
 

 المبادئ التوجيهية النتخاب اللجنة الدائمة
 

 (2011سبتمبر  21في  اللجنة الدائمة )اعتمدتها
 
 

 
 مناءلس اجم، باعتبارها "  اللجنة الدائمةالهالل األحمر األحمر و للصليب النظام األساسييعرف 

 ."18 في المادة المهام المنصوص عليهاذ تنفو، المؤتمرين بينمؤتمر الدولي ال
 
 : من تسعة أعضاء تألفتأن  الدائمة للجنة تطلب النظام األساسيي ك ،كذل 

 
 الشخصية من قبل بصفتهينتخب كل منهم المختلفة ، و من الجمعيات الوطنية خمسة أعضاء •

 .المؤتمر الدولي 
 . رئيسال اعلى ان يكون احدهم لصليب األحمر ،لنة الدولية جالل ممثلي اثنان من• 
 . رئيسال اعلى ان يكون احدهم، التحاد الدوليا اثنان من ممثلي •
 

 المؤتمر الدولي مجلس أمناء
 
 

باإلضافة . النظام األساسي للحركة من 18 في المادة على النحو المبين وظائفها اللجنة الدائمةتنفذ 
 ه، كما أنوالمؤتمر الدولي مجلس المندوبين جدول أعمال عن ومسؤوله حركةزء من الج إلى كونها

 -: أنمنها  متوقع
 
 ا.مكوناتهوالتنسيق بين والترابط  الحركة في عمل التناغم دعم •
 .المؤتمر الدولي  قراراتمواصلة تنفيذ تشجيع و •
 تقييم المقترحات واالمور التي تهم الحركة بشكل عام.  •
 

تتبنى خطة  اكما أنهتها و ايضأ عند تنفيذ هذه المهام. اكفريق عند تأدية مهامها و مسؤليتعمل  اللجنة
 بتعييننة جاللتقوم من وقت الخر وعمل محددة االهداف لعملها مدعومة بقرارات المؤتمر الدولي.

بعض هذه وقرارات بشأنها ، المراد بثاعضائها المستقلين لمختلف المواضيع  من مسؤول داخلي
 موعات عملجترأس م،وايضا مكونات الحركة التشاور مع المسؤوليات قد تشمل السفر و

 متخصصة . 
 

بالمبادئ السبعة  يلتزمواب ان جنة الدائمة يجاعضاء الل للحركه فان لحماية مبدأ )االستقاللية(
نة الدائمة مستقلة تماما جمن مصلحة الحركة ان تكون عملية االنتخاب لل فإنهللحركة ،لهذا السبب 

 ية .جوعلى ان ال تكون مرتبطة باية عملية انتخاب اخرى داخلية او خار
 

 
 



 اختيار المرشحين
 

ب جغرافي يجمن نظام الحركة يحدد بأن الصفات الشخصية ومبدأ المساواة في التقسيم ال 21المادة 
 ان يؤخذ بعين االعتبار عند اختيار المرشحين .

 
ساعة من  48على ان يتم تسليم الترشيحات لرئيس المكتب في المؤتمر قبل نفسها تنص المادة  كما
 ف يتم خالله عملية االنتخاب .جتماع الذي سواال
ذلك فانه من مصلحة الشفافية والتنوع واعطاء الوقت الكافي للدول والجمعيات الوطنية الذين ول

 -ينتخبون اعضاء اللجنة للتعرف على المرشحين، تنصح اللجنه الدائمة بما يلي:
 

 نتخابات .قوائم الترشيح يفضل ان تسلم قبل نهاية شهر ايلول من السنة المحددة لال -
 .نة الدائمة جلنس وبقوة عند اختيار المرشحين العضاء الجتنوع الجيع تش -
ب على المرشحين ملئ استمارة الترشيح مع االخذ بعين االعتبار المعايير العضاء جي -

ب ارسال هذه االستمارة جوي 1995لس المندوبين في عام جنة الدائمة المتبناه من قبل مجلال
 .نيف جالدائمة في نة جالى سكرتاريا الل

الى كافة اللغات المعتمدة ووضعها على الموقع متها جاالستمارات المستلمة يتم تر -
                               نة الدائمة لمساعدة المندوبين للتحضير للمؤتمرجااللكتروني لل

 www.standcom.ch 
 

 ائمةنة الدجاللرئاسة 
 

 : نة الدائمة على ما يليجالل جراءاتمن نظام ا 3تنص المادة 
 

.  اعضاء اللجنة الجدد المنتخبينبجمع جنة، يقوم رئيس المؤتمر لمباشرة بعد انتخاب اعضاء ال
ون و بنفس االجتماع بأنتخاب يقوم (لجنةظام الداخلي لمن الن 19.5وفقا للمادة )هؤالء االعضاء 

 االعضاء المنتخبين.ئبا للرئيس وهؤالء كالعادة يكونوا من ديد للجنة و ناج رئيسا
 

مزيدا  الدائمة، توفر للجنة النظام الداخلي أو الحركة ، والنظام الداخلي ، قوانين في ال توجد قواعد
اجتماع اللجنة الدائمة  اوصىلتلبية هذه الحاجة،  .نائب الرئيس / الرئيس انتخاب عن من التفاصيل

  -بما يلي:و في االجتماع االول للجنة الجديدة الخامسة عشر  ي دورتهف
 

 يجب   وفقا للنظام األساسي للحركةاالجتماع االول يرأس  الذيولمؤتمر الدولي، ا رئيس ،
في حال  الرئيس للقيام بدور استعداد على إذا كانوا األعضاء المنتخبين من يطلب أن

 .على ورقة االقتراع ء الراغبين بالترشحيجمع اسماء االعضا عندئذ .انتخابه

 مون و بناء على وهؤالء االعضاء المنتخبون، الذين هم على استعداد للقيام بمهام الرئيس، يق
 هم.حدعوة من رئيس المؤتمر الدولي على تقديم عرض امام اللجنة لدعم ملف ترش

  االدالء باصواتهم في اقتراع سري.ثم يطلب من جميع اعضاء اللجنة 

 كي ينتخب الرئيس يجب عليه الحصول على خمسة اصوات كحد ادنى.ل 

 ة االولى ، تقام اذا لم يحصل احد االعضاء على ما ال يقل عن خمسة اصوات في الجول
 ى المرشحين الذين حصلوا على صوتين او اكثر من الجولة االولى .جولة ثانية و يبق

http://www.standcom.ch/


 لجولة الثانية تعاد العملية في حال لم يحصل احد المرشحين على خمسة اصوات في ا
 االنتخابية.

  نفس االجراءات عند انتخاب نائب الرئيس.تتبع 
 

 

 اعتبارات قبل الترشح 
 
 

 اكافي يتطلب التزاما الموضوعية ، و مشاركةالينطوي على  الدائمة اللجنةفي  عضويةال 
 .واالستعداد للسفر الوقت والجاهزية من

  في الحركة، و في مختلف المحافل الدولية و المحلية، واسعة الخبرة اليستفيد االعضاء من
 كما هو موضح في وصف المرشحين.

 ب في منظمات او في مناص رفيعه يجب على االعضاء ان ال يكونوا في مناصب حكومية
 .حكوميه

 .تقتصر العضوية على مدة اقصاها ثالث دورات متتالية 

  ب على جي العادل توزيع الجغرافيالو قدراتهم الشخصيةلمنتخبون   همعلى الرغم من ان
 العالم . من جميع أنحاء الوطنيةالجمعيات  واهتمامات اراءنة جاالعضاء ان يناقشوا امام الل

 ، حسب المقسمة مناطقنفس ال  لتكون "المناطق" اللجنة الدائمة ترى وفي هذا السياق 
 .أوروبا والمحيط الهادي و وآسيا تانفريقيا واألميركهي او االتحاد الدولي ،

 الدائمة على النحو التالي اللجنة لعضوية صفات المثاليةال ويمكن تلخيص:- 
والتعامل  اللجنة اجتماعاتلحضور تزاملواالوالخبرة  المعرفةالقيادة، والتحفيز، والشخصية،         

 شؤونها . مع
 
المثل  نحو درجة عالية من االلتزام تعني ان يكون العضو على عضوية اللجنة أن

ينبغي  هو معيار مهم. و المسؤولية األخالقية المهنية أقصى درجات احترام للحركة، العليا
 .األساسية للحركة المبادئ  قراراتهم وأفعالهم في في جميع األوقات االعضاء و أن يستلهم

 
  

_____________________________ 

ت يرجى زيارة الرابط االلكتروني التالي لمزيد من المعلومات حول توصيات اللجنة الدائمة في االنتخابا  
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