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 معمتد قرار

 

بني مجعية ماجن دافيد أأدوم االإرسائيلية  2005ترشين الثاين/ نومفرب  28املوقعني يف تنفيذ مذكرة التفامه واالتفاق بشأأن التدابري التشغيلية، 

 ومجعية الهالل الأمحر الفلسطيين

 

 املندوبني، جملس اإن

 

ذ ىل يشري اإ  نومفرب/الثاين ترشين 28 يف االإرسائيلية أأدوم دافيد ماجن ومجعية الفلسطيين الأمحر الهالل مجعية وقعهتا اليت التفامه مذكرة اإ

 :التالية الأحاكم وابلأخص ،2005

 

طار وفقا   الفلسطيين الأمحر الهالل ومجعية االإرسائيلية أأدوم دافيد ماجن مجعية تعمل -1  الأرايض عىل طبيقهت  الواجب القانوين لالإ

 املدنيني الأشخاص حبامية اخلاصة ١٩٤٩ لعام الرابعة جنيف اتفاقية ذكل يف مبا ،1967 عام اإرسائيل احتلهتا اليت الفلسطينية

 .احلرب زمن يف

 

 لها املرصح لوطنيةا امجلعية يه الأخرية هذه بأأن الفلسطيين الأمحر الهالل ومجعية االإرسائيلية أأدوم دافيد ماجن مجعية تعرتف -2

 الفلسطيين الأمحر لهاللا مجلعية امليدانية للأنشطة اجلغرايف النطاق يف تقع الأرايض هذه وأأن الفلسطينية الأرايض يف ابلعمل

 وفق وتعمالن هنامم لك اختصاص الفلسطيين الأمحر الهالل ومجعية االإرسائيلية أأدوم دافيد ماجن مجعية وحترتم. وصالحياهتا

 .للحركة ادلاخيل والنظام الأسايس النظام

 

 مجلعيات ادلويل لالحتاد ةالعام الهيئة من االإرسائيلية أأدوم دافيد ماجن مجعية قبول وحلني الثالث، االإضايف الربوتوكول اعامتد بعد  -3

 :(ادلويل الاحتاد) الأمحر والهالل الأمحر الصليب

 

 ئيل؛اإرسا دلوةل دوليا   هبا املعرتف احلدود خارج لها فروع أأي وجود عدم االإرسائيلية أأدوم دافيد ماجن مجعية تضمن( أأ 

 

 القرار يف الوارد افقةاملو  حلمك وفقا   الأخرى امجلعية اختصاص داخل وطنية مجعية لك هبا تقوم اليت امليدانية الأنشطة جتري( ب

 ؛1921 عام املنعقد ادلويل املؤمتر عن الصادر ١١ رمق

 (…) 

   

هناء ىلع اختصاصهام حدود يف منفصةل وبصورة معا   الفلسطيين الأمحر الهالل ومجعية أأدوم دافيد ماجن مجعية تعمل  -4  سوء أأي اإ

  االإنساين؛ ادلويل والقانون االإنسانية هممهتا احرتام ضامن عىل سلطاهتا مع مهنام لك وتعمل للشارة، اس تخدام

(…) 

 

 .(...) هذه التفامه مذكرة تنفيذ عىل الفلسطيين الأمحر الهالل ومجعية أأدوم دافيد ماجن مجعية تتعاون -6

 

ذ الس يد روبرت تيكنري، حائز  هاأأعد اليت التفامه مذكرة تنفيذ عن 2017 نومفرب/الثاين ترشين يف الصادر ابلتقرير ،ابمتنان علام   حييط واإ

بتأأييد ، حتاد ادلويلالا)اللجنة ادلولية( و الأمحر للصليب ادلولية اللجنةعىل وسام الاس تحقاق الأسرتايل، املراقب املس تقل امللكف من 

قضااي ، مبا يف ذكل الفامهتنفيذ مذكرة الت، ملراقبة وتيسري التقدم احملرز يف من اللجنة ادلامئة للصليب الأمحر والهالل الأمحر )اللجنة ادلامئة(

 املتكررة املتعلقة ابلعنارص التشغيلية ذات الصةل مبذكرة التفامه،
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ذ  ريالتداب بشأأن واالتفاق التفامه مذكرة تنفيذ بشأأن 2015 ديسمرب/اكنون الأول يف املندوبني جملس اعمتده اذلي 10 رمق ابلقرار يُّذكر واإ

الصادر عن  8يف القرار رمق  بصيغته املعمتدة ،االإرسائيلية أأدوم دافيد ماجن مجعيةو  الفلسطيين الأمحر الهالل مجعية بني املوقعني التشغيلية

 )املؤمتر ادلويل(، الأمحر والهالل الأمحر للصليب املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني

 

ذ  للقانون افق  و  الأوقات لك يفادلولية(  )احلركة الأمحر والهالل الأمحر للصليب ادلولية احلركة مكوانت مجيع معل أأمهية جمددا   يؤكد واإ

 وس ياساهتا؛ وادلاخيل الأسايس ونظامهيا للحركة الأساس ية املبادئ عن فضال   االإنساين ادلويل

 

ذ  وأأهجزة نيةالوط  امجلعيات نزاهة حامية س ياسةو" ادلويل الاحتاد دلس تور وفقا   العمل واجب الوطنية امجلعيات لك عىل أأن يالحظ واإ

 ؛2009 نومفرب/الثاين ترشين يف املعمتدة" ادلويل الاحتاد

 

ذ  الامتثال والوساطة التابعة  جلنةو  1921الصادر عن املؤمتر ادلويل لعام  11أ لية تسوية الزناعات املذكورة يف القرار لك من ب يَُذكرواإ

 حبقوق امجلعيات الوطنية مبوجبه؛ ويقرلالحتاد ادلويل، 

 

ذ  الأوضاع الاعتبار يف أأخذيبيامن  عاما ، عرش اثينحوايل  مرور بعد الآن حىت اكمال   تنفيذا   التفامه مذكرة تنفيذ لعدم أأمهل خيبة عن يعرِبّ  واإ

 ؛الصعبة والس ياس ية االإنسانية

 

ذ  جنازا   يعرتفواإ  ،ووحدهتاا دمع قوهتسوف يسامه يف هذا  ، وأأنللحركة ادلولية همام   أأن التنفيذ الاكمل ملذكرة التفامه سوف ميثل اإ

 

ذ  حلكومةا فهيا وذكرتللجنة ادلامئة  اإرسائيل دوةل خارجية وزير وهجها اليت 2015 نومفرب/الثاين ترشين 15 يف املؤرخة ابلرساةل علام   حييط واإ

 ،[."التفامه مذكرة مبوجب] اللزتاماهتا الاكمل التنفيذ لضامن أأدوم دافيد ماجن مجعية دلمع مس تعدة" أأهنا االإرسائيلية

 

ذ للمراقب املس تقل،  اإرسائيل دوةل خارجية وزير وهجها اليت 2017 سبمترب/أأيلول 11 يف املؤرخةوابمتنان ابلرساةل  أأيضا   علام   حييط واإ

جراءات  1واملرفقة يف امللحق  ىل قرار واإ حاكم النطاق اجلغرايف ملموسة تسهم يف حتقيق الامتثال لأ بتقرير املراقب املس تقل، واليت تشري اإ

ىل الزتاهما بتنفيذ ذكل ملذكرة التفامه طار جدول زمين حمدد، ، واإ حراز تقدم ملموس يف هذه املسأأةل، واس تكيف اإ امل هذه من أأجل تيسري اإ

 ،2019بوقت اكف قبل انعقاد املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني يف عام  االإجراءات

 

ذ  ،التفامه ملذكرة الاكمل للتنفيذ دعام   احلركة مكوانت مجيع بني واالإجيايب الفعيل التنس يق رضورة جمددا   يؤكد واإ

 

عدم  ،الشديد الأسف ومع ،يالحظ لكنهاملبلغ عنه بشأأن التنفيذ ويثين عىل هجود امجلعيتني الوطنيتني، و  احملرز التقدم يالحظ -1

 ؛حتقق التنفيذ الاكمل

 

ية لوقف الاس تخدام اخلاطئ لشعار مجع السلطات  العمل معبغية  أأدوم دافيد ماجنابالإجراءات اليت اختذهتا مجعية  يرحب -2

ية ماجن دافيد ، ويشجع مجع ماجن دافيد أأدوم يف الأرايض اليت تعد مضن النطاق اجلغرايف مجلعية الهالل الأمحر الفلسطيين

أأن تكون أأي عالمات مس تخدمة يف تكل ملعنية الرئيس ية الأخرى لضامن أأدوم عىل مواصةل العمل مع السلطات واجلهات ا

 عن شعار امجلعية؛الأرايض خمتلفة ويتس ىن متيزيها بوضوح 
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 االإجراءات اختاذ وعىل ،التفامه ملذكرة اجلغرايف النطاق بأأحاكم يتصل فامي اللزتاماهتا الامتثال عىل أأدوم دافيد ماجن مجعية حيث -3

 الامتثال؛ لعدم حد لوضع املناس بة

 

 

ىل اإرسائيل دوةل يدعو -4   التفامه؛ ةمذكر  مبوجب اللزتاماهتا الاكمل التنفيذ لضامن أأدوم دافيد ماجن مجلعية دمعها مواصةل اإ

 

ليه يف أأن  يالحظ -5 اإرسائيل،  دوةل خارجية وزير وهجها اليت 2017 سبمترب/أأيلول 11 يف الرساةل املؤرخةتنفيذ القرار املشار اإ

، سيسامه بدرجة 2019بوقت اكف قبل انعقاد املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني يف عام  منه املراقب املس تقل س يتثبتواذلي 

 ؛مذكرة التفامهكبرية يف تنفيذ 

 

ذا مل  تأأثر سلب ات س قدرة مجعية ماجن دافيد أأدوم عىل الامتثال التام اللزتاماهتا مبوجب مذكرة التفامه  أأن ابلتحديد،، أأيضا   يؤكد -6 اإ

الرساةل  من الفقرات الثانية واخلامسة والسادسة بدمع مجعية ماجن دافيد أأدوم عىل النحو املبني يف تُنفَّذ الزتامات احلكومة

يس تتبع ذكل اإطالق دعوة لتفعيل قد ومن مثَّ اإرسائيل،  دوةل خارجية وزير وهجها اليت 2017 سبمترب/أأيلول 11 يف املؤرخة

ىل و  1921الصادر عن املؤمتر ادلويل لعام  11أ لية تسوية الزناعات املذكورة يف القرار  ماكنية اللجوء اإ  الامتثال جلنةكذكل اإ

 . والوساطة التابعة لالحتاد ادلويل

 

لهيا يف االتفاق بشأأن  يرحب -7 عادة تشكيل جلنة االتصال املُشار اإ لتعاون بني امجلعيتني التشغيلية ويشجع اس مترار زايدة ا التدابريابإ

نسانية املشرتكة والزتاماهتام؛الوطنيتني    من أأجل حتقيق واليهتام االإ

 

ويطلب مبواصةل معلية املراقبة  2015القرارين الصادرين عن جملس املندوبني واملؤمتر ادلويل الثاين والثالثني لعام عىل  يؤكد جمددا   -8

ني املقبل املزمع حىت املؤمتر ادلويل الثالث والثالثاملهمة امللكف هبا املراقب املس تقل من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل جتديد 

 ؛2019عقده يف عام 

 

 :علهيا رصقتي  أأن دون التالية الرئيس ية الوظائف ،هاختصاصاتمبوجب  املس تقل املراقب أأن يتضمن دور عىل يوافق -9

 

جراء أأ(   عداد، عىل الأقل س نواي   مراقبةزايرايت  اإ ىل مليقدَّ  عىل الأقل تقرير مرحيل واحد واإ  لعام املندوبني لسجم قبل انعقاد احلركة اإ

 ؛2019

 التفامه؛ مذكرة تنفيذ بشأأن الوطنيتني امجلعيتني من املقدمة املعلومات من التثبت ب(

 .التقارير يف املطروحة القضااي ملعاجلة احلركة داخل اءةبنَّ  خيارات اس تكشاف ج(

 

 أأو احلركة لداخ من ابرزة خشصيات ومن الوطنية امجلعيات من املساعدة طلب يف يرغب قد املس تقل املراقب بأأن يعرتف -10

ىل التوصل أأجل من خارهجا  التفامه؛ ملذكرة الاكمل التنفيذ اإ

 

 مذكرة تنفيذ عن قريرت تقدمي وضامن املراقبة، لعملية والفين اللوجس يت ادلمع تقدمي ادلويل والاحتاد ادلولية اللجنة من يطلب -11

ىل التفامه  والثالثني؛ الثالث ادلويل املؤمتر اإىل وعربه املندوبني جمللس املقبل الاجامتع اإ
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 الاكمل التنفيذ ققأأن يشهد حت يف اإرصاران امجلاعي عىل دمع التنفيذ الاكمل ملذكرة التفامه، ويعرب عن رغبته القوية جمددا   يؤكد -12

 .2019املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني يف عام و  املندوبني بوقت اكف قبل انعقاد جملس منه والتثبت

 


