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مدمة — ١

 تقوض التي العوامل اهم ظل في بسلها المحلية المجتمعات وخدمة الصحة لجنة اضطلعت ،١٩٩١- ١٩٩٠ عامي فترة خالل

اجلها. من ويعملون االحمر والهالل االحمر الصليب متطوعو يعايشها التي الضعيفة الفائت صحة

 خالل والتنظيمية والتكنولوجية والسياسية واالقتصادية االجتماعية المجاالت في طرات التي االيجابية الفطورات كثرة ورغم

البعد كل بعيدة زالت ما العالم في األشخاص من عديدة ماليين فان األخير، عقده بلغ الذي العشرين القرن من الثاني النصف

اوالروحية. واالجتماعية والنغسية البدنية النواحي من الكاملة الصحة غاية عن

 الما* مثل االساسية اللوازم من يكفي ما توفر وعدم وداخلها البلدان بين للموارد منصف غير توزيع من ذلك« اسباب وتعود

 فقر في تعيش االفراد من عديدة ماليين زالت وما والتثقيف. الصحة خدمات الى واالفتقار والبطالة واالغذية« للشرب الصالح

 واالنفاق الحرب ضعفا« اكثر تجعلها التي العوامل ومن األساسية. االنسانية الحقوق من اوتحرم التمييز من اوتعاني مدقع

 التغييرات كثيرة* بلدان في الوضع تدهور من كذلك تزيد التي االسباب ومن الكوارث. انواع ومختلف األسلحة على

 عن فضال — صناعيا المتقدمة البلدان في سيما وال — السكان وهرم الضخمة السكانية الزيادة ذلك في بما الديموغرافية

البيئة. على وخيمة عواقب تخلف التي التلوث مشكلة

 المعوية والنزالت الحادة التنفسية واالمراض المالريا مثل القديمة النكبات فان العويصة، المشكالت هذه الى وباالضافة

 'تطعيم هدف تحقيق سبيل في انجازها امكن التي العظيمة النتائج ورغم الوفيات. من هائلة نسبة تخلف تفتأ لم والكوليرا

 تموت كما سنويا. األطفال من مليونين بحياة تودي زالت ما بالتطعيم توقيها يمكن التي األمراض فان « العالم اطفال جميع

 عديدة. بلدان في للشباب السليم النمو تأمين يوم، بعد يوما األصعب، من واصبح والوالدة. الحمل بسبب كثيرات نسا*

 صحية غير سلوك انماط عن ٠ صناعيا المتقدمة البلدان في والسيما - الهامة االمراض من الكثير ينتج ذلك« الى وباالضافة

 ذلك وغير والتدخين األيدز مرض مثل العشرين، القرن كوارث جانب والى الشباب. سنوات خالل نشأت قد تكون ما غالبا

 العيش انماط عن الناتجة االمراض بضحايا تعمر المتقدمة البلدان وعيادات مستشفيات من الكثير نان االدمان، اشكال من

الخاطئة.

 سبيل في الحكومية غير المنظمات من مساعدة على للحصول الحكومات تطلع سيزداد الموارد« وتضاؤل المشكالت وبتفاقم

 الحكومات كانت اذا قيادي بدور تقوم أن المنظمات هذه مثل على يستوجب ما وكثيرا واالعاقة. المرض عوامل اهم مكافحة
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 رابطة تكون ن١ المهم وهن .اتخاذها في راغبة وغير١ المعاناة، هن والتخفيف للوقاية تدابير من يلزم ما اتخان عن عاجزة

 البشرية تتقدم فيما والوطني العالمي الصعيدين على بدورها للقيام استعداد على االحمر والهلدل االحمر الصليب جمعيات

والعشرين. الواحد القرن صوب

التسعينات مي الرابطة لعمل االستراتيجية الخطة - ٢

 الصحية الرعاية تذكر العشرين، القرن من الثاني النصف خالل الصحة لسياسة بالنسبة طرأت التي التطورات اهم من

 على األولية الصحية الرعاية وتؤكد .٢٠٠٠ عام بحلول للجميع الصحة هدف تحقيق الى ترمي استراتيجية باعتبارها األولية

 من عدد ابراز مع المحلي، الصعيد على والمشاركة القطاعات بين فيما والتعاون والوقاية واالتزان االنصاف الى الحاجة

 االحمر والهادل األحمر الصليب جمعيات رابطة تعهدت ولقد األولوية. تستوجب باعتبارها بها االضطالع يلزم التي البرامج

 دعم من ذلك في يتمثل ما الى وباالضافة العامة. الهينة عن صدرا قرارين في األولية الصحية الرعاية اهداف لتحقيق بالسعي

 ببعض خاصة محددة قرارات العامة الهينة اعتمدت فقد اهدافها تحقيق على بالعمل والتزام األولية الصحية للرعاية قوي

 مثل األولوية امرها يتطلب التي وبالغنات والوالدة، والحعل واأليدز بالتطعيم المتوقان واألمراض المعوية النزالت مثل األمراض

والمهاجرين. واللدجنين والمعوقين والمسنين والنسا* والشباب األطفال

 <١٩٨٩ في العامة للهيئة السابعة الدورة قبل من المعتمدة التسعينات« في الرابطة لعمل االستراتيجية الخطة ضمن ورد وقد

 بصورة التأكيد مع السابقة القرارات من العديد ذلك ويعزز كبيرة. بأهمية يتسم اتباعها الواجب السياسة عن اعمال جدول

 للجميع الصحة هدف تحقيق في - لحكوماتها مساعدة مؤسسات باعتبارها ٠ الوطنية الجمعيات اسهام ضرورة على خاصة

 خطة تتضمن ذلك الى وباالضافة المحلية. المجتمعات مستوى على القائمة الصحة برامج طريق عن والسيما ٢٠٠٠ عام بحلول

 على تقضي التى للعوامل التصدي على قدرة واقلها عوزا الغنات اكثر على التركيز ضرورة على تكيدا االستراتيجية العمل

 يعيشون مض والمسنين والنسا* البنات« وخاصة األطفال، أي - الكوارث من للتضرر قابلية الغنات اكثر وهي صحتها،

 والمعوقين الصعوبة بالغة أوالظروف المدقع الفقر وضحايا األسرة رعاية وحدهم يتولون الذين اواألمهات واآلبا* بمفردهم

التميز. من تعاني التي الفائت من ذلك وغير األثنية واألقليات المزمنة األمراض واصحاب

 قرب٠اال الظروف أو الكوارث خادل نفسها غالبا هي الضعيفة والمجتمعات واألسر والفنات الصحة مشكلدت كبرى كانت ولما

 واالستجابة لالغاثة االستعداد بين القائمة الروابط ايضا تبرز االستراتيجية العمل خطة فان ، الطبيعية األوضاع الى

 تكثيف على االقتصار من بدال المحلية المجتمعات وخدمة للصحة متماسكة برامج اعداد اهمية كذلك وتؤكد والتنمية والتعمير

منفردة. مشروعات اطار في متغرقة مراحل على االجتماعية والرعاية الصحة انشطة



٣ 3

 تسهم ان للرابطة يتسنى حتى اوخارجه، االتحاد داخل سوا* االحترام، على الغانم التعائ ضرعرة االستراتيجية وتبنالخطة

 اطارا توفر وهي المقبل. للعتد بالنسبة التقديرات اسوا تحتق دون الحيلولة وفي التانمة للتحديات التصدي في بفعالية

 والفنات األفراد لغاندة المحددة مواردها استخدام بكيفية الخاصة الدقيقة القرارات اصدار في الوطنية الجمعيات لمساعدة

عوزا. االكثر

 ألنشطة اطارا العامة الهيئة قبل من المشدة االجتماعية والرعاية الصحة سياسات وسائر االستراتيجية العمل خطة هيأت وقد

 بالنسبة واساليبه العمل طريقة تحديد على اساسا األنشطة هذه وانصبت المحلية. المجتمعات وخدمة بالصحة المختصة اللجنة

االتحاد. في االجتماعية والرعاية الصحة برامج اعداد الى اهميتها تدعوبحكم التي المجاالت عن والكشف الجديدة للجنة

اللجنة عمل اساليب-٣

 األعضا* جانب من فعالة مشاركة بايجاد الكفيلة الطرق تحديد الى للحاجة األولوية تكريس يجب انه اللجنة رأت البداية منذ

 واالجتماعية والنغسية البدنية باألوضاع النهوض على تعين التي الرابطة برامج في - هام وبقدر - تسهم ان للجنة اريد ما اذا

 عمل فرق انشا* هي وتكثيفها المثهـاركة هذه مثل لتشجيع السبل اهم وكانت اجمع. العالم في الضعيفة للغنات والروحية

الغرق. هذه هن اثنان العمل في شرع اآلن وحتى خاصة.

 بها - اللي البرامج اهم استعراض طى الغريق هذا يقتصر لم ٠ والبرامج ا|سدإسة ضم١بو ص٦١م عمل عريق ~اوال

 اثنا* منتظمة تقارير لتقديم األعضا* به يلتزم نموذجا كذلك حدد ولكنه االجتماعية والرعاية الصحة مجالي في الرابطة

 اهم تحديد بغية القائمة والتحديات والبرامج والوطنية االقليمية المشكلدت لكبرى التقارير هذه وتتطرق اللجنة اجتماعات

 حسبما المحلية المجتمعات وخدمة للصحة الرابطة برامج تنفيذ ضمان في واالسهام المشتركة واالهتمامات الموضوعات

.اجلها من الوطنية الجمعيات تعمل التي الضعيفة الغنات مشكالت حل يستلزمه

 طى بنجاح تعميمه سبق استبيانا الغريق هذا اعد وقد .وتنفيذها العامة الهيئة قرارات بوضم الثاني العمل فريق ويختص

 القرارات حيال الوطنية الجمعيات اتخذتها التي التدابير هوتحديد االستبيان هذا من األساسي والهدف اللجنة. اعضا*

 القرارات ترجمة لدى الوطنية الجمعيات واجهتها التي المشكالت عن والكشف االجتماعية والرعاية بالصحة المتعلقة السابقة

المقبلة. القرارات وضع بصدد الوطنية الجمعيات اهتمامات كبرى وابراز ملموس عمل الى

 للجنة السنوية االجتماعات بين فيما المحلية المجتمعات وخدمة الصحة لجنة برنيس الخاصة العمل منسقولجان اجتمع وقد

 حيث هامة اخرى مجاالت المحلية المجتمعات وخدمة الصحة لجنة حددت ذلك الى وباالإضافة مكبها. الى تقاريرهم وقدموا
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 وخيراتها. الوطنية الجمعيات موارد من لالستغادة وتنميتها االجهزة من أخرى اشكال أو عمل فرق انشا* الى األمر يدعو

: ذلك ويشمل

 ساهمة تعزيز“ يشأن الصحة قسم اعده الذي التقرير لتوصيات اللجنة تأييد اثر < الممرضا عن خاص عمل مريق - أ

 فريق الى بالحاجة والمتعلق (٢٠٠٠ عام بطول للجميع )الصحة هدف تحقيق في االحمر والهالل األحمر الصليب ممرضات

. الممرضات عن خاص عمل

 لخبرا* اكالي الغريق على يرتكز ان يجب وانه اولوية يشكل الغريق هذا مثل أن رتى - االدمان عجف خإص صل لريق( — ب

 ظل في العادل الجغرافي التوزيع ضمان ويتعين يغطيها. التي االمور ونطاق اختصاصاته توسيع مع ولكن العقاقير ادمان

. االجهزة بهذه مرتبطة نفقات أي الرابطة امانة تحميل وعدم العمل فرق من وغيره الغريق هذا

 الشمالية وامريكا أوروبا صل نريق جهود حازت لقد - يمو1قاال اددتوى طى ،.ةمالخإ لم1ال لرق »داانا م ?ب الد — ج

 الغريق. هذا من منتظمة تقارير على الحصول اللجنة اعضا* وطلب .لغائدتها نظرا التقدير بالغ على االيدز بمرض المختص

 المناطق في مماثلة عمل فرق تشكيل يتسنى أن وتمنوا اقليمية استشارية شبكات النشا* نموذجا يوفر انه األعضا* راى وقد

لنلك. األمر احتاج كلما االجتماعية والرعاية الصحة اولويات وسائر األيدز بمرض المتعلقة المسائل لمعالجة األخرى

 الجمعيات خعبكة الوطنية، الجمعيات موارد من ممكن حد اقصى الى للدستغادة تحديدها تم التي األخرى الوسائل من - د

 تقارير على الحصول اللجنة طلبت وقد االجتماعية. الرعاية مجاالت مختلف بشأن واالعالم التنسيق على حاليا القائمة

وأنشطتها. الشبكة هذه مثل اطار في الجمعيات تعقدها التي االجتماعات نتانج عن منتظمة

والبرامم السياسة بوضم المقترنة األولويات - ٤

 لالتحاد اريد اذا الدعم من مزيدا األولويات هذه وتستلزم والسياسة. البرامج لوضع بالنسبة األولويات من عددا اللجنة حددت

: أي المقبل، العقد تحديات يواجه أن

 انه ويقدر عديدة. اعوام مدى على ساندا االتجاه هذا وسيظل العالم في ينتشر األيدز وبا* زال ما - األيدز مرض - أ

 ٤١٨, ٤٠٣و المناعة النهيار البشري الفيروس حاملي من العالم في شخص مليون ١١ الى ٩ هناك سيكون ١٩٩١ نهاية بطول

 الكارثة لهذه الوطنية والجمعيات الرابطة امانة تصدي الى متزايدة حاجة توجد ثم ومن . األيدز بمرض مصابين اشخاص

 مثل الجديدة، المشكات معالجة الى الحاجة تزداد والتثقيف االعالم خالل من الوقاية جهود استمرار جانب والى العالمية.

 اصبحت حيث - اسيا مثل - اخرى مناطق وتغطية ومساندتهم األيدز ومرض الفيروس بحاملي المحيطين األشخاص رعاية
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 الفيروس انتشار عن الناشئ التمييز مكافحة سبيل في دوليا« به معترف قيادي« دور للرابطة ويؤول هائلة. ابعاد للمشكلة

 وقد . االيدز وبا* بمكافحة االحمر والهالل االحمر الصليب التزام االتحاد يعزز ان بمكان الضرورة لمن انه اللجنة شعرت وقد

 وينعكس . االيدز بمرض المتعلق الرابطة برنامج اجل من الموارد الى االفتقار بشأن الخاص قلقهم عن اللجنة اعضا* اعرب

. ( ١ )الملحق العامة الهينة على لعرضه اعداده تم الذي القرار مشروع في ذلك

 تكون ان وينبغى االتحاد. بها يضطلع التي الصحة انشطة مقدمة في االولية االسعافات تأتي - االولية االسعافات — ب

 اهم ومع األولية الصحية الرعاية مثل الصحة سياسة في الشاملة الرئيسية االتجاهات مع متمشية األولية االسعافات برامج

 الجمعيات تواجه كما االستراتيجية. العمل خطة في المحلية المجتمعات خدمة على التركيز مثل االتحاد في السياسة نهج

 العناصر تمكين وفي لالغاثة االستعداد تدابير في لديها األولية االسعافات برامج اسهام هوضمان مستمرا تحديا الوطنية

 كانت ولما ويعملون. يعيشون حيث المجتمعات وفي اسرهم محيط في يواجهونها التي اليومية للطوارئ االستجابة ض المدربة

 األفراد من ماليين غدة بين تربط انها وحيث االتحاد« في شيوعا بالصحة المتصلة التدريب برامج اكثر هي األولية االسعافات

 هذه يغطي ترار مشروع صياغة تمت وقد األحمر. والهالل األحمر الصليب عن لالعالم وسيلة بتوفير ايضا كفيلة فهي

. ( ١ )الملحق العامة الهيئة في واعتماده لدراسته المسائل

 توافق وايجاد التعبئة بصدد الرابطة به قامت الذي الهام للدور الشكر على العام األمين حاز - واألطفال النسا» صحة — ج

 («١٩٩٠ ايلوالسبتمبر ٣٠ و ٢٩ “ )نيويورك للطفل العالمية القمة مؤتمر الى بالنسبة الحكومية غير المنظمات بين الراي في

 ان بمكان األهمية من كان ولما المتابعة. حيث اومن عمله المؤتمروخطة تصريح صياغة في االسهام حيث من ذلك كان سوا*

 وتعزيزا للمؤتمر استجابة البنات( )وخاصة واألطفال النسا* رعاية في متركزة األحمر والهالل األحمر الصليب جهود تظل

 تقديم حاليا يجري فانه واألطفال والشباب المراة صحة بشأن العامة للهينة السابقة الدورات اعتمدتها التي العديدة للقرارات

(.١ )الملحق واعتماده لدراستهم العامة الهينة الى واألطفال النسا* صحة عن قرار مشروع

 أخرى مرة تجلت فقد الدم بنقل المقترنة المخاطر يشأن السائد العام للقلق نظرا — مادي مقابل ودون طوعيا بالدم التبرع — د

 ويؤول وفعاليتها، الدم امدادات سالمة لضمان الوسائل افضل باعتباره مادي مقابل ودون طوعيا بالدم التبرع اهمية

 الصعيدين على والريادة الدعوة في فريد دور — للحركتة السبعة بالمبادئ االلتزام خالل من - والرابطة الوطنية للجمعيات

 يتضمن فرار العامة الهينة الى وسيقدم مادي. مقابل ودون طوعيا بالدم التبرع وسالمة اخالقيات لتعنز والدولي الوطني

 في المنصرم العقد خالل نشأت التي االخالقية االعتبارات بشأن وبيان مادي مقابل ودون طوعيا بالدم للتبرع دوليا تعريفا

(. ١ )الملحق األيدز مرض انتشار اعقاب

 البحث من مندا تستوجب التي المقبلة االتجاهات وكذلك عاجال حال تتطلب التي الشكالت من ذلك غير اللجنة ناقشت وقد

: اي جانبها، من



6 ٦

 ني حاليا المنتشر الكوليرا لوبا» نظرا بمكان األهمية هن اصبح الذي طفل حياه انقن برنامج تنمية في االستمرار اهمية -

 النهيار البشري بالغيروس مرتبطا كثيرة بلدان في ,ل ال,,عس ظهرمرض ذلك الى وباالخمافة .واسيا الالتينية واسكا افريقيا

الهياكل. سالمة اوعلى االنسان صحة على سوا» تؤثر التي واالقتصادية االجتماعية الظروف تدهور في كذلك ومتسببا المناعة

 أن ذلك الصحة. على مباشر بشكل تؤثر معينة بعوامل تقترن فهي هامة مشكلة تطرح المسالة هذه زالت ما - البينة صحة -

 تؤثر قد ايضا اخرى اعتبارات وثمة األساسية. االصحاح وسائل والى النقي الما» الى تفتقر األفراد من عديدة ماليين هناك

التكنولوجية. والكوارث البينة وتلوث الغابات نوال نلك في بما مباشرة اوغير مباشرة بصمورة الصحة على

 الممكنة الجهود كل بذل وينبغي األولوية. تستوجب التي المسائل من االجتماعية الرعاية انشطة ستظل — االجتماعية الرعاية -

 اعداد وازدياد عديدة بالد في السكان سن لتقدم ونظرا االجتماعية. الرعاية وبرامج الصحة برامج بين االندماج لتحقيق

 االجتماعية انشكالت ولتضافر ‘والمنازعات للحروب نتيجة البالد من عدد في المعوقين نسبة وارتفاع والمهاجرين الالجنين

 من الكثير في االجتماعية الرعاية برامج تناقص جانب الى النامية البلدان من العديد في الموارد الى واالفتقار واالقتصادية

 الرابطة ودور الوطنية الجمعيات تقدمها التي االجتماعية الخدمات على االقبال ان المؤكد من فانه ‘صناعيا المتقدمة البلدان

.ومساندتها الجهود هذه تعزيز يتوجب ثم ومن .سيزداد

 الى الدور هذا وتدعيم الدعوة بصدد هام بدور القيام في الوطنية والجمعيات الرابطة استمرار ضرورة على اللجنة اكدت وقد

 المستوى على األنشطة تكامل تحقيق سبيل في لجهودها الوطنية والجمعيات الرابطة مواصلة ضرورة على التاكيد جانب

 مثل الحكومية الدولية والمنظمات الحكومات مع ، االحترام على قائمة عالقات وانشا» والتنسيق التعاون وتصمين المحلي

الحكومية. غير والمنظمات اليونيسبف و العالمية الصحة منظمة

واالرشادات االستراتيجيات وضم - ه

 الفترة خالل الرابطة نظمتهما رسميين غير استثماريين اجتماعين عن الصادرة للتوصيات وتأييدها تقديرها اللجنة ابدت

المسدتعرضدة

 )فرنسا( انسي مدينة في المشاورة هذه عقدت - الطبيعية الكوارث من للحد الدولي بالعقد المقترنة الممحة جوانب - ا

 تركيز بضرورة اموراخرى، ضمن ‘المشتركون اوصى وقد ١٩٩٠ الثاذي/ذوفمبر تثمرين ه الى ٣ من الفترة خالل

 االعالم تدفق وبتحسمين ‘الكوارث من المتغمررة المجتمعات في الممحة احتياجات اهم على األولية االسعافات برامج

 الوطنية الجمعيات استعداد وزيادة والتنسيق التعاون وتكثيف التدريبية والبرامج المواد وتوفير ارشادات ووضع

الوطني. الصعيد على واالستراتيجيات السياسات وضع في واالشتراك االستجابة على وقدرتها
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 هذه نظمت - والكوارث المرهقة األحداث عن التائجة الية1ذف|ل كالتشل١ اآلحمر والهالل مر٦آل| بصاراال جابة٦ال٠ا ~ ب

 اهمية على التأكيد تم المناسبة وبهذه (.١٩٩١ايارامايو ٣٠٠٢٧) الدانماركي األحمر الصليب مع بالتعائ المشاددة

 تستطيع التي الهامة المساهمات من عدد وتحديد المرهقة االحداث من وغيرها الكوارث لضحايا النفسي الدعم توفير

 يتعلق نيما المكثف االسهام مقتضيات وابراز النفسية المعاناة من والتخفيف للوقاية تقديمها الوطنية الجمعيات

 والى التكامل لتحقيق األجل وطويل فوري منظود الى الحاجة وكذلك والتدريب المعنية المجتمعات وعي واثارة بالدعوة

 خبرا فريق بائشا. خاصة المشتركون أوصى وقد المرهقة. األحداث من وغيرها الكوارث ضحايا مساهمة طلب

االرشادات. واعداد المبادرة هذه تنمية في الوطنية والجمعيات الرابطة لمساعدة

 مجالي في الوطنية الجمعيات لبراص بالنسبة وأثارها التسعينات في الرابطة لعمل الخملؤاالستراتيجية: تفسدرية 'سانات

 ادخال بعد واعتمدت نوقشت وتد اللجنة. مكتب من خاص طلب على بنا* البيانات هذه اعدت ٠ االجتماعية والرعاية الصحة

الوطنية. الجمعيات كل على توزيعها وسيتم عليها. الطفيفة التعديالت بعض

 الدودة عن لقرارصدر استجابة االرشادات هذه اعدت — العاجلة غير الحاالت مي الطبية االمدادات استخدام بشان ارشادات

واعتمدت. فيها النظر اعيد وقد (.١٩٨٩) العامة للهينة السابعة
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١ الملحق

رات قرا مشروعات

'االبدن' -

االولية االسعافات -

واألطفال النساء صحة -

مقابل ودون بالدم التبرع -
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 قرار شروع

 االحمر االحمروالهالل الصليب التزام

٠ااالبدز وباء بمكافحة

الخلفيآلواألهداف

 في المكثف بالسعي االحمر والهالل االحمر الصليب جمعيات رابطة التزمت أن منذ أي ٠١٩٨٧ الثانيانوفمبر تشرين منذ

 استجابة كانت ولقد له. سابق ال بشكل وطاقاتها مواردها بتعبئة الوطنية الجمعيات معظم قامت ٠ األيدز وبا* مكافحة سبيل

 األخرى الحكومية غير والمنظمات الحكومات مع للتعاون الطرق بجميع سعى اذ وحاسمة توية االيدز وبا* حيال االتحاد

الحكومية. الدولية والمنظمات

 المجال هذا في العمل في فعال شرعت قد الوطنية الجمعيات بعض كانت العامة الهيئة قبل من ٢٤ القرار اعتماد وقبل

 مكافحة على حاليا تعمل عديدة جمعيات اصبحت وقد جهودها. منه تنطلق كأساس الدم نقل خدمات على غالبا معتمدة

 مثل عهدا االقدم برامجها من العديد في هذه نشاطاتها الجمعيات هذه ادمجت القرار« في اليه دعى ما غرار وعلى . االيدز

األولية. الصحية الرعاية

 االرشادات واعداد المعلومات وتعميم واالستراتيجيات السياسات رسم مثل الرابطة امانة اتخذتها التي للتدابير كان ولقد

 في الشامل المجهود أولحفز الوطنية الجمعيات لتعبئة بالنسبة سوا* حاسم اثر للتدريب ببرامج واالضطالع التدريبية والمواد

 بهذا الرابطة فامت حين في الوطني الصعيد على قيادي بدور وطنية جمعيات عدة اضطلعت وقد . األيدز مكافحة سبيل

 بين التعاون انمام بصدد كبرى مساهمة قدمت الرابطة أن كامل باعتراف تحظى التي االمور ومن الدولي. المستوى على الدور

 بد وال الفيروس. انتشار اعقاب في "االيدز" ومرضى الفيروس حاملي تجاه ٠ذشا الذي التمييز وبا* ومكافحة المنظمات

السابقة. الجهود لمواصلة راسخ اساس على االعتماد من للرابطة

 االستجابة ضعف الى نظرا الكافي المالي الدعم على يعتمد ال االيدز لمكافحة الرابطة برنامج أن االسف دواعي لمن انه بيد

 المالية الموارد فيه التمست الحق كتاب وفي ١٩٩١ لعام التنمية ندام ضمن والواردة الشأن بهذا الخاصة الرابطة عمل لخطة

 لتفعلية األخرى التمويل مؤسسات جانب من دعم على الحصول في جدا ضعيف احتمال وثمة المساهمة. الجمعيات من

 ما ضوم وعلى الدستورية. الميزانية ضمن األيدز برنامج موظفي من المزيد ادراج باالمكان ليس انه كما األساسية. التكاليف

"األيدز". مكافحة الى الرامية التدابير جملة في الرابطة امانة مساهمة تقييم باعادة االسراع يتعين اصبح فقد تفدم

 األيدز برامج تنمية في سوام الرابطة امانة اسهام من للحد قرار اتخان سيتوجب فانه الالزمة الموارد تدبير يتم لم وما

 واقعية غير امال لظهور تلدفيا 'االيدز مكافحة تدابير جعلة أوفي اطارها« في العاملة البشرية والموارد الوطنية بالجمعيات

اوخارجه. االتحاد داخل
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قرار شسوع

االحمر االحعروالهألل الصليب التزام

االبدن"“ وباء بمكافحة

العامة الهينة ان

 انقشار وتلمس االيدز مكافحة الى الرامية التدابير جملة في الوطنية الجمعيات قدمتها التي الجوهرية بالمساهمة تعترف اذ

 به تفوم أن الرابطة امانة على يتعين زال ما الذي الخاص الدور اعتبارها في اخذة القلق، على نحويبعث على الوبا* هذا

االتحاد. اطار في والتعبئة االعالم وتبادل الدولي والتنسيق الدعوة بصدد

 البشري الفيروس حاملي حقوق وحماية التمييز مكافحة سبيل في كبرى مسؤولية تتحمل الوطنية الجمعيات بأن وتعترف

 والمبادئ المتحدة االمم اصدرته كما االنسان لحقوق العالمي التصريح مع يتمشى حسبما االيدز ومرضى المناعة النهيار

والعالمية. واالستقالل التحيز وعدم االنسانية وخاصة األحمر والهلدل األحمر للصليب األساسية

 رغم األيدز لمكافحة الرابطة امانة برنامج استمرار لضمان ،١٩٩١ عام خالل الكافية، الموارد تدبير عن العجز يقلقها واذ

.١٩٨٧ في العامة الهينة عن الصادر ٢٤ القرار

 ضمان والى ٢٤ القرار في عليها المنصوص االستراتيجيات تجاه التزامها تاكيد اعادة الى الوطنية الجمعيات كعوج فهي

 األيدز مرض لمكافحة الرابطة امانة برنامج يشملها التي والمشروعات األساسية التكاليف لتفطية الكافية الموارد توفير

(.١٩٩٣-١٩٩٢العامينالتاليين) خالل

 ادماج وتتوخى المحلية المجتمعات مستوى على تجرى األيدز لمكافحة برامج اعتماد على الوطنية الجمعيات كل م ح «ش٦و

 مكافحة الى الهادفة األنشطة في واشراكهم مجتمعاتهم حياة في األيدز ومرضى المغاغة لنقص البثمري الفيروس حاملي

والثقافية. االجتماعية األوضاع اختالف مراعاة مع والمرض« الفيروس انتشار

 بالتشاور وذلك مستقبال وتمويله االيدز برنامج تنمية وسائل استطالع الى ٠١٩٩٣و ١٩٩٢ في ٠العام االمين قيام الى ١وكءو

والصحة. المالية لجنتي مع
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االولية االسعافات قراربشان

الخلفيآلواالهداف

 عنه انبثقت والذي ‘كدامية دونان هنري به قام الذي الدور جانب والى سولغرينو. معركة ظل في األولية األسعافات ت٠ذشا

 هنري سعى التي لالغاثة االستعداد تدابير من العملي هوالجانب األولية االسعافات على التدريب كان ‘جنيف اتفاتيات

 هي الصحة، انشطة احد باعتبارها األولية، االسعافات ولعل االنسان. معاناة من والتخفيف الوقاية قصد لتشجيعها دونان

 األحمر الصليب جمعيات تمكنت األولية االسعافات برامج اطار وفي كافة. الوطنية الجمعيات بين المشترك الوحيد العنصر

والمرض. والمعوقات الوفاة اسباب من الوتاية في واقر بقدر المساهمة من اجمع العالم في االحمر والهالل

 ميادين خالف مجاالت الى ‘سولغرينو ايام منذ المعركة ميالين سفير ان والمجتمعات البلدان من العديد في الطبيعي من وكان

 االسعافات تأمين من الوطنية الجمعيات تمكين الى تنموالحاجة بينما العالم، عبر جارية االشتباكات تزال ال وفيما المعارك.

 الطوارئ من كثيرة اخرى انواع لمواجهة االفراد تهيئ ان الجمعيات هذه على كذلك يتعين فانه الحرب، ساحات في األولية

 الالجنين. ومشكلة الجفاف مثل ببط اوتحل ‘والزالنل الفيضانات مثل فجأة تقع االحداث هذه كانت سوا* والكوارث

 التي واليومية الفردية والطوارئ الكوارث لمواجهة االعداد بغية مكثفة جهودا الوطنية الجمعيات تبذل ذلك الى وباالضافة

الضعيفة. الفائت اجل من وخاصة االنسان، حياة نتخلل

 اوعلى بأكملها مجتمعات تؤثرعلى كانت ألخرسوا* مجتمع ومن الخرى منطقة ومن ألخربل بلد من الكوارث وتتباين

األس. بعض في التعميم يمكن فانه االختالفات هذه رغم ولكن االفراد.

 الصحة مشكالت واهم "الظاهرة" الكوارث من المتضررة الغنات معظم ان ‘يوم بعد يوما وضوحا تزداد التي المسائل فمن

 والمجتمعات واألسر واألفراد العالية. الظروف في تتريبا نفسها هي الكوارث لوتوع نتيجة الغنات هذه منها تعاني التي

 في تتفاقم اليومية الحياة في الغنات هذه تواجهها التي الصحة مشكالت ان األمر في ما وكل بها. تأثرا األكثر هي الضعيفة

 الكوارث اعقاب في تزداد، وقد التغذية(. وسو* والمالريا التنفسية واألمراض والحصبة المعوية النزالت ‘)مثال الكارثة ظروف

اآلن. حتى الشي* بعض مهمال معظمها ظل التي النفسية المشكالت ‘كافة
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 حيث الكوارث حاالت بعض فغي انفسهم. األهالي عن يصدر االستجابة من األكبر الجانب ان ايضا تجلت التي األمور ومن

 هي لها المجاورة اوالمجتمعات المتضررة المجتمعات تكون االولى ساعة وعشرين األربعة خالل العوامل اهم الوقت يشكل

 االستجابة تحسين أن ذلك من ويستنتج الحال. بطبيعة تفعله هوما وهذا الظروف. هذه مثل في التصرف على القادرة وحدها

 خالل من بالكثير تساهم أن الوطنية الجمعيات تستطيع الصدد وبهذا الضعيفة. المجتمعات قدرات تعزيز يستوجب

األولية. االسعافات ببرامج االضطالع

 من والتخفيف الوقاية بصدد نهجنا كذلك تغير وانما سولغرينو، ايام منذ تغيرت التي وحدها هي المعركة "ميادين وليست

 العالج على تركيزنا بتدر الوقاية على التركيز الى الحاجة األولية الصحية الرعاية برامج ضو على تجلت فقد المعاناة.

 العدالة مبادئ الحترام وضمانا بينها، فيما التباين شديدة مرضية ومشكالت ظروف في المتخذة التدابير تناسب على حرصا

 المجتمعات جانب من حقة مشاركة واليجاد الصحة، على تأثير لها التي القطاعات مختلف جانب من االسهام وتشجيع

المعنية.

 من األخيرة المسألة هذه على األحمر، والهالل األحمر الصليب جمعيات رابطة منها حكومية، غير منظمات عدة اكدت وقد

 طابعها ابراز مع مشكالتهم بتحديد للمعنيين تسمح التي <المحلية المجتمعات مستوى على الجارية الصحة برامج خالل

المشدة. الحلول لتطبيق المجتمعات هذه لدى المتوفرة الموارد وتدعيم لها المالئمة الحلول وباستكشاف العاجل

 تماما فيها تراعى بحيث األولية االسعافات على التدريب برامج اعداد احيانا يتعذر اذ االتحاد اطار في القلق ويتزايد

 في دورفعال اي األولية لالسعافات يكون ولن والطوارئ. الكوارث اعقاب في نلمسها كما المجتمعات مختلف احتياجات

الضعيفة. الفائت احتياجات هم٠ال بالفعل مالئما التدريب يكن لم ما الكوارث لمواجهة االستعداد

 المبادئ تغيير تيارات عن األحيان« بعض في نسبيا، بعيدة األولية االسعافات على التدريب برامج ظلت اذ ايضا القلق ويسود

 المحلية المجتمعات الحتياجات األولية االسعافات برامج تستجيب فهل األولية. الصحية الرعاية ثورة اعقبت التي والنهج

؟ العالج تستهدف ما بقدر الوقاية تستهدف وهل ،ونلروفها

 التي األنشطة استكشاف على الكافي وبالقدر دائما يركز ال األولية االسعافات طى التدريب أن األضى اسق دواخي ومن

 التدريب برامج كانت ولما السوام. على اليومية حياتهم وفي الكوارث حاالت في مالئمة باعتبارها وتفيدهم المتطوعين تعني

 هذا اساسها. وحجر انشطتنا رمز تعتبر فهي االتحاد في شيوعا التدريبية البرامج اكثر هي األولية االسعافات على
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 االهمية من فانه خدماتها من المستفيدة الضعيفة الغنات ولتباين الوطنية الجمعيات بين فيما التانمة لالختالفات ونظرا

 حتى تدريبهم الجاري األشخاص احتياجات ومختلف المحلية الظروف مخظف مع متمشية التدريب مناهج تكون أن بمكان

 من باعتبارهم المتطوعين وباجتذاب المعاناة، من والتخفيف للوقاية االتحاد ني المتوفرة الطاقات كل من فعال باالستغادة تسمح

ونجاحه. االتحاد لنمو الضرورية العناصر

 تمكين وفي لالغاثة االستعداد في <فعليا اسهاما األولية، االسعافات برامج اسهام ضمان في التحدي يتمثل ثم ومن

 والهالل االحمر الصليب عن االعالم وفي العملن يعيشن حيث المجتمعات في اليومية للطوارئ التصدي من المتطوعين

األحمر.

٢
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االولية االسعافات قرارعن مشروع

االحمر، والهالل االحمر الصليب جمعيات لرابطة العامة الهينة

 في وذلك األولية، االسعافات انشطة طريق عن المعاناة من والتخفيف الوقاية في الوطنية الجمعيات مساهمة بأهمية تعترف اذ

عديدة، فنات ولفاثدة الظروف مختلف

 الحرب حاالت في االولية االسعافات تأمين خالل من تؤديه وستظل الوطنية الجمعيات به قامت الذي الغريد بالدور وتقر

والنزاع،

 ينطق وهر ‘الموئي العيد مؤتمر انعقاد بمناسبة ١٩٦٣ عام جنيف في المندوبين مجلس اتخنه الذي ١١ رقم بالقرار وتذكر

الوطنية، بالجمعيات األولية االسعافات مجال في التدريب انشطة بتكثيف

 ٢٢ )القرار االولية الصحية بالرعاية يتعلق فيما االحعر والهالل األحمر الصليب جمعيات رابطة التزام اعتبارها في وتأخذ

 العامة، للهينة الخامسة الدورة عن الصادر ٣٣ والقرار ،١٩٨١ مانيال األحمر، للصليب والعشرين الرابع الدولي للمؤتمر

 في الرابطة لعمل االستراتيجية بالخطة المتعلقة العمل خطة في الصحية للرعاية المكرسة األهمية وتراعي (<١٩٨٦ جنيف

التسعينات،

 للكوارث االستعداد بصدد الوطنية بالجمعيات األولية االسعافات برامج تقدمها أن يمكن التي المساهمة بأهمية وتعترف

 العامة للهيئة السابعة للدورة ٣ ٠ رقم )القرار الطبيعية الكوارث من للوقاية الدولي العقد ظل في الرابطة والتزام واالستجابة

(<١٩٨٩األول/اكتوبر تشرين -

 انشطة الى يستند أن يجب التدريب وان الوطنية، الجمعيات متطوعي عمل لدب هي األولية االسعافات برامج أن وتدرك

عملهم، وانجاح المتطوعين لحفز المستمر والدعم التدريب بأهمية وتعي خاصة، ات٠وكغا

 استجابة من للتاكد األولية االسعافات على بالتدريب المتعلقة برامجها في النظر تعيد أن الوطنية الجمعيات تناشد فهي

 والطوارئ الكوارث ظروف في وذلك الكوارث؛ من للتضرر عرضة األكثر والفنات واألسر األفراد احتياجات ألهم مضمونها

اليومية، حياتهم في المعنيون يواجهها التي العادية
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 وضع على تحرص وان والمادية النفسية الناحيتين ض الضعيفة الفائت متطلبات مراعاة على الوطنية الجمعيات كل وتشجع

 والنسا* والشباب األطفال : )مثال الفائت مختلف باحتياجات الوفا* تضمن بحيث األولية االسعافات على التدريب برامج

والصناعية(. والريفية الحضرية البيئة : )مثال بيائتهم وتالنم والمسنئ(

 البرامج اهداف تحديد واعادة األولية االسعافات برامج وضع بصدد بدورفيادي القيام في االستمرار الى العام وتدعواألمين

 بحلول للجميع الصحة هدف تحقيق في - نحوممكن اجدى على - البرامج هذه مثل تسهل حتى االتتضا*، عند الحالية،

'،٢٠ ٠٠ عام
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واالطفال صحانالنساء قرارعن

الخلفيؤواالهداف

 القرن ض الثاني النصف شهدها التي والتنظيمية التقنية التطورات وجميع المحرز واالقتصادي االجتماعي التقدم كل رغم

 والنغسبة الصحية النواحي ض سالمتهم تهدد ظروف في يعيشون زالوا ما األفراد ماليين من منات هناك فان ‘العشرين

واالجتماعية.

 لضعف نظرا المختلقة األحداث من خاصة بصورة تتفسر ن١ شأنها من والمجتمعات واألسر األفراد من عديدة فنات وهناك

 الحقوق وفاقدو والمعوقون الريفية والمناطق الحضرية المناطق فقرا* ذلك على ومثال القائمة. للمشكالت التصدي على قدرتها

 الضعف لتعريف عديدة طرق وثمة التمييز. على يتطري بشكل تعامل التي الفائت من ذلك وغير االثنية واألقليات المدنية

 الكبرى النسبة يشكالن والطفل المرأة فان المعتمد النهج كان وأيا هذا .بلوغها المرافق على يتعذر التي الغنات واستكشاف

 تقدم وهن الجارية التطورات من استفادة األقل هما الفئتين هاتين أن ذلك :مغارقة من لها يا ولكن .عوزا األفراد هؤال* اكثر من

القائم. الوضع لتغبير الالزمة السياسية السلطة لممارسة قابلية واألقل والهياكل التكنولوجيات

 بحياة نقترن التي اليومية والمشكالت أوالتدريجية المفاجئة والكوارث الحروب من والطفل المرأة تضرر يكون ما وكثيرا

 مساوئ من األكبر القدر لنحمل معرضان انهما كما األسباب. هذه مع متناسب غير ‘اجمع العالم في الضعيفة المجتمعات

 استمرار ذلك في بما المواتية غير واالقتصادية االجتماعية العوامل من ذلك وغير الديون وتسديد االقتصادية الهياكل تغيير

 الما* في نقص من عنه ينجم وما البيئة اوضاع بتدهور - كبير حد الى — الفئتان تتأثر أخرى جهة ومن التسلح. على االنفاق

..الخ. والوقود واألغذية النقي

 فرص من مزيد توفير طريق عن ملموس تقدم احراز يمكن فانه اعوام عدة يتطلب ذلك ورا* القائمة المشكالت حل ان ورغم

 وبصورة النسل. تنظيم ذلك في بما الصحية الرعاية من االستفادة وكذلك — البنات سيما وال - واألطفال النسا* امام التعليم

.نسبيا تدابيرسهلة طريق عن ،منها أوالتخفيف ‘والوفاة الصحة تدهور اسباب اهم من تعد التي األمراض تجنب يمكن عامة

 االقدام الى تغضي بأن الكفيلة والمواقف السياسي االلتزام ايجاد فان ذاتها حد في نسبيا بسيطة التدابير هذه كانت اذا ولكن

 التدابير بتحديد االهتمام على دونان هنري يقتصر ولم .مرارا تبين كما االطالق على بسيطا ليس الالزمة الخطوات على

 غنى ال عامال باعتباره المناسب السياسي المناخ لتهيئة طاقته ايضا كرس سولغرينوبل في الجرحى معاناة لتخفيف المالئمة

 أي ذاته، النهج اتباع يجب فانه الوطنية الجمعيات تواجهها التي الجديدة التحديات الى وبالنظر المطلوب. بالعمل للقيام عنه

المنشوردة. األهداف لتحقيق كوسائل بها نتمتع التي الثقة ومن مركزنا من االستفادة جانب الى البرامج اعداد
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 االطفال ي١ للنسيان، عرضة واالكثر عوذا االكثر غالبا هم الظروف اصعب من يعانون الذين األطفال ان بالذكر والجدير

 الرعاية من والمحرومون المشردون واالطفال والنغسبة البدنية المعوقات واصحاب المسلحة والمنازعات المدقع الفقر ضحايا

 هؤال. مثل احتياجات على تنصب التي الخاصة البرامج الى وباالضافة بأشكاله. االستغالل ضحايا واألطفال العائلية

 بالغة ظروف في يعيشون الذين االطفال لصالح بفعالية التدخل على قادرة الوطنية الجمعيات فان الصحة، مجال في االطفال

لهم. وجود وال بل صوت ال ممن واالطفال الصعوبة

 لتكونهم الشبيبة صحة بشأن القلق تزايد فقد العمر من الخامسة الطفل يبلغ ان بمجرد تزول ال الصحة مشكالت كانت ولما

 الكثير تعني فهي انفسهم للشباب بالنسبة الفترة هذه اهمية عن وفضال البلوغ. سن الى الطفولة من االنتقال فترة يجتازون

العمر. من المرحلة لهذه المميزة والمواقف السلوك ألنواع نظرا كأم ودورها المرأة لصحة بالنسبة ايضا

 التنمية في واسهامها واالجتماعية والنغسية البدنية حالتها سالمة منها واعتبارات، فوائد بعدة المراة صحة تحسين ويقترن

 ستطرح التي المسائل اهم ومن اسرتها. اعضا* وسائر اوالدها صحة عليه تتوقف بدور تقوم وكونها واالقتصادية االجتماعية

 التي العديدة العوامل ومكافحة للمرأة السلطة منح ‘الحكومية وغير الحكومية الدولية والمنغلمات الحكومات امام مستقبال

التقليدية. واالوضاع المواقف وبعض األمية ذلك في بما صحتها من باستمرار تنال

 على السي* االثر هذا مثل تختف التي للعوامل يكون ما وكثيرا أوالمجتمع. اطاراألسرة عن والطفل المرأة فصل يمكن وال

 من والطفل المرأة سالمة تأمين الى الرامية الصحة انشطة جميع تكون أن يجب ثم ومن الرجل. على مماثل وقع المرأة صحة

 تكون وأن االعتبار، في اخذها الواجب الجوانب لجميع وشاملة متكاملة والروحية واالجتماعية والنغسية البدنية النواحي

األولية. الصحية الرعاية نهج مع متفقة ايضا

 المالئمة الحلول واختيار الصحية الرعاية الى الحاجة حيث من اولوياتهم تحديد في والشباب المرأة اشراك خاصة ويجب

.وتقييمها المالئمة البرامج وتنغيذ االحتياجات هذه مثل لتلبية

 العالمية الصحة منظمة مثل الحكومية الدولية والمنظمات األخرى الحكومية غير والمنظمات الرابطة التزمت األعوام مر وعلى

 من الكفاح في هامة حلقة “للطفل العالمية القمة مؤتمر وكان والعلفل. المرأة بصحة النهوض في باالسهام اليونيسيف و

 في المقررة الخاصة االهداف واعتمدت (٧١) التاريخ في والحكومات الدول لرؤسا* تجمعا اكبر شكل اذ االطفال صحة اجل

 الحكومية غير المنظمات تعبئة بصدد رئيسي بدور العام االمين اضطلع وقد فيه. ممثلة كانت دولة ١٥٩ قبل من العمل خطة

 هام بدور القيام تستعليع الوطنية الجمعيات ان الواضح ومن ٠ للطفل العالمية القمة مؤتمر عمل وخطة اعالن في للمشاركة

 بعقد بادرت التي للجهات العام االمين اكده )مثلما ملموسة اعمال الى المؤتمر عن صدر ما ترجة في المساعدة بصدد
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 اتفاقية الى ايضا ينطبق الذي األهر ‘والدعوة العمل الى بالحاجة اخرى مرة التنويه ويتعين المحرز. التقدم ورصد المؤتمر(

الطفل". حقوق

 حان ولقد اعاله. الواردة النقاط من العديد على ‘وضمتا صراحة التسعينات، في الرابطة لعمل االستراتيجية الخطة وتؤكد

 خالل تتعاظم ان الثمانينات مشكالت شأن من كان ولما والطفل. المرأة صحة بتحسين الرابطة التزام لتعزيز الوقت

 اال اريد اذا انشطتها تكثف ان األحمر األحمروالهالل الصليب جمعيات على سيتوجب نانه عديدة، بلدان في التسعينات

والطفل. المراة لصحة بالنسبة االحتماالت اسوا نتحقق
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قرار شروع

واالطفال النساء صحة

العامة، الهيئة

 والنغسية البدنية السالمة لتأمين االحمر والهالل االحمر للصليب عديدة جمعيات قدمتها التي المساهمات بأهمية تعترف اذ

‘العالم انحا* مختلف في والطفل للمراة واالجتماعية

 المراة وصحة (١٩٨٩) والشباب المرأة صحة تحسين تركزعلى التي القرارات من عددا اعتمدت قد العامة الهينة وتذفربأن

(.١٩٨٦ — ١٩٨١) األولية الصحية بالرعاية خاصة أخرى قرارات من اتخذته عما فضال ‘اوضاعها وارتقا*

 الستمرارضعف وكذلك ‘األم صحة من وخاصة ‘والمرأة الطفل صحة من تنال عديدة عوامل توجد زالت ما اذ وتشعربالقلق

 ‘التسعينات في الرابطة لعمل االستراتيجية الخطة بشدة عليه تركز الذي األمر — الفئتين هاتين اوضاع

 وانهما السكانية، والكوارث المسلح النزاع حاالت في الظروف مع متناسبة غير بصورة يقاسيان والعلفل المرأة أن وتدرك

 التسلح، على االنفاق واستمرار الوطني الدين وتسديد االقتصاد هياكل تغيير عن الناتجة المساوئ من بشدة للتضرر عرضة

 عن الوفاة اسباب من والوقاية منها التخفيف أو والحلفل، المرأة لدى العجز وحاالت األمراض من الكثير منع يمكن بأنه وتعي

 الصحة خدمات من والطفل المرأة استفادة لتسهيل عاجلة حاجة هناك أن وتدرك التكلفة، وقليلة بسيطة تدابير اتخان طريق

. الجميع لنثقيف العالمي المؤتمر توصيات مع تمشيا والتثقيف األسرة تنظيم ذلك في بما

 وخطة اعالن لمساندة العمل« أو الدعوة خالل من سوا. تقديمها، الوطنية الجمعيات تستطيع التي المساهمات بأهمية وتعترف

 الجمعيات تستطيع التي بالطاقة اعترافا ‘ونموهم وحمايتهم األطفال حياة بانقان الخاص للطفل العالمية القمة 'مؤتمر عمل

 الطفل حقوق اتفاقية على التصديق ولتشجيع المرأة بأوضماع لالرتقا* نيروبي استراتيجية في بها تسمهم يأن الوطنية

،االتغاقيتين وتنغيذ المراة تجاه التمييز اشكال جميع بمنع الخاصة واالتفاقية

 الرعاية على مرتكزا يكون والرجال والنسا* االطفال صحة بمستوى للنهوض ومتكامل شامل نهج الى الحاجة وتدرك

‘وتأييدها (١٩٩٤) لألسمرة الدولي العام اهداف تشجيع بأهمية وتعي ‘األولية الصحية
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 الخاصة المتحدة األمم اتفاقية على التصديق اجل هن والحكومات الدول رؤسا* تشجيع على الوطنية الجمعيات كل تحث فهي

 تحقيق في واالسهام االتفاقيتين وتنغيذ المراة تجاه التمييز اشكال جميع بمنع الخاصة المتحدة األمم واتفاقية الطفل بحقوق

 المراة، بأوضاع لالرتقا* نيروبي واستراتيجية للطفل العالمية مؤتمرالقمة عمل خطة عليها تنص التي الخاصة األهداف

 والنغسبة البدنية النواحي من العلفل سالمة تأمين الى الرامية والتدابير األنشطة تعزيز على الوطنية الجمعيات كل وتحث

 المجتمعات مستوى على تجرى لالستمرار قابلة برامج طريق عن اوضماعها وتحسدين المرأة بصحة والنهوض واالجتماعية

للتضرر. القابلية من الحد في وشمهم المحلية

 المعنية الحكومية الدولية والمنظمات األخرى الحكومية غير المنظمات مع العمل مواصلة على الوطنية الجمعيات كل وتحث

والشباب. والطفل المرأة صحة لتحسمين سعيا المتبادل االحترام من اساس على معها للتعاون شبكات وانشا*

 التعاون وتعزيز الموارد من وغيرها البشرية الموارد وتنمية االعالم خالل من الوطنية الجمعيات مساعدة الى العام وتدعواألمين

 بدور القيام في االستمرار العام األمين من كذلك وتطلب الحكومية، غير والمنظمات الحكومية الدولية المنظمات مع الدولي

للطفل'. العالمية القمة“ لمتابعة ريادي
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مادي مقابل وبال طوعيا بالدم التبرع قراربشان

واألهداف اشفية

 تكون وطنية دم ببرامج الوطنية الجمعيات قيام اهمية على االحمر والهالل االحمر الصليب حركة اكدت ١٩٣٦ عام منذ

 التحيز وعدم التطوعية والخدمة االنسانية كانت وان كافة السبعة المبادئ الحالة هذه في وتنطبق .ومبادئها تماما متمشية

 والهالل األحمر الصليب بمعرفة تشفيلها الجاري الدم نقل مراكز أن ذلك الدم. لنقل بالنسبة خاص معنى على تنطري

 أودينهم أولونهم اوعرقهم جنسهم عن النظر بغض األفراد الضعف ومشتقاته الدم توفير تضمن المبادئ لهذه وفقا األحمر

للتمبيز. سببا يكون أن شأنه اخرمن عامل أوأي المالية أوقدرتهم

 مقابل ودون طوعيا بالدم التبرع لمفهوم الكامل تأبيدها - الدم نقل بشأن تصريحاتها جميع خالل من - الحركة اكدت وقد

 اصدرت أن منذ االهمية من مزيدا المسألة هذه اكتسبت وقد أمنا. واكثرها بالدم التبرع اشكال انسب يمثل باعتباره مادي

 وذلك الدم(، لنقل الدولية الجمعية سلوك لمدونة )تعزيزا ١٩٨١ عام مانيال في المنعقد الدولي المؤتمر في عاما بيانا الحركة

الوقت. نلك منن المعروفة االصابات من وغيرذلك المناعة النهيار البشري بالغيروس االصابة احتماالت الى بالنظر

 توجب فقد المتبرعين سالمة من وتكدا مأمون دم لتوفير ضمانا الحديثة الدم مراكز تتخذها ان يجب التي لالحتياطات ونظرا

 على الشخصية وهواياتهم وعاداتهم المتبرعين حياة بشأن تتحرى أن الدم لنقل االحمر والهالل االحمر الصليب وحدات على

 وتبين والمتبرعين الدم نقل مراكز بين العالقة حساسية تجلت المساكة هذه ضو* وعلى المنصرم. العقد قبل مألوفا يكن نحولم

 في األمور هذه جميع انعكست وقد دمهم. من المستفيدين تجاه - ومؤكدة — ضمنية مسؤولية يتحملون المتبرعين ان كذلك

المقترحة. التوصية نؤيده الذي هانوفر 'تصريح

 وكثرة ١٩٩٢ عام نهاية بعد االوروبية البلدان بعض في ومشتقاته للدم مفتوحة ظهورسوق وامكانية الربح منظورات ان غير

 بالدم التبرع لمفهوم تحديا جديدة جهود بذل على وشجعتها التجارية المؤسسات ساعدت األيدز بغيروس المتصلة المخاوف

 فهو المؤسسات هذه مثل مفهوم أما كثيرة. اعوام طيلة االحمر والهالل االحمر الصليب اعتنقه كما مادي مقابل ودئ طوعيا

 رأسا المتبرع مساعدة خالل من ال الضرائب تسديد في المذكورة المؤسسات وتسهم . اكراه دئ التبرع في باألحرى يتمثل

ألوالده. الدراسية التكاليف بتغطية أوربما ‘المتبرع يحدده خيري لفرض الموارد تخصيص طريق عن وانما

 وهو التغيب. مهلة باطالة نحويسمح على التعريف "تكييف في الطوعي التبرع انصار بعض رغبة تعقيدا« األمور يزيد ومما

. مادي مقابل دئ التبرع مفهوم ضمن ادراجه يصعب ما
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 امن حيث ومن بل فقط االخالقية الناحية المن باسم التبرع طرق هوانسب مادي مقابل ودون طوعيا بالدم التبرع زال وما

 هي االحمر والهالل االحمر الصليب حركة ان المسائل، بهذه المعنية االخرى، الدولية المنظمات وتعتبر ايضا. العملية هذه

. هانوفر واتصريح دوليا المقبول التعريف عليه ينطوي الذي للمبدا والحافظة الداعمة المؤسسة

 طوعيا بالدم بالتبرع المتعلقين والتصريح للتعريف تأييدها االحمر والهالل االحمر الصليب حركة تؤكد لكي الوقت حان لقد

 كان ايا الوطنية، الجمعيات تقوم ان الضروري ومن المالئم من وبات ذلك. تقتضي الظروف واصبحت مادي، مقابل ودون

 والضمان الصحة ووزارات الحكومات على القرار مضمون بتعميم المجال، هذا في تحملها التي المسؤوليات مستوى

االحمر. والهالل االحمر الصليب واوساط الدم نقل دوائر على وكذلك االجتماعي
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قرار شروع

مقابل وبال طوعيا بالدم التبرع

العاهة، الهينة

 مقابل ودون طوعيا بالدم التبرع لمسألة اعوام، عدة هنن األحمر، والهالل األحمر الصليب حركة توليها التي باألهمية تذكر اذ

مادي،

 االصابة خطر من المتلقين حماية الى للحاجة نتيجة الدم نقل ممارسة على المغروضة المتزايدة الضغوط اعتبارها في وتأخذ

المكتسب، المناعة نقص بغيروس

 توفيرها، في يسهمون التي وبالخدمات الطوعيين، المتبرعين على تفرض التي المتزايدة واالجتماعية االقتصادية بالضغوط وتعي

 مادي، مقابل ودون طوعيا بالدم التبرع مبدا امام القائمة المستمرة التحديات وتلمس

 مادي، مقابل ودئ طوعيا بالدم التبرع لمبدأ أوقيد شرط بال تأييدها جديد من وتؤكد

: مادي مقابل ودئ طوعيا بالدم للتبرع التالي التعريف على توافق فهي

 خرى٠اال الدم اوبمكونات اوبالبالسما بالدم يتبرع الذي الشخص هو مادي مقابل ودئ طوعيا بالدم المتبرع

 مثل ‘للمال بديلة اعتبارها يمكن عينية مزايا في اومتمثال ماليا كان سوا* اجر اي تلقي ودئ ارادته بمحض

 مقابل ودئ طوعيا بالدم التبرع يتعارض وال هذا واالنتقال. بالدم التبرع يتطلبه عما تزيد لمدة العمل من االعفا*

. االنتقال تكاليف اورد البسيطة اوالهدايا المشروبات تقديم مع مادي،

الرابطة، لخبرا* الدولي والغريق االستشاري الغريق عدله كما طوعيا الدم نقل اخالقيات عن هانوفر تصريح وتويد

 تسهرعلى وان والتصريح التعريف في الواردة تعززالمبادئ ان الدم نقل مجال في العاملة الوطنية الجمعيات كل وتناشد

تطبيقها
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مادي مقابل ودون طوعيا بالدم التبرع اخالقيات عن بيان

 وذلك مادي مقابل ودون طوعيا بالدم التبرع بمبدأ التمسك شديدة االحمر والهالل األحمر الصليب جمعيات رابطة ظلت لقد

األساسية. لمبادئها وفقا

 ودون طوعيا بالدم التبرع بمبدأ الحركة التزام (١٩٨١ )مانيال األحمر للصليب والعشرون الرابع الدولي المؤتمر اكد وقد

 ومبادئ تنفق باعتبارها الدم لنقل الدولية الجمعية وضعتها التي األخالقيات مدونة طى ظله في ووافق مادي. مقابل

 بالتبرع المرتبطة األخالقية الجوانب ابراز في الماضي العقد خالل طرأت التي السريعة التغييرات ساهمت وقد الحركة.

بالدم.

 ال بالدم المتبرع أن باعتبار ونلك للمتلقي بالنسبة امنا بالدم التبرع اساليب اكثر من مقابل وبال طوعيا بالدم التبرع ويعد

 المتلقي. على ضارة اثار لها تكون قد سلبية عوامل بأي تردد« دون ‘المختصين يبلغ أن المتبرع من سننظر العملية. ض يستفيد

 اكثر امود الى لزاما تتطرق الدم نقل مرافق استفسارات وباتت تكفة اكثر المسؤولية هذه اصبحت األخيرة االعوام وخالل

المتبرع. حياة في خصوصية

 وهي المادي. الربح تتوخى ال طوعية مصادر من الدم تجمع التي للمرافق اآليلة األدبية المسؤوليات ازدادت األسباب ولهذه

: يبي فيما نتمثل

بالتبرع. المكفين األشخاص على أواكراه ضغط أي ممارسة عدم — ١

الرفض. حالة في للمتبرع وشرحها أورفضهم المتبرعين النتقا* مفصلة معايير الدم نقل مرافق كل تهلبق أن يجب - ٢

حتى النحوالمالئم على وتدريبهم المتبرعين بجمهور يتصلون همن والمتطوعين العاملين اختيار حسن على الحرص - ٣

المتبرعين. شعور مراعاة ومع برقة المهمة بهذه يقوموا

المستفيدين. حيال األدبية بمسؤولياتهم المتبرعين توعية - ٤

فعال. اليه يحتاجون لمرضى يستخدم دمهم أن الممكنة، الطرق بجميع للمتبرعين، يضمن أن يجب - ه
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 على تستخدم مادي مقابل ودون طوعيا التبرع طريق عن المتوفرة الدم ومشتقات الدم ان للمتبرعين يضمن أن يجب - ٦

المستشفيات. في المرضى لعالج االمثل النحو

 نتائج ذلك في بما تامة* بسرية بهم الخاصة االمور جميع تعالج الدم نغل مرافق ان للمتبرعين يضمن أن يجب - ٧

االختبارات.

 مادي مقابل ودون طوعيا بالدم التبرع على المترتبة االدبية االعتبارات تقد االحمر والهالل االحمر الصليب حركة زالت وما

٠ مبادنها مع متصشده لكونها

مادي مقابل ودئ طوعيا بالدم التبرع عن الدولية الندوة

١٩٩٠ غسطس١أب/ - هانوفر

١٩٩٠ الثاني/نوفهـبر تشرين - انجلوس لوس في عدل
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