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   معلومات أأساس ية

 

ب يف املدن ا ىل تقدمي ملخص للمضمون احملمتل للك فقرة، دون تقدمي وهيدف مرشوع عناص القرار املقرتح بشأأن احلر 

 مرشوع نص هنايئ.

 

دراج مثل هذه الفقرة يف القمن    فائدةالرشح ت   مسوغات    لك فقرة    تيلو   رار. ا 

 

الوثيقة    وتُطرح اهذه  احلركة  بشأأهنا  لتشاور  هبدف  مندوب  جملس  أأعضاء  الأمحر مع  والهالل  الأمحر  للصليب  ادلولية 

أأجل مجع  )احلركة(   والتعق   مجموعة من  التعليقات  أأويل  ا  ل  صو و والات،  يبأأوىل من  فهم  ما ىل  املقرتح    بشأأن  الهنج  ذا اكن  ا 

 كسب ال جامع.ي و   س يحظى ابلقبول

 

 :ني يف الاعتبارتيال    ؤالنيسال وضع  ات عىل هذه الوثيقة، يرىج  يبق وتع  تعليقات  عند تقدمي

 

دراهجا يف ف  • هل توافق عىل العناص املقرتح  قرات ادليباجة ومنطوق القرار املقرتح؟ا 

دراهجأأو ينبغي    انقصةعناص    من• هل    ا يف القرار؟ ا 

 

منا  ياغة مرشوع عناص هذا القرار.  ول يُتوقع يف هذه املرحةل تقدمي تعليقات مفصةل عىل ص  فرصة للتعليق عىل  تاح  ست ا 

 ا. متاح  الأويل  لقرار  مرشوع اصبح  ي صياغة حمددة يف مرحةل لحقة، مبجرد أأن  
 

 

 مقدمة 
 

نسانية مدمرة وغري مقبوةل.   ا  ب يف املدن اليوم  وواقع احلر   لحقويُُتلف الزناعات املسلحة يف املناطق احلرضية عواقب 

الناس  عرشاتالرضر ب  أأو ال صابة وتتقطع س بل حصوهلم عىل اخلدمات الأساس ية   أ لف  اذلين يتعرضون خلطر املوت 

وحىت بعد أأن تضع املعارك  همينة دون أأن يعرفوا مىت ميكهنم العودة.  واذلين نزحوا عن منازهلم وابتوا يعيشون يف ظروف  

يمنّي موجة  فُتصّعب تعايف املدن وقاطنهيا، ما من شأأنه أأن   رها، تدوم الانقسامات الاجامتعية اليت سبهبا القتال طويال  أأوزا

احلر  وتداعيات  العنف.  من  ل  وجديدة  املدن  يف  املنازل    العواقبعىل    تقترصب  وخسارة  وال صاابت  املوت  املبارشة: 

املدن  والأصول.   احلر   ونيعمتدفساكن  وترتك  الأساس ية.  احتياجاهتم  لتلبية  اخلدمات  تقدمي  ونظام  السوق  يف  وعىل  ب 

الغذاء   عىل  احلصول  مهنا  احتياجاهتم  من  كبرية  تلبية مجموعة  عىل  الناس  قدرة  فتعيق  النظام  هذا  عىل  سلبيا   أأثرا   املدن 

رسال أأولدمه ا ىل املدارس.       والرعاية الطبية أأو ا 

 

ال نسانية اليت ُتلفها   عواقبالالأمامية ملواهجة    اخلطوطوتعمل احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( يف  

ب يف املدن. ومتطوعو الصليب الأمحر والهالل الأمحر يعملون لك يوم ويف مجيع أأحناء العامل بشجاعة وتفان  عىل واحلر 

 نطاق يف املدن. وليس س ياق املناطق احلرضية جديدا  عىل احلركة، لكن    الزناعات تلبية احتياجات الناس املترضرين من  
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عىل مس توى العمليات مجة  حتدايت  يف الس نوات الأخرية ودّل  ب املدن  ويف حالت حر   ا اليت شهدهت  انيةال نس  العواقب

 . يبلوماس يةواملوارد وادل

 

اليوم   ُُتاض  الأمد  الطويةل  املسلحة  فأأكرث  والزناعات  احلرضيةأأكرث  املناطق  توسع  و ،  يف  معدل  خاصة  يغذيه  توّجه  هو 

مليون خشص لك أأس بوع وسيشلكون ثالثة   1.4مبا يقارب    يزيدون املناطق احلرضية    : فساكنيف العامل   املناطق احلرضية

مليار    2.3ابملائة من ساكن املدن ال ضافيني وعددمه    90. وتُقّدر الأمم املتحدة أأن  2050أأرابع ساكن العامل حبلول عام  

واكنت  دن صغرية ومتوسطة احلجم.  يف مس يحدث  يف أأغلبه  المنو  وأأن  نسمة س يكونون يف دول انمية يف أ س يا وأأفريقيا،  

الناس ملا تتيحه من فرص وقنوات   زدهار الاقتصادي واكنت دامئا  جتذب  التارخي حمراك  لال  . وظل اتصالاملدن عىل مر 

لكن الرسعة غري طريقة معل اجملمتعات وتنظميها من النوايح املادية والاجامتعية والاقتصادية.  معامل  التوسع احلرضي يرمس  

لهيا  جُترب القادمني  اليوم  ة اليت تمنو هبا املناطق احلرضية  املس بوق من فقراء وجممتعات هممشة عىل الاس تقرار يف املناطق ا 

ا ىل اخلدمات الأساس ية وعن الاستبعاد من   الوصول  تعّذر  نظم احلمك  الأكرث خطورة حيث يواهجون خماطر تنجم عن 

كية للأرايض وغريها وعدم توفر س بل مس تدامة لكسب العيش.  وعن انعدام اليقني بسبب عدم وجود حقوق مل   وامحلاية

املدن   احلرب يف  تنشب  تفامقوحني  املترضري  يزداد  اليت احتياجات ساكهنا  ال نسانية  تتعرقل الاس تجابة  قد  ن يف حني 

املترضرين حني   ا ىل  الوصول  صعوبة  بسبب  وغريها  احلركة  حميطها  تنتصبتنفذها  ويف  املدن  داخل  املواهجة  . خطوط 

نسانية مجة وجترب احلركة يف الكث ا   من الأحيان عىل البحث عن توازن بني ما جيب ريوتسبب هذه العوامل معضالت 

 فعهل وما ميكن واقعيا  حتقيقه لتلبية الاحتياجات.  

 

ال نساين   ادلويل  للقانون  أأوسع  واحرتاما   للمدنيني  أأفضل  حامية  احلركة  تضمن  الزن وليك  من  العديد  يف  شهدانه  اعات  مما 

جمايل  الأخرية يف  اس تجاابهتا  تعزز  أأن  فعلهيا  الأمحر   الوقاية،  للصليب  والثالثني  الثالث  ادلويل  املؤمتر  ويف  والعمليات. 

  املناطق احلرضية يف  ب  واحلر عىل موضوع  جلسة ا ضاءة  ُعقدت    2019والهالل الأمحر املعقود يف اكنون الأول/ديسمر  

ضافة ا ىل اللجنة ادلولية  حرضها عدد من امجلعيات الوطنية أأبرزه ا امجلعيات الوطنية يف أأفغانس تان والصومال والرنوجي، ا 

 ب يف املدن والتحدايت اليت تطرهحا ابلنس بة وللصليب الأمحر )اللجنة ادلولية(، ويه ركّزت عىل العواقب ال نسانية للحر 

ا ىل استشارة عىل   مس توى احلركة اكنت قد ُعقدت يف  لس تجابة احلركة. واستندت جلسة ال ضاءة عىل هذا املوضوع 

الأول/أأكتوبر   ترشين  للصليب  بعنوان:    2019أأسلو يف  ادلولية  احلركة  قبل  من  اس تجابة شامةل  املدن: حنو  احلرب يف 

لرتمجة الشواغل    الس بلالصليب الأمحر الرنوجيي يف العام املنرصم أأفضل  و اللجنة ادلولية    ودرست   الأمحر والهالل الأمحر.

    قرتحات امللموسة اليت ُعرضت يف أأوسلو ا ىل ا جراءات منّسقة ميكن أأن تعمتدها احلركة برمهتا. ة واملامللحّ 

 

ب يف املدن ا ىل جناح هجودان العاملية املنّسقة وادلروس اليت اس تخلصناها من وبشأأن احلر   معلوميكن أأن تستند خطة  

الصحية يف خطر و  الرعاية  مثل  و مبادرات  النفس ية  احلركة  النفيس  ادلمعالصحة  الألغام  والاجامتعي واسرتاتيجية  بشأأن 

، وغريها من مبادرات احلركة املشاهبة. وميكن أأن تبين أأيضا  ىوخملفات احلرب املتفجرة الأخر واذلخائر العنقودية    الأرضية

احلركة هنج  املدن    عىل  يف  الصمود  هنج  وعىل  معوما   املدن  هدفان وميكن  .  وصا  صخيف  هذه  العمل  خلطة  يوضع   أأن 

 رئيس يان: 
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تنفيذ اس تجاابت      • أأجل التصدي  ميدانية زايدة تعزيز قدرة احلركة عىل  أأنشطة امحلاية واملساعدة من  ، مبا فهيا 

احلر  اليت ُتلفها  ال نسانية  احرتام  و للعواقب  مع  املدن،  ا   هنج " ب يف  احلد  من لأ توفري  كام ورد    1امحلاية"   دىن 

طار امحلاية داخل احلركة وصفه يف      . ا 

ب  و العواقب ال نسانية للحر   وجتنبتعزيز هجود احلركة الرامية ا ىل زايدة احرتام القانون ادلويل ال نساين    زايدة     •

 يف املدن بفضل أأنشطة ال عالم العام وادلبلوماس ية ال نسانية.  

 

 الاقتضاء.  وس يطورها حسب  ف احلركة ورسائلها يف هذا اجملالمواق  ا ىلهذا  وسيستند الهدف الثاين  

 

ا احلركةوتعرض  املقرتح خلطة معل  واحملتوى  القرار  عناص  التالية مرشوع  يف ب  وحر ل ل  ةال نساني  ال اثر  لتجنب  لنقاط 

من أأربع   حمتوى القرار وخطة العمل يف معلية غري رمسية  . وس ُيصار ا ىل صياغة 2025-2021للفرتة    ااملدن والتصدي له

استشارات غري رمسية يف موضوع    –  2021جمللس املندوبني لعام    متهيدا  استشارات، وفق ما ُأعلن يف الرساةل املعنونة: "

اكنون    21"، اليت وقعهتا اللجنة ادلولية والصليب الأمحر الرنوجيي وُارسلت ا ىل مجيع مكوانت احلركة يف  احلروب يف املدن

 .  2021الثاين/يناير  

 

 فقرات ادليباجة 
 

أأن و   ،يف املدن ابملدنيني  احلروبمن الأذى املدمر اذلي تُلحقه    ميكن أأن تعرب فقرة ادليباجة عن القلق  : الفقرة الأوىل 

 تصف عواقبه.  

 

ن املعاانة اليت يقاس هيا املدنيون يف حالت احلروب يف امل  :املسوغات طار للحركة بشأأن ا  ناطق احلرضية يه ادلافع ل عداد ا 

 ب يف املدن وتنفيذه يف املس تقبل.  واحلر 

 

الثانية  أأن  :الفقرة  ف  ميكن  القلق منتعرب  ادليباجة عن  ا  قرة  الأثر  املناطق   ل نساينأأن  الزناعات يف  النامج خصوصا  عن 

 يت ياكبدها الناس يف مجيع الزناعات املسلحة ويفامقها، وأأن تصف عواقبه.  لاحلرضية يزيد من املعاانة ا

 

املعاانة    لتجنبنطاقا  اليت تبذلها    جيب أأن يتجّذر الزتام احلركة بشأأن احلروب يف املدن يف فهم للجهود الأوسع:  املسوغات

 .وُتفيفها  ،اليت تسبهبا الزناعات املسلحةال نسانية  

   

الثالثة  حُتّدد    : الفقرة  أأن  ادليباجةميكن  الرئيس ية وراء  س با الأ راكت و احمل  فقرة  يلحق ابملدنيني يف حالت ب  الأذى اذلي 

 ب يف املناطق احلرضية، وأأن تصفها.واحلر 

   

 
ة ادلولية والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر اللجنمن املكّون معايري احلركة ادلنيا للحامية )أأو هنج احلد الأدىن من امحلاية( اذلي اعمتده اجمللس الاستشاري لشؤون امحلاية   1

  الرنوجي ونيجرياي والسويد ولبنان وتركيا وأأسرتاليا وبلزي. يفوالهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( وامجلعيات الوطنية 
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أأن  املسوغات ا ىل فهم واحض : جيب  املناطق احلرضية  املعاانة اليت تسبهبا احلروب يف  للتخفيف من  تستند هجود احلركة 

 للأس باب الرئيس ية لهذه املعاانة.  

 

الرابعة وأأن  الفقرة  الأمحر  والهالل  الأمحر  للصليب  ادلولية  للحركة  الأساس ية  املبادئ  ا ىل  ادليباجة  فقرة  أأن تشري  : ميكن 

 حالت   هممة احلركة هو حامية الأشخاص الأكرث ضعفا  ومساعدهتم، مبا يف ذكل يف  من  ةالرئيس ي   صاالعنأأحد  تذكّر بأأن  

نسانية فعاةل وقامئة عىل املبادئاملسلح  الزناع حظ  ، وأأن تال، وأأن تركّز عىل أأمهية الوصول الأساس ية لصياغة اس تجابة ا 

فريدة   بقدرات  تمتتع  احلركة  مكوانت  و   لتوفريأأن  يف  امل تقدمي  امحلاية  ال نسانية  املناطق روب  احلحالت  ساعدات  يف 

   .  احلرضية

 

طار احلركة بشأأن احلروب يف املدن مضن هممة احلركة وخربهتا، والاعرتاف ابلأذى املُدّمر اذلي  املسوغات : جيب وضع ا 

 مبوظفي احلركة ومتطوعهيا.   املناطق احلرضيةتُلحقه احلروب يف  

 

ال نسانية يف تقريرها الصادر  هذه املسأأةل  لتحليل اذلي أأجرته اللجنة ادلولية ل قرة ادليباجة ابميكن أأن تُذكّر ف:  الفقرة اخلامسة

تعيد التأأكيد عىل موقف احلركة من  ، وأأن  القانون ادلويل ال نساين وحتدايت الزناعات املسلحة املعاصةبعنوان    2019عام  

(، وأأن تذكر  2013الصادر عن جملس املندوبني لعام    7قرار  اس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن )ال

ب يف املدن:  واحلر :    2019ب يف املدن اليت ُعقدت يف عام  ووثيقة نتاجئ استشارات احلركة بشأأن احلر   اس تلهاممكصدر  

     حنو اس تجابة شامةل من قبل احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر. 

   

ب يف املدن ا حدى النتاجئ الرئيس ية اليت متخضت عن وللحركة بشأأن احلر   : اكنت احلاجة ا ىل تطوير هنج شاملاملسوغات

مجعية وطنية وعدد من وحدات اللجنة ادلولية    17ب يف املدن اليت حرضهتا  وبشأأن احلر   2019استشارة أأوسلو لعام  

 واحلايل يف هذا اجملال.   وجيب أأن يبين القرار عىل معل احلركة املايضوالاحتاد ادلويل.  

 

التذكري    : الفقرة السادسة أأن تعيد فقرة ادليباجة  أأن احلرب  ابلفرضيميكن  أأل ويه  للقانون ادلويل ال نساين،  ة الأساس ية 

احرتامه   وكفاةل  ال نساين  ادلويل  القانون  احرتام  أأن  تُشّدد عىل  وأأن  معّينة،  ُُتاض مضن حدود  أأن  أأكرث  جيب  يصبحان 

  .  ، دون أأن تقل أأمهيهتام ا طالقا  حلرضيةاض احلروب يف املناطق احني ُتُ   صعوبة

 

طار احلركة بشأأن احلر املسوغات ب يف املدن عىل اجلهود اليت تبذلها احلركة حاليا  لتكفل احرتام القانون  و: جيب أأن يقوم ا 

ا ىل   يستند  وأأن  ال نساين  س يايسادلويل  ا عالن  لصياغة  اجلارية  الأطراف  املتعددة  يف    العملية  املتفجرة  الأسلحة  بشأأن 

 واذلي يُرحج أأن يعمتد قبل انعقاد جملس املندوبني. املناطق املأأهوةل ابلساكن  

 

 القرار فقرات منطوق 
 

يف تدعو فقرة منطوق القرار أأطراف الزناعات املسلحة ا ىل الالزتام بقواعد القانون ادلويل ال نساين   ميكن أأن  :الفقرة الأوىل 

 وأأن تصف أأمه القواعد اليت تنطبق يف هذه احلالت.   املناطق احلرضية  مجيع حالت احلرب يف
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زاء احلروب يف  الاعرتاف بأأن تغيري سلوك ادلول وأأطراف الزناعات املسلحة  :  املسوغات ، مبا يف ذكل املناطق احلرضيةا 

اجلهود الرامية ا ىل جتنب    ، أأمر حموري يفتُركز عىل دوره يف امحلاية  للقانون ادلويل ال نساينتفسريات  من خالل نرش  

 واحلد مهنا.   املناطق احلرضية يف    للحروبالعواقب ال نسانية  

 

الثانية  الزناعات   :الفقرة  الأخرى يف  والأطراف  والعسكريني  الس ياس يني  ادلول  قادة  القرار  منطوق  فقرة  تدعو  أأن  ميكن 

املدن وأأن تقرتح أأو تقطع الزتامات لهذا الغرض    املسلحة ا ىل اُتاذ تدابري لتجنب العواقب ال نسانية املروعة للحروب يف 

 خالل املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحر.  

 

الزتامات  :  املسوغات كقناة تسمح ابحلصول عىل  والثالثني  الرابع  ادلويل  املؤمتر  استبايق والاس تفادة من  التحرك بشلك 

 ة ومشاغلها. مع مواقف احلرك  تمتىشقوية من ادلول  

 

اتحة وتيسري وصول رسيع يع الأطراف يف الزناعات املسلحة ا ىل  ميكن أأن تكرر فقرة منطوق القرار دعوة مج   :الفقرة الثالثة  ا 

املترضرين من   الساكن  ا ىل  املدن    احلروبودون عراقيل  بأأنه  يف  تذكّر  عاتق لك طرف يف  وأأن    مسلح   نزاعيقع عىل 

     ات الأساس ية للساكن اخلاضعني لس يطرته.بتلبية الاحتياج  الرئييس  الواجب

 

نسانية فعاةل حلالت احلروب يف  من أأجل  لوصول  الأساس ية لمهية  الأ : تناول  املسوغات عداد اس تجابة ا  ، املناطق احلرضيةا 

حتدايت القانون ادلويل ال نساين و   بعنوان  2019و  2015القانون ادلويل ال نساين وتقريري اللجنة ادلولية لعايم  متش يا  مع  
 .  الزناعات املسلحة املعاصة

 
اليت تصيب مناطق ميكن أأن تعيد فقرة منطوق القرار دعوة ادلول ا ىل جتنب اس تخدام الأسلحة املتفجرة    : الفقرة الرابعة 

وميكن أأن تدعو فقرة    .2013الصادر عن جملس املندوبني لعام    7يف املناطق املأأهوةل ابلساكن، متش يا  مع القرار    واسعة

أأو توقيعه  منط املأأهوةل ابلساكن  املناطق  املتفجرة يف  الأسلحة  الس يايس بشأأن  تأأييد ال عالن  ا ىل  أأيضا  ادلول  القرار  وق 

ذا اكن هذا ال عالن قد اعُتمد وقت انعقاد جملس املندوبني.   ووضعه حزي التنفيذ، ا 

   

ادلولية    عكس:  املسوغات القرار  التطورات  منيف  شامل  لهنج  ادلول  دمع  العواقب    وزايدة  من  املدنيني  حامية  أأجل 

 ال نسانية لس تخدام الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن.  

 

لتجنب ال اثر ال نسانية للحروب يف املدن والتصدي احلركة  خطة معل    فقرة منطوق القرار  ميكن أأن تعمتد  : الفقرة اخلامسة 

 مكوانت احلركة بتنفيذها.   وتُلزم مجيع  ،املقرتحة أأدانه  2025-2021لها للفرتة  

 

يف الس نوات املقبةل عرب اعامتد خطة معل احلركة وتنفيذها. ب يف املدن  و: تعزيز اس تجابة احلركة الشامةل للحر املسوغات

 وقد بدأأت صياغة خطة العمل خالل استشارات احلركة غري الرمسية. 
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لية ا ىل دمع تنفيذ خطة معل احلركة وتنس يقه وتقدمي تقرير  اللجنة ادلو   فقرة منطوق القرار  تدعو ميكن أأن    : الفقرة السادسة 

 .  2025و  2023عن تنفيذها ا ىل جمليس املندوبني لعايم  

 

مكوانت أأخرى من احلركة لهذا    ميكن ضّ و   .وتنس يق هذا التنفيذطة معل احلركة  تأأمني ادلمع لتنفيذ فعال خل:  املسوغات

ليه الاستشارات.   الغرض وفق ما س تؤول ا 

 

مكوانت احلركة القادرة عىل ُتصيص موارد لضامن تنفيذ فعال خلطة   فقرة منطوق القرار  تدعوميكن أأن    : السابعة   الفقرة 

 وتدعو ادلول ا ىل دمع احلركة يف هذا املضامر.  عىل القيام بذكل،  معل احلركة 

 

عىل  املسوغات الضوء  تسليط  املصاد:  وحتديد  موارد  من  احلركة  معل  خطة  تنفيذ  عىل  يرتتب  املتوخاة  ما  للموارد  ر 

 املطلوب حشدها. 

 

 

 



       

 

7 

 

 2025-2021لتجنب ال اثر ال نسانية للحروب يف املدن والتصدي لها للفرتة    امللحق: هيلك مؤقت خلطة معل احلركة 

   

 الأهداف واملسوغات   .1

 

جل  من أأ   2زايدة تعزيز قدرة احلركة عىل تنفيذ اس تجاابت ميدانية، مبا يف ذكل أأنشطة امحلاية واملساعدة،  •

 التصدي للعواقب ال نسانية للحرب يف املدن 

ال نساين   • ادلويل  القانون  احرتام  زايدة  ا ىل  الرامية  احلركة  هجود  تعزيز  ال نسانية زايدة  العواقب  وجتنب 

 بفضل أأنشطة ال عالم العام وادلبلوماس ية ال نسانية.للحرب يف املدن  

 

 ب يف املدن و للحر   ة ال نساني   ال اثر جتنب   .2

 

 ال نسانية   توثيق اللكفة  1.2

   

الالزتام بتحديد الثغرات يف املعلومات املتعلقة بأأهداف وأأغراض حمددة ومجع قصص تصف جتارب  •

 عاشها مدنيون يف حالت احلروب يف املناطق احلرضية، ونرشها والتوعية هبا

نادا   ب يف املدن ونرشها والتوعية هبا، است وللحر   ةال نساني   ال اثرالالزتام بتحسني مجع البياانت عن   •

،  امحلاية"  دىن منلأ توفري احلد ا  هنج" ا ىل حتليل الثغرات ووفق املبادئ التوجهيية املنطبقة، مبا فهيا  

 واملناصة والعمليات   ال عالموذكل بغية تعزيز حتليل التوهجات وأأنشطة  

حلاق الرضر •  الالزتام حبامية البياانت ومبدأأ عدم ا 

   مسامهة خمتلف مكوانت احلركة يف هذه اجلهود •

   

 ال عالم العام    بواسطة التوعية   2.2

 

عالمية بشأأن احلر  • نشاء مركز موارد  والزتام مكوانت احلركة ابلخنراط يف مبادرات ا  ب يف املدن وا 

 أأو قاعدة ل يداع الرسائل واملوارد الرئيس ية 

جراءات معل املبادرة   •  وصف الأهداف وأأشاكل املوارد املتوقعة وا 

 ذه اجلهود  مسامهة خمتلف مكوانت احلركة يف ه •

 

 ادلبلوماس ية ال نسانية    بواسطة التأأثري   3.2

 

 ب يف املدن والرئيس ية ابلعواقب ال نسانية للحر   الفئات املُخاَطبةالالزتام بتوعية   •

 
 املرجع نفسه.   2
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بتوعية     • املُخاَطبةالالزتام  املدنيني    ابلأس بابالرئيس ية    الفئات  ملعاانة  يف روب  احل  خاللالرئيس ية 

   املناطق احلرضية

معابلتحاالالزتام   • العامة  ور  والعسكرية    السلطات  الس ياس ية  ادلويل  والسلطات  ال طار  لتوضيح 

تفسريات  من خالل نرش  القانوين والس ياسايت املتعلق بسري العمليات العدائية يف املناطق احلرضية  

 ورمس معامل احلوار القانوين والس ياسايت للقانون ادلويل ال نساين تُركز عىل دوره يف امحلاية

مع    الالزتام • العامة  ابلتحاور  الأساس ية السلطات  الأمهية  بشأأن  والعسكرية  الس ياس ية  والسلطات 

نسانية فعاةل حلالت احلروب يف    يف  ولللوص  عداد اس تجابة ا   املناطق احلرضيةا 

مع   • ابلتحاور  العامة  الالزتام  املركزي السلطات  ادلور  بشأأن  والعسكرية  الس ياس ية  والسلطات 

يف التسبب    يف املناطق املأأهوةل ابلساكن  اليت تصيب مناطق واسعة ة  لس تخدام الأسلحة املتفجر 

ولأجل نرش س ياسة تتجنب    املناطق احلرضيةمبس توايت غري مقبوةل من املعاانة خالل احلروب يف  

   اس تخدام هذه الأسلحة

رشاك السلطات العامة والسلطات الس ياس ية والعسكرية يف مناقشات بشأأن الس ياسات  • الالزتام اب 

 املناطق احلرضيةت احلروب يف  لمية ا ىل تعزيز حامية املدنيني يف حاالرا

بشأأن الأسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل حسب الاقتضاء/ويف  الالزتام بنرش ال عالن الس يايس   •

 حال اعامتده.

 

 تعزيز اس تجابة احلركة امليدانية  .3

 

امل  • الس ياقات  يف  احلركة  لعمليات  النطاق  واسع  بتعزيز  يف  الالزتام  احلروب  من  املناطق ترضرة 

بتاكرية، وحتديد أأفضل املامرسات وغريها من التوجهيات وتكثيف ادلمع   احلرضية من خالل أأنشطة ا 

 والتدريب املقدمني للجمعيات الوطنية العامةل يف الس ياقات املترضرة  

نشاء قاعدة سهةل املنال ل يداع مجيع الأدوات واملبادئ التوجهيية والأ الالزتام   • طر ذات الصةل اليت  اب 

يف   احلروب  من  املترضرة  الس ياقات  يف  العامةل  الوطنية  امجلعيات  تس تخدهما  أأن  املناطق ميكن 

 الوقت وحسب الاحتياجاتمرور  مع    هذا املوردتطوير  و   احلرضية،

نشاء منتدى  للأقران من مجعيات وطنية عامةل يف الس ياقات املترضرة من احلروب يف  • الالزتام اب 

ا محلاية   حلرضيةاملناطق  املس تخلصة  وادلروس  اخلربات  تبادل  املثال  سبيل  عىل  يتيح  أأن  ميكن 

مبادئ   تنفيذ  يف  جتارهبا  عن  التعليقات  وتبادل  أأفضل،  حنو  عىل  ومساعدهتم  املترضرين  الساكن 

 الاحتياجات ال ضافية وجمالت التحسني بوترية مس مترةاحلركة التوجهيية املتاحة، وحتديد  

ة  )توعي"  وقائيةية "ية ومتطوعهيا من خالل تدابري حامز أأمن موظفي امجلعيات الوطن الالزتام بتعزي •

" )مثل اس تخدام أأهجزة للحامية تقنيةية "ىل سلوك أأكرث أأمنا ( وتدابري حاماطر وتدريب عخملمعززة اب

 وتكييف القواعد الأمنية وغريها من أأشاكل ادلمع اذلي حتتاجه امجلعيات الوطنية( 

املترضرة من احلروب يف الالزتام ابُت • الس ياقات  الوطنية يف  بناء قدرات امجلعيات  تدابري دلمع  اذ 

ضافية دلمع تنفيذ خطة العمل املناطق احلرضية    وحشد موارد ا 


