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 قرار  

مجعية  بني    2005نومفرب    28مذكرة التفامه والتفاق بشأأن التدابري التشغيلية، املوقعني يف  تنفيذ  

 ماجن دافيد أأدوم الإرسائيلية ومجعية الهالل الأمحر الفلسطين 

 

ن املؤمتر ادلويل   للصليب الأمحر والهالل الأمحر،  والثالثني الثالث اإ

 

بشأأن تنفيذ مذكرة التفامه والتفاق بشأأن التدابري التشغيلية   2019ديسمرب    8جمللس املندوبني يف    10ابعامتد القرار    حييط علما  -1

مجعية الهالل الأمحر الفلسطين )انظر امللحق لالطالع عىل نص و بني مجعية ماجن دافيد أأدوم الإرسائيلية    2005نومفرب    28املوقعني يف  

 القرار(؛

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

 

 قرار 

بني مجعية    2005نومفرب    28مذكرة التفامه والتفاق بشأأن التدابري التشغيلية، املوقعني يف  تنفيذ  

 ماجن دافيد أأدوم الإرسائيلية ومجعية الهالل الأمحر الفلسطين 

 

ؤمتر ادلويل الثالث والثالثني واضيع املمبو ومببادهئا الأساس ية، هممة احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( بروح اس تلهاماا 

 للصليب الأمحر والهالل الأمحر )املؤمتر ادلويل(،  

 جملس املندوبني،  فاإن

ذ يذّكر الإرسائيلية )مجعية ماجن دافيد أأدوم( ومجعية الهالل الأمحر الفلسطين، يف بني مجعية ماجن دافيد أأدوم  املوقعةذكرة التفامه مب اإ

 1949قبل انعقاد املؤمتر ادلبلومايس اخملصص للتفاوض عىل الربوتوكول الإضايف الثالث لتفاقيات جنيف لعام ، 2005نومفرب  28

مكوانت يف احلركة، ول س امي الأحاكم  لهالل الأمحر الفلسطين معية ماجن دافيد أأدوم ومجعية اواعامتده، والمتهيد لالعرتاف املس تقبيل ب 

 التالية من املذكرة: 

طار القانوين -1 الواجب تطبيقه عىل الأرايض  تعمل مجعية ماجن دافيد أأدوم الإرسائيلية ومجعية الهالل الأمحر الفلسطين وفقا لالإ

رسائيل عام الفلسطيني اخلاصة حبمية الأشخاص املدنيني يف  1949جنيف الرابعة لعام  اتفاقية، مبا يف ذكل 1967ة اليت احتلهتا اإ

 زمن احلرب.

يه امجلعية الوطنية املرصح لها  تعرتف مجعية ماجن دافيد أأدوم الإرسائيلية ومجعية الهالل الأمحر الفلسطين بأأن هذه الأخرية - 2

مجلعية الهالل الأمحر الفلسطين للعمليات التشغيلية اجلغرايف  ابلعمل يف الأرايض الفلسطينية وأأن هذه الأرايض تقع يف النطاق

دافيد أأدوم الإرسائيلية ومجعية الهالل الأمحر الفلسطين اختصاص لك مهنم وتعمالن وفق  حترتم مجعية ماجنكم وصالحياهتا. 

 .وقواعدها الأسايس للحركة النظام

عية ماجن دافيد أأدوم الإرسائيلية يف الهيئة العامة لالحتاد ادلويل مجلعيات بعد اعامتد الربوتوكول الإضايف الثالث وبقبول مج  - 3

 الصليب الأمحر والهالل الأمحر:

رسائيل فروع لها خارج احلدود ةتضمن مجعية ماجن دافيد أأدوم الإرسائيلية عدم وجود أأي .أأ   .املعرتف هبا دوليا دلوةل اإ

الأخرى وفقا حلمك املوافقة الوارد يف القرار  اليت تقوم هبا مجعية وطنية داخل اختصاص امجلعيةالعمليات التشغيلية جتري  .ب

 . 1921ام عقود عالصادر عن املؤمتر ادلويل امل 11رمق 

(…) 
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اخل نطاق اختصاصهم وبشلك منفصل د تعمل مجعية ماجن دافيد أأدوم الإرسائيلية ومجعية الهالل الأمحر الفلسطين سويا  - 4

 .عىل وضع حد لأي سوء اس تخدام للشارة ومع سلطات لك مهنم لضمن احرتام وليهتم الإنسانية واحرتام القانون ادلويل الإنساين

(…) 

 (. …) تنفيذ مذكرة التفامه هذه من أأجلومجعية الهالل الأمحر الفلسطين  الإرسائيليةتتعاون مجعية ماجن دافيد أأدوم  - 6

 

، حائز عىل وسام "روبرت تيكنري"الس يد  اذلي أأعده   عن تنفيذ مذكرة التفامه 2019  أأكتوبرابلتقرير الصادر يف  مع التقدير   واإذ حييط علما 

اذلي عيّنته اللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب  حقاق الأسرتايل، املراقب املس تقلالاس ت

ملراقبة وتيسري التقدم   الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( بتأأييد اكمل من اللجنة ادلامئة للصليب الأمحر والهالل الأمحر )اللجنة ادلامئة(

 ، مبا يف ذكل القضاي املتكررة املتعلقة ابلعنارص التشغيلية ذات الصةل مبذكرة التفامه،تنفيذ مذكرة التفامهيف  احملرز

 

مذكرة التفامه والتفاق بشأأن التدابري التشغيلية املوقعني  بشأأن تنفيذ  2017ومفرب  ناذلي اعمتده جملس املندوبني يف    5ابلقرار رمق    اإذ يُّذكرو 

ىل القرار  الهالل الأمحر الفلسطين، ومجعيةبني مجعية ماجن دافيد أأدوم  ضافة اإ  الصادر عن املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني،  8اإ

 

كيد يف مجيع الأوقات وفقاا للقانون ادلويل الإنساين وملبادئ احلركة الأساس ية ونظاهما عىل أأمهية أأن تعمل مجيع مكوانت احلركة    واإذ يعيد التأأ

 الأسايس وأأطرها التنظميية، 

 

ذ  وأأهجزة الوطنية امجلعيات نزاهة حمية س ياسةو" ادلويل الاحتاد دلس تور وفقاا  العمل واجب  الوطنية امجلعيات لك  عىل أأن يالحظ واإ

 ،"ادلويل الاحتاد

 

الامتثال والوساطة التابعة  وجلنة 1921الصادر عن املؤمتر ادلويل لعام  11أ لية تسوية الزناعات املذكورة يف القرار لك من ب يَُذكر واإذ

 حبقوق امجلعيات الوطنية مبوجبه؛ ويقرّ لالحتاد ادلويل، 

 

ذ حييط عاماا عىل توقيعها حوايل أأربعة عرش مرور بعد ال ن حىت اكمالا  تنفيذاا  التفامه مذكرة تنفيذ لعدم أأمل قوية خيبة عن يُعرب واإذ ، واإ

ابلصعوابت والتأأخريات والقيود اليت فرضهتا السلطات العامة الإرسائيلية مؤخراا عىل الرتخيص لس يارات الإسعاف عىل وجه اخلصوص    علما 

ذ يالحظ ما يرتبط بذكل م الهالل الأمحر الفلسطين  عيةالتابعة مجل  نسانية سلبية حممتةل، بيامن للعمل يف القدس الرشقية، واإ ن تداعيات اإ

 حلل املشلكة،  سلطات الإرسائيلية املعنيةدلى ال مجعية ماجن دافيد أأدوم يُعرب يف الوقت نفسه عن تقديره جلهود املنارصة اليت بذلهتا 

 

أأسفه الشديد لأن الضمانت اليت أأعطهتا وزارة اخلارجية الإرسائيلية مل تتحقق بعد عىل حنو اكمل، كم جاءت يف الرسالتني  واإذ يُعرب عن

ىل املراقب املس تقل، واللتني أأعربت فهيم  2017سبمترب  11و 2015نومفرب  15املؤرختني  املوهجتني من وزارة اخلارجية الإرسائيلية اإ

، وحتقيق الامتثال لأحاكم التفامه مذكرة مبوجب  للزتاماهتا الاكمل التنفيذ لضمنمجعية ماجن دافيد أأدوم دلمع  الوزارة عن اس تعدادها

 "،2019بوقت اكف قبل انعقاد املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني يف عام " الإجراءاتاس تكمل هذه النطاق اجلغرايف، مبا يف ذكل 

 
جنازاا همما ب يعرتفواإذ   هذا سوف يسامه يف دمع قوهتا ووحدهتا، ، وأأنللحركةأأن التنفيذ الاكمل ملذكرة التفامه سوف ميثل اإ

 

نهالتفامه ملذكرة الاكمل للتنفيذ دعما  احلركة مكوانت مجيع بني والإجيايب الفعيل التنس يق رضورة جمدداا  يؤكد واإذ  ، فاإ
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 مل يتحقق بعد؛ ملذكرة التفامه الاكملالتنفيذ  متواصل أأن أأسفب يالحظ -1

 

ووفقاا ملبادئ احلركة الأساس ية ونظاهما هممهتا الإنسانية وفقاا للقانون ادلويل الإنساين أأن تنّفذ مجيع امجلعيات الوطنية  يطلب  -2

  الأسايس وأأطرها التنظميية، وذكل من أأجل احملافظة عىل الثقة ابلعمل الإنساين اذلي تؤديه مكوانت احلركة؛ 

 

اس تخدام شعار مجعية ماجن دافيد سوء  وقف  أأن تزيد من تواصلها مع السطات من أأجل    أأدوم  دافيد  ماجنمجعية  يطلب من  -3

عىل  بقوةمجعية ماجن دافيد أأدوم  وحيثّ ، الأرايض اليت تعد مضن النطاق اجلغرايف مجلعية الهالل الأمحر الفلسطين أأدوم يف 

مواصةل العمل مع السلطات واجلهات املعنية الرئيس ية الأخرى لضمن أأن تكون أأي عالمات مس تخدمة يف تكل الأرايض خمتلفة 

 ويتس ىن متيزيها بوضوح عن شعار امجلعية؛

 

رسائيل دوةل ث حي -4 بأأن تضمن أأن س يارات الطوارئ الطبية العامةل مضن الوفاء دون تأأخري ابللزتام اذلي قطعته  ىلع بقوة اإ

بشلك دامئ، شعاراا خمتلفاا عن رمز مجعية ماجن دافيد أأدوم، ميكن  ،حتمل" مجلعية الهالل الأمحر الفلسطين النطاق اجلغرايف 

 ؛ 2017سبمترب  11"، كم ورد يف رساةل وزارة اخلارجية املؤرخة ر الرمسي مجلعية ماجن دافيد أأدوممتيزيه بوضوح عن الشعا

 

رسائيل دوةل يدعو -5 ىل هتيئة الظروف الالزمة لمتكني مجعية ماجن دافيد أأدوم من  اإ بأأحاكم  الامتثال للزتاماهتا اخلاصةأأيضاا اإ

  ، ول س امي الالزتامات التالية: 2021جملس املندوبني لعام بوقت اكف قبل انعقاد  النطاق اجلغرايف ملذكرة التفامه،

 

رسائيلاملعرتف هبا دوليا دلوةل  فروع لها خارج احلدود ةتضمن مجعية ماجن دافيد أأدوم الإرسائيلية عدم وجود أأي" أأ(   .اإ

جتري العمليات التشغيلية اليت تقوم هبا مجعية وطنية داخل اختصاص امجلعية الأخرى وفقا حلمك املوافقة الوارد يف القرار ب( 

 ".1921ام عقود عالصادر عن املؤمتر ادلويل امل 11رمق 

 

ذا  اا مبوجب مذكرة التفامه ستتأأثر سلب للزتاماهتاأأن قدرة مجعية ماجن دافيد أأدوم عىل الامتثال التام عىل وجه اخلصوص  يؤكد -6 اإ

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

طالق دعوة لتفع ، ومن مثَّ قد 2017 سبمترب 11 املؤرخةوزارة اخلارجية الإرسائيلية  أ لية تسوية الزناعات يل يس تتبع ذكل اإ

ىل جلنة  1921الصادر عن املؤمتر ادلويل لعام    11املذكورة يف القرار   ماكنية اللجوء اإ والوساطة التابعة لالحتاد   الامتثال  وكذكل اإ

 ادلويل؛ 

 

لهيا يف التفاق بشأأن  بتعزيز يرحب  -7 ، بضمن عقد أأربع اجامتعات س نوية لها عىل الأقل،  التشغيلية التدابريجلنة التصال املُشار اإ

وضمن تواصل وتنس يق  وليهتم الإنسانية املشرتكة والزتاماهتم أأداءاس مترار التعاون بني امجلعيتني الوطنيتني من أأجل  ويشجع

 ؛معليني يف معلياهتم اليومية

 

مواصةل معلية رضورة ب 2015واملؤمتر ادلويل الثاين والثالثني لعام القرارين الصادرين عن جملس املندوبني عىل  يؤكد جمدداا  -8

املقبل املزمع عقده يف عام  حىت جملس املندوبنيهممة مراقب مس تقل  من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل جتديد   ويطلب املراقبة  

 ؛2021
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 أأن دون التالية الرئيس ية الوظائف ،هذا القراره املبينة يف اختصاصاتمبوجب  املس تقل املراقب أأن يتضمن دور عىل يوافق -9

 :علهيا قترصي 

 

جراء أأ(  ،    مراقبةزيرايت    اإ عدادعىل الأقل س نويا م  عىل الأقل  تقرير مرحيل واحد  واإ ىل  ليقدَّ  املندوبني  جملس  قبل انعقاد  احلركة  اإ

 ؛2021 لعام

ىل  ب( تقدمي تقارير ضافية ُترسل اإ ومجعية الهالل الأمحر  مجعية ماجن دافيد أأدومخطية بعد لك زيرة وتقارير حتديث اإ

ىل اللجنة ادلامئة، وتتعلق ب  واس تنتاجاته/اس تنتاجاهتا؛أأنشطته/أأنشطهتا الفلسطين واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل، واإ

   التواصل حسب الاقتضاء مع مجيع اجلهات املعنية، مبا فهيا السلطات؛  ج( 

عداد حتليل قامئ عىل الأدةل ، مع الإشارة التفامه  مذكرة  تنفيذ  بشأأن  الوطنيتني  امجلعيتني  من  املقدمة  املعلومات من  التثبت و   د( اإ

ىل منح الرتاخيص لس يارات الإسعاف التابعة مجلعية الهالل الأمح ر الفلسطين وضمن قدرة هذه الأخرية عىل  بشلك خاص اإ

 تنفيذ معلها يف القدس الرشقية؛ 

 ، بشأأن التدابري التشغيليةهـ( توثيق التقدم احملرز يف الالزتامات املقطوعة يف التفاق 

و( طلب املساعدة من مجموعة دمع مؤلفة من مجعيات وطنية ُُتتار ابلتشاور مع اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيتني 

 ؛خارهجا أأو احلركة داخل من ابرزة خشصيات ومنالوطنيتني، 

 ؛التقارير يف املطروحة القضاي ملعاجلة احلركة داخل اءةبنَّ  خيارات اس تكشافز( 

رسال أأي توصيات أأو دواعي قلق بشأأن تنفيذ مذكرة التفامه ح(  ىل اللجنة ادلامئة، اإ ىل اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل، واإ اإ

 ؛ 2021قبل انعقاد جملس املندوبني لعام 

 

لقانون وا  امجلعيات الوطنية، حني يُطلب مهنا ذكل، عىل أأن تتواصل مع حكوماهتا للمساعدة عىل تيسري تنفيذ مذكرة التفامه  يشجع -10

 بادئ احلركة الأساس ية ونظاهما الأسايس وأأطرها التنظميية، وم ادلويل الإنساين 

 

 مذكرة تنفيذ عن تقرير تقدمي وضمن املراقبة، لعملية والفن اللوجس يت  ادلمع تقدمي ادلويل والاحتاد ادلولية اللجنة من يطلب  -11

ىل التفامه ىل وعربه 2021لعام  املندوبني جملس اإ  والثالثني؛ رابعال ادلويل املؤمتر اإ

 

رصاران امجلاعي عىل دمع التنفيذ الاكمل ملذكرة التفامه، ويعرب عن رغبته القوية جمدداا  يؤكد -12  الاكمل التنفيذ أأن يشهد حتقق يف اإ

 ، فيكون ذكل رمزاا همما للأمل والنجاح. 2021يف عام  املندوبني بوقت اكف قبل انعقاد جملس منه والتثبت 

 

 

 

 

 


