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 عرض موجز 

 70من املتوقع أن يعيش حوال  ا أنه  ب و   رة وغري مقبوةل.ف الزناعات املسلحة يف املناطق احلرضية عواقب إنسانية مدمختل  

.  ا سوء  تزيد  أن  إّل     يف املدن  للزناعاتاإلنسانية  لعواقب  ل  ميكن ن  فل  1، 2050عام    املائة من ساكن العامل يف املدن حبلوليف  

 . ةجديد تتحول إىل قاعدة املعاانة  ههذ كنت أن  اكننمي وّل   .ةرهيب اليت نشهدهااملعاانة  فإن املدن، جيتاح القتال وعندما 

بلوماس ية مجة  إنسانية ودخرية حتدايت  ات األنو س  ل لصليب األمحر والهالل األمحر )احلركة( يف اادلولية ل ركة  احلوواهجت  

  أثناء احلروب يف املدن وبعدها.   لها  س تجابةوالا املعاانة اإلنسانية    قاية منالو من أجل  يف تأمني املوارد    امجة أيض    وحتدايت

إىل  العد  أبرزتد  قو  احلاجة  األخرية  الزناعات  من  واس تجاابت  اختاذ  يد  فعاةل  وقائية  أجل    من  يةالم عإو  ميدانيةإجراءات 

يف هذا  أداء دور حامس وجامعي    ويقع عىل عاتق احلركةن حامية أفضل للمدنيني واحتام أكرب للقانون ادلول اإلنساين.  ضام

 .إنسانية يف العامل ش بكة، بصفهتا أكرب املسعى

الوطنيةهد  تش و  العني  امجلعيات  املس تجيبة،  بأم  اجلهات  أوىل  كوهنا  احلرو،  ختلفه  اذلي  املدادلمار  يف  و ب  ة ت فل  الخن. 

اللجنة ادلولية للصليب األمحر )اللجنة ادلولية( والاحتاد ادلول مجلعيات الصليب    استشارتية،  الس نتني والنصف املاض 

ادلول( )الاحتاد  األمحر  والهالل  الرنوجيي    األمحر  األمحر  حتديد والصليب  أجل  من  الوطنية  امجلعيات  من  واسعة  مجموعة 

املشتك يف    ةالشواغل  لت  ضلأفوالنظر  برمهتا   حويلوس يةل  احلركة  تعمتدها  أن  ميكن  قة  منس  إجراءات  إىل  الشواغل    هذه 

 . وتنفذها

وملحقه  القرار  مرشوع  ويسعى   املدن"  يف  احلركة  "احلروب  معل  من"خطة  اإلاآلاث  للوقاية  املدن  ر  يف  للحروب  نسانية 

للفتة    والاس تجابة تعز 2027-2022لها  إىل  العمل(  )خطة  ا "  قدرة  عىل  حليز  ا  الوقاية من ركة  احلروب  املعاانة  تسبهبا  ليت 

)أ( توثيق اآلاثر    عىلإىل تعزيز القدرة امجلاعية للحركة    الها. وهتدف خطة العمل حتديد    والاس تجابة  املناطق احلرضيةيف  

ناطق  امل ين من احلروب يف  اية األشخاص املترضرمحلامليدانية  حلركة  اتعزيز اس تجابة  و روب يف املدن؛ )ب(  اإلنسانية للح

)ج(    ،يةاحلرض  بواسطة  التوعية  و ومساعدهتم؛  للحركة  اإلنسانية  )د(    اإلعاليمصل  االتو ابلشواغل   عىلالتأثري  و العام؛ 

 الس ياسات واملامرسات بواسطة ادلبلوماس ية اإلنسانية. 

 مقدمة  (1

األمد  ىحر  وردت طويةل  املسلحة  مت   الزناعات  احلرضية.  يدابشلك  املناطق  يغذيه معدل    يف  ه  توج    احلرضي توسع  ال وهو 

يف    70ميثلوا نس بة  ومن املتوقع أن    ،مليون خشص لك أس بوع  1.4فساكن املناطق احلرضية يزيدون با يقارب  عامل:  ال  يف

ر األ  2. 2050  ساكن العامل حبلول عاماملائة من    عدده   ، البالغ من ساكن املدن اإلضافينييف املائة    90ة أن  مم املتحدوتقد 

ومتوسطة   يف أغلبهالمنو    وأفريقيا، وأن آس يا  ة يفانمي  بدلانيف  س يكونون    ،مليار نسمة  2.3 س يحدث يف مدن صغرية 

 احلجم. 

 
 .2018، األمم املتحدة، نيويورك، 2018: تنقيح عام املي يف الع، توقعات التوسع احلرض املتحدة ألممالاقتصادية والاجامتعية التابعة ل  إدارة الشؤون 1
 .املرجع نفسه 2
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الرضر    نروب يف املديلحق واقع احل  ،صنعاءو   طرابلسك و يتسن دو و   رقة ومراوي وغزة ومقديشوالاملوصل وحلب و   ويف

منبعرشات   ا  املاليني  خلطر  يتعرضون  اذلين  اإلصابة  الناس  أو  اإلعاقملوت  س بل ة  أو  اخلدمات  هلم  حصو   وتتقطع  عىل 

وحىت بعد أن  .  اذلين نزحوا عن منازهلم وابتوا يعيشون يف ظروف همينة دون أن يعرفوا مىت ميكهنم العودة  وأ  ،األساس ية

الا تدوم  أوزارها،  املعارك  القتالتضع  سبهبا  اليت  الاجامتعية  احلرب نقسامات  خملفات  وتس متر  هق  ز يف    لالنفجار   ابةلالق  ، 

  اتموج حيمل يف طياته خطر إاثرةو  ساكهناتعايف املدن و األمر هذا صع ب ي  و  ه.دة إىل دايرلعو عهم من اومن  الناس أرواح

العنف.   من  تقترص  وجديدة  املدن  ّل  يف  احلروب  واإلصا  أي   ارشة: املب  العواقبعىل  تداعيات  املنازل    بةاملوت  وخسارة 

املدن فساكن  تق  واألصول.  ون ظم  األسواق  عىل  اخلديعمتدون  أجل  س ية  اساألمات  دمي  وتتك محتياجاهتاتلبية  من   .

من ،  احلصول عىل اخلدمات األساس يةتعيق قدرة الناس عىل  و ه الن ظم  هذ   ول إىلوصال  عىل  اسلبي    ااحلروب يف املدن أثر  

 .أوّلده عىل التعلميحصول  إىلوالرعاية الطبية   املياهىل احلصول ع

متطوعو الصليب األمحر يعمل  و .  يف املناطق احلرضيةب  و حر لنية لاسن لالس تجابة اإل  ةاألمامي  يف اخلطوط  احلركة  ملوتع

يف    احلروباملترضرين من    األشخاصحتياجات  والهالل األمحر لك يوم ويف مجيع أحناء العامل بشجاعة وتفاٍن عىل تلبية ا

احلرضية  سيل و .  املدن املناطق  احلركة  اجديد    اأمر    س ياق  الاسن اإل  للعواقب  الواسع نطاق  ال لكن    ،عىل  خل  نية    ا هت فيت 

 .ةيوماس  بلوادل واملوارد تلياالعم  مس توىعىل  ةمجحتدايت  يف الس نوات األخرية ودل   يف املناطق احلرضيةروب احل

تض احلر وليك  اإلنساين،  ل   امعزز    ااحتام  و لمدنيني  ل  أفضل  حامية   كةمن  ادلول  أن لقانون    الوقائية هتا  جراءاإ  يتقو    علهيا 

الوثيقة  وتعرض.  ةيداني امل   ابهتاتجاس  و  األساس ية  هذه  عىل  احملمتةل  واآلاثر  واملسوغات  املعلومات  مهنجيات  و ملوارد  ا  املتتبة 

 . 2027-2022  للفتةب يف املدن" وخطة معهلو"احلر بشأن لس املندوبني ر جمقرا  حمتوىمرشوع التنفيذ املقتحة و 

 معلومات أساس ية  (2

مكوانتمتت  عام    احلركة  ع  يف  للن  2019منذ  منية  ف ي ك ظر  ا  الوقاية  لالعواقب  احلرضية  يف  بو حر لإلنسانية    املناطق 

حنولها    والتصدي األوليف  وأفضل.    عىل  ا2019أكتوبر  /ترشين  شاركت  الوطنية  ،  والصومال   يفمجلعيات  العراق 

مع والرنوجي،   رعاية    ابلتعاون  يف  ادلولية،  عىلاللجنة  أ  قدتع    حلركةا  مس توى  استشارة  "احلر بعنو سلو  و يف  يفان   ب 

حنامل اس تجابة  دن:  جلسة  و  ذكل  وأعقب  األمحر".  والهالل  األمحر  للصليب  ادلولية  احلركة  قبل  من  عىل    إضاءةشامةل 

اكنون  يف    املعقود  يف املؤمتر ادلول الثالث والثالثني للصليب األمحر والهالل األمحر  يف املناطق احلرضيةب  رو موضوع احل

اجل   تطسل  و .  2019ديسمرب  األول/ اإلنس  عىل  ءو ضال  لسةهذه  املقبوةلاآلاثر  غري  والتحدايت  و لحر ل  انية  املدن  يف  ب 

 ابلنس بة إىل اس تجابة احلركة.  يةالفريدة اليت تطرهحا الزناعات املسلحة يف املناطق احلرض 

 ت ا حة واملقت ل امللح  الشواغ  يلحتو اد ادلول كيفية  ، درس ممثلو امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحت2021يف عام  و

قةإىل التامات    2019يف أوسلو يف عام    رضتع  دة اليت  احملد   نس    أ طلقت  ،اذلو.  برمهتا وتنفذهااحلركة    أن تعمتدهاميكن    م 

  معل   ار وخطةرشوع قر م   ج يفي در  مجيع مكوانت احلركة املهمتة، هبدف توفري حمتوى    مشلتغري رمسية    استشارية معلية  

فرباير  ش باط/بني    إلكتونيةيف ست جلسات    استشاراتثالث    جريتأ  و .  امظر فهينل ل لس املندوبني   جمإىل  امتقدميه  ميكن

ا، وأ   ة استشار   لت لكتناو و .  2021أبريل  نيسان/و  أجزاء خمتلفة من خطة معل  ي س تخدم يف  حمتوى    تعد  موضوع ا حمدد 

  مرشوع قرارمسودة    ةشمناق من أجل  ،  2021يونيو  حزيران/جلس تني يف    ف منتتأل  رابعة  مت استشارةظ  ن  و مس تقبلية.  
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معل    أول اوخطة  املدن.  و حلر بشأن  يف  عنو ب  ض  ا  الاستشارات  متخ  بفضل  ممثرة  النشطة  مناقشات  ملشاركة 

 . ب يف املدنوبشلك مبارش من احلر  املترضرة البدلان ، ّل س اميالبدلانمن  واسعةات الوطنية من مجموعة للجمعي

 التحليل  (3

وطأة  يتحملون  مليون خشص حول العامل    50ما يقدر بنحو    فصار،  ندامل  داخل ب  ور احل  عودة خوض  العقد املايض  شهد

احلر و  3العدائية.   ألعاملا أن  حني  جديدة،  ويف  ظاهرة  ليست  املدن  يف  ظهرتب  جديدة  فقد  خطر    زادت  عوامل  من 

ل ية. وتشمل ل االاتاهات احل  مسار   عكس ينإذا مل    -س تقبلية  زناعات امل رئيس ية للالقتال  ال ساحات  إىل  البدلات واملدن    حتو 

ال الاستات عهذه  األمهية  الناحيةوامل  من  للمدن  والعسكرية  يجية  والس ياس ية  الرسيع   ،الاقتصادية  احلرضي   ، والتوسع 

 .ةاملسلح اتلبعض أطراف الزناع املناطق احلرضية يف ب ور احلواملزااي التكتيكية اليت قد توفرها 

احلرضيةب  ور احلعترب  وت   املناطق  فتاك    يف  ابم  نييملدن اب  أكرث  القارنة  العدائية  خاألعامل  حتدث  املأهوةل  رج  يت  املناطق 

جزئي  ابلساكن ذكل  ويرجع  املدنية.    ا.  واألعيان  ابملدنيني  العسكرية  األهداف  واختالط  املدنيني  الساكن  كثافة    ويطرح إىل 

،  ل اإلنساينانون ادلوقلاقواعد  لالمتثال التام لقاعدة أساس ية من  اربةحملا األطرافم حتدايت كبرية أمااألهداف هذا قرب 

.  األعامل العدائية يف املناطق احلرضية  رشك  يف  اذلين يقعونملدنيني  ا  عىلتكون العواقب وخمية  و   4. اعدة المتيزيق  ويهأّل  

العنيرأ  هاو ومتطوعاحلركة  موظفو    رىيو  ومتعدد  ي  الهائةل  اليت  املعاانة  األوجه  املن  بو احلر   تلحقهاة   ة يرض احل  اطقيف 

 .لك يوم نينيملداب

والوفيات  اإلصااب  تبلغ و  صفوفت  و   يف  األخرى  كذكل  املدنيني  احملمية  واألعيان  ابملدنيني  تلحق  اليت  مس توايت األرضار 

املتفجرة  و .  للغايةية  عال  األسلحة  اس تخدام  إىل  كبري  حد  إىل  ذكل  ي عزى  أن  املناطق    واسعة  مناطقتصيب  اليت  ميكن  يف 

الرو ية.  احلرض  مثل  أنمن    مغعىل  )غري  ال دفعية  امل  األسلحة  الغالب(  املثقيةل  يف  متعددة    والصوارخيهاون  ال   وقذائفوهجة 

مت  نع ص ل ايدوية    فجرةتامل هجزة  األو   والقذائفكبرية  ال قنابل  ال و   األسطواانت يف  ل   ُص  املفتوحة،   ركاملعاساحات  ت س تخدم 

احلرضيةيف  ب  وحر يف    اليوم  اهماس تخدايسود  ف  لاملناطق  الكبرية  الاحامتلية  دفعت  وقد  يف    وقوع.  ابحلركة  عشوائية  آاثر 

، با يف  هوآاثر  القابةل لالنفجارتعزيز حامية املدنيني من الاس تخدام العشوايئ لألسلحة  "سابق إىل دعوة ادلول إىل  وقت  

القابةل لالنفجار   خدام األسلحةتس  ا، وتفادي  ارم  صا   ايق  سارية تطب ذكل عن طريق تطبيق قواعد القانون ادلول اإلنساين ال 

 5". مناطق واسعة يف املناطق املكتظة ابلساكن اليت تصيب

املبارش  وب وغري  املبارش  األثر  بسبب  اإلنسان  حياة  عىل  للحفاظ  عهنا  غىن  ّل  اليت  احلرضية  اخلدمات  تتعطل  ذكل،  وازاة 

العدائية.    يالتامكو  كثرين  الساكم  ر حي  و لألعامل  األ  يف  و   األغذية  نم  حيانمن  الصحخدمات  واملياه  والتخلص  الرصف  ي 

 
3, ICRC, Geneva, 2020.ging War in Cities: A Deadly ChoiceWaICRC,   
، اللجنة بة اذلكرى الس نوية الس بعني ّلتفاقية جنيفس  ناملسلحة ب لتام ابمحلاية يف الزناعات االزناعات املسلحة املعارصة: تديد الا اإلنساين وحتدايت لقانون ادلولادلولية، الجنة ال  4

 . 2019ادلولية، جنيف، 
ps://preprod.rcrcconference.org/wphtt-: 4، الفقرة /R7CD/13ساين"، ول اإلن دلنون اقالوا، "األسلحة 2013الصادر عن جملس املندوبني لعام  7قرار رمق ال 5

content/uploads/2015/03/2013-Council-of-Delegates-resolution-booklet-AR.pdf. 
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ارص    أوجه احلرمان هذه من تتفامق  و   6من النفاايت الصلبة والكهرابء والرعاية الصحية والتعلمي.  اخلدمات األساس ية عندما حت 

 7احلرضية. اطقنمل ا يف  الزناعاتأمد طول يو  ،ينيدن ت منع املنظامت اإلنسانية احملايدة من الوصول إىل الساكن املاملدن، و 

ا  يف املراكز احلرضية  القتال  يؤدي  العديد من املدنيني قد ّل يمتكنون من الفرار من منطقة حمارصة،    أن  يف حنيو إىل أيض 

دامئ   بشلك  ويغري  جامعي،  واملدن  ا  طبيعةنزوح  البدلات  من  أ  الاجامتعي  هانس يج و لعديد  مجيع  العامليف  ماو .  حناء   غالب ا 

وسط تبادل    يعلقونفون أو  دس هت ي  قد  ف  8.كبري  طر خل  عادة  ذكل    يعرضهمملدنيني عىل الفرار، و اتطاق    ّل روف اليت  الظ  ترب

القتال،   يينهت ي   ما وعندعن أفراد عائالهتم.  ينفصلون  من قبل أطراف الزناع أو  يتعرضون لسوء املعامةل  أو    طالق النارإل

املنفجر   األهجزةمتنع   من  ة  غري  ابألوغريها  التلوث  إىل و  ،ةحلسأشاكل  األساس ية  الافتقار  النازحني    ،اخلدمات  من  العديد 

 9.عديدة لس نوات ون ذكل كما ي غالب ا و من العودة، 

العواقب    وليس هذه  من  املدن،  ِحكرا   العديد  يف  احلروب  بكثري    لكهناعىل  أوسع  نطاق  عىل  يف  يف  حتدث  احلروب 

،  ةاربدنيني واألعيان املدنية، والتكتياكت واألسلحة اليت تس تخدهما األطراف احملالساكن امل  بسبب كثافة   املناطق احلرضية

 .ميتد لفتات طويةل  ما غالبا   اذلييف املناطق احلرضية قتال ل اطابع و 

ا متعدد التخصصات ومتاكمال  و وللحر   األوجهاملعقدة ومتعددة    اآلاثرتتطلب  و  هت  دو شاملن   للغرض  امالئ  ب يف املدن هنج    عد 

 ادلروس  إىل  ااستناد  و صعوبة.    د  شاأل، حىت يف الظروف  ندايف امليس متر  مل ا  حضوران و   املبارشةتنا  رب خبويستشد  احلركة،  

خطة معل احلركة    توس يع   نبغي، ي املتضافرمن خالل العمل  ىل قوتنا  إو  ،احلركة  اليت أعدهتاالسابقة    طراأل    من  املس تخلصة

اعية لها. ا امجلوتعزيز اس تجابتن  املناطق احلرضيةيف  ب  ولحر لإثراء فهمنا  من أجل    تاجملاّل  نمجموعة م  لتشمل  األمديةل  طو 

 10املتابطة التالية.  ز التامات احلركة عىل األهدافأن ترك   وي قتح

 توثيق اآلاثر اإلنسانية   -ألف 

تحسني حتليلنا ألس باب  أمهية ابلغة ل مشاركهتا  و ب يف املناطق احلرضية  واآلاثر اإلنسانية للحر   بشأنالبياانت  مجع    يكتس 

تلحق    راألرضا حتديد  و نيني.  ابملداليت  املهم  وتوضيح    يف  احلاليةفجوات  المن  مناملعلومات،  املعلومات،    الغرض  مجع 

البياانت   من  لك  ملشاركة  واإلجراءات  الرشوط  العمل .  انيةاإلنس  صصوالقووضع  هذه  يف  مؤرشات  حتديد    يةوسيساعد 

احلرضية،ب  ور لحل  اإلنسانيةآلاثر  ل املناطق  إىل  مهية  أذات    تكون  يف  اب  احلركة   أنشطةابلنس بة  والتأهب اخلاصة  لوقاية 

ّل س امي    ،بفعاليةاحلركة واس تخداهما  دة لتسهيل مجع البياانت وتبادلها داخل  اختاذ إجراءات حمد    تعنيي و .  وامحلاية واملساعدة

  ا وفق  يف هذا اجملال،    اتحتسيندخال  إ يعمتد  و .  احلرضيةيف املناطق  ب  ور احلقات  من قبل امجلعيات الوطنية العامةل يف س يا

، با يف ذكل التدريب عىل  واملتخصصعىل زايدة ادلمع املادي    11"،محلايةا  ن م  احلد األدن هنج  ، مثل "الساريةوجهيات  لتل 

 
 .0152ولية، جنيف، اللجنة ادل ،رينترض امل دعوة لتبين هنج أفضل ملساعدة  ء الزناعات املسلحة املمتدة:خلدمات احلرضية أثناااللجنة ادلولية،  6
7and Development Support for Water  anumanitariCombat Protracted Crises: H, Joining Forces to , ICRC and UNICEFWorld Bank 

.and Sanitation Providers in the Middle East and North Africa, World Bank, Washington, DC, 2021 
َّامت والاس تجابةادلاخيل يف املنا تربة الزنوح :يف املدن ننازحوال  8  . 2020اللجنة ادلولية، جنيف،  ،هل طق احلرضية خارج اخملي

9.2019 , ICRC, Geneva,Weapon Contamination in Urban Settings: An ICRC Response, CCRI 

 . 2021يونيو حزيران/فرباير و ش باط/ قدت بنيدن اليت ع  امليف ب ور احل أنبشاحلركة  شاراتست ال تستند األقسام التالية إىل املناقشات اليت جرت خال 10
نمحلاية ؤون اش اجمللس الاستشاري ل  اعمتدهامحلاية( اليت من اد األدن  حلا هنج وة )أللحامي  ادلنياايري احلركة مع 11 وامجلعيات الوطنية يف  ادلول اللجنة ادلولية والاحتاد  من املكو 

 وأستاليا وبلزي. سويد ولبنان وتركيا جرياي وال يجي ون ورن ال
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وحتليلها البياانت  ا  املقدم  ،مجع  الس ياقات  إىل  يف  الوطنية  إطار  أن  وينبغي.  املترضرةمجلعيات  وضع  لهذه    يامتىش  معل 

ومتطلبات حامية البياانت ومتطلبات املساءةل ومبدأ "عدم إحلاق الرضر"  القائة واملبادئ األساس ية    الوّلايتمع    األنشطة

 خرى. األ  امليدانيةوالقيود 

 حركة ل ل  امليدانية س تجابة  تعزيز الا   -ابء 

امل تمتثل   األ  امه إحدى  حامية  يف  للحركة  امل األساس ية  بشخاص  ومساعدهتم،  حاّلس تضعفني  يف  ذكل  يف  الزناعا   ات ت 

احل و .  ةاملسلح مكوانت  امحلاية  تمتتع  توفري  عىل  فريدة  بقدرات  املساعدات  ركة  أثناء  وتقدمي  املناطق ب  ور احلاإلنسانية    يف 

أن    ،اذلو.  احلرضية املركزي  ي قتح  الهدف  اس تجابتنا  خمن  يكون  تعزيز  هو  العمل  لا  امليدانية طة  يف  و لحر ملشتكة  ب 

وينبغي الا  املدن.  علهذه  ا س تجابة  وجه  حتليل    أن  صوصخلىل  إىل  تستند  حمس  )أ(  خلياراتنا  جامعي  يف   امليدانيةن 

)ب(   احلرضية؛  األشخاص  وتالس ياقات  الالتام    ميُص يف    ترضرينامل ضع  مع  الهنجنا  ذاتيف  إحلاق  ب   هوقت  "عدم  بدأ 

)ج(   جمال  شطتناأن ز  تعز  و الرضر"؛  س امي  املساعدة  يف  ّل  أجل  ،  عىلحت ضامن  من  احلصول  فرص  اخلد سني  ت  ما 

يف تمتثل إحدى األولوايت الرئيس ية  و حسب الاقتضاء.    ، رشااكت جديدة  ربمت  و ت القائة  ز الرشااك تعز  و األساس ية؛ )د(  

حامية أفضل   توفري  امجلعيكيفية  ومتطوعهي  اتملوظفي  اإلصا  االوطنية  خماطر  يومي ا  يواهجون  اخلطري اذلين  الوفاة، با  بة  ة أو 

دمع امجلعيات الوطنية يف    يعين امجلاعية امليدانيةتجابتنا حتسني اس   فإنفة إىل ذكل، ضاإومن.  ع إطار الوصول اآليامتىش م

 بناء قدراهتا.من أجل  املترضرةالس ياقات 

 العام    اإلعاليم ل  التواص بواسطة    التوعية   -جمي 

ال  ينبغي والتحليل  التوثيق  يساه  األدةل  عىل  انقائأن  وصفهام و   يرد  رسائل و   عالميةإخطاابت    إعداديف  أعاله    الذلان 

وفعاةل.    رئيس ية احلر   اإلعالميةةل  امحل  ت ذيكأن    نبغيي و واحضة  بشأن  احلركة  مس توى  عىل  يفواملقتحة    الوعي  ناملد  ب 

الس يايس للجهود  ادلمع  و   العام  الرأيدمع   شدأن حت و   يف املناطق احلرضية،ب  ور احل  املتتبة عىل  اثر اإلنسانية اخلطريةابآل

إىل من  الرامية  مهنات ل وا  املدمرة قهبا عوا  الوقاية  ص و .  خفيف  أهدافنا  س تعمتد  توضيح  عىل  فعاةل  رسائل    امليدانية ياغة 

وحتديد املصادر املوثوقة يف لك س ياق.    ،ةولوي األ  وتصنيفها حسب  للفئات اليت خناطهبااحض  الو   يدوالتحدجية،  والاستاتي 

ت اخملتلفة  قاالس يا  لتالمئفها  ي  وتكي ر معني  الرسائل يف س ياق مناسب مجلهو ضع  و   تتيح  أن  غي، ينبانحجة  امحلةل  ليك تكونو 

ست س تخدال فهيايت  إىل  أ  نبغي ي و .  م  للوصول  مبتكرة  طرق ا  ا  امحلةل أيض  تس تكشف  امجل ن  من  جديدة  يف  ت و   ،رو ه فئات  نظر 

جديدة   حتدثةأدوات  اذلي  األثر  احلركرس  ملضاعفة  يف    تعيدو   ،ةائل  الفريد  دورها  يف  ب  ور احل  بشأن  العام  النقاشتأكيد 

 .حلرضيةاملناطق ا

 س ية اإلنسانية بلوما واملامرسات بواسطة ادلات اس الس ي   عىل   ثري التأ   -دال 

ابلغة  اإلنسانية  لمنارصة  ل استاتيجية    وجود   كتس ي  إىل  س  لن ابأمهية  و   إذاكءبة  الس ياس ية    حشد الوعي  السلطات 

أجرية  والعسك احلرضيةاب  خاصة  يةقتال   جهن    تصمميل  من  املدمن  حتد     ،ملناطق  الضحااي  تلح  نينيعدد  اليت    قواألرضار 

ج والاستامثر فهيا، واعامتد هذاملدنية  التحتيةلبنية  اب هنجية مع السلطات  م قة و منس  بطريقة    التحاورمن الرضوري  و .  ه الهن 

النقاش  معامل  وتشكيل    ،ايةامحله يف  دورز عىل  كتر    اإلنسايننون ادلوللقالتفسريات    نرشمن أجل  عىل مجيع املس توايت  



CD/22/DRX.X       

 

6 

 

والس يايس.  القا شأن  نوين  توضيح  ل  مالعومن  والس ياسوتعزيز  عىل  القانونية  و ات األطر  احمللية  بسري ية  املتعلقة  ادلولية 

 ن.لساكن املترضريا يف حياة دث فرق ا حقيقي احياألعامل العدائية يف املناطق احلرضية أن 

شأن  ذكل،  اة  بواز و  املامرساتمن  أفضل  مال  ،تعزيز  عىل  الفاعبناء   واجلهات  احلركة  األخرىحظات  امليدانيف  ةل  أن     ،

سلوك  يؤث عىل  امجلهور  لمنارصةل ميكن  و .  ةارب احملاألطراف  ر  مس توى  املهمتني  جممتع ا    ئتنشأن    عىل  وضع    عىليساعد  من 

ل اإلنسانية  احلرض ب  و حر لالعواقب  املناطق  طل ية  يف  العام.    يعةيف  الاو النقاش  عىل  التكزي  ادلول  ي قتح  للقانون  متثال 

ذات    ارهابعتب  فيةاضاإلية  ات س ياسال تدابري  ل ل و اين  اإلنس الثابتة    ، بايةو أولمسأةل  احلركة  مواقف  س امي  -يف ذكل   بشأن ّل 

املتفجرة   األسلحة  املقبوةل ّلس تخدام  غري  اإلنسانية  املأالعواقب  املناطق  ابلسيف  الس ياسالااكن وتعزيز  هوةل    ة اتيلتامات 

 ة. هذه األسلح تجنب اس تخدامب  ةني الوط 

 اآلاثر املتتبة عىل املوارد  (4

اإلنس  لقيت   املدن  و للحر   الفظيعة انية  العواقب  يف  حركتنا  ب  عاتق  ت عىل  اس تجاابهتا  مسؤولية  .  وامليدانية   الوقائيةكثيف 

أن    ،ذلكلو املتوقع  عىلتمن  املخطة  تنفيذ    تتب  أو املوارد.    عىلآاثر  بفعالية  قتحة  العمل  املالية   س تخدمت    نميكن  املوارد 

يف  ا   ماداس تخ  القائة البرشية  و  العمرشوع  يف  املقتحة  الالتامات  تنفيذ  جزئيا   املثال،  و .  لمخطة  سبيل  ذ  نفَّ ت    قدعىل 

اإلنسانيةوادلبلو   اإلعاليماصل  لتو اباملتعلقة  املقتحة  الالتامات   العمل،  جمي  )القسامن  ماس ية  خطة  من  إىل   (،تباعا    ودال 

إضافية برشية  و/أو  مالية  موارد  إىل  احلاجة  دون  ما،  أن  ولكن  .حد  املتوقع  من  تعلق  ت   يتالاملقتحة  الالتامات  تطلب  ت ، 

و  التنفيذ  خطة   رصد لامعلييت  بتنس يق  من  هاء  )القسم  وتميع    والتقيمي  والن  العمل(  واألدوات  وامل التحليالت  هنجيات  ظم 

من خطة العمل()ّل س امي يفها  وتطوير لوحدات التدريبية  او  وقد يتطلب .  ةيالاستامثر يف املوارد البرش   بعض   القسم ألف 

ّل س امي   ،البرشيةاملوارد املالية و يف    كبريةاستامثرات    ةللحرك  امليدانيةاملتعلقة ابّلس تجابة  املقتحة  اللتامات  لالتنفيذ الاكمل  

العنارص   خيصاميفالرئيس ية  لتعزيز  واملتطوعني    املوظفني  الاقتضاء،هونرش  رسيع ال   لتدخلل   إطار  إعدادو  ،أمن  عند  من    ، 

 . من خطة العمل( ء اخلدمات األساس ية )القسم ابعىل صول ن احلامضأجل 

ا احلاجة  هرظ ت و  اذلي    ملخطة الع  يفاملقتح    تاملالاص موارد مالية وبرشية من أجل جناح خطة العمل يف  إىل ختصي  أيض 

لوطنية العامةل يف يات اع موارد إضافية دلمع تنفيذ خطة العمل، وّل س امي دلمع امجل   حبشدمجيع مكوانت احلركة "د فيه  عه ت ت 

 . القائةولوايت إلماكن وبا يامتىش مع األا قدر، "حلرضيةيف املناطق اب ور احل اتس ياق

 التنفيذ والرصد  (5

إىل   ادلولية  اللجنة  القرار  مرشوع  خ  دمع يدعو  احلركةطتنفيذ  معل  التنفيذ  وتنس يق  ة  تقرير  و   هرصدو   هذا   ، بشأنهتقدمي 

 حسب الاقتضاء. 

امل نال وعىل   القسم  بني   حو  خطة  ءها يف  كفاةلحاجة    ةمثتنفيذ،  ابل   املتعلقالعمل    من  م  قدرة  إىل  وّل  مجيع  احلركة،  كوانت 

. وبناء  عليه،  تنفيذا  فعاّل    ركةالتامات احلذ  يف تن عىل  ،  ةيف املناطق احلرضيب  ور احلس امي امجلعيات الوطنية العامةل يف س ياق  

 فريق  وتشكيل  ،التنفيذ وتقيميه  راقبةبوضع خطة مل"  وامجلعيات الوطنية،ل  ادلو  داس تقوم اللجنة ادلولية، ابلتشاور مع الاحت

 ". ودمعها توجيه تنفيذ خطة العمل هذهمن أجل ب يف املدن وحلر معين ابحركة مرجعي لل 
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  وخطة   ررا، فإن الق يف املناطق احلرضيةب  ور احل   بشأنالنقاش املس تقبيل  معامل    رمسيف    ا  رئيس ي  اركة دور  ح لبأن ل  اف  واعتا

للحروب يف    العواقب املدمرة  قاية منالو موحد وواحض وقوي بشأن احلاجة إىل  حنو موقف   احلركة العمل هيدفان إىل توجيه

أعاله، حيث  هو مذكور  ام  ك و وما بعده.    2023عام  يف  لرابع والثالثني  ا  ر ادلولاملؤمتيف    ،لها  والاس تجابة  املناطق احلرضية،

العواقب  العمل من أجل الوقاية من 2023ول يف عام دلاملؤمتر ا انعقاد مناس بةتنام غ ا ادلول عىلا أيض  القرار وخطة العمل 

ل اخلطرية  احلرضيةب  ور لحاإلنسانية  املناطق  مهنايف  واحلد  ذكل  ،  يف  با  طريق،  معل  فو ت  عن  خطة  تنفيذ  دلمع  املوارد  ري 

 .احلركة

 ت الاس تنتاجات والتوصيا (6

سانية للحروب  ن اآلاثر اإل  للوقاية من  احلركة  معل  ةخطالقرار بشأن "احلروب يف املدن" وملحقه بشأن "مرشوع  يسعى  

للفتة    والاس تجابةاملدن    يف عىل    "2027-2022لها  احلركة  قدرة  تعزيز  منالو إىل  الامل  قاية  يف   يتعاانة  احلروب  تسبهبا 

احلرضية العم  تضمني و .  لها  والاس تجابة،  املناطق  خطة  اليت  مرشوع  الالتامات  من  مجموعة  عىلل  ادلولية   يتعني  اللجنة 

 .2027ني لعام جملس املندوبانعقاد ، حىت ة واإلماكنيةالرضور  حسبفيذها، ن  وامجلعيات الوطنية ت لادلو ادحتوالا

ب يف املدن؛ )ب(  وحر )أ( توثيق اآلاثر اإلنسانية لل  عىل حتسني القدرة امجلاعية للحركة  ىلإ يدا   حتد  هتدف خطة العملو  

  والتوعية ؛ )ج(  مساعدهتمو   املناطق احلرضية  يف  بو ر احلملترضرين من  اشخاص  ألاة  محلاي  امليدانية  حلركةاتعزيز اس تجابة  و 

للحركةابلشواغل   )د(عامال  اإلعاليمالتواصل  بواسطة    اإلنسانية  واملامرسات  عىل  لتأثري  او   ؛   بواسطة الس ياسات 

و  اإلنسانية.  اادلبلوماس ية  خطة  ل مفص  إجراءات  لعمل  تقتح  بتنفيذهاتلتم  ةل  مسؤول وحتد    ،احلركة   تنفذها يك    نةعي  م   تياد 

 ة.مكوانت احلرك


