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 مرشوع قرار 

 احلروب يف املدن 

ن    جملس املندوبني، اإ

ذ يعرب عن قلقه العميق زاء الآاثر  اإ للحروب يف املدن اليت شهدها موظفو احلركة ادلولية للصليب ال محر    دمرةاملنسانية  الإ   اإ

ع  املرتفع العدد  العني، مبا يف ذكل  بأ م    والهالل ال محر )احلركة( ومتطوعوها  واملعاانة  ،املدنيني  يف صفوفللوفيات    بشلك مرو 

و   اجلسدية الشديدة  ابل سلحة،  والنفس ية  التلوث  وعواقب  ال مد،  احليوية،    املنازل ودمار  طويةل  املدنية  التحتية  والبنية 

مدادات املياه والإمدادات الغذائية و انقطاع  و    ،الرصف الصحيخدمات  اخلدمات ال ساس ية، مبا يف ذكل الرعاية الصحية واإ

للساكن اذلي يرتتب عليه عواقب    النطاق  والزنوح واسع   ، والرضر البييئوالكهرابء والتعلمي  ،والتخلص من النفاايت الصلبة

  و أ  الفتيات    وأ  الرجال    وأ  النساء  عىل    وقع خمتلف  الآاثرهذه  ل   أ نب  ويقر  ،  تلحق ابلنازحني وأ حيااًن ابجملمتعات اليت تس تضيفهم

 ، الفتيان

حتدث عىل نطاق أ وسع    عىل أ هنا  ديشد  لكن  عىل احلروب يف املدن،  ليست ِحكرًا  بأ ن العديد من هذه العواقب    واإذ يعرتف

سلحة ووسائل وأ ساليب حرب ل    ال طراف احملاربةواختيار  بسبب كثافة الساكن املدنيني وال عيان املدنية،  يف املدن  بكثري  

يف املناطق احلرضية  قتال  البنية التحتية تتيح تقدمي اخلدمات العامة، وطابع ال من  نُظم مرتابطة    واعامتد الساكن عىل   ،معينة

ن ملاملناطق احلرضيةاحلروب يف  أ ن من  ويعرب عن قلقه ًا ما ميتد لفرتات طويةل،اذلي غالب ظاهرة جديدة، فاإن    تكن  ، واإ

لحنو التوسع احلرضي الرسيع    ل ادلميغرايف العامليالاجتاهات احلالية يف التحو   واملناطق احلرضية   املدن  تزيد من خطر حتو 

ىل ساحات  ال خرى  للزناعات املس تقبلية، رئيس ية القتال ال اإ

ي عن    ؤكدواإذ  النامجني  واملعاانة  ادلمار  جحم  احلرضيةب  ور احل أ ن  املناطق  دهيُ   يف  هذه    املتحاربةال طراف    سلوك  د  يف 

زاء الانهتأاكت املتكررة للقانون ادلويل الإنساين، ل س امي الهجامت  العميقيعرب عن قلقه  و   املناطق، اليت  ، يف هذا الصدد، اإ

اليت ل    مبا يف ذكل ال عيان،  املشمولني ابمحلايةوغريمه من ال شخاص وال عيان    وال عيان املدنية  املدنيني  رشةتس هتدف مبا

غري املرشوع لوصول املنظامت   رفضوالوالهجامت العشوائية وغري املتناس بة،  عىل قيد احلياة،    غىن عهنا لبقاء الساكن املدنيني

ىل احملتاجني الإنسانية غري املتحزية  ، واس تخدام ادلروع البرشية، اإ

ىل أ نه رمغ أ ن حتسني مس توى الامتثال للقانون ادلويل الإنساين س يخف ف بشلك كبري  واإذ يشري من املعاانة اليت تسبهبا    اإ

 اية الاكمةل للمدنيني،، فقد ل يكفي دامئًا لضامن امحليف املناطق احلرضيةب ور احل

زاءالعميقواإذ يعرب عن قلقه   تصيب منطقة  ال ثر الإنساين اخلطري لس تخدام ال سلحة املتفجرة اليت    ، يف هذا الصدد، اإ

ابلرضر الإضايف اذلي قد يدثه اس تخدام تكنولوجيات احلرب اجلديدة يف    ويعرتف  ، وممارسات احلصار والتطويق،واسعة

 املناطق احلرضية،

ر  واإذ اليت    بأ ن  يذك  يف    انبثقتاحلركة  الرغبة  غاثةمن  مي  اإ يف  دوليدااجلرىح  حركة  بصفهتا  تسعى،  متيزي،  دون  القتال    ة ن 

ىل  ةووطني واملس تقل،   وغري املتحزي  ن خالل العمل الإنساين احملايد  املعاانة الإنسانية وختفيفها أ يامن وجدت م   الوقاية من، اإ
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د   مكوانت  عىلويشد  فريدة    أ ن  بقدرات  تمتتع  ااحلركة  املترضرعىل  واجملمتعات  ال شخاص  ىل  اإ يف  ب  ور احل من    ينلوصول 

احلرضية ومساعدهتم،  املناطق  أ نه    وحاميهتم  وجه  وعىل  أ فضل  عىل  هذه  احلركة  قدرات  من  الاس تفادة  متتثل ميكن  عندما 

والسامح    هتم، مجيع أ طراف الزناع للقانون ادلويل الإنساين، ول س امي الالزتامات ابحرتام العاملني يف اجملال الإنساين وحامي

وبدون برسعة    مرورمهوتيسري    مجيع مواد الإغاثة وجتهزياهتا والعاملني علهيا التابعني للمنظامت الإنسانية غري املتحزية،  رورمب

 ،عرقةل

 عصيبة ظروف  يف املناطق احلرضية يف ظل    اذلين يعملون  امن أ ن موظفي احلركة ومتطوعهي  العميقاإذ يعرب عن قلقه  و 

ىل  عندما يسعون    حتدايت هتدد حياهتم  واهجون مراراً ييف أ غلب ال حيان من أ جل تقدمي املساعدات الإنسانية،    وخطرية اإ

ىل  ا يالء ال شخاص اذلين ي  ويشدد ،  مهل  معتقدمي ادلو   الساكنلوصول اإ   عملهم حتفهم أ ثناء اضطالعهم ب   نلقوعىل أ نه ينبغي اإ

 الاحرتام الواجب، الإنساين

احلركة، عندما يتعني عىل    هوأ ن   ،احلرضية جمزأ ة حالياً   يف املناطق  بوالاس تجابة الإنسانية لعواقب احلر   عىل أ ن  دشد  واإذ ي 

عىل   قدرهتا  لتعزيز  من ختطط  العواقب    الوقاية  لها هذه  لها،  والتأ هب  الآاثر  اعتبارهايف    تضع أ ن    والاس تجابة  تكون    أ ن 

ح  و   ،الاجامتعية  اتيئالب الإعاقات و و   ر امعال  ، وأ ن تُراعي  الفتيان  و أ  الفتيات    و أ  الرجال    وأ  لنساء  عىل اخمتلفة   اتباع  أ ن تُرج 

جيمع بني أ نشطة  و   سامههتن الاكمةل،وم ، يقوم عىل املشاركة املتاكفئة للنساء  للتوس يع هنج متعدد التخصصات ومتاكمل وقابل  

د مع س ياق حرضي  كي فاليت تُ الوقاية والتأ هب وامحلاية واملساعدة   ، حمد 

 ة هذه الاحتياجات،وطبيع  الساكناجات  فهم جحم احتيرضوري ل ب يف املدن  وتوثيق الآاثر الإنسانية للحر   بأ ن  واإذ يقر  

واس تجاابت    ووضع  وقائية  جراءات  جمديةاإ التوقيتوفعاةل    ميدانية  املهم  يؤكدو ،  ومناس بة  من  ز  أ نه  تعز  قدرهتا ا  أ ن  حلركة 

وعىل اجلنس والعمر والإعاقة،    نوع  فة حسب، مبا يف ذكل البياانت املصن  ومفيدةموثوقة  دقيقة و امجلاعية عىل مجع بياانت  

مبا يامتىش ل س امي  ب يف املدن،  والعواقب الإنسانية للحر   بشأ ن،  الآاثر الإنسانية  عن  قصصال املعلومات، مبا يف ذكل    مشاركة

حلاق الرضر"عدم "مبدأ  و  ومبادئ حامية البياانت ومتطلبات املساءةل للحركة مع املبادئ ال ساس ية  ،القامئةال ولوايت و  اإ

يرحبو  ال محر  اإذ  للصليب  ادلولية  اللجنة  أ جرته  اذلي  ادلولية(  ابلتحليل  عن  ل   )اللجنة  الناش ئة  الزناعات  لتحدايت  ل  حتو 

احلرضية املناطق  ىل  اإ تقرير   املسلحة  املعارصة  املعنون  هايف  املسلحة  الزناعات  وحتدايت  الإنساين  ادلويل  جتديد    : القانون 

املسل الزناعات  يف  ابمحلاية  لتفاقيات  الالزتام  الس بعني  الس نوية  اذلكرى  مبناس بة  ُرفع ،  جنيفحة  ادلويل    اذلي  املؤمتر  ىل  اإ

ال محر والهالل  ال محر  للصليب  والثالثني  ادلويل(  الثالث  عام    )املؤمتر  والتقري2019يف  يف  اخلدمات  املعنون    ر،  احلرضية 

أ فضل   هنج  لتبين  دعوة  املمتدة:  املسلحة  الزناعات  املترضرينأ ثناء   Reducing Civilian املعنون  روالتقري،  ملساعدة 

Harm in Urban Warfare: A Commander’s Handbook  املعنون والتقرير   ،Explosive Weapons 

with Wide Area Effects: A Deadly Choice in Populated Areas،  ىل لهام، لالإ ، مكصدر يشريو الواثئق  اإ

مس تاخلتامية   عىل  ُعقدت    احلركة  وىلالستشارة  أ وسلو  اليت  عام  يف  اس تجابة   2019يف  حنو  املدن:  يف  "احلرب  بعنوان 

 شامةل من قبل احلركة ادلولية للصليب ال محر والهالل ال محر"، 

يرحب "  واإذ  بشأ ن  القرار  قدماً ابعامتد  للميض  سبيلنا  الصمود:  عىل  احلرضية  اجملمتعات  قدرة  املندوبني  تعزيز  جملس  يف   "

 ،2022 لعام

ىل التنفيذ الاكمل ملبادرات احلركة احلالية  اب  واإذ يعرتف ، يف هذا  رذك  يو ،  اليت تتعلق ابحلروب يف املناطق احلرضيةحلاجة اإ

يف لك دورة من دورات جملس املندوبني    اليت اعُتمدتاحلركة"    داخلالصدد، ابلقرارات بشأ ن "تعزيز التنس يق والتعاون  
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عام   عن    6القرار  و ،  2013منذ  املندوبني  الصادر  ال رضية   بشأ ن  2009لعام  جملس  ال لغام  بشأ ن  احلركة    ، "اسرتاتيجية 

آاثر ال سلحة عىل املدنيني"   الصادر عن  7  القرار، و واذلخائر العنقودية وغريها من خملفات احلرب القابةل لالنفجار: احلد من أ

 2019جملس املندوبني لعام  الصادر عن    7القرار  و بشأ ن "ال سلحة والقانون ادلويل الإنساين"،    2013لعام  جملس املندوبني  

ملؤمتر ادلويل الثاين  الصادر عن ا  4  القرارو عرش س نوات"،  مرور  بشأ ن "تعزيز تنفيذ س ياسة احلركة بشأ ن الزنوح ادلاخيل:  

املؤمتر  الصادر عن    2  القرارو "،  خطر: مواصةل حامية تقدمي خدمات الرعاية الصحية معاً   والثالثني بشأ ن "الرعاية الصحية يف

والكوارث الطبيعية وغريها "تلبية احتياجات ال شخاص املترضرين من الزناعات املسلحة  بشأ ن    نيادلويل الثالث والثالث

والاجامتعي"،   النفيس  وادلمع  النفس ية  الصحة  جمال  يف  الطوارئ  حالت  والس ياسات   عن  الً فضمن  التوجهيية  املبادئ 

طار الوصول الآمن  "،هنج احلد ال دىن من امحلاية"، ول س امي  الصادرة عن احلركة  ذات الصةل  ج ال خرىطر والهنُ والأ    ، واإ

الفعاةل   التأ هبوهنج   احلرب  ،لالس تجابة  خملفات  مبخاطر  التوعية  ادلولية بشأ ن  للجنة  التوجهيية  لال  واملبادئ    نفجار القابةل 

 ،لسلوك ال كرث أ ماانً ابو

متد   -1 )خطة   2027-2022لها للفرتة    والاس تجابةالآاثر الإنسانية للحروب يف املدن    للوقاية منخطة معل احلركة  يع

 ؛ أ دانه امللحقةالعمل( 

خطة    يدعو -2 تنفيذ  دمع  ىل  اإ ادلولية  وتنس يقالاللجنة  التنفيذ  عمل  حسب   هرصدو   هذا  بشأ نه،  تقرير  وتقدمي 

 الاقتضاء؛

احلركةمجيع    يدعو -3 املمكنة    مكوانت  اخلطوات  مجيع  اختاذ  ىل  أ جل  اإ العمل،  من  خطة  ووفقًا تنفيذ  الإماكن  قدر 

 :مبا فهيا، ملهمة لك مكون وقدرته احملددتني 

للحر  .أ   الإنسانية  الآاثر  املدن  وتوثيق  يف  أ جل ب  اب  أ نشطة  تقوية  من  اخلاصة  وامحلاية احلركة  والتأ هب  لوقاية 

 ؛، وتعزيز هذه ال نشطةواملساعدة

 يف املناطق احلرضيةب  ور احليف س ياقات    واملساعدة الإنسانيتنيامحلاية    تعزيز القدرة امجلاعية للحركة عىل توفري .ب

 ؛ع يللتوس   الس نوات وقابةلو ال وجه  ةد متعددو هجبذل   عن طريق

 العام؛ يف املناطق احلرضية بواسطة التواصل الإعاليمب وحر لل املدمرةابلعواقب الإنسانية التوعية   .ج

طر القانونية والس ياساتية  الأ   من أ جل تعزيزادلبلوماس ية الإنسانية    بواسطةأ طراف الزناع  ادلول و   التأ ثري عىل .د

ىل أ قىص حد ممكنناطق احلرضيةكيفية خوض الزناعات يف امل   التأ ثري عىلو   ،املتعلقة بسري ال عامل العدائية  ؛ ، اإ

للصليب  دمع امجلعيات الوطنية  من أ جل  املوارد    حشد   من خالل ، مبا يف ذكل  املقطوعةضامن تنفيذ الالزتامات   .ه

 ؛ يف املناطق احلرضيةب ور احلالعامةل يف س ياقات ال محر والهالل ال محر )امجلعيات الوطنية( 

جراءات  املسلحة اإ وأ طراف الزناعات  ادلول    دعوي -4 ب  و حر ل العواقب الإنسانية املدمرة ل  من أ جل الوقاية منىل اختاذ اإ

طرها القانونية والس ياساتية اليت حتمي الساكن املدنيني وال عيان  تعزيز أأ ا  ، مبا فهييف املناطق احلرضية واحلد مهنا

آاثر   ادلول    يثو   ،دةت واملامرسات اجلي  ، وتبادل ال مثةل عىل الس ياسايف املناطق احلرضيةب  ور احلاملدنية من أ

 املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني؛  خالل لهذه الغاية حتقيقاً فردية أ و  الزتامات جامعية قطع  عىل
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ىل احرتام القانون ادلويل الإنساين وكفاةل احرتامه،    ةاملسلح  اتأ طراف الزناعأ يضًا ادلول و   يدعو -5 يف مجيع الظروف، اإ

املشمولني  وغريمه من ال شخاص وال عيان  حظر الهجامت اليت تس هتدف مبارشة املدنيني وال عيان املدنية    ول س امي

  من ملمكنة يف الهجوم و حظر الهجامت العشوائية وغري املتناس بة، والالزتامات ابختاذ مجيع الاحتياطات او   ،ابمحلاية

آاثر الهجامت محلاية املدنيني وال عيان املدنية، وحظر   ك سلوباس تخدام التجويع    اس تخدام ادلروع البرشية، وحظر  أ

حظر همامجة ال عيان اليت ل غىن عهنا لبقاء الساكن املدنيني عىل قيد احلياة، أ و تدمريها  احلرب، و   أ ساليبمن  

تعطيلها أ و  نقلها  املدنينيأ ع وحظر  ،  أ و  الساكن  بني  اذلعر  بث  ىل  اإ أ ساسًا  الرامية  به  الهتديد  أ و  العنف  ،  امل 

الصحيةبضامن  والالزتامات   الرعاية  حبامية    ،توفري  التعلمي،  والالزتامات  عىل  حبامية  احلصول  بيئة  ال والالزتامات 

 ؛ ، والقواعد اليت حتمي منظامت ادلفاع املدينةي الطبيع 

يالء الاهامتم الواجب ل  كذكل   يدعو -6 ىل اإ املتنوعة للنساء والرجال    حتياجاتالادلول وأ طراف الزناعات املسلحة اإ

يواهجلو والفتيان    والفتيات اليت  والإعاقات  ومراعاة  ،  وهنالمخاطر  الاجامتعيةال عامر  القانون    والبيئات  تنفيذ  عند 

وتشجيع    ، وحاميهتا،اجلنس والعمر والإعاقةنوع  فة حسب  مجع البياانت املصن    ضامن، و وتطبيقهادلويل الإنساين  

دماج  ؛ التخطيط والتحليل واختاذ القرار  معليات  يف  البيئات الاجامتعيةو   ال نواع الاجامتعيةال شخاص من خمتلف    اإ

ىل احرتام قواعد القانون ادلويل الإنساين اليت حتمي املدنيني يف   ةاملسلح  اتادلول وأ طراف الزناع  كذكل  يدعو -7 اإ

التطويق أ و  احلصار  عدم  ااحرتاهم  كفاةلو   ،حالت  س امي  ول  ابلسامح   قانونية،  والالزتام  املدنيني  الساكن  حمارصة 

خالء منطقة حمارصة، وحظر همامجة املدنيني احملارصين يف هذه املناطق أ و الفارين م   حظر اس تخدام هنا، و للمدنيني ابإ

ب   املدنيني  جتويع  والالزتام  احلرب،  أ ساليب  من  لتج بذل  ك سلوب  املس مترة  العدائيةالعناية  ال عامل  خماطر   نيهبم 

 مهنا؛ وحاميهتم 

ىل احرتام قواعد القانون ادلويل الإنساين املتعلقة بأ سلحة معي    ة املسلح  اتالزناع  أ طرافادلول و   كذكل يدعو   -8 ، ةناإ

 ، وكفاةل احرتاهما؛القابةل لالنفجار خملفات احلربو ول س امي ال لغام ال رضية واذلخائر العنقودية 

  تبذل   أ ن  ابل سلحة،  ا تزويده  يشمل، مبا  ةاملسلح  اتادلول واجلهات الفاعةل ال خرى اليت تدمع أ طراف الزناع  يدعو -9

املعقول حدود  يف  وسعها  يف  ما  من  لك  ال دىن  احلد  ىل  اإ للتقليل  فقط  أ ي    ليس  دلمعه   أ ثرخماطر  عىل    ا سليب 

 كفوا عن املشاركة اغتنام مجيع الفرص لتعزيز امحلاية املمنوحة للمدنيني وأ ولئك اذلين  بل أ يضًا من أ جل    ،املدنيني

 ؛القتال يف

ىل  ،  ةاملسلح  اتأ طراف الزناعيدعو   -10 ىل تلبية الاحتياجات ال ساس ية  عللقانون ادلويل الإنساين،    وفقاً أ ن تعمل  اإ

ادلول    ويدعو،  املرصح هلم  الإغاثة الإنسانية  وعىل ضامن حرية تنقل أ فراد  للساكن املدنيني اخلاضعني لس يطرهتا،

ىل    وأ طراف الزناعات املسلحة علهيا التابعني للمنظامت الإنسانية مواد الإغاثة وجتهزياهتا والعاملني    رورمبالسامح  اإ

ىل املدنيني احملتاجنيمن أ جل الوصول  عرقةل بدونبرسعة و مرورمه وتيسري  غري املتحزية، ىل  اإ   ،هذه املساعداتاإ

 ؛ممع مراعاة حق  ال طراف املعنية يف مراقبهت

ىل اختاذ    ةاملسلح  اتالزناعأ طراف  ادلول و يدعو   -11   خماطر تعزيز حامية املدنيني من    من أ جلطوات  مزيد من اخلاإ

، ول س امي جتنب اس تخدام ال سلحة املتفجرة اليت تصيب منطقة واسعة يف املناطق يف املناطق احلرضيةب ور احل

آاثر عشوائيةدوث  حلبسبب الاحامتل الكبري  ابلساكن    املأ هوةل ادلول، يف مجيع املنتدايت ذات الصةل،    ويث  ،أ

آاثر عىل الرتوجي ل عىل مس توى ممك مبا ، يف املناطق املأ هوةل ابلساكنال سلحة املتفجرة ن من امحلاية للمدنيني من أ
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هذه املناطق، والتعاون يف  اليت تصيب منطقة واسعة يف  يف ذكل الالزتامات بتجنب اس تخدام ال سلحة املتفجرة  

 وطنية. اللجنة ادلولية وامجلعيات ال ا، مبا فهياملعنيةاملنظامت الإنسانية  هذا الصدد مع 
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 امللحق: خطة معل احلركة 

 2027- 2022للفرتة    لها   والاس تجابة ب يف املدن  و الآاثر الإنسانية للحر   للوقاية من 

هي ىل الآاثر الإنسانية املدمرة للحر  2022[ لعام CD/22/DRX.X] جملس املندوبني  قرار وج  ب يف املدن اليت  و الانتباه اإ

ىل سلسةل من  و .  العنيوها بأ م  شهدها موظفو احلركة ومتطوع اللجنة ادلولية   بني  الاستشاراتتستند خطة العمل هذه اإ

ُعقدت   ،ومجموعة واسعة من امجلعيات الوطنية  )الاحتاد ادلويل(  والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر

ىل  مجموعة شامةل من ال نشطة اليت ستسعى مجيع مكوانت احلركة  القرار    يعرض. و 2021يونيو  حزيران/فرباير و ش باط/بني   اإ

، قدر الإماكن ووفقًا  أ فضل  عىل حنو   ب يف املدن والاس تجابة لهاوالعواقب الإنسانية للحر   الوقاية منمن أ جل    هاتنفيذ

 :، ويه اكلتايلاخلطة حول مخسة جمالت معل مرتابطة وتمتحور  ملهمة لك مكون وقدرته احملددتني،

للحر  .أ   الإنسانية  الآاثر  املدن  وتوثيق  يف  أ جل  ب  اخلاصة  أ نشطةتقوية  من  وامحلاية اب  احلركة  والتأ هب  لوقاية 

 ؛، وتعزيز هذه ال نشطةواملساعدة

 يف املناطق احلرضية ب  ور احليف س ياقات    واملساعدة الإنسانيتنيامحلاية    تعزيز القدرة امجلاعية للحركة عىل توفري  .ب

 ؛للتوس يع  الس نوات وقابةلو ال وجه  ةمتعددد  و هجبذل   عن طريق

 العام؛ يف املناطق احلرضية بواسطة التواصل الإعاليمب وحر للاملدمرة ابلعواقب الإنسانية التوعية   .ج

عىل .د و   التأ ثري  الزناع  ادلول  الإنسانية    بواسطةأ طراف  تعزيزادلبلوماس ية  أ جل  والس ياساتية  الأ   من  القانونية  طر 

ىل أ قىص حد ممكن كيفية خوض الزناعات يف املناطق احلرضية التأ ثري عىلو  ،العدائية املتعلقة بسري ال عامل  ؛ ، اإ

للصليب  امجلعيات الوطنية  دمع  من أ جل  املوارد    حشد   من خالل، مبا يف ذكل  املقطوعة ضامن تنفيذ الالزتامات   .ه

 . يف املناطق احلرضيةب ور احلالعامةل يف س ياقات ال محر والهالل ال محر )امجلعيات الوطنية( 

نسانية للحر   - أ لف   ب يف املدن و توثيق الآاثر الإ

للحر   شلكي  الإنسانية  الآاثر  أ نشطة وتوثيق  تعزيز  يف  أ ساس ية  أ وىل  خطوة  املدن  يف  اخلاصة  ب  والتأ هب  اب  احلركة  لوقاية 

وامل  ا  ،ساعدةوامحلاية  أ جل  تسبهبا  من  اليت  املعاانة  من  احلرضيةب  ور احللتخفيف  املناطق  قدرة    ومثة.  يف  تعزيز  ىل  اإ حاجة 

ب  والإنسانية للحر   الآاثر  بشأ ن،  الآاثر الإنسانية  عن   قصصال، مبا يف ذكل  ومفيدةاحلركة عىل مجع بياانت دقيقة وموثوقة  

القامئة،   املهاممبا يامتىش مع    ،مجعها وختزيهنا ونقلها وأ ي اس تخدام عام لها  يشملمعاجلة هذه البياانت، مبا    . ويتعنييف املدن

حلاق الرضر"عدم "مبدأ  ، و ومتطلبات املساءةل ،ومبادئ حامية البياانت ،املبادئ ال ساس يةو   . اإ

أ يضاً   ومثة احلرضية    حاجة  للبيئة  أ فضل  فهم  ىل  و وساكهنااإ احلرض نُ ال ،  الإدارةية  ظم  و وهيألك  واملرتابط،  املعق د  ظم  لنُ   الطابع 

 يعمتد علهيا ساكن املدن. اخلدمات احلرضية اليت 

 ، مبا ييل: قدر الإماكن ووفقًا ملهمة لك مكون وقدرته احملددتني مكوانت احلركة،  تلزتم لهذه الغاية،  وحتقيقاً 

طارية ملعاجلة البياانت؛ .أ   ىل وضع اتفاقات اإ  السعي اإ
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ذا لزم ال مر،    من أ جل وضع   معاً العمل   .ب   الالزمة د احلد ال دىن من مجموعات البياانت  حتد    منوذجية  صيغ مهنجيات، واإ

ىل حتليل    استناداً وذكل  لتنفيذ خطة العمل هذه،   مجع  يف  جهود احلالية  لل املعلومات وتقيمي    يفاحلالية    فجواتللاإ

 مل هذه؛ تنفيذ خطة العمن  ةراحل املبكر امليف  جُيراينالبياانت، 

الوطنية،   .ج امجلعيات  قدرات  املامرسات،   الاقتضاء  حسبتعزيز  أ فضل  عىل  البياانت    وبناًء  مجع  الآاثر    عن عىل 

من   مبا يف ذكل البياانت املصنفة حسب نوع اجلنس والعمر والإعاقة،   ،هاونقل   هاوحتليل   ب يف املدنوالإنسانية للحر 

الامتثال ملبادئ  من أ جل كفاةل  وتطبيق الضامانت املناس بة    ،ظم واملهنجياتنُ ال وتطوير ال دوات و   ،خالل التدريب

 ؛ماكن، قدر الإ ومن خالل تعزيز الإجراءات ادلاخليةواملعايري املهنية ل نشطة امحلاية، حامية البياانت 

  اتضامن سالمة موظفي امجلعي  عىل ملساعدة  من أ جل اس ياق  لك  حتديد أ فضل املامرسات اخلاصة بعىل    العمل معاً  .د

  أأجريت معهم سالمة ال شخاص اذلين  عن    الً فض  م،وأ مهن  ،وهنالاذلين جيمعون البياانت ويل  اهيالوطنية ومتطوع

طار الوصول الآمن وتطوير    املس تخلصةادلروس    بفضل، ل س امي  مقابالت وأ مهنم آمنسلمية و   وسائل اتصالمن اإ  . ةأ

 للحركة   امليدانية تعزيز الاس تجابة    - ء اب 

حدى املهامتمتثل   ، وحامية احلياة والصحة، وضامن  املعاانة الإنسانية وختفيفها أ يامن وجدت  الوقاية منال ساس ية للحركة يف    اإ

الإنسان،  أ وقات    احرتام  يف  املسلحخاصة  املساعدالزناع  تقدمي  عىل  فريدة  بقدرات  احلركة  مكوانت  وتمتتع  يف  الإنسانية    ة. 

 . احلروب يف املناطق احلرضية س ياقات

طار  يفو ىل وضع   ةدان امجلاعيو هج  اإ مكوانت احلركة،   لزتم، تاملنشود  لغرضا  تالمئب يف املدن  و للحر   ميدانيةاس تجابة    الرامية اإ

 ، مبا ييل: مكون وقدرته احملددتنيلك  ملهمة ووفقاً  قدر الإماكن

عىل   .أ   املسلحة  أ طراف  مجيع   من قبولنا    تعزيزالعمل  ال شخاص مس توى  وحتسني    الزناعات  ىل  اإ ووصولنا  ال من 

طار الوصول الآمن، ول س امي من خالل:و من احلر   ينواجملمتعات املترضر  ب يف املدن، مبا يامتىش مع اإ

املع '1' تبادل  يف  الاستامثر  ذاكء  رفازايدة  و   واإ ابحلركة  فضالً مبهمهتا  الوعي  ال ساس ية،  لك    همامعن    ومبادهئا 

 ؛ وقدراته أ دوارهو  ت احلركةمن مكوان  كونم

ىل '2'  ب يف املناطق احلرضية؛واحلر  املترضرة مناجملمتعات  العمل معًا من أ جل ضامن الوصول الآمن اإ

جراءات  اختاذ النظر يف '3'  تعزيز العنارص الرئيس ية ل من املوظفني واملتطوعني. من أ جل اإ

محلاية واملساعدة، مبا يامتىش مع املبادئ التوجهيية يف جمايل ا   ب يف املدنوالعمل عىل تعزيز اس تجابة احلركة للحر  .ب

 ج القامئة، ول س امي من خالل:والهنُ  طروالأ  والس ياسات

بوسائل   ،يف احلروب يف املناطق احلرضية  ملساعدة وامحلايةا  عزيز التأ هب بني مكوانت احلركة يف جمال أ نشطةت '1'

قامة اإ ومع    مهنا  احلركة  داخل  املدينرشأاكت  ادلفاع  ومنظامت  احمللية  الفاعةل  اجملمتعات  مع ،  ال خرى  واجلهات 

حلاق الرضر"؛ مواصةل   احرتام املبادئ ال ساس ية ومبدأ  "عدم اإ

ىل   '2' تقدمي اخلدمات ال ساس ية    تتيحاليت    لبنية التحتية احليويةا  قدرة  تعزيزة بشلك جامعي يف  املسامهالسعي اإ

 لتأ هب حلالت الطوارئ؛من أ نشطة ا ، ابعتباره نشاطاً الهتديدات واخملاطر ال كرث احامتلً  عىل الصمود أ مام
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ىلا '3' الوصول الآمن ملقديم اخلدمات    لتيسريحتديد كيفية الاحتجاج ابملبادئ ال ساس ية عىل نطاق أ وسع    لسعي اإ

أ جل    ةال ساس ي ذكلمن  يف  مبا  واجباهتم،  أ جل  أ داء  وصيان  من  احليوية  التحتية  البنية    هاوتقيمي   هتاتشغيل 

صالح   ؛اواإ

ماكنية  تضاء،عند الاق   وتنفيذها  ،بناء قدرة مشرتكة عىل الاس تجابة داخل احلركة '4' موارد متعددة    حشد  مقرتنة ابإ

أ جل  التخصصات   احلمن  ال ساس ية  عصول  ضامن  اخلدمات  ال جلنيىل  مع   يف  ابلرشاكة  والطويل،  القصري 

 الوطين وادلويل.عىل املس تويني و  تالبدلاي مس توىالواكلت واجلهات الفاعةل ال خرى عىل 

  ابلتعاون مع الاحتاد ادلويل   – اللجنة ادلولية تلزتم ، تتنفيذ هذه الالزتاما عىل مساعدة امجلعيات الوطنيةمن أ جل تعزيز و 

 : مبا ييل –وبدمع من مكوانت احلركة ال خرى 

طر اليت ميكن أ ن تس تخدهما امجلعيات  واملبادئ التوجهيية والأ   امليدانية  مجيع ال دواتتيسري س بل الاطالع عىل   .ج

مع  ها  تطوير ومواصةل  ت املترضرة من احلروب يف املناطق احلرضية،  يف الس ياقامن أ جل التأ هب والعمل  الوطنية  

 مرور الوقت؛

عداد .د تدريبية    اإ اوحدات  ىل  اإ الوطنية  موهجة  الإنسانية  الا  بشأ نمجلعيات  جمال  س تجاابت  تكون    ،املساعدةيف 

 . ةرهنًا ابملوارد املتاحو  يف املناطق احلرضية، حسب الاقتضاء احلروب  تالمئ س ياقل  مة خصيصاً مصم  

 العام التواصل الإعاليم    التوعية بواسطة   - مي ج 

ىل الوقاية من احلركةهجود  جزءًا أ ساس يًا منالتواصل مع مجموعة واسعة من اجلهات الفاعةل  شلكي  لآاثر الإنسانية  ا الرامية اإ

صانعي الس ياسات املقدم من  مع  ادلبيئة مواتية لتعزيز  أ ن هتئي    لحركةوذلكل، ل بد ل   .والاس تجابة لها  ب يف املدنوللحر 

وعي امجلهور حبجم الآاثر    أ و أ ن تذك /وواجلهات الفاعةل الرئيس ية ال خرى،    ات املسلحةالعسكرية وأ طراف الزناع  وال وساط

 املرتتبة عىل الاجتاهات احلالية. اجلس مية الآاثرو  وطبيعهتا، ب يف املدنوالإنسانية للحر 

عالميةمحةل    –  ابلتعاون مع الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية  –  الغرض، س تطلق اللجنة ادلوليةلهذا    حتقيقاً و  عىل مس توى   اإ

 مبا ييل:   لزتموت، ب يف املدنواحلركة بشأ ن احلر 

عالم اسرتاتيجية  من أ جل وضع  قيادة اجلهود   .أ   اخل د  عاملية  استشارةب يف املدن، بناًء عىل  وعاملية بشأ ن احلر   يةاإ

،  أ هداف التواصل الإعاليمد ما ييل:  حتد    احلركة وابلامتيش متامًا مع ال قسام أ لف وابء ودال من خطة العمل هذه،

، والرسائل الرئيس ية املقاربة  جوانبو   واملواضيع ،  والصيغ والس ياقات الرئيس ية، والقنوات  املُس هتدف  ر  و امجله فئات  و 

حتديد  العام، و لتكثيف محالت التواصل الإعاليم   واللحظات الرئيس ية  املعاملو لعمل، واجلداول الزمنية،  ل   عواتادلو 

قلميية(؛  ووسائط ةلاحملمت اجلهات املؤثرة  الإعالم ال ساس ية )العاملية والإ

متكني امجلعيات  ل ب يف املدن،  والآاثر الإنسانية للحر بشأ ن    مجموعة من املواد الإعالميةطوير  من أ جل تقيادة اجلهود   .ب

 والقصص بياانت  ال يف س ياقها اخلاص، مبا يف ذكل، حسب الاقتضاء:    تعمميهاو امحلةل الإعالمية    تكييفالوطنية من  

الإبداعية، والامنذج،    واحملتوايتاجملمتعات املترضرة، واملواد السمعية والبرصية    املس متدة من  عن الآاثر الإنسانية

  تصال جبهات ال، وقامئة  الإعالمية  لعالقاتواخلرباء وتكل اخلاصة اب  امجلهورل مع  ومجموعة ال دوات اخلاصة ابلتفاع 

 .يف اجملال املعين  متحدثني رمسيني  أ داء دورمجموعة متنوعة من اجملالت والس ياقات ميكهنم    مناحلركة    يف  رباءمن اخل
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ىل أ ن  اً نظر و  آخر، فاإن    كبرياً   تفاوتً   تتفاوتقد  يف املدن    روباحلساس يات الس ياس ية املرتبطة ابحل  اإ ىل أ سرتاتيجية  الامن بدل اإ

س توفر    الإعالمية تكييفها  تتيحوس    عامة  وهجةالعاملية  ماكنية  حس امب  اإ الوطين،  املس توى  عىل  تنفيذها  مناسب عند  هو     

 وابلتنس يق الوثيق مع امجلعيات الوطنية. 

 مبا ييل:  لإماكن ووفقًا ملهمة لك مكون وقدرته احملددتني،قدر ا ،امجلعيات الوطنية لزتمت وابلتنس يق مع اللجنة ادلولية،

 يف س ياقاهتا اخلاصة، حسب الاقتضاء؛ وتعمميها امحلةل الإعالمية تكييف ج.

عالميًا للتعريف .د  بدور القانون ادلويل الإنساين ومتطلباته؛  والتوعية التواصل اإ

  ، يف امجلعية الوطنية  ب يف املدنوابحلر   املعنية  التصال  هجةمع    لتعمل  يف جمال الإعالمصة  خمص    اتصال   هجةتوفري    .ه

ترشين ال ول/أ كتوبر   1من خطة العمل( حبلول    اءومبا يامتىش مع ال ولوايت احلالية )انظر القسم ه  الإماكنقدر  وذكل  

2022 . 

نسانية   بواسطة   ات واملامرس عىل الس ياسات    التأ ثري   - دال   ادلبلوماس ية الإ

ذا   ىل  حلركةا  أ رادتاإ اإ من  السعي  واسع   الوقاية  وادلمار  الإنسانية  التحتية  النطاق  املعاانة    والانقطاع احليوية    املدنية  للبنية 

أ ن تس متر يف حتديد التوصيات والتدابري   فعلهيا ،  يف املناطق احلرضيةب  ور احلللخدمات ال ساس ية الناجت عن    طويل ال مد

 . ال مد، وتعممي هذه التوصيات والتدابريطويةل العملية للمناقشات القانونية والس ياساتية 

بشلك  ذكل  ويشمل ق  التفاعل  الوطنية  منس  والعسكرية  الس ياس ية  السلطات  مع  الوطنية  ومهنجي  اللجان  ذكل  يف  مبا   ،

الإنساين  اليت تسدي املشورة للسلطات الوطنية بشأ ن تنفيذ القانون ادلويل    والهيئات املامثةل املعنية ابلقانون ادلويل الإنساين 

طر القانونية والس ياساتية املتعلقة بسري عىل تعزيز الأ   هاتشجيع من أ جل  وتطويره ونرش املعرفة به، وتساعدها عىل ذكل،  

ىل أ قىص حد ممكنوالتأ ثري عىل كيفية خوض الزناعات يف املناطق احلرضي ،ال عامل العدائية  . ة، اإ

هذه،    امليدانيةواجلهود    الإعاليمصل  اوالتو التوثيق    هجود   بناًء عىلو  قدر  مكوانت احلركة،    تلزتماملوحضة يف خطة العمل 

 ، مبا ييل: الإماكن ووفقًا ملهمة لك مكون وقدرته احملددتني

القانون  بأ مهية، و يف املناطق احلرضيةب و حر ل ابلآاثر الإنسانية لاملس هتدف ر الرئييس و امجله عىل توعية العمل معاً  .أ  

ىل اس تجابة ابادلويل الإنساين ومتطلباته، و  ؛املهمتني القامئة اس تلهامًا بعمل جممتعات، فعاةل ميدانيةحلاجة اإ

معاً  .ب الأ عىل    العمل  تعزيز  و/أ و  توضيح  عىل  والعسكرية  الس ياس ية  السلطات  والس ياستشجيع  القانونية    اتية طر 

عادة تأ كيدو   ،ية يف املناطق احلرضيةالوطنية وادلولية املتعلقة بسري ال عامل العدائ  الزتاماهتا مبوجب القانون ادلويل    اإ

تفسريات حس نة النية للقانون ادلويل الإنساين تدمع حامية ال شخاص املترضرين من    وضعوالالزتام ب  الإنساين،

املدنواحلر  يف  امحلاية  ب  هذه  تعزز  املدنيون، أ و  لها  يتعرض  اليت  اخملاطر  من  للتخفيف  معلية  تدابري  وتنفيذ   ،

، ملناطق احلرضيةلكفة البرشية للحروب يف اتاليت حتد  من ال   دةال مثةل عىل الس ياسات واملامرسات اجلي  وحتديد  

 : ما ييل ، عىلمع السلطات يف س ياق هذه املناقشاتوتسلط الضوء، ومشاركهتا، 

، ول يف املناطق احلرضيةب و ر ابحل ذات صةلوالعقيدة العسكرية  اتلقانون والس ياسدة من اجوانب حمد   '1'

الهجامت    س امي مبارشةحظر  تس هتدف  املدنية  املدنيني  اليت  وال عيان    وال عيان  ال شخاص  من  وغريمه 



CD/22/6DR 11 

 

  

Public 

ابمحلاية مجيع  و   ،املشمولني  ابختاذ  والالزتامات  املتناس بة،  وغري  العشوائية  الهجامت  الاحتياطات حظر 

آاثر الهجامت محلاية املدنيني وال عيان املدنية، وحظر  مناملمكنة يف الهجوم و  اس تخدام ادلروع البرشية،    أ

التجويع  و  اس تخدام  و   أ ساليبمن    ك سلوبحظر  لبقاء  احلرب،  عهنا  غىن  ل  اليت  ال عيان  همامجة  حظر 

أ عامل العنف أ و الهتديد به الرامية  وحظر  ،هاالساكن املدنيني عىل قيد احلياة أ و تدمريها أ و نقلها أ و تعطيل 

ىل بث اذلعر بني الساكن املدنيني والالزتامات حبامية ،  توفري الرعاية الصحيةبضامن  والالزتامات  ،  أ ساسًا اإ

 ؛ ، والقواعد اليت حتمي منظامت ادلفاع املدينةيبيئة الطبيع ال والالزتامات حبامية احلصول عىل التعلمي، 

املتنوعة   '2' والفتيانل الاحتياجات  والفتيات  والرجال  يواهج  واخملاطر  ،لنساء  مراعاة    ،اوهناليت  ىل  اإ واحلاجة 

مجع البياانت   رضورة، ووتطبيقهعند تنفيذ القانون ادلويل الإنساين    والبيئات الاجامتعيةال عامر والإعاقات  

دماج  ، وحاميهتا،اجلنس والعمر والإعاقةنوع  املصنفة حسب    ال نواع الاجامتعيةل شخاص من خمتلف  ا  واإ

 ؛التخطيط والتحليل واختاذ القرار معليات يف البيئات الاجامتعيةو 

  قانونية قواعد القانون ادلويل الإنساين اليت حتمي املدنيني يف حالت احلصار أ و التطويق، ول س امي عدم   '3'

منطق خالء  ابإ للمدنيني  ابلسامح  والالزتام  املدنيني  الساكن  املدنيني حمارصة  همامجة  وحظر  حمارصة،  ة 

ك سلوب من أ ساليب احلرب،   املدنيني  جتويع   حظر اس تخداماحملارصين يف هذه املناطق أ و الفارين مهنا، و 

 مهنا؛ وحاميهتم  نيهبم خماطر ال عامل العدائيةالعناية املس مترة لتج بذل والالزتام ب 

عاتق '4' عىل  الواقع  الزناع  الالزتام  املدنيني ب   ةاملسلح  اتأ طراف  للساكن  ال ساس ية  الاحتياجات  تلبية 

مواد الإغاثة    روروالسامح مب ،  املرصح هلم  الإغاثة الإنسانية  وضامن حرية تنقل أ فراد،  لس يطرهتااخلاضعني  

وبدون عرقةل  برسعة  مرورمه  وتيسري    وجتهزياهتا والعاملني علهيا التابعني للمنظامت الإنسانية غري املتحزية،

ىل املدنيني احملتاجني  ل الوصولمن أ ج ىل    اإ  ؛ممع مراعاة حق  ال طراف املعنية يف مراقبهت  ،هذه املساعداتاإ

بعد  التسبب يف املعاانة، مبا يف ذكل الوفاة والإصابة،  املعاهدات والقواعد املتعلقة ابل سلحة اليت تس متر يف   '5'

خملفات و لغام ال رضية واذلخائر العنقودية لسرتاتيجية احلركة بشأ ن ال   وفقاً ،  الزناعانهتاء وقت طويل من 

 ؛2009القابةل لالنفجار لعام  احلرب

  اتزويده  يشمل، مبا  ةاملسلح  اتادلول واجلهات الفاعةل ال خرى اليت تدمع أ طراف الزناع  أ ن تبذل  رضورة '6'

ىل احلد ال دىن من   لك ما يف وسعها يف حدود املعقولابل سلحة،   سليب   أ ثرخماطر أ ي    ليس فقط للتقليل اإ

اغتنام مجيع الفرص لتعزيز امحلاية املمنوحة للمدنيني وأ ولئك اذلين  ، بل أ يضًا من أ جل  عىل املدنيني  ادلمعه 

 ؛القتال يف كفوا عن املشاركة

اس تخدام ال سلحة املتفجرة اليت تصيب منطقة واسعة   ات املسلحةتجنب مجيع أ طراف الزناعأ ن ت   رضورة '7'

املأ هوةل املناطق  الكبري  ابلساكن    يف  الاحامتل  عشوائيةدوث  حلبسبب  آاثر  حامية أ تعزيز  حنو  كخطوة   ،

احلرضية  املدنيني املناطق  يف  احلروب  خماطر  ذات   ،من  املنتدايت  مجيع  يف  ادلول،  ز  تعز  أ ن  ورضورة 

آاثر  ن، ال سلحة املتفجرة يف املناطق املأ هوةل ابلساك  الصةل، أ عىل مس توى ممكن من امحلاية للمدنيني من أ

الالزتامات بتجنب اس تخدام ال سلحة املتفجرة اليت تصيب منطقة واسعة يف هذه املناطق،   مبا يف ذكل

 اللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية.  ا، مبا فهياملعنيةاملنظامت الإنسانية  وابلتعاون يف هذا الصدد مع 
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ضافية بشأ ن وتدابري أ خرى    يةس ياسات تدابري    فامي ميكن اختاذه من  مع السلطات الس ياس ية والعسكرية  التناقش  .ج   اإ

 .يف املناطق احلرضية بور احلتعزيز حامية املدنيني يف ، هبدف سري ال عامل العدائية والاس تجاابت الإنسانية

 مبا ييل:  – طنيةابلتشاور مع الاحتاد ادلويل وامجلعيات الو  –ة اللجنة ادلولي تلزتمو 

حمدثةتقدمي    .د للحر   عن   معلومات  الإنسانية  الآاثر  من  للحد  قلميية  والإ ادلولية  املدنوالتطورات  يف  ىل    ،ب    هجاتاإ

املسأ ةل هذه  عىل  تعمل  اليت  الوطنية  امجلعيات  يف  هاء(،  التصال  القسم  وقانونية  موارد    وتطوير  )انظر  دبلوماس ية 

بالغ امجلعيات الوطنية هبة، املسلح اتمع أ طراف الزناع للتحاورجديدة  اتيةوس ياس  ؛اواإ

دمع  .ه للتفاعل تقدمي  خصيصًا  مصمامً  يكون  الوطنية،  امجلعيات  تطلب  وحس امب  الإماكن  قدر  من  دحمد  فئات  مع    ،  ة 

 ادلبلوماس ية الإنسانية.  يف البدل املعين بواسطةر هو امجل 

 التنفيذ والرصد   - هاء 

ىل كفاةلحاجة    مثة ، يف املناطق احلرضيةب  ور احل  اتمجيع مكوانت احلركة، ول س امي امجلعيات الوطنية العامةل يف س ياق  متكني  اإ

احلركة  من الزتامات  تنفيذاً   تنفيذ  هذه  العمل  خطة  وفعالً   يف  ادلولية    تلزتم ،  ذلا.  الاحتاد    –اللجنة  مع  ادلويل  ابلتشاور 

 مبا ييل: – وامجلعيات الوطنية

طار وضع   .أ   وتقيميه  رصدل  اإ للحركة    فريقوتشكيل    ،التنفيذ  اب مرجعي  املدن  و حلر معين  يف  أ جل  ب  تنفيذ  من  توجيه 

 ؛ ودمعها  خطة العمل هذه

جراء تقيمي منتصف املدة واقرتاح تعديالت عىل خطة العمل هذه، حسب  .ب  الاقتضاء.اإ

 ، مبا ييل: احملددتنيووفقًا ملهمة لك مكون وقدرته  قدر الإماكنمكوانت احلركة مجيعها،  تلزتمو 

ضافية من أ جل دمع تنفيذ خطة العمل هذه، ول س امي دمع  اختاذ خطوات حل  .ج امجلعيات الوطنية العامةل يف شد موارد اإ

 ة؛يف املناطق احلرضيب ور احل اتس ياق

بالغ اللجنة ادلولية .د  لعملامللك فني دلى املنظمة اب ال شخاص  و   جبهات التصال  2022ترشين ال ول/أ كتوبر    1حبلول    اإ

 ب يف املدن من أ جل تنفيذ خطة العمل هذه.و حلر اب املعينللحركة   املرجعي الفريقيف 

 


