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لتسهيل  في محاولةعية الهالل األحمر الفلسطيني، في إسرائيل وجم جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةإن 

الجمعيتين في كال عضوية وتمهيد الطريق ل 1949جنيف لعام تفاقيات اإلضافي الثالث البروتوكول الاعتماد 

 لصليب األحمر والهالل األحمر؛لدولية لحركة اال

األساسية للحركة الدولية للصليب  والمبادئوالقواعد قا للقانون الدولي اإلنساني تزاما منهما بالعمل وفوال

 األحمر والهالل األحمر؛

 ورغبة منهما في تسهيل التعاون بينهما؛

 

 اتفقتا على ما يلي:

 

طار القانوني ا لإلوجمعية الهالل األحمر الفلسطيني وفق ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةتعمل جمعية  -1

اتفاقية جنيف ، بما في ذلك 1967رائيل عام سطينية التي احتلتها إسعلى األراضي الفل هقيطبالواجب ت

 حماية األشخاص المدنيين في زمن الحرب.ب الخاصة 1949الرابعة لعام 

ي وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني بأن هذه األخيرة ه ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةتعترف جمعية  -2

في األراضي الفلسطينية وأن هذه األراضي تقع في النطاق بالعمل الجمعية الوطنية المصرح لها 

جمعية ماجن تحترم كما التشغيلية لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني وصالحياتها.  للعملياتالجغرافي 

ن وفق النظام كل منهما وتعمال وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني اختصاص دافيد أدوم اإلسرائيلية

 األساسي للحركة وقواعدها.

في الهيئة العامة  ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةإلضافي الثالث وبقبول جمعية بعد اعتماد البروتوكول ا -3

 لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر:

لحدود المعترف عدم وجود أية فروع لها خارج ا جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةتضمن  أ(

 بها دولياً لدولة إسرائيل.

تقوم بها جمعية وطنية داخل اختصاص الجمعية األخرى وفقا  التشغيلية التي تجري العمليات ب(

 . 1921عام الصادر عن المؤتمر الدولي المعقود  11رقم  القرارالوارد في حكام لل

الفلسطيني شارة مميزة ل األحمر وجمعية الهال جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةتستخدم  ج(

والنظام األساسي للحركة  تفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي الثالثا وفق مقتضيات

 وقواعدها. 

 

ا وبشكل منفصل وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني سوي جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةتعمل  -4

لشارة ومع سلطات كل منهما لضمان على وضع حد ألي سوء استخدام ل داخل نطاق اختصاصهما

 إلنسانية واحترام القانون الدولي اإلنسانياحترام واليتهما ا

 عوجمعية الهالل األحمر الفلسطيني وفق اتفاق سالم يوق ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةجمعية تعمل  -5

 بين السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية. 

وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني من أجل تنفيذ  مذكرة  رائيليةجمعية ماجن دافيد أدوم اإلستتعاون  -6

 التفاهم عند توقيعها ومن خالل الترتيبات التشغيلية المتفق عليها من قبل فريق العمل الفني المشترك. 



 جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةمن طرف رئيس  هاذ عند توقيعتدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفي -7

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

 الجمعيتين. 

 

  2005نوفمبر/تشرين الثاني  28وقع في جنيف، بتاريخ 

 

 

 جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةعن 

 الرئيس الدكتور نعوم عفراش

 

 عن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

 يونس الخطيب الرئيس

 

 

 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

 يلييهالسيد فيليب كوف

 الممثل الخاص المعني بالشارة

 
 


