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مرشوع القرار األول
احلروب يف املدن
إن جملس املندوبني،
إذ يعرب عن قلقه العميق إزاء اآلاثر اإلنسانية املدمرة للحروب يف املدن اليت شهدها موظفو احلركة ادلولية للصليب األمحر
والهالل األمحر (احلركة) ومتطوعوها بأم العني ،مبا يف ذل العدد املرتفع غري املقبول للوفيات يف صفوف املدنيني ،واملعاانة
اجلسدية والنفس ية الشديدة وطويةل األمد ،وعواقب التلوث ابألسلحة ،ودمار املنازل والبنية التحتية املدنية احليوية،
وانقطاع اخلدمات األساس ية ،مبا يف ذل الرعاية الصحية وإمدادات املياه واإلمدادات الغذائية وخدمات الرصف الصحي
والتخلص من النفاايت الصلبة والكهرابء والتعلمي ،والزنوح واسع النطاق ،ويقر بأن لهذه اآلاثر وقع خمتلف عىل النساء
والرجال والفتيات والفتيان ،وأن وقعها خيتلف أيضاً وفق أعامرمه أو بيئهتم الاجامتعية أو أي إعاقة قد يعانون مهنا،
وإذ يعرتف بأن العديد من هذه العواقب ليست ِحكراً عىل احلروب يف املدن ،فهيي حتدث عىل نطاق أوسع بكثري يف املدن
بسبب كثافة الساكن املدنيني واألعيان املدنية ،والتكتياكت واألسلحة اليت تس تخدهما األطراف احملاربة ،واعامتد الساكن عىل
نظم البنية التحتية املرتابطة اليت تتيح تقدمي اخلدمات العامة ،وطابع القتال يف املناطق احلرضية اذلي غالباً ما ميتد لفرتات
طويةل،
وإذ يعرب عن قلقه ألنه رمغ أن احلروب يف املناطق احلرضية ليست ظاهرة جديدة ،فإن الاجتاهات احلالية يف التحول
ادلميغرايف العاملي حنو التوسع احلرضي الرسيع تزيد من خطر حتول البدلات واملدن إىل ساحات القتال الرئيس ية للزناعات
املس تقبلية،
وإذ يؤكد أن جحم ادلمار واملعاانة النامجني عن احلروب يف املناطق احلرضية حتدده اإلجراءات والتكتياكت والاسرتاتيجيات
اليت تتبعها األطراف املتحاربة يف هذه املناطق ،ويعرب عن قلقه العميق ،يف هذا الصدد ،إزاء الانهتااكت املتكررة للقانون
ادلول اإلنساين ،ال س امي الهجامت اليت تس هتدف مبارشة املدنيني وغريمه من األشخاص واألعيان املدنية املشمولني ابمحلاية،
والهجامت العشوائية وغري املتناس بة ،والرفض غري املرشوع لوصول املنظامت اإلنسانية غري املتحزية إىل احملتاجني ،واس تخدام
ادلروع البرشيةً ،
فضال عن األثر اإلنساين اخلطري الس تخدام األسلحة املتفجرة اليت تصيب مناطق واسعة ،وممارسات
احلصار والتطويق،
وإذ يذكر بأن احلركة اليت انبثقت من الرغبة يف إغاثة اجلرىح يف ميدان القتال دون تيزي ،تسعى ،بصفهتا حركة ذات طابع
دول ووطين ،إىل جتنب املعاانة اإلنسانية وختفيفها أيامن وجدت من خالل العمل اإلنساين احملايد وغري املتحزي واملس تقل،
ويشدد عىل أن مكوانت احلركة تمتتع بقدرات فريدة عىل الوصول إىل األشخاص واجملمتعات املترضرين من احلروب يف
املناطق احلرضية ،وحاميهتم ومساعدهتم،
وإذ يعرب عن قلقه العميق من أن موظفي احلركة ومتطوعهيا اذلين يعملون يف ظروف عصيبة وخطرية ،غال ًبا ما يدفعون
مثنًا ً
ابهظا عندما يسعون إىل الوصول إىل الفئات املس تضعفة املترضرة من احلروب يف املناطق احلرضية ،وإىل تقدمي ادلع
لها،
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وإذ يشدد عىل أن الاس تجابة اإلنسانية لعواقب احلروب يف املناطق احلرضية جمزأة للغاية حال ًيا ،وأنه يتعني عىل احلركة،
عندما ختطط لتعزيز قدرهتا عىل الوقاية من هذه العواقب والتأهب لها والاس تجابة لها ،أن تضع يف اعتبارها الاحتياجات
اخملتلفة للنساء والرجال والفتيات والفتيان من خمتلف األعامر والبيئات الاجامتعية و ًأاي اكنت اإلعاقة اليت قد يعانون مهنا ،وأن
ترجح اتباع هنج متعدد التخصصات ومتاكمل وقابل للتوس يع جيمع بني أنشطة الوقاية والتأهب وامحلاية واملساعدة اليت
تتكيف حتديدً ا مع الس ياق احلرضي،
وإذ يقر بأن توثيق اآلاثر اإلنسانية للحروب يف املدن رضوري لفهم جحم احتياجات الساكن وطبيعة هذه الاحتياجات،
ووضع إجراءات وقائية واس تجاابت ميدانية جمدية وفعاةل ومناس بة التوقيت ،ويؤكد أنه من املهم أن تعزز احلركة قدرهتا
امجلاعية عىل مجع بياانت دقيقة وموثوقة ومفيدة ،مبا يف ذل البياانت املصنفة حسب نوع اجلنس والعمر واإلعاقة ،وعىل
مشاركة املعلومات ،مبا يف ذل القصص عن اآلاثر اإلنسانية ،بشأن العواقب اإلنسانية للحروب يف املدن ،مبا يامتىش مع
املبادئ األساس ية ومبادئ حامية البياانت ومتطلبات املساءةل ومبدأ "عدم إحلاق الرضر" واألولوايت القامئة والقيود امليدانية
األخرى،
وإذ يرحب ابلتحليل اذلي أجرته اللجنة ادلولية للصليب األمحر (اللجنة ادلولية) للتحدايت الناش ئة عن حتول الزناعات
املسلحة إىل املناطق احلرضية يف تقرير اللجنة ادلولية املعنون القانون ادلول اإلنساين وحتدايت الزناعات املسلحة املعارصة:
جتديد الالزتام ابمحلاية يف الزناعات املسلحة مبناس بة اذلكرى الس نوية الس بعني التفاقيات جنيف ،اذلي رفع إىل املؤتر ادلول
الثالث والثالثني للصليب األمحر والهالل األمحر يف عام  ،2019والتقرير املعنون اخلدمات احلرضية يف أثناء الزناعات
املسلحة املمتدة :دعوة لتبين هنج أفضل ملساعدة املترضرين ،ويشري ،مكصدر لإللهام ،إىل الواثئق اخلتامية لالستشارة عىل
مس توى احلركة اليت عقدت يف أوسلو يف عام  2019بعنوان "احلرب يف املدن :حنو اس تجابة شامةل من قبل احلركة ادلولية
للصليب األمحر والهالل األمحر"،
وإذ يعرتف ابحلاجة إىل التنفيذ الاكمل ملبادرات احلركة احلالية اليت تتعلق ابحلروب يف املناطق احلرضية ،ويذكر ،يف هذا
الصدد ،ابلقرارات بشأن "تعزيز التنس يق والتعاون داخل احلركة" اليت اعتمدت يف لك دورة من دورات جملس املندوبني
منذ عام  ،2013والقرار  6الصادر عن جملس املندوبني لعام  2009بشأن "اسرتاتيجية احلركة بشأن األلغام األرضية،
واذلخائر العنقودية وغريها من خملفات احلرب القابةل لالنفجار :احلد من آاثر األسلحة عىل املدنيني" ،والقرار  7الصادر عن
جملس املندوبني لعام  2013بشأن "األسلحة والقانون ادلول اإلنساين" ،والقرار  7الصادر عن جملس املندوبني لعام 2019
بشأن "تعزيز تنفيذ س ياسة احلركة بشأن الزنوح ادلاخيل :مرور عرش س نوات" ،والقرار  4الصادر عن املؤتر ادلول الثاين
والثالثني بشأن "الرعاية الصحية يف خطر :مواصةل حامية تقدمي خدمات الرعاية الصحية م ًعا" ،والقرار  2الصادر عن املؤتر
ادلول الثالث والثالثني بشأن "تلبية احتياجات األشخاص املترضرين من الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من
حاالت الطوارئ يف جمال الصحة النفس ية وادلع النفيس والاجامتعي"ً ،
فضال عن املبادئ التوجهيية والس ياسات واألطر
والهنج األخرى ذات الصةل ،وال س امي "هنج احلد األدىن من امحلاية" ،وإطار الوصول اآلمن ،وهنج التأهب لالس تجابة
الفعاةل ،واملبادئ التوجهيية للجنة ادلولية بشأن التوعية مبخاطر خملفات احلرب القابةل لالنفجار وابلسلوك األكرث ً
أماان،
 -1يع متد خطة معل احلركة للوقاية من اآلاثر اإلنسانية للحروب يف املدن والاس تجابة لها للفرتة ( 2027-2022خطة
العمل) املرفقة أدانه ،ويلزتم بتنفيذها تنفي ًذا ً
فعاال؛
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يدعو اللجنة ادلولية إىل دع تنفيذ خطة العمل وتنس يق هذا التنفيذ ورصده وتقدمي تقرير بشأنه ،حسب
الاقتضاء؛
يدعو أيضً ا مجيع مكوانت احلركة إىل اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة من أجل تنفيذ خطة العمل ،حسب الاقتضاء
واإلماكنية ،مبا فهيا:
أ) توثيق اآلاثر اإلنسانية للحروب يف املدن من أجل حتسني أنشطة احلركة اخلاصة ابلوقاية والتأهب وامحلاية
واملساعدة؛
ب) تعزيز القدرة امجلاعية للحركة عىل توفري امحلاية واملساعدة اإلنسانيتني يف س ياقات احلروب يف املناطق احلرضية
عن طريق بذل هجود متعددة األوجه والس نوات وقابةل للتوس يع؛
ج) التوعية ابلعواقب اإلنسانية غري املقبوةل للحروب يف املناطق احلرضية بواسطة التواصل اإلعالم العام؛
د) التأثري عىل أطراف الزناع بواسطة ادلبلوماس ية اإلنسانية من أجل تعزيز األطر القانونية والس ياساتية املتعلقة
بسري األعامل العدائية ،وتغيري كيفية خوض الزناعات يف املناطق احلرضية؛
ه) ضامن تنفيذ الالزتامات املقطوعة ،مبا يف ذل من خالل حشد املوارد من أجل دع امجلعيات الوطنية العامةل
يف س ياقات احلروب يف املناطق احلرضية؛
حيث ادلول عىل اختاذ إجراءات من أجل الوقاية من العواقب اإلنسانية املدمرة للحروب يف املناطق احلرضية واحلد
مهنا ،مبا فهيا تعزيز أطرها القانونية والس ياساتية اليت حتمي الساكن املدنيني واألعيان املدنية من آاثر احلروب يف
املناطق احلرضية ،وتبادل األمثةل عىل الس ياسات واملامرسات العسكرية اجليدة ،والنظر يف قطع الزتامات فردية أو
جامعية حتقيقًا لهذه الغاية خالل املؤتر ادلول الرابع والثالثني للصليب األمحر والهالل األمحر؛
يدعو أطراف الزناعات املسلحة إىل احرتام القانون ادلول اإلنساين وكفاةل احرتامه ،وال س امي حظر الهجامت
العشوائية وغري املتناس بة ،والالزتامات ابختاذ مجيع الاحتياطات املمكنة يف الهجوم وضد آاثر الهجامت محلاية
املدنيني واألعيان املدنية ،وحظر اس تخدام ادلروع البرشية ،وحظر اس تخدام التجويع كأسلوب من أساليب
احلرب ،وحظر همامجة األعيان اليت ال غىن عهنا لبقاء الساكن املدنيني عىل قيد احلياة ،أو تدمريها أو نقلها أو
تعطيلها ،والالزتامات بضامن توفري الرعاية الصحية ،والالزتامات حبامية البيئة الطبيعية؛
يدعو أيضً ا أطراف الزناعات املسلحة إىل احرتام قواعد القانون ادلول اإلنساين املتعلقة بأسلحة معينة ،وال س امي
األلغام األرضية واذلخائر العنقودية وخملفات احلرب القابةل لالنفجار ،وكفاةل احرتاهما ،حس امب تنطبق؛
يدعو كذل أطراف الزناعات املسلحة ،إىل أن تعمل وفقًا للقانون ادلول اإلنساين ،عىل تلبية الاحتياجات
األساس ية للساكن املدنيني اخلاضعني لس يطرهتا ،والسامح بإيصال املساعدات اإلنسانية وتيسري إيصالها برسعة وبال
أية عوائق إىل املدنيني احملتاجني إىل هذه املساعدات اليت تقدم بطريقة غري متحزية ودون أي تيزي ضار ،مع مراعاة
حق األطراف املعنية يف مراقبهتا؛
يدعو كذل أطراف الزناعات املسلحة إىل اختاذ مزيد من اخلطوات من أجل تعزيز حامية املدنيني من خماطر
احلروب يف املناطق احلرضية ،وال س امي جتنب اس تخدام األسلحة املتفجرة اليت تصيب منطقة واسعة يف املناطق
املأهوةل ابلساكن بسبب الاحامتل الكبري لآلاثر العشوائية[ ،وتأييد اإلعالن الس يايس ادلول بشأن األسلحة
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املتفجرة يف املناطق املأهوةل ابلساكن وتنفيذه بأمانة وبطريقة منفتحة وشامةل وشفافة ،مبشاركة املنظامت اإلنسانية
ذات الصةل ،مبا يف ذل اللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية].
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امللحق :خطة معل احلركة
للوقاية من اآلاثر اإلنسانية للحروب يف املدن والاس تجابة لها للفرتة 2027-2022
يوجه قرار جملس املندوبني [ ]CD/22/DRX.Xلعام  2022الانتباه إىل اآلاثر اإلنسانية املدمرة للحروب يف املدن اليت
شهدها موظفو احلركة ومتطوعوها بأم العني .وتستند خطة العمل هذه إىل سلسةل من الاستشارات مع اللجنة ادلولية
والاحتاد ادلول مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر (الاحتاد ادلول) وجموعة واسعة من امجلعيات الوطنية ،عقدت بني
ش باط/فرباير وحزيران/يونيو  .2021ويعرض القرار جموعة شامةل من األنشطة اليت ستسعى مجيع مكوانت احلركة إىل
تنفيذها من أجل الوقاية من العواقب اإلنسانية للحروب يف املدن والاس تجابة لها عىل حنو أفضل .وتمتحور اخلطة حول
مخسة جماالت معل مرتابطة ،ويه اكلتال:
أ) توثيق اآلاثر اإلنسانية للحروب يف املدن من أجل حتسني أنشطة احلركة اخلاصة ابلوقاية والتأهب وامحلاية
واملساعدة؛
ب) تعزيز القدرة امجلاعية للحركة عىل توفري امحلاية واملساعدة اإلنسانيتني يف س ياقات احلروب يف املناطق احلرضية عن
طريق بذل هجود متعددة األوجه والس نوات وقابةل للتوس يع؛
ج) التوعية ابلعواقب اإلنسانية غري املقبوةل للحروب يف املناطق احلرضية بواسطة التواصل اإلعالم العام؛
د) التأثري عىل أطراف الزناع بواسطة ادلبلوماس ية اإلنسانية من أجل تعزيز األطر القانونية والس ياساتية املتعلقة بسري
األعامل العدائية ،وتغيري كيفية خوض الزناعات يف املناطق احلرضية؛
ه) ضامن تنفيذ الالزتامات املقطوعة ،مبا يف ذل من خالل حشد املوارد من أجل دع امجلعيات الوطنية العامةل يف
س ياقات احلروب يف املناطق احلرضية؛
ألف -توثيق اآلاثر اإلنسانية للحروب يف املدن
يشلك توثيق اآلاثر اإلنسانية للحروب يف املدن خطوة أوىل أساس ية يف تعزيز أنشطة احلركة اخلاصة ابلوقاية والتأهب
وامحلاية واملساعدة ،من أجل التخفيف من املعاانة اليت تسبهبا احلروب يف املناطق احلرضية .ومثة حاجة إىل تعزيز قدرة احلركة
عىل مجع بياانت دقيقة وموثوقة ومفيدة ،ومشاركة املعلومات ،مبا يف ذل القصص عن اآلاثر اإلنسانية ،بشأن اآلاثر
اإلنسانية للحروب يف املدن ،مبا يامتىش مع الوالايت القامئة ،واملبادئ األساس ية ،ومبادئ حامية البياانت ،ومتطلبات
املساءةل ،ومبدأ "عدم إحلاق الرضر" ،والقيود امليدانية األخرى.
ومثة حاجة أيضً ا إىل فهم أفضل للبيئة احلرضية وساكهنا ،والنظم احلرضية وهيالك اإلدارة ،والطابع املعقد واملرتابط لنظم
اخلدمات احلرضية اليت يعمتد علهيا ساكن املدن.
وحتقيقًا لهذه الغاية ،س تقوم مكوانت احلركة ،يف مجةل أمور ،مبا ييل:
أ) العمل م ًعا من أجل وضع مهنجيات ،وإذا لزم األمر ،صيغ منوذجية حتدد احلد األدىن من جموعات البياانت الالزمة
لتنفيذ خطة العمل هذه ،وذل استنادًا إىل حتليل للفجوات احلالية يف املعلومات وتقيمي للجهود احلالية يف مجع
البياانت ،جيراين يف املراحل املبكرة من تنفيذ خطة العمل هذه؛
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ب) تعزيز قدرات امجلعيات الوطنية ،حسب الاقتضاء ،عىل مجع البياانت بشأن اآلاثر اإلنسانية للحروب يف املدن
وحتليلها ونقلها ،مبا يف ذل من خالل التدريب ،وتطوير األدوات والنظم واملهنجيات ،وتطبيق الضامانت املناس بة
من أجل كفاةل الامتثال ملبادئ حامية البياانت ،ومن خالل تعزيز اإلجراءات ادلاخلية؛
ج) العمل م ًعا عىل حتديد أفضل املامرسات اخلاصة بلك س ياق من أجل املساعدة عىل ضامن سالمة موظفي امجلعيات
الوطنية ومتطوعهيا اذلين جيمعون البياانت وحيللوهنا ،وأمهنم ،فض ًال عن سالمة األشخاص اذلين أجريت معهم
مقابالت وأمهنم ،ال س امي بفضل ادلروس املس تخلصة من إطار الوصول اآلمن وتطوير وسائل اتصال سلمية وآمنة.
وس تقوم اللجنة ادلولية ،ابلتشاور مع الاحتاد ادلول وامجلعيات الوطنية ،مبا ييل:
د) إنشاء مركز موارد من أجل التبادل املنتظم للبياانت املتاحة للجمهور والقصص عن اآلاثر اإلنسانية ،واملوارد
اإلعالمية واملعلومات احملدثة عن اآلاثر اإلنسانية للحروب يف املناطق احلرضية واجلهود ادلولية املبذوةل للتصدي
لهذه اآلاثر.
ابء -تعزيز الاس تجابة امليدانية للحركة
تمتثل املهمة األساس ية للحركة يف حامية األشخاص املس تضعفني ومساعدهتم ،مبا يف ذل يف حاالت الزناعات املسلحة .وتمتتع
مكوانت احلركة بقدرات فريدة عىل تقدمي املساعدة اإلنسانية أثناء احلروب يف املناطق احلرضية.
ويف إطار هجودان امجلاعية الرامية إىل وضع اس تجابة ميدانية للحروب يف املدن تالمئ الغرض املنشود ،س تقوم مكوانت
احلركة ،يف مجةل أمور ،مبا ييل:
أ) العمل عىل تعزيز قبولنا من مجيع األطراف وحتسني مس توى األمن ووصولنا إىل األشخاص واجملمتعات املترضرين
من احلروب يف املدن ،مبا يامتىش مع إطار الوصول اآلمن ،وال س امي من خالل:
' '1زايدة الاستامثر يف تبادل املعارف وإذاكء الوعي ابحلركة ومبهمهتا ومبادهئا األساس يةً ،
فضال عن الوالايت
واملهام والكفاءات األساس ية للك مكون من مكوانت احلركة؛
' '2حتسني قدرات التحاور مع أطراف الزناع اليت تتحمك يف الوصول إىل اجملمتعات املترضرة من احلروب يف
املناطق احلرضية أو تؤثر عىل هذا الوصول ،ومع األطراف اليت تس تطيع التأثري عىل هذه اجلهات الفاعةل؛
' '3النظر يف اختاذ إجراءات من أجل تعزيز العنارص الرئيس ية ألمن املوظفني واملتطوعني.
ب) العمل عىل تعزيز اس تجابة احلركة للحروب يف املدن يف جمال امحلاية واملساعدة ،مبا يامتىش مع املبادئ التوجهيية
والهنج واألطر القامئة ،وال س امي من خالل:
 .1حتديد القدرات اليت يفتقر إلهيا أو غري الاكفية يف جمال املساعدة وامحلاية ،وتطوير هذه القدرات حسب
الاقتضاء ،حيامث أمكن ذل ،بوسائل مهنا إقامة رشااكت داخل احلركة ومع الهيالك واجلهات الفاعةل احمللية ،مع
مواصةل احرتام املبادئ األساس ية ومبدأ "عدم إحلاق الرضر"؛
 .2السعي إىل املسامهة بشلك جامعي يف تعزيز قدرة البنية التحتية احليوية اليت تتيح تقدمي اخلدمات األساس ية عىل
الصمود أمام الهتديدات واخملاطر األكرث ً
احامتال ،ابعتباره ً
نشاطا من أنشطة التأهب حلاالت الطوارئ؛
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 .3اختاذ خطوات لتحديد كيفية الاحتجاج ابملبادئ األساس ية للحركة عىل نطاق أوسع لتيسري الوصول اآلمن
ملقدم اخلدمات األساس ية من أجل أداء واجباهتم ،مبا يف ذل من أجل تشغيل البنية التحتية احليوية وصيانهتا
وتقيميها وإصالحا؛
 .4النظر يف إماكنية إعداد إطار للتدخل الرسيع يتاح مجليع مكوانت احلركة ،ونرشه عند الاقتضاء ،عىل أن
يشمل القدرة عىل حشد موارد متعددة التخصصات من أجل ضامن احلصول عىل اخلدمات األساس ية يف
األجلني القصري والطويل ،ابلرشاكة مع الواكالت واجلهات الفاعةل األخرى عىل مس توى البدلايت وعىل
املس تويني الوطين وادلول.
ومن أجل تعزيز مساعدة امجلعيات الوطنية عىل تنفيذ هذه الالزتامات ،س تقوم اللجنة ادلولية ،ابلتعاون مع الاحتاد ادلول،
يف مجةل أمور ،مبا ييل:
ج) توس يع نطاق املوارد احلالية ،وإنشاء قاعدة سهةل املنال إليداع مجيع األدوات امليدانية واملبادئ التوجهيية واألطر
اليت ميكن أن تس تخدهما امجلعيات الوطنية من أجل التأهب والعمل يف الس ياقات املترضرة من احلروب يف
املناطق احلرضية ،ومواصةل تطوير هذا املورد مع مرور الوقت حسب متطلباهتا؛
د) إعداد وحدات تدريبية وتارين مااكة موهجة إىل امجلعيات الوطنية بشأن الاس تجاابت اإلنسانية يف جمال املساعدة،
خصيصا لتالمئ س ياق الزناعات املسلحة يف املناطق احلرضية ،حسب الاقتضاء.
املصممة
ً
جمي -التوعية بواسطة التواصل اإلعالم العام
يكتيس التواصل مع جموعة واسعة من اجلهات الفاعةل أمهية ابلغة ،وذل من أجل إذاكء الوعي بشواغل احلركة فامي خيص
اآلاثر اإلنسانية للحروب يف املدن ،وإاتحة إماكنية وصول أنشطة امحلاية واملساعدة ،وتعزيز التغيري الهادف يف الس ياسات
واملامرسات العسكرية ،وبناء الثقة مع اجملمتعات احمللية.
ويتعني عىل احلركة أن هتئي بيئة مواتية لتعزيز دع أكرب من صانعي الس ياسات واألوساط العسكرية وأطراف الزناع واجلهات
الفاعةل الرئيس ية األخرى ،وإذاكء الوعي دلى امجلهور حبجم اآلاثر اإلنسانية للحروب يف املدن وطبيعهتا ،واآلاثر اجلس مية
املرتتبة عىل الاجتاهات احلالية .وحتقيقًا لهذا الغرض ،س تطلق اللجنة ادلولية ،ابلتعاون مع الاحتاد ادلول وامجلعيات الوطنية،
محةل إعالمية عىل مس توى احلركة بشأن احلروب يف املدن ،وس تقوم مبا ييل:
أ) قيادة اجلهود من أجل وضع اسرتاتيجية إعالمية عاملية بشأن احلروب يف املدن ،بنا ًء عىل استشارة عاملية ،حتدد ما
ييل :أهداف التواصل اإلعالم ،وفئات امجلهور والس ياقات الرئيس ية ،والقنوات والصيغ ،واملواضيع واجلوانب،
والرسائل الرئيس ية وادلعوات للعمل ،واجلداول الزمنية ،واملعامل واللحظات الرئيس ية لتكثيف محالت التواصل
اإلعالم العام ،وحتديد اجلهات املؤثرة احملمتةل ووسائط اإلعالم األساس ية (العاملية واإلقلميية)؛
ب) قيادة اجلهود من أجل تطوير جموعة من املواد اإلعالمية بشأن اآلاثر اإلنسانية للحروب يف املدن ،وتكني امجلعيات
الوطنية من تكييف امحلةل اإلعالمية وتعمميها يف س ياقها اخلاص ،مبا يف ذل ،حسب الاقتضاء :البياانت والقصص
عن اآلاثر اإلنسانية املس متدة من اجملمتعات املترضرة ،واملواد السمعية والبرصية واحملتوايت اإلبداعية ،والامنذج،
وجموعة األدوات اخلاصة ابلتفاعل مع اجلهمور واخلرباء وتكل اخلاصة ابلعالقات اإلعالمية ،وقامئة جبهات الاتصال
منلخرباء يف احلركة من جموعة متنوعة من اجملاالت والس ياقات ميكهنم أداء دور متحدثني رمسيني يف اجملال املعين.
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وس تقوم امجلعيات الوطنية مبا ييل:
ج) تكييف امحلةل اإلعالمية وتعمميها يف س ياقاهتا اخلاصة ،حسب الاقتضاء ،ابلتنس يق مع اللجنة ادلولية؛
د) التواصل إعالمياً للتعريف والتوعية بدور القانون ادلول اإلنساين ومتطلباته ذات الصةل؛
ه) توفري هجة اتصال خمصصة يف جمال اإلعالم لتعمل مع هجة الاتصال املعنية ابحلروب يف املدن ،وذل قدر اإلماكن ومبا
يامتىش مع األولوايت احلالية (انظر القسم هاء من خطة العمل) حبلول [اليوم/الشهر/الس نة).
دال -التأثري عىل الس ياسات واملامرسات بواسطة ادلبلوماس ية اإلنسانية
إذا أرادت احلركة السعي إىل الوقاية من املعاانة اإلنسانية وادلمار واسع النطاق للبنية التحتية احليوية والانقطاع طويل األمد
للخدمات األساس ية الناجت عن احلروب يف املناطق احلرضية ،فعلهيا أن تس متر يف حتديد التوصيات والتدابري العملية
للمناقشات القانونية والس ياساتية طويةل األمد مع املسؤولني عن سري العمليات العسكرية ،مبا يف ذل القادة الس ياس يون
والقادة العسكريون وقادة امجلاعات املسلحة من غري ادلول واجلهات اليت تس تطيع التأثري عىل قراراهتم ،وتعممي هذه التوصيات
والتدابري .ويشمل ذل ً
تفاعال منسقًا ومهنج ًيا مع السلطات الس ياس ية والعسكرية الوطنية من أجل تشجيع ادلول عىل تعزيز
األطر القانونية والس ياساتية املتعلقة بسري األعامل العدائية ،والتأثري ،قدر اإلماكن ،عىل كيفية خوض الزناعات يف املناطق
احلرضية.
وبنا ًء عىل هجود التوثيق والتواصل اإلعالم واجلهود امليدانية املوحضة يف خطة العمل هذه ،س تقوم مكوانت احلركة ،يف مجةل
أمور ،مبا ييل:
أ) العمل م ًعا عىل توعية امجلهور الرئييس املس هتدف ابآلاثر اإلنسانية للحروب يف املناطق احلرضية ،وبدور القانون
ادلول اإلنساين ومتطلباته ،وابحلاجة إىل اس تجابة ميدانية فعاةل ،اس تلهاماً بعمل جممتعات املهمتني القامئة؛
ب) العمل م ًعا عىل تشجيع السلطات الس ياس ية والعسكرية عىل توضيح و/أو تعزيز األطر القانونية والس ياساتية
الوطنية وادلولية املتعلقة بسري األعامل العدائية يف املناطق احلرضية ،وعىل تبادل األمثةل بشأن الس ياسات
واملامرسات العسكرية اجليدة؛ وادلعوة إىل تفسريات للقانون ادلول اإلنساين تركز عىل دوره يف امحلاية يف اجملاالت
ادلبلوماس ية واألاكدميية والعامة؛ وتسليط الضوء ،يف س ياق هذه املناقشات ،عىل ما ييل:
' '1جوانب مددة من القانون والس ياسة والعقيدة العسكرية ذات صةل ابحلروب يف املناطق احلرضية ،وال س امي
حظر الهجامت العشوائية وغري املتناس بة ،والالزتامات ابختاذ مجيع الاحتياطات املمكنة يف الهجوم وضد
آاثر الهجامت محلاية املدنيني واألعيان املدنية ،وحظر اس تخدام ادلروع البرشية ،وحظر اس تخدام التجويع
كأسلوب من أساليب احلرب ،وحظر همامجة األعيان اليت ال غىن عهنا لبقاء الساكن املدنيني عىل قيد
احلياة أو تدمريها أو نقلها أو تعطيلها ،والالزتامات بضامن توفري الرعاية الصحية ،والالزتامات حبامية البيئة
الطبيعية؛
' '2الالزتام الواقع عىل عاتق أطراف الزناعات املسلحة بتلبية الاحتياجات األساس ية للساكن املدنيني اخلاضعني
لس يطرهتا ،والسامح بإيصال املساعدات اإلنسانية وتيسري إيصالها برسعة وبال أية عوائق إىل املدنيني
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احملتاجني إىل هذه املساعدات اليت تقدم بطريقة غري متحزية ودون أي تيزي ضار ،مع مراعاة حق األطراف
املعنية يف مراقبهتا؛
' '3املعاهدات والقواعد املتعلقة ابألسلحة اليت تس متر يف زهق األرواح بعد انهتاء الزناع ،وفقًا السرتاتيجية
احلركة بشأن األلغام األرضية واذلخائر العنقودية وخملفات احلرب القابةل لالنفجار لعام 2009؛
' '4رضورة جتنب مجيع أطراف الزناع اس تخدام األسلحة املتفجرة اليت تصيب منطقة واسعة يف املناطق
املأهوةل ابلساكن بسبب الاحامتل الكبري لآلاثر العشوائية ،كخطوة حنو تعزيز حامية املدنيني[ ،وتأييد
اإلعالن الس يايس ادلول بشأن األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهوةل ابلساكن وتنفيذه بأمانة وبطريقة
منفتحة وشامةل وشفافة ،مبشاركة املنظامت اإلنسانية ذات الصةل ،مبا يف ذل اللجنة ادلولية وامجلعيات
الوطنية].
ج) ادلخول يف نقاش مع السلطات الس ياس ية والعسكرية ،مبا فهيا تكل التابعة مجليع أطراف الزناعات املسلحة ،فامي
ميكن اختاذه من تدابري س ياساتية وتدابري أخرى إضافية بشأن سري األعامل العدائية والاس تجاابت اإلنسانية،
هبدف تعزيز حامية املدنيني يف حاالت احلروب يف املناطق احلرضية.
وس تقوم اللجنة ادلولية ،ابلتشاور مع الاحتاد ادلول وامجلعيات الوطنية ،مبا ييل:
د) تقدمي معلومات مدثة عن التطورات ادلولية واإلقلميية للحد من اآلاثر اإلنسانية للحروب يف املدن ،إىل هجات
الاتصال يف امجلعيات الوطنية اليت تعمل عىل هذه املسأةل؛ وتطوير موارد دبلوماس ية وقانونية وس ياساتية جديدة للتحاور
مع أطراف الزناعات املسلحة ،وإبالغ امجلعيات الوطنية هبا؛
ه) تقدمي دع ،قدر اإلماكن وحس امب تطلب امجلعيات الوطنية ،يكون مصمامً خصيصاً للتفاعل مع فئات مددة من امجلهور
يف البدل املعين بواسطة ادلبلوماس ية اإلنسانية.
هاء -التنفيذ والرصد
مثة حاجة إىل كفاةل قدرة مجيع مكوانت احلركة ،وال س امي امجلعيات الوطنية العامةل يف س ياقات احلروب يف املناطق احلرضية،
عىل تنفيذ الزتامات احلركة يف خطة العمل هذه تنفي ًذا ً
فعاال .وذلا ،س تقوم اللجنة ادلولية ،ابلتشاور مع الاحتاد ادلول
وامجلعيات الوطنية ،مبا ييل:
أ) وضع خطة لرصد التنفيذ وتقيميه ،وتشكيل فريق مرجعي للحركة معين ابحلروب يف املدن من أجل توجيه تنفيذ خطة
العمل هذه ودمعها.
وس تقوم مكوانت احلركة مجيعها ،إن أمكن ومبا يامتىش مع األولوايت القامئة ،مبا ييل:
ب) الالزتام ببذل اجلهود الرامية إىل حشد موارد إضافية من أجل دع تنفيذ خطة العمل هذه ،وال س امي دع امجلعيات
الوطنية العامةل يف س ياقات احلروب يف املناطق احلرضية ،ابتدا ًء من [اليوم/الشهر/الس نة]؛
ج) إبالغ اللجنة ادلولية جبهات الاتصال املعنية بتنفيذ خطة العمل هذه حبلول [اليوم/الشهر/الس نة].

