
 االتفاق بشأن التدابير التشغيلية

 بين

 في إسرائيل جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيلية

 وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني

  



رين نوفمبر/تش 28من مذكرة التفاهم الموقعة في  6أبرم هذا االتفاق بشأن التدابير التشغيلية وفقا للفقرة 

 وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني. جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةبين  2005الثاني 

ال ينبغي أن تفسر الترتيبات التشغيلية المتضمنة في هذا االتفاق على نحو سياسي أو قانوني بل كترتيبات 

دولي اإلنساني والنظام األساسي عملية لتسهيل الوالية اإلنسانية لكال الجمعيتين قدر اإلمكان وفقا للقانون ال

 للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر وقواعدها ومبادئها األساسية. 

ال يتضمن هذا االتفاق أو أي ترتيب عملي آخر متفق عليه أي شيء من شأنه أن يغير بأي شكل الوضع 

 في مذكرة التفاهم. القانوني لألراضي الفلسطينية أو أي جزء منها كما جرى االتفاق عليه 

وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني على الترتيبات التشغيلية  جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةوقد اتفقت 

 التالية:

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني من خالل الترويج  جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةتساعد  -1

 ، وذلك كما يلي:المعنية والمناصرة لدى السلطات اإلسرائيلية

تأمين حركة التنقل لسيارات اإلسعاف والمركبات التابعة للهالل األحمر الفلسطيني في كل  (أ

أنحاء األراضي الفلسطينية وذلك من أجل توفير الخدمات الطبية العاجلة وغيرها من الخدمات 

 اإلنسانية؛

طيني على الوصول مساعدة مركبات وسيارات إسعاف وموظفي جمعية الهالل األحمر الفلس ب(

 إلى كل األشخاص الذين هم بحاجة للخدمات الطبية العاجلة وغيرها من الخدمات اإلنسانية؛ 

تسهيل مرور سيارات اإلسعاف عبر نقاط التفتيش وإنشاء ممرات منفصلة سريعة لنقل  ج(

المرضى إلى المستشفيات اإلسرائيلية عند الضرورة؛ وتسهيل مرور المرضى عبر جسر 

 ؛اللنبي

 ؛ةغزة والضفة الغربية عند الضرور تسهيل مرور المرضى بين قطاع د(

توفير مناطق آمنة لسيارات اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني عند نقاط  هـ(

 التفتيش المعنية؛

مساعدة سيارات اإلسعاف التابعة للهالل األحمر الفلسطيني على الوصول إلى القدس الشرقية  و(

كزها في مستشفى الوالدة التابع له هناك، وتسهيل الوصول إلى المستشفيات والخدمات وتمر

 لجنة االرتباط. علية الطبية واإلنسانية األخرى كما نصت

وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني تعاونهما في النهوض  جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةتعزز  -2

 بمهتيهما اإلنسانيتين من خالل:

عة لكال الجمعيتين من اببين الخدمات الطبية العاجلة الت نشاء خط ساخن: يتم إنشاء خط ساخنإ أ(

 مهمة. رفوتسوية القضايا التي يراها كل طأجل تسهيل االتصال بينهما 

ها باستخدام الهواتف الثابتة اننظام االتصال: تضع الجمعيتان وسائل لالتصال بينهما وتطور ب(

 ن جملة أمور أخرى. ، مGPSوالنقالة ونظم 



تبادل المعرفة والخبرة: يتم تبادل المعرفة والخبرة في مجاالت التأهب للكوارث والخدمات  ج(

الطبية العاجلة واإلسعافات األولية من خالل التدريبات المشتركة والمتبادلة واالجتماعات 

 وتبادل المتطوعين والشباب.

رتباط تجتمع والشباب والمتطوعين: إنشاء لجنة لال اجتماعات منتظمة للخدمات الطبية العاجلة د(

عند الضرورة على مستوى مديري العمليات لتأمين توصيل  أكثر من مرة في الشهرشهرياً أو 

 أفضل المساعدات إلى َمن هم بحاجة إليها.

: تشجع الجمعيتان احترام المهمة اإلنسانية والشارتين من قبل حاملي األسلحة التوعيةبرامج  هـ(

وعامة الناس وأصحاب القرار واألخصائيين في القانون. كما تواصل تعريف الموظفين 

والمتطوعين التابعين لهما وعامة الناس بالمبادىء األساسية للحركة وقواعد القانون الدولي 

 اإلنساني. 

 تمثل التيالتعاون بشأن القضايا المتعلقة ببنك الدم: تتعاون كال الجمعيتين بشأن كل القضايا  و(

 مشتركة، كالتبرع بالدم وخدمات نقل الدم، والتخزين والتدريب الفني. مصلحة 

 جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةمن طرف رئيس  هافاهم هذه حيز التنفيذ عند توقيعتدخل مذكرة الت

ً من قبل المجلسين التنفيذيين  لكل من ورئيس جمعية الهالل األحمر الفلسطيني والموافقة عليها الحقا

 الجمعيتين. 
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 جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةعن 

 الرئيس الدكتور نعوم عفراش

 

 عن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

 الرئيس يونس الخطيب

 

 

 بحضور السيدة ميشلين كالمي راي

 عن الحكومة السويسرية

 مستشارة فدرالية

 

 عن اللجنة الدولية للصليب األحمر

 الرئيس جاكوب كالينبرغر

 

 عن االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 نائب الرئيس بينغت ويستربرغ

  

 عن اللجنة الدائمة

 السيد فيليب كوفيلييه

 الممثل الخاص المعني بالشارة



جمعية ماجن دافيد أدوم مذكرة التفاهم بين وضع اللمسات األخيرة على المنعقد لمحضر االجتماع 

 2005نوفمبر/تشرين الثاني  16وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني في  اإلسرائيلية

 

 المشاركون: 

 السيد يونس الخطيب، رئيس جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

 جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةالدكتور نعوم عفراش، رئيس 

 

 المنسق: 

 ديدييه بفيرتر، وزارة الخارجية السويسرية  السفير

 جوليان أبيغلين، وزارة الخارجية السويسرية 

 

 المراقبون:

 السيد فرانسوا بونيون، مدير القانون الدولي والتعاون باللجنة الدولية للصليب األحمر.

األحمر والهالل  السيد كريستوفر المب، مستشار خاص بالتمثيل الدولي، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب

 األحمر.

 كريستوف ساندو، مستشار باللجنة الدولية للصليب األحمر.-السيد جان

 

أن مظلة االتفاق  وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني على جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةاتفقت  -1

ليس من ها الربط بين قبولهما في حركة الصليب األحمر والهالل األحمر وأنه ليس المقصود من

 الضروري أن يتم هذا القبول في آن واحد، حتى وإن كان ذلك محبذاً. 

ورئيس جمعية الهالل األحمر الفلسطيني على  جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةاتفق رئيس  -2

م إلى وزيرة الخارجية السويسرية توجيه رسالة عند التوقيع باألحرف األولى على مذكرة التفاه

على تنفيذ المذكرة وفقا لترتيباتها التشغيلية والسعي من أجل تأمين االعتراف بهذه  هااللتماس إشراف

 .   الثالث المذكرة على نحو مالئم في المؤتمر الدبلوماسي الذي سوف يعتمد البروتوكول اإلضافي

ورئيس جمعية الهالل األحمر الفلسطيني على رفع  جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةاتفق رئيس  -3

ذه المذكرة إلى المجلسين التنفيذيين لجمعيتهما، حتى يتسنى لهما توقيعها بحضور ممثلي الجهة ه

المودع لديها اتفاقيات جنيف واللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب 

شرين نوفمبر/ت 28األحمر والهالل األحمر واللجنة الدائمة للصليب األحمر والهالل األحمر في 

 . 2005الثاني 

لتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات التشغيلية في ما يتعلق لسعي جمعيتهما الوطنيتين  كما اتفقا على -4

نوفمبر/تشرين  22بتنفيذ مذكرة التفاهم على أساس نتائج المباحثات الفنية السابقة والتي عقدت في 

 . 2005الثاني 

 توقيع المنسق بحضور كل المشاركين

 ريترديدييه بف
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