
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون
 للصليب الأمحر والهالل الأمحر

 
 

 

 جنيف، سويرسا

 2019ديسمرب  9-12
 
 
 

 الإنساين للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحراملرأأة والقيادة يف العمل 
 
 

 
 

 قرار
 
 
 
 
 

 

 

  

AR 
33IC/19/R5 

 الأصل: ابلإجنلزيية

 معمتد  قرار 



33IC/19/R5   1 

 قرار

 

 املرأأة والقيادة يف العمل الإنساين للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر
 

 

ن املؤمتر ادلويل الثالث والثالث  ،ني للصليب الأمحر والهالل الأمحراإ

 

ذ يُذكر املعاانة الإنسانية وختفيفها أأيامن وجدت، وحامية احلياة والصحة،  منعمبهمة احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( يف  اإ

 وضامن احرتام الإنسان،

 

 من املبادئ الأساس ية للحركة، انطالقًا القرار،  صنعأأمهية متثيل املرأأة عىل مس توى  واإذ يؤكد

 

الصادر عن جملس  12ابلقرارات السابقة ذات الصةل الصادرة عن الاجامتعات ادلس تورية للحركة، مبا يف ذكل القرار رمق  واإذ يقر ويُذكر

، بعنوان "تعزيز املساواة بني اجلنسني وتساوي الفرص يف مراكز قيادة احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر 2017املندوبني لعام 

اللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ومعلها"، اذلي يدعو 

ىل اخت اذ ادلويل( وامجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )امجلعيات الوطنية( واللجنة ادلامئة للصليب الأمحر والهالل الأمحر اإ

كذكل ابللزتامات  واإذ يقر ويُذكرل معاجلة مسأأةل املساواة بني اجلنسني وتساوي الفرص عىل مجيع مس توايت قياداهتا، تدابري ملموسة من أأج

 اليت تبنهتا هجات أأخرى خارج احلركة،ذات الصةل العاملية 

 

الإنسانية، مبا يف ذكل الزناعات املسلحة س تجيبات يف الأزمات امل ُأَول بدور النساء بوصفهن عنارص فاعةل يف احلد من اخملاطر و  يقر واإذ

دماهجا منذ البداية يف الاس تجاابت الإنسانية، ل س امي وحالت الطوارئ الأخرى والكوارث الطبيعية ىل أ راهئن واإ ، وبأأمهية الاس امتع ادلامئ اإ

 يف البدلان الأشد ترضًرا من الأزمات الإنسانية،

 

دماهج واإذ يقر ن ينبغي أأل يقترص عىل مساهامهتن الأساس ية يف منع حدوث الأزمات والتخفيف من حدهتا بأأن متكني النساء والفتيات واإ

منا  دماج النساء أأن ومواهجهتا، واإ عادة الإعامر ومنع نشوب الزناعات، وأأن اإ منائية وبناء السالم والوساطة واملصاحلة واإ ىل املساعدات الإ ميتد اإ

 ،االظروف املواتية له وهتيئة اوتيسريه هاتشجيع ينبغي  ،وة حامسة لإجناح هذه اجلهودواضطالعهن بأأدوار قيادية خط خمتلفةمن خلفيات 

 

رشاك  واإذ يقر الإنسانية يف والأولوايت القرار لضامن تلبية الاحتياجات  صنعيف  خمتلفةالنساء من خلفيات اجملموعات النسائية و بأأمهية اإ

ليه اجملمتعات احمللية ومتثيل مجيع  عىل تنوعها، أأطياف اجملمتع اذلي ينمتني اإ

 

دارة العليا يف مكوانت احلركة اكفة ويف  ابلغقلق بواإذ مل يزل يشعر  زاء ضعف متثيل املرأأة يف املناصب الوظيفية ابلهيئات احلامكة والإ اإ

نسانية بوجه عام،  املنظامت الإ

 

نساين، ويشمل ذكل املناصب العليا يف  واإذ يعرب عن قلقه العميق زاء ضعف متثيل املرأأة يف العمليات والهيئات املرتبطة ابلعمل الإ اإ

زاء نقص ادلمع املقدم  قلميية وادلولية، واإ  قيادية يف هذه اجلهات، اً أأدوار  للنساء اللوايت يتولنياملؤسسات الوطنية والإ
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قلميية وادلول واملنظامت الإنسانية وغريها بغرض للأعامل واملبادرات اجلاري واإذ يعرب عن تقديره ة اليت تضطلع هبا الأمم املتحدة واملنظامت الإ

لهيا يف قطاع العمل الإنساين،  عمل ل لها طابع ممكّلهذه الأعامل واملبادرات أأن  عىل واإذ يشددتعزيز دور املرأأة واملسؤوليات املس ندة اإ

 ،)املؤمتر ادلويل( والهالل الأمحرللصليب الأمحر  احلركة واملؤمتر ادلويل

 

يًضا  واإذ يعرب عن تقديره مبا يامتىش  بني اجلنسني ملعاجلة عدم املساواة وحتقيق التاكفؤحىت ال ن للأعامل واجلهود اليت بذلهتا مكوانت احلركة أأ

 مع التفويض املمنوح للك مهنا وجمالت تركزيها املؤسس ية،

 

 صنعمن خلفيات خمتلفة يف مجيع مس توايت  النساءامجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية عىل زايدة متثيل  حيث -1

دارية؛  القرار، مبا يف ذكل الهيئات احلامكة واملناصب الإ

 

ىل امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية أأن  يطلب -2 يف النساء ، ل س امي النساءمن للبحث عن القيادات  تسعىاإ

من النساء الواعدات  احتياطيتوفر تدمع ، وأأن دمعهايف ستامثر الاوحتديدها و ،البدلان الأشد ترضًرا من الأزمات الإنسانية

ة للمرأأة؛برامج وسائل خمتلفة، مثل تطوير املسار الوظيفي و ب ذكل وتعزز س تقبلامل  ية يفقياد لتويل أأدوار  القيادة املوهجه

 

عىل مجيع املس توايت،  2030حبلول عام بني اجلنسني امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية عىل حتقيق التاكفؤ  حيث -3

دارة،  حاكًما مجلع معلومات دقيقة وموثوقة  هاويدعو مبا يف ذكل يف الهيئات احلامكة والإ ىل وضع هنج أأكرث اتساقًا وموثوقية واإ اإ

 ومفصةل حسب نوع اجلنس متكِّّهنا من رصد التقدم احملرز وتكفل حتقيقه؛ ومناس بة التوقيت

 

ديد املامرسات لتحمبشاركة املرأأة ادلول وامجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية عىل الاستامثر يف الأحباث  يشجع -4

زاةل العوائق اجليدة   القرار يف الاس تجاابت الإنسانية؛ صنعو  قياديةال  دوارالأ  ابلأخص يفمشاركهتا،  اليت حتول دونوكيفية اإ

 

وتولهيا الاكمةل والفعاةل، مبا حيقق املساواة، ادلول وامجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية عىل دمع مشاركة املرأأة  حيث -5

قلميية والوطنية؛القرار يف املنتدايت الإنسانية ادلولية عىل املس توايت  صنعقيادية ومشاركهتا يف  أأدوار  العاملية والإ

 

ىل يطلب -6 ىل املؤمتر ادلويل التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية رفع تقارير بشأأن  اإ اإ

 الرابع والثالثني.
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 اجلهات املشاركة يف رعاية القرار:

 الصليب الأمحر السويدي

 

 مجعية الصليب الأمحر لأنتيغوا وبربودا

 الصليب الأمحر الأرجنتيين

 الأمحر الأسرتايلالصليب 

 الصليب الأمحر المنساوي

 الهبايممجعية الصليب الأمحر 

 مجعية الصليب الأمحر السوازيالندي

 مجعية الصليب الأمحر الربابدويس

 الصليب الأمحر البلجييك

 مجعية الصليب الأمحر البلزيي

 الصليب الأمحر البوليفي

 مجعية الصليب الأمحر البوتسواين

 الصليب الأمحر البوروندي

 الصليب الأمحر الكندي

 مجعية الصليب الأمحر الصيين

 الصليب الأمحر الكولوميب

 الصليب الأمحر الكوس تارييك

 مجعية الصليب الأمحر لكوت ديفوار

 مجعية الصليب الأمحر القربيص

 ادلومينييكمجعية الصليب الأمحر 

 مجعية الهالل الأمحر املرصي

ثيويب  مجعية الصليب الأمحر الإ

 الصليب الأمحر الفنلندي

 مجعية الصليب الأمحر اجلوريج

 مجعية الصليب الأمحر الغرينادي

 امجلعية الوطنية للصليب الأمحر الهايييت

 الصليب الأمحر الهندورايس

 الصليب الأمحر ال يسلندي

 الأيرلنديمجعية الصليب الأمحر 

يطايل  الصليب الأمحر الإ

 الصليب الأمحر اجلاماييك

 الهالل الأمحر الاكزاخس تاين

 مجعية الهالل الأمحر الكوييت

 مجعية الهالل الأمحر القريغزيي

 مجعية الصليب الأمحر اللبناين

 مجعية الصليب الأمحر الليسويت
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 مجعية الصليب الأمحر الليتواين

 اللوكسمبورغيالصليب الأمحر 

 مجعية الصليب الأمحر املالوي

 املدليفيمجعية الهالل الأمحر 

 مجعية الصليب الأمحر املالطي

 الصليب الأمحر مجلهورية جزر مارشال

 الأمحر املكس ييكالصليب 

 الصليب الأمحر املوانيك

 مجعية الصليب الأمحر امليامناري

 الصليب الأمحر النامييب

 الصليب الأمحر الهولندي

 لويالبامجعية الصليب الأمحر 

 مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين

 مجعية الصليب الأمحر البمني

 الصليب الأمحر البريوي

 الأمحر الربتغايلالصليب 

 مجعية الصليب الأمحر لسانت كيتس ونيفيس

 مجعية الصليب الأمحر الساموي

 مجعية الصليب الأمحر الس نغايل

 الصليب الأمحر الرصيب

 الأمحر السلوفيينالصليب 

 نوب السودانجل مجعية الصليب الأمحر 

 الصليب الأمحر الإس باين

 مجعية الصليب الأمحر السورينايم

 الصليب الأمحر التوغوي

 رتينيداد وتوابغول مجعية الصليب الأمحر

 مجعية الصليب الأمحر الأوغندي

 الصليب الأمحر الأوروغوايي

 مجعية الصليب الأمحر الفانواتوي

 

 :شاركة يف رعاية القرارامل  ادلول

 بلغاراي

س تونيا  اإ

 يسلنداأ  

 رغو كسمبول

 الربتغال

س بانيا  اإ

 السويد


