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 األول   مرشوع القرار 

 احلروب يف املدن 

 إن جملس املندوبني،

ليب األمحر للحروب يف املدن اليت شهدها موظفو احلركة ادلولية للص   دمرةاملنسانية  اإل  اآلاثرإزاء    العميقإذ يعرب عن قلقه  

  واملعاانة  ،املدنيني  يف صفوفقبول للوفيات  امل غري  املرتفع  العدد    مبا يف ذل ،  العنيبأم    هاو ومتطوع  والهالل األمحر )احلركة(

ابألسلحة،  و   الشديدةوالنفس ية    اجلسدية التلوث  وعواقب  األمد،  احليويدمار  و طويةل  املدنية  التحتية  والبنية  ة،  املنازل 

الغذائية و ألساس ية،  اخلدمات ا  انقطاعو    الرصف الصحيخدمات  مبا يف ذل الرعاية الصحية وإمدادات املياه واإلمدادات 

والتعلمي والكهرابء  الصلبة  النفاايت  من  النساء    عىل  خمتلف  وقع   اآلاثرهذه  ل   أنب  قر  وي،  النطاق  واسع والزنوح    ،والتخلص 

 ،يعانون مهناة قد إعاقأي أو  بيئهتم الاجامتعيةرمه أو امأع  أيضاً وفقخيتلف   ، وأن وقعهاوالرجال والفتيات والفتيان

دن  يف املحتدث عىل نطاق أوسع بكثري    فهييعىل احلروب يف املدن،  ليست ِحكراً  العديد من هذه العواقب    بأن  وإذ يعرتف

 ساكن عىل واعامتد ال   ة،ارببسبب كثافة الساكن املدنيني واألعيان املدنية، والتكتياكت واألسلحة اليت تس تخدهما األطراف احمل

املرتابطةن   التحتية  البنية  العامة  ظم  تقدمي اخلدمات  تتيح  املناطق احلرضية  قتال  ل اطابع  و   ،اليت  لفرتات   ما  غالباً   اذلييف  ميتد 

 ،طويةل

 لتحولاالاجتاهات احلالية يف  ليست ظاهرة جديدة، فإن    املناطق احلرضيةاحلروب يف    أنرمغ  ألنه    قلقه  إذ يعرب عنو

الرسيع    العاملي  ميغرايفدلا التوسع احلرضي  البدلات واملدن إىل ساحات  خطر حتو  تزيد من  حنو  للزناعات القتال  ال ل  رئيس ية 

 ، املس تقبلية

ده    يف املناطق احلرضيةب  و ر احل أن جحم ادلمار واملعاانة النامجني عن    ؤكدوإذ ي د   سرتاتيجياتالاتكتياكت وال و اإلجراءات  حت 

الانهتااكت املتكررة للقانون إزاء  ، يف هذا الصدد،  يقالعم يعرب عن قلقه  و   ،املناطقيف هذه    املتحاربةف  األطرا  بعهااليت تت 

، املشمولني ابمحلايةواألعيان املدنية  املدنيني وغريمه من األشخاص    اليت تس هتدف مبارشة ادلول اإلنساين، ال س امي الهجامت  

، واس تخدام إىل احملتاجني  غري املتحزيةية  املنظامت اإلنسان لوصول   املرشوع  ريغ  رفضالو والهجامت العشوائية وغري املتناس بة،  

فضاًل  البرشية،  املتفجرة  ادلروع  األسلحة  الس تخدام  اخلطري  اإلنساين  األثر  عن  واسعةاليت    مناطق  وممارسات  تصيب   ،

 احلصار والتطويق،

يزي، تسعى، بصفهتا حركة ذات طابع  ون ت تال دن الق دامي  اجلرىح يف  إغاثةمن الرغبة يف    انبثقتاليت  احلركة    بأن   رذك  ي  وإذ

واملس تقل،    وغري املتحزي  من خالل العمل اإلنساين احملايد  دول ووطين، إىل جتنب املعاانة اإلنسانية وختفيفها أيامن وجدت  

د  و  فريدة    أن  عىليشد  بقدرات  تمتتع  احلركة  امكوانت  املترضرعىل  واجملمتعات  األشخاص  إىل  يف  ب  ور احل من    ن يلوصول 

 وحاميهتم ومساعدهتم، ،طق احلرضيةاملنا

يدفعون ا ما  غالبً وخطرية،    عصيبةاذلين يعملون يف ظروف    ا ومتطوعهي  أن موظفي احلركة  من   العميقوإذ يعرب عن قلقه  

 ع تقدمي ادل  إىلرضية، ومن احلروب يف املناطق احل  ةترضرامل   ةاملس تضعف  الفئاتلوصول إىل  إىل اا عندما يسعون  ا ابهظً مثنً 

 ،اله 



CD/22/DRX.X       

 

2 

 

احلركة، يتعني عىل    هوأن  ،احلرضية جمزأة للغاية حاليًا  يف املناطق  بوالاس تجابة اإلنسانية لعواقب احلر   أن  عىل  دشد  وإذ ي 

 الاحتياجات   اعتبارهايف    تضع أن    والاس تجابة لها،  والتأهب لهاهذه العواقب    الوقاية منعندما ختطط لتعزيز قدرهتا عىل  

أن و   ،يعانون مهناقد  اليت  ة  عاقاإل  اكنت  وأايً   الاجامتعية  اتيئوالب   عامراأل  من خمتلف  والفتيانات  والرجال والفتياء  لنساخملتلفة ل 

ح وقابل    ت رج  ومتاكمل  التخصصات  متعدد  هنج  واملساعدة    لتوس يع ل اتباع  وامحلاية  والتأهب  الوقاية  أنشطة  بني  اليت  جيمع 

 مع الس ياق احلرضي، حتديًدا فتتكي  

اإلنسا  توثيق  بأن  قر  يوإذ   للحر اآلاثر  املدن  ونية  احتياجات  ل ي  رضور ب يف   ،ة هذه الاحتياجاتوطبيع  الساكنفهم جحم 

واس تجاابت    وضع و  وقائية  جمديةإجراءات  التوقيتوفعاةل    ميدانية  من    يؤكدو ،  ومناس بة  ز   املهم أنه  تعز  قدرهتا  حلركة  ا  أن 

بياانت   امفيدةو موثوقة  دقيقة و امجلاعية عىل مجع  املصن  ، مبا يف ذل  وعىل  اجلنس والعمر واإلعاقة،    نوع   فة حسبلبياانت 

للحر   بشأن،  اآلاثر اإلنسانية  عن   قصصالاملعلومات، مبا يف ذل    مشاركة او العواقب اإلنسانية  مبا يامتىش مع  ملدن،  ب يف 

امليدانية  والقيود    لقامئةااألولوايت  و   " إحلاق الرضرعدم  "مبدأ  و   املبادئ األساس ية ومبادئ حامية البياانت ومتطلبات املساءةل

 األخرى، 

يرحب األمحر  وإذ  للصليب  ادلولية  اللجنة  أجرته  اذلي  ادلولية(  ابلتحليل  عن  لتحدايت  ل   )اللجنة  الزناعات  و  حتالناش ئة  ل 

  :املعارصةاملسلحة    تالقانون ادلول اإلنساين وحتدايت الزناعا  املعنون  اللجنة ادلولية  يف تقرير  املسلحة إىل املناطق احلرضية

فع ،  جنيفجتديد الالزتام ابمحلاية يف الزناعات املسلحة مبناس بة اذلكرى الس نوية الس بعني التفاقيات   إىل املؤتر ادلول    اذلي ر 

األمح الثا للصليب  والثالثني  عام  لث  يف  األمحر  والهالل  املعنون  2019ر  والتقرير  الزناعات  ،  أثناء  يف  احلرضية  اخلدمات 

عىل   الستشارةلالواثئق اخلتامية  إىل  ،  لهاملإل، مكصدر  يشريو   ، دعوة لتبين هنج أفضل ملساعدة املترضرين  املمتدة:  ةاملسلح

قدت  احلركة  مس توى يف املدن: حنو اس تجابة شامةل من قبل احلركة ادلولية   باحلر بعنوان "  2019عام    يفيف أوسلو    اليت ع 

 للصليب األمحر والهالل األمحر"،

، يف هذا  رذك  يو ،  ابحلروب يف املناطق احلرضية  اليت تتعلقإىل التنفيذ الاكمل ملبادرات احلركة احلالية  حلاجة  اب   وإذ يعرتف

يف لك دورة من دورات جملس املندوبني    اليت اعت مدتاحلركة"    داخلق والتعاون  الصدد، ابلقرارات بشأن "تعزيز التنس ي

عام   عن    6القرار  و ،  2013منذ  املنالصادر  األرضية "  بشأن   2009م  لعا وبني  دجملس  األلغام  بشأن  احلركة    ، اسرتاتيجية 

الصادر عن    7  القرار، و "ن آاثر األسلحة عىل املدنينيواذلخائر العنقودية وغريها من خملفات احلرب القابةل لالنفجار: احلد م

 2019لعام    جملس املندوبنيادر عن  صال  7القرار  و "،  اإلنساين  بشأن "األسلحة والقانون ادلول  2013لعام  جملس املندوبني  

ملؤتر ادلول الثاين  ن ادر ع الصا  4  القرارو عرش س نوات"،  مرور  بشأن "تعزيز تنفيذ س ياسة احلركة بشأن الزنوح ادلاخيل:  

  ر املؤت  الصادر عن  2  القرارو "،  الرعاية الصحية يف خطر: مواصةل حامية تقدمي خدمات الرعاية الصحية مًعاوالثالثني بشأن "

 والكوارث الطبيعية وغريها من تلبية احتياجات األشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة  "   بشأن  نيالثالث والثالث  ادلول

النفيس والاجامتعي النفس ية وادلع  الصحة  الطوارئ يف جمال  التوجهيية والس ياسات واأل    عن  فضاًل "،  حاالت  طر  املبادئ 

والوالهن   الصةل،  ذات  األخرى  س امي  ج  امحلاية"  من  األدىن  احلد  اآلمن  ،"هنج  الوصول  لالس تجابة    التأهبوهنج    ،وإطار 

 ، األكرث أماانً لسلوك ابو القابةل لالنفجار  ربة بشأن التوعية مبخاطر خملفات احلواملبادئ التوجهيية للجنة ادلولي ،الفعاةل

)خطة    2027-2022لها للفرتة    ابةس تجالاواآلاثر اإلنسانية للحروب يف املدن    للوقاية منخطة معل احلركة  يعمتد   -1

 ؛فعااًل  تنفيًذابتنفيذها  يلزتمو  ،العمل( املرفقة أدانه
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إىل    يدعو -2 ادلولية  ت اللجنة  وتنس يقالخطة  نفيذ  دع  التنفيذ  عمل  حسب   هرصدو   هذا  بشأنه،  تقرير  وتقدمي 

 ؛الاقتضاء

 الاقتضاء تنفيذ خطة العمل، حسب  ل  جمن أإىل اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة    مكوانت احلركةمجيع  ا  أيضً   يدعو -3

 :مبا فهيا، واإلماكنية

للحر  (أ اإلنسانية  اآلاثر  املدن  و توثيق  أجل  ب يف  أنشطةمن  اخلاصة ابحلا  حتسني  وامحلاية ركة  والتأهب  لوقاية 

 واملساعدة؛ 

 احلرضية ناطق   امل يفب  ور احليف س ياقات    اإلنسانيتنيواملساعدة  امحلاية    تعزيز القدرة امجلاعية للحركة عىل توفري (ب

 ؛ع يتوس  لل  الس نوات وقابةلو األوجه  ةد متعددو هجبذل   عن طريق

 ؛ العام اإلعالم ل التواصيف املناطق احلرضية بواسطة ب وحر لابلعواقب اإلنسانية غري املقبوةل لالتوعية   ( ج

املتعلقة   ةاساتيطر القانونية والس ي األ    تعزيزمن أجل  ادلبلوماس ية اإلنسانية    بواسطةالتأثري عىل أطراف الزناع   (د

 وتغيري كيفية خوض الزناعات يف املناطق احلرضية؛ ،بسري األعامل العدائية

دع امجلعيات الوطنية العامةل  من أجل  املوارد    حشد  من خالل ا يف ذل  ، مبقطوعة املضامن تنفيذ الالزتامات   ( ه

 ؛يف املناطق احلرضيةب ور احليف س ياقات 

يف املناطق احلرضية واحلد  ب وحر ل العواقب اإلنسانية املدمرة ل الوقاية منمن أجل ادلول عىل اختاذ إجراءات   حيث -4

أ    ا، مبا فهيمهنا القانونية والس ياسا تعزيز  يف  ب  ور احلدنيني واألعيان املدنية من آاثر  تية اليت حتمي الساكن املطرها 

الزتامات فردية أو    قطع ر يف  لنظوا  ،دةجلي  ، وتبادل األمثةل عىل الس ياسات واملامرسات العسكرية ااملناطق احلرضية

 األمحر؛  املؤتر ادلول الرابع والثالثني للصليب األمحر والهالل خالل ا لهذه الغايةحتقيقً جامعية 

الزناع  يدعو -5 س امي    ةاملسلح   اتأطراف  وال  احرتامه،  وكفاةل  اإلنساين  ادلول  القانون  احرتام  الهجامت  حظر  إىل 

وغري والا املتناس    العشوائية  محلاية  الزت بة،  الهجامت  آاثر  وضد  الهجوم  يف  املمكنة  الاحتياطات  مجيع  ابختاذ  مات 

و  املدنية،  واألعيان  و   حظراملدنيني  البرشية،  ادلروع  التجويع    حظراس تخدام   أساليبمن    كأسلوباس تخدام 

و  اليتحظر  احلرب،  األعيان  احلياة  همامجة  قيد  املدنيني عىل  الساكن  لبقاء  عهنا  تدمري   ، ال غىن  نقل   اهأو  أو    هاأو 

 ؛ ةيالطبيع  بيئةال والالزتامات حبامية  ،ةتوفري الرعاية الصحيبضامن ، والالزتامات  هاتعطيل 

وال س امي    ،ةنإىل احرتام قواعد القانون ادلول اإلنساين املتعلقة بأسلحة معي    ةاملسلح  اتأطراف الزناع  يدعو أيًضا  -6

 ؛  تنطبقامبس ح ، وكفاةل احرتاهما، القابةل لالنفجار احلرب فاتخملو األلغام األرضية واذلخائر العنقودية 

كذل -7 الزناعطر أ  يدعو  تعمل  إىل  ،  ةاملسلح  اتاف  اإلنساين،  وفقً أن  ادلول  للقانون  الاحتياجات ىل  عا  تلبية 

وبال برسعة    وتيسري إيصالهاساعدات اإلنسانية  إيصال امل ب  السامحو األساس ية للساكن املدنيني اخلاضعني لس يطرهتا،  

ة ودون أيم بطريقة غري م اليت ت قد  إىل هذه املساعدات    إىل املدنيني احملتاجني  وائقية عأ مع مراعاة    ،تيزي ضار    تحزي 

 ؛حق  األطراف املعنية يف مراقبهتا 

كذل -8 الزناع  يدعو  اختاذ    ةاملسلح  اتأطراف  اخل إىل  من  أجلطوات  مزيد  حام  من  من  تعزيز  املدنيني    خماطر ية 

  اليت تصيب منطقة واسعة يف املناطق، وال س امي جتنب اس تخدام األسلحة املتفجرة  حلرضيةملناطق اا  يفب  ور احل

الكبري    ابلساكن  املأهوةل الاحامتل  األسلحة   وتأييد]  ،عشوائيةال اثر  لآلبسبب  بشأن  ادلول  الس يايس  اإلعالن 
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شاركة املنظامت اإلنسانية  مب فافة،  وشامةل وش  نفتحةوبطريقة م   بأمانةوتنفيذه    املتفجرة يف املناطق املأهوةل ابلساكن

 الوطنية[.  ذات الصةل، مبا يف ذل اللجنة ادلولية وامجلعيات
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 امللحق: خطة معل احلركة 

 2027-2022للفرتة   لها  والاس تجابة ب يف املدن  و اآلاثر اإلنسانية للحر   للوقاية من 

هي املندوبني  قرار  وج  للحر اثر اإلاه إىل اآلالانتب  2022لعام    [CD/22/DRX.X]  جملس  املدمرة  اليت ونسانية  ب يف املدن 

احلركة موظفو  بأم  و ومتطوع  شهدها  من  و .  العني ها  سلسةل  إىل  هذه  العمل  خطة  ادلولية    الاستشاراتتستند  اللجنة  مع 

قدت  ،نيةوعة واسعة من امجلعيات الوط وجم   )الاحتاد ادلول( والاحتاد ادلول مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر بني   ع 

و ش باط/  و 2021يونيو  حزيران/فرباير  اليتالقرار    يعرض.  األنشطة  من  شامةل  احلركة  ستسعى    جموعة  مكوانت  إىل مجيع 

للحر   من  الوقايةمن أجل    هاتنفيذ لهاوالعواقب اإلنسانية  اخلطة حول    وتمتحورأفضل.    عىل حنو  ب يف املدن والاس تجابة 

 :لتال، ويه اكاالت معل مرتابطةمخسة جم

للحر يق  توث  (أ اإلنسانية  املدن  واآلاثر  يف  أجل  ب  أنشطةمن  اخلاصة  حتسني  والتأهاب  احلركة  وامحلاية لوقاية  ب 

 ؛ ساعدةوامل 

عن    يف املناطق احلرضيةب  ور احليف س ياقات    واملساعدة اإلنسانيتنيامحلاية    عىل توفريتعزيز القدرة امجلاعية للحركة   (ب

 ؛ ع يللتوس   ت وقابةلنواالس  و األوجه  ةد متعددو هجل بذ طريق

 العام؛  اإلعالم التواصل يف املناطق احلرضية بواسطة ب وحر لابلعواقب اإلنسانية غري املقبوةل لالتوعية   ( ج

طر القانونية والس ياساتية املتعلقة بسري  األ    من أجل تعزيزادلبلوماس ية اإلنسانية    بواسطةعىل أطراف الزناع  التأثري   (د

 ؛اعات يف املناطق احلرضيةزن الفية خوض وتغيري كي  ،ائيةاألعامل العد

دع امجلعيات الوطنية العامةل يف  من أجل    املوارد  حشد  من خالل، مبا يف ذل  ة املقطوعضامن تنفيذ الالزتامات   ( ه

 ؛يف املناطق احلرضيةب ور احلس ياقات 

 ب يف املدن وتوثيق اآلاثر اإلنسانية للحر   -لف أ

ا  شلكي  اآلاثر  للحر توثيق  اوإلنسانية  يف  أنشطة  أوىلطوة  ملدن خب  تعزيز  يف  اخلاصة  أساس ية  والتأهب  اب  احلركة  لوقاية 

حاجة إىل تعزيز قدرة احلركة   ومثة. يف املناطق احلرضيةب ور احلمن املعاانة اليت تسبهبا   فيفلتخ من أجل ا ،وامحلاية واملساعدة

وموثوقة   دقيقة  بياانت  مجع  ذل  ومات،  املعل  مشاركةو   ، ومفيدةعىل  يف  ااآلاث  عن   ص صقالمبا    اآلاثر   بشأن،  إلنسانيةر 

للحر  مع  واإلنسانية  يامتىش  مبا  املدن،  يف  األساس يةاملبادو   ،القامئة  الوالايتب  البياانت  ،ئ  حامية  ومتطلبات    ،ومبادئ 

 األخرى.امليدانية والقيود  ،إحلاق الرضر"عدم "مبدأ و  ،املساءةل

احلرضية  أيًضا  حاجة    ومثة للبيئة  أفضل  فهم  و اساكهنو إىل  و اإلدارةوهيالك  احلرضية    ظمن  ال ،  املعق  ،  واملرتابطالطابع  ظم  لن    د 

 لهيا ساكن املدن. يعمتد عاحلرضية اليت  اخلدمات

 مجةل أمور، مبا ييل: يفا لهذه الغاية، س تقوم مكوانت احلركة، وحتقيقً 

  الالزمة ت البياانت  من جموعاد احلد األدىن  حتد    منوذجية  صيغ ، وإذا لزم األمر،  مهنجيات  من أجل وضع العمل مًعا   (أ

هذه،   العمل  حتليل  وذل  لتنفيذ خطة  إىل  وتقيمي    يفالية  احل  فجواتللاستناًدا  مجع يف  احلالية  جهود  لل املعلومات 

راينالبياانت،   تنفيذ خطة العمل هذه؛من  ةراحل املبكر امليف  جي 
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الوطنية،  تع (ب امجلعيات  قدرات  البياانت    حسبزيز  للحر   اآلاثر  أنبشالاقتضاء، عىل مجع  املدن واإلنسانية    ب يف 

وتطبيق الضامانت املناس بة    ،ظم واملهنجياتن  ال وتطوير األدوات و   ،تدريبال ، مبا يف ذل من خالل  هاونقل   هاوحتليل 

 خالل تعزيز اإلجراءات ادلاخلية؛  ومن ،الامتثال ملبادئ حامية البياانتمن أجل كفاةل 

  ات موظفي امجلعيضامن سالمة    عىل ملساعدة  من أجل اس ياق  لك  اخلاصة ب  حتديد أفضل املامرسات  عىلالعمل مًعا   ( ج

ومتطوعالوطني  البياانت وحيل  اهية  اذلين  سالمة  عن    اًل فض  ، موأمهن  ،وهنالاذلين جيمعون  معهم يأ جر األشخاص    ت 

 .ةمنآسلمية و  وسائل اتصالمن إطار الوصول اآلمن وتطوير  ةاملس تخلصادلروس  بفضل ، ال س امي مقابالت وأمهنم

 مبا ييل: قوم اللجنة ادلولية، ابلتشاور مع الاحتاد ادلول وامجلعيات الوطنية، س تو 

موارد   (د مركز  ال إنشاء  أجل  و من  للجمهور  املتاحة  للبياانت  املنتظم  اإلنسانيةقصص  التبادل  اآلاثر  و عن  وارد امل، 

للحر املعلومات احملدثة عن  و   الميةاإلع املناطق احلرض ب  و اآلاثر اإلنسانية  للتصدي    املبذوةل  هود ادلوليةواجل   يةيف 

 هذه اآلاثر. ل 

 للحركة   دانية املي تعزيز الاس تجابة    -ء اب 

املسلحة. وتمتتع  األساس ية للحركة يف حامية األشخاص املس تضعفني ومساعدهتم، مبا يف ذل يف حاالت الزناعات    املهمةتمتثل  

 . روب يف املناطق احلرضيةانية أثناء احلاإلنس ة مكوانت احلركة بقدرات فريدة عىل تقدمي املساعد

امجلاعيو هج  إطار  يفو إىل  ةدان  املدن  وللحر   ميدانيةاس تجابة    وضع  الرامية  مكوانت  املنشود  لغرضا  تالمئب يف  س تقوم   ،

 أمور، مبا ييل: مجةل  يفاحلركة، 

  ين رضرجملمتعات املتاألمن ووصولنا إىل األشخاص وامس توى  مجيع األطراف وحتسني    منقبولنا    يزتعز العمل عىل   (أ

 ال س امي من خالل: ب يف املدن، مبا يامتىش مع إطار الوصول اآلمن، و ومن احلر 

املع '1' تبادل  يف  الاستامثر  و   وإذاكء  ارفزايدة  ابحلركة  فضاًل همهتا  مب الوعي  األساس ية،  عن  ومبادهئا    والايتال 

 ت احلركة؛ من مكوان  كونللك مواملهام والكفاءات األساس ية 

أط  حاورالتقدرات  حتسني   '2' اجملمتعات  مع  إىل  الوصول  يف  تتحمك  اليت  الزناع  يف  واحلر   من املترضرة  راف  ب 

 التأثري عىل هذه اجلهات الفاعةل؛األطراف اليت تس تطيع ومع  هذا الوصول،  املناطق احلرضية أو تؤثر عىل

 تعزيز العنارص الرئيس ية ألمن املوظفني واملتطوعني. من أجل إجراءات  اختاذ يفالنظر  '3'

تع (ب املدنوللحر زيز اس تجابة احلركة  العمل عىل  ا   ب يف  التوجهيية  محلاية وامل يف جمال  املبادئ  ساعدة، مبا يامتىش مع 

 طر القامئة، وال س امي من خالل:ج واأل  والهن  

غري  إلهيا  فتقر  ي  اليت    قدراتال  حتديد .1 جمال  اكفيةالأو  و وامحلايةاملساعدة    يف  حسب  ،  القدرات  هذه  تطوير 

مع  ،  ةاحملليلك واجلهات الفاعةل  رشااكت داخل احلركة ومع الهيا  إقامة  بوسائل مهنا  ذل،  حيامث أمكن  ،ءالاقتضا

 احرتام املبادئ األساس ية ومبدأ "عدم إحلاق الرضر"؛ مواصةل 

عىل  تقدمي اخلدمات األساس ية  تتيحاليت  البنية التحتية احليوية قدرة  تعزيزيف بشلك جامعي ة املسامهالسعي إىل  .2

 لتأهب حلاالت الطوارئ؛ ا أنشطة من  نشاًطاه ، ابعتبارلهتديدات واخملاطر األكرث احامتاًل ا الصمود أمام
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أوسع   .3 نطاق  عىل  للحركة  األساس ية  ابملبادئ  كيفية الاحتجاج  لتحديد  خطوات  اآلمن الوصو   لتيسرياختاذ  ل 

  هتا وصيان حتية احليوية  البنية الت يل  تشغ   من أجل  أداء واجباهتم، مبا يف ذلمن أجل    ةملقدم اخلدمات األساس ي

 ؛ اوإصالح  هاوتقيمي 

إماك .4 يف  احلركة  تاحي    رسيع ال تدخل  ل ل   إطار  إعدادنية  النظر  مكوانت  الاقتضاء،  هونرش  ،مجليع  أن    عند  عىل 

عىل    ملشي  التخصصات  م  حشدالقدرة  متعددة  أجل  وارد  احلمن  األساس ية  عصول  ضامن  اخلدمات  يف ىل 

والطوي  األجلني مالقصري  ابلرشاكة  عىل  ل،  األخرى  الفاعةل  واجلهات  الواكالت  ىل عو   تالبدلاي  مس توىع 

 الوطين وادلول.املس تويني 

ة ادلولية، ابلتعاون مع الاحتاد ادلول،  ، س تقوم اللجنتتنفيذ هذه الالزتاما  عىل  مساعدة امجلعيات الوطنية  تعزيزمن أجل  و 

 : مبا ييل ،أمورمجةل  يف

املنال إليداع مجيع األدواتإنشاء  والية،  املوارد احل  نطاق   توس يع  ( ج التوجهيية واأل    نيةامليدا  قاعدة سهةل  طر  واملبادئ 

الوطنية   امجلعيات  تس تخدهما  أن  ميكن  والعمل  اليت  التأهب  أجل  من  من  املترضرة  الس ياقات  يف  يف  احلروب 

 ؛ متطلباهتاتطوير هذا املورد مع مرور الوقت حسب ومواصةل املناطق احلرضية، 

 ، املساعدةيف جمال  اإلنسانية  س تجاابت  الا  بشأنة  مجلعيات الوطنيا  موهجة إىلااكة  م بية وتارين  وحدات تدري   ادإعد (د

 الاقتضاء. لزناعات املسلحة يف املناطق احلرضية، حسب اس ياق تالمئ مة خصيًصا ل املصم  

 العام   اإلعالم التواصل    التوعية بواسطة   -مي ج 

الفاالتواصل مع جموعة واسعة م  كتيس ي   فامي خيص ة  احلرك  بشواغلالوعي    من أجل إذاكء، وذل  أمهية ابلغةعةل  ن اجلهات 

الس ياسات  وصول أنشطة امحلاية واملساعدة، وتعزيز التغيري الهادف يف  إاتحة إماكنية  ب يف املدن، وو اآلاثر اإلنسانية للحر 

 اجملمتعات احمللية.وبناء الثقة مع  ،واملامرسات العسكرية

العسكرية وأطراف الزناع واجلهات    األوساطو بيئة مواتية لتعزيز دع أكرب من صانعي الس ياسات    أن هتئي  احلركةويتعني عىل  

األخرى،   الرئيس ية  اآلاثر    وإذاكءالفاعةل  امجلهور حبجم  للحر الوعي دلى  املدنواإلنسانية    اجلس مية   اآلاثرو   وطبيعهتا،  ب يف 

حتاد ادلول وامجلعيات الوطنية،  تطلق اللجنة ادلولية، ابلتعاون مع الاالغرض، س  لهذا    حتقيقًااملرتتبة عىل الاجتاهات احلالية. و 

 وس تقوم مبا ييل: ، ب يف املدنوعىل مس توى احلركة بشأن احلر  إعالميةمحةل 

د ما ب يف املدن، بناًء عىل استشارة عاملية، حتد  وعاملية بشأن احلر   يةإعالم اسرتاتيجية  أجل وضع    منقيادة اجلهود   (أ

و اإلعالم   لواصالتأهداف  :  ييل الرئيس يةو امجله فئات  ،  والس ياقات  والقنوات  ر  ، وانبواجل  واملواضيع ،  والصيغ ، 

و  الرئيس ية  واجللعملل  عواتادلوالرسائل  الزمنية،  د،  الرئيس ية  و اول  واللحظات  التواصل  محالت    لتكثيفاملعامل 

 )العاملية واإلقلميية(؛  عالم األساس يةاإل ووسائط ةلاحملمت اجلهات املؤثرةحتديد العام، و  اإلعالم

ب يف املدن، وتكني امجلعيات  واآلاثر اإلنسانية للحر بشأن    ة من املواد اإلعالميةجموعطوير  من أجل تقيادة اجلهود   (ب

 والقصص بياانت  ال يف س ياقها اخلاص، مبا يف ذل، حسب الاقتضاء:    ميهاتعم و   امحلةل اإلعالمية  تكييف الوطنية من  

اآلاثر  منامل   اإلنسانية  عن  والبرصية    س متدة  السمعية  واملواد  املترضرة،  والامنذج،    واحملتوايتاجملمتعات  اإلبداعية، 

 تصالجبهات الاة  ، وقامئاإلعالمية  لعالقاتاخلاصة ابتكل  و   واخلرباءلتفاعل مع اجلهمور  اخلاصة اب  دواتاأل  ةوجموع

 . يف اجملال املعين  متحدثني رمسيني  أداء دورم ميكهنالس ياقات جموعة متنوعة من اجملاالت و   مناحلركة  يف خرباءلمن
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 طنية مبا ييل:س تقوم امجلعيات الو و 

 ، ابلتنس يق مع اللجنة ادلولية؛يف س ياقاهتا اخلاصة، حسب الاقتضاء وتعمميها امحلةل اإلعالمية تكييف( ج

 ؛ صةلذات البدور القانون ادلول اإلنساين ومتطلباته  والتوعية للتعريفياً إعالم صل االتو د( 

ومبا   اإلماكنقدر وذل  ،ب يف املدنوابحلر  املعنية الاتصال هجةمع  لتعمل يف جمال اإلعالمصة خمص   اتصال هجةتوفري  ه(

 (. الس نة/ليوم/الشهرمن خطة العمل( حبلول ]ا اء)انظر القسم هيامتىش مع األولوايت احلالية 

 اإلنسانية   ادلبلوماس ية   واسطة ب   اتواملامرس عىل الس ياسات   التأثري   -دال 

 طويل األمد   نقطاعالاوللبنية التحتية احليوية    اقالنط  املعاانة اإلنسانية وادلمار واسع   الوقاية من  إىل  السعي  حلركةا  أرادتإذا  

عن   الناجت  األساس ية  احلرضيةب  ور احلللخدمات  املناطق  تس متر  فعلهيا ،  يف  حتديد    أن  العملية يف  والتدابري  التوصيات 

القانوني ل  الق  سريعن  مع املسؤولني    األمدة والس ياساتية طويةل  لمناقشات  ادة الس ياس يون  العمليات العسكرية، مبا يف ذل 

تعممي هذه التوصيات ، و التأثري عىل قراراهتم واجلهات اليت تس تطيع والقادة العسكريون وقادة امجلاعات املسلحة من غري ادلول 

قً م   تفاعاًل   ذل  . ويشملتدابريوال  تشجيع ادلول عىل تعزيز  من أجل  ع السلطات الس ياس ية والعسكرية الوطنية  م   اومهنجيً   انس 

القانونية والس ياساتية املتعلقة بسري  األ   العدائيةطر  كيفية خوض الزناعات يف املناطق   ،قدر اإلماكن  ،والتأثري  ،األعامل  عىل 

 احلرضية. 

  مجةل يفوحضة يف خطة العمل هذه، س تقوم مكوانت احلركة، امل امليدانيةود واجله  ماإلعالصل االتو و التوثيق  هجود  بناًء عىلو 

 أمور، مبا ييل: 

الرئييس  و امجله   توعيةعىل  العمل مًعا   (أ املناطق احلرضيةب  و حر لنية لابآلاثر اإلنسااملس هتدف  ر  القانون ب، و يف  دور 

 ؛املهمتني القامئة تجممتعابعمل  اماً اس تله ، فعاةل  ميدانيةحلاجة إىل اس تجابة ابادلول اإلنساين ومتطلباته، و

مًعا   (ب األ  عىل  العمل  تعزيز  و/أو  توضيح  عىل  والعسكرية  الس ياس ية  السلطات  والس ياستشجيع  القانونية    اتية طر 

وادلول  احلرضيةالوطنية  املناطق  يف  العدائية  األعامل  بسري  املتعلقة  األمثةل  عىل  و   ،ية  الس ياسات   بشأنتبادل 

يف اجملاالت   ز عىل دوره يف امحلايةترك    إىل تفسريات للقانون ادلول اإلنساينادلعوة  و   دة؛جلي  واملامرسات العسكرية ا

 : ما ييل املناقشات، عىل يف س ياق هذه، ط الضوءيسل وت ادلبلوماس ية واألاكدميية والعامة؛  

وال س امي  ، ةاملناطق احلرضييف ب ور ابحل صةل ذاتوالعقيدة العسكرية  ةدة من القانون والس ياسجوانب مد   '1'

الهجوم وضد  حظر   املمكنة يف  املتناس بة، والالزتامات ابختاذ مجيع الاحتياطات  العشوائية وغري  الهجامت 

التجويع   اس تخدامحظر  و   اس تخدام ادلروع البرشية،  حظردنيني واألعيان املدنية، و آاثر الهجامت محلاية امل

و   ليبأسامن    كأسلوب ال  حظر  احلرب،  اليت  األعيان  اهمامجة  لبقاء  عهنا  قيد غىن  عىل  املدنيني  لساكن 

  بيئة ال والالزتامات حبامية    ،توفري الرعاية الصحيةبضامن  ت  ، والالزتامااحلياة أو تدمريها أو نقلها أو تعطيلها

 ؛ةي الطبيع 

تلبية الاحتياجات األساس ية للساكن املدنيني اخلاضعني  ب  ةاملسلح اتأطراف الزناع الالزتام الواقع عىل عاتق '2'

اإلنسانية  بوالسامح  يطرهتا،  لس   املساعدات  إيصالهاإيصال  املدن   وتيسري  إىل  عوائق  أية  وبال  يني برسعة 
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ة ودون أي تيزي ضار  اليت ت قد  إىل هذه املساعدات    احملتاجني مع مراعاة حق  األطراف   ،م بطريقة غري متحزي 

 ؛  مراقبهتااملعنية يف

اليت '3' ابألسلحة  املتعلقة  والقواعد  يف    املعاهدات  األ تس متر  الزناع،    بعد  رواحزهق  السرتاتيجية    وفقًاانهتاء 

 ؛ 2009لعام  القابةل لالنفجار خملفات احلربو اذلخائر العنقودية احلركة بشأن األلغام األرضية و 

الزناع  جتنبرضورة   '4' أطراف  املتفجرة    مجيع  األسلحة  املناطق ااس تخدام  يف  واسعة  منطقة  تصيب  ليت 

الكبري   بسبب   ابلساكن  املأهوةل املدنيني،  ،عشوائيةال اثر  لآل  الاحامتل  حامية  تعزيز  حنو   وتأييد]  كخطوة 

الس يا وتنفيذه  اإلعالن  ابلساكن  املأهوةل  املناطق  يف  املتفجرة  األسلحة  بشأن  ادلول  وبطريقة   بأمانةيس 

وشفافة،    نفتحةم  امل مب وشامةل  ادلوليةشاركة  اللجنة  ذل  يف  مبا  الصةل،  ذات  اإلنسانية  وامجلعيات    نظامت 

 . [يةالوطن 

فهي  نقاشادلخول يف   ( ج مبا  والعسكرية،  الس ياس ية  السلطات  الزناع مجل التابعة    تكل  ا مع  أطراف    فامي  ،ةاملسلح  اتيع 

من اختاذه  بشأنأخرى  تدابري  و   يةس ياسات تدابري    ميكن  والا  إضافية  العدائية  األعامل  اإلنسانيةسري    ، س تجاابت 

 . اطق احلرضيةيف املن بور احلت تعزيز حامية املدنيني يف حاال فدهب

 اد ادلول وامجلعيات الوطنية، مبا ييل: س تقوم اللجنة ادلولية، ابلتشاور مع الاحتو 

ا  عن  مدثةمعلومات  تقدمي  (  د اآلاثر  من  للحد  واإلقلميية  ادلولية  للحر التطورات  املدنو إلنسانية  يف    هجات إىل    ،ب 

  اورللتحجديدة    اتيةدبلوماس ية وقانونية وس ياسموارد    ره املسأةل؛ وتطويالاتصال يف امجلعيات الوطنية اليت تعمل عىل هذ 

 ؛اوإبالغ امجلعيات الوطنية هب، ةاملسلح اتمع أطراف الزناع

ر  هو امجل  ة مندمد   فئاتمع  لتفاعلاً ل يكون مصمامً خصيصوطنية، مجلعيات الا طلبقدر اإلماكن وحس امب ت، تقدمي دعه( 

 انية. ادلبلوماس ية اإلنس بواسطةيف البدل املعين 

 التنفيذ والرصد   -هاء 

، يف املناطق احلرضيةب  ور احل  اتامي امجلعيات الوطنية العامةل يف س ياقمجيع مكوانت احلركة، وال س   قدرة  إىل كفاةلحاجة    مثة

احلركةتنفيذ  عىل   العمل    الزتامات  خطة  فعااًل تنفيذً   هذهيف  وا  مع ذلا.  ابلتشاور  ادلولية،  اللجنة  س تقوم  ادلول  الاحتاد    ، 

 مبا ييل: ،امجلعيات الوطنيةو 

توجيه تنفيذ خطة  من أجل  ب يف املدن  وحلر معين ابة  مرجعي للحرك  فريقوتشكيل    ، التنفيذ وتقيميه  رصدوضع خطة ل (أ

 . ودمعها العمل هذه

 ، مبا ييل: القامئةع األولوايت ومبا يامتىش م إن أمكنوس تقوم مكوانت احلركة مجيعها، 

امجلعيات   حشد موارد إضافية من أجل دع تنفيذ خطة العمل هذه، وال س امي دع  رامية إىلالهود  اجل الالزتام ببذل   (ب

 ، ابتداًء من ]اليوم/الشهر/الس نة[؛يف املناطق احلرضيةب ور احل اتالعامةل يف س ياق الوطنية

 ر/الس نة[.خطة العمل هذه حبلول ]اليوم/الشه تنفيذ عنية ب امل هات الاتصال جب إبالغ اللجنة ادلولية  ( ج


