
١ اللجنة الدائمة للصلیب األحمر والھالل األحمرأعضاءمواصفات المرشحین النتخاب

 المسؤولیات
 
 

للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر على من النظام األساسي١٨تنطوي مھام أعضاء اللجنة الدائمة كما تحددھا المادة
 :والحكم في مجاالت اإلدارة والتنفیذالتالیة المسؤولیات

 
  إعداد جدول األعمال المؤقت للمؤتمر الدولي،– ١
  وضع قائمة المراقبین في المؤتمر بتوافق اآلراء،– ٢
 لمؤتمر وتأمین أعلى نسبة حضور،الترویج ل – ٣
 تنفیذ قرارات المؤتمر،عملیة تعزیز– ٤
 مجلس المندوبین،الجتماع إعداد جدول األعمال المؤقت– ٥
 مراقبین في المجلس بتوافق اآلراء،وضع قائمة ال – ٦
 بین مكوناتھا، ،الخصوص، في ھذاالتنسیقوعمل الحركةالتوافق في تعزیز– ٧
النظام األساسي والنظاموتطبیق تفسیرحولینشأ قدالرأيتسویة أي خالف فيمع مراعاة أي قرار نھائي یتخذه المؤتمر، – ٨

 ،الداخلي
لصلیب األحمر أو االتحاد الدوليلیھا اللجنة الدولیة لإھافعتسویة أیة مسألة قد ترتخذه المؤتمر،مع مراعاة أي قرار نھائي ی – ٩

 أي خالف قد ینشأ بینھما،بخصوص
  تسمیة الفائزین بوسام ھنري دونان،– ١٠
 .ھاءأعضا في عملھا وتسميساعد اللجنةت  بتوافق اآلراء إنشاء أجھزة فرعیة مخصصة– ١١

 
المرشحیناختیار شخصیة، فرصةةن بصفبیمنتخوالجمعیات وطنیة مختلفةاألعضاء فيألشخاص الخمسةلالقادمباالنتخاسیتیحو

ولھذا الغرض أعدت اللجنة.لجنة الدائمةالمنوطة بالالوظائف الدستوریةالتي تقتضیھامسؤولیاتال لالضطالع بأھلیةاألكثر
 .اللجنة الدائمةةلعضویلمرشحینلالتالیةستشاریة المواصفاتاال
 
 

 المؤھالت المطلوبة:مواصفات العضویة
 

 قوة الشخصیة،والدوافع، و،القیادة صفات : التالیةعناوین الضمناللجنة الدائمة الصفات المثلى المطلوبة في أعضاء تصنیفیمكن
 . والتفرغ لحضور االجتماعات وتدبیر شؤون اللجنة، والخبرة،والمعرفة

 
 القیادةصفات – ١
 

 مجابھةقدرة وإرادة علىیّتسم ب؛ وأنة اإلنسانیةالدولیاألوساطوتأثیرھا فيلحركة ودورھااتتعلق بیةرؤللمرشحأن تكونینبغي
وغیرھم من القادة فيمالء األعضاء في اللجنةبإبداع وعزیمة؛ وأن یكون قادرا على تحفیز الزلتحدیات التي تواجھھا الحركةا

 .بّناء وإیجابي بھدف تحقیق تلك الرؤیةعلى نحوالعملعلىوتشجیعھمالحركة
 
 الدوافع - ٢
 

في شرفمنصبعنأوالبحث عن الشھرةمن باب الطموح الشخصي أوالدائمةینبغي للمرشح أال یتطّلع إلى العضویة في اللجنة
بصفتھ الشخصیة ودون أيضاء اآلخرینللعمل مع األعمتحمسًایكونوینبغي للمرشح أن .خاصةال تھلطموحا  تحقیقًاالحركة أو

 . تحقیق مثلھا وأھدافھا اإلنسانیةسعیًا إلىمن أجل خدمة مصالح الحركة وحدھاتحّیز
 
 النزاھة - ٣
 

أبعدوالحركةتجاه  والمھني والتزاٍمعلى الصعیدین األخالقيمسؤولیاتیعي تمامًا ما تقتضیھ عضویة اللجنة منینبغي للمرشح أن
 .ھأعمالو تھقراراللصلیب األحمر والھالل األحمر فيبالمبادئ األساسیةفي كل األوقاتنبغي لھ أن یسترشدوی.من ذلك

 

  
 وثیقة أعدتھا اللجنة االستشاریة المعنیة بالسیاسة والتخطیط للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر واعتمدھا مجلس المندوبین في1

 ١٩٩٥األولكانون/ دیسمبر٢-١جنیف،



 قوة الشخصیة  ٤
 

ة وعدم التحّیزوأن یّتسم بالعزیملشواغل اآلخرین وآرائھم ویحترمھا، مدركاالرأي، وأن یكونینبغي للمرشح أن یتحلى باستقاللیة
یكون شجاعًا ویوصي بما یراه صحیحًا حتى لو لم یلق ھذا الخیارأنكما ینبغي.التسامح في تنفیذھایتحلى بفي أخذ القرارات و

في اللجنةمواعیدھا، ویكون على استعداد للعملوالسھر على إنجاز األعمال فيمسؤولیاتاللتحملوأن یكون محل ثقةترحیبًا،
 . المكوناتبینوافقتعزیز الوحدة والتل مالئمةالظروفخلق الأجلبروح من التعاون من

 
 
 المعرفة - ٥
 

ذاتالصكوكوغیرھا من أحكام اتفاقیات جنیف وبروتوكوالتھا اإلضافیةینبغي للمرشح أن یكون ملّما بالمبادئ األساسیة للحركة، و
معرفة، وأن یكون علىرھاتطواحلمرالحركة وومطلعًا على تاریخبقوانین الحرب وقانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئین،الصلة

 .امحترمھألساسي والنظام الداخلي للحركة ویالنظام اب
 

 .الدولیة للصلیب األحمراالتحاد الدولي واللجنةطرق عمللحركة والسیماامكوناتمختلفعملطرقفھمكما یطلب منھ
 

 مھام، وكذلك أھداف و المتبادلة مع سائر أجھزة الحركةھاوعالقات مھامھاأھداف اللجنة الدائمة وویحترم فھموینبغي للمرشح أن ی
المكونات األخرى للحركة والعالقات المتبادلة فیما بینھا، والعالقة بین الحركة والدول األطراف في اتفاقیات جنیف، ودور الحركة

 .عالقتھا مع منظومة األمم المتحدةوالسیمااإلنسانيداخل المجتمع الدولي
 

 من اللغات الرسمیة فياإللمام بلغة أخرى على األقلویستحسن . اللغة اإلنكلیزیة تیسیر التواصل بین أعضاء اللجنةإتقانمن شأن
 .الحركة

 
 الخبرة - ٦
 

إبداءیكون من المطلوبفإذا تعذر ذلك،أمافي إحدى الجمعیات الوطنیةواسعةخبرةقد اكتسب المرشحیكونمن المستحسن أن
 . الوثائق المختصةمن خالل مراجعةبسرعةالالزمةب الخبرةاكتسافي رغبةال
 

 تمتع ی، ینبغي للمرشح أنعلى المستویین الوطني والدولي لصلیب األحمر والھالل األحمرالخاصة باالشؤونالخبرة فيوفضال عن
العالقات بین الثقافات، وأن یوليبخبرة ویمتلك، المجتمع الدوليداخلالسیمااألحداث واألعمال اإلنسانیةما یتصل ب فّذة فيبصیرةب

واالستمرار التي لھا آثار مباشرة على أنشطة الحركةاالقتصادیة والسیاسیةولشؤون االجتماعیةالدولیة في ا مستجداتاللفھمأھمیة
 .في متابعتھا

 
 .شؤون الحكمبودرایةخبرة اذلمرشحوینبغي أن یكون ا

 
 التفرغ - ٧
 

 .ھاأداء المھام الموكلة إلیلحضور اجتماعات اللجنة وًاغمتفرالمرشحیكونیجب أن
 

في االتحادأخرى في الوقت ذاتھ وظائفایشغلوأالمن جمعیات وطنیة مختلفةبصفة شخصیة نیألعضاء الخمسة المنتخبلویستحسن
 بین اللجنةتبرزذات صلة بخالفات قد اللجنة مسائلعندما تناقشستقالل رأیھمضمانًا التفرغھم ومحافظة على،ُتمأل باالنتخاب

 .الدولیة واالتحاد الدولي
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


