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 مرشوع قرار 

   مهناج احلركة لتعزيز الأسس النظامية وادلس تورية للجمعيات الوطنية وأأطرها التمكيلية 

 مثل ميثاق املتطوعي  

 
ن جملس املندوبي،  ا 

ذ  لهيا يف ما ييل  تمكيليةقانونية وتنظميية س ياس ية أأساس نظايم سلمي وشامل وأأطر لوجود  ةاجلوهري ابملسامهة يُّقرا  "ابلنظام )يُشار ا 

نسانية فّعاةل ومُ تقدمي عىل حلفاظ عىل قدرة امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر يف ا الأسايس"( وُمس تدامة  جديةخدمات ا 

 ليهتا جتاه الأطراف املُس تفيدة من خدماهتا يف مجيع الأوقات.وللمس تضعفي من الاشخاص واجملمتعات، ومسؤ  أأخالقية مبادئمبنية عىل و 

 ياجات اجملمتع احمليل. بأأمهية مراجعة امجلعيات الوطنية نظمها الأساس ية بشلك دوري من أأجل ضامن مواكبهتا لتغّّي احت  ويُّذكر

مع  التعاونامجلعيات الوطنية  اعمتدها املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر واليت طلب فهيا منالسابقة اليت  ابلقرارات وا ذ يُّذكر

 ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( ومع الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل(، وكذكل مع اللجنة

 ،نظمها الأساس ية  لتعزيزاملعنية ابلنظم الأساس ية للجمعيات الوطنية )اللجنة املشرتكة(    ةاملشرتكة بي الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولياللجنة  

 ، ويرحب ابلزتام امجلعيات الوطنية املتواصل ابلقيام بذكل، 1973اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثاين والعرشون س نة  6وأأولها القرار رمق 

مع اللجنة ادلولية تعهد امجلعيات الوطنية، مبوجب القرارات السابقة اليت اعمتدها جملس املندوبي، ابلعمل عن كثب  وا ذ يؤكد جمددا

جل احلركة ادلولية للصليب أأ مبا يف ذكل الاسرتاتيجية من ، مراجعة نظمها الأساس ية حولاد ادلويل وكذكل مع اللجنة املشرتكة والاحت

واذلي يدعو   ،2011جملس املندوبي يف عام    اذلي اعمتده  4، والقرار  2001الأمحر والهالل الأمحر اليت اعمتدها جملس املندوبي يف عام  

ىل:امجلعيات الوطنية   ا 

تطور الاحتياجات ال نسانية يف الس ياقات احمللية، واطالع اللجنة املشرتكة عىل   ملواكبةمراجعة نظمها الأساس ية بصورة دورية   -

 ،يف مرحةل الصياغة ة لهامراجعأأي نظمها الأساس ية و 

 أأخذ توصيات الأخّي يف عي الاعتبار، -

وقدرهتا عىل الترصف  بأأن اُلُطر القانونية والنظامية والس ياسة القوية والسلمية تسامه بشلك أأسايس يف تمنية امجلعيات الوطنية يُذكروا ذ 

 وفقا للمبادئ الأساس ية يف مجيع الأوقات، 

تواء والتنوع، مبا يف ذكل عن طريق ابلأمهية الأساس ية اليت ميثلها حتديد النظام الأسايس للجمعية الوطنية الزتاهما بثقافة الاح  وا ذ يّذكر

 تشجيع املساواة بي اجلنسي ومتثل الأقليات عىل مجيع املس توايت،

حتت رعاية اجملموعة الرئيس ية املعنية "مبراجعة التوجهيات اخلاصة ابلنظم الأساس ية  ت أأجريواملشاورات اليت للعمل ه تقدير  عن ربعّ يوا ذ 

ويرحب ابلطرق  ، املؤلفة من امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل،1999" لس نة للجمعيات الوطنية وقاعدهتا القانونية

 اذلي يتسم اجلديد  أأسلوهبااملُبتََكرة اليت ُعرضت يف وثيقة التوجهيات اجلديدة اخلاصة ابلنظم الأساس ية للجمعيات الوطنية، مبا يف ذكل 

امجلعيات الوطنية من خمتلف التقاليد القانونية والس ياقات التشغيلية،   اقتبس هتاامنذج التنظميية اليت  ، واهامتهما مبجموعة واسعة من الأأكرب  رونةمب

، كام لمتثال والزناهة وتسوية الزناعاتابابملتطوعي، والقيادة، وو ابلأعضاء املتعلقةأأو املعززة لوثيقة التوجهيات عايّي اجلديدة يرحب ابملو 

يالء اهامتم خاص لهذه الأساليب املبتكرة   ، عند مراجعة نظمها الأساس يةتشجع امجلعيات الوطنية عىل ا 

دارة الاحتاد ادلويل وثيقة التوجهيات اجلديدة يف دورته الثامنة والثالثي اليت عقدت يف أأكتوبر    يرحب وا ذ   َذكر يُ ، و 2018ابعامتد جملس ا 

ىل ياملتعلق بوثيقة التوجهيات، و  2017ادلويل لعام  بقرار امجلعية العامة لالحتاد ويص اللجنة املشرتكة بتقدمي وثيقة التوجهيات اجلديدة ا 
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للجمعيات الوطنية اليت قامت مبراجعة نظاهما الأسايس ابلفعل مبا يتفق مع ه تقدير  عرب عنيو يك يعمتدها؛  2019جملس املندوبي لعام 

 لتوجهيات اجلديدة،املعايّي املنصوص علهيا يف وثيقة ا

 ويشجع(  2017نومفرب    8-6يف ادلورة احلادية والعرشين للجمعية العامة لالحتاد ادلويل )انطاليا، تركيا،    ابعامتد ميثاق املتطوعيوا ذ يرحب  

ىل توضيح حقوق ا عداد نظمها الأساس ية، حيث يريم ميثاق املتطوعي ا  ملتطوعي امجلعيات الوطنية عىل اس تلهام هذا امليثاق عند ا 

ومسؤولياهتم، مبا يف ذكل حقهم يف ظروف معل أ منة ويف امحلاية وحقهم يف احلصول عىل معلومات حول اخملاطر اليت تواهجهم، وحقهم يف 

لهيم ويُعرتف مبسامههتم، وحقهم يف التأأمي،   املشاركة ويف أأن يُصغى ا 

، واللجنة املشرتكة، من أأجل تروجي وثيقة التوجهيات اجلديدة وتنفيذها ابخلطوات اليت اختذها الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية يرحب وا ذ 

 ،بصورة فعلية

متد -1  ؛وثيقة التوجهيات اجلديدة اخلاصة ابلنظم الأساس ية للجمعيات الوطنية عىل مس توى احلركة يع

ىل  امجلعيات الوطنية يدعو -2 جراء مراجعة منتظمة ودورية لصكوكها النظامية الأساس ية وأأطر ا  الزتاماهتا مبوجب  التمكيلية، هاا 

مبراجعة نظمها الأساس ية معال بوثيقة ،  (2018( وجملس ال دارة )2017ومعال بقرارات امجلعية العامة لالحتاد ادلويل )  السابقة

ىل مواصةلالتوجهيات اجلديدة يف غضون الس نوات امخلس املقبةل اعتبارا من اترخي اعامتد القرار احلايل جراء مراجعا ، وا  ت ا 

 ؛منتظمة مرة واحدة لك عرش س نوات عىل الأقل

 ؛يف معلياهتا ال منائية وخططها واسرتاتيجياهتا ارئيس ي الزتاماهممة مراجعة نظمها الأساس ية  اعتبارامجلعيات الوطنية عىل  يشّجع -3

ىل اللجنة املشرتكة  مقارها وممثلياهتاعىل مس توى اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل،  يدعو -4 يف املناطق ويف امليدان، ابل ضافة ا 

ىل:  املعنية ابلنظم الأساس ية ا 

 للجمعيات الوطنية؛ النظم الأساس يةمواصةل دمعها الفّعال لتعزيز  - −

املشاركة مع امجلعيات الوطنية وبناًء عىل طلهبا يف تشجيع السلطات العامة املعنية عىل تقدمي دمعها لتعزيز القاعدة  −

 لقانونية للجمعيات الوطنية وأأطرها النظامية حسب احلاجة؛ا

مثال يف جمالت من )ا لتعزيز نظمها الأساس ية ف مع احتياجاهتامجلعيات الوطنية مكيّ لتمنية صياغة عرض حمدد  - −

دارهتا عىل أأساس الفصل حالت  منع قبيل  من وثيقة التوجهيات(؛ 6ال خالل ابلزناهة وا 

 بوثيقة التوجهيات اجلديدة؛نظمها الأساس ية الزتام  امجلعيات الوطنية وتقيمي اذلي حترزه تقدمال َرصد  - −

 

زة لتقدمي  أأساليب عىل تطوير الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية واللجنة املشرتكة املعنية ابلنظم الأساس ية  يشجع -5 جديدة وُمَعزَّ

العنارص التالية أأخذ  و س ياقها اخلاص،  يراعي  بشلك    الأساس ية بنظمهاالفّعاةل للجمعيات الوطنية فامي يتعلق والتوصيات  املشورة  

 يف عي الاعتبار:

والتقاليد والس ياقات اخملتلفة، مبا يف ذكل من خالل وضع أأمثةل معلية ملموسة حول تنفيذ  الأساليب اجملموعة الواسعة من  -

 ا يف وثيقة التوجهيات،املعايّي اخملتلفة املنصوص علهي 

ش باكت احلمُك أأو الش باكت التقنية ذات الصةل يف امجلعيات الوطنية  عرب مبا يف ذكلمل من الأقران، التعّ  تعزيز أأساليب  -

  بي مجةل أأمور، املُقامة عىل الصعيدين ال قلميي ودون ال قلميي،

 ي، ادلمع اذلي تقدمه امجلعيات الوطنية اليت تعمل عىل الصعيد العامل -

جراء حوار مالمئ للس ياق، يتسم ابملزيد من الرصاحة والواقعية مع امجلعيات الوطنية، ويستند عىل وثيقة ، وبشلك أأمع - ا 

 التوجهيات اجلديدة.

ىل جملس املندوبي يف عام  يدعو -6 ىل تقدمي تقرير ا  حول التقدم اذلي أأحرزته  2021اللجنة املشرتكة املَعنية ابلنُُظم الأساس ية ا 

 معال بوثيقها التوجهيات اجلديدة وسائر فقرات منطوق القرار احلايل،الأساس ية  نظمهات الوطنية يف مراجعة وتعزيز امجلعيا
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متد  -7 ىل تطبيقه يف مجيع الأوقات مس توىميثاق املتطوعي عىل يع  .احلركة ويدعو مكوانت احلركة ا 

 املرفقات:

 2018الوطنية التوجهيات اخلاصة ابلنظم الأساس ية للجمعيات  -

 ميثاق املتطوعي -
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 للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر( ديباجة النظام الأسايس  الأمحر والهالل الأمحر )   املبادئ الأساس ية للحركة ادلولية للصليب

 

 نية ال نسا 

محر والهالل الأمحر اليت نبعت من الرغبة يف تقدمي العون للجرىح يف ميادين القتال دون متيزي بيهنم، تس  ن احلركة ادلولية للصليب الأ عى سواء  ا 
ىل منع املعاانة البرشية حيامث وجدت وال  ىل حامية احلياة والصحة وكفاةل الاحرتام لال نسان.  عىل الصعيد ادلويل أأو الوطين ا  تخفيف مهنا. كام تريم ا 

ىل تعزيز التفامه املتبادل والصداقة والتعاون والسالم ادلامئ بي مجيع الشعوب.   وتسعى ا 

 عدم التحزي 

الاجامتعي أأو ال راء الس ياس ية. فهيي تسعى ل متزّي احلركة بي الأشخاص عىل أأساس اجلنس ية أأو العنرص أأو املعتقدات ادلينية أأو الوضع 

حلاحا. عطاء الأولوية لأشد احلالت ا  ىل التخفيف من معاانة الأفراد مسرتشدة مبعيار واحد هو مدى حاجهتم للعون مع ا   ا 

 احلياد 

ىل الاحتفاظ بثقة امجليع، متتنع احلركة عن اختاذ موقف مع طرف ضد ال خر أأثناء احلروب، كام حتجم عن ا دلخول يف اجملادلت سعيا ا 

يديولويج.  ذات الطابع الس يايس أأو العنرصي أأو ادليين أأو الأ

 الاس تقالل

هذه البدلان، جيب    احلركة مس تقةل. وابلرمغ من أأن امجلعيات الوطنية تعد أأهجزة معاونة حلكومات بدلاهنا يف أأنشطهتا ال نسانية وختضع للقواني السارية يف 

 قاللها مبا جيعلها قادرة عىل العمل وفقا ملبادئ احلركة يف مجيع الأوقات. علهيا أأن حتافظ دامئا عىل اس ت 

 اخلدمة التطوعية 

 تقوم احلركة عىل اخلدمة التطوعية ول تسعى للرحب بأأي صورة.

 الوحدة 

محر يف بدل من البدلان. وجيب أأن تكون مفتوحة أأمام امجليع وأأن  ل ميكن أأن توجد سوى مجعية واحدة للصليب الأمحر أأو الهالل الأ

قلمي هذا البدل.  متارس أأنشطهتا ال نسانية يف اكمل ا 

 العاملية 

متتع يف ظلها لك امجلعيات حبقوق متساوية كام تلزتم لك مهنا بواجب مؤازر محر والهالل الأمحر حركة عاملية ت ة احلركة ادلولية للصليب الأ

 امجلعيات الأخرى.

عداد  معلية    2018وثيقة التوجهيات  ا 

وثيقة مراجعة مركزة عىل  ،(2000) النظم الأساس ية للجمعيات الوطنيةبشأأن التوجهيات معلية اس تعراض  2016أأطلقت عام 

 التوجهيات. 

ّ وفهمها اس تخداهما، ويسهل عىل القادةتليب غرضهاوثيقة توفر ضامن مراجعة التوجهيات هو واكن هدف  من مجلعيات الوطنية ا كن، ومت

 الس ياقات. تتالءم مع خمتلف  اختاذ قرارات مدروسة

الصليب الأمحر  الصليب الأمحر الأرجنتيين، ورئاس هتا ومضت الصليب الأمحر ادلامنريك مجموعة رئيس ية توىل املراجعة معلية  توقاد

ومجعية ومجعية الصليب الأمحر املونغويل، يت، يكوك، وامجلعية الوطنية للصليب الأمحر الهاي  جلزرالبوروندي، ومجعية الصليب الأمحر 

الأوغندي، والاحتاد الهالل الأمحر الفلسطيين، والصليب الأمحر ال س باين، ومجعية الهالل الأمحر الرتكامين، ومجعية الصليب الأمحر 

مخسة اجامتعات   ت اجملموعةلأساس ية. وعقدادلويل، واللجنة ادلولية، واللجنة املشرتكة )بي الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية( املعنية ابلنظم ا
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ىل  الانرتنت ش بكة مشاورات موسعة مع أأعضاء الاحتاد ادلويل عرب  توأأجر  ادلس تورية لالحتاد  هجزةلك امجلعيات الوطنية والأ متوهجة ا 

لك امجلعيات الوطنية  شاركت فهياحلقات معل  2017اثناء اجامتع امجلعية العامة لالحتاد عام  عقدت(، و 2017يونيو -ادلويل )أأبريل

 مجعية وطنية.  190تقريبًا وعددها 

دارة الاحتاد من امجلعية العامة   ضبناء عىل تفوي  2018  أأكتوبرادلويل عىل وثيقة التوجهيات يف دورته الثامنة والثالثي يف    ووافق جملس ا 

ىل جملس املندوبي(. ويتوقع أأن تقدم وثيقة التوج2017نومفر  8-6لالحتاد ادلويل )انطاليا، تركيا،   يك توافق 2019س نة  هيات ا 

  .احلركة علهيا

  



CD/19/5DR                                                                                                                                                             9 

 

 املقدمة 

لهي السلمي  س تور  ادلسايس أأو  الأ نظام  يشلك ال  النظام ة امجلعية الوطنية. فًا من قو أأساس يعنرصاً  فامي بعد بعبارة "النظام الأسايس"(    ام)يشار ا 

. وهو يضمن والتنظميي  ويوحض منوذهجا القياديال نسانية،  لالحتياجات  ما تنوي أأن تفعهل لالس تجابة  و   امجلعية الوطنيةهوية  يصف    الأسايس

 . حملافظة عىل نزاهة امجلعية الوطنيةالشفافية بشأأن كيفية توزيع السلطة داخل املنظمة ويسامه يف ا

عدادومت  اس تعراض النسخة السابقة  يف ضوء(، وثيقة التوجهيات) "2018اخلاصة ابلنظم الأساس ية للجمعيات الوطنية،  "التوجهياتا 

رشاد قيادات 2000لس نة  ىل امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر، من أأجل ا  )"امجلعيات الوطنية"( يف هجودها الرامية ا 

  .وس تحل هذه الوثيقة حمل النسخة السابقةالأساس ية وحتديهثا وتعزيزها. نظمها مراجعة

ىل  وثيقة التوجهيات"  "  دفوهت جناز هميف وضع نظم أأساس ية متكهّنا من  مساعدة امجلعيات الوطنية  ا  بشلك فعال   أأداء دورهاو   ال نسانية  همااا 

ىل مهمة ل وفقًا ل  براز  ومبادهئا الأساس ية.احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( املولكة ا  التنوع الكبّي يف الامنذج وحتاول ا 

 التقاليد القانونية وس ياقات العمليات. ج اليت تعمتدها امجلعيات الوطنية تبعًا خملتلف والهنُ التنظميية 

نشاء طريقة  رتبطوت رشاك لتنظميية اا هامجلعيات الوطنيات لهيالك ا  بعوامل داخلية وخارجية كثّية ومهنا اخلدمات اليت تقدهما، وكيفية ا 

 الوطنية الس ياس ية والقانونية. هيالك ، وال ةغرافياجل تهطبيع تغطيه و ذلي اال قلمي وكيفية اس تخدام املوارد املالية، وجحم  ،املتطوعي يف العمل

فعىل سبيل  مرونة أأكرب.  لها يحبذكل حيث تت  وكيفية القياممن امجلعية الوطنية الالزتام هبا املعايّي اليت يتوقع ومتزي وثيقة التوجهيات بي 

اعامتد امجلعية الوطنية منوذج تنظميي مركزي أأو ل مركزي، طاملا أأن المنوذج  رضورةرأأي قاطع بشأأناملثال، ل تقدم وثيقة التوجهيات أأي 

وأأهنا تلزتم ابملبدأأ الأسايس للوحدة. كام تقدم الوثيقة اقرتحات ليست  ،اخملتار يتيح لها تلبية الاحتياجات ال نسانية داخل أأراضهيا الوطنية

لزامية ولكهنا تعترب مع ذكل من املامرسات السلمية يف  العديد من الس ياقات.  ا 

ىل مبادرات أأخرى   تشمل املبادرات التالية دون أأن تقترص علهيا: تستند وثيقة التوجهيات ا 

طار الاحتاد ادلويل لتمنية امجلعيات الوطنية •  ا 

 الاحتاد ادلويل لتقيمي القدرات التنظميية وتصديقهامعلية  •

ىل املس تفيدين • طار اللجنة ادلولية للوصول ال من ا   ا 

 ن املتطوعيأأ بش الحتاد ادلويللق ميثا •

 بشأأن الزناهة حتاد ادلويلالاس ياسة  •

 لجنة الامتثال والوساطة يف الاحتاد ادلويلاخلاص ب املتابعة جدول  •

 

 "نازعات"املتطوعون"، وفصل أ خر بعنوان "الامتثال والزناهة وتسوية امل  :وثيقة حمتوايت جديدة مهنا فصل بعنوانوتشمل ال

 تصممي الوثيقة وهيلكها  

  فصول.مثانية تتضمن وثيقة التوجهيات 

  :وينقسم لك فصل عىل النحو التايل

نظاهما  ند مراجعةع نص موجز يلخص نطاق الفصل والأس ئةل الرئيس ية اليت ينبغي أأن تطرهحا امجلعية الوطنية  مقدمة ونظرة عامة

ىل حتقيق املعايّي املذكورة.  الأسايس سعيًا ا 

 ي جيب تلبيته.اذل طحيدد الرش  املعيار
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لزايمما  عنرص من لك تلبية  ،حسب الاقتضاء. وجيب لتحقيق املعيار املعين ويعرض تفاصيهل املعيار حمتوى  ددحي هو ا 

لزايم عنرصلتلبية . وغالبًا ما تكون هناك طرق خمتلفة ال لزامية العنارص  . ا 

الاختيارية من الرشوط . ول تعترب العنارص  فامي يتعلق ببعض املعايّيملهمة  عنارص  يف شلك توصيات أأو  درج  يُ  هو اختياريما 

  املعيار ولكن يوىص هبا عادة ابعتبارها ممارسات جيدة. لبيةلت املطلوبة 

ىل ت أأمثةل توضيحية جنازهااملعيار اليت "جيب" عنارص اس تكامل تتيح هنج حممتةل و فهم اكمل للمعيار  وفّيأأمثةل تريم ا  )ما هو   ا 

لزايم( جناز اليت "ميكن" و/أأو  ا   . وتتضمن نوعي من املواد: )ما هو اختياري( هاا 

ىل توضيح احلالية : مقتطفات من النظم الأساس ية النصوصعينات من  • للجمعيات الوطنية هتدف ا 

وليست   هما الأسايس.املعاجلة مسائل معينة أأو صياغهتا يف نظامجلعية الوطنية  الطريقة اليت اس تخدمهتا  

   ية بنسخها يف نظمها الأساس ية.هذه النصوص "بنوداً منوذجية" ول توىص امجلعيات الوطن 

تفكّيها يف مسأأةل معينة. وتعطي كيفية  أأو  طريقة تنظميها  لامجلعيات الوطنية  حتديد  كيفية  وصف    : الأمثةل  •

و يف بعض أأ الأمثةل نظرة عن القرارات الاسرتاتيجية اليت سامهت يف صياغة النص ادلس توري 

ىل بعض املعايّي، مت اختيار  ىل نشاط معيل. وابلنس بة ا  احلالت، عن كيفية حتويل النص ادلس توري ا 

براز التنوع املوجود. و  ىل أأنجتدر ال شارة مرة أأ الأمثةل هبدف ا  لتعزيز التحليل تقدم الأمثةل  خرى ا 

ىل القرارات ابعتبارها قرارات فريدة    لك مجعية من امجلعيات الوطنية. ب  خاصةوادلراسة، وجيب النظر ا 

ممارسة امجلعية  توضيحيةال مثةل الأ  تعكسيف النسخة ال لكرتونية لهذه الوثيقة. و  توضيحيةالأمثةل ال  غالبية ردوت

مبرور الزمن. ويرىج من امجلعيات وسوف جيري تكييفها واس تكاملها  (2018)أأكتوبر  اوقت كتابهتالوطنية 

 التصال ابلعنوان التايل: توضيحيةال مثةل الأ تقدمي املزيد من املسامهة يف الوطنية اليت تود 

Guidance.Document@ifrc.org    

ضافيةتوضيح  يقدم ا النص التفسّيي ذكل يف نظمها الأساس ية ها ل براز  تباع اللجمعيات الوطنية  وللطريقة اليت ميكن    ّييالمعل  ات ا 

ضافية  .أأو يف أأطر تنظميية ا 

 

   املصطلحات 

ىل ضامن الوضوح، تس تعمل وثيقة التوجهيات تس تعمل امجلعيات الوطنية  مصطلحات خمتلفة وفقًا لالس تخدامات الوطنية. وسعيًا ا 

 يف خمتلف امجلعيات الوطنية يف العامل. خمتلفة مقابةل مصطلحات لها كون ميكن أأن تبشلك مهنجي  معينة مصطلحات

. وييل ذكل تفسّي اليت تقابلها املصطلحات الشائعةيف الوثيقة و لمصطلحات املس تعمةل لرد يف اجلدول أأدانه قامئة تلقارئ، اساعدة مل و 

 للمصطلحات الأكرث تقنية. 

 اليت قد تس تعملها مجعيتمك الوطنية   املقابةل املصطلحات   هذه الوثيقة  املصطلحات املس تعمةل يف 

القاعدة القانونية، الصكوك القانونية  ،قانون أأو مرسوم الصليب الأمحر/الهالل الأمحر قانون الاعرتاف 

ابمجلعية الوطنية يف القانون مبوجبه ، النظام القانوين الوطين اذلي يعرتف الأساس ية

 امليثاق  ،قانون التأأسيس، الوطين 

القاعدة ادلس تور، مواد التأأسيس، القواعد، القواني احمللية، الأنظمة ادلاخلية،  النظام الأسايس

 ادلس تورية، الصكوك ادلس تورية الأساس ية

 الاجامتع الس نوي، املؤمتر  امجلعية العامة 

 ، جملس الأمناءجملس املدراءالهيئة ال دارية،  ، اجمللس،  داريلس ال  اجملاجمللس الوطين،   جملس ال دارة 



CD/19/5DR                                                                                                                                                             11 

 

 ، رئيس اجمللسرئيس جملس ال دارة الرئيس

 املدراء، الأمناء أأعضاء جملس ال دارة 

 الرئيس التنفيذي، املدير التنفيذي الأمي العام

 الأقسام  الفروع 

 

 مصطلحات أأخرى مس تعمةل  

ىل الرشاكة اخلاصة واملمزية بي السلطات العامة وامجلعيات الوطنية، واجملالت اليت تمكل فهيا امجلعيات الوطنية  ادلور املساعد يشّي ا 

 و حتل حملها. أأ العام للقطاع اخلدمات ال نسانية 

مبا يف  ،واملامرسات املقبوةل ،ورشوط العقود ،واملعايّي اخلاصة ،تلبية الرشوط احملددة يف القواني والقواعد واللواحئ  الامتثال 

 نظمهتا ادلاخلية. أأ الوطنية و  ةالأسايس للجمعي مانظذكل ال 

يقع تضارب يف املصاحل عندما تتعارض املصاحل الشخصية لأحد الأفراد مع مسؤوليته ابلعمل وفقًا ملصلحة امجلعية   تضارب املصاحل 

ملصاحل املبارشة وغّي املبارشة ومصاحل الأرسة والأصدقاء وأأية تنظاميت تشمل املصاحل الشخصية او الوطنية الفضىل. 

وقد يكون تضارب املصاحل . بصفته حامل اسهم مثاًل(أأخرى ميكن أأن يكون الشخص معنيًا هبا أأو دليه مصاحل فهيا )

الشخص خلطر اختاذ  هذه الأوضاع يتعرض بسبب و فعليًا أأو حممتاًل أأو مفرتضًا، وميكن أأن يكون ماليًا أأو غّي مايل. 

ىل املصاحل الفضىل للجمعية الوطنيةهذه  ات مبنية عىلقرار  جيب من مث و  ،العوامل أأو متأأثرة هبا بدًل من الاستناد ا 

 وفقًا ذلكل. التعامل معها 

 صادقة. ةبأأمانة ونيالترصف  حسن النية 

ةل اجلهات املعنية، وتضمن الامتثال ءوالأولوايت، وختضع هبا ملساال جراءات اليت حتدد املنظامت من خاللها التوهجات    احلمك 

. وتقع عادة مسؤولية هذه الوظائف عىل عاتق جملس ال دارة أأو أأي  ادلاخلية والتفاقاتلقواعد لللرشوط اخلارجية و 

ولية القانونية هجاز مشابه )بناء عىل تلكيف من امجلعية العامة، أأعىل هجاز حمك يف امجلعية الوطنية( يتحمل املسؤ 

 معل امجلعية الوطنية مع القواني الوطنية. متايش الأخّية بضامن 

ىل مجموعة من الأشخاص ت    املؤسسة ىل عالقة عالقهتم تحّول ت و  مشرتاكً  اً هدفميتلكون شّي ا  رمسية وفقًا للرشوط احملددة يف ا 

 القانون الوطين. 

ىل امجلعية الوطنية سعي مدى  الزناهة  .لمبادئ الأساس ية للحركةطبقًال ا املعلنة وس ياساهتا ومعايّيها أأهدافه حتقيقا 

جراءات  ال دارة  غالبية امجلعيات وتوظف نرش املوارد واخلربات من أأجل تنفيذ القرارات وحتقيق أأهداف امجلعية الوطنية. ا 

منتظم همام ال دارة، لس امي يف الوطنية أأشخاصًا لالضطالع بوظائف ال دارة. غّي أأن املتطوعي يتولون أأيضًا بشلك 

  مس توايت التنظمي احمللية اليت ل يعمل فهيا موظفون بأأجر.

 الأفراد اذلين وافقوا رمسيًا عىل رشوط العضوية عىل النحو احملدد يف النظام الأسايس للجمعية الوطنية.  الأعضاء 

تس تخدم غالبًا لختاذ و  .)الأغلبية البس يطة( %50بة أأكرب من بنس  قرتاع الاغلبية يف لتحقيق الأ املطلوب رشط ال  الأغلبية املؤهةل 

 يف قضااي ذات أأمهية خاصة مثل تعديل النظام الأسايس أأو بعض عنارص النظام الأسايس.  اتقرار ال
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 ، حسب الأصولجيمتع معي )مثل امجلعية العامة أأو جملس ال دارة( هجاز يف الرضوري عدد املسؤولي أأو الأعضاء  النصاب 

جراءات غّي متثيلية رشط حتقيق وهيدف  ل جناز املعامالت. قانوانً  كون مؤهالً ي يك ىل امحلاية من اختاذ ا  النصاب ا 

 . بذكل احلق ميلكون لعدد قليل من الأشخاص  من جانب  ،املعين  هازابمس اجل 

 

ىل التعدي البدين أأو النفيس الفعيل ذي الطابع اجلنيس أأو الهتديد ابرتاكبه؛    ،عىل التوايل  ،يشّي الاعتداء والاس تغالل  اس تغالل و ا 

 أأي طلب جنيس أأو أأي ترصف لفظي أأو بدين و   أأو تفاوت يف القوة أأو ثقة لأغراض جنس ية؛  حاةل ضعف اجلنس يان والتحرش 

 ذي طابع جنيس غّي مرغوب فيه. اجلنيس 

 

أأو بشلك منتظم. وينظم ممثلون من حي ل خر ، ن بأأنشطة تطوعية لصاحل مجعية وطنيةالأفراد اذلين يضطلعو املتطوعون 

ىل مجعيات للجمعيات الوطنية معرتف هبم العمل التطوعي مع  زايدة الصليب الأمحر والهالل الأمحر اذلي هيدف ا 

الأفراد ويقوم    .للصليب الأمحر والهالل الأمحر  العمل دامئًا وفقًا للمبادئ الأساس ية للحركة ادلوليةمع    هتاوأأنشط  اخدماهت

رادمبحض  هبذا العمل   لضغوط خارجية اجامتعية   خلضوعالرغبة يف حتقيق رحب مادي أأو مايل، أأو اودون أأن تدفعهم    هتما 

 أأو اقتصادية أأو س ياس ية. 

 للجمعية الوطنية، أأو هتديد خطّيسوء ترصف خطّي، أأو انهتاك للقواعد ادلاخلية  حاةل  غون عن  الأشخاص اذلين يبلّ  غون املبلّ 

ساءة ملصاحل امجلعية الوطنية  عن اخملالفات  اشتباه معقول حبصول ترصف خاطئ. بناء عىل  أأو ا 

 كيف ينبغي اس تخدام وثيقة التوجهيات 

نظمها الأساسيىة مراجعة أأو عند صياغة امجلعيات الوطنية يف اعامتد خيارات مدروسة قادة وثيقة التوجهيات من أأجل مساعدة  ُأعدت

 ملبادئ الأساس ية للحركة. ابيف الوقت نفسه    تلزتمحبيث تكون نظمها الأساس ية متوافقة مع الس ياقات الوطنية القانونية والتشغيلية اخلاصة و 

بعض امجلعيات   ضعختس ياقات متنوعة لها تأأثّي عىل نظمها الأساس ية. فعىل سبيل املثال،    تعمل يف ظل من املعروف أأن امجلعيات الوطنية  

ن تؤثر هذه الس ياقات أأ . وميكنلواحئ تنظميية حمدودةسوى لبعض ال خر  ال   ضعل خيلواحئ شامةل ومفصةل مبوجب القانون الوطين، بيامن  لالوطنية  

 اليت تدرهجا امجلعية الوطنية يف نظاهما الأسايس.  عدد التفاصيليف 

دراج مجيع املعايّي املتضمنة يف هذه يلزم ل و التوجهيات مضن النظام الأسايس، غّي أأن من املهم أأن تكون املعايّي جزءاً من الواثئق ا 

واثئق أأخرى مثل قانون الاعرتاف، أأو القواعد ادلاخلية للجمعية الوطنية يف ترد ميكن أأن  لهذا،القانونية الأساس ية للجمعية الوطنية. و 

همةل خالل ول ميكن تغيّيها بعناية وتدقق فهيا أأهجزة احلمك تدرسها يف وثيقة لس ياسات وال جراءات. املهم هو وجودها ويف ا، هاوائ لو 

ىل وثيقة التوجهيات    ستشّي توخيًا للبساطة،  و   .عمتدها امجلعية العامةت س ياسة  ب   يف ما يتعلقكام هو احلال مثاًل    قصّية  فقط.   النظام الأسايس   ا 
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 التسلسل الهريم املعتاد لواثئق احلمك يف امجلعية الوطنية  

 اعمتده جملس النواب.  قانون اعرتاف للك امجلعيات الوطنية قاعدة يف القانون الوطين، يه عادة 

نظام حيدد الأهداف العليا للمنظمة، ودورها، وعالقاهتا، وهيالكها، وطرق معلها. وهيدف ال  نظام أأسايسوللجمعية الوطنية نفسها 

ماكنية العمل واختاذ القرارات بطريقة شفافة وفعاةل.  طاراً طويل الأمد يتيح للمنظمة ا  ىل حتديد شلك املنظمة، ويوفر ا   الأسايس ا 

عىل   القواعد والس ياسات وال جراءاتول خيوض النظام الأسايس يف تفاصيل العمل اليويم، وذلا تضع امجلعيات الوطنية املزيد من 

ت ويه عادة أأسهل تعدياًل من النظام الأسايس. وابلرمغ من أأن هذه الوثيقة تركز عىل النظم الأساس ية للجمعيات خمتلف املس تواي

 الوطنية، فهيي تقّر بأأن بعض املعايّي ميكن تناولها يف قواني الاعرتاف ابمجلعيات الوطنية، أأو يف القواعد ادلاخلية والس ياسات. 

 

 احلمك يف امجلعية الوطنية التسلسل الهريم لواثئق  
 

 

 
 

ذا اكنت متطلبات القانون الوطين غّي متوافقة مع  لمن املعرتف به أأيضًا أأن   ىل امجلعيات الوطنية. فا  املبادئ لقانون الوطين الأولوية ابلنس بة ا 

املعين  قانونجراء تغيّي يف الاب  لتوصية ل مع السلطات العامة حواراً مجلعية الوطنية أأن تقمي اوجَب  ،وقميها هتاهممساس ية للحركة ومع الأ 

جياد حلول أأخرى.   . حسب احلاجةعادة بعض ادلمع من مكوانت احلركة الأخرى  ويقتيض ذكلوحتقيق هذا التغيّي أأو ا 

 حرفياً تقتبس الوطنية أأن  ةمن امجلعي يُنتظرهذه الوثيقة. كام صيغة الوطنية  ةم الأسايس للجمعياالنظيقتبس الرضوري أأن  وليس من

 نصوصها ادلس تورية اخلاصة.  وضعل املعايّي س تخدمينبغي أأن ت بل  ،املس تخدمة يف املعايّي صياغةال 

 مراجعته م الأسايس أأو  ا النظ  صياغة معلية  

ىل التأأكد من أأن هيالك امجلعية الوطنية وطرق معلها الأساس ية متكّن املنظمة من حتقيق  م الأسايساهيدف اس تعراض النظ ومراجعته ا 

 امجلعية الوطنية نظاهما الأسايس لك عرش س نوات عىل الأقل. تراجع هممهتا بشلك فعال. وينبغي أأن 
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  :ل ما ييلتشم النظام الأسايس مراجعةيف معلية مراعاهتا الرئيس ية اليت ينبغي  سائلامل 

 تلبية هذه هيالك امجلعية الوطنية وهل تتيح  ،هل تس تجيب أأهداف امجلعية الوطنية لالحتياجات ال نسانية :املنظمة املناس بة

ا لها تبعات عىل عالقاهتا اهتتوهجأأية تغيّيات اسرتاتيجية يف أأنشطة امجلعية الوطنية أأو  حدثت الاحتياجات بشلك فعال؟ هل 

 ادلاخلية وطريقة تنظميها؟ 

 جوانب تتناولها وثيقة التوجهياترحج أأن ختضع عدة  من امل  هل النظام الأسايس متوافق مع القانون الوطين؟  :التحديث القانوين، 

 يتغّي مع الوقت. اذلي ميكن أأن القانون الوطين  حاكملأ  ،مثل العضوية والتطوع والقضااي املالية

  جراء تعديالت  يف: هل تتطلب أأية س ياسات أأو توصيات معمتدة مع احلركة والاحتاد ادلويل وافق الت احلركة والاحتاد ادلويل ا 

ىل املبادرات والس ياسات العاملية  عىل النظام الأسايس؟ فعىل سبيل املثال، قد يكون من املناسب ال شارة يف النظام الأسايس ا 

ىل متثيل أأفضل للنساء والش باب يف املناصب القيادية. ىل ضامن املزيد من الفعالية واملساءةل، أأو ا   الرامية ا 

ىل  دارهتا بشلك فاعل، وتقودها ااس تعراض النظمعلية ينبغي النظر ا  عدادها وا  م الأسايس ومراجعته ابعتبارها معلية تغيّي منتظمة يمت ا 

درج يف العملية قضية املساءةل امجلعية العامة. وجيب أأن تُ دورات دورات معل أأهجزة احلمك مبا يف ذكل  قيادة امجلعية الوطنية وتدرهجا يف

من الوسائل املفيدة وذكل عرب احلوار والتشاور وتقدمي التقارير واملالحظات والتعليقات. و   ،لفروع والأعضاءاك  الرئيس يةأأمام اجلهات املعنية  

نشالتحقيق ذكل، ميكن النظر يف  رئيس ية العنية امل هات اجل ء فريق مرجعي أأو ما يشابه ذكل مبشاركة من لك مس توايت املنظمة ومن ا 

 ارجية. اخل

 ددةالهدف املنشود هو اعامتد نظام أأسايس يس تويف املعايّي احمل علام بأأن ،املراجعة نفسها معليةدارة ينبغي اس تخدام وثيقة التوجهيات ل  و 

 يف وثيقة التوجهيات. 

بالغ السلطات املعنية ابلتعديالت املقرتحة يف بعض ال  أأحاكم دس تورية معينة، واحلصول عىل عىل أأ بدلان يتعي عىل امجلعية الوطنية ا 

 موافقهتا عىل هذه التعديالت. 
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اللجنة املشرتكة )  الأساس يةاللجنة املشرتكة بي اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل املعنية ابلنظم  الوطنية التشاور مع    اتامجلعيلك  عىل    عييتو 

عداد نظمها الأساس ية وقوانيهنااملعنية ابلنظم الأساس ية ىل  .( بشأأن ا  هممة تقدمي  اللجنة املشرتكة املعنية ابلنظم الأساس يةوقد أأولكت ا 

امجلعيات الوطنية مراعاة  طلب منتوصيات تتعلق ابلنظم الأساس ية وقواني امجلعيات الوطنية بناء عىل توافقها مع املعايّي ذات الصةل. ويُ 

طالع اللجنةو  ،اللجنة املشرتكة املعنية ابلنظم الأساس يةتوصيات   حيرز أأو أأية تطورات جديدةأأي تقدم ب ،الأصول الواجبة ب حس ،ا 

 . حتدث

لهام والنصح واملعرفة وماكتب امجلعيات الوطنية الأخرى، مصدراً هامًا ل  ،وميكن أأن تشلك بعثات الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية وماكتهبا ال 

  يف مثل هذه العملية.

 الواثئق واملصادر الرئيس ية  

توصيات للجمعيات الوطنية تتعلق بعملية مراجعة نظمها  :3املذكرة الاستشارية رمق  ،اللجنة املشرتكة املعنية ابلنظم الأساس ية •

 اللجنة املشرتكة بي اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل املعنية ابلنظم الأساس ية للجمعيات الوطنية.  الأساس ية،

   أأمثةل توضيحية 

 الاس تدامة  لحفاظ عىل  لسايس  الأ نظام ال تصممي 

ىل    ذات موارد حمدودةيف أأفريقيا  مجعية وطنية  اذلي دفع  الرئييس  السبب  اكنت التلكفة يه   مراجعة نظاهما الأسايس: ففي الصياغة الأصلية ا 

 ،ممثاًل لك س نة 32لس ال دارة يضم جمللك أأربع س نوات، واجامتع  ثالً مم  96تضم اكن هناك بند يقيض بعقد مجعية عامة  للنظام الأسايس

ىل  7أأما عىل مس توى الفروع، فاكن ينبغي للمجالس املكونة من أأعضاء لك أأربعة أأشهر.  10كون من م لمجلس التنفيذيلواجامتع  ا 

  من الفروع الس تة عرش أأن تعقد اجامتعات فصلية.  عرشة أأعضاء يف لك 

أألف دولر   350لكف  ىل أأن معل هيالك احلمك عىل النحو احملدد يف النظام الأسايس س يا  وأأشارت احلساابت اليت أأجرهتا امجلعية الوطنية  

اجامتع امجلعية العامة، الأمر يعقد فهيا أأمرييك يف الس نة خالل الس نوات اليت ل تنعقد فهيا امجلعية العامة وأأكرث بكثّي يف الس نوات اليت 

 حمدودة للغاية.  مجعية وطنية تعمل يف بيئة ذات مواردابهظة تتحملها تاكليف نطوي عىل اذلي ي 

جياد توازن بي المتثيل املالمئ للفروع ومسؤوليهتا يمكن  احلمك وعدد اجامتعاهتا. واكن التحدي  أأهجزة  ة الًك من جحم  وتناولت معلية املراجع يف ا 

يف اختاذ القرارات وال رشاف عىل املس توى الوطين ورضورة اختاذ القرارات الفعاةل يف الوقت املناسب من هجة، والتاكليف اليت ميكن أأن 

 الطويل من هجة أأخرى.  جلطنية يف الأ ها امجلعية الو كبدتت 

 العمل يف ظل الس ياسات التنظميية

ىل ت  ىل داخل امجلعية الوطنية. ومن مث ميكن أأن  اتتوازن السلط غيّيات يفغالبًا ما يؤدي تغيّي النظام الأسايس ا  اتفاق ينطوي التوصل ا 

  مركزية حيث تمتتع الفروع مبس توى عال من الاس تقاللية.الاللس امي يف البىن    صعوابت،بعض العىل  ل دخال التغيّيات  بي أأحصاب الشأأن  

قامة  عن أأمهية    بدرجة عالية من الالمركزيةتمتزي  وتلكم مدير مسؤول عن حتديث النظام الأسايس يف مجعية وطنية أأوروبية   عالقات وثيقة ا 

لتغيّيات. وهذا يعين زايرة لك فرع من الفروع وقضاء الوقت الالزم مع طلب مهنم املوافقة عىل االثقة مع قادة الفروع اذلين س يُ ترس يخ و 

 ،عندما حان الوقت لجامتع الفروع. وقد اس تغرق ذكل كثّياً من الوقت يف البداية ولكن  الاقرتاحات وأأس باهبا  فهموا  مالقادة للتأأكد من أأهن 

 تتطلب املزيد من النقاش والتفاوض. اليت املقرتحات عىل  ت رفتعخمتلف وهجات النظر و عىل  ت اطلعقد  ةالرئيس ي ت اجلهات الفاعةلاكن

بعض التغيّيات. ويف  ه ل ميكن التفاوض يفيك تفهم الفروع أأن واكن اس تخدام التوجهيات اخلارجية ومعايّي احلركة املشرتكة أأمراً حاسامً 

دخال لك التغيّيات  . دامئاً  راءومل يتحقق توافق ال   ،ممكناً  املرغوبة الوقت نفسه، مل يكن ا 
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 التنظميية )الصليب الأمحر الكندي(  واملرونة  النظام الأسايس  

قادراً عىل التكيف برسعة مع الظروف املتغّية مبا يف ذكل الارتفاع الكبّي يف عدد الكوارث. أأن يكون  الصليب الأمحر الكندي  يتعي عىل  

دارة املاحني مسأأةل   ،تعترب قدرة امجلعية الوطنية عىل رفع مس تواها لتقدمي خدمات عالية اجلودة ومبدعة ومتسقة، واس تقطاب املتطوعيو  وا 

طار دس توري   ج العمل احملددة منذ وقت طويل وتغيّيهاحيوية. ويه تعين الاس تعداد ل عادة تقيمي مناذ عند الاقتضاء. وتعين أأيضًا وجود ا 

  .هاورسعة تكيف  ملنظمةمرونة امعمتد يتيح 

ىل احلفاظ عىل أأكرب   الكثّي من الوقت والاستامثر التنظميي. ولهذاللجمعية  يتطلب تغيّي النظام الأسايس  و  سعى الصليب الأمحر الكندي ا 

يف طار الأسايس اذلي يسمح للمنظمة ابلعمل. ويتيح ذكل لأهجزة احلمك وال دارة ال  ووضع  ،البساطة يف نظامه الأسايس قدر ممكن من

اليت ميكن تكييفها للظروف  ،والس ياسات التنظميية ،أأدوات أأكرث مرونة مثل اخلطط الاسرتاتيجية والتشغيليةوضع الرتكزي عىل املنظمة 

 للحاجة.  املتغّية برسعة أأكرب، وفقاً 

 الش باب يف مجعية الهالل الأمحر القّيغزيي   : ما وراء النظم الأساس ية 

وقت صياغة هذه الوثيقة، اكن معر لك من رئيس مجعية الهالل الأمحر القّيغزيي وأأميهنا العام ل يتجاوز الأربعي س نة. ويلعب الش باب 

ل أأن النظام  الأسايس نفسه ل يذكر الكثّي عن مشاركة الش باب يف امجلعية الوطنية ابس تثناء أأن تطوير دوراً هامًا يف امجلعية الوطنية. ا 

 فال يوجد مثاًل أأي رشط يقيض بوجود أأعضاء ش باب يف جملس ال دارة.  .حركة للش باب هو أأحد أأهداف امجلعية

وهذا يعكس س ياسة  ،امجلعية الوطنية يفصنع القرار  يفالش باب مشاركة لش باب تنص عىل وجوب بشأأن ل لجمعية الوطنية س ياسة ل و 

 احلكومة الأوسع نطاقًا اليت تشدد بقوة عىل اخنراط الش باب يف العمل داخل البالد. 

رشاك الش باب يف معلية صنع القرار هو ت ثقافة مشاركة الش باب طوال س نوات  رس يخوالأمر اذلي أأاتح للجمعية الوطنية النجاح يف ا 

 الش باب ملناصب قيادية عليا.شغل  عدة، والتشجيع اذلي وفره مثال

   النسخة املطبوعة + النسخة ال لكرتونية
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   الوطنية   امجلعية   هوية   الأول:   الفصل 

نسانية يف بدلها   ةمكنظم  الأساس ية  وأأهدافها  هممهتا  ومهنا  الوطنية امجلعية  لهوية  "الأساس ية  املقومات"  الفصل  اهذ  يف  املذكورة  املعايّي  حتدد ا 

تعكس املعايّي العنارص املمزية لهوية امجلعية الوطنية وحتديداً املبادئ ولهذا،  ، ولكن أأيضًا مككون من مكوانت احلركة ادلولية.  يف املقام الأول

 يف اس تخدام الشارة.  هااعد للسلطات العامة، وحق املسامجلعية الوطنية الأساس ية للحركة، ودور 

 أأس ئةل رئيس ية  

 ؟ ودورها املرتقب بشلك اكف  مجلعية الوطنية االنظام الأسايس القامئ هممة يعكس هل  •

ما يه القمي اليت ينطوي علهيا معل امجلعية الوطنية وهل يعكسها النظام الأسايس بشلك اكف ويس تطيع لك الأعضاء  •

لهيا؟   واملتطوعي واملوظفي التعرف ا 

 ؟بأأفضل وجه  القانوين املمنوح للجمعية الوطنية وضعها الفريد واملمزيالشلكيناسب هل  •

 والزتاماهتا املرتبطة ابس تخدام الشارة؟ ،احلركةمن مكوانت سؤولياهتا مككون مب  تيح لها الوفاءهل ي  •

 

   1- 1املعيار  

   مع املبادئ الأساس ية للحركة يتوافق النظام الأسايس 

لزايم    ما هو ا 

 جيب أأن يتضمن النظام الأسايس النص الاكمل للمبادئ الأساس ية. 

 وجيب أأن تظهر مجيع جوانب النظام الأسايس الالزتام ابلعمل وفقًا للمبادئ الأساس ية والاسرتشاد هبا يف لك الأوقات. 

   املبادئ الأساس ية من منظور النظام الأسايس 

نسانيةهبا لتطبيق مبدأأ ضطلع اليت س ت نشطةأأهداف امجلعية الوطنية الأ  صفينبغي أأن ت •  . ال 

  دون متيزي.ابلتايل و حتزي دون خدماهتا ينبغي أأن يكرر النظام الأسايس أأن امجلعية الوطنية تقدم  •

ىل احلفاظ عىل  • ىل أأهدافها، جيب أأن تضمن امجلعية الوطنية أأنه ل يُ احلياد سعيًا ا  أأو عالقاهتا، أأو هماهما  ،أأو عنارصها ،نظر ا 

 بأأهنا احنياز لأحد الأطراف يف حالت الزناع املسلح أأو يف الرصاعات الس ياس ية عىل سبيل املثال.  ،الرئيس ية

 . هاقالل تس  اامجلعية الوطنية مع السلطات العامة عىل حنو يتيح لها احلفاظ عىل  ةعالقأأن تُبىن جيب  •

 .  اخلدمة التطوعيةجيب أأن متتكل امجلعية الوطنية منوذجًا تنظمييًا يتيح  •

ماكنية لها جيب أأن تكون امجلعية الوطنية مفتوحة للجميع. وجيب أأن يكون لها هيلك يتيح  • يف معلها  الوحدةاحلفاظ عىل ا 

 عىل اكمل الأرايض الوطنية. 

ذكل الالزتام مبساعدة املكوانت الأخرى ويشمل احلركة  عامليةأأهداف امجلعية الوطنية وهماهما الأساس ية  جيب أأن تعكس •

   للحركة.
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ضايف    نص تفسّيي ا 

 امجلعية الوطنية.  حسب تفضيلالأسايس  يظهر نص املبادئ الأساس ية يف ديباجة النظام الأسايس أأو يف النصميكن أأن 

ذا مل تعد  تس تويف رشوط القبول املنصوص علهيا يف دس تور الاحتاد ادلويل لس امي جيوز لالحتاد ادلويل تعليق عضوية مجعية وطنية ا 

 .أأ(( -2-12املادة  ،"بسبب تعديل نظاهما الأسايس اذلي مل يعد متوافقًا مع املبادئ الأساس ية" )دس تور الاحتاد ادلويل

 الواثئق واملصادر الرئيس ية  

 للصليب الأمحر والهالل الأمحر. ةالنظام الأسايس للحركة ادلولييف ديباجة اذلي يرد  للمبادئ الأساس ية النص الرمسي •

 1979، مؤسسة هرني دوانن، هان بيكتيجتعليق  ،املبادئ الأساس ية للصليب الأمحر •
 Dunant Henry Pictet, Jean by Commentary Cross, Red the of Principles Fundamental The

1979 ,Institute 

   2- 1املعيار  

ىل ال  ىل  وطين  القانوين للجمعية الوطنية مبوجب القانون ال   وضع يشّي النظام الأسايس ا  نساين. وا   دورها املساعد للسلطات العامة يف اجملال ال 

لزايم    ما هو ا 

هبا السلطات العامة كيفية اعرتاف جيب أأن ينص النظام الأسايس عىل الوضع القانوين للجمعية الوطنية مبوجب القانون الوطين وعىل 

 ودورها املساعد لها. 

 مثةل توضيحية  أأ 

 يف النسخة ال لكرتونية

ضايف   نص تفسّيي ا 

عمتده الربملان، أأو مبوجب هبا اذلي ارمسي العرتاف ومينح وفقًا لقانون الاامجلعية الوطنية يف النظام القانوين احمليل، ف مبدئيًا وضع يعرّ 

غاثة تطوعية تعرتف احلكومة أأو نظام تعمتده اجلهة التنفيذية يف احلكومة. وجيب أأن مرسوم  تقوم بدور ابمجلعية الوطنية ابعتبارها مجعية ا 

 للسلطات العامة يف اجملال ال نساين.  مساعد

TEXT BOX    : ماذا يعين ادلور املساعد فامي يتعلق ابلنظام الأسايس   

ىل ادلور املساعد للجمعيات الوطنية شّي الكثّي من النظم الأساس ية ي  (. 3-1املعيار  انظريف وصف هممة امجلعية الوطنية وأأهدافها )ا 

املالزمة ملهمة لكمة "مساعد" يف اللغة الوطنية، جيب البحث عن صيغة تدل عىل العالقة املمزية واملتوازنة ويف حال عدم وجود 

يف قواني وطنية أأخرى أأو يف  ،عرتاف ابمجلعية الوطنية والنظام الأسايسخارج قانون الاميكن تفصيل ادلور املساعد املساعدة. و 

 و ما يشابه ذكل. أأ اخلطط الوطنية ملواهجة الكوارث 

هذا الطرفان ناقش ي حيث  ،خالل املؤمتر ادلويل مثالً  ،بدلاهنال السلطات العامة ويقمي العديد من امجلعيات الوطنية حواراً منتظام مع 

 ادلور املساعد. 

 

http://www.ifrc.org/PageFiles/40669/Pictet%20Commentary.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/40669/Pictet%20Commentary.pdf
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جراءات معلها، وهيالكها ادلاخلية، ايسنظاهما الأسعىل أ اثر تظهر يف ة الوطنية يلجمع ل املمنوح الشلك القانوين وينطوي  ، وقواعدها، وا 

الرضائب، ورشوط تقدميمها للتقارير، وعالقاهتا مع الأعضاء حيث دفع وواجباهتا ومسؤولياهتا مبوجب القانون الوطين، ووضعها من 

قامة املؤسساتالطرق    واملتطوعي واجملموعات املعنية الأخرى. ولهذا يوىص بأأن تنظر امجلعيات الوطنية ابس مترار يف أأفضل تسعى أأن  ، و ل 

ىل   بل تتطلب جامدة    املؤسساتهماهما وطموحاهتا ال نسانية. ويف العديد من البدلان ل تكون أأشاكل  شلك قانوين يكون متوافقًا مع  اعامتد  ا 

 وحتلياًل للمخاطر. شاماًل حتلياًل قانونيًا ورضيبيًا 

نسانية أأو تطوعيةا  القطاع اخلاص وعادة مكنظامت يف مكؤسسات  هابتسجيل بعض امجلعيات الوطنية  نشاءا  يمت و  تسجل غّيها  بيامن  غاثة ا 

 التسجيل مبوجب قانون الرشاكت. من الأفضل وقد وجد بعضها أأن  .مكؤسسات عامة

اليت القانونية خطار لحد من الأ ، وذكل لينة من معلياهتااتبعة لها ل دارة جوانب مع فرعية منظامت أأيضًا وميكن أأن تنشئ امجلعيات الوطنية 

 .ودلة لدلخلأأو الأنشطة امل  ،مثل خدمات ادلم أأو اخلدمات الطبية البيولوجية  ،امجلعية الوطنية يف أأنشطة عالية اخملاطرميكن أأن تتعرض لها  

 ةتتخذ هذه املنظامت الشلك القانوين ملنظم ميكن أأنب. و تعلق ابلرضائسبب ي ل لقواني الوطنية اليت حتمك بعض أأنشطهتا، أأو لاللزتام ابأأو 

 لالنشطة املعنية واخليارات القانونية املتاحة مبوجب القانون الوطين. تبعًا  ،غّي رحبية أأو رحبية

 الواثئق واملصادر الرئيس ية  

 .3املادة  ،النظام الأسايس للحركة •

الأمحر والهالل الأمحر والرشااكت ودور امجلعيات الوطنية بصفهتا هجات مساعدة "الطبيعة اخلاصة لعمل احلركة ادلولية للصليب   •

 .2007املؤمتر ادلويل الثالثون للصليب الأمحر والهالل الأمحر،  ،2للسلطات العامة يف اجملال ال نساين"، القرار 

، املؤمتر ادلويل احلادي 4قرار رمق جل مجعيات وطنية أأقوى ومن أأجل تمنية التطوع" الأأ "تعزيز ادلور املساعد: رشاكة من  •

 .2015والثالثون للصليب الأمحر والهالل الأمحر،

 . 2015الاحتاد ادلويل: دليل ادلور املساعد للجمعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر،  •

   3- 1املعيار  

 يعكس النظام الأسايس هممة امجلعية الوطنية وأأهدافها  

لزايم    ما هو ا 

ىلاستنادًا حيدد النظام الأسايس هممة امجلعية الوطنية وأأهدافها  الوطنية وأأدوارها املتفق علهيا عىل النحو احملدد يف الواثئق  اتم امجلعياهم ا 

 التالية: 

 اتفاقيات جنيف وبروتوكولهتا ال ضافية  •

 (. 4واملادة  3)خاصة املادة  الأمحرالنظام الأسايس للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل  •

 عمتدة يف الاجامتعات ادلس تورية للحركة وال طار الاسرتاتيجي لالحتاد ادلويل.القرارات امل  •

 القواني والتفاقات الوطنية الواجبة التطبيق.  •

   أأمثةل توضيحية 

 يف النسخة ال لكرتونية
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ضايف   نص تفسّيي ا 

ىل تلبية الاحتياجات  ،ما هو مطلوب من امجلعية الوطنية أأن تفعهل جيب أأن حيدد النظام الأسايس ولكن ل يقيّد من أأنشطهتا الرامية ا 

ماكنية  كونال نسانية املتغّية. وينبغي أأن يتجنب النظام الأسايس تفصيل أأنشطة امجلعية الوطنية حبيث ت جراء تغيّيات يف العملياتا   ا 

ىل افتقار بدرجة من العمو مور الأ طرح ل و ،حمدودة  الاكفيي. لوضوح والتوجيهلالنظام الأسايس مية تؤدي ا 

. وقد يكون من ويف حالت اندرة، ميكن أأن تس تعمل بعض ادلول النظم الأساس ية لتقييد الفضاء التشغييل للجمعية الوطنية أأو عرقلته

دراج وصف مفصل  الأفضل يف مثل هذه احلالت عرض أأهداف أأوسع نطاقًا. أأما يف حالت أأخرى فقد ينطبق عكس ذكل أأي أأن ا 

 قد يكون هل تأأثّي يف تذكّي احلكومة مبهمة امجلعية الوطنية ودورها. لأنشطة امجلعية الوطنية يف النظام الأسايس 

 انظر. التشغيلية للجمعية الوطنية )أأو ما يقابلها(و الاسرتاتيجية يف اخلطط  ،النظام الأسايس اليت يتضمهنالحقًا تفصيل الأهداف  جيريو 

رشادات للجمعيات الوطنية بشأأن التخطيط الاسرتاتيجي :الاحتاد ادلويل   .ا 

   4- 1املعيار  

   .يعكس النظام الأسايس وضع امجلعية الوطنية مككون من مكوانت احلركة وعضو يف الاحتاد ادلويل

لزايم    ما هو ا 

 جيب أأن يعّرف النظام الأسايس امجلعية الوطنية ابعتبارها مكواًن من مكوانت احلركة وعضواً يف الاحتاد ادلويل. 

ضايف   نص تفسّيي ا 

 الواثئق الرئيس ية للحركة والاحتاد ادلويل ذات الصةل ابلنظم الأساس ية للجمعيات الوطنية يه التالية: 

 ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر للحركةاملبادئ الأساس ية والنظام الأسايس  •

 للصليب الأمحر والهالل الأمحراليت اعمتدها جملس املندوبي واملؤمتر ادلويل القرارات  •

 دس تور الاحتاد ادلويل  •

دارة الاحتاد ادلويل.  •  قرارات امجلعية العامة وجملس ا 

 ، الأسايس بقدر أأقل أأو أأكرث من التفاصيل، ولكن يف العديد من الس ياقاتجيوز للجمعية الوطنية النظر يف رسد الزتاماهتا يف النظام 

لهيا ينطوي جمرد   . اوالزتاماهتالعضوية عىل وجوب احرتام مجيع واجبات ال شارة ا 

   أأمثةل توضيحية 

 يف النسخة ال لكرتونية

   5- 1املعيار  

 والأنظمة ذات الصةل.    يلزم التظام الأسايس امجلعية الوطنية ابس تخدام الشارة وفقًا للقواعد 

لزايم    ما هو ا 

ها رمز لامجلعية الوطنية اعامتد لواحئ داخلية خاصة ابس تخدام الشارة واس تخدام املوظفي والأعضاء واملتطوعي  يفرض النظام الأسايس عىل  

  اخلاص.
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مع القواعد واللواحئ املعمتدة يف وبروتوكولهتا ال ضافية، و  1949مع اتفاقيات جنيف لعام جيب أأن تكون اللواحئ اخلاصة ابلشارة متوافقة 

ىل القانون الوطين الواجب التطبيق اذلي حيدد   انظر)اس تخدام الشارة  احلركة املنطبقة عىل   ضافة ا  "الواثئق واملصادر الرئيس ية " أأدانه(، ا 

 وقانون الاعرتاف ابمجلعية الوطنية(ل القانون الوطين اخلاص بتنفيذ اتفاقيات جنيف ثاس تخدام الشارة وحاميهتا )م 

 ما هو اختياري  

 ميكن أأن يصف النظام الأسايس تصممي رمز امجلعية الوطنية. 

ضايف   نص تفسّيي ا 

 ويقر به عادة قانون الاعرتاف.  ،لشارةابس تخدام الجمعية الوطنية ل الترصحي مسؤولية تحمل ادلوةل ت 

ىل  عىل امجلعية الوطنية التعاون مع السلطات العامة لضامن احرتام الشارة، مبا يف ذكل من خالل الأنشطة وامحلالت  عي  ويت ال عالم الهادفة ا 

 والنرش. 

 هبذه اللواحئ وضامنواملتطوعي واملوظفي عضاء وتعريف الأ لشارة ا ل تلزتم امجلعية الوطنية ابعامتد لواحئ داخلية خاصة ابس تخداهمكام 

 لها.  امتثاهلم

 الواثئق واملصادر الرئيس ية  

 ميكن الاطالع عىل واثئق خمتلفة تتعلق بلواحئ اس تخدام الشارة عىل العنواني التاليي: 

• law/emblem-and-https://www.icrc.org/en/war 

• movement/emblems/-are/the-we-http://www.ifrc.org/en/who 

  

https://www.icrc.org/en/war-and-law/emblem
http://www.ifrc.org/en/who-we-are/the-movement/emblems/
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   الأعضاء   الثاين:   الفصل 

 
ويمكن الأساس املنطقي الرئييس للعمل مكنظمة احمللية.  ايف جممتعاهت متأأصةلعىل العضوية و قامئة منظامت يف غالبيهتا امجلعيات الوطنية يه 

 ادلامعي تأأثّياً رمسيًا يف قيادة املنظمة وأأداهئا ومعلياهتا. منح ذات عضوية يف 

يف امجلعيات الوطنية مع التذكّي بأأن العضوية تنطوي عادة عىل  يتعي تنظميهااليت خمتلف جوانب العضوية الفردية هذا الفصل  صفوي

 . مس تنّية وضع قانوين رمسي. وتكون العضوية يف امجلعية الوطنية طوعية أأي أأهنا تنبع من موافقة فردية

ذ  الفصل عىل العدد القليل من امجلعيات الوطنية  هذا  ول ينطبق   اخلامس موضوع امجلعيات   ليتناول الفص غّي القامئة عىل عضوية فردية، ا 

 ."الهيلك التنظميي والتغطية اجلغرافية":حتت عنوانوذكل  لفروع احملليةاكالوطنية اليت يتكون أأعضاؤها من كياانت جامعية 

 الأس ئةل الرئيس ية  

 ؟امجلعية الوطنيةمن اذلي ميكن أأن يصبح عضواً يف  •

رشاك كيف ميكن للجمعية الوطنية  •   ؟يف امجلعيةعضاء كأ الناس يف اجملمتعات احمللية ا 

  واملسؤؤوليات اليت ينبغي أأن يمتتع هبا الأعضاء؟ احلقوقما يه  •

وهل يه اكفية؟ ما يه ال جراءات املتخذة لتعليق  ،ما يه ال ليات القامئة اليت تضمن معرفة الأعضاء حبقوقهم ومسؤولياهتم •

 عضوية الأعضاء أأو طردمه، ولأي أأس باب ويف أأي ظروف؟ 

 

   1- 2املعيار  

 . للك من يريد أأن يصبح عضوًا فهياجيب أأن تكون امجلعية الوطنية مفتوحة  

لزايم    ما هو ا 

أأو أأو الأصول العرقية متيزي قامئ عىل نوع اجلنس للجميع دون أأي امجلعية الوطنية مفتوحة عضوية جيب أأن ينص النظام الأسايس عىل أأن 

عاقة أأو اللغة أأو ال راء الس ياس ية أأو املعتقدات ادلينية أأو الانامتء الاجامتعي أأو أأية أأس باب مم  اثةل. اجلنس ية أأو املواطنة أأو العمر أأو ال 

   مثةل توضيحية أأ 

 مقتطف من النظام الأسايس    : مجعية الصليب الأمحر التميوري 

اللغة أأو الطبقة املعتقدات ادلينية أأو  أأو  اجلنس  للجميع بغض النظر عن العمر أأو العرق أأو  مفتوحة    عضوية مجعية الصليب الأمحر التميوري

 .مماثةلمعايّي أأو أأية اجلنس ية أأو ال راء الس ياس ية أأو الاجامتعية 

 املساواة بي اجلنسي   : 15املادة  

 تشجع مجعية الصليب الأمحر التميوري املساواة بي اجلنسي يف عضويهتا. 

 قرار بأأن الناس يودون املسامهة يف معل املنظمة بطرق خمتلفة )الصليب الأمحر ال س باين( ال  
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يرتبطون مليون عضو يدفعون رمس العضوية و  1،3يف املنظمة. وهناك يقّر الصليب الأمحر ال س باين بأأشاكل خمتلفة من املشاركة الفردية 

 . تفاق عضوية رمسي مع الصليب الأمحر ال س بايناب

أأعضاء يف امجلعية الوطنية ويمتتعون حبق التصويت والرتحش بعد يُعتربون املتطوعون اذلين ميارسون نشاطًا تطوعيًا منتظامً ووقعوا اتفاقًا 

ىل شهراً من تطوعهم. و  12   .أألف متطوع 200ينطبق ذكل عىل عدد من املتطوعي يصل ا 

ىل ذكل، يقّر الصليب الأمحر ال س باين  ضافة ا  املسامهة بتكريس بعض الوقت للجمعية الوطنية دون التوقيع عىل  ودونأأن بعض الناس يبا 

ىل أ خر قاتفاق رمسي. فعىل سبيل املثال، ميكن أأن يقدم أأس تاذ أأاكدميي من و  ف النظام ص دروسًا جمانية ملتطوعي الصليب الأمحر. ويت ا 

 ومينحهم وضعًا رمسيًا ممزياً عن وضع الأعضاء واملتطوعي.  "يمتتعون بعضوية "اعتباريةأأهنم بالأشخاص مثل هؤلء الأسايس 

ضايف     نص تفسّيي ا 

ذا اكن  ينبغي  ،ن خالل تقييد أأو حظر العضوية لغّي املواطني(م ،مجليع )مثالً نفتاح عىل االاامجلعية الوطنية من  مينع القانون الوطين ا 

قامة حوار مع السلطات املعنية ويف هذه الأثناء، بذل لك ما بوسعها لتكييف املعيار عرب وسائل أأخرى )عىل سبيل  للجمعية الوطنية ا 

ماكنية دمع امجلعية الوطنية مكتطوعي أأو ماحني(.   املثال، عرب منح غّي املواطني ا 

وحيامث تكون بعض قطاعات من اجملمتع احمليل . اجملمتع احمليلرشحية ممكنة من رشاحئ من أأوسع  امجلعية الوطنية أأعضاءً جتذب أأن  ومن املهم

ن  .يف العمل االنظر يف طرق جديدة ل رشاكهينبغي للجمعية الوطنية  ،غّي ممثةل عىل النحو املطلوب أأكرث من  هو "الانفتاح عىل امجليع"ا 

جراءاهتا وثقافهتا التنظميية يك تضمن المتثيجمرد  ل نص يف النظام الأسايس، وينبغي أأن جتري امجلعية الوطنية ابس مترار تقياميً ملامرساهتا وا 

 اًي. وتتخذ ال جراءات الالزمة لتصبح أأفضل متثياًل للك القطاعات حيامث اكن ذكل رضور ،الساكن )ومن بيهنم الأقليات( يعالاكمل مجل 

 العضوية. من اجملمتع قطاعات عند مس توى ل يستبعد أأي قطاع من  عضويةم الو وينبغي حتديد رس

 الواثئق واملصادر الرئيس ية  

 2020-2013ال طار الاسرتاتيجي لالحتاد ادلويل بشأأن قضااي النوع الاجامتعي والتنوع،  •

 (2016الاجامتعي والتنوع ) الاحتاد ادلويل: مجموعة أأدوات التقيمي التنظميي لقضااي النوع •

   2- 2املعيار  

   . ف النظام الأسايس العضوية وحيدد حقوق الأعضاء ومسؤولياهتم يعرّ 

لزايم    ما هو ا 

ظام الأسايس العضوية بطريقة متزّي الأعضاء عن املوظفي واملتطوعي. وهذا ل يعين أأن من غّي املمكن للأعضاء أأن نجيب أأن يعّرف ال 

  متطوعي أأو موظفي، بل أأن مجيع هذه الأدوار ممزية.يكونوا 

ية، والعضوية الرشف العضوية العادية، والعضوية مدى احلياة، والعضوية مثل )لعضوية من اخمتلفة فئات لجمعية الوطنية يكون ل حي و 

 أأن يعكس النظام الأسايس ذكل. ، جيب الاعتبارية(

جراءات حتديد  النظام الأسايس، عند الاقتضاء، صفوجيب أأن ي جراءات مجعها و سر ا  م العضوية )غالبًا ما حتددها امجلعية العامة(، وا 

 )جيمعها مثاًل الفرع احمليل(.

 حقوق الأعضاء ومسؤولياهتم وعند الاقتضاء، خمتلف فئات العضوية.  كام جيب أأن يصف النظام الأسايس
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 ما ييل:كحد أأدىن، ويتعي أأن تشمل حقوق الأعضاء 

اثرة قضااي دلى السلطة املعنية يف امجلعية الوطنيةاحلق يف  •   تقدمي اقرتاحات وا 

 احلق يف تسمل كتاابت ادلعوة لالجامتعات الهامة واحلق يف حضور هذه الاجامتعات •

 

 : كحد أأدىن ما ييل الأعضاءمسؤوليات وجيب أأن تشمل 

 الالزتام ابملبادئ الأساس ية •

 (3-1املعيار  انظر)الشارة أأنظمة امجلعية الوطنية اخلاصة ابس تخدام احرتام  •

 دفع رسوم العضوية، عند الاقتضاء •

جراءاهتا •  ذات الأمهية للأعضاء.  الالزتام بقواعد امجلعية الوطنية وس ياساهتا وا 

 

أأما يف املنظامت اليت يشارك فهيا الأعضاء يف انتخاب قيادة امجلعية الوطنية عىل مس توايت تنظميية خمتلفة، جيب أأن تشمل حقوق الأعضاء 

 ما ييل: 

ذا اكنت معايّي الرتحش مس توفاة •  الرتحش الانتخاابت ا 

يف حال انتخاهبم، املشاركة والتصويت يف اجامتعات مس توايت املنظمة و ،املشاركة والتصويت يف اجامتعات امجلعيات احمللية •

 بشلك وثيق هبيلك امجلعية الوطنية(. تتعلق الأعىل )طريقة تنفيذ ذكل 

 ترد هذه النقطة مبزيد من التفصيل يف الفصل الرابع "القيادة )احلمك وال دارة(" و 

 

 ما هو اختياري  

وينطبق   ،فة لتشجيع اجملموعات غّي املمثةل متثياًل اكفيًا عىل املشاركة يف معل امجلعية الوطنيةلمس توايت خمتعند  ميكن حتديد رسوم العضوية  

 مثاًل. اخملتلفة عمرية الفئات ذكل عىل ال 

عفاء بعض اجملموعات مثل املتطوعي   .(2-3املعيار  نظرارمس العضوية )دفع ن موميكن أأن تقرر امجلعية الوطنية ا 

أأو ما يشابه   ،الأعضاء الرشفيي  وأأ   ،أأحصاب العملبعدم متتع  ختاذ قرار يقيض  اوميكن، من أأجل حامية اس تقالل امجلعية الوطنية وحيادها،  

 يف معليات صنع القرار يف امجلعية الوطنية. بصورة تلقائية حبق املشاركة  ،هؤلء

   3- 2املعيار  

هناهئا    حيدد النظام الأسايس معلية اكتساب العضوية وطريقة ا 

لزايم    ما هو ا 

هناء العضوية.   جيب أأن يصف النظام الأسايس كيف ميكن تقدمي طلب العضوية وأأين، وكيف ميكن ا 

 ذكل يف املنظمة.  وحيدد اجلهة املسؤوةل عن ،وجيب أأن يعكس النظام الأسايس رشط احلفاظ عىل جسل حمّدث للأعضاء )أأو ما يعادهل(

 تسديدالتخلف عن أأو عضو، الوفاة عىل سبيل املثال، جيب أأن حيدد النظام الأسايس الظروف اليت ينبغي فهيا تعليق العضوية تلقائيا )

 .رمس العضوية(

أأن تضمن وجيب    .وال جراءات املطلوبة،  تعليق العضوية أأو طرد أأحد الأعضاءمبوجهبا    الرشوط اليت ميكنوجيب أأن حيدد النظام الأسايس  

جراءات منصفة ومراعاة الأصول القانونية الفصل  انظررداً عىل سبب خطّي )للمزيد من التفاصيل،  البدء بتطبيقهاو  ،العمليات التأأديبية ا 

 تسوية املنازعات"(. السادس "الامتثال والزناهة و 
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جراءات التعامل مع الشاكوى أأو املنازعات اليت يكون أأحد الأعضاء   اللجمعية الوطنية أأو لوائه  حيدد النظام الأسايسجيب أأن    ادلاخلية ا 

حيتوي الفصل السادس، "الامتثال والزناهة وتسوية املنازعات"، عىل و مطلوب يف القانون يف بعض البدلان. ما هو وهذا  ،طرفًا فهيا

جراءات تسوية املنازعا   ت.تفاصيل أأوىف حول ا 

 أأمثةل توضيحية 

  يف النسخة ال لكرتونية فقط
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 املتطوعون   : ثالث ال   الفصل 

ذو   .تنظميها  طريقة  الوطنية  للجمعية  الأسايس  النظام  حيدد  نأأ   جيب   اليت   التطوعي  العمل  جوانب   الفصل  هذا  وليتنا  ابعامتد  الفصل  هذا  يقر  ا 

ىل وسعياً  ،ال نسانية خدماهتا لتقدمي املتطوعي عىل الوطنية امجلعيات  الطرق بعض أأيضا الفصل هذا يقرتح التطوع، تعزيز يف املسامهة ا 

رشاك  املتطوعي حقوق حامية الوطنية للجمعية الأسايس لنظامل  هبا ميكن اليت    الوطنية. امجلعية داخل القرار وصنع القيادة معليات يف هموا 

 يف  املشاركة املتطوعون  فهيا  يس تطيع  ظروف  لهتيئة  جاهدة  تسعى  أأن  الوطنية  للجمعية  ينبغي  ،الأسايس نظاهما يف  التطوعي العمل  تنظميب و 

جراءات تكون أأن عام بشلك وينبغي .املؤسسة حياة يف املشاركة فرص هلم وتوفر ،الوطنية امجلعية معل  ومرنة  بس يطة مكتطوع العمل ا 

ىل  احلاجة  نفسه  الوقت   يف  وتعكس  امجلعية  وبس ياسات  للحركة  الأساس ية  ابملبادئ  املتطوعي  الزتام  تأأميل   املناس بة  والضامانت  القواعد  وضع  ا 

  ة.مس تنّي  فردية فقةموا من الوطنية امجلعية مع التطوعي العمل أأشاكل مجيع تنبع ان وجيب  التنظميية. وأأطرها الوطنية

 :  الأس ئةل الرئيس ية 

  ال طار ادلس توري والتنظميي للجمعية الوطنية مشاركة املتطوعي من لك فئات اجملمتع؟يشجع هل  •

املتطوعي ومسؤولياهتم؟ هل تتيح للمتطوعي املشاركة بشلك فعال يف حياة امجلعية الوطنية وأأنشطهتا عىل مجيع  حقوقما يه  •

  املس توايت؟

 وكيف ميكن تعليق معلهم أأو طردمه؟  ،تعليق معل املتطوعي أأو طردمهل  واحضةأأس باب  هناكهل  •

 

   1- 3املعيار  

 جيب أأن تكون امجلعية الوطنية مفتوحة للك من يريد التطوع.  

لزايم    ما هو ا 

متيزي قامئ عىل نوع اجلنس أأو الأصول العرقية للجميع دون أأي امجلعية الوطنية مفتوحة عضوية جيب أأن ينص النظام الأسايس عىل أأن 

 س ية أأو املعتقدات ادلينية أأو الانامتء الاجامتعي أأو أأية أأس باب مماثةل. اجلنس ية أأو املواطنة أأو العمر أأو ال عاقة أأو اللغة أأو ال راء الس يا أأو

   أأمثةل توضيحية 

 يف النسخة ال لكرتونية فقط 

ضايف    نص تفسّيي ا 

ىل املعيار   حوارًا   أأن تقمي  القانون الوطين  املتطوعي احملمتلي بسبب أأحاكم  يعينبغي للجمعية الوطنية غّي املفتوحة مجل   ،1-2كام ذكر ابلنس بة ا 

يف هذه الأثناء، لك ما بوسعها لتكييف املعيار عرب وسائل أأخرى )عىل سبيل  تبذل، مع السلطات املعنية حملاوةل تغيّي هذه التقييدات، و 

 مجعيات وطنية أأخرى(.  عىل ش بكة الانرتنت، معابعتبارمه متطوعي  ،املثال، عرب ربط غّي املواطني

ىل  تنوع املتطوعي عىل حنو يعكس تنوع اجملمتعات احمللية اليت يعملون حتقيق وكام هو احلال مع الأعضاء، جيب أأن تسعى امجلعية الوطنية ا 

ب حماوةل حتقيقه بشلك وهو هدف جي ،لمس تفيدينل  وتغطيهتايف خدمهتا. ويرتبط التنوع ارتباطًا وثيقًا بصورة امجلعية الوطنية وأأمهية معلها 

رشاك أأفراد اجملموعات املس تضعفة ىل ا  ، من خالل مبا يف ذكل اجملموعات املس هتدفة ،فاعل ودامئ. وينبغي أأن تسعى امجلعيات الوطنية ا 

 .العمل مكتطوعي
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لتطوعي. بل عىل عكس ذكل أأن امجلعية الوطنية ل تس تطيع حتديد رشوط مس بقة لأدوار معينة من العمل ا  الانفتاح عىل امجليعول يعين  

 ،قد تتطلب بعض الأعامل التطوعية أأن تبحث امجلعية الوطنية عن املهارات املناس بة وتدقق يف سوابق الأشخاص. فعىل سبيل املثال

 ب. تتطلب التعامل مع الأطفال والش باحي يتعلق الأمر بأأدوار  ،جرامئ سابقةيف احامتلت ارتاكب امجلعية الوطنية  دققينبغي أأن ت

 الواثئق واملصادر الرئيس ية  

 2020-2013ال طار الاسرتاتيجي لالحتاد ادلويل بشأأن قضااي النوع الاجامتعي والتنوع،  •

 (2016الاحتاد ادلويل: مجموعة أأدوات التقيمي التنظميي لقضااي النوع الاجامتعي والتنوع ) •

 2017، لالحتاد ادلويلس ياسة الش باب  •

 2013ادلويل ل رشاك الش باب، اسرتاتيجية الاحتاد  •

   2- 3املعيار  

 . يعّرف النظام الأسايس املتطوعي وبعّرف حقوق املتطوعي ومسؤولياهتم

لزايم    ما هو ا 

امجلعية الوطنية. وهذا ل يعين معل يف  لفرديةمشاركة الل جيب أأن بعّرف النظام الأسايس املتطوعي عىل حنو ميزيمه عن الأمناط الأخرى 

  ، بل أأن مجيع هذه الأدوار ممزية.يف امجلعية الوطنية  أأن املوظفي ل يس تطيعون التطوع  ولأأن يكونوا أأعضاء    املمكن للمتطوعيأأن من غّي  

 وجيب وصف حقوق املتطوعي ومسؤولياهتم بشلك واحض. 

  :تشمل حقوق املتطوعي ما ييل

  ،العمل التطوعيهام الضطالع مب الالزم لالتدريب اجللسات التعريفية و تلقي ادلمع املناسب، مثل  •

 املشاركة يف تصممي وحتسي الأنشطة اليت يشاركون فهيا، •

 وامحلاية من ال ساءةوالأمن، السالمة مبا يف ذكل توفّي الاس تفادة من امحلاية املناس بة يف ما يتعلق بعملهم مع امجلعية الوطنية ) •

  ،النفيس والاجامتعي(ادلمع تقدمي و وتسلّط الأقران والتحرش اجلنيس، 

 . العمل التطوعي أأداءيف املتكبدة املعقوةل اسرتداد التاكليف  •

 :ما ييل ،كحد أأدىن املتطوعيمسؤوليات وتشمل 

 للحركة، الالزتام ابملبادئ الأساس ية •

 (3-1املعيار  انظر) الشارةلواحئ امجلعية الوطنية اليت تنظم اس تخدام احرتام  •

 مدونة السلوك اخلاصة ابملتطوعي مبا يف ذكل الوطنية الالزتام بأأنظمة امجلعية   •

جراءاهتا التأأديبية وال جراءات املتبعة لتسوية املنازعات )املعروضة يف الفصل السادس( تنطبق عىل امجلعية الوطنية أأن تضمن يتعي و  أأن ا 

 أأيضًا عىل املتطوعي. 

 ما هو اختياري 

ىل تعزيز مش العامة  ةامجلعياجامتعات اركة املتطوعي يف معليات صنع القرار، ميكن أأن متنح امجلعية الوطنية املتطوعي حق حضور سعيًا ا 

 عىل املس توى املركزي أأو املس توايت احمللية. 
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ل مدة مشاركة املتطوع، ميكن أأيضًا أأن متنح امجلعية الوطنية املتطوعي حق التصويت يف انتخاابت أأهجزة احلمك بناء عىل معايّي حمددة )طو 

  .مثاًل(

 كام ميكن أأن تقرر امجلعية الوطنية منح املتطوعي )من غّي الأعضاء( حق الرتحش ملناصب أأهجزة احلمك. 

ىل  حدى الس بل الرامية ا  عفاهئم من دفع رسوم العضويةمع صفة العضوية  هممنح املتطوعي حق التصويت و/أأو الرتحش يف منح وتمكن ا   .ا 

 س تنّية للمتطوع املعين. وافقة امل ملويتطلب ذكل ا

ىل ذكل يف النظام الأسايس.  ،وينبغي للجمعية الوطنية أأن تضمن تعريف املتطوعي حبقوقهم وواجباهتم  وميكن أأن تقرر ال شارة ا 

   أأمثةل توضيحية 

 يف النسخة ال لكرتونية فقط 

ضايف   نص تفسّيي ا 

ويكون القادة املتطوعون بشلك خاص أأعضاء أأيضًا يف أأغلب  ،أأعضاء ومتطوعون وغالبًا ما تتداخل الفئتاندلى غالبية امجلعيات الوطنية 

ىل الأفراد اذلين دلهيم مشاراكت متعددة يف امجلعية الوطنية، أأن يكون النشاط اذلي يقومون به واحضًا وأأ  دوارمه الأحيان. مفن املهم ابلنس بة ا 

   العديد من البدلان ومهنا عىل سبيل املثال:ذلكل عواقب قانونية يفلأن واحضة 

 ميكن أأن تنطبق بعض القواني عىل املتطوعي ول تنطبق عىل الأعضاء. •

 ينطبق التأأمي عىل املتطوعي والأعضاء بأأشاكل خمتلفةميكن أأن  •

ذا اكن املتطوع يقوم بعمل مدفوع الأجر كعامل مؤقت أأو متعاقد، ميكن أأن يتطلب ذكل  • متوافقًا مع يكون عقد معل توقيع ا 

 قانون العمل الوطين. 

احلقوق واملسؤوليات للك من  دد فهياأأو مدونة سلوك حت اتفاق للتطوعمن خالل املتطوعون عىل حقوقهم وواجباهتم ما يتعرف غالبًا و 

 الوطنية واملتطوع.  امجلعية

 الواثئق واملصادر الرئيس ية  

 (2011املعمتدة يف امجلعية العامة لالحتاد ادلويل ) بشأأن التطوع حتاد ادلويلالا ةس ياس •

 (2017املعمتد يف امجلعية العامة لالحتاد ادلويل ) بشأأن املتطوعي حتاد ادلويلالاميثاق  •

 (2011)ابلتطوع اخلاصة مجموعة الأدوات القانونية  :الاحتاد ادلويل •
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 وال دارة(   )احلمك  القيادة   : رابع ال   الفصل 

 تكون املناسب  الوقت يف قرارات اختاذ عىل القيادة فريق قدرة عىل املعايّي وتركز الوطنية. امجلعية يف قيادةال  موضوع الفصل هذا وليتنا

  .امرشوع ايقياد فريقا املعنية الأطراف مجيع تعتربه ليك ،الالزمي رشافوال   للفحص خضعت  قد وتكون وشفافة فعاةل

 ويضمن ،حمددة قيادية مناصب  أأو أأهجزة عىل القيادة وظائف زعتوّ  أأن هو املهم ولكن خمتلفة. طرقب وال دارة احلمك وظائف تنظمي وميكن

غّي  أأو هجاز داخل امجلعية الوطنية سلطةفرد أأي  يكتسب  وأأل ،املالمئ للفحص القرارات خضوع والتوازانت الضوابط من فعال نظام

دارةمتناس بة عىل   امجلعية الوطنية وقراراهتا.  ا 

 :  الأس ئةل الرئيس ية 

سلطة غّي  يف احلمكأأهجزة املالمئ وهل توجد أ ليات اكفية لضامن عدم اكتساب أأية مناصب أأو للفحص ختضع القرارات  هل •

  ؟متناس بة

 املكوانت الرئيس ية يف امجلعية الوطنية ممثةل متثياًل مناس بًا يف صنع القرار؟ تعد  له •

 وهل ميكن اختاذ القرارات بطريقة شفافة ويف الوقت املناسب؟ ،مسؤوليات القيادة واحضة وشامةلتعد هل  •

 ؟ يكيف تضمن امجلعية الوطنية قدرة قادهتا عىل احلمك واعتبارمه قادة مرشوع •

 ؟ يف لك الأوقاتمتكل امجلعية الوطنية ال ليات الالزمة لضامن الزتام قادهتا بأأعىل معايّي الزناهة والأخالقيات هل  •

 

   1- 4املعيار  

 . ةس توى القياد م معلية صنع القرار عىل   يف   الضوابط والتوازانت  من  فعال   نظام   يضمن النظام الأسايس وجود 

لزايم    ما هو ا 

لقيادة وخضوعها ملسؤولية منصب معي أأو هجاز داخل الرئيس ية ل سؤوليات امل وظائف و الامجلعية الوطنية تعريف مجيع جيب أأن تضمن 

 امجلعية الوطنية أأو تقامس مناصب أأو أأهجزة خمتلفة هذه املسؤولية. 

املناصب والأهجزة القيادية. وهذا يعين أأنه ل خمتلف ن يضمن النظام الأسايس وجود ما يكفي من الضوابط والتوازانت فامي بي أأ وجيب 

 للرقابة.  سلطة ل ختضعأأن ميتكل داخل امجلعية الوطنية واحد قيادي هجاز منصب و/أأو ي جيوز لأ 

 أأمثةل توضيحية 

 تنفيذي )الصليب الأمحر ال س باين( ال رئيس احملددة ملنصب ال الضوابط والتوازانت  

 . هااملنظمة ومدير يف الأعىل احلمك ممثل رئيس الصليب الأمحر ال س باين هو 

دارة أأنشطة الصليب الأمحر و  ،للصليب الأمحر ال س باينالأعىل تشمل المتثيل اليت ظائف الرئيس و تفاصيل سايس النظام الأ عرض وي ا 

 .يف املنظمة علياالتفويض ال  يةمسؤول و  ،حتديد هيلك ال دارة التنظميي يةمسؤول ال س باين والهنوض هبا وتنس يقها، و 

ممثاًل يرأأسه الرئيس وجيمتع ثالث مرات يف الس نة عىل الأقل ويضمن  43وطنيًا من  امجلعية العامة الرئيس وتنتخب أأيضًا جملساً تنتخب 

 وجود ضوابط وتوازانت لسلطات الرئيس ومسؤولياته الكبّية. 

 ويس تطيع الرئيس طرح بنود للنقاش واختاذ القرار بشأأهنا يف اجمللس الوطين، مثلام يس تطيع ذكل ثلث أأعضاء اجمللس. 
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ىل امجلعية الميكن للمجلس الوطين و  ىل عقد مجعية عامة. كام ميكنه  ،بطرد الرئيس عامةتقدمي اقرتاح ا   مطالبة الرئيس ابدلعوة ا 

رشاف عىل أأنشطة ال دارة ومهنا مراقبة املزيانية، ال  جلااًن خمتلفة لتقدمي النصح للرئيس ومساندته يف أأيضًا ويعّي الصليب الأمحر ال س باين 

 وجلان التوظيف والاستامثر. 

 الضوابط والتوازانت من خالل الفصل بي احلمك وال دارة )الصليب الأمحر الكندي( 

القرار من خالل الفصل بي وظائف احلمك وال دارة يف املنظمة. ويتوىل جملس  يوفر الصليب الأمحر الكندي الضوابط والتوازانت يف صنع

دارة  ،املنظمة وتوظيف الأمي العام /كبّي املسؤولي التنفيذييترصيف أأعامل عضواً مسؤولية ال رشاف عىل  16ال دارة املكّون من  وا 

امجلعية أأنشطة  مجيع  دارة  يف ما يتعلق اب  الأمي العام اذلي خيضع ملساءةل جملس ال دارة  عاتق  لمنظمة عىل  ل اليويم    لعملاوتقع مسؤولية  معهل.  

  :ومشاريع أأعاملها ومهنا ما ييل

 مجيع مس توايت امجلعية،ال دارة، يف ددها جملس حياف الاسرتاتيجية والأوليات اليت املهمة والأهد تنفيذ (1)

دارة أأنشطة امجلعية الوطنية من أأجل تقدمي اخلدمات   (2) اليت يبذلها  شرتكةفعالية عرب اجلهود امل قدر ممكن من ال ربأأك بتنظمي وا 

  املوظفون واملتطوعون.

  :من أأجل حتقيق ما ييلعىل الأقل جملس ال دارة أأربع مرات يف الس نة جيمتع 

 ا،هئ ومراقبة أأداالوطنية عىل معل امجلعية  ال رشاف ( أ)

مس تدامة وفعاةل من حيث التلكفة، وقانونية، تنظميية وأأنشطة فعال ضامن وجود س ياسات احلمك املالمئة لتأأمي أأداء  ( ب )

 وأأخالقية، 

 ،هتاومزيانيللجمعية الوطنية طة التشغيلية اخل)ج( املوافقة عىل 

 ىل الأعضاء،عها عرض و الوطنية للجمعية  دققة)د( املوافقة عىل البياانت املالية الس نوية امل

  )هـ( تعيي الأمي العام وحتديد اختصاصات وظيفته.

ضايف   نص تفسّيي ا 

 ااملنظمة عن مبادهئ متكنه من حتويلنع أأي فرد أأو هجاز من امتالك سلطة  مت وموازانت  حصة امجلعية الوطنية وضع ضوابط  صون  من املهم ل

 وقميها وهماهما.

  :من خالل ما ييلالرئيس ية  الضوابط واملوازانتوتتوفر 

  4-4معليات التناوب والانتخاب عىل النحو املذكور يف املعيار  •

عداد  :فحصمس توايت ال بالغ وال •  ، بيامن يوافق فرد أ خر أأو هجاز أ خر عليه أأو يزكيه. اقرتاحهأأو قرار يقوم فرد أأو هجاز اب 

فامي بي أأهجزة احلمك )عىل سبيل املثال بي جملس ال دارة وامجلعية العامة(، وبي وظائف احلمك  فحصمس توايت ال بالغ وال ديدوميكن حت

  .ةالفروع وأأهجزة احلمك الوطنييف مك احلوال دارة، وبي خمتلف مس توايت احلمك عىل سبيل املثال بي أأهجزة 

 فصل الأفراد اذلين يضطلعون بوظائف احلمك وال دارة فصاًل اتمًا. ومثة هنج لوضع نظام الضوابط واملوازانت داخل امجلعية الوطنية يمكن يف

ل دارة فاذلين يشاركون يف وظائف احلمك حيددون التوهجات والاسرتاتيجية، ويراقبون طريقة تنفيذ ال دارة وامتثالها، بيامن يقوم املوظفون يف ا

ىلبتنفيذ الاسرتاتيجية و  ذا مل الفرد أأو اجلهاز اذلس تطيع أأهجزة احلمك. وي  تقدمي التقارير ا  ي يضطلع بوظيفة احلمك طرد موظفي ال دارة العليا ا 

 امجلعية الوطنية.  ملساءةل أأعضاءعادًة وظيفة احلمك ضع ختبيامن  ،يكن أأداؤمه مرضياً 
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أأن من  موظفون مدفوعي الأجر يضطلعون بوظائف ال دارة، غّيعادة وميكن أأن ينجح هذا الهنج عىل املس توى الوطين حيث يوجد 

دوار فرادى أأن يضطلع متطوعون من احملمتل املس توى احمليل حيث يف بي وظائف احلمك وال دارة  احلدود الفاصةلتتالىش املمكن أأن  اب 

يف ضامن الضوابط واملوازانت عىل عادًة س يًا أأسااحلمك وال دارة عىل حد سواء. ويف مثل هذه احلالت، تؤدي أأهجزة احلمك املركزية دوراً 

 س توى احمليل. امل 

يف ممارسة الرئيس التنفيذي أأي عىل ذكل منظمة عىل حنو تتداخل فيه أأدوار احلمك وال دارة. وجند مثاًل  وطنيةامجلعيات ال وتكون بعض

بدوام اكمل. وهذا يعين أأن نفس الفرد مسؤول عن أأنشطة عادة يعمل و  ،الرئيس املنتخب اذلي يشغل أأيضًا أأعىل منصب يف ال دارة

  :ن املهم جداً يف هذه احلاةل وضع ضوابط وموازانت أأخرى عىل سبيل املثالمفال دارة وعن ال رشاف عىل أأداء ال دارة. 

 ،يري جيب أأن يقدم هل الرئيس التنفيذي التقار اذلاجلهاز  ،للجمعية العامة أأو جملس ال دارةاجامتعات متكررة  •

ذا ما طالب عدد من أأعضاء اجمللس بذكل، • ىل اجامتع اس تثنايئ جمللس ال دارة ا  ماكنية ادلعوة ا   ا 

 حق أأعضاء جملس ال دارة يف وضع بنود عىل جدول أأعامل اجامتعات اجمللس، •

نشاء جلان فرعية  • رشافحمدد ونطاق معل واحض دور حيدد لها ا  ىل  ،وهممة ا  ىل امجلعية لك أأعضاء وترفع تقارير ا  اجمللس أأو ا 

 العامة،

ماكنية التصال مبارشة مبجلس ال دارة،للحساابت  منتظمة ةداخلي تدقيق معليات •  مع ا 

 املتعلقة ابلرئيس التنفيذي. أ ليات مس تقةل للتعامل مع الادعاءات  •

   2- 4املعيار  

 وظائفها. وخمتلف  احلمك يف لك املس توايت  ومناصب  حيدد النظام الأسايس أأهجزة  

لزايم   ما هو ا 

  :لك أأهجزة حمك امجلعية الوطنيةالنقاط التالية فامي يتعلق بحيدد النظام الأسايس جيب أأن 

 مدة خدمهتا وتشكيلها وكيفية أأختيار أأعضاهئا، •

 سلطاهتا، •

لهيا التقارير(،ترفع عالقهتا بأأهجزة احلمك الأخرى )عىل سبيل املثال، ما يه اجلهة اليت  •  ا 

ىل ،الاجامتعات وتّيةو ، املطلوبخطار وال  الاجامتعات، عقد املسؤول عن  • اجامتعات  عقد وال جراءات الالزمة لدلعوة ا 

 ،اس تثنائية

 ،اجامتعيمن يتخذ القرارات خالل الفرتات الفاصةل بي  •

ذا مل  ذاوالأغلبية يف التصويت، وماال جراءات اخلاصة ابختاذ القرارات مبا يف ذكل القواعد اليت حتمك النصاب  • حيدث ا 

 ،النصاب يتحقق

  الاجامتعات.لعقد ابس تخدام التكنولوجيا خاصًا القواعد وال جراءات اليت ميكن أأن تتضمن حكامً  •

 : التنظمييةمجيع املس توايت يف النقاط التالية فامي يتعلق مبناصب احلمك الفردية أأيضًا جيب أأن حيدد النظام الأسايس و 

 ،لهذه املناصب وكيف يمت اختيارمه مميكن انتخاهب مه اذلين من  •

 ،املؤهالت اليت ينبغي أأن ميتلكها الأفراد اذلين يتقدمون لشغل هذه املناصب احلد الأدىن من  •

 ،التناوب(مدة بقاهئم يف املنصب )أأي رشوط  •

 ،سلطاهتم ومسؤولياهتم •
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 ، تنحيهتم عن مناصهبم ولأي أأس بابكيف ميكن  •

ذا اس تقال الشخص اذلي يشغل املنصب أأو أأقيل من منصبه قبل هناية مدة خدمته. •  ما اذلي حيدث ا 

 .امجلعية الوطنية وقدراهتا"النظام الأسايس رشعية أأهجزة ومناصب احلمك يف "يضمن  ،3-4ش هذه الرشوط بصورة أأوىف يف املعيار تناقَ 

 ما هو اختياري  

نشاء هيئات فرعية  امجلعيات الأخرى. وقد تكون هذه الهيئات ذات تشكيل  وأأ جملس ال دارة  وأأ للجمعية العامة اتبعة ميكن اختاذ قرار اب 

وتضطلع مبهام حمددة مع  ،تزكيهتم ريجتمن أأعضاء أأيضًا جملس ال دارة ورمبا يف وكفاءات خمتلفة: فتتكون اللجان معومًا من أأعضاء خمتلف 

نشاء هيئات استشارية )تشمل خرباء خارجيي( تقدم النصح  .سلطات مفوضة من الهيئة الأم قراراهتا  تتخذ الهيئات الأخرى ليكوميكن ا 

 . بصورة مس تنّية

أأعضاء تربز رضورة تويل  ادلامئة عندما    ل اللجانيوينبغي تشك   وميكن أأن تكون اللجان والهيئات الاستشارية دامئة أأو خمصصة لغرض معي.

تشكيلها وسلطاهتا أأن يكتيس  جلان أأو هيئات استشارية دامئة، جيب  . ويف حال تشكيل  فقط  ةمئدابصفة  جملس ال دارة دوراً أأو وظيفة  من  

جراءاهتا ومعليات صنع القرار   فهيا طابعا رمسيا. وا 

دارة اخملاطر، والأخالقيات  تدقيقالشؤون املالية، والانتخاابت/التعيينات، و  نذكر للجان ادلامئةاملأألوفة مثةل الأ من مجةل و  احلساابت وا 

ىل أأداء جملس ال دارة(، والتنوع والنوع الاجامتعي، والش باب.   والزناهة، واحلمك )النظر ا 

ضايف    نص تفسّيي ا 

 أأهجزة حمك امجلعيات الوطنية ما ييل: غالبية تشمل 

أأعىل سلطة داخل امجلعية الوطنية توافق عىل مجيع امجلعية العامة يه الفرعية. يرحج أأن تكون  اجلاهن و  اجلاهن و  امجلعية العامة •

ىل حد كبّي تقرر تشكيل جملس ال دارة أأو تؤثر ورمبا  ،القرارات الاسرتاتيجية الهامة  تتوىل حماسبته. و  تشكيهل يفا 

ها يف الفرتات معل   اجلهاز اذلي حيمك املنظمة ويرشف عىل سّيجملس ال دارة  الفرعية. يرحج أأن يكون    هوجلان  هوجلان  جملس ال دارة •

 ويتخذ القرارات الاسرتاتيجية اجلارية.  ،ويتوىل حماس بة فريق ال دارة ،الفاصةل بي اجامتعات امجلعية العامة

يرحج أأن تتوىل ال رشاف عىل الفروع وأأقسام  .يف املس توايت الأخرى من املنظمة وجلاهنا وجلاهنا الفرعية امجلعيات واجملالس •

 الفروع. 

 وتشمل غالبية مناصب احلمك يف امجلعيات الوطنية املناصب التالية: 

 الرئيس  •

 انئب )أأو نواب( الرئيس  •

 أأمي الصندوق  •

  :وتشمل وظائف احلمك الشائعة ما ييل

 طويل الأمد اله الاسرتاتيجي والتخطيط لتوجا

 الاسرتاتيجي وتعريف الأهداف الشامةللتوجه حتديد الرؤية وا •

 اختاذ القرارات بشأأن التخطيط واملوارد  •

 ىل حتقيق الأهداف ا  تمنية ثقافة تنظميية تطمح  •
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 هيالك الفروع/الأعضاء/املتطوعون 

 هيلك مناسب للفروع تأأمي  •

 رصد أأشاكل العضوية والتطوع  •

بالغ الأعضاء والأطراف املعنية الأخرى •  ا 

 م العضوية و حتديد رس •

 ال رشاف عىل معل ال دارة وضامن الامتثال 

تعيي موظفي ال دارة العليا )الأمي العام ورمبا انئبه أأو نوابه بناء عىل توصيات الأمي العام. وينبغي توظيف بقية أأعضاء فريق  •

جراءات ال دارة عرب هناء معلهم املنتظمة ملوارد البرشيةا ا  رشاف الأمي العام(، ومراقبة أأداهئم وا    .اب 

 رصد أأداء املنظمة •

م امع يف املقضامن اس تدامة املنظمة ومراقبة الأوضاع املالية مبا يف ذكل ضامن امتالك املنظمة مصادر دخل متنوعة ومس تدمية جتُ  •

 احمليلصعيد الأول عىل ال 

 لقواني ذات الصةللضامن الامتثال  •

 احلساابت دققياحلساابت وتعيي م تدقيقالرقابة املالية املناس بة مبا يف ذكل ضامن  •

دارة اخملاطر •  ال رشاف عىل ا 

 وضامن تنفيذها هامةحتديد الس ياسات التنظميية ال  •

ىل مالحظات وتعليقات الأطراف  •  والرد علهيا.  ،والتحقيق ،ملعنية واملكوانت الرئيس يةاضامن وجود ال ليات الالزمة لالس امتع ا 

ضافية   همام دس تورية ا 

 ضامن حتديث النظام الأسايس واللواحئ ادلاخلية.  •

ىل  7فعاةل بوجود ما تكون اللجان احمللية عادة بأأن فتفيد القاعدة العامة أأما جحم هجاز من أأهجزة احلمك. حيدد عاملي واحد منوذج ل وجود ل  ا 

ىل عرشين عضو وفقًا حلجم امجلعية الوطنية. أأما اللجان الفرعية فينبغي أأن  10 أأعضاء، بيامن ميكن جمللس ال دارة أأن يكون فعاًل بعرشة ا 

ىل  3تكون معومًا صغّية )  أأعضاء(.  5ا 

  :يه التالية اختاذ قرار بشأأن جحم هجاز احلمكعند العوامل اليت جيب مراعاهتا 

 عالية صنع القرار واعامتد ال جراءات ف •

 التنوع والمتثيل •

 معرفة املسائل املالية(  وأأ ختاذ القرارات الصائبة )عىل سبيل املثال اخلربة القانونية لاخلربات الالزمة  •

ذا اكنت  •  ومبارشةجامتعات منتظمة الاتلكفة الاجامتعات خاصة ا 

ل عدد قليل  عدد الأشخاص الراغبي يف أأداء الوظيفة والقادرين • عىل ذكل لس امي عىل املس توى احمليل حيث قد ل يتوفر ا 

  .من املتطوعي
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   3- 4املعيار  

 . ا احلمك يف امجلعية الوطنية وقدراهت ومناصب   يضمن النظام الأسايس رشعية أأهجزة 

لزايم    ما هو ا 

جراءات انتخاب قواعد و يصف النظام الأسايس  اكفة  عىلأأهجزة احلمك املوظفي اذلين يشغلون مناصب احلمك وأأعضاء أأو تعيي و/ا 

  أأهجزة احلمك. وجيب أأن تغطي النقاط التالية:يف وتشجع التنوع ابل نصاف والشفافية هذه ال جراءات جيب أأن تتسم و  .املس توايت

 الانتخاب /التعيي

 احلمك؛خمتلف أأهجزة أأو تعّي أأعضاء  اجلهاز/أأو الأهجزة اليت تنتخب  •

رشاك الأطراف املعنية يف امجلعية الوطنية مثل الأعضاء و/أأو املتطوعي يف اختيار امل • خمتلف عىل رحشي ملناصب احلمك طريقة ا 

 مس توايت امجلعية الوطنية؛

جراءات. حيق هل من  •  التصويت ومبوجب أأية ا 

 التعيي /النتخابلالأهلية 

للجمعية الوطنية، وتأأخذ أأيضًا يف  قديرة تأأمي قيادة  تُشغل ابلنتخاب أأو التعيياليت للمناصب الأهلية معايّي جيب أأن تضمن  •

اليت تُشغل عن الاعتبار اس تقالل امجلعية الوطنية ومسعهتا. كام جيب أأن تس تثين معايّي الأهلية املوظفي من الرتحش للمناصب 

ن يس تقيل من منصبه. ولكن يف بعض الس ياقات، جيب أأ  ،لحمكهجاز ليف  اً عضو مت تعيي موظف  . ويف حالطريق الانتخاب

جراء انتخاب ممثلمتثيل االقانون الوطين  طالب ي  )أأو ممثيل( ملوظفي يف جملس ال دارة. ويف هذه احلالت، يتعي وصف ا 

 .املوظفي

 نتخاابت. معنية ابلتحديد اختصاصات جلنة ب  ذكل تنظميما جيري غالبًا و  .عايّي الأهليةوفقًا ملحفص الرتش يحات  •

لفصل الأشخاص املنتخبي من وظيفهتم وال جراءات املتبعة )الربط مع  الأس باب املسّوغةالأس باب املسّوغة لعدم الأهلية و  •

 (. سادس "الامتثال والزناهة وتسوية املنازعات"الفصل ال 

 :جيب ضامن ما ييل ،احلكومةعيهنم ت يف حال وجود أأعضاء يف مناصب احلمك  •

o  أأبداً  ل يشلك الأعضاء اذلين عينهتم احلكومة أأغلبية أأو أأغلبية معّطةلأأ، 

o  ّطر أأ أأي عىل ع الأعضاء اذلين عينهتم احلكومة، عىل غرار أأعضاء جملس ال دارة ال خرين، عىل مدونة سلوك أأو أأن يوق

  .اهب ون، ويلزتمابلسلوكخاصة  مماثةل

 كيف جتري الانتخاابت 

ىل مناصب احلمك   •  .جيب أأن تكون الانتخاابت حرة ونزهية، وجتري ابلقرتاع الرسي  ،اليت تُشغل عن طريق الانتخابابلنس بة ا 

 .والأغلبيات املطلوبة جيب حتديد قواعد التصويت والنصاب •

 أأحاكم تتعلق مبناصب احلمك اليت تصبح شاغرة  

 جيب أأن تكون هناك أأحاكم تتعلق ابملناصب اليت تصبح شاغرة يف فرتة ما بي الانتخاابت أأي معومًا انتخاب بديل.  •

أأو يعّي  ،الرئيس همامانئب الرئيس  توىلي غالبًا ما و خاص خبلو منصب الرئيس لأي سبب اكن. نص جيب أأن يكون هناك  •

جراء الان  ىل حي ا   تخاابت. جملس ال دارة رئيسًا ابلنيابة ا 
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 مدونة السلوك

مدونة سلوك حتدد التوقعات الأساس ية لكيفية أأداء هماهمم. وجيب أأن تشّي مدونة السلوك  عىل تعي عىل أأعضاء أأهجزة احلمك التوقيعي 

ىل   :الالزتامات التالية ا 

 الترصف يف لك الأوقات وفقًا للمبادئ الأساس ية •

 الامتثال لأعىل معايّي الزناهة الشخصية •

 حتقيقًا ملصلحة امجلعية الوطنية الفضىلالترصف حبسن نية و  •

 الترصف ابحلرص والعناية الواجبي •

ساءة اس تعامل منصهب  • ساءة اس تعامل املعلومات أأو ا   واحرتام رسية املعلومات احلساسة ،معدم ا 

دارهتا التعارض يف املصاحل و حالت كشف  •  ا 

عىل سبيل املثال، اس تخدام أأصول امجلعية الوطنية لأغراض خشصية  ،عدم اس تغالل نفوذمه أأو سلطهتم من خالل •

 تقويض سلطة الأمي العام دلى املوظفي أأو

 عدم انهتاك س ياسات امجلعية الوطنية •

 الامتناع عن لك أأشاكل الاحتيال والفساد •

 مبا يف ذكل التحرش اجلنيسالامتناع عن لك أأشاكل التحرش  •

 لرشاكة فامي بي أأعضاء أأهجزة احلمكتعزيز العمل املشرتك والتعاون وا •

 التعارض يف املصاحل

فعيل،  وأأ  يف املصاحل حممتلأأي تضارب الأفراد اذلين يشغلون مناصب يف أأهجزة احلمك ال عالن عن  منالنظام الأسايس  طلب أأن يجيب 

لفصل السادس "الامتثال والزناهة ابالربط يف املصاحل. ويشلك ذكل عادة جزءاً من مدونة السلوك. ) اً تعارضتُعترب ميكن أأن أأي حاةل أأو 

 وتسوية املنازعات"(. 

ذا كشف أأحدمه عن تعارض حممتل أأو تعارض فعيل يف املصاحل فيجب أأن ميتنع عن املشاركة يف النقاش والتصويت يف القضااي  ،أأما ا 

 تعنيه.  اليت 

ذا اكن التعارض امجلعية الوطنية، وميتنع عن التصويت يف  هصبايف املصاحل تعارضًا خطّياً ودامئًا، جيب أأن يس تقيل العضو املعين من من وا 

 . الثناء يف

 ما هو اختياري 

  .ابس تخدام التصويت ال لكرتوين والتصويت عن بعد لنتخاب أأعضاء أأهجزة احلمكنصا أأن يدرج النظام الأسايس ميكن 

وأأمي  ،وانئب )نواب( الرئيس ،حتدد امجلعية الوطنية مواصفات أأو معايّي خاصة لبعض مناصب احلمك مثل مناصب الرئيسميكن أأن 

   سبيل املثال، من املعقول مطالبة أأمي الصندوق ابمتالك خربات وهمارات مالية.ىلوممثل )ممثيل( الش باب. فع ،الصندوق

وميكن أأن  .امبهاهملالضطالع الكفاءات الالزمة من أأجل تأأمي أأهجزة احلمك يف زكية أأعضاء ينظم تنصًا وميكن أأن يدرج النظام الأسايس 

بزتكية أأفراد من خارج امجلعية الوطنية املطالبة  املهارات غّي املتوفرة دلى الأعضاء املنتخبي، أأو  حمددة من  يشمل ذكل طلب تزكية مجموعات  

ذا ما حددت مجعية وطنية الرشوط ادلنيا لشغل منصب أأمي الصندوق ومل يتقدم أأي  ،ميتلكون اخلربات الالزمة. فعىل سبيل املثال ا 

 خشص مؤهل لالنتخاابت، جيوز حيهنا للجمعية الوطنية البحث عن خشص دليه املهارات الالزمة وتزكيته. 
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 الاستشارية مثل اللجنة املالية.  اللجان يفوميكن أأيضًا اس تخدام التعيينات و/أأو الزتكيات 

جراءات راخسة وشفافة وتبقى خاضعة ل رشاف أأعضاء احلمك املنتخبيوين  ىل ا  وهذا يعين أأن عدد الأعضاء  ،بغي أأن تستند أأي تزكية ا 

 املنتخبي جيب أأن يتجاوز عدد الأعضاء اذلين تمت تزكيهتم. 

داً من الاجامتعات )اكلغياب عن ثالثة يتعلق ابستبدال أأعضاء احلمك اذلين ل يفون ابلزتاماهتم بعدم حضورمه مثاًل عدنص وميكن وضع 

 اجامتعات بدون مسّوغ(.

 أأمثةل توضيحية 

 في هيالك احلمك )مجعية الصليب الأمحر الأوغندي( ينزايدة تنوع املشارك 

يف هيالك حمك امجلعية  الش بابمشاركة النساء و احلد الأدىن من نس بة متثيل يضمن النظام الأسايس مجلعية الصليب الأمحر الأوغندي 

 الوطنية. 

ىل ذكل جيب أأن يكون   .لنساءل س منصبان من مناصب اجمللس الثالثة عرشة املؤهةل للتصويت فعىل مس توى جملس ال دارة، يكرّ  ضافة ا  ا 

  .الثني الرئيس وانئب الرئيس من اجلنسي عىل غرار ممثيل الش باب

يجب أأن يكون ثلث أأعضاء جملس الش باب عىل الأقل من اجلنس ال خر وجيب أأن يتحقق التوازن بي النساء ف  ،هيالك الش بابيف أأما 

فقد  ،لجمعية الوطنية. وينعكس هذا ال جراء الأخّي يف خمتلف أأقسام املنظمةلعليا ل اهيئات يف ال والرجال يف أأي متثيل جمللس الش باب 

ىل الفروع  لك فرع من أأرسل   .جاًل وامرأأة من املتطوعير  امجلعية العامةا 

 )مجعية الصليب الأمحر الأوغندي(  والزتكية   عىل مس توى جملس ال دارة  المئة تعريف املهارات امل

جملس ال دارة خرباء خارجيي اختيار كبّية، بتكييف نظاهما الأسايس لضامن زمة أأ قامت مجعية الصليب الأمحر الأوغندي يف أأعقاب 

ىل اجمللس كأعضاء هلم حق التصويت الاكمل.  ىل أأن جمالس ال دارة السابقة املكونة من ممثيل ينضمون ا  وجاء ذكل رداً عىل حتليل أأشار ا 

ساءةل مل أأو  ،ار منظمة معقدة التنظمي وال رشاف علهيتطوّ للتخطيط ل  ابلرضورة املهارات الالزمةمتتكل فروع امجلعية الوطنية مل 

 التنفيذي.  اجلهاز

الأعامل وحشد مشاريع  تطوير  أأعضاء متت تزكيهتم ودلهيم كفاءات يف جمالت    4عضواً    13لس ال دارة املكون من  وينبغي أأن يضم ال ن جم

دارة املشاريع/الربامج دارة اخملاطر وال دارة املالية، ووسائل ال عالم والعالقات العامة، وا  ذه الكفاءات هامة جداً ومن ولك ه ،املوارد، وا 

جيادها دلى الأعضاء. واكن املعيار اذلي حددته امجلعية الوطنية للمنصب  دارة اخملاطر واملوارد املالية اخلاص الصعب ا    :ما ييليشمل اب 

 العضوية يف هيئة همنية ذات صةل •

ويفضل أأن تشمل خربة يف منصب  ،عىل الأقل واتاحلساابت عىل مدى مخس س ن تدقيقاثبات خربة يف ال دارة املالية أأو  •

دارة العليا ل  منظمة مشهورة وطنية أأو دوليةيف ال 

 اثبات خربة يف تطبيق املامرسات وال جراءات وأأنظمة ال دارة املالية يف منظمة مشهورة.  •

ىل الرئيس  ىل ال رشادات املعمتدة اليت حتدد املهارات والكفاءات املطلوبة، أأولكت ا  من  والأمي العام هممة اقرتاح قامئة قصّيةواستناداً ا 

ىل امجلعية العامة للموافقة.  ،املرحشي احملمتلي يف لك جمال من اجملالت الأربعة املذكورة  تُرفع ا 

 مقتطف من النظام الأسايس )مجعية الصليب الأمحر اجليوريج(   . ضامن احلياد الس يايس دلى أأعضاء جملس ال دارة 

 يفقد بصورة تلقائية عضويته يف اجمللس الرئايس.  ،اجمللس الرئايس عىل منصب يف حزب س يايسيف حال حصول عضو يف 
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ضايف  نص تفسّيي     ا 

ميكن أأن تنطوي عضوية جملس ال دارة عىل مسؤولية مالية وقانونية ، (4-1املعيار  انظرتبعًا للهيلك القانوين احملدد للجمعية الوطنية )

لهيا عىل النحو التايل:   لضامن امتثال املنظمة للقانون الوطين الواجب التطبيق والزتاهما ابملهمة املولكة ا 

 نظمة أأية ديونميكن حتميل الأفراد الأعضاء يف جملس ال دارة مسؤولية مالية يف حال تكبدت امل  – الالزتامات املالية •

املسؤولية القانونية عن القرارات اليت يتخذها أأيضًا قد يتحمل الأفراد الأعضاء يف جملس ال دارة  – الالزتامات القانونية •

 ال دارة.  جملس

من غّي احملمتل أأن ولكن أأعامل يُزمع أأهنا غّي رشعية، بسبب توفر جمالس ال دارة تأأمينًا محلاية الأفراد الأعضاء يف حال مقاضاهتم وميكن أأن 

 حيمي التأأمي أأعضاء اجمللس من أأي قرارات غّي مسؤوةل. 

ىل ضامن الرشعية والفعالية، جيب أأن  ءات واخلربات. ولهذا ينبغي أأن تسعى امجلعية هجزة احلمك مجموعة متنوعة من الكفايكون لأ وسعيًا ا 

ىل تأأمي تنوع   تشجيع   ،عىل سبيل املثال ل احلرص  ،واخلربات يف أأهجزة حمكها. وميكن أأن يشمل ذكلوهجات النظر  الوطنية بشلك فاعل ا 

متثيل الساكن  ضامنهامتم بكام جيب الا .و/أأو الأقليات العرقية و/أأو الأشخاص ذوي ال عاقة التوازن بي اجلنسي، ومتثيل الش باب

  املترضرين.

ن اكنوا غّي راضي لأهنا تتيح للأعضاء فرصة تغيّي القيادة  حرة ونزهية جتري ابلقرتاع الرسي ومن املهم تأأمي انتخاابت  عهنا. ا 

صنع القرار لتكون معليات لضامن التنوع والكفاءات واخلربات الالزمة جمدية وس يةل  وميكن أأن تشلك تزكية عدد من أأعضاء أأهجزة احلمك

 . وينطبق ذكل أأيضًا عىل اللجان الاستشارية. فعاةل وال رشاف

مببدأأ الاس تقالل يتعلق موضوع أأعضاء جملس ال دارة اذلين تعيهنم احلكومة )وخيتلف عن موضوع الأشخاص العاملي يف القطاع العام( 

طبيعي ال تعبّي  ال احلالت وس يةل لتسهيل املناقشات الاسرتاتيجية مع السلطات املعنية و يعترب يف بعض  ف من بي املبادئ الأساس ية للحركة.  

الرقابة املبارشة للجمعية الوطنية. وهمام خارج  يكونعالقة متوازنة بي امجلعية الوطنية وحكومة بدلها. ولكن ميكن يف حالت أأخرى أأن ل

يف شؤون امجلعية الوطنية، وجتنب أأي التدخالت اس ية أأو غّيها من الس يالتدخالت يكن الوضع، جيب بذل لك هجد ممكن لتجنب 

لزايم" أأعاله أأمه أ ليات امحلاية.  رتصور بوجود مثل هذا التداخل. وتذك  فقرة "ما هو ا 

ىل صورة امجلعية الوطنية والالزتام ابملبادئ الأساس ية. وينبغي أأن يضمن ا دارة تعارض املصاحل احملمتل هممة ابلنس بة ا   لنظام الأسايسوتعد ا 

قدرة امجلعية الوطنية عىل احلفاظ عىل اس تقاللية معلها وقراراهتا أأمام السلطات العامة وأأمام اجلهات املعنية الرئيس ية الأخرى بشلك عام 

   مثل رشاكت القطاع اخلاص.

   4- 4املعيار  

 تناوب املنتظم يف مناصب احلمك  ل يضمن النظام الأسايس ا

لزايم   ما هو ا 

)أأي املس توى املركزي واملس توايت احمللية(   املس توايتمجيع    عىللك مناصب احلمك  يف  نصب  م حيدد النظام الأسايس مدة شغل  جيب أأن  

 . لضامن التناوب بشلك منتظم

حد أأقىص اًل  )مث  نفس وظيفة احلمك عىل املس توى املركزيجيب أأن تفرض حدود عىل عدد الفرتات املتعاقبة اليت جيوز للفرد أأن يقضهيا يف  و 

ىل ثالث لك مهنام دة ممتعاقبتي وليتي من  مرور  دأأربع س نوات يف املنصب نفسه، مع خيار التقدم لشغل املنصب من جديد بعا 

 . واحدة( فرتة
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جراء الانتخاب/أأو الاختيار يف موعد أأقصاه هناية لك فرتة من فرتات شغل املنصب.   وجيب أأن يضمن النظام الأسايس ا 

 ري ما هو اختيا

أأو عىل  عىل مس توى الفروعيف منصب حمك الفرتات املتعاقبة اليت جيوز للفرد أأن يقضهيا النظام الأسايس حدا لعدد درج ميكن أأن ي

 . املس توى احمليل

أأن تتقدم بضامن جمالس ال دارة  يفاذلاكرة املؤسس ية احلفاظ عىل أأحاكمًا تضمن درجة من الاس مترارية و النظام الأسايس درج ميكن أأن يو 

 ل عادة انتخاهبا. مثاًل  نس بة معينة فقط من أأعضاء اجمللس

ضايف   ي نص تفسّي   ا 

 يسامه احلد من عدد فرتات شغل املنصب يف ظهور وهجات نظر وأأفاكر جديدة يف حمك امجلعية الوطنية. كام يوفر ضوابط وتوازانت. 

أأهجزة عضاء اليت جيوز لأ ولايت المس توى الفروع، ولهذا قد يكون من املناسب زايدة عدد وحيمتل أأن يوجد عدد أأقل من املرحشي عىل 

 . تولهيا احلمك

   أأمثةل توضيحية 

 مقتطف من النظام الأسايس  : مجعية الصليب الأمحر اجلوريج 

الشخص لوليتي متتاليتي فقط وفقًا مجعية الصليب الأمحر اجلوريج ملدة أأربع س نوات. وميكن انتخاب نفس    تنتخب امجلعية العامة رئيس

  .من النظام الأسايس احلايل 27للامدة 

وميكن انتخاب نفس الشخص لوليتي متتاليتي فقط. وخيضع أأعضاء  .وتنتخب امجلعية العامة أأعضاء اجمللس الرئايس ملدة أأربع س نوات

 اجمللس الرئايس ملساءةل امجلعية العامة. 

احمليل، فينتخهبم املؤمتر احمليل ملدة أأربع س نوات. وخيضعون ملساءةل املؤمتر احمليل. وميكن انتخاب نفس الشخص ما أأعضاء اجمللس الرئايس أأ 

 لوليتي متتاليتي فقط. 

   5- 4املعيار  

هناء معلهم   دارة حيدد النظام الأسايس أأدوار أأعضاء ال    العليا وسلطاهتم ومسؤولياهتم وال جراءات املتعلقة بتعييهنم وا 

لزايم   ما هو ا 

هذه الوظائف وصف ضمن يو ساس ية ملناصب ال دارة العليا وموقعها من التسلسل ال داري. الوظائف الأ  جيب أأن حيدد النظام الأسايس

ىل القرار صنع سلطة التعريف الواحض ل   تسلسل املسؤوليات.الواحض ل تعريف ال ضمن ياملناصب القيادية الأخرى، كام ابلنس بة ا 

جراءات تعيي اذلين   هناء معلهم. ففي عدد كبّي من امجلعيات الوطنية، ال دارة  يشغلون مناصب  س وجيب أأن يصف النظام الأسايس ا  العليا وا 

من أأفراد ال دارة   السامت ومعايّي الأداء املطلوبةعادة  دد جملس ال دارة  يعّي جملس ال دارة الأمي العام ويراقب معهل ويهنيي فرتة خدمته. وحي

ويف مجعيات وطنية أأخرى يوافق أأيضًا جملس ال دارة عىل تعيي أأقرب والكء الأمي  .للمساءةل، ويراقب أأداءمه همويضمن خضوع العليا 

 العام بناء عىل توصيات الأمي العام. 

فامي يتعلق ابمجلعيات الوطنية اليت دلهيا رئيس   1-4املعيار    انظرالعليا فوراً عند الاقتضاء.    وجيب أأن توضع أأحاكم تتيح فصل أأفراد ال دارة

 عينًا بل منتخبًا. تنفيذي ليس م 
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مثاًل حظر مشاركة املرحشي يف أأنشطة ميكن اعتبارها  ،جيب أأن يشمل النظام الأسايس معايّي الأهلية للرتحش ملناصب ال دارة العليا

 طر. مقّوضة لقدرهتم عىل الاضطالع بأأدوار القيادة وفقًا للمبادئ الأساس ية، أأو ميكن أأن تعّرض صورة امجلعية الوطنية ومسعهتا للخ

ضايف    نص تفسّيي ا 

 أأن يعرض فقط الوظائف املطلوبة من رئيس فريق ال دارة. بل  ،ل يتوقع أأن يقدم النظام الأسايس وصفًا مفصاًل لهيلك ال دارة

كبار معل توجهيات احلمك وحتمل مسؤولية العمليات اليومية. وحيدد جملس ال دارة أأهجزة رئيس فريق ال دارة يف تنفيذ قرارات ويمكن دور 

 ال دارة العليا املسؤوليات التالية:  العمليات اليومية. ويتحمل موظفواذلين يتحملون مسؤولية املوظفي ال داريي 

بالغ مجيع املوظفي  •  )الغرض والأهداف والاسرتاتيجيات والس ياسات(مبا ينتظر مهنم ا 

 تنفيذ قرارات احلمك ومتابعهتا  •

ىل  ترصيف الأعامل •  التوقعاتحتقيق اليومية وتنفيذ الربامج الرامية ا 

 صياغة مشاريع املزيانيات والتقارير املالية •

بالغ أأهجزة احلمك •  ابلنتاجئ احملققة ا 

 املتسق والفعال للجمعية الوطنية. احلمك من أأجل ضامن المتثيل اخلاريج أأهجزة العمل مع  •

اجامتعات جملس ال دارة بصفة استشارية. ول عادة  وال دارة، حيرض الأمي العام يف امجلعيات الوطنية اليت تعمتد الفصل بي احلمكو

 حيق هل التصويت. 

   أأمثةل توضيحية 

 يف النسخة ال لكرتونية
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   اجلغرافية   والتغطية   التنظميي  الهيلك   : امس اخل   الفصل 

لضطالع بعملها ال نساين واجب امجلعية الوطنية ابو   لزتام ابملبدأأ الأسايس للوحدةمتاش يًا مع الايركز هذا الفصل عىل متاسك امجلعية الوطنية  

امجلعية قدرة أأن يغطهيا النظام الأسايس للجمعية الوطنية لضامن ويتناول الفصل املسائل الأساس ية اليت جيب  يف لك أأرايض الوطن.

 لزتاماهتا ال نسانية بشلك فعال ومس تدمي. عىل الوفاء اب -همام اكن هيلكها –الوطنية 

خر وغالبًا ما تعكس هيالك امجلعيات الوطنية التنظمي اجلغرايف لدلوةل. فبعض امجلعيات الوطنية متكل هيالك احتادية بيامن يستند البعض ال  

ىل منوذج تنظميي مركزي. وقد يكون دلى بعض امجلعيات الوطنية  يي تنظميي اثني أأو أأكرث بيامن ل ميكل البعض ال خر أأية لك مبس تو اهيا 

سواء أأاكن امجلعية  من امجلعيات الوطنية كياانت قانونية مس تقةل ل دارة بعض جوانب معليات عدد كبّيأأو هيالك حملية. وقد أأنشأأ  وعفر 

 ذكل لأس باب قانونية أأو من أأجل حامية امجلعية الوطنية من الأخطار. 

 :  الأس ئةل الرئيس ية 

 هتا لتشمل لك أأرايض ادلوةل؟ امجلعية الوطنية منظمة عىل حنو يتيح لها توس يع أأنشطهل  •

 هل يضمن هيلك امجلعية الوطنية وتنظميها متاسكها ووحدهتا؟  •

 ؟ س توىأأنسب م يف امجلعية الوطنية تخذ قرارات هل تُ  •

التوازن املناسب بي اخلضوع ملساءةل الهيالك املركزية والاحتفاظ ابملبادرة والسلطة عىل الصعيد امجلعية الوطنية تضمن هل  •

ماكنية املشاركة بشلك فعال يف معليات صنع القرار املركزية؟ ؟احمليل  كيف تتيح امجلعية الوطنية للهيالك احمللية ا 

دارة أأي كياانت قانونية منفصةل؟ •   كيف تقوم امجلعية الوطنية اب 

 

 1- 5املعيار  

 . جيب أأن يعّرف النظام الأسايس الهيلك التنظميي للجمعية الوطنية

لزايم    ما هو ا 

ماكنية تلبية الاحتياجات ال نسانية يف اكمل أأرايض البدل ويشمل  ،جيب أأن يصف النظام الأسايس الهيلك اذلي يتيح للجمعية الوطنية ا 

 املركزية واحمللية. ذكل الأهجزة 

جراءات  جراءات حلهاا  وجيب أأن حيدد النظام الأسايس ا  نشاء الفروع والكياانت شمل ي ن وجيب أأ  .نشاء الفروع وغّيها من الكياانت وا  ا 

 املوافقة عىل املس توى املركزي )من جانب جملس ال دارة مثاًل أأو امجلعية العامة(. املس تقةل الأخرى 

قلمي البدل  يف لك  تلبية الاحتياجات  وجود نص يتعلق ب   النظام الأسايس  ضمنكام جيب أأن ي ذا ما  ا    معهل. أأو تعّطلللحل    الفروعأأحد  ض  تعرّ ا 

ضايف    نص تفسّيي ا 

ىل تغّّي الاحتياجات ال نسانية مع  ىل تقيمي الهيلك التنظميي وتكييفه عند الاقتضاء. مرور نظراً ا  الوقت، يس تحسن السعي ابس مترار ا 

ىل حد  ،وابلتايل ح بتعريف اس تحاةل تعديلها عند احلاجة. كام ينص ينبغي أأل تكون الأحاكم ادلس تورية املتعلقة ابلهيلك التنظميي صارمة ا 

 الهيلك التنظميي عىل حنو يشجع ال بداع والتعاون يف لك أأقسام املنظمة. 
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   2- 5املعيار  

 تلكم بصوت واحد. ال عمل بشلك موحد و الامجلعية الوطنية القرارات و اختاذ جيب أأن يضمن النظام الأسايس  

لزايم  ما هو   ا 

 جيب أأن حيدد النظام الأسايس بوضوح توزيع الأدوار بي خمتلف مس توايت امجلعية الوطنية. 

  :ما ييل ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،وجيب أأن حيمك امجلعية الوطنية هجاز مركزي. وتشمل الوظائف املركزية

 واحرتام الشارة الأساس يةملبادئ ويشمل ذكل ضامن الالزتام ابامجلعية الوطنية نزاهة  حامية •

 مع السلطات املركزيةالعالقات  •

 احلركة أأخرى من ويشمل ذكل التصالت والتفاقات املربمة مع مكوانت العالقات ادلولية   •

 أأطر الس ياسات العامة )يف جمالت مثل القضااي املالية، واملوارد البرشية، والعمل التطوعي، والامتثال والزناهة( •

 تنس يق الربامج الوطنية لضامن اس تخدام املوارد وفقًا لالحتياجات ال نسانية وضامن الاتساق يف تقدمي اخلدمات  •

 احلساابت تدقيقو  ،املزيانيات املوحدة، واحلساابت املاليةال رشاف واملساءةل، ويشمل ذكل معليات العام، و التنس يق املايل  •

  . حال اس تحاةل حل املنازعات حمليًا(ال جراءات التأأديبية وتسوية املنازعات )يف •

جيب أأن يضمن النظام الأسايس وجود القواعد وال جراءات الالزمة لتعريف طبيعة السلطة احمللية واخلضوع للمساءةل أأمام املس توى 

  :دىن ما ييلالأ د يف احلويعين ذكل  .املركزي، ومتكي الفروع من املشاركة بشلك فاعل يف معليات صنع القرار يف امجلعية الوطنية

ىل   •  ،أأو بقدر كبّي من الاس تقالليةقانوين مس تقل  و/أأو غّيها من الكياانت بوضع  فهيا الفروع    متتعامجلعيات الوطنية اليت ت ابلنس بة ا 

 .ول تتعارض معه للجمعية الوطنيةمتوافقة مع النظام الأسايس  هيالك أأن تكون النظم الأساس ية لهذه ال جيب 

 ب أأن تُمثّل قيادة الفروع يف امجلعية العامة للجمعية الوطنية.جي •

عىل ان تلزتم ابلقرارات والس ياسات واللواحئ املعمتدة  تؤهلها لتنفيذ أأنشطهتا بفعاليةاليت اكفية السلطة ال الفروع  منحتُ أأن  ب جي •

من عال كياانت قانونية منفصةل أأو تمتتع مبس توى  امجلعيات الوطنية اليت دلهيايف املس توى املركزي. وينطبق ذكل أأيضًا عىل 

  .( أأو ما يشابه ذكلقةلس تامل  الش بابمنظامت ، و س تقةلؤسسات التجارية امل ملوا ،الفروع املس تقةل قانونياً الاس تقالل )مثل 

 .التسلسل ال داري وخطوط التصالت فامي بي خمتلف مس توايت امجلعية الوطنيةجيب أأن حيدد النظام الأسايس  •

عواقب عدم امتثال الفروع أأو الكياانت الأخرى للقرارات أأو الس ياسات املعمتدة يف املس توى املركزي، النظام الأسايس  حيددجيب أأن و 

لغاء حقها يف اس تخدام امس امجلعية الوطنية ورمزها. ويرد أأيضًا هذا املوضوع يف الفصل السادس واليت ميكن أأن يكون أ خرها الطرد أأو  ا 

 "الامتثال والزناهة وتسوية املنازعات". 

   مثةل توضيحية أأ 

   2- 5املعيار  

 . وتوحيد اللكمة   ، عمل بشلك موحد الامجلعية الوطنية القرارات و اختاذ جيب أأن يضمن النظام الأسايس  

 املقدمة  

ن طريقة حتديد امجلعية الوطنية لهيلكها التنظميي عىل حنو يتيح لها العمل بشلك فعال يف لك أأرايض  يتعلق بسلسةل من العوامل، البدل ا 

 والعوامل اخلارجية مثل احلجم واجلغرافيا  اخلدمات اليت تقدهما وكيفية حشدها للمتطوعي وللموارد املالية،طبيعة  ومهنا العوامل ادلاخلية مثل  

 والرتكيبة الس ياس ية لبيئهتا الوطنية. 
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  :أأربع مجعيات وطنيةمن وتعرض هذه التوضيحات أأمثةل 

 خيضع ل دارة وقيادة مركزيتيي. يااًن قانونيًا واحداً و ك الصليب الأمحر الربيطاين اذلي يشلك  •

مس توى اجملمتعات احمللية ابس تقاللية عىل الصليب الأمحر البوروندي اذلي يشلك كيااًن قانونيًا واحداً ولكن تمتتع فيه الفروع  •

 .مس تويي من الفروع الوس يطة ويضمكبّية، 

 يه فروع وس يطة.الصليب الأمحر ادلامنريك ويشلك أأيضًا كيااًن قانونيًا واحداً ولكن تمتتع فروعه بسلطات كبّية ول توجد ف  •

دار  • قلميية مس تقةل قانواًن دلهيا جمالس ا   ساس يةها الأ ونظم هتا اخلاصة  الصليب الأمحر المنساوي اذلي يتسم هبيلك احتادي فيه فروع ا 

 . اخلاصة

يب الأمحر تصف النظم الأساس ية للجمعيات الوطنية خمتلف مكوانت املنظمة وكيف ترتبط فامي بيهنا. أأما يف الصل  ،ويف احلالت الأربع

طار حيدد طريقة معل الكياانت املس تقةل مع بعضها البعض.  قدميالمنساوي فيشمل ذكل ت  ا 

  :ويلخص اجلدول التايل هذا التنوع يف التنظمي

 املس توايت التنظميية  1الكياانت القانونية  امجلعية الوطنية  

 اخلدمة خمتلفة يف لك جمال من جمالت  1 الأمحر الربيطاين الصليب 

مجموعة عىل مس توى   18)مس توى وطين واحد،  مس توايت 4 1 الأمحر البوروندي الصليب 

وحدة   2918مجموعة عىل مس توى البدلات،  119املقاطعات، 

 حملية(

 فرع(   200وأأكرث من    ،، مس تواين اثنان )مس توى وطين واحد 2 1 الأمحر ادلامنريكالصليب 

فروع مس تقةل يف   9)مس توى وطين واحد،  مس توايت 4 20أأكرث من  الأمحر المنساوي الصليب 

كياانت مس تقةل  ومبا يف ذكل  املناطق، ومس تواين تنظمييان أ خران  

 .  (أأخرى يف منطقة واحدة 

 

 بوعة والنسخة ال لكرتونيةط النسخة امل 

ضايف    نص تفسّيي ا 

 الكياانت احمللية وخضوعها ملساءةل املس توى املركزي. اليت تمتتع هبا سلطة ال من الرضوري أأن جتد لك مجعية وطنية التوازن الصحيح بي 

الفعال. وتتيح أأيضًا اجملال للقادة واملتطوعي لالضطالع بأأدوار هممة الرسيع و وتُعىن السلطة احمللية بتعزيز املبادرات والعمل ال نساين 

 املنظمة.  خلدا

دارة اخملاطر وصورة املنظمة ومسعهتا. وفامي ينعكس معل الفر واملساءةل أأمام املس توى املركزي ابلوحدة وتتعلق  جياب  ةع القويواي  بشلك ا 

عية يف خماطر تؤثر يف مسعة امجل أأن تتسبب تخذ قرارات سيئة  اليت ت أأو  اليت ل تنشط بشلك فاعل  ع  وفر لل عىل لك امجلعية الوطنية، ميكن  

 الوطنية باكملها. 

ويتناول الفصل السادس حتت عنوان "الامتثال والزناهة وتسوية املنازعات" مسأأةل معاجلة املنازعات والرصاعات فامي بي خمتلف كياانت 

   .امجلعية الوطنية

 

 ل تشمل املؤسسات املتفرعة والهيالك املامثةل.   1
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   املنازعات  وتسوية   والزناهة   الامتثال   : سادس ال   الفصل 

امجلعية الوطنية ومسعة سلبا مسعة ميكن أأن تطال فالنهتااكت صورة امجلعية الوطنية. للحفاظ عىل الامتثال والزناهة هام أأساس يان 

 .كلك احلركة

فضاًل عن الاس تخدام  ،ودة خدماهتاجب يف ما يتعلقزناهة يف ضامن خضوع امجلعية الوطنية ملساءةل الأطراف املعنية بالترصف ويساعد 

ىل  .أأداء دورهاالفعال للموارد أأثناء الاضطالع مبهاهما و  شاكلية مزعومة داخل امجلعية الوطنية تتعلق بقيادهتا أأي معاجلة وسعيًا ا  ترصفات ا 

طار  تضعينبغي أأن  ،متطوعهيا وأأ موظفهيا  وأأ أأعضاهئا  أأو  ،معايّي الزناهة والأخالقيات اليت جيب احرتاهماعّرف يزناهة لل  اً امجلعية الوطنية ا 

  النهتااكت.فاعةل لملعاجلة ال جراءات الالزمة مجموعة القواعد و  حيددو 

ىل أأزمات عامة  الفاتلتحّول اخلوجتنبًا   جراءات لتس  ،ا  رساء ا  وية املنازعات. وبيامن تنطوي ال جراءات التأأديبية عىل خطوات من املهم أأيضًا ا 

ىل  جراءات تسوية املنازعات ا  جياد عقابية، هتدف ا  ل توجد اليت و  ،مثل اخلالفات بي أأعضاء امجلعية الوطنيةمن زناعات لمنط من الحل ا 

جراءات أأخرى  جراءات مثل تسمح حبلها ا    .املوارد البرشيةا 

ل يُطلب من امجلعيات الوطنية أأن لهذا عنارص هذا الفصل مع عنارص أأخرى وينبغي قراءهتا مقرتنة ابلفصول الأخرى. و  غالبيةتتقاطع و 

بل أأن تتناول قضااي الامتثال والزناهة يف مجيع الفقرات ذات الصةل  تعمتد عىل فصل منفصل حول الزناهة والامتثال يف نظمها الأساس ية

 . وتتصدى لها المتثال والزناهةاحملمتةل لنهتااكت حتول دون وقوع الاليات والس ياسات وال جراءات اليت ال  يف النظام الأسايس، وتضع 

 :  الأس ئةل الرئيس ية 

ىل أأعىل معايّي الزناهةامجلعية الوطنية ترتقي هل  •  ؟ ا 

واملعايّي اخلاصة ابلأفراد من القادة، والأعضاء بتعريف معايّي الزناهة التنظميية واملعايّي الأخالقية امجلعية الوطنية قامت هل  •

 وهل تس تطيع عرض ذكل عند الاقتضاء؟ ؟ واملوظفي واملتطوعي

ساءة اس تخدام السلطة، والتصدي لنهتااكت الزناهة امجلعية الوطنية وضعت هل  • جراءات وأ ليات لضامن الامتثال، وجتنب ا  ا 

 ؟ احملمتةل مع ضامن ال نصاف يف تنفيذ ال جراءات

 ؟ال جراءات وال ليات املالمئة لتأأمي التسوية الفعلية للمنازعات ادلاخليةامجلعية الوطنية متتكل هل  •

 

 1- 6املعيار  

 . ينص النظام الأسايس عىل معايّي الزناهة واملعايّي الأخالقية اليت جيب الالزتام هبا 

لزايم   ما هو ا 

ىل الأفراد   ابلنس بة ا 

ىل معايّي الزناهة واملعايّي الأخالقية اليت جيب الالزتام هبا  مجيع مس توايت امجلعية الوطنية، ويشمل عىل حيدد النظام الأسايس أأو يشّي ا 

زاء انهتاك هذه املعايّي. وتشمل معايّي الزناهة واملعايّي الأخالقية طالقًا ا    :ما ييل ،عىل الأقل، ذكل عدم التسامح ا 

 الالزتام ابملبادئ الأساس ية للحركة، والالزتام بس ياسات امجلعية الوطنية وأأنظمهتا ادلاخلية •

 حامية الرسية واحلفاظ عىل ثقة اذلين تقدم هلم امجلعية الوطنية اخلدمات •

 العمل ابمسها نفذي حي ملصلحة امجلعية الوطنية  خدمةً والترصف اختاذ القرارات  •
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  :واحرتام ومن مث الامتناع عنامجليع بكرامة  معامةل •

o   أأو ال راء   ،أأو اللغة  ،أأو ال عاقة  ،أأو العمر  ،أأو املواطنة  ،أأو اجلنس ية  ،أأو الأصول العرقية  ،نوع اجلنسالمتيزي القامئ عىل

 مماثةل أأخرى أأو أأية أأس باب ،أأو الانامتء الاجامتعي ،أأو املعتقدات ادلينية ،الس ياس ية

o  العنرصيةكره الأجانب وأأية أأشاكل أأخرى من 

o املضايقة والتحرش مبا يف ذكل التحرش اجلنيس 

o انالاس تغالل والاعتداء اجلنس ي 

ساءة اس تخدام أأعامل ويشمل ذكل الامتناع عن  عامالتوالت صفقاتيف لك البأأمانة ونزاهة الترصف  • الاحتيال والفساد وا 

 السلطة واحملسوبية

الس ياسة  ددحتيف أأغلب احلالت، وومعاجلة حالت تعارض املصاحل الفعلية واحملمتةل ابلشلك املناسب.  جتنب تعارض املصاحل •

املتعلق ابلأفراد   3-4القيادة )احلمك وال دارة(، واملعيار    :أأيضًا الفصل الرابع  انظر)  .ما يشلك تعارضًا يف املصاحلابملوضوع  اخلاصة  

 وتعارض املصاحل يف مناصب احلمك(. 

طار )مدونة سلوك ات ذات الصةل و س ياسال مجلعية الوطنية ابعامتد ايلزم النظام الأسايس  خاصة  (ةلأخالقيللسلوك واملعايّي امماثل أأو ا 

ىل  اب سلوك ال رشوطًا أأكرث حتديداً ملدونة    3-4. ويصف املعيار  ي واملتطوعيأأهجزة احلمك واملوظف  اصب يفالأفراد اذلين يشغلون منلنس بة ا 

 صصة لأهجزة احلمك ومناصبه. اخمل

ىل الفروع والكياانت الأخرى   ابلنس بة ا 

 امجلعية الوطنية بضامن الزتام الأفراد مبعايّي الزناهة واملعايّي الأخالقية املذكورة أأعاله. يف الفروع وأأي كياانت أأخرى  يلزم النظام الأسايس

 الواثئق واملصادر الرئيس ية  

 يف امجلعيات الوطنية وأأهجزة الاحتاد ادلويل. الزناهة بشأأن س ياسة الاحتاد ادلويل 

   2- 6املعيار  

 . وطريقة معاجلة الانهتااكت  ، حيدد النظام الأسايس ال جراءات اليت تضمن الامتثال ملعايّي الزناهة واملعايّي الأخالقية 

لزايم   ما هو ا 

ىل اللواحئ اليت تصف ال ليات والعمليات وال جراءات املعمتدة للتحقيق وفرض العقوابت، يف حال عدم النظام الأسايس حيدد  أأو يشّي ا 

ىل  ،الامتثال ملعايّي الزناهة واملعايّي الأخالقية  الكياانت امجلاعية ومهنا فروع امجلعية الوطنية. و الأفراد ابلنس بة ا 

وما يه العقوابت املطبقة. وجيب أأن تتسم   ،وعىل أأي أأساس  ،ن تعاقب عدم الامتثالأأ اليت ميكن    هجزة الأ وجيب أأن حيدد النظام الأسايس

 . الضامانت الواجبةتوفر و ال جراءات التأأديبية ابل نصاف 

 كام جيب أأن يلزم النظام الأسايس امجلعية الوطنية ابعامتد لواحئ للموظفي تتوافق مع قانون العمل الوطين، وحتدد العمليات وال جراءات

 املتعلقة ابلنهتااكت احملمتةل لرشوط التعاقد. 

جراءات التسمل والتحقيق والرد عىل الشاكوى والادعاءات امل امجلعية الوطنيةوجيب أأن حتدد  قدمة ضد أأي خشص مرتبط ابمجلعية ا 

أأي خشص يقدم تتخذ تدابّي انتقامية ضد  لن س ياسة محلاية املبلّغي عن اخملالفات تنص عىل أأن امجلعية الوطنية وضع  الوطنية، مبا يف ذكل  

ذا اكن من املس تفيدين من اخلدمات، أأو من املوظفيأأهنا و ، شكوى حبسن نية  أأو الأعضاء.  ،املتطوعيأأو  ،حتمي رسية بالغاته لس امي ا 
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 ما هو اختياري 

ليه هممة ال رشاف عىل الامتثال والزناهة داخل امجلعية الوطنية  ةميكن للجمعيى نشاء هجاز حمك داخيل تولك ا  ورمبا تزكية أأعضاء   ،الوطنية ا 

 مس تقةل.  اتأأو جلنة أأخالقي ظاملاملخاريج مثل أأمي هجاز أأو  ،(2-4املعيار  انظرمن اخلارج )

ضايف نص      تفسّيي ا 

 معاجلة الشاكوى وال بالغ عن اخملالفات

جراءات ملعاجلة الشاكوى لأهتا تتيح للجميع و  ن وأأولئك اذلين تقدم ون يف مس توايت أأدىن واملتطوعواملوظف  مهنممن الرضوري جدًا وجود ا 

املعايّي وامحلاايت   عدم الالزتام املتعمد هبذه  ّعدالانتقام. ويُ وف من  خخطّية دون  خمالفات  فرصة ال بالغ عن    ،هلم امجلعية الوطنية اخلدمات

خضاع مرتكب و أأمر خطّي   وتساعد يف تصحيح اي خمالفات ترتكب ابمس   اً هذه ال جراءات رادعشلك  وت   ل جراءات تأأديبية.اخملالفة    يتعي ا 

بشلك شفاف يف الشاكوى. ولهذا السبب تلجأأ منظامت هنا تتطلب من امجلعية الوطنية امتالك القدرة عىل التحقيق كامجلعية الوطنية ول

ىل منظمة أأو هيئة خارجية لضامن ال نصاف يف ال جراءات املتبعة أأثناء التحقيق.   كثّية ا 

 أأن تكون الشاكوى ذات طابع خطّي وتشمل ما ييل: جيب لمبلّغي عن اخملالفات، ل  املمنوحة ايةامحلولالس تفادة من 

جرايم مثل  •  الاحتيالفعل ا 

 أأعامل تعّرض حصة الناس وسالمهتم للخطر •

خالل ابلعداةل •  ا 

 خمالفة امجلعية الوطنية للقانون •

 اساءة اس تخدام السلطة مبا يف ذكل الاعتداء والاس تغالل اجلنس يان •

 1-6أأي انهتاك خطّي ملعايّي الزناهة واملعايّي الأخالقية كام ورد يف املعيار  •

جراءات   فعاةل للتبليغ عن اخملالفات وتُنرش دلى لك الأطراف املعنية يف امجلعية الوطنية. ويه تضمن حامية اذلين يقدمون وجيب أأن توضع ا 

غ عن اخملالفة. كام توفر امحلاية لكبار املوظفي والقادة اذلين وهذا يعين ضامن رسية هوية املبلّ  ،رضرتال  ام أأوقادعاءات حبسن نية من الانت

نصاف وأأن العقوابت املناس بة تفرض عىل اذلين  امات مغرضةميكن أأن تس هتدفهم اهت من خالل التأأكد من أأن الهتامات تعاجل برسعة واب 

 يتقدمون ابهتامات مغرضة. 

  عداةل ال جراءاتال جراءات التأأديبية و 

عداد  كون يجيب أأن   عداداً جيداً وموثقيف حالت انهتاك معايّي الزناهة والأخالقيات ال جراءات التأأديبية  ا  ذا مل تعاجل اخملالفات بطريقة اً ا  . وا 

املفهوم يبقى واجه حتدايت قانونية خارجية. و تو قامئة، توترات داخلية أأية تفامق خلطر حُيمتل أأن تتعرض امجلعية الوطنية  ،مبدأأية وشفافة

ثبات االأ  جراء تأأدييب هو عداةل ال جرءات أأي القدرة عىل ا  وفقًا لأسسها املوضوعية، لتعامل مع أأي قضااي تأأديبية  سايس الاكمن وراء أأي ا 

 وبطريقة مهنجية وشفافة ابلتوافق مع القواعد واللواحئ القامئة.

  :ما ييل ،عىل الأقل ،وتشمل عداةل ال جراءات والضامانت الواجبة

بالغ •  أأي طرف معين فوراً وكتابة بطبيعة الشكوى ا 

ذا اكن العمل قد ارتكب ما تأأخذ يف الاعتبار و  ،الشكوى وفقًا لأسسها املوضوعيةأأن تنظر يف الطلب من هيئة غّي منحازة  • ا 

 حبسن نية أأو بسوء نية

ىل أأقواهل ،توفّي الفرصة لأي طرف معين ابلتعليق عىل املوضوع •  والاس امتع ا 
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نذارات حيامث أأمكن ذكل تبعًا خلطورة القضية • صدار ا   ا 

ل أأو طردمه أأعضاء أأهجزة احلمك( مهنم )و  تطوعي والأعضاءامل معل الطابع النس يب للعقوابت أأي أأن تعليق  • ل ميكن أأن يُفرض ا 

ظهار صفات  لأس باب خطّية وحتديداً  مع املبادئ الأساس ية للحركة، أأو ارتاكب انهتااكت خطّية لأنظمة امجلعية  ل تتفقا 

ىل مسعة امجلعية الوطني ،الوطنية ادلاخلية وس ياساهتا   ة أأو صورهتا أأو أأنشطهتا.أأو الاضطالع بأأنشطة تيسء ا 

جراءات حتكمي خارجية. وضع  • ىل ا   نظام لتقدمي طلبات الاس تئناف عند مس توى تنظميي أ خر، أأو اللجوء ا 

أأهجزة احلمك أأو جملس من  )أأعضاء    العزل من املنصب   وأأ ن(،  ولأعضاء واملتطوعاالتعليق والطرد )عقوبة    ،وميكن أأن تشمل العقوابت احملمتةل

من كيان من أأو حسب احلق يف اس تخدام امس امجلعية الوطنية والشارة من أأحد الفروع أأو التدخل يف أأحد الفروع، أأو (، اكمهلبدارة ال  

 الكياانت الأخرى. 

ذا ما نظرت يف لك الوسائل ا ذا ما واهجت امجلعية الوطنية شكوى ل تس تطيع معاجلهتا ابلشلك الصحيح، وا  لأخرى وحاولت اس تخداهما، وا 

 يتطلب ذكل التعاون الاكمل مع اللجنة. سوف ميكهنا عرض الادعاءات ابنهتاك الزناهة عىل جلنة الامتثال والوساطة يف الاحتاد ادلويل. و 

 الواثئق واملصادر الرئيس ية  

  .بة()وثيقة مرتق  2019منع الاحتيال والفساد، الاحتاد ادلويل، بشأأن س ياسة الاحتاد ادلويل 

   3- 6املعيار  

 حيدد النظام الأسايس ال ليات وال جراءات اخلاصة بتسوية املنازعات.  

لزايم    ما هو ا 

 داخل امجلعية الوطنية لس امي املنازعات ال ليات وال جراءات اخلاصة بتسوية املنازعات من أأجل حل  جيب أأن حيدد النظام الأسايس

  .واملتطوعي والأعضاء اذلين ل تشملهم ال جراءات القامئة من مثل س ياسات املوارد البرشية املنازعات اليت تتعلق ابلفروع

 ما هو اختياري  

متدة ميكن أأن يلزم النظام الأسايس الأعضاء واملتطوعي والفروع والكياانت الأخرى يف امجلعية الوطنية ابس تخدام أ لية تسوية املنازعات املع 

ذا ما بقيت املنازعات بدون حل. من قبل امجلعية الوطنية يف بالغ جملس ال دارة يف الوقت املناسب ا    حلها للمنازعات، وا 

ضايف    نص تفسّيي ا 

جراء نقاش سلمي ولكن من شأأهنا أأيضًا  ىل ا  تواجه لك امجلعيات الوطنية منازعات ورصاعات من وقت ل خر. وميكن أأن تقود املنازعات ا 

ىل درجة  خطر. والهدف الرئييس ل لية تسوية املنازعات هو ابلتحديد جتنب للامجلعية الوطنية ومسعهتا  لتعرض ترصيف أأعامأأن تتصاعد ا 

 هذا الوضع. وتشمل ال ليات املعتادة ما ييل: 

 التوفيق والوساطة 

ىل اتفاق. و  ميكن أأن يكون الطرف ترُشك معليات التوفيق والوساطة طرفًا اثلثًا غّي معين ابلزناع يساعد الطرفي املتنازعي يف التوصل ا 

أأو يأأيت من اخلارج ويشمل ذكل املهنيي اذلين ميلكون  ،مثل عضو مسؤول يف جملس ال دارة أأو مدير ،الثالث من داخل امجلعية الوطنية

ذا رفض اخلدمة. فا  هذه اذلي س يقدم الطرف املهارات الالزمة يف مثل هذه العمليات. ومن املهم جداً أأن يوافق الطرفان املتنازعان عىل 

 . اً وحصيح اً منصفحاًل ي نتيجة أأ تُعترب أأن حينئذ أأحد الطرفي الطرف الثالث، من غّي احملمتل 
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 التحكمي 

. وتكون معلية التحكمي ذات طابع خاص، ويقرر احملمّك أأن النتيجة والقرار ملزمان. ويمتزي لك خشص اثلث مس تقل حبل الزناعيف التحكمي يوّ 

ىل احملامك الوطنيةمع مقارنة  ،التحكمي ىل ال احملمّك ابلرسعة اليت يتوصل هبا عادة  ،اللجوء ا   قرار. ا 

ذا ما تبّي أأن الزناع يتعلق بعدم الامتثال ملعايّي الزناهة والأخالقيات، كام يه معرّ  جراءات 1-6فة يف املعيار  وا  ، ينبغي حيهنا معاجلته وفقًا لال 

   .2-6املعيار حتت بند التأأديبية الواردة 
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 املالية   شؤون ال    : سابع ال   الفصل 

ىل الفصل هذا هيدف يف جمايل ال دارة املالية وحشد املوارد من أأجل حامية مبنية عىل املبادئ وخاضعة للمساءةل  ممارسات اعامتد ضامن ا 

 صورة امجلعية الوطنية ومسعهتا.

 :  الرئيس ية الأس ئةل 

  ؟وأأطرها التنظمييةادلولية وفقًا للمبادئ الأساس ية للحركة  قدمةابملوارد املمجلعية الوطنية قبول ال توجد ضامانت اكفية هل  •

 ؟ مجيع جوانب ال دارة املالية خبصوصواحضة  مسؤولياتهل حددت امجلعية الوطنية  •

 ؟ اخلاريج للحساابت املوحدة تدقيقال معليات ال جراءات اخلاصة ابملساءةل ومهنا متكل امجلعية الوطنية ما يكفي من هل  •

 

   1- 7املعيار  

دارهتا عىل حنو شفاف وخاضع للمساءةل وفعال ومبين عىل املبادئ  .  حيدد النظام الأسايس طرق حشد املوارد وا 

لزايم   ما هو ا 

 امجلعية الوطنية. اليت تعمتدها لس نة املالية ل  اً النظام الأسايس تعريفجيب أأن يتضمن 

، شاريعامل و  لربامجل اليت جتمعلجمعية الوطنية مثل رسوم العضوية، والأموال الرئيس ية ل ال يرادات فئات جيب أأن حيدد النظام الأسايس 

 والهبات، والأنشطة املودلة لدلخل. 

 عية الوطنية حبشد املوارد بطريقة شفافة ومبنية عىل املبادئ وخاضعة للمساءةل.امجل  جيب ان يلزم النظام الأسايس

دارة املوارد املالية وبشلك  -)احلمك وال دارة( ةأأيضًا الفصل الرابع "القياد انظر -وجيب أأن يوحض النظام الأسايس املسؤوليات املتعلقة اب 

 خاص: 

 صياغة املزيانية والتقارير املالية •

سداء  •  النصح بشأأن املزيانية والتقارير املاليةا 

 املزيانية والتقارير املاليةاملوافقة عىل  •

 احلساابت تدقيق •

 رشوط قبول الأموال املقدمة والتربعاتحتديد  •

التابعة الأخرى لس امي وبي املس توى املركزي والكياانت  بي املس توى املركزي والفروع  املالية    اتالنظام الأسايس العالق  حيددكام جيب أأن  

  :ما يتعلق مبا ييل

 حشد املوارد، وختصيصها ورصفها •

 والعكس ابلعكس ،واملس توى املركزيالكياانت التابعة الأخرى الية يف ما بي الفروع أأو املالالزتامات  •

جراء الزتام مجيع الفروع والكياانت التابعة الأخرى بتقدمي   • ىل املس توى املركزي للتصديق علهيا وا  البياانت املالية الس نوية ا 

ضايف ) تدقيق  ملزيد من التفاصيل(.  2-7املعيار  انظرا 
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 ما هو اختياري  

نشاء وظيفة مس تقةل   متنح ال دارة ضامنة معقوةل بفعالية   ،فعال للحساابتالاخيل  ادل  تدقيقلل ميكن أأن يلزم النظام الأسايس امجلعية الوطنية اب 

دخال حتسينات مس مترة.تالرقابة ادلاخلية للجمعية الوطنية، و   عمل كأداة للتغيّي عرب تقدمي توصيات اب 

 .م الرابط التايليرىج اس تخدا ،للمزيد من التفاصيل

نشاء وظيفة  لتدقيق يف حصة الادعاءات عن ارتاكب الأعضاء ل مس تقةل وهمنية حمقق كام ميكن أأن يلزم النظام الأسايس امجلعية الوطنية اب 

 . ترصفواملوظفي واملتطوعي أأعامل غش أأو فساد أأو سوء 

 : يرىج اس تخدام الرابطي التاليي ،للمزيد من التفاصيل
 ,Investigations for Guidelines Uniform 

Guidance and Interpretation Standards Professional of Code CFE 

 

 الواثئق واملوارد الرئيس ية  

طار تمنية امجلعيات الوطنية، الاحتاد ادلويل،  • ، يركز عىل اس تدامة امجلعيات الوطنية عرب مبادرات المتويل احمللية 2013ا 

 وتنوع مصادر المتويل. 

 (2005 ،)جملس املندوبي، س يول 10اخلاصة ابلرشااكت مع قطاع الرشاكت واملرفق، القرار س ياسة احلركة  •

 (2017 ،لس املندوبيجم ،2القرار  ،احلركةمبادئ حشد املوارد يف لك  •

دها املؤمتر ادلويل العرشون للصليب لئة اس تخدام شارة الصليب الأمحر أأو الهالل الأمحر بواسطة امجلعيات الوطنية، اعمت •

  .(1991( وعدلها جملس املندوبي )بودابست، 1965الأمحر والهالل الأمحر )فيينا 

   2- 7املعيار  

جراء    .  خاريج مس تقل وهمين حلساابهتا املوحدة يف لك س نة  تدقيق يلزم النظام الأسايس امجلعية الوطنية اب 

لزايم     ما هو ا 

 احلساابت اخلاريج ومؤهالته ومنوذج التقارير املقدمة.  دققجيب أأن حيدد النظام الأسايس طريقة تعيي م

 . يف ختام لك س نة ماليةت احلسااب تدقيقمؤهل ومس تقل ب  خاريج دققجيب أأن يقوم م

ت جيب أأن توّحد البياانت املالية الس نوية أأي أأن جيمع بي البياانت املالية للمقر والفروع ومجيع الكياانت املتصةل مبا يف ذكل املؤسسا

 رة. املقدمة للخدمات )مثل بنوك ادلم، واملستشفيات، وس يارات ال سعاف( اليت حتمل الشارة أأو تس تفيد من اس تخدام الشا

ضايف    نص تفسّيي ا 

 البياانت املالية املوحدة يه البياانت املالية اجملموعة للمقر والفروع ومجيع الكياانت الأخرى. 

جراء   س نوي للبياانت املالية املوحدة هو أأحد واجبات امجلعية الوطنية وفقًا دلس تور الاحتاد ادلويل. تدقيق ا 

http://www.conf-int-investigators.org/?page_id=415
http://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/documents/Guidance-Professional-Standards.pdf
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ىل يخارجيي يف حفص مس تقل للبياانت املالية اليت تعدها املنظمة. و  دققياحلساابت من قبل م تدقيق مكنيو  رأأي حيدد ما تقدمي ؤدي ا 

ذا اكنت البياانت املالية تعطي صورة "حصيحة وم  هداف احملددة كام يذكره النظام ا  ذا اكنت الأموال تس تخدم وفقًا للأ نصفة" ملالية املنظمة وا 

 الأسايس. 

ىل أأن طريقة تعيي م نظمة القضائية القامئة، ي احلساابت اخلارجيي ومؤهالهتم ومنوذج تقدمي التقارير قد ختتلف ابختالف الأ دققونظراً ا 

دراج مثل هذه الأحاكم يف نظاهما الأسايس أأو تعديلهايتعي عىل امجلعية الوطنية التدقيق يف من أأجل ضامن  ، اللواحئ الوطنية قبل ا 

 لها.  الامتثال

 احلساابت التالية: تدقيق أأموال امجلعية الوطنية ودرجة تعقيدها، ميكن النظر يف خيارات وتبعًا حلجم 

 احلساابت  تدقيقواكةل حكومية معنية ب  •

 احلساابت تدقيقرشكة خاصة ل  •

 (. اً معمتديكون  ،حساابت )يف اخلدمة أأو متقاعدلل  دققم •

جراء  احلساابت س يدققون يف حساابت لك فرع من الفروع ولك كيان يف امجلعية  دققيالبياانت املالية املوحدة أأن م تدقيقول يعين ا 

 الوطنية بل أأهنم خيتربون حصة احلساابت من خالل عينة من املعامالت. 

ليه يف الفصل الرابع "القيادة )احلمك وال دارة("، تتوىل أأهجزة احلمك )جملس ال دارة أأو امجلعية العامة( تعيي موكام أأشّي  احلساابت.  دققيا 

بأأي شلك من الأشاكل.  تدقيقمسك دفاتر احلساابت ول يرتبط خشصيًا ابملنظمة اخلاضعة لل املس تقل هو اذلي مل يشارك يف  دققوامل

ىل أ خر من  دققويعترب تغيّي م   املامرسات اجليدة يف هذا اجملال.احلساابت من وقت ا 
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 اخلتامية   الأحاكم   : ثامن ال   الفصل 

 :  الأس ئةل الرئيس ية 

  وتشاركية؟الأحاكم اليت تنظم مراجعة النظام الأسايس واحضة وهل تضمن تنفيذ معلية شفافة تُعد هل  •

  الرشوط اليت ميكن مبوجهبا حل امجلعية الوطنية؟ما يه  •

جراءات حمددة تضمن نرش النظام الأسايس )وأأية مراجعات هل( داخل امجلعية الوطنية؟  •  هل مثة ا 

 

   1- 8املعيار  

 حيدد النظام الأسايس ال جراءات والقواعد املتعلقة مبراجعته.  

لزايم    ما هو ا 

 .عادلهاأأو ما يالنظام الأسايس للجمعية الوطنية عىل عاتق امجلعية العامة عىل تعديالت ال تقع مسؤولية اعامتد 

 .املطلوبة ملراجعته غلبيةعىل الأ و املطلوب  نصابجيب أأن ينص النظام الأسايس عىل ال 

ىل ال الوطنية  ةالتعديالت عىل النظام الأسايس للجمعيأأن يُرفع مرشوع جيب  املعنية الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية لجنة املشرتكة بي ا 

 . ت اللجنة يف الاعتبارتوصياوجيب أأن تؤخذ  ،ابلنظم الأساس ية

ىل امجلعية العامة.لرفع مرشوع  جيب ان ينص النظام الأسايس عىل فرتة ال خطار املطلوبة  التعديالت ا 

 . عدم اليقي أأو التنازع حول فهم النصيف حال  النظام الأسايس    فسّيت بشأأن    اتالقرار اذلي سيتخذ  جلهاز  النظام الأسايس ا  ددأأن حيجيب  

ضايف   نص تفسّيي ا 

 السلطات املعنية.يتطلب تعديل النظام الأسايس التشاور املس بق مع يف بعض امجلعيات الوطنية، 

حضور   )عىل سبيل املثال،أأغلبية مؤهةل  أأو  /النظام الأسايس نصااًب مؤهاًل و ت عىلتعديالاعامتد ال يتطلب    ،الوطنية  اتمجلعييف غالبية او

أأيضًا أأن ومع أأن هذه الرشوط تسامه يف حتقيق اس تقرار املنظمة، ميكن  .وتصويت ثليث احلارضين لصاحل التعديل املقرتح(ثليث الأعضاء 

   حّتد من قدرة امجلعية الوطنية عىل التكيّف برسعة.

   2- 8املعيار  

 . يتضمن النظام الأسايس أأحاكمًا تتعلق حبل امجلعية الوطنية وتصفيهتا

لزايم    ما هو ا 

نشاء امجلعية الوطنية،   ينظم فهيا القانونجيب أأن حيدد النظام الأسايس الرشوط اليت ميكن مبوجهبا حل امجلعية الوطنية. ويف احلالت اليت   ا 

 . الواجبة التطبيق جيب أأن يمت حل امجلعية وفقًا للأحاكم

ل بقرار من أأعىل هجاز حمك يف امجلعية الوطنية  وزل جي يف  ل امجلعيةحبقرار ال اختاذ ب أأن يمتوجي .امجلعية العامةوهو عادة حل امجلعية ا 

 أأغلبية مؤهةل. تصويت ب صاب مؤهل و ظل ن
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 . الوطنيةلجمعية املتبقية ل صول مصّي الأ ، وطين رهنًا بأأحاكم القانون ال ،حيدد النظام الأسايسجيب أأن 

   3- 8املعيار  

 . مجيع الأطراف املعنية يف امجلعية الوطنية يف لك املس توايت عىل  النظام الأسايس   نرشيُ 

لزايم    ما هو ا 

ىل   . أأراضهيايف  لدلوةل اليت تعمل امجلعية الوطنية اللغات الرمسيةجيب ترمجة النظام الأسايس ا 

بي عىل التفسّي ويف حال وجود أأكرث من لغة رمسية واحدة، جيب أأن حيدد النظام الأسايس أأي لغة تعطى لها الأس بقية يف حال نزاع 

 نسخ اللغات اخملتلفة. 

اتحة الاطالع عليه  مجيع قطاعات امجلعية الوطنية  عىل  جيب نرش النظام الأسايس     وفقًا للطلب.  لأي عضو أأو متطوع يف امجلعية الوطنيةوا 

 ما هو اختياري 

ىل ميكن أأن تقرر امجلعية الوطنية ترمجة النظام الأسايس   . البدل أأخرى مس تخدمة يف أأرايضأأو لهجات لغات ا 

اتحة النظام الأسايس عىل موقع امجلعية الوطنية عىل ش بكة الانرتنت وغّيها من قنوات التصال ذات الصةل.   ميكن ا 
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 املتطوعي ميثاق  

 حنن متطوعو الصليب الأمحر والهالل الأمحر 

 ُوجدت، ملعاانة البرشية والتخفيف من وطأأهتا حيامث  دلرء ا متحدون يف هممتنا  

 . واخلدمة الطوعية والوحدة والعاملية   والاس تقاللوعدم التحزي واحلياد  نمتسك ونلزتم ابملبادئ الأساس ية ويه ال نسانية  

 . البرَشحنمي أأرواح الناس وحصهتم وحنرص عىل احرتام  

 والتعاون والسمل املس تدام    والتضامن تعزيز التفامه املتبادل  و   صون الكرامة البرشية   نعمل عىل 

يديولويج أأو اقتصادي قد  ابس تقالل اتم نضطلع مبهمتنا    عن مساعدة احملتاجي   نايثني ، مبنأأى عن أأي تأأثّي س يايس أأو ا 

ىل ختفيف معاانة  حلاحا  الاس تغاثة ، ماحني الأولوية حلالت  لنا سوى تلبية احتياجاهتم   دافع ، ل  الناس نسعى ا   الأكرث ا 

ة الاجامتعية أأو ال راء  عىل أأساس اجلنس ية أأو النوع الاجامتعي أأو العرق أأو املعتقدات ادلينية أأو الطبق  متيزي أأبدا أأي  لن يشوب معلنا  

 . أأو أأي أأس باب أأخرى   الس ياس ية 

يديولوجية يف الزناعات  طرف  ي  ننحاز لأ   ل  . أأو ما شابه ذكل   أأو خنوض يف جدالات ذات صبغة س ياس ية أأو عرقية أأو دينية أأو ا 

 الرحب  نؤدي معلنا بدافع ل  

 نعمل أأن شاراتنا حتمينا من الأذى، غّي أأن حياتنا قد تتعرض للخطر أأحياانً 

ىل مجعيتنا الوطنية    ندعو   هممتنا ال نسانية ل جناز  مشاركتنا وحاميتنا واحرتامنا، وأأن تزودان ابلوسائل واملساندة اليت حنتاهجا   تضمنأأن    ا 

 الصليب الأمحر والهالل الأمحر  ّسد جُن  حنن 

 

 

 

 

 


