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 موجز 

دعوة ا ىل املزيد   ومثةملوارد.  الانتفاع ابووالسلطة    والأدوارفاه  تفاوت يف الر يعرتهيا من جفوات و اجملمتعي لأوضاع اجلنسني ما  يكشف التحليل  

حداث مشاركهتامن التنوّع يف متثيل املرأأة وزايدة  احلكومية، وال س امي يف  والهياك   والس ياسات   املدين واملؤسسات   اجملمتع   يفالتغيري  يف ا 

 جمال امحلاية والقيادة واختاذ القرارات. 

تعزيز املساواة بني اجلنسني وتساوي الفرص يف مراكز املعنون  12القرار  2017اعمتد جملس املندوبني يف دورته لعام ومتاش يًا مع ذكل، 

)"اللجنة ادلولية"( اللجنة ادلولية للصليب الأمحر ودعا جملس املندوبني . قيادة احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر ومعلها

اختاذ تدابري ملموسة واللجنة ادلامئة ا ىل "وامجلعيات الوطنية )"الاحتاد ادلويل"( والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر 

من أأجل معاجلة مسأأةل املساواة بني اجلنسني وتساوي الفرص عىل مجيع مس توايت قيادهتا ورفع تقرير بشأأن التقدم احملرز يف هذا الصدد 

العمل اذلي اضطلع به الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية عىل  الضوء  ا التقرير  هذ  ويسلّ ط".  2019ىل ادلورة املقبةل جمللس املندوبني س نة  ا  

 . املعن  يف القرار املبيَّنةاملتطلبات  لتلبيةواللجنة ادلولية واللجنة ادلامئة 

ثر اعامتد جملس املندوبني القرار  دارة الاحتاد ادلويل يف عداد أأولوايته ، 2017يف دورته لعام  12وا  ضامن تطبيق التدابري أأدرج جملس ا 

وسلَّط الرئيس عىل وجه  عىل مس تويي احلومكة واال دارة.، الاحتاد ادلويلابلتوازن بني اجلنسني والتنوّع عىل مجيع مس توايت ة املتعلق

ذ  جمللس اال دارة 2018يف اجامتع يونيو اليت أألقاها فتتاحية الالكمة ال يفعىل ذكل  اخلصوص الضوء    ضامن"عىل  حرصهعن  أأعربا 

يف الاحتاد ادلويل وامجلعيات د عىل "رضورة اس تحداث ثقافة ويف اللجان ادلس تورية مس تقباًل" وشدَّ بني اجلنسني يف اجمللس  التوازن

أأن تقّدم معلومات بشأأن التوازن يف  ، ُطلب من امجلعيات الوطنية12ونتيجًة العامتد القرار ". تتيح نفس الفرص للنساء والرجالالوطنية 

أأحد الأس ئةل  وتناول. قاعدة البياانت ونظام اال فادة يف الاحتاد ادلويل عرب هذه اجملموعة تنّوعبشأأن و مضن مجموعة العاملني فهيا متثيل ال 

الك موظفهيا الاحتاد ادلويلامجلعيات الوطنية وأأمانة  حومكةيف هيئات لنساء املئوية ل نس بة ال عىل وجه اخلصوص املطروحة  ن . ويف م  ا 

 .جديرة ابالهامتم قراءةهتئي مادة لل ادلويل اال فادة يف الاحتادقاعدة البياانت ونظام النتاجئ املنشورة عرب 

يف دورهتا لعام  ادلويل قرتح أأن تعمتدها امجلعية العامة لالحتادامل –2030 الاحتاد ادلويل للعقداملشاورات بشأأن اسرتاتيجية  لقد أأظهرت

منظامهتام  يفص والمتثيل واختاذ القرارات والتنّوع يف الفر  الاحتواءرؤية ش بكة الصليب الأمحر والهالل الأمحر والزتاهما بتعزيز  – 2019

ضافًة ا ىل ذكل،  ويف الش بكة ويف أأعربت امجلعيات الوطنية عن رغبهتا يف توس يع نطاق اجلهود املبذوةل يف جمال التنّوع اجملمتع برمته. وا 

ودمعنا  يةوأأحصاب خمتلف الهوايت اجلنس   والفتياتمع النساء باع هنج أأكرث مجعًا بني القطاعات، وال س امي فامي خيص معلنا ابتّ  والاحتواء

 الفئات. لهذه

(. 1999) بشأأن العدل بني اجلنسني الاحتاد ادلويل س ياسة  جيري اس تعراُض ومراجعةُ ، 2030 العقدتطلعات اسرتاتيجية ومتاش يًا مع 

عة، اليت غدت ترّك  بصيغهتا الس ياسة يف وثيقة هذه عرض وس تُ  التنوّع، الالزتامات امجلاعية لأمانة الاحتاد و  النوع الاجامتعيز عىل املراج 

 . للمنارصةأأنشطتنا يف براجمنا ومعلياتنا ويف قدراتنا املؤسس ية و والتنّوع  جامتعيالنوع الاادلويل وامجلعيات الوطنية بشأأن 

طار اسرتاتيجيهتا املؤسس    والاحتواءأأهدافًا اسرتاتيجية بشأأن املساواة بني اجلنسني والتنّوع  اللجنة ادلولية للصليب الأمحر  واعمتدت   ية يف ا 

د الطابع هدف  مهنا، 2022-2019للفرتة  . 2022حبلول عام  يف مجموعة املديريناملساواة بني اجلنسني حتقيق  ا ىل يمتثل يف السعيحمدَّ

ويش متل هذا املنظمة.  يفللمساواة بني اجلنسني  اس تعراضًا خارجياً ت اللجنة ادلولية للصليب الأمحر ز جنأأ  2019ويف منتصف عام 

ل    عىل حتليلالأجور ولتصّورات املوظفني و للمساواة يف  و ابملوارد البرشية    املتعلقةللبياانت    عىل حتليل شاملالاس تعراض   للس ياسات مفصَّ

نه كشف عن وجود. املعمول هباواملامرسات  تقّدم فامي خيص الوفاء ابلزتامات املساواة بني  لتحقيقالعمل فهيا لزم اليت يمن اجملاالت  عدد ا 

 . احتواء امجليع خطة معل عاملية بشأأن يف ا طارالاس تعراض  هذانتاجئ العمل للأخذ ب حاليًا  وجيرياجلنسني. 

جيابيًة جداً،  اس تجابًة    2017دلعوة اليت أأصدرهتا احلركة عام  لاللجنة ادلامئة    واس تجابت   – مضن نطاق وظائفها  –  وأأعربت عن اس تعدادهاا 

 . مضن أأعضاهئا أأنفسهم دة احلركة، مبا يف ذكلأأهدافها وتعزيز التوازن بني اجلنسني يف قيابذل هجود حثيثة بغية حتقيق ل 

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/11/CD-17_R12_gender_adopted_en_FINAL_AustralianRev1.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/11/CD-17_R12_gender_adopted_en_FINAL_AustralianRev1.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/11/CD-17_R12_gender_adopted_en_FINAL_AustralianRev1.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2017/11/CD-17_R12_gender_adopted_en_FINAL_AustralianRev1.pdf
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ن  يف خططها الاسرتاتيجية والس نوية  هاتقارير هبذا الصدد يف  وميكن قياس الزتاهما. نياجلنس ابملساواة بنيمعظم امجلعيات الوطنية معنية ا 

 ويف معلياهتا. 

 مقّدمة  (1

املعنون   12القرار    2017، اعمتد جملس املندوبني يف دورته لعام  2017يف عام  لالحتاد ادلويل    امجلعية العامة  هبناًء عىل القرار اذلي اختذت

ودعا جملس املندوبني . اتعزيز املساواة بني اجلنسني وتساوي الفرص يف مراكز قيادة احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر ومعله

اختاذ تدابري ملموسة من أأجل معاجلة مسأأةل املساواة بني اجلنسني دلامئة ا ىل "اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية واللجنة ا

 ". 2019 ىل ادلورة املقبةل جمللس املندوبني س نةا  وتساوي الفرص عىل مجيع مس توايت قيادهتا ورفع تقرير بشأأن التقدم احملرز يف هذا الصدد  

اد ادلويل وامجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية واللجنة ادلامئة لتلبية املتطلبات ويسلّ ط هذا التقرير الضوء عىل العمل اذلي اضطلع به الاحت

 املبيَّنة يف القرار املعن. 

   خلفية املوضوع( 2

ن ال ليه فيه يذّك ران  امجلعية العامة لالحتاد ادلويل  وقرار    2017عام  الصادر عن جملس املندوبني يف دورته ل  12قرار  ا  ه ا  سابقة قرارات  باملنوَّ

ا ىل العمل  انويشري  2امجلعية العامة لالحتاد ادلويلعن و  1("املؤمتر ادلويل")للصليب الأمحر والهالل الأمحر املؤمتر ادلويل عن صادرة 

 20113عام  اال دارةالتنّوع اذلي اعمتده جملس و  املساواة بني اجلنسنيمسائل بشأأن الحتاد ادلويل الاسرتاتيجي لطار اال   وفق ع بهاملضطل  

 واذلي ينطبق عىل أأمانة الاحتاد ادلويل وعىل امجلعيات الوطنية.

يف دورهتا امجلعية العامة لالحتاد ادلويل  الصادر عن    4ابلقرار  2017  عامل  دورته  اذلي اعمتده خالل  12قرار  جملس املندوبني يف الويرّحب  

ليه  ما  تقيمياملعنون  احلادية والعرشين   ىل تعزيز  الرامية  اال جراءات  أ لت ا  ( GA/17/25)  الأمحر  والهالل  الأمحر  الصليب   تمنية  يف  النساء  دور  ا 

 و

 بدمع حتقيق الأهداف والأعامل املطلوبة مبوجب القرار؛ يلزتم -1

 
 عىل  الوطنية وامجلعيات احلكومات فيه ُحثت  واذلي 1977 عام والعرشين يف دورته الثالثة ادلويل املؤمتر عن الصادر15 القرار  1

 ."والقيادة للتعمل فرص توفري خالل من واقتصادايً  ياً اجامتع  املرأأة ماكنة رفع"

ا ماكن  لضامن معل خطة وضع" الرابطة من ُطلب فيه اذلي 1987 عام يف يف دورهتا السادسة العامة الصادر عن امجلعية القرار  2

 الصادر عن امجلعية والقرار الأمحر؛ الهالل /الأمحر الصليب  يف التمنية أأعامل لصاحل وقدراهتا الاكمنة املرأأة موارد من الاكمةل الاس تفادة

 يف املرأأة دور لتعزيز مس تدامة والزتامات ذات طابع ملموس س ياسات ا ىل فيه ابحلاجة ُأقر اذلي 1989 عام يف دورهتا السابعة العامة

 .الأمحر الهالل /الأمحر الصليب  تمنية

د  3  بني  ابملساواة  وللهنوض  الأعامر  مجيع  من الأشخاص  جتاه  متيزيية  غري  أأعامهل  بكون  للتكفل  ادلويل  لالحتاد  اسرتاتيجي مضنه توجيه  ُُيدَّ

 .به ما يقوم يف ك  التنوع واحرتام اجلنسني

ن : عىل ما يل GA/17/25 القرار ينص  4  امجلعية العامة لالحتاد ادلويل،ا 

ذ"]...[   ال أأنه مالحظة يف الوقت نفسه]اجملال،  هذا يف ادلويل الاحتاد وأأمانة الوطنية امجلعيات من العديد حققه اذلي ابلتقدم تعرتف ا 

 الاحتاد تمنية يف املشاركة فرص يف واملساواة بني اجلنسني التوازن من مقبول مس توى ىل للتوصل اجلهود من الكثري نبذل أأن علينا يزال

ذ فيه مبا ادلويل، [ احلمك]أأهجزة  يف الفرص يف املساواة حتقيق اىل الرامية هجودها يف الوطنية امجلعيات دمع برضورة تعرتف أأعضاؤه، وا 

ذالنوع الاجامتعي  عن  النظر  برصف  الأنشطة  من  وغريها  والربامج  ضد  المتيزي  من  ادلويل  الاحتاد  أأنشطة  مجيع  خلو  بضامن  بصدق  تلزتم  ، وا 
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ىل اختاذ تدابري ملموسة من أأجل معاجلة مسأأةل املساواة بني   يدعو -2 اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية واللجنة ادلامئة ا 

اجلنسني وتساوي الفرص عىل مجيع مس توايت قيادهتا ورفع تقرير بشأأن التقدم احملرز يف هذا الصدد ا ىل ادلورة املقبةل جمللس 

 .2019املندوبني س نة 

 التحليل/التقّدم   (3

 فيه   وامجلعيات الوطنية الأعضاء   الاحتاد ادلويل 

ثر اعامتد امجلعية العامة لالحتاد ادلويل قرارها املعن يف دورهتا لعام  يف دورته لعام  12 هقرار الحقًا اعامتد جملس املندوبني و  2017ا 

دارة الاحتاد ادلويل يف عداد أأولوايته2017 ضامن تطبيق التدابري املتعلقة ابلتوازن بني اجلنسني والتنوّع عىل مجيع  5، أأدرج جملس ا 

اليت  6الافتتاحيةاال دارة. وسلَّط الرئيس عىل وجه اخلصوص الضوء  عىل ذكل يف اللكمة عىل مس توي احلمك و مس توايت الاحتاد ادلويل، 

ذ أأعرب عن حرصه عىل " 2018أألقاها يف اجامتع يونيو  بني اجلنسني يف اجمللس ويف اللجان ادلس تورية  التوازن ضامنجمللس اال دارة ا 

د عىل "رضورة اس تحداث ثقافة يف الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية تتيح نفس الفرص للنساء والرجال".  وأأدى ذكل مس تقباًل" وشدَّ

 ىل ا حراز تقّدم كبري يف جماالت عدة، عىل النحو املبنيَّ أأدانه.ا  

دارة الاحتاد ادلويل يف اجامتعه اذلي ُعقد يف يونيو  لقد   ، 7التنّوعو   احلمك والنوع الاجامتعيابالمتياز يف  فريقًا عاماًل معنيًا    2018أأنشأأ جملس ا 

أأوىل  ومنأأقل اجلنسني متثياًل يف اجمللس. أأي خشص من أأخرى اتبعة جمللس اال دارة، ترتأأس الًك مهنا امرأأة،  عامةلأأربعة أأفرقة ا ىل جانب 

كيفية حتقيق  استبانةبغية  مترين مقارنة ا جراء   هطلبُ  والتنّوع احلمك والنوع الاجامتعيابالمتياز يف  اختذها الفريق العامل املعناخلطوات اليت 

 التوازن بني اجلنسني يف املنظامت ادلولية الأخرى.

 
الأمحر  الصليب  أأعامل يف املشاركة فرص  يف املساواة وضامن أأعامهل، مجيع يف التنوع واحرتام اجلنسني املساواة بني وتشجيع الأشخاص

 النوع الاجامتعي، عن النظر برصف ،[احلمك ] أأهجزة  يف ذكل يف مبا الأمحر، والهالل

 الثانية دورهتا يف العامة امجلعية بذكل ا ىل تقريراً  يرفع وأأن  املسأأةل هذه ملعاجلة فعلية اجراءات يتخذ أأن اال دارة جملس من تطلب  -1

 والعرشين،

 .عليا قيادية مناصب  عىل شغل ودمعهن وتشجيعهن نساء الختيار اجلهود من املزيد بذل ا ىل الوطنية امجلعيات تدعو -2

 .الفور عىل ادلويل[ الاحتاد حمك أأهجزة] يف مناصب  لشغل نساء واقرتاح اختيار اىل الوطنية امجلعيات تدعو -3

 اال دارة جمللس الاس تثنائية ادلورة: القرارات انظر  5

(https://fednet.ifrc.org/FedNet/Our%20IFRC/Statutory%20Meetings/Governing%20Board/20

16/33rd%20GB/E%20decision%20sheet%20January%2018.pdf) 

 :انظر تقرير النشاط  6

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Our%20IFRC/Statutory%20Meetings/Governing%20Board/201

6/33rd%20GB/E%20decision%20sheet%20June%202018.pdf 

 الصعيد،حبسب أأداهئا عىل هذا    الوطنية  امجلعيات  وتصنيف  ،نياجلنس  بشأأن املساواة بني  رئيس ية  أأداء  مؤرشات  وضع  املقرتحات  من  7

 معل يف للمسامهة احلركة مضن املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني والتنوع بسائر املبادرات والربط اجلنس نوع حبسب  مصنفة مجع بياانتو 

 .املبادرة هذه بشأأن اجمللس
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تلكيفًا جملس اال دارة  فأأصدر، بشأأن العدل بني اجلنسنيس ياسة الاحتاد ادلويل ل  1999وثيقة عام مراجعة وطلب الفريق العامل أأيضًا 

جراهئا مع الأعضاء، ما لأمانة الاحتاد ادلويل  الوايف التشاور بعدابلصيغة اليت تقرتهحا الأمانة، ، املراجعة  الس ياسة يف وثيقة عرض يُ . وس  8اب 

هذه  ومن. منارصتناية وبراجمنا ومعلياتنا و املؤسس   والتنّوع يف قدراتنا النوع الاجامتعيفامي خيص  جامعيةوامجلعيات الوطنية من الزتامات 

للمساواة اتية و جوانب هتيئة بيئة م وسائروالقيادة  احلومكةهيئات يف من حيث المتثيل  نينسمزيد من التوازن بني اجل حتقيق الالزتامات 

 .2019يف ديسمرب  املراجعةالس ياسة  هذهالتنّوع. ويُقرتح عىل امجلعية العامة لالحتاد ادلويل اعامتد و  نياجلنس بني

طار لشواغل ا تناولوبغية  دارةاليت أأعربت عهنا امجلعية العامة واختاذ تدابري ملموسة لتحسني التوازن بني اجلنسني يف ا  الاحتاد ادلويل،  ا 

الرمسية  التحصيصمن أ ليات بدءاً طائفًة واسعًة من اخليارات  والتنّوع احلمك والنوع الاجامتعيابالمتياز يف الفريق العامل املعن اس تعرض 

التوصيات اليت قّدهما الفريق العامل ا ىل جملس اال دارة عن . وأأسفرت بقضااي النوع الاجامتعي املتعلقةا ىل الس ياسات غري الرمسية وصواًل و 

دخالها عىل النصوص ادلس تورية لالحتاد   املقرتحاتمض مجموعة من   اخلاصة ابلتوازن بني اجلنسني ا ىل التعديالت اليت يقرتح جملس اال دارة ا 

نادلويل.  ايها 2019يف ديسمرب امجلعية العامة  املقرتحات املعنية، اليت تش متل عىل العنارص التالية، س ُتعرض عىل ا   :نشدااًن العامتدها ا 

 جملسانتخاب أأعضاء    عند  النوع الاجامتعيالأخذ ابعتبارات  من خالل  حتقيق املزيد من التوازن بني اجلنسني يف جملس اال دارة   •

ك منطقة دس تورية. وبغية تنفيذ ممثل    بني  منعىل الأقل  الوطنية، حبيث يُنتخب رجالن وامرأأاتن    اتامجلعيمن ممثل  دارة  اال  

مامجلعيات الوطنية    سيتعنيَّ عىلهذا الاقرتاح،   عالانً   قبل الانتخاب  أأن تقّد   وس ُيدرج،  ونوع جنسهاملقرتح    هاممثّل امس    يبنيَّ فيه  ا 

و   يف ورقة الاقرتاع.   لنوع اجلنسقامئتني وفقًا  يفدارة اال  جملس امجلعيات الوطنية لعضوية مرَّشَّ

ذا شغر فيف جملس اال دارة.  شغور مقاعد اتّقاءاعامتد س ياسات رامية ا ىل  • بسبب يف جملس اال دارة  مقعدعىل سبيل املثال، ا 

ني  املؤيدة نقص الأصوات  لأعضاء امجلعية العامة. التايل املعن شاغراً حىت الانتخاب املقعد فسيبقى ،نينساجل  من أأحدملرَّشَّ

يف معليات  التوزيع اجلغرايف العادلمبدأأ التوازن املنصف بني اجلنسني و  مبدأأ  مراعاةبغية ضامن بوجه عام ابلتنّوع  الهنوض •

 هذينشأأن يعل هذا املسعى ا ن الاحتاد ادلويل. يف هيئات توجيه الرتش يح والتعيني أأو الانتخاب لشغل مجيع املناصب 

دراهجا يفمن خالل  املعمول هبام الهامني املبدأأين يالء   ويضمنادلس تور  ا   .نفس الوزن هاما 

 يف النصوص ادلس تورية.  جنس ياً س تخدام مصطلحات حمايدة اب ضامن •

قدر املس تطاع ا ىل حتقيق التساوي بني بالعتبار مبدأأ التوازن املنصف بني اجلنسني ساعيًة ابوتأأخذ جلنة الانتخاابت لالحتاد ادلويل 

 الاعتباراتمن النظام ادلاخل لالحتاد ادلويل )  25أأعضاء اللجان ادلس تورية لالحتاد ادلويل. ويتسق ذكل مع القاعدة    مضن مجموعةاجلنسني  

( اذلي طلب فيه اجمللس من جلنة 18/02/05)القرار  2018( والقرار اذلي اختذه جملس اال دارة يف أأكتوبر ابلنوع الاجامتعي اخلاصة

ني للتعيني لشغل مناصب يف اللجان ادلس تورية وعند اال ماكن  قدر املس تطاع  بالانتخاابت أأن تضمن   التوازن بني اجلنسني حني تقرتح مرَّشَّ

عداد التوصيات اليت س تقّدهما ا ىل النوع الاجامتعي حلس بان اعتبارات ابأأخذت جلنة الانتخاابت ويف ال ونة الأخرية لالحتاد ادلويل.  يف ا 

ني ا  جملس اال دارة وامجلعية العامة دارة ال أأعضاًء يف    2019يف ديسمرب    ملقرتح تعييهنمبشأأن قامئة املرَّشَّ لجنة املالية وجلنة تدقيق احلساابت وا 

 اخملاطر وجلنة الامتثال والوساطة. 

نعمل معهم من خالل  والأشخاص اذليناذلين نعمل من أأجلهم  الأشخاصعىل منع التحّرش وسوء السلوك اجلنيس وعىل حامية  وقد ُرّك ز

نة التقيدضامن  الس ياسة اخلاصة مبنع الاس تغالل  2018. واعمتد الاحتاد ادلويل يف يوليو 9من الس ياسات الرضورية السلوك وغريهل  مبدوَّ

 
عة لس ياسة ُوضعت   8  معها للتشاور الوطنية للجمعياتوأأتيحت  املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني والتنوع ادلويل الاحتاد صيغة مراج 

ايها امجلعيةعىل عرضها  بشأأهنا بغية  .العامة نشدااًن ال قرارها ا 

دارة جملس قرار راجع  9  :ادلويل الاحتاد ا 
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واعامتد   بغية مساعدهتا عىل وضع   2020مجعية وطنية عىل الأقل حبلول عام  45ابلعمل مع  وتعهدوالاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام، 

مجعية وطنية عىل  25يف جمال منع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني والتصدي هلام. وحىت ال ن معل الاحتاد ادلويل مع  س ياسات لها

صتني ل  صياغة من خالل اجامتعات ثنائية وحلقيت  الأقل  ا الغرض.ذهخمصَّ

قامة مجموعة من القائدات الرفيعات املس توى يف امجلعيات الوطنية  ابدرتونتيجًة الختاذ القرار  تُسمى تريم ا ىل دمع تنفيذه  بكةش  ا ىل ا 

الش بكة العاملية للقائدات يف الاكمل اذلي يعن "اال جنلزيي مش تقة من الامس  خمترصةتسمية ) GLOW Red ":الوّهاج"الأمحر  ش بكة

أأعضاء من ك أأرجاء العامل مما يزيد عىل  فغدت تضمبرسعة ش بكة "الأمحر الوّهاج" منت قد (. و "حركة الصليب الأمحر والهالل الأمحر

العديد من املناقشات اال قلميية والفعاليات   تنظميهالقرار من خالل نرشهتا اال عالمية و ابش بكة ابلتوعية  هذه ال مجعية وطنية. واضطلعت    80

قلميية عقدهتا امجلعيات الوطنية، منونوقش القرار يف اجامتعات يف ك منطقة.  منسقوهاا تاليت نّسق اجلانبية  قبيل مؤمتر الرشق الأوسط  ا 

م يف العراق يف أأبريل   2018واجامتع امجلعيات الوطنية الأوروبية الصغرية اذلي ُعقد يف مالطا يف أأبريل  2018وشامل أأفريقيا اذلي نُّظ 

م يف  م يف رساييفو يف مايو البحر ، ومؤمتر 2018يف مايو  أأملايتواملؤمتر الأوروب اذلي نُّظ  واجامتع جنوب  ،2019املتوسط اذلي نُّظ 

م يف نومفربا. ويف  2019أ س يا اذلي ُعقد يف يونيو   قادة من الصليب   تعهد،  201810 ملؤمتر اال قلميي ملنطقة أ س يا واحمليط الهادئ اذلي نُّظ 

عالن مانيال بضامن أأن متثّل النساء  يف املئة عىل  50الأمحر والهالل الأمحر من خمتلف أأرجاء أ س يا واحمليط الهادئ والرشق الأوسط يف ا 

ضافًة ا ىل املساواة بني اجلنسني، وضع املؤمتر  ننيالقيادية املنتخبني أأو املعيَّ ناصب امل  من شاغلالأقل  خالل الس نوات الأربع القادمة. وا 

أأيضًا أأهدافًا طموحة بغية زايدة عدد املتطوعني وتنوعهم. وأأعربت قيادة امجلعيات الوطنية يف الأمريكتني عن أأهنا حترص، مبوجب الزتام 

من خالل الهنوض   دور قياديبالنساء  اضطالع  ، عىل "منارصة  2019يكتني لعام  الأمر   ملنطقةاذلي اعُتمد يف املؤمتر اال قلميي    بوينس أ يرس

يف براجمها ومعلياهتا،   الاحتواءات يومقتض   النوع الاجامتعيمنظور    العتبارابابملساواة عىل مجيع املس توايت، داخل احلركة وخارهجا، أ خذًة  

 وحمتفيًة ابلتنّوع واحرتام امجليع".

قلميية أأو عّززوها بغية دمع املسعى  حتقيق املساواة بني اجلنسني عىل ك مس توى من  ا ىلواختذ قادة امجلعيات الوطنية مبادرات عاملية وا 

نشاء ش باكت غري رمسية   املعنيةالأقران لهذا الغرض. ومن الش باكت  ت سانُدها أأو تعزيز مس توايت الاحتاد ادلويل. وبُذلت هجود بغية ا 

، ويه ش بكة مفتوحة مجليع القائدات مضن حركة الصليب الأمحر والهالل الأمحر ( ال نفة اذلكرGLOW Redمحر الوّهاج" )"الأ ش بكة 

ىل التحقّق من    "الأمحر الوّهاج"اللوايت يعملن من أأجل تنفيذ القرار. وتريم ش بكة   ات    وجود عدد اكف  أأيضًا ا  ، للتعيني والانتخابمن املرَّشَّ

ىل تعزيز  الأقران وتوجيه موظفي اال دارة  بدمع املتعلقمعلها غري الرمسية  RED VIWO. وواصلت ش بكة انب يف املس تقبلهذا اجلوا 

يف امجلعيات الوطنية الأوروبية والاحتاد ادلويل، عىل حنو يامتىش مع الرؤية املمتثةّل يف حتقيق المتثيل املتاكئف للرجال   من املس توى املتوسط

 والنساء عىل مجيع مس توايت منظامتنا.

ضافًة ا ىل ذكل،    القرار:  هذايف تنفيذ  و خاص  عىل حنمن املبادرات اليت تهنض ابالخنراط    اً عددالعليا لأمانة الاحتاد ادلويل    اال دارة  اختذتوا 

 قابالت التوظيفمب املعنية اللجانضامن التوازن بني اجلنسني يف  •

 ىلع القامئلتوظيف ابناصب رئيس ية يف م أأقل اجلنسني متثياًل  أأشخاص من والهنوض بشغلضامن املساواة بني اجلنسني  •

 اال قلمييني املديرينالقطرية ونواب  اجملموعاتاملواهب" فامي خيص رؤساء الفروع القطرية ورؤساء ذوي " الانتقاء من بني

 

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Our%20IFRC/Statutory%20Meetings/Governing%20Board/2016/33r

d%20GB/E%20decision%20sheet%20June%202018.pdf 

 الرجوع ا ىل يرىج املعلومات، من لالسزتادة  10

https://media.ifrc.org/ifrc/press-release/red-cross-red-crescent-commits-womens-leadership-asia-

pacific-middle-east-humanitarian-summit/. 
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فامي خيص مجيع الرتب، مبا فهيا املناصب القيادية يف الأمانة  2028حبلول عام املساواة بني اجلنسني التوصل ا ىل  اس هتداف •

 لالحتاد ادلويل  العاملية

ني نسللأوضاع من حيث املساواة بني اجل تقيمي  ب   يضطلعبأأن  التابع لالحتاد ادلويل  واحمليط الهادئ    ل س يااال قلميي  كتب  امل الزتام   •

لتنّوع اليت وضعها الاحتاد ادلويل بغية دمع للمساواة بني اجلنسني ول  املؤسيس أأداة التقيمي ب فيه تعانمس   عىل نطاق املنظمة

 ا جراء  بشأأن ا رشادات معلية  يسديابملساواة بني اجلنسني والتنّوع وبأأن امجلعيات الوطنية يف الوفاء اباللزتامات املتعلقة 

 .لتنّوعاو  بشأأن النوع الاجامتعيومتابعة  التقيمي املؤسيس 

م الوطنية، ُطلب من امجلعيات 2017واس تجابًة لقرار عام  ، 11قاعدة البياانت ونظام اال فادة يف الاحتاد ادلويل عن طريق، أأن تقّد 

وتناول أأحد الأس ئةل املطروحة عىل وجه اخلصوص النس بة املئوية . 12ني فهياالعامل والتنوّع مضن مجموعة متثيل ال معلومات عن التوازن يف 

ن النتاجئ املنشورة عرب  حومكة للنساء يف الك موظفهيا. ا  اال فادة يف قاعدة البياانت ونظام امجلعيات الوطنية وأأمانة الاحتاد ادلويل ويف م 

 . 13هتئي مادة للقراءة جديرة ابالهامتم ادلويل الاحتاد

 وتبنّي النتاجئ أأدانه توّزع امجلعيات الوطنية اليت ترتأأسها امرأأة. 

 

 عامة.ال هتاأأمين تتوىل امرأأة منصب لجمعيات الوطنية اليت املئوية ل نس بة ال وتبنّي النتاجئ أأدانه 

 
 هبا ملتطلب ويُس تجاب الوطنية امجلعيات أأداء لال بالغ عن منصة (FDRS)ادلويل  الاحتاد يف اال فادة ونظام البياانت متثل قاعدة  11

ن.  واملساءةل  الشفافية  القايض بزايدة  ادلويل  دس تور الاحتاد الوطنية من تلقاء نفسها   امجلعيات  انت تفيد هباايه بي  بياانت هذه املنصة  مجيع  ا 

 .هذه املنصة ا ىل ابال بالغ الوطنية امجلعيات ويقوم مجيع. data.ifrc.org/fdrs عىل املوقع وتُنرش

دارة امجلعيات الوطنية اس تجابة لقرار  FDRS، بدأأ الفريق املعن ابملنصة 2018يف يونيو   12 مجع البياانت املتعلقة بتشكيل جمالس ا 

. وُريم من ذكل ا ىل حتليل حاالت اختالل التوازن بني اجلنسني يف املناصب العليا يف مجيع امجلعيات 2017اختذته امجلعية العامة يف عام  

لوطنية يف مجيع أأحناء العامل لتصنيف بياانهتا حبسب نوع اجلنس، غدا بوسعنا الوطنية وش ىت املناطق. وبفضل اجلهود اليت بذلهتا امجلعيات ا

لتسليط الضوء عىل التوازن، أأو اختالل التوازن، القامئ يف املنظمة ومعلها.  FDRSبدء العمل للوفاء بوعد الاس تعانة ببياانت املنصة 

مت تقارير ا ىل املنصة ويُس تفاد من ذكل مبثابة دراسة أأساس ية. وقد بلغ مجموع امجلعيات ال بشأأن املسائل املعنية  FDRSوطنية اليت قدَّ

 .مجعية 184

يوليو  18اذلي ُأصدر يف  2019( لعام Everyone Countsاسـُتقيت البياانت املعروضة من التقرير املعنون "نعتد ابمجليع" ) 13

2019. 
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لجمعيات الوطنية اليت ول ، منصب الأمني العامالرئيس و  املرأأة منصب فهيا  تتوىللجمعيات الوطنية اليت املئوية ل نسب ال وتبنّي النتاجئ أأدانه 

 أأاًي مهنام. ال تتوىل املرأأة فهيا لجمعيات الوطنية اليت ول ، تتوىل فهيا املرأأة أأحد هذين املنصبني

 

 

دارة امجلعيات الوطنية يف عام النتاجئ أأدانه النس بة املئوية ل وتبنّي   .2017لنساء يف جمالس ا 

 

 متطوعي امجلعيات الوطنية.مجموعة لنساء مضن املئوية ل  نس بةال أأدانه  النتاجئوتبنّي 
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اللوايت و اال قلميية( املاكتب خمتلف رتب التوظيف يف أأمانة الاحتاد ادلويل )املاكتب العاملية و  يفأأعداد ونسب النساء أأدانه  النتاجئوتبنّي 

 .يه الرتبة ادلنيا Aوالرتبة  الرتبة العليايه  H وذكل مع العمل بأأن الرتبة. 2017يعملن دلى الاحتاد ادلويل مبوجب عقود معل يف عام 

 

 

 لنساء اللوايت يؤدين خمتلف الأدوار يف امجلعيات الوطنية ويف الأمانة. ل  النسب املئويةمتوسط أأدانه  النتاجئوتبنّي 

 يف الاحتاد ادلويل  يف امجلعيات الوطنية املئوية  متوسطة النس بة  

 0 %21 نصب الرئيس م تويل املرأأة 

 0 %31 الأمني العامنصب م تويل املرأأة 

 %17 %31 لنساء يف جملس اال دارةاملئوية ل نس بة ال 

 %45 %50 املوظفني اذلين يتقاضون أأجراً  منلنساء املئوية ل نس بة ال 

 - %52 لمتطوعاتاملئوية ل نس بة ال 

 

دارة امجلعيات الوطنية  جمالسعدد النساء يف أأن  مجيع البدلان ويالحظ فامي خيص يزنع ا ىل أأن يكون أأكرب يف حاالت امجلعيات الوطنية ا 

جياب قوي  كام يالحظ وجودالأمني العام. منصب  رأأة منصب الرئيس أأو  املفهيا   تتوىلاليت   املوظفني مجموعة  بني نس بة النساء مضن    ترابط ا 

 ني اجلنسني يف ك بدل. حتقيق املساواة ب حىت عند مراعاة مقتضيات، املتطوعنيمجموعة اذلين يتقاضون أأجوراً ومضن 
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 اللجنة ادلولية للصليب الأمحر 

والتنّوع  ابلنوع الاجامتعيفامي يتعلق  14املنشودةالأهداف الاسرتاتيجية  2018يف سبمترب  اللجنة ادلولية للصليب الأمحراعمتدت  

 . ويمتثّل الهدفان الرئيس يان فامي يل:والاحتواء

o " العاملية  وممارسات جامعة تتيح لها تمثني تنوع قوهتا وقوة احلركة ادلولية العامةلتنفذ اللجنة ادلولية س ياسات

 اجلنسني  الهدف اذلي وضعته بتحقيق التاكفؤ بني لبلوغوتعزيزهام، ساهرة عىل بذل اجلهود الالزمة 

  ، بتسخري الوسائل واخلطوات الالزمة ذلكل.2022بني مديرهيا حبلول عام  (50- 50)

o  من حيث اخلربات  وتنوعهمفرقها اال دارية موظفني مقميني وموظفني متنقلني، تشمل تكفل اللجنة ادلولية أأن

وأأقل مركزية ومدعومة سلطاهتم، فتكفل بذكل ثقافة الختاذ القرار تكون أأكرث فعالية  ب   عىل وعيّ و والنوع الاجامتعي  

 ".ابال جراءات الأفقية والعمودية ذات الصةل

اس تعراضًا خارجيًا للمساواة بني اجلنسني يف املنظمة، يش متل عىل  2019وأأجرت اللجنة ادلولية خالل الفرتة املمتدة من يناير ا ىل يونيو 

 ني وعىل تقيمي للس ياسات واملامرسات املعمول هبا. حتليل شامل للبياانت املتعلقة ابملوارد البرشية والأجور وتصّورات املوظف

مهنجية التقيمي العاملية الرائدة ومعايري   وفقلمساواة بني اجلنسني(،  ل )العوائد الاقتصادية    EDGEوأأجري الاس تعراض ابلرشاكة مع برانمج  

طاره الأعامل تصديق   200ا يزيد عىل مبيف هذا اجملال اللجنة ادلولية أأداء  قورنوقد فامي خيص املساواة بني اجلنسني. املعمول هبام يف ا 

 منظمة دولية. 

والس ياسات  ،ال س ناد املهاموالتخطيط  ،والرتقية ،جماالت من قبيل التوظيفيف لتحسني ل  كبريال وجود  جموكشفت نتاجئ التقيمي عن 

 ترتيبات العمل ودمع الأبوين. تويخ املرونة يف  ، مبا يف ذكلادلامعة

ج التدابري املبيَّنة أأدانه مضن خطط اللجنة ادلولية للس نوات القادمة.وبناًء ع  ىل نتاجئ هذا التقيمي، تُدر 

 ماهية التدابري اليت نس تطيع اختاذها  مقصدان 

تطوير املساءةل بغية تعزيز التوازن املس تدام 

 بني اجلنسني
وحتديد التدابري الكفيةل معليات التوظيف والرتقية؛  فامي خيصفرعية  مرام  حتديد  ✓

 بتحقيق هذه الأهداف الفرعية

ز عىل طريق حتقيق املرايم الفرعية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني فامي  ✓ تتبع التقدم احملر 

 خيص املناصب الرئيس ية

لقاء العمل املتقاىض الأجر  التكفل بتساوي

 املتساوي
واال بالغ املس بق عن الزتام املنظمة بني اجلنسني ا جراء تقيمي س نوي لفجوة الأجور  ✓

 بضامن املساواة بني اجلنسني فامي خيص الأجور

تخفيض عدد النساء كفيةل ب ا جياد س بل 

 اللجنة ادلولية يغادرناللوايت 
النساء للجنة ادلولية يف املراحل املبكرة  مغادرةأأس باب  املثابرة عىل استبانة ✓

وحتديد التدابري الكفيةل  هذه الأس باب توثيقعىل واملتوسطة من مسريهتن املهنية و 

 بدرهئا

 
 strategy-icrc-https://www.icrc.org/en/publication/4354-2019-2022الاسرتاتيجية املؤسس ية للجنة ادلولية:   14

https://www.icrc.org/en/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022
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 ماهية التدابري اليت نس تطيع اختاذها  مقصدان 

 ،ابلرتقية للعياناملعايري اخلاصة  زايدة بروز

 لتحزيا للحد منالتنوع  والاس تفادة من
ها ذااخت الواجب اخلطوات  وتبيانمعيَّنة صب امن لشغل وضع املواصفات الالزمة ✓

 املعنية لشغل املناصب 

املعنية ابالنتقاء الأويل لجان التشكيل يف نساين عىل اعامتد التنوع اجل املواظبة  ✓

ني لشغل الوظائف ومب   املنتق نين  مهنمقابةل للمرَّشَّ

جازة الأبوةمب  الأخذ ✓ لرعايةاب القامئني مساندة  عيار عاملي بشأأن ا 

اتحة الانتفاعاال عاانت تقدمي ابلأطفال )مثل املعتنني املعتنيات/دمع  ✓ ملرافق اب وا 

 القريبة(

 وضع قامئة خبيارات العمل املرنة ابالستناد ا ىل ما للموظفني من احتياجات خاصة ✓ التطبيق فةوضع ترتيبات معل مرنة مس هتد  

 رتتيبات العمل املرنةب عىل الأخذاملوظفني تشجيع  ✓

ومن الترصف عىل أأساس التحزي  احلد من

 عىل مس توى الأفرقةالأحاكم املس بقة 
طاراحلوار  تعزيزتفاعلية بغية  جلسات الاس تعانة بتنظمي ✓ الأحاكم الأفرقة بشأأن  يف ا 

 ماكن العمل املتبادل يف الاحرتام تعيقاملس بقة اليت 

 

املناصب الأعىل من الرجال. وعىل مس توى    %  67من النساء و  %  37من  حاليًا وفامي خيص المتثيل، تتكّون امجلعية العامة للجنة ادلولية  

ثر تعيني أأربع مديرات يف عام % 37نس بة الرجال و  % 63يف املنظمة تبلغ نس بة النساء  ّ 2018، ا  توّزع الرمس البياين أأدانه  . ويبني 

 (.الرتبة العليايه  Eالرتبة  بأأن مع العمل) 2018يف عام  الرتب مجيع  فامي خيص نياجلنسالوظائف بني 

  

الوظيفة مجليع ورتبة  نوع اجلنسع حبسب توز  ال  تبنّي  من أأجل املناطق والوفود  "لوحات حتمك"أأنشأأت اللجنة ادلولية  2018ويف عام 

 ز عىل مر الزمن )انظر أأدانه(.ورصد التقّدم احملر  الالزمة تدابري ال ن الوفود من اختاذ ، ما ميكّ  املوظفني
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الوفاء بأأعىل  عىل واملديريناملوظفني  مساعدةمكتهبا املعن ابالمتثال العاملي بغية معل اللجنة ادلولية نطاق  توس يع 2018عام  شهدقد و 

انهتاك ومنع  ،ونظم املراقبة ادلاخلية ،اخملاطر يف جمال تدبرامرسات امل. ويركّز مكتب الامتثال العاملي يف املقام الأول عىل ةعايري الأخالقيامل

نة "خط الزناهة"،   اس هُتل معل  يف حاالت وقوعه. ويف هذا الس ياق  والتصدي هلكشفه  و ذات الصةل  جراءات  اال  السلوك والس ياسات و   مدوَّ

بالغ  قت. ة معهاتعاقداجلهات اخلارجية امل متاحة ملوظفي اللجنة ادلولية و دة جديوهو قناة ا  نة السلوك للعمل التوجهييةاملبادئ  وُطّب  ، مبدوَّ

 وضع الس ياسة اجلديدة اخلاصة مبنع سوء السلوك اجلنيس. يفوُأحرز تقّدم كبري 

ري  املهنية وأأنشأأت اللجنة ادلولية مؤخراً مركزًا  .  عىل أأساس التطوعا ىل مجيع املوظفني هذا الشأأن اال رشاد يفيقّدم خدمات معنيًا ابلس 

من نفس الأدوات وفرصًا متاكفئًة مجليع املوظفني  هتاتعمل اللجنة ادلولية عىل تعزيز التوازن بني اجلنسني من خالل ا اتحوابتّباع هذا الهنج 

% من  60 النساء بلغت نس بة، الفرديةتوجيه ال  جلسة من جلسات 231ا جراء  2018عام  وقد شهد. وتمنية القدراتأأجل المنو 

 يف املئة. 40الرجال نس بة و  افهي  واشارك اذلين نياملوظف

جازة الأمومة تريم ا ىل تيسري اعتناء  عامةبس ياسة  2018يف يناير  اال دارةوأأخذت  عاملوظفني جديدة فامي خيص ا  ىل  ابلأطفال الُرضَّ وا 

قامة التوازن املناسب  منمتكني الأهمات  الس ياسة مبا  هذه. وتقيض الأمومةبني حياهتن اخلاصة وحياهتن املهنية يف املراحل الأوىل من  ا 

 يل:

o جازة الأمومة  اتالعائد اتُيق للموظف  ناكمل أأجره نينظام ادلوام الاكمل أأن يتقاضوفق  امرسة معلهنملمن ا 

 .س نة واحدةالطفل معر من ادلوام الاكمل حىت يبلغ  % 80بدوام ميثّل 

o جازة أأمومة ملدة  اتُيق مجليع املوظف  ات امليداني اتأأس بوعًا. وُيق للموظف 16مدفوعة الأجر ال تقل عن أأخذ ا 

جازة أأمومة عن  هتنخدمال تقل مدة  يتاللوا تاملتنقال  24ملدة مدفوعة الأجر مقدارها مخس س نوات أأخذ ا 

 أأس بوعًا. 

ذ يُنظر يف منح مجيع املوظفني، بغض النظر عن نوع عقدمه، حق أأخذ فامي خيص  عامعيار مب  للأخذاللجنة ادلولية وتعمل   جازة الأبوة، ا  ا 

جازة أأبوة ملدة عرشة أأايم   . 2019اعامتد هذا الاقرتاح يف هناية عام  نتظر. ويُ من أأايم العملا 

لكرتونيًا( يف الفعالية  زمياًل من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل )حضوراًي و   250، شارك ما يزيد عىل  2019فرباير    8ويف   لتوازن اب  املعنيةا 

لقاء نظرة نقدية  ليه عبني اجلنسني من أأجل اال نسانية بغية ا  يف عام واقعيًا  س نفعهل وحنققهواس تعراض ما عىل هذا الصعيد ىل ما توصلنا ا 
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طار هذه الفعالية    15ناملناظروانقش  قد  . و 2019  النقاش  ةم مدير هت وحث  ،التوازن بني اجلنسنيالتحدايت اليت نواهجها مجيعًا يف حتقيق  يف ا 

 للمساواة بني اجلنسني.  جيابية اال  وابل اثر أأمهية املساواة بو  املبن عىل النوع الاجامتعيالتحزّي  دورب يتعلقعىل تبادل جتارهبم اخلاصة فامي 

 

 اللجنة ادلامئة 

جيابيًة جداً، وأأعربت عن اس تعدادها  2017اس تجابت اللجنة ادلامئة لدلعوة اليت أأصدرهتا احلركة عام  مضن نطاق وظائفها  –اس تجابًة ا 

 لبذل هجود بغية حتقيق أأهدافها من خالل أأعامل حازمة هامة. واخُتذت التدابري التالية حتقيقًا لهذا الغرض: –

أأعضاء اللجنة ادلامئة ك فرصة من الفرص اليت أأتيحت هلم خالل خمتلف فعاليات احلركة اليت حرضوها غريه من  اغتمن الرئيس و  •

رمسيًة، شاركوا ابنتظام يف مشاورات ثنائية أأو جامعية مع الش باكت واجلهات   أأقلَّ   هذا. وعىل مس توىً اللزتام احلركة    الرتوجيبغية  

لعديد من مبادرات املتابعة فامي خيص ولاحلركة،  ةقيادهيئات اجلنسني مضن  تحسني التوازن بنيل  الرتوجياملعنية النشطة يف 

 .2019الجامتعات ادلس تورية لعام التحضري ل، وال س امي يف س ياق 12القرار 

لتعزيز الشفافية والتوازن بني  2016ابلفعل منذ عام اللجنة ادلامئة العمل اذلي اضطلعت به  2017لعام  12عّزز القرار  •

دارية وتقدمي مرشوع قرار عن وتشكيل   تخاب  والتداول يف ان اجلنسني  اللجنة ادلامئة. وأأفىض هذا العمل ا ىل تنفيذ تدابري ا 

 .2019الس ياسات يريم ا ىل دمع اختاذ التدابري الكفيةل بتحقيق هذا الهدف ا ىل جملس املندوبني يف دورته لعام 

عام   معظم نصهيام  صيغنظام احلركة الأسايس ونظاهما ادلاخل، الذلين    مداوالهتا أأنللجنة ادلامئة خالل  الحظت ا  ا ضافًة ا ىل ذكل •

ة أأ من النظام الأسايس، أأقرت اللجنة ادلامئ-2-18. ومعاًل ابملادة  عن غري حق بصيغة املذكَّر  ترد  اً أأحاكمقد يتضمنان  ،  1986

مدلول قترص  ي  والين من الناحية اجلنسانية،  ظام ادلاخل حمايدم الأسايس والنالنظاينبغي اعتبار  "  رمسيًا التفسري اذلي مفاده أأنه

 ما ل م يُقصدشمل الرجال والنساء، ي  بل اذلكور أأو اال انثعىل املؤنث أأو بصيغة  املذكَّر الواردة فهيام بصيغةاللكامت والعبارات 

 ذكل".  خالف

تقرتح  عندما س بانحل ايف والتوازن بني اجلنسني  العادلرمسيًا حرصها عىل أأخذ التوزيع اجلغرايف أأكّدت اللجنة ادلامئة  مث ا ن •

ني   جملس املندوبني واملؤمتر ادلويل.مكتب دورات  لشغل مناصب أأعضاءمرَّشَّ

 (.2019-2023هتا القادمة )اوقد تنظر اللجنة ادلامئة أأيضًا يف مبادرات أأخرى ذات صةل ابملوضوع يف دور

 رابعًا( اخلامتة والتوصيات 

ن   التقارير الس نوية   ابلرجوع ا ىل  لزتامكن معاينة هذا الامتانت احلركة معنية بتحقيق التوازن بني اجلنسني عىل مجيع املس توايت. و مجيع مكّو  ا 

انت ادلولية   قاعدة البياانت ونظام اال فادة يف الاحتاد ادلويل. وهتئّي ا حصاءات االاسرتاتيجية ومعلياهت هاوخطط للجمعيات الوطنية واملكّو 

لهيام يفعامة  وبياانتالواردة أأعاله أأساسًا  ابلنوع الاجامتعي جبانبه املتعلق  الاحتواء عىل صعيد تناول التحسنيالنقاش العام و  يُست ند ا 

 عىل افرتاضات.معلنا اكن يقوم  ما يعن أأن، وفامي س بق كنا نفتقر ا ىل هذه البياانتالتنّوع. و 

ىلتوصيات  وترد فامي يل   والتحدايت ا ىل جملس املندوبني   واملنجزات، بغية تقدمي تقارير عن التقّدم احملرز  الاجتاهتعزيز العمل يف هذا    رامية ا 

 :2021يف دورته لعام 

 
تأألف فريق املناظرين من عائشة نورة محمد، الأمينة العامة للهالل الأمحر املادليفي؛ واحلاج أ مادو يس )أ س(، الأمني العام لالحتاد   15

يف داكور، املدير العام للجنة ادلولية؛ وسيس يل أأبتيل، مديرة  ادلويل؛ الس ياسات والاسرتاتيجية واملعارف يف الاحتاد ادلويل.  قسموا 

 الاقتصادية للمساواة بني اجلنسني(. )العوائد EDGEوأأدارت النقاش اندية يونس، رئيسة قسم الابتاكر يف برانمج 
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  جموعة الأدوات اليت وضعها مب مس تعينةً ع التنّو مؤسس يًا للمساواة بني اجلنسني و  ك مجعية وطنية تقياميً  جترييوىص بأأن

التقيمي. وتساعد مجموعة الأدوات امجلعيات الوطنية عىل تقيمي أأداهئا  هذانتاجئ فامي يتعلق ب  وبأأن تقوم ابملتابعةالاحتاد ادلويل 

 يف اجملاالت التالية: عىل صعيد املساواة بني اجلنسني والتنّوع

 والالزتام الس ياس يان املشيئة •

 املؤسس يةالثقافة  •

 املوارد والقدرات •

 اوتنفيذه الربامجا جناز  •

 املساءةل •

  مؤسيس للمساواة بني اجلنسني والتنّوعمعليات تقيمي  مجعاءيوىص بأأن جتري أأمانة الاحتاد ادلويل. 

 امجلعية العامة لالحتاد ادلويل، ينبغي  أأن تعمتدهااملقرتح  والتنّوع بصيغهتا املراجعة النوع الاجامتعي مع س ياسةًا متاش ي

 الأخذتعممي  اكملها سواء أأاكن ذكل من منظور  ذه الس ياسة بهب  التقيدعىل    الرتكزيللجمعيات الوطنية والاحتاد ادلويل ضامن  

 أأم عىل مس توى الربامج والعمليات. املؤسيس عىل النطاق  هبا

  د عىل التوصية عالءللهنوض ابملساواة  اجلهود ببذل قصارىيُشدَّ  ،بني القطاعات ابلطابع اجلامع ولال حاطة ،التنوع شأأن وا 

اتحة فرص متاكفئة هلم.يتعرضون ل من  مشاركةوتعزيز   لمتيزي أأو اال هامل أأو الهتميش وا 

  ،ر واختاذ مضن اللجنة ادلولية، ا ىل الاستمث داخليًا وضعت أأساسًا متينًا للمساواة بني اجلنسني  بعد أأنس تحتاج املنظمة

وترتيبات العمل املرنة. ويندرج هذا العمل يف   ال س ناد املهامتدابري يف عدد من اجملاالت، مثل التوظيف والرتقية والتخطيط  

طار هجود أأوسع نطاقًا تريم ا ىل هتيئة بيئة معل جامعة بغية الاعتناء مبوظفي اللجنة ادلولية أأفضل اعتناء ممكن، وضامن  ا 

الالزمة ملواهجة التحدايت  الكفاءات من ذوي، وجذب الأشخاص من اجلودة ممكنةدرجة ين بأأعىل أأن يتسم العمل اال نسا

 يف املس تقبل.اال نساين  س تعرتض العملاليت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


