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 معلومات أأساس ية 

صكوكها النظامية والقانونية الأساس ية منذ انعقاد جملس  زيز يريم هذا التقرير اإىل وصف التقدم اذلي أأحرزته امجلعيات الوطنية يف جمال تع

م أأيضًا ابعتباره تقريراً مرحليًا ل  .(2017)نومفرب    املندوبي املايض لتعزيز الأسس النظامية وادلس تورية   [احلركة]مهناج  ن  [ بشأأ --]قرار  ل وقُد ِّ

 للجمعيات الوطنية وأأطرها التمكيلية.

من أأجل  )احلركة( احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر يفاس ُتحدثت  الت  ديدةاجل همناهجعىل التقرير يف جزئه الأول  سلطوي 

التوجهيات اخلاصة ابلنظم ا أأعقب اس تكامل مالتمكيلية و  هار طوأأ للجمعيات الوطنية  النظامية وادلس تورية الأساس يةالصكوك تعزيز 

ودساتريها  نظمها الأساس يةالزتام امجلعيات الوطنية مبراجعة  أأيضًا عىلويؤكد .(اتتوجهي ال )وثيقة  2018الأساس ية للجمعيات الوطنية 

جراء مراجعة  ةامخلس الأعوامخالل  اتملعايري وثيقة التوجهي  وفقاً  احمللية اقوانيهنو   النظامية هاصكوك ة ودورية لمنتظمالقادمة، ومواصةل اإ

اللجنة هبا احلركة و  اضطلعت يصف التقرير الأنشطة الت وابلإضافة اإىل ذكل، . عىل الأقل أأعوام ةالأساس ية وأأطرها التمكيلية، لك عش 

دارة الاحتاد منذ اعامتد  (اللجنة املشرتكةواللجنة ادلولية املعنية ابلنظم الأساس ية للجمعيات الوطنية )املشرتكة بي الاحتاد ادلويل  جملس اإ

 .التنفيذحزي  ها( ودخول 2018)أأكتوبر  اتوثيقة التوجهي ادلويل 

 2017أأغسطس    1يف الفرتة املمتدة من  فيذ وليهتا املزدوجة  تن جمال  يف  اللجنة املشرتكة  ه  تيصف اجلزء الثاين من التقرير العمل اذلي أأجنز و 

سداء املشورة للجمعيات الوطنية 1"، أأي:2019يوليو  31اإىل   النظر يف" 2، "القانونية الأساس يةالنظامية و ها واثئق فامي يتعلق ب" اإ

ل قب  تُ يك ابعتبارها أأحد مكوانت احلركة وللصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( هبا اللجنة ادلولية يك تعرتف طلبات امجلعيات الوطنية اجلديدة 

 .)الاحتاد ادلويل( الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحريف 

هذا  وضعالانهتاء من  وعند. Malika Aït-Mohamed Parentالس يدة  -ةا اجلديدهت برئيس  اللجنة املشرتكة يف هذه الفرتةرحبت و 

تضمنت توصياهتا للجمعيات الوطنية بشأأن  رساةل 94رب اخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ما يق أأعدتقد اللجنة املشرتكة التقرير، اكنت 

، اللجنة املشرتكةيف تقيمي  واملتفق علهيا.    احلركة  عايريمل)القواني أأو املراس مي(    ا املتعلقة ابلعرتافها الأساس ية و/أأو قوانيهن نظم   وامتثالاتساق  

 32  اعمتد زهاء(، فامي تقريباً  يف املائة 60) تنقيحهأأو نظاهما الأسايس مراجعة يف مرحةل من امجلعيات الوطنية اليوم كربى ل تزال نس بة 

 وطنيةالعيات امجل اإىل أأنه من بي  الإشارة أأخرياً  جتدر. و شوطس تويف احلد الأدىن من ال ي  نظامًا أأساس ياً يف املائة من امجلعيات الوطنية 

النصوص الأساس ية أأن  تقيميال  بي   ،اجلديدة اتوثيقة التوجهي مبا يامتىش مع الأساس ية النظامية  صكوكها الآن نقحت حت الت  الثالثي

 ".ةلزاميالإ  "املعايري  لك مجعيات وطنية تليب ( 8) لامثينية أأو ادلس تورية م انظال 

يه مجعية الصليب الأمحر جلزر مارشال )ديسمرب أأل وجديدة واحدة جبمعية وطنية  ت اللجنة ادلوليةالتقرير الأخري، اعرتفصدور منذ و 

 .(2018يف الاحتاد ادلويل )يونيو  مؤقتاً  ت بل (، وقُ 2017

 التوصيات التالية: عرضتُ  ،[--يف القرار ] ددةمن أأجل الوفاء ابللزتامات احملو 

دراج  -مجلعيات الوطنيةلق ابفامي يتع −  ؛تمنيهتا اخلاصةاكلزتام رئييس يف  صكوكها النظامية الأساس ية والأطر التمكيليةمراجعة اإ

الوقاية من حالت  يف جماللتمنية امجلعيات الوطنية ومكيف صياغة عرض حمدد  -لحتاد ادلويل واللجنة ادلوليةاب فامي يتعلق −

دارهتا  ؛من املسائل والتطوع وغريها الإخالل ابلزناهة واإ

ز لتقدمي املشورة  اهنم وضع  -ابللجنة املشرتكة واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل  فامي يتعلق − زَّ للجمعيات   يالفع ال  وادلمعج جديد وُمع 

اجملموعة  مراعاة، مع والأطر ذات الصةل القانونية والنظامية الأساس ية أأطرهاتعزيز اخلاص فامي يتعلق ب  س ياقها يراعيالوطنية 

 .ضامن اإجراء حوار مبارش مع امجلعيات الوطنيةعىل النحو الواجب و والتقاليد والس ياقات اخملتلفة  جهن الواسعة من ال

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/Adopted-Guidance-for-National-Society-Statutes-ARABIC-11-October-2018.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/Adopted-Guidance-for-National-Society-Statutes-ARABIC-11-October-2018.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/Adopted-Guidance-for-National-Society-Statutes-ARABIC-11-October-2018.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/Adopted-Guidance-for-National-Society-Statutes-ARABIC-11-October-2018.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/Adopted-Guidance-for-National-Society-Statutes-ARABIC-11-October-2018.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/Adopted-Guidance-for-National-Society-Statutes-ARABIC-11-October-2018.pdf
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 1مقدمة   - 1

ن   تقدمي خدمات   عىل  يك تكون قادرةتمتتع هبا امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر أأو الهالل الأمحر  جيب أأن  الأساس ية الت    السامتاإحدى  اإ

نسانية  منا  س تضعفيشخاص امل للأ   وقامئة عىل املبادئومفيدة    مس تدامةاإ قوية وحديثة وأأطر قانونية   أأو دس تورية  صكوك نظاميةيف    تمتثلاإ

متثل  فهيياملتغرية.  الوقائعالوطنية وقدرهتا عىل التكيف مع  اتتزيد كفاءة امجلعيومن شأأن هذه الصكوك والأطر أأن ة. يل ي وس ياس ية تمك 

خدماهتا  نوعيةفظ حي، و فعاليةتنفيذ ولايهتا وتأأدية أأدوارها بضمن قدرهتا عىل مما يالوطنية،  اتلحفاظ عىل نزاهة امجلعيل أأساس ياً  رشطاً 

الوطنية  اتقدرة امجلعيالأساس ية و  السلمية أأو ادلس تورية النظاميةالنصوص  تزيد وابلإضافة اإىل ذكل، .اس تفادة احملتاجي مهناالإنسانية و 

 ية.ساس  الأ  اومبادهئاحلركة ملهمة  اً مجيع الأوقات وفقيف  العملعىل 

 حلركةيف املعايري املتفق علهيا ا مبقتىض الأساس يةأأو ادلس تورية  النظاميةالقانونية و راجعة وتعزيز أأطرها مبالزتام امجلعيات الوطنية  ويشلك

 واملؤمتر ادلويل يجملس املندوب اللحركة، مبا فهي  والنظامية ادلس تورية اتا الاجامتعهتمت تأأكيده يف القرارات الت اعمتد الأجل طويل الزتاماً 

اذلي اعمتده جملس  4عىل مس توى احلركة يف القرار  يف الآونة الأخريةوقد مت التأأكيد عىل هذا الالزتام  ل الأمحر.للصليب الأمحر والهال

سداءو امجلعيات الوطنية مع دلاملشرتكة واللجنة الاحتاد ادلويل اللجنة ادلولية وعىل ولية  أأيضاً كرر التأأكيد واذلي  2011 يفاملندوبي   اإ

لهيا املشورة  يف هذا الصدد. اإ

تعزيز ادلور املساعد: رشاكة من : "4القرار  مبقتىضوالاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية عىل ذكل، الزتمت ادلول وامجلعيات الوطنية  وفضالً 

القانونية للجمعيات الوطنية، لتعزيز القاعدة  ملؤمتر ادلويل احلادي والثالثي "الصادر عن ا"  أأجل مجعيات وطنية أأقوى ومن أأجل تمنية التطوع

مما وعىل الأخص فامي يتعلق ابلنظام الأسايس للجمعيات الوطنية هبدف حتقيق املزيد من الفعالية واملساءةل والشفافية يف امجلعيات الوطنية 

  بلوغ هذا الهدف".جيعلها قادرة عىل الالزتام ابملبادئ الأساس ية يف لك الأوقات ويرحب ابلزتام امجلعيات الوطنية املتواصل ل 

هتا بأأداة مناس بة اتزويد امجلعيات الوطنية وقياد سعيًا اإىل، 2018-2016خالل الفرتة  اتوثيقة التوجهي  ُوضعت ، سابقاً وحس امب ُأفيد به 

دف هتو   ،سد الفجواتت ، و القامئةمع القواعد والس ياسات    وتامتىش الوثيقةأأو ادلس توري.    النظايمامجلعيات الوطنية  أأساس  س تخدم لتعزيز  تُ 

مة لس ياقاهتا اختيار حلول مصم    تتيح لهاو   ومراعاة خلصائص امجلعيات الوطنيةأأكرث مرونة    هنجيك تتيح    أأيضاً   صيغت و .  ةً كون ملهمتاإىل أأن  

لنظم الأساس ية اجلديد ل هناج ابملبدايًة ( 2017رحبت امجلعية العامة لالحتاد ادلويل )ديسمرب و القانونية والثقافية والتشغيلية الوطنية. 

دارة الاحتاد ادلويل . اتوثيقة التوجهي  مسودةعىل النحو الوارد يف  اخلاصة ابمجلعيات الوطنية النص  2018يف أأكتوبر واعمتد جملس اإ

 اعامتدها. ذاجلديدة من اتوثيقة التوجهي اس تخدامعىل  ةلجنة املشرتك ال امجلعيات الوطنية و  أأيضاً  جشعو . اتالهنايئ لوثيقة التوجهي

 املوضوع  خلفية 

السابق اذلي ، حس امب ُأفيد به يف التقرير 2016يف عام  التوجهيات اخلاصة ابلنظم الأساس ية للجمعيات الوطنيةُأطلقت معلية مراجعة 

لنظم الأساس ية اب  اخلاصةبأأن التوجهيات السابقة    لالعرتافنتيجة  ،  (CD/17/19)  2017جملس املندوبي يف عام  اإىل    قدمته اللجنة املشرتكة

خمتلف امجلعيات  يف حالياً  السائدةية والامنذج التنظميية نظام كفي تنوع املامرسات ال يمبا  جتسدتعد أأصبحت قدمية ومل للجمعيات الوطنية 

 الوطنية.

مجلعيات الوطنية ا عن( غريمهو أأمناء عامون و رؤساء نواب و مضت ممثلي رفيعي املس توى )رؤساء  رئيسة   املراجعة مجموعة  معلية  قادت و 

مجعية و منريك  االصليب الأمحر ادلو زر كوك  جلمجعية الصليب الأمحر  و الصليب الأمحر البوروندي  و العش التالية: الصليب الأمحر الأرجنتيين  

ر الصليب الأمحر الهايت ومجعية الصليب الأمحر املنغويل ومجعية الهالل الأمحر الفلسطيين والصليب الأمحر الإس باين ومجعية الهالل الأمح

. ةك لجنة املشرت ال  يف وأأعضاء واللجنة ادلوليةالاحتاد ادلويل   عنالرتكامنس تاين ومجعية الصليب الأمحر الأوغندي، ابلإضافة اإىل ممثلي

القانونية والثقافية والتشغيلية الوطنية  الس ياقاتلغات وأأنواع امجلعيات الوطنية و الناطق و تنوعًا يف امل الرئيس ية اجملموعة  أأعضاء سدجي و 

 

للجمعيات الوطنية   توخيًا للبساطة، سيشار يف هذا التقرير اإىل الأطر النظامية وادلس تورية الأساس ية للجمعيات الوطنية وأأطرها التمكيلية ابلنظم الأساس ية  1

 حفسب. 
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الربيطاين الصليب الأمحر وقدم . الرئيس يةمنريك اجملموعة اترأأس رئيس الصليب الأمحر ادلو . وغريها من املسائلوالعمر  الاجامتعينوع ال و 

 والصليب الأمحر الأملاين ادلمع املايل لعملية املراجعة.

عداد وثيقة التوجهي و  ة  شاورات  م ية  رئيس  ، أأجرت اجملموعة الاتأأثناء معلية اإ املشاورات الأمشل خالل   ودارتامجلعيات الوطنية.  لك  مع  عد 

 معل متوازية انقشوا  حلقاتثالث  ن معظم امجلعيات الوطنية  مشاركون محرض عندما   2017عام    يف امجلعية العامة لالحتاد ادلويلانعقاد 

اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل  وممثل  سامه وابلإضافة اإىل ذكل،مواضيع القيادة والامتثال والزناهة والتطوع.  ،أأخرىمجةل أأمور  من ،فهيا

جلنة استشارة جرت  وفضاًل عىل ذكل،. العملية يف اومدخالهت اوخرباهتاللجنة املشرتكة وهجات نظر  عرض يفيف اجملموعة الأساس ية 

دارة  و تدقيق احلساابت   مل جمللس الإدارة افريق العالو التابعة لالحتاد ادلويل  لجنة املالية وجلنة الش باب  ال وجلنة الامتثال والوساطة و   اخملاطراإ

 تبولايهتا احملددة أأو جمال رتبطة، والعنارص املاتعنارص حمددة من وثيقة التوجهيب  فامي يتعلقالوطنية والتطوع  اتامجلعيتعزيز املعين ب 

تقدمي اإىل  ةالوطني عياتوخرباء تمنية امجل  أأحصاب ملفات التعاون يف امليدانادلولية و اللجنة أأقسام  ُدعيت ، عىل غرار ذكلاخلربة. و 

 نظرمه. وهجة

دورته الثامنة والثالثي   يف  ات، اعمتد جملس الإدارة النص الهنايئ لوثيقة التوجهي 2017بناًء عىل طلب امجلعية العامة لالحتاد ادلويل لعام  و 

، ة اإىل اللجنة املشرتكةالأساس ي  هامجعية وطنية نصوص نظم   32، قدمت أأكرث من  2018كتوبر  منذ أأ و (.  2018أأكتوبر    11-9)جنيف،  

 ات.معايري وثيقة التوجهي مبا يامتىش مع  وقد متت مراجعهتا

  معل اللجنة املشرتكة -تقرير مرحل

 :يفبوليهتا املزدوجة املمتثةل  الاضطالع  اللجنة املشرتكة  واصلت  املؤمتر ادلويل وجملس املندوبي،   هاش يًا مع القرارات السابقة الت اعمتدامت

ات الوطنية )القواني واملراس مي( يع مجل تقدمي توصيات بشأأن الأساس القانوين للجمعيات الوطنية، مبا يف ذكل قواني الاعرتاف اب −

ل نص املال /  املراجعنص ال سودة/ النص امل قيمي امتثال الوطنية، من خالل ت  اتللجمعي والأساس النظايم للنظام الأسايس عد 

 معايري الت وافقت علهيا احلركة،لل الصليب الأمحر/الهالل الأمحر  مراس مي/الوطنية أأو قواني ةمجلعياب اخلاص

الت  ،ابعتبارها أأحد مكوانت احلركة وقبولها يف الاحتاد ادلويل ابمجلعية الوطنيةاعرتاف اللجنة ادلولية  بشأأنطلبات تقيمي ال  −

ردت من منظامت جديدة للصليب الأمحر أأو الهالل الأمحر وتقدمي توصيات يف هذا الصدد اإىل اللجنة ادلولية والاحتاد و 

 ادلويل.

لجنة ال  اكنت ومبوازاة ذكل، نظاهما الأسايس. تنقيح السابقة عند  اتوثيقة التوجهي  2018أأكتوبر واكنت امجلعيات الوطنية تس تخدم حت 

السابقة.  وثيقة التوجهيات رشوطمن حلد الأدىن ابالوطنية  اتمجلعياخلاصة ابالأساس ية  النظاميةنصوص ال  سودةم  الزتام تقمي   ةاملشرتك 

 تقمي   ةلجنة املشرتك ال  أأخذتو  ،اتالتوجهي  وثيقةالنسخة املنقحة من تس تخدم ، بدأأت امجلعيات الوطنية 2018من أأكتوبر  ، اعتباراً ولكن

 .النسخة املنقحة من وثيقة التوجهياتملعايري الواردة يف ا استنادا اإىلالنظام الأسايس اذلي تتلقاه 

 التحليل/التقدم   - 2

 لتوجهيات اخلاصة ابلنظم الأساس ية للجمعيات الوطنية ل الوثيقة اجلديدة   حملة عن 

الهيلك ، الأعضاء، املتطوعون، القيادة )احلمك والإدارة(، هوية امجلعية الوطنيةمعياراً، ترد يف مثانية فصول:  25تضم وثيقة التوجهيات 

ن واملتطوع ن:فصالال شلكي و ة. تاميوالأحاكم اخل  ،املالية الشؤون، تالامتثال والزناهة وتسوية املنازعا، التنظميي والتغطية اجلغرافية

جديد يف فصول أأخرى، عىل سبيل املثال يف فصل   يف حي ُأدرج حمتوى، متاماً  نيجديدفصلي  الامتثال والزناهة وتسوية املنازعاتو

النظم )نش    اخلتاميةالرتكزي عىل الضوابط والتوازانت( أأو يف فصل الأحاكم  تشديد  وحدات القيادة أأو  خمتلف  القيادة )تسليط الضوء عىل  

 .(ةالوطني عياتامجل يف لك  الأساس ية
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 قامئة فصول وثيقة التوجهيات ومعايريها  

 

 

ىل عنارص . احمللية اقوانيهن أأو  هاالوطنية أأو دس تور ةا النظام الأسايس للجمعيهي فو س تأأن ي الت جيب  الشوطوحتدد املعايري  وتُقسم أأيضًا اإ

لزايم لزايمجيب الوفاء بعنارص  و .  اختياريما هو  و  ما هو اإ  ما هو اختياريتُدرج عنارص  يمت الالزتام ابملعايري، يف حي    يك  اصوهن أأو    ما هو اإ

تريم و توضيحية  ال مثةل  الأ لتوجهيات يف  وثيقة اوتمتثل أأحد العنارص الرئيسة ليف شلك توصيات أأو عنارص ملهمة فامي يتعلق ببعض املعايري.  

جنازها )ما يرياإىل توفري فهم اكمل للمعا لزايم( و/أأو الت "ميكن" اإ جنازها )ما هو اإ  وهنج حممتةل تتيح اس تكامل عنارص املعيار الت "جيب" اإ

زيد من الأمثةل مب  ابس مترارحتديهثا واس تكاملها    من املزمعلوثيقة الت  من االتوضيحية يف النسخة الإلكرتونية    مثةلمعظم الأ   وتردهو اختياري(.  

 الوطنية. اتللجمعي ةس توريأأو ادل ةنظاميال  جالهُن عىل 

امجلعيات  لك ٪ من 16الوطنية ) اتللجمعي ةالنظم الأساس يمن  عدةلم/منقحة/دةمسو  32، تلقت اللجنة املشرتكة 2018ومنذ أأكتوبر 

صدار  الوطنية( لتقيميها و  الإثني   الأساس ية  هذه النظمأأن من بي  اإىل    جتدر الإشارة. و اجلديدة  اتعىل أأساس وثيقة التوجهي  بشأأهنا  توصياهتااإ

مجعية الصليب   :تليب معايري وثيقة التوجهيات اجلديدة  املنقحة للجمعيات الوطنية التالية  نظاميةالنصوص ال ، رأأت اللجنة أأن  واردةالثالثي الو 

ومجعية الصليب الأمحر النيجريي والصليب الأمحر جلزر سلامين   اليوانينوالصليب الأمحر    يوالصليب الأمحر السلفادورالأمحر جلزر كوك  

 يب.زاممجعية الصليب الأمحر الومجعية الصليب الأمحر لفانواتو و والصليب الأمحر التزناين 

اكنت اخلطوة و .  اتوثيقة التوجهي  رمس اسرتاتيجية لنشعىل    ةلجنة املشرتك ال   انكبت ،  اجلديدة  اتوثيقة التوجهي بلعمل  الأنشطة ل  تس متروفامي  

اللجنة ادلولية والاحتاد  س توهجهارساةل مشرتكة من خالل  وذكلامجلعيات الوطنية، عىل لك  اتوثيقة التوجهي عرض تمتثل يف الأوىل

عداد هذا التقرير، ) يفادلويل واللجنة املشرتكة اإىل مجيع امجلعيات الوطنية  وتضمنت الرساةل نفسها (. أأ رسلت الرساةلعند الانهتاء من اإ

society-national-for-https://media.ifrc.org/ifrc/guidance-)اجلديدة  اتوثيقة التوجهيلالش بيك  عوقعنوان امل

2018/-statutes .) التوضيحية مثةل، الأ اتالرئيس ية الثالثة التالية: كيفية اس تخدام وثيقة التوجهي الأقسام  يضمل  الش بيك م املوقعُص و، 

 جمال رز تقدم يففامي حيُ يف املس تقبل الش بيك ملوقع مس تجدات اسل املزيد من وسرتُ . ةلجنة املشرتك ال وبعض املعلومات الأساس ية عن 

الفصل الأول: هوية امجلعية 

 معايري  5 - الوطنية

 - الفصل الثاين: الأعضاء

 معايري  3

 - الفصل الثالث: املتطوعون

 معياران

الفصل الرابع: القيادة )احلمك 

 معايري  5 - والإدارة(

الفصل اخلامس: الهيلك التنظميي 

 معياران - والتغطية اجلغرافية

الفصل السادس: الامتثال 
 - والزناهة وتسوية املنازعات

 معايري  3

 - الفصل الثامن: الأحاكم اخلتامية

 معايري  3
 الفصل الثامن: الأحاكم اخلتامية

 معايري  3 -

https://media.ifrc.org/ifrc/guidance-for-national-society-statutes-2018/
https://media.ifrc.org/ifrc/guidance-for-national-society-statutes-2018/
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ضافية    أأمثةل توضيحيةاس تكامل الوثيقة مع   صول حتسهيل  اجلديد    الش بيكاملوقع    كفلس يو .  السلميةواملامرسات    ةالوطني  عياتج امجل هنُ عىل  اإ

 ذات الصةل خبمس لغات.املفيدة واملواد الأخرى  اتىل وثيقة التوجهي عامجلعيات الوطنية  لك 

ماكنية اس تخدام وسائل    ةسابدر ويف غضون ذكل، تقوم اللجنة املشرتكة واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل   نش وثيقة فعالية  اإضافية لضامن  اإ

 :مبا يف ذكل ،والرتوجي لها اجلديدة اتالتوجهي 

عداد منوذج تدرييب  − جملموعة خمتارة من املامرسي من امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية  اتتنفيذ معايري وثيقة التوجهي  بشأأناإ

 .تنقيح نظاهما الأسايسب تبدأأ  الت  دلمع امجلعيات الوطنية    س تعدةم   ما أأن ينهتيي تدريهبا،  هذه اجملموعة،  وس تكونوالاحتاد ادلويل.  

اجملموعات القيادية( و )املستشارون القانونيون أأيضا داخل احلركة القامئة املشاركي يف الش باكت  بعضلتدريب  وتوجد خطط

 ؛أأقراهنماذلين س يدمعون 

نشاء منوذج بس يط  −  .اتعايري وثيقة التوجهي مبللجمعيات الوطنية  ةلنظم الأساس يا الزتاممس توى لقياس اإ

 تقرير مرحل

-Aïtخلفت الس يدة . و Malika Aït-Mohamed Parentبرئيس هتا اجلديدة الس يدة  2019يناير  1رحبت اللجنة املشرتكة يف 

Mohamed Parent  الس يدRené Kosirnik  الس يدة  واكنت . 2018ديسمرب  31اذلي أأهني  وليته يفAït-Mohamed 

Parent يف  اً وعضو  فوضية الأمم املتحدة لشؤون الالجئيوالرقابة التابعة مل احلساابت يف اللجنة املس تقةل ملراجعة اً عضو  يف الآونة الأخرية

مجموعة واسعة  يف السابق Aït-Mohamed Parentالس يدة  وتبوأأتاللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة التابعة ملنظمة العمل ادلولية. 

اذلي يتسم  يف الوقت املناسب  ةلجنة املشرتك ل  ة اجلديدةرئيساليزتامن وصول و من املناصب يف الاحتاد ادلويل ويف مجعيهتا الوطنية. 

 التمكيلية. هاالوطنية وأأطر  اتادلس توري للجمعيو  الأساس النظايموهنج تعزيز ونشها املنقحة  اتثيقة التوجهي و ابس تخدام 

 الأساس ية للجمعيات الوطنيةالنظم 

 والقوانيادلساتري،  و ،  ةالنظم الأساس يالأساس ية )  ها النظاميةيف مراجعة صكوك كثرية    مجعيات وطنيةاس مترت  الفرتة املشموةل ابلتقرير،    يف

أأكرث من  ةلجنة املشرتك ال املس تلمة، أأعدت  الأساس ية النظم مسودات ابلستناد اإىلو(. ، والس ياساتاللواحئ ادلاخليةو القواعد، و ، احمللية

توصياهتا اللجنة رسلت أأ و الوطنية.  اتالنظام الأسايس للجمعي بشوطلجمعيات الوطنية بشأأن الوفاء ل رساةل تضمنت توصيات  94

هذه الرسائل حوار مبارش   رافق،  كثريةيف حالت  وامرس هتا املعتادة.  مب  معالً عن طريق رسائل رمسية أأساسًا  امجلعيات الوطنية    اإىلونصاحئها  

و/أأو  ييالإدار كبار الوطنية و/أأو  اتمع قادة امجلعي املشرتكةاللجنة يف أأعضاء  اللجنة ادلولية أأو الحتاد ادلويل أأون لوميداني ونثل مم أأقامه 

 .فهيا القانوين العاملي يف اجملال

 :مهناللجمعيات الوطنية و  ةاقرتاحات وتوصيات بشأأن حتسي النظم الأساس ي رساةل 94رساةل من أأصل  66 ت تضمنو 

 املائة(؛يف  21)حوايل  الوسط أأورواب وأآس يا  منطقة يفرساةل اإىل امجلعيات الوطنية  14 توجيه −

يف  17)حوايل ( 10( ومنطقة أآس يا واحمليط الهادئ )1رساةل اإىل امجلعيات الوطنية يف منطقة الشق الأوسط ) 11توجيه  −

 املائة(؛

 يف املائة(؛ 44فريقيا )حوايل أأ يف منطقة رساةل اإىل امجلعيات الوطنية  29توجيه  −

 يف املائة(. 18تي )حوايل ي الأمريك يف منطقة رساةل اإىل امجلعيات الوطنية  12توجيه  −

 



CD/19/5                                                                                        1 

 
 

 

 : رسائل اللجنة املشرتكة حسب املناطق اجلغرافية1الشلك  

 .1يف املرفق ترد  لفرتة املشموةل ابلتقريريف ا ُوهجت الت  ةلجنة املشرتك ال هبذا التقرير قامئة اكمةل برسائل  وُأرفق

مع  Skypeاجامتعات وهجًا لوجه أأو مؤمترات عرب الهاتف/ أأيضاً املذكورة اللجنة  عقدت، ةاملراسالت الرمسية للجنة املشرتك  وابلإضافة اإىل

مجعيات وطنية خمتلفة، عىل سبيل املثال مع مجعية الصليب الأمحر جلزر كوك أأو الصليب الأمحر املالزيي أأو مجعية الصليب الأمحر 

مجعيات اللجنة الاستشارية ادلس تورية لش بكة رؤساء  مع  اجامتعات  الصليب الأمحر املالزيي    كام نظم  .الزميبابوي أأو الصليب الأمحر اللبناين

  احمليط الهادئمنطقة 

املتفق علهيا داخل احلركة واحملددة يف شوط حلد الأدىن من ال ابالأساس ية للجمعيات الوطنية  النظم الزتام أأن ةلجنة املشرتك ال تقيمي ويبي 

 :هو اكلآيت للجمعيات الوطنيةالتوجهيات اخلاصة ابلنظم الأساس ية وثيقة 

 يف املائة(؛ 26)حوايل  شوطحلد الأدىن من ال اب فيت تمتتع بصكوك نظامية أأساس يةوطنية مجعية  50 −

 يف املائة(؛  64)حوايل  هاوتنقيح صكوكها النظامية الأساس ية راجعة م عىل بنشاط منكبة ت زال ما مجعية وطنية 122 −

 تس تويفل  ةيف الآونة الأخرية نظم أأساس يأأهنا اعمتدت  ةلجنة املشرتك اعتربت ال أأو  التنقيحمل تبدأأ بعد معلية مجعية وطنية  18 −

 .ابملائة( 10)حوايل  ادلنياشوط ال 

حت اليوم، تشري الأرقام اإىل أأن   2011من  يف الفرتةجملس املندوبي  للجنة املشرتكة اإىللس نوية ا تقاريرال مقارنة مع البياانت الواردة يف و 

٪. ومع ذكل، يظهر التحليل نفسه أأن أأكرب 30 أأقل بقليل منزال تل الشوط تس تويف  نظم أأساس يةامجلعيات الوطنية الت دلهيا نس بة 

ات ءيرىج الاطالع عىل الإحصاو . ةنظمها الأساس يمراجعة تنقح أأو  قد ابرشت معلية٪(  60نس بة من امجلعيات الوطنية )حوايل 

 .2019-2011املعروضة أأدانه للفرتة 
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أأن ب الإحاطة علامً يرىج و . (الرابط) ةلجنة املشرتك اخلاص ابل  القامئة اخملترصة )جدول املتابعة( ميكن الاطالع عىل مزيد من التفاصيل يفو 

لهيا    اتالأساس ية مبا يامتىش مع معايري وثيقة التوجهي   نقحت نظمهاامجلعيات الوطنية الت    بشأأن حاةل ابللون الأزرق لتتبع التقدم احملرز  ُأشري اإ

 القادمة. ةامخلس عواميف الأ  تنقيح النظم الأساس ية

 )القواني أأو املراس مي( ةالوطني ياتع امجل صكوك 

ابجملمتعات   بشأأن صكوك )قواني أأو مراس مي( الاعرتاف  اتوصياهتقدمت فهيا    رساةل  16ما مجموعه    ة يف العامي املاضييلجنة املشرتك ال   ت وهج  

، وابلإضافة اإىل ذكل. القانون المنوذيج بشأأن الاعرتاف ابمجلعيات الوطنيةيف  نصوص علهياالوطنية فامي يتعلق ابحلد الأدىن من املعايري امل 

ة ومناقشة الوطني اتقواني امجلعي مسوداتمع امجلعيات الوطنية من أأجل مراجعة  مبارشاً  حواراً رتكة يف حالت كثرية املشأأجرت اللجنة 

أأحد هذه متثل ي و هبا امجلعية الوطنية يف نظاهما القانوين احملل.  عرتفتيك  ةمزي املوالامتيازات  ركز احملدداملسائل املتعلقة ابملكيفية حتديد 

الحتاد لاملمثلون الإقلمييون و  ةلجنة املشرتك ال و  الرويس ممثلو الصليب الأمحر عقدهاذلي  2019يف فولغوغراد يف مايو اجامتع يف الأمثةل 

 .جنة ادلوليةل ل اادلويل و 

  الاعرتاف ابمجلعيات الوطنية اجلديدة وقبولها

احلادية والتسعي ا امجلعية الوطنية  صفهت معية الصليب الأمحر جلزر مارشال بجب   2017ديسمرب    20امجلعية العامة للجنة ادلولية يف    اعرتفت 

ادلورة السابعة انعقاد  الاحتاد ادلويل بصورة مؤقتة خالل يف لحقاً مجعية الصليب الأمحر جلزر مارشال  ت بل قُ و احلركة.  بعد املائة يف

دارة الاحتاد مؤهةل يك  اً مؤقت هابقبول وأأصبحت مجعية الصليب الأمحر جلزر مارشال (. 2018يونيو  28-26) ادلويل والثالثي جمللس اإ

ادلورة الثانية  يفالت اختذت القرار، أأي جملس الإدارة التالية دلورة العامة  تهعي مجل الأوىل  ادلورةالاحتاد ادلويل خالل انعقاد  يقبلها

 .(2019ديسمرب  7-5ن للجمعية العامة )جنيف، يوالعش 

يف مملكة بواتن.  حديثاً  الت ُأنشئت وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، اس متر الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية يف دمع مجعية الصليب الأمحر 

 بتارخيبرملان بواتن    هس ن  .  اذلي  البواتينمجعية الصليب الأمحر  قانون  " من خالل  بواتينل امجعية الصليب الأمحر  بـ"سلطات بواتن    اعرتفت و 

وانتخب املندوبون خالل امجلعية العامة أأعضاء .  2019مايو    5يف   ادلس تورية العامة هتاعيمج امجلعية الوطنية  وعقدت  .  2016نومفرب    24

التقرير  واجلزء الأول من 2018التقرير املرحل لعام  واوأأقر  ،النظام الأسايس للجمعية الوطنيةواعمتدوا جملس الإدارة واللجنة املالية، 

طلهبا للحصول عىل اعرتاف اللجنة البواتين  أأن تقدم مجعية الصليب الأمحر    ، يف وقت حترير هذا التقرير،من املتوقعو .  2019عام  ل  املرحل

 ادلولية وقبولها يف الاحتاد ادلويل.

 املوارد   التبعات من حيث   - 3

امجلعيات مبصادر الأوىل  سأأةلامل وتتصل املتعلقة ابملوارد.  سائلعىل العديد من امل  XXللزتامات الواردة يف القرار الوفاء ابجناح يعمتد س  

نشاء : ذكلشمل ي . و ةنظمها الأساس يمعلية تنقيح يف مواردها البشية واملالية عىل امجلعيات الوطنية أأن تستمثر وسيتعي الوطنية.   أأفرقةاإ

الأنظمة الأساس ية وطباعة  ،نية ومتويل مشاورات واسعة وشامةلتق اخلربة ال  تقدميو  ،لقيادة معلية املراجعة مناس بةمعل/جلان توجهيية 

 ها.ونش املعمتدة 

ادلمع املشرتك واملنسق من رشاكء احلركة، مبا يف ذكل اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية تقدمي  لزمييف الوقت نفسه، س  و

س توى امل عىل  ،  الاحتاد ادلويل وبعثات اللجنة ادلوليةوسيتعي عىل  الوطنية.    اتامجلعي  الت تضطلع هبااملراجعات  مرافقة  من أأجل  الشيكة،  

املوارد البشية )مثل املدربي   من جديدشمل  ي س و .  ادلمعة تقدمي هذا  لجنة املشرتك ال و   ،املقرعات البدلان، و ومس توى مجمو   والإقلميي  طريقُ ال

 العمل(.تنظمي حلقات واخلربات الفنية( وبعض املوارد املالية )عىل سبيل املثال لإجراء التدريب و  واملرشدين

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Community%20Engagement%20and%20Accountability/TdB%20NS%20Statutes%20Eng%2031%20July%202017%20for%20FedNet.xls
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أأعضاء من  3. ويشمل ذكل ةجنة املشرتك اذلي تضطلع به الل لعمل املنتظم داء االاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية املوارد البشية لأ  وفرس يو 

 ات عيومستشار تمنية امجل الاحتاد ادلويل يف  قطاع تمنية امجلعيات الوطنية من لك مؤسسة ابلإضافة اإىل عضو واحد من املشرتكة اللجنة

 يًا.رشف  اً منصب ةلجنة املشرتك ال منصب رئيس ويبق  . جنة ادلوليةالل الوطنية يف 

 التنفيذ والرصد   - 4

جنازات  اتظن اب  ةلجنة املشرتك ال   سرتاقب  وس تقدم التمكيلية    هاالوطنية وأأطر   اتللجمعي  ةوادلس توري  ةالأسس النظاميتعزيز ل ج احلركة  اهن مم اإ

 .تقارير يف هذا الصدد جمللس املندوبي

   اخلالصة والتوصيات   - 5

الأسس  مبواصةل تعزيزمجيع مكوانت احلركة  س تلزتم فباعامتدهاعىل مس توى احلركة.  اتوثيقة التوجهي  عامتداب جملس املندوبي وص  يُ 

 .للجمعيات الوطنية وأأطرها التمكيلية ةوادلس توري يةالنظام 

املقبةل مبا يامتىش مع معايري وثيقة   ةامخلس  الأعواميف غضون    ةالزتام امجلعيات الوطنية مبراجعة نظمها الأساس ييؤكد القرار املقرتح من جديد  و 

جراء وابإ . أأعوام ةعش لك  احملليةوقوانيهنا ودساتريها  ةة ودورية لنظمها الأساس يمنتظماجلديدة وأأن تواصل اإجراء مراجعة  اتالتوجهي 

الاحتياجات الإنسانية  تنايمالتطورات والتحدايت اجلديدة الناجتة عن  تناولامجلعيات الوطنية من  ، ستمتكن ةمراجعات دورية ومنتظم

 لتغيريات يف تشيعاهتا الوطنية وادلولية.ايف س ياقاهتا التشغيلية احمللية، و 

دراج مراجعة أأيضًا يشجع القرار و  تصبح مراجعة  وعندما. الإمنائية هاأأو خطط  ايف اسرتاتيجياهت الأساس ية هانظم امجلعيات الوطنية عىل اإ

هنا تضمن اختاذ اإجراءات منتظمة هاوخطط امجلعيات الوطنية من اسرتاتيجيات  أأساس ياً  جزءاً نظمها الأساس ية  قدم تُ نفذ و ها وتُ ل  ططيُ ، فاإ

وس يقدم مس توايت امجلعيات الوطنية.  لك عىل  الإجراءاته هذاع  سرتُ ذكل،  نع وفضالً . عىل حنو مناسب ومس متر اتقارير بشأأهن 

 ذا الالزتام.هب  يك تفي   يف مناطقهامجلعيات اهذه ل اللجنة ادلولية الت تعمل مبارشة مع امجلعيات الوطنية ادلمع  بعثاتالاحتاد ادلويل و 

املشرتكة الزتاهما بدمع امجلعيات الوطنية لتعزيز واللجنة ؤكد الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ييف الوقت نفسه، ومبوجب القرار املقرتح، و

 التايل: شلكل ابهذا ادلمع  س ُيقدم. و نظمها الأساس ية

التمكيلية   هاوأأطر   ةالأساس ي  هانظم   تنقيحات/ تعديالت/مسودات  كيفية مواءمة نصوصبشأأن  املشورة للجمعيات الوطنية    اإسداء −

رمسية( التوصيات غري  وال ،  ةلجنة املشرتك ال )رسائل    ةً باكت  مثلام حصل يف السابق  هذا ادلمعوس ُيقدم  .  اتمع معايري وثيقة التوجهي

 اً جاهن موالاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية    ةلجنة املشرتك ال   ضع. ومع ذكل، س تمتبادةل  تُنظم بصورة  برصية/مسعيةأأو أأثناء اجامتعات  

ىل ا املناس بة للس ياقلتقدمي املشورة والتوصيات الفعاةل و  اً راخسو  اً جديد الهنج مجلعيات الوطنية، مع مراعاة مجموعة متنوعة من اإ

 التقاليد والس ياقات؛ وخمتلف

)مثل   اتيف وثيقة التوجهي   ت درجكثرية أُ   ديدةجصاغ عىل أأساس معايري  يُ   صمم خصيصا لتمنية لك مجعية وطنيةحمدد ومُ عرض   −

 التطوع(؛أأو  ابلزناهة والامتثال وتسوية املنازعات املعايري اجلديدة املتعلقة

صكوك  اس تحداثبغية تأأييد حلول مشرتكة بشأأن لجمعيات الوطنية عندما تتعامل مع السلطات العامة املعنية، ل ادلمع املقدم  −

 .متينةنظامية أأو قانونية 

 طالع مبا يل:ضالاومن اخملطط أأيضًا 

عداد  مواصةل −  املعايري، ش ت  تنفيذ عن توضيحية  أأمثةلاإ
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عىل املس توايت  القامئةالتقنية  اأأو ش باكهتاملعنية امجلعيات الوطنية  حمكأأفرقة من خالل  التعمل من الأقرانتعزيز هنج  مواصةل −

قلمييةدون الإقلميية أأو  احمليط مجعيات اللجنة الاستشارية ادلس تورية لش بكة رؤساء )عىل سبيل املثال اس تخدام معل  الإ

 ويل يف هذا اجملال،عىل الصعيد ادلامجلعيات الوطنية العامةل  هقدمي ت( أأو من خالل ادلمع اذلابعتبارها مثاًل عىل ذكل الهادئ

قامةو  تشجيع −  ،اتمع امجلعيات الوطنية عىل أأساس معايري وثيقة التوجهي أأكرب وملموس وس يايق  مبارشيتسم بطابع حوار  اإ

  ،التمكيلية هاوأأطر  أأساس امجلعيات الوطنية النظايماحلالية لالحتاد ادلويل ذات الصةل بتعزيز  الإلكرتوين دورة التعملمراجعة  −

 ومعايريها، اتلوثيقة التوجهي  صصاإضافة وحدة جديدة اإىل دورة التعمل الإلكرتوين لالحتاد ادلويل خُت  −

، وذكل يف معليات املراجعة اتوثيقة التوجهي معايري من الأفراد من املؤسسات وامجلعيات الوطنية عىل اس تخدامعدد تدريب  −

 .ةالعامليو  ةالإقلمييو  ةالقطري ايتاجامتعات عىل املس تو بعقد

 النظاميةصكوكها  تنقيحب  أأعوام 5يف غضون  غلبية امجلعيات الوطنيةأأ ، من املتوقع أأن تقوم تاحبناًء عىل الالزتامات املقدمة وادلمع امل و 

عىل تعديالت اإضافية املس تخلصة لإجراء ادلروس حيث تس تخدم  تعلام مس تفيضاستشمل هذه العملية و الأساس ية وأأطرها التمكيلية. 

لعمن املتوقع عىل سبيل املثال أأن و . عىل حد سواء لجمعيات الوطنية واحلركةل  ات،معايري وثيقة التوجهي  عىل  ةجامعي صورةاحلركة ب تط 

فامي يتعلق مبدونة قواعد السلوك أأو القواعد   سلميةأأو املامرسات ال   اجليدةمن الأمثةل    ، أأو أأهنا س تجمع عدداً مناذج القيادة الأخرى/الأكرث جناحاً 

 الأخالقية.

 :الوثيقة املرفقة

أأغسطس  1قامئة برسائل اللجنة املشرتكة بي الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية الت ُوهجت اإىل امجلعيات الوطنية يف الفرتة من  -1املرفق 

 2019يوليو  31 -2017
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 1  املرفق

ىل امجلعيات الوطنية قامئة برسائل    اللجنة املشرتكة بي الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية الت ُوهجت اإ

 ( 2019يوليو    31  - 2017أأغسطس    1  الت يغطهيا التقرير: فرتة  ال)

 رسائل بشأأن النظام الأسايس 

 اترخي رسائل اللجنة املشرتكة  امجلعية الوطنية  الرق 

 2017أأغسطس  10 مجعية الصليب الأمحر الفيتنايم -1

 2017سبمترب  5 مجعية الصليب الأمحر املوزمبيقي -2

 2017سبمترب  17 الأمحر الهايتمجعية الصليب  -3

 2017أأكتوبر  5 مجعية الصليب الأمحر مجلهورية الكونغو ادلميقراطية -4

 2017أأكتوبر  5 مجعية الصليب الأمحر الغابوين -5

 2017أأكتوبر  10 الصليب الأمحر الكوب -6

 2017أأكتوبر  20 الصليب الأمحر الباراغوايي -7

 2017نومفرب  6 الرنوجييالصليب الأمحر  -8

 2017نومفرب  15 الصليب الأمحر لاكبو فريدي -9

 2017نومفرب  24 مجعية الصليب الأمحر مجلهورية الكونغو ادلميقراطية -10

 2017نومفرب  24 الصليب الأمحر التوغوي -11

 2017ديسمرب  5 مجعية الصليب الأمحر مجلهورية الكونغو ادلميقراطية -12

 2018يناير  8 مجعية الصليب الأمحر الزمبابوي -13

 2018يناير  10 الصليب الأمحر الباراغوايي -14

 2018يناير  22 الصليب الأمحر التشادي -15

 2018فرباير  22 الصليب الأمحر الباراغوايي -16

 2018مارس  2 الصليب الأمحر السلفادوري -17

 2018مارس  6 الأمحر الليبرييامجلعية الوطنية للصليب  -18

 2018أأبريل  17 واييغباراال الصليب الأمحر  -19

 2018أأبريل  18 مجعية الصليب الأمحر الليتواين -20

 2018أأبريل  24 مجعية الصليب الأمحر الزاميب -21

 2018أأبريل  24 يسلنديالصليب الأمحر الآ  -22

 أأبريل 24 الأذربيجاينمجعية الهالل الأمحر  -23

 2018أأبريل  24 الصليب الأمحر الباراغوايي -24

 2018أأبريل  26 الصليب الأمحر اللبناين -25

ثيوب )امليثاق املعمتد( -26  2018مايو  28 الصليب الأمحر الإ

 2018يونيو  8 الصليب الأمحر الزاميب -27

 2018يونيو  8 الصليب الأمحر التزناين -28

 2018يونيو  20 الصليب الأمحر جلنوب السودان -29

 2018يوليو  2 الصليب الأمحر الزمبابوي -30
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 اترخي رسائل اللجنة املشرتكة  امجلعية الوطنية  الرق 

 2018يوليو  16 الصليب الأمحر الباراغوايي -31

 2018يوليو  16 الصليب الأمحر اليوانين -32

 2018يوليو 26 الصليب الأمحر الليتواين -33

 2018يوليو 26 الصليب الأمحر الربيطاين -34

 2018أأكتوبر  3 الصليب الأمحر لساو تويم وبرينسييب -35

 2018أأكتوبر  10 الصليب الأمحر جلنوب السودان -36

 2018أأكتوبر  16 الصليب الأمحر املالوي -37

 2018أأكتوبر  22 الصليب الأمحر لأنتيغوا وبرمودا -38

 2018أأكتوبر  22 اليوانينالأمحر الصليب  -39

 2018أأكتوبر  26 الهولنديالأمحر الصليب  -40

 2018نومفرب  6 الصليب الأمحر لفانواتو -41

 2018نومفرب  6 الصليب الأمحر اليوانين -42

 2018نومفرب  12 الصليب الأمحر اليوانين -43

 2018نومفرب  27 الصليب الأمحر السلوفيين -44

 2018ديسمرب  4 مجعية الصليب الأمحر التونغي -45

 2018ديسمرب  26 مجعية الصليب الأمحر النيجريي -46

 2018ديسمرب  27 مجعية الصليب الأمحر املالوي -47

 2018ديسمرب  31 مجعية الهالل الأمحر الإندونييس -48

 2019فرباير  14 الصليب الأمحر الهولندي -49

 2019فرباير  14 الصليب الأمحر الإس باين -50

 2019فرباير  27 الأمحر الكونغويل )برازافيل(الصليب  -51

52h- 2019مارس  1 يالصليب الأمحر السلفادور 

 2019مارس  26 مجعية الصليب الأمحر الزاميب -53

 2019أأبريل  3 بالويال  الصليب الأمحر -54

 2019أأبريل  4 مجعية الصليب الأمحر الزاميب -55

 2019أأبريل  8 )برازافيل(الصليب الأمحر الكونغويل  -56

 2019مايو  8 الصليب الأمحر التونغي -57

 2019مايو  8 مجعية الهالل الأمحر لربوين دار السالم -58

 2019يونيو  2 جلزر كوك الصليب الأمحر -59

 2019يونيو 3 الصليب الأمحر النيجريي -60

 2019يونيو 14 الصليب الأمحر الأنغويل -61

 2019يونيو  17 الصليب الأمحر جلزر سلامينمجعية  -62

 2019يونيو 17 الصليب الأمحر الكندي -63

 2019يوليو  9 مجعية الصليب الأمحر التزناين -64

 2019يوليو  19 الصليب الأمحر السلفادوري -65



CD/19/5                                                                                        1 

 
 

 اترخي رسائل اللجنة املشرتكة  امجلعية الوطنية  الرق 

 2019يوليو  19 الصليب الأمحر الأس توين -66

 66 موع اجمل

 29 أأفريقيا 

 12 تان ي الأمريك 

آس يا واحمليط الهادئ   10 أ

آس يا الوسط    14 أأورواب وأ

 1 الشق الأوسط 

 

 رسائل بشأأن القواني 

 اترخي رسائل اللجنة املشرتكة  امجلعية الوطنية  الرق 

 2017أأكتوبر  6 مجعية الصليب الأمحر الكرييبايت -1

 2017أأكتوبر  19 الأرجنتيينالصليب الأمحر  -2

 2018 فرباير 6 لربوين دار السالمالأمحر  الهاللمجعية  -3

 2018يونيو  4 اجلوريجمجعية الصليب الأمحر  -4

 2018أأغسطس  3 املوزمبيقيالصليب الأمحر  -5

 2018أأكتوبر  3 املوزمبيقيالصليب الأمحر  -6

 2018أأكتوبر  10 البولوين الصليب الأمحر  -7

 2019فرباير  12 الصليب الأمحر الكرييبايت -8

ىل  -9 الصليب الأمحر الرويس )رساةل اللجنة املشرتكة اإ

 امجلعية الوطنية ورساةل اللجنة املشرتكة اإىل ادلوما(

 2019فرباير  12

 2019أأبريل  16 الصليب الأمحر الرويس -10

 2019أأبريل  25 الصليب الأمحر الليتواين -11

 2019مايو  22 الصليب الأمحر السيش يل -12

 2019يونيو  14 الأنغويلالصليب الأمحر  -13

 2019يونيو  18 جلزر سلامينالصليب الأمحر  -14

 2019أأبريل  30 غينالتو الصليب الأمحر  -15

 2019يوليو  19 الصليب الأمحر الأس توين 16

 16 موع اجمل

 3 أأفريقيا 

 1 تان ي الأمريك 

آس يا واحمليط الهادئ   6 أ

آس يا الوسط  أأورواب    6 وأ

 0 الشق الأوسط 
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 (اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل أأو اللجنة املشرتكة رسائل أأخرى )أأرسلهتا 

 2017سبمترب  5 الصليب الأمحر ادلامنريك )تأأكيد اس تالم رده عىل توصيات اللجنة املشرتكة( -1

 2017سبمترب  5 )تأأكيد اس تالم مسودة النظام الأسايس( مجعية الصليب الأمحر الغابوين -2

 2018مارس  6 مجعية الصليب الأمحر الزاميب )تأأكيد اس تالم الرساةل( -3

)تعليقات غري رمسية من اللجنة املشرتكة بشأأن ادلس تور  مجعية الصليب الأمحر الزميبابوي -4

 املنقح(

 2018مايو  7

مجعية الصليب الأمحر لفانواتو )تعليقات غري رمسية من اللجنة املشرتكة بشأأن ادلس تور   -5

 املنقح(

 2018يونيو  20

ظام مجعية الصليب الأمحر الالتفي )تعليقات غري رمسية من اللجنة املشرتكة بشأأن الن -6

 الأسايس املعمتد(

 2018أأغسطس  3

مجعية الهالل الأمحر الباكس تاين )تعليقات غري رمسية من اللجنة املشرتكة بشأأن مسودة  -7

(، وقانون مجعية الهالل الأمحر الباكس تاين 2018أأغسطس    27ادلس تور )مت اس تالمه يف  

 (1974، بصيغته املعدةل يف فرباير 1920لعام  XV )رق

 2018سبمترب  4

رساةل غري رمسية من اللجنة املشرتكة اإىل الصليب الأمحر اليوانين بشأأن مسودة النظام  -8

 الأسايس

 2018أأكتوبر  21

)رساةل مشرتكة بي الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية( بشأأن مسودة  الصليب الأمحر البواتين -9

 النظام الأسايس

 2019مارس  13

الصليب الأمحر البواتين )رساةل تقدير من الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية بشأأن تعليقات  -10

 الأمي العام(

 2019أأبريل  24

 2019أأبريل  6 الأمحر ادلامنريكتعليقات غري رمسية بشأأن النظام الأسايس للصليب  -11

 2019مايو  9 ( مجلعية الصليب الأمحر البوتسواين2006تعليقات غري رمسية بشأأن دس تور )عام  -12

 12 موع اجمل

 4 أأفريقيا 

 صفر  الأمريكيتان 

آس يا واحمليط الهادئ   3 أ

آس يا الوسط    4 أأورواب وأ

 1 الشق الأوسط 

 

 الرسائل 

 94 مجموع 

 36 أأفريقيا 

 13 تان ي الأمريك 

آس يا واحمليط الهادئ   19 أ

آس يا الوسط    24 أأورواب وأ

 2 الشق الأوسط 

 


