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  قرار معمتد

ٔطرها التمكيلية لجمعيات الوطنية و ستورية  ة وا ٔسس النظام    مهناج احلركة لتعزز ا
ني  ثاق املتطو ل م   م

  
  املندوبني،ٕان جملس 

ٔطر لوجود  ةاجلوهري ملسامهة يُّقرٕاذ  هيا يف ما ييل  مكيليةقانونية وتنظميية سياسية ٔساس نظايم سلمي وشامل و ُشار ٕا لنظام ( "
ٔسايس") ٔمحر يف ا ا ٔمحر والهالل ا لصليب ا ىل قدرة امجلعيات الوطنية  سانية فّعا ومُ ىل حلفاظ  دمات ٕا وُمستدامة  ديةتقدمي 

ىل و  نية  ادئم ة م الق متعات، ومسؤ  ٔ اص وا ش ٔوقات.ولمستضعفني من  دماهتا يف مجيع ا دة من  تف ٔطراف املُس  ليهتا جتاه ا
متع احمليل.  ويُّذر ات ا يا بهتا لتغّري اح ل ضامن موا ٔ شلك دوري من  ٔساسية  ٔمهية مراجعة امجلعيات الوطنية نظمها ا   ب

ٔمحر واليت طلب فهيا منالسابقة اليت  لقرارات يُّذروٕاذ  ٔمحر والهالل ا لصليب ا ويل  مع  التعاونامجلعيات الوطنية  اعمتدها املؤمتر ا
لجنة ويل)، وكذ مع ا حتاد ا ٔمحر ( ٔمحر والهالل ا ويل مجلعيات الصليب ا حتاد ا ولية) ومع  لجنة ا ٔمحر (ا لصليب ا ولية   ا
لجنة  وليا لجنة ا ويل وا حتاد ا لجنة املشرتكة)  ةاملشرتكة بني  لجمعيات الوطنية (ا ٔساسية  لنظم ا ٔساسية لتعززاملعنية   ،نظمها ا

ٔولها القرار رمق  ويل الثاين والعرشون سنة  6و ي اعمتده املؤمتر ا ام ب1973ا لق لزتام امجلعيات الوطنية املتواصل  ، ، ورحب    ذ

لعمل عن كثب  وٕاذ يؤكد جمددا ولية تعهد امجلعيات الوطنية، مبوجب القرارات السابقة اليت اعمتدها جملس املندوبني،  لجنة ا مع ا
لجنة املشرتكة  ويل وكذ مع ا حتاد ا ٔساسية حولو سرتاتيجية من ، مراجعة نظمها ا لصليب ٔ مبا يف ذ  ولية  ل احلركة ا

ٔمحر  ام ا ٔمحر اليت اعمتدها جملس املندوبني يف  ي اعمتده 4، والقرار 2001والهالل ا ام  ا ي يدعو  ،2011جملس املندوبني يف  وا
  امجلعيات الوطنية ٕاىل:

ٔساسية بصورة دورية  - بةمراجعة نظمها ا ىل  ملوا لجنة املشرتكة  سانية يف السياقات احمللية، واطالع ا ات إال يا ح تطور 
ٔساسية و  ة ة لهامراجعٔي نظمها ا  ،يف مر الصيا

عتبار، - ني  ري يف  ٔ ذ توصيات ا ٔ  

روٕاذ  منية امجلع  يُذ ٔسايس يف  شلك  سامه  ة والسياسة القوية والسلمية  ُطر القانونية والنظام ٔن ا ىل الترصف  يات الوطنيةب وقدرهتا 
ٔوقات، ٔساسية يف مجيع ا لمبادئ ا   وفقا 

واء والتنوع، مبا يف ذ عن طريق  وٕاذ يّذر ح ا بثقافة  لجمعية الوطنية الزتا ٔسايس  ٔساسية اليت ميثلها حتديد النظام ا ٔمهية ا
ىل مجيع املست ٔقليات  سني ومتثل ا ت،شجيع املساواة بني اجل   و

ر  عن ربعّ يوٕاذ  ٔساسية  تٔجريواملشاورات اليت لعمل ه تقد لنظم ا سية املعنية "مبراجعة التوجهيات اخلاصة  ة الرئ مو اية ا حتت ر
دهتا القانونية ويل،1999" لسنة لجمعيات الوطنية وقا حتاد ا ولية و لجنة ا ُ  ، املؤلفة من امجلعيات الوطنية وا لطرق امل بتََكرة ورحب 

لجمعيات الوطنية، مبا يف ذ  ٔساسية  لنظم ا سماجلديد  ٔسلوهبااليت ُعرضت يف وثيقة التوجهيات اجلديدة اخلاصة  ي ي  رونةمب ا
ذج التنظميية اليت ٔكرب ة واسعة من ال ا مبجمو سهتا، واه شغيلية،  اق امجلعيات الوطنية من خمتلف التقاليد القانونية والسياقات ال

ملو  ادة، وو ٔعضاء املتعلقةٔو املعززة لوثيقة التوجهيات عايري اجلديدة رحب  ني، والق اتملتطو ثال والزناهة وسوية الزنا ، كام الم
ٔسالي اص لهذه ا م  ىل ٕايالء اه ٔساسيةب املبتكرة شجع امجلعيات الوطنية    ، عند مراجعة نظمها ا

ٔكتور  رحبوٕاذ  ة والثالثني اليت عقدت يف  ويل وثيقة التوجهيات اجلديدة يف دورته الثام حتاد ا د جملس ٕادارة  ر يُ ، و 2018ع َذ
ويل لعام  لجنة املشياملتعلق بوثيقة التوجهيات، و  2017بقرار امجلعية العامة لالحتاد ا رتكة بتقدمي وثيقة التوجهيات اجلديدة ٕاىل ويص ا
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ر  عرب عنيو يك يعمتدها؛  2019جملس املندوبني لعام  لفعل مبا يتفق مع ه تقد ٔسايس  ا ا لجمعيات الوطنية اليت قامت مبراجعة نظا
لهيا يف وثيقة التوجهيات اجلديدة،   املعايري املنصوص 

رحب  نيوٕاذ  ثاق املتطو د م ورة  ع ريا، يف ا ويل (انطاليا،  لجمعية العامة لالحتاد ا  وشجع) 2017نومفرب  8-6احلادية والعرشن 
ني  ني ٕاىل توضيح حقوق املتطو ثاق املتطو ريم م ث  ٔساسية، ح داد نظمها ا ىل استلهام هذا امليثاق عند ٕا امجلعيات الوطنية 

ة ويف امحل ٓم هم، وحقهم يف ومسؤولياهتم، مبا يف ذ حقهم يف ظروف معل  اطر اليت توا ىل معلومات حول ا اية وحقهم يف احلصول 
ٔمني، هيم ويُعرتف مبسامههتم، وحقهم يف الت ٔن يُصغى ٕا    املشاركة ويف 

روجي وثيقة التوجهيات اجلديدة وتنف  رحبوٕاذ  ل  ٔ لجنة املشرتكة، من  ولية، وا لجنة ا ويل وا حتاد ا ذها خلطوات اليت اختذها 
  ،بصورة فعلية

ىل مستوى احلركة يعمتد -1 لجمعيات الوطنية  ٔساسية  لنظم ا  ؛وثيقة التوجهيات اجلديدة اخلاصة 
ٔطر ٕاىل  امجلعيات الوطنية يدعو -2 ٔساسية و ة ا ها النظام تظمة ودورية لصكو الزتاماهتا مبوجب  التمكيلية، هإاجراء مراجعة م

ويل ( ومعال بقرارات امجلعية العامة السابقة ٔساسية معال بوثيقة ، )2018) وجملس إالدارة (2017لالحتاد ا مبراجعة نظمها ا
د القرار احلايل رخي اع ٕاجراء مراجعات  ، وٕاىل مواصالتوجهيات اجلديدة يف غضون السنوات امخلس املق اعتبارا من 

ٔقل ىل ا دة لك عرش سنوات  تظمة مرة وا  ؛م
ٔساسية  اعتبارىل  امجلعيات الوطنية شّجع -3 سي الزتامامة مراجعة نظمها ا  ؛يف معلياهتا إالمنائية وخططها واسرتاتيجياهتا ارئ
ويل،  يدعو -4 حتاد ا ولية و لجنة ا ىل طلب من امجلعيات  مقارها وممثلياهتا يف املناطق ويف امليدانىل مستوى ا بناًء 

لجنة املشرتكة الوطنية ٕالضافة ٕاىل ا ٔساسية ٕاىل:،  لنظم ا   املعنية 
ٔساسيةمواص دمعها الفّعال لتعزز  - −  لجمعيات الوطنية؛ النظم ا

لجمعيات  − دة القانونية  ىل تقدمي دمعها لتعزز القا شجيع السلطات العامة املعنية  املشاركة مع امجلعيات الوطنية يف 
ة؛ ة حسب احلا ٔطرها النظام   الوطنية و

ة عرض حمدد  - − ّ لتمنية صيا اهتامجلعيات الوطنية مك يا ٔساسية ف مع اح ال يف جماالت من (ا لتعزز نظمها ا م
يل ع ق ٔساس الفصل االت  م ىل  لزناهة وٕادارهتا  الل    من وثيقة التوجهيات)؛ 6إال

ي حترزه تقدمال َرصد  - − مي ا ٔساسية الزتام  امجلعيات الوطنية وتق  اجلديدة؛بوثيقة التوجهيات نظمها ا
  

ٔساسية  شجع -5 لنظم ا لجنة املشرتكة املعنية  ولية وا لجنة ا ويل وا ديدة وُمَعززة لتقدمي  ٔساليبىل تطور حتاد ا
لجمعيات الوطنية ف يتعلق والتوصيات املشورة  ٔساسية بنظمهاالفّعا  ذ و سياقها اخلاص، راعي شلك  ا العنارص التالية ٔ
ني   عتبار:يف 

ة الواسعة من  - مو ٔساليبا ذ  ا ٔم معلية ملموسة حول تنف الل وضع  تلفة، مبا يف ذ من  والتقاليد والسياقات ا
لهيا يف وثيقة التوجهيات، تلفة املنصوص   املعايري ا

ٔساليب - ٔقران، التعّ  تعزز  ية ذات رب مبا يف ذمل من ا ٔو الشباكت التق الص يف امجلعيات الوطنية  شباكت احلُمك 
ن إالقلميي ودون إالقلميي، ىل الصعيد ٔمور، املُقامة    بني مج 

ىل الصعيد العاملي،  - ي تقدمه امجلعيات الوطنية اليت تعمل  مع ا  ا
ٔمع - ىل ، وشلك  د  ة والواقعية مع امجلعيات الوطنية، وس ملزيد من الرصا سم  لسياق، ي وثيقة ٕاجراء حوار مالمئ 

  التوجهيات اجلديدة.
ام  يدعو -6 ٔساسية ٕاىل تقدمي تقرر ٕاىل جملس املندوبني يف  لُنُظم ا لجنة املشرتكة املَعنية  ٔحرزته  2021ا ي  حول التقدم ا

ٔساسية  نظمهاامجلعيات الوطنية يف مراجعة وتعزز  طوق القرار احلايل،ا ر فقرات م  معال بوثيقها التوجهيات اجلديدة وسا
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ىل يعمتد  -7 ني  ثاق املتطو ٔوقات مستوىم ت احلركة ٕاىل تطبيقه يف مجيع ا  .احلركة ويدعو مكو

  املرفقات:

لجمعيات الوطنية  - ٔساسية  لنظم ا  2018التوجهيات اخلاصة 
ني - ثاق املتطو   م
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حتاداعمتدها جملس  ويل ٕادارة  كتور  11  يف  ا ٔ2018 
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لصليب ولية  لحركة ا ٔساسية  ٔمحر ( املبادئ ا ٔمحر والهالل ا ٔمحر)ا ٔمحر والهالل ا لصليب ا ولية  لحركة ا ٔسايس  ة النظام ا  ديبا
 

سا  نيةإال
ٔمحر والهالل  ولية لصليب ا هنم، سعى سواء ٕان احلركة ا ال دون متيزي ب ن الق اد ٔمحر اليت نبعت من الرغبة يف تقدمي العون لجر يف م ا

رت  ة وكفا  ريم ٕاىل حامية احلياة والص ف مهنا. كام  دت والتخف رشية ح و ة ال ع املعا ٔو الوطين ٕاىل م ويل  ام لٕالسان. ىل الصعيد ا
امئ بني مجيع الشعوب.وسعى ٕاىل تعزز التفامه امل    تبادل والصداقة والتعاون والسالم ا

زي   دم الت
سعى  ي  ٓراء السياسية. فه ٔو ا عي  ج ٔو الوضع  ة  ي ٔو املعتقدات ا ٔو العنرص  سية  ٔساس اجل ىل  اص  ٔش ال متّزي احلركة بني ا

اجهتم  د هو مدى  فراد مسرتشدة مبعيار وا ٔ ة ا ف من معا ا.ٕاىل التخف ٔشد احلاالت ٕاحلا ولوية  ٔ   لعون مع ٕاعطاء ا

  احلياد
ادالت  خول يف ا ٔثناء احلروب، كام حتجم عن ا ٓخر  فاظ بثقة امجليع، متتنع احلركة عن اختاذ موقف مع طرف ضد ا ح سعيا ٕاىل 

. يديولو ٔ ٔو ا يين  ٔو ا ٔو العنرصي    ذات الطابع السيايس 

  ستقالل
. و ان، جيب احلركة مستق شطهتا إالسانية وختضع لقوانني السارية يف هذه الب ٔ اهنا يف  زة معاونة حلكومات ب ٔ ٔن امجلعيات الوطنية تعد  لرمغ من 

ٔوقات. ىل العمل وفقا ملبادئ احلركة يف مجيع ا ىل استقاللها مبا جيعلها قادرة  ٔن حتافظ دامئا    لهيا 

  اخلدمة التطوعية
ىل ا ٔي صورة.تقوم احلركة  لرحب ب سعى    خلدمة التطوعية وال 

دة   الو
ٔن  ٔمام امجليع و ة  و كون مف ٔن  ان. وجيب  ٔمحر يف ب من الب ٔو الهالل ا ٔمحر  لصليب ا دة  د سوى مجعية وا ٔن تو ال ميكن 

. سانية يف اكمل ٕاقلمي هذا الب شطهتا إال ٔ   متارس 

  العاملية
ٔمحر واله لصليب ا ولية  ساوية كام تلزتم لك مهنا بواجب مؤازرة احلركة ا متتع يف ظلها لك امجلعيات حبقوق م املية  ٔمحر حركة  الل ا

ٔخرى.   امجلعيات ا

داد معلية    2018وثيقة التوجهيات ٕا

ام  ٔن التوجهيات معلية استعراض  2016ٔطلقت  لجمعيات الوطنيةش ٔساسية  ىل  ،)2000( النظم ا   وثيقة التوجهيات. مراجعة مركزة 

ىل القادةتليب غرضهاوثيقة توفر ضامن مراجعة التوجهيات هو واكن هدف  ا، وسهل  دا ّ وفهمها است من مجلعيات الوطنية ا كن، ومت
  السياقات. تتالءم مع خمتلف اختاذ قرارات مدروسة 

سية توىل املراجعة معلية  توقاد ة رئ امنريك مجمو ٔمحر ا ين، ورئاسهتا ومضت الصليب ا ت ٔرج ٔمحر ا ٔمحر  الصليب ا الصليب ا
ٔمحر  ٔمحر الهاي  جلزرالبوروندي، ومجعية الصليب ا لصليب ا ٔمحر املونغويل، يت، وك، وامجلعية الوطنية  ومجعية ومجعية الصليب ا

ٔمحر الرتكامين ٔمحر إالسباين، ومجعية الهالل ا ٔمحر الفلسطيين، والصليب ا ٔمحر الهالل ا حتاد ، ومجعية الصليب ا ٔوغندي، و ا
ٔساسية. وعقد لنظم ا ولية) املعنية  لجنة ا ويل وا حتاد ا لجنة املشرتكة (بني  ولية، وا لجنة ا ويل، وا ةا مو ات  ت ا مخسة اج

ٔجر  رب  تو ويل  حتاد ا ٔعضاء  ة ٕاىل  نرتنتشبكة مشاورات موسعة مع  و ٔ لك امجل م ستورية لالحتاد  زةعيات الوطنية وا ا
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ريل ٔ ويل ( ام  عقدت)، و 2017يونيو -ا ع امجلعية العامة لالحتاد  شارت فهيا لك امجلعيات الوطنية تقريبًا لقات معل  2017اثناء اج
ددها    مجعية وطنية.  190و

حتاد ىل وثيقة التوجهيات يف دورته الث ووافق جملس ٕادارة  ويل  ة والثالثني يف ا ىل تفوي 2018 ٔكتورام من امجلعية العامة  ضبناء 
ريا،  ويل (انطاليا،  ٔن تقدم وثيقة التوجهيات ٕاىل جملس املندوبني2017نومفر  8-6لالحتاد ا    .احلركة لهيا يك توافق 2019سنة  ). ويتوقع 
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  املقدمة

ٔ نظام شلك ال  ٔو ا هيالسلمي ستور اسايس  شار ٕا ٔسايس")  ام( النظام ة امجلعية الوطنية. فًا من قو ٔساسيعنرصاً ف بعد بعبارة "النظام ا
ٔسايس ابة و  هوية امجلعية الوطنيةيصف  ا ٔن تفع لالست ات ما تنوي  يا سانية، لالح اديإال ا الق . وهو يضمن والتنظميي ويوحض منوذ

ة  يف ٔن  ش ة  ل املنظمة وسامه يف االشفاف زاهة امجلعية الوطنيةتوزيع السلطة دا ىل    . حملافظة 

دادومت  لجمعيات الوطنية، ٕا ٔساسية  لنظم ا ة السابقة  يف ضوء)، وثيقة التوجهيات( "2018"التوجهيات اخلاصة  س استعراض ال
ادات 2000لسنة  ل ٕارشاد ق ٔ ٔمحر ، من  لصليب ا ٔمحرامجلعيات الوطنية  ة ٕاىل والهالل ا ودها الرام ("امجلعيات الوطنية") يف 
ة السابقةنظمها مراجعة س ل هذه الوثيقة حمل ال هثا وتعززها. وست ٔساسية وحتد   .ا

دة امجلعيات الوطنية ٕاىل وثيقة التوجهيات" " دفوهت ٔساسية متكّهنا من مسا سانية اإاجناز يف وضع نظم  شلك فعال  ٔداء دورهاو  إال
ٔمحر (احلركة) املولكة ٕاىل مهمة ل وفقًا   ٔمحر والهالل ا لصليب ا ولية  ٔساسية.احلركة ا ادهئا ا راز  وم ذج وحتاول ٕا ري يف ال التنوع الك

هنُ التنظميية  تلف وا   التقاليد القانونية وسياقات العمليات. ج اليت تعمتدها امجلعيات الوطنية تبعًا 

شاء ة طريق رتبطو لك ٕا ة ٕارشاك التنظميية ا هامجلعيات الوطنيات لهي يف ا، و ة كثرية ومهنا اخلدمات اليت تقد ارج لية و بعوامل دا
ني يف العمل دام املوارد املالية، وجحم  ،املتطو ة است لك، وال ةغرافاجل تهطبيع تغطيه و ي اإالقلمي ويف  الوطنية السياسية والقانونية. هي

لزتام هبا ة التوجهيات بني ومتزي وثيق اماملعايري اليت يتوقع من امجلعية الوطنية  ة الق ث ت  ويف ٔكرب.  لها حبذ ح ل مرونة  فعىل س
ٔي  ٔناملثال، ال تقدم وثيقة التوجهيات  ش منوذج رٔي قاطع  ٔن ا ٔو ال مركزي، طاملا  د امجلعية الوطنية منوذج تنظميي مركزي  رضورة اع

تار  ٔراضهيا الوطنيةا ل  سانية دا ات إال يا ح ح لها تلبية  ست  ،ي ات ل دة. كام تقدم الوثيقة اقرت لو ٔسايس  ٔ ا ملبد ٔهنا تلزتم  و
ة ولكهنا تعترب مع ذ من املامرسات السلمية يف العديد من السياقات.    ٕالزام

ٔخرى  ادرات  د وثيقة التوجهيات ٕاىل م لهيا: شمل املبادرات التال س رص  ٔن تق   ية دون 
 ويل لتمنية امجلعيات الوطنية حتاد ا  ٕاطار 
  مي القدرات التنظميية وتصديقهامعلية ويل لتق  حتاد ا
 ن د ٓمن ٕاىل املستف لوصول ا ولية  لجنة ا  ٕاطار ا
  ثاق ويللم نئ ش الحتاد ا  ن املتطو
  ويلسياسة ٔن الزناهة حتاد ا  ش
  ويلاخلاص ب املتابعة دول حتاد ا ثال والوساطة يف  م   لجنة 

  
ديدة مهنا فصل بعنوانوشمل ال ت  ثال والزناهة وسوية امل  :وثيقة حمتو م ٓخر بعنوان " ات"املتطوعون"، وفصل    "ناز

  تصممي الوثيقة وهيلكها 

   فصول.مثانية تتضمن وثيقة التوجهيات 

ىل النحو التايل    :وينقسم لك فصل 

امة ا امجلعية الوطنية   مقدمة ونظرة  ٔن تطر غي  سية اليت ي ٔسئ الرئ ا  عند مراجعةنص موجز يلخص نطاق الفصل وا نظا
ورة. ق املعايري املذ ٔسايس سعيًا ٕاىل حتق   ا

ه.ا طحيدد الرش   املعيار   ي جيب تلب
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ضاء. ويعرض تفاصي املعيار حمتوى  ددحي  هو ٕالزايمما  ق ق املعيار املعينحسب  عنرص من لك تلبية  ،وجيب لتحق
ة العنارص كون هناك طرق خمتلفة إاللزام البًا ما    . ٕالزايم عنرصلتلبية . و

ياريما  ٔو درج يُ   هو اخ يارية من الرشوط . وال تعترب العنارص ف يتعلق ببعض املعايريملهمة عنارص يف شلك توصيات  خ
دة. لبيةلت املطلوبة  عتبارها ممارسات ج ادة     املعيار ولكن يوىص هبا 

ريم ٕاىل ت  ٔم توضيحية لمعيار  وفرئم  ح هنج حممت و فهم اكمل  (ما هو  ٕاجنازهااملعيار اليت "جيب" عنارص استكامل ت
ٔو  ٕالزايم) ياري) هإاجناز اليت "ميكن" و/ ني من املواد: (ما هو اخ   . وتتضمن نو
  ٔساسية النصوصعينات من طفات من النظم ا لجمعيات الوطنية هتدف ٕاىل توضيح احلالية : مق

دمهتا  ٔو صياغهتا يف نظامجلعية الوطنية الطريقة اليت است ٔسايس.املعاجلة مسائل معينة  ست  ا ا ول
ٔساسية. سخها يف نظمها ا ة" وال توىص امجلعيات الوطنية ب    هذه النصوص "بنودًا منوذج

 ٔم ة وصف  :ا ة ٔو طريقة تنظميها لامجلعيات الوطنية حتديد يف ٔ معينة. وتعطي يف تفكريها يف مس
ستوري  ة النص ا سرتاتيجية اليت سامهت يف صيا ٔم نظرة عن القرارات  و يف بعض ٔ ا

سبة ٕاىل بعض  ل شاط معيل. و ستوري ٕاىل  ة حتويل النص ا يف يار احلاالت، عن  املعايري، مت اخ
راز التنوع املوجود. و  ٔم هبدف ٕا ٔنا ٔخرى ٕاىل  ٔم  جتدر إالشارة مرة  ليل تقدم ا لتعزز الت

عتبارها قرارات فريدة  راسة، وجيب النظر ٕاىل القرارات   لك مجعية من امجلعيات الوطنية.  اصةوا
ٔم ال  البية ردو ة إاللكرتون  توضيحيةا س ٔ  تعكسية لهذه الوثيقة. و يف ال ممارسة امجلعية  توضيحيةال م ا

هتاالوطنية  ٔكتور  وقت كتا يفها واستكاملها  )2018( ك مبرور الزمن. ور من امجلعيات وسوف جيري 
ٔ تقدمي املزيد من املسامهة يف الوطنية اليت تود  لعنوان التايل: توضيحيةال م ا   االتصال 

Guidance.Document@ifrc.org    
ةتوضي يقدم ا  النص التفسريي راز تباع الجمعيات الوطنية ولطريقة اليت ميكن  رييالمع ات ٕاضاف ٔساسية ها ٕال ذ يف نظمها ا

ة ٔطر تنظميية ٕاضاف   .ٔو يف 
 

ات   املصطل

دامات الوطنية. ستعمل امجلعيات الوطنية  ات خمتلفة وفقًا لالست ستعمل وثيقة التوجهيات مصطل وسعيًا ٕاىل ضامن الوضوح، 
ات ٔن شلك مهنجي  معينة مصطل ات لها كون ميكن    يف خمتلف امجلعيات الوطنية يف العامل. خمتلفة مقاب مصطل

دة مل و  ه قامئة لقارئ، اسا ٔد ات املستعم رد يف اجلدول  ات الشائعةيف الوثيقة و لمصطل وييل ذ تفسري . اليت تقابلها املصطل
ية.  ٔكرث تق ات ا   لمصطل

ات املستعم يف هذه الوثيقة  ات   املصطل ستعملها مجعيتمك الوطنية املقاباملصطل   اليت قد 

رتاف  ٔمحر  قانون  ٔمحر/الهالل ا ٔو مرسوم الصليب ا دة القانونية، الصكوك القانونية  ،قانون  القا
ٔساسية ي يعرتف ا ه ، النظام القانوين الوطين ا مجلعية الوطنية يف القانون مبوج

س، الوطين ٔس   امليثاق  ،قانون الت
ٔسايس لية،   النظام ا ا ٔنظمة ا د، القوانني احمللية، ا س، القوا ٔس ستور، مواد الت دة ا القا

ٔساسية ستورية ا ستورية، الصكوك ا  ا

ع السنوي، املؤمتر   امجلعية العامة    ج

لس الوطين،   جملس إالدارة  لس، داريلس االٕ اا اءجملس املدراءالهيئة إالدارية، ، ا ٔم   ، جملس ا



CD/19/R3                                                                                                                                                            11 
 

س س جملس إالدارة  الرئ لسرئ س ا   ، رئ

اء  ٔعضاء جملس إالدارة  ٔم   املدراء، ا

ٔمني العام ذي  ا ر التنف ذي، املد س التنف   الرئ

ٔقسام  الفروع    ا

  

ٔخرى مستعم  ات    مصطل

د ور املسا مكل فهيا امجلعيات الوطنية   ا االت اليت  شري ٕاىل الرشاكة اخلاصة واملمزية بني السلطات العامة وامجلعيات الوطنية، وا
سانية    و حتل حملها. ٔ العام لقطاع اخلدمات إال

ثال  لواحئتلبية الرشوط احملددة يف القوانني     م د وا و ،ورشوط العقود ،واملعايري اخلاصة ،والقوا مبا يف  ،واملامرسات املق
لجمعي مانظذ ال  ٔسايس  لية. ٔ الوطنية و  ةا ا   نظمهتا ا

ة امجلعية    تضارب املصاحل  لعمل وفقًا ملصل ٔفراد مع مسؤوليته  د ا ٔ يقع تضارب يف املصاحل عندما تتعارض املصاحل الشخصية 
ت و طنية الفضىل. الو  ٔية تنظ ٔصدقاء و ٔرسة وا ري املبارشة ومصاحل ا شمل املصاحل الشخصية املصاحل املبارشة و

يه مصاحل فهيا ( ٔو  كون الشخص معنيًا هبا  ٔن  ًال)ٔخرى ميكن  امل اسهم م ه  كون تضارب املصاحل . بصف وقد 
كون ماليًا  ٔن  ٔو مفرتضًا، وميكن  ٔو حممتًال  ري مايل. فعليًا  بو ٔو  ٔوضاع يتعرض الشخص خلطر اختاذ  س هذه ا

ىلقرار  نية  لجمعية الوطنيةهذه  ات م اد ٕاىل املصاحل الفضىل  س رة هبا بدًال من  ٔ ٔو م جيب من مث و  ،العوامل 
. التعامل معها    وفقًا 

ٔمانة ونيالترصف   حسن النية    صادقة. ةب

ت، وختضع هبا ملساإالجراءات اليت حتدد     احلمك  ٔولو ات وا اللها التو ثال ءاملنظامت من  م  اجلهات املعنية، وتضمن 
ة و  د لرشوط اخلارج لية واالتفاقاتلقوا ا ٔي ا ٔو  اتق جملس إالدارة  ىل  ادة مسؤولية هذه الوظائف  . وتقع 

از حمك يف  ىل  ٔ لكيف من امجلعية العامة،  ىل  امجلعية الوطنية) يتحمل املسؤولية القانونية از مشابه (بناء 
رية بضامن  ٔ   معل امجلعية الوطنية مع القوانني الوطنية. متايش ا

اص     املؤسسة ٔش ة من ا القة القهتم تحّول ت و  مشرتاكً  اً هدفميتلكون شري ٕاىل مجمو لرشوط احملددة يف ٕاىل  رمسية وفقًا 
  القانون الوطين. 

قٕاىل عية الوطنية امجل سعي مدى   الزناهة لحركةطبقاً ٔهدافها املعلنة وسياساهتا ومعايريها  حتق ٔساسية    .لمبادئ ا

ٔهداف امجلعية الوطنية. ٕاجراءات   إالدارة  ق  ذ القرارات وحتق ل تنف ٔ البية امجلعيات وتوظف رش املوارد واخلربات من 
ٔن  ري  اصًا لالضطالع بوظائف إالدارة.  ٔش ام إالدارة، الس يف الوطنية  تظم  شلك م ٔيضًا  ني يتولون  املتطو

ٔجر. ت التنظمي احمللية اليت ال يعمل فهيا موظفون ب    مستو

ٔعضاء  لجمعية الوطنية.   ا ٔسايس  ىل النحو احملدد يف النظام ا ىل رشوط العضوية  ن وافقوا رمسيًا  ٔفراد ا   ا

لبية املؤه  ٔ ٔ لتح املطلوب رشط ال   ا ق ا ٔكرب من قرتاع لبية يف ق سبة  سيطة)50ب لبية ال ٔ البًا الختاذ و  .% (ا دم  ست
ٔسايس.  اتقرار ال ٔو بعض عنارص النظام ا ٔسايس  ل تعديل النظام ا اصة م ٔمهية    يف قضا ذات 
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ٔعضاء   النصاب  ٔو ا ٔو جملس ااز يف الرضوري دد املسؤولني  ل امجلعية العامة  ٔصولجيمتع ٕالدارة) معني (م  ،حسب ا
ً  كون مؤهالً يك  ق وهيدف  ٕالجناز املعامالت. قانو ري متثيلية رشط حتق النصاب ٕاىل امحلاية من اختاذ ٕاجراءات 

انب ،املعين هازمس اجل  اص  من  ٔش   . بذ احلق ميلكون الدد قليل من ا

  
ستغالل راكبه؛  ،ىل التوايل ،شري  عتداء و هتديد  ٔو ا يس  ٔو النفيس الفعيل ذي الطابع اجل   استغالل و ٕاىل التعدي البدين 

سيان والتحرش  سية؛ ا ضعف  اجل ٔغراض  ٔو ثقة  ٔو بدين و  ٔو تفاوت يف القوة  ٔي ترصف لفظي  ٔو  يس    ٔي طلب 
يس  ه.  اجل ري مرغوب ف يس    ذي طابع 

 

ن يضطلعو  املتطوعون  ٔفراد ا شطة تطوعية لصاحل مجعية وطنيةا ٔ ٓخر ، ن ب ني  تظم. وينظم ممثلون من  شلك م ٔو 
ي هيدف ٕاىل مجعيات لجمعيات الوطنية معرتف هبم العمل التطوعي مع  ٔمحر ا ٔمحر والهالل ا دة الصليب ا ز

شط ادماهت ٔ وليةمع  هتاو لحركة ا ٔساسية  لمبادئ ا ٔمحرلصليب  العمل دامئاً وفقًا  ٔمحر والهالل ا ٔفراد ويقوم  .ا ا
ٔن تدفعهم  هتمٕارادمبحض هبذا العمل  ٔو اودون  ٔو مايل،  ق رحب مادي  عية  خلضوعالرغبة يف حتق ة اج ارج لضغوط 

ٔو سياسية.  صادية    ٔو اق

ن يبلّ   غون املبلّ  اص ا ٔش لجمعيةا غون عن ا لية  ا د ا لقوا هتاك  ٔو ا ٔو هتديد خطري سوء ترصف خطري،    الوطنية، 
الفات ىل  ٔو ٕاساءة ملصاحل امجلعية الوطنية   عن ا اطئ. بناء  اه معقول حبصول ترصف    اش

دام وثيقة التوجهيات غي است  يف ي

دة  دت ل مسا ٔ ارات مدروسة قادة وثيقة التوجهيات من  د خ ة امجلعيات الوطنية يف اع ة نظمها مراجعة ٔو عند صيا ٔساس ا
شغيلية اخلاصة و  وافقة مع السياقات الوطنية القانونية وال ٔساسية م كون نظمها ا لحركة. يف الوقت نفسه  تلزتمحبيث  ٔساسية    ملبادئ ا

ٔن امجلعيات الوطنية  ل املثال،  تعمل يف ظلمن املعروف  ٔساسية. فعىل س ىل نظمها ا ٔثري  ة لها ت نو عيات بعض امجل  ضعختسياقات م
ٓخر ال  ضعال خيلواحئ شام ومفص مبوجب القانون الوطين، ب الوطنية  ن تؤر هذه السياقات ٔ . وميكلواحئ تنظميية حمدودةسوى بعض ا

ٔسايس.  دد التفاصيليف  ا ا ا امجلعية الوطنية يف نظا   اليت تدر

ئق  ٕادراج مجيع املعايري املتضمنة يف هذه التوجهيات مضنيلزم ال و كون املعايري جزءًا من الو ٔن  ٔن من املهم  ري  ٔسايس،  النظام ا
لجمعية الوطنية. و  ٔساسية  ٔن  لهذا،القانونية ا لجمعية الوطنية يف رد ميكن  لية  ا د ا ٔو القوا رتاف،  ل قانون  ٔخرى م ئق  و

زة احلمك ها تدرس لسياسات وإالجراءات. املهم هو وجودها يف وثيقة ويف ا، هاواحئ لو   الل وال ميكن تغيريها بعناية وتدقق فهيا ٔ
ًال  قصرية ساطة، و  .عمتدها امجلعية العامةت سياسة   يف ما يتعلقكام هو احلال م ل اً  شريتوخ ٔسايس ٕاىلوثيقة التوجهيات  س   فقط.   النظام ا
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ئق احلمك يف امجلعية الوطنية  سلسل الهريم املعتاد لو   ال
ادة  دة يف القانون الوطين، يه  رتافلك امجلعيات الوطنية قا   اعمتده جملس النواب.  قانون ا

ٔسايسولجمعية الوطنية نفسها  لكها، وطرق معلها. وهيدف النظام  نظام  القاهتا، وهي لمنظمة، ودورها، و ٔهداف العليا  حيدد ا
 ٔ ٔسايس ٕاىل حتديد شلك املنظمة، ويوفر ٕاطارًا طويل ا . ا لمنظمة ٕاماكنية العمل واختاذ القرارات بطريقة شفافة وفعا ح    مد ي

ا تضع امجلعيات الوطنية املزيد من  ٔسايس يف تفاصيل العمل اليويم، و د والسياسات وإالجراءاتوال خيوض النظام ا ىل  القوا
ٔن لرمغ من  ٔسايس. و ٔسهل تعديًال من النظام ا ادة  ت ويه  لجمعيات  خمتلف املستو ٔساسية  ىل النظم ا ركز  هذه الوثيقة 

لية والسياسات.  ا د ا ٔو يف القوا مجلعيات الوطنية،  رتاف  ٔن بعض املعايري ميكن تناولها يف قوانني  ي تقّر ب   الوطنية، فه
  

ئق احلمك يف امجلعية الوطنية سلسل الهريم لو  ال
  

  
 

 

ٔن  ٔيضًا  وافقة مع من املعرتف به  ري م طلبات القانون الوطين  سبة ٕاىل امجلعيات الوطنية. فٕاذا اكنت م ل ٔولوية  املبادئ لقانون الوطين ا
 ٔ لحركة ومع ا املعين  قانونجراء تغيري يف الٕ لتوصية  مع السلطات العامة حواراً مجلعية الوطنية ٔن تقمي اوجَب  ،وقميها هتامساسية 

ٔخرى.  لول  ٔو ٕاجياد  ق هذا التغيري  يض ذوحتق ٔخرى  ويق ت احلركة ا مع من مكو ةادة بعض ا   . حسب احلا

س من ٔن  ول س الرضوري  لجمعياالنظيق ٔسايس  ظرهذه الوثيقة. كام صيغة الوطنية  ةم ا ٔن  ةمن امجلعي يُ س الوطنية  اً تق  حرف
ةال  دمة يف املعا صيا ٔن  بل  ،يرياملست غي  دمي ستورية اخلاصة.  وضعل املعايري ست   نصوصها ا

ةمعلية  ٔو االنظ صيا ٔسايس    مراجعتهم ا

ٔسايساهيدف استعراض النظ ق  م ا ٔساسية متكّن املنظمة من حتق لك امجلعية الوطنية وطرق معلها ا ٔن هي ٔكد من  ومراجعته ٕاىل الت
ٔن  غي  شلك فعال. وي ٔقل. راجع مهتا  ىل ا ٔسايس لك عرش سنوات  ا ا   امجلعية الوطنية نظا
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غي  سائلامل  سية اليت ي اهتا الرئ ٔسايس مراجعةيف معلية مرا    :شمل ما ييل النظام ا

 سانية :املنظمة املناسبة ات إال يا ٔهداف امجلعية الوطنية لالح ستجيب  ح  ،هل  لك امجلعية الوطنية وهل ت تلبية هذه هي
شلك فعال؟ هل  ات  يا ٔو  دثتح شطة امجلعية الوطنية  ٔ القاهتا اهتتؤية تغيريات اسرتاتيجية يف  ىل  ا لها تبعات 

لية وطريقة تنظميها؟  ا   ا
 ديث القانوين وافق مع القانون الوطين؟ :الت ٔسايس م دة من امل هل النظام ا ٔن ختضع  اولها وثيقة رحج   ،التوجهياتجوانب ت

ل العضوية والتطوع والقضا املالية ٔن القانون الوطين  حاكمٔ  ،م ي ميكن    يتغري مع الوقت. ا
 ويل وافقالت حتاد ا ٔو توصيات معمتدة مع احلركة و ٔية سياسات  ويل ٕاجراء تعديالت  يف: هل تتطلب  حتاد ا احلركة و

ل املثال، قد  ٔسايس؟ فعىل س ٔسايس ٕاىل املبادرات والسياسات العاملية ىل النظام ا كون من املناسب إالشارة يف النظام ا
ادية. ساء والشباب يف املناصب الق ل ٔفضل  ٔو ٕاىل متثيل   ، ة ٕاىل ضامن املزيد من الفعالية واملساء   الرام

غي النظر ٕاىل  تظااستعراض النظمعلية ي عتبارها معلية تغيري م ٔسايس ومراجعته  ل، وتقودها م ا شلك فا دادها وٕادارهتا  مة يمت ٕا
زة احلمك مبا يف ذ  ٔ ا يف دورات معل  ادة امجلعية الوطنية وتدر ٔن تُ دورات ق درج يف العملية قضية املساء امجلعية العامة. وجيب 

سيةٔمام اجلهات املعنية  ٔعضاءاك الرئ شاور وتقدمي التقار ،لفروع وا رب احلوار وال دة ر واملالحظات والتعليقات. و وذ  من الوسائل املف
، ميكن النظر يف  ق ذ ت املنظمة ومن لتحق شابه ذ مبشاركة من لك مستو ٔو ما  شاء فريق مرجعي  سية العنية امل هات اجل ٕا رئ

ة. اخل   ارج

دام وثيقة التوجهيات الٕ و  غي است ٔن ،املراجعة نفسها معليةدارة ي شود  لام ب ستويف املعايري احملالهدف امل ٔسايس  د نظام   ددةهو اع
  يف وثيقة التوجهيات. 

ة  لتعديالت املقرت ىل امجلعية الوطنية ٕابالغ السلطات املعنية  ان يتعني  ىل ىل ٔ يف بعض الب ٔحاكم دستورية معينة، واحلصول 
ىل هذه التعديالت.    موافقهتا 
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شاور مع  اتامجلعيلك ىل  عنييتو  ٔساسيةالوطنية ال لنظم ا ويل املعنية  حتاد ا ولية و لجنة ا لجنة املشرتكة بني ا لجنة املشرتكة ( ا ا
ٔساسية لنظم ا هنااملعنية  ٔساسية وقوان داد نظمها ا ٔن ٕا ش ٔولكت ٕاىل  .)  ٔساسيةوقد  لنظم ا لجنة املشرتكة املعنية  مة تقدمي  ا

لن . ويُ توصيات تتعلق  ىل توافقها مع املعايري ذات الص ٔساسية وقوانني امجلعيات الوطنية بناء  اة طلب من ظم ا امجلعيات الوطنية مرا
ٔساسيةتوصيات  لنظم ا لجنة املشرتكة املعنية  لجنةو  ،ا ة بحس ،ٕاطالع ا ٔصول الواج ديدةٔي تقدم ب ،ا ٔية تطورات  ٔو   حيرز 

  . حتدث

شلك بعثات  ٔن  هباوميكن  ولية وماك لجنة ا ويل وا ٔخرى، مصدرًا هامًا لٕاللهام والنصح واملعرفة  ،حتاد ا وماكتب امجلعيات الوطنية ا
ل هذه العملية.    يف م

سية  ئق واملصادر الرئ   الو

 ٔساسية لنظم ا لجنة املشرتكة املعنية  شارية رمق  ،ا س رة  لجمعيات الوطنية تتعلق بعملية مراجعة نظمها  :3املذ توصيات 
ٔساسية، لجمعيات الوطنية.  ا ٔساسية  لنظم ا ويل املعنية  حتاد ا ولية و لجنة ا لجنة املشرتكة بني ا   ا

   ٔم توضيحية

ٔ نظام ال تصممي  ىل سايس ا  ستدامة لحفاظ 

ب اكنت التلكفة يه  يس الس ي دفع الرئ ا مجعية وطنية ا ٔفريق ٔصلية ٕاىل  ذات موارد حمدودةيف  ة ا ٔسايس: ففي الصيا ا ا مراجعة نظا
ٔسايس امة  لنظام ا ع  ثالً مم  96تضم اكن هناك بند يقيض بعقد مجعية  ٔربع سنوات، واج  ،ممثًال لك سنة 32لس إالدارة يضم لك 

ع  ذيواج لس التنف ٔشهر.  10كون من م لم ٔربعة  الس املكونة من ٔعضاء لك  لم غي  ىل مستوى الفروع، فاكن ي ٕاىل عرشة  7ٔما 
ات فصلية.  ٔعضاء يف لك ٔن تعقد اج    من الفروع الستة عرش 

ٔجرهتا امجلعية الوطنية  ت اليت  ٔشارت احلسا ٔسايس سيإ و ىل النحو احملدد يف النظام ا لك احلمك  ٔن معل هي ٔلف دوالر  350لكف ىل 
ري يف السنوات اليت  ك ٔكرث  الل السنوات اليت ال تنعقد فهيا امجلعية العامة و ٔمر يعقد فهيا ٔمريك يف السنة  ع امجلعية العامة، ا اج

ي ي  ىل ا ة ذات مواردهظة تتحملها اكليف نطوي  لغاية.  مجعية وطنية تعمل يف ب   حمدودة 

ً من جحم وتناولت معلية املراجع زة ة  دي ٔ اهتا. واكن الت دد اج لفروع ومسؤوليهتا مكن احلمك و متثيل املالمئ  يف ٕاجياد توازن بني ا
ٔن  ة، والتاكليف اليت ميكن  ىل املستوى الوطين ورضورة اختاذ القرارات الفعا يف الوقت املناسب من  يف اختاذ القرارات وإالرشاف 

دتت  ٔ ها امجلعية الو ك ٔخرى.  لطنية يف ا ة    الطويل من 

  العمل يف ظل السياسات التنظميية

ٔسايس ٕاىل ت  ٔن  اتتوازن السلط غيريات يفالبًا ما يؤدي تغيري النظام ا ل امجلعية الوطنية. ومن مث ميكن  اتفاق ينطوي التوصل ٕاىل دا
ٔن  ٔحصاب الش ال التغيريات بني  ت،بعض الىل ٕالد ستقاللية.الالالس يف البىن  صعو ال من  متتع الفروع مبستوى  ث     مركزية ح

ٔوروبية  ٔسايس يف مجعية وطنية  ر مسؤول عن حتديث النظام ا لكم مد الية من الالمركزيةمتزي و ة  ٔمهية  بدر القات وثيقة ٕاقامة عن 
ن سيُ رسيخ و  ىل االثقة مع قادة الفروع ا رة لك فرع من الفروع وقضاء الوقت الالزم مع طلب مهنم املوافقة  لتغيريات. وهذا يعين ز

ٔهن ٔكد من  لت ٔسباهبا فهموا مالقادة  ات و ع الفروع. وقد استغرق ذ كثرياً من الوقت يف البداية ولكن قرتا ان الوقت الج  ،عندما 
سي ت اجلهات الفااكن ات النظر و ىل  تاطلعقد  ةالرئ ات ىل  ترفتعخمتلف و   تتطلب املزيد من النقاش والتفاوض. اليت املقرت

اسامً  ٔمرًا  ة ومعايري احلركة املشرتكة  دام التوجهيات اخلارج ٔن واكن است بعض التغيريات. ويف  ه ال ميكن التفاوض يفيك تفهم الفروع 
ال لك التغيريات كن ٕاد اً  املرغوبة الوقت نفسه، مل  ٓ  ،ممك   . دامئاً  راءومل يتحقق توافق ا
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ٔسايس  دي) واملرونة النظام ا ٔمحر الك   التنظميية (الصليب ا

ىل  دي يتعني  ٔمحر الك كون الصليب ا دد الكوارث. ٔن  ري يف  رتفاع الك ة مع الظروف املتغرية مبا يف ذ  رس ف  ىل التك قادرًا 
دمات و  ىل رفع مستواها لتقدمي  نيتعترب قدرة امجلعية الوطنية  سقة، واستقطاب املتطو ة وم د ٔ  ،الية اجلودة وم وٕادارة املاحنني مس

ذ وقت طويل وتغيريها مي مناذج العمل احملددة م ادة تق ستعداد ٕال وية. ويه تعين  ٔيضًا وجود ٕاطار دستوري  ح ضاء. وتعين  ق عند 
ح  ف  ملنظمةمرونة امعمتد ي ك ة     .هاورس

ٔ و  ر التنظميي. ولهذالجمعية سايس يتطلب تغيري النظام ا س ري من الوقت و ٔكرب  الك ىل  دي ٕاىل احلفاظ  ٔمحر الك سعى الصليب ا
ٔسايس ساطة يف نظامه ا زة احلمك وإالدارة االٕ ووضع  ،قدر ممكن من ال ٔ ح ذ  لعمل. وي لمنظمة  سمح  ي  ٔسايس ا يف طار ا

ىل املنظمة  ٔكرث وضع الرتكزي  شغيليةٔدوات  سرتاتيجية وال ل اخلطط  لظروف  ،والسياسات التنظميية ،مرونة م يفها  ك اليت ميكن 
ة.  ا ل ٔكرب، وفقًا  ة  رس   املتغرية 

ٔساسية زيي  :ما وراء النظم ا ٔمحر القري   الشباب يف مجعية الهالل ا

ٔمحر  س مجعية الهالل ا ة هذه الوثيقة، اكن معر لك من رئ ٔربعني سنة. ويلعب الشباب وقت صيا اوز ا هنا العام ال يت ٔم زيي و القري
ٔن تطو  اء  ست ري عن مشاركة الشباب يف امجلعية الوطنية  ر الك ٔسايس نفسه ال يذ ٔن النظام ا ر دورًا هامًا يف امجلعية الوطنية. ٕاال 

ٔهداف امجلعية د  ٔ لشباب هو  ٔي رشط يقيض بوجود  .حركة  ًال  د م   ٔعضاء شباب يف جملس إالدارة. فال يو

ٔن  لجمعية الوطنية سياسة  و  ىل وجوب ش وهذا يعكس سياسة  ،امجلعية الوطنيةيف صنع القرار  يفالشباب مشاركة لشباب تنص 
ل البالد.  ىل اخنراط الشباب يف العمل دا شدد بقوة  ٔوسع نطاقًا اليت    احلكومة ا

لجمعية الوطنية الن ح  ٔ ي  ٔمر ا ثقافة مشاركة الشباب طوال سنوات  رسيخاح يف ٕارشاك الشباب يف معلية صنع القرار هو وا
ال  ي وفره م شجيع ا ليا.شغل دة، وال ادية    الشباب ملناصب ق

ة إاللكرتونية س ة + ال ة املطبو س    ال
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ٔول: الفصل    الوطنية امجلعية هوية ا

ورة املعايري حتدد ٔساسية املقومات" الفصل اهذ يف املذ ٔهدافها مهتا ومهنا الوطنية امجلعية لهوية "ا ٔساسية و ها  ةمكنظم ا سانية يف ب ٕا
ٔول ولية. يف املقام ا ت احلركة ا ٔيضاً مككون من مكو تعكس املعايري العنارص املمزية لهوية امجلعية الوطنية وحتديداً املبادئ ولهذا، ، ولكن 

لحركة، ودور  ٔساسية  لسلطات العامة، وحق امجلعية الوطنية ا د  دام الشارة.  هااملسا   يف است

سية    ٔسئ رئ

  مة يعكس هل ٔسايس القامئ  شلك اكٍف مجلعية الوطنية االنظام ا  ؟ ودورها املرتقب 

  ٔعضاء شلك اكف وستطيع لك ا ٔسايس  لهيا معل امجلعية الوطنية وهل يعكسها النظام ا ما يه القمي اليت ينطوي 
هيا؟  ني واملوظفني التعرف ٕا  واملتطو

  لجمعية الوطنية وضعها الفريد واملمزيالشلكيناسب هل ه  القانوين املمنوح  ٔفضل و  ؟ب

  ت سؤولياهتا مككون مب  ح لها الوفاءهل ي دام الشارة؟ ،احلركةمن مكو ست   والزتاماهتا املرتبطة 

  

   1-1املعيار 

ٔسايس  لحركةيتوافق النظام ا ٔساسية     مع املبادئ ا

  ما هو ٕالزايم 

ٔساسية.  لمبادئ ا اكمل  ٔسايس النص ا ٔن يتضمن النظام ا   جيب 

ٔوقات.  سرتشاد هبا يف لك ا ٔساسية و لمبادئ ا لعمل وفقًا  لزتام  ٔسايس  ٔن تظهر مجيع جوانب النظام ا   وجيب 

ٔسايس ظور النظام ا ٔساسية من م    املبادئ ا

 ٔن ت غي  ٔ  صفي ٔ ضطلع اليت ست شطةٔهداف امجلعية الوطنية ا د سانيةهبا لتطبيق م  . إال

  ٔن امجلعية الوطنية تقدم ٔسايس  كرر النظام ا ٔن  غي    دون متيزي.لتايل و حتزي دوندماهتا ي

  ىل ٔنه ال يُ احليادسعيًا ٕاىل احلفاظ  ٔن تضمن امجلعية الوطنية  ٔهدافها، جيب  ا  ،ٔو عنارصها ،نظر ٕاىل  ا ٔو  القاهتا،  ٔو 
سية ل املثال.  ،الرئ ىل س ات السياسية  ٔو يف الرصا االت الزناع املسلح  ٔطراف يف  د ا ٔ ٔهنا احنياز   ب

  ىن جيب ىل  ةالقٔن تُ ح لها احلفاظ  ىل حنو ي  .هاقالل تس اامجلعية الوطنية مع السلطات العامة 

  ح ًا تنظمييًا ي ٔن متت امجلعية الوطنية منوذ  . اخلدمة التطوعيةجيب 

  ح كون لها هيلك ي ٔن  لجميع. وجيب  ة  و كون امجلعية الوطنية مف ٔن  ىل ٕاماكنية لها جيب  دةاحلفاظ  يف معلها  الو
ٔرايض الوطنية.   ىل اكمل ا

 ٔن تعكس ٔساسية  جيب  ا ا ا ٔخرى وشمل احلركة  امليةٔهداف امجلعية الوطنية و ت ا دة املكو لزتام مبسا ذ 
    لحركة.
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  نص تفسريي ٕاضايف 

ٔن  ٔو يف النصميكن  ٔسايس  ة النظام ا ٔساسية يف ديبا ٔسايس  يظهر نص املبادئ ا   امجلعية الوطنية.  حسب تفضيلا

ويل الس  حتاد ا لهيا يف دستور  ول املنصوص  ستويف رشوط الق ويل تعليق عضوية مجعية وطنية ٕاذا مل تعد  جيوز لالحتاد ا
ب تعديل نظا س ويل" حتاد ا ٔساسية" (دستور  وافقًا مع املبادئ ا ي مل يعد م ٔسايس ا   .ٔ)) -2-12املادة  ،ا ا

سية  ئق واملصادر الرئ   الو

 ٔساسية النص الرمسي رد  لمبادئ ا ي  وليا لحركة ا ٔسايس  ة النظام ا ٔمحر. ةيف ديبا ٔمحر والهالل ا  لصليب ا

  لصليب ٔساسية  ٔمحراملبادئ ا يتعليق  ،ا ن، هان بيك  1979، مؤسسة هرني دو
 Dunant Henry Pictet, Jean by Commentary Cross, Red the of Principles Fundamental The

1979 ,Institute 

   2-1املعيار 

ٔسايس ٕاىل الشري النظام  لجمعية الوطنية مبوجب القانون ال وضعا ساين.وٕاىل وطين القانوين  ال إال لسلطات العامة يف ا د    دورها املسا

  ما هو ٕالزايم 

ىل  لجمعية الوطنية مبوجب القانون الوطين و ىل الوضع القانوين  ٔسايس  ٔن ينص النظام ا رتاف جيب  ة ا هبا السلطات العامة يف
د لها. ودوره   ا املسا

  ٔم توضيحية 

ة إاللكرتونية س   يف ال

  نص تفسريي ٕاضايف

دئيًا وضع يعرّ  ي ارمسي الرتاف ومينح وفقًا لقانون امجلعية الوطنية يف النظام القانوين احمليل، ف م ٔو مبوجب هبا ا عمتده الربملان، 
ٔن مرسوم  ذية يف احلكومة. وجيب  اثة تطوعية تعرتف احلكومة ٔو نظام تعمتده اجلهة التنف عتبارها مجعية ٕا تقوم بدور مجلعية الوطنية 
د ساين.  مسا ال إال   لسلطات العامة يف ا

TEXT BOX  :ٔسايس لنظام ا د ف يتعلق  ور املسا    ماذا يعين ا
ٔساسية   ري من النظم ا د لجمعيات الوطنية شري الك ور املسا ٔهدافها (ٕاىل ا مة امجلعية الوطنية و ). 3-1املعيار  انظريف وصف 

دم وجود  ال  ىل العالقة املمزية واملتوازنة ويف  لغة الوطنية، جيب البحث عن صيغة تدل  د" يف ا املالزمة ملهمة لكمة "مسا
دة. و  د املسا ور املسا ٔسايسارج قانون ميكن تفصيل ا مجلعية الوطنية والنظام ا ٔو يف  ،رتاف  ٔخرى  يف قوانني وطنية 

ة الكوارث  . ٔ اخلطط الوطنية ملوا شابه ذ  و ما 
تظام مع  اهنال السلطات العامة ويقمي العديد من امجلعيات الوطنية حوارًا م الً  ،ب ويل م ث  ،الل املؤمتر ا هذا الطرفان ناقش ي ح

د.  ور املسا   ا
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ر تظهر يف ة الوطنية يلجمع  املمنوح الشلك القانوين وينطوي  ٓ ٔسىل  ا ا لية، ايسنظا ا لكها ا دها، وٕاجراءات معلها، وهي ، وقوا
اهتا ومسؤولياهتا مبوجب القانون الوطين، ووضعها من  ث دفع وواج ٔعضاء ح القاهتا مع ا لتقارر، و الرضائب، ورشوط تقدميمها 

ٔفضل الطرق  سمترار يف  ٔن تنظر امجلعيات الوطنية  ٔخرى. ولهذا يوىص ب ات املعنية ا مو ني وا سعى ٔن ، و ٕالقامة املؤسساتواملتطو
د ٕاىل  وافقًا مع اع كون م سانية. ويف العديدشلك قانوين  اهتا إال ا وطمو ٔشاكل  ا كون  ان ال  بل تتطلب امدة  املؤسساتمن الب

ًا  اطر. شامًال حتليًال قانونيًا ورضي لم  وحتليًال 

سجيل بعض امجلعيات الوطنية  شاءإ يمت و  ادة مكنظامت يف مكؤسسات  هاب ٔو تطوعيةإ القطاع اخلاص و سانية  ريها  ب اثة ٕا ل  س
امة ٔن  .مكؤسسات  د بعضها  ٔفضل وقد و سجيل مبوجب قانون الرشاكت. من ا   ال

شئ امجلعيات الوطنية  ٔن ت ظامت ٔيضًا وميكن  ٔ ، وذ بعة لها ٕالدارة جوانب معينة من معلياهتافرعية م د من ا اليت القانونية خطار ل
ٔن تتعرض لها  اطرميكن  الية ا شطة  ٔ ٔو اخلدمات الطب  ،امجلعية الوطنية يف  م  دمات ا ل  ةم شطة امل ،ية البيولوج ٔ لٔو ا ة ل  .و

ٔو لاللزتام ٔو  شطهتا،  ٔ ب ي ل لقوانني الوطنية اليت حتمك بعض  لرضائب. و س ٔنتعلق  ذ هذه املنظامت الشلك القانوين ملنظم ميكن   ةتت
ٔو رحبية ة مبوجب القانون الوطين. تبعًا  ،ري رحبية  شطة املعنية واخليارات القانونية املتا   لال

سية  ئق واملصادر الرئ   الو

 لحركة ٔسايس   .3املادة  ،النظام ا

  دة ات مسا ٔمحر والرشاكت ودور امجلعيات الوطنية بصفهتا  ٔمحر والهالل ا لصليب ا ولية  "الطبيعة اخلاصة لعمل احلركة ا
ساين"، القرار لسلطات العام ال إال ٔمحر،  ،2ة يف ا ٔمحر والهالل ا لصليب ا ويل الثالثون   .2007املؤمتر ا

  د: رشاكة من ور املسا منية التطوع" القرار رمق ٔ "تعزز ا ل  ٔ ٔقوى ومن  ويل احلادي 4ل مجعيات وطنية  ، املؤمتر ا
ٔمحر، ٔمحر والهالل ا لصليب ا  .2015والثالثون 

 ٔمحر،  حتاد ٔمحر والهالل ا لصليب ا لجمعيات الوطنية  د  ور املسا ويل: دليل ا  . 2015ا

   3-1املعيار 

ٔهدافها  مة امجلعية الوطنية و ٔسايس    يعكس النظام ا

  ما هو ٕالزايم 

ٔهدافها  مة امجلعية الوطنية و ٔسايس  ادًا حيدد النظام ا ئق  اتم امجلعيا ٕاىلاس ىل النحو احملدد يف الو لهيا  ٔدوارها املتفق  الوطنية و
  التالية: 
  ة يف وروتووالهتا إالضاف ات ج  اتفاق
 ٔمحر ٔمحر والهالل ا لصليب ا ولية  لحركة ا ٔسايس  اصة املادة  النظام ا  ). 4واملادة  3(
  لحركة وإالطار القرارات امل ستورية  ات ا ج ويل.عمتدة يف   سرتاتيجي لالحتاد ا
  .ة التطبيق  القوانني واالتفاقات الوطنية الواج

   ٔم توضيحية
ة إاللكرتونية س   يف ال

  نص تفسريي ٕاضايف
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ٔسايس ٔن حيدد النظام ا ٔن تفع جيب  ات  ،ما هو مطلوب من امجلعية الوطنية  يا ح ة ٕاىل تلبية  شطهتا الرام ٔ ّد من  ولكن ال يق
شطة امجلعية الوطنية حبيث  ٔ ٔسايس تفصيل  ٔن يتجنب النظام ا غي  سانية املتغرية. وي  ٕاجراء تغيريات يف العملياتٕاماكنية  كونإال

ٔ طرح ال و ،حمدودة قار مور ا ة تؤدي ٕاىل اف ة من العموم ٔسايس بدر ه لوضوحالنظام ا ني. والتوج اكف   ا

ٔو عرقلته لجمعية الوطنية  شغييل  يد الفضاء ال ٔساسية لتق ول النظم ا ستعمل بعض ا ٔن  درة، ميكن  االت  كون من ويف  . وقد 
ٔن ٕادراج وصف مفصل  ٔي  ٔخرى فقد ينطبق عكس ذ  االت  ٔما يف  ٔوسع نطاقًا.  ٔهداف  ل هذه احلاالت عرض  ٔفضل يف م ا

شطة امجل  ٔسايس ٔ ٔثري يف تذكري احلكومة مبهمة امجلعية الوطنية ودورها. عية الوطنية يف النظام ا كون  ت   قد 

ٔهداف  جيريو  ٔسايس اليت يتضمهناالحقًا تفصيل ا ٔو ما يقابلها)و سرتاتيجية يف اخلطط  ،النظام ا لجمعية الوطنية ( شغيلية   انظر. ال
ويل سرتاتيجي :حتاد ا ٔن التخطيط  ش لجمعيات الوطنية     .ٕارشادات 

   4-1املعيار 

ويل حتاد ا ت احلركة وعضو يف  ٔسايس وضع امجلعية الوطنية مككون من مكو    .يعكس النظام ا

  ما هو ٕالزايم 

ت احلركة وعضواً يف  ً من مكو عتبارها مكو ٔسايس امجلعية الوطنية  ٔن يعّرف النظام ا ويل. جيب    حتاد ا

  نص تفسريي ٕاضايف

لجمعيات الوطنية يه التالية:  ٔساسية  لنظم ا ويل ذات الص  حتاد ا لحركة و سية  ئق الرئ   الو
  ٔسايس ٔساسية والنظام ا ٔمحراملبادئ ا ٔمحر والهالل ا لصليب ا ولية   لحركة ا

  والقرارات ٔمحريل اليت اعمتدها جملس املندوبني واملؤمتر ا ٔمحر والهالل ا  لصليب ا
  ويل حتاد ا  دستور 
  .ويل حتاد ا  قرارات امجلعية العامة وجملس ٕادارة 

ٔكرث من التفاصيل، ولكن يف العديد من السياقات ٔو  ٔقل  ٔسايس بقدر  لجمعية الوطنية النظر يف رسد الزتاماهتا يف النظام ا  ،جيوز 
هيا ينطوي جمرد  ات إالشارة ٕا رتام مجيع واج   . اوالزتاماهتالعضوية ىل وجوب ا

   ٔم توضيحية
ة إاللكرتونية س   يف ال

  5-1املعيار 

 . ٔنظمة ذات الص د وا لقوا دام الشارة وفقاً  ست ٔسايس امجلعية الوطنية    يلزم التظام ا

  ما هو ٕالزايم 

ىل  ٔسايس  ني يفرض النظام ا ٔعضاء واملتطو دام املوظفني وا دام الشارة واست ست اصة  لية  د لواحئ دا ها رمز لامجلعية الوطنية اع
   اخلاص.
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وافقة  لشارة م لواحئ اخلاصة  كون ا ٔن  يف لعام جيب  ات ج ة، و  1949مع اتفاق لواحئ املعمتدة يف وروتووالهتا إالضاف د وا مع القوا
ىل دام الشارة  احلركة املنطبقة  ي حيدد  انظر(است ه)، ٕاضافة ٕاىل القانون الوطين الواجب التطبيق ا ٔد سية "  ئق واملصادر الرئ "الو

هتا (م  دام الشارة وحام مجلعية الوطنية)است رتاف  يف وقانون  ات ج ذ اتفاق ف   ل القانون الوطين اخلاص ب

ياري    ما هو اخ

ٔسايس  ٔن يصف النظام ا   تصممي رمز امجلعية الوطنية. ميكن 

  نص تفسريي ٕاضايف

و ت  دام الجمعية الوطنية  الترصحي مسؤولية تحمل ا رتاف.  ،لشارةست ادة قانون    ويقر به 

شطة وامحلالت عني ويت ٔ الل ا رتام الشارة، مبا يف ذ من  الم الهادفة ٕاىل ىل امجلعية الوطنية التعاون مع السلطات العامة لضامن ا إال
رش.    وال

داكام  ست اصة  لية  د لواحئ دا ع ٔ لشارة ا  تلزتم امجلعية الوطنية  ني واملوظفني عضاء وتعريف ا لواحئ وضامن واملتطو هبذه ا
ثاهلم   لها.  ام

سية  ئق واملصادر الرئ   الو

ىل دام الشارة  ئق خمتلفة تتعلق بلواحئ است ىل و طالع     العنوانني التاليني: ميكن 

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

  



CD/19/R3                                                                                                                                                            22 
 

ٔعضاء الثاين: الفصل    ا
  
هتا امجلعيات الوطنية يه  الب ظامت يف  ٔصىل العضوية و قامئة م لعمل مكنظمة احمللية.  ايف جممتعاهت م يس  ٔساس املنطقي الرئ ومكن ا

ح ذات عضوية يف  ٔداهئا ومعلياهتا. م ادة املنظمة و ٔثريًا رمسيًا يف ق امعني ت   ا

ىل  اليت يتعني تنظميهاخمتلف جوانب العضوية الفردية هذا الفصل  صفوي ادة  ٔن العضوية تنطوي  يف امجلعيات الوطنية مع التذكري ب
ع من موافقة فردية ٔهنا ت ٔي  كون العضوية يف امجلعية الوطنية طوعية  رية وضع قانوين رمسي. و   . مست

ىل العدد القليل من امجلعيات الوطنية هذا وال ينطبق  ىل عضوية فردية، ٕاذ الفصل  اول الفصري القامئة  اخلامس موضوع امجلعيات  لي
ت جامعية  يا ٔعضاؤها من  ة":حتت عنوانوذ  لفروع احملليةاكالوطنية اليت يتكون    ."الهيلك التنظميي والتغطية اجلغراف

سية  ٔسئ الرئ   ا
  ٔن يصبح عضواً يف ي ميكن   ؟امجلعية الوطنيةمن ا
  لجمعية الوطنية متعات احمللية ٕارشاك يف ميكن     ؟يف امجلعيةعضاء ٔ الناس يف ا
  ٔعضاء؟ احلقوقما يه متتع هبا ا ٔن  غي    واملسؤؤوليات اليت ي
 ٔعضاء حبقوقهم ومسؤولياهتم ليات القامئة اليت تضمن معرفة ا ذة لتعليق  ،ما يه ا ة؟ ما يه إالجراءات املت وهل يه اكف

ٔي ظروف؟  ٔسباب ويف  ٔي  ٔو طردمه، و ٔعضاء    عضوية ا

  

   1-2املعيار 

ة  و كون امجلعية الوطنية مف ٔن  ٔن يصبح عضواً فهياجيب  ريد    .لك من 

   ما هو ٕالزايم

ٔن  ىل  ٔسايس  ٔن ينص النظام ا ة عضوية جيب  و ٔي امجلعية الوطنية مف س لجميع دون  ىل نوع اجل ة متيزي قامئ  ٔصول العرق ٔو ٔو ا
ٔسباب مم ٔية  ٔو  عي  ج ء  ن ٔو  ة  ي ٔو املعتقدات ا ٓراء السياسية  ٔو ا لغة  ٔو ا اقة  ٔو إال ٔو العمر  ٔو املواطنة  سية  . اجل   اث

   ٔم توضيحية

ٔمحر التميوري ٔ  :مجعية الصليب ا طف من النظام ا   سايس مق

ٔمحر التميوري ة  عضوية مجعية الصليب ا و ٔو مف ٔو العرق  س لجميع بغض النظر عن العمر  ٔو ٔو اجل ة  ي ٔو الطبقة املعتقدات ا لغة  ا
عية  ٔو ج ٓراء السياسية  سية ٔو ا ٔية اجل   .مماثمعايري ٔو 

سني  :15املادة    املساواة بني اجل

هتا.  سني يف عضو ٔمحر التميوري املساواة بني اجل   شجع مجعية الصليب ا

ٔمحر إالسباين)االٕ  ٔن الناس يودون املسامهة يف معل املنظمة بطرق خمتلفة (الصليب ا   قرار ب

ٔشاكل خمتلفة من املشاركة الفردية يف املنظمة. وهناك  ٔمحر إالسباين ب رتبطون  العضوية و مليون عضو يدفعون رمس 1،3يقّر الصليب ا
ٔمحر إالسباين   . تفاق عضوية رمسي مع الصليب ا
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تظامً ووقعوا اتفاقًا  شاطًا تطوعيًا م ن ميارسون  متتعون حبق التصويت والرتحش بعد يُعتربون املتطوعون ا  12ٔعضاء يف امجلعية الوطنية و
ني يصل ٕاىل  دد من املتطو ىل  طوع 200شهرًا من تطوعهم. وينطبق ذ     .ٔلف م

ٔمحر إالسباين  ، يقّر الصليب ا ىل  ودونٔن بعض الناس يبٕاضافة ٕاىل ذ ع  لجمعية الوطنية دون التوق املسامهة بتكرس بعض الوقت 
ٔاكدميي من و  ٔستاذ  ٔن يقدم  ل املثال، ميكن  ٔمحر. ويقاتفاق رمسي. فعىل س ٓخر دروسًا جمانية ملتطوعي الصليب ا ف النظام صت ٕاىل 

ٔسايس  ل هؤالء ا اص م ٔش ني.  "متتعون بعضوية "اعتباريةٔهنم با ٔعضاء واملتطو   ومينحهم وضعًا رمسيًا ممزيًا عن وضع ا

   نص تفسريي ٕاضايف

ىل اامجلعية الوطنية من  مينع القانون الوطينٕاذا اكن  اح  الً نف ٔو حظر العضوية لغري املواطن ،مجليع (م يد  الل تق غي  ،ني)من  ي
ل  ىل س ٔخرى ( رب وسائل  يف املعيار  ٔثناء، بذل لك ما بوسعها لتك لجمعية الوطنية ٕاقامة حوار مع السلطات املعنية ويف هذه ا

ٔو ماحنني).  ني  ري املواطنني ٕاماكنية دمع امجلعية الوطنية مكتطو ح  رب م   املثال، 

ٔعضاءً جتذب ٔن  ومن املهم ٔوسع  امجلعية الوطنية  ة من رشاحئ من  متع احمليلرشحية ممك متع احمليل . ا ات من ا كون بعض قطا وح 
ىل النحو املطلوب لجمعية الوطنية  ،ري ممث  غي  هي ديدة ٕالرشا ىل امجليع"ٕان  .يف العمل االنظر يف طرق  اح  نف ٔكرث من  هو "

ٔن جتري جمرد  غي  ٔسايس، وي متثيل نص يف النظام ا ً ملامرساهتا وٕاجراءاهتا وثقافهتا التنظميية يك تضمن ا سمترار تق امجلعية الوطنية 
اكمل مجل  ٔقليات) يعا هنم ا ً.  ،الساكن (ومن ب ات ح اكن ذ رضور لك القطا ٔفضل متثيًال  ذ إالجراءات الالزمة لتصبح   وتت

غي حتديد رس ع عضويةم الو وي س ٔي قطاع من عند مستوى ال  ات د  متع قطا   العضوية. من ا

سية  ئق واملصادر الرئ   الو

  ،عي والتنوع ج ٔن قضا النوع  ش ويل  سرتاتيجي لالحتاد ا  2020-2013إالطار 

 ) عي والتنوع ج مي التنظميي لقضا النوع  ٔدوات التق ة  ويل: مجمو  )2016حتاد ا

   2-2املعيار 

ٔعضاء ومسؤولياهتمف يعرّ  ٔسايس العضوية وحيدد حقوق ا   .النظام ا

  ما هو ٕالزايم 

ٔن يعّرف ال  ٔن نجيب  ٔعضاء  ري املمكن ل ٔن من  ني. وهذا ال يعين  ٔعضاء عن املوظفني واملتطو ٔسايس العضوية بطريقة متّزي ا ظام ا
ٔدوار ممزية. ٔن مجيع هذه ا ٔو موظفني، بل  ني  طو    كونوا م

ات لجمعية الوطنية ون  كني و  ل (لعضوية من اخمتلفة ف ة، والعضوية الرشف العضوية العادية، والعضوية مدى احلياة، والعضوية م
. ، جيب عتبارية) ٔسايس ذ   ٔن يعكس النظام ا

ٔن ي ضاء،  صفوجيب  ق ٔسايس، عند  البًا ما حتددها امجلعية العو سر ٕاجراءات حتديد النظام ا امة)، وٕاجراءات مجعها م العضوية (
ًال الفرع احمليل).   (جيمعها م

ٔسايس ٔن يصف النظام ا ات العضوية.  كام جيب  ضاء، خمتلف ف ق ٔعضاء ومسؤولياهتم وعند    حقوق ا

ٔعضاء  شمل حقوق ا ٔن  ٔدىن، ويتعني    ما ييل:د 
  ى السلطة املعنية يف امجلعية احلق يف رة قضا  ات وٕا   الوطنيةتقدمي اقرتا
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 ات ج ات الهامة واحلق يف حضور هذه  عوة لالج ت ا سمل كتا  احلق يف 
  

شمل  ٔن  ٔعضاءمسؤوليات وجيب  ٔدىن ما ييل ا   : د 
 ٔساسية ملبادئ ا  لزتام 
  رتام دام ا ست  )3-1املعيار  انظر(الشارة ٔنظمة امجلعية الوطنية اخلاصة 
  ضاءدفع رسوم العضوية، عند  ق
 د امجلعية الوطنية وسياساهتا وٕاجراءاهتا ٔعضاء.  لزتام بقوا ٔمهية ل  ذات ا

 
ٔعضاء  شمل حقوق ا ٔن  ت تنظميية خمتلفة، جيب  ىل مستو ادة امجلعية الوطنية  اب ق ٔعضاء يف انت شارك فهيا ا ٔما يف املنظامت اليت 

  ما ييل: 
 ت ٕاذا اكنت معايري الرت ا نت  حش مستوفاةالرتحش 

 ات امجلعيات احمللية ت املنظمة  ،املشاركة والتصويت يف اج ات مستو اهبم، املشاركة والتصويت يف اج ال انت ويف 
ذ ذ  ىل (طريقة تنف ٔ  شلك وثيق هبيلك امجلعية الوطنية). تتعلق ا

ادة (احلمك واو    ٕالدارة)" رد هذه النقطة مبزيد من التفصيل يف الفصل الرابع "الق
  

ياري    ما هو اخ
ت خمتعند ميكن حتديد رسوم العضوية  ىل املشاركة يف معل امجلعية الوطنيةلمستو اً  ري املمث متثيالً اكف ات  مو شجيع ا وينطبق  ،فة ل

ىل ال  ات ذ  تلفة عمرية الف ًال. ا   م

ني  ل املتطو ات م مو ٔن تقرر امجلعية الوطنية ٕاعفاء بعض ا   .)2-3املعيار  انظررمس العضوية (دفع ن موميكن 

ادها،  ل حامية استقالل امجلعية الوطنية وح ٔ ني ؤ  ،ٔحصاب العملبعدم متتع ختاذ قرار يقيض اوميكن، من  ٔعضاء الرشف شابه  ،ا ٔو ما 
  يف معليات صنع القرار يف امجلعية الوطنية. قائية بصورة تلحبق املشاركة  ،هؤالء

   3-2املعيار 

ساب العضوية وطريقة ٕاهناهئا  ٔسايس معلية اك   حيدد النظام ا

 ما هو ٕالزايم 

ن، ويف ميكن ٕاهناء العضوية.  ٔ يف ميكن تقدمي طلب العضوية و ٔسايس  ٔن يصف النظام ا   جيب 

ٔسايس رشط احلفاظ  ٔن يعكس النظام ا )وجيب  ٔو ما يعاد ٔعضاء (   وحيدد اجلهة املسؤو عن ذ يف املنظمة.  ،ىل جسل حمّدث ل

غي فهيا تعليق العضوية تلقائيا ( ٔسايس الظروف اليت ي ٔن حيدد النظام ا ل املثال، جيب  لف عن ٔو عضو، الوفاة ىل س  سديدالت
  .رمس العضوية)

ٔسايس  ٔن حيدد النظام ا ٔعضاءمبوجهبا  ميكنالرشوط اليت وجيب  د ا ٔ ٔو طرد  ٔن تضمن وجيب  .، وإالجراءات املطلوبةتعليق العضوية 
ٔصول القانونية اة ا صفة ومرا ة ٕاجراءات م ٔدي لمزيد من التفاصيل،  البدء بتطبيقهاو  ،العمليات الت ب خطري ( ىل س الفصل  انظرردًا 

ثال والزناهة و  م ات"). السادس "  سوية املناز
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ٔن   ٔسايسجيب  ٔو لواحئه حيدد النظام ا ٔعضاء  الجمعية الوطنية  د ا ٔ كون  ات اليت  ٔو املناز لية ٕاجراءات التعامل مع الشاكوى  ا ا
ان. ما هو وهذا  ،طرفًا فهيا ىل و مطلوب يف القانون يف بعض الب ات"،  ثال والزناهة وسوية املناز م حيتوي الفصل السادس، "

ٔوىف  ات.تفاصيل  سوية املناز    حول ٕاجراءات 

 ٔم توضيحية
ة إاللكرتونية فقط س    يف ال
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  املتطوعون :ثالثال  الفصل

ا ٔسايس النظام حيدد نٔ  جيب اليت التطوعي العمل جوانب الفصل هذا ولي د الفصل هذا يقر ٕاذو  .تنظميها طريقة الوطنية لجمعية ا  ع
ني ىل الوطنية امجلعيات سانية دماهتا لتقدمي املتطو  الطرق بعض ٔيضا الفصل هذا يقرتح التطوع، تعزز يف املسامهة ٕاىل وسعياً  ،إال

ٔسايس لنظام  هبا ميكن اليت ني حقوق حامية الوطنية لجمعية ا ادة معليات يف هموٕارشا  املتطو ل القرار وصنع الق    الوطنية. امجلعية دا

ا يف التطوعي العمل ظميب و  ٔسايس نظا غي ،ا  يف املشاركة املتطوعون فهيا ستطيع ظروف هتيئة اهدة سعى ٔن الوطنية لجمعية ي
اة يف املشاركة فرص هلم وتوفر ،الوطنية امجلعية معل غي .املؤسسة ح  ومرنة سيطة مكتطوع العمل ٕاجراءات كون ٔن ام شلك وي

ة نفسه الوقت يف وتعكس د وضع ٕاىل احلا ت القوا ٔمنيل  املناسبة والضام ني الزتام ت ٔساسية ملبادئ املتطو  امجلعية وسياسات لحركة ا
ٔطرها الوطنية ع ان وجيب التنظميية. و ري  فردية فقةموا من الوطنية امجلعية مع التطوعي العمل ٔشاكل مجيع ت   ة.مست

سية ٔسئ الرئ   : ا

  متع؟شجع هل ات ا ني من لك ف لجمعية الوطنية مشاركة املتطو ستوري والتنظميي     إالطار ا

  ىل مجيع  حقوقما يه شطهتا  ٔ اة امجلعية الوطنية و شلك فعال يف ح ني املشاركة  لمتطو ح  ني ومسؤولياهتم؟ هل ت املتطو
ت؟   املستو

  ٔو طردمهل  واحضةٔسباب  هناكهل ني  ٔو طردمه؟  ،تعليق معل املتطو   ويف ميكن تعليق معلهم 

  

   1-3املعيار 

ريد التطوع.  ة لك من  و كون امجلعية الوطنية مف ٔن    جيب 

  ما هو ٕالزايم 

ٔن  ىل  ٔسايس  ٔن ينص النظام ا ة عضوية جيب  و ٔي امجلعية الوطنية مف ىللجميع دون  ة  متيزي قامئ  ٔصول العرق ٔو ا س  نوع اجل
ٔسباب مم ٔو ٔية  ٔو  عي  ج ء  ن ٔو  ة  ي ٔو املعتقدات ا ٓراء السياسية  ٔو ا لغة  ٔو ا اقة  ٔو إال ٔو العمر  ٔو املواطنة  سية  . اجل   اث

   ٔم توضيحية
ة إاللكرتونية فقط  س   يف ال

  نص تفسريي ٕاضايف 

سبة ٕاىل املعيار  ل ر  ة مجل  ،1-2كام ذ و ري املف لجمعية الوطنية  غي  ٔحاكم يعي ب  س ني احملمتلني  حوارًا  ٔن تقمي القانون الوطين املتطو
يدات، و  ل تبذل، مع السلطات املعنية حملاو تغيري هذه التق ىل س ٔخرى ( رب وسائل  يف املعيار  ٔثناء، لك ما بوسعها لتك يف هذه ا

ري املواطنني رب ربط  ني  ،املثال،  طو نرتنت، مععتبارمه م ٔخرى).  ىل شبكة    مجعيات وطنية 

سعى امجلعية الوطنية ٕاىل  ٔن  ٔعضاء، جيب  ق وكام هو احلال مع ا متعات احمللية اليت يعملون حتق ىل حنو يعكس تنوع ا ني  تنوع املتطو
ٔمه  دمهتا. ورتبط التنوع ارتباطًا وثيقًا بصورة امجلعية الوطنية و ن  وتغطيهتاية معلها يف  د شلك  ،لمستف قه  وهو هدف جيب حماو حتق

ات املستضعفة مو ٔفراد ا سعى امجلعيات الوطنية ٕاىل ٕارشاك  ٔن  غي  ل ودامئ. وي ات املسهتدفة ،فا مو الل مبا يف ذ ا ، من 
ني   .العمل مكتطو
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ىل امجليعوال يعين  اح  ستطيع نف ىل عكس ذ  ٔن امجلعية الوطنية ال  ٔدوار معينة من العمل التطوعي. بل  حتديد رشوط مسبقة 
ل املثال اص. فعىل س ٔش ٔن تبحث امجلعية الوطنية عن املهارات املناسبة وتدقق يف سوابق ا ٔعامل التطوعية   ،قد تتطلب بعض ا

ٔن ت غي  الت اراكب امجلعية الوطنية  دققي ٔ  ،جرامئ سابقةيف اح ٔدوار ني يتعلق ا ٔطفال والشباب. مر ب   تتطلب التعامل مع ا

سية  ئق واملصادر الرئ   الو

  ،عي والتنوع ج ٔن قضا النوع  ش ويل  سرتاتيجي لالحتاد ا  2020-2013إالطار 

 ) عي والتنوع ج مي التنظميي لقضا النوع  ٔدوات التق ة  ويل: مجمو  )2016حتاد ا

  ويل لالحتادسياسة الشباب  2017، ا

  ،ويل ٕالرشاك الشباب حتاد ا  2013اسرتاتيجية 

   2-3املعيار 

ني ومسؤولياهتم ني وبعّرف حقوق املتطو ٔسايس املتطو   . يعّرف النظام ا

  ما هو ٕالزايم 

ٔخرى  ٔمناط ا ىل حنو ميزيمه عن ا ني  ٔسايس املتطو ٔن بعّرف النظام ا الوطنية. وهذا ال يعين  امجلعيةمعل يف  لفرديةمشاركة ال جيب 
ني لمتطو ري املمكن  ٔعضاء  ٔن من  كونوا  ستطيعون التطوع والٔن  ٔدوار ممزية.يف امجلعية الوطنية ٔن املوظفني ال  ٔن مجيع هذه ا    ، بل 

شلك واحض.  ني ومسؤولياهتم    وجيب وصف حقوق املتطو

ني ما ييل    :شمل حقوق املتطو

  ل مع املناسب، م ة و تلقي ا   ،العمل التطوعيهام الضطالع مب الالزم لالتدريب اجللسات التعريف
 ،شارون فهيا شطة اليت  ٔ  املشاركة يف تصممي وحتسني ا
 ) ٔمن، السالمة مبا يف ذ توفري ستفادة من امحلاية املناسبة يف ما يتعلق بعملهم مع امجلعية الوطنية  وامحلاية من إالساءةوا

ٔقران وا يس، وسلّط ا عي)تقدمي و لتحرش اجل ج مع النفيس و   ،ا
  دة املعقو اسرتداد التاكليف  . العمل التطوعي ٔداءيف املتك

نيمسؤوليات وشمل  ٔدىن املتطو   :ما ييل ،د 
 ٔساسية ملبادئ ا  لحركة، لزتام 
  رتام دام ا  )3-1املعيار  انظر( الشارةلواحئ امجلعية الوطنية اليت تنظم است
   ٔنظمة امجلعية ني مبا يف ذ الوطنية لزتام ب ملتطو  مدونة السلوك اخلاصة 

ٔن تضمن يتعني و  ات (املعروضة يف الفصل السادس) تنطبق ىل امجلعية الوطنية  سوية املناز ة وإالجراءات املتبعة ل ٔدي ٔن ٕاجراءاهتا الت
ني.  ىل املتطو  ٔيضًا 

ياري   ما هو اخ

ني حق حضور سعي ٔن متنح امجلعية الوطنية املتطو ني يف معليات صنع القرار، ميكن  ات ًا ٕاىل تعزز مشاركة املتطو العامة  ةامجلعياج
ت احمللية.  ٔو املستو   ىل املستوى املركزي 
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ىل م زة احلمك بناء  ٔ ت  ا ني حق التصويت يف انت ٔن متنح امجلعية الوطنية املتطو ٔيضًا  عايري حمددة (طول مدة مشاركة املتطوع، ميكن 
ًال)    .م

زة احلمك.  ٔ ٔعضاء) حق الرتحش ملناصب  ري ا ني (من  ح املتطو ٔن تقرر امجلعية الوطنية م   كام ميكن 

ة ٕاىل  دى السبل الرام مكن ٕا ح و ٔو الرتحش يف م ني حق التصويت و/ ح املتطو  .العضويةٕاعفاهئم من دفع رسوم مع صفة العضوية  همم
لمتطوع املعين. وافقة امل ملويتطلب ذ ا رية    ست

اهتم ني حبقوقهم وواج ٔن تضمن تعريف املتطو لجمعية الوطنية  غي  ٔسايس.  ،وي ٔن تقرر إالشارة ٕاىل ذ يف النظام ا   وميكن 

   ٔم توضيحية
ة إاللكرتونية فقط  س   يف ال

 نص تفسريي ٕاضايف

البية امجلعيات  تانى  ل الف البًا ما تتدا طوعون و ٔعضاء وم لب  ،الوطنية  ٔ ٔيضًا يف  ٔعضاء  اص  شلك  وكون القادة املتطوعون 
ي يقومون به واحضاً ؤ  شاط ا كون ال ٔن  عددة يف امجلعية الوطنية،  هيم مشاراكت م ن  ٔفراد ا سبة ٕاىل ا ل ان. مفن املهم  ٔح دوارمه ا

ل املثال: عواقب قٔن واحضة  ىل س ان ومهنا     انونية يف العديد من الب

 .ٔعضاء ىل ا ني وال تنطبق  ىل املتطو ٔن تنطبق بعض القوانني   ميكن 

  ٔن ٔشاكل خمتلفةميكن  ٔعضاء ب ني وا ىل املتطو ٔمني   ينطبق الت

  ٔن يتطلب ذ عاقد، ميكن  ٔو م عامل مؤقت  ٔجر  ع ٕاذا اكن املتطوع يقوم بعمل مدفوع ا وافقًا مع كون عقد معل توق م
 قانون العمل الوطين. 

اهتم ما يتعرف البًا و  ىل حقوقهم وواج الل املتطوعون  لتطوعمن  لك من  دد فهيأو مدونة سلوك حت اتفاق  احلقوق واملسؤوليات 
  امجلعية الوطنية واملتطوع. 

سية  ئق واملصادر الرئ   الو

 ويل ةسياس ٔن التطو  حتاد ا ويل ( عش  )2011املعمتدة يف امجلعية العامة لالحتاد ا

  ثاق ويلم ني حتاد ا ٔن املتطو ويل ( ش  )2017املعمتد يف امجلعية العامة لالحتاد ا

 ويل ٔدوات القانونية  :حتاد ا ة ا  )2011(لتطوع اخلاصة مجمو
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ادة :رابعال الفصل   وإالدارة) (احلمك الق

ا ادةال  موضوع الفصل هذا ولي ركز الوطنية. امجلعية يف ق ادة فريق قدرة ىل املعايري و  كون املناسب الوقت يف قرارات اختاذ ىل الق
كون وشفافة فعا ٔطراف مجيع تعتربه ليك ،الالزمني رشافواالٕ  لفحص خضعت قد و اد فريقا املعنية ا    .امرشو ق

ادة وظائف زعتوّ  ٔن هو املهم ولكن خمتلفة. طرقب وإالدارة احلمك وظائف تنظمي وميكن زة ىل الق اصب ٔو ٔ ادية م  ويضمن ،حمددة ق
ت الضوابط من فعال نظام ٔال ،املالمئ لفحص القرارات خضوع والتواز سب و ل امجلعية الوطنية سلطةفرد ٔي  ك از دا ري  ٔو 

ىل  ناسبة    امجلعية الوطنية وقراراهتا.  ٕادارةم

سية ٔسئ الرئ   : ا
 ٔو لفحص ختضع القرارات  هل اصب  ٔية م ساب  دم اك ة لضامن  ليات اكف د  زة املالمئ وهل تو ري  يف احلمكٔ سلطة 

ناسبة    ؟م
 اسبًا يف صنع القرار؟ تعد  له سية يف امجلعية الوطنية ممث متثيًال م ت الرئ  املكو
  ادة واحضة وشامتعد هل  وهل ميكن اختاذ القرارات بطريقة شفافة ويف الوقت املناسب؟ ،مسؤوليات الق
 ىل احلمك واعتبارمه قادة مرشو  ؟ نييف تضمن امجلعية الوطنية قدرة قادهتا 
  ٔوقات مت امجلعيةهل ات يف لك ا الق ٔ ىل معايري الزناهة وا ٔ ليات الالزمة لضامن الزتام قادهتا ب   ؟ الوطنية ا

  

   1-4املعيار 

ٔسايس وجود ت من فعال نظام يضمن النظام ا ىل  يف الضوابط والتواز ادم معلية صنع القرار    .ةستوى الق

  ما هو ٕالزايم 

ٔن تضمن  سية  سؤوليات امل وظائف و الامجلعية الوطنية تعريف مجيع جيب  ل الرئ از دا ٔو  صب معني  ادة وخضوعها ملسؤولية م لق
زة خمتلفة هذه املسؤولية.  ٔ ٔو  اصب  ٔو تقامس م   امجلعية الوطنية 

ت ف بني ٔ وجيب  كفي من الضوابط والتواز ٔسايس وجود ما  ٔ خمتلف ن يضمن النظام ا ٔنه ال املناصب وا ادية. وهذا يعين  زة الق
 ٔ ٔو ي جيوز  صب و/ ادي از م د ق ل امجلعية الوطنية وا   لرقابة.  سلطة ال ختضعٔن ميت دا

  ٔم توضيحية

ت  س احملددة ملنصب الالضوابط والتواز ٔمحر إالسباين)ال رئ ذي (الصليب ا   تنف

ٔمحر إالسباين هو  س الصليب ا ىل احلمك ممثل رئ ٔ ر يف ا   . هااملنظمة ومد

ٔ عرض وي س تفاصيل سايس النظام ا متثيل اليت وظائف الرئ ىل شمل ا ٔ ٔمحر إالسباينا ٔمحر و  ،لصليب ا شطة الصليب ا ٔ ٕادارة 
سيقها، و  هنوض هبا وت  .يف املنظمة علياالتفويض ال  يةمسؤول و  ،حتديد هيلك إالدارة التنظميي يةمسؤول إالسباين وا

خب  ٔيضًا جملساً ت خب  س وت ٔقل ويضمن  43وطنيًا من  امجلعية العامة الرئ ىل ا س وجيمتع ثالث مرات يف السنة  رٔسه الرئ ممثًال 
رية.  س ومسؤولياته الك ت لسلطات الرئ   وجود ضوابط وتواز

ستطيع ذ لام  لس الوطين، م ٔهنا يف ا ش لنقاش واختاذ القرار  س طرح بنود  لس. وستطيع الرئ ٔعضاء ا    ثلث 
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لس الوطين تقدمي اقرتاح ٕاىل امجلعية الو  لم س عامةميكن  ه  ،بطرد الرئ امة. كام ميك عوة ٕاىل عقد مجعية  س    مطالبة الرئ

ٔمحر إالسباين  س ومساندته يف ٔيضًا ويعّني الصليب ا لرئ ً خمتلفة لتقدمي النصح  شطة إالدارة ومهنا مر االٕ جلا ٔ ىل  ة املزيانية، رشاف  اق
ر.  س   وجلان التوظيف و

دي) ٔمحر الك الل الفصل بني احلمك وإالدارة (الصليب ا ت من    الضوابط والتواز

ت يف صنع دي الضوابط والتواز ٔمحر الك الل الفصل بني وظائف احلمك وإالدارة يف املنظمة. ويتوىل جملس  يوفر الصليب ا القرار من 
ىل  16إالدارة املكّون من  ٔعامل عضوًا مسؤولية إالرشاف  ذينيترصيف  بري املسؤولني التنف ٔمني العام / وٕادارة  ،املنظمة وتوظيف ا

 . ىل  اليويم  لعملاوتقع مسؤولية مع ٔمني العام ااتق لمنظمة  ٕ ي خيضع ملساء جملس إالدارة ا شطة مجيع دارة يف ما يتعلق  امجلعية ٔ
ٔعاملها ومهنا ما ييل    :ومشاريع 

ذ ) 1( ٔوليات اليت  تنف سرتاتيجية وا ٔهداف  ت امجلعية،إالدارة، يف ددها جملس حياملهمة وا  مجيع مستو

ل تقدمي اخلدمات   ) 2( ٔ شطة امجلعية الوطنية من  ٔ رب اجلهود امل قدر ممكن من ال ربٔكبتنظمي وٕادارة  اليت يبذلها  شرتكةفعالية 
  املوظفون واملتطوعون.

ٔربع مرات يف السنة جيمتع  ٔقل جملس إالدارة  ق ما ييلىل ا ل حتق ٔ    :من 

ٔداالوطنية ىل معل امجلعية  إالرشاف  )أ( ة   ا،هئومراق

ٔداء   )ب( ٔمني  شطة فعال ضامن وجود سياسات احلمك املالمئة لت ٔ ث التلكفة، وقانونية، تنظميية و مستدامة وفعا من ح
ة، الق ٔ  و

ىل  شغيلية اخل(ج) املوافقة    ،هتاومزيانلجمعية الوطنية طة ال

ت املالية السنوية امل ىل البيا ٔعضاء،ها عرض و الوطنية لجمعية  دققة(د) املوافقة    ىل ا

ه. صاصات وظيف ٔمني العام وحتديد اخ    (هـ) تعيني ا

  نص تفسريي ٕاضايف

ت صون من املهم ل الك سلطة مت حصة امجلعية الوطنية وضع ضوابط ومواز از من ام ٔو  ٔي فرد  ه من حتويلنع  ادهئ متك  ااملنظمة عن م
ا. ا   وقميها و

توتتوفر  سية  الضوابط واملواز الل ما ييلالرئ    :من 
  ور يف املعيار ىل النحو املذ اب  نت   4-4معليات التناوب و
 ت إالبالغ وال داد  :فحصمستو ٕ از  ٔو  هٔو قرار يقوم فرد  زيه. اقرتا ٔو  ليه  ٓخر  از  ٔو  ٓخر   ، ب يوافق فرد 

ت إالبالغ وال ديدوميكن حت ل املثال بني جملس إالدارة وامجلعية العامة)، وبني وظائف احلمك  فحصمستو ىل س زة احلمك ( ٔ ف بني 
زة  ٔ ل املثال بني  ىل س ت احلمك  زة احلمك الوطنييف مك احلوإالدارة، وبني خمتلف مستو ٔ    .ةالفروع و

مكن يف ل امجلعية الوطنية  ت دا مًا. ومثة هنج لوضع نظام الضوابط واملواز ن يضطلعون بوظائف احلمك وإالدارة فصًال  ٔفراد ا  فصل ا
ثالها، ب يقوم املوظفون يف ا ذ إالدارة وام ون طريقة تنف راق سرتاتيجية، و ات و شارون يف وظائف احلمك حيددون التو ن  ٕالدارة فا

سرتاتيجية و  ذ  ف زة احلمك. و  تقدمي التقارر ٕاىلب ٔو اجلهاز استطيع ٔ ي يضطلع بوظيفة احلمك طرد موظفي إالدارة العليا ٕاذا مل الفرد 
ٔداؤمه مرضياً  ٔعضاءادًة وظيفة احلمك ضع ختب  ،كن    امجلعية الوطنية.  ملساء 
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د  ث يو ىل املستوى الوطين ح هنج  ٔن ينجح هذا ا ريادة وميكن  ٔجر يضطلعون بوظائف إالدارة،  ٔن من  موظفون مدفوعي ا
ٔن  ث يف بني وظائف احلمك وإالدارة  احلدود الفاصتتالىش املمكن  طوعون من احملمتل املستوى احمليل ح دوار فرادى ٔن يضطلع م ٕ

زة احلمك املركزية دورًا  ٔ ل هذه احلاالت، تؤدي  د سواء. ويف م ىل  ىل ادًة سيًا ٔسااحلمك وإالدارة  ت  يف ضامن الضوابط واملواز
  ستوى احمليل. امل 

كون بعض االً  وطنيةامجلعيات ال و ٔدوار احلمك وإالدارة. وجند م ه  ل ف ىل حنو تتدا ظمة  ٔي ىل ذ م ذي  س التنف يف ممارسة الرئ
صب يف إالدارة ىل م ٔ ٔيضًا  شغل  ي  س املنتخب ا شطة ادة يعمل و  ،الرئ ٔ ٔن نفس الفرد مسؤول عن  بدوام اكمل. وهذا يعين 

ٔداء إالدارة.  ىل  ل املثالمفإالدارة وعن إالرشاف  ىل س ٔخرى  ت  دًا يف هذه احلا وضع ضوابط ومواز   :ن املهم 
  كررة ات م ٔو جملس إالدارةاج ذي التقار ااجلهاز  ،لجمعية العامة  س التنف ٔن يقدم  الرئ  ،ري جيب 

 ، لس بذ ٔعضاء ا دد من  لس إالدارة ٕاذا ما طالب  ايئ  ع است عوة ٕاىل اج  ٕاماكنية ا

 ،لس ات ا ٔعامل اج دول  ىل  ٔعضاء جملس إالدارة يف وضع بنود   حق 

  شاء جلان فرعية مة ٕارشافحمدد ونطاق معل واحض دور حيدد لها ٕا رفع تقارر ٕاىل  ،و ٔعضاء و ٔو لك  لس  ٕاىل امجلعية ا
 العامة،

 ق معليات لي تدق تظمة ةدا ت  م لس إالدارة،لحسا ارشة مب  مع ٕاماكنية االتصال م

  اءات د لتعامل مع  ذي. ليات مستق  س التنف لرئ  املتعلقة 

   2-4املعيار 

زة  ٔ ٔسايس  اصب حيدد النظام ا ت وم   وظائفها.وخمتلف احلمك يف لك املستو

 ما هو ٕالزايم

ٔن  ٔسايس جيب  زة حمك امجلعية الوطنيةالنقاط التالية ف يتعلق حيدد النظام ا ٔ   :لك 
 ،ٔعضاهئا يار  ٔخ ة  يف لها و دمهتا وشك  مدة 

 ،سلطاهتا 

  ل املثال، ما يه اجلهة اليت ىل س ٔخرى ( زة احلمك ا ٔ هيا التقارر)،رفع القهتا ب  ٕا

  ات، عقد املسؤول عن ات وتريةو ، املطلوبر خطاواالٕ ج عوة ٕاىل ،ج ات  عقد وإالجراءات الالزمة ل اج
ائية  ،است

 ني الل الفرتات الفاص بني اج ذ القرارات   ،من يت
  د اليت حتمك النصاب ختاذ القرارات مبا يف ذ القوا لبية يف التصويت، وماإالجراءات اخلاصة  ٔ حيدث ٕاذا مل  ذاوا

 ،النصاب يتحقق
  ًٔن تتضمن حكام د وإالجراءات اليت ميكن  ا اصًا القوا ولوج دام التك ات.لعقد ست   ج

ٔسايس و  ٔن حيدد النظام ا ت يف النقاط التالية ف يتعلق مبناصب احلمك الفردية ٔيضًا جيب    : التنظمييةمجيع املستو
  ن من اهبمه ا يارمه مميكن انت  ،لهذه املناصب ويف يمت اخ

  ٔدىن من ن يتقدمون لشغل هذه املناصباحلد ا فراد ا ٔ ٔن ميتلكها ا غي   ،املؤهالت اليت ي

 (ٔي رشوط التناوب  ،مدة بقاهئم يف املنصب (

 سلطاهتم ومسؤولياهتم، 
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  ٔسبابيف ميكن ٔي  اصهبم و  ،تنحيهتم عن م

   ي ي حيدث ٕاذا استقال الشخص ا ه.ما ا دم ل هناية مدة  صبه ق ل من م ٔق ٔو   شغل املنصب 

ٔوىف يف املعيار تناقَ  اصب احلمك يف امجلعية الوطنية وقدراهتا""يضمن  ،3-4ش هذه الرشوط بصورة  زة وم ٔ ٔسايس رشعية    .النظام ا

ياري    ما هو اخ

شاء هيئات فرعية  ٕ ل  ؤ جملس إالدارة  ؤ لجمعية العامة بعة ميكن اختاذ قرار  شك كون هذه الهيئات ذات  ٔخرى. وقد  امجلعيات ا
ٔعضاء خمتلف  ان معومًا من  ل تكون ا ٔعضاء ٔيضًا جملس إالدارة ورمبا يف وكفاءات خمتلفة: ف وتضطلع مبهام حمددة مع  ،زيهتم جتريمن 

ٔم رباء  .سلطات مفوضة من الهيئة ا شمل  شارية ( شاء هيئات اس ني) تقدم النصح وميكن ٕا ٔخرى ليكارج ذ الهيئات ا قراراهتا  تت
رية   . بصورة مست

ٔو خمصصة لغرض معني. شارية دامئة  س ان والهيئات  ل كون ا ٔن  شك  وميكن  غي  امئة عندما وي ان ا ل ٔعضاء تربز رضورة تويل ل ا
ٔو وظيفة من  ل فقط ةمئدابصفة جملس إالدارة دوراً  شك ال  شارية دامئة، جيب جلا. ويف  ٔو هيئات اس يس ن  ك لها وسلطاهتا ٔن  شك

   فهيا طابعا رمسيا. وٕاجراءاهتا ومعليات صنع القرار

ٔ من مج و  ٔلوفة م ا امئةامل ان ا ر ل ات، و  نذ ت/التعي ا نت قالشؤون املالية، و ات  تدق الق ٔ اطر، وا ت وٕادارة ا احلسا
عي، والشباب.  ج ٔداء جملس إالدارة)، والتنوع والنوع    والزناهة، واحلمك (النظر ٕاىل 

  نص تفسريي ٕاضايف 

زة حمك امجلعيات الوطنية ما ييل: البية شمل  ٔ  
 كون  اجلاهنو  اجلاهنو  امجلعية العامة ٔن  رحج  ىل مجيع  امجلعية العامة يهالفرعية.  ل امجلعية الوطنية توافق  ىل سلطة دا ٔ

سرتاتيجية الهامة ٔو تؤر ورمبا  ،القرارات  ل جملس إالدارة  شك بري تقرر  د  ه. و  شك يفٕاىل   تتوىل حماس

 كون  هوجلان هوجلان جملس إالدارة ٔن  رحج  ىل سريجملس إالدارة الفرعية.  ي حيمك املنظمة ورشف  ها يف الفرتات معل  اجلهاز ا
ات امجلعية العامة سرتاتيجية اجلارية.  ،ويتوىل حماسبة فريق إالدارة ،الفاص بني اج ذ القرارات   ويت

 الس ٔخرى من املنظمة وجلاهنا وجلاهنا الفرعية امجلعيات وا ت ا ٔقسام  .يف املستو ىل الفروع و ٔن تتوىل إالرشاف  رحج 
 الفروع. 

اصب احلمك يف امجلعيات الوطنية املناصب التالية:  البية م   وشمل 
  س  الرئ

  س ٔو نواب) الرئ  ئب (

  ٔمني الصندوق 

   :وشمل وظائف احلمك الشائعة ما ييل
سرتاتيجي والتخطيط لتوا ٔمد اله    طويل ا

 ه حتديد الرؤية وا ٔهداف الشاملتو  سرتاتيجي وتعريف ا

  ٔن التخطيط واملوارد ش  اختاذ القرارات 

  ٔهداف إ منية ثقافة تنظميية تطمح ق ا  ىل حتق

ٔعضاء/املتطوعون  لك الفروع/ا   هي
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  ٔمني لفروع ت اسب   هيلك م

  ٔشاكل العضوية والتطوع  رصد 

 ٔخرى ٔطراف املعنية ا ٔعضاء وا  ٕابالغ ا

 م العضوية و حتديد رس 

ثال  م ىل معل إالدارة وضامن   إالرشاف 
  ٔعضاء فريق ة  غي توظيف بق ٔمني العام. وي ىل توصيات ا ٔو نوابه بناء  ئبه  ٔمني العام ورمبا  تعيني موظفي إالدارة العليا (ا

رب ٕاجراءات  رشيةاإالدارة  ٔداهئم وٕاهناء معلهم املنتظمة ملوارد ال ة  ٔمني العام)، ومراق رشاف ا ٕ.  

 ٔداء املنظمة  رصد 

  ة ومستدمية ُجت نو ل م الك املنظمة مصادر د ٔوضاع املالية مبا يف ذ ضامن ام ة ا م امع يف املقضامن استدامة املنظمة ومراق
ىل ال  ٔول   احمليلصعيد ا

  ثال م  لقوانني ذات الصضامن 

  قالرقابة املالية املناسبة مبا يف ذ ضامن ت وتعيني تدق ت دققيم احلسا  احلسا

 اطر ىل ٕادارة ا  إالرشاف 

  ذها هامةحتديد السياسات التنظميية ال  وضامن تنف

  ٔطراف ع ٕاىل مالحظات وتعليقات ا ليات الالزمة لالس سيةاضامن وجود ا ت الرئ ق ،ملعنية واملكو لهيا.  ،والتحق  والرد 

ة    ام دستورية ٕاضاف

  .لية ا لواحئ ا ٔسايس وا  ضامن حتديث النظام ا

د منوذج ال وجود   زة احلمك. حيدد املي وا ٔ از من  دة العامة ٔما جحم  د القا ف ٔن ف ادة ب ان احمللية  ل كون ا ٕاىل  7فعا بوجود ما 
ٔن  10 نبغي  ان الفرعية ف ل ٔما ا كون فعاًال بعرشة ٕاىل عرشن عضو وفقًا حلجم امجلعية الوطنية.  ٔن  لس إالدارة  ٔعضاء، ب ميكن 

  ٔعضاء).  5ٕاىل  3كون معومًا صغرية (

اهتا  از احلمكعند العوامل اليت جيب مرا ٔن جحم  ش    :يه التالية اختاذ قرار 
 د إالجراءات ف  عالية صنع القرار واع

 متثيل  التنوع وا

  ل املثال اخلربة القانونية الاخلربات الالزمة ىل س  معرفة املسائل املالية)  ؤ ختاذ القرارات الصائبة (

  اصة ٕاذا اكنت ات  ج تظمة لكفة  ات م ارشةج  وم

 ٔداء الوظيفة والقادرن اص الراغبني يف  ٔش دد قليل  دد ا ث قد ال يتوفر ٕاال  ىل املستوى احمليل ح ىل ذ الس 
ني   .من املتطو
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  3-4املعيار 
زة ٔ ٔسايس رشعية  اصب  يضمن النظام ا   .ااحلمك يف امجلعية الوطنية وقدراهتوم

  ما هو ٕالزايم 

ٔسايس  د و يصف النظام ا اب قوا ٔعضاء ٔو تعيني و/ٕاجراءات انت اصب احلمك و شغلون م ن  زة احلمك املوظفني ا اكفة  ىلٔ
ت سم و  .املستو ٔن ت ة هذه إالجراءات جيب  ٔن تغطي النقاط التالية:يف وشجع التنوع ٕالنصاف والشفاف زة احلمك. وجيب  ٔ   

اب /التعيني   نت

 خب زة اليت ت ٔ ٔو ا ٔعضاء  اجلهاز/ زة ٔو تعّني  ٔ  احلمك؛خمتلف 
 يار امل ني يف اخ ٔو املتطو ٔعضاء و/ ل ا ٔطراف املعنية يف امجلعية الوطنية م خمتلف ىل رحشني ملناصب احلمك طريقة ٕارشاك ا

ت امجلعية الوطنية؛  مستو
  ٔية ٕاجراءات. حيق  من  التصويت ومبوجب 

ٔهلية  ابلا  التعيني /النت
  ٔن تضمن ٔهلية معايري جيب  ٔو التعينياليت لمناصب ا اب  النت ادة  ُشغل  ٔمني ق رة ت ٔيضًا يف قد ذ  ٔ لجمعية الوطنية، وت

لمناصب  ٔهلية املوظفني من الرتحش  ين معايري ا ست ٔن  ُشغل عن عتبار استقالل امجلعية الوطنية ومسعهتا. كام جيب  اليت 
اب نت الطريق  صبه. ولكن يف بعض السياقات، جيب ٔ  ،لحمكاز يف  اً عضو مت تعيني موظف  . ويف  ل من م ستق ن 

اب ممثلمتثيل االقانون الوطين  طالبي ٔو ممثيل) ملوظفني يف جملس إالدارة. ويف هذه احلاالت، يتعني وصف ٕاجراء انت ) 
 .املوظفني

  ات ٔهليةوفقًا ملحفص الرتشي صاصات جلنة ب  ذ تنظميما جيري البًا و  .عايري ا ديد اخ الت ت. معنية  ا   نت

  ٔهلية و ة لعدم ا ٔسباب املسّو ةا ٔسباب املسّو اص املنتخبني من وظيفهتم وإالجراءات املتبعة (الربط مع  ا ٔش لفصل ا
ات"الفصل ال  ثال والزناهة وسوية املناز م  ). سادس "

  اصب احلمك ٔعضاء يف م ال وجود   :جيب ضامن ما ييل ،عيهنم احلكومةت يف 

o  ٔ شلك لبية معّطال  ٔ ٔو  لبية  ٔ هتم احلكومة  ن عي ٔعضاء ا  ،ٔبداً  ا

o  ّٔو ٔن يوق ىل مدونة سلوك  ٓخرن،  ٔعضاء جملس إالدارة ا ىل غرار  هتم احلكومة،  ن عي ٔعضاء ا طر ٔ ٔي ىل ع ا
  .اهب ون، ويلزتملسلوكاصة  مماث

ت  ا نت  يف جتري 

  اصب احلمك سبة ٕاىل م ُشغلل اب اليت  نت القرتاع الرسي ،عن طريق  ت حرة وزهية، وجتري  ا نت كون  ٔن   .جيب 
 د التصويت والنصاب لبيات املطلوبة جيب حتديد قوا ٔ  .وا

  ٔحاكم تتعلق مبناصب احلمك اليت تصبح شاغرة 

  .اب بديل ٔي معومًا انت ت  ا نت ملناصب اليت تصبح شاغرة يف فرتة ما بني  ٔحاكم تتعلق  كون هناك  ٔن   جيب 

  كون هناك ٔن  ب اكن. نص جيب  ٔي س س  صب الرئ س  توىلي البًا ما و اص خبلو م س امئب الرئ ٔو يعّني  ،الرئ
ن  ني ٕاجراء  لنيابة ٕاىل  سًا  ت. جملس إالدارة رئ ا  ت
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  مدونة السلوك

عي  زة احلمك التوق ٔ ٔعضاء  ىل  شري مدونة السلوك  ىل تعني  ٔن  م. وجيب  ا ٔداء  ة  ف ٔساسية لك مدونة سلوك حتدد التوقعات ا
   :لزتامات التالية ٕاىل

 ٔساسية لمبادئ ا ٔوقات وفقًا   الترصف يف لك ا

 ىل معايري الزناهة الشخصية ٔ ثال    م

  ة امجلعية الوطنية الفضىلحبسن نية و الترصف قًا ملصل  حتق
 ني حلرص والعناية الواج  الترصف 
 صهب ٔو ٕاساءة استعامل م رتام رسية املعلومات احلساسة ،مدم ٕاساءة استعامل املعلومات   وا
  ٕادارهتا التعارض يف املصاحل و االت شف 
 الل ٔو سلطهتم من  ٔغراض خشصية  ،دم استغالل نفوذمه  ٔصول امجلعية الوطنية  دام  ل املثال، است ىل س

ى املوظفني ٔو ٔمني العام   تقويض سلطة ا
 هتاك سياسات امجلعية الوطنية  دم ا
 يال والفساد ح ٔشاكل  ناع عن لك   م
  ٔشاكل التحرش ناع عن لك  يسم  مبا يف ذ التحرش اجل
 زة احلمكتعزز العمل املشرتك والتعاون وا ٔ ٔعضاء   لرشاكة ف بني 

  التعارض يف املصاحل

ٔسايس  طلبٔن يجيب  الن عن  منالنظام ا زة احلمك إال ٔ اصب يف  شغلون م ن  ٔفراد ا فعيل،  ؤ  يف املصاحل حممتلٔي تضارب ا
ا ٔو  ٔن ٔي  ادة جزءًا من مدونة السلوك. ( اً تعارضتُعترب ميكن  ثال والزناهة الربط يف املصاحل. وشلك ذ  م لفصل السادس "

ات").    وسوية املناز

ٔو تعارض فعيل يف املصاحل دمه عن تعارض حممتل  ٔ شف  ٔن ميتنع عن املشاركة يف النقاش والتصويت يف القضا  ،ٔما ٕاذا  جب  ف
  تعنيه.  اليت

ل ال ستق ٔن  امجلعية الوطنية، وميتنع عن التصويت يف  هصباعضو املعين من موٕاذا اكن التعارض يف املصاحل تعارضًا خطريًا ودامئًا، جيب 
  . االثناء يف

ياري   ما هو اخ

ٔسايس ميكن  زة احلمكنصا ٔن يدرج النظام ا ٔ ٔعضاء  اب  دام التصويت إاللكرتوين والتصويت عن بعد النت    .ست

اصب  اصة لبعض م ٔو معايري  ٔن حتدد امجلعية الوطنية مواصفات  سميكن  اصب الرئ ل م س ،احلمك م ئب (نواب) الرئ ٔمني  ،و و
ارات مالية.ىلوممثل (ممثيل) الشباب. فع ،الصندوق ربات و الك  م ٔمني الصندوق  ل املثال، من املعقول مطالبة      س

ٔسايس  ٔن يدرج النظام ا ٔعضاء نصًا وميكن  زية  زة احلمك يف ينظم  ٔمني ٔ ل ت ٔ ٔن  .امبهالالضطالع  الكفاءات الالزمةمن  وميكن 
ات  زية مجمو ٔو حمددة من شمل ذ طلب  ٔعضاء املنتخبني،  ى ا ري املتوفرة  ارج امجلعية الوطنية املطالبة املهارات  ٔفراد من  بزتية 

ل املثال ٔمني ال  ،ميتلكون اخلربات الالزمة. فعىل س صب  نيا لشغل م ددت مجعية وطنية الرشوط ا ٔي ٕاذا ما  صندوق ومل يتقدم 
زيته.  يه املهارات الالزمة و لجمعية الوطنية البحث عن خشص  هنا  ت، جيوز ح ا   خشص مؤهل لالنت
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ٔو الزتيات  ات و/ دام التعي ٔيضًا است ان يفوميكن  ل لجنة املالية.  ا ل ا شارية م   س

ا زية ٕاىل ٕاجراءات راخسة وشفافة وتبقى  ٔي  د  س ٔن  غي  ٔعضاء احلمك املنتخبنيوي ٔعضاء  ،ضعة ٕالرشاف  دد ا ٔن  وهذا يعين 
زيهتم.  ن تمت  ٔعضاء ا دد ا اوز  ٔن يت   املنتخبني جيب 

ات (اكلغياب عن ثالثة نص وميكن وضع  ج ددًا من  ًال  لزتاماهتم بعدم حضورمه م ن ال يفون  ٔعضاء احلمك ا دال  س يتعلق 
ات بدون مسوّغ   ).اج

  ٔم توضيحية

دة تنوع املشار  ٔوغندي)ينز ٔمحر ا لك احلمك (مجعية الصليب ا   في هي

ٔوغندي  ٔمحر ا ٔسايس مجلعية الصليب ا سبة متثيل يضمن النظام ا ٔدىن من  ساء و احلد ا لك حمك امجلعية  الشبابمشاركة ال يف هي
  الوطنية. 

كرّ  صبان من فعىل مستوى جملس إالدارة،  لتصويت س م لس الثالثة عرشة املؤه  اصب ا ساءل م كون  .ل ٔن  ٕاضافة ٕاىل ذ جيب 
ىل غرار ممثيل الشباب سني  س من اجل ئب الرئ س و    .االثنني الرئ

لك الشبابيف ٔما  ساء ف  ،هي ٔن يتحقق التوازن بني ال ٓخر وجيب  س ا ٔقل من اجل ىل ا ٔعضاء جملس الشباب  كون ثلث  ٔن  جب 
لس الشباب  ٔي متثيل  ال يف  ٔقسام املنظمةلعليا  اهيئات يف ال والر ري يف خمتلف  ٔ فقد  ،لجمعية الوطنية. وينعكس هذا إالجراء ا

نير  امجلعية العامةٕاىل الفروع  لك فرع من ٔرسل    .ًال وامرٔة من املتطو

ٔوغندي) والزتية ىل مستوى جملس إالدارة المئةتعريف املهارات امل ٔمحر ا   (مجعية الصليب ا

ٔعقاب  ٔوغندي يف  ٔمحر ا ٔسايس لضامن زمة ٔ قامت مجعية الصليب ا ا ا يف نظا يار برية، بتك ني اخ ارج رباء  جملس إالدارة 
اكمل.  ٔعضاء هلم حق التصويت ا لس  ٔن جمالس إالدارة السابقة املكونة من ممثيل ينضمون ٕاىل ا ٔشار ٕاىل  ىل حتليل  اء ذ ردًا  و

لهيتطوّ لتخطيط ل  لرضورة املهارات الالزمةمتت فروع امجلعية الوطنية مل  ظمة معقدة التنظمي وإالرشاف  ساء مل ٔو  ،ار م
ذي.   اجلهاز   التنف

ٓن جم ٔن يضم ا غي  هيم كفاءات يف جماالت  4عضوًا  13لس إالدارة املكون من وي زيهتم و ٔعامل وحشد مشاريع تطور ٔعضاء متت  ا
الم والعالقات العامة، وٕادارة املشاريع/الربامج اطر وإالدارة املالية، ووسائل إال داً ومن ولك ه ،املوارد، وٕادارة ا ذه الكفاءات هامة 

لمنصب  ددته امجلعية الوطنية  ي  ٔعضاء. واكن املعيار ا ى ا اطر واملوارد املالية اخلاص الصعب ٕاجيادها  دارة ا    :ما ييلشمل ٕ
 نية ذات ص  العضوية يف هيئة 

  ٔو ربة يف إالدارة املالية  قاثبات  ىل مدى مخس سن تدق ت  ٔقل واتاحلسا صب  ،ىل ا ربة يف م شمل  ٔن  ويفضل 
ٔو دوليةيف ٕالدارة العليا ل ظمة مشهورة وطنية   م

  .ظمة مشهورة ٔنظمة إالدارة املالية يف م ربة يف تطبيق املامرسات وإالجراءات و  اثبات 

س  ٔولكت ٕاىل الرئ اداً ٕاىل إالرشادات املعمتدة اليت حتدد املهارات والكفاءات املطلوبة،  مة اقرتاح قامئة قصريةواس ٔمني العام  من  وا
ورة ٔربعة املذ االت ا لموافقة.  ،املرحشني احملمتلني يف لك جمال من ا   ُرفع ٕاىل امجلعية العامة 

ٔعضاء جملس إالدارة ى  )  .ضامن احلياد السيايس  ٔمحر اجليور ٔسايس (مجعية الصليب ا طف من النظام ا   مق

ال حصول عضو يف  صب يف حزب سيايسيف  ىل م لس الرئايس  لس الرئايس.  ،ا   يفقد بصورة تلقائية عضويته يف ا
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   ٕاضايف نص تفسريي

لجمعية الوطنية ( لهيلك القانوين احملدد  ىل مسؤولية مالية وقانونية لضامن ، )4-1املعيار  انظرتبعًا  ٔن تنطوي عضوية جملس إالدارة  ميكن 
ىل النحو التايل:  هيا  ملهمة املولكة ٕا ا  لقانون الوطين الواجب التطبيق والزتا ثال املنظمة    ام

 دت امل  – لزتامات املالية ك ال  ٔعضاء يف جملس إالدارة مسؤولية مالية يف  ٔفراد ا ٔية ديونميكن حتميل ا  نظمة 

 ٔعضاء يف جملس إالدارة  – لزتامات القانونية ٔفراد ا ذها ٔيضًا قد يتحمل ا املسؤولية القانونية عن القرارات اليت يت
 إالدارة.   جملس

ٔن  ال مقاضاهتم وميكن  ٔعضاء يف  فراد ا ٔ نًا محلاية ا ٔم ب توفر جمالس إالدارة ت ري رشعية، س ٔهنا  ُزمع  ٔن ولكن ٔعامل  ري احملمتل  من 
 . ري مسؤو ٔي قرارات  لس من  ٔعضاء ا ٔمني    حيمي الت

ٔن  ٔ وسعيًا ٕاىل ضامن الرشعية والفعالية، جيب  سعى امجلعية كون  ٔن  غي  ة من الكفاءات واخلربات. ولهذا ي نو ة م زة احلمك مجمو
ٔمني تنوع  ل ٕاىل ت شلك فا ات النظر الوطنية  زةو ٔ شمل ذ واخلربات يف  ٔن  ل املثال ال احلرص ،حمكها. وميكن  شجيع  ،ىل س

سني، ومتثيل الشباب اقة التوازن بني اجل اص ذوي إال ٔش ٔو ا ة و/ ٔقليات العرق ٔو ا م ب .و/ ه متثيل الساكن  ضامنكام جيب 
ن.    املترضر

ت ا ٔمني انت القرتاع الرسي ومن املهم ت ادة ٔهنا ت حرة وزهية جتري  ٔعضاء فرصة تغيري الق ري راضني ح ل   عهنا. ٕان اكنوا 

زة احلمك ٔ ٔعضاء  دد من  زية  شلك  ٔن  صنع القرار لتكون معليات لضامن التنوع والكفاءات واخلربات الالزمة جمدية وسي  وميكن 
شارية. فعا وإالرشاف س ان  ل ىل ا ٔيضًا    . وينطبق ذ 

ٔعضاء جملس  اص العاملني يف القطاع العام) يتعلق موضوع  ٔش ن تعيهنم احلكومة (وخيتلف عن موضوع ا ستقالل إالدارة ا  ٔ مببد
لحركة.  ٔساسية  سرتاتيجية مع السلطات املعنية و ف من بني املبادئ ا سهيل املناقشات  طبيعي ال تعبري ال عترب يف بعض احلاالت وسي ل

ٔن ل ٔخرى  االت  ها. ولكن ميكن يف  وازنة بني امجلعية الوطنية وحكومة ب ام ارج  كونعالقة م لجمعية الوطنية. و الرقابة املبارشة 
د ممكن لتجنب  الت كن الوضع، جيب بذل لك  ريها من التد ٔو  الت السياسية  ٔي التد يف شؤون امجلعية الوطنية، وجتنب 

ل هذا ال  ل. وتذتصور بوجود م ليات امحلاية.  رتدا ٔمه  اله  ٔ   فقرة "ما هو ٕالزايم" 

 ٔ ٔن يضمن النظام ا غي  ٔساسية. وي ملبادئ ا لزتام  سبة ٕاىل صورة امجلعية الوطنية و ل مة   سايسوتعد ٕادارة تعارض املصاحل احملمتل 
ام  ىل استقاللية معلها وقراراشلك  ىل احلفاظ  ٔخرى قدرة امجلعية الوطنية  سية ا ٔمام اجلهات املعنية الرئ ٔمام السلطات العامة و هتا 

ل رشاكت القطاع اخلاص.     م

   4-4املعيار 

ٔسايس ا اصب احلمك ل يضمن النظام ا   تناوب املنتظم يف م

  ما هو ٕالزايم

ٔن  ٔسايس مدة شغل جيب  اصب احلمك يف صب م حيدد النظام ا تمجيع  ىللك م ت احمللية)  املستو ٔي املستوى املركزي واملستو )
تظم شلك م   . لضامن التناوب 

ٔن يقضهيا يف و  لفرد  ة اليت جيوز  دد الفرتات املتعاق ىل  دود  ٔن تفرض  ىل املستوى املركزيجيب  ًال  نفس وظيفة احلمك  ٔقىص (م د 
تني واليتني من  عاق ديد بعٔربع سنوات يف املنصب ٕاىل ثالث لك مهنام دة مم ار التقدم لشغل املنصب من  مرور  دنفسه، مع خ
دة) فرتة   . وا
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ٔقصاه هناية لك فرتة من فرتات شغل املنصب.  د  يار يف مو خ ٔو  اب/ نت ٔسايس ٕاجراء  ٔن يضمن النظام ا  وجيب 

ياري   ما هو اخ

ٔن ي دا لعدد درج ميكن  ٔسايس  ٔن يقضهيا النظام ا لفرد  ة اليت جيوز  صب حمك الفرتات املتعاق ىل  ىل مستوى الفروعيف م ٔو 
  . املستوى احمليل

ٔن يو  ٔسايس درج ميكن  سمترارية و النظام ا ة من  ىل ٔحاكمًا تضمن در رة املؤسسية احلفاظ  ا ٔن تتقدم بضامن جمالس إالدارة  يفا
لس ٔعضاء ا الً  سبة معينة فقط من  اهبا.  م ادة انت   ٕال

  ٕاضايف  ينص تفسري 

ت.  ديدة يف حمك امجلعية الوطنية. كام يوفر ضوابط وتواز ٔفاكر  ات نظر و دد فرتات شغل املنصب يف ظهور و   سامه احلد من 

دد  دة  كون من املناسب ز ىل مستوى الفروع، ولهذا قد  ٔقل من املرحشني  دد  د  ٔن يو ت الوحيمتل  ٔ اليت جيوال زة عضاء وز  ٔ
  . توهيا احلمك

   ٔم توضيحية

ٔمحر اجلور ٔسايس :مجعية الصليب ا طف من النظام ا   مق

س خب امجلعية العامة رئ تاليتني فقط وفقًا  ت اب نفس الشخص لواليتني م ٔربع سنوات. وميكن انت ٔمحر اجلور ملدة  مجعية الصليب ا
ٔسايس احلايل 27لامدة     .من النظام ا

ٔربع سنوات لس الرئايس ملدة  ٔعضاء ا خب امجلعية العامة  ٔعضاء  .وت تاليتني فقط. وخيضع  اب نفس الشخص لواليتني م وميكن انت
لس الرئايس ملساء امجلعية العامة.    ا

ٔربع سنوات. وخيضعون ملساء املؤ ٔ  نتخهبم املؤمتر احمليل ملدة  لس الرئايس احمليل، ف ٔعضاء ا اب نفس الشخص ما  متر احمليل. وميكن انت
تاليتني فقط.    لواليتني م

   5-4املعيار 
ٔعضاء االٕ  ٔدوار  ٔسايس  هنم وٕاهناء معلهم دارةحيدد النظام ا   العليا وسلطاهتم ومسؤولياهتم وإالجراءات املتعلقة بتعي

  ما هو ٕالزايم

ٔسايس ٔن حيدد النظام ا ٔ  جيب  سلسل إالداري. الوظائف ا هذه الوظائف وصف ضمن يو ساسية ملناصب إالدارة العليا وموقعها من ال
سبة ٕاىل القرار صنع سلطة التعريف الواحض ل  ٔخرى، كام ل ادية ا   سلسل املسؤوليات.الواحض ل تعريف ال ضمن ياملناصب الق

ن  ٔسايس ٕاجراءات تعيني ا ٔن يصف النظام ا اصب س وجيب  بري من امجلعيات الوطنية، رة إالداشغلون م دد  العليا وٕاهناء معلهم. ففي 
ه. وحيدد جملس إالدارة  دم ي فرتة  ٔمني العام وراقب مع وهن ٔداء املطلوبةادة يعّني جملس إالدارة ا ٔفراد إالدارة  السامت ومعايري ا من 

ٔداءمه همويضمن خضوع العليا  ، وراقب  ٔمني  .لمساء ء ا ٔقرب و ىل تعيني  ٔيضًا جملس إالدارة  ٔخرى يوافق  ويف مجعيات وطنية 
ٔمني العام.  ىل توصيات ا   العام بناء 

ٔفراد إالدارة ح فصل  ٔحاكم ت ٔن توضع  ضاء.  وجيب  ق س  1-4املعيار  انظرالعليا فوراً عند  هيا رئ مجلعيات الوطنية اليت  ف يتعلق 
س م  ذي ل تخبًا. تنف   عينًا بل م
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لرتحش ملناصب إالدارة العليا ٔهلية  ٔسايس معايري ا شمل النظام ا ٔن  شطة ميكن اعتبارها  ،جيب  ٔ ًال حظر مشاركة املرحشني يف  م
لخ ٔن تعّرض صورة امجلعية الوطنية ومسعهتا  ٔو ميكن  ٔساسية،  لمبادئ ا ادة وفقًا  ٔدوار الق ضطالع ب ىل    طر. مقّوضة لقدرهتم 

  نص تفسريي ٕاضايف 

ٔسايس وصفًا مفصًال لهيلك إالدارة ٔن يقدم النظام ا س فريق إالدارة. بل  ،ال يتوقع    ٔن يعرض فقط الوظائف املطلوبة من رئ

ذ قرارات ومكن دور  س فريق إالدارة يف تنف زة رئ ة. وحيدد جملس إالدارة ٔ بار معل توجهيات احلمك وحتمل مسؤولية العمليات اليوم
ن يتحملون مسؤولية املوظفني إالداريني  ة. ويتحمل موظفوا   إالدارة العليا املسؤوليات التالية:  العمليات اليوم

  ظر مهنم ٕابالغ مجيع املوظفني سرتاتيجيات والسياسات)مبا ي ٔهداف و  (الغرض وا
  ابعهتا ذ قرارات احلمك وم  تنف
 ٔعامل ة ٕاىل  ترصيف ا ذ الربامج الرام ة وتنف ق اليوم  التوقعاتحتق
 ة مشاريع املزيانيات والتقارر املالية  صيا
 زة احلمك ٔ  لنتاجئ احملققة ٕابالغ 
  زة العمل مع متثيل اخلار ٔ ل ضامن ا ٔ لجمعية الوطنية. احلمك من  سق والفعال   امل

ٔمني العام يف امجلعيات الوطنية اليت تعمتد الفصل بني احلمكو شارية. وال ادة  وإالدارة، حيرض ا ات جملس إالدارة بصفة اس اج
  حيق  التصويت. 

   ٔم توضيحية
ة إاللكرتونية س   يف ال
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ة والتغطية التنظميي الهيلك :امساخل الفصل    اجلغراف

ىل متاسك امجلعية الوطنية  دةمتاشياً مع ركز هذا الفصل  لو ٔسايس  ٔ ا ملبد ساين واجب امجلعية الوطنية و  لزتام  الضطالع بعملها إال
ٔرايض الوطن. ٔساسية اليت جيب  يف لك  اول الفصل املسائل ا لجمعية الوطنية لضامن وي ٔسايس  امجلعية قدرة ٔن يغطهيا النظام ا

شلك فعال ومستدمي. ىل الوفاء  -ام اكن هيلكها –ية الوطن  سانية    لزتاماهتا إال

 ٓ د البعض ا س لك احتادية ب  عض امجلعيات الوطنية مت هي . ف و لك امجلعيات الوطنية التنظمي اجلغرايف ل البًا ما تعكس هي خر و
ى بعض امجلعيات الوطنية  كون  ٔية لك مبستو هيٕاىل منوذج تنظميي مركزي. وقد  ٓخر  ٔكرث ب ال مي البعض ا ٔو  يني تنظميني اثنني 

ٔ  وعفر  ش ٔ لك حملية. وقد  برئو هي ت قانونية مستق ٕالدارة بعض جوانب معليات دد  يا ٔاكن امجلعية  من امجلعيات الوطنية  سواء 
ٔخطار.  ل حامية امجلعية الوطنية من ا ٔ ٔو من  ٔسباب قانونية    ذ 

سية ٔسئ الرئ   : ا
  شطهل ٔ ح لها توسيع  ىل حنو ي ظمة  ؟ امجلعية الوطنية م و ٔرايض ا شمل لك   هتا ل
  دهتا؟  هل يضمن هيلك امجلعية الوطنية وتنظميها متاسكها وو
  ُذ قرارات هل ت سب م يف امجلعية الوطنية ت  ؟ ستوىٔ
  ىل الصعيد امجلعية الوطنية تضمن هل ملبادرة والسلطة  فاظ  ح لك املركزية و التوازن املناسب بني اخلضوع ملساء الهي

شلك فعال يف معليات صنع القرار املركزية؟ ؟احمليل لك احمللية ٕاماكنية املشاركة  لهي ح امجلعية الوطنية   يف ت

 ؟ فص ت قانونية م يا ٔي  دارة  ٕ    يف تقوم امجلعية الوطنية 

  

  1-5املعيار 

لجمعية الوطنية ٔسايس الهيلك التنظميي  ٔن يعّرف النظام ا   .جيب 

  ما هو ٕالزايم 

ٔن  ٔرايض البجيب  سانية يف اكمل  ات إال يا ح لجمعية الوطنية ٕاماكنية تلبية  ح  ي ي ٔسايس الهيلك ا وشمل  ،يصف النظام ا
زة  ٔ   املركزية واحمللية. ذ ا

ٔسايس ٕاجراءات  ٔن حيدد النظام ا لهاإ وجيب  ت وٕاجراءات  ا ريها من الك ٔن  .شاء الفروع و شاء الفروع و شمل  وجيب  ت ٕا ا الك
ٔخرى  ٔو امجلعية العامة). املستق ا ًال  انب جملس إالدارة م ىل املستوى املركزي (من    املوافقة 

ٔن ي ٔسايس ضمنكام جيب  ات وجود نص يتعلق ب  النظام ا يا ح د ض تعرّ ٕاذا ما ٕاقلمي الب يف لك تلبية  ل  الفروعٔ . ٔو تعّطلل    مع

  نص تفسريي ٕاضايف 

سانية مع  ات إال يا ح ضاء. مرور نظرًا ٕاىل تغّري  ق يفه عند  ك مي الهيلك التنظميي و سمترار ٕاىل تق ستحسن السعي  الوقت، 
لتايل د  ،و لهيلك التنظميي صارمة ٕاىل  ستورية املتعلقة  ٔحاكم ا كون ا ٔال  غي  ة. كام ينصح بتعريف ي ا تعديلها عند احلا است
ٔقسام املنظمة. الهيلك ا شجع إالبداع والتعاون يف لك  ىل حنو    لتنظميي 
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   2-5املعيار 
ٔسايس  ٔن يضمن النظام ا د و الامجلعية الوطنية القرارات و اختاذ جيب  د.ال عمل شلك مو   تلكم بصوت وا

  ٕالزايم ما هو 

ت امجلعية الوطنية.  ٔدوار بني خمتلف مستو ٔسايس بوضوح توزيع ا ٔن حيدد النظام ا   جيب 

از مركزي. وشمل الوظائف املركزية ٔن حيمك امجلعية الوطنية  ل املثال ال احلرص ،وجيب     :ما ييل ،ىل س
 لزتام امجلعية الوطنية زاهة  حامية ٔساسيةوشمل ذ ضامن  رتام الشارة ملبادئ ا  وا
  مع السلطات املركزيةالعالقات 
   ولية ت العالقات ا  احلركة ٔخرى من وشمل ذ االتصاالت واالتفاقات املربمة مع مكو
 (ثال والزناهة م رشية، والعمل التطوعي، و ل القضا املالية، واملوارد ال  ٔطر السياسات العامة (يف جماالت م
  ساق يف تقدمي اخلدمات سانية وضامن  ات إال يا دام املوارد وفقًا لالح سيق الربامج الوطنية لضامن است  ت
  سيق املايل ، وشمل ذ معليات العام، و الت ت املاليةإالرشاف واملساء دة، واحلسا قو  ،املزيانيات املو ت تدق  احلسا
 ات (يف ة وسوية املناز ٔدي ات حمليًا)إالجراءات الت ل املناز ا  ال است  .  

ٔمام املستوى  لمساء  د وإالجراءات الالزمة لتعريف طبيعة السلطة احمللية واخلضوع  ٔسايس وجود القوا ٔن يضمن النظام ا جيب 
ل يف معليات صنع القرار يف امجلعية الوطنية شلك فا ٔ د يف احلويعين ذ  .املركزي، ومتكني الفروع من املشاركة     :دىن ما ييلا

  سبة ٕاىل ت بوضع فهيا الفروع  متتعامجلعيات الوطنية اليت  ل ا ريها من الك ٔو  ستقالليةقانوين مستقل و/ بري من   ،ٔو بقدر 
ٔساسية لهذه ال جيب  كون النظم ا لكٔن  ٔسايس  هي وافقة مع النظام ا  .وال تتعارض معه لجمعية الوطنيةم

 ا ٔن تُمثّل ق لجمعية الوطنية.جيب   دة الفروع يف امجلعية العامة 

 ة اسلطة ال الفروع  منحتُ ٔن  بجي شطهتا بفعاليةاليت اكف ٔ ذ  لواحئ املعمتدة  تؤهلها لتنف لقرارات والسياسات وا ىل ان تلزتم 
ىل  ٔيضًا  هيايف املستوى املركزي. وينطبق ذ  متتع مبستوى  امجلعيات الوطنية اليت  ٔو  فص  ت قانونية م من ال يا

ل  ارية امل ملوا ،الفروع املستق قانونياً ستقالل (م ظامت ، و ستقؤسسات الت شابه ذستقامل  الشبابم ٔو ما   (.   

  ٔسايس ٔن حيدد النظام ا ت امجلعية الوطنيةجيب  سلسل إالداري وخطوط االتصاالت ف بني خمتلف مستو  .ال

ٔن و  ٔسايس  حيددجيب  ٔو السياسات املعمتدة يف املستوى املركزي، النظام ا لقرارات  ٔخرى  ت ا ا ٔو الك ثال الفروع  دم ام عواقب 
ٔو  ٓخرها الطرد  كون  ٔن  ٔيضًا هذا املوضوع يف الفصل السادس واليت ميكن  رد  دام امس امجلعية الوطنية ورمزها. و ٕالغاء حقها يف است

ثال و  م ات". "   الزناهة وسوية املناز

   ٔم توضيحية

   2-5املعيار 
ٔسايس  ٔن يضمن النظام ا دالامجلعية الوطنية القرارات و اختاذ جيب  لكمة ،عمل شلك مو د ا   .وتوح

  املقدمة 

ٔرايض  شلك فعال يف لك  ح لها العمل  ىل حنو ي سلس من العوامل، الب ٕان طريقة حتديد امجلعية الوطنية لهيلكها التنظميي  يتعلق 
ل  لية م ا ني ولموارد املالية،طبيعة ومهنا العوامل ا لمتطو ة حشدها  يف ا و ا  اخلدمات اليت تقد ل احلجم واجلغراف ة م والعوامل اخلارج

هتا الوطنية.    والرتيبة السياسية لبي
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ٔم  ات     :ٔربع مجعيات وطنيةمن وتعرض هذه التوضي

  شلك ي  ٔمحر الربيطاين ا دًا و  الصليب ا ً قانونيًا وا ني. يا ادة مركزيت  خيضع ٕالدارة وق

  ه الفروع متتع ف دًا ولكن  ً قانونيًا وا يا شلك  ي  ٔمحر البوروندي ا ستقاللية ىل الصليب ا متعات احمللية  مستوى ا
 .مستويني من الفروع الوسيطة ويضمبرية، 

  ٔ ه فروع وسيطة.الصليب ا د ف برية وال تو سلطات  ه  متتع فرو دًا ولكن  ً قانونيًا وا يا ٔيضًا  امنريك وشلك   محر ا

  هيا جمالس ٕادار  ً ه فروع ٕاقلميية مستق قانو سم هبيلك احتادي ف ي ي منساوي ا ٔمحر ا ٔ ونظم هتا اخلاصة الصليب ا  ساسيةها ا
 . اخلاصة

ٔربع ٔمحر تص ،ويف احلاالت ا ٔما يف الصليب ا هنا.  رتبط ف ب ت املنظمة ويف  لجمعيات الوطنية خمتلف مكو ٔساسية  ف النظم ا
شمل ذ ت منساوي ف ت املستق مع بعضها البعض.  قدميا ا   ٕاطار حيدد طريقة معل الك

   :ويلخص اجلدول التايل هذا التنوع يف التنظمي

ت   امجلعية الوطنية  ا ت التنظميية  1القانونيةالك   املستو
ٔمحر الربيطاينالصليب    خمتلفة يف لك جمال من جماالت اخلدمة  1  ا
ٔمحر البورونديالصليب  ت 4  1  ا د،  مستو ىل مستوى  18(مستوى وطين وا ة  مجمو

ات،  119املقاطعات،  ىل مستوى الب ة  دة  2918مجمو و
 حملية)

امنريكالصليب  ٔمحر ا د، 2  1  ا ن اثنان (مستوى وطين وا ٔكرث من  ،مستو   فرع) 200و
منساويالصليب  ٔمحر ا ت 4  20ٔكرث من   ا د،  مستو فروع مستق يف  9(مستوى وطين وا

ٓخران  ن تنظمييان  ت مستق ومبا يف ذ املناطق، ومستو يا
دة طقة وا   . )ٔخرى يف م

  
ة امل  س ة إاللكرتونيةط ال س ة وال   بو

  نص تفسريي ٕاضايف 

ٔن جتد لك مجعية وطنية التوازن الصحيح بني  متتع هبا سلطة ال من الرضوري  ت احمللية وخضوعها ملساء املستوى املركزي. اليت  ا   الك

ساين  ني لالضطالالرسيع و وتُعىن السلطة احمللية بتعزز املبادرات والعمل إال لقادة واملتطو ال  ٔيضًا ا ح  مة الفعال. وت ٔدوار  ع ب
ل   املنظمة.  دا

دة وتتعلق  لو ٔمام املستوى املركزي  اطر وصورة املنظمة ومسعهتا. وف ينعكس معل الفر واملساء  دارة ا شلك ٕاجيايب  ةع القويوٕ
ل ع وفر لىل لك امجلعية الوطنية، ميكن  شلك فا شط  ة اليت ت ٔو اليت ال ت ذ قرارات س ب ت س ر تؤر يف مسعة امجلعية يف خماطٔن ت

اكملها.    الوطنية 

ت  يا ات ف بني خمتلف  ات والرصا ٔ معاجلة املناز ات" مس ثال والزناهة وسوية املناز م اول الفصل السادس حتت عنوان " وي
    .امجلعية الوطنية

                                              
1  . لك املامث ة والهي شمل املؤسسات املتفر  ال 
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ثال :سادسال  الفصل ات وسوية والزناهة م    املناز

ٔساسيان  ثال والزناهة هام  ىل م اكت صورة امجلعية الوطنية. لحفاظ  هت ٔن تطال فاال امجلعية الوطنية ومسعة سلبا مسعة ميكن 
  .لك احلركة

د  ٔطراف املعنيبالترصف وسا دماهتاجب يف ما يتعلقة زناهة يف ضامن خضوع امجلعية الوطنية ملساء ا دام  ،ودة  ست فضًال عن 
ا و  ضطالع مبها ٔثناء  لموارد  ادهتا ٔي معاجلة وسعيًا ٕاىل  .ٔداء دورهاالفعال  ل امجلعية الوطنية تتعلق بق ترصفات ٕاشاكلية مزعومة دا

طوعهيا ؤ موظفهيا  ؤ ٔعضاهئا  ٔو ٔن  ،م غي  اعّرف يزناهة ل اً امجلعية الوطنية ٕاطار  تضعي رتا ات اليت جيب ا الق ٔ  ،معايري الزناهة وا
د و  حيددو  ة القوا اكت.فا لملعاجلة إالجراءات الالزمة مجمو هت    ال

امة الفاتلتحّول اخلوجتنبًا  ٔزمات  ىل خطوات  ،ٕاىل  ة  ٔدي ات. وب تنطوي إالجراءات الت سوية املناز ٔيضًا ٕارساء ٕاجراءات ل من املهم 
ات ٕاىل  سوية املناز ات منط من الل ٕاجياد عقابية، هتدف ٕاجراءات  ٔعضاء امجلعية الوطنيةمن زنا ل اخلالفات بني  د اليت و  ،م ال تو

ٔخرى  ل سمح حبلها ٕاجراءات  رشيةاملوإاجراءات م   .رد ال

ٔخرى. و  البيةتتقاطع و  لفصول ا غي قراءهتا مقرتنة  ٔخرى وي ٔن لهذا عنارص هذا الفصل مع عنارص  ال يُطلب من امجلعيات الوطنية 
ٔساسية ثال يف نظمها ا م فصل حول الزناهة و ىل فصل م ثال والزناهة يف مجيع الفقرات ذات الص تعمتد  م اول قضا  ٔن ت  بل 

ٔسايس، وتضع  ليات والسياسات وإالجراءات اليت يف النظام ا اكت حتول دون وقوع ا ثال والزناهةاحملمت لهت   . وتتصدى لها الم

سية ٔسئ الرئ   : ا

  ىل معايري الزناهةامجلعية الوطنية رتقي هل ٔ  ؟ ٕاىل 

  ٔعضاء بتعريف معايري الزناهة التنظميية امجلعية الوطنية قامت هل ٔفراد من القادة، وا ة واملعايري اخلاصة  الق ٔ واملعايري ا
ني ضاء؟ ؟ واملوظفني واملتطو ق ستطيع عرض ذ عند   وهل 

  اكت الزناهة امجلعية الوطنية وضعت هل هت دام السلطة، والتصدي ال ثال، وجتنب ٕاساءة است م ليات لضامن  ٕاجراءات و
ذ إالجراءاتاحملمت مع ضامن إالنصاف   ؟ يف تنف

  ليةامجلعية الوطنية متت هل ا ات ا لمناز سوية الفعلية  ٔمني ال ليات املالمئة لت   ؟إالجراءات وا

  

  1-6املعيار 
لزتام هبا ة اليت جيب  الق ٔ ىل معايري الزناهة واملعايري ا ٔسايس    .ينص النظام ا

 ما هو ٕالزايم

فراد  ٔ سبة ٕاىل ا   ل

لزتام هبا  ة اليت جيب  الق ٔ شري ٕاىل معايري الزناهة واملعايري ا ٔو  ٔسايس  ت امجلعية الوطنية، وشمل ىل حيدد النظام ا مجيع مستو
ة الق ٔ هتاك هذه املعايري. وشمل معايري الزناهة واملعايري ا سامح ٕاطالقًا ٕازاء ا دم ال ٔقل، ذ     :ما ييل ،ىل ا

  ليةلزتام ا ٔنظمهتا ا سياسات امجلعية الوطنية و لزتام  لحركة، و ٔساسية   ملبادئ ا

 ن تقدم هلم امجلعية الوطنية اخلدمات ىل ثقة ا   حامية الرسية واحلفاظ 

  ة امجلعية الوطنية  دمةً والترصف اختاذ القرارات مسها نفذي ني ملصل  العمل 
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 رتام ومن مث  معام كرامة وا ناع عنامجليع    :م

o  ىل متيزي القامئ  سا ة ،نوع اجل ٔصول العرق سية ،ٔو ا اقة ،ٔو العمر ،ٔو املواطنة ،ٔو اجل لغة ،ٔو إال ٓراء  ،ٔو ا ٔو ا
ة ،السياسية ي عي ،ٔو املعتقدات ا ج ء  ن ٔسباب ،ٔو  ٔية   مماث ٔخرى ٔو 

o ٔخرى من العنرصية ٔشاكل  ٔية  انب و ٔ  ره ا
o يس  املضايقة والتحرش مبا يف ذ التحرش اجل
o سي عتداء اجل  انستغالل و

  ٔمانة وزاهة الترصف ناع عن  عامالتوالت صفقاتيف لك الب م دام ٔعامل وشمل ذ  يال والفساد وٕاساءة است ح
 السلطة واحملسوبية

 لشلك املناسب.  جتنب تعارض املصاحل االت تعارض املصاحل الفعلية واحملمت  لب احلاالت، وومعاجلة  ٔ السياسة  ددحتيف 
شلك تعارضًا يف املصاحلملوضوع اخلاصة  ادة (احلمك وإالدارة)، واملعيار  :ٔيضًا الفصل الرابع انظر( .ما  ٔفراد  3-4الق املتعلق 

اصب احلمك).   وتعارض املصاحل يف م

ٔسايس  د ايلزم النظام ا ع القلسلوك واملعايري امماثل ٔو ٕاطار (مدونة سلوك ات ذات الص و سياسال مجلعية الوطنية  اصة  )ةٔ
سبة ٕاىل  شغلون مل ن  فراد ا ٔ زة احلمك واملوظف اصب يفا ٔكرث حتديدًا ملدونة  3-4. ويصف املعيار ني واملتطونئ سلوك ال رشوطًا 

اصبه. صصا زة احلمك وم ٔ   ة 

خرى  ٔ ت ا ا سبة ٕاىل الفروع والك   ل

ٔسايس ٔخرى  يلزم النظام ا ت  يا ٔي  اله. يف الفروع و ٔ ورة  ة املذ الق ٔ ٔفراد مبعايري الزناهة واملعايري ا   امجلعية الوطنية بضامن الزتام ا

سية  ئق واملصادر الرئ   الو

ويل  حتاد ا ٔن سياسة  ويل. هة الزناش حتاد ا زة  ٔ   يف امجلعيات الوطنية و

   2-6املعيار 
ة الق ٔ ثال ملعايري الزناهة واملعايري ا م ٔسايس إالجراءات اليت تضمن  اكت ،حيدد النظام ا هت   .وطريقة معاجلة 

  ما هو ٕالزايم

ٔسايس حيدد  ليات والعمليات النظام ا لواحئ اليت تصف ا شري ٕاىل ا دم ٔو  ال  ت، يف  ق وفرض العقو لتحق وإالجراءات املعمتدة 
ة الق ٔ ثال ملعايري الزناهة واملعايري ا سبة ٕاىل  ،م ٔفراد ل ت امجلاعية ومهنا فروع امجلعية الوطنية. و ا ا   الك

 ٔ ٔسايس ا ٔن حيدد النظام ا ثالٔ اليت ميكن  زةوجيب  م دم  ٔساس ،ن تعاقب  ٔي  ىل  سم وما يه ،و ٔن ت ت املطبقة. وجيب   العقو
ٕالنصاف  ة  ٔدي ةتوفر و إالجراءات الت ت الواج   . الضام

لموظفني تتوافق مع قانون العمل الوطين، وحتدد العمليات وإالجراءات د لواحئ  ع ٔسايس امجلعية الوطنية  ٔن يلزم النظام ا  كام جيب 
اكت احملمت لرشوط التعاقد.  هت ال   املتعلقة 

ٔن حتدد  اءات امل امجلعية الوطنيةوجيب  د ىل الشاكوى و ق والرد  سمل والتحق مجلعية ٕاجراءات ال ٔي خشص مرتبط  قدمة ضد 
ٔن امجلعية الوطنية وضع الوطنية، مبا يف ذ  ىل  الفات تنص  ة ضد لن سياسة محلاية املبلّغني عن ا ذ تدابري انتقام ٔي خشص يقدم تت

ٔو من املوظفنئهنا و ، شكوى حبسن نية ن من اخلدمات،  د اته الس ٕاذا اكن من املستف نئو  ،حتمي رسية بال ٔعضاء.  ،املتطو   ٔو ا
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ياري   ما هو اخ

لجمعيى ل امجلعية الوطنية ةميكن  ثال والزناهة دا م ىل  مة إالرشاف  يل تولك ٕاليه  از حمك دا شاء  ٔعضاء  ،الوطنية ٕا زية  ورمبا 
ٔمني از ٔو  ،)2-4املعيار  انظرمن اخلارج ( ل  الق ظاملاملار م ٔ .  اتٔو جلنة    مستق

   تفسريي ٕاضايفنص 

الفات   معاجلة الشاكوى وإالبالغ عن ا

لجميع و  ح  ٔهتا ت داً وجود ٕاجراءات ملعاجلة الشاكوى  ٔدىن واملتطوعواملوظف مهنممن الرضوري  ت  ن تقدم ون يف مستو ٔولئك ا ن و
نتقام. ويُ خخطرية دون خمالفات فرصة إالبالغ عن  ،هلم امجلعية الوطنية اخلدمات لزتام املتعمد هبذه ّعدوف من  ت  دم  املعايري وامحلا

الفة  يتعني ٕاخضاع مركبو ٔمر خطري  ة.ا ٔدي مس  اً هذه إالجراءات رادشلك و  ٕالجراءات ت ركب  د يف تصحيح اي خمالفات  وسا
شلك شفاف يفكامجلعية الوطنية ول ق  ىل التحق الك القدرة  ظامت  هنا تتطلب من امجلعية الوطنية ام ٔ م ب تل الشاكوى. ولهذا الس

ق.  ٔثناء التحق ة لضامن إالنصاف يف إالجراءات املتبعة  ارج ٔو هيئة  ظمة   كثرية ٕاىل م

ة ايةامحلولالستفادة من  الفات،   املمنو كون الشاكوى ذات طابع خطري وشمل ما ييل: جيب لمبلّغني عن ا   ٔن 
 يال ح ل   فعل ٕاجرايم م
  لخطرٔعامل تعّرض  حصة الناس وسالمهتم 
 لعدا الل   ٕا
 لقانون  خمالفة امجلعية الوطنية 
 سيان ستغالل اجل عتداء و دام السلطة مبا يف ذ   اساءة است
  ة كام ورد يف املعيار الق ٔ هتاك خطري ملعايري الزناهة واملعايري ا  1-6ٔي ا

الفات  لتبليغ عن ا ٔن توضع ٕاجراءات فعا  ن يقدمون وجيب  ٔطراف املعنية يف امجلعية الوطنية. ويه تضمن حامية ا ى لك ا رش  وتُ
نت اءات حبسن نية من  ٔوقاد ن وهذا يعين ضامن رسية هوية املبلّ  ،رضرتال  ام  ار املوظفني والقادة ا الفة. كام توفر امحلاية لك غ عن ا

سهتدفهم اهتامات مغرضة ٔن  ٔكد  ميكن  الل الت ن من  ىل ا ت املناسبة تفرض  ٔن العقو نصاف و ٕ ة و رس ٔن االهتامات تعاجل  من 
هتامات مغرضة.    يتقدمون 

ة و  ٔدي    دا إالجراءاتإالجراءات الت

ٔن  داد كون جيب  ة ٕا ٔدي دًا وموثقإالجراءات الت دادًا ج ات ٕا الق ٔ هتاك معايري الزناهة وا االت ا الفات بطريقة . وٕاذا مل تعاجل اً يف  ا
ٔية وشفافة د ٔن تتعرض امجلعية الوطنية  ،م لية ٔية تفامق خلطر ُحيمتل  رات دا ة. و تو قامئة، تو ارج ت قانونية  ه حتد املفهوم يبقى وا

 ٔ ة ا ٔدي ٔي قضا ت ىل ٕاثبات التعامل مع  ٔي القدرة  دا إالجرءات  ٔدييب هو  ٔي ٕاجراء ت اكمن وراء  ٔسس سايس ا ها املوضوعية، وفقًا 
لواحئ القامئة. د وا لتوافق مع القوا   وبطريقة مهنجية وشفافة 

ة ت الواج دا إالجراءات والضام ٔقل ،وشمل     :ما ييل ،ىل ا
 ٔي طرف معين فورًا وكتابة بطبيعة الشكوى ٕابالغ 

  ازة ري م ٔسسها املوضوعيةٔن تنظر يف الطلب من هيئة  عتبار و  ،الشكوى وفقًا  ذ يف  ٔ ٕاذا اكن العمل قد اركب ما ت
سوء نية ٔو   حبسن نية 

 ىل املوضوع لتعليق  ٔي طرف معين  ٔقوا ،توفري الفرصة  ع ٕاىل  س  و
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 ٔمكن ذ تبعًا خلطورة القضية  ٕاصدار ٕانذارات ح 

  ٔن تعليق ٔي  ت  لعقو سيب  ٔعضاءمعل الطابع ال ني وا ٔمهنم (و  املتطو ٔن يُفرض ٕاال ٔو طردمه زة احلمك) ٔعضاء  ال ميكن 
ٔنظمة امجلعية  ال تتفقٕاظهار صفات  ٔسباب خطرية وحتديداً  اكت خطرية  هت ٔو اراكب ا لحركة،  ٔساسية  مع املبادئ ا

لية وسياساهتا ا شطهتا. ،الوطنية ا ٔ ٔو  ٔو صورهتا  يسء ٕاىل مسعة امجلعية الوطنية  شطة  ٔ ضطالع ب   ٔو 

  ة. وضع ارج لجوء ٕاىل ٕاجراءات حتكمي  ٔو ا ٓخر،  اف عند مستوى تنظميي  ست  نظام لتقدمي طلبات 

ت احملمت شمل العقو ٔن  ٔعضاء  العزل من املنصب ؤ ن)، ؤعضاء واملتطوعاالتعليق والطرد (عقوبة  ،وميكن  ٔو جملس من ( زة احلمك  ٔ
د الفروع، ٔو )، اكمدارة االٕ  ٔ ل يف  ٔو التد د الفروع  ٔ دام امس امجلعية الوطنية والشارة من  يان من ٔو حسب احلق يف است من 

ٔخرى.  ت ا ا   الك

ا،  دا اولت است ٔخرى و لشلك الصحيح، وٕاذا ما نظرت يف لك الوسائل ا ستطيع معاجلهتا  ت امجلعية الوطنية شكوى ال  وٕاذا ما وا
هتاك الزناهة  اءات  د ويل. و ميكهنا عرض  حتاد ا ثال والوساطة يف  م لجنة. سوف ىل جلنة  اكمل مع ا   يتطلب ذ التعاون ا

سية  ئق واملصادر الرئ   الو

ويل  حتاد ا ٔن سياسة  ويل، ش حتاد ا يال والفساد،  ح ع  ة) 2019م    .(وثيقة مرتق

   3-6املعيار 
ليات وإالجراءات اخلا ٔسايس ا ات. حيدد النظام ا سوية املناز   صة ب

  ما هو ٕالزايم 

ٔسايس ٔن حيدد النظام ا ل  جيب  ل  ٔ ات من  سوية املناز ليات وإالجراءات اخلاصة ب ات ا ل امجلعية الوطنية الساملناز  دا
لفروع ات اليت تتعلق  رشية املناز ل سياسات املوارد ال شملهم إالجراءات القامئة من م ن ال  ٔعضاء ا ني وا    .واملتطو

ياري    ما هو اخ

ات املع  سوية املناز لية  دام  ست ٔخرى يف امجلعية الوطنية  ت ا ا ني والفروع والك ٔعضاء واملتطو ٔسايس ا ٔن يلزم النظام ا متدة ميكن 
ل امجلعية الوطنية يف ل. من ق ات بدون  ت املناز ات، وٕابالغ جملس إالدارة يف الوقت املناسب ٕاذا ما بق لمناز لها     

  نص تفسريي ٕاضايف 

ٔيضًا  ٔهنا  ات ٕاىل ٕاجراء نقاش سلمي ولكن من ش ٔن تقود املناز ٓخر. وميكن  ات من وقت  ات ورصا از ه لك امجلعيات الوطنية م توا
ة  د ٕاىل در ٔعامٔن تتصا ديد جتنب لامجلعية الوطنية ومسعهتا  لتعرض ترصيف  لت ات هو  سوية املناز لية  يس  خطر. والهدف الرئ

ليات املعتادة ما ييل:    هذا الوضع. وشمل ا

ق والوساطة    التوف

ني يف التوصل ٕاىل اتفاق. و  د الطرفني املتناز سا لزناع  ري معين  لثًا  ق والوساطة طرفًا  كون الطرف ُرشك معليات التوف ٔن  ميكن 
ل امجلعية الوطنية ر ،الثالث من دا ٔو مد ل عضو مسؤول يف جملس إالدارة  ن ميلكون  ،م ٔيت من اخلارج وشمل ذ املهنيني ا ٔو ي

ىل  ان  ٔن يوافق الطرفان املتناز داً  ل هذه العمليات. ومن املهم  ي سيقدم الطرف املهارات الالزمة يف م ذا رفض اخلدمة. فإ هذه ا
ري احملمتل  د الطرفني الطرف الثالث، من  نئذ ٔ ة ٔ تُعترب ٔن ح صفًال ي ن   . اً وحصي اً م
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  التحكمي 

لث مستقل حبل الزناعيف التحكمي يوّ  ة والقرار ملزمان. ومتزي لك خشص  ٔن الن اص، ويقرر احملّمك  كون معلية التحكمي ذات طابع  . و
لجوء مع مقارنة  ،التحكمي ادة  ،ٕاىل احملامك الوطنيةا ة اليت يتوصل هبا    قرار. ٕاىل ال احملّمك لرس

ات، كام يه معرّ  الق ٔ ثال ملعايري الزناهة وا م ٔن الزناع يتعلق بعدم  هنا معاجلته وفقاً لٕالجراءات 1-6فة يف املعيار وٕاذا ما تبّني  غي ح ، ي
ة الواردة  ٔدي     .2-6املعيار حتت بند الت
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  املالية شؤونال   :سابعال  الفصل

د ضامن ٕاىل الفصل هذا هيدف لمساء  ممارسات اع اضعة  ىل املبادئ و نية  ل حامية م ٔ يف جمايل إالدارة املالية وحشد املوارد من 
 صورة امجلعية الوطنية ومسعهتا.

سية ٔسئ الرئ   : ا
  ة هل ت اكف د ضام ول ال تو لحركة  قدمةملوارد املمجلعية الوطنية ق ٔساسية  لمبادئ ا ولية وفقًا  ٔطرها التنظمييةا    ؟و
  ددت امجلعية الوطنية  ؟ مجيع جوانب إالدارة املالية خبصوصواحضة  مسؤولياتهل 

  كفي من هل ملساء ومهنا مت امجلعية الوطنية ما  قال معليات إالجراءات اخلاصة  دة تدق ت املو لحسا   ؟ اخلار 

  

   1-7املعيار 
ىل املبادئ ين  لمساء وفعال وم اضع  ىل حنو شفاف و ٔسايس طرق حشد املوارد وٕادارهتا    . حيدد النظام ا

  ما هو ٕالزايم

ٔسايس تعريف ٔن يتضمن النظام ا  امجلعية الوطنية. اليت تعمتدها لسنة املالية   اً جيب 

ٔسايس  ٔن حيدد النظام ا ات جيب  رادات ف سية  إال ٔموال الرئ ل رسوم العضوية، وا ، شاريعامل و  لربامج اليت جتمعلجمعية الوطنية م
ل.  ة ل شطة املو ٔ   والهبات، وا

ٔسايس لمس جيب ان يلزم النظام ا اضعة  ىل املبادئ و نية  .امجلعية الوطنية حبشد املوارد بطريقة شفافة وم   اء

دارة املوارد املالية ٕ ٔسايس املسؤوليات املتعلقة  ٔن يوحض النظام ا اد انظر -وجيب  وشلك  -(احلمك وإالدارة) ةٔيضًا الفصل الرابع "الق
  اص: 
 ة املزيانية والتقارر املالية  صيا
 ٔن املزيانية والتقارر املالية ش  ٕاسداء النصح 
  ىل  املاليةاملزيانية والتقارر املوافقة 
 ق ت تدق  احلسا
  اتحتديد ٔموال املقدمة والترب ول ا   رشوط ق

ٔن  ٔسايس العالق حيددكام جيب  ٔخرى الس بني املستوى املركزي والفروع املالية  اتالنظام ا ت التابعة ا ا وبني املستوى املركزي والك
   :ما يتعلق مبا ييل

 حشد املوارد، وختصيصها ورصفها 
  ٔو امللزتامات ٔخرى الية يف ما بني الفروع  ت التابعة ا ا لعكس ،واملستوى املركزيالك  والعكس 
   ٔخرى بتقدمي ت التابعة ا ا لهيا وٕاجراء الزتام مجيع الفروع والك لتصديق  ت املالية السنوية ٕاىل املستوى املركزي  البيا

ق  ملزيد من التفاصيل).  2-7املعيار  انظرٕاضايف ( تدق
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ياري    ما هو اخ

شاء وظيفة مستق  ٕ ٔسايس امجلعية الوطنية  ٔن يلزم النظام ا قل ميكن  يل ا تدق تالا لحسا متنح إالدارة ضامنة معقو بفعالية  ،فعال 
لجمعية الوطنية، و  لية  ا ات مسمترة.تالرقابة ا ال حتس د ٕ رب تقدمي توصيات  لتغيري  ٔداة    عمل 

دام الرابط التايل ،يللمزيد من التفاص   .ر است

شاء وظيفة  ٕ ٔسايس امجلعية الوطنية  ٔن يلزم النظام ا نية حمقق كام ميكن  ٔعضاء  مستق و اءات عن اراكب ا د ق يف حصة  لتدق
ٔو سوء  ٔو فساد  ٔعامل غش  ني    . ترصفواملوظفني واملتطو

دام الرابطني التاليني ،لمزيد من التفاصيل   : ر است
 ,Investigations for Guidelines Uniform 

Guidance and Interpretation Standards Professional of Code CFE 
  

سية  ئق واملوارد الرئ   الو

  ،ويل حتاد ا منية امجلعيات الوطنية،  متويل احمللية وتنوع 2013ٕاطار  ادرات ا رب م ىل استدامة امجلعيات الوطنية  ركز   ،
متويل.   مصادر ا

  2005 ،(جملس املندوبني، سيول 10لرشاكت مع قطاع الرشاكت واملرفق، القرار اخلاصة سياسة احلركة( 

 ادئ حشد املوارد يف لك احلركة  )2017 ،لس املندوبنيجم ،2القرار  ،م

 ٔمحر بواسطة امجلعيات الوطنية، اعمت ٔو الهالل ا ٔمحر  دام شارة الصليب ا لصليب الحئة است ويل العرشون  دها املؤمتر ا
ٔمح ينا ا ٔمحر (ف ست، 1965ر والهالل ا دلها جملس املندوبني (بودا   .)1991) و

   2-7املعيار 

جراء  ٕ ٔسايس امجلعية الوطنية  قيلزم النظام ا دة يف لك سنة تدق هتا املو ين حلسا   . ار مستقل و

   ما هو ٕالزايم

ٔسايس طريقة تعيني م ٔن حيدد النظام ا ت اخلار ومؤهالته ومنوذج التقارر املقدمة.  دققجيب    احلسا

ٔن يقوم م قمؤهل ومستقل ب  ار دققجيب  ت  تدق ام لك سنة ماليةاحلسا   . يف خ

ت املتص مبا يف ذ املؤسسا ا لمقر والفروع ومجيع الك ت املالية  ٔن جيمع بني البيا ٔي  ت املالية السنوية  د البيا ّ ٔن تو ت جيب 
دام الشارة. امل د من است ستف ٔو  ات، وسيارات إالسعاف) اليت حتمل الشارة  شف م، واملس ل بنوك ا دمات (م ل   قدمة 

  نص تفسريي ٕاضايف 

ٔخرى.  ت ا ا لمقر والفروع ومجيع الك ة  مو ت املالية ا دة يه البيا ت املالية املو   البيا

ق ٕاجراء  ويل. تدق حتاد ا ستور  ات امجلعية الوطنية وفقًا  د واج ٔ دة هو  ت املالية املو لبيا   سنوي 
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ق مكنو  ل م تدق ت من ق ت املالية اليت تعدها املنظمة. و  دققنياحلسا لبيا ني يف حفص مستقل  رٔي حيدد ما تقدمي ؤدي ٕاىل يارج
ة وم  ت املالية تعطي صورة "حصي ره النظام ٕاذا اكنت البيا ٔهداف احملددة كام يذ دم وفقًا ل ست ٔموال  صفة" ملالية املنظمة وٕاذا اكنت ا

ٔسايس.    ا

ٔن طريقة تعيني م ٔ دققونظرًا ٕاىل  الف ا خ ني ومؤهالهتم ومنوذج تقدمي التقارر قد ختتلف  ت اخلارج نظمة القضائية القامئة، ي احلسا
ق يف ىل امجلعية الوطنية التدق ٔو تعديلهايتعني  ٔسايس  ا ا ٔحاكم يف نظا ل هذه ا ل ٕادراج م لواحئ الوطنية ق ل ضامن  ، ا ٔ من 

ثال   لها.  م

ارات وتبعًا حلجم  دها، ميكن النظر يف خ ة تعق ق ٔموال امجلعية الوطنية ودر ت التالية: تدق   احلسا
  ة معنية ب قواك حكوم ت  تدق  احلسا
  اصة ل قرشكة  ت تدق  احلسا
 دل  دققم قا ٔو م ت (يف اخلدمة   ). اً معمتدكون  ،حسا

قوال يعين ٕاجراء  ٔن م تدق دة  ت املالية املو يان يف امجلعية  دققيالبيا ت لك فرع من الفروع ولك  ت سيدققون يف حسا احلسا
الل عينة من املعامالت.  ت من  ٔهنم خيتربون حصة احلسا   الوطنية بل 

ٔشري  ٔو امجلعية العامة) تعيني موكام  زة احلمك (جملس إالدارة  ٔ ادة (احلمك وإالدارة)"، تتوىل  ت.  دققيٕاليه يف الفصل الرابع "الق احلسا
شارك يف  دققوامل ي مل  ل املستقل هو ا ملنظمة اخلاضعة  رتبط خشصيًا  ت وال  ر احلسا قمسك دفا ٔشاكل.  تدق ٔي شلك من ا ب

ٓخر من  دققويعترب تغيري م ت من وقت ٕاىل  ال.احلسا    املامرسات اجليدة يف هذا ا
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ٔحاكم :ثامنال  الفصل ة ا   اخلتام

سية ٔسئ الرئ   : ا
  ذ معلية شفافة وشارية؟تُعد هل ٔسايس واحضة وهل تضمن تنف ٔحاكم اليت تنظم مراجعة النظام ا    ا
  ل امجلعية الوطنية؟ما يه   الرشوط اليت ميكن مبوجهبا 

  ل امجلعية الوطنية؟ ) دا ٔية مراجعات  ٔسايس (و رش النظام ا   هل مثة ٕاجراءات حمددة تضمن 

  

   1-8املعيار 

د املتعلقة مبراجعته.  ٔسايس إالجراءات والقوا   حيدد النظام ا

  ما هو ٕالزايم 

د  اتق امجلعية العامة ىل تعديالت ال تقع مسؤولية اع ىل  لجمعية الوطنية  ٔسايس    .عادلهأو ما يالنظام ا

ىل ال  ٔسايس  ٔن ينص النظام ا ٔ و املطلوب  نصابجيب    .املطلوبة ملراجعته لبيةىل ا

ُرفع مرشوع جيب  لجمعئن  ٔسايس  ىل النظام ا ولية لجنة املشرتكة بني ٕاىل ا الوطنية  ةالتعديالت  لجنة ا ويل وا املعنية حتاد ا
ٔساسية ذ  ،لنظم ا ٔن تؤ عتبارتوصياوجيب  لجنة يف    . ت ا

ىل فرتة إالخطار املطلوبة  ٔسايس   التعديالت ٕاىل امجلعية العامة.لرفع مرشوع جيب ان ينص النظام ا

ٔسايس ا ددٔن حيجيب  ذ جلهاز النظام ا ي س ٔن  اتالقرار ا ٔسايس  فسريت ش ٔو التنازع حول فهم النصال  يفالنظام ا   . دم اليقني 

  نص تفسريي ٕاضايف

شاور املسبق مع السلطات املعنية.يف بعض امجلعيات الوطنية،  ٔسايس ال   يتطلب تعديل النظام ا

البية او د ال يتطلب  ،الوطنية اتمجلعييف  ىلتعديالاع ً مؤهًال و ت  ٔسايس نصا لبية مؤه ٔو /النظام ا ىل ٔ ل املثال،( حضور  س
ٔعضاء  ٔن  .وتصويت ثليث احلارضن لصاحل التعديل املقرتح)ثليث ا ٔيضًا  ق استقرار املنظمة، ميكن  سامه يف حتق ٔن هذه الرشوط  ومع 

ة. رس ّف  ىل التك    ّحتد من قدرة امجلعية الوطنية 

   2-8املعيار 

ٔحاكماً تتعلق حبل امجلعية الوطنية ٔسايس  هتا يتضمن النظام ا   .وتصف

  ما هو ٕالزايم 

ل امجلعية الوطنية. ويف احلاالت اليت  ٔسايس الرشوط اليت ميكن مبوجهبا  ٔن حيدد النظام ا شاء امجلعية الوطنية، جيب  ينظم فهيا القانون ٕا
ٔحاكم ل امجلعية وفقًا ل ٔن يمت  ة التطبيق جيب    . الواج

از حمك يف امجلعية الوطنية  وزال جي ىل  ٔ ادة ل امجلعية ٕاال بقرار من  ٔن يمتوجي .امجلعية العامةوهو  يف  ل امجلعيةحبقرار ال اختاذ ب 
. تصويت ب صاب مؤهل و ظل ن لبية مؤه ٔ 
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ٔن  ٔسايسجيب  ٔحاكم القانون ال ،حيدد النظام ا ٔ ، وطينرهنًا ب ة  صول مصري ا   . الوطنيةلجمعية املتبق

   3-8املعيار 

ٔسايس  رشيُ  تىل النظام ا ٔطراف املعنية يف امجلعية الوطنية يف لك املستو   .مجيع ا

  ما هو ٕالزايم 

لغات الرمسية ٔسايس ٕاىل ا رمجة النظام ا و اليت تعمل امجلعية الوطنية جيب    . ٔراضهيايف  ل

زاع  ال  ة يف  ٔسبق ٔي لغة تعطى لها ا ٔسايس  ٔن حيدد النظام ا دة، جيب  ٔكرث من لغة رمسية وا ال وجود  بني ىل التفسري ويف 
تلفة.  لغات ا   سخ ا

ٔسايس  رش النظام ا ليه ىل جيب  طالع  ة  ات امجلعية الوطنية وٕا طوع يف امجلعية الوطنيةمجيع قطا ٔو م    لطلب. وفقاً  ٔي عضو 

ياري   ما هو اخ

ٔسايس  رمجة النظام ا ٔن تقرر امجلعية الوطنية  ات لغات ٕاىل ميكن  ٔرايضٔو له دمة يف    . الب ٔخرى مست

 . وات االتصال ذات الص ريها من ق نرتنت و ىل شبكة  ىل موقع امجلعية الوطنية  ٔسايس  ة النظام ا   ميكن ٕا
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ني ثاق املتطو   م

ٔمحرحنن  ٔمحر والهالل ا طوعو الصليب ا   م

دت، ٔهتا ح ُو ف من وط رشية والتخف ة ال رء املعا متنا  دون يف    م

سانية  ٔساسية ويه إال ملبادئ ا زي واحلياد متسك ونلزتم  دم الت ستقاللو دة والعاملية و   .واخلدمة الطوعية والو

رتام  ىل ا ٔرواح الناس وحصهتم وحنرص  َرشحنمي    .ال

ىل رشية نعمل    والتعاون والسمل املستدام  والتضامنتعزز التفامه املتبادل و  صون الكرامة ال

ني دة احملتا نا عن مسا صادي قد يث ٔو اق ٔو ٕايديولو  ٔثري سيايس  ٔي ت ٔى عن  م، مبن ستقالل    نضطلع مبهمتنا 

ة  ف معا االناسسعى ٕاىل ختف ٔكرث ٕاحلا ستغاثة ا ٔولوية حلاالت  اهتم، ماحنني ا يا   ، ال دافع لنا سوى تلبية اح

ٓراء  ٔو ا عية  ج ٔو الطبقة  ة  ي ٔو املعتقدات ا ٔو العرق  عي  ج ٔو النوع  سية  ٔساس اجل ىل  ٔي متيزي  ٔبدا  شوب معلنا  لن 
ٔسباب  السياسية ٔي    .ٔخرىٔو 

 ٔ از  ات طرف ي ال نن ةيف الزنا ٔو ٕايديولوج ة  ٔو دي ة  ٔو عرق ت ذات صبغة سياسية  د   .ٔو ما شابه ذ ٔو خنوض يف 

  ال نؤدي معلنا بدافع الرحب 

 ً ا ٔح لخطر  اتنا قد تتعرض  ٔن ح ري  ٔذى،  ٔن شاراتنا حتمينا من ا   نعمل 

ا الوطنية  ندعو سانيةتضمن مشاركتنا ٔن  ٕاىلمجعي متنا إال ا ٕالجناز  لوسائل واملساندة اليت حنتا زود  ٔن  ا، و رتام ا وا   وحامي

ٔمحرحنن جنُ  ٔمحر والهالل ا   ّسد الصليب ا

  

  

  

  

  


