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 القرار الأويلمرشوع 
 

 تعزيز الشفافية والتوازن بني اجلنسني والتناوب

 يف انتخاب أأعضاء اللجنة ادلامئة وتشكيلها
 

ن جملس املندوبني،  ا 
 

ذ يذكر من النظام الأسايس للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة(، اليت أأرست أأساس  17ابملادة  ا 

ذ تتأألف من مخسة أأعضاء  من امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل  مجعيات وطنية خمتلفةمن تشكيل اللجنة ادلامئة، ا 

الل الأمحر )املؤمتر ادلويل( ًلكا مهنم بصفته الشخصية، وعضوين ميثالن ، ينتخب املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالأمحر

اللجنة ادلولية للصليب الأمحر، يكون أأحدهام رئيسها، وعضوين ميثالن الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل 

حركة، اليت حتدد القواعد اليت تنظم من النظام ادلاخيل لل 21الأمحر )الاحتاد ادلويل(، يكون أأحدهام رئيسه؛ وكذكل املادة 

 انتخاب أأعضاء اللجنة ادلامئة،

 

ا ( من النظام الأسايس للحركة، اليت تقيض بأأن ينتخب املؤمتر ادلويل أأعضاء اللجنة ادلامئة، مع 4)10ابملادة  وا ذ يذكر أأيضا

 مراعاة الصفات الشخصية ومبدأأ التوزيع اجلغرايف العادل،

 
مواصفات املرحشني »، اذلي ّصدق عىل وثيقة «مس تقبل احلركة»املعنون  1995جمللس املندوبني لعام  3ابلقرار رمق  وا ذ يُذكر

 ،«النتخاب أأعضاء اللجنة ادلامئة للصليب الأمحر والھالل الأمحر

 

امجلعيات الوطنية واللجنة ، ودعوته اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل و 2017جمللس املندوبني لعام  12ابلقرار رمق  وا ذ يُذكر

ىل اختاذ تدابري ملموسة من أأجل معاجلة مسأأةل املساواة بني اجلنسني وتساوي الفرص عىل مجيع مس توايت قيادهتا،  ادلامئة ا 

 
رتوجي توازن عادل بني اجلنسني عىل مجيع مس توايت بو  ،الزتام احلركة بتعزيز معايري الزناهة والامتثال وا ذ يالحظ ابرتياح

 ت احلركة وأأهجزهتا،مؤسسا

 

بعمل اللجنة ادلامئة لتقدمي مقرتحات ملموسة لتعزيز الشفافية والتوازن بني اجلنسني والتناوب يف  وا ذ يرحب مع التقدير

 انتخاب أأعضاهئا وتشكيلها،

 
ولأعىل معايري عىل ادلوام للمبادئ الأساس ية للحركة ادلامئة توقعه بأأن ميتثل املرحشون النتخاب أأعضاء اللجنة  وا ذ يؤكد

 الزناهة والأخالقيات اليت تنطوي علهيا عضوية اللجنة ادلامئة،
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متد -1 املبادئ التوجهيية للمرحشني النتخاب أأعضاء اللجنة ادلامئة اليت صاغهتا اللجنة ادلامئة، واليت حتل حمل  يع

رحشني املس تقبليني لالنتخاب، أأعضاء اللجنة ادلامئة، وامل حيثمواصفات املرحشني النتخاب أأعضاء اللجنة ادلامئة، و 

 ومجيع مكوانت احلركة عىل الامتثال لها؛

 

ا عىل الأقل من  ترش يحاهتماملرحشني املتقدمني النتخاب أأعضاء اللجنة ادلامئة عىل تقدمي  حيث -2 قبل س تني يوما

 رى فيه الانتخاب؛س ُيجافتتاح املؤمتر ادلويل اذلي 

 

ذا اكنوا قضوا ابلفعل فرتتني  حيث -3 الأعضاء املُنتَخبني لعضوية اللجنة ادلامئة عىل عدم التقدم لالنتخاب مرة أأخرى ا 

 يف عضوية اللجنة ادلامئة مدة لك مهنام أأربع س نوات؛

 

مجيع أأعضاء املؤمتر ادلويل عىل أأن يأأخذوا يف الاعتبار، يف انتخاابت أأعضاء اللجنة ادلامئة، الصفات  حيث -4

خصية ومبدأأ التوزيع اجلغرايف العادل، وكذكل التوازن العادل بني اجلنسني، وذكل عند انتخاب الأعضاء الش 

ابختيار امرأأتني ورجلني  ،عىل وجه اخلصوص ،يف ضوء ذكلوامخلسة املنتخبني للجنة ادلامئة يف املؤمتر ادلويل، 

 عىل الأقل من بني املرحشني؛

 

اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل عىل ضامن التوازن العادل بني اجلنسني يف التشكيل اخلاص بمتثيل لك مهنام  حيث -5

ليه يف املادة   ؛( من النظام الأسايس للحركة1)17يف اللجنة ادلامئة عىل النحو املشار ا 

 

ابلتفسري اذلي تأأخذ به اللجنة ادلامئة بأأنه جيب اعتبار النظام الأسايس للحركة ونظاهما ادلاخيل  حييط علماا ويرحب -6

ىل اذلكر أأو الأنىث ال تقترص عىل النوع الألفاظ حمايدين من حيث النوع الاجامتعي، وأأن  والتعابري اليت تشري ا 

منا تشمل الأنىث واذلكر عىل التوايل، ما ليه وا   ؛مل تُظهر النية عكس ذكل الاجامتعي املشار ا 

 

ىل توجيه اهامتم املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر واملؤمترات  يدعو  -7 اللجنة ادلامئة ا 

ىل القرار احلايل وتوصياته.  ادلولية التالية ا 
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 املبادئ التوجهيية للمرحشني 

 النتخاب أأعضاء اللجنة ادلامئة

 والهالل الأمحر للصليب الأمحر
 

 

 مسؤوليات اللجنة ادلامئة -أأ 
 

اللجنة ادلامئة يه اجلهاز املفوض من قبل املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر )املؤمتر ادلويل( بني دورتني من 

من النظام الأسايس للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل  18يف املادة ملامرسة الاختصاصات احملددة دورات املؤمتر، 

ويف قرارات احلركة،  18الرئيس ية للجنة ادلامئة، كام هو منصوص عليه يف املادة الاختصاصات الأمحر )احلركة(. وتشمل 

 املسؤوليات التالية يف جماالت اال دارة والتنفيذ واحلمك:

 

عداد جداول أأعامهلام املؤقتة وبراجمهاماختاذ القرار بشأأن ماكن وات (1)  رخي انعقاد املؤمتر ادلويل وجملس املندوبني، وا 

آراء (2)  وضع قامئة املراقبني يف املؤمتر ادلويل وجملس املندوبني بتوافق ال

 الرتوجي للمؤمتر ادلويل وتأأمني أأعىل نس بة حضور (3)

 تشجيع وتعزيز معلية تنفيذ قرارات املؤمتر ادلويل (4)

 التوافق يف معل احلركة والتنس يق، يف هذا اخلصوص، بني مكوانهتاتعزيز  (5)

 حبث املسائل اليت هتم مجموع احلركة (6)

 :مع مراعاة أأي قرار هنايئ يتخذه املؤمتر ادلويل (7)

 تسوية أأي خالف يف الرأأي قد ينشأأ حول تفسري وتطبيق النظام الأسايس والنظام ادلاخيل •

لهيا اللجنة • ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( أأو الاحتاد ادلويل مجلعيات  تسوية أأي مسأأةل قد ترفعها ا 

 الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( خبصوص أأي خالف قد ينشأأ بيهنام

دارة منحهام، 1تسمية الفائزين بوسام هرني دوانن، وجائزة الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم واال نسانية (8)  وا 

نشاء أأهجزة  (9)  يف معلها. ادلامئة فرعية خمصصة بتوافق الآراء تساعد اللجنةا 

 

                                                
 .1987أأنشأأها جملس املندوبني اذلي ُعقد يف ريو دي جانريو عام الصليب الأمحر والهالل الأمحر للسالم واال نسانية جائزة  1
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 املبادئ احلامكة لعضوية اللجنة ادلامئة -ب
 

تتأألف اللجنة ادلامئة من تسعة أأعضاء، من بيهنم مخسة أأعضاء من مجعيات وطنية خمتلفة يُنتخبون بصفهتم الشخصية، 

من النظام الأسايس للحركة، وكذكل املادة  17( و4)10وفقاا للامدتني وأأربعة أأعضاء ميثلون اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل 

 من نظاهما ادلاخيل. 21

( من نظاهما ادلاخيل، ينتخب املؤمتر ادلويل الأعضاء امخلسة 1)21( من النظام الأسايس للحركة واملادة 4)10مبوجب املادة 

 للجنة ادلامئة، مع مراعاة ما ييل:

 الأفضل تأأهيالا لالضطالع مبسؤوليات اللجنة ادلامئةالصفات الشخصية للمرحشني  -

 مبدأأ التوزيع اجلغرايف العادل. -

ىل ذكل، تلزتم احلركة بتعزيز املساواة بني اجلنسني وتساوي الفرص عىل مجيع مس توايت قيادهتا. وذلكل، سعياا  ابال ضافة ا 

ة ومجيع ادلول الأعضاء املشاركني يف التصويت يف دلمع حتقيق التوازن العادل بني اجلنسني نشّجع بقوة مجيع مكوانت احلرك

لهيم يف املادة  ()أأ( من النظام الأسايس للحركة 1)17أأثناء املؤمتر ادلويل النتخاب الأعضاء امخلسة يف اللجنة ادلامئة املشار ا 

ىل اختيار امرأأتني ورجلني عىل الأقل من املرحشني يف بطاقة الاقرتاع.  وندعومه ا 

ث اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل عىل التأأكد من مراعاة التوازن العادل بني اجلنسني عند تعيني نُ  ،وعىل النحو ذاته

 ()ب( و)ج( من النظام الأسايس للحركة.1)17عضوهيام املمثلني يف اللجنة ادلامئة عىل النحو املذكور يف املادة 

 

 املرحشنييف  متطلبات يلزم توافرها -ج
 

ىل رئيس مكتب املؤمتر قبل  21تنص املادة  من النظام ادلاخيل للحركة عىل أأن تُسمل الرتش يحات لعضوية اللجنة ادلامئة ا 

افتتاح اجللسة اليت س يجري فهيا الانتخاب بامثن وأأربعني ساعة. ومع ذكل، نث مجيع املرحشني املتقدمني النتخاب أأعضاء 

ا عىل الأقل من افتتاح املؤمتر ادلويل. واملقصود من التبكري يف التقدمي ق  ترش يحاهتماللجنة ادلامئة عىل تقدمي  بل س تني يوما

حتسني سري معلية تسمية املرحشني من أأجل ضامن شفافية العملية وجودة الرتش يحات، مبا يامتىش مع متطلبات تعزيز الأهلية 

ا عىل تعممي  رسال واثئق قبل افتتاح املؤمت الرتش يحاتوالزناهة. وسيشجع هذا أأيضا ا، يف وقت ا  ر ادلويل خبمسة وأأربعني يوما

 العمل الرمسية.

 

حدى لغات العمل الأربع للمؤمتر الرتش يحاتوجيب أأن تُقّدم   .ادلويل اب 

 

 عضوية يف مجعية وطنية -1
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()أأ( من النظام الأسايس للحركة يشارك املرحشون يف الانتخاب بصفهتم الشخصية، وجبب أأن يكونوا 1)17مبوجب املادة 

ثبااتا للعضوية؛ شهاة عضوية عىل سبيل املثال أأو  مترش يحاهتأأعضاء يف مجعيات وطنية. وجيب أأن تتضمن  ي وثيقة أأخرى أأ ا 

 ذات صةل.

 

ال واحد فقط لعضوية اللجنة وجيوز أأن يتقدم لالنتخاب عدة  مرحشني أأعضاء يف مجعية وطنية واحدة، ولكن لن يُنتخب ا 

 ادلامئة.

 

عالن الرتش يح -2  ا 
 

( من نظاهما ادلاخيل، تؤخذ الصفات الشخصية للمرحشني 1)21( من النظام الأسايس للحركة، واملادة 4)10مبوجب املادة 

ثبات يف الاعتبار دلى تسمية املرحشني وانتخاهبم.  ذلكل، جيب أأن يكون املرحشون وكذكل الأعضاء املنتخبون قادرين عىل ا 

 أأن أأايا مما ييل مل يس بق أأن حدث قبل تقدهمم لالنتخاب:

 الاخنراط يف ارتاكب أأي انهتاك للقانون ادلويل اال نساين أأو املعايري املعرتف هبا دولياا لقانون حقوق اال نسان •

دانة حبقهم يف أأي فعل أأو سل • ىل توقيع عقوبة مدنية مبا قد ميس مسعة احلركة أأو ماكنهتاصدور ا  جرايم أأدى ا   وك ا 

 فرض علهيم أأحد مكوانت احلركة جزاءات بسبب: •

 انهتاك مدونة قواعد السلوك لأّيٍّ من مكوانت احلركة -

بداء مسة خشصية أأو ُخلُقية تتناىف مع املبادئ الأساس ية الس بعة -  ا 

 ارتاكب ممارسات احتيالية أأو فاسدة -

 عدم اال عالن عن أأي تضارب للمصاحل -

فُرضت علهيم جزاءات بسبب انهتاك القوانني أأو الس ياسات املتعلقة ابالس تغالل أأو اال ساءة اجلنس يني، أأو المتيزي  •

 أأو املضايقة

 الاخنراط يف أأي نزاع أأو خالف كبري داخل احلركة أأو خارهجا مبا قد ميس مسعة احلركة. •

ضافية تتعلق بأأي معلومات أأدلوا هبا يف ترش  وجيب أأن يدرك املرحشون أأنه قد   .يحاهتميُطلب مهنم تقدمي معلومات ا 

فادات يف  ويظل الأعضاء املنتَخبون عرضة للمساءةل التامة حال عدم اال فصاح عن أأي معلومات ذات صةل، وعن أأي ا 

افظة عىل صورة اللجنة ادلامئة واحلركة م. ويتوقع مهنم احلفاظ عىل أأعىل مس توايت الزناهة واملعايري الأخالقية، واحملاهتحيرش  ت

 ومسعهتام ووظائفهام.
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 مواصفات املرحشني ومؤهالهتم والعضوية -3 
 

( من نظاهما ادلاخيل، تؤخذ الصفات الشخصية للمرحشني 1)21( من النظام الأسايس للحركة، واملادة 4)10مبوجب املادة 

تصنيف الصفات املثىل املطلوبة يف أأعضاء اللجنة ادلامئة مضن العناوين يف الاعتبار دلى تسمية املرحشني وانتخاهبم. وميكن 

 القيادة، وادلوافع، والزناهة، وقوة الشخصية، واملعرفة، واخلربة، والتفرغ حلضور الاجامتعات وتدبري شؤون اللجنة التالية:

 .ادلامئة

 

 القيادة (أأ )

؛ وأأن يتّسم عىل النطاق الأوسعادلولية  يف الأوساط اال نسانيةينبغي أأن تكون للمرحش رؤية تتعلق ابحلركة ودورھا وتأأثريھا 

ا عىل حتفزي الزمالء الأعضاء يف  بداع وعزمية؛ وأأن يكون قادرا رادة عىل جمابھة التحدايت اليت تواھجھا احلركة اب  بقدرة وا 

جيايب بھدف حت  لهاهمم للعمل عىل نو بنّاء وا   قيق تكل الرؤية.اللجنة ادلامئة وغريھم من القادة يف احلركة وا 

 

 ادلوافع (ب)

ىل العضوية يف اللجنة ادلامئة من ابب الطموح الشخيص أأو البحث عن الشھرة أأو عن منصب  ينبغي للمرحش أأال يتطلّع ا 

ا للعمل مع الأعضاء الآخرين بصفت الشخصية ودون أأي حتزّي من أأجل  هرشف يف احلركة. وينبغي للمرحش أأن يكون متحمسا

ىل حتقيق هممهتا وأأھدافھا اال نسانية.و  ،دھاخدمة مصاحل احلركة وح  سعياا ا 

 

 الزناهة (ج)

ملاهمم ابملبادئ الأساس ية للحركة ونظاهما الأسايس وأأعىل معايري الزناهة جيب أأن يكون للمرحشني جسل ُمثبَ  ت يؤكد ا 

لهام قراراهتم  ا ال  وأأعامهلم يف لك الأوقات. وجيب والأخالقيات وامتثاهلم لها. وينبغي أأن يتخذوا من املبادئ الأساس ية مصدرا

أأن يلزتموا مبامرسة هممهتم بصفهتم الشخصية، مبا حيقق مصاحل اللجنة ادلامئة واحلركة وحدهام، مع استبعاد أأي مؤثر خاريج 

آخر عىل مواقفهم وقراراهتم أأو يقيدهام.  أأو أأي تعارض يف املصاحل من شأأنه التأأثري بأأي شلك أ

 

 قوة الشخصية (د)

آرائھم وحيرتمھا، وأأن يتّسم ابلعزمية وعدم ينبغي للمرحش أأن  يتحىل ابس تقاللية الرأأي، وأأن يكون مدراكا لشواغل الآخرين وأ

ا حىت لو مل يلق  التحزّي يف أأخذ القرارات ويتحىل ابلتسامح يف تنفيذھا. كام ينبغي أأن يكون جشاعاا ويويص مبا يراه حصيحا

جناز الأعامل يف مواعيدھا، ويكون عىل اس تعداد ھذا اخليار ترحيباا، وأأن يكون حمل ثقة لتحمل امل  سؤوليات والسھر عىل ا 

 للعمل يف اللجنة ادلامئة بروح من التعاون من أأجل خلق الظروف املالمئة لتعزيز الوحدة والتوافق بني مكوانت احلركة.
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 املعرفة (ه)

ا ابملبادئ الأساس ية للحركة، وأأحاكم اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتھا اال ضافية وغريھا من صكوك  ينبغي للمرحش أأن يكون ملمًّ

ا عىل نشأأة احلركة وتطورھا التارخيي ؛القانون ادلويل الأخرى ذات الصةل ا اطالعاا جيدا وأأن يكون عىل معرفة  ؛ومطلعا

 ابلنظام الأسايس والنظام ادلاخيل للحركة وقراراهتا وس ياساهتا الرئيس ية وحيرتمھا.

 خمتلف مكوانت احلركة، والس امی طرق معل الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية.وجيب أأن يكون مدراكا لطرق معل 

، وعالقتھا مبكوانت احلركة الأخرى ذات الصةل، وعالقهتا ووظائفهاوينبغي للمرحش أأن يفھم وحيرتم أأھداف اللجنة ادلامئة 

والعالقة بني  ؛القات املتبادةل فامی بينھاوكذكل أأھداف ومھام املكوانت الأخرى للحركة والع ؛بأأهجزة احلركة النظامية الأخرى

عىل النطاق الأوسع، والس امی ادلولية ودور احلركة داخل الأوساط اال نسانية  ؛احلركة وادلول الأطراف يف اتفاقيات جنيف

 عالقاتھا مع منظومة الأمم املتحدة.

تقان اللغة اال جن ب بشدةس تحيُ  ذ ييرس ذكل  ،لزييةا  ويس تحسن اال ملام بلغة أأخرى عىل  ادلامئة، اللجنةالتواصل بني أأعضاء ا 

 الأقل من اللغات الرمسية يف احلركة.

 

 اخلربة (و)

حدى امجلعيات الوطنية و/أأو غريها من مكوانت احلركة الأخرى،  ا أأن تكون دلى املرحش خربة معلية يف ا  يُس تحسن كثريا

ذا أأبدى رغبة يف التعمل ميكن ومع ذكل، ويُفضل أأن يكون ذا خربة ودراية مبسائل احلمك.  للمرحش أأن يعّوض قةل اخلربة ا 

 برسعة والاطالع عىل قدر كبري من املواد املكتوبة.

وفضالا عن اخلربة يف احلركة والشؤون الوطنية وادلولية، ينبغي للمرحش أأن يمتزي ببصرية فّذة يف ما يتصل ابلأحداث والأعامل 

وأأن يويل أأھمية لفھم املس تجدات  ؛ميتكل خربة يف العمل يف بيئة متعددة الثقافات أأنو  ؛اال نسانية الس امی داخل اجملمتع ادلويل

أأن يواكب هذه املس تجدات و  ،مبارش عىل أأنشطة احلركةأأثر ادلولية يف الشؤون الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية اليت لھا 

 .أأوالا بأأول

 

 التفّرغ (ز)

ليھا، مبا يف ذكل املشاركة يف املناقشات ا حلضور اجامتعات جيب أأن يكون املرحش متفرغا  اللجنة ادلامئة وأأداء املھام املولكة ا 

ا من الالزتام من حيث الوقت  ا كبريا بشخصه أأو عن بُعد، والاضطالع مبهام حمددة. وتقتيض عضوية اللجنة ادلامئة قدرا

 والسفر.
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عضاء امخلسة املنتخبني بصفة خشصية من مجعيات وطنية خمتلف ة أأال يشغلوا يف الوقت ذاته أأي وظائف ويس تحسن للأ

أأخرى يف الاحتاد ادلويل تُشَغل ابالنتخاب أأو يف جمال احلمك، حمافظةا عىل تفرغھم وضامانا الس تقالل رأأيھم عندما تناقش 

 اللجنة ادلامئة أأي خالف قد ينشأأ بني اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل.

 ملس توى يف احلكومة أأو يف منظامت حكومية دولية.وجيب أأال يشغل الأعضاء أأي منصب فاعل رفيع ا

 

 فرتة الواليةحد  -4
 

ذا اكنوا قضوا ابلفعل  ثحيَُ  يف عضوية فرتتني الأعضاء املُنتَخبني لعضوية اللجنة ادلامئة عىل عدم التقدم لالنتخاب مرة أأخرى ا 

 اللجنة ادلامئة مدة لك مهنام أأربع س نوات.
 

 

________________ 

 


