
، وحل ١٩٩٨يونيه /حزيران ٢٤صدر في  النظام األساسي للجنة الدولية للصليب األحمر
  ١٩٧٣يونيه /حزيران ٢١محل النظام األساسي الصادر في 

  ١٩٩٨يوليه /تموز ٢٠دخل حيز النفاذ في 
  

  ١المادة 
  اللجنة الدولية للصليب األحمر

، وأقرتهـا اتفاقيـات   ١٨٦٣ة اللجنة الدولية للصليب األحمر، التي تأسست في جنيف سـن . ١
  .جنيف والمؤتمرات الدولية للصليب األحمر ، مؤسسة إنسانية مستقلة، ولها وضعها الخاص

  .اللجنة الدولية طرف مؤسس للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. ٢
  ٢المادة 

  الوضع القانوني
القـانون المـدني السويسـري،     وما يليها من ٦٠أنشئت اللجنة الدولية كجمعية تخضع للمادة 

  .وتتمتع بالشخصية القانونية
  ٣المادة 

  المقر الرئيسي والشارة والشعار
  .المقر الرئيس للجنة الدولية هو جنيف. ١
الرحمة "وشعارها هو . تتكون شارة اللجنة الدولية من الصليب األحمر علي أرضية بيضاء. ٢

  ".ريق السلماإلنسانية ط"، وتعتمد أيضا شعار "وسط المعارك
  ٤المادة 
  دورها

  :دور اللجنة الدولية هو بخاصة القيام بما يأتي. ١
صون ونشر المبادئ األساسية للحركة، أال وهي اإلنسـانية، وعـدم التحيـز، والحيـاد،     ) أ(

  واالستقالل، والطوعية، والوحدة، والعالمية،
ي أن تتوفر فيهـا شـروط   االعتراف بكل جمعية وطنية يتم إنشاؤها أو يعاد تنظيمها، عل) ب(

االعتراف المنصوص عليها في النظام األساسي للحركة، وإخطار الجمعيات الوطنية األخـرى  
  بهذا االعتراف،

االضطالع بالمهام التي توكلها إليها اتفاقيات جنيف ، والعمل علي التطبيق الدقيق للقانون ) ج(
الشكاوي بشأن أي إخـالل مزعـوم    الدولي اإلنساني المنطبق في المنازعات المسلحة، وتسلم

  بهذا القانون،



العمل في جميع األوقات، بوصفها مؤسسة محايدة تمارس نشاطها اإلنساني بوجه خـاص  ) د(
أو االضطرابات الداخلية، علـي تـأمين    -الدولية أو غيرها-في حاالت المنازعات المسلحة 

ورة وما يترتب عليها من عواقب حماية ومساعدة الضحايا العسكريين والمدنيين لألحداث المذك
  مباشرة،

تأمين سير عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين المنصوص عليها في اتفاقيـات  ) هـ(
  جنيف،

المساهمة، تحسبا للمنازعات المسلحة، في تدريب وإعداد العاملين والمستلزمات الطبيـة،  ) و(
سكرية والمدنيـة والسـلطات المختصـة    بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والخدمات الطبية الع

  األخرى،
العمل علي تفهم ونشر القانون الدولي اإلنساني المنطبق في المنازعات المسلحة، وإعـداد  ) ز(

  ما قد يلزم من تحسينات لتطويره،
االضطالع بالواليات المخولة لها من قبل المؤتمر الـدولي للصـليب األحمـر والهـالل     ) ح(

  ).يالمؤتمر الدول(األحمر 
يجوز للجنة الدولية أن تأخذ أية مبادرة إنسانية تدخل في نطاق عملها كمؤسسـة ووسـيط   . ٢

محايدين ومستقلين علي وجه التحديد، وأن تدرس أية مسألة يقتضي األمر أن تدرسها مؤسسة 
  .من هذا النوع

  ٥المادة 
  العالقة مع عناصر الحركة األخرى

وتتعـاون باالتفـاق معهـا فـي     . مع الجمعيات الوطنيةتقيم اللجنة الدولية عالقات وثيقة . ١
المجاالت ذات األهمية المشتركة، مثل إعدادها للعمل في حالة النزاعات المسـلحة، واحتـرام   

  .اتفاقيات جنيف وتطويرها والتصديق عليها، ونشر المبادئ األساسية والقانون الدولي اإلنساني
، والتي تقتضي تنسـيق المسـاعدة   ٤من المادة ) د( ١في الحاالت المشار إليها في الفقرة . ٢

التي تقدمها الجمعيات الوطنية من بلدان أخري، تتولى اللجنة الدولية، بالتعاون مـع الجمعيـة   
الوطنية للبلد المعني أو البلدان المعنية، هذا التنسيق وفقا لالتفاقات المبرمة مع عناصر الحركة 

  .األخرى
ات وثيقة مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمـر والهـالل   تقيم اللجنة الدولية عالق. ٣

األحمر، وتتعاون معه في المجاالت ذات األهمية المشتركة وفقا للنظـام األساسـي للحركـة    
  .واالتفاقات المبرمة بينهما

  
  



  ٦المادة 
  العالقات خارج الحركة

ت الوطنية أو الدولية التـي  تقيم اللجنة الدولية عالقات مع السلطات الحكومية وجميع المؤسسا
  .تري فائدة في التعاون معها

  ٧المادة 
  أعضاء اللجنة الدولية للصليب األحمر

تعين اللجنة الدولية أعضاءها باختيارهم من المـواطنين السويسـريين، ويتـراوح عـدد     . ١
  .األعضاء ما بين خمسة عشر وخمسة وعشرين عضوا

  .حددة في النظام الداخليحقوق وواجبات أعضاء اللجنة الدولية م. ٢
وبعد انقضاء ثالث واليات . يخضع أعضاء اللجنة الدولية إلعادة انتخابهم كل أربع سنوات. ٣

  .مدة كل منها أربع سنوات، ينبغي لهم الحصول علي أغلبية ثالثة أرباع أعضاء اللجنة الدولية
  .يجوز للجنة الدولية أن تنتخب أعضاء فخريين. ٤

  ٨المادة 
  هيئات اللجنة الدولية

  :هيئات اللجنة الدولية هي
  الجمعية،) أ(
  مجلس الجمعية،) ب(
  الرئاسة،) ج(
  اإلدارة،) د(
  .مراقبة الشؤون اإلدارية) هـ(

  ٩المادة 
  الجمعية

وهي تمارس الرقابة العليا علي المؤسسة، وتعتمـد  . الجمعية هي الهيئة العليا للجنة الدولية. ١
لعامة واستراتيجيتها وميزانيتها وحساباتها، وتفوض بعـض اختصاصـاتها   تعاليمها وأهدافها ا

  .لمجلس الجمعية
ورئيسها ونائبـاه هـم   . وهي ذات طابع جماعي. تتكون الجمعية من أعضاء اللجنة الدولية. ٢

  .رئيس ونائبا رئيس اللجنة الدولية
  
  
  



  ١٠المادة 
  مجلس الجمعية

وهو يعـد أنشـطة   . تصرف بموجب تفويض منهامجلس الجمعية هو جهاز الجمعية الذي ي. ١
الجمعية، ويبت في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصاته، ويكفل الصلة بين اإلدارة والجمعية 

  .التي يقدم لها تقارير بانتظام
  .يضم مجلس الجمعية خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية. ٢
  .يترأس مجلس الجمعية رئيس اللجنة الدولية. ٣

  ١١المادة 
  سةالرئا

  .يتكفل رئيس اللجنة الدولية بالمسؤولية األولي للعالقات الخارجية للمؤسسة. ١
يكفل رئيس اللجنة الدولية الحفاظ علي اختصاصـات الجمعيـة ومجلـس إدارة الجمعيـة     . ٢

  .بصفته، رئيسا لكلتا الهيئتين
  .يعاون رئيس اللجنة الدولية في تأدية وظائفه نائب دائم ونائب غير دائم. ٣

  ١٢ادة الم
  اإلدارة

اإلدارة هي الهيئة التنفيذية للجنة الدولية، المسؤولة عن تطبيق وضمان تطبيـق األهـداف   . ١
واإلدارة مسـؤولة  . العامة واستراتيجية المؤسسة المحددة من قبل الجمعية أو مجلس الجمعيـة 

  .أيضا عن حسن سير العمل وفعالية أداء جميع معاوني اللجنة الدولية
  .دارة من المدير العام والمديرين الثالثة، الذين تعينهم الجمعيةتتكون اإل. ٢
  .يترأس اإلدارة المدير العام. ٣

  ١٣المادة 
  سلطة التمثيل

ويحدد النظـام الـداخلي شـروط ممارسـة     . تلزم اللجنة الدولية أعمال الرئيس أو اإلدارة. ١
  .سلطاتهما

زاء الغير ينبغي أن يحمل توقيع شخصـين  كل عمل يلزم المسؤولية المالية للجنة الدولية إ. ٢
وعلي مجلس الجمعية أن يحـدد بنـاء علـي    . مصرح لهما لهذا الغرض علي الوجه الصحيح

  .اقتراح اإلدارة، الحد األدنى للمبلغ الذي ال يطبق عليه هذا الشرط
  
  
  



  ١٤المادة 
  مراقبة الشؤون اإلدارية

. فة للمراقبة الداخلية مسـتقلة عـن اإلدارة  مراقبة الشؤون اإلدارية للجنة الدولية هي وظي. ١
وطرائقها هي طرائق المراجعة الداخلية لشـؤون العمـل   . وتقدم تقاريرها إلي الجمعية مباشرة

  .والمالية
وتستهدف تقييم . تشمل مراقبة الشؤون اإلدارية المؤسسة ككل، بما في ذلك المقر والميدان. ٢

  .ذها بالمقارنة مع استراتيجيتها علي نحو مستقلأداء المؤسسة ومناسبة التدابير التي تنف
في المجال المالي، يستكمل دور مراقبة الشؤون اإلدارية دور شركة أو شركات مراجعـة  . ٣

  .الحسابات الخارجية المفوضة من قبل الجمعية
  ١٥المادة 

  الموارد والمراقبة المالية
ن مساهمات الحكومـات والجمعيـات   تتكون الموارد المالية للجنة الدولية بصورة رئيسية م. ١

  .الوطنية، ومن أموال مصادر خاصة، ومن إيراداتها المالية الخاصة
هذه الموارد واألموال الخاصة التي قد تتوفر للجنـة الدوليـة، تضـمن وحـدها الوفـاء      . ٢

  .بالتزاماتها، مع استبعاد أية مسؤولية شخصية أو تضامنية ألعضائها
مراقبـة الشـؤون   (رد واألموال لمراقبة مالية مسـتقلة داخليـة   يخضع استخدام هذه الموا. ٣

  ).شركة أو شركات مراجعة الحسابات(وخارجية ) اإلدارية
ليس لألعضاء، حتى في حالة حل اللجان الدولية، أي حق شخصي في ممتلكاتها التـي ال  . ٤

  .يجوز تخصيصها لغير األغراض اإلنسانية
  ١٦المادة 

  النظام الداخلي
  .معية تنفيذ هذا النظام األساسي، بإعداد نظام داخلي علي وجه الخصوصتتولى الج

  ١٧المادة 
  التعديل

ويجب أن يكون التعديل موضـع  . يجوز للجمعية أن تعدل هذا النظام األساسي في أي وقت. ١
  .مناقشتين تحددان في جدول أعمال اجتماعين منفصلين

التصـويت النهـائي، ثلثـا األعضـاء      يجب أن يوافق علي تعديل النظام األساسي، لـدي . ٢
  .الحاضرين، ونصف أعضاء اللجنة الدولية علي األقل

  
  



  ١٨المادة 
  النفاذ

 ٢١يحل هذا النظام األساسي محل النظام األساسي للجنة الدولية للصليب األحمر الصادر فـي  
  .١٩٩٨يوليه /تموز ٢٠، ويدخل حيز التنفيذ في ١٩٧٣يونيه /حزيران

  
  
  
 


