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ٔصل:   ٕالجنلزيية ا
  الختاذ قرار

  
ويل الثالث والثالثون   املؤمتر ا
ٔمحر ٔمحر والهالل ا   لصليب ا

 

يف، سورسا   ج
سمرب  9-12    2019د

  

 

ذ  شغيلية، املوقعني يف تنف ٔن التدابري ال ش رة التفامه واالتفاق  بني مجعية ماجن  2005نومفرب  28مذ
ٔمحر الفلسطيين ٔدوم إالرسائيلية ومجعية الهالل ا د   داف

  
 
  

 مرشوع قرار 

 

  

  

ي سمرب يف فج   2019 د

  



1  
33IC/19/12.7DR 

 
  

  مرشوع قرار 

ذ  شغيلية، تنف ٔن التدابري ال ش رة التفامه واالتفاق  بني مجعية ماجن  2005نومفرب  28املوقعني يف مذ
ٔمحر الفلسطيين ٔدوم إالرسائيلية ومجعية الهالل ا د   داف

 
ويل  ٔمحر،  والثالثني الثالثٕان املؤمتر ا ٔمحر والهالل ا   لصليب ا

  

لامً   -1 د القرار  حييط  سمرب  8لس املندوبني يف  10ع شغيلية  2019د ٔن التدابري ال ش رة التفامه واالتفاق  ذ مذ ٔن تنف ش
ٔدوم إالرسائيلية  2005نومفرب  28املوقعني يف  د  ىل نص و بني مجعية ماجن داف ٔمحر الفلسطيين (انظر امللحق لالطالع  مجعية الهالل ا

  القرار)؛

ىل  -2   هذا القرار.  يوافق 
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  CD/19/R10 احمللق:

  

 قرار

 
ذ  شغيلية، املوقعني يف تنف ٔن التدابري ال ش رة التفامه واالتفاق  بني مجعية ماجن  2005نومفرب  28مذ

ٔمحر الفلسطيين ٔدوم إالرسائيلية ومجعية الهالل ا د    داف

  
ٔمحر (احلركة) روح استلهامًا  ٔمحر والهالل ا لصليب ا ولية  ٔساسية، مة احلركة ا ويل الثالث والثالثني مبو ومببادهئا ا واضيع املؤمتر ا

ويل)،   ٔمحر (املؤمتر ا ٔمحر والهالل ا  لصليب ا

  جملس املندوبني،  فٕان

رة التفامه مب ٕاذ يذّكر ٔمحر الفلسطيين، يف  املوقعةذ ٔدوم) ومجعية الهالل ا د  ٔدوم إالرسائيلية (مجعية ماجن داف د  بني مجعية ماجن داف
يف لعام ق، 2005نومفرب  28 ات ج ىل الربوتوول إالضايف الثالث التفاق لتفاوض  صص  بلومايس ا ده،  1949ل انعقاد املؤمتر ا واع

يل جب  رتاف املستق متهيد لال ٔمحر الفلسطيينوا ٔدوم ومجعية الهالل ا د  ٔحاكم التالية من  معية ماجن داف ت يف احلركة، وال س ا مكو
رة:    املذ

ٔمحر الفلسطيين وفقا لٕالطار القانوين تعمل -1 ٔدوم إالرسائيلية ومجعية الهالل ا د  ٔرايض  مجعية ماجن داف ىل ا الواجب تطبيقه 
ام الفلسطي لهتا ٕارسائيل  ة1967ة اليت اح يف الرابعة لعام  ، مبا يف ذ اتفاق اص املدنيني يف زمن  1949ج ٔش اخلاصة حبامية ا
  احلرب.

ريةتعرتف مجعي - 2 ٔ ٔن هذه ا ٔمحر الفلسطيين ب ٔدوم إالرسائيلية ومجعية الهالل ا د  يه امجلعية الوطنية املرصح لها  ة ماجن داف
ٔرايض تقع يف النطاق ٔن هذه ا ة و ٔرايض الفلسطي شغيلية اجلغرايف  لعمل يف ا ٔمحر الفلسطيين لعمليات ال مجلعية الهالل ا

اهتا.  صاص لك مهنام وتعمالن وفق  نحترتم مجعية ماجكام وصالح ٔمحر الفلسطيين اخ ٔدوم إالرسائيلية ومجعية الهالل ا د  داف
لحركة النظام ٔسايس  دها ا   .وقوا

ويل مجلعيات  بعد - 3 ٔدوم إالرسائيلية يف الهيئة العامة لالحتاد ا د  ول مجعية ماجن داف د الربوتوول إالضايف الثالث وبق اع
ٔمحر: ٔمحر والهالل ا   الصليب ا

ٔي .ٔ  دم وجود  ٔدوم إالرسائيلية  د  ارج احلدود ةتضمن مجعية ماجن داف و ٕارسائيل فروع لها    .املعرتف هبا دوليا 

شغيلية جتري  .ب صاص امجلعيةالعمليات ال ل اخ ٔخرى وفقا حلمك املوافقة الوارد يف القرار  اليت تقوم هبا مجعية وطنية دا ا
ويل امل 11رمق    . 1921ام عقود الصادر عن املؤمتر ا
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)…(  

4 -  ً ٔمحر الفلسطيين سو ٔدوم إالرسائيلية ومجعية الهالل ا د  ىل  تعمل مجعية ماجن داف صاصهام  ل نطاق اخ فصل دا وشلك م
ساين ويل إال رتام القانون ا سانية وا هتام إال رتام وال لشارة ومع سلطات لك مهنام لضامن ا دام  ٔي سوء است د    .وضع 

)…(  

ٔدوم  - 6 د  ٔمحر الفلسطيين  إالرسائيليةتتعاون مجعية ماجن داف لومجعية الهالل ا ٔ رة التفامه هذه من  ذ مذ   ). …( تنف
  

لامً  ر  وٕاذ حييط  رة التفامه 2019 ٔكتورلتقرر الصادر يف مع التقد ذ مذ ده  عن تنف ٔ ي  ري"السيد ا رت تيك ىل وسام "رو ز  ا  ،
ٔسرتايل، املراقب املستقلست ويل مجلعيات الصليب  حقاق ا حتاد ا ولية) و لجنة ا ٔمحر (ا لصليب ا ولية  لجنة ا ه ا ي عيّ ا

امئة) لجنة ا ٔمحر (ا ٔمحر والهالل ا لصليب ا امئة  لجنة ا ٔييد اكمل من ا ويل) بت حتاد ا ٔمحر ( ٔمحر والهالل ا سري التقدم  ا ة وت ملراق
رة التفامهيف  احملرز ذ مذ رة التفامه،تنف شغيلية ذات الص مبذ لعنارص ال   ، مبا يف ذ القضا املتكررة املتعلقة 

  
ي اعمتده جملس املندوبني يف  5لقرار رمق  ٕاذ يُّذرو  ذ 2017ومفرب نا ٔن تنف شغيلية املوقعني  ش ٔن التدابري ال ش رة التفامه واالتفاق  مذ

ٔدوم ومجعية د  ٔمحر الفلسطيين، بني مجعية ماجن داف ويل الثاين والثالثني،  8ٕاضافة ٕاىل القرار  الهالل ا   الصادر عن املؤمتر ا
  

يد ٔ ت احلركة  وٕاذ يعيد الت ٔن تعمل مجيع مكو ٔمهية  ٔساسية ىل  ساين وملبادئ احلركة ا ويل إال لقانون ا ٔوقات وفقًا  يف مجيع ا
ٔطرها التنظميية،  ٔسايس و ا ا   ونظا

  
ويل حتاد ستور وفقاً  العمل واجب الوطنية امجلعيات لك ىل ٔن حظيال وٕاذ زة الوطنية امجلعيات زاهة حامية سياسةو" ا ٔ  و

ويل حتاد   ،"ا
  

ورة يف القرار لك من  يَُذر وٕاذ ات املذ سوية الزنا ويل لعام  11لية  ثال والوساطة التابعة  وجلنة 1921الصادر عن املؤمتر ا م
ويل،  ه؛ ويقرّ لالحتاد ا  حبقوق امجلعيات الوطنية مبوج

  
بة عن يُعرب وٕاذ ذ لعدم ٔمل قوية خ رة تنف ذاً  التفامه مذ ٓن حىت اكمالً  تنف ٔربعة عرش مرور بعد ا عها حوايل  ىل توق ، وٕاذ حييط امًا 
ه اخلصوص  لامً  ريات ىل و ٔ ت والت ص لسيارات إالسعاف لصعو ىل الرتخ ود اليت فرضهتا السلطات العامة إالرسائيلية مؤخراً  والق

ٔمحر الفلسطيين عيةالتابعة مجل  ، ب  الهالل ا سانية سلبية حممت رتبط بذ من تداعيات ٕا ة، وٕاذ يالحظ ما  لعمل يف القدس الرشق
ره جلهود املنارصة اليت هتا يُعرب يف الوقت نفسه عن تقد ٔدوم  بذ د    حلل املشلكة،  سلطات إالرسائيلية املعنيةى ال مجعية ماجن داف

  
اءت يف الرسالتني  وٕاذ يُعرب عن ىل حنو اكمل، كام  ة إالرسائيلية مل تتحقق بعد  ٔعطهتا وزارة اخلارج ت اليت  ٔن الضام ٔسفه الشديد 

ني  مترب  11و 2015نومفرب  15املؤرخ ٔعربت فهيام الوزارة  2017س لتني  ة إالرسائيلية ٕاىل املراقب املستقل، وا تني من وزارة اخلارج املو
ٔدوم مع  عن استعدادها د  ذ لضامنمجعية ماجن داف اكمل التنف رة مبوجب اللزتاماهتا ا ٔحاكم النطاق التفامه مذ ثال  م ق  ، وحتق

ام " إالجراءاتاستكامل هذه اجلغرايف، مبا يف ذ  ويل الثالث والثالثني يف  ل انعقاد املؤمتر ا  "،2019بوقت اكف ق
  

امً ب يعرتفوٕاذ  رة التفامه سوف ميثل ٕاجنازًا  اكمل ملذ ذ ا ٔنلحركةٔن التنف دهتا، ، و سامه يف دمع قوهتا وو   هذا سوف 
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سيق رضورة جمدداً  يؤكد وٕاذ ت مجيع بني وإالجيايب الفعيل الت ذ دعامً  احلركة مكو اكمل لتنف رة ا   ،التفامه ملذ
  

ٔن ٔسفب يالحظ -1 واصل  اكمل م ذ ا رة  التنف  مل يتحقق بعد؛ التفامهملذ
 

ساين ٔن تنّفذ مجيع امجلعيات الوطنية  يطلب -2 ويل إال لقانون ا سانية وفقًا  ا مهتا إال ٔساسية ونظا ووفقًا ملبادئ احلركة ا
ت احلركة؛  ي تؤديه مكو ساين ا لعمل إال ىل الثقة  ل احملافظة  ٔ ٔطرها التنظميية، وذ من  ٔسايس و   ا

  

د ماجنمجعية يطلب من  -3 ل  ٔدوم داف ٔ زيد من تواصلها مع السطات من  د سوء وقف ٔن  دام شعار مجعية ماجن داف است
ٔمحر الفلسطيين ٔرايض اليت تعد مضن النطاق اجلغرايف مجلعية الهالل ا ٔدوم  وحيثّ ، ٔدوم يف ا د  ىل  بقوةمجعية ماجن داف

ٔرايض خمتلفة  دمة يف ت ا المات مست ٔي  كون  ٔن  ٔخرى لضامن  سية ا مواص العمل مع السلطات واجلهات املعنية الرئ
سىن متيزيها بوضوح عن شعار امجلعية؛  وي

 
ي قطعته  ىل بقوة ٕارسائيل دو حيث -4 اللزتام ا ري  ٔ ٔن سيارات الطوارئ الطبية العاالوفاء دون ت ٔن تضمن  م مضن ب

ٔمحر الفلسطيينالنطاق اجلغرايف  ٔدوم، ميكن  ،حتمل" مجلعية الهالل ا د  شلك دامئ، شعاراً خمتلفًا عن رمز مجعية ماجن داف
ٔدوممتيزيه بوضوح عن الشعا د  ة ر الرمسي مجلعية ماجن داف ة املؤر مترب  11"، كام ورد يف رسا وزارة اخلارج  ؛ 2017س

  

ثال اللزتاماهتا اخلاصة ٕارسائيل دو يدعو -5 م ٔدوم من  د  متكني مجعية ماجن داف ٔحاكم  ٔيضًا ٕاىل هتيئة الظروف الالزمة  ب
رة التفامه، ل انعقاد  النطاق اجلغرايف ملذ لزتامات التالية: 2021جملس املندوبني لعام بوقت اكف ق   ، وال س 

  

 (ٔ دم "  ٔدوم إالرسائيلية  د  ٔيتضمن مجعية ماجن داف ارج احلدود ةوجود  و ٕارسائيل فروع لها    .املعرتف هبا دوليا 

ٔخرى وفقا حلمك املوافقة الوارد يف القرار ب)  صاص امجلعية ا ل اخ شغيلية اليت تقوم هبا مجعية وطنية دا جتري العمليات ال
ويل امل 11رمق    ".1921ام عقود الصادر عن املؤمتر ا
  

ه اخلصوص  يؤكد -6 ثال التام اللزتاماهتأن ىل و م ىل  ٔدوم  د  ر سلب قدرة مجعية ماجن داف ٔ رة التفامه س ٕاذا  اً مبوجب مذ
ىل النحو املبني يفمل تُنفذ الزتامات احلكومة  ٔدوم  د  رسا  من الفقرات الثانية واخلامسة والسادسة بدمع مجعية ماجن داف

ة إالرسائيلية  ةوزارة اخلارج مترب 11 املؤر ع ذ ٕاطالق دعوة لتفعيل ، ومن مث قد 2017 س ات ست سوية الزنا لية 
ورة يف القرار  ويل لعام  11املذ لجوء ٕاىل جلنة 1921الصادر عن املؤمتر ا ثال وكذ ٕاماكنية ا والوساطة التابعة لالحتاد  م

ويل؛   ا
  

ٔن  بتعزز رحب -7 ش هيا يف االتفاق  شغيلية التدابريجلنة االتصال املُشار ٕا ٔقل، ال ىل ا ات سنوية لها  ٔربع اج ، بضامن عقد 
ل  وشجع ٔ ني من  سانية املشرتكة والزتاماهتام ٔداءاسمترار التعاون بني امجلعيتني الوطني هتام إال سيق  وال وضامن تواصل وت

ة  ؛معليني يف معلياهتام اليوم
  



5  
33IC/19/12.7DR 

 
ويل الثاين والثالثني لعام القرارن الصادرن عن جملس ىل  يؤكد جمدداً  -8 مواص معلية رضورة ب 2015املندوبني واملؤمتر ا

ة  ويل جتديد  ويطلباملراق حتاد ا ولية و لجنة ا ام  حىت جملس املندوبنيمة مراقب مستقل من ا ل املزمع عقده يف  املق
 ؛2021

  

صاصاتمبوجب  املستقل املراقب ٔن يتضمن دور ىل يوافق -9 ة يف هذا القراره اخ سية الوظائف ،املب  ٔن دون التالية الرئ
رصي    :لهيا ق

  
رايت  ٕاجراء ٔ)  ةز ،  مراق ً ٔقل سنو دادىل ا د وٕا يل وا ٔقل تقرر مر ل انعقاد احلركة ٕاىل ليقدم ىل ا  املندوبني جملس ق

  ؛2021 لعام
ُرسل ٕاىل  ب) تقدمي تقارر ة  رة وتقارر حتديث ٕاضاف ٔدومخطية بعد لك ز د  ٔمحر  مجعية ماجن داف ومجعية الهالل ا

امئة، وتتعلق ب لجنة ا ويل، وٕاىل ا حتاد ا ولية و لجنة ا شطهتا الفلسطيين وا ٔ شطته/ اهتا؛ٔ ا اته/است ا   واست
ضاء مع مجيع اجلهات املعنية، مبا فهيا السلطات؛  ج)  ق    التواصل حسب 

ٔد ىل ا داد حتليل قامئ  تو  د) ٕا ني امجلعيتني من املقدمة املعلومات من التث ٔن الوطني ذ ش رة تنف ، مع إالشارة التفامه مذ
ٔمح ص لسيارات إالسعاف التابعة مجلعية الهالل ا ح الرتاخ اص ٕاىل م ىل شلك  رية  ٔ ر الفلسطيين وضامن قدرة هذه ا

ة؛  ذ معلها يف القدس الرشق   تنف
ة يف االتفاق  لزتامات املقطو شغيليةهـ) توثيق التقدم احملرز يف  ٔن التدابري ال   ، ش

ويل وامجلعيتني  حتاد ا ولية و لجنة ا شاور مع ا ل ة دمع مؤلفة من مجعيات وطنية ُختتار  دة من مجمو و) طلب املسا
ني،  ل من رزة خشصيات ومنالوطني ا ٔو احلركة دا   ؛ار

ارات استكشافز)  ل اءةبن  خ ة القضا ملعاجلة احلركة دا   ؛التقارر يف املطرو
رة التفامه ح)  ذ مذ ٔن تنف ش ٔو دواعي قلق  ٔي توصيات  امئة، ٕارسال  لجنة ا ويل، وٕاىل ا حتاد ا ولية و لجنة ا ٕاىل ا

ل انعقاد جملس املندوبني لعام   ؛ 2021ق
 

رة التفامه شجع -10 ذ مذ سري تنف ىل ت دة  لمسا ٔن تتواصل مع حكوماهتا  ىل   ، ني يُطلب مهنا ذ لقانون وا امجلعيات الوطنية، 
ساين  ويل إال ٔطرها التنظميية، وم ا ٔسايس و ا ا ٔساسية ونظا   ادئ احلركة ا

 
لجنة من يطلب -11 ولية ا حتاد ا ويل و مع تقدمي ا لوجسيت ا ة، لعملية والفين ا ذ عن تقرر تقدمي وضامن املراق رة تنف  مذ

ربه 2021لعام  املندوبني جملس ٕاىل التفامه ويل املؤمتر ٕاىل و  والثالثني؛ رابعال ا
 

رة التفامه، ويعرب عن رغبته القوية جمدداً  يؤكد -12 اكمل ملذ ذ ا ىل دمع التنف شهد حتقق يف ٕارصار امجلاعي  ذ ٔن  اكمل التنف  ا
ت ه والتث ل انعقاد جملس م ام  املندوبني بوقت اكف ق اح. 2021يف  ٔمل والن امً ل كون ذ رمزًا    ، ف

  
  

 

 

 


