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األحمر والبالل األحمر الصليب انشطة" في المرأة

وضعفا عوزا األكثر المجموعات الى الرعاية' مذ

 الى الرعاية" مذ الى الحاجة التسعينات في للعمل االستراتيجية" الرابطة" خطة" تبرز

 أن الوطنية الجمعيات على ينبغي انه ، أزال ، يعني ا وهن ٠ ضعفا األكثر المجموعات

 للمجموعات دي القتما ا و عي جتما ال ا المجالين في خية انما ببرامج ايد متز نحو على تضطلع

 نطاق على الفقر ر انتشا ضن ح الكفا في ركتها مشا من بالتالي تزيد وأن ، عوزا ألكثر ا

 متفاقما وسببا العالم في من لأل. تهديد أكبر تعتبر ما كثيرا ظاهرة وهي ، سع ا و

 ضرورة ذلك يقتضي ، نيا وشا ٠ البيئه تالف ا و الكوارث وحدوث المسلحة عات ا النز لنشوب

 بما التقليدية األحمر الصليب أنشطة على ضعفا األكثر بالمجموعات االهتمام يطغى أن

٠ الخ ٠٠ ، األولية ت فا سعا ال ا و ارث الكو ت ال حا في االغاثة" فيها

 ألكثر ا ت المجموعا تلك تشكل التي هي ل ألطغا ا و ء النسا من الكبيرة ت المجموعا ان

 : مثال ) رث والكوا المسلحة النزاعات عقب أو العادية حياتها في ء سوا ، وضعفا عوزا

 ما أول ت المجموعا تلك تكون أن فينبغي ( التلفزيون أوضحه كما ق ا العر ل شما ل جبا

٠ ثة غا ال وا التنمية في األحمر والهالل األحمر الصليب أنشطة تستهدفه

 اليومية كل المشل بين القاخمة العالقة على للعمل االستراتيجية الخطة كذلك وتركز

 فيها يتسبب التي رث ا والكو الطبيعية ارث الكو عن تجة النا آلثار وا الفقر يوتدها التي

 يعد نفسها على د عدتما ال ا تستطيع ال التي الفائت تواجهها التي فالمشاكل ٠ االنسان

 حياتها في تطرأ التي المشاكل تلك ، كبير حذ الى ، تشبه الكارشة من األولى المرحلة

 أكبر أخرى خعة شا ض ا وأمر االسهال من للوفاة المعرضين األشخاص عدد آن ذلك ٠ العادية

 ♦وبالتالي الفيضانات من أو مساكنهم دمار أو القصف من مصرعهم ء للقا المعرضين عدد من

 عملية من هاما ا ء١جز المشاكل هذه معالجة على المحلية المجتمعات قدرة تعزيز يكون

 من بدال المحلية المجتمعات تنمية على التركيز البعض يرى وقد ٠ للكوارث اد الستعد ا

 الخ ٠٠ ت والمهيا غذية أل ا و األغطية و الخيم كننخزين رث ا للكو اد لالستعد التقليدية' األنشطة

 من المواد هذه مثل على الحصول فيمكن ٠ وظروفها الفقيرة ان للبلد بالنسبة وذلك

 ت المجتمعا تعزيزقدرة أتا ٠ البلدد اخل د بن بها تصل التي تقريبا السرعة بنفس الخارج

 ءتماد1يتطتب انه كما الداخل من األ يأتي أن يمكن فلد الكارشة مواجهة على المحلية

 على ، كبير حذ الى ، العملية هذه ترتكز أن وينبغي ٠ األجل طويلة خية نما ا برامج

 الفقر أعباد أشقل تتحمل التي هي المرأة أن اذ معيشتهن ظروف وتحسين ء النسا تعبئه

٠ عالتها ا في وغالبا األسرة صحة على المحافظة في المسؤولية من األكبر الجانب عن فضال
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وضعفا عوزا األكثر ت الفائ — والطفل المرأة

 ، المتقدمة ان البلد مجتمعات ذلك في بما ، تقريبا ت المجتمعا كل في يالحظ

 عدد ظروف أن غبر ٠ الرجل معيشة ظروف من أصعب عام بشكل المرأة معبشة' ظروف ان

 يؤشربمرره متا * حذ ألقس سبغة تكون أن يمكن الفقبرة البلدان في ۴ النسا من كببر

٠ األطفال على شديدة

 ’طة٦٠مرت الفقر مشكلة' يجعل متا ، التزايد في آخذ المعرزات ع النسا فعدد

 ي——الالت ء النسا من ٠ايدة المتز اد لألعد بالنسبة' خاصة' بصعوبة* الوضع ويتدسم ٠ ء بالنعسا

 هي المرأة' ان نرى ، عامة وبصورة ٠ أوالدهن ومعبشة معيشتهن تكالبف وحدهن تتحملن

 ٠ ذلك عن النسبة تزيد ، والمناطق ان البلد من عديد وفي ٠ الحاالت ثلث في األسرة ربلة

٠ أيضا ازدياد في رة والدعا التسول الى يلجان اللواتي ء النسا تلك عدد ان كما

ومع من ًاسو المعبشه ت ومستويا التنمببة يير محدا حسباأة المر وضع ن اوالنتيجة'

٠ الرجل

 ،النامية ان البلد أغلبية في يظل المرأة عمر متوسط فان ذلك ومع : مالحظة )

 موت احتمال ان بينها ومن ، فمعقدة ذلك أسباب أما ٠ الرجل عمر متوسط من أعلى

٠ ( المرأة عند — وبكثير _ منه أعلى عنيفة* بطرق الرجل

 ان البلد من عديد فغي ٠ حياتها أوائل منذ نثى أل ا تجاه التمييز أ ويبد

 تحظى ال ما ففالبا ، الفتيان لدى منها أعلى الفننببات وفاة نسبة' أن يالحظ ، النامية

 ننطهن ًان قبل الصحية حألتهن وتتدهور سبة المعنا األغذية أو المالئمة بالعناية الفتيات

 ت————وأصبح ٠ لألوالد المؤمن التعليم معستوى نفس الفتيات تتنلقى وال ٠ ارطبية الرعاية

 ناميا ا بلد ١٦ هناك زال فما ٠ ء والنسا الغتنيات بين شيوعا اد تزد ظاهرة األمية

 الفتيات ان بل ٠ األوالد عدد ثلثي عن اخية البتد ا المدرسة في الفننيات عدد يقن حيث

 في للمساعدة اليهن بحاجة* األم أن بحجة مب.كرة مرحلة في المدرسة* من تسحبن قد

 حكومات علدت أ وقد ♦ الحقول في أو ، الصغار باالخوة ع عنننا ال كا ، المنزل أعمال

٠ الطفلة سنة هي ١٩٩١ سنة ان آسيا شرق جنوب ان بلد

 من هاما جانبا والفننيات ء الذسا ت—محتل ، للبيعئه المتحدة األمم برنامج وحسب

 هذه وتفمعنت ٠ ت الثمانينا خالل مية النا ن ا البلد في االقتصادية التغييرات ر آثا

 في والسيما الحكومية* البرامج أنشطة" من الحذ ، سع ا و نطاق على المطبقة 1 الننفييرات

 ، خاصة بصورة ء النسا تفيد التي والتنمية العامة الخدمة وبرامج والننربية الصحة مجالي

 غير أو مالئمة غير المقدمة ت الخدما تكون فعندما ٠ والتعليم والصحة ه الميا ات اد كامد

 رفع الى البلدان من كبير عدد اضطر فمثال ٠ £ والعنسا الفننيات ذلك من تتضرر ، كافية
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 لعجز نتيجة" األحبان أغلب في المدرسة' من الفتيات سحب الى أذى متا ، ارس المد رسوم

٠ الزيادة هذه مثل تحتل عن األسرة

 يعيشها النني تلك من عامة" أسوأ فهي الصحية الناحية" من المرأة' ظروف أتا

 ان البلد فغي ٠ الخاصة الصحية حاجاتها ع ازا غبة صا ان آذ توجد ال ما وغالبا ، الرجل

 لهن سبيل وال للغايبة' مبكرة سن في وأغلبهن بل ء النسا من كبير عدد ينجب ، النامية

 أغلبية" ان كما ٠ الحمل فترات يين الفصل أو األسرة تنظيم برامج من دة للدستفا

 في العاملين أن الى نظرا األطفال على أو األمهات على سواع تهديدا تشكل ات الوالد

 ان البلد في ا٠أم ٠ العمليات هذه عدد نصف من أقل على األ يشرفون ال الصحة مجال

 ، والدة ١٠٠٠٠ لحوالي♦ وفاة ٢ ٠ الوالدة عند الوفيات نسبة تتعدى ما فقلياد ، المننقدمة

 ١ ٠٠٠ النسبة' فتبلغ مية النا ن ا البلد بعض في تا أ ٠ دة عا ت وفيا ١ ٠ عن وتقن بل

 وتشكل ٠١٠٠٠ و ٤٠٠ بين الرقم ا هذ اوح يننر منها العديد وفي ، أكثر أو وفاة

 آة المر صحة ل هما ال ترمز وهي ، والجنوب ل الشما بين هزة أكبر الوالدة عند ت الوفيا نسب

 بالحمل مننصلة ألسباب المتوقعة" الوفيات نسبة' تبلغ ، أفريقببا فغي ٠ الثالث العالم في

 األطفال بين بكثير أعلى واألطفال الرضع عند الوفيات نسبة ان كما ٢١/١ : والوالدة

 المناطق وفي ٠ مننقاربة ت ا فنر على آو مبكرة سن في أنجبن ء نسا من ا ولدو الذين

 ( المئة في ٨٠ الى ٣٠ ) مذهلة نسبة أن تبين ، البيانات فيها تيسرت النني القليلة

 وبلد الدم في فقر من تعاني ( سنة ٤٩ و ١٥ بين أي ) الحمل على ت ا در ادقا ء النسا من

 القيام على مجبرة ۴ النسا تلك أغلبية أن هو ذلك من األسوأ و ٠- األحيان أغلب في عالج

٠ المضنية بأعمالها كالعادة

 عتا بكثير تزيد للغاية ثقيلة عمل ء أعبا المرأة تننحمل ، الثالث العالم وفي

 ببنسبة األغذية انتاج عن المسؤولة هي المرأة تكون ، أفريقيا فغي ٠ الرجال يتحمله

 أماكن في النسبة هذه تنخفض فيما ، وتخزينها نقلها ذلك في بما المئه في ٨٠ — ٧٥

 بما أخرى أعمال من أيضا النسا» وتسننرزق ٠ المئه في ٥٠ أو ٤٠ الى العالم من أخرى

 عي ا الزر الطرقات،والعمل وشق ، اليدوية واألشغال ، الصغيرة التجارية" األعمال ذلك في

٠ ضعيف ودخلها شاقة األعمال هذه تكون ما وغالبا الخ ٠٠ ( األرض تمتك دون )

 واألعمال باألطفال العناية" واجب الى ، للمرأة االقننصادي النشاط ا هذ ف ويضا

 خيرة أل ا ل عما أل ا وتتطلب ٠ والحطب المياه وتأمين م الطعا تجهيز دلك ني أ ذب ةي ل■ز المه"

 أن يمكن ا وهكذ ٠ يوميا عمل ساعات وثماني ساعات ست بين العالم ء أنحا بعض في

٠ تقريبا راحة أي دون اليوم في ساعة عشر ست حتى المرأة تعمل

 ة الحيا في الفعلي ك ا شتر ال ا أو ر ا القر سلطة الى تتوصل أن للمرأة يسمح وال

٠ الحننياجاتها بة سننجا ال ا عدم في السبب ما حذ الى يفسر ما وهذا ٠ السياسية
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 مثل ٠ األوضاع سلبيات أسوأ ن أ المر تدتحمل غاشة" ال ا أو رمثة 1 الكو حاالت وفي

 ات ء ا عتد ال ا و العنف ل عما أل والتعزنى التوزيع عند األغذية" في نميبها من هن نتقا ال ا

 الى ذلك عن فضال المرأة" ونفطر ٠٠ الالزمة ’الصحبة الخدمات تلقي وعدم ، الجنسية'

 البرامج من تستبعد ما وغالبا ، للغاية صعبة ظروف في االعتيادية بأنشطتها م ارقبا

 الالجئين ت مخيما في المقبمبن غلب ٢ و ٠ اتي الذ ء كتفا ال ا تدقيق الى تهدف التي شبة نما ال ا

 إ النسا من عادة هم ، الكارشة وقوع من مرحلة أول يعد خاصة ، االغاشة مخبمات أو

 ارة واد ط—تخطب ت عملبا في سب المنا بالشكل تنعكس ال هرة الظا هذه أن غبر ٠. ل طغا أل ا و

٠ غاشة ال ا عملبات في أو الالجئبن وضع

 من اد أعد األفغان الالجئبن مخدمات الى وصلمت : المثال سببل على : مالحظة" )

 توفي ئم ، الطويلة للرحلة نتبجة" للغاية سبئه وصحبة بدنبة حالة في واألطفال ء النسا

 ا تو كا المخيم في ملبن العا الصحة خدمات أفراد أن اذ بهم العناية لعدم الالجوئن ء هؤال

٠ ( ء النسا برؤية" لهم يسمح ولم الرجال من كحهم

 من عديد فغي ٠ القانونبة" الناحبة من ضعبغا المرأة وضع يكون ما وكثبرا

 ويعبل ٠ زوجها أو أهلها من الوراشة أو الملكبة' بحق المرأة" تتمتع ال ، البلدان

 ، األرملة بحقوق يفي نظام أنه على اعنكاده تم الذي ، الموسع األسري النظام حالبا

 األوضاع وتًازم اغي ألر ا عدد وتناقحن السكان نمو عن تجة النا الضغوط الى نظرا التفتمت الى

 وفاة بعد العبثن وسائل جمبع من المرأة تجزد أن النادر من فلبسى ٠ القتصادية ا

٠ لألسرة هجره أو زوجها

 وفي األرياف في ت ا الفقبر ء النسا ماليبن تعبشها التي الشاقة ة الحبا فهذه

 كذلك فهي ٠ دي واقتصا اجتماعي عدل مسألة مجرد لبسمت ، منها الفقبرة ء األحبا

 العالمي البنك ء رؤسا ا ر ا مر أكده كما عي جتما ال ا و االقتصادي النمو سببل في خق عا

 المتحدة مم أل ا مح وبرنا العالمي البنك كان فقد ٠ الخ ٠٠ للتنمبة المتحدة األمم مح وبرنا

 ٠ ت السبعبنا منذ الوضع ا هذ عواقب أدركت التي الكبرى المنظمات أول ببن من للتنمببة

 ما جمبع في ومساهماتها المرأة احتباجات الدراج الحبن ذلك منذ المؤسستان سعت وقد

٠ برامح من به تضطلعان

 عدل مسًالة فقط لبس المرأة أمام الفرص تحسبن ان مؤخرا العالمي البنك رئبس وصرح

 برنامح لتقديرات ووفقا ٠ وتدعبمه النمو لتعجيل مضمونا سببال بل ، انساني

 عي جتما ال ا الصعبدببن على قها٠تحقب ببمكن لتي ا ئد ا الغو ن فا ، للتنمية المتحدة مم أل ا

٠ للغاببة مرتفعة ، المرأة ن شًا رفع من واالقتصادي

 األ االعتبار بعببن ببؤخذ لم االقتصادببة الحياة في المرأة دور أن الى ونظرا

 التدرببب نلك -في بما ، عموما الرجال دور على قاصرة التنمببة مشارببع فكانت ، مؤخرا
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 دببة قنما اال مها بمبا تفطلع ’المرأة وتركت ٠ الخ ٠٠ والتسليف التكنولوجي والتطوببر

 لم ان سبق لما مماثلة ظروف في وذلك أل-غذبينة* 1 انتاج مهمة ذلك في بما الحببوببة

 في األغذية انتاج عن — كبببر حذ الى — ’المسؤولة هي المرأة كانت فاذا ٠ أسوًا تكن

 كانت واذا ٠ ’فتالة بصورة بعملها الفببام من تمكببنها ببجب فانه الثالث العالم بلدان

 الكافي الوقت ببتوفر ن٢ المهم فمن ، هببتهم ورفا أطغالها صحة عن ’المسؤولة هي المرأة

٠ هذا بدورها وجه أحسن على تضطلع لكي المالئمة التعثقيف ووسائل ’الصحة وأسباب

 ا فاذ المرأة* عند ‘ألمببه ا و ات الوالد نسبة' بببن العالقة' في خاص بشكل ذلك ويظهر

 بالنسبة ببختلف ذلك ن فا ، كبببر تًاشبير له لببس األب لدى والتثقببف التعليم مستوى كان

 حببث ان البلد فغي ٠ أطغالهما عدد على كبببرة وبصورة شرة مبا يؤشر أنه ن ا لآلم

 لصحة وكذلك ، المستفبل في دية قتما ال ا *لألوضاع ا تهديد ني السكا النمو ارتفاع يشكل

 ٠ ء والنسا الفتببات لدى التثقببغي للمستوى ألولوية ا تكريس يجب ، ل ألطغا ا و ء النسا

 معدالت نخفاض با يرتبط خ النسا وتثقببف تعليم مستوى ارتفاع أن أهمببة ذلك ويضاهي

٠ األسرة في التغذية أوضاع وبتحسين الرضع وفيات

 سرتها أ أفراد لصحة غالبا تخصص المرأة مكاسب ان أيضا ت سا ا الدر برزت ٢و

 روف— ظ تحسين عبر هي ل لألطفا هببة الرفا لتوفير طريقة فًافضل ٠ أوضاعهم وتحسين

 ٠ السبعينات أواسط في ” الببونببسببف ” منظمة بذلكا اعترفت وقد ٠ أمهاتهم معببشة

 الببونببسيف قامت ، مباشرة األطفال تستهدف التي البرامج تنفيذ استمر فبينما

 رببع ومشا التعلببم مسائل ضمنه فادرجت ٠ المرأة نحو وتوجببهه العام برنامجها بتعديل

٠ الخ ٠٠ المالئمة والتكنولوجية' عة ا والزر التسليف وخطط الدخل توليد

للتنمببة' األحمر والهلدل األحمر الصليب عمليبة في المرأة لصالح العمل ٠خطة

; اف أهد ثالثة تحقيق الى المرأة لمالح العمل خطة ترمي

٠ التقلببدية األنشطة جميع من واألطفال النساخ استفادة — ١

 ، والتربببة والتدريب ، الصحة ت ال مجا في والسيما بالمرأة خاصة برامح وضع — ٢

٠ الدخل وتوليد

 أن الى فنظرا : الرابطة مستوى على ارات القر اتخان في المرأة اشراك زيادة — ٣

 يعتبر ،ل ألطغا ا و النساخ مشاكل خ ازا سية حسا أكثر تكون أن شًانها من المرأة

 تقييم وفي وتنفيذها امح البر تخطببط في مشاركتها تكثببف الضروري من يالتالي

 تي اللوا ع النسا عدد ارتفاع من الرغم وعلى ٠ فعاليتها لضمان األولويات

 خ النسا ب غببا يلدحظ أنه األ ، األحمر والهلدل األحمر الصليب جمعيات في يعملن

وقد ٠ الوفود وفي األمانة في وكذلك الجمعببات من عديد في دة القببا مناصب عن
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لزيادة للعاملين خلية ا ل سبباسات ، ١٩٩٠ سنة أواخر في العام األمبن اعتمد

٠ لوفود وا األمانة مسننوى على دة القببا مناصب في ء النسا عدد

٠أة المر لهالبح لنننمببة' ! مج ا بر

 التي شببة نما ال ا البرامج أنواع م هننما تجبا نندرس أن الوطنببة الجمعببات على ببدنبغي

 ٠ البرامح هذه من المستهدفة" المجموعات بدقة ننحدد وأن ، بها االضطالع في ننرغب

 شببة' نما ا مح برا وضع في الصعوبات أن األ ، بمكان األهمببة لمن ت جا حننببا ال ا و ت ال حننما ال فا

 الجمعببات وعلى ٠ ان البلد باخننالف ت ألولوببا ا وننخننلف ٠ آهمببة ننقل ال ارننها واد صالحة

 بعفن ء ا ابد في الرئيسية" االننحاد مهمة وتتمثل ٠ سبها ببنا ما ننحدد أن الوطنببة'

٠ عها تعبا ا الواجب سة' السببا حببث من التوصيات

 ٠ مية النا ن ا البلد في ء النسا من الوفيرة اد عد أل ا وضع ننحسببن الى جلة العا جة والحا

 للمجلس وسبق ٠ لمية نما ال ا البرامح في بداهة المسننهدفة ت المجموعا احدى منهن ننجعل

 ى—ممل موافقته خالل من ، ١٩٩٠ أكتوبر ألول/ ا تشرين في ، بذلك اعترف آن النننفببذي

 ت كالمجموعا والمعوقين النساخ ننمببز التي النننمببة مجال في ون الننعا ات خ ا اجر و عد ا قو

٠ المساعدة الى حاجة' األكثر

 ت منظما وبعض النننمببة مجال في عدة للمسا حكومببة' ت مؤسسا عدة كذلك وننعببر

 مثل وتوفر ٠٠ االنمائية للمساعدة قصوى أهمببة ألوروبببة ا والمجموعة* المننحدة األمم

 الطيب يرامح مثل أخرى ت ولمنظما الحكومببة" غير ت للمنظما المالي الدعم المصادر هذه

٠ التنمية في المرأة مح ا لبر حمر أل ا والهالل األحمر

(١) رقم التوصبة

 األحمر المليب برامح تسننهدفها التي المجموعات أهم من ء النسا اعتبار ببتبغي
٠ للنننمببة األحمر والهالل

 في الوطنية ت الجمعيا ترغب قد التي ألنشطة ا اع نو ٢ في ن معا با النظر وببجب

 ’األنشطة اد العد طوببل وقت تكرببس األفضل من ببكون وقد ٠ المر'أة لصالح بها القببام

 ٠ التنفيذ في الشروع قبل ، أوسع خبرة لدببها تكون قد أخرى منظمات مع ور والتشا

 من ء سوا ، الجارية" مح ا بالبر االمكان قدر األنشطة هذه مثل ربط كذلك وببسننحسن

 الوطنية ت الجمعببا على أببضا وببشار ٠ افيها الجفر النواحي من أو المضمون ناحببة

 أو ٠ بالتنسيق ليفطلع التنمية في المرأة بدور المننعلقة لألمور بمسؤول باالسننعانة

 جميع في مدرجة خل المسا هذه أن الى نظرا المرأة شل بمسا فببها العاملين أحد بننكلببف

٠ تقربببا نشطة أل ا
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 ة ًا بالمر المتعلقة ربع المشا أغلبية" أعداد ببجب المحيبة ية الرعا ء ستثنا وبا

 ، الجمعياتالجلنيبة فبل من متواصل مالي دعم دون باالستمرار لها يسمح بشكل وتخطيطها

 على * شى كل قبل الوطنية ت الجمعببا ك ا شتر ا يرتكز ًان جب ا الو ومن ٠ مستقلة بصورة أي

٠ الوقت من محددة لغترة المالي الدعم تقديم مع بها، والمبادرة المشاريع تشجيع

 وتوليد ف،٦والتثقب والنندريب ، المحة هي رئيبسيبة مجاالت ثالثة العمل خطة وتحدد

 قائدة زالت وما ٠ وغيبرها المجاالت تلك حول المالحظات بعفى يلي فيما وترد ٠ الدخل

٠ االكننمال عن بعيدة للمرًاة الممكنة األنشطة

الصحة

 خاصة بصورة يؤثر ولكنه ، الجميع يضز األوليبة المحيبة الرعاية الى فننقار ال ا ان

 هم ًا من المحلية ت للمجننمعا المحيبة ية الرعا تكون أن يجب وبالتالي ل طغا أل ا و 5 النسا على

 ألحمر ا والهالل حمر أل ا الصليبب ت جمعيبا م هننما ا موضع تكون أن ينبغي كما ، األولويات

 ألوب' ا المحيبة فللرعاية ٠ المحة مجال في بالعمل الطويل الننزامها الى نظرا الوطنية

 األمرانى أنواع كابسط ، ميبة النا البلدان تواجهها النني العاجلة المحيبة المشاكل تعالج

 ن . م حاالت وهي ٠ المبكر الموت لحاالت الرخيبسي السبب ردعا عتبا با ، الخ ٠٠ واالسهال

 في المرفى عالج يننطلبها التي الننكاليبف من بسيبط قسط لها حتعى ما ا اذ تجنبها الممكن

٠ المستثعدات

 الصحة ميبزانيبة' من بى ف ٢ ٠ الى ١ ٠ من تخصص التي ان البلد على يجب ، وبالفعل

 من أكثر أو المبلغ ا هذ نصف انفاق مسالة" في النظر تعببد أن ، السنة في شخص لكل

٠ الرئيسية المدن في المسننشغببات بعفى على بقليبل النصف

 من ا ء جز الحمل ات فتر بعاد ا و ألسرة ا تنظيم مسالتي تكون ًان كذلك وينبغي

 كان فان ٠ والطفل المراة لمدة بالنسبة اهمببننها الى نظرا ، األوليبة الصحيبة' الرعاية

 حظي. أنه األ ، ان البلد بعض في الجدل يثير موضوع للحمل المانعة الوسائل استخدام

 الحاجز استعمال الى الدعوة وتننزايد ٠ األخرى ان البلد من عديد في الجميع بفبول

 ، كعبببرة األسرة تنظيم خدمات الى فالحاجة' ٠ ” االيدز " مرفى من للوقاية كوسببلة الجنسي

 شجرى النني االجهاض عمليات كثرة ضو* على ذلك ويننجحى ٠ اآلن حننى تلب لم وهي

٠ للغاية وخطرة قانونية غير بصورة

 الصحة" مجال في الحاليبة ًانشطننها أن من التأكد في الوطنية الجمعيات ترغب وقد

 فقد ٠ المتوفرة القليلة الموارد ام استخد تبرر وانها ، المحيبة االحتياجات ألمخ، فعال

 النندريب مضمون في تغيبيبر ء باجرا توصية ، األمانة بها قامت دراسة في مثال وردت

 تسمح لكونها األولية الصحيبة الرعاية على فيه يركز بحيبث األوليبة االسعافات على

٠ ح ا ألرو ا من بكثير أكبر عدد بانقان
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 ن٠٠م وخاصة ، التطوعي للعمل كثيرة فرص األولية المحية الرعاببة مشاريع ء وننبى

 أة" والمر ٠ سرتها أل المحة توفير مسؤولية أصلد تتحمل -’المراة أن باعتبار د ع النسا جانب

 تعود التي األنشطة في اك الشتر ا و ، سريعة بصورة نشاطها تنظيم على كذلك قادرة

 ات ن— ال على د عدتما ال ا في المساعدة تكون فقد ٠ مباشرة خد ا بغو مجتمعها وعلى علببها

 الساخد ’التطوعية مفهوم من التطوعية للخدمة واقعية أكثر أساسا الفقيرة ان البلد في

٠ الغربي العالم في

 ٠ لصحة ا ع وفا أ ٠حو محا ال ا امكانيات لتحسين أساسا النقي ء بالما اد االمد وببشكل

(٢) رقم ‘التوصبة

 وببندبغي ٠ ’سرؤ أل ا وتندببم الحمل ت ا فتر ابعاد
 الصحة' مجال في ’الجارببة أنشطتها أن من

٠ ضعفا األكثر للمجموعات

 األولببة المحببة الرعاببة بتوفير االهتمام على الوطنية الجمعيات تشجيع ببنبغي
 أهم من بعض تلبببة بغية ، النقي ء بالما اد االمد ذلك في بما المحلببة للمجتمعات
 ذلك وببتضمن ٠ ل ألطفا ا و ء النسا احتياجات

التأكد على الوطنية الجمعيائت تشجيع أببضا
 الرعاببة' توفر —— ولية أل ا ت فا سعا ال ا على التدرببب وخاصة —

والتدريب التعليم

 مسة أ محو أن يعتبر طوببلة لفترة الثالث العالم ظن

 اليوم ا أم ٠ ’بالتنمية المتعلقة األخرى ت لآلولوببا ’بالنسبة

الوطنية للتنمببة بالنسبة' أو مباشرة للمرأة بالنسبة' ء سوا

 ثاتوببا مرا أ 5ا لببس أة المر

 حببوببة المسألة هذه فتعتبر

٠ اجماال

 ٤٥ بلغت مببة النا ان البلد في ت ألميا ا ء النسا نسبة ان اليونسكو منظمة وتقدر

 ان البلد بعض وفي ٠ للرجال بالنسبة المئة في ٢٥ مقابل ١٩٨٥ سنة في المئة في

٠ المئه في ٩٥ الى األمدات ء النسا نسبة وملت االفرببقببة

 تعتبر أن وببمكن ٠ للمرأة بالنسبة والتثقيف التعلببم بأهمية التنوببه سبق وقد

 ٠ الوطنية الجمعيات في ألولوببة ا تستوجب التي ت ال المجا من ء النسا لدى ألمببة ا محو حمالت

 الضروري من انه تعتبر واليونسكو ٠ القاخمة الصعوبات عن النظر غض ببمكن ال أنه غير

 أة مر ا ٣ ٠ الى ٢٠ من لمجموعة والكتابة »ة القرا لتعلببم األقل على سنتين فترة تخمببص

٠ مكتسبة باتت التعليم ثمرات أن من والتأكد

0

 النطوعي العمل برامج في لالندماج القابلة األنشطة من األمببة محو ان والواقع

٠ ب الشبا مج ا بر في والسيما

 افز ولتوفببرالحو ٠ التدريب مج ا بر من خرى أ اع أنو في النظر كذلك الممكن ومن

 اليومية' بالحاجات وثببقا ارتباطا ’مرتبطة التدرببب امح بر تكون ن ٢ ببنعبغي الالزمة

 والتغذببة ، والمحة ، دببة فتما ال ا األنشطة من أخرى ومجاالت عة ا الزر مجال في ) للمرأة
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 ريع مشا ر طا ا في مج ا البر هذه مثل تندرج أن ألففل ا ومن ( الخ ٠٠ !لتنظببمببة" ت ا والمهار

 برامج تعتمد وال ٠ ’منعزلة أنشطة أنها على توضع وأأل المرأة' فببها تشترك أخرى

 تزال ال شفهببا ’المنقولة فالتقالبد ٠ متعتمة لمراة' كون على للمرأة المختصة' التدريب

 من حال بًاي األمية تعني فال ٠ للتدريب الوحيد المصدر العصور طوال وبقببت اسخة ر

٠ دة القببا رسة مما أو التعتم عن العجز األحوال

د الرشا يا تقوم أن شًانها من تثقببغببة ت مؤسسا ان البلد من عديد في وتتوفر

العالم في خية النسا مببة أل ا محو الصدد ا هذ في المفيدة النشرات ومن ٠ ن الشًا I هذ في

١٩٩٠ ، اليونسكو منظمة — الثالث

Literacy for Rural Women in the Third World
UNESCO 1990 - Chlebowska Krystyrie .

(٣) رقم ‘التوصبة

 ارتمباطا مرتبطة ة٢للمر المختصة والتدريبة التعلببم برامح تكون أن ينبغي
 ظروف تحتن أن شأنها من التي ألخرى ا ألنشطة ويا اليومية' تها ما هدتما يا وشببقا

 ٠ معبشدبا

للدخل مدرة مشاريع

 من سعة ا و ت عا قطا منها ني تعا التي المشكالت أهم من الدخل م ا نعد ا يعننبر

 ٠ لتوليدالدخل ريع يمشا القيام في ء النسا بمساعدة منظمات عدة حاليا وتقوم ٠ ء النسا

 !غلبين' عمل مجال وهو — عة ا الزر ان ميد في اتا المشاريع هذه تتركز أن ويمكن

 وصنع أ بز كالمخا غسق ق نطا على ج نتا ال ا من جديدة ميادين في أو — الثالث العالم £ نسا

٠ الخ ٠٠ ۶ البنا أو المطاحن أو القرمببد حجر

 الجمعيات فعلي ، التطبيق سهلة اخما د ليست المشاريع هذه أن الى ونظرا

 ا فاذ ٠ االقتصادية الناحية' من ر ا لالستمر مشروع كل قابلية من تتاكد أن الوطنببة

 بعد حتى ، الوطنببة الجمعيات جانب من المتواصل الدعم على ا معتمد ما مشروع ظل

بعض في خاصة بصورة النظر ويجب ٠ لالستمرار صالحا اعتباره اليمكن ، اية البد مرحلة

٠ األساسية األمور

 أمام التسلببف فرص اتاحة طريق عن الدخل تولببد بمشاريع م القببا األفصل من

 فأغلهبببة ٠ مثال التدريب ببرامح يفتعلق فيما األ ، لها التبرع مجرد من بدال المرأة

 األمالك الى الفتقارهن نظرا االعتببادية بالطرق القروض على الحصول يمكنهن ال * النسا

 مثل ، المشكلة هذه على للتفتعة عديدة تسلببف نظم وضعت ، وبالتالي ٠ الضمانات آو

غرامين وبنك للمرأة النماخي ا المتحدة األمم صندوق أن كما ٠ للمرأة العالمي المصرف
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نجاحا الخطط هذه احرزت وقد ٠ العمدد هذا في المشاريع ببعض اضطلعا قد بنغالديش في

٠ القرونن نكسدببد على ببحرعمن ء النسا وان خاصة" / كبببرا

 ، المشروع ح نحا فرص من للتحقق السموق ت نببا مكا ال دقيق تقييم اجراع وينبغي

 ٠ الخ ٠٠٠ التخزين كل ومشا ،والنقل ،خرى أ ت جها نب جا من المحتملة" فسة المنا ذلك في بما

 سوق تقابلها لتي’ ، اليدوية الصناعات لمشاريع دقببقة دراسات ء اجرا من بذ وال

 بصورة" مالئمة تعتبر التي المشاريع هذه مثل تدنفببن في الخوض قبل ، مزدهرة" سياحببة

٠ ة ٢ للمر ٠صة خا

: الشأن ا هذ في المغببدة ت ا النشر ومن

Supporting Women's Work in the Thired World 
Ann Leonard
ed. : SEEDS
City University of New York 1989

(٤) رقم التومية

 كل قابلية في بدقة النظر ينبغي انه اال ٠ الدخل عاجلة حاجة لغي المرأة ان
 لن المشاريع هذه مثل أن من والتأكد ، دية القتصا ا الناحببة من ار لالستمر مشروع
 ٠ الوطنببة الجمعيات من مننواصال دعما ننننطلب

الزراعة"

 األغذية* اننناج في وخاصة" عة ا الزر مجال في مببة النا ان البلد في ء النسا معظم ننعمل

تعني التي األمور من للبيع المخصصة المحاصيل ننعننبر العالم ء أنحا بعض وفي ٠ األساسببة

 الدخل ا هذ يستخدم وال الرجل كملك المحاصيل ننلك عن الناتج الدخل الى وينظر ٠ ”الرجال

 الى يفتر وهذا ٠ تنتجها أن اليوم حتى المرأة من يننوقع اذ األغذية لشرا» لزاما

لمثل تخصص باتمت األراضي أخصب أن الى نظرا اخية الغذ ات اد مد ال ا جودة انخفاض ما حذ

٠ األغذية* النتاج جودة األقل الحقول تركت بينما المذكورة المحاصيل

 خي ا الغن ج النتا ا حيث من أة المر دور تحسين لضرورة فية الكا همببة أل ا تكرس ولم

 شل ووسا الحبوب وتوفببر الزراعي االستثمار كز ا ومر التدريب طريق عن ، ع ا الغذ وتامين

٠ الخ ٠٠٠ للتخزين ت ونيا تعا ء نشا ا و النقل

 أن الطبيعي من فانه ، ء ا الغذ وتأمين األغذية انتاج في المرأة دور الى ونظرا

 من المرأة لننمكين ء سوا ، عببة ا الزر المشاريع قامة با عديدة وطنية جمعببات تهئنم

 من األهم ولكن ٠ لآلسرة اخي الغذ المسدننوى لئنحسمببن أو دخلها زيادة من أو المال كسب

 ن—ء اداريا أو جغرافيا منعزلة تكون ب.حببث المشاريع هذه مثل وضع عدم هو ذلك

 يفوق فقد ٠ المحلية عية ا الزر ت السلطا مع ون الننعا لننعزيز واالسعي خرى، أل ا ألنشطة ا
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 على المستديم االعتماد نتفادي ويجب وخبرتها المعدنية" الوطنية الجمادية قدرات المشروع

٠ الوطنية الجمعيات جانب من المالية' المعونة

)ه( رقم الننومبة

 ننرغب وقد ، الوضوح كل واضحة" عة ا الزر في المرة' جبة" انننا تحسين أهمية ان
 معقدة الزراعية المشروعات وتكون ٠ العملية هذه االشذذراكفي في الوطنية ت الجمعيا

 ت السلطا مع الوثيق ون بالننعا للعمل السعي ينبغي وبالتالي ٠ األحببان بعض في ية للغا
 هدر العدنا جميع لتوفير نا ضما ألخرى ا الحكومببة غير ت المنطما أو المحلببة عببة ا الزر

 من ر ا سننمر با دة الستفا ا امكانية" ذلك في بما المشاريع هذه مثل لنجاح الضرورية
٠ عي ا الزر ر سننثما ال ا كز ا مر

العمل ء عطب لننخفيف ريع مشا

 ٠ الدنامببة' ان البلد في ء النسا لمعظم بالنسبة" سلعة أندر هو الوقعت كان ريما

 انبا بل ، يجب كما بمهامها القببام في المرأة تساعد ال الوقت يفرضها التي فالقببود

 الرعاية أنشطة في االشتراك مثل أخرى عمال بًا اضطالعها أمام أكيدا عاشقا تشكل قد

 ريع للمشا األولوية تكريس فيجب الخ ٠٠٠ التعليم مج ا بر وفن ارقرى مستوى على المحببة

٠ المرأة عمال أ بء من الننخفيف الى تهدف التي

 الصحة على هامة آثار عليه تنئرتب متا والوقود ء بالما اد االمد ذلك وببشمل

 غذية، أل ا وتصنيع عة ا الزر ل مجا في للقرى المالئمة التكنولوجية" الوساشل وتطبيق ، والعبببشة

 ق الشا العمل من عننببن سا حوالي يننطلب متا وحده ارخام المواد لحلحن البسيطة حن لمطا كل

٠ يوميا

 ضربا تعتبر أأل يجب والنني الطفل الى المقدمة الرعاية تنظيم أيضا ذلك ويشمل

 أساس على ، النامية" ان البلد في الرعاية" هذه تنظيم خالل فمن ٠ فحسب الغربي الترف من

 في كذلك واالسهام األمهات ع عب تخفببف يمكن ، ماذي مقابل ودون النسائي ون التعا

٠ األطفال صحة غلى المحافظة"

(٦) رقم التومية

 أولويات أهم من للمرأة بالنسبة' العمل ع عب تخفببف مشاريع اعتبار ينبغي
 التكنولوجية الوسائل وتطبيق ، والوقود بالماع اد االمد ذلك في بما ، التنمية" مشاريع
٠ الطفل ورعاية" ، الخ٠٠٠ األغذية وتصنيع عة ا الزر مجال في للقرى المالئمة

التنمببة في ة أ بدورالمر المتعلقة" ئل للمسا بطة ا الر رة ا د ا

 خل للمسا عليا مستشارة ١٩٩٠ نببسان/أبريل شهر منذ جنيف في األمانة عينت

; التاليتين بالمهمننببن تخننش التنمية" في المرأة بدور المتعلقة
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٠ الرابطة' في ات ار ارقر اتخان مستويات الى ء النسا من بالمزيبد النهوض —

٠ التنمسة' في أ¿' بدورالمر المتعلقة' شل المسا حول الوطنية' ت الجمعيبا د رشا ا —

التنميبة' في المرأة دور حول د رشا ال ا

 أي آلن ا حتى ببسجل لم ، الوطندببة الجمعببات ارشاد وهي ، الثانية للمهمة' بالنسبة'

 تدقيقهأ كبغبة* حول االقتراحات بعض ببلي وفببما ٠ معالمها بعد تتحذد ولم تقذم

 نواح على أببضا النقاط من عدد ببتطبق وقد ٠ تكلفتا واألقل فعالببة■ األكثر ’بالطرببقة

٠ بطة' ا الر أنشطة خرى'من ٢

 ، المحلببة ت ألولوببا ا و ، المرأة تعببشها التي الظروف ، ان البلد باختالف وتختلف

 ٠ همة الخا قدراتها وكذلك بها االضطالع في الوطتببة ت الجمعيا ترغب التي ريع المشا ع ا نو وأ

 مج ا البر تتسم لكي التنمببة* في المرأة دور موضوع حول عموما االرشاد ببكفي ال وبالتالي

 الكافيتين التصمببم وجودة بالواقعببة' الموضوع ا بهن المتعلقة' المستقلة' والمشاريع

٠ حها لنجا

 المشاريع جميع المسننفببدة الوطنية" الجمعيات مع تناقش أن هي طريقة أنسب و

 ة"— المتيرء الجمعيات الى ارسالها قبل لك ون السنوي ء ا الند في أدرجت التي الجديدة'

 كخدمة للرابطة" العملية" هذه مسؤولببة وترجع ٠ تمويلها امكانية في تنظر لكي

 تعفي كي ، ء ا السو على المساهمة' والجمعيات المسننفيدة' الوطنية للجمعيات تؤديها

 ٠ فببة الكا ت القدرا ائما د لديهم تتوفر ال اذ عمة الخا تقديراتهم وضع عبء من المتبرعين

 فلم ،١٩٩١ ء ا ند في التدنمدببة في المرأة بدور المننعلقة" المشاريع قتة من الرغم وعلى

 خالل اد تزد أن المتوقع ومن ٠ معنها محدود عدد في النظر من األ األمانة" تتمكن

٠ عموما شببة" النما ا والمشاريع بالمرأة الخاهمة شببة النما ا المشاريع القادمة األعوام

 وتلك الننعنمعببة مشاريع جميع لدراسة تتطلع أن جنيف في األمانة ن مكا با وليس

 األمر ا هذ ببننطتمة اذ ٠ ذلك تفعل أأل ويعنبغي بل ، الئنعنمببة في المرأة بدور المتنعلقة

 عة روالزرا آلبا ا حفر مثل ، شتى الت مجا في 5 ا الخبر من كبير عدد على ألمانة ا تعننمد أن

 مجو|لمشاريع البرا معظم فان األمر كان وأتا ٠ البيخه ومساسل والصحة ألمحببة ا محو وحمالت

٠ جنيف رج خا تعنقالت من تستلزمه ما يبرر ال حذ الى صغيرة

 دولية" منظمات بذلك اعئنرفت وقد ٠ محلتا األ بالتفصيل االرشاد يمكن وال

 غبر منظمات وعدة بالتعنمعببة المعنية الحكومببة جهزة أل ا و المننحدة األمم ومنظمات كثيرة

٠ مركزية" غير ارية اد هياكل اعتمدت شم ومن حكومببة
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 خل ومسا التنمية في ة ٢ المر بدور تهتم التي االقليمية لوفرد ا موضوع ذلك وببطرح

 على قليمي ا طابع ع الضفا الخطوات بعض اتخذت قد .بطة ا الر نت فكا ٠ آخرى خية انما

 رغم واضحة لبست النتائج أن غير ٠ االقليمية الوفود بعض ء انشا طريق عن أنشطننها

 ٠الوطنية'المساهمة' للحمعيات بالنسبة' حتى جتة تكون أن ببمكن اببا المز أن الى تشير أنها

 الصحة معندوبي أن على رب التجا تدل الصحية سة الرعا مثل همببة' أل با ببتسم مجال فغي

 زه انجا ببمكن متا أفضل عمال يؤدون عالية ات ء كفا لدببهم تكون والذببن محلببا المعببدنببن

 سات وسيا ات د رشا ا تضع ،أن وغيرها ت ال المجا هذه مثل في لألمانة" فيمكن ٠ األماشه في

 قع الوا على ت ا د رشا ال ا هذه تطبببق ببسننطببعون وحدهم قلببمببببن ال ا المندوبين أن أل ا مة عا

٠ والوطني قليمي ال ا

 بدور المعنبين االقليميين وبببن للمند تؤول أن يمكن التي ت الختهاعما ا ومن

 دان— العبل معظم في محلبا تتوفر التي الخبرة مصادر مع الننعاون ، الننعنمببة في المرآة

٠ مية النا

 مج ا البر بشأن والخبرة المشورة اع أنو أفضل على للحصول سهلة مصادر وتوجد

 الحكومات فأغلبية' ٠ بالتنمية' تننعلق أخرى وبرامج الننعنمببة في المرأة يدور الخاصة

 حكومببة غير ت منظما أن كما ٠ بذلك خاصة ت ا ر ا وز أو ة أ المر لشؤون شر ا دو لها

C

 مج برنا تب مكا جميع تعننمد ، ذلك الى فة' الضا وبا ♦ المجال هذا في بنشاط تعمل عدببدة

 تابعة أخرى هيائت لدى توجد كما الشأن، بهذا مسؤولين على للبببئة المتحدة األمم

 مم أل ا وق صند ” و " الببونببسيف مثل ، ألمور ا بهذه خلة ها خبرة المننحدة لألمم

 من كبير عدد كذلك وعين ٠ العالمببة الصحة ومنظمة ( UNIFEM ) للمرأة المتحدة

 وببمكن ٠ المحلبة' تب المكا في التنمية في المرأة دور عن مسؤولين المتبرعة الحكومات

 الحكومببة األجهزة بعض شأن ومن ٠ المالية المساعدة توفير الهيائت هذه من لبعض أببضا

 المحلببة والمكاتب المتحدة األمم ت منظما وبعض ، شببة الثنا النماشببة ا بالمعونة المخننصة

 بصورة المشاريع تمؤل أن الحكومببة غير الدولببة المنظمات من وعدد األوروبببة* للمجموعة

٠ المرأة لشؤون ولوية أل ا تكرس وأن شرة سبا

 الخ ٠٠٠ عملببة حلقات تنظببم االقلببمببببن المندوبببن امكان في كذلك ولعته

 متا تكلفة وأقل فعالببة أكثر بصورة المحلسة النندريب نببات مكا ا و احننبباجات وتحديد

٠ جنيف في ذلك جرى لو

 المهننمين المعندوبببن من وفد أول القامة سعبة المعنا القارة' هي أفريقببا ولعل

 فاخقا اهننماما االفرببقببة الوطنببة الجمعببات أبدت فقد ٠ التنمية' في - المرأة بدور

 في والواردة التعنمببة في المرأة بدور المننعلقة المشاريع وبأغلبببة الموضوع بهذا

 لشؤون مندوب أؤل يعين أن ويمكن ٠ خلة ها احننبباجات الواقع في وتوجد ٠ ١٩٩١ اء ند
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 غرب في ذلك وبعد ، ري هرا في المننمركز االقليمي الوفد غممن التنمية في المرم¿

 شية النما ا مج ا والعبر التنمية في ًاة المر "دور مج ا بر ارتباط شدة الى ا ونظر ٠ ًافريقيا

 عمله في واحد مندوب يشمل ًان الممكن من فانه ، واالقتصادي االجتماعي الطابع ات ن

 برامج الى ٠جة الحا في بامعان النظر بالتالي ويجب ٠ البداية' في األقل على المجالببن كال

 للمندوبين لببا حل المعتمدة التدريبببة ات الدور ن٢ ذلك ٠ المندوبببن ء هؤال لتدريب خاصة'

 تعببين ، العالم ء آنحا معظم في ، ن مكا ساال وسببكون ٠ المجاالت هذه ومتطلبات م ع تتال ال

 نسب ًا أساسا ببضمن ،متا محلبا التنمببة' مسائل وسائر التنمببة' في المرًا¿' دور مندوبي

٠ عدببدة حاالت في ماليا ووفرا الفعالية' من ا مزببد وبالتالي

 التنمببة في ة ٢ المر دور موضوع ن بثا ء ا ربدو النحو ص هذ على ع ألوضا ا تطورت ا واذ

 ، رج الخا الى رحالت ومن ق شا عمل من جنببف تتحتله ما يخقى متا ، خرى ٢ ت ال مجا في و٢

الشاملة' ت سا للسيا — جنيف مستوى على -- أطول وقت تكريس ن مكا ال با يغدو قد فانه

٠ التنسببق ل عما ٢و

 تخصبص العليا رة المستشا فعلى ، تتحقق لم م ٢ ت ا التطور هذه تحققت ء ا وسو

 ، عامة' نشرة ار اصد طريق عن لالعالم شبكة" ء والنشا ، العامة' السبباسة" خل لمسا وقتها

 خرى٢ جهة" ومن ، جهة من نفسها الوطنية" الجمعيات بين والخطط الخبرة تبادل وتسهببل

 الجوانب ادراج على والعمل ، أوسع خبرة لديها آخرى ومنظمات الوطنببة الجمعببات بين

 وتدريب ، والالجئببن الننًاهببل عادة ا و لالغاشة الرابطة ت عملببا في ة بالمرًا الخاصة

٠ الخ ٠٠٠٠ المندوبببن

 ت للحلقا المكرسة ألولوية" ا درجة تخفببض يجب ، المتوفرة الموارد ندرة الى ونظرا

 باعتبارها جنيف، في حاليا تنظم كما ، النننمببة في المرأة دور حول اسببة والدر العملببة

 المشاريع في المباشر االشتراك على يضا٢ ذلك وينطبق ٠ لالعالم نسبيا مكلفة وسببلة

٠ المنفردة" امج والبر

(٧) رقم التوصية'

 النننمببة في المرًاة بدور مختصين مندوبين تعيين في تنظر أن للرابطة ينبغي
٠ محلنا الننعببببن يتلم أن ويفضل ٠ ري ا هر بوفد ا بدء االقلببمببة الوفود اطار في

على اهننمامها تركز أن األمانة في المرأة لشؤون العليا للمستشارة وينبغي
٠ عالم ال ا نشطة وأ مة العا ت ا د الرشا ا

النننمببة في المرأة بدور المتعلقة' األنشطة تمويل

 سنوات ثالث لمدة اعتمد الذي ، النننمببة في المرأة دور مج سبرنا تمويل يننم

مج ا البر في معتاد منهج ا وهن ٠ الننطوعببة ت هما المسا طريق عن ، (١٩٩٢ الى ١٩٩٠)

ن
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 الماليبن' الموارد من التاكد عدم أن غير ٠ كذلك أخرى وبمنظمات بالرابطة' الخاعمة'

٠ ننها أولوببا وننحدببد لألنشطة" الئنخطببط العسبر من ببجعل فعال المننوفرة

 ، للمرأة المختصة خطة ال لتعنفببن ١٩٩٠ عمل وخطة األصلية نببة ا المببز تطلبت فقد

 تتريبا وي ننسا مببزانببة ، منمبها العليا رة المستنشا تننستم أن قبل وضعتا اللتان

 ننعكس كانت ’الخطة ان والواقع ٠ ١٩٩١ سنة في رد ا مو من فعال توفر ما أضعاف ثالث

 نمير ٠ ١٩٩١ عام الى المستخدمة' غير الموارد ترحببل تم وعليه ٠ فببه مبالغا حماسا

 نتلق لم الحالي أسربل نيسان/ شهر فحتى ٠ ذلك من أكبر ١٩٩١ في القائمة المشاكل أن

 ، جنيف في مل الشا مج للبرنا المطلوبة لموارد ا ثلث عن تقل بنسبة' 5 ا واضحة ات تعهد

٠ الدعم تسننحق والنني ١٩٩١ اء ند في الواردة للمشاريع بكثير أدنى وبنسبة

 التني ’الشاملة ’األنشطة في المالئم النحو على الشروع الصعب من ببجعل الوضع ا وهن

 في ر ا ستمر ال ا للغاببة العسير ومن ٠ ١٩٩٠ في ملبن العا ننب ا رو ودفع االنفاق ستوجب

 النننمببة في المرأة لدور برامح وضع مواصلة على ’المسننفيدة الوطنية الجمعيات تشجيع

٠ اآلن حتى ’المطروحة ريع لمشا ا من ا واحد مشرومما األ تمويل يتنم لم بًانه علما

 ما على الوقوف عدم في تكمن ما بقدر التمويل مسننوى في الصعوبة تكمن' وال

 الموارد على النننمببة في المرأة دور برنامج حجم ويننوقف ٠ رد ا المو من سيتوفر

 توجببها المسننفببدة الوطنببة الجمعببات توجيه وبفية ، الننخطببط ض ا غر وأل ا هذ ٠ المتوفرة

 التعهدات ذلك في بما ، مبكرة مرحلة في أقوى تعهدات وجود من سبن ال ، سليما

 بشرط * بأكملها الفننرة ات الننعهد هذه مثل تغطي أن ’للغاية ويحبذ ٠ األجل الطويلة

 ♦ السنوية نببة ا المببز على رسميا المننعبرعة الجمعببة افق تو وأن فه ا هد أ مج البرنا ببحقق أن

 وبالننالي ٠ هام معنوي م ا التز بمثابة' األجل الطويلة ت ا الننعهد تكون أن وببجب ا هذ

 ببنناح حتى أخرى ت مؤسسا في عادة المتبعة' األساليب د عننما ال تسعى أن ابطة للر ببنبغي

٠ المالئم النحو على التخطيط

 اجهة مو الى مرارا اضطرت بطة ا الر أن هو لذلك التوصل دون ل حا الذي السبب ولعل

٠ األجل انماخببةطوببلة برامج وأحيانا ، حدوثها توقع الممكن من يكن لم أزمات

 ٠ مج العبرنا في همت سا النتي الوطنببة ت الجمعيا ئمة قا قصر سببها أخرى مشكلة وثمة

٠ ’القائمة هذه تتوسع أن في قوية رغعبة عن المتبرعين أهم من بعض أعرب وقد
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(٨) رقم التوصببة

 الجمعيات تشجع والتنمية" المرًا¿" لبرنامج المرشد التنبيط تسهيل في رغبة
 الشامل البرنامج في باالسهام تعهدها عن ممكن وقت ًاقرب في االعالن على المتبرعة

 قبل ذلك يبكون ًان وببفخمل ٠ المستفيدة الوطنببة الجمعيات تدببره الذي المشروع وفي
 المتوفرة بالموارد بيانا ات التعهد هذه تشمل ن ًا وببجب ٠ للرابطة المالية' السنة" اببن" بد

٠ التالببة" لألعوام

شوكن طورة ا مبر ال ا وصندوق التنمببة صندوق م ا ستخد ا

 ببمكن ، التنمببة في المرأة بدور المتعلقة ‘انية المببد ربع المشا تموببل لضمان

 ًاو التنمببة صندوق العريضة خطوطه في ببشبه خاص صندوق ء انشا الى التفكببر بتطرق آن

 كبببر عدد ء انشا تفادي أوال األفضل فمن ٠ بذلك ببوهى ال ًانه غير ٠ الشباب صندوق

 المتعلقة البرامج بببن ارتباطا هناك أن — األهم وهو — نببا شا ٠ األرصدة هذه مثل من

 واالزتعادي♦ االجتماعي بع الطا ات ن خرى أل ا ئببة نما ال ا مج ا والبر التنمببة في ًاة المر بدور

 لها تكرس التي األمور فممن مدرجة التنمببة في المرأة بدور المذطقة المشاريع ان كما

٠ التنمببة" صندوق أولوببات

 قد نبته ا ميز أن الى نظرا التنمببة صندوق الى اللجوع اليوم الممكن من أصبح وقد

 مح لبرنا ألولوببة ا من ما درجة" تكرس وقد ٠ المطلوب األدنى الحذ وهو س ف مليون بلغت

 المكانببة عتبار اال بعين النظر كذلك وببسبغي ٠ الصندوق ظل في التنمببة في المرًاة دور

٠ شوكن صندوق طريبق عن األنشطة هذه تموببل

(٩) رقم التوصببة

 ت ولوببا أ من التنمببة في المرًا¿ بدور المتعلقة ريع المشا تموببل ببكون أن ببتبغي
 صندوق طريبق عن تموببلها المكانببة االعتبار بعين ًاببخما النظر مع ، التنمببة صندوق
٠ شوكن

20151/^/24.06.91/0 331 : لزنذاوح
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األول اسق

COMITE INyERNATIONAl DE IA CROIX-ROUGE

اخل ثم اة إلم* ويع ال.1 تطيب’ ٠كلوئلة ’البغ١

 الرابطة' أعدته الذي ابثرم في االحم* المطيب الدولين' اللجنة' بها تساهم )مقالة'
(١٩٨٩ االود( ضرس ) أكتهز تي العمومين' الجمعة' ص العمادر ٣٣ رقم للقرار طبقا

 االحمر'تثربرا٠ للملبب الدوبين' باالمجنة* العموصين* الجمعين* ولت تبا ١٩٨٨ أيبارًا ماببو) في
 في موظفبان ه الجبيين في ممآ عبه ببر ٠التب وشءت ٠ الموسسة ذه داخله، المراة ويع عن

 الى بببستدثم الذي النقرببر هذا و٠ المعنين االقسام مختلف بمسا,عدة الدولين* االمجنة
الموظفين بعض و الموظفات من كبير عدل مم ببن* ٠س مقابالت و خلجن دا احصائيات

 اءذ٠اجت ائال١اأر ال،٠بةة*رغ خا;ررتب للعمك،٠ الجطئ فى؛االتغااقيه ة١الساو
 ، يدب ■ل الوالدآ زئإ جا ا مرثم ء جر 'منبح ,نيف، مج ا ، ر لنها ا نصعط منها,""العبن ء، ببسا: ا ١ل لهما

: احاتين المجاالخة في مرض غير انه يبدو تحسين"وضع انى نرتي التوغيات من

 ئف لوظا ا كئنما الرجا,ل ننيب س التدبير و الذكرارامتتًا تخان المطاقثانمتاعسجتم العليا, الوظا.ئبا ٠ أن ذلك من ويتبين ،االًبائف همب طغيًاذا بهم ؛توزبم فى ب٠.؛٠التوا اختالل —
٠ النسا,ء نصيب من فهي ٠بيا كالسكرببتا. الصغرى

ء♦ البا عكي، نلك يصعى بينما: بسهولة ابترين نية جا,ل ال ببحصل —  ، الرجا؛ل الى ء النا ئف تتيبا "و ع التا اتى لرجًا؛ل٠ا وظانذ دم استا",د نجب ٠

♦ االدارين' ئف"٠ااوظا خاضن

 اكا; بمب اين؛ غي مباوان عدم برك أن للوسع تحليلهم الهوظفويدبي يرى —
٠ر ت و ٠ ٠ ٠٠ ة ٠ د 1 ٠" ٠٠ ٠٠٠ نحسييه يمكن

الوصع زملور ( ٢
 بسة'١٠الوابتذ للتوءجًاات كرن ١اذ 'الى'كه٠اائذ، م٠لثي تسئلذ٢؛ةأل تبور عر، ١٩؛٠ اءسطسإابًا بي أعده بر ٠تق في البريين الموارد قسم رئيس أشار

 يتطور لم الوكع أب لذللم بوضمحخالفافي يتبيرثم فا,ته ٠٠،أثر عموما. بنفيذها. الواجب
 كما. ،فعال ترتفع لم السذوالت ء ككتتا نسبن نائ بإبتحديبد و االساسران فعى فنيال اال
المرغوب♦ المستوى تغ لم المسوولين و طفين التة وعي أن
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 االول( )تشرين كتوبر٠فىأ عتمدت ’صن خا عمل ٠٠ خطة وضع االداري ز٠آ٠الجها ورر الك لذ، نتيجة ٠و
 ١٩ ئ ٠٠ رويبه ٦٠و ٠ لموتلبن ١٠٠تعيبن بند عه تبا ا خبا5لو١ ا٠٠٩ه ال ا للحبط، 1 هذه ء ذذرسم٠٠ ، ٠١٩٠٠٩٦

 ن ك١ كخظمق كدريح'حع٠ا فت٠لد 1 فى ن١صكد١٠ذى مدبن٩لئ 1 بنى;٥بمخنث١مسوودي كغ ر١ش ء
 ببدو أصبع لتبن ا ذللم ي و ٠ المتكورة ابمحئالت على د اذف بعض يعط بعمد بلهم

 الدولين للجنه' الرئيسى المق فى نلين كمسو المتبنين االسخا؛هن عدد في تكا¡فج لمنا؛اث أن
 لرو'همتاء باتنسبن؛ الراهن الوقت رفى لذدك مخا,لفث االمر لكن ،٩ا'لذسا و الرجا؛تي ببن ض

 ادخل، الدولية با,للجنة' التعا,شاة صندوق أب بغما. ا المالحظ ض و ٠ التارج بي^ ب لتبثا ا
 شا؛ملة مسا؛وان رقر جدردا ؛قاتنونا ،١٩٩١ اتشاني( )ذرون رنا؛رر ١ ني ابنوسسن ن' بمسا؛عب.

٠ ذلك غير و ، ؛البقبا راتب و إ الخدمات و السن ) اتتقا؛ءد ^خس فيما, النسا؛ء الرجا!لو بين

 الوضع تطور بعه هبنا جع ؛بها الفرص للتفكير، مجبوعه' ذلك لى ا با؛الضا:ذة ننشمكبيت قد و
٠ تمطروحة ا تا¡لمشا؛كل االداري الستم توعين و جديدة' احا|ت قتر ا تقديم و

خالصة' (٣

 من دن السننفا ا ابى الدولية اللجنة تهدف طغاتها هع وضع في لبنبكير بنها ولة محا و
 من بروح االنساني عكفا بح بصما مجها' اببا'ببثن بزحتيل ا و ء بلتا الموحدة' ًابجهعد

٠احتكاذزحآتد مز الحسا,سةحلبست و الفكاذ١ و ‘الذكاا اذ ٠ ٠الذاليذ و ٠المسااذ

 عمل توجيه فى ا رشاركو ان المستعدين و لمتحتسين ا و لقا؛درجن ا الشرخا؛ص ا كل على و
 ان ٥٠ ، اتهم قد, ق٠نطا؛ب ٠امب ولفا مسه كدلك٠ لبهلم ا رسند ن ًا رببي و ، لدوببن ا اللتجنة
 اؤجثا؛ل الثا;م حة طى كببر وزن ب؛ سخن لتي١ ات٠ابقرار ذ٠اذخأ في يبركوا
٠ همسسة المه ننسا؛عدهم الذرن

 فعالة ٠م<شاوكة الدولين اللجنة أءماال تسيير فى الموطغا؛ت مشاركة تعوق حواجز بنا؛لث
 البدان بيغن مسبعن،تقاليد احكا؛م ،٠التااء رجض اسننعداد عدم ،التدرب )قلف
 أن رجب ال ز٠ج٠؛ذحوا هذه أن اال ٠ ذلك( غير إلى ، الدولين' اللجنة' تعمتياويها؛ التي
 قبول و التمل و التفبكر الرها؛ن يستحق ان التنبع مملحة لدن و ٠فجهاا تبائع

٠ ت التفنبرا



Annex II
Original : English

 الثاني الملحق
انكليزي األصل:

 العامة للهيئة السابعة الدورة قرارات
األحمر األحمروالهالل الصليب جمعيات لرابطة

(٣٣القراررذم)
االحمر االحمروالهالل الصليب تنمية في دورالمراه

العامة، الهينة ان
 عمل خطة تضع ن١ الرابطة من فيه طلب الذي ١٩٨٧ عام في العامة للهينة السادسة الدودة ترار الى تشير اذ

 والهالل األحمر الصليب في االنمائي العمل لغاندة كامال استخداما استخدامها يمكن وامكانياتها المرأة موارد أن لضمان
األحمر''.

 حث الذي ،١٩٧٧ عام في األحمر للصليب والعشرين الثالث الدولي للمؤتمر ١٥ رتم القرار الى أيضا تشير واذ
 امامها الفرص اتاحة طريق عن واالقتصادي االجتماعي المرأة بوضع االرتقاب على الوطنية والجمعيات الحكومات فيه

. القيادة وتولي للتعلم

 الصليب اطار في المرأة دور عن بدراسة الرابطة أمانة مع بالتعاون تام دونان هنري معهد أن بارتياح تالحظ واذ
وطنية، جمعية مائة حوالي فيها شاركت األحمر والهالل األحمر

 عدم عن أعربت تد الدراسة هذه في المشاركة الوطنية الجمعيات من العديد أن حقيقة اعتبارها في تضع واذ
المرأة، لمشاركة الحالي المستوى عن رضائها

 عقدتها والتي التنمية، في المرأة بدور المتعلقة الدراسية الحلقة في الواردة التوصيات اعتبارها في تأخذ واذ
،١٩٨٩ حزيران/يوذيو في النرويج في الشمالية األحمر الصليب جمعيات

 والهالل األحمر الصليب جمعيات تنمية في المراة دور بشأن العام األمين الى المقدمة العمل خطة تؤيد فهي

مقترحاتها، تحقيق على عزمها عن وتعرب األحمر.

 جمعيات تنمية في المرأة دور لدعم المتواصلة وااللتزامات عملية سياسات الى بالحاجة خاصة بصورة تعترف
األحمر. والهالل األحمر الصليب

على: األحمر والهالل األحمر للصليب الوطنية الجمعيات وتحث
والتدريب، الخدمة برامج جميع في المرأة لحاجات االستجابة -
والبرامج. السياسات وتنغيذ األولويات تحديد في المسؤولية من مشروع بقدر المرأة اضطالع ضمان —



ب

القرار. واتخان االدارية المراكز في المراة لتقدم المواتية الظروف تهيئة -
 المتساوية الفرص لتحقيق النهائي الهدف أجل من والرابطة بينها فيما المالية والمساعدة والدعم المعلومات تبادل -

األحمر. والهالل األحمر الصليب جمعيات أعمال جميع في والنساب للرجال
 ١٩٩١ عام المندوبين مجلس الى تقرير تقديم على دونان، هنري ومعهد الدولية اللجنة مع بالتعاون الرابطة حث -

الحركة. مكونات اطار في المحرزة بالنتائج

العام: األمين الى وتطلب
الصدد. بهذا جهوده تنسيق مع العمل، خطة لتثغيذ التبرعات لجمع السعي في الشروع -
 على الرابطة تنسقها التي والتنمية الكوارث من االغاثة برامج في واحتياجاتها المرأة موارد مراعاة ضمان -

التسعينات. في الرابطة لعمل االستراتيجية الخطة تنفيذ لدى األخص
 وتنسيق بالمرأة، للتقدم اقليمية عمل خطط وضع شأنها من يكون اقليمية عمل حلقات وتنظيم تمويل في الشروع -

.الجهود هذه
 الوفود، في المسؤولية ومناصب االدارة مراكز في الكفؤات النساء عدد لزيادة وتنفيذها استراتيجية تصميم -

الوطنية. للجمعيات نموذجا األمانة تكون بحيث
 الهيئة دورات بين الفاصلة الفترة في التنفيذي للمجلس دورة كل في العمل خطة تنفيذ عن مرحلية تقارير تقديم -

العامة.
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