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معلومات أأساس ية
هيدف مرشوع عناص القرار املقرتح بشأأن احلروب يف املدن اىل تقدمي ملخص للمضمون احملمتل للك فقرة ،دون تقدمي
مرشوع نص هنايئ.
وتيل لك فقرة مسوغات ترشح الفائدة من ادراج مثل هذه الفقرة يف القرار.
وتُطرح هذه الوثيقة هبدف التشاور بشأأهنا مع أأعضاء جملس مندوب احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
(احلركة) من أأجل مجع مجموعة أأوىل من التعليقات والتعقيبات ،والوصول اىل فهم أأويل بشأأن ما اذا اكن الهنج املقرتح
س يحظى ابلقبول ويكسب الجامع.
عند تقدمي تعليقات وتعقيبات عىل هذه الوثيقة ،يرىج وضع السؤالني التيني يف الاعتبار:
• هل توافق عىل العناص املقرتح ادراهجا يف فقرات ادليباجة ومنطوق القرار املقرتح؟
• هل من عناص انقصة أأو ينبغي ادراهجا يف القرار؟
ول يُتوقع يف هذه املرحةل تقدمي تعليقات مفصةل عىل صياغة مرشوع عناص هذا القرار .امنا ستتاح فرصة للتعليق عىل
صياغة حمددة يف مرحةل لحقة ،مبجرد أأن يصبح مرشوع القرار ا ألويل متاحا.

مقدمة
ُُتلف الزناعات املسلحة يف املناطق احلرضية عواقب انسانية مدمرة وغري مقبوةل .ويلحق واقع احلروب يف املدن اليوم
الرضر بعرشات ألف الناس اذلين يتعرضون خلطر املوت أأو الصابة وتتقطع س بل حصوهلم عىل اخلدمات ا ألساس ية
واذلين نزحوا عن منازهلم وابتوا يعيشون يف ظروف همينة دون أأن يعرفوا مىت ميكهنم العودة .وحىت بعد أأن تضع املعارك
أأوزارها ،تدوم الانقسامات الاجامتعية اليت سبهبا القتال طويال ف ُتص ّعب تعايف املدن وقاطنهيا ،ما من شأأنه أأن يمنّي موجة
جديدة من العنف .وتداعيات احلروب يف املدن ل تقترص عىل العواقب املبارشة :املوت والصاابت وخسارة املنازل
وا ألصول .فساكن املدن يعمتدون عىل السوق ونظام تقدمي اخلدمات لتلبية احتياجاهتم ا ألساس ية .وترتك احلروب يف
املدن أأثرا سلبيا عىل هذا النظام فتعيق قدرة الناس عىل تلبية مجموعة كبرية من احتياجاهتم مهنا احلصول عىل الغذاء
والرعاية الطبية أأو ارسال أأولدمه اىل املدارس.
وتعمل احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة) يف اخلطوط ا ألمامية ملواهجة العواقب النسانية اليت ُتلفها
احلروب يف املدن .ومتطوعو الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر يعملون لك يوم ويف مجيع أأحناء العامل بشجاعة وتفان عىل
تلبية احتياجات الناس املترضرين من الزناعات يف املدن .وليس س ياق املناطق احلرضية جديدا عىل احلركة ،لكن نطاق
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العواقب النسانية اليت شهدهتا يف حالت حروب املدن يف الس نوات ا ألخرية ّودل حتدايت مجة عىل مس توى العمليات
واملوارد وادليبلوماس ية.
والزناعات املسلحة الطويةل ا ألمد ُُتاض اليوم أأكرث فأأكرث يف املناطق احلرضية ،وهو تو ّجه يغذيه خاصة معدل توسع
املناطق احلرضية يف العامل :فساكن املناطق احلرضية يزيدون مبا يقارب  1.4مليون خشص لك أأس بوع وسيشلكون ثالثة
أأرابع ساكن العامل حبلول عام  .2050وتُقدّ ر ا ألمم املتحدة أأن  90ابملائة من ساكن املدن الضافيني وعددمه  2.3مليار
نسمة س يكونون يف دول انمية يف أس يا و أأفريقيا ،و أأن المنو يف أأغلبه س يحدث يف مدن صغرية ومتوسطة احلجم .واكنت
املدن عىل مر التارخي حمراك لالزدهار الاقتصادي واكنت دامئا جتذب الناس ملا تتيحه من فرص وقنوات اتصال .وظل
التوسع احلرضي يرمس معامل طريقة معل اجملمتعات وتنظميها من النوايح املادية والاجامتعية والاقتصادية .لكن الرسعة غري
املس بوقة اليت تمنو هبا املناطق احلرضية اليوم ُجترب القادمني الهيا من فقراء وجممتعات هممشة عىل الاس تقرار يف املناطق
الأكرث خطورة حيث يواهجون خماطر تنجم عن تع ّذر الوصول اىل اخلدمات ا ألساس ية وعن الاستبعاد من نظم احلمك
وامحلاية وعن انعدام اليقني بسبب عدم وجود حقوق ملكية ل ألرايض وغريها وعدم توفر س بل مس تدامة لكسب العيش.
وحني تنشب احلرب يف املدن يزداد تفامق احتياجات ساكهنا املترضرين يف حني قد تتعرقل الاس تجابة النسانية اليت
تنفذها احلركة وغريها بسبب صعوبة الوصول اىل املترضرين حني تنتصب خطوط املواهجة داخل املدن ويف حميطها.
وتسبب هذه العوامل معضالت انسانية مجة وجترب احلركة يف الكثري من ا ألحيان عىل البحث عن توازن بني ما جيب
فعهل وما ميكن واقعيا حتقيقه لتلبية الاحتياجات.
وليك تضمن احلركة حامية أأفضل للمدنيني واحرتاما أأوسع للقانون ادلويل النساين مما شهدانه يف العديد من الزناعات
ا ألخرية ،فعلهيا أأن تعزز اس تجاابهتا يف جمايل الوقاية والعمليات .ويف املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب ا ألمحر
والهالل ا ألمحر املعقود يف اكنون ا ألول/ديسمر  2019عُقدت جلسة اضاءة عىل موضوع احلروب يف املناطق احلرضية
حرضها عدد من امجلعيات الوطنية أأبرزها امجلعيات الوطنية يف أأفغانس تان والصومال والرنوجي ،اضافة اىل اللجنة ادلولية
للصليب ا ألمحر (اللجنة ادلولية) ،ويه ركّزت عىل العواقب النسانية للحروب يف املدن والتحدايت اليت تطرهحا ابلنس بة
لس تجابة احلركة .واستندت جلسة الضاءة عىل هذا املوضوع اىل استشارة عىل مس توى احلركة اكنت قد عُقدت يف
أأسلو يف ترشين ا أل أ
ول/أكتوبر  2019بعنوان :احلرب يف املدن :حنو اس تجابة شامةل من قبل احلركة ادلولية للصليب
ا ألمحر والهالل ا ألمحر .ودرست اللجنة ادلولية والصليب ا ألمحر الرنوجيي يف العام املنرصم أأفضل الس بل لرتمجة الشواغل
منسقة ميكن أأن تعمتدها احلركة برمهتا.
املل ّحة واملقرتحات امللموسة اليت عُرضت يف أأوسلو اىل اجراءات ّ
املنسقة وادلروس اليت اس تخلصناها من
وميكن أأن تستند خطة معل بشأأن احلروب يف املدن اىل جناح هجودان العاملية ّ
مبادرات مثل الرعاية الصحية يف خطر والصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي واسرتاتيجية احلركة بشأأن ا أللغام
ا ألرضية واذلخائر العنقودية وخملفات احلرب املتفجرة ا ألخرى ،وغريها من مبادرات احلركة املشاهبة .وميكن أأن تبين أأيضا
عىل هنج احلركة يف املدن معوما وعىل هنج الصمود يف املدن خصوصا .وميكن أأن يوضع خلطة العمل هذه هدفان
رئيس يان:
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•

•

زايدة تعزيز قدرة احلركة عىل تنفيذ اس تجاابت ميدانية ،مبا فهيا أأنشطة امحلاية واملساعدة من أأجل التصدي
للعواقب النسانية اليت ُتلفها احلروب يف املدن ،مع احرتام "هنج توفري احلد ا ألدىن من امحلاية" 1كام ورد
وصفه يف اطار امحلاية داخل احلركة.
زايدة تعزيز هجود احلركة الرامية اىل زايدة احرتام القانون ادلويل النساين وجتنب العواقب النسانية للحروب
يف املدن بفضل أأنشطة العالم العام وادلبلوماس ية النسانية.

وسيستند الهدف الثاين هذا اىل مواقف احلركة ورسائلها يف هذا اجملال وس يطورها حسب الاقتضاء.
وتعرض النقاط التالية مرشوع عناص القرار واحملتوى املقرتح خلطة معل احلركة لتجنب الاثر النسانية للحروب يف
املدن والتصدي لها للفرتة  .2025-2021وس ُيصار اىل صياغة حمتوى القرار وخطة العمل يف معلية غري رمسية من أأربع
استشارات ،وفق ما ُأعلن يف الرساةل املعنونة" :متهيدا جمللس املندوبني لعام  – 2021استشارات غري رمسية يف موضوع
احلروب يف املدن" ،اليت وقعهتا اللجنة ادلولية والصليب ا ألمحر الرنوجيي و ُارسلت اىل مجيع مكوانت احلركة يف  21اكنون
الثاين/يناير .2021

فقرات ادليباجة
الفقرة ا ألوىل :ميكن أأن تعرب فقرة ادليباجة عن القلق من ا ألذى املدمر اذلي تُلحقه احلروب يف املدن ابملدنيني ،و أأن
تصف عواقبه.
املسوغات :ان املعاانة اليت يقاس هيا املدنيون يف حالت احلروب يف املناطق احلرضية يه ادلافع لعداد اطار للحركة بشأأن
احلروب يف املدن وتنفيذه يف املس تقبل.
الفقرة الثانية :ميكن أأن تعرب فقرة ادليباجة عن القلق من أأن ا ألثر النساين النامج خصوصا عن الزناعات يف املناطق
احلرضية يزيد من املعاانة اليت ياكبدها الناس يف مجيع الزناعات املسلحة ويفامقها ،و أأن تصف عواقبه.
املسوغات :جيب أأن يتج ّذر الزتام احلركة بشأأن احلروب يف املدن يف فهم للجهود ا ألوسع نطاقا اليت تبذلها لتجنب املعاانة
النسانية اليت تسبهبا الزناعات املسلحة ،وُتفيفها.
الفقرة الثالثة :ميكن أأن ُحتدّد فقرة ادليباجة احملراكت وا ألس باب الرئيس ية وراء ا ألذى اذلي يلحق ابملدنيني يف حالت
احلروب يف املناطق احلرضية ،و أأن تصفها.

املكون من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر
 1معايري احلركة ادلنيا للحامية (أأو هنج احلد ا ألدىن من امحلاية) اذلي اعمتده اجمللس الاستشاري لشؤون امحلاية ّ
والهالل ا ألمحر (الاحتاد ادلويل) وامجلعيات الوطنية يف الرنوجي ونيجرياي والسويد ولبنان وتركيا وأأسرتاليا وبلزي.
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املسوغات :جيب أأن تستند هجود احلركة للتخفيف من املعاانة اليت تسبهبا احلروب يف املناطق احلرضية اىل فهم واحض
للأس باب الرئيس ية لهذه املعاانة.
الفقرة الرابعة :ميكن أأن تشري فقرة ادليباجة اىل املبادئ ا ألساس ية للحركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر و أأن
تذكّر بأأن أأحد العناص الرئيس ية من هممة احلركة هو حامية ا ألشخاص الأكرث ضعفا ومساعدهتم ،مبا يف ذكل يف حالت
الزناع املسلح ،و أأن تركّز عىل أأمهية الوصول ا ألساس ية لصياغة اس تجابة انسانية فعاةل وقامئة عىل املبادئ ،و أأن تالحظ
أأن مكوانت احلركة تمتتع بقدرات فريدة لتوفري امحلاية وتقدمي املساعدات النسانية يف حالت احلروب يف املناطق
احلرضية.
املسوغات :جيب وضع اطار احلركة بشأأن احلروب يف املدن مضن هممة احلركة وخربهتا ،والاعرتاف اب ألذى املُد ّمر اذلي
تُلحقه احلروب يف املناطق احلرضية مبوظفي احلركة ومتطوعهيا.
الفقرة اخلامسة :ميكن أأن تُذكّر فقرة ادليباجة ابلتحليل اذلي أأجرته اللجنة ادلولية لهذه املسأأةل النسانية يف تقريرها الصادر
عام  2019بعنوان القانون ادلويل النساين وحتدايت الزناعات املسلحة املعاصة ،و أأن تعيد التأأكيد عىل موقف احلركة من
اس تخدام ا ألسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن (القرار  7الصادر عن جملس املندوبني لعام  ،)2013و أأن تذكر
مكصدر اس تلهام وثيقة نتاجئ استشارات احلركة بشأأن احلروب يف املدن اليت عُقدت يف عام  : 2019احلروب يف املدن:
حنو اس تجابة شامةل من قبل احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر.
املسوغات :اكنت احلاجة اىل تطوير هنج شامل للحركة بشأأن احلروب يف املدن احدى النتاجئ الرئيس ية اليت متخضت عن
استشارة أأوسلو لعام  2019بشأأن احلروب يف املدن اليت حرضهتا  17مجعية وطنية وعدد من وحدات اللجنة ادلولية
والاحتاد ادلويل .وجيب أأن يبين القرار عىل معل احلركة املايض واحلايل يف هذا اجملال.
الفقرة السادسة :ميكن أأن تعيد فقرة ادليباجة التذكري ابلفرضية ا ألساس ية للقانون ادلويل النساين ،أأل ويه أأن احلرب
جيب أأن ُُتاض مضن حدود مع ّينة ،و أأن تُشدّ د عىل أأن احرتام القانون ادلويل النساين وكفاةل احرتامه يصبحان أأكرث
صعوبة حني ُُتاض احلروب يف املناطق احلرضية ،دون أأن تقل أأمهيهتام اطالقا.
املسوغات :جيب أأن يقوم اطار احلركة بشأأن احلروب يف املدن عىل اجلهود اليت تبذلها احلركة حاليا لتكفل احرتام القانون
ادلويل النساين و أأن يستند اىل العملية املتعددة ا ألطراف اجلارية لصياغة اعالن س يايس بشأأن ا ألسلحة املتفجرة يف
املناطق املأأهوةل ابلساكن واذلي يُرحج أأن يعمتد قبل انعقاد جملس املندوبني.

فقرات منطوق القرار
الفقرة ا ألوىل :ميكن أأن تدعو فقرة منطوق القرار أأطراف الزناعات املسلحة اىل الالزتام بقواعد القانون ادلويل النساين يف
مجيع حالت احلرب يف املناطق احلرضية و أأن تصف أأمه القواعد اليت تنطبق يف هذه احلالت.
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املسوغات :الاعرتاف بأأن تغيري سلوك ادلول و أأطراف الزناعات املسلحة ازاء احلروب يف املناطق احلرضية ،مبا يف ذكل
من خالل نرش تفسريات للقانون ادلويل النساين تُركز عىل دوره يف امحلاية ،أأمر حموري يف اجلهود الرامية اىل جتنب
العواقب النسانية للحروب يف املناطق احلرضية واحلد مهنا.
الفقرة الثانية :ميكن أأن تدعو فقرة منطوق القرار قادة ادلول الس ياس يني والعسكريني وا ألطراف ا ألخرى يف الزناعات
املسلحة اىل اُتاذ تدابري لتجنب العواقب النسانية املروعة للحروب يف املدن و أأن تقرتح أأو تقطع الزتامات لهذا الغرض
خالل املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر.
املسوغات :التحرك بشلك استبايق والاس تفادة من املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني كقناة تسمح ابحلصول عىل الزتامات
قوية من ادلول تمتىش مع مواقف احلركة ومشاغلها.
الفقرة الثالثة :ميكن أأن تكرر فقرة منطوق القرار دعوة مجيع ا ألطراف يف الزناعات املسلحة اىل ااتحة وتيسري وصول رسيع
ودون عراقيل اىل الساكن املترضرين من احلروب يف املدن و أأن تذكّر بأأنه يقع عىل عاتق لك طرف يف نزاع مسلح
الواجب الرئييس بتلبية الاحتياجات ا ألساس ية للساكن اخلاضعني لس يطرته.
املسوغات :تناول ا ألمهية ا ألساس ية للوصول من أأجل اعداد اس تجابة انسانية فعاةل حلالت احلروب يف املناطق احلرضية،
متش يا مع القانون ادلويل النساين وتقريري اللجنة ادلولية لعايم  2015و 2019بعنوان القانون ادلويل النساين وحتدايت

الزناعات املسلحة املعاصة.
الفقرة الرابعة :ميكن أأن تعيد فقرة منطوق القرار دعوة ادلول اىل جتنب اس تخدام ا ألسلحة املتفجرة اليت تصيب مناطق
واسعة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن ،متش يا مع القرار  7الصادر عن جملس املندوبني لعام  .2013وميكن أأن تدعو فقرة
منطوق القرار أأيضا ادلول اىل تأأييد العالن الس يايس بشأأن ا ألسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن أأو توقيعه
ووضعه حزي التنفيذ ،اذا اكن هذا العالن قد اع ُتمد وقت انعقاد جملس املندوبني.
املسوغات :عكس التطورات ادلولية يف القرار وزايدة دمع ادلول لهنج شامل من أأجل حامية املدنيني من العواقب
النسانية لس تخدام ا ألسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن.
الفقرة اخلامسة :ميكن أأن تعمتد فقرة منطوق القرار خطة معل احلركة لتجنب الاثر النسانية للحروب يف املدن والتصدي
لها للفرتة  2025-2021املقرتحة أأدانه ،وتُلزم مجيع مكوانت احلركة بتنفيذها.
املسوغات :تعزيز اس تجابة احلركة الشامةل للحروب يف املدن يف الس نوات املقبةل عرب اعامتد خطة معل احلركة وتنفيذها.
وقد بد أأت صياغة خطة العمل خالل استشارات احلركة غري الرمسية.
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الفقرة السادسة :ميكن أأن تدعو فقرة منطوق القرار اللجنة ادلولية اىل دمع تنفيذ خطة معل احلركة وتنس يقه وتقدمي تقرير
عن تنفيذها اىل جمليس املندوبني لعايم  2023و.2025
ض مكوانت أأخرى من احلركة لهذا
املسوغات :تأأمني ادلمع لتنفيذ فعال خلطة معل احلركة وتنس يق هذا التنفيذ .وميكن ّ
الغرض وفق ما س تؤول اليه الاستشارات.
الفقرة السابعة :ميكن أأن تدعو فقرة منطوق القرار مكوانت احلركة القادرة عىل ُتصيص موارد لضامن تنفيذ فعال خلطة
معل احلركة عىل القيام بذكل ،وتدعو ادلول اىل دمع احلركة يف هذا املضامر.
املسوغات :تسليط الضوء عىل ما يرتتب عىل تنفيذ خطة معل احلركة من موارد وحتديد املصادر املتوخاة للموارد
املطلوب حشدها.
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امللحق :هيلك مؤقت خلطة معل احلركة لتجنب الاثر النسانية للحروب يف املدن والتصدي لها للفرتة 2025-2021
 .1ا ألهداف واملسوغات
•
•

زايدة تعزيز قدرة احلركة عىل تنفيذ اس تجاابت ميدانية ،مبا يف ذكل أأنشطة امحلاية واملساعدة 2،من أأجل
التصدي للعواقب النسانية للحرب يف املدن
زايدة تعزيز هجود احلركة الرامية اىل زايدة احرتام القانون ادلويل النساين وجتنب العواقب النسانية
للحرب يف املدن بفضل أأنشطة العالم العام وادلبلوماس ية النسانية.

 .2جتنب الاثر النسانية للحروب يف املدن
 1.2توثيق اللكفة النسانية
•
•

•
•

الالزتام بتحديد الثغرات يف املعلومات املتعلقة بأأهداف و أأغراض حمددة ومجع قصص تصف جتارب
عاشها مدنيون يف حالت احلروب يف املناطق احلرضية ،ونرشها والتوعية هبا
الالزتام بتحسني مجع البياانت عن الاثر النسانية للحروب يف املدن ونرشها والتوعية هبا ،استنادا
اىل حتليل الثغرات ووفق املبادئ التوجهيية املنطبقة ،مبا فهيا "هنج توفري احلد ا ألدىن من امحلاية"،
وذكل بغية تعزيز حتليل التوهجات و أأنشطة العالم واملناصة والعمليات
الالزتام حبامية البياانت ومبد أأ عدم احلاق الرضر
مسامهة خمتلف مكوانت احلركة يف هذه اجلهود

 2.2التوعية بواسطة العالم العام
•
•
•

الزتام مكوانت احلركة ابلخنراط يف مبادرات اعالمية بشأأن احلروب يف املدن وانشاء مركز موارد
أأو قاعدة ليداع الرسائل واملوارد الرئيس ية
وصف ا ألهداف و أأشاكل املوارد املتوقعة واجراءات معل املبادرة
مسامهة خمتلف مكوانت احلركة يف هذه اجلهود

 3.2التأأثري بواسطة ادلبلوماس ية النسانية
•
2

املرجع نفسه.

الالزتام بتوعية الفئات امل ُ َ
خاطبة الرئيس ية ابلعواقب النسانية للحروب يف املدن
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•
•

•
•

•
•

الالزتام بتوعية الفئات امل ُ َ
خاطبة الرئيس ية اب ألس باب الرئيس ية ملعاانة املدنيني خالل احلروب يف
املناطق احلرضية
الالزتام ابلتحاور مع السلطات العامة والسلطات الس ياس ية والعسكرية لتوضيح الطار ادلويل
القانوين والس ياسايت املتعلق بسري العمليات العدائية يف املناطق احلرضية من خالل نرش تفسريات
للقانون ادلويل النساين تُركز عىل دوره يف امحلاية ورمس معامل احلوار القانوين والس ياسايت
الالزتام ابلتحاور مع السلطات العامة والسلطات الس ياس ية والعسكرية بشأأن ا ألمهية ا ألساس ية
للوصول يف اعداد اس تجابة انسانية فعاةل حلالت احلروب يف املناطق احلرضية
الالزتام ابلتحاور مع السلطات العامة والسلطات الس ياس ية والعسكرية بشأأن ادلور املركزي
لس تخدام ا ألسلحة املتفجرة اليت تصيب مناطق واسعة يف املناطق املأأهوةل ابلساكن يف التسبب
مبس توايت غري مقبوةل من املعاانة خالل احلروب يف املناطق احلرضية و ألجل نرش س ياسة تتجنب
اس تخدام هذه ا ألسلحة
الالزتام ابرشاك السلطات العامة والسلطات الس ياس ية والعسكرية يف مناقشات بشأأن الس ياسات
الرامية اىل تعزيز حامية املدنيني يف حالت احلروب يف املناطق احلرضية
الالزتام بنرش العالن الس يايس بشأأن ا ألسلحة املتفجرة يف املناطق املأأهوةل حسب الاقتضاء/ويف
حال اعامتده.

 .3تعزيز اس تجابة احلركة امليدانية
•

•

•

•

•

الالزتام بتعزيز واسع النطاق لعمليات احلركة يف الس ياقات املترضرة من احلروب يف املناطق
احلرضية من خالل أأنشطة ابتاكرية ،وحتديد أأفضل املامرسات وغريها من التوجهيات وتكثيف ادلمع
والتدريب املقدمني للجمعيات الوطنية العامةل يف الس ياقات املترضرة
الالزتام ابنشاء قاعدة سهةل املنال ليداع مجيع ا ألدوات واملبادئ التوجهيية وا ألطر ذات الصةل اليت
ميكن أأن تس تخدهما امجلعيات الوطنية العامةل يف الس ياقات املترضرة من احلروب يف املناطق
احلرضية ،وتطوير هذا املورد مع مرور الوقت وحسب الاحتياجات
الالزتام ابنشاء منتدى ل ألقران من مجعيات وطنية عامةل يف الس ياقات املترضرة من احلروب يف
املناطق احلرضية ميكن أأن يتيح عىل سبيل املثال تبادل اخلربات وادلروس املس تخلصة محلاية
الساكن املترضرين ومساعدهتم عىل حنو أأفضل ،وتبادل التعليقات عن جتارهبا يف تنفيذ مبادئ
احلركة التوجهيية املتاحة ،وحتديد الاحتياجات الضافية وجمالت التحسني بوترية مس مترة
الالزتام بتعزيز أأمن موظفي امجلعيات الوطنية ومتطوعهيا من خالل تدابري حامية "وقائية" (توعية
معززة ابخملاطر وتدريب عىل سلوك أأكرث أأمنا) وتدابري حامية "تقنية" (مثل اس تخدام أأهجزة للحامية
وتكييف القواعد ا ألمنية وغريها من أأشاكل ادلمع اذلي حتتاجه امجلعيات الوطنية)
الالزتام ابُتاذ تدابري دلمع بناء قدرات امجلعيات الوطنية يف الس ياقات املترضرة من احلروب يف
املناطق احلرضية وحشد موارد اضافية دلمع تنفيذ خطة العمل

