ملشاركني. وقد جشعت املبادئ الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية وامجلعيات لىق ترحيًبا من او 2017احلركة حلشد املوارد يف نيما /أأبريل 

يف مزيد من املناقشات حول املقرتح يف الشهور املقبةل، وأأ  تدمج يف هذه املناقشات البياانت ال ضافية اخلاصة  الاخنراطالوطنية عىل 

 جبمع التربعات اليت تولت مكوانت احلركة مجعها وحتليلها.

 غري الصحيح لرمز احلركةالاس تخدام 

ىل  18، نانت هناك 2015منذ نانو  الأول/دسممرب  صد ر الفحص و الحاةل معروفة لس تخدام غري حصيح لرمز احلركة، وذكل استناًدا ا 

نرتنت. ونانت أأغلهبا )  مقرتانً  ،اس تخدم فهيا رمز احلركة عىل مواقع ال نرتنت اخلاصة جبهات أأخرى )عىل سبيل املثال حاةل( 12عن طريق ال 

ىل ذكل، ويف هذه احلالت الثنيت عالانت أأو أأفالم فيديو أأو أألعاب أأو رموز( ليمت لها عالقة ابحلركة أأو أأي من مكواندها. ابل ضافة ا   اب 

عرشة، نا  من الواحض أأ  رمز احلركة سم تخدم عشوائًيا بشلك ل يرتبط بنص أأو حمتوى معني يتصل ابحلركة، ونا  يتضمن يف أأغلب 

 ال نمخة مصورة أأو مشوهة من الرمز.الأحو 

ارتبطت الاس تخدامات الأخرى غري الصحيحة املعروفة جبمعيات وطنية تم تخدم رمز احلركة بشلك غري مناسب، عىل سبيل املثال عن 

نرتنت أأو اس تخداهما ملبادرة مل يصدر بشأأهنا طلب أأو موافقة.  ونانت تتعلق  الت الاس تخدام ح اةل منحطريق وضعها عىل وثيقة أأو صفحة ا 

. ويف هذه احلاةل، وجد أأ  ثالث 2016أأاير/مايو  8غري الصحيح ابس تخدام معمتد للرمز، لليوم العاملي للصليب الأمحر والهالل الأمحر يف 

                                                 
 بشأأ  مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة عرب:  2017ميكن الاطالع عىل مزيد من التفاصيل عن هذا الفريق املرجعي يف التقرير الأسايس جمللس املندوبني لعام  15

http://rcrcconference.org/resolutions-and-reports-cod-2017/ 

http://rcrcconference.org/resolutions-and-reports-cod-2017/
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ىل لغات غري اللغات الرمسية المت للمؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر )مالحظة: وز جي مجعيات وطنية قد ترمجت نص الرمز ا 

عرض الرمز بلغات أأخرى عىل أأ  يكو  ذكل الاس تخدام قد مت التقدم بطلب بشأأنه ومتت املوافقة عليه، ومل يُتقدم بأأي طلبات يف احلاةل 

 املذكورة(.

مت أأاير/مايو، يف واحدة من اللغات ال  8ومع ذكل، اس تخدمت هذه امجلعيات الوطنية الثالث أأيًضا رمز احلركة يف العام التايل ليوم 

 لوطنية راجعةامجلعيات ا جانب للمؤمتر ادلويل. وابلتايل، من املرحج أأ  تكو  هذه احلاةل وغريها من حالت الاس تخدام غري املناسب من

ىل عدم درايهتا ابلرشوط والقواعد أأكرث من كوهنا  وقع ، وذكل وفقًا لبياانت الرصد والاس تبيا . وأأخرًيا، اس تخدم مسوء اس تخدام متعمدا 

براز مقال عن اللجنة ادلولية.  للتواصل الاجامتعي عىل ال نرتنت الرمز ل 

  اعتبارات قانونية بشأأ  اس تخدام رمز احلركة

ت الأغلبية العظمى من امجلعيات الوطنية املشاركة يف الاس تبيا  دأأفا

مجعية وطنية( أأهنا مل تواجه أأي معوقات أأو  81 ييف املائة أأ  94)

رمز احلركة. وذكر حنو نصف امجلعيات  حتدايت قانونية يف عرض

مجعية وطنية( أأ  رمز احلركة محمي من  40يف املائة أأي  47املشاركة )

مجعية وطنية(  33يف املائة ) 38الاس تخدام يف بدلاهنا، وذكر حنو  سوء

مجعية وطنية(  13يف املائة ) 15 تأأ  الأمر ليس كذكل يف بدلاهنا؛ وذكر 

أأهنا ل تعر . وقد أأشارت امجلعيات اليت ذكرت أأ  رمز احلركة ليس 

مجعية، أأ  املشلكة الرئيم ية  33الاس تخدام وعددها  سوءمحمًيا من 

ة. تمتثل يف أأ  رمز احلركة ليس معمتًدا أأو معرتفًا به يف ترشيعادها الوطني

ديث أأو أأ  ة ا ىل حتاحلالية يف حاجعيات أأ  ترشيعادها وذكرت بعض امجل 

امحلاية تقترص عىل الشارات أأو رموزها اخلاصة أأو أأسامهئا أأو احلرو  

علقة ممأأةل مالأوىل. وأأفادت مجعيتا  وطنيتا  أأ  حامية رمز احلركة 

دماهجا يف ترشيعادها الوطنية.  عىل ا 

 توصياتال س تنتاجات و الا -4

جياز اس تخالص الاس تنتاجات  ني وادلروس املم تفادة التالية من النتاجئ اخلاصة ابس تخدام رمز احلركة منذ اعامتده يف جملس املندوبميكن اب 

 :2015لعام 

اس تخدم الرمز، يف احلالت العرش اليت شهدت املوافقة عليه وعىل اس تخدامه، مبا يامت ى مع الامتثال للرشوط والقواعد:   .أ

يقتيض أأ  سم تخدم يف مجيع احلالت بصفة اس تثنائية. وُيدد سوى عدد قليل الرشوط والقواعد، ول س امي أأ  الرشط اذلي 

 من احلالت املنفصةل لموء الاس تخدام.

شاهدت أأغلب امجلعيات الوطنية، اليت شاركت يف الاس تبيا ، رمز احلركة أأثناء الاس تخدام، واس تخدم الوعي ابلس تخدام:  .ب

)مقارنة بأأقل من امخلس يف عام  2017أأاير/مايو  8مجعية الرمز ليوم  190دها أأكرث من ربع امجلعيات الوطنية املعرت  هبا وعد

2016.) 

أأاير/مايو عرض الرموز اخلاصة هبا  8اختارت أأغلب امجلعيات الوطنية املشاركة يف أأنشطة يوم  أأولوية رموز مكوانت احلركة: .ج

ذلي يربهن عىل أأ  رمز احلركة، حمب الرشوط فقط، أأو عرض الرموز اخلاصة هبا جنًبا ا ىل جنب مع رمز احلركة، الأمر ا

 والقواعد، ل يقوض قوة أأو أأولوية رموز مكوانت احلركة.

 8ساعدت جلمات التوعية ومجموعة أأدوات رمز احلركة وغريها من مواد التواصل املصممة ليوم التوعية ابلرشوط والقواعد:  .د

أأفضل الرشوط والقواعد الاس تخدامات احملددة لرمز احلركة. ا ىل حد ما امجلعيات الوطنية عىل أأ  تفهم بشلك أأاير/مايو، 

47% (40)

38% (33)

15% (13)

هل رمز الحركة محمي من سوء (: 10)السؤال 
ي االستخدام في النظام القانوني المحلي، أي ف

التشريع الخاص بالشركة؟

نعم

ال

ال أعرف
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ل أأ وجدير ابذلكر أأ  أأغلب امجلعيات الوطنية عىل دراية ابلميناريوهات اليت ميكن أأ   أأقل    درايهتاسم تخدم فهيا رمز احلركة، ا 

 اىل الرمغ من أأ  كثريً نية. وابلتايل، عول تشمل يف أأغلب الأحوال نافة امجلعيات الوط الأكرب  بعملية املوافقة ذات الطابع التقين

من امجلعيات الوطنية قد شاهدت رمز احلركة وعىل دراية به، هناك رضورة لبذل مزيد من العمل لزايدة مم توى الوعي 

 ابلرشوط والقواعد اليت حتمك اس تخدامه وما يتصل بذكل من معليات.

دارة الاس تفمارات والطلبات: .ه نُفذت معلية شامةل ل دارة الاس تفمارات بشأأ  رمز احلركة وطلبات اس تخدامه. وقد أأثبتت  ا 

 ترتبط الطلبات غري الرمسية ابس تخدام الرمز املقدمة من امجلعيات الوطنية بشلكلية كفاءدها يف معاجلة الطلبات. هذه العم 

 ابلوصف يف الرشوط والقواعد. الاس تخدامات الاس تثنائية الواردةرئييس بميناريوهات ذخرج عن نطاق 

 يفتُتخذ حتضريات لضام  تقدمي اس تجابة فورية، يف حاةل ظهور فرصة لس تخدام رمز احلركة مجع التربعات ابس تخدام الرمز:  .و

ماكنيةمبادرة عاملية مجلع التربعات،  ز ًرا لأ  الرمالعمليات القامئة لتنم يق اس تخدامه. ونظ والرشوع يفاس تخدامه  لتحديد مدى ا 

. ابس تخدام الرمز قياس قبول مجع التربعات ك خاريج، ل ميكنيأأي مبادرة عاملية مجلع التربعات ابلتعاو  مع رش يف مل سم تخدم 

وعىل الرمغ من ذكل، مت ال قرار، أأثناء املشاورات اليت درات بشأأ  مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة، أأ  الرمز وحده 

نطاق احلركة ل ميكن أأ  يضمن مزيًدا من المتويل عىل الرمغ من أأ  رمز احلركة يعد أأداة قد  دو  وجود هُنج اسرتاتيجية عىل

تتيح للحركة اغتنام فرص أأكرب مجلع املزيد من الأموال لعملنا. وابلتايل، س تواصل املشاورات املم مترة بشأأ  مبادئ حشد املوارد 

معىل نطاق احلركة وما يرتبط هبا من نواجت، اس تكشا  كيف  اكاندها ميكن ملكوانت احلركة العمل سواًي لتحقيق أأقىص قدر من ا 

 يف جمال مجع التربعات.

ىل تعزيز ماكنة احلركة : الفوائد املتصورة للرمز .ز رأأت أأغلب امجلعيات الوطنية املشاركة يف الاس تبيا  أأ  رمز احلركة أأدى ا 

عدد  ول الأولوية اليت حتظى هبا. ومع ذكل، مل يوافق وصوردها، وتشجيع الرشاكة والتضامن، ومل يقوض قوة رموزها اخلاصة

 كبري )يتجاوز الربع( من امجلعيات الوطنية عىل هذه العبارات ومل يعارضها أأيًضا، وعارضها عدد صغري مهنا.

ل أأ  رمز احلركة ل يمتتع حبامية جه تنفيذ رمز احلركة أأي مشالكت : مل يواالاعتبارات القانونية .ح انونية من سوء ققانونية، ا 

 الاس تخدام يف بعض البدلا .

ني يف الأنشطة العامة املنفذة عىل مدار العامني المابقلأغراض توصيات معينة من خالل التقيمي اذلايت لس تخدام رمز احلركة  حتددت

 التوصيات. وستُنفذ هذهتعزيز الزتامات العالمة املمزية للحركة. 

 ادلولية العمل عىل:س يواصل الاحتاد ادلويل واللجنة  .1

 ضام  اس تخدام رمز احلركة اس تخداًما حصيًحا ووفقًا للرشوط والقواعد؛ .أ

رفع مم توى الوعي بني موظفي اجلهتني وامجلعيات الوطنية برمز احلركة والرشوط والقواعد عن طريق الرتوجي جملموعة  .ب

ضام   سيمت التأأكيد بشلك خاص عىلأأدوات التواصل بشأأ  رمز احلركة واس تضافة املزيد من جلمات املعلومات. و 

 امجلعيات الوطنية بعملية املوافقة؛ معرفة

ح، الاس تخدام أأو الاس تخدام غري الصحي سوءوالتدخل واذخاذ تدابري مناس بة يف حاةل  ،رصد اس تخدام رمز احلركة .ج

وتشجيع امجلعيات الوطنية عىل اذخاذ اخلطوات الالزمة لضام  حامية رمز احلركة حامية فعاةل يف بدلاهنا )عىل سبيل 

 املثال عن طريق مواءمة الترشيعات الوطنية(؛

يمي القمية املضافة س بل قياس وتق اس تكشا  الم بل اليت ميكن للجمعيات الوطنية أأ  تتصور هبا فوائد رمز احلركة و  .د

 لس تخدام رمز احلركة؛

 ملكوانت احلركة؛ وما يرتبط هبا من توجهيات تصدر لحقًاتصممي هوية للحركة  .ه
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ر ، ل س امي الوثيقة التوجهيية "شارات ورموز الصليب الأمحونرشها واس تخداهما العالمة املمزيةتعزيز مجموعة أأدوات  .و

دارة الرموز الفردية ملكوانت احلركة والهالل الأمحر يف التواصل  وال عالم والتمويق ومجع التربعات" للمماعدة عىل ا 

 بطريقة متمقة؛

جراء مناقشة مع امجلعيات الوطنية حول مقرتح ذخصيص الأموال اليت مت مجعها، عىل أأ  يُطبق عىل أأساس لك  .ز ا 

ملرحةل التالية ربعات. وسيمت تنفيذ هذا املقرتح يف احاةل عىل حدة عند اس تخدام رمز احلركة للمبادرات العاملية مجلع الت

 من حشد املوارد عىل نطاق احلركة.

 س تضطلع امجلعيات الوطنية مبا ييل: .2

 ضام  اس تخدام رمز احلركة اس تخداًما حصيًحا وحمب الرشوط والقواعد؛ .أ

يج، لضام  هور خاروأأعضاهئا وأأي مج  رفع مم توى الوعي برمز احلركة والرشوط والقواعد بني موظفهيا ومتطوعهيا .ب

ل عىل النحو املقصود؛  أأل سم تخدم رمز احلركة ا 

الاس تخدام أأو الاس تخدام غري الصحيح،  سوءرصد اس تخدام رمز احلركة والتدخل واذخاذ تدابري مالمئة يف حاةل  .ج

واءمة الترشيعات املثال عن طريق م واذخاذ التدابري الالزمة لضام  حامية رمز احلركة حامية فعاةل يف بدلاهنا )عىل سبيل

 الوطنية(.

 

 

 


