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 موجز عرض  

وجهيات الت،  2019جمللس املندوبني لعام    3القرار  اعمتدت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة(، مبوجب  

)وثيقة التوجهيات(. ودعت امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل   2018اخلاصة ابلنظم الأساس ية للجمعيات الوطنية  

ىل مراجعة نظمها الأساس ية وفقا للمعايري اجلديدة الواردة يف وثيقة التوجهيات يف غضون مخس   الأمحر )امجلعيات الوطنية( اإ

جراء مراجعات منتظمة مرة واحدة لك عرش س نوات عىل الأقل. وهذا أأول س نوات من اترخي اعامتد القرار ، ومواصةل اإ

تقرير تعده اللجنة املشرتكة بني اللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر 

ال للجمعيات  الأساس ية  ابلنظم  املعنية  ادلويل(  )الاحتاد  الأمحر  عام  والهالل  منذ  املشرتكة(  )اللجنة  بشأأن    2019وطنية 

ىل    2019أ ب/أأغسطس    1الإجنازات احملققة والتقدم احملرز حنو تنفيذ تكل الالزتامات. وهو يغطي الفرتة من   أ ذار/مارس    1اإ

 شهرا(.   31) 2022

القرار   يف  احملددة  الالزتامات  احلركة بشأأن    3وتشري  اعُتمدت داخل  اليت  السابقة  البياانت  ىل  أأطر اإ لوضع  البالغة  الأمهية 

نظامية سلمية وشامةل ابلنس بة للجمعيات الوطنية. وتامتىش مع الالزتامات السابقة للجمعيات الوطنية بشأأن مراجعة صكوكها  

القرار   مهنا  قرارات  عدة  الالزتامات  تكل  وتشمل  املساعي.  تكل  عىل دمع  ابلعمل  احلركة كلك  والزتام   4الأساس ية دوراي 

اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل احلادي والثالثون للصليب الأمحر والهالل  4، والقرار 2011جملس املندوبني لعام  اذلي اعمتده 

 .2019الأمحر، وبيان احلركة بشأأن الزناهة اذلي اعمتده جملس املندوبني لعام 

 :3يف القرار وتفيد اللجنة املشرتكة بأأنه ُأحرز التقدم التايل يف تنفيذ الالزتامات املنصوص علهيا 

هو    20دلى   - )"ما  ادلنيا  املعايري  مجيع  تشمل  أأساس ية(  )نُظم  نظامية  وأأطر  نصوص  اليوم  وطنية  مجعية 

و التوجهيات،  وثيقة  يف  احملدد  النحو  عىل  لزايم"(،  ومراجعة    58اإ اس تعراض  معلية  طور  يف  وطنية  مجعية 

جراء مراجعة لنظمها الأساس ية  %( حباج59مجعية وطنية )  114تزال   لنظمها الأساس ية. ومن مث، ل ىل اإ ة اإ

 .2024والانهتاء مهنا حبلول عام 

يف  - قدما  امليض  عىل  الوطنية  امجلعيات  وتشجيع  التوجهيات  لوثيقة  للرتوجي  املبادرات  من  مجموعة  نُف ِّذت 

نرتنت اس تعراض نظمها الأساس ية وفقا للمعايري احملددة يف تكل الوثيقة. ومشلت تكل املبادرات جلسة عرب الإ 

مت مبناس بة الاجامتع الس نوي للمستشارين القانونيني ابمجلعيات الوطنية يف اكنون الثاين/يناير   ، 2020نُظ ِّ

ىل تعممي 2021وثالث ندوات عرب الإنرتنت ُعقدت يف ترشين الثاين/نومفرب   ، وعددا من املبادرات الرامية اإ

ة يف املبادرات اجلارية الأخرى )مثل خطة العمل الزتامات امجلعيات الوطنية اخلاصة بتعزيز نظمها الأساس ي 

 لتنفيذ بيان احلركة بشأأن الزناهة(.

ىل امجلعيات الوطنية بشأأن معلية   - اس ُتحدثت أأدوات جديدة، مهنا مذكرة استشارية منقحة بعنوان "توصيات اإ

الوطنية، للجمعيات  الأساس ية  النظم  مراجعة  بشأأن  تقدميي  وعرض  الأساس ية"،  نظمها  ووثيقة   مراجعة 

للتعمل   جديدة  ودورة  الرمقية،  احلومكة  بشأأن  التوجهيات  وثيقة  ىل  اإ ومضمية  املشرتكة،  واللجنة  التوجهيات، 

 الإلكرتوين عرب الإنرتنت. 

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R3-Stengthening-statutory-base_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R3-Stengthening-statutory-base_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R3-Stengthening-statutory-base_AR.pdf
https://www.ifrc.org/ar/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.ifrc.org/ar/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.ifrc.org/ar/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.ifrc.org/ar/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.ifrc.org/ar/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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التعاون مع امجلعيات الوطنية عىل حشد الزتام السلطات العامة اخملتصة ودمعها من أأجل  " 1وس تواصل اللجنة املشرتكة "

قوانني أأو مراس مي حركة الصليب الأمحر والهالل الأمحر( والأسس النظامية   -نونية )أأي قوانني الاعرتاف تعزيز القاعدة القا

ومواصةل التعاون مع خرباء تمنية امجلعيات الوطنية من الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية عىل وضع   "2للجمعيات الوطنية، "

 ذكل عن طريق مواصةل مجع أأفضل املامرسات والأمثةل ونرشها،  عروض ومشورة خمصصة لتطوير امجلعيات الوطنية، مبا يف 

جراء حوار خمصص مع امجلعيات الوطنية، بناء عىل طلهبا، بشأأن تعزيز أأسسها النظامية والقانونية.  "3"  واإ

اخلاصة   والقوانني  الأساس ية  النظم  امتثال  مدى  وتقيمي  الوطنية  امجلعيات  ىل  اإ املشورة  سداء  اإ مبهمة  يتعلق  ابمجلعيات  وفامي 

 الوطنية ملعايري احلركة، تفيد اللجنة املشرتكة مبا يل:

من   - أأكرث  ت  بشأأن   110ُوّج ِّ ومشورهتا  املشرتكة  اللجنة  بتوصيات  لزتويدها  الوطنية  امجلعيات  ىل  اإ رسائل 

سة نظمها الأساس ية وما يتصل هبا من قواعد أأو لواحئ أأو أأطر س ياسات وفقا لوثيقة التوجهيات ومعايريها اخل 

لزايم"(. وانطوى هذا العمل عىل حتليل معمق ملشاريع النظم الأساس ية   والعرشين ومتطلباهتا ادلنيا )"ما هو اإ

عرب   لل راء  مس متر  تبادل  عىل  عديدة،  مناس بات  ويف  املشرتكة،  اللجنة  علهيا  أأطلعت  اليت  التعديالت  أأو 

 الإنرتنت مع امجلعية الوطنية املعنية.

تعرض    15ُأصدرت   - الوطنية،  رساةل  ابمجلعيات  الاعرتاف  قوانني  مشاريع  بشأأن  املشرتكة  اللجنة  توصيات 

وأأجرت اللجنة املشرتكة، يف عدة حالت، حوارا مبارشا مع امجلعيات الوطنية بشأأن املسائل املتصةل بوضعها  

القانوين النظام  يف  هبا  الاعرتاف  يتعني  اليت  والامتيازات  املساعد،  ودورها  املمتزي،  ومشل    القانوين  احملل. 

امجلعية  مع  الإنرتنت  عرب  مس مترة  وتبادلت  مس مترا  وحوارا  الواردة  القوانني  ملشاريع  متعمقا  اس تعراضا  ذكل 

 الوطنية املعنية. 

وفامي يتعلق مبهمة دراسة طلبات الاعرتاف والقبول املقدمة من امجلعيات الوطنية اجلديدة، تفيد اللجنة املشرتكة بأأنه مل ترد  

 جديدة يف أأثناء الفرتة املشموةل ابلتقرير، ول توجد طلبات اعرتاف قيد الاس تعراض حاليا.أأي طلبات 

 املقدمة  - أأول 

براز الأدوار الإنسانية احملورية اليت تؤدهيا امجلعيات الوطنية يف جممتعاهتا احمللية، وتأأكيد ماكنة تكل   19-أأدت جاحئة كوفيد ىل اإ اإ

فاعةل   ّجات  بوصفها  السلمية امجلعيات  ادلس تورية  أأو  النظامية  الأساس ية  ابلأطر  اعرُتف  ولطاملا  أأساس ية.  حملية  نسانية  اإ

نسانية مس تدامة وجمدية وقامئة عىل  والشامةل واحلديثة بوصفها رشطا مس بقا لقدرة امجلعيات الوطنية عىل تقدمي خدمات اإ

هممة   مع  دامئا  يامتىش  مبا  الضعيفة  واجملمتعات  الأشخاص  ىل  اإ الأساس ية املبادئ  الأطر  م  وتنظ ِّ الأساس ية.  ومبادهئا  احلركة 

النظامية للجمعيات الوطنية هيألكها، وحتدد منوذّجا القيادي، وتصف أأدوارها وقميها والزتاماهتا بوصفها عنرصا من عنارص  

الشفافية والامتثال   احلركة وعضوا يف الاحتاد ادلويل. ويه أأداة أأساس ية محلاية نزاهة امجلعيات الوطنية توفر الأساس لضامن

 .2019للمعايري ادلنيا املتفق علهيا داخل احلركة واحملددة يف وثيقة التوجهيات اليت اعمتدها جملس املندوبني يف عام 

وتلُكَّف امجلعيات الوطنية، بوصفها ّجات مساعدة للسلطات العامة يف اجملال الإنساين، بدور رئييس يف دمع حكومهتا، مبا  

 اخلدمات الإنسانية العامة أأو استبدالها عند الاقتضاء ووفقا لحتياجات اجملمتعات احمللية يف بدلها. وحىت يف ذكل يف تمكةل
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دامئا  لها  يُسمح  أأن  جيب  احملل،  الإنساين  للعمل  وموثوقة  مفضةل  رشيكة  ّجات  بوصفها  مباكنهتا  الوطنية  امجلعيات  حتتفظ 

لهيا أأيضا أأن تلزتم ابلوفاء مبجموعة من املعايري ادلنيا وسامت احلمك الرش يد  ابلترصف والعمل وفقا للمبادئ الأساس ية. وجيب ع

 والشفافية والزناهة. ويف هذا الصدد أأيضا، تكتيس الأطر الأساس ية النظامية السلمية أأمهية قصوى.

وبروتوكولهتا الإضافية،   1949وحتدد وثيقة التوجهيات مجموعة من املتطلبات واملعايري ادلنيا املس متدة من اتفاقيات جنيف لعام  

ودس تور   الوطنية(،  ابمجلعيات  لالعرتاف  العرشة  الرشوط  ذكل  يف  )مبا  للحركة  الأسايس  والنظام  الأساس ية،  واملبادئ 

من   مس توحاة  اجلديدة  املعايري  ن  واإ للحركة.  ادلس تورية  الاجامتعات  ن  اب  اإ املعمتدة  واملقررات  والقرارات  ادلويل،  الاحتاد 

 واملتطلبات اجلديدة يف جمالت احلمك الرش يد والزناهة والامتثال. أأحدث املس تجدات

ىل مراجعة نظمها الأساس ية والأطر  2019اذلي اعمتده جملس املندوبني لعام    3ويف القرار   ، دعت احلركة امجلعيات الوطنية اإ

ن مخس س نوات من اترخي اعامتد القرار  التنظميية والس ياساتية املتصةل هبا وفقا للمعايري الواردة يف وثيقة التوجهيات يف غضو

جراء مراجعات منتظمة مرة واحدة لك عرش س نوات عىل الأقل. وحيدد القرار  2024)أأي حبلول هناية عام    3 (، ومواصةل اإ

 أأيضا مجموعة من الالزتامات للجنة ادلولية والاحتاد ادلويل واحلركة كلك واللجنة املشرتكة دعام لتحقيق هذا الهدف. 3

ن الاجامتعات   3القرار  ويكرر   اب  الالزتامات السابقة للجمعيات الوطنية املنصوص علهيا يف مجموعة من القرارات اليت اعُتمدت اإ

القرار   )مثل  املاضية  اخلسني  الس نوات  مدى  عىل  لعام    4ادلس تورية  املندوبني  ادلويل    4والقرار    2011جمللس  للمؤمتر 

 الأمحر(.  احلادي والثالثني للصليب الأمحر والهالل

ىل أأن تكون املنظامت الإنسانية أأكرث خضوعا للمساءةل   - وقد أأدت أأحدث املس تجدات يف القطاع الإنساين   مثل ادلعوات اإ

ىل اعامتد خطط توطني العمل الإنساين، فضال عن تفيش جاحئة كوفيد ، وزايدة متطلبات الرمقنة عىل مدى العامني  19-واإ

ىل رضورة قيام امجلعيا  -املاضيني   ت الوطنية بتعزيز قواعدها وأأنظمهتا ومعلياهتا ادلاخلية. ودفع ذكل الاحتاد ادلويل واللجنة اإ

ادلولية واللجنة املشرتكة للقيام، ابلتعاون مع الإدارات أأو الوحدات املسؤوةل يف الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية عن تمنية  

ىل مواصةل تكييف مشورهتا وأأشاكل دمع  ها للجمعيات الوطنية ملساعدهتا عىل تعزيز أأسسها النظامية امجلعيات الوطنية، اإ

ىل ضامن اس مترارية وظائف احلومكة يف امجلعيات الوطنية يف حالت الأزمات أأو   وادلس تورية والأطر املتصةل هبا. وسعيا اإ

هذا اجملال، والاجتاهات  الطوارئ، اكن جزءا همام من العمل تناول مسائل احلومكة الرمقية، واحتياجات امجلعيات الوطنية يف  

 احلالية يف الصناعة، وس بل تعزيز املعايري الوجهية الواردة يف وثيقة التوجهيات.

 حاةل التنفيذ والتقدم احملرز   -   2019جمللس املندوبني لعام    3القرار   - اثنيا 

م اللجنة املشرتكة هذا التقرير متابعة للقرار   واذلي طلب من اللجنة املشرتكة    2019اذلي اعمتده جملس املندوبني لعام    3تقد ِّ

ىل جملس املندوبني لعام   عن التقدم اذلي أأحرزته امجلعيات الوطنية يف مراجعة وتعزيز نظمها الأساس ية   2022تقدمي تقرير اإ

 مبا يامتىش مع وثيقة التوجهيات والفقرات الأخرى من منطوق القرار.
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تنفيذا ملهمهتا املزدوجة املنشأأة مبوجب القرارات السابقة اليت اعمتدها  ويعرض التقرير العمل اذلي قامت به اللجنة املشرتكة 

 املؤمتر ادلويل وجملس املندوبني بشأأن ما يل:

اس تعراض الأساس القانوين والنظايم للجمعيات الوطنية وتقدمي توصيات بشأأنه، ويشمل ذكل قوانني الاعرتاف  •

 النظامية للجمعيات الوطنية؛ ابمجلعيات الوطنية )القوانني واملراس مي( والصكوك 

دراسة طلبات الاعرتاف والقبول يف الاحتاد ادلويل الواردة من املنظامت اجلديدة للصليب الأمحر والهالل الأمحر   •

ىل اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل عىل التوايل.   وتقدمي توصيات اإ

ىل النظم   الأساس ية للجمعيات الوطنية أأو دساتريها والأطر التنظميية  ويشري مصطلح "النظم الأساس ية" يف هذا التقرير اإ

والس ياساتية املتصةل هبا )مبا يف ذكل القواعد واللواحئ ادلاخلية وغريها من الصكوك التنظميية أأو الس ياساتية ادلاخلية اليت  

 تمكل النظم الأساس ية للجمعيات الوطنية أأو دساتريها(. 

 نية النظم الأساس ية للجمعيات الوط   -أألف 

، مبراجعة نظمها الأساس ية وفقا 2019اذلي اعمتده جملس املندوبني لعام    3الزتمت امجلعيات الوطنية، مبوجب القرار   "1"

(،  2024للمعايري الواردة يف وثيقة التوجهيات يف غضون مخس س نوات من اترخي اعامتد القرار )أأي حبلول هناية عام  

جراء مراجعات منتظمة مرة واحدة  م هذا القسم من التقرير معلومات    ومواصةل اإ لك عرش س نوات عىل الأقل. ويقد ِّ

مس توفاة عن الإجنازات احملققة يف أأثناء الفرتة املشموةل ابلتقرير، وبوجه أأمع منذ دخول وثيقة التوجهيات حزي التنفيذ  

دارة الاحتاد ادلويل يف ترشين الأول 2018يف ترشين الأول/أأكتوبر   (. 2018أأكتوبر /)بعد أأن اعمتدها جملس اإ

ويف أأثناء الفرتة املشموةل ابلتقرير، قميت اللجنة املشرتكة امتثال النظم الأساس ية للجمعيات الوطنية لوثيقة التوجهيات  "2"

من   أأكرث  ىل  اإ توصياهتا  وقدمت  ويتضمن    60اجلديدة  وطنية.  من    1املرفق  مجعية  بأأكرث  توصية    110قامئة  رسائل 

ىل امجلعي ت اإ ل شلك هذه الرسائل والتوصيات لبيان الهنج  ُوّج ِّ ات الوطنية يف أأثناء الفرتة املشموةل ابلتقرير. وقد عُد ِّ

 والهيلك اجلديدين لوثيقة التوجهيات. ويشمل ذكل خباصٍة المتيزي يف وثيقة التوجهيات بني ما يل: 

من   - الأدىن  احلد  عىل  تنص  اليت  املعايري  أأي  لزايم"،  اإ هو  النظم  "ما  لها  متتثل  أأن  جيب  اليت  املتطلبات 

 الأساس ية للجمعية الوطنية؛ 

النظم   - نوعية  حتسني  ىل  اإ الرامية  الاقرتاحات  من  مجموعة  عىل  تنص  اليت  املعايري  أأي  اختياري"،  هو  "ما 

 الأساس ية للجمعيات الوطنية واليت ميكن تكييفها مع الس ياق والاحتياجات احملددة للك مجعية وطنية. 

حدى عرشةلرسائل املئة  ويف ا ىل  111)  واإ ة اإ مجعية وطنية يف أأثناء الفرتة املشموةل ابلتقرير، قميت اللجنة   61( املوّجَّ

( عرشة  بس بع  اخلاصة  الأساس ية  النظم  أأن  تكل  17املشرتكة  وترد  التوجهيات.  وثيقة  ملعايري  متتثل  وطنية  مجعية   )

ابللون   املشرتكة )انظر    الأخض امجلعيات  ابللجنة  اخلاص  املتابعة  جدول  عدد  2املرفق  يف  جاميل  اإ وصل  وبذكل   .)

ىل   % من امجلعيات الوطنية البالغ عددها 11مجعية )  20امجلعيات الوطنية اليت انهتت من مراجعة نظمها الأساس ية اإ

 مجعية(.  192
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مراجعة نظمها الأساس ية وفقا لوثيقة التوجهيات. مجعية وطنية أأخرى يف طور    44وأأفادت املعلومات الواردة بأأن  

ىل   جاميل عدد امجلعيات الوطنية اليت اس هتلت معلية املراجعة اإ %(. وترد تكل امجلعيات  30مجعية )  58وبذكل وصل اإ

 يف جدول املتابعة. الربتقايلابللون 

حصاءات اللجنة املشرتكة أأن جياز وكام هو موَّضَّ يف الشلك التايل، تبني ِّ اإ ىل املعلومات املتاحة، مل وابإ ه، استنادا اإ

%( يف مراجعة نظمها الأساس ية أأو مل ختطر اللجنة املشرتكة ابخلطوات املتخذة أأو  59مجعية وطنية )  114ترشع  

 التقدم احملرز.

 

ساس ية للجمعيات الوطنية لوثيقة التوجهيات  حاةل امتثال النظم الأ

أأثناء الفرتة املشموةل ابلتقرير لتعديل أأداة الرصد اخلاصة هبا وحتديهثا )وامسها اختذت اللجنة املشرتكة خطوات يف   "3"

ةل من جدول املتابعة اخلاص ابللجنة املشرتكة هو متكني احلركة   الرمسي "جدول املتابعة"(. والغرض من النسخة املعدَّ

التوجهيات.   وثيقة  ملعايري  الوطنية  للجمعيات  الأساس ية  النظم  امتثال  رصد  فهيا  من  تتوفر  ل  اليت  احلالت  ويف 

معلومات ول يوجد حوار جار مع اللجنة املشرتكة، ترد امجلعيات الوطنية يف حقل أأبيض. ويبدأأ جدول املتابعة من  

عندما دخلت وثيقة التوجهيات اجلديدة حزي التنفيذ. ويصن ِّف لك مجعية وطنية   2018شهر ترشين الأول/أأكتوبر  

وتقيمي اللجنة املشرتكة ملدى امتثال أأسسها النظامية لوثيقة التوجهيات ابس تخدام الألوان   وفقا للتقدم اذلي أأحرزته

 التالية: 

ىل أأهنا ممتثةل ملعايري وثيقة التوجهيات؛الأخض ▪  : النظم الأساس ية اليت خلص التقيمي اإ

نظاهما الأسايس وغريه    : امجلعية الوطنية اس هتلت معلية املراجعة وحوارا مع اللجنة املشرتكة لتكييفالربتقايل ▪

 من الصكوك النظامية؛ 

ىل أأهنا غري ممتثةل ملعايري وثيقة التوجهيات؛الأمحر  ▪  : النظم الأساس ية اليت خلص التقيمي اإ

اجلدول   بدون ▪ أأو  احملرز  ابلتقدم  املشرتكة  اللجنة  خُتَطر  مل  أأو  معروف  زمين  جدول  أأو  تقدم  يوجد  ل  لون: 

 الزمين.
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ىل املوعد الهنايئ املقرر لنهتاء امجلعيات الوطنية  وكام هو موَّضَّ يف جدول امل  تابعة اخلاص ابللجنة املشرتكة ونظرا اإ

(، ل توجد مجعية وطنية حاليا يف فئيت "غري ممتثةل" أأو "مل  2024من مراجعة نظمها الأساس ية )حبلول هناية عام  

 تس هتل العملية".

نظمها   تقدمي  عىل  الوطنية  امجلعيات  ع  لغرض  وتشجَّ املشرتكة  اللجنة  ىل  اإ متوخاة  تنقيحات  وأأي  القامئة  الأساس ية 

 الاس تعراض أأو الإخطار ابخلطوات املتخذة والتقدم احملرز. 

جانب   "4" ىل  اإ املشرتكة،  اللجنة  واصلت  الأساس ية،  نظمها  مراجعة  عىل  الوطنية  امجلعيات  مساعدة  زايدة  ىل  اإ وسعيا 

ىل الإدارات أأو الوحدات املسؤوةل يف الاحتا د ادلويل واللجنة ادلولية عن تمنية امجلعيات الوطنية، ّجودها الرامية اإ

 اس تحداث أأدوات جديدة. ومشلت تكل الأدوات ما يل: 

ىل امجلعيات الوطنية بشأأن معلية مراجعة نظمها الأساس ية".  ▪  مذكرة استشارية منقحة بعنوان "توصيات اإ

للجمعيات ▪ الأساس ية  النظم  مراجعة  بشأأن  تقدميي  التوجهيات،    عرض  ووثيقة  النجاح،  وقصص  الوطنية، 

هما.   ودور اللجنة املشرتكة وأأشاكل ادلمع اليت تقد ِّ

م حمتوى أأكرث  ▪ م وثيقة التوجهيات واثنهيام تقد ِّ دورة جديدة للتعمل الإلكرتوين تتكون من وحدتني أأولهام تقد ِّ

ىل قادة امجلعيات الوطنية والإدارات الأخرى   املشاركة يف مراجعة النظم الأساس ية  تفصيال وتقدما موّجا اإ

دارة التطوير املؤسيس(.   )مثل املستشار القانوين واإ

احلومكة   ▪ وظائف  تنفيذ  خيص  فامي  رشادات  اإ م  تقد ِّ الرمقية  احلومكة  بشأأن  التوجهيات  وثيقة  ىل  اإ جديدة  مضمية 

دارة اليت تنظمها النظم وعقد الاجامتعات عن بُعد أأو عرب الإنرتنت. وتغطي الضممية مجيع وظائف احلومكة والإ 

الأساس ية للجمعيات الوطنية، مبا يف ذكل اجامتعات هيئات الإدارة، والانتخاابت، والتصويت، وغريها من  

التأأديبية،  والإجراءات  الشاكوى،  ومعاجلة  احلساابت،  مراجعة  معليات  جراء  اإ مثل  ادلاخلية،  العمليات 

ع  أأيضا  اجلديدة  الأداة  وحتدد  املنازعات.  للجمعية  وتسوية  النظامية  الصكوك  يف  دراجه  اإ ميكن  بند  نارص 

ن دورته الثالثة والأربعني )جنيف،  اب  دارة الاحتاد ادلويل اذلي أأقرها اإ ىل جملس اإ الوطنية. وقُدمت الضممية اإ

 (. 2021أأاير/مايو  17-20

عداد هذه الوث  وخبالف دورة التعمل الإلكرتوين اليت اكنت ل يقة، فاإن الأدوات املذكورة  تزال قيد الرتمجة يف اترخي اإ

 أ نفا متاحة ابللغات العربية والإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية والروس ية عىل املوقع الإلكرتوين لوثيقة التوجهيات.

واس مترت بنشاط أأيضا معلية جتميع وصيانة قاعدة بياانت أأمثةل "املامرسات اجليدة" للنظم الأساس ية والأطر التمكيلية  

وثيقة التوجهيات. وس ُتنرش الواثئق اجملمعة وتُتاح تدرجييا عرب الإنرتنت. وس تواصل اللجنة املشرتكة  اليت تتسق مع  

وثيقة   لتنفيذ  الوجهية  ادلاخلية  والس ياسات  القواعد  مشاركة  عىل  الوطنية  امجلعيات  تشجيع  ورسائلها  تعماميهتا  يف 

 التوجهيات ومعايريها. 

مع  "5" والتبادلت  التصالت  جانب  ىل  املشرتكة    واإ اللجنة  اضطلعت  الوطنية،  املشموةل   -امجلعيات  الفرتة  مدى  عىل 

ابلتقرير وابلتعاون مع الوحدات أأو الإدارات املسؤوةل يف الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية عن تمنية امجلعيات الوطنية  
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ىل تشجيع امجلعيات الوطنية عىل اس هتالل معلية مراجعة نظمها  - الأساس ية ودمعها يف هذا    بعدة مبادرات تريم اإ

 املسعى. ومشلت تكل املبادرات خباصة ما يل:

طار اجامتعات املستشارين القانونيني ابمجلعيات الوطنية اليت ُعقدت عرب الإنرتنت  ▪ مت جلسة تفاعلية يف اإ نُظ ِّ

س تورية بعنوان "تعزيز الأسس التنظميية والقانونية للجمعيات الوطنية: حنو الاجامتعات ادل   2020يف عام  

يف  2021لعام   ُعقد  اذلي  احلدث،  هذا  وحضت  الثاين/يناير    19".  من  2021اكنون  أأكرث  مجعية   80، 

ىل عرض جتربهتم اخلاصة )مبا يف  وطنية. ويف هذه املناس بة، دعي أأيضا عدد من ممثل امجلعيات الوطنية اإ

محر البنيين بشأأن مراجعة نظمها  ذكل مجعية الهالل الأمحر املالزيي والصليب الأمحر الفرنيس والصليب الأ 

 الأساس ية، والصليب الأمحر الأرجنتيين والصليب الأمحر اللبناين بشأأن مراجعة قانوين الاعرتاف هبام(.

ىل لك امجلعيات الوطنية  2021اكنون الأول/ديسمرب    9يف   ▪ ت اللجنة املشرتكة رساةل اإ ويبلغ عددها    -، وّجَّ

مت فهيا معلومات ع   -مجعية    192 ن الأدوات املتاحة ملراجعة النظم الأساس ية للجمعيات الوطنية وذكَّرت قدَّ

 هو املوعد الهنايئ لإجناز مراجعة الأسس النظامية. 2024فهيا بأأن عام 

متاش يا مع الالزتام بتقدمي مشورة مبارشة وحمددة وخمصصة أأكرث عىل أأساس وثيقة التوجهيات، ُعقدت مجموعة  ▪

بني اللجنة املشرتكة وعدد من امجلعيات الوطنية اليت طلبت هذا التبادل )مبا  من الاجامتعات عرب الإنرتنت  

يف ذكل الصليب الأمحر الأرجنتيين، والصليب الأمحر المنساوي، والصليب الأمحر البيالرويس، والصليب 

مجلهو  الأمحر  الصليب  ومجعية  الكولوميب،  الأمحر  والصليب  الش يل،  الأمحر  والصليب  البنيين،  رية الأمحر 

أأفريقيا الوسطى، والصليب الأمحر الفرنيس، والصليب الأمحر الأيسلندي، والصليب الأمحر اللكسمربغي،  

و مجعية الهالل الأمحر املالزيي، والهالل الأمحر املدليفي، ومجعية الصليب الأمحر النيبايل، والصليب الأمحر 

الأمحر الصليب  ومجعية  الربتغايل،  الأمحر  والصليب  الصومايل،    الرنوجيي،  الأمحر  الهالل  ومجعية  الرويس، 

ىل   ومجعية الصليب الأمحر الرسيالنيك، ومجعية الصليب الأمحر الفانواتوي(. ودعيت اللجنة املشرتكة أأيضا اإ

املشاركة يف حلقة معل عرب الإنرتنت ملدة ثالثة أأايم نظمهتا مجعية الصليب الأمحر مجلهورية أأفريقيا الوسطى  

 بشأأن مراجعة نظمها الأساس ية ولواحئها ادلاخلية. 2021سمرب يف اكنون الأول/دي 

للجمعيات   ▪ الأساس ية  النظم  مراجعة  معليات  الإنرتنت بشأأن  عرب  املواضيعية  اجللسات  من  سلسةل  ُعقدت 

الوطنية لفائدة اجلهات املتعاونة مع الاحتاد ادلويل واجلهات املعنية يف الاحتاد ادلويل بتمنية امجلعيات الوطنية  

 مشاراك.  120مشاركني و 110خمتلف املناطق. وحض هذه اجللسات ما يرتاوح بني  من

طار مهناج تمنية امجلعيات الوطنية.   ▪ م دمع لوضع وثيقة مفاهميية واقرتاح بشأأن تنفيذ وثيقة التوجهيات يف اإ قُد ِّ

نشاء "مجموعة من الأخصائيني" من امجلعيات   م هذه الوثيقة اقرتاحا ابإ الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة وتقد ِّ

ادلولية يف خمتلف املناطق لتقدمي ادلمع الأسايس و/أأو املتعمق بشأأن مراجعة النظم الأساس ية. وستس تلزم 

امجلعيات   تمنية  يف  الواسعة  اخلربة  ذوي  اخلرباء  من  فريق  وتدريب  اختيار  الأخصائيني  مجموعة  نشاء  اإ خطة 

امجلعي ىل  اإ املشورة  لإسداء  ولالوطنية  املساعدة.  ىل  اإ حتتاج  اليت  الوطنية  لإنشاء   ات  جاراي  العمل  يزال 

قلميية، ولكن من املتوقع أأن تبارش تكل اجملموعات معلها يف النصف الثاين من عام   .2022مجموعات اإ
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 قوانني الاعرتاف ابمجلعيات الوطنية )القوانني أأو املراس مي(   - ابء 

رساةل تعرض توصيات اللجنة املشرتكة بشأأن مشاريع قوانني    15املشموةل ابلتقرير،  أأصدرت اللجنة املشرتكة، يف أأثناء الفرتة  

الاعرتاف ابمجلعيات الوطنية )القوانني أأو املراس مي( فامي يتعلق ابملعايري ادلنيا الواردة يف القانون المنوذيج بشأأن الاعرتاف  

الإنرتنت مع امجلعيات الوطنية )مثل الصليب الأمحر    ابمجلعيات الوطنية. وأأجرت اللجنة أأيضا يف عدة حالت مشاورات عرب

 اللبناين والهالل الأمحر الباكس تاين والصليب الأمحر الرويس(.

 الاعرتاف ابمجلعيات الوطنية اجلديدة وقبولها   - جمي 

بوص  الوطنية  ابمجلعيات  ادلويل  الاحتاد  اعرتاف  طلبات  دراسة  يف  املمتثةل  املشرتكة  اللجنة  مبهمة  يتعلق  من فامي  عنرصا  فها 

عنارص احلركة وطلبات القبول يف اللجنة ادلولية، مل ترد أأي طلبات من مجعيات وطنية جديدة للصليب الأمحر أأو الهالل 

عداد هذه الوثيقة، مل تُصنف أأي مجعية وطنية يف فئة "قيد الاعرتاف والقبول".  الأمحر. ويف اترخي اإ

 املثارة التقدم احملرز واملسائل   - اثلثا 

 2024هناية عام    - املوعد الهنايئ   - 1

بنجاح هو الوفاء ابملوعد الهنايئ احملدد للجمعيات الوطنية لالنهتاء    3الرشط الأول لتنفيذ الالزتامات املتعهد هبا مبوجب القرار  

عام   هناية  حبلول  الأساس ية  النظم  مراجعة  حمدو 2024من  فرتة  الوطنية  امجلعيات  أأمام  أأن  ذكل  ويعين  نظمها  .  ملراجعة  دة 

ىل املعلومات املتاحة دلى اللجنة املشرتكة، فاإن ما يقرب من   % من امجلعيات الوطنية  60الأساس ية. وكام ُذكر أ نفا واستنادا اإ

عددها   والإدارات   192البالغ  والوحدات  املشرتكة  اللجنة  ن  واإ الأساس ية.  نظمها  مراجعة  معلية  يف  بعد  ترشع  مل  مجعية 

اد ادلويل واللجنة ادلولية عن تمنية امجلعيات الوطنية وش بكة املستشارين املعنيني بتمنية امجلعيات الوطنية املسؤوةل يف الاحت

والتعاون معها دلى الوفود مس تعدة لتقدمي املساعدة، وس تواصل، عند الاقتضاء، اس تخدام مجيع الوسائل املمكنة للميض  

الرشي الوطنية  امجلعيات  ع  وتشجَّ العملية.  يف  خططها  قدما  يف  وتعزيزها  الأساس ية  النظم  مراجعة  دراج  اإ عىل  أأيضا  كة 

 واسرتاتيجياهتا املتعلقة ابلرشأاكت.

وس ُتحشد ش باكت امجلعيات الوطنية املنشأأة عىل الصعيد الإقلميي أأو دون الإقلميي، قدر الإماكن، لتوفري ادلمع بني الأقران. 

ارية ادلس تورية التابعة للجمعيات الوطنية يف منطقة احمليط الهادئ  ومن الأمثةل عىل ذكل التجربة الناحجة للجنة الاستش

 الهادئ.  اليت أأحرزت تقدما عن طريق اجلهود املتواصةل يف منطقة احمليط

 التحدايت اليت تواجه تنفيذ معايري وثيقة التوجهيات  - 2

للقضااي   أأفضل  فهم  اكتساب  ىل  اإ املاضيني،  العامني  مدى  عىل  املشرتكة،  اللجنة  امجلعيات  سعت  تواّجها  اليت  والتحدايت 

أأجرت   الغاية،  لهذه  وحتقيقا  التوجهيات.  وثيقة  يف  احملددة  املعايري  بعض  تنفيذ  يف  أأو  الأساس ية  نظمها  مراجعة  يف  الوطنية 

ات. رساةل من رسائلها اليت قدمت فهيا توصيات واليت أأرسلهتا منذ اعامتد وثيقة التوجهي  45اللجنة املشرتكة حتليال لأكرث من  

ىل هذا التحليل والتعقيبات الواردة من امجلعيات الوطنية واملناقشات اليت ُأجريت معها، وجدت اللجنة املشرتكة  واستنادا اإ

 أأن أأربع مجموعات رئيس ية من املعايري تثري فامي يبدو أأكرب الصعوابت أأو الشواغل ابلنس بة للجمعيات الوطنية. 
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لزايم"( عىل أأهنا انقصة أأو غري مبيَّنة ابلشلك املالمئ/الاكيف ويوَّض ِّ الشلك التايل تواتر تقيمي املع ايري ادلنيا اخملتلفة )"ما هو اإ

 يف مرشوعات النظم الأساس ية للجمعيات الوطنية أأو النظم الأساس ية املعمتدة.

 

 تواتر توصيات اللجنة املشرتكة بشأأن خمتلف معايري وثيقة التوجهيات 

املسائل اليت كثريا ما تثار يف توصيات اللجنة املشرتكة مبعايري وثيقة التوجهيات تتعلق اجملموعة الأوىل من   ▪

الزتام  أأن  ىل  اإ املشرتكة  اللجنة  رسائل  خلصت  ما  وكثريا  فهيا.  واملتطوعني  الوطنية  امجلعية  بأأعضاء  املتعلقة 

المتيزي اكن انقصا امجلعية الوطنية بضامن توظيف الأعضاء واملتطوعني بدون أأي شلك من أأشاكل التفرقة أأو  

معرف مبا يكفي )املعياران   (. وتتعلق التوصيات املتكررة الأخرى ابلإجراءات والقواعد 1-3و  1-2أأو غري 

ادلاخلية للجمعيات الوطنية اليت تعرف معلية توظيف الأعضاء أأو املتطوعني والإنصاف الإجرايئ وضامانت  

 (. 2-3و 3-2املتأأثرين بقرار تعليقهم أأو فصلهم )املعياران  الإجراءات القانونية الواجبة للأعضاء أأو املتطوعني

وتتعلق اجملموعة الثانية من املعايري اليت تبنيَّ غالبا أأهنا انقصة يف النظم الأساس ية للجمعيات الوطنية بتعريف  ▪

املركزي   الوظائف القيادية للجمعيات الوطنية وتوزيعها عىل املناصب والهيئات القيادية وأأداهئا عىل الصعيدين

 واحملل.

 ( يف هذا الصدد أأساسا عىل املسائل التالية:3-4و 2-4وركزت التوصيات املتكررة )املعياران 

عدم وجود متيزي واَّض بني أأدوار احلومكة والإدارة أأو تركزي السلطة يف يَدي أأحد شاغل املناصب العليا أأو   -

 أأداء وظائفهم وواجباهتم. أأكرث يف امجلعية الوطنية مع فرض رقابة بس يطة جدا عىل 

جراء مراجعة منتظمة   - اخنفاض وترية اجامتعات امجلعية العامة ودورات الهيئات الإدارية العليا، مما حيول دون اإ

 لفعالية امجلعية الوطنية وأأداهئا. 

عب  عدم وجود قواعد فعاةل بشأأن التناوب عىل املناصب الإدارية العليا يف امجلعية الوطنية، مما جيعل من الص -

ومبتكرة   جديدة  وخربات  ومعارف  نظر  وّجات  وتقدمي  قيادية  مناصب  تويل  والش باب  املس تجدين  عىل 

 للمنظمة. 
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جترى  - اليت  والزنهية  احلرة  الانتخاابت  مثل  الوطنية،  امجلعيات  يف  ودميقراطية  شفافة  معليات  وجود  عدم 

 ابلقرتاع الرسي.

اثرهتا يف توصياهتا بواجب أأن   وتتعلق اجملموعة الثالثة من الأس ئةل اليت كثريا ما ▪ يُطلب من اللجنة املشرتكة اإ

جراء مراجعة س نوية للحساابت املالية املوحدة للجمعية  تنص امجلعيات الوطنية يف نظمها الأساس ية عىل اإ

 احلساابت(. الوطنية عىل يد مراجع حساابت خاريج ومس تقل وهمين )أأو فريق من مراجعي

والأخ ▪ الرابعة  اجملموعة  معايري  وتتعلق  بوضع  املشرتكة  اللجنة  رسائل  يف  أأثريت  ما  كثريا  اليت  املسائل  من  رية 

ىل ضامن امتثال قيادة امجلعية الوطنية   للزناهة والأخالقيات تكون ملزمة للجمعية الوطنية والإجراءات الرامية اإ

ا امجلعيات  معظم  أأن  يبدو  أأنه  من  الرمغ  وعىل  لها.  فهيا  واملتطوعني  وموظفهيا  مدونة وأأعضاهئا  دلهيا  لوطنية 

ىل ضامن الامتثال   لقواعد السلوك أأو الأخالقيات أأو أأهنا بصدد اعامتدها، فاإن الآليات والإجراءات الرامية اإ

آليات ومعليات التحقيق ضعيفة أأو غري موجودة. وقد   ملعايري الزناهة غالبا ما تكون بدائية أأو غري فعاةل، وأ

ال جدا من النظم الأساس ية للجمعيات الوطنية ينص عىل حامية لحظت اللجنة املشرتكة مثال أأن عددا قلي 

 املبلغني عن اخملالفات، وأأن العمليات ادلاخلية لتسوية املنازعات كثريا ما تكون انقصة.

درأاك مهنا أأن هذه املسائل ابلغة الأمهية للحفاظ عىل   يالء اهامتم خاص للتوصيات املذكورة أ نفا، اإ وواصلت اللجنة املشرتكة اإ

 زاهة امجلعيات الوطنية وصورهتا ومسعهتا كام أأثبتت التجربة مرارا.ن

 معلية وضع النظم الأساس ية أأو مراجعهتا  - 3

ُأخطرت اللجنة املشرتكة يف عدة مناس بات يف أأثناء الفرتة املشموةل ابلتقرير بأأن معلية مراجعة النظم الأساس ية مل جترِّ بطريقة  

ىل مقر الاحتاد ادلويل أأو اللجنة ادلولية أأو اللجنة تشاركية وشامةل وتشاورية. ويف عدة ح الت، ُأرسلت شاكوى مبارشة اإ

ىل احملامك احمللية تدعي أأن معلية مراجعة  مت أأيضا شاكوى اإ املشرتكة لطلب تدخل اللجنة املشرتكة. ويف عدة حالت، قُد ِّ

ال امجلعية  داخل  الواجبة  املشاورات  جراء  اإ بدون  أأجريت  قد  الأسايس  النظامية  النظام  املتطلبات  ينهتك  مبا  و/أأو  وطنية 

ىل ضامن فعالية العملية وشفافيهتا. وعىل الرمغ من أأن اللجنة املشرتكة تقر  بأأن وضع النظم الأساس ية   للجمعية الوطنية الرامية اإ

اإ  يف  حاليا  تنظر  فاإهنا  وطنية،  مجعية  لك  دارية رئيس ية يف  ووظيفة اإ معلية داخلية  يظال  أأن  جيب  دراج ومراجعهتا  ماكنية اإ

معلية مراجعة النظم الأساس ية بوصفها معيارا يف تقياميت امتثال مرشوعات النظم الأساس ية اليت تتلقاها وكيفية القيام بذكل. 

ىل امجلعيات الوطنية بشأأن  الاستشارية املعنونة "توصيات اإ ع اللجنة املشرتكة امجلعيات الوطنية عىل قراءة مذكرهتا  وتشج ِّ

ظمها الأساس ية" قبل مراجعة نظمها الأساس ية وعىل التشاور مع وفَدي الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية يف  معلية مراجعة ن 

 بدلها أأو منطقهتا. 

دارهتا والاس تجابة لها  - 4  دور اللجنة املشرتكة يف منع مشالكت الزناهة واإ

ط أأسايس لضامن قدرة امجلعية الوطنية عىل من املسمل به منذ أأمد بعيد أأن النظم الأساس ية احملمكة والسلمية والشامةل رش 

القامئ   الإنساين  العمل  ملتطلبات  وفقا  الترصف  عىل  وقدرهتا  ومسعهتا  صورهتا  يف  تؤثر  أأن  ميكن  اليت  الزناهة  مشالكت  منع 

وثيقة  من  الأول  املعيار  يف  خباصة  به  معرتف  أأمر  وهو  أ اثرها.  من  والتخفيف  املشالكت  تكل  دارة  واإ وعىل  املبادئ،  عىل 

لعام   املعنون 1-1)املعيار    2018التوجهيات  الفصل  ويف  للحركة."(  الأساس ية  املبادئ  مع  الأسايس  النظام  "يتوافق   :
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م، أألزم بيان احلركة بشأأن الزناهة )القرار   جمللس املندوبني لعام    2"الامتثال والزناهة وتسوية املنازعات". وبناء عىل ما تقدَّ

ىل دور ( احلركة مبواصةل دمع امجلعي2019 دارة اخملاطر عن طريق مراجعة نظمها الأساس ية، وأأشار اإ ات الوطنية يف تعزيز اإ

ابلتقرير  املشموةل  الفرتة  أأثناء  يف  ودرس هتا  املشرتكة  اللجنة  انقش هتا  اليت  اجملالت  ومن  الامتثال.  تقيمي  يف  املشرتكة  اللجنة 

آليات  ماكنهتا ووضعها داخل منظومة الامتثال والزناهة للحركة والتفا عالت واملسارات املرجوة بني هممة اللجنة وغريها من أ

دارة الزناهة والاس تجابة لها يف احلركة والاحتاد ادلويل. وُعقدت جلسة مشرتكة وتبادلت بشأأن هذا املوضوع  ومعليات اإ

 يف أأثناء الفرتة املشموةل ابلتقرير بني اللجنة املشرتكة وجلنة الامتثال والوساطة. 

 ذ والرصد التنفي  - رابعا 

الأساس ية  النظم  لتعزيز  احلركة  مهناج  وكفاءة  الوطنية  امجلعيات  أأحرزته  اذلي  التقدم  رصد  يف  املشرتكة  اللجنة  ستس متر 

ىل جملس املندوبني لعام   م تقريرا عن الإجنازات احملققة اإ . وستس متر أأيضا يف تقدمي تقارير  2023للجمعيات الوطنية. وس تقد ِّ

دارة الا ىل جملس اإ حتاد ادلويل عن التقدم احملرز يف تعزيز النظم الأساس ية للجمعيات الوطنية وامتثالها ملعايري وثيقة منتظمة اإ

 التوجهيات أأو مواءمهتا معها. 

 والتوصيات الاس تنتاجات  

مراجعة ، 2024مجيع امجلعيات الوطنية بأأن جتري، حبلول هناية عام  2019اذلي اعمتده جملس املندوبني لعام  3أألزم القرار 

. ووفقا للمعلومات املتاحة دلى اللجنة املشرتكة، 2018لأطرها النظامية أأو ادلس تورية مبا يامتىش مع وثيقة التوجهيات لعام 

مل ترشع العديد من امجلعيات الوطنية بعد يف معلية مراجعة نظمها الأساس ية. وحىت يتس ىن التقيد ابملوعد الهنايئ املذكور  

مجعية وطنية تقريبا وفقا جلدول املتابعة اخلاص ابللجنة املشرتكة( أأن   115ن لتكل امجلعيات الوطنية )أ نفا، من الأمهية مباك

ذا مل تفعل ذكل بعد.   ختطر اللجنة املشرتكة مبا اختذته من خطوات أأو ما أأحرزته من تقدم أأو أأن تس هتل معلية املراجعة اإ

املسائل   مناقشة  أأيضا  املشرتكة  اللجنة  ادلمع  وس تواصل  وأأشاكل  توصياهتا؛  تتناولها  ما  كثريا  اليت  واملسائل  أ نفا؛  املذكورة 

 واملشورة اليت ميكن مواصةل تطويرها.

ن اللجنة املشرتكة والوحدات والإدارات املسؤوةل يف الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية عن تمنية امجلعيات الوطنية ووفودها   واإ

 عة أأو البدل مس تعدة لتقدمي أأي مساعدة أأو مشورة مطلوبة يف هذا الشأأن. وممثلهيا عىل مس توى الإقلمي أأو امجلا

 قامئة رسائل اللجنة املشرتكة  -1

ث يف  جدول املتابعة اخلاص ابللجنة املشرتكة -2  ( 2020ش باط/فرباير  28)ُحد ِّ
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