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عملية �إعداد وثيقة التوجيهات 2018
أطلقت عام  2016عملية استعراض التوجيهات بشأن النظم األساسية للجمعيات الوطنية ( ،)2000مركزة
عىل مراجعة وثيقة التوجيهات.
وكان هدف مراجعة التوجيهات هو ضامن توفر وثيقة تلبي غرضها ،ويسهل عىل القادة استخدامها وفهمها،
ومتّكن الجمعيات الوطنية من اتخاذ قرارات مدروسة تتالءم مع مختلف السياقات.
وقادت عملية املراجعة مجموعة رئيسية توىل الصليب األحمر الدامنريك رئاستها وضمت الصليب األحمر
األرجنتيني ،و الصليب األحمر البوروندي ،وجمعية الصليب األحمر لجزر كوك ،والجمعية الوطنية للصليب
األحمر الهاييتي ،وجمعية الصليب األحمر املونغويل ،وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،والصليب األحمر
اإلسباين ،وجمعية الهالل األحمر الرتكامين ،وجمعية الصليب األحمر األوغندي ،واالتحاد الدويل ،واللجنة
الدولية ،واللجنة املشرتكة (بني االتحاد الدويل واللجنة الدولية) املعنية بالنظم األساسية .وعقدت املجموعة
خمسة اجتامعات وأجرت مشاورات موسعة مع أعضاء االتحاد الدويل عرب شبكة االنرتنت متوجهة إىل كل
الجمعيات الوطنية واألجهزة الدستورية لالتحاد الدويل (أبريل-يونيو  ،)2017وعقدت اثناء اجتامع الجمعية
العامة لالتحاد عام  2017حلقات عمل شاركت فيها كل الجمعيات الوطنية تقريباً وعددها  190جمعية
وطنية.
ووافق مجلس إدارة االتحاد الدويل عىل وثيقة التوجيهات يف دورته الثامنة والثالثني يف أكتوبر  2018بناء
عىل تفويض من الجمعية العامة لالتحاد الدويل (انطاليا ،تركيا 8-6 ،نوفمر  .)2017ويتوقع أن تقدم وثيقة
التوجيهات إىل مجلس املندوبني سنة  2019يك توافق عليها الحركة.
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املقدمة

املقدمة
يشكل النظام األسايس أو الدستور السليم (يشار إليهام فيام بعد بعبارة «النظام األسايس») عنرصاً أساسياً
من قوة الجمعية الوطنية .فالنظام األسايس يصف هوية الجمعية الوطنية وما تنوي أن تفعله لالستجابة
لالحتياجات اإلنسانية ،ويوضح منوذجها القيادي والتنظيمي .وهو يضمن الشفافية بشأن كيفية توزيع
السلطة داخل املنظمة ويساهم يف املحافظة عىل نزاهة الجمعية الوطنية.
وتم إعداد «التوجيهات الخاصة بالنظم األساسية للجمعيات الوطنية( »2018 ،وثيقة التوجيهات) ،يف ضوء
استعراض النسخة السابقة لسنة  ،2000من أجل إرشاد قيادات الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل
األحمر(«الجمعيات الوطنية») يف جهودها الرامية إىل مراجعة نظمها األساسية وتحديثها وتعزيزها .وستحل
هذه الوثيقة محل النسخة السابقة.
وتهدف «وثيقة التوجيهات» إىل مساعدة الجمعيات الوطنية يف وضع نظم أساسية متك ّنها من إنجاز مهامها
اإلنسانية وأداء دورها بشكل فعال وفقاً للمهمة املوكلة إىل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
(الحركة) ومبادئها األساسية .وتحاول إبراز التنوع الكبري يف النامذج التنظيمية والنُهج التي تعتمدها الجمعيات
الوطنية تبعاً ملختلف التقاليد القانونية وسياقات العمليات.
وترتبط طريقة إنشاء الجمعيات الوطنيات لهياكلها التنظيمية بعوامل داخلية وخارجية كثرية ومنها الخدمات
التي تقدمها ،وكيفية إرشاك املتطوعني يف العمل ،وكيفية استخدام املوارد املالية ،وحجم اإلقليم الذي تغطيه
وطبيعته الجغرافية ،والهياكل الوطنية السياسية والقانونية.
ومتيز وثيقة التوجيهات بني املعايري التي يتوقع من الجمعية الوطنية االلتزام بها وكيفية القيام بذلك حيث
تتيح لها مرونة أكرب .فعىل سبيل املثال ،ال تقدم وثيقة التوجيهات أي رأي قاطع بشأن رضورة اعتامد الجمعية
الوطنية منوذج تنظيمي مركزي أو ال مركزي ،طاملا أن النموذج املختار يتيح لها تلبية االحتياجات اإلنسانية
داخل أراضيها الوطنية ،وأنها تلتزم باملبدأ األسايس للوحدة .كام تقدم الوثيقة اقرتحات ليست إلزامية ولكنها
تعترب مع ذلك من املامرسات السليمة يف العديد من السياقات.
ت�ستند وثيقة التوجيهات �إىل مبادرات �أخرى ت�شمل املبادرات التالية دون �أن تقت�رص عليها:
�ßßإطار االحتاد الدويل لتنمية اجلمعيات الوطنية
ßßعملية االحتاد الدويل لتقييم القدرات التنظيمية وت�صديقها
�ßßإطار اللجنة الدولية للو�صول الآمن �إىل امل�ستفيدين
ßßميثاق االحتاد الدويل ب�ش�أن املتطوعني
�ßßسيا�سة االحتاد الدويل ب�ش�أن النزاهة
ßßجدول املتابعة اخلا�ص بلجنة االمتثال والو�ساطة يف االحتاد الدويل

وتشمل الوثيقة محتويات جديدة منها فصل بعنوان« :املتطوعون» ،وفصل آخر بعنوان «االمتثال والنزاهة
وتسوية املنازعات».
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املقدمة


ت�صميم الوثيقة وهيكلها
تتضمن وثيقة التوجيهات مثانية فصول.
وينقسم كل فصل على النحو التالي:
مقدمة ونظرة عامة

ن�ص موجز يلخ�ص نطاق الف�صل والأ�سئلة الرئي�سية التي ينبغي �أن تطرحها اجلمعية الوطنية عند مراجعة
نظامها الأ�سا�سي �سعي ًا �إىل حتقيق املعايري املذكورة.

المعيار

يحدد ال�رشط الذي يجب تلبيته.

ما هو إلزامي

يحدد حمتوى املعيار ويعر�ض تفا�صيله ح�سب االقت�ضاء .ويجب لتحقيق املعيار املعني ،تلبية كل عن�رص
من العنا�رص الإلزامية .وغالب ًا ما تكون هناك طرق خمتلفة لتلبية عن�رص �إلزامي.

ما هو اختياري

ُيدرج يف �شكل تو�صيات �أو عنا�رص ملهمة فيما يتعلق ببع�ض املعايري .وال تعترب العنا�رص االختيارية من
ال�رشوط املطلوبة لتلبية املعيار ولكن يو�صى بها عادة باعتبارها ممار�سات جيدة.

أمثلة توضيحية

�أمثلة ترمي �إىل توفري فهم كامل للمعيار ونهج حمتملة تتيح ا�ستكمال عنا�رص املعيار التي «يجب» �إجنازها
(ما هو �إلزامي) و�/أو التي «ميكن» �إجنازها (ما هو اختياري) .وتت�ضمن نوعني من املواد:
yعينات من النصوص :مقتطفات من النظم الأ�سا�سية احلالية للجمعيات الوطنية تهدف �إىل تو�ضيح
الطريقة التي ا�ستخدمتها اجلمعية الوطنية ملعاجلة م�سائل معينة �أو �صياغتها يف نظامها الأ�سا�سي.
ولي�ست هذه الن�صو�ص «بنوداً منوذجية» وال تو�صى اجلمعيات الوطنية بن�سخها يف نظمها الأ�سا�سية.
yاألمثلة :و�صف كيفية حتديد اجلمعيات الوطنية لطريقة تنظيمها �أو كيفية تفكريها يف م�س�ألة معينة.
وتعطي الأمثلة نظرة عن القرارات اال�سرتاتيجية التي �ساهمت يف �صياغة الن�ص الد�ستوري �أو يف
بع�ض احلاالت ،عن كيفية حتويل الن�ص الد�ستوري �إىل ن�شاط عملي .وبالن�سبة �إىل بع�ض املعايري ،مت
اختيار الأمثلة بهدف �إبراز التنوع املوجود .وجتدر الإ�شارة مرة �أخرى �إىل �أن الأمثلة تقدم لتعزيز
التحليل والدرا�سة ،ويجب النظر �إىل القرارات باعتبارها قرارات فريدة خا�صة بكل جمعية من
اجلمعيات الوطنية.
وترد غالبية الأمثلة التو�ضيحية يف الن�سخة الإلكرتونية لهذه الوثيقة .وتعك�س الأمثلة التو�ضيحية
ممار�سة اجلمعية الوطنية وقت كتابتها (�أكتوبر  )2018و�سوف يجري تكييفها وا�ستكمالها مبرور
الزمن .ويرجى من اجلمعيات الوطنية التي تود امل�ساهمة يف تقدمي املزيد من الأمثلة التو�ضيحية االت�صال
بالعنوان التايل.Guidance.Document@ifrc.org :

النص التفسيري

يقدم تو�ضيحات �إ�ضافية للمعايري وللطريقة التي ميكن للجمعيات الوطنية اتباعها لإبراز ذلك يف
نظمها الأ�سا�سية �أو يف �أطر تنظيمية �إ�ضافية.

امل�صطلحات
تستعمل الجمعيات الوطنية مصطلحات مختلفة وفقاً لالستخدامات الوطنية .وسعياً إىل ضامن الوضوح،
تستعمل وثيقة التوجيهات مصطلحات معينة بشكل منهجي ميكن أن تكون لها مصطلحات مقابلة مختلفة
يف مختلف الجمعيات الوطنية يف العامل.
وملساعدة القارئ ،ترد يف الجدول أدناه قامئة للمصطلحات املستعملة يف الوثيقة واملصطلحات الشائعة التي
تقابلها .وييل ذلك تفسري ألكرث املصطلحات تقنية.
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املقدمة

المصطلحات المستعملة

المصطلحات المقابلة التي قد تستعملها جمعيتكم الوطنية

يف هذه الوثيقة
قانون االعتراف

قانون �أو مر�سوم ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر ،القاعدة القانونية ،ال�صكوك القانونية الأ�سا�سية،
النظام القانوين الوطني الذي يعرتف مبوجبه باجلمعية الوطنية يف القانون الوطني ،قانون الت�أ�سي�س ،امليثاق

النظام األساسي

الد�ستور ،مواد الت�أ�سي�س ،القواعد ،القوانني املحلية ،الأنظمة الداخلية ،القاعدة الد�ستورية ،ال�صكوك
الد�ستورية الأ�سا�سية

الجمعية العامة

االجتماع ال�سنوي ،امل�ؤمتر

مجلس اإلدارة

املجل�س الوطني ،املجل�س الإداري ،املجل�س ،الهيئة الإدارية ،جمل�س املدراء ،جمل�س الأمناء

الرئيس

رئي�س جمل�س الإدارة ،رئي�س املجل�س

أعضاء مجلس اإلدارة

املدراء ،الأمناء

األمين العام

الرئي�س التنفيذي ،املدير التنفيذي

الفرو ع

الأق�سام

مصطلحات أخرى مستعملة
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الدور المساعد

ي�شري �إىل ال�رشاكة اخلا�صة واملميزة بني ال�سلطات العامة واجلمعيات الوطنية ،واملجاالت التي تكمل فيها
اجلمعيات الوطنية اخلدمات الإن�سانية للقطاع العام �أو حتل حملها.

االمتثال

تلبية ال�رشوط املحددة يف القوانني والقواعد واللوائح ،واملعايري اخلا�صة ،و�رشوط العقود ،واملمار�سات
املقبولة ،مبا يف ذلك النظام الأ�سا�سي للجمعية الوطنية و�أنظمتها الداخلية.

تضارب المصالح

يقع ت�ضارب يف امل�صالح عندما تتعار�ض امل�صالح ال�شخ�صية لأحد الأفراد مع م�س�ؤوليته يف العمل وفق ًا
مل�صلحة اجلمعية الوطنية الف�ضلى .وت�شمل امل�صالح ال�شخ�صية امل�صالح املبا�رشة وغري املبا�رشة وم�صالح
الأ�رسة والأ�صدقاء و�أية تنظيمات �أخرى ميكن �أن يكون ال�شخ�ص معني ًا بها �أو لديه م�صالح فيها (ب�صفته
حامل �أ�سهم مثالً) .وقد يكون ت�ضارب امل�صالح فعلي ًا �أو حمتم ً
ال �أو مفرت�ضاً ،وميكن �أن يكون مالي ًا �أو غري
مايل .وب�سبب هذه الأو�ضاع يتعر�ض ال�شخ�ص خلطر اتخاذ قرارات مبنية على هذه العوامل �أو مت�أثرة بها
بد ًال من اال�ستناد �إىل امل�صالح الف�ضلى للجمعية الوطنية ،ومن ثم يجب التعامل معها وفق ًا لذلك.

حسن النية

الت�رصف ب�أمانة ونية �صادقة.

الحكم

الإجراءات التي حتدد املنظمات من خاللها التوجهات والأولويات ،وتخ�ضع بها مل�ساءلة اجلهات املعنية،
وت�ضمن االمتثال لل�رشوط اخلارجية وللقواعد واالتفاقات الداخلية .وتقع عادة م�س�ؤولية هذه الوظائف
على عاتق جمل�س الإدارة �أو �أي جهاز م�شابه (بناء على تكليف من اجلمعية العامة� ،أعلى جهاز حكم يف
اجلمعية الوطنية) يتحمل امل�س�ؤولية القانونية الأخرية ب�ضمان متا�شي عمل اجلمعية الوطنية مع القوانني
الوطنية.

المؤسسة

وتتحول عالقتهم �إىل عالقة ر�سمية وفق ًا لل�رشوط
ت�شري �إىل جمموعة من الأ�شخا�ص ميتلكون هدف ًا م�شرتك ًا
ّ
املحددة يف القانون الوطني.
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املقدمة


النزاهة

مدى �سعي اجلمعية الوطنية �إىل حتقيق �أهدافها املعلنة و�سيا�ساتها ومعايريها طبق ًا للمبادئ الأ�سا�سية
للحركة.

اإلدارة

�إجراءات ن�رش املوارد واخلربات من �أجل تنفيذ القرارات وحتقيق �أهداف اجلمعية الوطنية .وتوظف غالبية
اجلمعيات الوطنية �أ�شخا�ص ًا لال�ضطالع بوظائف الإدارة .غري �أن املتطوعني يتولون �أي�ض ًا ب�شكل منتظم
مهام الإدارة ،ال�سيما يف م�ستويات التنظيم املحلية التي ال يعمل فيها موظفون ب�أجر.

األعضاء

الأفراد الذين وافقوا ر�سمي ًا على �رشوط الع�ضوية على النحو املحدد يف النظام الأ�سا�سي للجمعية الوطنية.

األغلبية المؤهلة

ال�رشط املطلوب لتحقيق الأغلبية يف االقرتاع بن�سبة �أكرب من ( %50الأغلبية الب�سيطة) .وت�ستخدم غالب ًا
التخاذ القرارات يف ق�ضايا ذات �أهمية خا�صة مثل تعديل النظام الأ�سا�سي �أو بع�ض عنا�رص النظام الأ�سا�سي.

النصاب

عدد امل�س�ؤولني �أو الأع�ضاء ال�رضوري يف جهاز معني (مثل اجلمعية العامة �أو جمل�س الإدارة) يجتمع ح�سب
الأ�صول ،كي يكون م�ؤه ً
ال قانون ًا لإجناز املعامالت .ويهدف �رشط حتقيق الن�صاب �إىل احلماية من اتخاذ
�إجراءات غري متثيلية با�سم اجلهاز املعني ،من جانب عدد قليل من الأ�شخا�ص ال ميلكون احلق بذلك.

االعتداء واالستغالل

ي�شري ،على التوايل� ،إىل التعدي البدين �أو النف�سي الفعلي ذي الطابع اجلن�سي �أو التهديد بارتكابه؛
وا�ستغالل حالة �ضعف �أو تفاوت يف القوة �أو ثقة لأغرا�ض جن�سية؛ و�أي طلب جن�سي �أو �أي ت�رصف
لفظي �أو بدين ذي طابع جن�سي غري مرغوب فيه.

الجنسيان والتحرش
الجنسي
المتطوعون

الأفراد الذين ي�ضطلعون ب�أن�شطة تطوعية ل�صالح جمعية وطنية ،من حني لآخر �أو ب�شكل منتظم .وينظم
ممثلون للجمعيات الوطنية معرتف بهم العمل التطوعي مع جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
الذي يهدف �إىل زيادة خدماتها و�أن�شطتها مع العمل دائم ًا وفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية للحركة الدولية
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر .ويقوم الأفراد بهذا العمل مبح�ض �إرادتهم ودون �أن تدفعهم الرغبة
يف حتقيق ربح مادي �أو مايل� ،أو اخل�ضوع ل�ضغوط خارجية اجتماعية �أو اقت�صادية �أو �سيا�سية.

المبلّغون عن المخالفات

الأ�شخا�ص الذين يب ّلغون عن حالة �سوء ت�رصف خطري� ،أو انتهاك للقواعد الداخلية للجمعية الوطنية� ،أو
تهديد خطري �أو �إ�ساءة مل�صالح اجلمعية الوطنية بناء على ا�شتباه معقول بح�صول ت�رصف خاطئ.

كيف ينبغي ا�ستخدام وثيقة التوجيهات

ُأعدت وثيقة التوجيهات من أجل مساعدة قادة الجمعيات الوطنية يف اعتامد خيارات مدروسة عند صياغة أو
مراجعة نظمها األساسيىة بحيث تكون نظمها األساسية متوافقة مع السياقات الوطنية القانونية والتشغيلية
الخاصة وتلتزم يف الوقت نفسه باملبادئ األساسية للحركة.
من املعروف أن الجمعيات الوطنية تعمل يف ظل سياقات متنوعة لها تأثري عىل نظمها األساسية .فعىل سبيل
املثال ،تخضع بعض الجمعيات الوطنية للوائح شاملة ومفصلة مبوجب القانون الوطني ،بينام ال يخضع
بعضها اآلخر سوى للوائح تنظيمية محدودة .وميكن أن تؤثر هذه السياقات يف عدد التفاصيل التي تدرجها
الجمعية الوطنية يف نظامها األسايس.
وال يلزم إدراج جميع املعايري املتضمنة يف هذه التوجيهات ضمن النظام األسايس ،غري أن من املهم أن تكون
املعايري جزءاً من الوثائق القانونية األساسية للجمعية الوطنية .ولهذا ،ميكن أن ترد يف وثائق أخرى مثل قانون
االعرتاف ،أو القواعد الداخلية للجمعية الوطنية ولوائحها ،ويف السياسات واإلجراءات .املهم هو وجودها يف وثيقة
تدرسها أجهزة الحكم بعناية وتدقق فيها وال ميكن تغيريها خالل مهلة قصرية كام هو الحال مث ًال يف ما يتعلق
بسياسة تعتمدها الجمعية العامة .وتوخياً للبساطة ،ستشري وثيقة التوجيهات إىل النظام األسايس فقط.
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الت�سل�سل الهرمي املعتاد لوثائق احلكم يف اجلمعية الوطنية
لكل الجمعيات الوطنية قاعدة يف القانون الوطني ،هي عادة قانون اعرتاف اعتمده مجلس النواب.
وللجمعية الوطنية نفسها نظام أسايس يحدد األهداف العليا للمنظمة ،ودورها ،وعالقاتها ،وهياكلها ،وطرق عملها .ويهدف النظام
األسايس إىل تحديد شكل املنظمة ،ويوفر إطاراً طويل األمد يتيح للمنظمة إمكانية العمل واتخاذ القرارات بطريقة شفافة وفعالة.
وال يخوض النظام األسايس يف تفاصيل العمل اليومي ،ولذا تضع الجمعيات الوطنية املزيد من القواعد والسياسات واإلجراءات عىل
مختلف املستويات وهي عادة أسهل تعدي ًال من النظام األسايس .وبالرغم من أن هذه الوثيقة تركز عىل النظم األساسية للجمعيات
الوطنية ،فهي ت ّقر بأن بعض املعايري ميكن تناولها يف قوانني االعرتاف بالجمعيات الوطنية ،أو يف القواعد الداخلية والسياسات.

اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت،
اﻹﺟﺮاءات،
ﻣﺪوﻧﺎت اﻟﺴﻠﻮك
ﻣﺴﺘﻮى أﻋﲆ
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ

اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﳼ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ أو اﻟﺪﺳﺘﻮر
أو ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺑﻪ ذﻟﻚ

زﻳﺎدة اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ
ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت

ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻋﱰاف
ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أو ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ

من املعرتف به أيضاً أن للقانون الوطني األولوية بالنسبة إىل الجمعيات الوطنية .فإذا كانت متطلبات القانون
وجب أن تقيم الجمعية الوطنية حواراً
الوطني غري متوافقة مع املبادئ األساسية للحركة ومع مهمتها وقيمهاَ ،
مع السلطات العامة للتوصية بإجراء تغيري يف القانون املعني وتحقيق هذا التغيري أو إيجاد حلول أخرى.
ويقتيض ذلك عادة بعض الدعم من مكونات الحركة األخرى حسب الحاجة.
وليس من الرضوري أن يقتبس النظام األسايس للجمعية الوطنية صيغة هذه الوثيقة .كام ال ُينتظر من
الجمعية الوطنية أن تقتبس حرفياً الصياغة املستخدمة يف املعايري ،بل ينبغي أن تستخدم املعايري لصياغة
نصوصها الدستورية الخاصة.
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عملية �صياغة النظام الأ�سا�سي �أو مراجعته
ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﳼ

ﺗﻐﻴري ﰲ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﺗﻐﻴري ﰲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﺸﺎورات ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ-ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺮوع

ﻗﺮار ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎﳼ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺜريﻫﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

إﻋﺪاد ﻧﻈﺎم
أﺳﺎﳼ ﺟﺪﻳﺪ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ
ﺑﻌﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺧرية

ﻣﺸﺎورات ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

أﺧﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر

إدارة اﻟﺘﻐﻴري

اﻟﻨﴩ واﻹﻋﻼم

اﻋﺘامد اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎﳼ رﺳﻤﻴﺎً

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
رﺻﺪ اﻻﻣﺘﺜﺎل

اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى

اﻟﺘﺪرﻳﺐ
وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

يهدف استعراض النظام األسايس ومراجعته إىل التأكد من أن هياكل الجمعية الوطنية وطرق عملها األساسية
مت ّكن املنظمة من تحقيق مهمتها بشكل فعال .وينبغي أن تراجع الجمعية الوطنية نظامها األسايس كل عرش
سنوات عىل األقل.
املسائل الرئيسية التي ينبغي مراعاتها يف عملية مراجعة النظام األسايس تشمل ما ييل:
ßßالمنظمة المناسبة :هل تستجيب أهداف الجمعية الوطنية لالحتياجات اإلنسانية ،وهل تتيح
هياكل الجمعية الوطنية تلبية هذه االحتياجات بشكل فعال؟ هل حدثت أية تغيريات اسرتاتيجية
يف أنشطة الجمعية الوطنية أو توجهاتها لها تبعات عىل عالقاتها الداخلية وطريقة تنظيمها؟
ßßالتحديث القانوني :هل النظام األسايس متوافق مع القانون الوطني؟ من املرجح أن تخضع عدة
جوانب تتناولها وثيقة التوجيهات ،مثل العضوية والتطوع والقضايا املالية ،ألحكام القانون الوطني
الذي ميكن أن يتغري مع الوقت.
ßßالتوافق مع الحركة واالتحاد الدولي :هل تتطلب أية سياسات أو توصيات معتمدة يف الحركة
واالتحاد الدويل إجراء تعديالت عىل النظام األسايس؟ فعىل سبيل املثال ،قد يكون من املناسب
اإلشارة يف النظام األسايس إىل املبادرات والسياسات العاملية الرامية إىل ضامن املزيد من الفعالية
واملساءلة ،أو إىل متثيل أفضل للنساء والشباب يف املناصب القيادية.
ينبغي النظر إىل عملية استعراض النظام األسايس ومراجعته باعتبارها عملية تغيري منتظمة يتم إعدادها
وإدارتها بشكل فاعل ،وتقودها قيادة الجمعية الوطنية وتدرجها يف دورات عمل أجهزة الحكم مبا يف ذلك
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دورات الجمعية العامة .ويجب أن تُدرج يف العملية قضية املساءلة أمام الجهات املعنية الرئيسية كالفروع
واألعضاء ،وذلك عرب الحوار والتشاور وتقديم التقارير واملالحظات والتعليقات .ومن الوسائل املفيدة لتحقيق
ذلك ،ميكن النظر يف إنشاء فريق مرجعي أو ما يشابه ذلك مبشاركة من كل مستويات املنظمة ومن الجهات
املعنية الرئيسية الخارجية.
وينبغي استخدام وثيقة التوجيهات إلدارة عملية املراجعة نفسها ،علام بأن الهدف املنشود هو اعتامد نظام
أسايس يستويف املعايري املحددة يف وثيقة التوجيهات.
يف بعض البلدان يتعني عىل الجمعية الوطنية إبالغ السلطات املعنية بالتعديالت املقرتحة عىل أحكام دستورية
معينة ،والحصول عىل موافقتها عىل هذه التعديالت.
ويتعني عىل كل الجمعيات الوطنية التشاور مع اللجنة املشرتكة بني اللجنة الدولية واالتحاد الدويل املعنية
بالنظم األساسية (اللجنة املشرتكة املعنية بالنظم األساسية) بشأن إعداد نظمها األساسية وقوانينها .وقد
أوكلت إىل اللجنة املشرتكة املعنية بالنظم األساسية مهمة تقديم توصيات تتعلق بالنظم األساسية وقوانني
الجمعيات الوطنية بناء عىل توافقها مع املعايري ذات الصلة .و ُيطلب من الجمعيات الوطنية مراعاة توصيات
اللجنة املشرتكة املعنية بالنظم األساسية ،وإطالع اللجنة ،حسب األصول الواجبة ،بأي تقدم يحرز أو أية
تطورات جديدة تحدث.
وميكن أن تشكل بعثات االتحاد الدويل واللجنة الدولية ومكاتبها ،ومكاتب الجمعيات الوطنية األخرى،
مصدراً هاماً لإللهام والنصح واملعرفة يف مثل هذه العملية.

الوثائق وامل�صادر الرئي�سية
ßßاللجنة املشرتكة املعنية بالنظم األساسية ،املذكرة االستشارية رقم  :3توصيات للجمعيات الوطنية
تتعلق بعملية مراجعة نظمها األساسية ،اللجنة املشرتكة بني اللجنة الدولية واالتحاد الدويل املعنية
بالنظم األساسية للجمعيات الوطنية.

�أمثلة تو�ضيحية
تصميم النظام األسايس للحفاظ عىل االستدامة
كانت التكلفة هي السبب الرئييس الذي دفع جمعية وطنية يف أفريقيا ذات موارد محدودة إىل مراجعة
نظامها األسايس :ففي الصياغة األصلية للنظام األسايس كان هناك بند يقيض بعقد جمعية عامة تضم  96ممث ًال
كل أربع سنوات ،واجتامع ملجلس اإلدارة يضم  32ممث ًال كل سنة ،واجتامع للمجلس التنفيذي مكون من
 10أعضاء كل أربعة أشهر .أما عىل مستوى الفروع ،فكان ينبغي للمجالس املكونة من  7إىل عرشة أعضاء يف
كل من الفروع الستة عرش أن تعقد اجتامعات فصلية.
وأشارت الحسابات التي أجرتها الجمعية الوطنية إىل أن عمل هياكل الحكم عىل النحو املحدد يف النظام
األسايس سيكلف  350ألف دوالر أمرييك يف السنة خالل السنوات التي ال تنعقد فيها الجمعية العامة وأكرث
بكثري يف السنوات التي يعقد فيها اجتامع الجمعية العامة ،األمر الذي ينطوي عىل تكاليف باهظة تتحملها
جمعية وطنية تعمل يف بيئة ذات موارد محدودة للغاية.
وتناولت عملية املراجعة ك ًال من حجم أجهزة الحكم وعدد اجتامعاتها .وكان التحدي يكمن يف إيجاد توازن
بني التمثيل املالئم للفروع ومسؤوليتها يف اتخاذ القرارات واإلرشاف عىل املستوى الوطني ورضورة اتخاذ
القرارات الفعالة يف الوقت املناسب من جهة ،والتكاليف التي ميكن أن تتكبدها الجمعية الوطنية يف األجل
الطويل من جهة أخرى.
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العمل يف ظل السياسات التنظيمية
غالباً ما يؤدي تغيري النظام األسايس إىل تغيريات يف توازن السلطات داخل الجمعية الوطنية .ومن ثم ميكن
أن ينطوي التوصل إىل اتفاق بني أصحاب الشأن إلدخال التغيريات عىل بعض الصعوبات ،السيام يف البنى
الالمركزية حيث تتمتع الفروع مبستوى عال من االستقاللية.
وتكلم مدير مسؤول عن تحديث النظام األسايس يف جمعية وطنية أوروبية تتميز بدرجة عالية من الالمركزية
عن أهمية إقامة عالقات وثيقة وترسيخ الثقة مع قادة الفروع الذين س ُيطلب منهم املوافقة عىل التغيريات.
وهذا يعني زيارة كل فرع من الفروع وقضاء الوقت الالزم مع القادة للتأكد من أنهم فهموا االقرتاحات
وأسبابها .وقد استغرق ذلك كثرياً من الوقت يف البداية ولكن عندما حان الوقت الجتامع الفروع ،كانت
الجهات الفاعلة الرئيسية قد اطلعت عىل مختلف وجهات النظر وتعرفت عىل املقرتحات التي تتطلب املزيد
من النقاش والتفاوض.
وكان استخدام التوجيهات الخارجية ومعايري الحركة املشرتكة أمراً حاس ًام يك تفهم الفروع أنه ال ميكن
التفاوض يف بعض التغيريات .ويف الوقت نفسه ،مل يكن إدخال كل التغيريات املرغوبة ممكناً ،ومل يتحقق
توافق اآلراء دامئاً.

النظام األسايس واملرونة التنظيمية (الصليب األحمر الكندي)
يتعني عىل الصليب األحمر الكندي أن يكون قادراً عىل التكيف برسعة مع الظروف املتغرية مبا يف ذلك
االرتفاع الكبري يف عدد الكوارث .وتعترب قدرة الجمعية الوطنية عىل رفع مستواها لتقديم خدمات عالية
الجودة ومبدعة ومتسقة ،واستقطاب املتطوعني ،وإدارة املانحني مسألة حيوية .وهي تعني االستعداد إلعادة
تقييم مناذج العمل املحددة منذ وقت طويل وتغيريها عند االقتضاء .وتعني أيضاً وجود إطار دستوري معتمد
يتيح مرونة املنظمة ورسعة تكيفها.
ويتطلب تغيري النظام األسايس للجمعية الكثري من الوقت واالستثامر التنظيمي .ولهذا سعى الصليب األحمر
الكندي إىل الحفاظ عىل أكرب قدر ممكن من البساطة يف نظامه األسايس ،ووضع اإلطار األسايس الذي يسمح
للمنظمة بالعمل .ويتيح ذلك ألجهزة الحكم واإلدارة يف املنظمة الرتكيز عىل وضع أدوات أكرث مرونة مثل
الخطط االسرتاتيجية والتشغيلية ،والسياسات التنظيمية ،التي ميكن تكييفها للظروف املتغرية برسعة أكرب،
وفقاً للحاجة.

ما وراء النظم األساسية :الشباب يف جمعية الهالل األحمر القريغيزي
وقت صياغة هذه الوثيقة ،كان عمر كل من رئيس جمعية الهالل األحمر القريغيزي وأمينها العام ال يتجاوز
األربعني سنة .ويلعب الشباب دوراً هاماً يف الجمعية الوطنية .إال أن النظام األسايس نفسه ال يذكر الكثري عن
مشاركة الشباب يف الجمعية الوطنية باستثناء أن تطوير حركة للشباب هو أحد أهداف الجمعية .فال يوجد
مث ًال أي رشط يقيض بوجود أعضاء شباب يف مجلس اإلدارة.
وللجمعية الوطنية سياسة بشأن الشباب تنص عىل وجوب مشاركة الشباب يف صنع القرار يف الجمعية
الوطنية ،وهذا يعكس سياسة الحكومة األوسع نطاقاً التي تشدد بقوة عىل انخراط الشباب يف العمل داخل
البالد.
واألمر الذي أتاح للجمعية الوطنية النجاح يف إرشاك الشباب يف عملية صنع القرار هو ترسيخ ثقافة مشاركة
الشباب طوال سنوات عدة ،والتشجيع الذي وفره مثال شغل الشباب ملناصب قيادية عليا.

gالنسخة اإللكرتونية
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الف�صل الأول:
هوية اجلمعية الوطنية
تحدد املعايري املذكورة يف هذا الفصل «املقومات األساسية» لهوية الجمعية الوطنية ومنها
مهمتها وأهدافها األساسية كمنظمة إنسانية يف بلدها يف املقام األول ،ولكن أيضاً
الأ�سئلة الرئي�سية
كمكون من مكونات الحركة الدولية .ولهذا ،تعكس املعايري العنارص املميزة
لهوية الجمعية الوطنية وتحديداً املبادئ األساسية للحركة ،ودور الجمعية
yهل يعك�س النظام الأ�سا�سي القائم مهمة اجلمعية
الوطنية املساعد للسلطات العامة ،وحقها يف استخدام الشارة.
الوطنية ودورها املرتقب ب�شكل ٍ
كاف؟
yما هي القيم التي ينطوي عليها عمل اجلمعية
الوطنية وهل يعك�سها النظام الأ�سا�سي ب�شكل
كاف وي�ستطيع كل الأع�ضاء واملتطوعني
واملوظفني التعرف �إليها؟
yهل ينا�سب ال�شكل القانوين املمنوح للجمعية
الوطنية و�ضعها الفريد واملميز ب�أف�ضل وجه؟
yهل يتيح لها الوفاء مب�س�ؤولياتها كمكون من
مكونات احلركة ،ف�ض ً
ال عن التزاماتها املرتبطة
با�ستخدام ال�شارة؟

املعيار 1-1
يتوافق النظام األسايس مع املبادئ األساسية للحركة.

ما هو �إلزامي
يجب أن يتضمن النظام األسايس النص الكامل للمبادئ األساسية.
ويجب أن تظهر جميع جوانب النظام األسايس االلتزام بالعمل وفقاً للمبادئ
األساسية واالسرتشاد بها يف كل األوقات.

gيف النسخة اإللكرتونية

املبادئ الأ�سا�سية من منظور النظام الأ�سا�سي
§ينبغي أن تصف أهداف الجمعية الوطنية األنشطة التي ستضطلع بها لتطبيق مبدأ اإلنسانية.
§ينبغي أن يؤكد النظام األسايس أن الجمعية الوطنية تقدم خدماتها دون تحيز وبالتايل دون متييز.
§سعياً إىل الحفاظ عىل الحياد ،يجب أن تضمن الجمعية الوطنية أنه ال ُينظر إىل أهدافها ،أو عنارصها ،أو عالقاتها ،أو مهامها الرئيسية،
بأنها انحياز ألحد األطراف يف حاالت النزاع املسلح أو يف الرصاعات السياسية عىل سبيل املثال.
§يجب أن تُبنى عالقة الجمعية الوطنية مع السلطات العامة عىل نحو يتيح لها الحفاظ عىل استقاللها.
§يجب أن متتلك الجمعية الوطنية منوذجاً تنظيمياً يتيح الخدمة التطوعية.
§يجب أن تكون الجمعية الوطنية مفتوحة للجميع .ويجب أن يكون لها هيكل يتيح لها إمكانية الحفاظ عىل الوحدة يف عملها عىل
كامل األرايض الوطنية.
§يجب أن تعكس أهداف الجمعية الوطنية ومهامها األساسية عاملية الحركة ويشمل ذلك االلتزام مبساعدة املكونات األخرى للحركة.
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ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
ميكن أن يظهر نص املبادئ األساسية يف ديباجة النظام األسايس أو يف النص األسايس حسب تفضيل الجمعية
الوطنية.
يجوز لالتحاد الدويل تعليق عضوية جمعية وطنية إذا مل تعد تستويف رشوط القبول املنصوص عليها يف دستور
االتحاد الدويل السيام «بسبب تعديل نظامها األسايس الذي مل يعد متوافقاً مع املبادئ األساسية» (دستور
االتحاد الدويل ،املادة  -2-12أ).

الوثائق وامل�صادر الرئي�سية
ßßالنص الرسمي للمبادئ األساسية الذي يرد يف ديباجة النظام األسايس للحركة الدولية للصليب األحمر
والهالل األحمر.
ßßاملبادئ األساسية للصليب األحمر ،تعليق جان بيكتيه ،مؤسسة هرني دونانThe Fundamental 1979 ،
Principles of the Red Cross, Commentary by Jean Pictet, Henry Dunant Institute, 1979

املعيار 2-1
يشري النظام األسايس إىل الوضع القانوين للجمعية الوطنية مبوجب القانون الوطني وإىل دورها املساعد
للسلطات العامة يف املجال اإلنساين.

ما هو �إلزامي
يجب أن ينص النظام األسايس عىل الوضع القانوين للجمعية الوطنية مبوجب القانون الوطني وعىل كيفية
اعرتاف السلطات العامة بها ودورها املساعد لها.

�أمثلة تو�ضيحية
gيف النسخة اإللكرتونية

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
يع ّرف مبدئياً وضع الجمعية الوطنية يف النظام القانوين املحيل ،ومينح وفقاً لقانون االعرتاف الرسمي بها الذي
اعتمده الربملان ،أو مبوجب مرسوم أو نظام تعتمده الجهة التنفيذية يف الحكومة .ويجب أن تعرتف الحكومة
بالجمعية الوطنية باعتبارها جمعية إغاثة تطوعية تقوم بدور مساعد للسلطات العامة يف املجال اإلنساين.

ماذا يعني الدور امل�ساعد فيما يتعلق بالنظام الأ�سا�سي
يشري الكثري من النظم األساسية للجمعيات الوطنية إىل الدور املساعد يف وصف مهمة الجمعية الوطنية وأهدافها (انظر املعيار  .)3-1ويف
حال عدم وجود كلمة «مساعد» يف اللغة الوطنية ،يجب البحث عن صيغة تدل عىل العالقة املميزة واملتوازنة املالزمة ملهمة املساعدة.
وميكن تفصيل الدور املساعد خارج قانون االعرتاف بالجمعية الوطنية والنظام األسايس ،يف قوانني وطنية أخرى أو يف الخطط الوطنية
ملواجهة الكوارث أو ما يشابه ذلك.
ويقيم العديد من الجمعيات الوطنية حواراً منتظام مع السلطات العامة لبلدانها ،خالل املؤمتر الدويل مث ًال ،حيث يناقش الطرفان هذا
الدور املساعد.
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وينطوي الشكل القانوين املمنوح للجمعية الوطنية عىل آثار تظهر يف نظامها األسايس ،وقواعدها ،وإجراءات
عملها ،وهياكلها الداخلية ،وواجباتها ومسؤولياتها مبوجب القانون الوطني ،ووضعها من حيث دفع الرضائب،
ورشوط تقدميمها للتقارير ،وعالقاتها مع األعضاء واملتطوعني واملجموعات املعنية األخرى .ولهذا يوىص بأن
تنظر الجمعيات الوطنية باستمرار يف أفضل الطرق إلقامة املؤسسات ،وأن تسعى إىل اعتامد شكل قانوين
يكون متوافقاً مع مهامها وطموحاتها اإلنسانية .ويف العديد من البلدان ال تكون أشكال املؤسسات جامدة بل
تتطلب تحلي ًال قانونياً ورضيبياً شام ًال وتحلي ًال للمخاطر.
ويتم إنشاء بعض الجمعيات الوطنية بتسجيلها كمؤسسات يف القطاع الخاص وعادة كمنظامت إغاثة إنسانية
أو تطوعية بينام تسجل غريها كمؤسسات عامة .وقد وجد بعضها أن من األفضل التسجيل مبوجب قانون
الرشكات.
وميكن أن تنشئ الجمعيات الوطنية أيضاً منظامت فرعية تابعة لها إلدارة جوانب معينة من عملياتها،
وذلك للحد من األخطار القانونية التي ميكن أن تتعرض لها الجمعية الوطنية يف أنشطة عالية املخاطر ،مثل
خدمات الدم أو الخدمات الطبية البيولوجية ،أو األنشطة املولدة للدخل .أو لاللتزام بالقوانني الوطنية التي
تحكم بعض أنشطتها ،أو لسبب يتعلق بالرضائب .وميكن أن تتخذ هذه املنظامت الشكل القانوين ملنظمة غري
ربحية أو ربحية ،تبعاً لالنشطة املعنية والخيارات القانونية املتاحة مبوجب القانون الوطني.

الوثائق وامل�صادر الرئي�سية
ßßالنظام األسايس للحركة ،املادة .3
«ßßالطبيعة الخاصة لعمل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والرشاكات ودور الجمعيات
الوطنية بصفتها جهات مساعدة للسلطات العامة يف املجال اإلنساين» ،القرار  ،2املؤمتر الدويل الثالثون
للصليب األحمر والهالل األحمر.2007 ،
«ßßتعزيز الدور املساعد :رشاكة من أجل جمعيات وطنية أقوى ومن أجل تنمية التطوع» القرار رقم ،4
املؤمتر الدويل الحادي والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر.2015 ،
ßßاالتحاد الدويل :دليل الدور املساعد للجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر.2015 ،

املعيار 3-1
يعكس النظام األسايس مهمة الجمعية الوطنية وأهدافها.

ما هو �إلزامي
يحدد النظام األسايس مهمة الجمعية الوطنية وأهدافها استناداً إىل مهام الجمعيات الوطنية وأدوارها املتفق
عليها عىل النحو املحدد يف الوثائق التالية:
yاتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية.
yالنظام األسايس للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر (خاصة املادة  3واملادة .)4
yالقرارات املعتمدة يف االجتامعات الدستورية للحركة واإلطار االسرتاتيجي لالتحاد الدويل.
yالقوانني واالتفاقات الوطنية الواجبة التطبيق.

�أمثلة تو�ضيحية
gيف النسخة اإللكرتونية
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ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
يجب أن يحدد النظام األسايس ما هو مطلوب من الجمعية الوطنية أن تفعله ،ولكن ال يق ّيد من أنشطتها
الرامية إىل تلبية االحتياجات اإلنسانية املتغرية .وينبغي أن يتجنب النظام األسايس تفصيل أنشطة الجمعية
الوطنية بحيث تكون إمكانية إجراء تغيريات يف العمليات محدودة ،وال طرح األمور بدرجة من العمومية
تؤدي إىل افتقار النظام األسايس للوضوح والتوجيه الكافيني.
ويف حاالت نادرة ،ميكن أن تستعمل بعض الدول النظم األساسية لتقييد الفضاء التشغييل للجمعية الوطنية
أو عرقلته .وقد يكون من األفضل يف مثل هذه الحاالت عرض أهداف أوسع نطاقاً .أما يف حاالت أخرى فقد
ينطبق عكس ذلك أي أن إدراج وصف مفصل ألنشطة الجمعية الوطنية يف النظام األسايس قد يكون له تأثري
يف تذكري الحكومة مبهمة الجمعية الوطنية ودورها.
ويجري الحقاً تفصيل األهداف التي يتضمنها النظام األسايس ،يف الخطط االسرتاتيجية والتشغيلية للجمعية
الوطنية (أو ما يقابلها) .انظر االتحاد الدويل :إرشادات للجمعيات الوطنية بشأن التخطيط االسرتاتيجي.

املعيار 4-1
يعكس النظام األسايس وضع الجمعية الوطنية كمكون من مكونات الحركة وعضو يف االتحاد الدويل.

ما هو �إلزامي
يجب أن يع ّرف النظام األسايس الجمعية الوطنية باعتبارها مكوناً من مكونات الحركة وعضواً يف االتحاد
الدويل.
gيف النسخة اإللكرتونية

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
الوثائق الرئيسية للحركة واالتحاد الدويل ذات الصلة بالنظم األساسية للجمعيات الوطنية هي التالية:
yاملبادئ األساسية والنظام األسايس للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
yالقرارات التي اعتمدها مجلس املندوبني واملؤمتر الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر
yدستور االتحاد الدويل
yقرارات الجمعية العامة ومجلس إدارة االتحاد الدويل.
يجوز للجمعية الوطنية النظر يف رسد التزاماتها يف النظام األسايس بقدر أقل أو أكرث من التفاصيل ،ولكن يف
العديد من السياقات ،ينطوي مجرد اإلشارة إليها عىل وجوب احرتام جميع واجبات العضوية والتزاماتها.

�أمثلة تو�ضيحية
gيف النسخة اإللكرتونية
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املعيار 5-1
ُيلزم النظام األسايس الجمعية الوطنية باستخدام الشارة وفقاً للقواعد واألنظمة ذات الصلة.

ما هو �إلزامي
يفرض النظام األسايس عىل الجمعية الوطنية اعتامد لوائح داخلية خاصة باستخدام الشارة واستخدام املوظفني
واألعضاء واملتطوعني لرمزها الخاص.
يجب أن تكون اللوائح الخاصة بالشارة متوافقة مع اتفاقيات جنيف لعام  1949وبروتوكوالتها اإلضافية،
ومع القواعد واللوائح املعتمدة يف الحركة املنطبقة عىل استخدام الشارة (انظر «الوثائق واملصادر الرئيسية»
أدناه) ،إضافة إىل القانون الوطني الواجب التطبيق الذي يحدد استخدام الشارة وحاميتها (مثل القانون
الوطني الخاص بتنفيذ اتفاقيات جنيف وقانون االعرتاف بالجمعية الوطنية).

ما هو اختياري
ميكن أن يصف النظام األسايس تصميم رمز الجمعية الوطنية.
gيف النسخة اإللكرتونية

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
تتحمل الدولة مسؤولية الترصيح للجمعية الوطنية باستخدام الشارة ،ويقر به عادة قانون االعرتاف.
ويتعني عىل الجمعية الوطنية التعاون مع السلطات العامة لضامن احرتام الشارة ،مبا يف ذلك من خالل
األنشطة والحمالت الهادفة إىل اإلعالم والنرش.
كام تلتزم الجمعية الوطنية باعتامد لوائح داخلية خاصة باستخدامها للشارة وتعريف األعضاء واملوظفني
واملتطوعني بهذه اللوائح وضامن امتثالهم لها.

الوثائق وامل�صادر الرئي�سية
ميكن االطالع عىل وثائق مختلفة تتعلق بلوائح استخدام الشارة عىل العنوانني التاليني:
https://www.icrc.org/en/war-and-law/emblemßß
http://www.ifrc.org/en/who-we-are/the-movement/emblems/ßß
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األعضاء

الفصل الثاين:

الف�صل الثاين :الأع�ضاء
الجمعيات الوطنية هي يف غالبيتها منظامت قامئة عىل العضوية ومتأصلة يف مجتمعاتها
املحلية .ويكمن األساس املنطقي الرئييس للعمل كمنظمة ذات عضوية يف منح
الداعمني تأثرياً رسمياً يف قيادة املنظمة وأدائها وعملياتها.
ويصف هذا الفصل مختلف جوانب العضوية الفردية التي يتعني تنظيمها
يف الجمعيات الوطنية مع التذكري بأن العضوية تنطوي عادة عىل وضع
قانوين رسمي .وتكون العضوية يف الجمعية الوطنية طوعية أي أنها
تنبع من موافقة فردية مستنرية.
وال ينطبق هذا الفصل عىل العدد القليل من الجمعيات الوطنية
غري القامئة عىل عضوية فردية ،إذ يتناول الفصل الخامس موضوع
الجمعيات الوطنية التي يتكون أعضاؤها من كيانات جامعية كالفروع
املحلية وذلك تحت عنوان« :الهيكل التنظيمي والتغطية الجغرافية».

املعيار 1-2
يجب أن تكون الجمعية الوطنية مفتوحة لكل من يريد أن يصبح عضواً فيها.

الأ�سئلة الرئي�سية

yمن الذي ميكن �أن ي�صبح ع�ضواً يف اجلمعية
الوطنية؟
yكيف ميكن للجمعية الوطنية �إ�رشاك النا�س يف
املجتمعات املحلية ك�أع�ضاء يف اجلمعية؟
yما هي احلقوق وامل�س�ؤ�ؤوليات التي ينبغي �أن
يتمتع بها الأع�ضاء؟
yما هي الآليات القائمة التي ت�ضمن معرفة الأع�ضاء
بحقوقهم وم�س�ؤولياتهم ،وهل هي كافية؟ ما هي
الإجراءات املتخذة لتعليق ع�ضوية الأع�ضاء �أو
طردهم ،ولأي �أ�سباب ويف �أي ظروف؟

ما هو �إلزامي
يجب أن ينص النظام األسايس عىل أن عضوية الجمعية الوطنية مفتوحة للجميع دون أي متييز
قائم عىل نوع الجنس أو األصول العرقية أو الجنسية أو املواطنة أو العمر أو اإلعاقة أو اللغة أو اآلراء
السياسية أو املعتقدات الدينية أو االنتامء االجتامعي أو أية أسباب مامثلة.

gيف النسخة اإللكرتونية

�أمثلة تو�ضيحية
جمعية الصليب األحمر التيموري :مقتطف من النظام األسايس
عضوية جمعية الصليب األحمر التيموري مفتوحة للجميع بغض النظر عن العمر أو العرق أو الجنس أو
املعتقدات الدينية أو اللغة أو الطبقة االجتامعية أو اآلراء السياسية أو الجنسية أو أية معايري مامثلة.
املادة  :15املساواة بني الجنسني
تشجع جمعية الصليب األحمر التيموري املساواة بني الجنسني يف عضويتها.
اإلقرار بأن الناس يودون املساهمة يف عمل املنظمة بطرق مختلفة (الصليب األحمر اإلسباين)
ي ّقر الصليب األحمر اإلسباين بأشكال مختلفة من املشاركة الفردية يف املنظمة .وهناك  1.3مليون عضو
يدفعون رسم العضوية ويرتبطون باتفاق عضوية رسمي مع الصليب األحمر اإلسباين.
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الفصل الثاين :األعضاء

املتطوعون الذين ميارسون نشاطاً تطوعياً منتظ ًام ووقعوا اتفاقاً ُيعتربون أعضاء يف الجمعية الوطنية
ويتمتعون بحق التصويت والرتشح بعد  12شهراً من تطوعهم .وينطبق ذلك عىل عدد من املتطوعني يصل
إىل  200ألف متطوع.
إضافة إىل ذلك ،ي ّقر الصليب األحمر اإلسباين بأن بعض الناس يودون املساهمة بتكريس بعض الوقت
للجمعية الوطنية دون التوقيع عىل اتفاق رسمي .فعىل سبيل املثال ،ميكن أن يقدم أستاذ أكادميي من
وقت إىل آخر دروساً مجانية ملتطوعي الصليب األحمر .ويصف النظام األسايس مثل هؤالء األشخاص بأنهم
يتمتعون بعضوية «اعتبارية» ومينحهم وضعاً رسمياً مميزاً عن وضع األعضاء واملتطوعني.

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
إذا كان القانون الوطني مينع الجمعية الوطنية من االنفتاح عىل الجميع (مث ًال ،من خالل تقييد أو حظر
العضوية لغري املواطنني) ،ينبغي للجمعية الوطنية إقامة حوار مع السلطات املعنية ويف هذه األثناء ،بذل كل
ما بوسعها لتكييف املعيار عرب وسائل أخرى (عىل سبيل املثال ،عرب منح غري املواطنني إمكانية دعم الجمعية
الوطنية كمتطوعني أو مانحني).
ومن املهم أن تجذب الجمعية الوطنية أعضا ًء من أوسع رشيحة ممكنة من رشائح املجتمع املحيل .وحيثام
تكون بعض قطاعات من املجتمع املحيل غري ممثلة عىل النحو املطلوب ،ينبغي للجمعية الوطنية النظر
يف طرق جديدة إلرشاكها يف العمل .إن «االنفتاح عىل الجميع» هو أكرث من مجرد نص يف النظام األسايس،
وينبغي أن تجري الجمعية الوطنية باستمرار تقيي ًام ملامرساتها وإجراءاتها وثقافتها التنظيمية يك تضمن
التمثيل الكامل لجميع السكان (ومن بينهم األقليات) ،وتتخذ اإلجراءات الالزمة لتصبح أفضل متثي ًال لكل
القطاعات حيثام كان ذلك رضورياً.
وينبغي تحديد رسوم العضوية عند مستوى ال يستبعد أي قطاع من قطاعات املجتمع من العضوية.

الوثائق وامل�صادر الرئي�سية
ßßاإلطار االسرتاتيجي لالتحاد الدويل بشأن قضايا النوع االجتامعي والتنوع2020-2013 ،
ßßاالتحاد الدويل :مجموعة أدوات التقييم التنظيمي لقضايا النوع االجتامعي والتنوع ()2016

املعيار 2-2
يع ّرف النظام األسايس العضوية ويحدد حقوق األعضاء ومسؤولياتهم.

ما هو �إلزامي
يجب أن يع ّرف النظام األسايس العضوية بطريقة مت ّيز األعضاء عن املوظفني واملتطوعني .وهذا ال يعني أن من
غري املمكن لألعضاء أن يكونوا متطوعني أو موظفني ،بل إن جميع هذه األدوار مميزة.
وحني يكون للجمعية الوطنية فئات مختلفة من العضوية (مثل العضوية العادية ،والعضوية مدى الحياة،
والعضوية الرشفية ،والعضوية االعتبارية) ،يجب أن يعكس النظام األسايس ذلك.
ويجب أن يصف النظام األسايس ،عند االقتضاء ،إجراءات تحديد رسوم العضوية (غالباً ما تحددها الجمعية
العامة) ،وإجراءات جمعها (يجمعها مث ًال الفرع املحيل).
كام يجب أن يصف النظام األسايس حقوق األعضاء ومسؤولياتهم وعند االقتضاء ،مختلف فئات العضوية.
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األعضاء

الفصل الثاين:

ويتعني أن تشمل حقوق األعضاء كحد أدىن ،ما ييل:
yالحق يف تقديم اقرتاحات وإثارة قضايا لدى السلطة املعنية يف الجمعية الوطنية
yالحق يف تسلم كتابات الدعوة لالجتامعات الهامة والحق يف حضور هذه االجتامعات
ويجب أن تشمل مسؤوليات األعضاء كحد أدىن ما ييل:
yااللتزام باملبادئ األساسية
yاحرتام أنظمة الجمعية الوطنية الخاصة باستخدام الشارة (انظر املعيار )3-1
yدفع رسوم العضوية ،عند االقتضاء
yااللتزام بقواعد الجمعية الوطنية وسياساتها وإجراءاتها ذات األهمية لألعضاء.
أما يف املنظامت التي يشارك فيها األعضاء يف انتخاب قيادة الجمعية الوطنية عىل مستويات تنظيمية مختلفة،
يجب أن تشمل حقوق األعضاء ما ييل:
yالرتشح لالنتخابات إذا كانت معايري الرتشح مستوفاة
yاملشاركة والتصويت يف اجتامعات الجمعيات املحلية ،ويف حال انتخابهم ،املشاركة والتصويت يف اجتامعات
مستويات املنظمة األعىل (طريقة تنفيذ ذلك تتعلق بشكل وثيق بهيكل الجمعية الوطنية).
وترد هذه النقطة مبزيد من التفصيل يف الفصل الرابع «القيادة (الحكم واإلدارة)».

ما هو اختياري
ميكن تحديد رسوم العضوية عند مستويات مختلفة لتشجيع املجموعات غري املمثلة متثي ًال كافياً عىل املشاركة
يف عمل الجمعية الوطنية ،وينطبق ذلك عىل الفئات العمرية املختلفة مث ًال.
وميكن أن تقرر الجمعية الوطنية إعفاء بعض املجموعات مثل املتطوعني من دفع رسم العضوية (انظر
املعيار .)2-3
وميكن ،من أجل حامية استقالل الجمعية الوطنية وحيادها ،اتخاذ قرار يقيض بعدم متتع أصحاب العمل،
أو األعضاء الرشفيني ،أو ما يشابه هؤالء ،بحق املشاركة بصورة تلقائية يف عمليات صنع القرار يف الجمعية
الوطنية.

gيف النسخة اإللكرتونية

املعيار 3-2
يحدد النظام األسايس عملية اكتساب العضوية وطريقة إنهائها.

ما هو �إلزامي
يجب أن يصف النظام األسايس كيف ميكن تقديم طلب العضوية وأين ،وكيف ميكن إنهاء العضوية.
ويجب أن يعكس النظام األسايس رشط الحفاظ عىل سجل مح ّدث لألعضاء (أو ما يعادله) ،ويحدد الجهة
املسؤولة عن ذلك يف املنظمة.
يجب أن يحدد النظام األسايس الظروف التي ينبغي فيها تعليق العضوية تلقائيا (عىل سبيل املثال ،وفاة
العضو ،أو التخلف عن تسديد رسم العضوية).
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الفصل الثاين :األعضاء

ويجب أن يحدد النظام األسايس الرشوط التي ميكن مبوجبها تعليق العضوية أو طرد أحد األعضاء ،واإلجراءات
املطلوبة .ويجب أن تضمن العمليات التأديبية إجراءات منصفة ومراعاة األصول القانونية ،والبدء بتطبيقها
رداً عىل سبب خطري (للمزيد من التفاصيل ،انظر الفصل السادس «االمتثال والنزاهة وتسوية املنازعات»).
يجب أن يحدد النظام األسايس للجمعية الوطنية أو لوائحها الداخلية إجراءات التعامل مع الشكاوى أو
املنازعات التي يكون أحد األعضاء طرفاً فيها ،وهذا ما هو مطلوب يف القانون يف بعض البلدان .ويحتوي
الفصل السادس« ،االمتثال والنزاهة وتسوية املنازعات» ،عىل تفاصيل أوىف حول إجراءات تسوية املنازعات.

gالنسخة اإللكرتونية

20

التوجيهات اخلا�صة بالنظم الأ�سا�سية للجمعيات الوطنية 2018

املتطوعون

الفصل الثالث:

الف�صل الثالث :املتطوعون
يتناول هذا الفصل جوانب العمل التطوعي التي يجب أن يحدد النظام األسايس
للجمعية الوطنية طريقة تنظيمها .وإذ يقر هذا الفصل باعتامد الجمعيات الوطنية
عىل املتطوعني لتقديم خدماتها اإلنسانية ،وسعياً إىل املساهمة يف تعزيز
التطوع ،يقرتح هذا الفصل أيضا بعض الطرق التي ميكن بها للنظام األسايس
الأ�سئلة الرئي�سية
للجمعية الوطنية حامية حقوق املتطوعني وإرشاكهم يف عمليات القيادة
وصنع القرار داخل الجمعية الوطنية.
yهل ي�شجع الإطار الد�ستوري والتنظيمي للجمعية
وبتنظيم العمل التطوعي يف نظامها األسايس ،ينبغي للجمعية الوطنية
أن تسعى جاهدة لتهيئة ظروف يستطيع فيها املتطوعون املشاركة يف
عمل الجمعية الوطنية ،وتوفر لهم فرص املشاركة يف حياة املؤسسة.
وينبغي بشكل عام أن تكون إجراءات العمل كمتطوع بسيطة
ومرنة وتعكس يف الوقت نفسه الحاجة إىل وضع القواعد والضامنات
املناسبة لتأمني التزام املتطوعني باملبادئ األساسية للحركة وبسياسات
الجمعية الوطنية وأطرها التنظيمية .ويجب ان تنبع جميع أشكال
العمل التطوعي مع الجمعية الوطنية من موافقة فردية مستنرية.

الوطنية م�شاركة املتطوعني من كل فئات املجتمع؟

yما هي حقوق املتطوعني وم�س�ؤولياتهم؟ هل تتيح
للمتطوعني امل�شاركة ب�شكل فعال يف حياة اجلمعية
الوطنية و�أن�شطتها على جميع امل�ستويات؟
yهل هناك �أ�سباب وا�ضحة لتعليق عمل املتطوعني
�أو طردهم ،وكيف ميكن تعليق عملهم �أو
طردهم؟

املعيار 1-3
يجب أن تكون الجمعية الوطنية مفتوحة لكل من يريد التطوع.

ما هو �إلزامي
يجب أن ينص النظام األسايس عىل أن عضوية الجمعية الوطنية مفتوحة للجميع دون أي متييز قائم عىل
نوع الجنس أو األصول العرقية أو الجنسية أو املواطنة أو العمر أو اإلعاقة أو اللغة أو اآلراء السياسية أو
املعتقدات الدينية أو االنتامء االجتامعي أو أية أسباب مامثلة.

�أمثلة تو�ضيحية
gيف النسخة اإللكرتونية

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
كام ذكر بالنسبة إىل املعيار  ،1-2ينبغي للجمعية الوطنية غري املفتوحة لجميع املتطوعني املحتملني بسبب
أحكام القانون الوطني أن تقيم حواراً مع السلطات املعنية ملحاولة تغيري هذه التقييدات ،وتبذل ،يف هذه
األثناء ،كل ما بوسعها لتكييف املعيار عرب وسائل أخرى (عىل سبيل املثال ،عرب ربط غري املواطنني ،باعتبارهم
متطوعني عىل شبكة االنرتنت ،مع جمعيات وطنية أخرى).
وكام هو الحال مع األعضاء ،يجب أن تسعى الجمعية الوطنية إىل تحقيق تنوع املتطوعني عىل نحو يعكس
تنوع املجتمعات املحلية التي يعملون يف خدمتها .ويرتبط التنوع ارتباطاً وثيقاً بصورة الجمعية الوطنية
21
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وأهمية عملها وتغطيتها للمستفيدين ،وهو هدف يجب محاولة تحقيقه بشكل فاعل ودائم .وينبغي أن
تسعى الجمعيات الوطنية إىل إرشاك أفراد املجموعات املستضعفة ،مبا يف ذلك املجموعات املستهدفة ،من
خالل العمل كمتطوعني.
وال يعني االنفتاح عىل الجميع أن الجمعية الوطنية ال تستطيع تحديد رشوط مسبقة ألدوار معينة من العمل
التطوعي .بل عىل عكس ذلك قد تتطلب بعض األعامل التطوعية أن تبحث الجمعية الوطنية عن املهارات
املناسبة وتدقق يف سوابق األشخاص .فعىل سبيل املثال ،ينبغي أن تدقق الجمعية الوطنية يف احتامالت
ارتكاب جرائم سابقة ،حني يتعلق األمر بأدوار تتطلب التعامل مع األطفال والشباب.

الوثائق وامل�صادر الرئي�سية
ßßاإلطار االسرتاتيجي لالتحاد الدويل بشأن قضايا النوع االجتامعي والتنوع2020-2013 ،
ßßاالتحاد الدويل :مجموعة أدوات التقييم التنظيمي لقضايا النوع االجتامعي والتنوع ()2016
ßßسياسة الشباب لالتحاد الدويل2017 ،
ßßاسرتاتيجية االتحاد الدويل إلرشاك الشباب2013 ،

املعيار 2-3
يع ّرف النظام األسايس املتطوعني و ُيع ّرف حقوق املتطوعني ومسؤولياتهم.

ما هو �إلزامي
يجب أن ُيع ّرف النظام األسايس املتطوعني عىل نحو مييزهم عن األمناط األخرى للمشاركة الفردية يف عمل
الجمعية الوطنية .وهذا ال يعني أن من غري املمكن للمتطوعني أن يكونوا أعضاء وال أن املوظفني ال يستطيعون
التطوع يف الجمعية الوطنية ،بل إن جميع هذه األدوار مميزة.
ويجب وصف حقوق املتطوعني ومسؤولياتهم بشكل واضح.
تشمل حقوق املتطوعني ما ييل:
yتلقي الدعم املناسب ،مثل الجلسات التعريفية والتدريب الالزم لالضطالع مبهام العمل التطوعي،
yاملشاركة يف تصميم وتحسني األنشطة التي يشاركون فيها،
yاالستفادة من الحامية املناسبة يف ما يتعلق بعملهم مع الجمعية الوطنية (مبا يف ذلك توفري السالمة
واألمن ،والحامية من اإلساءة وتس ّلط األقران والتحرش الجنيس ،وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي)،
yاسرتداد التكاليف املعقولة املتكبدة يف أداء العمل التطوعي.
وتشمل مسؤوليات املتطوعني كحد أدىن ،ما ييل:
yااللتزام باملبادئ األساسية للحركة،
yاحرتام لوائح الجمعية الوطنية التي تنظم استخدام الشارة (انظر املعيار ،)3-1
yااللتزام بأنظمة الجمعية الوطنية الخاصة باملتطوعني مبا يف ذلك مدونة السلوك.
ويتعني عىل الجمعية الوطنية أن تضمن أن إجراءاتها التأديبية واإلجراءات املتبعة لتسوية املنازعات
(املعروضة يف الفصل السادس) تنطبق أيضاً عىل املتطوعني.
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املتطوعون

الفصل الثالث:

ما هو اختياري
سعياً إىل تعزيز مشاركة املتطوعني يف عمليات صنع القرار ،ميكن أن متنح الجمعية الوطنية املتطوعني حق
حضور اجتامعات الجمعية العامة عىل املستوى املركزي أو املستويات املحلية.
ميكن أيضاً أن متنح الجمعية الوطنية املتطوعني حق التصويت يف انتخابات أجهزة الحكم بناء عىل معايري
محددة (طول مدة مشاركة املتطوع ،مث ًال).
كام ميكن أن تقرر الجمعية الوطنية منح املتطوعني (من غري األعضاء) حق الرتشح ملناصب أجهزة الحكم.
وتكمن إحدى السبل الرامية إىل منح املتطوعني حق التصويت و/أو الرتشح يف منحهم صفة العضوية مع
إعفائهم من دفع رسوم العضوية .ويتطلب ذلك املوافقة املستنرية للمتطوع املعني.
وينبغي للجمعية الوطنية أن تضمن تعريف املتطوعني بحقوقهم وواجباتهم ،وميكن أن تقرر اإلشارة إىل ذلك
يف النظام األسايس.

�أمثلة تو�ضيحية
gيف النسخة اإللكرتونية

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
لدى غالبية الجمعيات الوطنية أعضاء ومتطوعون وغالباً ما تتداخل الفئتان ،ويكون القادة املتطوعون
بشكل خاص أعضاء أيضاً يف أغلب األحيان .فمن املهم بالنسبة إىل األفراد الذين لديهم مشاركات متعددة يف
الجمعية الوطنية ،أن يكون النشاط الذي يقومون به واضحاً وأدوارهم واضحة ألن لذلك عواقب قانونية يف
العديد من البلدان ومنها عىل سبيل املثال:
yميكن أن تنطبق بعض القوانني عىل املتطوعني وال تنطبق عىل األعضاء،
yميكن أن ينطبق التأمني عىل املتطوعني واألعضاء بأشكال مختلفة،
yإذا كان املتطوع يقوم بعمل مدفوع األجر كعامل مؤقت أو متعاقد ،ميكن أن يتطلب ذلك توقيع عقد
عمل يكون متوافقاً مع قانون العمل الوطني.
وغالباً ما يتعرف املتطوعون عىل حقوقهم وواجباتهم من خالل اتفاق للتطوع أو مدونة سلوك تحدد فيها
الحقوق واملسؤوليات لكل من الجمعية الوطنية واملتطوع.

الوثائق وامل�صادر الرئي�سية
ßßسياسة االتحاد الدويل بشأن التطوع املعتمدة يف الجمعية العامة لالتحاد الدويل ()2011
ßßميثاق االتحاد الدويل بشأن املتطوعني املعتمد يف الجمعية العامة لالتحاد الدويل ()2017
ßßاالتحاد الدويل :مجموعة األدوات القانونية الخاصة بالتطوع ()2011
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الفصل الرابع :القيادة (الحكم واإلدارة)

الف�صل الرابع:
القيادة (احلكم والإدارة)

الأ�سئلة الرئي�سية:

يتناول هذا الفصل موضوع القيادة يف الجمعية الوطنية .وتركز املعايري عىل قدرة فريق
القيادة عىل اتخاذ قرارات يف الوقت املناسب تكون فعالة وشفافة وتكون قد خضعت
للفحص واإلرشاف الالزمني ،ليك تعتربه جميع األطراف املعنية فريقا قياديا مرشوعا.

yهل تخ�ضع القرارات للفح�ص املالئم وهل
توجد �آليات كافية ل�ضمان عدم اكت�ساب �أية
منا�صب �أو �أجهزة يف احلكم �سلطة غري متنا�سبة؟
yهل تعد املكونات الرئي�سية يف اجلمعية الوطنية
ممثلة متثي ً
ال منا�سب ًا يف �صنع القرار؟
yهل تعد م�س�ؤوليات القيادة وا�ضحة و�شاملة،
وهل ميكن اتخاذ القرارات بطريقة �شفافة ويف
الوقت املنا�سب؟
yكيف ت�ضمن اجلمعية الوطنية قدرة قادتها على
احلكم واعتبارهم قادة م�رشوعني؟
yهل متلك اجلمعية الوطنية الآليات الالزمة
ل�ضمان التزام قادتها ب�أعلى معايري النزاهة
والأخالقيات يف كل الأوقات؟

وميكن تنظيم وظائف الحكم واإلدارة بطرق مختلفة .ولكن املهم هو أن
ت ّوزع وظائف القيادة عىل أجهزة أو مناصب قيادية محددة ،ويضمن
نظام فعال من الضوابط والتوازنات خضوع القرارات للفحص املالئم،
وأال يكتسب أي فرد أو جهاز داخل الجمعية الوطنية سلطة غري
متناسبة عىل إدارة الجمعية الوطنية وقراراتها.

املعيار 1-4
يضمن النظام األسايس وجود نظام فعال من الضوابط والتوازنات يف
عملية صنع القرار عىل مستوى القيادة.

ما هو �إلزامي
يجب أن تضمن الجمعية الوطنية تعريف جميع الوظائف واملسؤوليات
الرئيسية للقيادة وخضوعها ملسؤولية منصب معني أو جهاز داخل الجمعية
الوطنية أو تقاسم مناصب أو أجهزة مختلفة هذه املسؤولية.

ويجب أن يضمن النظام األسايس وجود ما يكفي من الضوابط والتوازنات فيام بني مختلف املناصب
واألجهزة القيادية .وهذا يعني أنه ال يجوز ألي منصب و/أو جهاز قيادي واحد داخل الجمعية الوطنية أن
ميتلك سلطة ال تخضع للرقابة.

�أمثلة تو�ضيحية
الضوابط والتوازنات املحددة ملنصب الرئيس التنفيذي (الصليب األحمر اإلسباين)
رئيس الصليب األحمر اإلسباين هو ممثل الحكم األعىل يف املنظمة ومديرها.
ويعرض النظام األسايس تفاصيل وظائف الرئيس التي تشمل التمثيل األعىل للصليب األحمر اإلسباين ،وإدارة
أنشطة الصليب األحمر اإلسباين والنهوض بها وتنسيقها ،ومسؤولية تحديد هيكل اإلدارة التنظيمي ،ومسؤولية
التفويض العليا يف املنظمة.
تنتخب الجمعية العامة الرئيس وتنتخب أيضاً مجلساً وطنياً من  43ممث ًال يرأسه الرئيس ويجتمع ثالث مرات
يف السنة عىل األقل ويضمن وجود ضوابط وتوازنات لسلطات الرئيس ومسؤولياته الكبرية.
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واإلدارة)

الفصل الرابع :القيادة (الحكم

ويستطيع الرئيس طرح بنود للنقاش واتخاذ القرار بشأنها يف املجلس الوطني ،مثلام يستطيع ذلك ثلث أعضاء
املجلس.
وميكن للمجلس الوطني تقديم اقرتاح إىل الجمعية العامة بطرد الرئيس ،كام ميكنه مطالبة الرئيس بالدعوة
إىل عقد جمعية عامة.
ويعي الصليب األحمر اإلسباين أيضاً لجاناً مختلفة لتقديم النصح للرئيس ومساندته يف اإلرشاف عىل أنشطة
ّ
اإلدارة ومنها مراقبة امليزانية ،ولجان التوظيف واالستثامر.
الضوابط والتوازنات من خالل الفصل بني الحكم واإلدارة (الصليب األحمر الكندي)
يوفر الصليب األحمر الكندي الضوابط والتوازنات يف صنع القرار من خالل الفصل بني وظائف الحكم واإلدارة
يف املنظمة .ويتوىل مجلس اإلدارة املك ّون من  16عضواً مسؤولية اإلرشاف عىل ترصيف أعامل املنظمة
وتوظيف األمني العام /كبري املسؤولني التنفيذيني ،وإدارة عمله .وتقع مسؤولية العمل اليومي للمنظمة عىل
عاتق األمني العام الذي يخضع ملساءلة مجلس اإلدارة يف ما يتعلق بإدارة جميع أنشطة الجمعية ومشاريع
أعاملها ومنها ما ييل:
( )1تنفيذ املهمة واألهداف االسرتاتيجية واألوليات التي يحددها مجلس اإلدارة ،يف جميع مستويات
الجمعية،
( )2تنظيم وإدارة أنشطة الجمعية الوطنية من أجل تقديم الخدمات بأكرب قدر ممكن من الفعالية عرب
الجهود املشرتكة التي يبذلها املوظفون واملتطوعون.
يجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات يف السنة عىل األقل من أجل تحقيق ما ييل:
(أ) اإلرشاف عىل عمل الجمعية الوطنية ومراقبة أدائها،
(ب) ضامن وجود سياسات الحكم املالمئة لتأمني أداء فعال وأنشطة تنظيمية مستدامة وفعالة من حيث
التكلفة ،وقانونية ،وأخالقية،
(ج) املوافقة عىل الخطة التشغيلية للجمعية الوطنية وميزانيتها،
(د) املوافقة عىل البيانات املالية السنوية املدققة للجمعية الوطنية وعرضها عىل األعضاء،
(ه) تعيني األمني العام وتحديد اختصاصات وظيفته.

gيف النسخة اإللكرتونية

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
من املهم لصون صحة الجمعية الوطنية وضع ضوابط وموازنات متنع أي فرد أو جهاز من امتالك سلطة متكنه
من تحويل املنظمة عن مبادئها وقيمها ومهامها.
وتتوفر الضوابط واملوازنات الرئيسية من خالل ما ييل:
yعمليات التناوب واالنتخاب عىل النحو املذكور يف املعيار ،4-4
yمستويات اإلبالغ والفحص :يقوم فرد أو جهاز بإعداد قرار أو اقرتاحه ،بينام يوافق فرد آخر أو جهاز آخر
عليه أو يزكيه.
وميكن تحديد مستويات اإلبالغ والفحص فيام بني أجهزة الحكم (عىل سبيل املثال بني مجلس اإلدارة
والجمعية العامة) ،وبني وظائف الحكم واإلدارة ،وبني مختلف مستويات الحكم عىل سبيل املثال بني أجهزة
الحكم يف الفروع وأجهزة الحكم الوطنية.
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الفصل الرابع :القيادة (الحكم واإلدارة)

ومثة نهج لوضع نظام الضوابط واملوازنات داخل الجمعية الوطنية يكمن يف فصل األفراد الذين يضطلعون
بوظائف الحكم واإلدارة فص ًال تاماً .فالذين يشاركون يف وظائف الحكم يحددون التوجهات واالسرتاتيجية،
ويراقبون طريقة تنفيذ اإلدارة وامتثالها ،بينام يقوم املوظفون يف اإلدارة بتنفيذ االسرتاتيجية وتقديم التقارير
إىل أجهزة الحكم .ويستطيع الفرد أو الجهاز الذي يضطلع بوظيفة الحكم طرد موظفي اإلدارة العليا إذا
مل يكن أداؤهم مرضياً ،بينام تخضع وظيفة الحكم عاد ًة ملساءلة أعضاء الجمعية الوطنية.
وميكن أن ينجح هذا النهج عىل املستوى الوطني حيث يوجد عادة موظفون مدفوعو األجر يضطلعون
بوظائف اإلدارة ،غري أن من املمكن أن تتالىش الحدود الفاصلة بني وظائف الحكم واإلدارة يف املستوى املحيل
حيث من املحتمل أن يضطلع متطوعون فرادى بإدوار الحكم واإلدارة عىل حد سواء .ويف مثل هذه الحاالت،
تؤدي أجهزة الحكم املركزية دوراً أساسياً عاد ًة يف ضامن الضوابط واملوازنات عىل املستوى املحيل.
وتكون بعض الجمعيات الوطنية منظمة عىل نحو تتداخل فيه أدوار الحكم واإلدارة .ونجد مثاالً عىل ذلك يف
مامرسة الرئيس التنفيذي أي الرئيس املنتخب الذي يشغل أيضاً أعىل منصب يف اإلدارة ،ويعمل عادة بدوام
كامل .وهذا يعني أن نفس الفرد مسؤول عن أنشطة اإلدارة وعن اإلرشاف عىل أداء اإلدارة .فمن املهم جداً
يف هذه الحالة وضع ضوابط وموازنات أخرى عىل سبيل املثال:
yاجتامعات متكررة للجمعية العامة أو مجلس اإلدارة ،الجهاز الذي يجب أن يقدم له الرئيس التنفيذي
التقارير،
yإمكانية الدعوة إىل اجتامع استثنايئ ملجلس اإلدارة إذا ما طالب عدد من أعضاء املجلس بذلك،
yحق أعضاء مجلس اإلدارة يف وضع بنود عىل جدول أعامل اجتامعات املجلس،
yإنشاء لجان فرعية يحدد لها دور واضح ونطاق عمل محدد ومهمة إرشاف ،وترفع تقارير إىل كل أعضاء
املجلس أو إىل الجمعية العامة،
yعمليات تدقيق داخلية منتظمة للحسابات مع إمكانية االتصال مبارشة مبجلس اإلدارة،
yآليات مستقلة للتعامل مع االدعاءات املتعلقة بالرئيس التنفيذي.

املعيار 2-4
يحدد النظام األسايس أجهزة ومناصب الحكم يف كل املستويات ومختلف وظائفها.

ما هو �إلزامي
يجب أن يحدد النظام األسايس النقاط التالية فيام يتعلق بكل أجهزة حكم الجمعية الوطنية:
yمدة خدمتها وتشكيلها وكيفية اختيار أعضائها،
yسلطاتها،
yعالقتها بأجهزة الحكم األخرى (عىل سبيل املثال ،ما هي الجهة التي ترفع إليها التقارير)،
yاملسؤول عن عقد االجتامعات ،واإلخطار املطلوب ،ووترية االجتامعات ،واإلجراءات الالزمة للدعوة إىل
عقد اجتامعات استثنائية،
yمن يتخذ القرارات خالل الفرتات الفاصلة بني اجتامعني،
yاإلجراءات الخاصة باتخاذ القرارات مبا يف ذلك القواعد التي تحكم النصاب واألغلبية يف التصويت ،وماذا
يحدث إذا مل يتحقق النصاب،
yالقواعد واإلجراءات التي ميكن أن تتضمن حك ًام خاصاً باستخدام التكنولوجيا لعقد االجتامعات.
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واإلدارة)

الفصل الرابع :القيادة (الحكم

ويجب أن يحدد النظام األسايس أيضاً النقاط التالية فيام يتعلق مبناصب الحكم الفردية يف جميع املستويات
التنظيمية:
yمن هم الذين ميكن انتخابهم لهذه املناصب وكيف يتم اختيارهم،
yالحد األدىن من املؤهالت التي ينبغي أن ميتلكها األفراد الذين يتقدمون لشغل هذه املناصب،
yمدة بقائهم يف املنصب (أي رشوط التناوب)،
yسلطاتهم ومسؤولياتهم،
yكيف ميكن تنحيتهم عن مناصبهم وألي أسباب،
yما الذي يحدث إذا استقال الشخص الذي يشغل املنصب أو أقيل من منصبه قبل نهاية مدة خدمته.
تنا َقش هذه الرشوط بصورة أوىف يف املعيار « ،3-4يضمن النظام األسايس رشعية أجهزة ومناصب الحكم يف
الجمعية الوطنية وقدراتها».

ما هو اختياري
ميكن اتخاذ قرار بإنشاء هيئات فرعية تابعة للجمعية العامة أو مجلس اإلدارة أو الجمعيات األخرى .وقد تكون
هذه الهيئات ذات تشكيل مختلف وكفاءات مختلفة :فتتكون اللجان عموماً من أعضاء يف مجلس اإلدارة ورمبا
أيضاً من أعضاء تجري تزكيتهم ،وتضطلع مبهام محددة مع سلطات مفوضة من الهيئة األم .وميكن إنشاء هيئات
استشارية (تشمل خرباء خارجيني) تقدم النصح ليك تتخذ الهيئات األخرى قراراتها بصورة مستنرية.
وميكن أن تكون اللجان والهيئات االستشارية دامئة أو مخصصة لغرض معني .وينبغي تشكيل اللجان الدامئة
عندما تربز رضورة تويل أعضاء من مجلس اإلدارة دوراً أو وظيفة بصفة دامئة فقط .ويف حال تشكيل لجان أو
هيئات استشارية دامئة ،يجب أن يكتيس تشكيلها وسلطاتها وإجراءاتها وعمليات صنع القرار فيها طابعا رسميا.
ومن جملة األمثلة املألوفة للجان الدامئة نذكر الشؤون املالية ،واالنتخابات/التعيينات ،وتدقيق الحسابات وإدارة
املخاطر ،واألخالقيات والنزاهة ،والحكم (النظر إىل أداء مجلس اإلدارة) ،والتنوع والنوع االجتامعي ،والشباب.

gيف النسخة اإللكرتونية

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
تشمل غالبية أجهزة حكم الجمعيات الوطنية ما ييل:
yالجمعية العامة ولجانها ولجانها الفرعية .يرجح أن تكون الجمعية العامة هي أعىل سلطة داخل الجمعية
الوطنية توافق عىل جميع القرارات االسرتاتيجية الهامة ،ورمبا تقرر تشكيل مجلس اإلدارة أو تؤثر إىل حد
كبري يف تشكيله وتتوىل محاسبته.
yمجلس اإلدارة ولجانه ولجانه الفرعية .يرجح أن يكون مجلس اإلدارة الجهاز الذي يحكم املنظمة ويرشف
عىل سري عملها يف الفرتات الفاصلة بني اجتامعات الجمعية العامة ،ويتوىل محاسبة فريق اإلدارة ،ويتخذ
القرارات االسرتاتيجية الجارية.
yالجمعيات والمجالس يف املستويات األخرى من املنظمة ولجانها ولجانها الفرعية .يرجح أن تتوىل اإلرشاف
عىل الفروع وأقسام الفروع.
وتشمل غالبية مناصب الحكم يف الجمعيات الوطنية املناصب التالية:
yالرئيس،
yنائب (أو نواب) الرئيس،
yأمني الصندوق.
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وتشمل وظائف الحكم الشائعة ما ييل:

التوجه االسرتاتيجي والتخطيط الطويل األمد
yتحديد الرؤية والتوجه االسرتاتيجي وتعريف األهداف الشاملة
yاتخاذ القرارات بشأن التخطيط واملوارد
yتنمية ثقافة تنظيمية تطمح إىل تحقيق األهداف.
هياكل الفروع/األعضاء/املتطوعون
yتأمني هيكل مناسب للفروع
yرصد أشكال العضوية والتطوع
yإبالغ األعضاء واألطراف املعنية األخرى
yتحديد رسوم العضوية.
اإلرشاف عىل عمل اإلدارة وضامن االمتثال
yتعيني موظفي اإلدارة العليا (األمني العام ورمبا نائبه أو نوابه بناء عىل توصيات األمني العام .وينبغي
توظيف بقية أعضاء فريق اإلدارة عرب إجراءات املوارد البرشية املنتظمة بإرشاف األمني العام) ،ومراقبة
أدائهم وإنهاء عملهم
yرصد أداء املنظمة
yضامن استدامة املنظمة ومراقبة األوضاع املالية مبا يف ذلك ضامن امتالك املنظمة مصادر دخل متنوعة
ومستدمية تُجمع يف املقام األول عىل الصعيد املحيل
yضامن االمتثال للقوانني ذات الصلة
yضامن الرقابة املالية املناسبة مبا يف ذلك تدقيق الحسابات وتعيني مدققي الحسابات
yاإلرشاف عىل إدارة املخاطر
yتحديد السياسات التنظيمية الهامة وضامن تنفيذها
yضامن وجود اآلليات الالزمة لالستامع إىل مالحظات وتعليقات األطراف املعنية واملكونات الرئيسية،
والتحقيق ،والرد عليها.
مهام دستورية إضافية
yضامن تحديث النظام األسايس واللوائح الداخلية.
ال وجود لنموذج عاملي واحد يحدد حجم جهاز من أجهزة الحكم .أما القاعدة العامة فتفيد بأن اللجان املحلية
عادة ما تكون فعالة بوجود  7إىل  10أعضاء ،بينام ميكن ملجلس اإلدارة أن يكون فعاالً بعرشة إىل عرشين عضو
وفقاً لحجم الجمعية الوطنية .أما اللجان الفرعية فينبغي أن تكون عموماً صغرية ( 3إىل  5أعضاء).
العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار بشأن حجم جهاز الحكم هي التالية:
yفعالية صنع القرار واعتامد اإلجراءات
yالتنوع والتمثيل
yالخربات الالزمة التخاذ القرارات الصائبة (عىل سبيل املثال الخربة القانونية أو معرفة املسائل املالية)
yتكلفة االجتامعات خاصة إذا كانت االجتامعات منتظمة ومبارشة
yعدد األشخاص الراغبني يف أداء الوظيفة والقادرين عىل ذلك السيام عىل املستوى املحيل حيث قد ال يتوفر
إال عدد قليل من املتطوعني.
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املعيار 3-4
يضمن النظام األسايس رشعية أجهزة ومناصب الحكم يف الجمعية الوطنية وقدراتها.

ما هو �إلزامي
يصف النظام األسايس قواعد وإجراءات انتخاب و/أو تعيني املوظفني الذين يشغلون مناصب الحكم وأعضاء
أجهزة الحكم عىل كافة املستويات .ويجب أن تتسم هذه اإلجراءات باإلنصاف والشفافية وتشجع التنوع يف
أجهزة الحكم .ويجب أن تغطي النقاط التالية:

االنتخاب /التعيني
تعي أعضاء مختلف أجهزة الحكم؛
yالجهاز/أو األجهزة التي تنتخب أو ّ
yطريقة إرشاك األطراف املعنية يف الجمعية الوطنية مثل األعضاء و/أو املتطوعني يف اختيار املرشحني
ملناصب الحكم عىل مختلف مستويات الجمعية الوطنية؛
yمن يحق له التصويت ومبوجب أية إجراءات.

األهلية لالنتخاب/التعيني
yيجب أن تضمن معايري األهلية للمناصب التي تُشغل باالنتخاب أو التعيني تأمني قيادة قديرة للجمعية
الوطنية ،وتأخذ أيضاً يف االعتبار استقالل الجمعية الوطنية وسمعتها .كام يجب أن تستثني معايري األهلية
املوظفني من الرتشح للمناصب التي تُشغل عن طريق االنتخاب .ويف حال تم تعيني موظف عضواً يف جهاز
للحكم ،يجب أن يستقيل من منصبه .ولكن يف بعض السياقات ،يطالب القانون الوطني متثيل املوظفني يف
مجلس اإلدارة .ويف هذه الحاالت ،يتعني وصف إجراء انتخاب ممثل (أو ممثيل) املوظفني.
yفحص الرتشيحات وفقاً ملعايري األهلية .وغالباً ما يجري تنظيم ذلك بتحديد اختصاصات لجنة معنية
باالنتخابات.
yاألسباب املس ّوغة لعدم األهلية واألسباب املس ّوغة لفصل األشخاص املنتخبني من وظيفتهم واإلجراءات
املتبعة (الربط مع الفصل السادس «االمتثال والنزاهة وتسوية املنازعات»).
yيف حال وجود أعضاء يف مناصب الحكم تعينهم الحكومة ،يجب ضامن ما ييل:
  gأال يشكل األعضاء الذين عينتهم الحكومة أغلبية أو أغلبية ّ
معطلة أبداً،
g
  gأن يو ّقع األعضاء الذين عينتهم الحكومة ،عىل غرار أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين ،عىل مدونة سلوك
g
أو عىل أي أطر مامثلة خاصة بالسلوك ،ويلتزمون بها.

كيف تجري االنتخابات
yبالنسبة إىل مناصب الحكم التي تُشغل عن طريق االنتخاب ،يجب أن تكون االنتخابات حرة ونزيهة،
وتجري باالقرتاع الرسي.
yيجب تحديد قواعد التصويت والنصاب واألغلبيات املطلوبة.
أحكام تتعلق مبناصب الحكم التي تصبح شاغرة
yيجب أن تكون هناك أحكام تتعلق باملناصب التي تصبح شاغرة يف فرتة ما بني االنتخابات أي عموماً
انتخاب بديل.
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yيجب أن يكون هناك نص خاص بخلو منصب الرئيس ألي سبب كان .وغالباً ما يتوىل نائب الرئيس مهام
يعي مجلس اإلدارة رئيساً بالنيابة إىل حني إجراء االنتخابات.
الرئيس ،أو ّ

مدونة السلوك
يتعني عىل أعضاء أجهزة الحكم التوقيع عىل مدونة سلوك تحدد التوقعات األساسية لكيفية أداء مهامهم.
ويجب أن تشري مدونة السلوك إىل االلتزامات التالية:
yالترصف يف كل األوقات وفقاً للمبادئ األساسية
yاالمتثال ألعىل معايري النزاهة الشخصية
yالترصف بحسن نية وتحقيقاً ملصلحة الجمعية الوطنية الفضىل
yالترصف بالحرص والعناية الواجبني
yعدم إساءة استعامل املعلومات أو إساءة استعامل منصبهم ،واحرتام رسية املعلومات الحساسة
yكشف حاالت التعارض يف املصالح وإدارتها
yعدم استغالل نفوذهم أو سلطتهم من خالل ،عىل سبيل املثال ،استخدام أصول الجمعية الوطنية ألغراض
شخصية أو تقويض سلطة األمني العام لدى املوظفني
yعدم انتهاك سياسات الجمعية الوطنية
yاالمتناع عن كل أشكال االحتيال والفساد
yاالمتناع عن كل أشكال التحرش مبا يف ذلك التحرش الجنيس
yتعزيز العمل املشرتك والتعاون والرشاكة فيام بني أعضاء أجهزة الحكم
التعارض يف املصالح
يجب أن يطلب النظام األسايس من األفراد الذين يشغلون مناصب يف أجهزة الحكم اإلعالن عن أي تضارب يف
املصالح محتمل أو فعيل ،أو أي حالة ميكن أن تُعترب تعارضاً يف املصالح .ويشكل ذلك عادة جزءاً من مدونة
السلوك( .الربط بالفصل السادس «االمتثال والنزاهة وتسوية املنازعات»).
أما إذا كشف أحدهم عن تعارض محتمل أو تعارض فعيل يف املصالح ،فيجب أن ميتنع عن املشاركة يف النقاش
والتصويت يف القضايا التي تعنيه.
وإذا كان التعارض يف املصالح تعارضاً خطرياً ودامئاً ،يجب أن يستقيل العضو املعني من مناصبه يف الجمعية
الوطنية ،وميتنع عن التصويت يف تلك االثناء.

ما هو اختياري
ميكن أن يدرج النظام األسايس نصا باستخدام التصويت اإللكرتوين والتصويت عن بعد النتخاب أعضاء أجهزة
الحكم.
ميكن أن تحدد الجمعية الوطنية مواصفات أو معايري خاصة لبعض مناصب الحكم مثل مناصب الرئيس،
ونائب (نواب) الرئيس ،وأمني الصندوق ،وممثل (ممثيل) الشباب .فعىل سبيل املثال ،من املعقول مطالبة
أمني الصندوق أن يكون لديه خربات ومهارات مالية.
وميكن أن يدرج النظام األسايس نصاً ينظم تزكية أعضاء يف أجهزة الحكم من أجل ضامن الكفاءات الالزمة
لالضطالع مبهامهم .وميكن أن يشمل ذلك طلب تزكية مجموعات محددة من املهارات غري املتوفرة لدى
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األعضاء املنتخبني ،أو املطالبة بتزكية أفراد من خارج الجمعية الوطنية يتمتعون بالخربات الالزمة .فعىل سبيل
املثال ،إذا ما حددت جمعية وطنية الرشوط الدنيا لشغل منصب أمني الصندوق ومل يتقدم أي شخص مؤهل
لالنتخابات ،يجوز حينها للجمعية الوطنية البحث عن شخص لديه املهارات الالزمة وتزكيته.
وميكن أيضاً استخدام التعيينات و/أو التزكيات يف اللجان االستشارية مثل اللجنة املالية.
وينبغي أن تستند أي تزكية إىل إجراءات راسخة وشفافة وتبقى خاضعة إلرشاف أعضاء الحكم املنتخبني،
وهذا يعني أن عدد األعضاء املنتخبني يجب أن يتجاوز عدد األعضاء الذين تتم تزكيتهم.
وميكن وضع نص يتعلق باستبدال أعضاء الحكم الذين ال يفون بالتزاماتهم بعدم حضورهم مث ًال عدداً من
االجتامعات (كالغياب عن ثالثة اجتامعات بدون مس ّوغ).

�أمثلة تو�ضيحية
زيادة تنوع املشاركني يف هياكل الحكم (جمعية الصليب األحمر األوغندي)
يضمن النظام األسايس لجمعية الصليب األحمر األوغندي الحد األدىن من نسبة متثيل النساء ومشاركة
الشباب يف هياكل حكم الجمعية الوطنية.
فعىل مستوى مجلس اإلدارةُ ،يك ّرس منصبان من مناصب املجلس الثالثة عرش املؤهلة للتصويت للنساء.
إضافة إىل ذلك يجب أن يكون الرئيس ونائب الرئيس من الجنسني عىل غرار ممثيل الشباب االثنني.
أما يف هياكل الشباب ،فيجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الشباب عىل األقل من الجنس اآلخر ويجب أن
يتحقق التوازن بني النساء والرجال يف أي متثيل ملجلس الشباب يف الهيئات العليا للجمعية الوطنية .وينعكس
هذا اإلجراء األخري يف مختلف أقسام املنظمة ،فقد أرسل كل فرع من الفروع إىل الجمعية العامة رج ًال وامرأة
من املتطوعني.
تعريف املهارات املالمئة عىل مستوى مجلس اإلدارة والتزكية
(جمعية الصليب األحمر األوغندي)
قامت جمعية الصليب األحمر األوغندي يف أعقاب أزمة كبرية ،بتكييف نظامها األسايس لضامن اختيار مجلس
اإلدارة خرباء خارجيني ينضمون إىل املجلس كأعضاء لهم حق التصويت الكامل .وجاء ذلك رداً عىل تحليل
أشار إىل أن مجالس اإلدارة السابقة املكونة من ممثيل فروع الجمعية الوطنية مل متتلك بالرضورة املهارات
الالزمة للتخطيط لتط ّور منظمة معقدة التنظيم واإلرشاف عليها ،أو ملساءلة الجهاز التنفيذي.
وينبغي أن يضم اآلن مجلس اإلدارة املكون من  13عضواً  4أعضاء متت تزكيتهم ولديهم كفاءات يف مجاالت
تطوير مشاريع األعامل وحشد املوارد ،وإدارة املخاطر واإلدارة املالية ،ووسائل اإلعالم والعالقات العامة،
وإدارة املشاريع/الربامج ،وكل هذه الكفاءات هامة جداً ومن الصعب إيجادها لدى األعضاء .وكان املعيار
الذي حددته الجمعية الوطنية للمنصب الخاص بإدارة املخاطر واملوارد املالية يشمل ما ييل:
yالعضوية يف هيئة مهنية ذات صلة
yإثبات متتعهم بخربة يف اإلدارة املالية أو تدقيق الحسابات عىل مدى خمس سنوات عىل األقل ،ويفضل أن
تشمل خربة يف منصب لإلدارة العليا يف منظمة وطنية أو دولية ذات سمعة طيبة
yإثبات متتعهم بخربة يف تطبيق املامرسات واإلجراءات وأنظمة اإلدارة املالية يف منظمة ذات سمعة طيبة.
واستناداً إىل اإلرشادات املعتمدة التي تحدد املهارات والكفاءات املطلوبة ،أوكلت إىل الرئيس واألمني العام
مهمة اقرتاح قامئة قصرية من املرشحني املحتملني يف كل مجال من املجاالت األربعة املذكورة ،تُرفع إىل
الجمعية العامة للموافقة.
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الفصل الرابع :القيادة (الحكم واإلدارة)

ضامن الحياد السيايس لدى أعضاء مجلس اإلدارة .مقتطف من النظام األسايس (جمعية الصليب األحمر
الجيورجي)
يف حال حصول عضو يف املجلس الرئايس عىل منصب يف حزب سيايس ،يفقد بصورة تلقائية عضويته يف املجلس
الرئايس.

gيف النسخة اإللكرتونية

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
تبعاً للهيكل القانوين املحدد للجمعية الوطنية (انظر املعيار  ،)4-1ميكن أن تنطوي عضوية مجلس اإلدارة
عىل مسؤولية مالية وقانونية لضامن امتثال املنظمة للقانون الوطني الواجب التطبيق والتزامها باملهمة
املوكلة إليها عىل النحو التايل:
yااللتزامات المالية – ميكن تحميل األفراد األعضاء يف مجلس اإلدارة مسؤولية مالية يف حال تكبدت
املنظمة أية ديون
yااللتزامات القانونية – قد يتحمل األفراد األعضاء يف مجلس اإلدارة أيضاً املسؤولية القانونية عن القرارات
التي يتخذها مجلس اإلدارة.
وميكن أن توفر مجالس اإلدارة تأميناً لحامية األفراد األعضاء يف حال مقاضاتهم بسبب أعامل ُيزعم أنها غري
رشعية ،ولكن من غري املحتمل أن يحمي التأمني أعضاء املجلس من أي قرارات غري مسؤولة.
وسعياً إىل ضامن الرشعية والفعالية ،يجب أن يكون ألجهزة الحكم مجموعة متنوعة من الكفاءات والخربات.
ولهذا ينبغي أن تسعى الجمعية الوطنية بشكل فاعل إىل ضامن تنوع وجهات النظر والخربات يف أجهزة
حكمها .وميكن أن يشمل ذلك ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،تشجيع التوازن بني الجنسني ،ومتثيل الشباب و/أو
األقليات العرقية و/أو األشخاص ذوي اإلعاقة .كام يجب االهتامم بضامن متثيل السكان املترضرين.
ومن املهم تأمني انتخابات حرة ونزيهة تجري باالقرتاع الرسي ألنها تتيح لألعضاء فرصة تغيري القيادة إن كانوا
غري راضني عنها.
وميكن أن تشكل تزكية عدد من أعضاء أجهزة الحكم وسيلة مجدية لضامن التنوع والكفاءات والخربات
الالزمة لتكون عمليات صنع القرار واإلرشاف فعالة .وينطبق ذلك أيضاً عىل اللجان االستشارية.
يتعلق موضوع أعضاء مجلس اإلدارة الذين تعينهم الحكومة (ويختلف عن موضوع األشخاص العاملني يف
القطاع العام) مببدأ االستقالل من بني املبادئ األساسية للحركة .فيعترب يف بعض الحاالت وسيلة لتسهيل
املناقشات االسرتاتيجية مع السلطات املعنية والتعبري الطبيعي لعالقة متوازنة بني الجمعية الوطنية وحكومة
بلدها .ولكن ميكن يف حاالت أخرى أن يكون خارج الرقابة املبارشة للجمعية الوطنية .ومهام يكن الوضع،
يجب بذل كل جهد ممكن لتجنب التدخالت السياسية أو غريها من التدخالت يف شؤون الجمعية الوطنية،
وتجنب أي تصور بوجود مثل هذا التداخل .وتذكر فقرة «ما هو إلزامي» أعاله أهم آليات الحامية.
وتعد إدارة تعارض املصالح املحتمل مهمة بالنسبة إىل صورة الجمعية الوطنية وااللتزام باملبادئ األساسية.
وينبغي أن يضمن النظام األسايس بشكل عام قدرة الجمعية الوطنية عىل الحفاظ عىل استقاللية عملها
وقراراتها أمام السلطات العامة وأمام الجهات املعنية الرئيسية األخرى مثل رشكات القطاع الخاص.
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واإلدارة)

الفصل الرابع :القيادة (الحكم

املعيار 4-4
يضمن النظام األسايس التناوب املنتظم يف مناصب الحكم

ما هو �إلزامي
يجب أن يحدد النظام األسايس مدة شغل منصب يف كل مناصب الحكم عىل جميع املستويات (أي املستوى
املركزي واملستويات املحلية) لضامن التناوب بشكل منتظم.
ويجب أن تفرض حدود عىل عدد الفرتات املتعاقبة التي يجوز للفرد أن يقضيها يف نفس وظيفة الحكم عىل
املستوى املركزي (مث ًال حد أقىص من واليتني متعاقبتني مدة كل منهام ثالث إىل أربع سنوات يف املنصب نفسه،
مع خيار التقدم لشغل املنصب من جديد بعد مرور فرتة واحدة).
ويجب أن يضمن النظام األسايس إجراء االنتخاب/أو االختيار يف موعد أقصاه نهاية كل فرتة من فرتات شغل
املنصب.

ما هو اختياري
ميكن أن يدرج النظام األسايس حدا لعدد الفرتات املتعاقبة التي يجوز للفرد أن يقضيها يف منصب حكم عىل
مستوى الفروع أو عىل املستوى املحيل.
وميكن أن يدرج النظام األسايس أحكاماً تضمن درجة من االستمرارية والحفاظ عىل الذاكرة املؤسسية يف
مجالس اإلدارة بضامن أن تتقدم نسبة معينة فقط من أعضاء املجلس مث ًال إلعادة انتخابها.

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
يساهم الحد من عدد فرتات شغل املنصب يف ظهور وجهات نظر وأفكار جديدة يف حكم الجمعية الوطنية.
كام يوفر ضوابط وتوازنات.
ويحتمل أن يوجد عدد أقل من املرشحني عىل مستوى الفروع ،ولهذا قد يكون من املناسب زيادة عدد
الواليات التي يجوز ألعضاء أجهزة الحكم توليها.

�أمثلة تو�ضيحية
جمعية الصليب األحمر الجورجي :مقتطف من النظام األسايس
تنتخب الجمعية العامة رئيس جمعية الصليب األحمر الجورجي ملدة أربع سنوات .وميكن انتخاب نفس
الشخص لواليتني متتاليتني فقط وفقاً للامدة  27من النظام األسايس الحايل.
وتنتخب الجمعية العامة أعضاء املجلس الرئايس ملدة أربع سنوات .وميكن انتخاب نفس الشخص لواليتني
متتاليتني فقط .ويخضع أعضاء املجلس الرئايس ملساءلة الجمعية العامة.
أما أعضاء املجلس الرئايس املحيل ،فينتخبهم املؤمتر املحيل ملدة أربع سنوات .ويخضعون ملساءلة املؤمتر
املحيل .وميكن انتخاب نفس الشخص لواليتني متتاليتني فقط.

gيف النسخة اإللكرتونية
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الفصل الرابع :القيادة (الحكم واإلدارة)

املعيار 5-4
يحدد النظام األسايس أدوار أعضاء اإلدارة العليا وسلطاتهم ومسؤولياتهم واإلجراءات املتعلقة بتعيينهم
وإنهاء عملهم.

ما هو �إلزامي
يجب أن يحدد النظام األسايس الوظائف األساسية ملناصب اإلدارة العليا وموقعها من التسلسل اإلداري.
ويضمن وصف هذه الوظائف التعريف الواضح لسلطة صنع القرار بالنسبة إىل املناصب القيادية األخرى،
كام يضمن التعريف الواضح لتسلسل املسؤوليات.
ويجب أن يصف النظام األسايس إجراءات تعيني الذين سيشغلون مناصب اإلدارة العليا وإنهاء عملهم .ففي
يعي مجلس اإلدارة األمني العام ويراقب عمله وينهي فرتة خدمته .ويحدد
عدد كبري من الجمعيات الوطنيةّ ،
مجلس اإلدارة عادة السامت ومعايري األداء املطلوبة من أفراد اإلدارة العليا ويضمن خضوعهم للمساءلة،
ويراقب أداءهم .ويف جمعيات وطنية أخرى يوافق أيضاً مجلس اإلدارة عىل تعيني أقرب وكالء األمني العام
بناء عىل توصيات األمني العام.
ويجب أن توضع أحكام تتيح فصل أفراد اإلدارة العليا فوراً عند االقتضاء .انظر املعيار  1-4فيام يتعلق
بالجمعيات الوطنية التي لديها رئيس تنفيذي ليس معيناً بل منتخباً.
يجب أن يشمل النظام األسايس معايري األهلية للرتشح ملناصب اإلدارة العليا ،مث ًال حظر مشاركة املرشحني
يف أنشطة ميكن اعتبارها مق ّوضة لقدرتهم عىل االضطالع بأدوار القيادة وفقاً للمبادئ األساسية ،أو ميكن أن
تع ّرض صورة الجمعية الوطنية وسمعتها للخطر.

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
ال يتوقع أن يقدم النظام األسايس وصفاً مفص ًال لهيكل اإلدارة ،بل أن يعرض فقط الوظائف املطلوبة من
رئيس فريق اإلدارة.
ويكمن دور رئيس فريق اإلدارة يف تنفيذ قرارات أجهزة الحكم وتحمل مسؤولية العمليات اليومية .ويحدد
مجلس اإلدارة توجيهات عمل كبار املوظفني اإلداريني الذين يتحملون مسؤولية العمليات اليومية .ويتحمل
موظفو اإلدارة العليا املسؤوليات التالية:
yإبالغ جميع املوظفني مبا ينتظر منهم (الغرض واألهداف واالسرتاتيجيات والسياسات)
yتنفيذ قرارات الحكم ومتابعتها
yترصيف األعامل اليومية وتنفيذ الربامج الرامية إىل تحقيق التوقعات
yصياغة مشاريع امليزانيات والتقارير املالية
yإبالغ أجهزة الحكم بالنتائج املحققة
yالعمل مع أجهزة الحكم من أجل ضامن التمثيل الخارجي املتسق والفعال للجمعية الوطنية.
ويف الجمعيات الوطنية التي تعتمد الفصل بني الحكم واإلدارة ،يحرض األمني العام عادة اجتامعات مجلس
اإلدارة بصفة استشارية .وال يحق له التصويت.

�أمثلة تو�ضيحية
gيف النسخة اإللكرتونية
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افية
الفصل الخامس :الهيكل التنظيمي والتغطية الجغر 

الف�صل اخلام�س:
الهيكل التنظيمي والتغطية اجلغرافية
يركز هذا الفصل عىل متاسك الجمعية الوطنية متاشياً مع االلتزام باملبدأ األسايس للوحدة
وواجب الجمعية الوطنية باالضطالع بعملها اإلنساين يف كل أرايض الوطن .ويتناول
الفصل املسائل األساسية التي يجب أن يغطيها النظام األسايس للجمعية
الوطنية لضامن قدرة الجمعية الوطنية – مهام كان هيكلها -عىل الوفاء
بالتزاماتها اإلنسانية بشكل فعال ومستديم.
وغالباً ما تعكس هياكل الجمعيات الوطنية التنظيم الجغرايف
للدولة .فبعض الجمعيات الوطنية متلك هياكل اتحادية بينام
يستند بعضها اآلخر إىل منوذج تنظيمي مركزي .وقد يكون لدى
بعض الجمعيات الوطنية هياكل مبستويني تنظيمني اثنني أو
أكرث بينام ال ميلك البعض اآلخر أية فروع أو هياكل محلية .وقد
أنشأ عدد كبري من الجمعيات الوطنية كيانات قانونية مستقلة
إلدارة بعض جوانب عمليات الجمعية سواء أكان ذلك ألسباب
قانونية أو من أجل حامية الجمعية الوطنية من األخطار.

املعيار 1-5
يجب أن يع ّرف النظام األسايس الهيكل التنظيمي للجمعية الوطنية.

ما هو �إلزامي

الأ�سئلة الرئي�سية

yهل اجلمعية الوطنية منظمة على نحو يتيح لها
تو�سيع �أن�شطتها لت�شمل كل �أرا�ضي الدولة؟
yهل ي�ضمن هيكل اجلمعية الوطنية وتنظيمها
متا�سكها ووحدتها؟
yهل ُتتخذ قرارات اجلمعية الوطنية يف �أن�سب
م�ستوى؟
yهل ت�ضمن اجلمعية الوطنية التوازن املنا�سب بني
اخل�ضوع مل�ساءلة الهياكل املركزية واالحتفاظ
باملبادرة وال�سلطة على ال�صعيد املحلي؟ كيف تتيح
اجلمعية الوطنية للهياكل املحلية �إمكانية امل�شاركة
ب�شكل فعال يف عمليات �صنع القرار املركزية؟
yكيف تقوم اجلمعية الوطنية ب�إدارة �أي كيانات
قانونية منف�صلة؟

يجب أن يصف النظام األسايس الهيكل الذي يتيح للجمعية الوطنية إمكانية تلبية
االحتياجات اإلنسانية يف كامل أرايض البلد ،ويشمل ذلك األجهزة املركزية واملحلية.
ويجب أن يحدد النظام األسايس إجراءات إنشاء الفروع وغريها من الكيانات وإجراءات حلها.
ويجب أن يشمل إنشاء الفروع والكيانات املستقلة األخرى املوافقة عىل املستوى املركزي (من جانب مجلس
اإلدارة مث ًال أو الجمعية العامة).
كام يجب أن يضمن النظام األسايس وجود نص يتعلق بتلبية االحتياجات يف كل إقليم البلد إذا ما تع ّرض أحد
الفروع للحل أو ّ
تعطل عمله.

gيف النسخة اإللكرتونية

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
تغي االحتياجات اإلنسانية مع مرور الوقت ،يستحسن السعي باستمرار إىل تقييم الهيكل التنظيمي
نظراً إىل ّ
وتكييفه عند االقتضاء .وبالتايل ،ينبغي أال تكون األحكام الدستورية املتعلقة بالهيكل التنظيمي صارمة إىل
حد استحالة تعديلها عند الحاجة .كام ينصح بتعريف الهيكل التنظيمي عىل نحو يشجع اإلبداع والتعاون
يف كل أقسام املنظمة.
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الفصل الخامس :الهيكل التنظيمي والتغطية الجغرافية

املعيار 2-5
يجب أن يضمن النظام األسايس اتخاذ الجمعية الوطنية القرارات والعمل بشكل جامعي وتوحيد الكلمة.

ما هو �إلزامي
يجب أن يحدد النظام األسايس بوضوح توزيع األدوار بني مختلف مستويات الجمعية الوطنية.
ويجب أن يحكم الجمعية الوطنية جهاز مركزي .وتشمل الوظائف املركزية ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،ما ييل:
yحامية نزاهة الجمعية الوطنية ويشمل ذلك ضامن االلتزام باملبادئ األساسية واحرتام الشارة
yالعالقات مع السلطات املركزية
 yالعالقات الدولية ويشمل ذلك االتصاالت واالتفاقات املربمة مع مكونات أخرى من الحركة
yأطر السياسات العامة (يف مجاالت مثل القضايا املالية ،واملوارد البرشية ،والعمل التطوعي ،واالمتثال والنزاهة)
yتنسيق الربامج الوطنية لضامن استخدام املوارد وفقاً لالحتياجات اإلنسانية وضامن االتساق يف تقديم
الخدمات
yالتنسيق املايل العام ،وعمليات اإلرشاف واملساءلة ،ويشمل ذلك امليزانيات املوحدة ،والحسابات املالية،
وتدقيق الحسابات
yاإلجراءات التأديبية وتسوية املنازعات (يف حال استحالة حل املنازعات محلياً).
يجب أن يضمن النظام األسايس وجود القواعد واإلجراءات الالزمة لتعريف طبيعة السلطة املحلية والخضوع
للمساءلة أمام املستوى املركزي ،ومتكني الفروع من املشاركة بشكل فاعل يف عمليات صنع القرار يف الجمعية
الوطنية .ويعني ذلك يف الحد األدىن ما ييل:
yبالنسبة إىل الجمعيات الوطنية التي تتمتع فيها الفروع و/أو غريها من الكيانات بوضع قانوين مستقل
أو بقدر كبري من االستقاللية ،يجب أن تكون النظم األساسية لهذه الهياكل متوافقة مع النظام األسايس
للجمعية الوطنية وال تتعارض معه.
yيجب أن ُت ّثل قيادة الفروع يف الجمعية العامة للجمعية الوطنية.
yيجب أن ُتنح الفروع السلطة الكافية التي تؤهلها لتنفيذ أنشطتها بفعالية عىل أن تلتزم بالقرارات
والسياسات واللوائح املعتمدة يف املستوى املركزي .وينطبق ذلك أيضاً عىل الجمعيات الوطنية التي لديها
كيانات قانونية منفصلة أو تتمتع مبستوى عال من االستقالل (مثل الفروع املستقلة قانونياً ،واملؤسسات
التجارية املستقلة ،ومنظامت الشباب املستقلة أو ما يشابه ذلك).
yيجب أن يحدد النظام األسايس التسلسل اإلداري وخطوط االتصاالت فيام بني مختلف مستويات الجمعية
الوطنية.
ويجب أن يحدد النظام األسايس عواقب عدم امتثال الفروع أو الكيانات األخرى للقرارات أو السياسات
املعتمدة يف املستوى املركزي ،والتي ميكن أن يكون آخرها الطرد أو إلغاء حقها يف استخدام اسم الجمعية
الوطنية ورمزها .ويرد أيضاً هذا املوضوع يف الفصل السادس «االمتثال والنزاهة وتسوية املنازعات».

�أمثلة تو�ضيحية
املقدمة
إن طريقة تحديد الجمعية الوطنية لهيكلها التنظيمي عىل نحو يتيح لها العمل بشكل فعال يف كل أرايض
البلد يتعلق بسلسلة من العوامل ،ومنها العوامل الداخلية مثل طبيعة الخدمات التي تقدمها وكيفية حشدها
للمتطوعني وللموارد املالية ،والعوامل الخارجية مثل الحجم والجغرافيا والرتكيبة السياسية لبيئتها الوطنية.
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وتعرض هذه التوضيحات أمثلة من أربع جمعيات وطنية:
yالصليب األحمر الربيطاين الذي يشكل كياناً قانونياً واحداً ويخضع إلدارة وقيادة مركزيتيني.
yالصليب األحمر البوروندي الذي يشكل كياناً قانونياً واحداً ولكن تتمتع فيه الفروع عىل مستوى
املجتمعات املحلية باستقاللية كبرية ،ويضم مستويني من الفروع الوسيطة.
yالصليب األحمر الدامنريك ويشكل أيضاً كياناً قانونياً واحداً ولكن تتمتع فروعه بسلطات كبرية وال توجد
فيه فروع وسيطة.
yالصليب األحمر النمساوي الذي يتسم بهيكل اتحادي فيه فروع إقليمية مستقلة قانوناً لديها مجالس
إدارتها الخاصة ونظمها األساسية الخاصة.
ويف الحاالت األربع ،تصف النظم األساسية للجمعيات الوطنية مختلف مكونات املنظمة وكيف ترتبط فيام
بينها .أما يف الصليب األحمر النمساوي فيشمل ذلك تقديم إطار يحدد طريقة عمل الكيانات املستقلة مع
بعضها البعض.
ويلخص الجدول التايل هذا التنوع يف التنظيم:
الجمعية الوطنية

الكيانات القانونية١

المستويات التنظيمية

الصليب األحمر البريطاني

1

خمتلفة يف كل جمال من جماالت اخلدمة

الصليب األحمر البوروندي

1

 4م�ستويات (م�ستوى وطني واحد 18 ،جمموعة على م�ستوى املقاطعات،
 119جمموعة على م�ستوى البلدات 2918 ،وحدة حملية)

الصليب األحمر الدانمركي

1

 ،2م�ستويان اثنان (م�ستوى وطني واحد ،و�أكرث من  200فرع)

الصليب األحمر النمساوي

�أكرث من 20

 4م�ستويات (م�ستوى وطني واحد 9 ،فروع م�ستقلة يف املناطق ،وم�ستويان
تنظيميان �آخران ومبا يف ذلك كيانات م�ستقلة �أخرى يف منطقة واحدة).

gالنسخة اإللكرتونية

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
من الرضوري أن تجد كل جمعية وطنية التوازن الصحيح بني السلطة التي تتمتع بها الكيانات املحلية
وخضوعها ملساءلة املستوى املركزي.
وتُعنى السلطة املحلية بتعزيز املبادرات والعمل اإلنساين الرسيع والفعال .وتتيح أيضاً املجال للقادة
واملتطوعني لالضطالع بأدوار مهمة داخل املنظمة.
وتتعلق املساءلة أمام املستوى املركزي بالوحدة و�يإدارة املخاطر وصورة املنظمة وسمعتها .وفيام ينعكس
عمل الفروع القوية بشكل إيجايب عىل كل الجمعية الوطنية ،ميكن للفروع التي ال تنشط بشكل فاعل أو التي
تتخذ قرارات سيئة أن تتسبب يف مخاطر تؤثر يف سمعة الجمعية الوطنية بكاملها.
ويتناول الفصل السادس تحت عنوان «االمتثال والنزاهة وتسوية املنازعات» مسألة معالجة املنازعات
والرصاعات فيام بني مختلف كيانات الجمعية الوطنية.
 1ال تشمل املؤسسات املتفرعة والهياكل املامثلة.
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الف�صل ال�ساد�س:
االمتثال والنزاهة وت�سوية املنازعات
االمتثال والنزاهة هام أساسيان للحفاظ عىل صورة الجمعية الوطنية .فاالنتهاكات ميكن أن
تطال سلبا سمعة الجمعية الوطنية وسمعة الحركة ككل.

الأ�سئلة الرئي�سية:

yهل ترتقي اجلمعية الوطنية �إىل �أعلى معايري
النزاهة؟
yهل قامت اجلمعية الوطنية بتعريف معايري
النزاهة التنظيمية واملعايري الأخالقية واملعايري
اخلا�صة بالأفراد من القادة ،والأع�ضاء
واملوظفني واملتطوعني؟ وهل ت�ستطيع عر�ض
ذلك عند االقت�ضاء؟
yهل و�ضعت اجلمعية الوطنية �إجراءات و�آليات
ل�ضمان االمتثال ،وجتنب �إ�ساءة ا�ستخدام
ال�سلطة ،والت�صدي النتهاكات النزاهة املحتملة
مع �ضمان الإن�صاف يف تنفيذ الإجراءات؟
yهل متتلك اجلمعية الوطنية الإجراءات
والآليات املالئمة لت�أمني الت�سوية الفعلية
للمنازعات الداخلية؟

ويساعد الترصف بنزاهة يف ضامن خضوع الجمعية الوطنية ملساءلة األطراف
املعنية يف ما يتعلق بجودة خدماتها ،فض ًال عن االستخدام الفعال للموارد
أثناء االضطالع مبهامها وأداء دورها .وسعياً إىل معالجة أي ترصفات
إشكالية مزعومة داخل الجمعية الوطنية تتعلق بقيادتها أو أعضائها أو
موظفيها أو متطوعيها ،ينبغي أن تضع الجمعية الوطنية إطاراً للنزاهة
يع ّرف معايري النزاهة واألخالقيات التي يجب احرتامها ،ويحدد
مجموعة القواعد واإلجراءات الالزمة ملعالجة فاعلة لالنتهاكات.
وتجنباً لتح ّول الخالفات إىل أزمات عامة ،من املهم أيضاً إرساء
إجراءات لتسوية املنازعات .وبينام تنطوي اإلجراءات التأديبية عىل
خطوات عقابية ،تهدف إجراءات تسوية املنازعات إىل إيجاد حل
لنمط من النزاعات من مثل الخالفات بني أعضاء الجمعية الوطنية،
والتي ال توجد إجراءات أخرى تسمح بحلها مثل إجراءات املوارد
البرشية.

وتتقاطع غالبية عنارص هذا الفصل مع عنارص أخرى وينبغي قراءتها مقرتنة
بالفصول األخرى .ولهذا ال ُيطلب من الجمعيات الوطنية أن تعتمد عىل فصل
منفصل حول النزاهة واالمتثال يف نظمها األساسية بل أن تتناول قضايا االمتثال والنزاهة
يف جميع الفقرات ذات الصلة يف النظام األسايس ،وتضع اآلليات والسياسات واإلجراءات التي
تحول دون وقوع االنتهاكات املحتملة لالمتثال والنزاهة وتتصدى لها.

املعيار 1-6
ينص النظام األسايس عىل معايري النزاهة واملعايري األخالقية التي يجب االلتزام بها.

ما هو �إلزامي
بالنسبة إىل األفراد
يحدد النظام األسايس أو يشري إىل معايري النزاهة واملعايري األخالقية التي يجب االلتزام بها عىل جميع
مستويات الجمعية الوطنية ،ويشمل ذلك عدم التسامح إطالقاً إزاء انتهاك هذه املعايري .وتشمل معايري
النزاهة واملعايري األخالقية ،عىل األقل ،ما ييل:
yااللتزام باملبادئ األساسية للحركة ،وااللتزام بسياسات الجمعية الوطنية وأنظمتها الداخلية
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yحامية الرسية والحفاظ عىل ثقة الذين تقدم لهم الجمعية الوطنية الخدمات
yاتخاذ القرارات والترصف خدم ًة ملصلحة الجمعية الوطنية حني ينفذ العمل باسمها
yمعاملة الجميع بكرامة واحرتام ومن ثم االمتناع عن:
  gالتمييز القائم عىل نوع الجنس ،أو األصول العرقية ،أو الجنسية ،أو املواطنة ،أو العمر ،أو اإلعاقة ،أو
g
اللغة ،أو اآلراء السياسية ،أو املعتقدات الدينية ،أو االنتامء االجتامعي ،أو أية أسباب أخرى مامثلة
  gكره األجانب وأية أشكال أخرى من العنرصية
g
  gاملضايقة والتحرش مبا يف ذلك التحرش الجنيس
g
  gاالستغالل واالعتداء الجنسيان
g
yالترصف بأمانة ونزاهة يف كل الصفقات والتعامالت ويشمل ذلك االمتناع عن أعامل االحتيال والفساد
وإساءة استخدام السلطة واملحسوبية
yتجنب تعارض املصالح ومعالجة حاالت تعارض املصالح الفعلية واملحتملة بالشكل املناسب .ويف أغلب
الحاالت ،تحدد السياسة الخاصة باملوضوع ما يشكل تعارضاً يف املصالح( .انظر أيضاً الفصل الرابع :القيادة
(الحكم واإلدارة) ،واملعيار  3-4املتعلق باألفراد وتعارض املصالح يف مناصب الحكم).
يلزم النظام األسايس الجمعية الوطنية باعتامد السياسات ذات الصلة ومدونة سلوك (أو إطار مامثل للسلوك
واملعايري األخالقية) خاصة بالنسبة إىل األفراد الذين يشغلون مناصب يف أجهزة الحكم واملوظفني واملتطوعني.
ويصف املعيار  3-4رشوطاً أكرث تحديداً ملدونة السلوك املخصصة ألجهزة الحكم ومناصبه.

بالنسبة إىل الفروع والكيانات األخرى
يلزم النظام األسايس الفروع وأي كيانات أخرى يف الجمعية الوطنية بضامن التزام األفراد مبعايري النزاهة
واملعايري األخالقية املذكورة أعاله.
gيف النسخة اإللكرتونية

الوثائق وامل�صادر الرئي�سية
ßßسياسة االتحاد الدويل بشأن النزاهة يف الجمعيات الوطنية وأجهزة االتحاد الدويل.

املعيار 2-6
يحدد النظام األسايس اإلجراءات التي تضمن االمتثال ملعايري النزاهة واملعايري األخالقية ،وطريقة معالجة
االنتهاكات.

ما هو �إلزامي
يحدد النظام األسايس أو يشري إىل اللوائح التي تصف اآلليات والعمليات واإلجراءات املعتمدة للتحقيق
وفرض العقوبات ،يف حال عدم االمتثال ملعايري النزاهة واملعايري األخالقية ،بالنسبة إىل األفراد والكيانات
الجامعية ومنها فروع الجمعية الوطنية.
ويجب أن يحدد النظام األسايس األجهزة التي ميكن أن تعاقب عدم االمتثال ،وعىل أي أساس ،وما هي
العقوبات املطبقة .ويجب أن تتسم اإلجراءات التأديبية باإلنصاف وتوفر الضامنات الواجبة.
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كام يجب أن يلزم النظام األسايس الجمعية الوطنية باعتامد لوائح للموظفني تتوافق مع قانون العمل
الوطني ،وتحدد العمليات واإلجراءات املتعلقة باالنتهاكات املحتملة لرشوط التعاقد.
ويجب أن تحدد الجمعية الوطنية إجراءات التسلم والتحقيق والرد عىل الشكاوى واالدعاءات املقدمة ضد
أي شخص مرتبط بالجمعية الوطنية ،مبا يف ذلك وضع سياسة لحامية املب ّلغني عن املخالفات تنص عىل أن
الجمعية الوطنية لن تتخذ تدابري انتقامية ضد أي شخص يقدم شكوى بحسن نية ،وأنها تحمي رسية بالغاته
السيام إذا كان من املستفيدين من الخدمات ،أو من املوظفني ،أو املتطوعني ،أو األعضاء.

ما هو اختياري
ميكن للجمعيىة الوطنية إنشاء جهاز حكم داخيل توكل إليه مهمة اإلرشاف عىل االمتثال والنزاهة داخل
الجمعية الوطنية ،ورمبا تزكية أعضاء من الخارج (انظر املعيار  ،)2-4أو جهاز خارجي مثل أمني املظامل أو
لجنة أخالقيات مستقلة.

gيف النسخة اإللكرتونية

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
معالجة الشكاوى واإلبالغ عن املخالفات
من الرضوري جداً وجود إجراءات ملعالجة الشكاوى ألتها تتيح للجميع ومنهم املوظفون يف مستويات أدىن
واملتطوعون وأولئك الذين تقدم لهم الجمعية الوطنية الخدمات ،فرصة اإلبالغ عن مخالفات خطرية دون خوف
من االنتقام .و ُي ّعد عدم االلتزام املتعمد بهذه املعايري والحاميات أمر خطري ويتعني إخضاع مرتكب املخالفة
إلجراءات تأديبية .وتشكل هذه اإلجراءات رادعاً وتساعد يف تصحيح اي مخالفات ترتكب باسم الجمعية
الوطنية ولكنها تتطلب من الجمعية الوطنية امتالك القدرة عىل التحقيق بشكل شفاف يف الشكاوى .ولهذا
السبب تلجأ منظامت كثرية إىل منظمة أو هيئة خارجية لضامن اإلنصاف يف اإلجراءات املتبعة أثناء التحقيق.
ولالستفادة من الحامية املمنوحة للمب ّلغني عن املخالفات ،يجب أن تكون الشكاوى ذات طابع خطري وتشمل
ما ييل:
yفعل إجرامي مثل االحتيال
yأعامل تع ّرض صحة الناس وسالمتهم للخطر
yإخالل بالعدالة
yمخالفة الجمعية الوطنية للقانون
yالتسرت عىل املخالفات
yاساءة استخدام السلطة مبا يف ذلك االعتداء واالستغالل الجنسيان
yأي انتهاك خطري ملعايري النزاهة واملعايري األخالقية كام ورد يف املعيار .1-6
تستهدفهم اتهامات مغرضة من خالل التأكد من أن االتهامات تعالج برسعة وبإنصاف وأن العقوبات املناسبة
تفرض عىل الذين يتقدمون باتهامات مغرضة.

اإلجراءات التأديبية وعدالة اإلجراءات
يجب أن يكون إعداد اإلجراءات التأديبية يف حاالت انتهاك معايري النزاهة واألخالقيات إعداداً جيداً وموثقاً.
وإذا مل تعالج املخالفات بطريقة مبدأية وشفافةُ ،يحتمل أن تتعرض الجمعية الوطنية لخطر تفاقم أية
توترات داخلية قامئة ،وتواجه تحديات قانونية خارجية .ويبقى املفهوم األسايس الكامن وراء أي إجراء تأديبي
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هو عدالة اإلجرءات أي القدرة عىل إثبات التعامل مع أي قضايا تأديبية وفقاً ألسسها املوضوعية ،وبطريقة
منهجية وشفافة بالتوافق مع القواعد واللوائح القامئة.
وتشمل عدالة اإلجراءات والضامنات الواجبة ،عىل األقل ،ما ييل:
yإبالغ أي طرف معني فوراً وكتابة بطبيعة الشكوى.
yالطلب من هيئة غري منحازة أن تنظر يف الشكوى وفقاً ألسسها املوضوعية ،وتأخذ يف االعتبار ما إذا كان
العمل قد ارتكب بحسن نية أو بسوء نية.
yتوفري الفرصة ألي طرف معني بالتعليق عىل املوضوع ،واالستامع إىل أقواله.
yإصدار إنذارات حيثام أمكن ذلك تبعاً لخطورة القضية.
yالطابع النسبي للعقوبات أي أن تعليق عمل املتطوعني واألعضاء (ومنهم أعضاء أجهزة الحكم) أو طردهم
ال ميكن أن ُيفرض إال ألسباب خطرية وتحديداً إظهار صفات ال تتفق مع املبادئ األساسية للحركة ،أو
ارتكاب انتهاكات خطرية ألنظمة الجمعية الوطنية الداخلية وسياساتها ،أو االضطالع بأنشطة تيسء إىل
سمعة الجمعية الوطنية أو صورتها أو أنشطتها.
yوضع نظام لتقديم طلبات االستئناف عند مستوى تنظيمي آخر ،أو اللجوء إىل إجراءات تحكيم خارجية.
وميكن أن تشمل العقوبات املحتملة ،عقوبة التعليق والطرد (األعضاء واملتطوعون) ،أو العزل من املنصب
(أعضاء من أجهزة الحكم أو مجلس اإلدارة بكامله) ،أو التدخل يف أحد الفروع ،أو سحب الحق يف استخدام
اسم الجمعية الوطنية والشارة من أحد الفروع أو من كيان من الكيانات األخرى.
وإذا ما واجهت الجمعية الوطنية شكوى ال تستطيع معالجتها بالشكل الصحيح ،وإذا ما نظرت يف كل
الوسائل األخرى وحاولت استخدامها ،ميكنها عرض االدعاءات بانتهاك النزاهة عىل لجنة االمتثال والوساطة يف
االتحاد الدويل .وسوف يتطلب ذلك التعاون الكامل مع اللجنة.

الوثائق وامل�صادر الرئي�سية
ßßسياسة االتحاد الدويل بشأن منع االحتيال والفساد ،االتحاد الدويل( 2019 ،وثيقة مرتقبة).

املعيار 3-6
يحدد النظام األسايس اآلليات واإلجراءات الخاصة بتسوية املنازعات.

ما هو �إلزامي
يجب أن يحدد النظام األسايس اآلليات واإلجراءات الخاصة بتسوية املنازعات من أجل حل املنازعات داخل
الجمعية الوطنية السيام املنازعات التي تتعلق بالفروع واملتطوعني واألعضاء الذين ال تشملهم اإلجراءات
القامئة من مثل سياسات املوارد البرشية.

ما هو اختياري
ميكن أن يلزم النظام األسايس األعضاء واملتطوعني والفروع والكيانات األخرى يف الجمعية الوطنية باستخدام
آلية تسوية املنازعات املعتمدة من قبل الجمعية الوطنية يف حلها للمنازعات ،وإبالغ مجلس اإلدارة يف الوقت
املناسب إذا ما بقيت املنازعات بدون حل.

gيف النسخة اإللكرتونية
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الفصل السادس :االمتثال والنزاهة وتسوية املنازعات

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
تواجه كل الجمعيات الوطنية منازعات ورصاعات من وقت آلخر .وميكن أن تقود املنازعات إىل إجراء نقاش
سليم ولكن من شأنها أيضاً أن تتصاعد إىل درجة تعرض ترصيف أعامل الجمعية الوطنية وسمعتها للخطر.
والهدف الرئييس آللية تسوية املنازعات هو بالتحديد تجنب هذا الوضع .وتشمل اآلليات املعتادة ما ييل:

التوفيق والوساطة
تُرشك عمليات التوفيق والوساطة طرفاً ثالثاً غري معني بالنزاع يساعد الطرفني املتنازعني يف التوصل إىل اتفاق.
وميكن أن يكون الطرف الثالث من داخل الجمعية الوطنية ،مثل عضو مسؤول يف مجلس اإلدارة أو مدير ،أو
يأيت من الخارج ويشمل ذلك املهنيني الذين ميلكون املهارات الالزمة يف مثل هذه العمليات .ومن املهم جداً
أن يوافق الطرفان املتنازعان عىل الطرف الذي سيقدم هذه الخدمة .فإذا رفض أحد الطرفني الطرف الثالث،
من غري املحتمل حينئذ أن تُعترب أي نتيجة ح ًال منصفاً وصحيحاً.
التحكيم
يف التحكيم ي ّوكل شخص ثالث مستقل بحل النزاع .وتكون عملية التحكيم ذات طابع خاص ،ويقرر املح ّكم
أن النتيجة والقرار ملزمان .ويتميز التحكيم ،مقارنة مع اللجوء إىل املحاكم الوطنية ،بالرسعة التي يتوصل
بها عادة املح ّكم إىل القرار.
تبي أن النزاع يتعلق بعدم االمتثال ملعايري النزاهة واألخالقيات ،كام هي مع ّرفة يف املعيار  ،1-6ينبغي
وإذا ما ّ
حينها معالجته وفقاً لإلجراءات التأديبية الواردة تحت بند املعيار .2-6
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املالية
الفصل السابع :الشؤون 

الف�صل ال�سابع :ال�ش�ؤون املالية
يهدف هذا الفصل إىل ضامن اعتامد مامرسات مبنية عىل املبادئ وخاضعة للمساءلة
يف مجايل اإلدارة املالية وحشد املوارد من أجل حامية صورة الجمعية الوطنية
وسمعتها.

املعيار 1-7

الأ�سئلة الرئي�سية

يحدد النظام األسايس طرق حشد املوارد وإدارتها عىل نحو شفاف
وخاضع للمساءلة وفعال ومبني عىل املبادئ.

yهل توجد �ضمانات كافية لقبول اجلمعية الوطنية
باملوارد املقدمة وفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية للحركة
الدولية و�أطرها التنظيمية؟

ما هو �إلزامي

yهل حددت اجلمعية الوطنية م�س�ؤوليات وا�ضحة
بخ�صو�ص جميع جوانب الإدارة املالية؟

يجب أن يتضمن النظام األسايس تعريفاً للسنة املالية التي تعتمدها
الجمعية الوطنية.
يجب أن يحدد النظام األسايس فئات اإليرادات الرئيسية للجمعية
الوطنية مثل رسوم العضوية ،واألموال التي تجمع للربامج واملشاريع،
والهبات ،واألنشطة املولدة للدخل.

yهل متلك اجلمعية الوطنية ما يكفي من
الإجراءات اخلا�صة بامل�ساءلة ومنها عمليات
التدقيق اخلارجي للح�سابات املوحدة؟

يجب أن يلزم النظام األسايس الجمعية الوطنية بحشد املوارد بطريقة شفافة ومبنية
عىل املبادئ وخاضعة للمساءلة.
ويجب أن يوضح النظام األسايس املسؤوليات املتعلقة بإدارة املوارد املالية -انظر أيضاً الفصل الرابع
«القيادة (الحكم واإلدارة)» -وبشكل خاص:
yصياغة امليزانية والتقارير املالية
yإسداء النصح بشأن امليزانية والتقارير املالية
yاملوافقة عىل امليزانية والتقارير املالية
yتدقيق الحسابات
yتحديد رشوط قبول األموال املقدمة والتربعات
كام يجب أن يحدد النظام األسايس العالقات املالية بني املستوى املركزي والفروع وبني املستوى املركزي
والكيانات التابعة األخرى السيام ما يتعلق مبا ييل:
yحشد املوارد ،وتخصيصها ورصفها
yااللتزامات املالية يف ما بني الفروع أو الكيانات التابعة األخرى واملستوى املركزي ،والعكس بالعكس
 yالتزام جميع الفروع والكيانات التابعة األخرى بتقديم البيانات املالية السنوية إىل املستوى املركزي
للتصديق عليها وإجراء تدقيق إضايف (انظر املعيار  2-7ملزيد من التفاصيل).
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الفصل السابع :الشؤون املالية

ما هو اختياري
ميكن أن يلزم النظام األسايس الجمعية الوطنية بإنشاء وظيفة مستقلة للتدقيق الداخيل الفعال للحسابات،
متنح اإلدارة ضامنة معقولة بفعالية الرقابة الداخلية للجمعية الوطنية ،وتعمل كأداة للتغيري عرب تقديم
توصيات بإدخال تحسينات مستمرة .للمزيد من التفاصيل ،يرجى استخدام الرابط التايل.
كام ميكن أن يلزم النظام األسايس الجمعية الوطنية بإنشاء وظيفة محقق مستقلة ومهنية للتدقيق يف صحة
االدعاءات عن ارتكاب األعضاء واملوظفني واملتطوعني أعامل غش أو فساد أو سوء ترصف.
للمزيد من التفاصيل ،يرجى استخدام الرابطني التاليني:
Uniform Guidelines for Investigations,
CFE Code of Professional Standards Interpretation and Guidance

gيف النسخة اإللكرتونية

الوثائق وامل�صادر الرئي�سية
ßßإطار تنمية الجمعيات الوطنية ،االتحاد الدويل ،2013 ،يركز عىل استدامة الجمعيات الوطنية عرب مبادرات
التمويل املحلية وتنوع مصادر التمويل.
ßßسياسة الحركة الخاصة بالرشاكات مع قطاع الرشكات واملرفق ،القرار ( 10مجلس املندوبني ،سيول)2005 ،
ßßمبادئ حشد املوارد يف كل الحركة ،القرار ( ،2مجلس املندوبني.)2017 ،
ßßالئحة استخدام شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر بواسطة الجمعيات الوطنية ،اعتمدها املؤمتر
الدويل العرشون للصليب األحمر والهالل األحمر (فيينا  )1965وعدلها مجلس املندوبني (بودابست،
.)1991

املعيار 2-7
يلزم النظام األسايس الجمعية الوطنية بإجراء تدقيق خارجي مستقل ومهني لحساباتها املوحدة يف كل سنة.

ما هو �إلزامي
يجب أن يحدد النظام األسايس طريقة تعيني مدقق الحسابات الخارجي ومؤهالته ومنوذج التقارير املقدمة.
يجب أن يقوم مدقق خارجي مؤهل ومستقل بتدقيق الحسابات يف ختام كل سنة مالية.
توحد البيانات املالية السنوية أي أن يجمع بني البيانات املالية للمقر والفروع وجميع الكيانات
يجب أن ّ
املتصلة مبا يف ذلك املؤسسات املقدمة للخدمات (مثل بنوك الدم ،واملستشفيات ،وسيارات اإلسعاف) التي
تحمل الشارة أو تستفيد من استخدام الشارة.

gيف النسخة اإللكرتونية
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املالية
الفصل السابع :الشؤون 

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
البيانات املالية املوحدة هي البيانات املالية املجموعة للمقر والفروع وجميع الكيانات األخرى.
إجراء تدقيق سنوي للبيانات املالية املوحدة هو أحد واجبات الجمعية الوطنية وفقاً لدستور االتحاد الدويل.
ويكمن تدقيق الحسابات من قبل مدققني خارجيني يف فحص مستقل للبيانات املالية التي تعدها املنظمة.
ويؤدي إىل تقديم رأي يحدد ما إذا كانت البيانات املالية تعطي صورة «صحيحة ومنصفة» ملالية املنظمة وإذا
كانت األموال تستخدم وفقاً لألهداف املحددة كام يذكره النظام األسايس.
ونظراً إىل أن طريقة تعيني مدققي الحسابات الخارجيني ومؤهالتهم ومنوذج تقديم التقارير قد تختلف
باختالف األنظمة القضائية القامئة ،يتعني عىل الجمعية الوطنية التدقيق يف اللوائح الوطنية قبل إدراج مثل
هذه األحكام يف نظامها األسايس أو تعديلها ،من أجل ضامن االمتثال لها.
وتبعاً لحجم أموال الجمعية الوطنية ودرجة تعقيدها ،ميكن النظر يف خيارات تدقيق الحسابات التالية:
yوكالة حكومية معنية بتدقيق الحسابات
yرشكة خاصة لتدقيق الحسابات
yمدقق للحسابات (يف الخدمة أو متقاعد ،يكون معتمداً).
وال يعني إجراء تدقيق البيانات املالية املوحدة أن مدققي الحسابات سيدققون يف حسابات كل فرع من
الفروع وكل كيان يف الجمعية الوطنية بل إنهم يختربون صحة الحسابات من خالل عينة من املعامالت.
وكام أشري إليه يف الفصل الرابع «القيادة (الحكم واإلدارة)» ،تتوىل أجهزة الحكم (مجلس اإلدارة أو الجمعية
العامة) تعيني مدققي الحسابات .واملدقق املستقل هو الذي مل يشارك يف مسك دفاتر الحسابات وال يرتبط
شخصياً باملنظمة الخاضعة للتدقيق بأي شكل من األشكال .ويعترب تغيري مدقق الحسابات من وقت إىل آخر
من املامرسات الجيدة يف هذا املجال.
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الفصل الثامن :األحكام الختامية

الف�صل الثامن :الأحكام اخلتامية

املعيار 1-8
يحدد النظام األسايس اإلجراءات والقواعد املتعلقة مبراجعته.

ما هو �إلزامي

الأ�سئلة الرئي�سية:

تقع مسؤولية اعتامد التعديالت عىل النظام األسايس للجمعية الوطنية
عىل عاتق الجمعية العامة أو ما يعادلها.

yهل ُتعد الأحكام التي تنظم مراجعة النظام
الأ�سا�سي وا�ضحة وهل ت�ضمن تنفيذ عملية
�شفافة وت�شاركية؟

يجب أن ينص النظام األسايس عىل النصاب املطلوب وعىل األغلبية
املطلوبة ملراجعته.

yما هي ال�رشوط التي ميكن مبوجبها حل
اجلمعية الوطنية؟

يجب أن ُيرفع مرشوع التعديالت عىل النظام األسايس للجمعية الوطنية
إىل اللجنة املشرتكة بني اللجنة الدولية واالتحاد الدويل املعنية بالنظم
األساسية ،ويجب أن تؤخذ توصيات اللجنة يف االعتبار.

yهل ثمة �إجراءات حمددة ت�ضمن ن�رش النظام
الأ�سا�سي (و�أية مراجعات له) داخل اجلمعية
الوطنية؟

يجب ان ينص النظام األسايس عىل فرتة اإلخطار املطلوبة لرفع مرشوع
التعديالت إىل الجمعية العامة.
يجب أن يحدد النظام األسايس الجهاز الذي سيتخذ القرارات بشأن تفسري النظام
األسايس يف حال عدم اليقني أو التنازع حول فهم النص.

gيف النسخة اإللكرتونية

ن�ص تف�سريي �إ�ضايف
يف بعض الجمعيات الوطنية ،يتطلب تعديل النظام األسايس التشاور املسبق مع السلطات املعنية.
ويف غالبية الجمعيات الوطنية ،يتطلب اعتامد التعديالت عىل النظام األسايس نصاباً مؤه ًال و/أو أغلبية
مؤهلة (عىل سبيل املثال ،حضور ثلثي األعضاء وتصويت ثلثي الحارضين لصالح التعديل املقرتح) .ومع أن
تحد من قدرة الجمعية الوطنية عىل التك ّيف
هذه الرشوط تساهم يف تحقيق استقرار املنظمة ،ميكن أيضاً أن ّ
برسعة.
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الختامية

الفصل الثامن :األحكام

املعيار 2-8
يتضمن النظام األسايس أحكاماً تتعلق بحل الجمعية الوطنية وتصفيتها.

ما هو �إلزامي
يجب أن يحدد النظام األسايس الرشوط التي ميكن مبوجبها حل الجمعية الوطنية .ويف الحاالت التي ينظم
فيها القانون إنشاء الجمعية الوطنية ،يجب أن يتم حل الجمعية وفقاً لألحكام الواجبة التطبيق.
ال يجوز حل الجمعية إال بقرار من أعىل جهاز حكم يف الجمعية الوطنية وهو عادة الجمعية العامة .ويجب
أن يتم اتخاذ القرار بحل الجمعية يف ظل نصاب مؤهل وبتصويت أغلبية مؤهلة.
يجب أن يحدد النظام األسايس ،رهناً بأحكام القانون الوطني ،مصري األصول املتبقية للجمعية الوطنية.

gيف النسخة اإللكرتونية

املعيار 3-8
ُينرش النظام األسايس عىل جميع األطراف املعنية يف الجمعية الوطنية يف كل املستويات.

ما هو �إلزامي
يجب ترجمة النظام األسايس إىل اللغات الرسمية للدولة التي تعمل الجمعية الوطنية يف أراضيها.
ويف حال وجود أكرث من لغة رسمية واحدة ،يجب أن يحدد النظام األسايس أي لغة تعطى لها األسبقية يف
حال نزاع عىل التفسري بني نسخ اللغات املختلفة.
يجب نرش النظام األسايس عىل جميع قطاعات الجمعية الوطنية وإتاحة االطالع عليه ألي عضو أو متطوع
يف الجمعية الوطنية وفقاً للطلب.

ما هو اختياري
ميكن أن تقرر الجمعية الوطنية ترجمة النظام األسايس إىل لغات أو لهجات أخرى مستخدمة يف أرايض البلد.
ميكن إتاحة النظام األسايس عىل موقع الجمعية الوطنية عىل شبكة االنرتنت وغريها من قنوات االتصال ذات
الصلة.

gيف النسخة اإللكرتونية
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املبادئ األساسية للحركة الدولية
للصليب األحمر والهالل األحمر
(ديباجة النظام األسايس للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر)

الإن�سانية إن الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر،
التي انبثقت من الرغبة يف إغاثة الجرحى يف ميدان القتال دون
متييز ،تسعى ،بصفتها حركة ذات طابع دويل ووطني ،إىل تجنب
املعاناة اإلنسانية وتخفيفها أينام وجدت .وتهدف إىل حامية الحياة
والصحة وضامن احرتام اإلنسان ،وتشجع عىل التفاهم املتبادل
والصداقة والتعاون وتحقيق السالم الدائم بني جميع الشعوب.
عدم التحيز ال متارس الحركة أي متييز عىل أساس الجنسية أو العرق
أو املعتقدات الدينية أو الوضع االجتامعي أو اآلراء السياسية.
وهي تسعى إىل تخفيف معاناة األفراد وفقاً الحتياجاتهم فقط،
وإىل إعطاء األولوية ألشد حاالت الضيق إلحاحاً.
احلياد ليك تحتفظ الحركة بثقة الجميع ،متتنع عن تأييد
أي طرف من األطراف يف األعامل العدائية أو املشاركة ،يف أي
وقت ،يف الخالفات ذات الطابع السيايس أو العرقي أو الديني أو
األيديولوجي.

اال�ستقالل الحركة مستقلة ،وبالرغم من أن الجمعيات الوطنية
تعمل كهيئات مساعدة يف الخدمات اإلنسانية التي تقدمها
حكوماتها وتخضع لقوانني بلدانها ،إال أن عليها أن تحافظ دامئا
عىل استقاللها الذايت بحيث تكون قادرة عىل الترصف يف كل
األوقات وفقاً ملبادئ الحركة.
اخلدمة التطوعية الحركة منظمة إغاثة تطوعية ال تبغي الربح بأي
شكل من األشكال.
الوحدة ال ميكن أن تكون هناك سوى جمعية واحدة للصليب
األحمر أو الهالل األحمر يف البلد الواحد .ويجب أن تكون الجمعية
مفتوحة للجميع ،وأن ميتد عملها اإلنساين إىل جميع أرايض البلد.
العاملية الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر هي حركة
عاملية تتمتع فيها كل الجمعيات بوضع متساو وتتحمل نفس
املسؤوليات وعليها نفس الواجبات يف مساعدة بعضها البعض.

