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واالشراف المساعدة سريق التقريرالختامي

معدمة -١

 للقرار وكمتابعة الدكتورماريوفالرعيل الرابطة رئيس مع التشاور بعد الرابطة، عام امين بييرستانبك، السيد قام ١~١

 بتعيين قام <األول( المرفق في )القراروارد ١٩٨٩ األول/اكتوبر شهرتشرين في للرابطة العامة الهينة الصادرعن السادس

 على لالطالع الثاني المرفق )انظر واالشراف للمساعدة األحمر الصليب فريق ليشكوا الشخصية بصغتهم اشخاص سبعة

 االجرا*ات ومراقبة رصد واالشراف المساعدة فريق من طلب الثالث( المرفق )انظر للصالحيات وطبتا الغريق(. عضوية

 بعد )ب( واحدة، سنة مضي بعد ا( ) : مناسبتين في تغييرات الدخال افريقيا األحمرلجنوب الصليب جمعية قبل هن المتخذة

(
سنتين. مرور

األحمر الصليب جمعية الى بزيارة واالشراف المساعدة فريق من ادناه اسماؤهم التالية األربعة األشخاص تام ٢—١

 السيد سيراليون، األحمرفي الصليب جمعية رئيس دورنغ، لويد السيد : ١٩٩٠ ايلوالسبتمبر شهر في افريقيا لجنوب

 األحمرفي الصليب جمعية رئيس مونبالزير، كنيث السيد التنزاني« األحمر الصليب جمعية رئيس ٠ليميهاجاتي هنري

البريطاني. األحمر الصليب جمعية في الدولية العالقات قسم مدير وايات، دافيد السيد لوسيا، سانت

 . ١٩٩١ ايلوالسبتمبر في الثانية للمرة الجمعية وليميهاجاتي ووايات دورنغ السادة زار وقد

المهمات. بهذه قيامه اثنا* الوفد الرابطة، بأمانة افريقيا قسم رئيس عثمان، ابراهيم السيد رافق

األحمر الصليب جمعية قيادة مع موسعة مباحثات واالشراف المساعدة فريق بعثة اعضا. عقد المناسبتين« كال في ٣—١

 ‘االقليميين والمدرا* االقليمية المجالس مع وكذلك الوطنية، التنفيذية واللجنة الوطني المجلس ذلك في بما افريقيا، لجنوب

 التقى الجمعية. بقضايا اهتمام ذات سياسية وغير سياسية خارجية تجمعات ومع المستويات، جميع من اعضا* بحضور

 والكوساتووشخصيات واالنكتا االفريقي الوطني المؤتمر ممثلي وكذلك افريقيا جنوب حكومة بممثلي ايضا الغريق اعضا*

 يسمح لم الوقت ن١ اال األقاليم، جميع بزيارة ١٩٩٠ ايلوالسبتمبر شهر في الوفد قام بالموضوع. اهتمام ذات اخرى عديدة

 هذه لوقائع الرسمية المحاضر بتدوين واالشراف المساعدة فريق يقم لم األقاليم. هذه من اربعة االبزيارة ١٩٩١ سنة في

 المساعدة فريق هدف كان الورقة. هذه في الجلسات تفاصيل ادراج عدم الى ادى الذي هوالسبب وهذا الجلسات،

 يلي وفيما الراي، هذا لتكالن جاهدين الغريق اعضا* سعى لقد التغيير. المحرزالدخال التقدم عن عام راي تكالن واالشراف

: اليها توصلوا التي والتوصيات النتائج

عامة مالحظات - ٢

 افريقيا جنوب في األحمر الصليب جمعية منها تعاني التي المشاكل تأثير حول للنظر الالفت االجماع ترك لقد ١-٢

 الغالق. اعضا* نفوس في عميقا اثرا األخيرة، السنوات خالل الموضوع هذا عن اوتحدث كتب من جميع عنه اعرب والذي

 في البالطاني، األحمر الصليب جمعية الى ١٩٨٩ عام بيهر ميشيل السيد رفعه الذي التقرير في المشاكل هذه وردت
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 فريق قدمه الذي المرحلي التقرير في ٠١٩٨٩ االول/اكتوير نشرين شهر في للرابطة العامة الهيئة في دارت التي المنافشات

 نحواكثر وعلى ١٩٩١لشهرحزيرانايونيو مودي ‘تقريرداونز ني ٠١٩٩٠ ايلوداسبتمبر شهر في واالشراف المساعدة
. ١٩٩١ اذارامارس في ترنفوف الغاضي السيد قدمه الذي التقرير في اهمية

 األحمر الصليب جمعية تحويل في الوطني المجلس هوبد ترنفوف القاضي السيد اليه اشار ما ن1ض من ٢ - ٢

 تزل لم افريقيا األحمرلجنوب الصليب جمعية هوان ذلك على والدليل حقيقية، غيرعنصرية مؤسسة الى افريقيا لجنوب

 وجوه عدم العنصرية* انواع محوجميع لضمان ايجابي بفعل للقيام الحاجة البيض* عليها يهيمن منظمة كبير حد الى

 والترنسفال الشمالي الترنسفال الحدود* ألقاليم شامل تقييم الجرا* الملحة الحاجة التمية* لسياسة واضحة اهداف

 االقليمي الذاتي االستقالل كون الجوانب* بعض في الموارد من منصفة حصص يتلقوا لم ( السود بان الشواهد الجنوبي*

 المجالس بأن مثلى، فعالية يقدم ال الحالي الهيكل بان افريقيا، األحمرلجنوب الصليب جمعية كاهل يثقل عبائ اصبح تد

 بحاجة الوطني المجلس بأن نحومناسب، على المؤهلين السود من الوظيفة طالبي على العثور عنا* نفسها تكلف ال االقليمية

الشاكلة. هذه على التي االخرى التوصيات من وغيرها به* الخاصة األموال جمع الى

 ١٩٩٠ ايلول/سبتمبر لشهر واالشراف المساعدة لغريق المؤقت للتقرير ملخصات والخامس الرابع المرفتين في وردت لقد

ترنفوف. القاضي السيد لتقرير التنفيذي الموجز وكذلك

 افريقيا جنوب في حدثت واالشراف، المساعدة فريق بتشكيل القاضي ترارها العامة الهينة اتخذت أن منذ ٣-٢

 ال تغيير بعملية جا* والذي ١٩٩٠ شهرشباطرفبراير في كالرك دي الرئيس القاه الذي الخطاب استهلها هامه تطورات

 التغييرات واجبرإت سابقا المنيعة العنصري التمييز حواجز تتهشم وبدأت .افريقيا جنوب مجتمع في مسارها لعكس سبيل

 فريق لعمل بالنسبة األهمية في غاية الحقيقة هذه تعد مستقبلهم. في النظر اعادة على فائتهم بجعيع افريقيا جنوب سكان

 ينبغي انه ايضا تعني ولكنها نشأت* قد جديدة احتماالت وان تغيرت قد التوقعات ان تعني انها حيث واالشراف المساعدة

 يسع ال تماما. مختلف سياق في التغيير احراز صوب التقدم قضية تواجه أن افريقيا لجنوب االحمر الصليب جمعية على

 والسرعة بالطريقة تستجيب، افريقيا األحمرلجنوب الصليب جمعية ان يالحظوا أن اال واالشراف المساعدة فريق اعضا*

 متزايدة بسرعة التغيير اجرا* على مجبرة ستكون وانها المتغير السياق لهذا المعتاد الوقت عن متأخر بشكل بها* الخاصتين

القادمة. والسنوات الشهور خالل

محددة مالحظات - ٣

 سنوات عدة منن هوشأنها وكما مبتالة، افريقيا لجنوب األحمر الصليب جمعية ان واالشراف المساعدة فريق وبد ١-٣

 األطراف وبين وبينها وبالعكس والقواعد القيادات بين االتصاالت انسياب بسو* بذلك، علم على الغريق اعضا* أن حيث

 و/اوأنهاال الوطني المكتب من المناسب الوقت التردهافي المهمه الوثائق أن من تشكواألقاليم المستويات. جميع وعلى

 المكب الى بتوفيرها تقوم التي المعلومات بأن االقاليم تدغي .بها علم على تكون ان لها ينبغي التي باالمور طلتا تبلغ

ينبغي. كما أواستخدامها نشرها يتم ال الوطني

البيضا*. غير المحلية المجتمعات كل الى ليشير التقرير هذا في السود تعبير استخدام ( 1
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 تنهشها التي االتاليم من الضرسة المعلومات استخالص على تادر غير انه الوطني المكتب يؤكد ‘وبالعكس ٢—٣

 المعلومات بنشر تقوم ال االتاليم ان الفروع وتقول به. تتمتع الذي الذاتي لالستقالل األخرنظرا البعض بعضها هن الغيرة

 بدافع كهذه معلومات احتكار طريق عن السلطة تمارس االصعدة« جميع وعلى التواعد. باتجاه نزوال اليها تصل التي

 الصعب من لذا مكاتبهم. الى طريقها المعلومات هذه وجدت ماحدث اذا المكاتب عن المسؤولين االفراد تبل ومن الغيرة

 وحتى للجمعية. مدى األبعد القضايا عن صورة لتكوين الجمعية في األخضا* االفراد امام المتاحة الضئيلة الفرصة تصور

المجاالت. هذه في تحسن اي نلمس ان نستطع لم تفويضنا مدة انتها*

 جهوبى اي تغويضه، مهمة بدأ ان منذ مرتا اللتين السنتين فترة خالل تبذل، لم انه واالشراف المساعدة فريق الحظ ٣ — ٣

 االنتقادات جوهر في تكمن التي القضية - االجناس جميع من اناس تستقطب ولجعلها الجمعية عضوية لتعزيز متناسقة

 ابدى فقد ،التغيير باتجاه التقدم العنوان تحت ادناه يالحظ وكما افريقيا. األحمرلجنوب الصليب جمعية الى الموجهة

 ذلك حدث االحوال، من حال اي وطى متواضع. بشكل اال يرتفع لم االعضا* عدد لكن الترحيب من شيائ االتاليم معظم

 المساهدة فريق كان ملتزمة تنموية خطة من يتجزا ال كجز* مقررة عضوية لدافع نتيجة يأت ولم محلية اسباب لعدة عفويا

 هذا تغييرات. بادخال افريقيا لجنوب االحمر الصليب جمعية تعهد على سنتين مضي بعد تتبلور يراها ان يأهل واالشراف

 تصور والتي للجمعية القديمة باألفكار هالتة لها تكون ربما لكنها التأخر، هذا ورا* الكامنة االسباب تحديد ويصعب

 الكثير يدفع ان بامكانه شخص و/أوانه حاليا بها مشهود عالية اولية اسعافات بمهارات يتمتع شخص انه العضوعلى

للعيان. واضحة اآلثار ان اال بشأنها، النقاش ويطول األسباب تتعدد وريما العضوية. امتياز على للحصول

 الشودا* المحلية المجتمعات في محدود بشكل اال التاريخ هذا حتى افريقيا لجنوب االحمر الصليب جمعية تنفذ. لم ٤ - ٣

 لم افريقيا لجنوب االحمر الصليب جمعية فيادة هوكون اكثر االنتباه يثير الذي الشي* ولكن االعضا*. استقطاب طريق عن

 الوطني والمجلس الوطنية التنفيذية اللجنة على يفد جديد تادم من هناك ليس الزمن. بمرور التغيير من جدا القليل اال تبد

 االقليميون المدرا* يتقاعد وحين عينها. الضيقة الدائرة في الموجودة الوجوه نفس والعضوية المناصب تتبادل حيث واالقاليم،

 على العثور يمكن اضئ ومرة االسود. المحلي المجتمع من جدد اعضا* الستقطاب ايجابي بعمل مقرونة نشطة جهوبى تبذل ال

 من استقطابهم الممكن من والذين ادارية بمؤهلدت يتمتعون الذين االشخاص عدد ان احيانا يتال لتبريرذلك. اسباب

 جدا جيدة مؤهالت لديهم المجتمعات هذه افراد بأن اضى احيان في يقال بينما جدا، قليال عددا السوبىا* المحلية المجتمعات

 المجتمع اعضا* بأن أخرى احيان في يدعى .دفعها افريقيا األحمرلجنوب الصليب جمعية تستطيع ال رواتب ويطلبون

 تحدوهم تد بأنهم االحيان بعض يقال بينما التطوع« مبادئ يفهمون ال النهم المناصب تبول في يترددون االسوبى المحلي

 يتطلبها التي المواقع الى يسافروا ان وال تناسبهم ال التي األماكن في يعيشوا ان طيهم يكون ال حينما المشاركة في الرغبة

عطهم.

 الجمعية هذه ان واالشراف المساعدة فريق الحظ لقد التمويل. الى تفتقر افريقيا لجنوب االحمر الصليب جمعية ان ه—٣

 اصوال الجمعية لدى يوجد الورق، على .بدخلها فقيرة بأمالكها غنية انها حيث المسنين، االشخاص من العديد شأن شانها

 التعاون يتم ان تستحق كقضية نفسها طرح في اآلن حتى تنجح لم الجمعية ان كما دخال التدر االصول هذه لكن هامة«

 لجنوب المحلي المجتمع وامام نفسها امام ومسوولياتها يتناسب مستوى على الفردية بالتبرعات جديرة اوانها معها

افريقيا.
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 )متابل الجوهرية المصروفات لتفطية االحمر للصليب الدولية واللجنة الرابطة تقدمها التي المساهمات تعد ٦-٣

االطول. المدى على الجمعية لدعم كافية تكون ال ربما انها اال وهامة، كبيرة البرنامج( نشاطات مصروفات

 ذات معينة مجاالت عن صورة اعطا* الى والتمويل والقيادة العضوية االتصاالت عن المحددة المالحظات هذه تهدف ٧-٣

 باحداث الجمعية اوامكانيات نوايا الى مطلقا المالحظات هذه تتطرق ال . ١٩٩١ ايلوالسبتمبر شهر من ابتدا* اهتمام

ادناه. اخر مكان في الجانب هذا تناول يتم حيث وتحسينات، تغييرات

التغيير صوب التقدم -٤

 االحمر الصليب جمعية اتخذتها التي االجرا*ات رصد مهمًا واالشراف المساعدة فريق الى عهدت اعاله، ذكر كما ١-٤

 عن واالشراف المساعدة فريق سال عندما الصدد. هذا في احرازه تم الذي والتقدم التغبيرات ادخال الجل افريقيا لجنوب

 الصليب جمعية طوعيا قدمتهما اللذين النية واعالن التعهد بيان له انطالق كنقطة اتخن فانه تحقق، الذي التغيير درجة

 اياهما مضيفا والسابع( السادس المرفقين في االعالن البيان )ورد ١٩٨٩ سنة في الدولية الحركة الى افريقيا لجنوب األحمر

 جاعت التي التوصيات والى الرابع( المرفق المرحلي الغريق لتقرير موجزتنفيذي )ورد للغريق المرحلية التوصيات الى كذلك*

 الوطني المؤتمر تبناها التي القرارات الى وايضا الخامس( المرفق في موجزتنفيذي ) ترنفوف القاضي السيد تقرير في

 فريق كان اي الثامن(. المرفق في التوصيات ادرجت ١٩٩١ ذيسان/ابريل في افريقيا االحمرلجنوب الصليب لجمعية

 اجتماع انعقاد منن سنتين فترة خالل تحقق الذي التقدم برصد صالحياته نطاق من معنيا يزال وما واالشراف المساعدة

.١٩٨٩ األول/اكتوبر تشرين في للرابطة العامًا الهينة

 يدرك ان عليه كان اخر، بمعنى اي التقييم* اجرا* عند واقعيا يكون ان واالشراف المساعدة فريق على ينبغي كان ٢ - ٤

 قوانين تكون أن واالشراف المساعدة فريق يقبل ال عملية. اسباب لعدة وذلك المألوفة بالسرعة احرازه اليمكن التقدم ان

 بأن االعتقاد يشير المنصرمة. السنوات في الوضع عليه كان ومهما االستعراض قيد الفترة خالل عائقا العنصرية التفرقة

 جمعية قادة بعض به يؤمن اعتقاد وهذا التغيير، دون يحول الماضية االربعين السنوات عبر افريقيا لجنوب التعيس التاريخ

العنصرية. التغرقة لنظام فكريين سجنا* القادة هؤال* يزال ال مدى أي الى ذلك ويدل افريقيا. جنوب في األحمر الصليب

 ألمد التغيير اجرا* اجلت التي افريقيا، لجنوب األحمر الصليب جمعية بأن القول يصح فانه األمر يكن ومهما ٣-٤

 اصعب من بشي* للقيام جاهدة تسعى انها بحيث العنصرية، للتغرقة االقتصادية العواقب ما حد الى اآلن تكبلها طويل،

اقتصادي. انكماش فترة في انطالقتها تعيد وهوان احمر، صليب لجمعية بالنسبة األشيا*

 منزلة جروح انها على توصف ان يمكن التي األخرى الصعوبات بعض شان شأنها حقيقية لصعوية هذه ان ٤ “ ٤

 اشير كما حصلت، قد افريقيا لجنوب األحمر الصليب جمعية وألن الحين. هذا في واقعية ذلك، مع ولكنها، ذاتيا بالنفس

 التي األجزا* في التواجد من تتمكن لم فانها لذا البيض، يسكنها التي المناطق في امادك على الزمن من فترة خادل سابقا

 المجتمع يجد االمرجزئيا، هذا وبسبب بسهولة. التحرك تستطيع ال مقيدة انها حيث اليها، بأكثرحاجة هم من يقطنها

 الصليب جمعية هوان ذلك من اهمية األكثر االمر ان بل االحمر، الصليب على االقبال عليه الصعب من ان األسوبى المحلي

 الى اآلن يميلون أخرى انسانية بمنظمات ارتبطوا الذين السول جذب فرصة نفسها على فوتت قد افريقيا األحمرلجنوب
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 أي من اكثر االنتباه يثيران امران يوجد ٠؟ اليكم بحاجة كنا عندما كنتم اين افريقيا االحمرلجنوب الصليب لجمعية القول

 لمبدا التام خضوعهما بسبب اصبحا، واللذان لنفسها الجمعية اختارتهما والدستوراللذان الهيكل اخروهما شي*

الجمعية. حركة يكبل قيد االقليمي« الذاتي االستقالل

 في بدأت قد افريقيا األحمرلجنوب الصليب جمعية أن واالشراف المساعدة فريق يدرك الشعور، هذا من انطالقا -ه٤

سريع. تغيير اجرا* طرق اغترضت التي الحقيقية العقبات بعض على ذلك انطوى وقد منها انطلقت التي النقطة من ١٩٨٩

الوطنية الجمعية احزرته الذي التقدم - ه

 لجنوب األحمر الصليب جمعية ان حقيقة الى االنتباه نجذب ان المنصف من فانه اعاله، اليها المشار القيوه من بالرغم

 أن لها ينبغي وكان جدا متواضعة االنجازات هذه بعض ان االستعراض. قيد السنتين خالل االنجازات بعض حققت افريقيا

 هذه اهم بعض على الضر* نسلط يلي وفيما اخر. الى اقليم من ايضا النجاح درجة تباينت كما الموعد، هذا قبل تنحقق

: المنجزات

 هو واحد شخص به يقوم للجمعية استعراض باجرا* التخويل تم الجمعية« على انتقادية نظرة اللقا* محاولة في ٢ه-

اهاله(. ٢ —٢ )انظر ترنغويى القاضي السيد

 بتبني قامت افريقيا األحمرلجنوب الصليب جمعية أن اال بشدة، الجمعية انتقد قد االستعراض تقريرلجنة أن رغم ٣- ه

 بشأنها القرارات من عددا واتخذت ١٩٩١ اسل نيسان/ في عقدته وطني مؤتمر خالل التقرير عليها انطوى التى التوصيات

 بمعالجة التزامهم الجميع جدد حيث ومضمونه، بشكله استثنائيا ١٩٩١ مؤتمرشهرنيسان/اسل كان الثامن(. )المرفق

المؤتمر. اثنا* جدا بارزة كانت والمصالحة التعاون روح أن كما الجمعية« قبل من تقدم تحقيق طريق اعترضت التي القضايا

 أن من التحقق على تعمل انتقالية مجموعة بتعيين افريقيا لجنوب األحمر الصليب جمعية قامت نلك، على عالوة ٤- ه

بشمولية. تتابع المؤتمر تبناها التي القرارات

 طى سلبيا اثر قد بأنه يعتقد الذي االقليمي الذاتي االستقالل هيكل لتفكين جهود بذل على حاليا العمل يجري ه-ه

 من بدال واحدة ديناميكية وطنية جمعية الى الجمعية يحول مركز جهاز والقامة افريقيا لجنوب األحمر الصليب جمعية تطور

اآلخر. البعض بعضها عن ستقل بشكل تعمل اقليمية جمعيات سبع

 على وليساعد الجمعية مضجع اقلقت التي والخارجية الداخلية االنضاالت مشاكل ليعالج اتضاالت خبير تعيين ٦ه-

 للجمعية المهم من وسيكون كامل. بوقت يعمل المعلومات وبث والمعلومات العامة الوطنية العالقات لقسم سه استقطاب

 هذين لتولي المناسبين الشخصين على العثور من تتمكن حتى الشخصين هذين اختيارها لدى الدقة في غاية تكون أن

المنصبين.
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 افريقيا لجنوب األحمر الصليب جمعية عينت التبرعات* بجمع الخاصة هشاكلها بعض لمعالجة منها محاولة في ٧ه-

 بهذا األول تقريرهم الخبرا* تدم التبرعات. جمع براهج بشأن توصيات ويقدهون القضية هذه تناول مسؤولية يتولون خبرا*

التقرير. هذا هن الثاني الجز* بتقديم تريبا وسيقومون الشأن

 )المرفق الوطني المؤتمر تبناها التي والقرارات الخامس( المرنق ترنفوف تقرير في وردت التي التوصيات على بنا. ٨ه-

 يعمل والبراهج للعمليات وطني مدير بتعيين افريقيا االحمرلجنوب الصليب جمعية تامت االنتقالية* والمجموعة الثامن(

 برامج جميع الوطني الصعيد على ويرصد ولينسق للخطر المعرضة المجموعات احتياجات تحديد على ليساعد كاهل، بوتت

افريقيا. لجنوإب األحمر الصليب جمعية وعطيات

 عمل لسياسة ١٩٩١ سبتمبر ايلول/ ٢٨ في افريقيا األحمرلجنوب الصليب لجمعية الوطني المجلس تبني يعد ٩ - ه

 الى ترمي متساوية فرص ضمان الى السياسة تهدف التاسع(. المرفق تحت النص )ورد التطورات اهم من تطورا ايجابي

 على نفسها ولتمثيل الكامنة امكانياتها تحقيق من تمكينها ألجل سابقا، المحرومة والمجموعات المحلية المجتمعات تنمية

افريقيا. لجنوإب األحمر الصليب جمعية ضمن المستنات جميع

 بين االتصاالت تحسنت كما المختلفة-عنصريا، المجموعات في الموجودين األشخاص بين العالقات على تحسن طرا ١٠ه-

والموظفين. االعضا*

 االتصال هذا أن رغم المطية، الحكومة ومع األخرى الحكومية غير المنغلمات مع االتصال تحسن االقاليم بعض ني ١١ه-

غيرها. مناطق على مفصودا بتي

 في التعاون هذا اسهم وقد األحمر للصليب الدولية اللجنة مع وكذلك الرابطة وفد مع جيد بشكل الجمعية تعاونت ١٢ - ه

االستعراض. قيد الفترة خالل احرز الذي التقدم تحقيق

الدستور -٦

 بالنظر، ،١٩٨٩ ايلوالسبتمبر في اصدرته الذي التعهد بيان في افريقيا، لجنوب األحمر الصليب جمعية التزمت ١—٦

 للتنسيق خاصة اولوية اعطا* مع الوطني، التالحم في النقص في الجمعية، داخل لالستيا* المثيرة األخرى الجوانب وضمن

 المساعدة فريق تقويض فترة اثنا* الواضح من كان ولكنه . البالد ارجا* في الموجودة المتعددة لألتاليم الفتال الوطني

 تقرييا المحال من جعل المركزقد قبل الكبيرمن الذاتي االستقالل ذات األقاليم ادارة على القدرة توتر عدم بأن واالشراف

 السيد )انظرتقرير االخرى القضايا من األمروعددا هذا معالجة باستطاعته فقط دستورجديد فان وبالتالي تقدم تحقيق

التقرير(. من متعددة مواطن في الموضوع هذا الى اشارة وردت حيث ترنفوف القاضي
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 للبد. افريقيا األحمرلجنوب الصليب جمعية الى قويا دافعا تقريرترنغوبى اليها توصل التي النتائج اعطت لقد ٢ —٦

 ما الثامن(« المرفق )انظر االول تراره المؤتمرفي هذا حدد لقد دستورجديد. صياغة بطية ١٩٩١ مؤتمرذيسان/ابريل عند

 فريق تفويض فترة اثنا* الجمعية عليها وافقت خطوة اهم هي هذه تكون سما الجديد. الدستور من تبغيه الجمعية كانت

 قصيرا وقتا ١٩٩١ في العامة الهينة اجتماع انعقاد عند يقدم جديد ستور المتوفرلصياغة الوقت كان واالشراف. المساعدة

 المجلس اجتماع الى يقدم دستور وهوصياغة هدفا< لنفسه ١٩٩١ ذيسان/ابريل شهر في الوطني المؤتمر ومدع لقد للغاية.

 تشرين ١ ه يتجاوز ال تاريخ في الرابطة الى رفعه ثم ومن النظرفيه ليتم ١٩٩١ ايلوداسبتمبر في المنعقد الوطني

 في ١٩٩١ اسل سران/ في ممتده خاص اجتماع في الوطني المجلس األهداف هذه على صادق لقد . ١٩٩١ األول/اكتوير

الوطني. المؤتمر انعقاد اعقاب

 ايلوالسبتمبر في الوطني المجلس اجتماع انعقاد موعد حان عندما تكمل لم الدستور مسودة كون عن ناهيد ٣-٦

 التي المتومات لتحديد به المضطلع الكبير العمل رغم النقطة، هذه حتى تبتدئ لم نفسها الصياغة عملية حتى فانه ،١٩٩١

 منقح زمني جدول بنبني ١٩٩١ ايلوالسبتمبر شهر في الوطني المجلس ونتيجةلهذا-تام الدستور. في تدرج ان ينبغي

 ايلوالسبتمبر ٢٧ في الوطنية التنفيذية اللجنة اجتماع انعقاد عند واالشراف المساعدة فريق اكد لقد العاشر(. )المرفق

 كال راي من كان لقد الزمني. الجدول بهذا االلتزام بأهمية ١٩٩١ ايلوالسبتمبر ٢٨ في الوطني المجلس واجتماع ١٩٩١

 الدستوربأن مسودة لصياغة التوصل على المساعدة مهمة اليهم الموكلة القانونيين الخبرا* نظر وجهة من وكذلك الجهازين

ومعقول. طي الزمني الجدول

افريقيا األحمرلجنوب الصليب تعالجهاجمعية لضابالم - ٧

 لجنوب األحمر الصليب جمعية قيادة نحوكاف وعلى تلتزم لم االستعراض، قيد الفترة من األكبر الجز* خالل ١ - ٧

واضحة. وغايات بأهداف قطعت التي الوعود تقترن ولم هذا بوعودها. افريقيا

 شهر حتى التنفيذ ومواصلة لمتابعة الية تؤسس ولم زمني بجدول مقرونة عمل خطة لوضع جهد اي يبذل لم ٢ - ٧

.١٩٩١ذيسان/ابريل

 المستوى على ليس القيادة، في العرقية المجموعات كل ادماج عملية تكمل لم ١٩٩١ ايلوالسبتمبر شهر حتى ٣ —٧

األصعدة. جميع على بل فحسب الوطني

 اهمال الى ادى غيرسديد نهجا تزال وال الجمعية تبنت حيث الخدمات، تقديم على القدرة الجمعية تعوز ٤ - ٧

 نشاطات النعاش األقاليم بعض في بذلت التي الجهود من بالرغم للخطر، تعرضا األكثر والسكان المحرومة المجموعات

المحلية. المجتمعات هذه في اكبر بشكل النشاطات هذه البراز الرئيسية السودا* األحيا* في األحمر الصليب

 عالج دون اعاله( ٣ النقطة )انظر خطيرة مشكلة وخارجها الوطنية الجمعية ضمن المعلومات انسياب مسألة نللت ه—٧

.اعاله( ٦هو النقطتين في الموضوع هذا الى )اشير خبيرلالتصاالت مؤخرا عين ان الى
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 فرصة نفسها على ضيعت وبذلك بعد، من الحكومة مع بالتعامل افريقيا االحمرلجنوب الصليب جمعية استمرت ٦-٧

 لمبادئ فهم ٠١سو عن ناجم األمر هذا بأن واالشراف المساعدة فريق يعتقد المحرومين. بمساعدة القيام بمهمة اليها يعهد ان

 مساعدة كأجهزة عادة االحمر والهالل االحمر الصليب جمعيات به تقوم الذي بالدور اكتراث عدم ومن االحمر الصليب

لحكوماتها.

الخالصه -٨

 في تغبير احداث باتجاه تقدما حققت قد افريقيا االحمرلجنوب الصليب جمعية ان الى واالشراف المساعدة فريق خلص

 المساعدة يشعرفريق لذا المعتاد. الوقت عن متأخرا ٠جا عملها ولوان الشان، بهذا االلتزام من شينا وابدت داخلها

 لجنوب األحمر الصليب جمعية بحث األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية الحركة توصية حقه من بأن واالشراف

 غير جمعية الى التحول عملية اكمال وعلى فيه قدمها اخيرا وضعت الذي المسار نفس في السير مواصلة على افريقيا

المستنات. جميع وعلى متكاملة عنصرية

 توصيات —٩

 الذي الزمني الجدول بوضع جهدها افريقيا االحمرلجنوب الصليب جمعية على واالشراف المساعدة فريق يثني ١-٩

 اجتماع الى اخر زمني جدول بتقديم الجمعية ويوصي العاشر( )المرفق ١٩٩١ ايلوالسبتمبر ٢٨ في الوطني المجلس تبناه

: باآلتي يتعلق ١٩٩١ الثانيانوفمبر تشرين في سينعقد الذي للرابطة العامة الهينة

االنتقالية، المجموعة لمقترحات وفقا الجديد الدستور مفعول سريان موعد ( ا

واالقليمي، الوطني المستنين على الجمعية لقيادة جديد هيكل ادخال ب(

 األنماط، هذه ادخال وكيفية الخدمات لتقديم جديدة انماط تحديد لتسهيل تثمنة خطة تبني ج(

التبرعات« لجمع فعالة الستراتيجية افريقيا لجنوب االحمر الصليب جمعية قبول د(

 بصفته - الوفد يخول ان يتوجب واحدة. سنة لمدة افريقيا جنوب في الموجود الرابطة وفد تفويض يمدد ان ينبغي ٢-٩

 هذا يتطلب ربما اعاله. المذكور الزمني الجدول تنفيذ رصد صالحية - واالشراف المساعدة فنق سيخلف الذي الطرف

. ١٩٩٢ لعام الرابطة ميزانية على للوفد موارد توفير األمر

 من ارهاقا اكثر ليست الواجبات ان التحدي. تتطلب جديدة مسؤوليات العام للمدير الجديل المنصب سيفرض ٣-٩

 المساعدة فنق يوصي التغيبير. فترة ٠اثذا األمور لتدبر الحاجة بسبب شأنها سيكون هكذا ولكن العام* األمين لدى التي

 بهذا المتخذة قراراتها مضامين في جدا دقيق بكل النظر افنقيا لجنوب األحمر الصليب جمعية تقلب بأن واالشراف

الصدد.
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 لرابطة العامة الهينة اجتماع الى افريقيا األحمرلجنوب الصليب جمعية سترسله الذي الوفد يمثل ان يجب ٤ - ٩

 تغيير احداث بالمستطاع كان ما بدونها التي االنتقالية المجموعة بودابست في األحمر والهادل األحمر الصليب جمعيات

 لجنوب األحمر الصليب جمعية مؤخرا شهدته الذي الحقيقي التغيير تغمية عرض على القادرة الوحيدة انها على فضال

العامة. الهيئة امام افريقيا

 مع وثيقة عالتات التامة ممكن مدى ابعد الى تسعى أن افريقيا األحمرلجنوب الصليب جمعية على ينبغي -ه٩

االفريقي. الجنوب برنامج في األعضا. الجمعيات هع وخاصة المنطقة في |لموجوهة الوطنية الجمعيات

.١٩٩١ ايلوالسبتمبر جوهانسبرغ،



10 .١

قائماذالمرفقات

 الذي اجتماعها في األحمر والهالل األحعر الصليب جمعيات لرابطة العاط الهينة الصادرعن السادس القرار

. ١٩٨٩االول/اكتوبر تشرين في عقدته

١_

واالشراف. للساعدة االحمر والهالل االحمر الصليب فريق اعضا* ٢-

واالشراف. المساعدة فريق صالحيات ٣-

٠١٩٩٠ ايلولرسبتمبر في واالشراف المساعدة فريق وضعه الذى المرحلي للتقرير تنفيذى موجز ٤-

. ١٩٩١ اذارامارس في الصادر ترنفوف القاص السدد لتقرير تنفعنى .وحز ه-

افريقيا. لجنوب االحمر الصليب لجمعية التعهد بيان ٦-

افريقيا. لجنوب االحمر الصليب لجمعية النية اعالن ٧-

(.١٩٩١ )ذيسان/ابريل افريقيا األحمرلجنوب الصليب لجمعية الوطني قرارات-المؤتمر ٨-

افريقيا. لجنوب األحمر الصليب لجمعية االيجاس العمل سياسة ٩-

جديد. دستور لصياغة افريقيا لجنوب األحمر الصليب جمعية وضعته الذى الزمني الجدول .١-
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شكروتقدبر

ابدته الذي للتعاون افريقيا االحمرلجنوب الصليب جمعية الى شكرها عميق عن تعرب ان واالشراف المساعدة فريق بعثة توه

الغريق. ازا*

.لنا فدمتها التي للشعهيالت افريقيا جنوب حكومة الى ايضا ممتنون اننا

للتحضير ابدوه الذي للتعاون جوهانسبرغ في الرابطة وفد بوروكوواعضا* ٠و توم السيد الى شكرنا عن نعرب ان ايضا نوه

.وتسهيها عملنا لمهمة

نحونا. ابداهما اللذين القيمين والتعاون للدعم بريتوريا في االحمر للصليب الدولية اللجنة وفد ايضا نشكر ان نوه

نيجيل السيد ترنفوف، القاضي السيد الى نحوخاص على االشارة نود واالمتنان، بالشكر نترلهم النين االفراد بين ومن

افريقيا. لجنوب االحمر الصليب لجمعية االنتقالية المجموعة اعضا* وجميع كارمان
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سالث المرقق

االنتقالي البرنامج بشان واالشراف المساعدة فريق صالحيات مسودة

 السابعة، دودتها في االحمر والهالل االحمر الصليب جمعيات لرابطة العامة الهيئة عن الصادر السادس القرار الى باالشارة

 من يتألف الذي واالشراف للمساعدة االحمر والهالل االحمر الصليب فريق بتشكيل العام وامينها الرابطة رئيس ناشد الذي

 اللجنة مع بالتعاون كثب، عن ليعمل االفريقي الجنوإب برنامج عن ممثلين وكذلك* والمساهمة المستفيدة الجمعيات عن ممثلين

 مشاورات اعقاب وفي انتقالي« برنامج وضع على افريقيا« لجنوب األحمر الصليب جمعية ومع االحمر للصليب الدولية

: صالحياتهم يلي وفيما واالشراف المساعدة فريق اعضا* عين الوطنية، الجمعيات مع العام واالمين الرئيس اجراها

 يشكالن واعالن تعهد بيان الرابطة، عام امين لطلب استجابة افريقيا، لجنوب االحمر الصليب جمعية اعدت - ١

 تجعل أن شأنها من تغييرات ادخال افريقيا لجنوب األحمر الصليب جمعية ضمنها تنري التي العامة للسياسة توجيهات

 بتحضير الجمعية تقوم أن ويتوقع هذا األجناس. مختلفة المجموعات لكل الفعالة المشاركة وتشجع تمثيلية طبيعة ذات الجمعية

المناسب. الوقت في تفصيلية خطة

 جمعية تكوين صرب سريع تقدم لتحقيق زمني، اطار ضمن مفصلة، عمل خطة اعداد واالشراف المساعدة فريق سيرصد

المستويات. كل وعلى السرا* حد على بدورفتال القيام فرصة االعراق لجميع فيها نتوفر جمعية بحق« االجناس متعددة
ععئ ئأل دش، ٠مب’م٠ا ، '.ًا ' .."ًا ا .'-ًا مم'ك؛ًا -٠ -آلا ’ ,ال ٦جهـ٠أل;ب ؛ذممع جذ٩ ددهربارغ اع:ةل٠٦بلم٠.ح٠. ٦ا٠ئ١هعد- ¿؛؛٠١ ’بى غ٠ه٠٠موه

 طى ينبغي الماضي« في تغييرات تحقيق باتجاه واضحة توفرنتائج لعدم العامة الهينة قلق عينيه نصب يضع اذ -٢

 التغييرات الدخال افريقيا االحمرلجنوب الصليب جمعية تبل من المتخذة ات االجرا يرصد أن واالشراف المساعدة فريق

الصدد. المحرزبهنا والتقدم

دورته في للرابطة التنفيذي المجلس ليقيمه شهرا، ١٢ مرور بعد تقريرمرحلي اعداد واالشراف المساعدة فريق على يجب

 اخريقوم تقييما ١٩٩١ االوالاكتوبر تشرين في المنعقدة دودته في التنفيذي المجلس سيجري . ١٩٩١ ذيسان/ابريل في المنعقدة

واالشراف. المساعدة لغريق الختامي التقرير اساس على

 مضامين لتدرس للمراجعة األحمر الصلعى لجنة تشكيل افريقيا األحمرلجنوب الصليب لجمعية الوطني المجلس قرر -٣

للجمعية. المقبل للتطور بالنسبة كبرئ اهمية ذات الجمعية هذه توصيات ستكون لذا بشأنها. توصيات ولترفع النية اعالن

 اللجنة. اجنفاعات سيراقب واالشراف المساعدة فريق أن كما اللجنة، مداوالت في كمراقب المشاركة على الرابطة وافقت

 هذه ستوفر الغريق، اعضا* الى النصح السدا* أخرين أوخبرا* قانونيين خبرا* بخدمات لالستعانة ضرورة هناك كانت ما اذا

الرابطة. عبروفد الخدمات
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 الجمعية ضمن العنصرية والتوترات الصراعات عن الواردة والتقارير الشكاوى واالشراف المساعدة فريق سيدرس ٠ ٤

افريقيا. االحمرلجنوب الصليب جمعية الى توصيات وسيقدم خاص وجه على الجنوبي الترنسفال وفي السوم وجه على

لذلك. خالفا التفويض يمدد لم ما الختامي، التقرير تقديم بعد الغريق اعضا* جميع تفويض سينتهي ٠ ه

في حاليا الممثلة األحمر للصليب الدولية اللجنة مع مهمته، تأدية اثنا* كثب، عن واالشراف المساعدة فريق سيتعاون - ٦

بريتودفا. في صجوه وفد طريق ض البالد

واالشراف. المساعدة وفد الى االدارية الخدمات بتوفير جوهانسبرغ في الموجوه الرابطة وفد سيقوم - ٧
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الرابع المرهق

والتوصيات االستنتاجات ملخص اوال-

 في السائد السياسي الجو ساعد وقد سريعة. تغيرات تشهد افريقيا جنوب كانت ‘مهمته في الغريق شرع عندما

 نوعها من فريدة والمشاكل التحديات هذه وليست الراهنة. التحديات بمواجهة الوطنية الجمعية قيادة اقناع في الغريق البالد

واالنعزال. المدن في واالنحصار كالقدم مماثلة مشاكل تواجه اخرى جمعيات فهناك

 األحمران الصليب طى ينبغي الذي افريقيا جنوب في واالجتماعي االقتصادي الوضع رداحة بقلق الغريق الحظ وقد

 الوطنية الجمعية حققت فقد ‘افريقيا جنوب في األحمر الصليب في البارزة الضعف نقاط من ويالرغم تحسينه. في يساهم

 المحققة االنجازات في الشاسع الغرق الى بشدة التنبيه الضروري من ان يرى المؤقت الغريق ان على االنجازات. بعض

البالد داخل واخرى منطقة بين ما المتوفرة والقدرات المتخذة والمواقف

 النحوالسليم، على فيها تعمل بدأت التي المناطق في جهودها مواصلة على الوطنية الجمعية تشجيع من بد وال

 االنسانية المؤسسات من غيرها مع تعاونها وتوثيق الدولية، األحمر الصليب برامج في اشتراكها تعزيز طريق عن السيما

 هذه بأن علما محلها، تحل ألن لمنظمات-أخرى المجال فتحت واال الوطنية« الجمعية عن تتخلى اال الدولية الحركة وعلى المحلية.

 ان األحمر الصليب يستطيع بقدرما للمجتمع االنسانية باالحتياجات المتعلقة المسائل جميع معالجة التستطيع المنثلمات

ذلك. يفعل

 ،١٩٩٠ شباط/فبراير قبل التغيير عملية في للشروع ملموسة خطوات اي سخن لم الوطنية الجمعية ان المالط من

 قد المتخذة المواقف على طرأت التي التغييرات بعض ويبدوان المشهور. بتصريحه الدولة رئيس كالرك، دي السيد ادلى حين

 الحركة. منها تنشده ما فهمت قد الوطنية الجمعية ان يبدواليوم انه غير افريقيا. جنوب في الجديد الجوالسياسي عن نجمت

 الجمعية اثارتها التي النقاط جميع تنفيذ لتضمن اعضا* خمسة من تتألف لجنة الغريق، نيارة عقب الوطني، المجلس شكل فقد

.تعهدها بيان في الوطنية

األحمر الصليب مبادئ -٢

 والحياد االستقالل مبادئ لها تفسر ان ينبغي لذلك، األحمر، للصليب األساسية المبادئ فهم الوطنية الجمعية اسا*ت

المحلية. االحتياجات امس ظبية ض عاجزة يجعلها حد الى ضيق المبادئ لهذه تفسيرها وأن خاصة التمييز« وعدم
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اشادة -٣

 تخن التي الهيئة تجديد دون يحول مما الوطنية الجمعية ني القيادة مركز يتناوبون ذاتهم االشخاص يبدوان

 هم انتخبومؤخرا الذين الوطني المجلس اعضا* من الماثة في ٢٧نحو ان اذ بوادرتغييرتبشربالخير، هناك ان على القرارات.

 الهيائت في االشتراك عن امتنع بعضهم نان السياسات« وضع عملية في البيض غير اشراك من وبالرغم البيض. غير من

الهينات. هذه االخرفي بعضهم يعين ولم التنغينية

المالي الوضع ٠٤

 عادة تقدمها التي المالية المساعدات من يحرمها مما سيذة< جمعيتها سمعة فان ذلك* ومع غني، بلد افريقيا جنوب ان

 األحمر للصليب التقليديين المتبرعين مساهمات أن الى نظرا بلة، الطين زاد االقتصادي البالد وضع أن كما الدولية. المنظمات

 أجل من التبرعات لجمع جديدة مبادرات أي الوطنية الجمعية نتخن لم ذلك« الى وباالضافة حادا. انخفاضا انخفضت قد

المحرومة. المناطق في خدماتها تعزن ال لكي المالي بوضعها ونتذرع الراهنة. التحديات مواجهة

 ميزانيته في عجزا سجل قد الشمالي، الترنسفال فرع عدا فيما الوطنية، الجمعية فروع من فرع أن المعلومات وتفيد

 فرع عدا ما الفروع« هذه من اي في كافية غير المصروفات بتغطية نحويسمح على التبرعات جمع على والقدرة .١٩٩. لعام

القليل. وينفق القليل يعمل بأن العجز يتفادى الذي الشمالي الترنسفال

الحكومة مم التعاون ه-

الجمعية وعلى افريقيا. جنوب في االحمر الصليب دعائم تعزين ضرورة على الغريق تابلهم الذين االشخاص اجمع

 اصالح الى االفريقي الوطني والمؤتمر افريقيا جنوب تدعوحكومة خاصة« وبصورة الهدف. هذا لتحقيق تعمل ان الوطنية

التي المسائل عن معها محادثات أي في تشرع ان تريد وال الحكومة بنوايا تثق ال الوطنية الجمعية ان غير االحمر« الصليب

عليه الحكومة سمعة كانت ما الى نظرا الموقف هذا تبرير ويمكن مالية. مساعدة اي منها تطلب أن وال االحمر، الصليب تخص

 الحكومة وغيرت بالتفكك النظام هذا بدأ وقد اليوم« اما ذروتها. العنصري الفصل نظام شراسة فيها بلغت التي الفترة في

الحكومة. مع عمل عالقات القامة مانع هناك يعد فلم سياستها،

اصاالت -٦

 الرسمية وغير الرسمية االتصاالت في النقص تدارك طى عزمها الوطنية الجمعية تعقد ان ضرورة بشدة الغريق يؤكد

الجمعية. عمل فعالية من سيزيد مما االخرى، المنظمات وبين وبيثها اعضائها بين فيما المستويات، جميع على
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المراجعة لجنة -٧

 المراجعة غيران الوثيقة. هذه في اللجنة تقرير يدرج وان المؤنت الغريق نيارة تبل المراجعة تنتهي ان المتوتع من كان

 طبيعة التقريرعلى يركز ولن تقدير. اقل على ١٩٩١ شباطرفبراير نهاية قبل جاهزا يكون لن عنها التقرير وأن بل تنته، لم

 في شك فال ذلك. ومع التوصيات. هذه لتنغيذ الوطنية الجمعية به ستنهض الذي العمل طبيعة على سيركز ما بقدر التوصيات

الغريق. اهداف تحقيق في يسهم ان شانه هن وايجابية بنا*ة توصيات تقديم ان

األساسي النظام -٨

 الفروع استقاللية بمدى يتعلق فيما الدستور( )أي األساسي للنظام مفصلة مراجعة اجرا. الى ماسة حاجة هناك

 ٠فيها المفوض وسبنظر المراجعة« لجنة اختصاص مجال في المسائل هذه وتدخل اضى. جهة هن العضوية ولنظام جهة« من

 الجمعية فعلى تقدمها. التي والخدمات بنيتها حيث من النطاق واسعة باستقاللية تتمتع الفروع أن الى ونظرا اكده. ما حسب

الوطنية. القضايا تناول في وموجه متماسك اسلوب انتهاج الى شمعى أن الوطنية

التطور -٩

 جدول عن متأخرة انها الى تنبه أن المهم ومن محيطها. فيها يتغير التي بالسرعة تتطور ال الوطنية الجمعية يبدوأن

الدولي. والمجتمع وشعبها افريقيا جنوب حكوهة واعمال مواعيد

الخدمات تقديم -١٠

 الخدمات وهذه معروفة. ألسباب وذلك عشوائية« بصورة البيض مناطق في الخدمات فيه تقدم الذي النطاق اتسع

 الى تحتاج فهي البيض، غير يسكنها التي المناطق اما الوطنية. الجمعية على مالي عب* بالتالي تشكل وال التمويل ذاتية

 الى الحاجة فكثرت البطالة، نسبة وارتفاع السكان وتزايد المدن الى السكان نزوح بسبب االحتياجات هذه تفاقمت وقد الكثير.

 بعض في منعدمة تكون وتكاد هامة بصورة غيركافية االحتياجات لهذه واالستجابة خاصة. بصورة االنسانية الخدمات

 تشك تزال ال فانها السود، السكان فئة اما ٠منطقتها داخل األولى الدرجة من خدمات تقدم الفروع بعض كانت وان الحاالت،

لديها. المتوفرة الموارد حدود في اعمالها، في الفئة هذه الشراك الوطنية الجمعية قيادة استعداد في

افريقيا األحمرلجنوب الصليب تعهد بيان -١١

 لغت وقد اصالحي. برنامج شكل في جا. الذي تعهدها بيان في الواردة النقاط معظم الوطنية الجمعية تهلبق لم

 عامة التسليم من بد وال االصالح. عملية لتسريع لجنة تأليف تم ذلك، على فردا القصور. هذا الى الوطنية الجمعية انتباه

 الوطنية الجمعية تحميل يجب انه يرى الفنق لكن المطلوبة. االصالحات لتنغيذ واستعدادها الوطنية الجمعية نية بحسن

وجه. اكمل على تعهدها وبيان نيتها اعالن على المترتبة مسؤوليتها
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. ١٩٨٩ عام ني اقيل الذي والمسؤول الجنوبي الترنسفال فرع بين نشا الذي النزاع تسوية تم انه المالحظ ومن -١٢

 عام نشأ الذي النزاع عقب عمل عن يبحثون يزالون ال للذين االولوية تمنح بأن الغريق الوطنية الجمعية وعدت وقد

لها. المطلوبة المؤمالت كيهم توفرت ما اذا الشاغرة الوظائف لمل* ،١٩٨٩

 فانها ‘برمتها االفريقي الجنوب منطقة في قيادي بدور المستقبل ني تنهض ان الوطنية الجمعية امكان في كان ولئن - ١٣

 للصليب برنامجا الرابطة، وفد بمساعدة الجنوبي« الترنسفال نرع وضع وقد جديد. من لتنشيطها دعم الى اليوم تحتاج

وفوسلورس. ودافيتون سويتووايفاتون وهي جوهانسبرغ« حول السوبى يسكنها هدن اريع االحمرفي

 تشرع ان من للجمعية والبد البرنامج. هذا لتنغيذ عاملة ويد مالي دعم من مايلزم تقدم بأن الرابطة الغريق ويوصي

 تنفيذ على قدرتها في المتفتحين« وموظفيها افريقيا جنوب في السود السكان وفئة الدولي المجتمع ثقة خسرت واال عملها« في

االصالحات.

 دون البرنامج على االخرى الجمعيات قدمتها التي الموارد انفاق لضمان صارمة لمراقبة البرنامج هذا تنفيذ يخضع ان ويجب

غيره.
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الخامس المرفق

والتوصيات النهائة النتاض بأهم موجز -٢

(١- ٢ الفقرة )الصالحيات، العضوية ١- ٢

 ض عريضة قاعدة لديها تتوفر مالم نتال بشكل مهامها أدا* الغريقيا لجنوب االحمر الصليب جمعية تستطيع ال ١-١-٢

(.١-٧ الفترة )انظر افريقيا جنوب ني السكانية المجموعات كل بحق تمثل ٠االعضا

 بعمل القيام في للجنة المزعوم هوالتأخر اللجنة جلسات خالل الوطني المجلس وجهه الذي الرئيسي االنتقاد كان ٢—١-٢

 المستويات. جميع على حقيقية عنصرية غير مؤسسة الى افريقيا االحمرلجنوب الصليب جمعية تحويل الى يهدف ايجابي

(.١-٢٠-٧و ٣-٧ ،٢٠٧ الفقرات )انظر سليمة. اسس على قائمة الشكوى هذه أن اللجنة ترى

 تزل لم انها افريقيا االحمرلجنوب الصليب لجمعية الحالية والقيادة للعضوية العنصرية للتركيبة تحليل يكشف ٣-١-٢

 ولفاية ٣-٧ الفقرات )انظر للجمعية. العامة الصورة تشويه على االمر هذا ويعمل البيض. عليها يهيمن منظمة كبير حد والى

٢-٢٠٠٧.)

عاجل ويشكل الحالية الجمعية وعضوية لقيادة العرقية التركيبة في التوازن عدم مشكلة بمعالجة اللجنة توصي ٤-١—٢

الوطني. المستوى على

 اشكال جميع على القضا* لضمان ايجابي بفعل القيام الوطني المجلس على ينبغي السوبى، عضوية كسب الجل -ه١-٢

 الجمعية فعاليات جميع على من هذه العنصرية اشكال تمحى بحيث رسوخا، االكثر االبوية الرعاية نهج وخاصة العنصرية،

(.٢٥—٧ الفقرة )انظر مستوياتها. وبكافة

(٢—٢ الفقرة ،)الصالحيات االحمر الصليب خدمات ٢-٢

لسياسة واضحة اوبرامج اهداف افريقيا األحمرلجنوب الصليب جمعية لدى الوطني المستوى على يوجد ال ١٠٢—٢

 التعائ أن نجد ولذا الفروع. اصعدة وعلى االقليمي المستوى على وتنغذ تخطط والنشاطات الخدمات ان حيث تنموية،

٠(١-٨ الفقرة )انظر اآلن حتى عمليا موجود غير األقاليم بين ما والتخطيط

 اقاليم ان المتعددة األقاليم نشاطات بخصوص ومالحظاته تتييمه اللجنة امام بيهرباألدلة ميشيل السيد اثبت ٢-٢-٢

(.٣-٨ الفقرة )انظر شامل. تقييم الى ماسة بحاجة الجنوبي والترنسفال الشمالي الترنسفال الحدوبى،
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)انظر الوطني المستوى على تنموية سياسة اهداف تحديد مسفة في عاجل بشكل التفكير يتم بأن اللجنة توصي ٣-٢-٢

 لجنوب األحمر الصليب جمعية ادماج بموضوع الوطني المستوى طى النظر يقلب بأن ايضا اللجنة توصي كما (.٤-٨ الفقرة

 ضد الحرب شن وج( افريقيا جنوب األيدزفي انتشار لمكانحة حملة ( الوطن* الى السياسيين المنفيين اعادة (١ في افريقيا

(.١٣-٨ وحتى ٨ الفقرات )انظر الجوع.

الى االغاثة تقديم لفرض هواردها تستخدم افريقيا األحمرلجنوب الصليب جمعية بأن تؤكد ن اللجنة! تستطيع ال ٤-٢—٢

 الموارد. هن منصفة حصة طى الحاالت بعض في يحصلون ال السود ان والشواهد األدلة تكشف اليها. ماسه بحاجة هم الذئ

(.١٦٠٨ ولفاية ١٥٠٨ الفقرات )انظر

(١٧-٨ الفقرة )انظر عادل. بشكل الجمعية موارد توزيع الى والحاجة الجوهرية المبادئ مع البرامج ٠هذ تماشي

درجة احترام مع الجمعية، برامج كل تناسب لمدى الوطني، المستوى على تقييم، اعادة باجرا* اللجنة توصي ٦-٢-٢

٠(١-٩ الفترة )انظر بحق- وطنية جمعية تكون ان من ويمنعها ونموها تطورها ويعوق افريقيا لجنوب االحمر الصليب

(٣-٢ الفقرة الهيكل)الصالحيات، ٣-٢

جمعية كاهل يرهق عبنا يزال وما عديدة لسنوات كان يمارس* كما االقليمي الذاتي االستقالل ان اللجنة تجد ١-٣-٢

 يقدم ال الوطني* المستوى على وخاصة افريقيا، لجنوب األحمر الصليب لجمعية الحاضر الهيكل ان اللجنة شى ٢٠٣٠٢

مثلى. وفعالية بكفاظ األحمر الصليب خدمات

 وأن التنظيمي الجمعية لهيكل شامل استعراض باجرا* افريقيا األحمرلجنوب الصليب جمعية اللجنة توصي ٣٠٣٠٢

. ٢٩٠٩ وحتى ١١٠١ الفقرات في الواردة التفكيربالمقترحات يجري

(٤-٢ الفترة )الصالحيات. االدارةو|لتذظيم ٤-٢

الفقرة انظر.)االدارى المستوى على السكانية المجموعات لمختلف المتساوى غير التمثيل مسألة اللجنة الحظت ١-٤-٢

 التنفيذيون المدرا* به تقدم الذي التاكيد اللجنة تقبل العنصري* التمييز عن محددة امثلة على دليل يتوفر ال وحيث (.٢٠١ ٠

 تعيين عند به العمل يجري الذي األساسي المعيار هي الجدارة بأن يقول والذي افريقيا لجنوب األحمر الصليب لجمعية

الموظفين.

 المؤهلين السود من الوظائف طالبي عن البحث عنا* نفسها تكلف االقليمية المجالس بأن اللجنة تقتنع لم ، نلك ومع ٢٠٤٠٢

(.٥٠١ ٠ الفقرة )انظر االدارية. المستنات على تشفروظائف حينما مناسب بشكل
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 هن اعضائها تطوير الجل محدد عمل برنامج لديها ليس افريقيا لجنوب االحمر الصليب جمعية ن١ اللجنة تجد ٣٠٤٠٢

السود. الموظفين تطوير برامج وأهداف توجيهات وضع على تعمل لجنة بتشكيل توصي لذا السوبى. الموظفين

(٥٠٢ الفقرة ، )الصالحيات البشرية الموارد استخدام -ه٢

 على بالحفاظ المجلس وادارة التنفيذيون االقليمي المجلس مدرا* يقوم ان جدا الضروري من انه اللجنة تعتبر ١٠٥٠٢

(.٤٠١١ الفقرة انظر الشأن) بهذا محددة اقتراحات تقدم والمتطوعين، الموظفين مع سليمة انسانية عالقات

 العنصري اوالتوتر الصراع على الملموسة االدلة من القليل اال يتوفر فال عامة نظرة القيت ما اذا انه اللجنة تجد ٢٠٥٠٢

.(٩-١١ ولفاية ٦-١١ الفقرات )انظر عنصرية. توترات فيها تقوم وفروع اقاليم ذلك مع ‘توجد ولكن الجمعية. ضمن الطني

(.٦٠٢ الفقرة )الصالحيات، التمويل ٦٠٢

 المتر نفقات تغطية الجل به الخاصة التبرعات جمع مسؤولية بقبول الوطني المجلس يقوم بأن ويشدة اللجنة توصي ١٠٦٠٢

(.٥٠١٢ الفقرة )انظر الوطنية. البرامج ولدعم الرئيسي

(.٦-١٢ الفقرة )انظر االقاليم. في التقارير وكتابة للحسابات موحدة اجرا*ات بادخال كذلك اللجنة توصي ٢٠٦٠٢

الدستور ٧٠٢

 المقترحة للتوجيهات وفقا جديد دستوري هيكل باعداد الغريقيا لجنوب األحمر الصليب جمعية بقيام اللجنة نوصي

.١٣ الفقرة في

(.٨٠٢ الفقرة )الصالحيات، ورة الص. ٨٠٢

 السنوات خالل والدولي. الوطني الصعيدين على جدي، بشكل تشوهت قد للجمعية العامة الصورة ان اللجنة ترى ١٠٨٠٢

(.٣٠١٤ الفقرة )انظر بها. لحق الذي الضرر الصالح المعالم واضح جسور، بعمل للقيام حاجة هناك وأن االخيرة

في استشارية خبرة ذات بمؤسسة االستعانة بمسألة جديا تفكر ان الجمعية طى ينبغي بأنه اللجنة توصي ٢—٨—٢

 طى الجمهور وابتا* للجمعية ايجابية صورة ابراز بواسطتها يمكن التي الكيفية عن النصح اليها لتسدي العامة العالقات

 للصليب االساسعية المبادئ نشر بموضوع اكبر اهتماما تولي أن كذلك الجمعية على يتوجب االحمر. الصليب بنشاطات علم
-ه(.١٤و٤-١٤)انظراسرتين األحمر.

 هدف ذات اتصاالت اقامة على افريقيا االحمرلجنوب الصليب جمعية تعمل أن األساس من انه اللجنة تعتبر ٣٠٨٠٢

 المنظمات من وغيرها واالنكاتا االفريقي الوطني المؤتمر مثل السودا*، المنظمات ومع السودا* الوعي حركات مع ومعنى

 الفقرة )انظر المتنوعة. نشاطاتها في الجمعية الى مساعدة توفير تستطيع ربما التي الحكومية الوزارات مع وكذلك االخرى

٦٠١٤.)
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 المجمومات كل ثقة بكسب افريقيا لجنوب األحمر الصليب جمعية رغبت ما اذا بأنه شك ض اللجنة لدى ليس ٤-٨-٢

 الفترة )انظر ٠صفونها بين هن لمحوالعنصرية ونتال ايجابي بسل القيام طيها ينبغي فانه افريقيا جنوب في السكانية

١١—١٤.)

الدولية الصالت ٩-٢

 هع حاليا التائمة صالتها على تحافظ ن١ افريقيا لجنوب األحمر الصليب جمعية مصلحة من انه اللجنة تعتقد

(.١٥ الفقر )انظر الروابط. هذه تعزز وان الرابطة ومع األحمر للصليب الدولية اللجنة

('
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السادس المرفق

افريقيا جنوب االحمرفي الصليب جمعية من بيان

التنمية بتدعيم بتعهدها

 نفسها تجد الذي الراهن الوضع البيان هذا بموجب تسجل أن افريقيا جنوب في األحمر الصليب حمعية ترغب - ١

 لهذه السبعة بالمبادئ تمسكها مؤكدة األحمر الصليب حركة في مندرجة وطنية جمعية تظل أن في ترغب وانها به محاطة

الحركة.

من حال بأي يجب بأنه قاطعا اعالنا البيان هذا بموجب افريقيا جنوب في األحمر الصليب جمعية وتعلن أ( ) -٢

 في بذاتها سياساتها تستفي بذاتها مستقلة منظمة انها تعلن كما الحكومة. سياسات مع واحد اطار في ضمها عدم األحوال

البالد. قانون يقره بما بأنشطتها االضطالع في تتقيد ولكنها األحمر الصليب حركة مبادئ اطار

 أي تتلقى وال العام« الشعبي الدعم من السنين مر على اآلن، حتى قبل من تمود كانت كما تمول، الجمعية وان )ب(

الخاصة. المالية شؤونها على السيطرة صاحبة وهي المالية الناحية من مستقلة فهي وبالتالي الحكومية. األجهزة من تمويل

 المتأني التقرير من اطار في وتوجه األحمرتستخدم الصليب اموال من عليها تحصل التي والمعدات الموارد ان )ح(

األحمر. للصليب الدولية والسياسة المذكورة السبعة للمبادئ وفقا

 اطار في تعمل انها اال ما، حد الى تخدمها التي المحلية للمجتمعات ممثلة تعد الراهن الوقت في الجمعية ان )د(

الوضع. هذا لتحسين اولوية اعطا* على حاليا جهود من تبذله ما

: افريقيا جنوإب في األحمر الصليب جمعية مقاصد يلي وفيما —٣

 أو والتعاسة الفقر من ظروف في يعيشون لمن وخصوصا بأكمله الشعب اوساط في العامة بالصحة النهوض )أ(

الكوارث. بهم تحل

 التوعية لنشر المبذولة الجهود وفي االرشادات تقييم في والمساعدة الصحية البرامج خالل من األمراض تفادي )ب(

الصحية. بالمسائل

التدريبية. والخدمات البرامج خالل من المعاناة حدة تخفيف )ج(

 امام مفتوحة فأبوابها وبالتالي أواللون، الجنس عن النظر بغض الشعب افراد جميع امام الجمعية ابواب فتح )د(

 والمساعدة االنسانية المعونة تقديم تدعوالى الحاجة أن طالما احد على بعون تبخل ال وهي .افريقيا جنوب شعب افراد جميع

األحمر. الصليب من

األحمر. الصليب لحركة األساسية بالمبادئ نشاط من تبذله ما كل في دوما تسترشد الجمعية ان
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: التالية الخدمات خالل من سحقق اعاله، ٣ رتم تحت المبينة المقاصد، وهذه - ٤

 اعمال األسرة« صحة رعاية األولية« االسعافات مجال في والخدمات التدريب الحضانة، دور الكوارث« من االغاثة

 االنتدابات االنساني، الدولي والقانون مبادثها نشر التغذية، مشروعات العاجلة، الجوية االغاثة المحلية، المجتمعات وخدمات

االحمر. والهالل األحمر الصليب جمعيات من غيرها مع التعائ االنسانية، لالحتياجات االستجابة الطبية،

 لحركة االساسية بالمبادئ تقيدها البيان هذا بموجب تعلن ان افريقيا جنوب األحمرفي الصليب جمعية وترغب - ه

األحمر. الصليب

ح
البشر. االم تخفيف على حرصها من تنطلق انشطتها تجميع : االنسانية ( ١)

 او السياسية اواالذتما*ات اوالمعتقد أواللون الجنس تمييزالعتبارات دون الجميع تخدم التحيزنهي عدم )ب(

للمعونة. الفعلي االحتياج اساس على االولويات وتحدد الدينية،

اوالفكرية الدينية اواالذتما*ات اوالعقيدة اواللون الجنس العتبارات خالف اي ني تتحزب ال نهي : الحياد )ج(

كله. الشعب بثقة تتمتع فهي ولهذا

مبادئها. على حريصة تبقى ان من يمكنها العامة السلطات عن استقاللها ان : االستقالل )د(

مكسب. انتظارألي دون تطوعا خدماتها تقدم فهي الطوعية: الخدمة )د(

البلد. انحا* كل في نشاطها وتمارس للجميع مفتوحة فهي : الوحدة )و(

واألعبا*. المسؤوليات بينها فيما وتتقاسم اوضماعها في مشماوية الجمعيات فكل : العالمية )ز(

 مجاالت من يلي فيما والمعارضات المناقشات خالل من بالنظر نفسها الزمت انها تعلن ان ايضا الجمعية وتوه - ٦

: المجتمع في االستيا*

البلد. مناطق مختلف بين فيما الفعال الوطني للتنسيق األولوية واعطا* الوطني، التالحم عدم (١ )

اليها. تفتقر التي المناطق في األحمر الصليب موارد توزيع )ب(

السياسات. تقرير مستويات على بالتمثيل الشديد االهتمام مع الجمعية في االدارة هياكل )ج(

 طى األحمر الصليب حركة في والوحدة التضامن تحقيق في المسماعدة بغية ودوليا محليا الجمعية صورة )د(

العالمي. النطاق

 الجمعيات مع المشترك العمل خالل من االفريقي الجنوإب منطقة في والتعاون افريقيا جنوب في الجمعية دور )فى(

الشقيقة.

مؤخرا« انشنت عمل لجنة خالل من وتغاوض مناتثمة عملية طى الراهن الوقت في الجمعية وتعكف (١ ) —٧

المرفق(. التقرير من ٢ الفقرة )انظر رئيسها من وبيان الوطنية الجمعية من قرار بموجب
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 األولراكتوبر تشرين مطلع في ثالثة دورة تعقد وسوف المناقشات من دورتين اليوم حتى اللجنة هذه عقدت وقد )ب(

 لدى المبدأ حيث من التوصيات هذه من اثنتين قبول تم وقد عنها، صدرت التي والتوصيات المناقشات تقريرعن ومرفق . ١٩٨٩

االخرى. التوصيات في النظر ويجري الوطنية* التنفيذية اللجنة

 الموضوعات تقييم يمكن حيث البلد داخل في المناطق كل على عمل لجان انشا* مبدا تطبيق النظرفي يجري )ج(

الوطنية. التنمية لجنة في جميعا بينها التنسيق ثم منطقة كل بها تنفرد التي للظروف وتطويعها وغيره ٦ البند تحت الواردة

 التي المحلية المجتمعات ممثلي من مندا يستوعب أن يستطيع موسع وطني مجلس انشا* ني الجمعية شرعت — ٨

 التوسع في حاليا تبحث انها كما السياسات. وتقرير القرارات اتخان عطيات في للمشاركة الفرص من مند والتاحة تخدمها

الكيانات. هذه مثل في

 الى المشاركين السود عدد زاد ١٩٨٩ ايلول/سبتمبر ١٦ في عقد الذي السنوي العام االجتماع في انه بالذكر وجدير

بين مناقشات اجريت الجمعية، تواجهها أن ينتظر التي الصعوبات حول القيت التي البيانات وبعد سابقا، امثاله اربعة

زع

 لقا*ات عقد وتقرر واالدارة. االعضا* بين واالنصاف نحوالتوازن تسيرقدما الجمعية ان على بينهم تفاهم على دلت االعضا*

الجمعية. تتوقعها التي الصعوبات حول الضرورية المناقشات الجرا* مبكر وقت في األعضا* بين أخرى

 تطويع يمكن حتى الوطني المجلس يتابعها التي والتقييم التطوير عطية بمؤازرة البيان هذا بموجب الجمعية وسهد - ٩

 المبادئ اطار في وذلك البلد في المحلية بالمجتمعات المحيطة المتغيرة الظروف متطلبات تالنم كي تنفيذها ووسائل سياساتها

االحمر. الصليب لحركة االساسية

 انه وترى الوطني. برنامجها مع متواز خط في تسير المحلية المجتمعات لتوعية جبرية بحملة القيام الجمعية وتعتزم —١٠

 اذهان الى صورتها تنقل أن تستطيع التي المحكمة االعالنية بالوسائل تحيطها أن الحطة هذه لترويج الضروري من

المستقبلين.

ساسون س.و. توقيع

الجمعية رئيس

١٩٨٩ايلوالسبتمبر
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السابع المرقق

افريقيا االحعرلجنوب الصليب جمعية تبنته الذي النية اعالن

 الترنسفال في األحمر الصليب بموظفي المتعلقة الفضايل بمدد هؤخرا الخطوات بعض فيه اتخذت الذي الوقت في

 الشروع افريقيا لجنوب االحمر الصليب جمعية قردت االقليم' هذا قبل من اهتماما تلتى اخرى خطوات ان حين وفي الجنوبي

 ضمن بتا. بشكل الوضع وتحديث استعراض الجل العمل هذا ينفذ حيث : العالقة ذات األخرى القضايا بأن ايجابي سل في

.افريقيا جنوب ارجا» جميع في ككل االحمر الصليب حركة

الصليب بقضايا واسع اهتمام لهم اشخاصا عفويتها في تغم استعراض لجنة بتعيين قريبا الجمعية ستقوم

 جنوب في األحمر الصليب لتطوير الضرورية االحتياجات اغوار لسبر ممكن وقت اقرب في عملها اللجنة ستباشر األحمر.

 لجنة مهمة من سيكون االحمر. للصليب العالمية للحركة السبعة األساسية المبادئ وفق بشأنها توصيات ورفع افريقيا

 من عضوا ٥٨ طرحها التي القضايا ونحمى افريقيا لجنوب االحمر الصليب جمعية دستور جوانب في التمعن االستعراض

الفرض. هذا الجل لالعفا» خاص اجتماع عقد سفرا طلبوا الذين الجمعية, اعضا»

 الصليب لجمعية الوطني المجلس الى تقريرها ورفع السرعة وجه على بمهمتها القيام االستعراض لجنة من سيطلب

.افريقيا لجنوب األحمر

خالل من المناسب الوقت في عنها سيعبر التي االخرى االخافية التفاصيل ‘شك دون االستعراض, لجنة ستتقبل

باالمر. المهتمين االشخاص يطرحها التي االرا»

' التوقيع

هوللهر جون
الوطنية التنفيذية اللجنة رئيسى

١٩٨٩/١٠/١١
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الغاض المرفق

 االحمر للصليب الوطني المؤتمر
 المطار، في ان هوليداي فندق افريقيا، لجنوب

١٩٩١ ذيسان/ابريل ٢٨-٢٦

 الوطني المجلس الى وتوصياته المؤتمر قرارات
(١٩٩١ ذيسان/ابريل ٢٨)

الدستور ١

ديباجة

 والمبادئ يتماشى ويجعله وادارتها افريقيا األحمرلجنوب الصليب لجمعية الفعال األدا* تنظيم على يعمل دستورا نريد

للحركة. السبعة االساسية

دستورا ١—١

 الدولية للحركة األساسي النظام من ٤ المادة تجسد جمعية افريقيا« جنوب في قوية وطنية جمعية تيام يشجع ١-١-١

االحمر. االحعروالهالل للصليب

بوضوح. محددة وغايات أهداف ذات ٢-١-١

للخطر. األكثرتعرضا السكانية للمجموعات االنسانية االحتياجات بأكبر الصلة وثيق ٣-١-١

و السكان، بثقة يحظى ٤—١—١

السبعة. الحركة مبادئ بلغة الجمعية وغايات الهداف يروج -ه١-١

: الدستوران على ينبغي ٢-١

اعضاثه. حقوق الحمي يحدد ١-٢-١
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المستويات. جميع على والمسؤولية المشاركة - الديمقراطية يرسخ ٢-٢_١

والتكميلية. الثانوية الهياكل دور يحدد مركزية اكثر هيكل الدستورقيام يضمن ان يجب ٣٠١

واالدارة الهيكل/التذظيم ٢

 المشاركة نقص ومشكلة اللجنة تقرير من ٢-٣-٢و ١-٣—٢ الفقرتين في وصفه ورد الذى الوضع من االنتقال

اللجنة. تقرير من ٢٩-٩ الفقرة ني وصف الذى الوضع : الى القاعدة، مستوى على

)اد(

١٠٢

 تقرير من ٩و ٨ *٧ *٦ : ١٠ الفقرات الى: اللجنة تقرير من ٤-٢ الفقرة في وصف الذى الوضع من التحول

وجدية. مهنية ادارة وضمان اللجنة

)اإلدارة(

٢-٢

مشاركتهم وشمان السكان جمدع صفوف في التغلغل

المطلون الوضع

 تجاوزسنًا ممن السكان* افراد من فرد كل بمستطاع يكون االحمروأن الصليب السكان جميع يرى أن

 منصب أى األحمروتبوا الصليب نشاطات كل في المشاركة وعقيدته* عنصره لونه* كان ومهما أدنى* متبوأل

المناصى. من

٣

العضوية ٤

 بلوغ عند التصويت حق يمنح ان على عاما* ١٢ سن من ابتدا* االشخاص جميع امام العضوية باب فتح ينبغي

 افريقعا.ال حنون لجمعهـة حقيقيا انعكاسا ستكون السكان افراد صفونها في تضم عضوية ان .عاما ١٨ سن

التصويت. المنتسبين لالعضا* يحق

١-٤

: طريق عن العضوية على الحصول يتم ٢-٤

أو العضوية اشتراكات دفع١—٢—٤
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التطوعية. الخدمات تقديم ٢-٢-٤

 التقدير كرمزيستحق يعتبرون وتمرأوالذين استثنائية خدمات قدموا النين االعضا* الى الفخرية العضوية تمتح

البالغ.

٣-٤

االحتياجات. هذه تلبية وكيفية المحلي المجتمع احتياجات تحديد

المطلوب الوضع

االحتياجات تركزعلى جمعية الضعيفة، المجموعات لمساعدة االستعداد اهبة على احمرتقف صليب جمعية

االحتياجات. لهذه فعال بشكل وتستجيب المحلية المجتمعات لكل االنسانية

ه

والتمويل المالية الشؤون

المحرومين احتياجات سد الى وتهدف المالي وامنها الجمعية استقالل لتضمن للدخل لمدرة استراتيجية ايجاد

خدمتهم(. على الجمعية تعمل الذين السكان )اى

٦

مالعمته ومدى الجديدة افربقيا جنوى االحعرفي الصلبى تتاسى صورة

اللجنة. تقرير في اقتراحه تم وكما ٤و ٣. ٢-٨-٢ الفقرات الى ١٠٨٠٢ الفقرة ض التحول

٧

الحكومية. غير والمنظمات بالحكومة االتصال شرط الذاتي باالستقالل االحتفاظ

المطلوإب الوضع

 ومع الحكومية المستويات على االتصاالت لتعزيز األحمر الصليب مع وفعاال جيدا اتصاال هناك يكون ان

 في تخدمهم، الذين والسكان الجمعية على بالنفع النوع هذا من اتصال يعود وحيثما الحكومية، غير المنظمات

.باستقاللها الجمعية فيه تحتفظ الذى الوقت

٨

والنشاط الحيوية وتجددد التدفيف إعادة

 به المغاطة المهمة بخصوص واضحين وتقيال األحمرتفهما الصليب اعضا* عضومن كل لدى يكون ان ينبغي

به. القيام عليه يتوجب الذى الحالي والنشاط

٩
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ايجابي ععل برنامج ١٠

المطلوب الوضع

 الجمعية اصبحت بحيث للحركة، االساسية المبادى مع األحمرتماشيا الصليب جمعية على تغييرسريع طرا

القرارات. واتخان اإلدارة مستوى على خاصة افريقيا، جنوب مجتمع قطاعات كل بحق تمثل

البشرية الموارد ١١

المطلوب الوضع

 واالنتما* والجنس والدين، والعقيدة، العنصر، التمييزسبب انواع من نوع كل احمرتخلومن صليب جمعية

 اطارها تتوفرضمن ان ينبغي جمعية ‘واعتبار احترام بكل والموظفين المتطوعين فيها يعامل جمعية السياسي،

االصعدة. جميع على حرة اتصاالت

الدولية الصالت ١٢

المطلوب الوضع

الحركة. في العضوية كامل كعضومساهم احمرتقبل صليب جمعية

م
الخدمات ١٣

المطلوب الوضع

لذلك. ومستعدة للحركة االساسية للمبادئ طبقا الحركة تفويض تنفين على قادرة وطنية جمعية
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 االحمر للصليب المؤتمرالوطني
 المطار، في ان هوليداي فندق افريقيا، لجنوب

١٩٩١ ذيسان/ابريل ٢٨٠٢٦

 لتحقيق الرامية التوجيهات عن وتوصيات قرارات
المطلوب الوضع

(١٩٩١ ذيسان/ابريل ٢٨)

الدستور ١

 معايير ضمن دستور بصياغة يقوم دستوري محام تريفوف القاضي مع بالنشاثد الوطني المجلس يعين

المؤتمر. عليها صادق التي التوجيهات

 للنظر صغيرة لجنة بتعيين ‘تريفوف القاضي مع وبالتثماور ضروريا، ذلك راى ما اذا الوطني، المجلس يقوم

الوطني. المجلس الى تقديمها قبل المسوبى؛ في

 ١٩٩١ ايلوالسبتمبر في المنعقد الوطني المجلس اجتماع على لتطرح مهيأة الدستور سودة تكون ان ينبغي

. ١٩٩١ االود/اكتوبر تشرين ١ه يتجاوز ال موعد في الرابطة الى تقدم وان فيها، النظر ليتم

االدارة اصالح ٢

 المجلس يقوم ان التقرير، في الواردة الرئيسية القضايا تنفيذ سرعة تسهيل وألجل الوطني، المؤتمر يوصي

 يتم اشخاص، سبعة اكثرمن عضويتها في تضم ال مجموعة بتعيين اليوم* المنعقد اجتماعه في الوطني

 واسعا تفويضا المجموعة هذه وبمنح التغييرات، باحداث ملزمين ويكونون شخصي اساس على اختيارهم

 ان بشدة المؤتمر يوصي الجمعية. لصورة والترويج جديدة ومالية بشرية موارد وحثمد المبادرات باتخان للقيام

 دستور تبني تسبق التي االنتقالية الفترة خالل المجموعة هذه بمقترحات التنفيذية واللجنة المجلس يسترشد

االدارية. المناصب لتبوا جدد موظفين وانتخاب جدبد
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الرابطة. وكذلك الوطني المجلس هن ا٠جز الشكلون الذين اطالع على تبقي ان المجموعة على يتبغي

 : باآلتي لتقوم خاصة عمل مجموعة تعيين اليوم الوطني المجلس على يتوجب

المؤتمر. هن منبثقة مفصلة عمل خطط صياغة ا(

الزمنية. جداولها وتحديد الولوياتها وفقا العمل خطط ترتيب ب(

الخطط. هذه تنفيذ على االشراف ج(

التقدم رصد د(

 العامة للهيئة القادم االجتماع على عرخعه ليتم مرض< تقدم تحقيق من يمكن للتنغيذ زمني جدول وضع ضعان

للرابطة.

للجمعية. السوي* الموظفين لتطوير يرمي محدد ايجابي برنامج وتنغيذ صياغة ضمان و(

: االصالح مجموعة ليكونوا ٩١/٤/٢٨ بتاريخ ادناه اسمائهم التالية االعضا* انتخاب ز(

كروغر ب. السيد

كومالو ب. السيد

سيقول ك. السيد

ستون ج. السيد

مسينكانا ر. السيد

هيكوسي .ا السيد

 بليس دي جنرال سجور

والمشاركة التغلغل ٣

 هذه وتلبية االحتاجات تثبيت المناطق، لهذه االولوية اعطا* االحمر، الصليب فيها يوجد ال التي المناطق تحديد

االحتياجات.

علينا: ينبغي
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 في واالسهام اللجان في البتا* طى الجديدة اللجنة اعضا* تشجيع شأنها من التي الطرق في النظر

االجتماعات،

١-٣

المحتملين. واالعضا* االعضا* همة اثباط من لمنعها الحكومية غير المنظمات االححمربين الصليب مبادئ نشر ٢٠٣

وعدمه. االطالع حسن بين القائمة الهوة تجاوز ٣٠٣

 تجعلهم ومهارات ثقة لمنحهم الموظفين صعيد على اكثر بهم يرحب بانه يشعرون وجعلهم االشخاص تدريب

االدارة. مناصب احتياجات سد على تادرين

٤-٣

العضوية

الدستور تغيير

القرار( على المصادقة اليوم )تم

٤

المعلومات نشر

الوطني( المجلس اجتماع )بعد

(٢)

)مباشرة( نشطة عضوية حملة (٣)

)مباشرة( . االساسديين االعضا* على التاكيد مع تنافسية عضوية حملة (٤)

. االحتياجات هذه تلبية وكيفية المحلي المجتمع احتياجات تحديد

 المجتمعات لكل المتغيرة االنسانية االحتياجات على احمرمعتادة صليب جمعية لقيام ضرورة هناك توجد

للخطر. اكثرتعرضا هم من الى العظمى االولوية مانحة االحتاجات، تلك سد في فعالة المحلية،

: باالتى القيام من للتمكن عملية خبرة لديهم اشخاصا تضم وطنية خاصة عمل مجموعة انشا*

الوطنية. لالحتياجات برنامج ا(

برمته. البرنامج في التقييمات اجرا* على االقاليم لمساعدة برنامج وضع
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.اولويتها حسب وترتيبها مقارنتها المتلقاة. المعلومات استالم ج(

.٩١/٥/١٧ في خاصة عمل مجموعة انشا* د(

: الى اخر اضافي اهتمام شجيه ينبغي

تحديد الجل واالقليمية( )الوطنية المحلية المجسات بكل االتصال اساسها على يقوم واضحة خطوط ارسا* —١

االحتياجات. هذه لسد المشترك االسهام وضمان المجتمعات هذه احتياجات

المدى على المحلية المجتمعات هذه احتياجات تلبية لفرض التخطيط وجيدة المعالم محددة واضحة، برامج واضع -٢

.والبعيد المتوسط القصير،

الوطنية. البرامج لكل االولوية اعطا* االحمرمع للصليب المحددة المهمة نطاق ضمن البرامج جميع تنفيذ -٣

المالية الش^ -٦

 لجمع المقبلة للسياسة كأساس عليه. الوطني المجلس موافقة حاأل في موراي، دونز تقرير اتخان ينبغي

التبرعات.

مال*مته ومدى الجديدة افريقيا جنوب في االحمر الصليب صورة -٧

الحكومية غير والمنظمات بالحكومة االتصال -٨

االتصال على مباشرة تعمل ان مستوياتها، جميع وعلى افريقيا، لجنوب االحمر الصليب جمعية على ينبغي

 يجب .وتقييمها السكان احتياجات تحديد الجل الحكومة مع االتصال تعزيز وعلى الحكومية غير بالمنغلمات

باآلتي: القيام طيها

المرمات. تبادل ا(

.المساعدة طلب ب(

٠الموارد وتبديد العمل في االزدواجية تفادي ج(

: مفاتحة علينا يتوجب

مشاريعها. لتنغيذ االقاليم سقاسمها اموال على للحصول الوطني المستوى على الحكومة ١-٨



34 ٣٤

االولية. االسعافات بتدريس لتسمح المدارس ٢-٨

التثقيف اعادة

: لخصوص األحمر الصلين اعضا* توعية طريق عن ممكنة نقطة أبعد

٩_

 برنامج طريق عن وذلك بالتغيير* اآلخذة افريقيا جنوب األحمرفي الصليب ونهج نشاطات مال*مة* ومدى دور

)مباشرة(. ديناميكية بطريقة ومخطط منسق وطني

١)

:د اعاله اليها المشار (١) النقطة تنجز

(

٢)

السكان. جميع ال

متكاملة. لوحدة المكون المحلي والمجتمع المنظمات التحديد وجه على ٧

الهياكل. من هيكل اي الى اللجو* ٧

االيجابي العمل برنالج

 جدول ضمن والتوصيات بالقرارات تنطق عاجلة ايجابية عمل خطط وتنغيذ وضع الوطني المجلس على ينبغي

المعالم. واضح زمني

١٠-

١٩٩١ نيان/ابريل ٢٨
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التاسع المرفق

سياسية وديقة االيجابي الععل

االحمر الصليب جمعية جهات جميع في تام بشكل ومطبقا مفهوما االيجابي العمل كون هوضمان الهدف ان —١

.افريقيا لجنوب

والمجتمعات المجموعات لتطوير ترمي فرص توفير عبر متساوية لفرص الضامن انه على االيجابي العمل يعرف —٢

 جميع على تقدم واحراز تام بشكل الكامنة طاقاتها استخدام من تمكينها الجل سابقا المحرومة المحلية

المنظمة. ضمن االصعدة

 سياسة تنفيذ اللجنة هذه تضمن حيث البشرية، الموارد تنمية لجنة تشكيل العام، المدير اشراف وتحت سيتم، -٣

 االفضل االستخدام وتكفل افريقيا األحمرلجنوب الصليب جمعية جهات جميع في تام بشكل االيجابي العمل

 بين منتظم بشكل القضايا لهذه باستعراض القيام طريق عن الجمعية نطاق ضمن المتوفرة البشرية للموارد

واخر- حين

 برصد كذلك اللجنة وستقوم المنشودة الغايات لتحقيق ترمي زمنية جداوال الشعرية الموارد تنمية لجنة ستضع -٤

الجداول. هذه

التنفيذيين المدرا* احترام الموظفين كبار جميع على الوظيفي العمل مواصفات انطباق العام المدير سيضمن ه-

لموظفيهم. اختيارهم عند العمل لمواصفات

: االيجابي العمل سياسة من جرا ادناه المدرجة المحددة االنعال تشكل -٦

التعيين. خطابات في االيجابي العمل مبدا ادراج ١-٦
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واالستحقاق. للجدارة وفقا والترقي المسؤولية ض جرا االناس تنمية ٢-٦

 الذاتية للتنمية خطط وضع ذلك يتضمن بحيث المونلفين، افراد من فرد كل مع العمل تخطيط تكفل ادارة تواجد

الموظفين. لجميع

٣-٦

 باالحرى يجب بل الكامنة، الطاقات وتحديد الختيار الوحيدين المعيارين هما والخبرة الرسمي التعليم يكون ال

الحقيقية. العمل لمتطلبات وفقا الطاقات اختيارهذه

٤-٦

الموظفين. لتنمية مبلغا االقاليم ميزانيات ضمن مبلغ تخصيص _ه٦

١ بالتفير. اآلخذة الظروف مواجهة الجل البشرية الموارد تنمية لجنة خالل من االستراتيجية هذه مراقبة ٦-٦

 كلما الخارج الى اوايفادهم االقاليم نيارة من تمكينهم طريق عن التجربة لكسب الموظفين امام فرص توفير

الفرهدة. سنحت

٧-٦

الشاغرة. المناصب هذه لشغل الوظيفية« الشواغر جميع بشأن الوطني المكتب تبليغ االقاليم قيام ٨-٦
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العاشر المرفق

الدستور لمسودة المقترح الزمني الجدول

المجلس عليها وانق التي الدستور، مسودة وضع اهمية اكدرا الذين واالشراف المساعدة فريق اعفا» مع التباحث بعد

: يأن االنتقالية المجموعة توصي ‘بودابست في الدولي المؤتمر على تعرض ألن والمهيأة الوطني

: الدستور مسودة قبول ألجل التالي الزمني الجدول الوطني المجلس يتبنى

التأريخ

٩١/١٠/١٤االهتمام. ذات واالطراف االقاليم جميع على الدستور ة مسوه توزع -١

وثيقة مناقشة الجل االقاليم كل في عملية حلقات لعتد مباشرة بترتيبات القيام —٢

يوصى .٩١/١٠٨١ بتاريخ العملية الحلقات هذه جميع اكمال يتم ان ينبغي المسودة.

هذه جميع سيحضر كاور. كيث السيد الى الحلقات هذه عقد مسؤولية تعهد بان كذلك

٩١/١٠٨١االنتقالية. المجموعات عن ممثلون العملية الحلقات

ذات واالطراف االتاليم من الواردة المالحظات كل االنتقالية المجموعة تستلم ان يجب ٠٣

. ٩١/١١/٤ يتجاوز ال بتاريخ االشام
٩١/١١/٤

االقاليم. كل على الضرورية التعديالت جميع تتضمن ثانية مسودة توزع —٤
٩١/١١/١٢

الجل ٩١/١١/١٦ في المنعقد الوطني المجلس اجتماع على منقحة مسودة تعرض ه-

. تبنيها
٩١/١١/١٦

بالمستطاع سيكون حيث ، ١٩٩١ شباطافبراير في يعقد وطني لمؤتمر التحضير سيتم ٠٦

١٩٩٢شباط/فبراير.رسميا وتبنيه الجديد الدستور مناقشة هناك

 من القضية هذه ان ذلك مع تعتقد ولكنها جدا، بالكثير القيام يتطلب أعاله، هومبين وكما البرنامج، بان المجموعة هذه تدرك

 وحث باالمر المعنيين جميع على الزمني الجدول هذا أهمية فرض الوطني المجلس من يطلب ان ينبغي بحيث بمكان االهمية

المقرر. الموعد في العمل انجاز لضمان ممكن تعان كل ابدا* على الجميع


