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 للرابطة العامة الدورذالائمنذللهيئة

١٩٩١ الثانيانوفمبر تشرين ٢٧ — ٢٥ بودابست

االعمال جدول من (١ ١) البند

 التنمية تقريرلجنة



 جمعيات لرابطة التابعة التنمية تقريرلجنة

 االحمر االحمروالهالل الصليب
للرابطة العامة للهيئة الثامنة الدورة الى

مقدمة

 الجديدة, الدستورية اللجان ،١٩٨٩ اال'ول/اكتوبر نشرين في المعقودة السابعة دورتها في العامة الهينة انشأت عندما - ١

التنمية. للجنة رئيسا مونتانا غييرمورويدا الدكتور انتخب

 وقد اللجنة، مكتب في وعضوان الرئيس نائبا فيه انتخب فورا االنتخابات بعد عمل اجتماع عقد الى التنمية لجنة ودعت

 من قريش حسن على الميجور وانتخب للرئيس. نائبا الدانماركي اال'حمر الصليب من بدرإسن ايجيل السيد انتخب

المكتب. لعضوية السنغالي األحمر الصليب من دياجن عثمان والسيد لبنغالديش األحمر الهالل

 رائسة يدرسن ايجيل السيد وقبل .١٩٩. اكتوبر األط تشرين شهر في حنيف في التنمية للجنة الثاني االجتماع عقد - ٢

عام. لمدة بالرابطة األمريكتين لقسم رئيسا عين الذي رويدا د. غياب في اللجنة

 مسودة وعرضت التنحية. مجال في التعاون وقواعد مبادئ على لها األولين العامين خالل اللجنة انشطة وتركزت - ٣

 مناقشة في طويال وقتا الجديدة اللجنة وأمضت . ١٩٨٩ عام العامة الهينة وعلى السابقة اللجنة على والقواعد المبادئ

 والتعاون األطراف المتعدد التعاون عقود بين التمييز : المثال سبيل على التعديالت بعض واقترحت والقواعد المبادئ

الثنائي.

التنمية مجال في االحمرللتعاون االحمروالهالل الصليب وقواعد مبادئ

 في المعقودة دورته في التنمية مجال في التعاون وقواعد مبادئ التنفيذي المجلس اعتمد التنمية. لجنة توصيه على يتا. — ٤

.١٩٩٠ االول/اكتوبر تشرين شهر

 بين واسع نطاق على نشرها على وشددت للغاية ومفيدة هامة أداة تشكل والقواعد المبادئ أن التنمية لجنة ترى — ه

 والقواعد المبادئ تنفيذ في الوطنية الجمعيات مساعدة على الرابطة اللجنة وشجعت واستخدامها. الوطنية الجمعيات

التعاون. اتفاقات وضع بعد تأتي التي التعاون عقود صياغة وفي

 خطوة سهل بشكل يشرح مبسئط دليل اصدار طريق عن والقواعد المبادئ تنفيذ سرعة يمكن بانه اللجنة تؤمن كما
الوثيقة استخدام كيفية بخطوة

بالرابطة التنمية صندوق

 ابان مستفيض بشكل الموضوع مناقشة جرى وقد بالتنمية. الخاص الجديد الرابطة صندوق بشأن جهودا اللجنة بذلت٦
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 .الصندوق ادارة يشأن التعديالت بعض ادخال اللجنة واقترحت ١٩٩٠ األول/اكتوبر نشرين شهر في اللجنة اجتماع

 انشام ١٩٩٠ كتوبر األول/! تشرين شهر في المعقودة دورته في التنفيذي المجلس اعتمد اللجنة توصية على ۶وبنا
الصندوق.

بفضل وذلك للميزانية، المطلوب األدنى الحد على الحصول تم حيث التنمية صندوق عمل بدأ ١٩٩١ عام من واعتبارا - ٧

 ١٩٩١ ايلوالسبتمبر شهر في للجنة الثالث االجتماع الى تقريرا الرابطة امانة وقدمت عضوة. جمعية ١٥ مساهمة

.تلقاها طلبات سبعة لدراسة األول اجتماعه عقد الصندوق ان فيه جام

 طلبات الصندوق تلقى فقد الصندوق. عن الوطنية الجمعيات لدى واضحة فكرة وجود عدم والرابطة اللجنة والحظت

 معايير ان االنمائية. الخطط اعداد على والمساعدة الجدوى كدراسات الموضوعة والمعايير جيدا تتالمم لم ولكنها قليلة

للبس. تقاديا عنوانه فى الصندوق هدف اضافة بضرورة اللجنة شعرت ولكن كاف بشكل محددة التمويل

 كما اللجنة وناشدت االنمائية. جهودها اجل من الوطنية للجمعيات مقدمة هامة اداة التنمية صندوق أن اللجنة الحظت — ٨

: والقواعد للمبادئ بالنسبة فعلت

االداة، هذه الوطنية الجمعيات تستخدم ان أ(

الصندوق. الى اللجوم لدى المستطاع قدر الوطنية الجمعيات الرابطة تساعد ان ب(

قدراتها تحسين الى حاجة االشد الوطنية الجمعيات

 الى حاجة األشد الوطنية الجمعيات مفهوم حول مناقشات اللجنة اعضام أجرى مساليين، اجتماعين مدى على - ٩

.قدراتها تحسين الى حاجة األشد الوطنية الجمعيات تحديد ومعايير قدراتها تحسين

 درجة لقياس معايير هاغمان السيد اقترح وقد الموضوع. عن دراستين الرابطة من هاغمان غونار السيد عرض وقد

 المعايير هذه اللجنة درست وقد األولويات. تحديد على والرابطة الوطنية الجمعيات تساعد أن يمكن السكان ضعف

 ذات للبلدان اكبر وزنا يعطي قد مما للسكان الكبيرة باالعداد المعايير ارتباط ازام قلقهم عن األعضام بعض واعرب

 الهينة على سيعرض قرار مشروع المناقشات هذه عن ونتج ٠ جدا الصغيرة لألمم ضئيال ووذنا الكبير السكاني التعداد

 كل في الضعيفة السكان فائت على التركيز الى الحاجة على األضوام تسليط الى هذا القرار مشروع ويسعى العامة.

 باعطام الرابطة قيام ضرورة على بشدة وتوصي المهمة بهذه النهوض على الوطنية الجمعيات قدرات تحسين والى بلد

كثيرة. ضعيفة سكانية فائت بها توجد التي البلدان في الوطنية للجمعيات االنمائية والهياكل البرامج لدعم األولوية
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التنمية في المرأة

 والهالل األحمر الصليب ني المرأة دور نوقش ١٩٨٧ جانيروعام ريودي في المعقودة السادسة العامة الهيئة قرار عقب - ١٠

 وقدمت الحركة. في المرأة دور عن عمل خطة العامة الهينة اعتمدت ،١٩٨٩ األط/اكتوبر تشرين شهر وفي األحمر.

 الذي التقدم عن ١٩٩٠ عام اللجنة الى تقريرا هذه، العمل لخطة نتيجة عينت والتي المرأة لشؤون المستشارين كبيرة

عملها. في ته احر

 من كمستغيدات النساء وضع الدراسة وتناولت . ١٩٩١ عام عقد الذي االجتماع الى دراسة كذلك المستشارة وقدمت

 الدراسة هذه أن اللجنة رأت وقد عليهن. الضعف معيار طبقت كما االحمر والهالل األحمر الصليب ومشداريع برامج

فيها. جاب ما بمراعاة الوطنية الجمعيات وأوصت جدا مفيدة

 للمرأة الهام الموضوع هذا تجاهل عدم ضمان الى العامة للهيئة الحالية الدورة على المعروض القرار مشروع ويهدف

 تبدي أن القصوى األهمية من أصبح فقد الدولي. المؤتمر على القرار عرض دراسة العامة الهيئة من ويطلب الحركة في

التنمية. في المرأة بدور التزامها للحكومات الحركة

 محددة توصيات يصيغ كما الضعف. حاالت في األخص على المرأة الى االنتباه الشداء، عن القرار مشروع ويلفت -١١

 الذي الصعب الدور على ۶االضوا اللجنة وسلطت والمشاريع. البرامج في النساء مع عملها بشأن الوطنية للجمعيات

أنفا والمذكورة المرأة عن الدراسة في جاء ما على التوصيات وتستند والنزاعات، الكوارث حاالت في النساب به تقوم

االقليمية الوفود

 عملها في الوطنية للجمعيات وكمرجع لألمانة كممثلة للرابطة االقليمية الوفود استمرارية التنمية لجنة ناقشت -١٢

 تثير قد بأنها شعور هناك كان لكن مفيدة ارشادات وهي االقليمية، للوفود اختصاصات الرابطة صاغت وقد . االنمائي

الالزم. من اكبر توقعات

 عن األعضاب وأعرب المفيد عملها في تستمر كيما وتمويلها الوفود في مالئمين موظفين تعيين بأهمية اللجنة وشعرت

 األحمر الصليب في النساء اجل من البرامج وكذلك االقليمية للوفود المالية االستمرارية احتمال مدى ازا* قلقهم

 أن واضحا اصبح فقد الطويل. المدى على عليها االعتماد يمكن تمويل قاعدة تأمين الى والحاجة األحمر، والهالل

األجل. طويلة التنمية ولحشاريع للبرامج بالنسبة مأمون غير الطوعية التبرعات طريق عن التمويل
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بالتنمية النهوضى

 قدمت وقد االنمائية. جهودها في الوطنية للجمعيات والدعم السبل بتأمين الحركة التزام باستمرار اللجنة ناقشت - ١٣

الشأن. هذا في قيمة معلومات والدانماركي اليوغسالفي األحمر الصليب جمعيتا

 موضوع حول الدولي المؤتمر على قرار عرض تأييد الرابطة امانة من المقدم القرار مشروع اساس على اللجنة قررت

المدروسة. األوجه كل األحمر والهالل األحمر الصليب حركة ضمن التنمية

التنمية للجنة المقبلة المهام

 من الرابطة تقدمه ما استخدام نشر أ( : التالية بالمهام االضطالع عليها أن الى الموضوع هذا بشأن اللجنة خلصت -١٤

 فرصة اقرب في التعاون عقود ابرام تشجيع ب( التنمية، وصندوق التنمية مجال في التعاون وقواعد مبادئ مثل ادوات،

االنمائي. عملها هيكلة الوطنية للجمعيات يتسنى كيما ممكنة

 خطابه في الرابطة عام امين طلب وقد .أنفا كالمذكور الضعف مقاييس وضع في نشيط بدور تقوم أن اللجنة قردت

 من الموضوع هذا جعل اللجنة وتنوي الجهود. هذه في وتعاونها الوطنية الجمعيات مساعدة ١٩٩١تموزكريوليو ه المؤرخ

الضعف. معايير وتطبيق تنفيذ في الرابطة مساعدة طريق عن اعمالها أهم

 المواضيع وتشكل . ١٩٩٢ عام عقده المزمع المقبل اللجنة اجتماع على تعرض عمل خطة باعداد مكتبها اللجنة وكلفت

الخطة. هذه اساس حجر اعاله المذكورة

 الرابطة في جديدة وأفكار تيارات وسط تفويضها من األولى الفترة في بعملها الجديدة التنمية لجنة اضطلعت -١٥

 على عملها وستواصل التحديات. هذه كل لمواجهة هام بدور االضطالع في اللجنة نجحت وقد هامة. تغييرات وادخال

المقبلة. الفترة النحوفي هذا



قرار مشروع

قدراتها تحسين الى حاجة االشد الجمعيات دعم

 العامة، الهينة ان

 بسبب االنسانية االحتياجات حجم تعتبر واذ ،ودعمها الرابطة اهتمام على الحصول في الوطنية الجمعيات كل حق تحي اذ

حيوية، عوامال والضعف الفقر

: التالية المعايير احد اساس على الوطنية الجمعيات الى الدعم يقدم أن توصي

عالميا، المطبق الفاقة خطر تحت يعيشون الذين األشخاص عدد أي : الفقر -

: أي الفقرا السكان ضمن ۶الضعفا األشخاص عدد : للخطر والتعرض الضعف —

 والعواصف الجارفة، واألمطار والغيضانات الجفاف مثل الطبيعية، للكوارث عرضة يكونون الذين السكان

والبراكين، والزالرل االستوائية

 جد زراعية امكانيات ذات ومناطق البيني، التوازن ناحية من أمنة غير مناطق في المحتشدون الريف سكان

متواضعة،

للسكن، المخصصة غير والمناطق الصفيح مدن سكان

النساب، على عيشها في تعتمد التي االسر

المحرومة، االثنية والفائت األقليات

 المسلحة، المنازعات نشوب عن الناجمة واآلثار لألخطار معرضة بلدان في يعيشون الذين السكان

اعاله. المذكور من المتضررون االطفال

 للمعايير وفقا للخطر، معرضين يجعلهم وضع ومن الفقر حالة من يعانون الذين السكانعدد : التنبؤبالعواقب —

خاص. بوجه بشأنهم الخطر نذر على بالمستقبل التنبؤ وينطوي أنفا، اليها المشار

 البرامج وتنغيذ القائمة االحتياجات ظبية على للجمعية المحتطة أو القائمة القدرة : الوطنية الجمعية قدرات -

الدولية. المساعدة واستيعاب

 سكان عدد بها يوجد التي البلدان في هياكلها وتنمية الوطنية الجمعيات برامج لدعم االولوية الرابطة تعطى بأن توصي

نسبيا. كبير ضعفاب
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 الموارد تركيز العادة وذلك المعنية للجمعيات قدرات ومؤشرات المعنية للبلدان للضعف مؤشرات الرابطة تضع بأن توصي

محددة. اهداف على المحدودة

 وحدوث نزاعات اندالع بسبب انتقالية مرحلة تعيش التي الوطنية بالجمعيات )أ( خاص اهتمام ۶بايلد الرابطة كذلك وتوصي

االنشاب. طور التي أو حديثا انشئت التي الجمعيات )ب( هامة، أوسياسية اقتصادية تحوالت

(.')
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التنمية االحمرفي االحمروالهالل دورالصليب

األحمر، والهالل األحمر للصليب والعشرون السادس الدولي المؤتمر

 جمعية انشا* دولة كل 'تشجيع يلي: ما األحمر للصليب الدولية للحركة االساسي النظام من (٢) المادة ني ورد بأنه يذكر اذ

، تنميتها وتعزز اراضيها في وطنية

 للصليب بالنسبة هام امر افضل بشكل الضعيفة للفائت والمساعدة الحماية لتوفير والتنمية االغاثة بخدمات النهوض بأن يقر اذ

حمر،٠اال والهالل األحمر

 الحركة تضطلع كيما ضرورية متطلبات وهي وادانها، ومواردها وقدراتها للحركة التنطيمية الهياكل تعزيز أن يعي اذ
، بتفويضها

 الى حاجة األشد الوطنية الجمعيات هياكل وتنمية برامج لوضع األخص على ريادة الى تحتاج المالية الموارد بأن يؤمن اذ

. قدراتها تحسين

 واالغاثة الكوارث لمواجهة االستعداد خدمات توفير اجل من الحركة مكونات كل مع التعاون الى الحكومات يدعو - ١

الصغيرة، الفائت احتياجات لتلبية المجتمعات وتنمية الفعلية

 الوطنية الجمعيات كل من ويطلب التنمية مجال في للتعاون األحمر والهالل األحمر الصليب وقواعد مبادئ يؤيد - ٢

 والرابطة الوطنية الجمعيات بين التعاون فعالية تدعم كيما اليها واالنضمام االنمائي للتعاون اتفاقات صياغة على العمل

الدولية، واللجنة

 التنمية صندوق في وسخا* بكرم بالمساهمة الوطنية الجمعيات تنمية مساندة الى الوطنية والجمعيات الحكومات يدعو - ٣

األحمر. والهالل األحمر الصليب جمعيات لرابطة التابع

 طوعا باالستجابة الوطنية الجمعيات ومشاردع لبرامج مساندتها تكثيف على الوطنية والجمعيات الحكومات ويشجع

التنمية. اجل من الرابطة توجهه الذي السنوي الندا الى
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االحمر االحمروالهالل الصليب تنمية في المرأة دور

العامة، الهينة

األحمر الصليب تنمية في ۶النسا عمل خطة على والمصادقة ١٩٨٩ عام السابعة دورتها عن الصادر ٣٣ رقم بالقرار تذكر اذ

 االحمر، والهالل

الكوارث، ذلك في بما الحرمان حاالت في واألطفال النسا* ضعف ازا* متزايد بقلق تشعر اذ

 واالقتصادية االجتماعية الظروف بسبب تدهورا يزداد والذي للنسا* وقانونيا واجتماعيا اقتصاديا الضعيف الوضع تعي اذ

 حاليا، المعادية

 النساء، حياة تهدد التي المضرة التقليدية الممارسات استمرار ازاء بالقلق تشعر اذ

 كذلك فهي اساسي ظلم مجرد ليست المدن، في الفقيرة االحيا* وفي األرياف في النسا* تعيشها التي الشاقة الحياة بأن تقر واذ

واالجتماعية. االقتصادية التنمية امام عائق

 : على االنمائية البرامج تنفيذ عن المسؤولين الرابطة في الوطنية الجمعيات مندوبي كافة تحث
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للتنمية، األحمر والهالل االحمر الصليب برامج تستهدفها التي المجموعات أهم من النسا* اعتبار

الكوارث، حاالت في النسا* دور مراعاة على العمل

 االسرة وتنظيم الحمل فترات ابعاد ذلك في بما المحلية المجتمعات على القائمة االولية الصحية بالرعاية االهتمام

واألطفال، النسا* احتياجات أهم من بعض تلبية بغية النقي، بالما* واالمداد

 تلبي انها من للتأكد ‘االولية االسعافات على بالتدريب يتعلق فيما االخص على الجارية الصحة انشطة استعراض

الضعيفة، الفائت احتياجات


