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مذكرة

 ا نًا -٠٠■ ٠■ ) والعشرين ‘السابعة دورته في التنغبيذي المجلسى التقرير هذا اعتمد

 هذا يرفع االبعد' العامة الهيئة عن الصادر ٢٨ رقم القرار وبموجب ٠ ( ١٩٩١ ابريل

٠ الثامدة العامة الهيئة الى التقرير

: آلتي’ على التقرير ويحتوي

 وتوهياته أجراها التي الدواالت بعد العمل فريق ليها’ تومل لتي’ لنتائج’ — ا

 ابطة' الر أمانة أعدتها التي العمل أوراق طيه ومرفق الرابطة سم’ رر,'_ غ "ج بشأن

٠ بتغويضه االضطالع على العمل فريق لمساعدة

 الئحة' ) للموظفين األس اكظام ض ٤ و ٢ لفقرتين’ ه المادة تعديالت -٢

 الجديد والتعديل ١٩٨٩ عام العامة الهيئة طيها وافقت التي ( الموظفين

 هذا بأن علما العمل فريق قبل من ٦ لفقرة’ ا ١ المادة طى ادخاله المقترح

٠ العامة الهيئة في عنها المعرب اآلراء مختلف يراعي لتعديل’

: أيضا طيه ومرفق

 أكتوبر االول/ تشرين شهر في المعقودة العامة الهيئة عن المادر ٣٨ رقم القرار

٠ ١٩٨٩

 في التنفيذي للمجلس والعشرين لخامسة’ لدورة’ عن المادر ١ أ رقم لقرار’ -

٠١٩٩٠ مايو ا أيار

 في التنفيذي للمجلس والعشرين السادسة' الدورة عن المادر ١٨ رقم لقرار’ -

٠١٩٩٠ أكتوبر ا االول تشرين

 في التنفيذي للمجلس والعشرين السابعة الدورة ص المادر ١٧ رقم العرار

٠ ١٩٩١ ابريل ا نيان
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 اسيني المجلس الى اتهراح

للرابطا' اسبل االم *ثان

لوجز
 ١٨ و ١٤ لقراربن وا ( ١٩٨٩ ) العامة للهيئة السابعة للدورة ٢٨ رقم القرار بموجب

 ض ١٩٩٠ نوفمبر ا الثاني تشرين و مايو ا أيار في التنفيذي المجلس عن المادرين

 بدراسة الدستورية النموص تعديل في بالنظر المختص العمل فريق قام . التوالي

 ام بتغيير التنفيذي المجلس يومي أن وقرر الرابطة اسم تغيير الى الرامية االقتراحات

٠ االحمر لهالل وا حمر اال المليب ت لجمعيا الدولى االتحاد الى المؤسسة

 الى ،بل بعيد ماض الى يعود الرابطة اسم مالءمة مدى حول التاوءل ان والواقع

 ره افتقا منها عديدة بعيوب مقترنا الحالى االسم ويعتبر ٠ ناتها العوءسسة نشأة تارخ

 المعاني واختالف االتحاد به يتسم الذي الدولي الطابع ابراز في وفشله الوضوح الى

 تعزيز الصعب من يجعل مما ، اللفات ختالف با الرابطة كلمة عليها تنطوي التي الجانبية

 دقة بكل الموءسسة طبيعة يعكس الجديد االقتراح فان ، لذلك وخالفا ٠ المؤسسة" هورة

 التغيير بها يقترن التي بالمثكالت االقرار ورغم ٠ الدولي طابعها ابراز خالل من ووشوح

٠ المشكالت هذه تعوض المقترح الجديد باالسم لمرتبطة 1 المزايا أن يعتبر فانه

 حب ، سس ف ٧٥ ٠٠٠ لي’بحو الرابطة اسم تغيير على المترتبة لتكاليف 1 وتقدر

٠ التغيير هذا الدخال المحدد الزمني الجدول

 الدولي الموءتمر وكذلك — ٠العامة الهيئة تعتمده أن يجب رسميا التفيير والجراع

 األساسي النظام في يظهر الحالي االسم أن باعتبار اال'حمر والهالل االحمر للصليب

٠ للحركة-



6 ٦

مه معد

 ت جمعيا ابطة لر مة العا للهيئة االبعة الدورة عن المادر ، ٣٨ رقم القرار بموجب

 الصادر ١٤ رقم والقرار ١٩٨٩ نوفمبر ا الثاني تشرين في االحمر والهالل االحمر المليب

 ق—فر. دس * ( ١٩٩٠ مايو ا أيار ) التنفيذي للمجلس والعشرين الخامسة الدورة عن

 جمعببة قدمته اقراح في النظر الى الدستورية النموص تعديل بدراسة المفتص العمل

 ن ع الرابطة' اسم تغيير بغية العامة للهيئة السابعة الدورة في الجزائري االحمر الهالل

٠ الحالي االسم مقدمة في " عالمي '' أو " دولي " كلمة اضافة طريق

 ، والعشرون السادسة الدورة ) ١ ٨ رقم القرار التنفيذي المجلس اصدر ثم ومن

 آخر اسم أي في بالنظر المذكور العمل لغريق مرح حيث ( ١٩٩٠ أكتوبر ا االول تغرين

 نطاق يتع بحيث الجزائرى االحمر الهالل اقتراح ض عالوت وذلك ٠ الغريق يقترحه قد

٠ التنفيذي المجلسى الى بتقديمها كلف التتي التوصية

: التاليين االعفاء من الغريق وينثون

الملعة

الصليب

 اليد : االركي االكسر

 البلحيكي االحعر

الكوبي االحمر الصليب

 للنيجر الحمر ا الصليب

القطري االحمر الهالل

 رئيس ) ز ريتشارد ٠هـ٠ سس ب

رخت ٠ ذب االستا :

غوتيريز ٠ ي الدكتور :

ر جدرا علي السيد سعادة :

الله العبد على الله عبد السيد :

١٢و ١٩٩٠ أكتوبر ا ول ال ا تشرين ١٧ جنيف) في عين اجتما الغربق عقد وقد

٠ ( التوالي ءلى١٩٩١ فبراير ا شباط

 كما التالية ربع اال الوثائق العتبار’ في الغريق أخذ المداوالت سياق وفي

: االعالم غراض ال طببه مرفقة وهي ، االمانة عليه عرضتها

 ، ١٩١٩ عام منذ عليها المطلق الرابطة اسم عن مذكرة — ١
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 ألملبب جمعيًات بطة !ر اسم تغيير على المترتبة النتًائج عن مذكرة - ٢

. التبرعات وجمع العامة العالقات نظر وجهة من االحمر والهالل حمر اال

. المقترح التعديل طى المترنبة القانونية العواقب عن تقرير - ٢

» الرابطة تتحملها سوف التي للتكاليف تقدير — ٤

تاريخية' خلفية

 قائسًا التساؤل ظل االحمر والهالل االحمر المليب جمعيات رابطة أنشئت أن متن

٠ المؤسسة' سم 1 مالءمة بشأن

 ٠١٩١٩ و ما ا أيار ه في الحالي االسم اعتماد قبل عدة ء أسما استخدمت وقد

 لمنظمة الدولية المة ينبغي كما يعكسى ال االسم هذا بأن الفكرة نشأت الوقت ذلك ومنذ

 التغيير الى الرامية االقتراحات من عدد في تجسدت ثم حقيقيا عالميا طابعا اكتنبت

 ١٩٨٩ في وأخيرا ١٩٧٦ الى ١٩٧٣ من االعوام بين وفيما ١٩٣٥/١٩٣٤ الفترة في وخاط

٠ الجارين العملين عن الجزائري االحمر الهالل اقتراح أسفر عندما

 ل الدخا تأييدها الرابطة دستور بتنقيح المختصة اللجنة أبدت ٠ ا ٩٧٤ عام وفي

 اال'ول المشروع اعداد في استخدم الذي االحمر المليب لجمعيات العالمى االتحاد اسم

٠ ١٩٧٦ عام في التغيير استبعد الوطنية الجمعيات مع التشاور اثر وطى هذا ٠ للدستور

 على التالي العام في وافق ( العامة الهيئة سلف ) الحكام مجلس أن غير

 الدولى االتحاد تسمية استخدام على تنص الداخلي النظام من ٣ - ١ للقاممدة جديدة ميفة

٠ االحمر الصليب جمعيات ربة .اسم الى باالضافة والنشرات الرسائل مفدمة ض

 تتند الرابطة اسم لتفيير المقدمة ت االقبراحا كانت المؤسسة تاربغ مر وطى

: التالية االعتبارات الى أساسا

 دولي صفة ادذال طريق عن للمنظمة الدولي الطابع ابراز في الرب

٠ اسمها شمن وع—لث ط أو
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، االتحاد طبيعة فعال تعكس الرابطة كلمة كانت اذا فببما الشك ٠ ٢

 ‘لالرجهن قابلة' ( ’باالنجليزية ) الرابطة كلمن' كانت اذا عما التاول - ٢

٠ خرى اال اللغات في بدقة معناها يوءدي نحو على

: التالببن للعوامل نتيجة تردد هناك كان ، أخرى جهة وس

 الى تحظى أصبحت ما بعد ارابطن كلمة عن االستغناء في الرغبة عدم — ا

٠ دولي باغتراف ما حد

الحمر ا للصليب ٠الدوليذ الحركذ' ت موءسسا بين لبس ث ا احد من التخوف — ٢

 اللجنة أبدتها أن سبق التي التحفظات : مثال ) االحمر والهالل

، ( االحمر للصليب الدولية

٠ الخنناميبين البروتوكولين مواد بعفى في الرابطة اسم ظهور — ٣

 كامل ملخص (١٩١٩ منذ الرابطة اسم عن مذكرة ) المرفقة الونيقة ضمن ويرد

٠ الرابطة اسم لتفيير المقدمة االقتراحات عن

الحالي االسم

االيجابية االوجه

 عدد على ينطوي االحمر والهالل االحمر الصليب ت جمعيا راحبه اسم أن شك ال

 العنصرببن على ويشننمل للموءسسة وصفا يتضمن الكاملة بعميفته فهو : الهامة المزايا من

 فضال الغور على تمببيزهما يمكن اللذين االحمر الهالل و االحمر بجد٦طمال أي ، الرئيسيين

٠ كبير الحترام موضعا كونهما عن

 بصدد هاما عامال يشكل مما وراسغ طويل تاريغ له االسم ان ، االخرى المرايا ومن

 المختصر مشكلة فان ، تذكره يمهل ز٠رم الى اختصاره صعوبة ورغم ٠ الموسسة صورة تعزيز

٠ المتخصصة' الدوائر في جيدا ومعروف واسع ق نطا على مستخدم ( الرابطه )
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٠ الحاب" التمية في القصور جواندب بعض عن يكشف االحمر والهالل االحمر الصليب

ت جمعبا رابطة اسم فى المحتمل التفيير بشأن ال الحد اسنتمرار فان ، ذلك ومع

السلبية االوجه

 الجواندب غرار وعلى ٠ الحالي السم ا في الملموسة السلبية وجه اال يلي فيما ترد

 المختعى العمل فريق ولمداوالت االمانة لخبرة ثمرة فهي ، بايجاز أعاله ’المبينة ’االيجابية

: المتحدة باالمم اللغات قسم مع أجريت الذي للمشاورات وكذلك

 طويل وهو ٠ ’الموءسسة خصائص الى الكافي بالقدر الحالي االسم يشير ال —

 الجمهور أو االدالم أجهزة جانعب من استيعابه معها يتعذر لدرجة ومعقد

 للجميع يعكن وبسيط واضح نحو على الموسة طبيعة يصف ال وهو ٠ عامة

 االعالم أجهزة بين التباسات وجود الى العكس على يودي وانما ، فهمه

، اضافية ايضاحات توفير يوجب مما والجمهور

 ره اختصا أو تذكره يسهل ( رمر ) الحروف من مجموعة الى اختصاره تعذر —

المختصرة التسمية أن والواقع ٠ اللبس احتماالت جميع يزيل نحو على

 بقدر الموءسسة خصائص تعكس ال ، الرابطة أي ٠ حاليا المستخدمه

٠ لصيرها يكفي

 لتشابهه ما وقت في االسم هذا به تمتع الذي الصيت اختفى الزمن بمرور —

'٠ League of االنجليزية باللغة االقل على ) ’ا االمم عصبة باسم

Nations،)'*

 الخمس االصلية للداللة تماما مالئما يكون قد الحالي االسم ان ومع ~

 الذي لدولي1 الطام الكافي بالقدر يعكس ال انه اآل ٠١٩١٩ لحام ني

 حقيقي لمي عا بطابع تتم صبحت ا ما بعد الحاب الموسسة ممليه تفوم

٠ ربعون واال والسبع المائة االعضاء جمعياتها عليها تسبغه
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 ما بعد — النجليزية با الرابطة كلمة استخدام أصم ، االعوام ٠م على

 فى بكثير شيوعا أقل - القرن من االول الجزء فى للغاية شائعا كان

 ، الرياضين باأللعاب المعنية المنظمات تلك خالف الموءسسات ء أسما

 عن واضحة صورة تنقل ال الرابطة كلمة فان المظلعين لغير وسالنسة

 الحققى طامعها سحتدمة ومذلك ٠ الدولى نطاقها عن وال الموءسسة طسعة

 الدولية باللجنة قورنت اذا وخاصة مرسالتها الحمهور وعى ومقل

، االحمر للملممة

 ت اللدا من عدد الى نسبية بسهولة تترحم الرامطن الكلمة أن ورغم

 وقد ٠ الخرى لغة من االختالف شدمدة حانسة ن ممعا تقترن أنها اال

 منن امرا مالموء أو الحرامدة ا ل عما ماال أو ضة لرما ما نى المعا هذه تقترن

 الحمهور مغتل قد مما ، حاضرة أو ماضمة ، معمنة مسة مسا ت ها تحا ما أو

، للموءسسة تصوره على تر ومو

 ت المنظما بين فسة المنا ستمرار ما تزداد حث ، الحالى الوقت فى

 مه تتمعم الذى الدولى الطامع معتمر ، االنسانى لعمل ما المعنبة"

 الدولى الطابع ابرا,* عن الحالى االسم يعجز واذ ٠ مزاياها أهم الرابطة

 بوجد وال ٠ العامة العالقات ل محا فى حهودها يعرقل فهو للموءمسمة"

 كلها سعت التى ، االخرى المنظمات لدى السلبى الجانب هذا عموما

٠ تسمياتها طريق عن الدولى طابعها البراز تقريبا

-

 تعزيز بهمدد هاما عائقا ، مجملها في ، السلبية العوامل هذه عتبار ١ ويمكن

 تغيير الى للدعوة هامة" حجج تتوفر ثم ومن ٠ بذلك المرتبطة نشطة" واال الموسسة" صورة

 في التقصير يكون أن ويعكن ’ لموسة’ عن وقع ذات صورة يعكس بحيث الرابطة سم’

 التي االخرى المنظمات مع فس التنا على االتحاد قدرن" ف اضعا في هاما سببا المدد هذا

٠ بهة مشا أو ثلة مما الت مجا في وتعمل االنساني بالعمل تضطلع



 قعبة" وا غبر خطوة ركون قد جذربا تغبيرا الرابطة' اسم تغيير في النظر أن ببد

 الل—واله االحمر الصليب عنصري الموسة' تلفي أن الحكمة' من ولبس ٠ للصواب ومجانبة

 التلقائي االعهراف على المترتبة الهامة المزايا بذلك ستفقد لكونها اسمها من االحمر

 يسفر ان شأنه من العنصرين هذين على ء االبقا فان أخرى جهة ومن هذا ٠ للحركة' بانتمائها

٠ نسبيًا ومعقدة طويلة تسمبة عن

 ل ادخا فان ، أعاله لمببنة ا مبط سبا لال الجذري التغبير استبعد اذا وحتى

 هذه مثل نحط كا اذا صة وخا لمؤسسة' ا صورة تعزيز الى يودي قد أهمبة أقل تغبيرات

 ٠ والوضوح الدقة من بمزيد تقترن التغبيرات

ترح— المق االسم

 ذلك في بما الممكنة التغبيرات من مجموعة في المختص العمل فريق نظر

 التغبيرات هذه اجمال ويمكن ٠ الجزائري االحمر الهالل جمعين قدمتها التي ت قتراحا ال

كمايلي:

 االحمر والهالل االحمر العد ت لجمعيا الدولية الرابطة

 االحمر الهالل و االحمر الملب ت لجمعيا العالمية الرابطة

 االحمر والهالل االحمر المليب ت لجمعيا الدولى االتحاد

 االحمر والهالل االحمر المليب لحمعيات العالمى االتحاد

االحمر والهالل االحمر الملب لجمعيات العالمية المنظمة

-

 ٠ مسهبة لمناقشات موضعا عايمى و ويي بصفتي المقترنة النسبية المزايا وكانت

 المقترنة الرياضية الجوانب يبرز سوف باعتباره الزألمية ارابطة اسم ا- وقد

 هذا مثل بأن الشعور ورغم ٠ للدولكيع لصفة محبذة عامة ع اآلرا وكانت ٠ رابطن بكلمة

 فقد االحمر، للملبب الدولبة واللجنة االتحاد بين الخلط احتماالت من يزيد قد االسم

 استخدام لكثرة نظرا كبير وزن لها يكون أآل يجب المالة هذه أن ض اآلراء انعقت

٠ الرمز هذا وشيوع ( 1 ح 1? ح ) لها الرامزة لالحرف خيرة ال’ الموسة"
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 في لغوي نشابه ايجاد بمكان الفائدة من يكون قد أنه روءي ذلك الى وباالضافة«

٠ االحمر والهالل االحمر للصليب الدولية للحركة« الدوليتين المؤسستين تسميتي

 طرحمتة فقد ، المقترحة ء السما ا في المستخدمه خرى اال رة بالعبا يتعلق فيما و

 الحل استعد وقد ٠ ’المنظمة« و االتحاد و الرابطه' أي المقدمة' الثالثة الحلول للبحث

 الدولية الرابطة اسم أن وروءي ٠ للمؤسسة االتحادي الطابع يعكس ال أنه اعتبر اذ االخير

 4 المؤسسة طبيعة عن دقة أكثر صورة يعطي باعتباره الحالبين' الشعين' عن ز يمتا كان وان

 ٠ أعاله والموضحة الرابطة بكلمة المقترنة" ’السلبية العوامل جميع يزيل لن اقراره ان اآل

 في أصال واردة كونها عن فضال ومالئمه دقيقة االتحاد كلمة عتبرت ا أخرى جهة ون

٠ بطة ا الر دستور

: الى الرابطة اسم بتغيير توصية ء ابدا لمختس ’ الغريق قرر علببه ء بنا

االحمر والهالل االحمر المليب ت لجمعديا االتسي

لمقترحا بالتفببير المقترنة السلبية

 السم ا شأن ذلك في شأنه السلبية وجه اال من بعدد الجديد االسم هذا يقترن

: وجه اال هذه اهم ومن ٠ الحالي

 ، وتعقيده االسم طول

 تذكرها يسهل مختصرة بصورة امه استخد أو حروف شكل في اختصاره تعذر

 تستعمل التي الطريقة بنفس ” االتحاد '٠ كلمة استعمال يمكن أنه رغم

، ٠’ الرابطة ا' كلمة حاب بها

 القوة الى يفتقر انه اآل للموءسسة دقيقا وصفا يتضمن االسم أن رغم

 لببت االتحاد وكلمة ٠ قائمة دولبية اتحادات عدة فهناك ٠ الكافية

 4 العامة العالقات ذظر وجهه من كافيا وقعا لها تجعل بدرجة درة نا
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 ن ر١ المبذولة' الجهود من هاما جانبا ئيبذ' تلقا بصورة يلغي االسم هذا ٠

 فعاليه' من ويحد الحالي اسمها طريق عن الموءسسة* صورة لتعزيز قبل

٠ فرة المنق االعالمية' المواد جميع

 يعتبر التي التالية االيجابية وجه اال بوفرة تعوضها السلبية وجه اال فان ذلك ومع

: حاسمة عوامل تشكل أنها المختص العمل فريق

المقترح بالتفيير ألمقترنة االيجابية االوجه

 عكسى وعلى ٠ لتبس ال مجا يدعو ال دقيق وصف على الجديد االسم سطوي —

 حتى فورا سيتضح للمؤسسة الدولي الطابع فان حاليا يحدث ما

، المتخصصين لغير

 االحمر والهالل االحمر الصليب حركة اطار في الموءسسة دور بدقه يعكس —

، محلول شرح الى حاجة دونما

 رابطة بكلمة المرتبطة الجانيين المعاني عليه توءثر وال الترجمة سهل —

1 اللفات بعض في

 المتبادلة ت للعالقا أفضل أساسا يوفر االسم هذا ،فان تقدم ما طى ع بنا —

 جمع الغراض وكذلك ، االخرى والموسسات والحكومات االعالم أجهزة مع

، الموهمسة صورة وتعزيز التبرعات

 ويختم الحالي االسم بشأن طوبال ساد الرضا بعدم لشعور حدا يضع —

 في الدولى االتحاد اسم ادراج عن أسفر الذي التطور مراحل

٠ الدستور

المالية االدشار

 الجدول على المقترح التغيير بادخال المقترنة سبة السا ا التكاليف -تتوقف

 كفترة أشهر تعة الى ستة اعتماد تقرر واذا ٠ الفرض لهذا يتخن الذي الزمني
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 شل ، منهجي بشكل تتخدم ان يعذن المتوفرة المواد من ’هامة كميات فان انتقالية

 مواد وطبع المتوفرة المواد من التخلهى تكاليف يخفض مما الورق و االعالم ومواد البطاقات

 تقريبا س ههف ٠٠٠ مبلغ يقدر ذلك ض وفغال ٠ س ف٢٠ ٠٠٠ حوالي الى جديدة

 ٠ الجديد االسم تحمل مواد النتاج

االجرا؛ات

العديد وفي للحركة' االساس النظام ديباجة في يظهر الرابطة اسم كان لما

 يري ان قبل المالئم التعديل يعتمد ان الدولي المؤتمر طى سيتوجب فانه ، مواده من

٠ الجديد االسم

 المختص العمل فريق قبل من المقترح التغيير طى التنفيذي المجلس وافق وادا

 انعقاد قبل الوطنية الجمعيات على المقترح التعديل تعمم أن ابطن الر طى يجب فانه

 الداخلي النظام من ٤٩ القاعدة طيه تنعى حسبما أشهر بخعة العامن الهيئن دورة

 أشهر بتن' المؤتمر انعقاد قبل الدولي المؤتمر في المشتركين الى تبلفه وأن ’ابطن للر

 حتى االجراءات هذه يمثل االلتزام ويجب ٠ للحركنًا ساسي ال ’ م التائ من ٢ ٠ للمادة وفقا

 العامة الهيئة تعتمد أن بعد المالة هذه درا,¿ ض القبل الدولى الؤتمر يتمكن

٠ للمؤتمر السابق اجتماعها في التعديل
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١٩١٩ عام مغذ الربلة اسم عن مذكرة

: هه عليبه الخمة أالتحاد و ■■■ عوءغ■■ ببطلقه ألذي أالسم كان ،١٩١٩ مايو ا أيار قبل — ١

٠ حمر اال الملبب جمعيات لجنة

لطبب ا ت جمعيبا بطة أ ر االسم هذا أصبح ،١٩١٩ مايو ا ر أيا من الخامعمى ومنذ

 ، النهائي القرار اتخان قبل مختلفة ء أسما لقبت الرابطة ولكن ، حمر اال

: هي ء االما وهذه

؛ المتحدة حمر اال الصليب جمعببات —

، الدوب االحمر المليب حركة —

؛ االحمر الصليب جمعيات لجنة —

؛ الدوية االحمر الصليب ’رابطة

؛ الدولية' االحمر الصليب منظمة —

٠ الحمر للعليان العالمي االتحاد

فاقترحت الرابطة تسمية ’مسألة أخرى مرة أثيرت ١٩٣٥ و ١٩٣٤ عامى وبين — ٢

: التاب -اه آل ا

 ؛ االحمر الصليب ت لجمعيا الدوب ابطن الر

؛ االحمر للصليب الدوية الرابطة

٠ االحمر الصليب لجمعيات العالمية الرابطة

 تلق ولم ويبتين اال التميتين على االحمر للصليب االولية اللجنة ايترشت وقد

٠ االسم تعديل عدم فتقرر الرشا الثالثة' اكب

 ٠ الرابطة دستور بتنقيح كلفت التي اللجنة أجرت ، ١٩٧٩ و ١٩٧٣ عامى وبين -٣

 الصائل بعض بشأن الوطب الجمعيات مع أوب مشاورات ، مهمتها بدء عند

 كلمة أن الوطب الجمعيات بعض ورأت ٠ الرابطة اسم ومنها أالنجاب

ح— معطل أن مضيفين اللجنة أعفاء الرأي وشاطرها ، بالية اصبحت رأبن
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 تموز/ دورة ) االتحاد به يتميز الذي العالمي الطابع مع يتناسب ال ا الرابطة

 ء سما اال واقترحت الرابطة اسم تغيير اللجنة قررت ، وعليه ٠ ( ١٩٧٤ يوليو

: التالية

 .، العالمي االتحاد

 ؛ الدولية الرابطة

 .، الدولي االتحاد

٠ الدولية المنظمة

المشروع أعد وبالتالي ٠ العالمي االتحاد اسم التصويت عند اللجنة' وفضلت

٠ ” حمر اال المليب لجمعيات العالمي االتحاد ا باسم للدسننور ول اال

 امدم دراسة' اللجنة أعادت ، الوطنية ت الجمعيا مع ثانية مشًاورات اجراع وبعد

 ت الجمعيا من تلقننها التي الردود أساسى على ( ١٩٧٥ مارسى ا اذار في ) الرابطة

٠ الوطنية

 تفيسر توءيد ال وطنية' جمعيات سبع هناك كانمت ، اللجنة تلقننها التي الردود ومن

: التالية لألسباب الرابطة' اسم

 ، بدقه ويعبر العالمي المستوى على معروف اسم الرابطة اسم ان”

 بد ال كان اذا أما ٠ وأعضائها المنظمة بين العالقة واقع عن ، رأينا في

 ، ٠٠ عالمي ” كلمة على ” دولي ٠٠ كلمة نفضل فاننا ، االسم هذا تغيير من

 ٠ االحمر للمليب الدولية اللجنة اسم مع تماشيا

يوازيها ولن للغاية مهمة الننغبير هذا على المترتبة* المادية لعواقب ’ ان

٠ الرابطة سمعة في كبير تحسين

 مكونات بين الحاصل اللبس تفاقم الى سيوءدي الرابطة اسم تعديل ان

٠ " االحمر المليب

: الرابطة اسم تغيير ببد توع جمعيات ثالث ، أخرى جهة من ، هنالغا وكانننا
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 الى ’لرابطن ا اسم تفييبر جدوى ن 1 : لوطنيبة' ا الجمعيات احدى فذكرت

 عن ولذ المسوح اللجنة وأن ، جدية بدراسة' تحظى أن يجب اتحاد

 من المسألة' هذه في تنظر أن يجب االحمر الصليب دور تقييم اعادة

 نببا وذح ، ككل لوطنيبة ا ت للجمعيا لنسبة با التعديل جدوى أوال ، زاويتين

 غببر أم ايجابيا كان سواء ، للرابطة م العا الجمهور نظرة في تأثيره

٠ ايجابي

 ، محله في يأتي المذظمة اسم تغيير أن: الى أخرى جمعية وأشارت

 سبب أن المرجح فمن ٠ الوطنية ت الجمعيا سائر شك بدون عليه تتفق كما

 اللغة في مقابلها أن الى يعزى العريقة ’ا رابطة " كلمة استخدام

 الى نظرا طبيعي أمر وهنا ) االول اسمها كان ا' League ’’ ‘االنكليزية

 ولكن (١٩١٩ عام في أمريكي اقتراح أساسى على أنشئت الرابطة أن

٠ خرى اال البلدان في االستعمال جاري ليس المصطلح هذا

 عبأرة وتعكس الوطنين' ت٠الموسسا من كبيرا عددا دولية كمنظمة الرابطة وتضم

 مع تتفق التسمية هذه ان عن فضال أفضل بشكل الصفة هذه العالمي االتحاد

 من ( ١ ) المادة في ترد أنها كما االحمر للصليب االساسي النظام من ٧ المادة

٠ بنظامها المتعلق للرابطة الحالي الدستور

٠ للرابطة المقترح الجديد االسم على توافق : أنها الثالثة الجمعببة وبينت

: التالي االسم على اللجنة' اتفقت وقد

 واالسد االحمر والهالل االحمر للصليب الوطنيبة للجمعيات العالمي االحا

االحمرين والشمس

اسم الواقع في يستخدم أن على اتفق ، ء عضا اال بعض اقتراح على ء بنا ٠ ولكن

٠ ” حمر اال الصليب لجمعيات العالمى االتحاد وهو أال مختصر

 الجمعيات من جديدة بمالحظات علما اللجنة أحيبطت ، ١٩٧٦ مايو ا أيار وفي

 الوطنيبة ت الجمعيا ت بتعليقا ء عضا اال من عدد فتمسك ٠ الرابطة اسم حول الوطنيبة
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 بشكل يرد الرابلغ، اسم أن على البعض ركز كما ، االسم تعديل يعدم القاضية

٠ االضافيين البروتوكولبركع من الموال بعض فى " رسمي

٠ الحالي ياسمها الرايلة احنيفانل تقترح أت اللجنة قررت ، االساس هذا وطى

 التالي الم ا يدرج أن الداخلي النظام مسودة فحس عند اقترح ، نفسه الوقت وفي

 والهالل االحمر المليب جمعيات رايطة " ٠٠ الرابطة الى الوثائقياالشارة كل في

 ووافقت ٠ الثالثة الرموز عن فضال وذلك ” األحمرين والشمس واألسد االحمر

 الرسمي الرابطة اسم بتغبير يقضي ال ذلك أن الى مشيرة االقتراح هذا على اللجنة

٠ اقترحننه قد اللجنة كانت كما

 الهيئة'٠ب اليوم يعمى ما أو ) م الحكا لمجلس والثالثين الرابعة الدورة وفي

 الداخلي النظام دراسة' عند اعتمدت ، ١٩٧٧ عام في المنعقدة ( العامة'"

 جمعية- من أولي اقتراح طى ء بنا ،٣ االولى،فقرة للمادة التالية الصيفة•

: اللجنة تعديل وبعد وطنية-

 ١لجمعيات الدولى االتحاد عبارة تستخدم ، ومنشوراتها الرابطة رسائل عناوين في

 رابطة اسم عن فضال ، حمرين اال والشمس سد واال االحمر والهالل االحمر الصليب

٠ الثالثة والرموز االحمر الصليب ت جمعيا

 واحد عضو ع وامتنا واحد عضو واعتراخن عضوا ٨٧ بتأييد االقتراح هذا اعتمد وقد

٠ الننصويت عن

العبارة وأصبحت ، العامة الهيئة في الرابطة دستور تعديل تم ١٩٨٣ عام وفرع — ًا

 الحمر ا والهالل االحمر المليب ت جمعيا رابطة ” فيه ( ١) الفقرة في المستعملة

 ٣ وفقرة ، ٢ فقرة ، االولى المادة في ’٠ االحمر الهالل " كلمتي أدخلت ، وعليه

٠ للرابطة الداخلي النظام من
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 الملبب جمعبات بطة را اسم تفسير اثار عجب مذكرة
 ت العالق؛ فى االحمر والهالل االحمر العيب

التبرعات جمع وامكانات العامة

 كل وتكاد ٠ سمعته ويبنى به يعرفا ما أهم موءسسة أو فرد أي اسم ان القول يجوز

 وتعميم ٠ مختصر أو اسم استخدام الى تلجأ سمعة تكوين الى ترمي التي الدعاية أنشطة

٠ والمال الوقت حيث من مكلفة' عملية التجاري العصري عالمنا في المختصر أو االسم

 فغي ٠ للغاية معقد أمر السمعة فان ، الرابطة قبيل من لموءسسة وبالنسبة

 متعددة هوية ذ٠الرابطة اكتسبته ،١٩١٩ عام في تأسيسها تلت التي ‘الطويلة السنوات

 الفائت واحدى فببها اجتهدت التي العديدة المجاالت أحد عن منها كل يعبر الجواتب

٠ وخارجها الحركة داخل في استهدفتها التي والمتنوعة العديدة

 هذا مدى ولكن ، علببها تقع التي النظرة يغير موسسة أي اسم تعديل أن شك وال

 واللغة يستهدفها التي ٠والغئة المقترح التعديل ق نطا مثل عديدة عوامل على يتوقف التفيير

 بعض اصدار يمكن ، ذلك ومع ٠ االسم مستعملو الببها ينتمي التي والحضارة المستخدمة

٠ العامة- االحكام

 االحمر الصليب ت جمعيا رابطة' أن الواضح من ٠ العامة ت العالقا حيث فمن

 الطويل الجدل أضرمت التي االسباب أحد هو هذا ولعل ٠ باسمها توفق لم االحمر والهالل

 استتبعابه يعسر ، ومعقد طويل الحالببن بصيغته الكامل الرابطة فاسم ٠ اسمها تغيير بشأن

 نكان1و ٠ قليلة بحروف االختصار صعب أنه كما ، العام الجمهور لدى أو االكالم وسائل في

 (League of االمم عصبة اسم مع النتماثل من ، االنكليزية اللغة ني ٠ السابق في استفاد

Nations)- تصعب العوامل هذه أن شك وال ٠ وشرب المنظمة تلك طى الدهر أكل فقد 

هومتا سم’ ترويج

 والهالل االحمر المليب جمعيات رابطة ' االسم يظل ، ذلك كل من ألرغم وطى

 ، وضوح بكل الموسة يهف ، الكاملة بصيغته فانه عديدة بمزايا يتحلى اسما الثير

 ٠ دوليا معرفان وهما الحمر ا والهالل االحبر ط-ببال أي االساسيين العنصرين يغم أنه ن’
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 خرى ال ا الحركة' ت بمكونا س النا أذهان في اقترانها من االسم بهذا الرابطة' اذن وتستفيد

 ومن ٠ االحمر للصليب الدوب اللجنة أو الوطنية الجمعيات كانت سواء عالميا المعروفة

٠ المكونات نلك به تتمين الذي الميت

 ال—غف’ ينبغي وال ، لعريق’ بتاريخها يوحي لموءسسة’ سم’ أن أبضا يالذكر وجدير

 قليلة بحروف االختصار صعب الرابطة اسم كان وان ٠ الرابطة سمعة بناء في الناحبة هذه

 وجزء المتخصصين كل فورا وكبعرفها ، كثيرا مستعملة '' الرابطة ” المصفرة الصيفة' فان

٠ العام الجمهور من

 كبكون قد ولكنه ، لمستحيل ا باالمر جذركبا تعدكبال الرابطة اسم تعدكبل اقتراح ولبس

والهالل االحمر الملبب عنصري اسقاط تتصور أن المصب فمن ٠ مناسب وغير واقعي غير

بالنتعرف نتسمح التي ت المبزا احدى في ليحرجه ذلك أن اذ الموءسسة اسم من الحمر ا

 كل في االسم فسي.ظل ن العنصرا هذان كبمقط لم اذا أما ٠ الحركة من كجزع علبه الغوري

 ذظرا العامة ت للعالقا بالنسبة أفضل الثاني الحل فان ذلك ومع ٠ وطويال صعبا االحوال

 تسوغ ٠مغة ا د حجح نن ا تطرح لم فما ٠ سيين سا ال ا العنصركبن ء بالغا المنظمة' ستفقده لما

٠ جذريا تعديال تعديله تفادي االحرى من ببدو ، الرابطة اسم لتعديل

 العامة العالقات في اثار كذلك عليها تترتب بسيطة تعديالت ال هنا تكون وقد

ساسي ال ا العنصر هذا وتفببكبر الرابطة المختصر باسمها معروفة* موءسستنا أصبحت فقد

 االنكليزية باللغة ) الكلمة هذه رواج عدم يعتبر وقد ٠ حاسما مبررا يستتدعي اسمها من كذلك

 الواقع في ن يكونا قد وغرابتها الكلمة قصر ولكن ، الرابطة اسم في عيبا االقل( على

 الرابطة كلمة عن االسنتعاضة ان يقال أن ويمكن ٠ العامة العالقات يخس فيما مفيدين

 المرجح فمن ٠ مصلحتنا في تكون لن ( بها شبيهة أخرى كلمة أي أو ) ايدأد بكلمة

 ٠ الموءسسة* اشتهرت مهما ، الرابطة كلمة مثل معروفة رنة ذا تكون لن االتحاد مثل كلمة أن

 في آلن’ حمى بذلت لتي’ لجهود’ من ’كبير ’جزء سيقوض لتعديل’ من لنوع’ هذا أن كعا

٠ والموزعة المنشورة االعالمية المواد شأن من وسيقلل الرابطة سمعة بناع



٢١ 21

 الرابطة، اسم الى عالمية أو دوكة كلمة ادخال مالة موءخرا أشيرت وقد

: التاليان االقتراحان فطرح

٠ حمر اال والهالل االحمر المليب ت لجمعيا الدولية الرابطة (١

٠ االحمر والهالل االحمر المليب لجمعيات العالمية الرابطة (٢

ر----زم.اال ع—لما-يد1 لجمعيات العالمية* الرابطة صيفة تعتمد أن المحبذ ض وليس

 على التكليزين’ب ) الرياسة بط’لرو١ب الناس أذهان في تقترن قد أنها اذ االحمر والهالل

٠ ٠العامة العالقات منظور في مؤسستنا مملحة غير في سيكون (مما االقل

 حم■■ر،اال والهالل االحمر المليبب لجمعيات ايديه الرابطة أي الثانية العميغة أما

 االتحاد صبغة على التركيز تم نا فا ٠ العامة العالقات على تنعكس ت وسيائ حسنات فلها

 نحو اتجهت اذا خاصه بصورة المؤسسة تستفيد وقد ، عامة سمعتنا تتعزز قد ، الدولية

٠ االثر عميقة ليست الحسنات هذه ولكن ٠ للتبرعات سعيا فأكثر أكثر الخاص القطاع

 السم ا هذا سيطول الدولية* المفه اضافة أن الواضح من ، أخرى حية نا ومن

 ئل وسا في ترويجها يسهل التي باالسماع ‘الطويلة االسماء وليست ٠ أصال والمعب الطوكبل

 السم أقصر صيفات اعتماد الى نسعى أن اذن فيجب ٠ الحديث العصر هذا في االعالم

 ، حال أي على ، المرجح ومن ٠ حمرين اال والهالل للصليب الدوليهًا الرابطتًا مثل الرابطه

 الننعديل فوائد يلغي مما ’الرابطة كلمة بمجرد موءسستنا الى تشير ستظل ’االكثرية أن

٠ لمقترح ا

 في الحذر توخي فبتنبغي ، تستخدم أن الدولية لكلمة كان ان ، وختاما

 بين ذلك عن الناتح الخلط أن حيث ” الدولي االحمر كالصليب ا مخننصرة استعماالت

 وجمع اكمعة ء بنا مجال في الموءسسننين أنشطة يعرقل قد الدولية واللجنة الرابطة

٠ التبرعات

هول ريعون

العامة الشوءون مدير ١٩٩١ فبراير ا شباط ١١ ، جنيف
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 تعدسل اسة بدر المكلف المخصص العمل لغريق الثاني االجتماع

الدستورية النصوص

المقترحة للتعديالت نونية القا ت تبعا ال عن تقرير

الرابطة اسم ٠ ١

 النظام حدود في مستقلة ، الحركة مكونات احدى بعفتها ، الرابطة تعتبر ١٠١

 النظام آن على ”٠٠٠ األساسي النظام حدود في عبارة وتغسر ٠ للحركة األساسي

 أو الرابطة دستور تعديل يجوز ال ، وعليه ، العام االطار هو للحركة' األساسي

 غبر التعديل موضوع كان اذا األ األحمر للملبب الدولية للجنة األساسي النظام

 موضوعا يخص التعديل كان اذا أنا ٠ للحركة األساسي النظام في مذموًاصءليه
 وللجنة دستورها تفسر أن للرابطة جاز ، للحركة األساسي النظام علبه ينص ال

٠ ترتئبان كما األساسي نظامها تغير أن الدولية

 الفقرة وفي الديباجة في للحركة األساسي النظام في بالكامل الرابطة اسم يرد ٢-١

 اسم تعديل اذن يدخل أن فقبل ٠ السادسة المادة وفي األولى المادة من األولى

 لتكييف مماسال تعديال الدولي المؤتمر يعتمد أن ينبغي التنفيذ حيز الرابطة

 فيها يرد فال ، األساسي النظام في األخرى المواد أتا ٠ للحركة األساسي النظام

 ، نفسه ” الرابطة ” اسم يغير لم فان ٠ المختمر باسمها الرابطة ذكر األ

 استدعى لما ،٠٠ العالمية ٠٠ أو " الدولية " كلمة اضافة على التعديل اقتصر بل

٠ للحردة األساسي النظام في األخرى المواد تلك تعذل أن عندخذ األمر

أن يعني متا ، اقترحه الذي التعديل اآلن حتى الجزاخري األحمر الهالل سحند لم ٣—١
 تنص القاعدة أن حيث ، بعد تكتمل لم الداخلي النظام من ٤٩ القاعدة شروط

 نسخ بتوزيع له تسمح مهلة في المقترح التعديل بنص يبتغ العام األمين أن على

 األحمر الهلدل وطى ٠ المقررة الزمنية الحدود في الوطنية الجمعيات طى منه

 ” العالمية ٠٠ كلمة باضافة الدستور تعديل يقترح كان ان يقرر أن اشري الجز

 * الموضوع حول منفردين اقتراحين تقديم يريد كان اذا أم الدولية أو
٠ االقتراحين يحدد أن الحالة تلك ني وطيه
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 تتبع ، المقترح لتعدسل 1 بتحديد اشري الجز ألحمر ا الهالل موقف توضبح بعد ٤٠٠١

.٠ االجراد،تالتالية

 المجلس الى توصيته ويرفع االسم تفسير جدوى بثان العمل فريق يتباحث ١—٤—١
٠ المقبلة دورته في

 اذى باعتبارها الرابطة تبتغ ، االسم يتفيير العمل فريق اومى ان ٢—٤ —١
 ٠ للحركة األساسي النظام في ادخاله المقترح بالتعديل الحركة مكونات

 ضمان هو ا، االجر هذا من والهدف ٠ األساسي النظام من ٢٠ للمادة وفقا

 اعتمدت اذا * المقبلة دورته في الموضوع لبحث الدولي المؤتمر اد استعد

٠ المؤتمر قبيل المنعقدة دورتها في التعديل العامة الهبثه

 من اقتراحها الرابطة* تسحب ، المقترح التعديل العامة الهبئه رفضت ا اذ ٣٠٤٠١

٠ المؤتمر ًاخمال جدول

الرابطة موظفي الشحة* — ٢

وظائف احدى ًان على ٠ )ج(٣ الفقرة ، ١٨ المادة في ينش السايق الدستور كان ١—٢
 العام األمين ناخب أتا ٠ األمانة موظفي تعيين ٠٠٠ في تتمثل العام األمين

 الفقرة هذه تنش ولم ”٠٠٠ المجلس مع بالتشاور فيعينون العام األمين ووكالد

 المطبقة عدة القا ًان ضح الوا من كان ولكن ، العقود د انها بشان خدة قا آي على

 الخحة نظمت ، وبالتالي ٠ العقود ء انها على تنطبق الموظفين تعيين على
 هذه وتؤكد ٠ ٦ الفقرة ، ١١ القاعدة في العقود انهاد اجرادات الموظفين

 االنذار مثل ) معتنة بشروط الموظفين عقد انهاد في العام األمين حق المادة

 كذلك تنش لالسحة ا ولكن ، ( الخدمة نوعية لتحسين المعقولة والمهلة الكتابي

 موافقة يقتضي العام األمين ووكالد العام األمين ناشب عقد انهاد أن على
♦ المجلس

الدسترر )ج(،في٣ الفقرة ، ١٨ المادة يين تفاوتا الدستور تنقيح لجنة آت ر ٢٠٢

 التعيين أن على ينش فالدستور ٠ الموظفين الشحة من ، ٤ الفقرة ،١١ والقاعدة

 مع ”االتفاق ” تشترط الموظفين الشحة ًان حين في المجلس مع يالتشاور" بتم
 معلومات ما شخص فيها يطلب عملية التشاور ويعتبر ٠ العقد السها» المجلس

 كلمة ًانا ٠ النماشح تلك باتباع ملزما يكون ًان دون آخر شخص من شح نها أو

 اللجنة عننزمت ا وقد ٠ الطرفين بين قانوني التزام عليها فيترتب االتفاق

 والشحة الدسننور في الموضوع بهذا المعنية النموص وتوحيد التفاوت هذا ازالة

٠ التعيين يقود والنهاد متعيين واحدة قايدة وضع بهدف الموظفين
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 ، األمانة ادارة الرابطة في األول التنفيذي المسؤول سعفته العام األمين يتولى ٣٠٢

 العام األمين كان ان اللجنة وتباحثت ٠ ببا المناط العمل ممن مسؤوال وبكون

 بحق التمتع دون ٠ الدستور في عليها المنموس الوظيفة هذه يتولى أن يستطيع

 يقرم ال الموظفين أحد أن يرى عندما العقود انها* وبحق الموظفين تعيين
 من يترتب قد ما االعتبار بعين اللجنة كذلك وأخذت ٠ مرض يشكل بوظيفته

 اقتراحات عدة وقذمت ٠ احد و شخص يد في المهمة السلطات هذه كل وفع خلى عواقب

 نظام ولتأسيس عقودهم * وانها الموظفين تعيين في العام األمين حقوق من للحذ

 تطبيق مع ، للموافقة المجلس على الموظفين تعيين فيه العام األمين يقترح

 الغرض لهذا لجنة تخصيص كذلك واقترح ٠ العقد انها، حاالت في نفسه االجرا*

٠ المالحيات تلك الرئيس منح أو

 ، ()ج ٣ الفقرة ، ٢٥ المادة في ٠ جا ٠ وسط حل الى المذكورة المباحثات كل اشتهت ٤٠٢

 العام صين5ا ناشب تعيين يخضع وأن األمانة موظفي العام األمين سقن أن على
 هؤال* لتعيين مزدوج اجراع اتباع وتقرر ٠ مسبقا المجلس لموافقة ووكالخه

 العام األين يختارهم ن٢ وهو ، المؤولين كبار من يعتبرون الذين الموظفين
 المجلس فعلى ٠ تعيينهم على الموافقة عدم أو الموافقة حق للمجلس بترك وأن

٠ ًامماله المذكورين المسؤولين لتعيين موقفهما ا يوحد أن اذن العام ألمين ا و

 أن. دون الالزمة ت ا ر ا القر يتخن أن م العا لآلمين يحق ، العقد ع اسها يخص فيما ٥٠٢
 حيث ، الحل ا هذ جدوى اللجنة وناقشت ٠ المجلس موافقة" طلب الى مفطرا يكون

 ع انها و الموظفين تعيين يجري بان القافي المبدًا مع متنافيا يعتبر . قد أنه

 راتقًانونية ممتبا ال أ المبد ا هذ اتباع عدم تقرر ولكنه ٠ ممينها بالشروط ممقودهم

٠ السويسري العمل بقانون ترتبط

 المدني القانون من تلدها وما- ٦٠ للمادة وفقا سويسرا في الرابطة تأسست ٦-٢

 تطبيق عليها يتعين قانونية شخصية ات ن عتبارية ا هيئه والرابطة ٠ السويسري

 ابطة الر وتحظى ٠ صراحة تطبيقه من معفاة تكن لم ما السويسري القانون

 من وقت أي في سحبها يمكن التي ، االمتيازات ببعض دولية منظمة باعتبارها
 ٠ الغريبية ات ع عفا اال وبعض األجانب بتوظيف المتعلقة تلك السيما ، األوقات

 الدستور على ‘المترتبة ت اجبا والو الحقوق كل اذن بطة ا الر رس تما أن يجب ا لذ

٠ السويسري القانون مع يتماشى بشكل للحركة األساسي م النظا أو

 الى ٣١٩ المواد مع منباشية التوظيف ممغد مملى المترتبة والواجبات الحقوق تكون ٧٠٢

 المواد هذه معظم ان ٠ السويسري المدني القانون من الخامس الباب من ٣٤٢
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 نم م بذحكا ا هذه ض ففال وتطبق . خامة باتفاقات أحكامها تالفي يمكن وال الزامية

 المذكورة األحكام بين التفارب حالة وفي . الموظفين عمل محد وقوا الموظفين النحة

 نم الموظفين محمل قواعد !و الموظفين والئحة الويري المدتي القاتون من أمحاله

٠ السويسري المدني القانون يطبق

: ن التاليتب بالطريقتين 2، العقد بانها» ، السويسري المدني القانون يسمح ال ٨٠٠٢

 المدني القانون من ٣٣٦ الى ٣٣٤ للموال وفقا ) العقد بانها» االشعار ١٠٨٠٢

 االشعار مهلة يراعي ًان العمل صاحب على ، الحالة هذه وفي ٠ ( السويسري
٠ الخدمة لمدة وفقا تختلف والتي قانونا عليها المنموهى

 األوقات من وقت أي في الطريقة بهذه العقد انها» ويجوز ٠ بالطرد ٢—٨—٢

٠ جسيمة أسباب الى باالستناد

أن على تنص المدني القانون من ٣٣٧ المادة ولكن الطرد عي ا دو نون القا يعدد ال ٩—٢

 العمل صاحب من التوقع بعدها يمكن ال جامة ات ن تكون أن يجب الطرد دواعي
 التي ب سبا أل ا سويسرا في العليا المحكمة م أحكا عددت وقد ٠ الموظف في يثق أن

 يتعين أنه أيضا األحكام هذه في »وجا ٠ الطرد يستدعي بشكل جسيمة تعتبر

 أشارت كما ٠ الطرد لسبب الموظف اثارة فور ء اجرا يتخن ًان العمل صاحب على

 لظهور التالي » االجرا يتخن أن وينبغي ٠ مكتوب اشعار ارسال يحمبذ أنه الى

٠ حألة كل حسب ، أسبوعين أو أسبوع عن تزيد ال فترة غفون في الطرد سبب

: التالية ات االعتبار عى ا تر أن ينبغي ، العمل فريق اض ألغر ١ ٠—٢

 لتعبين مختلفة ات ه اجرا تتبع ان التناقض قبيل من ظاهريا يبدو ١٠١٠٠٢

 العقد »انها ات اجرا» تراعي أن يجب ولكن ٠ عقودهم وانها» الموظفين

٠ أمملده المذكورة الزمنية المهلة ٠ التعيين ات »اجرا مع تطابقت اذا

 ظهور فور يتخن اجرا» مملى العقد الغا» ات اجرا» تشتمل ًان ينبغي ٢٠١٠—٢

 حلول هناك تبكون قد كما ، الشرط هذا استيفا» يمكن وقد ٠ للطرد سبب

٠ مناقشته تستبعد ال ًامر ا وهن ، أخرى

 قترح ا وقد ، الموظفين الشحة على الدستور يرجح ٠ الحألي الوقت في ٣٠١٠٠٢

٠ حاليا الموجون التفاوت يمحي بشكل اللدشحة هذه تعديل
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Annex IV

 الرابطة' ستتتكلغه لما أولية تقديرات

اسمها تغبر ان

 المقترحة التعديالت لدراسة المخصص ألعمل لغريق مذكرة

ألثاني اجتماعه في الدستورية النصوص على

 االحمر المليب جمعيات رابطة اسم تغيير عن ينشأ قد ما أقيم أن الي طلب

 ٠ الرابطة اسم في سابقة تغييرات اثار تقييم عند تبين وقد ٠ معاريف من االحمر والهالل

: عنها نشأت التكاليف من التالية' األنواع أن

الكانتون ورسوم الفدرالية الرسوم

 الزيارة' ويطاقات القرطاسية

العامة العالقات أنشطة

المبيعة والمواد الدعاية مواد استبدال —

الرسمية' ئق الوثا طبع اعادة ٠

 التنغيير اعالن وقت على أعاله المذكورة' المختلغة بأنواعها بف٠النتكال حجم ويعتتمد

 ئمة قا ه أدنا ترد و ٠ تعديله يعد القديم السم ا تحمل مواد م ا استخد في التمامح جذ ود,

 كل في موءسمتنا اسم تغيير على المترتبة' للتكاليف يتتقييم المنتباينة ياالحتماالت

٠ حالة

التتكاليفة مجموع تقدير

كميات ، جدا قصير سبق انذار — ول اال ل االحنتما
 تطرح المخزنة المواد من كبيرة

 في تغييرجذري بسبب جانبا
أخرى عوامل يسبب أو االسم

 ثالثة أو يشهرين مسبق انذار — الثانى االحتمال
المخزنة المواد يعفى ، أشهر

 ولكن جانبا تطرح القديم باالسم
 رة الزيا ت يطاقا م ياستخدا يسمح

 لكميات١الىذغاد القديم باالسم
اسنتعمال ويبدأ ٠ المخزنة'

 تعديل يوم الجديدة القرطاسي.ة
االسم

٧٥ ٠٠٠

٤٠ ٠٠٠
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النكارف مجموع نقدبر

 ٩و ٦ بين يهراوح يما مسبق انذار — ألثالث االحنتمال

 تقريبا جانبا تطرح ال ٠ أشهر

 ويتر ٠ مخزنة قديمة مواد أي

 والمواد ’الدعاين مواد استعمال

 نفاد حتى القديم السم با المبيعة

٢٠ ٠٠٠ المخزونات

 بهنا قرار اتخان دون ببحول بحجم بت االسم تغيير تكاليف أن سبق معا ويتضح

 فينبغي االسم تعدبل تكلفة باسبعاب تمح ‘الحاب الرابطة موارد أن حين وفي ٠ الصدد

 المترتبة المحاريف في بعيد حد الى ستوءثر التعديل ادخال طريقة أن على التركيز

٠ القرار ذلك على

العام اآلمين

١٩٩١ فبراير ا شباط ٧



للموظفين األساسي اكظام
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المقدمة

 رقم ارين وللقر (٩٨٩) السابعة العامة الهبئة عن المادر ٣٨ رقم للقرار متابعة

 أكتوبر ا األول وتشرين بو أباراما شبر في التنفيذي المجلى ص المادرين ١٨ رتم و ١٤
 راح— القت ا الدستورية النصوص تعديل بدراسة المختص معمل فريق درس ٠ التوالي على ١٩٩٠

 دستور دع وببتمشى م لتيال» ( الموظفين سحن ال ) للموظفين األساسي النظام بتعديل
 المادة بتعديل الثامنة العامة الهيئه العمل فريق ويومي ٠ الداخلي ونظامها الرابطة

; كاآلتي للموظفين األساسي النظام من ١١ رقم والمادة 0 رقم

والترقيات ت التعيينا )ه(

: الحالي النص ٢—ه — ١

 في ء ألعضا ا الجمعيات من التعيين طريق عن اتا األمانة مناصب تشغل
 يكون أن ويجب ٠ الخارج من بالتعيين أو ‘نه األما اخل د بالترقيات آو الرابطة*
 على التعبين ويتلم ٠ ممكن افي جفر أساس أوسع على قاضما الموظفين اختيار

٠ ممكنا ذلك كان كلما ، المرشحين لدى المتوفرة المؤهالت أماس

: المقترح النعن

 في » عضا أل ا الجمعيات من التعيين طريق عن اتا األمانة مناصب تشغل

 مين أل ا ويقوم ٠ رج الخا من بالتعيين أو األمانة داخل بالترقيات أو الرابطة

 كان طالما الجغرافي التوزيع مبدأ مراعاة مع األمانة' موظفي بتعيين العام

٠ المرشحين في المشترطة »ة الكفا مع يتفق ذلك

: الحالي النص ٤ه- —آ

المساعد العام األمين بتعيين العام األمين يقوم المجلس مع التشاور بعد
٠ م العا ألمين ا ء ووكال

: المقترح النص

بعد م العا األمين ووكال» المساعد م العا األمين بتعيين م العا األمين يقوم

٠ يختارهم الذين المرشمين على المجلس موافقة على حصوله
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الخدمة ا انتبا —١١

; الحالي انص ٦_١١

 كان مرماو نمير عمله أن تبحن اذا الموظف خدمة ببنهي أن العام لألمين
 وأن مسبقا كتابيا ارا انن الموظف ببتلقى أن وببجب ٠ للخدمة الشق نمير الموظف
 افقة مو على الحمول ببنمبغي كما ٠ اشه أد مستوى لتحسين معقولة مهلة له تمنح

♦ النظام ا هذ من ٤ الفقرة ه المادة أحكام بموجب وذلك ، الموظف فمل قبل المجلس

: ١٩٨٩ كام المقترح النص

 كان مرنواو غير عمله أن تبحن اذا المونلف خدمة ببنهي أن العام لآلمببن

 وأن مسبقا كتابيا انذارا الموظف ببتلقى أن وببجب ٠ للخدمة الشق غير الموظف

٠ أداشه مستوى لتحسين معقولة' مهلة له تمنح

: العمل فريق قبل من المقترح النص

 كان أو مرض غير عمله أن تبحن اذا الموظف خدمة ببنهي أن م العا لآلمين ٦—١١
 وأن مسبقا كتابيا ارا انن الموظف ببتلقى أن ويجب ٠ للخدمة الئق غير الموظف
 ا تقرببر العام األمبين وببقدم ، أداشه مستوى لنتحسين معقولة' مهلة له تمنح

 تطبيق حالة في الخدمة انها* باسباب التالية' الدورة في التنفيذي المجلحى الى
٠ ٤ الفقرة ه المادة



ارات القر
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 جمعيات لرابطه العاهة للبيئة السابعة الدورة ارات تر

األحر والبلدل األحعر المليب
١٩٨٩ تثريناألول/اكتوبر

٣٨رقم القرار

الدستورية النموس تعديل .

، العامة البيئة ان

 نموس لتعديل اخري الجز األحمر البالل جانب من المقدم باالقتراح خلما خذت٢ اذ
٠ ابطة الر مستى تغيير بشان اخلي الد ونظامها الرابطة دستور

 وآثارها التعديالت هذه لدراسة عمل فريق- تشكيل التنفيذي المجلس من تطلب

، المقبلة العامة الهيئة الى تقرير تقديم ثم المالية

 التعديالت بدراسة عاله ٢ المذكورة اللجنة تقوم ن٢ التنفيذي المجلس من وتطلب

 من الحديد ها ا بد ٢ التي التعليقات ضوء في الرايطة موظفي الئحة على ادخألها المقترح
٠ المشبلة مة العا البيئه الى تقرير وبتقديم السابعة العامة الهيئه ابان المندوبين
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 بعلة ا لر التنفيذي للمجلس والعشرين الخامسة الدورة ترارات

األحمر والهالل األحمر المليب جمعيات

 ١٩٩٠ راراغر ٤-٣ ابطة مبر

١٤رقم القرار

الدستورية النموس يلى التعديالت بدراسة المعني العمل نريق

ي التنفيذي المجلس ان

 في العامة البيئة اعتمدعه الذي ٣٨ رتم القرار االعتبار عين في يًاخذ اذ

، (١٩٨٩ أكتوسر ا ألول تشرسن! ) بعه السع دورتها

: التالية الوطنية الجمعيات من مؤلف عمل فريق ينشى»

 األمريكي األحمر الصليب
 البلجيكي األحمر الصليب
 الكويي األحمر المليب
 النيجيري األحمر الصليب

القطري األحمر الهالل

الهيئة تدرسه لكي المالخم الوقت ني تقريره يقدم ن٢ ا هذ العمل فريق من ويطلب
٠ ءاله٢ المذكور ٣٨ رقم القرار في مطلوب هو كما المقبلة دورتها في العامة
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؛٠

 بطة 1 لر التنفيذي للمجلس والعحرين السادسة الدورة ت أرأ قر

(ألحمر واسالل أألحمر الملبب جمعيات

٦٩٩. ر حشريناألول/!كحو-

(١٨) رتم الغرار

الدستورية النصوص بدراسة المعني المخصص العمل فريق

، التنفيذي المجلس ان

 ستيفن السيد رئيسه قبل من المقدم المخصص العمل فريق تفرير الى استمع اذ

؛ ريتشاردز

، بالتقرير علما يأخذ

٠ الغريق اقترحه كما ممكنة أخرى ء أسما دراسة المخصص العمل ؤريق ء أعضا ويدعو
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والعشرين السايعة الدورة قرارات

التنفيذي للمجلسى

االحمر والهالل حمر اال المليب جمعيات لرابطة

١٩٩١ ابريل نيان/ ، جنيف

(١٧) رقم القرار

بتنقيم اصدرى لح «« ال ق—فري تقرير

الدستورية النموص

، التنفيذي ألمجلس أن

٠ العمل فريق رئيس من المقدم ألتقرير الى استمع اذ

رقم القرار بموجب العامة الهبئة الى سيرفع الذي التقرير هذا يعتمد

٠ السابعة العامة' الهيئة' عن المادر

٣٨
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