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 موجز

، �شلك امجلعیات الوطنیة القویة للصلیب أ�محر والهالل أ�محر �ات فا�� ومسامهة رئيس�یة يف تعز�ز العمل إال�ساين �ىل النطاق احمليل
، أ�مر ا�ي �شلك جزءا هاما من نتاجئ مؤمتر القمة العاملي العمل إال�ساينخطة توطني و�لیه ميكن اعتبارها عنارص ٔأساس�یة يف حتقيق 

(ا�ساتري ٔأو  النظامية: الصفقة الكربى. وتعترب النصوص القانونیة (القوانني اخلاصة �ال�رتاف) والنصوص ٢٠١٦ لس�نةللعمل إال�ساين 
عیة الوطنیة و�رشح منوذج قيادهتا. ويه ٔأساس�یة النظم أ�ساس�یة) السدیدة رشطا مس�بقا للجمعیة الوطنیة القویة. فهيي تصف هویة امجل 

يف صون نزاهة امجلعیة الوطنیة و�ريس أ�ساس لكفا� الشفافية و�متثال، وتُعد هذه أ�مور عنارص رضوریة ملنع �حتیال 
 .واحملسوبیة والفساد

جمعیات الوطنیة وللحركة كلك، ٕاذ یؤدي ٕاىل ضامن الوطنیة �شلك ٔأولویة �لنس�بة لل  للجمعیات أ�ساس النظايم والقانوينوال �زال تعز�ز 
ة كفاءة امجلعیة الوطنیة يف حتقيق �مهتا إال�سانیة ؤأدوارها، ویوفر عنرصا من عنارص �س�تقرار، و�سهم يف حامیة نزاهة امجلعیة الوطنی

 .وقدراهتا �ىل �لزتام �ملبادئ أ�ساس�یة يف مجیع أ�وقات

�حتاد ا�ويل واللجنة ا�ولیة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیة (اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم وتواصل اللجنة املشرتكة بني 
لنظم أ�ساس�یة) ٕاعامل وال�هتا ودمع امجلعیات الوطنیة يف تعز�ز ٔأدواهتا ا�س�توریة والقانونیة أ�ساس�یة. وو�ت اللجنة املشرتكة املعنیة �

، مبا يف ذ� توصیاهتا �الستناد ٕاىل ٢٠١٧یولیو  ٣١ٕاىل  ٢٠١٥ٔأغسطس  ١سا� �الل الفرتة املمتدة من ر  ٨٠أ�ساس�یة ٔأكرث من 
ت الرشوط ا�نیا املتفق �لهيا يف احلركة �شأٔن النظام أ�سايس للجمعیة الوطنیة وقوانني ��رتاف �مجلعیة الوطنیة، فضال عن �قرتا�ا

مجعیة وطنیة لتقيمي اللجنة  ٥٤لنظام أ�سايس للجمعیة الوطنیة وقا�دهتا القانونیة. وختضع حوايل الرامية ٕاىل حتسني مجمل نوعیة نصوص ا
مجعیة وطنیة  ١٢٠ س�یة تفي �لرشوط ا�نیا، يف �ني �شاركاملشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة يف الوقت لراهن �عتبار ٔأن �هيا نظم ٔأسا

 .یةيف معلیة تنقيح نصوص نظمها أ�ساس�  تقریباً 

 ٢٠١٥ س�نةا�ُهنج اجلدیدة املذ�ورة يف التقر�ر السابق للجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة ا�ي قُدم �لس املندوبني يف  ومبوجب
، ما �رحت اللجنة املشرتكة تقدم دعام واسع النطاق للفریق أ�سايس للجمعیات الوطنیة أ�ساس النظايم والقانوينمعلیة مراجعة وٕاطالق 

 للجمعیات الوطنیة النظم أ�ساس�یة ات �شأٔن وثیقة التوجهيیا�ي أ��شئ من ٔأ�ل قيادة معلیة املراجعة. و�ركز هذه العملیة �ىل مراجعة 
املعارصة اليت �س�تلز�ا امجلعیات الوطنیة. ويف �ني ركزت  و�ىل وضع معایري �دیدة ملواص� التكيف مع �حتیا�ات )ات(وثیقة التوجهيی

' �س�تقالل/ا�ور ٥' الو�دة و '٤' التطوع/العضویة '٣' �متثال/الزناهة، '٢' القيادة، '١املراجعة يف البدایة �ىل املسائل التالیة: '
. ومن املتوقع �نتھاء من مراجعة الوثیقة اليت تتضمن التوجهياتمراجعة العنارص أ�خرى لوثیقة ٔأیضا  جيرياملسا�د يف ا�ال إال�ساين، 

 ٢٠١٨ س�نةاملعایري اجلدیدة وتقدميھا يك یعمتدھا جملس ٕادارة �حتاد ا�ويل مجلعیات الصلیب أ�محر والهالل أ�محر (�حتاد ا�ويل) يف 
 .٢٠١٩ س�نةوجملس املندوبني يف 

الوطنیة  اتللجمعی ةمراجعة النظم أ�ساس�ی�شأٔن " ٢٠١١ لس�نةالصادر عن جملس املندوبني  ٤ار ویقدم هذا التقر�ر يف ٕاطار متابعة القر 
تعز�ز ا�ور املسا�د: رشاكة من ٔأ�ل مجعیات وطنیة الصادر عن املؤمتر ا�ويل احلادي والثالثني �شأٔن " ٤" والقرار القانونیة هتاقا�دو 

". و�ٕالضافة ٕاىل عرض اجلهود اليت تبذلها امجلعیات الوطنیة والتقدم ا�ي ٔأحرزته يف سبيل تعز�ز ٔأدواهتا ٔأقوى ومن ٔأ�ل �منیة التطوع
أ�ساس�یة ا�س�توریة والقانونیة أ�ساس�یة �الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، یتضمن التقر�ر ٔأیضا عرضا عن ٔأعامل اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم 

 ا ف� یتعلق �ملسائل التالیة: ؤأ�شطهتا يف الفرتة نفسه

والقانونیة أ�ساس�یة، مبا يف  النصوص النظاميةاللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة يف دمع امجلعیات الوطنیة يف تعز�ز دور  -
َزة من ٔأ�ل تطو�ر احلوار املبارش مع امجلعیات الوطنیة �لتعاون الوثیق مع البعثات ا�متثی  لیة للجنة ا�ولیة ذ� �ودها املعز�

 و�حتاد ا�ويل �ىل املس�توى إالقلميي ٔأو القطري؛

 رصد الطلبات املعلقة �شأٔن ��رتاف جبمعیة وطنیة �عتبارها مكو� من مكو�ت احلركة والقبول هبا يف �حتاد ا�ويل؛ -
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 دمع معلیة مراجعة النظم أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیة وقا�دهتا القانونیة. -

 مقدمة  -١

�دول أ�عامل من  ٥احمليل ا�ي د�ا ٕالیه البند �ىل املس�توى لعمل إال�ساين تعز�ز ال  عنرصا ٔأساس�یاً �شلك امجلعیات الوطنیة القویة 
 . وامجلعیاتالصفقة الكربى: ٢٠١٦ لس�نةملؤمتر القمة العاملي للعمل إال�ساين  إال�ساين: �ست�ر يف إال�سانیة، �ست�ر يف القدرات احمللیة

لنتي�ة الوطنیة القویة، بصفهتا �ات فا�� حملیة، يه أ�فضل لتقيمي �حتیا�ات وأ�ولو�ت إال�سانیة للمجمتعات احمللیة اليت �سا�دها. و�
مس�بقا للجمعیة الوطنیة القویة. رشطا  أ�ساس النظايم والقانوين السدید والشاملشلك ل للتأٔثري �لهيا بصورة ملموسة. و� يه أ�فض

ٔأساس�یًا لصون نزاهة امجلعیة عترب ٔأمرا  هیألك امجلعیة الوطنیة، وحيدد منوذ�ا للحمك والقيادة، ویصف هویة امجلعیة الوطنیة. وی ویوحض
عمل �ىل كفا� الشفافية و�متثال ومنع �حتیال . وی�لعمل إال�ساين القامئ �ىل املبادئريس ٔأساس الزتام امجلعیة الوطنیة الوطنیة و�
 واحملسوبیة. والفساد 

والقانونیة أ�ساس�یة القویة واحلدیثة للجمعیات الوطنیة للصلیب  النظاميةوتعرتف مجیع مكو�ت احلركة منذ زمن طویل بأٔمهیة أ�دوات 
وقامئة �ىل املبادئ تؤدي ٔأدوارا ممتزية  �دوىوذات مس�تق�  أ�محر والهالل أ�محر. فهيي �سمح �عتبار امجلعیات الوطنیة منظامت ٕا�سانیة

وتنفذ وال�ت ممتزية، مبا يف ذ� دورها كجهات مسا�دة للسلطات العامة يف ا�ال إال�ساين. و�الوة �ىل ذ�، تعمل �ىل حامیة قدرات 
يف ٕاعامل املهمة إال�سانیة اليت تقوم هبا امجلعیات الوطنیة �ىل الوفاء مبهمهتا إال�سانیة وفقا للمبادئ أ�ساس�یة، ومواص� املسامهة بفعالیة 

(قوانني والقانونیة (ا�س�تور ٔأو النظام أ�سايس)  النظاميةاحلركة ا�ولیة للصلیب أ�محر والهالل أ�محر (احلركة). ؤأ�ريا، تتيح النصوص 
زتا�ا �لوفاء �لتعهدات احمللیة وا�ولیة، وتعمل السلمية منربا الس�تقرار امجلعیة الوطنیة. وتؤكد ال والس�یاس�یة��رتاف �مجلعیات الوطنیة) 

 .�ىل احلفاظ �ىل �القة الثقة بني امجلعیة الوطنیة ولك رشاحئ ا�متع احمليل، والسلطات العامة، واجلهات ا�امعة واملاحنة

ا ا�س�توریة والقانونیة أ�ساس�یة. وال وأ��شئت اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة من ٔأ�ل دمع امجلعیات الوطنیة يف تعز�ز ٔأدواهت
نسق �زال هذه اللجنة املشرتكة، بوصفھا ھیئة مشرتکة تضم ممثلني عن اللجنة ا�ولیة و�حتاد ا�ويل، تؤدي دورا �اسام يف تقدمي ا�مع امل 

 مبهمة ذات شقني للقيام مبا یيل:للجمعیات الوطنیة يف ھذا الصدد. ویُعهد ٕاىل اللجنة املشرتكة 

تقدمي توصیات �شأٔن القا�دة القانونیة للجمعیات الوطنیة، مبا يف ذ� القوانني اخلاصة �ال�رتاف �مجلعیة الوطنیة (القوانني  -
واملراس�مي) ونظمها أ�ساس�یة ٔأو نصوص دساتريها. وُجتري اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة �ىل و�ه اخلصوص تقي�ً 

م أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیة ومشاریع القوانني ٔأو املراس�مي اخلاصة �مجلعیات الوطنیة مع مجمو�ة من ملدى امتثال مشاریع النظ
 املعایري ا�نیا املتفق �لهيا دا�ل احلركة.؛

الطلبات الواردة من منظامت �دیدة للصلیب أ�محر ٔأو الهالل أ�محر للحصول �ىل ا�رتاف �حتاد ا�ويل هبا وقبو� تقيمي  - -
 .�هتا، ورفع توصیات يف هذا الشأٔن ٕاىل اللجنة ا�ولیة و�حتاد ا�ويلعضو 

 وتعهدت امجلعیات الوطنیة، يف س�یاق القرارات و�سرتاتیجیات السابقة اليت اعمتدهتا �ج��ات ا�س�توریة للحركة، �س�تعراض ٔأدواهتا
ة و�حتاد ا�ويل واحلركة كلك بدمع امجلعیات الوطنیة يف هذا الصدد. بصورة منتظمة. وتلزتم اللجنة ا�ولیأ�ساس�یة ا�س�توریة والقانونیة 

وقد ٔأعید تأٔ�ید هذه �لزتامات يف ا�ٓونة أ��رية يف القرارات والنتاجئ اليت تلت جملس املندوبني واملؤمتر ا�ويل للصلیب أ�محر 
 :أ�محر والهالل

 للجمعیات الوطنیة وقا�دهتا القانونیة"؛ ةالنظم أ�ساس�یمراجعة �شأٔن " ٢٠١١ لس�نةالصادر عن جملس املندوبني  ٤القرار رمق  -

تعز�ز ا�ور املسا�د: رشاكة املؤمتر ا�ويل احلادي والثالثني للصلیب أ�محر والهالل أ�محر �شأٔن " الصادر عن ٤القرار رمق  -
 .٠١١٢، املعمتد يف نومفرب من ٔأ�ل مجعیات وطنیة ٔأقوى ومن ٔأ�ل �منیة التطوع"
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 :و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، متت إالشارة ٕاىل تعهدات امجلعیات الوطنیة يف هذا ا�ال يف العامني املاضیني يف التقار�ر وخطط العمل التالیة

، املعروض �ىل املؤمتر ا�ويل ٕاطار معل ٔأ�اليق و�شغیيل ومؤسيس فرید من نو�ه :تطبیق املبادئ أ�ساس�یةالتقر�ر �شأٔن  -
 يف جنیف �سو�رسا؛ ٢٠١٥ د�سمرب ١٠ٕاىل  ٨الثاين والثالثني، املعقود من 

عن املؤمتر التاسع للصلیب أ�محر والهالل أ�محر يف الرشق أ�وسط وشامل  الصادر ،ٕا�الن عامن: "معا من ٔأ�ل إال�سانیة" -
 ؛٤�ململكة أ�ردنیة الهامشیة، �لزتام رمق يف عامن  ٢٠١٧ینا�ر  ٢٦یوم  املعقودٔأفریقيا، 

يف  ٢٠١٧ٔأ�ریل  ١٢ٕاىل  ١، الصادرة يف املؤمتر أ�فریقي التاسع، املعقود من ٔأبید�ان�ست�ر يف ٔأفریقيا: خطة معل  -
 .٤واملؤرش الرئييس  ٣و ١ٔأبید�ان �كوت دیفوار، إالجراءان الرئيس�یان 

، �شلك �لزتام ٢٠١٥ س�نةوحس�� ٔأشري ٕالیه يف التقر�ر ا�ي قدمته اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة �لس املندوبني يف 
�س�ت�داث ٔأدوات ٔأساس�یة دس�توریة وقانونیة وس�یاس�یة سدیدة وشام� بُعدا مرکز� ٔ�طر التطو�ر التنظميي وبناء القدرات يف �حتاد 

شجیع والتحفزي وس�تواصل تقدمي الت . ٕاطار الوصول ا�ٓمن ٕاىل املس�تفيد�نو ا�ويل واحلركة، وال س�� معلیة تقيمي القدرة التنظميیة وتصدیقها 
 القویني للجمعیات الوطنیة يك تفَي �لزتاماهتا املتص� بتعز�ز ٔأدواهتا ا�س�توریة والقانونیة أ�ساس�یة.

ة، وبناء ؤأ�ريا، وبناء �ىل التعقيبات امجلاعیة اليت تلقهتا اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة من امجلعیات الوطنیة يف أ�عوام أ��ري 
، اس�هتلت اللجنة املشرتكة اس�تعراض مجمل ٢٠١٥ س�نةات اللجنة املشرتكة اليت ٔأدرجت يف تقر�رها املقدم �لس املندوبني يف �ىل توصی

اف ا�مع والتوجهيات اليت تتيحها احلركة للجمعیات الوطنیة من ٔأ�ل تعز�ز ٔأدواهتا القانونیة وا�س�توریة أ�ساس�یة. ويف ما یيل وصف لٔ�هد
 .اجلاریة مراجعة التوجهياتمعلیة مراجعة النظم أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیة وقا�دهتا القانونیة ومعلیة احملرز يف العامة والتقدم 

  �لفية املوضوع -٢

م هذا التقر�ر �ىل ٔأنه متابعة للقرار رمق  للجمعیات الوطنیة  ةتنقيح النظم أ�ساس�ی�شأٔن " ٢٠١١ لس�نةا�ي اعمتده جملس املندوبني  ٤یُقد�
تعز�ز ا�ور املسا�د: رشاكة من ٔأ�ل مجعیات وطنیة الصادر عن املؤمتر ا�ويل احلادي والثالثني �شأٔن " ٤"، والقرار وقا�دهتا القانونیة

ز�ز ٔأدواهتا ". و�سلط التقر�ر الضوء �ىل تطورات امجلعیات الوطنیة والتقدم ا�ي ٔأحرزته وٕاجنازاهتا يف تعٔأقوى ومن ٔأ�ل �منیة التطوع
والتقر�ر أ��ري ا�ي عرضته اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم  ٢٠١٥ لس�نةالقانونیة وا�س�توریة أ�ساس�یة منذ انعقاد جملس املندوبني 

 .٢٠١٧یولیو  ٣١ٕاىل  ٢٠١٥ٔأغسطس  ١. و�شمل الفرتة املمتدة من ٢٠١٥ لس�نةأ�ساس�یة �ىل جملس املندوبني 

طلبات �دیدة وردت من منظامت تقر�ر، واصلت اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة ٔأیضا رصد ودمع و�الل الفرتة املشمو� �ل 
. بید ٔأن الرتكزي الرئييس لهذا التقر�ر �دیدة للصلیب أ�محر ٔأو الهالل أ�محر للحصول �ىل ا�رتاف �حتاد ا�ويل هبا وقبو� عضو�هتا

�مع ا�ي تقدمه اللجنة املشرتكة لتعز�ز أ�دوات ا�س�توریة والقانونیة أ�ساس�یة ینصب �ىل ٕاجنازات امجلعیات الوطنیة وا
 .الوطنیة للجمعیات

 یة وقا�دهتا القانونیة ومعلیة مراجعة التوجهياتویقدم هذا التقر�ر ٔأیضا حملة �امة عن معلیة مراجعة النظم أ�ساس�یة للجمعیات الوطن 
. وتقدم احلركة دعام منسقا للجمعیات ٢٠١٥ س�نةاجلاریة. وقد مت إال�الن عن هذه املراجعة يف تقر�ر اللجنة املشرتكة �لس املندوبني يف 

ددة يف حملالوطنیة منذ ٔأواخر ال�نينات يك تعزز ٔأدواهتا ا�س�توریة والقانونیة أ�ساس�یة، �الستناد ٕاىل مجمو�ة من املعایري والرشوط ا�نیا ا
�اما �ىل اس�ت�دام الوثیقة التوجهيیة، وٕادرأاك للتعقيبات املس�تفيضة  ١٧وبعد مرور  .الوثیقة التوجهيیةمجمو�ة من أ�دوات وال�ذج، مبا فهيا 

، ٢٠١٦ س�نةایة الواردة من امجلعیات الوطنیة، اُختذ قرار ٕ�جراء مراجعة شام� للمعایري املتفق �لهيا يف احلركة. واس�ُهتلت املراجعة يف بد
وتنفّذ �ر�ایة فریق ٔأسايس یضم ممثلني عن عرش مجعیات للصلیب أ�محر ٔأو الهالل أ�محر وممثلني عن �حتاد ا�ويل واللجنة ا�ولیة 

 واللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة.

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/10/32IC-Report-on-the-Fundamental-Principles_AR.pdf
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للجمعیات الوطنیة  أ�ساس النظايم والقانوينوهتدف املراجعة معوما ٕاىل ضامن ٔأن �كون املعایري وإالرشادات اليت قدمهتا احلركة �شأٔن 
 بتنقيح مالمئة للغرض وسه� �س�تعامل وقاب� للنفاذ من منظور قيادة امجلعیة الوطنیة. ومن املزمع مواص� متكني امجلعیات الوطنیة اليت تقوم
تفاصیل قا�دهتا ا�س�توریة والقانونیة يك تت�ذ خيارات مس�تنرية تتوافق متاما مع الس�یاقات القانونیة والتشغیلیة والثقافية اخلاصة هبا. و�رد 

 .الوارد�ن يف هذا التقر�ر ٥و ٤ٔأكرث عن ٔأهداف املراجعة والتقدم ا�ي ٔأحرزته مضن القسمني 

 احملرز الت�لیل/ التقدم -٣

 أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیة ٔأو دساتريهاالنظم  ١-٣

) توصیات ملا یبلغ ٢٠١٧یولیو  ٣١ -٢٠١٥ٔأغسطس  ١رفعت اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة ٔأثناء الفرتة املشمو� �لتقر�ر (
 ومن هذا العدد إالجاميل: مجعیة وطنیة اكنت قد قدمت مشاریع نصوصها ا�س�توریة ٔأو النسخ املنق�ة لهذه النصوص للجنة املذ�ورة. ٧٣

 )؛%٢٩حوايل رسا� ُو�ت ٕاىل امجلعیات الوطنیة يف ٔأورو� وأٓس�یا الوسطى ( ٢١ -

 )؛%١٨حوايل رسا� ُو�ت ٕاىل امجلعیات الوطنیة يف منطقيت الرشق أ�وسط وأٓس�یا واحملیط الهادئ ( ١٣ -

 )؛%٢٨حوايل رسا� ُو�ت ٕاىل امجلعیات الوطنیة يف منطقة ٔأفریقيا ( ٢٠ -

 .٪)٢٥حوايل رسا� ُو�ت ٕاىل امجلعیات الوطنیة يف منطقة أ�مر�كتني ( ١٨ -

 ).١و�رفق �لتقر�ر قامئة اكم� �لرسائل اليت بعثهتا اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة (املرفق 

ت هاتفية جامعیة واج��ات حبضور املشاركني و�ٕالضافة ٕاىل الرسائل اليت ٔأرسلهتا اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة، ُعقدت حماد�
 خشصیا بني ٔأعضاء اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة وامجلعیات الوطنیة، ٔأي الصلیب أ�محر البوروندي والصلیب أ�محر الفنلندي

 .والهالل أ�محر امل�یفي الصلیب أ�محر ا�منساوي ومجعیة الصلیب أ�محر الهندي

 اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة �شأٔن امتثال النظم أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیة ٔأو دساتريها للوثیقة التوجهيیة ووفقا لتقيمي
 :٢٠١٧یولیو  ٣١والرشوط ا�نیا اليت نصت �لهيا، اكنت يف 

 )؛%٢٨حوايل مجعیة وطنیة مت� نظام ٔأساس�یة تتفق مع الرشوط ا�نیا ( ٥٤حوايل  -

 )؛%٦٣حوايل یة �راجع نظا�ا أ�سايس (مجعیة وطن  ١١٩ -

 ٪)؛٧حوايل مجعیة وطنیة مل �س�هتل بعد املراجعة ( ١٤ -

 ٪).٢حوايل مجعیات وطنیة مت� نظام ٔأساس�یة قوانني ال �س�تويف الرشوط ا�نیا ( ٣ -

�ىل ش�بكة �حتاد ا�ويل �رب هذا ا�ي ميكن الوصول ٕالیه املتابعة وميكن �طالع �ىل مزید من التفاصیل املتعلقة هبذا القسم يف �دول 
 :الرابط

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/81024/TdB%20NS%20Statutes%20Eng%2031%20December%202
or%20FedNet.xls015%20f 

وميكن مالحظة اخنفاض طفيف يف �دد و�س�بة امجلعیات الوطنیة اليت تقِيّمها اللجنة املشرتكة �عتبارها مت� نصوصا دس�توریة ٔأساس�یة 
 .تفي �لرشوط ا�نیا. ویربز اجلدول ٔأد�ه إالحصاءات ذات الص�

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/81024/TdB%20NS%20Statutes%20Eng%2031%20December%202015%20for%20FedNet.xls
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/81024/TdB%20NS%20Statutes%20Eng%2031%20December%202015%20for%20FedNet.xls
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 النظام أ�سايس ٢٠١١ ٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٧
 �لرشوط ا�نیا الوفاء %٢٤ %٢٦ %٣٠ %٢٨
 قيد املراجعة %٦٢ %٦٢ %٦٠ %٦٣
 �دم بدء مراجعة %١٢ %١٠ %١٠ %٧

 
ويف هذا الصدد، يف �ني تقر اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة �ش�ىت الت�د�ت اليت توا�ها امجلعیات الوطنیة يف تعز�ز نظمها 

الفرتة املشمو� �لتقر�ر بقي بطیئا وحمدودا. ٔأما من الناحية إالجيابیة فال �زال �دد أ�ساس�یة ودساتريها، تالحظ بقلق ٔأن التقدم احملرز يف 
 امجلعیات الوطنیة اليت �شارك بنشاط يف مراجعة قا�دهتا ا�س�توریة �شهد ارتفا�ا.

 قوانني امجلعیات الوطنیة ٢-٣

 ُطلب ٕاىل اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم ا�س�توریة يف العامني املاضیني ٔأن تبدي تعلیقاهتا وتوصیاهتا �شأٔن قوانني ��رتاف اخلاصة
 و�رشت�مجلعیة الوطنیة (القوانني ٔأو املراس�مي) ٔأو مشاریع �دیدة تنظر فهيا احلكومة ٔأو الهیئة الترشیعیة الوطنیة. ؤأ�دت اللجنة املشرتكة 

مجمو�ة من التوصیات دعام للجمعیات الوطنیة يف هذا الصدد �شلك مكتوب ٔأو يف مشاورات مبارشة عقدت مع امجلعیة الوطنیة والسلطات 
للصلیب  القانون ا�منوذ� لال�رتاف �مجلعیات الوطنیةالعامة املعنیة. وُرفعت التوصیات �ىل ٔأساس الرشوط ا�نیا املنصوص �لهيا يف 

 :. وركزت هذه املناقشات بصورة رئيس�یة �ىل ما یيلل أ�محرأ�محر والهال

 الوضع القانوين املمتزي و�متیازات اليت �متتع هبا امجلعیة الوطنیة يك حتظى �ال�رتاف يف النظام القانوين احمليل؛ -

 تعریف دور امجلعیة الوطنیة بصفهتا �ة مسا�دة للسلطات العامة يف ا�ال إال�ساين؛ -

 احلكومة ��رتام الزتام امجلعیة الوطنیة �ملبادئ أ�ساس�یة يف مجیع أ�وقات.صیا�ة واجب  -

هبدف  ٢٠١٧ینا�ر  ١١ومشل هذا أ�مر، �ىل سبيل املثال، ز�رة قام هبا ٔأعضاء اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة ٕاىل دبلن يف 
 .ا�ٓ�رلندیة ملناقشة مرشوع قانون الصلیب أ�محر ا�ٓ�رلندي�ج�ع بقيادة الصلیب أ�محر ا�ٓ�رلندي وممثيل احلكومة 

 لها ٔ�عضاء ��رتاف جبمعیات وطنیة �دیدة وقبو  ٣-٣

مل تعرتف اللجنة ا�ولیة بأٔي مجعیة وطنیة �دیدة وتقبلها �عتبارها مكوً� من مكو�ت احلركة، ومل تُقبل عضویة ٔأي مجعیة �دیدة يف 
 ليت یغطهيا التقر�ر.�حتاد ا�ويل �الل الفرتة ا

لال�رتاف هبا وقبول عضو�هتا يف �حتاد  ٢٠١٧مارس  ٢٩وتقدمت مجعیة الصلیب أ�محر جلزر مارشال بطلب ٕاىل اللجنة ا�ولیة يف 
امجلعیة وُعقدت ا�ويل. ؤأرسل الطلبان ٕاىل اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة يك �راجع الرشوط العرشة لال�رتاف وتنظر فهيا. 

واكنت اللجنة املشرتكة �س�تعد �ىل قدم وساق وقت . ٢٠١٧يف یونیو  عیة الصلیب أ�محر جلزر مارشالالعامة التأٔسيس�یة أ�وىل مجل 
 .٢٠١٧ س�نةجزر مارشال يف الفصل أ��ري من كتابة هذا التقر�ر ٕالیفاد بعثة تقيمي مشرتكة ٕاىل 

ا�مع واملشورة �الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر لسلطات بو�ن اليت تقوم �الیا ٕ��شاء "مجعیة وواصلت اللجنة ا�ولیة و�حتاد ا�ويل تقدمي 
 الصلیب أ�محر البو�ين". ؤأجرى س�بعة ٔأعضاء يف الربملان البو�ين (مبَن فهيم رئيس ا�لس النواب ؤأمني �ام ا�لس الوطين وامجلعیة

نة ا�ولیة ؤأمانة �حتاد ا�ويل من ٔأ�ل اس�تعراض اخلطوات التالیة يف ٕا�شاء مجعیة �ز�رة مقر اللج  ٢٠١٦ٔأكتو�ر  ٢٦الوطنیة) يف 
 .وطنیة �دیدة يف مملكة بو�ن
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 اجلاریة مراجعة التوجهياتمعلیة مراجعة النظم أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیة وقا�دهتا القانونیة ومعلیة  ٤-٣

توصیة ٕ�جراء معلیة مراجعة الوثیقة  ٢٠١٥ س�نةٔأدرجت اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة يف تقر�رها أ��ري �لس املندوبني يف 
معلیة مراجعة النظم أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیة وقا�دهتا القانونیة ومعلیة التوجهيیة وتنقيحها. ؤأطلقت هذه العملیة اليت حتمل عنوان "

يف س�یاق اج�ع افتتا� اس�تضافه الصلیب أ�محر ا�امنريك وُعقد �ر�ایة الفریق أ�سايس  ٢٠١٦" يف یولیو اجلاریة جعة التوجهياتمرا
س�باين ومجعیة الصلیب أ�محر أ�وغندي والصلیب أ�محر االٕ املؤلف من امجلعیات الوطنیة (الصلیب أ�محر أ�رجنتيين والصلیب أ�محر 

یة البوروندي ومجعیة الصلیب أ�محر الرتكامين والصلیب أ�محر جلزر �وك والصلیب أ�محر ا�امنريك ومجعیة الهالل أ�محر الفلسطیين ومجع 
 واللجنة ا�ولیة واللجنة املشرتکة. و�ئب رئيس الصلیب أ�محر املنغويل ومجعیة الصلیب أ�محر الهایيت) وممثلني عن �حتاد ا�ويل

 .الصلیب أ�محر ا�امنريك هو رئيس الفریق

عیات و�متثل الهدف العام لهذه املبادرة يف اس�تعراض املعایري املتفق �لهيا دا�ل احلركة ف� یتعلق �لنظم أ�ساس�یة وا�ساتري اخلاصة �مجل 
مالمئة للغرض وسه� �س�تعامل وقاب� للنفاذ من منظور قيادة احلالیة املقدمة للجمعیات الوطنیة  الوطنیة، وتقيمي ما ٕاذا اكنت التوجهيات

 وما ٕاذا اكنت طبیعهتا متكّن امجلعیات الوطنیة من اختاذ خيارات مس�تنرية تتكيف مع س�یاقاهتا القانونیة والتشغیلیة والثقافية. ،امجلعیة الوطنیة

و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، �متثل ٔأهداف هذه العملیة، عند �قتصاء، يف اس�تعراض ال�ذج واملعایري أ�خرى املتفق �لهيا ذات الص� �ٔ�طر 
القانون ا�منوذ� لال�رتاف �مجلعیات  يف صكوك ٔأخرى �شملالقانونیة والس�یاساتیة أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیة (�ىل النحو املعرفة به 

 وإالجراءات املوىص هبا).  طار الوصول ا�ٓمن ٕاىل املس�تفيد�نإ ومؤرشات معلیة تقيمي القدرة التنظميیة وتصدیقها وعنارص  الوطنیة،

' القيادة: ٕا�ادة النظر يف العقيدة احلالیة اليت تفيد بفصل إالدارة واحلمك ١و�ركز معلیة املراجعة �ىل ا�االت الرئيس�یة امخلسة التالیة: '
' �متثال/ الزناهة: �یف جيب ٢ج ٔأكرث مشولیة للقيادة ینطوي �ىل الضوابط والتواز�ت الالزمة و�ريها من مناذج القيادة، 'والنظر يف هن

' التطوع/ ٣ٔأن تعكس أ�دوات ا�س�توریة والقانونیة أ�ساس�یة للجمعیة الوطنیة ٔأ�دث التطورات يف جمال الزناهة وا�آلیات ذات الص�؟ '
' الو�دة، وبصورة �اصة بني الفروع واملقر: ٤' للجمعیات الوطنیة؟ أ�ساس النظايم والقانوينني جتس�ید التطوع يف العضویة: �یف یتع

' �س�تقالل/ ا�ور املسا�د للجمعیة الوطنیة يف ا�ال إال�ساين: �یف یتعني �ىل النظم أ�ساس�یة والقا�دة القانونیة ٥ما يه الت�د�ت؟ '
شأٔن ا�ور املسا�د و�یف ميكن ٔأن تنص أ�دوات القانونیة وا�س�توریة أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیة �ىل ٔأن جتسد ٔأ�دث تعریفات � 

 متطلبات املبدٔأ أ�سايس لالس�تقالل �ىل ٔأفضل و�ه؟

ٔأكتو�ر واجمتع الفریق أ�سايس ثالث مرات ٕاضافة ٕاىل �ج�ع �فتتا�. فاس�تضاف الصلیب أ�محر إالس�باين �ج�ع أ�ول يف 
، واس�تضاف الصلیب أ�محر ٢٠١٧، واس�تضافت مجعیة الهالل أ�محر الفلسطیين �ج�ع الثاين يف هنایة ینا�ر وبدایة فربا�ر ٢٠١٦

 .٢٠١٧أ�رجنتيين �ج�ع الثالث يف یولیو 

 :ومرشوع التوجهيات واملعایري اجلدید منظم �ىل النحو التايل
 املقدمة

 الفصل أ�ول: من حنن
 ل الثاين: أ�عضاء واملتطوعونالفص

 الفصل الثالث: القيادة (ٔأ�زة احلمك وإالدارة)
 الفصل الرابع: الهیلك/ التغطیة إالقلميیة

 الفصل اخلامس: �متثال/ الزناهة
 الفصل السادس: املسائل املالیة

 الفصل السابع: ٔأحاكم ختامية
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. ٢٠١٧مایو  ٣١ٔأ�ریل ٕاىل  ٦ؤأجریت مشاورات واسعة النطاق دا�ل احلركة �شأٔن الصیغة السابقة ملرشوع املعایري يف الفرتة املمتدة من 
مجعیة وطنیة مد�الت، وشار�ت جلنة �متثال والوساطة التابعة لالحتاد ا�ويل وس�بع مجعیات وطنیة يف مقابالت  ٣٣وٕاجامال، قدمت 
هبذا التقر�ر، التعلیقات و�قرتا�ات الواردة من �الل  ةاجلدیدة، املرفق والهیألكاملعایري من وثیقة ٔأ�دث �س�ة  متعمقة. وتتضمن

. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، �س�متر التفكري ٔأفضل املامرساتاملشاورات، وال بد ا�ٓن من اس�تكاملها ٕ�دراج الرسوم التوضیحیة ؤأمث� �ىل 
 �شأٔن القضا� الرئيس�یة املتص� بتنفيذ املعایري اجلدیدة وطرق ضامن جناح �رشها وتعز�زها (مبا يف ذ� واملشاورات دا�ل الفریق أ�سايس

 .بواسطة اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة)

 ومن املتوقع يف وقت كتابة هذا التقر�ر ٔأن �شمل اخلطوات التالیة:

) من ٢٠١٧نومفرب  ٨ -٦' تقدمي مرشوع الوثیقة التوجهيیة واملعایري املنق�ة يف ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجمعیة العامة لالحتاد ا�ويل (١'
 .مراجعة التوجهياتٔأ�ل املناقشة والتشاور �شأٔهنا يف س�یاق �لقة معل �شأٔن 

، عند اس�تكاملها، ٢٠١٨ س�نة�ع�د التوجهيات اجلدیدة واملعایري اجلدیدة يف  ' من املتوقع ٔأیضا ٔأن تأٔذن امجلعیة العامة �لس إالدارة٢'
بأٔن �س�ت�دم اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة التوجهيات واملعایري اجلدیدة املنق�ة عند  ٢٠١٧ لس�نةؤأن تويص جملس املندوبني 

 �نهتاء مهنا؛

یعمتد الوثیقة التوجهيیة اجلدیدة واملعایري اجلدیدة يف شلك قرار یوحض �لتفصیل معلیة �رش املعایري  ٢٠١٩ لس�نة' جملس املندوبني ٣'
 اجلدیدة وتعز�زها وتنفيذها.

 �س�تنتا�ات والتوصیات (امليض قُدما) -٤

ىل هنجها اجلدیدة اليت ورد وصفها يف تقر�ر يف العامني القادمني وما بعدهام، س�تواصل اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة، استنادا إ 
، حتقيق ٔأهدافها، مبا يف ذ� دورها يف مسا�دة امجلعیات الوطنیة �ىل تعز�ز ٔأدواهتا ٢٠١٥ لس�نةاللجنة املذ�ورة املقدم �لس املندوبني 

بفعالیة يف �لزتامات الفردیة وامجلاعیة  القانونیة وا�س�توریة أ�ساس�یة. ومن شأٔن ذ� ٔأنه سيسا�د ٔأیضا امجلعیات الوطنیة �ىل املسامهة
 .إال�سانیةخطة معل من ٔأ�ل ويف  ٢٠١٥ س�نةأ�هداف إالمنائیة ملا بعد اليت تعهدت هبا امجلعیات الوطنیة واحلركة كلك يف 

مبتابعة معلیة مراجعة النظم أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیة وقا�دهتا ٔأیضا ملزتمة الزتاما �ما  اللجنة املشرتكة املعنیة �لنظم أ�ساس�یةوتبقى 
 ، و�س�مترار يف دمع الفریق أ�سايس يف �وده الرامية ٕاىل:اجلاریة مراجعة التوجهياتالقانونیة ومعلیة 

ا�هنائیة للوثیقة التوجهيیة اجلدیدة مع املعایري اجلدیدة للنظم أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیة وحتدید س�بل وضع الصیغة  -
مبتكرة لقياس التوجهيات اجلدیدة و�رشها وضامن �متثال لها، مبا يف ذ� من �الل مواص� التفكري يف تعز�ز 

 ٔأسالیب معل اللجنة املشرتكة ومشاركهتا ودمعها؛

 يذ الوثیقة التوجهيیة واملعایري اجلدیدة بفعالیة والتشجیع �ىل ذ� و�رشها.إال�داد لتنف  -

 ١اللجنة املشرتكة بني �حتاد ا�ويل واللجنة ا�ولیة املعنیة �لنظم أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیة (للفرتة من  مبراسالتقامئة  -١املرفق 
 )؛٢٠١٧یولیو  ٣١ٕاىل  ٢٠١٥ٔأغسطس 

 .٢٠١٧، �س�ة یولیو املعایري اخلاصة �لنظم أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیةمسودة  -٢ املرفق
 

  ٢٠١٧یولیو  ٣١جنیف، 

http://www.un.org/en/ecosoc/about/mdg.shtml
http://www.agendaforhumanity.org/
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 ١املرفق 
 قامئة مبراسالت اللجنة املشرتكة بني اللجنة ا�ولیة و�حتاد ا�ويل

 املعنیة �لنظم أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیة
 )٢٠١٧یولیو  ٣١وحىت  ٢٠١٥ٔأغسطس  ١(الفرتة اليت تغطهيا القامئة: 

 
 خطا�ت �شأٔن النظم أ�ساس�یة

 
 �رخي ٕارسال خطاب اللجنة املشرتكة امجلعیة الوطنیة الرمق

 ٢٠١٥ٔأغسطس  ١٨ الصلیب أ�محر إال�وادوري  -١
 ٢٠١٥سبمترب  ٢٤ الصلیب أ�محر يف سان تويم و�رینسييب  -٢
 ٢٠١٥ٔأكتو�ر  ٢ الصلیب أ�محر الربازیيل  -٣
 ٢٠١٥ٔأكتو�ر  ١٣ أ�محر إالثیويبمجعیة الصلیب   -٤
 ٢٠١٥ٔأكتو�ر   ٢٧ مجعیة الصلیب أ�محر الزمبابوي  -٥
 ٢٠١٥ٔأكتو�ر   ٢٧ الصلیب أ�محر جلزر �وك  -٦
 ٢٠١٥نومفرب  ٢٠ الصلیب أ�محر التش�یيل  -٧
 ٢٠١٥نومفرب  ٢٠ الصلیب أ�محر النامييب  -٨
 ٢٠١٥نومفرب  ٣٠ الصلیب أ�محر ا�امنريك  -٩

 ٢٠١٥د�سمرب  ١٠ جلزر �وكالصلیب أ�محر   -١٠
 ٢٠١٥د�سمرب  ١٤ الصلیب أ�محر الفر�يس  -١١
 ٢٠١٥د�سمرب  ١٥ الصلیب أ�محر لغینيا �س�توائیة  -١٢
 ٢٠١٦ینا�ر  ١٣ الصلیب أ�محر ا�منساوي  -١٣
 ٢٠١٦فربا�ر  ١ الصلیب أ�محر اللبناين  -١٤
 ٢٠١٦فربا�ر  ٢٢ الصلیب أ�محر أ�ملاين  -١٥
 ٢٠١٦فربا�ر  ٢٢ الصلیب أ�محر الرنوجيي  -١٦
 ٢٠١٦مارس  ٣ الصلیب أ�محر البولیفي  -١٧
 ٢٠١٦مارس  ٣ الصلیب أ�محر البريوي  -١٨
 ٢٠١٦مارس  ٣ الصلیب أ�محر البوروندي  -١٩
 ٢٠١٦ٔأ�ریل  ٦ الصلیب أ�محر البريوي  -٢٠
 ٢٠١٦ٔأ�ریل  ٦ أ�و�راينمجعیة الصلیب أ�محر   -٢١
 ٢٠١٦ٔأ�ریل  ٦ الصلیب أ�محر الفر�يس  -٢٢
 ٢٠١٦ٔأ�ریل  ٦ الهالل أ�محر امل�یفي  -٢٣
 ٢٠١٦ٔأ�ریل  ٦ بريو ل الصلیب أ�محر   -٢٤
 ٢٠١٦ٔأ�ریل  ١٤ اما�اكجلالصلیب أ�محر   -٢٥
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 �رخي ٕارسال خطاب اللجنة املشرتكة امجلعیة الوطنیة الرمق
 ٢٠١٦ٔأ�ریل  ١٤ مجعیة الصلیب أ�محر الزاميب  -٢٦
 ٢٠١٦ٔأ�ریل  ١٤ مجعیة الهالل أ�محر لطاجيكس�تان  -٢٧
 ٢٠١٦ٔأ�ریل  ١٩ تش�یيل ال الصلیب أ�محر   -٢٨
 ٢٠١٦ٔأ�ریل  ١٩ ا�اكزاخس�تاين الهالل أ�محر  -٢٩
 ٢٠١٦مایو  ١٠ سهندوراسال الصلیب أ�محر   -٣٠
 ٢٠١٦مایو  ١٠ يسوازیلندال مجعیة الصلیب أ�محر   -٣١
 ٢٠١٦مایو  ٣٠ يوزامبیقاملمجعیة الصلیب أ�محر   -٣٢
 ٢٠١٦مایو  ٣٠ البمنيمجعیة الصلیب أ�محر   -٣٣
 ٢٠١٦یونیو  ٢٧ زر مارشال "الصلیب أ�محر جل"  -٣٤
 ٢٠١٦ٔأغسطس  ٤ الصلیب أ�محر أ�ملاين  -٣٥
 ٢٠١٦ٔأغسطس  ١٠ مجعیة الصلیب أ�محر الرويس  -٣٦
مجعیة الصلیب أ�محر مجلهوریة �ور� الشعبیة   -٣٧

 ا�ميقراطیة
 ٢٠١٦ٔأغسطس  ١٩

 ٢٠١٦ٔأغسطس  ١٧ الكويب الصلیب أ�محر  -٣٨
 ٢٠١٦ٔأغسطس  ١٧ قري�زيس�تاينالمجعیة الهالل أ�محر   -٣٩
 ٢٠١٦ٔأغسطس  ٢٦ ب�ل الصلیب أ�محر   -٤٠
مجعیة الصلیب أ�محر مجلهوریة �ور� الشعبیة   -٤١

 ا�ميقراطیة
 ٢٠١٦سبمترب  ٣٠

 ٢٠١٦ٔأكتو�ر  ١٧ مجعیة الصلیب أ�محر الزمبابوي  -٤٢
 ٢٠١٦ٔأكتو�ر  ٢٥ مجعیة الصلیب أ�محر إالندونييس  -٤٣
 ٢٠١٦ٔأكتو�ر  ٢٥ و�راينا�ٔ مجعیة الصلیب أ�محر   -٤٤
 ٢٠١٦ٔأكتو�ر  ٢٥ ليش�يت -يف �ميور مجعیة الصلیب أ�محر   -٤٥
 ٢٠١٦ٔأكتو�ر  ٢٥ بيساو -مجعیة الصلیب أ�محر لغینيا   -٤٦
 ٢٠١٦نومفرب  ٨ مجعیة الصلیب أ�محر أ�وغندي  -٤٧
 ٢٠١٦نومفرب  ٢٢ الصلیب أ�محر أ�رجنتيين  -٤٨
 ٢٠١٦نومفرب  ٢٤ الصلیب أ�محر البیالرويس  -٤٩
 ٢٠١٦د�سمرب  ١٥ يمجعیة الصلیب أ�محر النیجر   -٥٠
 ٢٠١٧ینا�ر  ٢٧ الصلیب أ�محر النیاكراغوي  -٥١
الصلیب أ�محر مجلهوریة مقدونیا   -٥٢

 سابقاً الیوغوسالفية 
 ٢٠١٧ینا�ر  ٣٠

 ٢٠١٧ینا�ر  ٣٠ ناميبیال الصلیب أ�محر   -٥٣
 ٢٠١٧فربا�ر  ١٣ زر مارشال"جل" الصلیب أ�محر   -٥٤
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 �رخي ٕارسال خطاب اللجنة املشرتكة امجلعیة الوطنیة الرمق
الصلیب أ�محر مجلهوریة مقدونیا   -٥٥

 سابقاالیوغوسالفية 
 ٢٠١٧فربا�ر  ٢١

الصلیب أ�محر مجلهوریة مقدونیا   -٥٦
 سابقاالیوغوسالفية 

 ٢٠١٧مارس  ٣

 ٢٠١٧مارس  ٣ الصلیب أ�محر ا�منساوي  -٥٧
 ٢٠١٧مارس  ٦ الصلیب أ�محر ا�امنريك  -٥٨
 ٢٠١٧مارس  ١٤ الصلیب أ�محر يف الرٔأس أ�خرض  -٥٩
 ٢٠١٧مارس  ١٧ الهالل أ�محر امل�یفي  -٦٠
 ٢٠١٧مارس  ٢٠ أ�رجنتيينالصلیب أ�محر   -٦١
 ٢٠١٧مارس  ٣١ مجعیة الصلیب أ�محر السلفادوري  -٦٢
 ٢٠١٧مارس  ٣١ الصلیب أ�محر السو�رسي  -٦٣
 ٢٠١٧مایو  ٣١ يالصلیب أ�محر موزامبیق  -٦٤
 ٢٠١٧یونیو  ١٣ غامبييالمجعیة الصلیب أ�محر   -٦٥
 ٢٠١٧یونیو  ٢٣ مجعیة الصلیب أ�محر النی�ريي  -٦٦
 ٢٠١٧یونیو  ٢٦ ذربی�اينا�ٔ مجعیة الهالل أ�محر   -٦٧
 ٢٠١٧یونیو  ٢٦ الهالل أ�محر امل�یفي  -٦٨
 ٢٠١٧یولیو  ٢٥ بننيل الصلیب أ�محر   -٦٩
 ٢٠١٧یولیو  ٢٧ الصلیب أ�محر أ�وروغواي  -٧٠
 ٢٠١٧یولیو  الصلیب أ�محر الكويب (سيمت �نهتاء منه)  -٧١
�نهتاء مجعیة الهالل أ�محر اللیيب (سيمت   -٧٢

 منه)
 ٢٠١٧یولیو 

 صق�مت يمجعیة الصلیب أ�محر ا�اكمريوين (س   -٧٣
 يف صیغته ا�هنائیة)

 ٢٠١٧یولیو 

 ٧٣ ا�موع

 ٢١ ٔأورو� وأٓس�یا الوسطى
 ١٢ الرشق أ�وسط وأٓس�یا واحملیط الهادئ

 ٢١ ٔأفریقيا
 ١٩ انأ�مر�كت
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 اخلطا�ت اخلاصة �لقوانني

 
 �رخي ٕارسال اخلطاب  امجلعیة الوطنیة الرمق

 ٢٠١٦ٔأغسطس  ٣ مجعیة الصلیب أ�محر املنغويل  -١
 ٢٠١٦ٔأكتو�ر  ٣١ قري�زيس�تانلمجعیة الهالل أ�محر   -٢
 ٢٠١٧فربا�ر  ١٠ لالوس الصلیب أ�محر  -٣
 ٢٠١٧یولیو  ٢٦ يیامنار امل  مجعیة الصلیب أ�محر  -٤

 ٤ ا�موع

 ١ ٔأورو� وأٓس�یا الوسطى
 ٣ واحملیط الهادئالرشق أ�وسط وأٓس�یا 

 صفر ٔأفریقيا
 صفر انأ�مر�كت

 
 (ٔأرسلهتا اللجنة ا�ويل و�حتاد ا�ويل)خطا�ت أٔخرى 

 
 �رخي ٕارسال اخلطاب امجلعیة الوطنیة/�ات ٔأخرى مو�ة ٕا�هيا اخلطا�ت الرمق

مجعیة الصلیب أ�محر يف بو�ن (تعلیقات مشرتكة �ري   -١
 الوطنیة)رمسیة �شأٔن قانون امجلعیات 

 ٢٠١٦ٔأ�ریل  ٢٥

" (ٕاقرار �س�تالم الصلیب أ�محر جلزر مارشال"  -٢
لال�رتاف وطلب  الصلیب أ�محر جلزر مارشال طلب

 مواد ٕاضافية)

 ٢٠١٧مایو  ١٩

مجعیة الصلیب أ�محر يف بو�ن (تعلیقات �ري رمسیة   -٣
أ�محر  الصلیب�ىل مرشوع النظام أ�سايس مجلعیة 

 )البو�ين

 ٢٠١٧مایو  ٢٢

مجعیة الصلیب أ�محر الهندي (رسا� اللجنة ا�ولیة   -٤
 و�حتاد ا�ويل اللجنة ا�ولیةاملشرتكة بني 

 ٢٠١٧مایو  ٣٠

 ٤ ا�موع

 صفر ٔأورو� وأٓس�یا الوسطى
 ٤ الرشق أ�وسط وأٓس�یا واحملیط الهادئ

 صفر ٔأفریقيا
 صفر أ�مر�كتان
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 لك اخلطا�ت

 ٨١ ا�موع
 ٢٢ الوسطىٔأورو� وأٓس�یا 

 ١٩ الرشق أ�وسط وأٓس�یا واحملیط الهادئ
 ٢١ ٔأفریقيا

 ١٩ أ�مر�كتان
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 ٢ املرفق
 

 النظم األساسیة للجمعیات الوطنیة ب الخاصةتوجیھات ال
 مخطط المعاییر والبنیة

 ۲۰۱۷ نوفمبر ،الجمعیة العامة
 
 

  ۲۰۱۷مسودة، سبتمبر 



15  CD/17/19 

 

 
 إال�سانیة

�سعى سواء  ٕان احلركة ا�ولیة للصلیب أ�محر والهالل أ�محر اليت نبعت من الرغبة يف تقدمي العون للجر� يف مياد�ن القتال دون متیزي بيهنم،
ام لٕال�سان. �ىل الصعید ا�ويل ٔأو الوطين ٕاىل منع املعا�ة البرشیة حي� و�دت والتخفيف مهنا. كام �ريم ٕاىل حامیة احلیاة والص�ة وكفا� ��رت 

 و�سعى ٕاىل تعز�ز التفامه املتبادل والصداقة والتعاون والسالم ا�امئ بني مجیع الشعوب.

 �دم الت�زي

ة بني أ�ش�اص �ىل ٔأساس اجلنس�یة ٔأو العنرص ٔأو املعتقدات ا�ینية ٔأو الوضع �ج�عي ٔأو ا�ٓراء الس�یاس�یة. فهيي ال متّزي احلرك
 �سعى ٕاىل التخفيف من معا�ة أ�فراد مسرتشدة مبعیار وا�د هو مدى �اجهتم للعون مع ٕاعطاء أ�ولویة ٔ�شد احلاالت ٕاحلا�ا.

 احلیاد

متتنع احلركة عن اختاذ موقف مع طرف ضد ا�ٓخر ٔأثناء احلروب، كام حتجم عن ا�خول يف ا�ادالت  سعیا ٕاىل �حتفاظ بثقة امجلیع،
 ذات الطابع الس�یايس ٔأو العنرصي ٔأو ا�یين ٔأو أ�یدیولو�.

 �س�تقالل
وختضع للقوانني الساریة يف هذه الب�ان، احلركة مس�تق�. و�لرمغ من أٔن امجلعیات الوطنیة تعد أٔ�زة معاونة حلكومات ب�اهنا يف أٔ�شطهتا إال�سانیة 
 جيب �لهيا أٔن حتافظ دامئا �ىل اس�تقاللها مبا جيعلها قادرة �ىل العمل وفقا ملبادئ احلركة يف مجیع ا�ٔوقات.

 اخلدمة التطوعیة

 تقوم احلركة �ىل اخلدمة التطوعیة وال �سعى للرحب بأٔي صورة.

 الو�دة

لیب أ�محر ٔأو الهالل أ�محر يف ب� من الب�ان. وجيب ٔأن �كون مفتو�ة ٔأمام امجلیع ؤأن ال ميكن ٔأن تو�د سوى مجعیة وا�دة للص 
 متارس ٔأ�شطهتا إال�سانیة يف اكمل ٕاقلمي هذا الب�.

 العاملیة

واجب مؤازرة احلركة ا�ولیة للصلیب أ�محر والهالل أ�محر حركة �املیة �متتع يف ظلها لك امجلعیات حبقوق متساویة كام تلزتم لك مهنا ب
 امجلعیات أ�خرى.

 

 رشوط ��رتاف �مجلعیات الوطنیة: من النظام أ�سايس للحركة ٤املادة 

 :٥(ب) من املادة  ٢الفقرة مبوجب �ىل ٔأي مجعیة ٔأن تفي �لرشوط التالیة ليك یعرتف هبا كجمعیة وطنیة 
 
 حسني �ال اجلر� واملرىض �لقوات املسل�ة يف املیدان.دو� مس�تق� �رسي فهيا اتفاقية جنیف لت  . ٔأن �كون منشأٔة يف ٔأرايض١
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صالحية متثلهيا  ه� ؤأن ید�رها �از مركزي � و�د. ٔأن �كون امجلعیة الوطنیة الوحيدة للصلیب أ�محر ٔأو الهالل أ�محر يف هذه ا�و٢

 أ�خرى للحركة.املكو�ت �ى 
 
طوعیة ت ٔأساس اتفاقيات جنیف والترشیع الوطين �عتبارها مجعیة ٕا�اثة . ٔأن تعرتف هبا حكومة ب�ها الرشعیة حسب أ�صول �ىل٣
 للسلطات العامة يف ا�ال إال�ساين.سا�دة م 
 
 . ٔأن �متتع بوضع مس�تقل یتيح لها ممارسة �شاطها وفقًا للمبادئ أ�ساس�یة للحركة.٤
 
 .ضافيةو�روتو�والهتا االٕ  التفاقيات جنیفممزية طبقًا وشارة  . ٔأن �س�ت�دم اسامً ٥
 
ت السمل للمهام اوقأٔ مبا يف ذ� �س�تعداد يف  اخلاص، ملهام احملددة يف نظا�ا أ�سايس. ٔأن �كون لها تنظمي �سمح لها بأٔداء ا٦

 الزناع املسلح. تيف �اال �اتقها اليت تقع �ىلا�س�توریة 
 
 . ٔأن تغطي بأٔ�شطهتا ٔأرايض ا�و� بأٔمكلها.٧
 
 .ةلس�یاس�یا�ٓراء أأو ا��ن ٔأو  يالطبق�ن�ء العرق ٔأو اجلنس ٔأو قامئ �ىل دون متیزي . ٔأن �س�تقطب متطوعهيا وموظفهيا ٨
 
 املكو�ت.وتتعاون مع هذه  احلركةجيمع مكو�ت . ٔأن تلزتم هبذا النظام أ�سايس و�شارك يف التضامن ا�ي ٩
 

 يل إال�ساين .. ٔأن حترتم املبادئ أ�ساس�یة للحركة و�سرتشد يف معلها مببادئ القانون ا�و١٠
 

 
 

 
 
 

 
 املقدمة

ٔأن حيدد أ�ساس القانوين والنظايم مفن شأٔن  سلمي ومتني رشطًا مس�بقًا لتحقيق قوة امجلعیة الوطنیة. ونظايم قانوين ٔأساس �شلك وجود
ة هامة للم�افظة �ىل فهو ٔأدا .و�مهتا ؤأدوارها بنية امجلعیة الوطنیة، ویوحض منوذ�ا إالداري والقيادي، ویصف هویة امجلعیة الوطنیة

  نزاهة امجلعیة الوطنیة وهو یضع أ�ساس لضامن الشفافية و�متثال.
)، من ٔأ�ل مسا�دة امجلعیات وثیقة التوجهيات" (٢٠١٧، اصة �لنظم أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیةاخل التوجهياتمتت صیا�ة "و 

 هذه الوثیقة س�ت�لو ا�س�توریة أ�ساس�یة وحتد�هثا وتعز�زها.  الوطنیة للصلیب أ�محر والهالل أ�محر وحهثا �ىل اس�تعراض صكوكها
 ،�حتاد ا�ويل واللجنة ا�ولیة قوم)". وسوف ی٢٠٠٠توجهيات �شأٔن النظم أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیة ( حمل النس�ة السابقة "

 مع هذه املعایري. توافق نظمها أ�ساس�یة ضامن العمل معها و يف ، بدمع امجلعیات الوطنیة املعنیة �لنظم أ�ساس�یةة املشرتكة اللجن�رب 
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 بعملها املشرتك كام بتنوعها �املیة وا�دة �متزي �ىل ٔأن امجلعیات الوطنیة تعمل كحركة، والعاملیة املبادئ أ�ساس�یة، والس�� مبدٔأ الو�دة تنص
والهالل  ٔ�محرايق احلركة ا�ولیة للصلیب حتق  " من٢٠١٧، اصة �لنظم أ�ساس�یة للجمعیات الوطنیةاخل التوجهيات" ل. ومتكنهائال 

 لك ساس�یة اليت �ربط بنياملشرتكة ا�ٔ  والقوا�د ، ٕاىل �انب ٕا�ادة تأٔ�ید املبادئ والقميجتس�ید هذا التنوعمن �الل  أ�محر (احلركة) تقدماً 
 یة.امجلعیات الوطن 

من معلها يف س�یاقات �لرمغ و، للحركة إال�سانیة ةهمامل ٔ�ساس�یة و نظرًا ٕاىل الزتا�ا املشرتك �ملبادئ ا ،ٕانه ٔ�مر حيوي للجمعیات الوطنیة
 ظامت ٕا�سانیة �فعة وعرصیةرها منیُنظر ٕا�هيا �عتبایقع قبولها و و  – أ�ساس�یةاملبادئ ٕاىل الستناد �، ، فردً� وجامعیاً ٔأن تعمل، خمتلفة

 امة يف بالدها يف ا�ال إال�ساين. كجهات مسا�دة للسلطات العد فری بدوروتضطلع وتعمل وفق مبادئ  ومس�تق�
ا، �ىل حنو یتيح �روز ٔأداء دورها، وٕاجناز �مهتا، وضامن اس�تدامهت امجلعیات الوطنیة �ىل سا�دةمب  اجلدیدة "وثیقة التوجهيات"تتعلق  و

، معدًا، املرونة، يف الطریقة ٔأو ملعایري تتيح ا. وبي�يف احلركة والتقالید القانونیة وس�یاقات العملیات يف ال�ذج التنظميیة القامئةالكبري التنوع 
. وال یة وس�یاسات احلركةٔ�هنا تعكس املبادئ أ�ساس�یة والواجبات ا�س�تور یبقى الوفاء �ملعایري ٔأمرًا ملزماً  الشلك ا�ي تُنفذ وفقه،

اصة �ىل الصعید نصوصها ا�س�توریة اخلهذه املعایري "حرفيًا" بل ٔأن �س�ت�د�ا لصیا�ة  صیغة یتوقع من امجلعیات الوطنیة ٔأن تنسخ
 .الوطين

ث تتيح هنا مرونة ٔأكرب. بذ�، حي و�یفية القيامإالبقاء �لیه ٔأو حامیته ٔأي ما هو ٕالزايم  ما یتعنيومتزي وثیقة التوجهيات اجلدیدة بني 
ملعیار ة �نو� مقارنة �ام احلمك وإالدار وینطبق هذا مثال �ىل فصل "القيادة"، حيث ٔأصبح ا�هنج السابق القامئ �ىل الفصل احلامس بني �

 ي یفرض الضوابط والتواز�ت من ٔأ�ل ٕارساء ٔأساس متني لٕالرشاف املتبادل �ىل �ود احلمك وإالدارة. ا�
�ىل ذ�رمه  ٢٠٠٠ وف� یتعلق �لنطاق، أ�درجت حمتو�ت �دیدة مثال ف� یتعلق �ملتطو�ني، ا��ن مل �رد وثیقة التوجهيات لعام

 ؤأضیف فصل �دید عن �متثال والزناهة.
املعایري يف النظم  وتقر وثیقة التوجهيات بأٔن للجمعیات الوطنیة ممارسات تنظميیة خمتلفة. و�لتايل، ال جيب �لرضورة ٔأن تُدرج لك

س�یاساهتا ٔأو ٕاجراءاهتا  �ا ٔأوأ�ساس�یة ولكن ميكن ٔأن تنعكس مثال يف قانون ��رتاف �مجلعیة الوطنیة ٔأو ٔأنظمهتا ٔأو قوانيهنا ٔأو ٔأحاك
 (يف هذه احلا�، س�ُیذ�ر ذ� يف الوثیقة ا�هنائیة للتوجهيات)ا�ا�لیة. 
ع املبادئ أ�ساس�یة مٔأن للقانون الوطين أ�ولویة طاملا ٔأن متطلبات القانون الوطين ليست متناقضة  وثیقة التوجهيات اجلدیدةوتعرتف 

عامة للتوصیة ٕ�جراء تغیري مثل هذه احلاالت، ینبغي ٔأن تقمي امجلعیة الوطنیة حوارًا مع السلطات ال وحي� تو�د ومع �مة احلركة وقميها.
  .ٔأو البحث عن �لول ٔأخرىالتغیري يف القانون وحتقيق هذا 

آلیةو ؛ تمنیة امجلعیات الوطنیةل  �حتاد ا�ويل والس�� ٕاطار للحركةٕاىل مبادرات ٔأخرى  و�ستند وثیقة التوجهيات اجلدیدة  �حتاد ا�ويل أ
وميثاق املتطو�ني لالحتاد  لوصول ا�ٓمن ٕاىل املس�تفيد�ن؛اللجنة ا�ولیة للصلیب أ�محر لتقيمي القدرات التنظميیة وتصدیقها؛ وٕاطار ل 

  ١. يف �حتاد ا�ويل ولو�ة املتابعة للجنة �متثال والوساطة ا�ويل؛
أ�ساس�یة  وتتطلب النظم نیة، و�سا�د يف توفري الرشعیة و�س�تقرار والتناسق.النظم أ�ساس�یة يه و�ئق حية للجمعیات الوط و 

حتیا�ات إال�سانیة �معلیات اس�تعراض منتظمة للتأٔكد من مالءمهتا لٔ�ولیات �سرتاتیجیة للجمعیة الوطنیة، والتطورات اجلاریة يف 
ات �شلك �بري ویُؤمل ٔأن �سا�د وثیقة التوجهي دا�ل احلركة.، وتو�ات الس�یاسات والتوصیات املعمتدة والبيئة اخلارجية املوسعة

 امجلعیات الوطنیة �ىل مراجعة نظمها أ�ساس�یة. 
 تصممي الوثیقة وهیلكها 

 بعض يف�شار ٕا�هيا  مصطلح "النظم أ�ساس�یة" مكصطلح �ام �شمل الصكوك ا�س�توریة أ�ساس�یة اليت �س�ت�دم وثیقة التوجهيات
ها ا�ا�لیة ٔأو س�یاساهتا ويف بعض امجلعیات الوطنیة، تندرج بعض اجلوانب الواردة يف املعایري يف نظم ة ا�س�تور. امجلعیات الوطنیة بعبار 

وطنیة اليت مت مبوجهبا لٕالشارة ٕاىل القوانني/وأ�نظمة ال��رتاف كعبارة �امة  . و�س�ت�دم عبارة قانونٔأو ٕاجراءاهتا ٔأو ما �شابه ذ�
 وٕادرا�ا يف القوانني الوطنیة.��رتاف �مجلعیة الوطنیة 

                                                
۱  introduction-access-safer-4226www.icrc.org/ar /publication//https:/ 

https://www.icrc.org/ar%20/publication/4226-safer-access-introduction
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 لجمعیات الوطنیة هیلك وثیقة التوجهياتالنظم أ�ساس�یة ل  نسخ. ومن �ري الرضوري ٔأن ت س�بعة فصول" وثیقة التوجهياتتتضمن "
 ، لك املعایري. ، بطریقهتا اخلاصةس�تويفولكن ینبغي ٔأن � 

. وتلیه املقدمة ملعایري الواردة يف الفصل املعينرض من اطار أ�هداف أ�ساس�یة ـ یقدم ملخصا للغ�ٕ من الفصول  فصلیبدٔأ لك 
ال �زال املقدمة واملصطل�ات قيد املراجعة والتطو�ر وسرتد فهيا مثال معلومات عن الفروع والرئيس وأ�مني العام واملصطل�ات. (

 )ون)وأ�ساس القانوين (القان
 وینقسم لك فصل ٕاىل العنارص التالیة:

 ي جيب تلبيته.�ا حيدد الرشط -املعیار
 حقيق املعیار املعين تلبیة لك عنرص من العنارص إاللزامية.وجيب لت  حسب �قتضاء. یعرض رشح وتفاصیل املعیار - ما هو ٕالزايم

 ، حيث حتتوي بعض املعایري �ىل رشح ذايت. ١، وهو ما ینطبق �ىل الفصل وليست لك املعایري متبو�ة بقسم للعنارص إاللزامية
 ولكهنا ال تعترب ٕالزامية.ف� یتعلق ببعض املعایري أ�حاكم املدر�ة يف شلك توصیات ٔأو لالس�تلهام مهنا  -اريما هو اختی

ٔأمث� �ريم ٕاىل حتقيق فهم اكمل للمعیار، وميكن ٔأن تتضمن ٔأیضا هن�ا حممت� متكن من حتقيق العنارص إاللزامية و/ٔأو  – توضیحیةال مث� ا�ٔ 
صغ نصوص أ�مث� التوضیحیة بعد ولكن اس�ُتمدت �دة حمتو�ت من املشاورات واملقابالت مع امجلعیات (مل تُ . �ختیاریة للمعیار

 الوطنیة)
(ال �زال النص  .ايف �البیة احلاالت، یعرض النص التفسريي للمزید من توضیح املعیار ٔأو توضیح عنارص مهن –النص التفسريي 

  التفسريي قيد الصیا�ة)
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  من حنن :الفصل أ�ول
 : أ�ساس�یة لهذا الفصلأ�هداف 

تعریف النظام أ�سايس للجمعیة الوطنیة يف النظام القانوين احمليل، وتعریف امجلعیة الوطنیة كجهة مسا�دة للسلطات العامة يف  •
 ا�ال إال�ساين،

وال�هتا ؤأدوارها ٕاىل القانون قامئة �ىل املبادئ، و�ستند �مهتا و  فا�� توضیح هویة امجلعیات الوطنیة �عتبارها �ة ٕا�سانیة •
  ،ا�ويل إال�ساين والنظام أ�سايس للحركة ا�ولیة

 تأٔ�ید الزتام امجلعیة الوطنیة ��رتام قوا�د اس�ت�دام الشارة.  •

 التأٔ�ید �ىل الزتام امجلعیة الوطنیة �لعمل يف ظل �متثال للمبادئ أ�ساس�یة والنصوص ا�س�توریة وقرارات احلركة.  •

لال�رتاف �مجلعیة  ٩و ٥و ٤و ٣�ملبادئ أ�ساس�یة: إال�سانیة، �دم الت�زي، احلیاد، �س�تقاللیة والرشوط  صالت قویة
 الوطنیة. 

 : املقدمة واملصطل�ات
 (ال �زال املقدمة واملصطل�ات قيد الصیا�ة)

 ٕا�راز �یفية يف املقام أ�ول، مع�سانیة يف ب�اهنا و�مهتا مكنظامت إ الوطنیة  اتلجمعیل  فریدالور تأٔ�ید ا�هذا الفصل ٕاىل �ريم املعایري يف 
 .املسامهة يف الوقت نفسه �شلك �شط يف احلركة

مكون من  مس�تق� تعرتف هبا احلكومة الرشعیة لب�ها �ىل ٔأساس القوانني الوطنیة، ويه يف الوقت نفسهامجلعیة الوطنیة يه منظمة 
عل �لهيا واجبات مبوجب النظام أ�سايس للحركة ودس�تور �حتاد ا�ويل وهو ما مما جي يف �حتاد ا�ويل مكو�ت احلركة، وعضو

 . جيب ٔأن ینعكس يف النظام أ�سايس للجمعیة الوطنیة
  ١-١املعیار 

 �شمل النظام أ�سايس النص ا�اكمل للمبادئ أ�ساس�یة 

 

  ٢-١املعیار 

 وطين.وجب القانون المب القانوين للجمعیة الوطنیة �شري النظام أ�سايس ٕاىل الوضع

  ٣-١املعیار 

 .�شري النظام أ�سايس ٕاىل دور امجلعیة الوطنیة كجهة مسا�دة للسلطات العامة يف ا�ال إال�ساين

 ما هو ٕالزايم
 ٕان ا�ور املسا�د الوارد يف قانون ��رتاف الوطين جيب ٔأن �شار ٕالیه يف النظام أ�سايس.

 ة الزتام امجلعیة الوطنیة ��ور املسا�د. ویتعني ٔأن یعرف النظام أ�سايس �یفي
 ما هو اختیاري 

 ميكن ٔأن یذ�ر النظام أ�سايس ٔأن امجلعیة الوطنیة جيب ٔأن جتري نقاشا دور� مع احلكومة يف ٕاطار دورها املسا�د. 
 أ�مث� التوضیحیة: 

  واملقابالت مع امجلعیات الوطنیة) (مل تُصغ نصوص أ�مث� التوضیحیة بعد ولكن اس�ُتمدت �دة حمتو�ت من املشاورات
 ـ ٔأمث� عن ا�ور املسا�د يف س�یاق الزنا�ات ويف ٔأوقات السمل. 
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  ٤-١املعیار 

 یذكّر النظام أ�سايس �لزتام امجلعیة الوطنیة وواجباهتا �عتبارها مكوً� من مكو�ت احلركة وعضواً يف �حتاد ا�ويل. 

 

 

  ٥-١املعیار 

و�روتو�والهتا إالضافية، ووفقًا  ١٩٤٩وفقًا التفاقيات جنیف لعام ها رض س�ت�دام الشارة وعيس حق امجلعیة الوطنیة �حيدد النظام أ�سا
 .للس�یاسات وأ�طر التنظميیة املتفق �لهيا يف احلركة

 ما هو ٕالزايم
 یتعني ٔأن �شري النظام أ�سايس ٕاىل اس�ت�دام الشارة ٔ�غراض امحلایة ول�ال�.

  ٦-١املعیار 

 .يف ما یتعلق �حلا�ات إال�سانیة دا�ل الب� حيدد النظام أ�سايس �مة امجلعیة الوطنیة و/ٔأو رؤ�هتا ویصف وال�هتا ؤأدوارها أ�ساس�یة

  أ�مث� التوضیحیة

 ٔأمث� توضیحیة متعلقة مبهمة امجلعیات الوطنیة ورؤ�هتا. 

 النص التفسريي

  (ال �زال النص التفسريي قيد الصیا�ة)
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يك �س�تطیع امجلعیة الوطنیة �ضطالع بأٔ�شطهتا، ٔأن حيّدد وضعها القانوين مبوجب القانون الوطين �شلك واحض، وجيب ٔأن  جيب،
 یعكس النظام أ�سايس هذا الوضع.

یة وضعها ویعود ٕاىل لك دو� ٔأن تقرر �یف تندمج امجلعیة الوطنیة يف النظام القانوين احمليل، �ري ٔأنه یُفضل ٔأن تُمنح امجلعیة الوطن 
 القانوين من �الل قانون ا�رتاف رمسي یعمتده الربملان، ٔأو مبوجب مرسوم رئايس ٔأو حكويم.

وضع املنظامت �ري احلكومية ٔأو منظامت القطاع  ا�تلف عنوجيب ٔأن یربز قانون ��رتاف الوضع اخلاص واملمزي للجمعیة الوطنیة (
 عیة الوطنیة يف معلها.العام)، ویضمن ٔأكرب قدر ممكن من �س�تقالل للجم 

وجيب ٔأن �شري النظام أ�سايس للجمعیة الوطنیة ٕاىل قانون ��رتاف السالف ذ�ره حي� �كون موجودًا ویصف ٔأیضًا إالطار القانوين 
) ١٩٤٩یف (الوطنیة، واتفاقيات جن واللواحئ   من القوانني وأ�نظمةویتشلك إالطار القانوين الواسع ا�ي تعمل مضنه امجلعیة الوطنیة.

للصلیب أ�محر �ج��ات ا�س�توریة وقرارات  �حتاد ودس�تورللحركة والنظام أ�سايس واملبادئ أ�ساس�یة، و�روتو�والهتا إالضافية، 
 . والهالل أ�محر

حق امجلعیة جب ٔأن �شري النظام أ�سايس ٕاىل دور امجلعیة الوطنیة كجهة مسا�دة للسلطات العامة يف ا�ال إال�ساين فضًال عن 
 أ�ساس�یة.ٕاىل حتقيق ٔأهدافها وفقًا للمبادئ السعي اس�ت�دام الشارة و الوطنیة يف 

 (س�یضاف نص أٓخر عن ا�ور املسا�د)

وهذا یعين ٔأن �ىل أ�عضاء  جيب ٔأن یؤكد النظام أ�سايس الزتام امجلعیة الوطنیة �لعمل وفقًا للمبادئ أ�ساس�یة يف لك أ�وقات.
ني واجب ا�رتام املبادئ أ�ساس�یة و�متثال لها، ؤأن �ىل امجلعیة الوطنیة، يف ما یتعلق �لسلطات العامة، احملافظة واملوظفني واملتطو�

 �ىل اس�تقاللیة تتيح لها العمل وفقًا للمبادئ أ�ساس�یة.

�والهتا إالضافية، والحئة و�روتو ١٩٤٩جيب ٔأن �كون اس�ت�دام الشارة من �انب امجلعیة الوطنیة متوافقًا مع اتفاقيات جنیف لعام 
 ) من النظام أ�سايس للحركة.٥( ٤، واملادة ١٩٩١اس�ت�دام الشارة من �انب امجلعیات الوطنیة، 

یتوجب �لهيا ٔأن تذ�ر يف نظا�ا أ�سايس ٔأي الشارات و�متتع امجلعیة الوطنیة �متیاز حرصي �س�ت�دام الشارة اليت ختتار اع�دها، و 
لها العالمة املمزية للصلیب أ�محر ٔأو الهالل أ�محر ٔأو ٔأیة شارة ٔأخرى معرتف هبا يف النظام أ�سايس للحركة  �س�ت�دم �رمز اختارت ٔأن

 �ىل ٔأرضیة بیضاء �رافقها امس امجلعیة الوطنیة.

هو مقابل  ویفضل ٔأن �كون اس�ت�دام الشارة منظامً يف القانون الوطين، سواء يف قانون منفصل ٔأو كجزء من قانون ��رتاف (ٔأو ما
.(� 

وجيب ٔأیضًا ٔأن تلزتم امجلعیة الوطنیة �ع�د لواحئ دا�لیة �اصة �س�ت�دام الشارة وحام�هتا واس�ت�دام املوظفني وأ�عضاء واملتطو�ني 
ملرّخص به، و�روتو�والهتا إالضافية، وتلزتم كذ� �لتعریف �لشارة واس�ت�دا�ا ا ١٩٤٩رمز امجلعیة الوطنیة وفقًا التفاقيات جنیف لعام 

 و�رش هذه املعلومات.

 و�شمل ذ� العمل مع ا�و� وأ�طراف العام� أ�خرى للوقایة من ٕاساءة اس�تعامل الشارة الس�� من �انب منظامت ٔأخرى.

يس للحركة جيب ٔأن حيدد النظام أ�سايس دور امجلعیة الوطنیة و�مهتا تبعًا لل�ا�ات إال�سانیة يف الب�، كام �شري ٕالیه النظام أ�سا
 )، ومع ٔأیة ٔأ�شطة ٕا�سانیة ٔأخرى تبدو رضوریة وقاب� للتطبیق يف س�یاقها الوطين.٣ا�ولیة للصلیب أ�محر والهالل أ�محر (املادة 

مبين �ىل  ه لن جيري يف ٔأي وقت ٔأي متیزيوجيب ٔأن یؤكد النظام أ�سايس ٔأن دور امجلعیة الوطنیة و�مهتا سينفذان بعدم حتزي اكمل ؤأن
ع اجلنس، ٔأو اجلنس�یة، ٔأو املواطنة، ٔأو أ�صل العريق، ٔأو اللغة، ٔأو املعتقدات ا�ینية، ٔأو ا�ٓراء الس�یاس�یة، ٔأو ٔأي معایري مماث� نو 

 ٔأخرى.
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وجيب ٔأن �سرتشد تنفيذ دور امجلعیة الوطنیة و�مهتا �خلطة �سرتاتیجیة التشغیلیة للجمعیة الوطنیة (ٔأو ما یقابلها) واليت جيب ٔأن 
 ي حتد�هثا �شلك منتظم لضامن مالءمهتا.جير 

ومن املهم ٕاقامة توازن يف النظام أ�سايس بني تفصیل ٔأ�شطة امجلعیة الوطنیة ٕاىل �د خيفف من ٕاماكنیة ٕاجراء تغیريات يف العملیات، 
 وطرح ٔأمور �امة ال تؤمن ما �كفي من الوضوح والتوجيه ٔ��شطة امجلعیة الوطنیة.

ن �س�تعمل بعض ا�ول النظم أ�ساس�یة لتقيید الفضاء التشغیيل للجمعیة الوطنیة ٔأو عرقلته، ولهذا من ويف �االت �درة، ميكن أٔ 
  ومرا�اهتا. لل�ا�ات إال�سانیة يف الب� مس�مترحوار متواصل مع السلطات العامة واس�تعراض  �شارك امجلعیة الوطنیة يفأ�مهیة مباكن ٔأن 
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 أ�عضاء واملتطوعون :الفصل الثاين
 : هذا الفصلف ٔأهدا

 تعریف ٔأشاكل املشاركة الفردیة وامجلاعیة دا�ل امجلعیة الوطنیة مع الرتكزي �ىل العضویة والتطوع.  •

 شاكل املشاركة ا�تلفة يف امجلعیة الوطنیة. املرتبطة بأٔ  الرئيس�یة احلقوق والواجباتتعریف  •

 دون متیزي. امجلعیة الوطنیة مفتو�ة للجمیع،  التشدید �ىل ٔأن املشاركة يف معل •

  .من رشوط ��رتاف �مجلعیات الوطنیة ٨: �دم الت�زي، واخلدمة التطوعیة، والعاملیة، و�لرشط التالیة روابط قویة �ملبادئ أ�ساس�یة
 : املقدمة واملصطل�ات

الطریقة اليت ميكن  هذا الفصل ویوحضاملتطو�ني املتأٔصلني يف ا�متعات احمللیة. ٔأو /امجلعیات الوطنیة يه منظامت �ستند ٕاىل أ�عضاء و
ویقر الفصل بأٔن امجلعیات الوطنیة تنتظم مبختلف  .واجلوانب اليت یتعني تنظميهأأن تنظم فهيا العضویة والتطوع يف امجلعیات الوطنیة 

وق� يه امجلعیات ا. عضاء فهي�ٔ تعّرف فروعها ٔأو هیألكها احمللیة  ؤأخرىجام�ات،  وأٔ تتكون عضو�هتا من ٔأعضاء ٔأفراد  أ�شاكل، فبعضها
 الوطنیة اليت ال �ستند ٕاىل ٔأعضاء وٕاىل متطو�ني فقط والبعض �س�توجب من املتطو�ني ٔأن �كونوا ٔأعضاء ٔأیضا. 

نني الوطنیة قيودًا �ىل بعض جوانب اوقد تفرض القو وتتعلق ٔأشاكل اخنراط امجلعیات الوطنیة ٕاىل �د �بري �لعوامل الس�یاس�یة والثقافية. 
 الوطين اليت تعمل فيه.  التنظمييٕالطار طوع، ولهذا من املهم ٔأن �كون امجلعیة الوطنیة �ىل �مل �م �العضویة والت

 . عروضة ٔأد�هامل ال تنطبق املعایري اخلاصة �ٔ�عضاءالعضویة ف �ري املبنية �ىلامجلعیات الوطنیة ٔأما يف 
  ١-٢املعیار 

 متیزي.جيب ٔأن �كون امجلعیة الوطنیة مفتو�ة للجمیع بدون 

 ما هو ٕالزايم
ودون املسامهة يف معلها ی یتبنون مبادئ املنظمة وقميها امجلعیة الوطنیة مفتو�ة �لك ا��ن ٔأن ینص النظام أ�سايس �ىل ٔأن جيب

 صول العرقيةٔأو ا�ٔ  ٔأو املواطنة ٔأو العمر اجلنس�یةاجلنس ٔأو العرق ٔأو نوع قامئ �ىل  ؤأ�شطهتا. و�ىل امجلعیة الوطنیة ٔأن ال متارس ٔأي متیزي
 . �ن�ء �ج�عي ٔأو ٔأیة ٔأس�باب مماث�ٔأو  إال�اقة ٔأو اللغة ٔأو ا�ٓراء الس�یاس�یة ٔأو املعتقدات ا�ینيةٔأو 
 �ىل �ختیار احلر. جيب ٔأن تقوم العضویة والتطوع و 

  أ�مث� التوضیحیة
 قيد الصیا�ة 

 النص التفسريي
ومن املهم ٔأیضًا ٔأن �كون امجلعیة   ل��ن یفكرون يف �كر�س وقهتم للعمل إال�ساين.من املهم ٔأن تبقى امجلعیات الوطنیة خيارًا �ذا�ً 

 الوطنیة �اذبة لٔ�عضاء واملتطو�ني من ٔأوسع ٔأوساط ا�متع احمليل املمكنة. وحي� �كون بعض قطا�ات من ا�متع احمليل �ري ممث� �ىل
 یجیات �دیدة للوصول ٕا�هيا.النحو املطلوب، ینبغي للجمعیة الوطنیة اس�ت�دام اسرتات 

تضمن امجلعیة الوطنیة ٔأن لك قطا�ات ا�متع احمليل �ري املمث� �لقدر ا�اكيف يف امجلعیة الوطنیة (مثل النساء والش�باب  جيب ٔأنو�لیه، 
مجلعیات الوطنیة ٔأن ) �شارك �شلك ٔأكرب يف ٔأ�شطة امجلعیة الوطنیة. ٔأي ٔأن �ىل ااخل.. وأ�قلیات العرقية وأ�ش�اص من ذوي إال�اقة

 تدرك ٔأن إالدماج و�لزتام بقا�دة متنو�ة للعضویة یت�اوزان جمرد "�نفتاح �ىل امجلیع" ؤأنه ینبغي السعي بنشاط ٕاىل تطو�رها. 
 املعایري اخلاصة �ٔ�عضاء
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  ٢-٢املعیار 

 یة.العضویة وميزيها عن ٔأشاكل املشاركة ا�ٔخرى يف امجلعیة الوطن یعّرف النظام أ�سايس 

  ٣-٢املعیار 

 حيدد النظام أ�سايس احلقوق والواجبات �لك فئات أ�عضاء.

 
  ما هو ٕالزايم

�ني �كون للجمعیة الوطنیة ٔأصناف خمتلفة للعضویة، مثل العضویة الفردیة وامجلاعیة والرشفية، جيب ٕادراج وصف واحض ملعایري ا�خول 
 يف لك صنف  واحلقوق والواجبات املرتتبة �لهيا. 

 تعني ٔأن �شمل حقوق أ�عضاء ما یيل:وی 

 �نت�اب والرتحش لعضویة ٔأ�زة احلمك •

 ويف �ال انت�اهبم يف مجعیات املنظمة أ��ىل مس�توى واملشاركة و�قرتاع يف اج��ات امجلعیة احمللیة •

 تقدمي اقرتا�ات وٕا�رة قضا� �ى السلطة املعنیة يف امجلعیة الوطنیة •

 ضاء: وجيب ٔأن �شمل واجبات أ�ع

 �لزتام �ملبادئ أ�ساس�یة؛ •

 ا�رتام الشارة واملسا�دة �ىل حام�هتا  •

 �لزتام بقوا�د امجلعیة الوطنیة وس�یاساهتا وٕاجراءاهتا •

 ٔأي رشوط مالیة ٔأخرى ٕان و�دت واليت یتعني ٔأن �شمل لك مس�تو�ت العضویة وليس فئات دون ٔأخرى •

  ات �ىل النحو الواجب �ى ٔأعضاء امجلعیة الوطنیة.وجيب ٔأن تضمن امجلعیة الوطنیة �رش احلقوق والواجب
ومكثال �ىل �دم اتفاق ا�مو�ة الرئيس�یة عام ٕاذا اكن هذا یدرج كعنرص ٕالزايم ٔأو اختیاري ٔأو يف النص التفسريي: البعض �راه 

ب التعریف �حلقوق والواجبات ٕالزاميا �ىل امجلعیة الوطنیة ٕالدرا�ه يف نظا�ا أ�سايس ٔأو و�ئقها التنظميیة والبعض �رى ٔأنه جي
 ولكهنم ال �روهنا مسأٔ� �س�توجب التقنني. و�الل املشاورات �ذرت بعض امجلعیات الوطنیة من إالفراط يف التقنني. 

 أ�مث� التوضیحیة: 
 أ�مث� التوضیحیة

 ة امجلاعیة، واملاحنني أ�فراد. ، واحلقوق والواجبات يف مناذج العضویضیحیة تتعلق �لعضویة �عتباریةس�ُتعرض �دة ٔأمث� تو 
  ٤-٢املعیار 

 حيدد النظام أ�سايس معلیة اكتساب العضویة وطریقة ٕاهناهئا.

 ما هو ٕالزايم
. �ري ٔأن من املمكن تعریف تفاصیل كن ٕاهناء العضویةیصف النظام أ�سايس �یف ميكن تقدمي طلب العضویة ؤأ�ن، و�یف ميجيب ٔأن 

 لس�یاسات.امثل أ�نظمة ا�ا�لیة ٔأو إالجراءات ٔأو صكوك  هذه العملیات يف لواحئ فرعیة
تلقائیا (وفاة عضو، الت�لف عن سداد رسوم العضویة حسب  وجيب ٔأن حيدد النظام أ�سايس الظروف اليت ینبغي فهيا تعلیق العضویة

 �قتضاء)
 ٔ�عضاء.وجيب ٔأن حيدد النظام أ�سايس الظروف اليت ینبغي فهيا تعلیق العضویة ٔأو طرد ٔأ�د ا
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�ا� ال ميكن املرور ٕاىل التعلیق ٔأو الطرد ٕاال يف احلاالت اخلطرية وجيب �ىل امجلعیة العامة ٔأو جملس إالدارة ٔأن حيددا ما ميكن اعتباره "
 خطرية". 

��ة الفرصة � وجيب ٔأن �كون التعلیق ٔأو الطرد منصفا وشفافا وی�ىش مع القوانني الوطنیة مثال حيب ٕا�الم العضو مبارشة وكتابیا وإ 
 للتعلیق و�س��ع ٕالیه. 

 جيب ٔأن �كون هناك نظام فعال للنظر يف ا��اوى ٔأو ٕاجراءات التحكمي اخلار�. 
 ياختیار ما هو 

آلیة لتسویة الزنا�ات ٔأو الوساطة واليت قد تضم كفاءات دا�لیة و�ارجية.   ميكن للجمعیة الوطنیة ٔأن تقرر وضع أ
 أ�مث� التوضیحیة: 

 �داد �شأٔن �سویة الزنا�ات و�ريهاـ إالشارة ٕاىل الفصل اخلامس.قيد االٕ 
 النص التفسريي

یصف النظام أ�سايس �یف ميكن تقدمي طلب العضویة ؤأ�ن، و�یف ميكن ٕاهناء العضویة. �ري ٔأن من املمكن تعریف تفاصیل جيب ٔأن 
 الس�یاسات. هذه العملیات يف لواحئ فرعیة مثل أ�نظمة ا�ا�لیة ٔأو إالجراءات ٔأو صكوك

وميكن حتدید حقوق أ�عضاء واملتطو�ني وواجباهتم يف لواحئ فرعیة مثل أ�نظمة ا�ا�لیة ٔأو إالجراءات ٔأو صكوك الس�یاسات (مثل 
 س�یاسة التطوع ٔأو مدونة السلوك).

 وجيب يف هذه احلال، ٔأن تُذ�ر هذه النصوص الفرعیة مكرجع يف النظام أ�سايس.
 للطرد/ ٔأو تعلیق العضویة �عتباره ٕاظهارًا لطباع ٔأو ٔأ�الق �ري مالمئة مع املبادئ أ�ساس�یة، ٔأو املشاركة ینبغي ٔأن حيدد السبب اخلطري

 يف ٔأ�شطة مسيئة لسمعة امجلعیة الوطنیة ٔأو صورهتا ٔأو ٔأ�شطهتا.
 املعایري اخلاصة �ملتطو�ني

  ٥-٢املعیار 

 ة أ�خرى يف معل امجلعیة الوطنیة.یعّرف النظام أ�سايس املتطو�ني وميزيمه عن ٔأشاكل املشارك

  ٦-٢املعیار 

 حيدد النظام أ�سايس حقوق خمتلف فئات املتطو�ني وواجباهتم 

 ما هو ٕالزايم
 :�شمل حقوق املتطو�ني

  ، من ٔأ�ل �ضطالع �لعمل التطوعي؛ثل دورات التدریب و�لسات إال�اطةتلقي ا�مع املناسب، م  •

 ؛ واحلصول �ىل إال�ابة يف الوقت املناسب �ى السلطة املعنیة يف امجلعیة الوطنیة قضا�القرتا�ات وٕا�رة �تقدمي و  •

امحلایة من إالساءة، وا�مع  أ�مان والسالمة و امجلعیة الوطنیة (مثلبعملهم مع �س�تفادة من امحلایة املناس�بة يف ما یتعلق و •
  النفيس و�ج�عي، والتأٔمني اخل..)؛

 كبدة ٔأثناء ٔأداء الواجب. اسرتداد التاكلیف املت و  •

 :اجبات املتطو�نيو�شمل و 

 �لزتام �ملبادئ أ�ساس�یة؛ •

 ا�رتام وحامیة الشارة •
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من �الل التوقيع �ىل مبا يف ذ� ، وقوا�د امجلعیة الوطنیة وس�یاساهتا وٕاجراءاهتا ٢�لنظام أ�سايسو�لزتام ��رتاف و  •
 مدونة السلوك والترصف وفقًا لها؛

 شلك فا�ل يف معل امجلعیة الوطنیة �ىل ٔأساس اه�ماهتم ومؤهالهتم. املشاركة � و   •

 �ىل امجلعیة الوطنیة ٔأن تضمن تعریف املتطو�ني حبقوقهم وواجباهتم وتقرر إالشارة ٕا�هيا يف النظم أ�ساس�یة.
 .٣ـ٢وجرى النقاش ذاته هنا �ىل النحو الوارد يف قسم "ماهو ٕالزايم يف املعیار 

 ما هو اختیاري
لمتطو�ني حق تتيح ل ٔأحاكمًا امجلعیات الوطنیة  ضعميكن ٔأن ت ن ٔأن �شري النظام أ�سايس ٕاىل س�یاسة التطوع للجمعیة الوطنیةميك

د لك مجعیة وطنیة وميكن ٔأن حتد. الوطنیة عیاتوامجل احمللیة  عیاتامجل  حمك امجلعیة الوطنیة �ىل مس�توىٔأ�زة �نت�اب والرتحش يف 
مدة اخلدمة من  �د ٔأدىن�ىل ٔأساس صفة العضویة نفيذ ذ� واليت قد �شمل �ىل سبيل املثال، منح املتطو�ني املعایري وإالجراءات لت 

  وميكن ٔأن تعطي امجلعیة الوطنیة احلق للمتطو�ني من �ري أ�عضاء يف الرتحش ٔ��زة احلمك. .يف امجلعیة الوطنیة
فعل ذ� من �الل ملتطو�ني احلق يف التصویت. وبعض امجلعیات الوطنیة توتناقش ا�مو�ة الرئيس�یة ٕاىل ا�ٓن خمتلف الطرق ٕالعطاء ا

 ٕاعطاء العضویة للمتطو�ني النشطني وهناك طرق ٔأخرى للقيام بذ�. 
 أ�مث� التوضیحیة 

 �شمل: ٔأمناط �دیدة للتطوع مثل التطوع �فرتايض والتطوع املتخصص. یةس�ُتدرج ٔأمث� توضیح 
 ت ٔأخرى حممت� مثل (املترب�ني ��م) حقوق التصویت للمتطو�ني وفئا

 العمل مع متطو�ني من �ارج دا�رة متطوعي الصلیب أ�محر والهالل أ�محر. 
 

  ٧-٢املعیار 

 حيدد النظام أ�سايس إالجراءات أ�ساس�یة الالزمة للتطوع وٕالهناء �لزتام �لتطوع

 ما هو ٕالزايم
ٔأ�ن، ال س�� لزتام �ى امجلعیة الوطنیة و للتطوع ؤأ�ن و�یف ميكن ٕاهناء � �یف ميكن تقدمي طلبالنظام أ�سايس  ب ٔأن یصفجي

 رد. �سبب قرار یت�ذه املتطوع: حيث تنهتيي تلقائیا (وفاة ٔأو �دم النشاط �الل فرتة زمنیة متواص�)، التعلیق ٔأو الط
 كن ٔأن �شلك سببا خطريا. جملس إالدارة ٔأن حيددا ما ميال ميكن اختاذ قرار التعلیق ٔأو الطرد ٕاال ٔ�س�باب خطرية و�ىل امجلعیة العامة ٔأو 

 وجيب ٔأن یصف النظام أ�سايس ٔأي �از ميكنه اختاذ القرار �لتعلیق ٔأو الطرد. 
تابیا وٕا��ة الفرصة � وجيب ٔأن �كون التعلیق ٔأو الطرد منصفا وشفافا وی�ىش مع القوانني الوطنیة مثال حيب ٕا�الم املتطوع مبارشة وك 

 یق و�س��ع ٕالیه.للتعل 
 جيب ٔأن �كون هناك نظام فعال للنظر يف ا��اوى ٔأو ٕاجراءات التحكمي اخلار�. 

 ما هو اختیاري
آلیة لتسویة الزنا�ات ٔأو الوساطة واليت قد تضم كفاءات دا�لیة و�ارجية.   ميكن للجمعیة الوطنیة ٔأن تقرر وضع أ

 أ�مث� التوضیحیة: 
 �ات و�ريهاـ إالشارة ٕاىل الفصل اخلامس.قيد إال�داد �شأٔن �سویة الزنا

 النص التفسريي
 جيب التفریق بني املوظفني واملتطو�ني يف امجلعیة الوطنیة. 

                                                
 بما في ذلك واجب احترام الشارة والمساعدة على حمایتھا. ۲
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ميكن ٔأن تعمتد امجلعیة الوطنیة �ىل ٔأصناف خمتلفة من املتطو�ني تُطلق �لهيم �سمیات خمتلفة حسب الس�یاق، مثال: متطوعون 
عون خمتصون ٔأو مؤقتون. و�ىل عكس نظام العضویة، �درا ما �كون هناك �ا�ة للمتیزي بني احتیاطیون، متطوعون ٕالكرتونیون، متطو 

 حقوق ٔأصناف املتطو�ني وواجباهتم. 
وال�زال یتعني �ىل ا�مو�ة الرئيس�یة ٔأن تناقش ٔأحاكم النظام أ�سايس املتعلقة �ملتطو�ني ا��ن یقع حشدمه �ىل فرتات مس�مترة. 

و�س�تدعي ذ� احلصول �ىل مركز مؤقت منفصل ميكن تعریفه ا�ات) مقابل دفع بدل یويم ٔأو خمصصات. (�االت الكوارث ٔأو الزن 
 وتقنینه يف ٕا�دى الو�ئق (ٕاما يف النظم أ�ساس�یة ٔأو حيبذ يف س�یاسة التطوع). 

ٔأو ٔأن یتوىل أ�عضاء  ذ�ادً� ٔأو دور إالرشاف ٔأعضاء كعض امجلعیات الوطنیة �شرتط ٔأن �كون املتطوعون ا��ن یتولون دورًا قيوب
 �مة التطوع. 

(من املزمع صقل هذا القسم، مبا يف ذ� اجلزء املتعلق �ملتطو�ني املتخصصني وما یعنیه ذ�: النوع �ج�عي والش�باب والتنوع 
  ٔأ�اله). ١ـ٢(املرجع: املعیار 
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 : القيادة (احلمك وإالدارة)الفصل الثالث
  هذا الفصلٔأهداف 

 القيادة اليت ینبغي �ضطالع هبا يف مجیع املس�تو�ت التنظميیة دا�ل امجلعیة الوطنیة.  تعریف �ام •

 أ��زة وأ�فراد يف امجلعیة الوطنیة �ىل حنو یضمن ٔأن �كونلكة �شلك واحض ٕاىل خمتلف التأٔكد من ٔأن هذه املهامت مو  •
 . �اضعة للمساء�املنظمة قویة و 

 عیة الوطنیة �ىل سلطة ال ختضع حلدود ٔأو للرقابة.جتنب حصول ٔأي خشص ٔأو �از دا�ل امجل  •

 الضوابط والتواز�ت. تأٔمني نظام من •

  ورشعیهتا.  �اد� وشفافة النت�ا�ت القيادة ضامن معلیة •

من رشوط ��رتاف �مجلعیات  ٨و ٦ ، واخلدمة التطوعیة، و�لرشط: احلیاد، و�س�تقاللالتالیة روابط قویة �ملبادئ أ�ساس�یة
 نیة. الوط 

 : املقدمة واملصطل�ات
 . وتقالیدها القانونیة هذا الفصل �ىل قيادة امجلعیة الوطنیة اليت ميكن ٔأن تنظم بأٔشاكل خمتلفة تبعًا لس�یاق امجلعیة الوطنیة اخلاص ركز�

يف ة الوطنیة واملعروف أ�مني العام كعبارة �امة لٕالشارة ٕاىل املسؤول عن ٕادارة امجلعی و�س�تعمل هذا الفصل والوثیقة معومًا مصطلح
�سمیة ٕاىل يف بعض أ�ما�ن  ٔأیضاً  لتنفيذي، ٔأو ما شابه ذ�. و�شري هذه الوثیقةبري املسؤولني التنفيذیني، ٔأو املد�ر ابعض الب�ان �ك 

لس "امجلعیة العامة" و"جم ا. و�س�تعمل مصطل�لوصف رئيس �از احلمك ا�ي قد �كون يف بعض الس�یاقات معروفا �ملرشف الرئيس
ولكن �ُس�تعمل مصطل�ات ٔأخرى كثرية مثل �ج�ع الس�نوي، حمك امجلعیة الوطنیة  ٔأ�زةٔأ�ىل مس�تو�ت  لٕالشارة ٕاىلإالدارة" 

  ا�لس الوطين، و�ريها. وأٔ وجملس احلمك، 
  ١-٣املعیار 

 .يف امجلعیة الوطنیة ا�ٔ�زةلفردیة و ا القيادیة ناصبخمتلف امل �ىل ومسؤولیاهتا النظام أ�سايس �امت القيادة  ویوزع جيب ٔأن حيدد

 

  ٢-٣املعیار 

 وأ�فراد ا��ن �شلكون قيادة امجلعیة الوطنیة يف لك املس�تو�ت ووظائفهم احملددة. �زةا�ٔ  �شلك واحضحيدد النظام أ�سايس 

 ما هو ٕالزايم
مبختلف أ��زة (�ىل أ�قل امجلعیة العامة، حيدد النظام أ�سايس التشكيل واملسؤولیات والوظائف والواجبات وإالجراءات اخلاصة 

وجملس إالدارة، والل�ان �ستشاریة ٕان و�دت)، واملناصب (�ىل أ�قل الرئيس، و�ئب الرئيس، ؤأمني الصندوق وأ�مني العام 
وجيب ٔأن �كون  وا�د فرد وا�د ٔأو �ازقيادیة هامة ملسؤولیة ال ختضع ٔأي �ام جيب أٔ و  اخل..) اليت �شلك قيادة امجلعیة الوطنیة. 

 مشرتكة بيهنم.
و�س�تحسن معومًا، من منظور احلفاظ �ىل  هناك تقلید يف بعض الب�ان یقيض بتعیني احلكومة �ددًا من ٔأعضاء جملس إالدارة.

آلیات ضامنة الترصف  محلایة "�س�تقالل"، �دم اتباع ذ�، ولكن ٕاذا اكنت هذه املامرسة يه السائدة، جيب ٔأن حيدد النظام أ�سايس أ
 مبوجب املبادئ أ�ساس�یة.

وتنبع هذه القا�دة من صلب مبدٔأ �ن عینهتم احلكومة ٔأبدا أ��لبیة ٔأو ٔأ�لبیة معّط�.  وجيب ٔأن ال �شلك أ�عضاء ا�
اق ا�آلیات الضامنة. �س�تقالل من بني املبادئ أ�ساس�یة ووقع التداول �شأٔهنا يف ا�مو�ة الرئيس�یة. وهناك �ا�ة ٕاىل توس�یع نط
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ویتعني ا�متعن يف خمتلف الطرق اليت ميكن ٔأن تُطبق هبا هذه املامرسة. مثال، املمثلون احلكوميون ا��ن �هيم حقوق التصویت ٔأو ليس 
 �هيم حقوق تصویت، واملمثلون املؤكدون مقابل املعینني، و�ري ذ�.

 أ�مث� التوضیحیة: 
 ا�متثیل احلكويم ٔأو مشاركة احلكومة يف ٔأ�زة حمك امجلعیة الوطنیة. س�تضاف ٔأمث� توضیحیة عن ٔأشاكل  

 ما هو اختیاري:
 ميكن ٔأن �شمل النظام أ�سايس معلومات حمددة عن العملیات لضامن تبادل املعلومات �شلك منتظم ومهنجي بني ٔأ�زة احلمك وأ�فراد. 

  ٣-٣املعیار 

 .وى يف سلطة القيادة ويف صنع القراریضمن النظام أ�سايس وجود توازن حصیح يف الق

 ما هو ٕالزايم
 ال ميكن ٔ�ي �از و/ٔأو فرد من القيادة ٔأن ميت� و�ده سلطة مطلقة. 

 یؤمن النظام أ�سايس ما �كفي من الضوابط واملواز�ت بني خمتلف أ��زة وأ�فراد يف القيادة.
والسلطات ملنع ٔأي خشص ٔأو �از من �س�تحواذ �ىل قدر �بري من ٕا�داث توازن بني املهام التنفيذیة وإالرشافية  ویعين ذ� 

ومن شأٔن الضوابط واملواز�ت ٔأن �شجع �ىل التعاون بني أ�فراد والهیئات السلطات مما حيید عن مبادئ املنظمة وقميها و�ا�ا. 
 واحلوارات البناءة واحلامسة حول قضا� الس�یاسات وتنفيذها.

الفصل بني احلمك وإالدارة رشطا ٔأدىن من ٔأ�ل ضامن ٕارساء نظام الضوابط واملواز�ت. ووقع  ٢٠٠٠نة وجعلت وثیقة التوجهيات لس� 
التناقش �شأٔن هذا املبدٔأ �س�تفاضة، مبا يف ذ� يف فریق معل جملس إالدارة املعين �حلمك. و�ى �دد من امجلعیات الوطين اليت تبيل 

رئيس وأ�مني العام، حىت �رٔأس هذا الشخص جملس إالدارة و�كون مسؤوال �ىل �س�یري بالء حس�نا رؤساء تنفيذیني وجتمع بني �ام ال
امجلعیة الوطنیة �شلك یويم. ولكن هذه امجلعیات الوطنیة تعمتد �ىل نظم ٔأخرى للضوابط واملواز�ت من ٔأ�ل منع �س�تحواذ �ىل 

 . السلطة. ویتعني صیا�ة هذا النظام ووصفه �س�تفاضة يف وثیقة التوجهيات
  أ�مث� التوضیحیة

�شأٔن �یفية ٕادراج امجلعیات الوطنیة لنظم الضوابط واملواز�ت وضامهنا لتحقيق التوازن بني القوى بني مناصب  توضیحیةٔأمث� توضع س� 
 القيادة ؤأ�زة احلمك، مبا يف ذ� من �الل الصل بني احلمك وإالدارة ومنوذج الرئيس التنفيذي. 

  ٤-٣املعیار 

 الفعال بني أ�ش�اص ا��ن �شغلون مراكز قيادیة.املنتظم و  م أ�سايس التناوبیضمن النظا

 .خيضع ملزید من البحثیقرتح ٕادراج هذا املعیار ا�ٓن �ىل أٔن 
 ما هو ٕالزايم

اب يف مدة شغل املنصب �لنس�بة ٕاىل لك املناصب دا�ل ٔأ�زة احلمك كام حيدد رشوط ٕا�ادة �نت�إالشارة ٕاىل النظام أ�سايس  ددحي
  .ةاملركزی �تاملس�تو

  احلمك.وظائف رد ٔأن یقضهيا يف للف الفرتات املتعاقبة اليت جيوز�ىل �دد �دود جيب ٔأن تفرض 
مللء  تانت�ا�ٕاجراء �دم احلرص �ىل من �الل  ٔأ�زة احلمك (مثالً  ة دا�لیاملؤسس� ا�ا�رة ینظر النظام أ�سايس يف �یفية ضامن و 

 فس الوقت). مراكز القيادة العلیا يف ن
 هو اختیاريما 
التعلیق �ىل وقع و  ٔأ�زة احلمك �ىل مس�توى الفروع. يفراد ملناصب أ�ففرتات شغل لعدد �دا ظام أ�سايس ٔأیضا ٔأن یضمن النكن مي

هنایة املطاف اتفقت ا�مو�ة ويف خر. ض يف �ني ا�رتض �لهيا البعض ا�ٓ ؤأیدها البع ،�الل املشاوراتاحلد من فرتات شغل املناصب 
س�نوات ك�د  ٥ٕاىل  ٤واقرتحت التوصیة بوالیتني ملدة  ة احلمك املركزیةصب للفرد يف ٔأ�ز دد فرتات شغل املنا� احلد منالرئيس�یة �ىل 

ول دون احتاكر السلطة ویضمن �داثة ٔأن يف ذ� الزتاما هاما �لضوابط واملواز�ت، مبا حيیة ا�مو�ة الرئيس�یة ب ٔأ�ل وشعرت ٔأقىص. 
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ٔأقلیة بأٔن هناك خطر فقدان املواهب وا�ا�رة املؤسس�یة وشعرت للجمعیة الوطنیة.  أ�فاكر والتكيف مع التغیريات يف مناخ العملیات
بعض رٔأت و صیا�ة توصیة اختیاریة للمكتب احمليل. ٔأ�لبیة ا�مو�ة الرئيس�یة �ىل ووافقت ؤأنه معلیا من الصعب ٕاجياد مرحشني. 

�هیك عن �ون املناصب احمللیة يه ٔأساس صب �ىل املس�توى احمليل، ذ� س�یجعل من املس�تحیل شغل منا امجلعیات الوطنیة ٔأن
كنظام مرشوع  ٧ـ٣ذا النقاش �شلك �بري �ملعیار هو�رتبط  لوال�ت ٔأمه �ىل املس�توى احمليل.املناصب املركزیة، و�لتايل فٕان حتدید ا

�ىل ذ�، سلطت بعض امجلعیات الوطنیة الضوء �ىل ٔأن ٕاعطاء �الوة لالنت�اب ویعزز بدوره التناوب وميكن أ�عضاء واملتطو�ني. 
 املتطو�ني حقوق التصویت س�یعزز التناوب. 

 توضیحیة ال � مثا�ٔ 
 �شأٔن مسأٔ� التناوب.  ٔأمث� توضیحیةس�توضع 

  ٥-٣املعیار 

  حيدد النظام أ�سايس دور أ�مني العام وسلطاته ومسؤولیاته وإالجراءات املتعلقة بتعیينه وٕاهناء مع�.

 ما هو ٕالزايم 
 زة احلمك (�ادة جملس إالدارة). لكن یُعني من قبل ٔأ�العام ليس منتخبا و ني أ�م

ا�مو�ة الرئيس�یة عام ٕاذا اكن من إاللزايم وتناقشت ون هذا املبدٔأ صاحلا للجمعیات الوطنیة اليت ليس �هيا رئيس تنفيذي. ما �ك�ادة 
وقال یُعني من قبل نفس الهیئة. ملبدٔأ ٔأن للرئيس حبمك اال جيب ٔأو امجلعیة العامة وٕان اكن  م ٔأن یُعني من قبل جملس إالدارةلٔ�مني العا

 .البعض ٔأن يف ذ� حفاظا �ىل الضوابط واملواز�ت والیعض ا�ٓخر �رى ٔأن التعیني من قبل نفس الهیئة س�تعطهيم رشعیة
وإالدارة، �شارك أ�مني وطنیة اليت تعمتد الفصل بني احلمك امجلعیات الويف  معایري اختیار أ�مني العام. جيب ٔأن حيدد النظام أ�سايس

 اج��ات جملس إالدارة بصفة استشاریة.  العام يف
 وحيدد النظام أ�سايس وظائف أ�مني العام وموقعه من التسلسل إالداري.

  سلطة اختاذ القرار مع املناصب القيادیة أ�خرى، كام تضمن تعریف �سلسل املسؤولیات بوضوح.وتضمن هذه الوظائف تقامس
السامت ومعایري أ�داء املطلوبة ملنصب أ�مني العام، ویضمن اخلضوع  مة يف بعض احلاالت)(ٔأو امجلعیة العا حيدد جملس إالدارة

 للمساء�، و�راقب ٔأداءه.
  ٦-٣ملعیار ا

  القرار.لعملیات صنع حيدد النظام أ�سايس ٕاجراءات واحضة وشفافة 

 ما هو ٕالزايم
 لطات أ�فراد يف مناصب احلمك مثل الرئيس و�ئب الرئيس ؤأمني الصندوق.سو ٔأن حيدد النظام أ�سايس دور جيب 
ت (مبا يف ذ� ٔأ�ن تعقد �ج��ات) �ىل مجیع سلطات ٔأ�زة احلمك و�شكيلهتا والنصاب وإالجراءأأن حيدد النظام أ�سايس جيب 

 ة ؤأ�زة استشاریة ٔأخرى,دارة وجمالس الفروع واللجنة املالیاملس�تو�ت، مثال امجلعیة العامة وجملس االٕ 
  ٧-٣املعیار 

  .هتاایضمن النظام أ�سايس رشعیة قيادة امجلعیة الوطنیة وقدر 

 ما هو ٕالزايم 
س�تو�ت، واليت جيب ٔأن تتسم املمثلني يف خمتلف ٔأ�زة احلمك عند اكفة امل  ٔأو تعیني انت�ابمعلیة یصف النظام أ�سايس ٕاجراءات 

 �ٕالنصاف والشفافية و�شمل ذ�: 

 تعیني اجلهاز/ٔأو أ��زة اليت تنتخب ممثيل خمتلف ٔأ�زة احلمك؛ •

حتدید املعایري للمناصب املنتخبة واملعینة مبا يف ذ� املواصفات ٔأو الرشوط احملددة لوظائف "متخصصة" يف ٔأ�زة احلمك مثل  •
 ٔأمني الصندوق؛
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 ؛ري �دم أ�هلیةحتدید معای •

 طریقة اختیار املرحشني؛ •

 جيب ٔأن �كون �نت�ا�ت حرة ونزهية، وجتري �القرتاع الرسي؛ •

 إالجراءات املتبعة يف �ال �لو ٔأ�د املناصب؛ •

 لربط مع الفصل اخلامس). ا(من وظیفهتم وإالجراءات املتبعة  لفصل أ�ش�اص املنتخبني دم أ�هلیة ولع أ�س�باب املسّو�ة •
 ناصب القيادة. ٔأي فرد ميتثل لهذه املعایري من الرتحش مل  ینبغي اس�تثناء ال

�دم وجود "تعارض يف املصاحل"(�شمل ٔأیضًا احملسوبیة) يف ٔأي مس�توى من  ضمنتٕاجراءات سايس جيب ٔأن حيدد النظام ا�ٔ و 
آلیة تنظميیة ٔأخرىمس�تو�ت امجلعیة الوطنیة امس (ٔأنظر ٔأیضًا الفصل اخل ، وذ� من �الل مدونة سلوك ٔأو س�یاسات ٔأو ٕاجراءات ٔأو أ

  .عن �متثال والزناهة)
 هو اختیاريما 
 ز استشاري �رفع تقار�ره ٕاىل جملس إالدارة ٔأو امجلعیة العامة. ة الوطنیة ٔأن تقرر ٕارساء �اللجمعیكن مي

 ا والتصویت إاللكرتوين.س�توضع اخلیارات ٔأو أ�مث� التوضیحیة املتعلقة �س�ت�دام التكنولوجي
دارة ٔأو �ز�یة �دد من ٔأعضاء جملس االٕ لضامن اضطالع الكفاءات الالزمة �ملهام القيادیة: مثل زت�یات ت�دام الس� تقرر امجلعیة العامة اقد 

 اللجنة املالیة. 
 ب البحث عهنا؟ا�آلیات اليت جيب ٕارساؤها ومايه الكفاءات اليت جيمايه  .مسأٔ� الزت�یات�قشت ا�مو�ة الرئيس�یة كام 

ٔأن تطلب من أ�فراد يف ٔأ�زة احلمك إال�الن عن ٔأي تضارب مصاحل حممتل (مايل، ٔأو �القات ٔأرسیة ٔأن تقرر امجلعیة الوطنیة ميكن 
 و�ريها) (ٔأنظر الفصل اخلامس)

ٔأن تقرر امجلعیة الوطنیة وضع معایري ٕاضافية ٔأو ٔأكرث رصامة ملناصب الرئيس و�ئب الرئيس �ىل عكس �يق جملس إالدارة (ٔأنظر ميكن 
 .الفصل اخلامس)

 التوضیحیةأ�مث�  
 تناول: س�یقع 

 ـ احلد أ�دىن من املواصفات للمناصب 
 ـ الزت�یات 

 یت إاللكرتوينـ اس�ت�دام التكنولوجيا والتصو 
 فسريي النص الت 

 سوف یضاف نص تفسريي لعرض �ام القيادة أ�ساس�یة وتوضیحها.
وجيب ٔأن تضمن امجلعیة الوطنیة ٔأن ٔأ�زة حمك امجلعیة متت� القدرات و�س�تعداد والكفاءات الالزمة لالضطالع �ٔ�دوار 

 دریب املناس�بني).واملسؤولیات احملددة لها (�ىل سبيل املثال من �الل تأٔمني إال�اطة والت
�الوة �ىل ذ�، جيب ٔأن تعمل امجلعیة الوطنیة �شلك فا�ل لضامن متثیل لك مجمو�ات ا�متع احمليل يف أ�دوار القيادیة (�ىل سبيل 

 املثال النساء والش�باب وأ�ش�اص ذوو إال�اقة اخل..).
 مساهامت جلنة الش�باب س�ُتضاف

ج امجلعیة الوطنیة، أ�مر ا�ي یبدو متعارضًا مع مبدٔأ وٕاذا اكن ٔأ�د ٔأعضاء أ��زة احلامكة �شغل منصبًا، ٔأو حيصل �ىل منصب �ار 
�س�تقالل ٔأو من شأٔنه ٔأن یؤدي ٕاىل "تعارض خطري ٔأو تعارض دامئ يف املصاحل"، جيب ٔأن �س�تقيل من مناصبه يف امجلعیة الوطنیة 

 وميتنع عن ٔأي تصویت ٔأثناء الفرتة �نتقالیة.
 قط يف �القة �حلكومة)نص عن تضارب املصاحل (ليس فس�ُیضاف 

 : الهیلك/التغطیة اجلغرافيةالفصل الرابع
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 : أ�ساس�یة لهذا الفصل هدافا�ٔ 

 وصف طریقة تنظمي امجلعیة الوطنیة لتكون قادرة �ىل توس�یع ٔأ�شطهتا حبیث �شمل لك ٔأرايض ا�و�؛  -١

 لها؛، وٕاجراءات � حمللیةا لوطنیة و�ريها من أ��زةتوضیح خمتلف مس�تو�ت املنظمة وٕاجراءات ٕا�شاء فروع امجلعیة ا -٢

 حتدید هیألك احلمك وإالدارة �ىل مس�توى الفروع و�ىل املس�توى احمليل؛ -٣

ضعة للمساء� ٔأمام �اامجلعیة الوطنیة  فروعع ضامن ٔأن تبقى ، ميف املس�توى ا�ٔكرث مالءمة وضع هیلك تنظميي یضمن اختاذ القرارات -٤
 أ��زة املركزیة؛

 متثیل املس�تو�ت ا�نیا من هیلك فروع امجلعیة الوطنیة يف املس�تو�ت أ��ىل. وضع إالجراءات اليت تضمن  -٥
 . ٣من رشوط ��رتاف �مجلعیات الوطنیة ٧، و٦، و٢وط و�لرش الو�دة، و�س�تقالل،  �ملبدٔأ�ن أ�ساس�یني التالیني:روابط قویة 

 : املقدمة واملصطل�ات
�ضطالع بعملها ة ررضو ، ولو�دةأ�سايس لبدٔأ �مل  لزتاميف امجلعیة الوطنیة سعیًا لال�ام �ىل ضامن ال�سك  هذا الفصل �شلك ركز�

 .إال�ساين يف لك أ�رايض الوطنیة
 و�سرتاتیجیة یةمركزیة بعض الوظائف أ�ساس� هذا الفصل  یتناولو هیألكها.  رتطو�ٕالبداع و يف امع الوقت ستس�متر عیات الوطنیة امجل 

 . قرار بأٔمهیة املبادرات احمللیةمع االٕ 
قامئ وبعضها مي الوطين. عیات الوطنیةي و�یفية ضامن قدرهتا �ىل توس�یع معلها ؤأ�شطهتا �ىل امتداد إالقلوع �بري يف هیلكة امجل نت وهناك 

 قط.  �كون � هیألك ٔأ�ادیة ٔأو ثنائیة ٔأو ٔأكرث وأ�خرى ليس �هيا فروعوبعضها �ىل �ر�یبة احتادیة وأ�خرى مركزیة. 
 طنیة املعنیة. "فرع" �شمل ٔأیضا الكيا�ت املشاهبة أ�خرى واملعایري املتعلقة �لفروع ال تنطبق ٕاال �ىل امجلعیات الو مصطلح 

  ١-٤املعیار 

 مل ٔأراضیه.تو�د مجعیة وطنیة وا�دة يف الب� ويه تنشط يف اك

 ما هو ٕالزايم 
نیة �لك الب� �شلك مؤ�ر ، و�یف یتيح ذ� تغطیة امجلعیة الوط واحمللیة ةا املركزیهت�ز أٔ هیلك امجلعیة الوطنیة و جيب ٔأن یصف النظام أ�سايس 

 داد أ�رايض الوطنیة. �ىل امت وفعال
وا�د ؤأطر التنس�یق ق(�ىل النحو املنصوص �لیه يف الوطنیة ��رتام سالمة ٔأرايض امجلعیات الوطنیة أ�خرى.  تاامجلعی مزت لتوجيب ٔأن 
 يف احلركة).

  أ�مث� التوضیحیة
 : ٔأمث� توضیحیةس�تضاف 

 و ال مركزیةاحتادیة ٔأو مركزیة أٔ  مجلعیات وطنیة تعمل من �الل هیألك تنظميیة ـ
 ـ مجعیات وطنیة ذات هیلك مبس�توى ثنايئ ٔأو مهتدد (وخمتلف مناذج احلمك)

 ت قانونیة مس�تق�ـ مجعیات وطنیة �كيا�
  ٢-٤املعیار 

 ، وتتلكم بصوت وا�د.وطنیة القرارات معًا، وتعمل معاً تلف مس�تو�ت امجلعیة التت�ذ خم 

 ما هو ٕالزايم
أ�دوار بني خمتلف  طنیة (ٔأو الهیألك �ري املركزیة البدی�) وحيدد بوضوح توزیعب ٔأن یصف النظام أ�سايس هیلك فروع امجلعیة الو جي

  .مس�تو�ت امجلعیة الوطنیة

                                                
 شروط االعتراف بالجمعیات الوطنیة. :٤النظام األساسي للحركة، المادة   ۳
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 وطينالتنظميي ال طار االٕ وطنیة و الس�یاسات ال و  العامة سرتاتیجیة�مركزي مسؤول عن رمس �از حيمك امجلعیة الوطنیة .
 .ء من �ارج احلركةخرى ومع الرشاكمع مكو�ت احلركة ا�ٔ  مجلعیة الوطنیة يف مداوالهتاز املركزي اجلهاثل مي 

من املشاركة �شلك فا�ل يف معلیات اختاذ القرارات  القوا�د وإالجراءات الالزمة �متكني الفروعوجيب ٔأن یضمن النظام أ�سايس وجود 
 وك�د ٔأدىن املشاركة يف امجلعیة العامة للجمعیة الوطنیة ٔأو تأٔمني ا�متثیل فهيا.، املركزیة يف امجلعیة الوطنیة

�یا�ت قانونیة منفص� ٔأو بأٔهنا �متتع مبس�توى  جيب، حي� یقتيض أ�مر، ٔأن تتعهد و�دات امجلعیة الوطنیة ودوا�رها املعرتف هبا �عتبارها
معني من �س�تقالل وصنع القرار (مثل دوا�ر الش�باب، وبنوك ا�م، و�دمات س�یارات إالسعاف)، �اللزتام �لقرارات والس�یاسات 

 (تقتيض هذه الفقرة املزید من التفسري). واللواحئ اليت یعمتدها الهیلك املركزي.
  ٣-٤املعیار 

ملركزیة �كون مسؤو� ٔأمام الهیئات او �متتع الكيا�ت احمللیة التابعة للجمعیة الوطنیة �سلطة العمل يف جماالت ذات ص� �لشؤون احمللیة، 
 .نشط مضن ٕاطار وطين �اموت 

 ما هو ٕالزايم 
 : الوظائف املركزیةمس�توى �ىل 

 مبا يف ذ� حامیة الشارة، وا�رتام املبادئ أ�ساس�یة؛، امجلعیة الوطنیةسالمة  حامیة •

 مع السلطات العامة املركزیة والنقاشات املتعلقة بأٔ�شطة امجلعیة الوطنیة يف ٔأداهئا �ورها املسا�د للسلطات العامة؛العالقات  •

 لعالقات ا�ولیة؛ ا •

 املو�دة سا�ت املالیة واملزيانیةا يف ذ� احل مبوإالرشاف �لهيا  احلد أ�دىن من التنس�یق املايل وتنس�یق الربامج الوطنیة  •

 املسؤولیة عن أ�موال الواردة من مصادر �ارجية،  •

 :�لنس�بة ٕاىل الكيا�ت احمللیة

�سلطة اكفية تؤهلها لتنفيذ ٔأ�شطهتا بفعالیة. و�لیه، �س�تحسن ٕاقامة ) (ٔأو الهیألك �ري املركزیة البدی��متتع الفروع ینبغي ٔأن  •
 هیلك ال مركزي ٕاىل ٔأقىص �د ممكن �لامً ٔأن الوظائف املذ�ورة ٔأ�اله جيب ٔأن تظل وظائف مركزیة. 

، ٔأن �كون النظم أ�ساس�یة لهذه الفروع متوافقة مع ا الفروع �یا�ت قانونیة مس�تق�لوطنیة اليت �شلك فهيجيب يف امجلعیات ا •
 واسرتاتیجیاهتا ؤأطر س�یاساهتا. للجمعیة الوطنیةالنظام أ�سايس 

املؤسسات  الرشاكت التابعة/ٔأومثل �متتع بقدر �بري من �س�تقاللیة (امجلعیات الوطنیة اليت تضم هیألك �اصة ، يف بجي •
ارج وفروع رشاكت والفروع يف اخل املس�تق� مثل �دمات س�یارات إالسعاف، وبنوك ا�م، ومنظامت الش�باب املس�تق�

واسرتاتیجیاهتا  للجمعیة الوطنیة، ٔأن �كون النصوص القانونیة وا�س�توریة لهذه الهیألك متوافقة مع النظام أ�سايس )اجلالیات
 ؤأطر س�یاساهتا.

ینبغي للفروع ٔأن  سبيل املثال، �ىل( امجلعیة الوطنیةتعیني التسلسل إالداري وخطوط االتصاالت ف� بني خمتلف مس�تو�ت  •
 . )املالیة ٕاىل املس�توى املركزي، لك س�نة �ىل أ�قلتقدم البیا�ت 

 مع منظامت ٔأخرى (مبا يف ذ� السلطات الزتامات هامة مهنا �لزتامات املالیةتقتيض جيوز للفروع ٕا�رام اتفاقات تعاون رمسیة  •
 ركزي (مثل أ�مني العام ٔأو جملس إالدارة تبعًا لطبیعة التعاون ونطاقه).املاملس�توى )، فقط بعد احلصول �ىل موافقة احمللیة
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ٔأ�زة احلمك يف املس�توى املركزي موافقة واليت جيب ٔأن �شمل  اليت تنظم ٕا�شاء الفروعالقوا�د جيب ٔأن حيدد النظام أ�سايس 
 . (جملس إالدارة مثًال ٔأو امجلعیة العامة)

 تنظم �ل الفروع. وضع قوا�د یتعني 
 امجلعیة الوطنیة ٔأن تضمن تلبیة �حتیا�ات �ىل ٕاقلميها الوطين يف صورة �ل الفروع. �ىل 

 
 ٤ـ٤یار املع 

 املالیة بني املس�تویني املركزي والفرعي �لزتامات بوضوح �ىل التنصیص 
 

 هو اختیاريما 
س�توى املركزي والعكس حصیح، ٔأو إالشارة ٕاىل ٕازاء امل ن الفروع وضوح ٔأي الزتامات مالیة متوقعة مم أ�سايس بٔأن ینص النظاجيب 

 انب.هذا اجلالس�یاسة اليت تنظم 
 التفسريي/ النص 

فصل ح مرش ف یضاوس� : املركزیة والالمركزیة و�حتادیة و�ريها. ج التنظميیة، مثالتلف ال�ذالتفسريي ووصف � النص س�ُیضاف 
 تب الش�باب)ماكاملنفص� (بنوك ا�م والرشاكت الت�اریة و �شأٔن الكيا�ت القانونیة 

 امجلعیة العامة للجمعیة الوطنیة. ل يف �متثی ظىوع من املشاركة ٔأو حتأ�قل یتعني ٔأن �متكن الفر �ىل 
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 : �متثال والزناهة الفصل اخلامس
لعامة لالحتاد ا�ويل او�لقات معل امجلعیة مراجعة هذا القصل استنادا ٕاىل مساهامت جلنة املراجعة وا�اطر، و�متثال والوساطة س�تقع (

 )٢٠١٧لس�نة 
 

 : لهذا الفصل أ�ساس�یة هدافا�ٔ 
 للجمعیة الوطنیة ا�لیةحتدید العملیات وإالجراءات وا�آلیات ا� -٢– وطنیةلزتم هبا امجلعیة الحتدید معایري الزناهة اليت جيب ٔأن ت -١

 .�االت إال�الل �لزناهة املمكنة الرامية ٕاىل ضامن �متثال ورصد
 حتدید العملیات الواجبة والضام�ت اليت ینبغي ٕارساءها �ى معاجلة �االت إال�الل �لزناهة. -٣

من رشوط ��رتاف  ١٠، و٦لرشطني و�، �دم الت�زي، واحلیاد، و�س�تقاللإال�سانیة، و : التالیة روابط قویة �ملبادئ أ�ساس�یة
 . ٤�مجلعیات الوطنیة

 :املقدمة واملصطل�ات
مجلعیات اطلب من یُ وال �لفصول أ�خرى.  وینبغي قراءهتا مقرتنة هذا الفصل مع عنارص من فصول ٔأخرىتتقاطع �دة عنارص من  

اظ �ىل صورة ور�ن ٔأساس�یان للحفهذ�ن احملولكن الوطنیة ٔأن تعمتد �ىل فصل منفصل حول الزناهة و�متثال يف نظمها أ�ساس�یة. 
�ىل سريكز و  هيات. يف وثیقة التوجیص فصل هلامص عة �حتاد واحلركة كلك تقرر خت �نهتأاكت س�تطال سلبا مسؤ�ن امجلعیة الوطنیة. 

 �متثال والزناهة. ا�آلیات والس�یاسات وإالجراءات اليت ميكن ٔأن �رس�هيا امجلعیات الوطنیة للتصدي النهتأاكت 
لعمل والقدرة �ىل متابعة اوتقدم س�یاسة �حتاد ا�ويل املتعلقة �لزناهة تعریفًا للزناهة حيدد مدى امتالك امجلعیة الوطنیة الرغبة يف 

لزتام �لقوا�د والس�یاسات ویعين �متثال � هدافها املعلنة وس�یاساهتا ومعایريها �التفاق التام مع املبادئ أ�ساس�یة للحركة.حتقيق أٔ 
 وإالجراءات الواجبة التطبیق.

�دماهتا فضًال عن  جودةالوطنیة ملساء� أ�طراف املعنیة �لنس�بة ٕاىل  ةخضوع امجلعی�سا�د يف ضامن  ،لزناهةا مع ا�رتامٕان الترصف 
ة إالجراءات الالزمة الوطنی ةامجلعیینبغي ٔأیضًا ٔأن یعرض ٕاطار نزاهة . و ووظائفها ء �ضطالع مبها�ا�س�ت�دام الفعال للموارد ٔأثنا

 . اومتطوعهي اموظفهيو يف ٔأ�شطة امجلعیة الوطنیة ٔأو يف معل ٔأعضاهئا ٔأي قصور  ومعاجلة لتجنب
 

  ١-٥املعیار 

ا �حتاد ا�ويل واحلركة، اليت اعمتدهالواجبة التطبیق  واملعایري س�یاسات الزناهةمتثال ل ظام أ�سايس الزتام امجلعیة الوطنیة �الیؤكد الن
 .وقوانيهنا الوطنیة ؤأي س�یاسة من س�یاسات امجلعیة الوطنیة ذات الص�

 ما هو ٕالزايم
و�شري . نوتطوعامل ن و ووظفواملوكذ� أ�عضاء يف لك أ�وقات املعایري اليت جيب ٔأن تتقيّد هبا امجلعیة الوطنیة حيدد النظام أ�سايس  

  .اهةل �لزن يف �ال إال�ال وقراراهتا جلنة �متثال والوساطة �ام ��رتام ٕاىل الزتامات امجلعیة الوطنیةالنظام أ�سايس 
 من دس�تور �حتاد ا�ويل.  ٨امات امجلعیة الوطنیة مبوجب املادة ٕاىل الزت ٔأن �شري النظام أ�سايس  بوجي

  ٢-٥املعیار 

آلیات تضمن امتثال قيادة امجلعیة الوطنیةاءاالنظام أ�سايس معلیات وٕاجر دد حي �ىل  عایري الزناهةمل ومتطوعهيا ؤأعضاءها وموظفهيا ت وأ
  مجیع املس�تو�ت.

 ما هو ٕالزايم
 لق �لقيادة.ميكن مراجعة النص ٔأد�ه ووضع معیار�ن اثنني بدًال من املعیار الوا�د. وميكن نقل بعض النقاط ٕاىل الفصل املتع

                                                
 شروط االعتراف بالجمعیات الوطنیة. :٤النظام األساسي للحركة، المادة   ٤
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 (ٔأنظر الفصل الثالث)  یتعلق �لرصد وضامن �متثال والزناهة. النظام أ�سايس مسؤولیات القيادة ف�یصف 
 نع التحیل والفساد وتعاقب �لیه دون ٔأي �ساهل. مت ت املعمول هبا اليت ایل النظام أ�سايس ا�آ یصف 

امجلعیة  يف ٔأ�زة حمك��ن �شغلون مناصب ا فرادمدونة سلوك و/ٔأو ٕاطار ٔأوسع للسلوك یوقعه ا�ٔ ٔأو �شري ٕاىل ايس أ�سالنظام  حيددو 
 .يف خمتلف املس�تو�ت املوظفون واملتطوعونكام یوقعه  ،الوطنیة

وجيب ٔأن �شمل النظام أ�سايس إالشارة ٕاىل القوا�د واللواحئ و/ٔأو الس�یاسات اليت حتدد العقو�ت وإالجراءات املطبقة يف �ال �دم  
 املتعلق �ٔ�عضاء واملتطو�ني والفصل الثالث املتعلق �لقيادة).  (ٔأنظر الفصل الثاين الواجبة.الضام�ت و  فضًال عن العملیات، �متثال

 .ف تعاجلاحملمتل يف املصاحل و�ی ما �شلك تعارضًا يف املصاحل و�یف حتدد �االت التعارضیعّرف النظام أ�سايس و 
 قطا�نيوال القرار والس�� جتاه السلطات العامةس�تقاللیة العمل وصنع �تقيّد امجلعیة  وإالجراءاتیعكس النظام أ�سايس و/ٔأو القوا�د 

وٕاجراءات ٕاسقاط أ�هلیة وإالقا� من  یةدالقيا ویقتيض ذ� وضع ٕاجراءات حتدید أ�هلیة للمناصب .فردیةالعام واخلاص والرشاكت ال
 . )صل الثالثفل�(الربط املنصب 

�ال �ُني عضو يف ٔأ�زة احلمك مكوظف ويف املوظفني من الرتحش للمناصب املنتخبة. تثين معایري أ�هلیة ملناصب احلمك س� ٔأن � جيب و 
ٔأن �كونوا  يف بعض الس�یاقات، �س�توجب القانون الوطين من ممثيل املوظفنيولكن جيب ٔأن �س�تقيل من مناصبه يف امجلعیة الوطنیة. 

 هذه احلاالت، یتعني تقنني ٕاجراء �نت�اب. يف ويف جملس إالدارة. 
 

 أ�مث� التوضیحیة

 . ٔأمث� توضیحیةس�تضاف هنا �دة 
 هو اختیاريا م

 :ةتالیال  لیاتوا�آ  ات ٔأو إالجراءاتس�یاسال النظر يف ٔأن یدرج النظام أ�سايس، ٔأو �شري ٕاىل ميكن 
اطر و�نت�ا�ت وببٕاماكهنا اس�ت�دام الزت�یة ٔأو ٕادراج حمك خمتصة يف جماالت الزناهة و�متثال واملالیة واملراجعة وا�هیئات  -

 عنارص �ارجية (مثل املراجعني اخلارجيني) 
آلیة  -  اخل. ٔأ�القيات مس�تق�،، ٔأو ٕاىل جلنة اللجوء ٕاىل ٔأمني مظاملمس�تق� �اصة �المتثال والزناهة مثل ارجية �أ

آلیة  -  ؛ تالفاغني عن ا�محلایة املبلّ س�یاسة و/ٔأو لتقدمي الشاكوى ٔأو املالحظات أ
آلیة -  ؛والتحكميالوساطة/للتعامل مع املناز�ات يف امجلعیة الوطنیة مثل ٕاجراءات  أ

 التفسريي:ص الن
 تور �حتاد ا�ويلعیة الوطنیة مبوجب دس� بات امجل تلف واج لرشح خم هذا  اجلزء ٔأیضا اف س�ُیض

 ٕان �لزتام مبعایري الزناهة یضمن ا�رتامنا من قبل مجیع أ�طراف املعنیة وهذا ٔأمر رضوري ٕالجناح �متنا. 
 هذا ��رتام، س�نفقد تواصلنا مع املس�تفيد�ن وقبول السلطات ودمع املاحنني والرشاكء وحسن نوا� معوم الناس �شلك �ام. ومن دون 

و�ُس�متد املعایري من ٔأو �شمل: املبادئ أ�ساس�یة، الرشوط العرشة لال�رتاف والس�یاسات املعنیة لالحتاد ا�ويل واحلركة، و�اصة 
 الزناهة.س�یاسة �حتاد ا�ويل �شأٔن 

 جيب ٔأن تنص مدونة السلوك رصا�ة �ىل ٔأن ٔأعضاء ٔأ�زة احلمك یعملون بصفهتم الشخصیة وملصل�ة امجلعیة الوطنیة فقط.
وتصلح املدونة لتنظمي "تضارب املصاحل" ا�ي قد ینجم عن خمتلف املصادر، مثل املصاحل الت�اریة، العالقات أ�رسیة والعالقات 

 اس�تقاللیة امجلعیات الوطنیة. احلكومية اليت قد تؤ�ر �ىل
ویلزم النظام أ�سايس امجلعیة الوطنیة �ع�د لواحئ للموظفني حتدد معلیة فرض العقو�ت �ىل انهتأاكت املوظفني لٔ�حاكم التعاقدیة 

 املتعلقة �لزناهة وفقًا لقانون العمل الوطين.



37  CD/17/19 

 

وميكن تعریف  ني وأ�عضاء املنتخبني يف �االت �دم �متثال.وینبغي ٕاضافة نص عن خمتلف ٕاجراءات ٕاهناء معل املوظفني املعین
تضارب املصاحل �ىل ٔأنه ٕاماكنیة �حنیاز ٔأو تغیري القرارات ٔأو سلوك صادر عن خشص �سبب تضارب بني مصاحل خشصیة ومصاحل 

 امجلعیة الوطنیة.
ويف �ال تضارب  امجلعیة الوطنیة وصورهتا. وتضارب املصاحل اكف ليك یت�ىل عضو يف ٔأ�زة احلمك عن منصبه للحفاظ �ىل مسعة

 املصاحل، واع�دا �ىل فدا�ة الوضع ٔأو ٔأمهیته، تت�ذ ٕاجراءات خمتلفة.
ويف �ال اس�مترار تضارب املصاحل، مثال، عضو يف ٔأ�زة احلمك �ُني يف منصب �ىل مس�توى �ال يف احلكومة، تغیرين فرد من العائ� 

 �س�توجب �س�تقا� من ٔأي منصب دا�ل امجلعیة الوطنیة و�متناع عن التصویت يف أ�ثناء.يف منصب �ال يف امجلعیة الوطنیة، قد 
 ومه ملزمون رصا�ة �لتوقف عن املامرسات اليت تد�ل يف تعریف احملسوبیة.

و�متناع ويف �ال وجود تعارض يف املصاحل، ینبغي ٔأن یتعهدوا �الس�تقا� من منصهبم يف امجلعیة الوطنیة بدون ٔأي تعویض مايل 
 �الل الفرتة �نتقالیة، عن املشاركة يف معلیات صنع القرار يف امجلعیة الوطنیة.
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 : الشؤون املالیةالفصل السادس
 : لهذا الفصل أ�ساس�یة هدافا�ٔ 

 إالدارة ويف املوارد ممارسات شفافة يف حشدة املالمئة وحتدید قياملعایري أ��الٕالزام امجلعیة الوطنیة �ع�د  •

 املساء� �شأٔن املزيانیة  حتدید رشوط  •

من رشوط  ٦، و٤ت�زي، واحلیاد، و�س�تقالل، والعاملیة، و�لرشوط �دم ال إال�سانیة، و : التالیة روابط قویة �ملبادئ أ�ساس�یة
 . ٥��رتاف �مجلعیات الوطنیة

 : املقدمة واملصطل�ات
�القية ومبنیة �ىل أٔ من �الل مقار�ت مجلع أ�موال �كون قا�دة متنو�ة ٕال�رادات امجلعیة الوطنیة �شجیع ٕا�شاء �سعى هذا الفصل ٕاىل 

سيسا�د يف تدامة مس� متنو�ة و  و�ستند ذ� ٕاىل افرتاض ٔأن تأٔمني مصادر ٕا�رادات� �لنس�بة ٕاىل املوارد احمللیة. املبادئ، مبا يف ذ
  واس�تقاللها. ة امجلعیة الوطنیةزناهل من اجلهات احمللیة ٔأو ا�ولیةفا�� ٔأي �ة  دید�دم هتضامن 

 ٕاضافة نص عن املقار�ت أ��القية ٕالدارة املوارد.
  ١-٦املعیار  

عیة الوطنیة ٔأو ٔأن تتعرض للخطر بأٔي شلك من أ�شاكل صورة امجل بدون ولكن حشد ما �كفي من املوارد لضامن دميومة امجلعیة الوطنیة 
 .مسعهتا وأٔ اس�تقاللها 

وٕان اكن ٕالزاميا ٔأو  مو�ة الرئيس�یة �ىل ٔأن هذا هدف تنظميي هام ولكن مل تتفق عام ٕاذا اكن جيب ٕادرا�ه يف النظام أ�سايس�ات اتفق
ات الوطنیة رٔأت ٔأن وا�متویل ا�اكيف �ام قيادیة هامة وأ�عضاء رٔأوا رضورة ذ�رها يف املشاورات وبعض امجلعی�س�تدامة اختیار�. 

 یة. �ذر ٔأیضا من إالفراط يف القوانني التنظمي البعض يس يف �ني مل یوافق البعض ا�ٓخر. املعیار هام يف النظام أ�سا
 هو ٕالزايمما 

  ملوارد حملیًا.ا�س�تحسن حشد و ، من مصادر متنو�ة تبذل امجلعیة الوطنیة لك ما بوسعها لتغطیة نفقاهتا أ�ساس�یة �ىل أ�قلجيب ٔأن 
ربامج/ومشاریع امجلعیة ل مصادر إال�رادات اخلاصة �مجلعیة الوطنیة مثل رسوم العضویة، وأ�موال ا�مو�ة حيدد النظام أ�سايسجيب ٔأن 

 الوطنیة اخل.. 
  ٢-٦املعیار 

 ومبنیة �ىل املبادئ و�اضعة للمساء�. بطریقة شفافة وفعا�  هتإادار حشد املوارد و 

 ما هو ٕالزايم
 مجلعیة الوطنیة. يف ا�و� اليت تعمل فهيا االس�نة املالیة جيب ٔأن یتضمن النظام أ�سايس تعریف 

ار�ر املالیة، واحلسا�ت املزيانیة، والتق یا�ةاملالیة و�شلك �اص ص املسؤولیات املتعلقة ٕ�دارة املوارد جيب ٔأن یوحض النظام أ�سايس و 
 واملوافقة �لهيا. ،املراجعة

 الصندوق، واللجنة إالدارة املالیة (مثل ٔأمنياملناصب الفردیة املسؤو� عن و ٔأ�زة القيادة تعریف وینبغي ٔأن �شمل النظام أ�سايس 
 ساد).ٔأعامل الغش والف ومنع املالیة، ومراجعة احلسا�ت وٕادارة ا�اطر، 

 هاارد، وختصیص حبشد املو يف ما یتعلق ملركزي والفروع (ٔأو ما یقابلها) النظام أ�سايس العالقة بني املس�توى اوحض كام جيب ٔأن ی
 ورصفها. 
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دئ ؤأ�القية و�اضعة بطریقة شفافة ومبنیة �ىل املبایلزم النظام أ�سايس امجلعیات الوطنیة �الضطالع بأٔ�شطة ومشاریع حشد املوارد 
ام الشارة، والرشأاكت لمساء�، ومتوافقة مع القوا�د والس�یاسات ذات الص� املعمتدة دا�ل احلركة (ما یتعلق �ىل سبيل املثال �س�ت�دل 

 .مع قطاع الرشاكت اخل..)
  ٣-٦املعیار 

 .يف ختام لك س�نة مالیةللحسا�ت مس�تق� ومو�دة �ارجية جراء مراجعة امجلعیة الوطنیة �ٕ النظام أ�سايس یلزم 

 .ا�اطر التابعة لالحتاد ا�ويل ةس�یصاغ النص �لتعاون مع جلنة مراجعة احلسا�ت وٕادار 
 ما هو ٕالزايم 

سا�ت املعمتد�ن تطبق املعایري ا�نیا ملراجعة احلسا�ت. ویفضل ٔأن یقوم �ملراجعة مكتب حماس�بة مأٔذون، ٔأو مراجع من مراجعي احل 
 املس�تقلني.

 ت. عیة العامة تعیني مراجعي احلسا�امجل ٔأو امجلعیة الوطنیة جيب ٔأن یتوىل جملس ٕادارة 
 التفسرييالنص 
 القوانني املالیة والرضیبية للبالد. عیة الوطنیة ٔأن حترتم دامئاامجل �ىل 

ة ٔأو ما یؤ�ر �ىل مسعة الترب�ات من املصادر اليت ال ت�ىش مع املباد ئ أ�ساسایة وأ�هداف للحركجيب ٔأن تقبل امجلعیات الوطنیة ال 
 وصورة امجلعیة الوطنیة. 

 الوطنیة تقبل فقط الترب�ات اليت تضمن ٔأهنا ستنفذ أ��شطة اليت ُمجعت من ٔأ�لها.ات امجلعی
 : أ�حاكم اخلتاميةالفصل السابع

 : الفصل أ�ساس�یة لهذا هدافا�ٔ 
  توضیح رشوط تعدیل النظام أ�سايس للجمعیة الوطنیة وتفسري النظام أ�سايس. -١
مكّ� للنظام أ�سايس لتكون ماحئ و/ٔأو س�یاسات دا�لیة، ٔأنظمة دا�لیة، ولو تأٔ�ید �متیاز ا�ي �متتع به امجلعیة الوطنیة �ع�د  -٢

 للجمعیة الوطنیة.
 . ة الوطنیةالتأٔ�ید �ىل ٔأن �ل امجلعیة الوطنیة یصدر وفقًا للقوانني الوطنیة ذات الص�، وحتدید ٕاجراءات تصفية امجلعی -٣
هيا ٔأهداف و�ام مماث�، ٕاىل منظامت ٕا�سانیة وطنیة ٔأخرى �، یعاد توزیعها عیة الوطنیة بعد تصفيهتا ٔأو �لهاامجل  ٔأصولٔأن التأٔ�ید �ىل -٤

   القانون احمليل املنطبقة.ٔأو رشوط رهنًا بأٔحاكم 
 . ٦من رشوط ��رتاف �مجلعیات الوطنیة٦٤ : العاملیة، و�لرشطٔأ أ�سايس التايلروابط قویة �ملبد

  ١-٧املعیار 

 .مبراجعته ةتعلقءات والقوا�د امل حتدد إالجرایتضمن النظام أ�سايس ٔأحاكمًا 

 ما هو ٕالزايم 
 .مجلعیة العامة أأي  ،ٔأ�ىل �از حمك يف امجلعیة الوطنیة تقع مسؤولیة اع�د تعدیالت النظام أ�سايس للجمعیة الوطنیة �ىل �اتق

 لتصبح التعدیالت ساریة املفعول.(�ارضة ومصوتة)  نصاً� مؤهًال ؤأ�لبیة مؤه�التعدیل ب یتطلو 
نة ا�ولیة وحيب مرا�اة تقدمي مسودة التعدیالت �ىل النظام أ�سايس للجمعیات الوطنیة للجنة املشرتكة بني �حتاد ا�ويل واللج ینبغي 

 . التوصیات
 سايس املراجع. حتدید �رخي رس�ن النظام ا�ٔ نبغي ی 

 جيب ٔأن تمت مراجعة النظام أ�سايس لك عرش س�نوات �ىل أ�قل.
 هو اختیاري: ام
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 تأٔویل النظام أ�سايس.  ٔأن یصف النظام أ�سايس أ��زة املسؤو� عن اختاذ القرار يف �ال نزاع ٔأو طریقةميكن 
  ٢-٧املعیار 

 یتضمن النظام أ�سايس ٔأحاكمًا تتعلق حبل امجلعیة الوطنیة وتصفيهتا.

 ما هو ٕالزايم 
ؤأنه ال جيوز �ل امجلعیة ٕاال بقرار من ٔأ�ىل �از حمك يف ، وبأٔي رشوط جيب ٔأن حيدد النظام أ�سايس مىت ميكن �ل امجلعیة الوطنیة

  للتصویت.مؤه� یة ٔأي امجلعیة العامة (ٔأو ما یقابلها) رهنًا بتأٔمني نصاب مؤهل ؤأ�لبیة امجلعیة الوطن 
 املتبقية. امجلعیة ٔأصول ٔأشاكل توزیع  نًا بأٔحاكم القانون احمليل، حيدد، وره تصفيهتا وأٔ ٕاجراءات �ل امجلعیة الوطنیة حيدد النظام أ�سايس 

  أ�مث� التوضیحیة
 س�یضاف هنا مثال توضیحي.

  ٣-٧املعیار 

 .احمللیة املس�تو�تاملس�توى املركزي كام يف مجلعیة الوطنیة يف أ�طراف املعنیة يف ایوزع النظام أ�سايس �ىل لك 

 ما هو ٕالزايم
  .أأراضهيل�و� اليت تعمل امجلعیة الوطنیة يف ة الرمسی ة ٔأو اللغاتجيب توفري �رمجة النظام أ�سايس ٕاىل اللغ

�سخ اللغات ويف �ال وجود ٔأكرث من لغة رمسیة وا�دة، جيب ٔأن حيدد النظام أ�سايس ٔأي لغة تعطى لها أ�س�بقية يف �ال نزاع بني 
 ا�تلفة. 

 ما هو اختیاري
 ٔأن تقرر امجلعیة الوطنیة �رمجة النظام أ�سايس لله�ات ٔأو لغات ٔأخرى مس�ت�دمة يف ٔأراضهيا. ميكن 
 التفسرييالنص 

 
 الوطنیة امتیاز اع�د قوانني دا�لیة وس�یاسات الس�تكامل ٔأحاكم النظام أ�سايس. للجمعیة 

 نظم فهيا ٕارساء امجلعیة الوطنیة بقانون، جيب ٔأن ت�ىش ٕاجراءات �ل امجلعیة الوطنیة مع أ�حاكم الساري تطبیقهاالس�یاقات اليت یُ يف 
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