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عرض موجز
ختلف الزناعات املسلحة يف املناطق احلرضية عواقب اإنسانية مدمرة وغري مقبوةل .ومبا أنه من املتوقع أن يعيش حوايل 70
سوءا.
يف املائة من ساكن العامل يف املدن حبلول عام  1،2050فلن ميكن للعواقب الإنسانية للزناعات يف املدن اإل أن تزيد ً
وعندما جيتاح القتال املدن ،فاإن املعاانة اليت نشهدها رهيبة .ول ميكننا أن نرتك هذه املعاانة تتحول اإىل قاعدة جديدة.
وواهجت احلركة ادلولية للصليب المحر والهالل المحر (احلركة) يف الس نوات الخرية حتدايت إانسانية ودبلوماس ية مجة
وحتدايت مجة أيضً ا يف تأمني املوارد من أجل الوقاية من املعاانة الإنسانية والاس تجابة لها أثناء احلروب يف املدن وبعدها.
وقد أبرزت العديد من الزناعات الخرية احلاجة اإىل اختاذ اإجراءات وقائية فعاةل واس تجاابت ميدانية وإاعالمية من أجل
ضامن حامية أفضل للمدنيني واحرتام أكرب للقانون ادلويل الإنساين .ويقع عىل عاتق احلركة أداء دور حامس وجامعي يف هذا
املسعى ،بصفهتا أكرب ش بكة اإنسانية يف العامل.
وتشهد امجلعيات الوطنية بأم العني ،كوهنا أوىل اجلهات املس تجيبة ،ادلمار اذلي ختلفه احلروب يف املدن .وخالل فرتة
الس نتني والنصف املاضية ،استشارت اللجنة ادلولية للصليب المحر (اللجنة ادلولية) والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب
المحر والهالل المحر (الاحتاد ادلويل) والصليب المحر الرنوجيي مجموعة واسعة من امجلعيات الوطنية من أجل حتديد
الشواغل املشرتكة والنظر يف أفضل وس يةل لتحويل هذه الشواغل اإىل اإجراءات منسقة ميكن أن تعمتدها احلركة برمهتا
وتنفذها.
ويسعى مرشوع القرار "احلروب يف املدن" وملحقه "خطة معل احلركة للوقاية من الآاثر الإنسانية للحروب يف املدن
والاس تجابة لها للفرتة ( "2027-2022خطة العمل) اإىل تعزيز قدرة احلركة عىل الوقاية من املعاانة اليت تسبهبا احلروب يف
املناطق احلرضية والاس تجابة لها .وهتدف خطة العمل حتديدً ا اإىل تعزيز القدرة امجلاعية للحركة عىل (أ) توثيق الآاثر
الإنسانية للحروب يف املدن؛ (ب) وتعزيز اس تجابة احلركة امليدانية محلاية الشخاص املترضرين من احلروب يف املناطق
احلرضية ،ومساعدهتم؛ (ج) والتوعية ابلشواغل الإنسانية للحركة بواسطة التواصل الإعاليم العام؛ (د) والتأثري عىل
الس ياسات واملامرسات بواسطة ادلبلوماس ية الإنسانية.

 )1مقدمة
تدور رىح الزناعات املسلحة طويةل المد بشلك مزتايد يف املناطق احلرضية .وهو توجه يغذيه معدل التوسع احلرضي يف
العامل :فساكن املناطق احلرضية يزيدون مبا يقارب  1.4مليون خشص لك أس بوع ،ومن املتوقع أن ميثلوا نس بة  70يف املائة
من ساكن العامل حبلول عام  2.2050وتقدر المم املتحدة أن  90يف املائة من ساكن املدن ا إلضافيني ،البالغ عددمه 2.3
مليار نسمة ،س يكونون يف بدلان انمية يف أآس يا وأفريقيا ،وأن المنو يف أغلبه س يحدث يف مدن صغرية ومتوسطة احلجم.

 1اإدارة الشؤون الاقتصادية والاجامتعية التابعة للمم املتحدة ،توقعات التوسع احلرضي يف العامل :تنقيح عام  ،2018المم املتحدة ،نيويورك.2018 ،
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ويف املوصل وحلب والرقة ومراوي وغزة ومقديشو ودونيتسك وطرابلس وصنعاء ،يلحق واقع احلروب يف املدن الرضر
بعرشات املاليني من الناس اذلين يتعرضون خلطر املوت أو الإصابة أو الإعاقة وتتقطع س بل حصوهلم عىل اخلدمات
الساس ية ،أو اذلين نزحوا عن منازهلم وابتوا يعيشون يف ظروف همينة دون أن يعرفوا مىت ميكهنم العودة .وحىت بعد أن
تضع املعارك أوزارها ،تدوم الانقسامات الاجامتعية اليت سبهبا القتال ،وتس متر خملفات احلرب القابةل لالنفجار يف زهق
أرواح الناس ومنعهم من العودة اإىل دايرمه .ويُصعب هذا المر تعايف املدن وساكهنا وحيمل يف طياته خطر اإاثرة موجات
جديدة من العنف .ول تقترص تداعيات احلروب يف املدن عىل العواقب املبارشة :أي املوت والإصابة وخسارة املنازل
والصول .فساكن املدن يعمتدون عىل السواق ونُظم تقدمي اخلدمات الساس ية من أجل تلبية احتياجاهتم .وترتك احلروب
يف املدن أ ًثرا سلب ًيا عىل الوصول اإىل هذه النُظم وتعيق قدرة الناس عىل احلصول عىل اخلدمات الساس ية ،من احلصول
عىل املياه والرعاية الطبية اإىل حصول أولدمه عىل التعلمي.
وتعمل احلركة يف اخلطوط المامية لالس تجابة الإنسانية للحروب يف املناطق احلرضية .ويعمل متطوعو الصليب المحر
تفان عىل تلبية احتياجات الشخاص املترضرين من احلروب يف
والهالل المحر لك يوم ويف مجيع أحناء العامل بشجاعة و ٍ
املدن .وليس س ياق املناطق احلرضية أ ًمرا جديدً ا عىل احلركة ،لكن النطاق الواسع للعواقب الإنسانية اليت خلفهتا احلروب
يف املناطق احلرضية يف الس نوات الخرية ودل حتدايت مجة عىل مس توى العمليات واملوارد وادلبلوماس ية.
معززا للقانون ادلويل الإنساين ،علهيا أن تقوي اإجراءاهتا الوقائية
وليك تضمن احلركة حامية أفضل للمدنيني واحرتا ًما ً
واس تجابهتا امليدانية .وتعرض هذه الوثيقة املعلومات الساس ية واملسوغات والآاثر احملمتةل املرتتبة عىل املوارد ومهنجيات
التنفيذ املقرتحة ومرشوع حمتوى قرار جملس املندوبني بشأن "احلروب يف املدن" وخطة معهل للفرتة .2027-2022

 )2معلومات أساس ية
تمتع مكوانت احلركة منذ عام  2019للنظر يف كيفية الوقاية من العواقب الإنسانية للحروب يف املناطق احلرضية والتصدي
لها عىل حنو أفضل .ويف ترشين الول/أكتوبر  ،2019شاركت امجلعيات الوطنية يف العراق والصومال والرنوجي ،ابلتعاون
مع اللجنة ادلولية ،يف رعاية استشارة عىل مس توى احلركة عُقدت يف أوسلو بعنوان "احلرب يف املدن :حنو اس تجابة شامةل
من قبل احلركة ادلولية للصليب المحر والهالل المحر" .وأعقب ذكل جلسة اإضاءة عىل موضوع احلروب يف املناطق
احلرضية يف املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب المحر والهالل المحر املعقود يف اكنون الول/ديسمرب  .2019وسلطت
هذه اجللسة الضوء عىل الآاثر الإنسانية غري املقبوةل للحروب يف املدن والتحدايت الفريدة اليت تطرهحا الزناعات املسلحة
يف املناطق احلرضية ابلنس بة اإىل اس تجابة احلركة.
ويف عام  ،2021درس ممثلو امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل كيفية حتويل الشواغل امللحة واملقرتحات
احملددة اليت عُرضت يف أوسلو يف عام  2019اإىل الزتامات ُمنسقة ميكن أن تعمتدها احلركة برمهتا وتنفذها .وذلاُ ،أطلقت
معلية استشارية غري رمسية مشلت مجيع مكوانت احلركة املهمتة ،هبدف توفري حمتوى يُدرج يف مرشوع قرار وخطة معل
ميكن تقدميهام اإىل جملس املندوبني للنظر فهيام .و ُأجريت ثالث استشارات يف ست جلسات اإلكرتونية بني ش باط/فرباير
ونيسان/أبريل  .2021وتناولت لك استشارة موضوعًا حمددًا ،وأعدت حمتوى يُس تخدم يف أجزاء خمتلفة من خطة معل
مس تقبلية .ونُظمت استشارة رابعة تتألف من جلس تني يف حزيران/يونيو  ،2021من أجل مناقشة مسودة مرشوع قرار
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أويل وخطة معل بشأن احلروب يف املدن .ومتخض عن الاستشارات مناقشات ممثرة بفضل املشاركة النشطة للجمعيات
الوطنية من مجموعة واسعة من البدلان ،ل س امي البدلان املترضرة بشلك مبارش من احلروب يف املدن.

 )3التحليل
شهد العقد املايض عودة خوض احلروب داخل املدن ،فصار ما يقدر بنحو  50مليون خشص حول العامل يتحملون وطأة
العامل العدائية 3.ويف حني أن احلروب يف املدن ليست ظاهرة جديدة ،فقد ظهرت عوامل جديدة زادت من خطر حتول
البدلات واملدن اإىل ساحات القتال الرئيس ية للزناعات املس تقبلية  -اإذا مل ينعكس مسار الاتاهات احلالية .وتشمل هذه
العوامل المهية الاسرتاتيجية للمدن من الناحية الاقتصادية والس ياس ية والعسكرية ،والتوسع احلرضي الرسيع ،واملزااي
التكتيكية اليت قد توفرها احلروب يف املناطق احلرضية لبعض أطراف الزناعات املسلحة.
وتُعترب احلروب يف املناطق احلرضية أكرث ً
فتاك ابملدنيني مقارنة ابلعامل العدائية اليت حتدث خارج املناطق املأهوةل ابلساكن.
ويرجع ذكل جزئ ًيا اإىل كثافة الساكن املدنيني واختالط الهداف العسكرية ابملدنيني والعيان املدنية .ويطرح قرب الهداف
هذا حتدايت كبرية أمام الطراف احملاربة لالمتثال التام لقاعدة أساس ية من قواعد القانون ادلويل الإنساين ،أل وه قاعدة
المتيزي 4.وتكون العواقب وخمية عىل املدنيني اذلين يقعون يف رشك العامل العدائية يف املناطق احلرضية .ويرى موظفو
احلركة ومتطوعوها رأي العني املعاانة الهائةل ومتعددة الوجه اليت تلحقها احلروب يف املناطق احلرضية ابملدنيني لك يوم.
وتبلغ الإصاابت والوفيات يف صفوف املدنيني وكذكل الرضار اليت تلحق ابملدنيني والعيان احملمية الخرى مس توايت
عالية للغاية .وميكن أن يُعزى ذكل اإىل حد كبري اإىل اس تخدام السلحة املتفجرة اليت تصيب مناطق واسعة يف املناطق
احلرضية .وعىل الرمغ من أن السلحة مثل املدفعية الثقيةل (غري املوهجة يف الغالب) وقذائف الهاون والصوارخي متعددة
السطواانت والقنابل الكبرية والقذائف والهجزة املتفجرة يدوية الصنع ُُصمت لتُس تخدم يف ساحات املعارك املفتوحة،
فيسود اس تخداهما اليوم يف حروب يف املناطق احلرضية .وقد دفعت الاحامتلية الكبرية لوقوع أآاثر عشوائية ابحلركة يف وقت
سابق اإىل دعوة ادلول اإىل "تعزيز حامية املدنيني من الاس تخدام العشوايئ للسلحة القابةل لالنفجار وأآاثره ،مبا يف ذكل عن
طريق تطبيق قواعد القانون ادلويل الإنساين السارية تطبيقًا صار ًما ،وتفادي اس تخدام السلحة القابةل لالنفجار اليت تصيب
مناطق واسعة يف املناطق املكتظة ابلساكن"5.
ومبوازاة ذكل ،تتعطل اخلدمات احلرضية اليت ل غىن عهنا للحفاظ عىل حياة الإنسان بسبب الثر املبارش وغري املبارش
والرتامكي للعامل العدائية .و ُحيرم الساكن يف كثري من الحيان من الغذية واملياه وخدمات الرصف الصحي والتخلص من

ICRC, Waging War in Cities: A Deadly Choice, ICRC, Geneva, 2020.3
 4اللجنة ادلولية ،القانون ادلويل الإنساين وحتدايت الزناعات املسلحة املعارصة :تديد الالزتام ابمحلاية يف الزناعات املسلحة مبناس بة اذلكرى الس نوية الس بعني لتفاقية جنيف ،اللجنة
ادلولية ،جنيف.2019 ،
 5القرار رمق  7الصادر عن جملس املندوبني لعام " ،2013السلحة والقانون ادلويل الإنساين" ،CD/13/R7 ،الفقرة https://preprod.rcrcconference.org/wp- :4
content/uploads/2015/03/2013-Council-of-Delegates-resolution-booklet-AR.pdf.
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النفاايت الصلبة والكهرابء والرعاية الصحية والتعلمي 6.وتتفامق أوجه احلرمان هذه من اخلدمات الساس ية عندما ُحتارص
املدن ،وتُمنع املنظامت الإنسانية احملايدة من الوصول اإىل الساكن املدنيني ،ويطول أمد الزناعات يف املناطق احلرضية7.
ويف حني أن العديد من املدنيني قد ل يمتكنون من الفرار من منطقة حمارصة ،يؤدي القتال يف املراكز احلرضية أيضً ا اإىل
نزوح جامعي ،ويغري بشلك دامئ طبيعة العديد من البدلات واملدن ونس يجها الاجامتعي يف مجيع أحناء العامل .وغال ًبا ما ترب
الظروف اليت ل تطاق املدنيني عىل الفرار ،ويعرضهم ذكل عاد ًة خلطر كبري 8.فقد يُس هتدفون أو يعلقون وسط تبادل
إلطالق النار أو يتعرضون لسوء املعامةل من قبل أطراف الزناع أو ينفصلون عن أفراد عائالهتم .وعندما ينهتيي القتال ،متنع
الهجزة غري املنفجرة وغريها من أشاكل التلوث ابلسلحة ،والافتقار اإىل اخلدمات الساس ية ،العديد من النازحني من
العودة ،وغالبا ما يكون ذكل لس نوات عديدة9.
ً
وليس العديد من هذه العواقب ِحكر ًا عىل احلروب يف املدن ،لكهنا حتدث عىل نطاق أوسع بكثري يف احلروب يف املناطق
احلرضية بسبب كثافة الساكن املدنيني والعيان املدنية ،والتكتياكت والسلحة اليت تس تخدهما الطراف احملاربة ،وطابع
القتال يف املناطق احلرضية اذلي غالب ًا ما ميتد لفرتات طويةل.
ً
ومتاكمال ومالمئًا للغرض املنشود تعده
وتتطلب الآاثر املعقدة ومتعددة الوجه للحروب يف املدن هن ًجا متعدد التخصصات
احلركة ،ويسرتشد خبربتنا املبارشة وحضوران املس متر يف امليدان ،حىت يف الظروف الشد صعوبة .واستنادًا اإىل ادلروس
املس تخلصة من ا ُلطر السابقة اليت أعدهتا احلركة ،وإاىل قوتنا من خالل العمل املتضافر ،ينبغي توس يع خطة معل احلركة
طويةل المد لتشمل مجموعة من اجملالت من أجل اإثراء فهمنا للحروب يف املناطق احلرضية وتعزيز اس تجابتنا امجلاعية لها.
ويقرتح أن تركز الزتامات احلركة عىل الهداف املرتابطة التالية10.
ُ
ألف -توثيق الآاثر الإنسانية
يكتس مجع البياانت بشأن الآاثر الإنسانية للحروب يف املناطق احلرضية ومشاركهتا أمهية ابلغة لتحسني حتليلنا لس باب
الرضار اليت تلحق ابملدنيني .ومن املهم حتديد الفجوات احلالية يف املعلومات ،وتوضيح الغرض من مجع املعلومات ،ووضع
الرشوط والإجراءات ملشاركة لك من البياانت والقصص الإنسانية .وسيساعد يف هذه العملية حتديد مؤرشات للآاثر
الإنسانية للحروب يف املناطق احلرضية ،تكون ذات أمهية ابلنس بة اإىل أنشطة احلركة اخلاصة ابلوقاية والتأهب وامحلاية
واملساعدة .ويتعني اختاذ اإجراءات حمددة لتسهيل مجع البياانت وتبادلها داخل احلركة واس تخداهما بفعالية ،ل س امي من قبل
امجلعيات الوطنية العامةل يف س ياقات احلروب يف املناطق احلرضية .ويعمتد اإدخال حتسينات يف هذا اجملال ،وفقًا للتوجهيات
 6اللجنة ادلولية ،اخلدمات احلرضية أثناء الزناعات املسلحة املمتدة :دعوة لتبين هنج أفضل ملساعدة املترضرين ،اللجنة ادلولية ،جنيف.2015 ،
World Bank, ICRC and UNICEF, Joining Forces to Combat Protracted Crises: Humanitarian and Development Support for Water 7
and Sanitation Providers in the Middle East and North Africa, World Bank, Washington, DC, 2021.
 8النازحون يف املدن :تربة الزنوح ادلاخيل يف املناطق احلرضية خارج اخمليَّامت والاس تجابة هل ،اللجنة ادلولية ،جنيف.2020 ،
ICRC, Weapon Contamination in Urban Settings: An ICRC Response, ICRC, Geneva, 2019.9
 10تستند القسام التالية اإىل املناقشات اليت جرت خالل استشارات احلركة بشأن احلروب يف املدن اليت ُعقدت بني ش باط/فرباير وحزيران/يونيو .2021
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السارية ،مثل "هنج احلد الدىن من امحلاية" 11،عىل زايدة ادلمع املادي واملتخصص ،مبا يف ذكل التدريب عىل مجع البياانت
وحتليلها ،املقدم اإىل امجلعيات الوطنية يف الس ياقات املترضرة .وينبغي أن يامتىش وضع اإطار معل لهذه النشطة مع الولايت
القامئة واملبادئ الساس ية ومتطلبات حامية البياانت ومتطلبات املساءةل ومبدأ "عدم اإحلاق الرضر" والقيود امليدانية الخرى.
ابء -تعزيز الاس تجابة امليدانية للحركة
تمتثل اإحدى املهام الساس ية للحركة يف حامية الشخاص املس تضعفني ومساعدهتم ،مبا يف ذكل يف حالت الزناعات
املسلحة .وتمتتع مكوانت احلركة بقدرات فريدة عىل توفري امحلاية وتقدمي املساعدات الإنسانية أثناء احلروب يف املناطق
احلرضية .وذلا ،يُقرتح أن يكون الهدف املركزي من خطة العمل هو تعزيز اس تجابتنا امليدانية املشرتكة للحروب يف املدن.
وينبغي لهذه الاس تجابة عىل وجه اخلصوص أن (أ) تستند اإىل حتليل جامعي حمسن خلياراتنا امليدانية يف الس ياقات
احلرضية؛ (ب) وتضع الشخاص املترضرين يف ُصمي هنجنا مع الالزتام يف الوقت ذاته مببدأ "عدم اإحلاق الرضر"؛
(ج) وتعزز أنشطتنا يف جمال املساعدة ،ل س امي من أجل ضامن حتسني فرص احلصول عىل اخلدمات الساس ية؛ (د) وتعزز
الرشأاكت القامئة وتُربم رشأاكت جديدة ،حسب الاقتضاء .وتمتثل اإحدى الولوايت الرئيس ية يف كيفية توفري حامية أفضل
ملوظفي امجلعيات الوطنية ومتطوعهيا اذلين يواهجون يوم ًيا خماطر الإصابة اخلطرية أو الوفاة ،مبا يامتىش مع اإطار الوصول
الآمن .وإاضافة اإىل ذكل ،فاإن حتسني اس تجابتنا امليدانية امجلاعية يعين دمع امجلعيات الوطنية يف الس ياقات املترضرة من
أجل بناء قدراهتا.
جمي -التوعية بواسطة التواصل الإعاليم العام
ينبغي أن يسامه التوثيق والتحليل القامئان عىل الدةل والذلان يرد وصفهام أعاله يف اإعداد خطاابت اإعالمية ورسائل رئيس ية
واحضة وفعاةل .وينبغي أن تُذيك امحلةل الإعالمية املقرتحة عىل مس توى احلركة بشأن احلروب يف املدن الوعي ابلآاثر الإنسانية
اخلطرية املرتتبة عىل احلروب يف املناطق احلرضية ،وأن حتشد دمع الرأي العام وادلمع الس يايس للجهود الرامية اإىل الوقاية
من عواقهبا املدمرة والتخفيف مهنا .وس تعمتد صياغة رسائل فعاةل عىل توضيح أهدافنا امليدانية والاسرتاتيجية ،والتحديد
الواحض للفئات اليت خناطهبا وتصنيفها حسب الولوية ،وحتديد املصادر املوثوقة يف لك س ياق .وليك تكون امحلةل انحجة،
ينبغي أن تتيح وضع الرسائل يف س ياق مناسب مجلهور معني وتكييفها لتالمئ الس ياقات اخملتلفة اليت ستُس تخدم فهيا.
وينبغي أن تس تكشف امحلةل أيضً ا طرقًا مبتكرة للوصول اإىل فئات جديدة من امجلهور ،وتنظر يف أدوات جديدة ملضاعفة
الثر اذلي حتدثه رسائل احلركة ،وتعيد تأكيد دورها الفريد يف النقاش العام بشأن احلروب يف املناطق احلرضية.
دال -التأثري عىل الس ياسات واملامرسات بواسطة ادلبلوماس ية الإنسانية
يكتس وجود اسرتاتيجية للمنارصة الإنسانية أمهية ابلغة ابلنس بة اإىل اإذاكء الوعي وحشد السلطات الس ياس ية والعسكرية
من أجل تصممي هنُ ج قتالية خاصة ابملناطق احلرضية ،حتد من عدد الضحااي املدنيني والرضار اليت تلحق ابلبنية التحتية
املدنية ،واعامتد هذه الهنُ ج والاستامثر فهيا .ومن الرضوري التحاور بطريقة منسقة ومهنجية مع السلطات عىل مجيع
 11معايري احلركة ادلنيا للحامية (أو هنج احلد الدىن من امحلاية) اليت اعمتدها اجمللس الاستشاري لشؤون امحلاية املكون من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية يف الرنوجي
ونيجرياي والسويد ولبنان وتركيا وأسرتاليا وبلزي.
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املس توايت من أجل نرش تفسريات للقانون ادلويل الإنساين تركز عىل دوره يف امحلاية ،وتشكيل معامل النقاش القانوين
والس يايس .ومن شأن العمل عىل توضيح وتعزيز الطر القانونية والس ياساتية احمللية وادلولية املتعلقة بسري العامل العدائية
يف املناطق احلرضية أن حيدث فرقًا حقيقيًا يف حياة الساكن املترضرين.
بناء عىل مالحظات احلركة واجلهات الفاعةل الخرى يف امليدان ،أن يؤثر
ومبوازاة ذكل ،من شأن تعزيز أفضل املامرساتً ،
عىل سلوك الطراف احملاربة .وميكن للمنارصة عىل مس توى امجلهور أن تنشئ جممت ًعا من املهمتني يساعد عىل وضع العواقب
الإنسانية للحروب يف املناطق احلرضية يف طليعة النقاش العام .ويُقرتح الرتكزي عىل الامتثال للقانون ادلويل الإنساين
وللتدابري الس ياساتية ا إلضافية ابعتباره مسأةل ذات أولوية ،مبا يف ذكل مواقف احلركة الثابتة  -ل س امي بشأن العواقب
الإنسانية غري املقبوةل لس تخدام السلحة املتفجرة يف املناطق املأهوةل ابلساكن وتعزيز الالزتامات الس ياساتية الوطنية
بتجنب اس تخدام هذه السلحة.

 )4الآاثر املرتتبة عىل املوارد
تُلقي العواقب الإنسانية الفظيعة للحروب يف املدن عىل عاتق حركتنا مسؤولية تكثيف اس تجاابهتا الوقائية وامليدانية .وذلكل،
من املتوقع أن ترتتب عىل تنفيذ خطة العمل املقرتحة بفعالية أآاثر عىل املوارد .وميكن أن تُس تخدم املوارد املالية والبرشية
القامئة اس تخدام ًا جزئي ًا يف تنفيذ الالزتامات املقرتحة يف مرشوع خطة العمل .وعىل سبيل املثال ،قد تُنفَّذ الالزتامات
املقرتحة املتعلقة ابلتواصل الإعاليم وادلبلوماس ية الإنسانية (القسامن جمي ودال من خطة العمل ،تباع ًا) ،اإىل حد ما ،دون
احلاجة اإىل موارد مالية و/أو برشية اإضافية .ولكن ،من املتوقع أن تتطلب الالزتامات املقرتحة اليت تتعلق بتنس يق التنفيذ
ومعلييت الرصد والتقيمي (القسم هاء من خطة العمل) وتميع التحليالت والدوات وال ُنظم واملهنجيات والوحدات التدريبية
وتطويرها (ل س امي يف القسم ألف من خطة العمل) بعض الاستامثر يف املوارد البرشية .وقد يتطلب التنفيذ الاكمل لاللزتامات
املقرتحة املتعلقة ابلس تجابة امليدانية للحركة استامثرات كبرية يف املوارد املالية والبرشية ،ل س امي لتعزيز العنارص الرئيس ية فامي
خيص أمن املوظفني واملتطوعني ،وإاعداد اإطار للتدخل الرسيع ونرشه ،عند الاقتضاء ،من أجل ضامن احلصول عىل اخلدمات
الساس ية (القسم ابء من خطة العمل).
وتظهر أيضً ا احلاجة اإىل ختصيص موارد مالية وبرشية من أجل جناح خطة العمل يف الالزتام املقرتح يف خطة العمل اذلي
تتعهد فيه مجيع مكوانت احلركة "حبشد موارد اإضافية دلمع تنفيذ خطة العمل ،ول س امي دلمع امجلعيات الوطنية العامةل يف
س ياقات احلروب يف املناطق احلرضية" ،قدر الإماكن ومبا يامتىش مع الولوايت القامئة.

 )5التنفيذ والرصد
يدعو مرشوع القرار اللجنة ادلولية اإىل دمع تنفيذ خطة معل احلركة وتنس يق هذا التنفيذ ورصده وتقدمي تقرير بشأنه،
حسب الاقتضاء.
وعىل النحو املبني يف القسم هاء من خطة العمل املتعلق ابلتنفيذ ،مثة حاجة اإىل كفاةل قدرة مجيع مكوانت احلركة ،ول س امي
بناء عليه ،س تقوم
امجلعيات الوطنية العامةل يف س ياق احلروب يف املناطق احلرضية ،عىل تنفيذ الزتامات احلركة تنفيذ ًا فعا ًل .و ً
اللجنة ادلولية ،ابلتشاور مع الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية" ،بوضع خطة ملراقبة التنفيذ وتقيميه ،وتشكيل فريق مرجعي
للحركة معين ابحلروب يف املدن من أجل توجيه تنفيذ خطة العمل هذه ودمعها".
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دورا رئيس ًيا يف رمس معامل النقاش املس تقبيل بشأن احلروب يف املناطق احلرضية ،فاإن القرار وخطة
واعرتافًا بأن للحركة ً
العمل هيدفان اإىل توجيه احلركة حنو موقف موحد وواحض وقوي بشأن احلاجة اإىل الوقاية من العواقب املدمرة للحروب يف
املناطق احلرضية ،والاس تجابة لها ،يف املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني يف عام  2023وما بعده .وكام هو مذكور أعاله ،حيث
القرار وخطة العمل أيضً ا ادلول عىل اغتنام مناس بة انعقاد املؤمتر ادلويل يف عام  2023العمل من أجل الوقاية من العواقب
الإنسانية اخلطرية للحروب يف املناطق احلرضية ،واحلد مهنا ،مبا يف ذكل عن طريق توفري املوارد دلمع تنفيذ خطة معل
احلركة.

الاس تنتاجات والتوصيات
يسعى مرشوع القرار بشأن "احلروب يف املدن" وملحقه بشأن "خطة معل احلركة للوقاية من الآاثر الإنسانية للحروب يف
املدن والاس تجابة لها للفرتة  "2027-2022اإىل تعزيز قدرة احلركة عىل الوقاية من املعاانة اليت تسبهبا احلروب يف املناطق
احلرضية ،والاس تجابة لها .ويتضمن مرشوع خطة العمل مجموعة من الالزتامات اليت يتعني عىل اللجنة ادلولية والاحتاد
ادلويل وامجلعيات الوطنية تنفيذها ،حسب الرضورة والإماكنية ،حىت انعقاد جملس املندوبني لعام .2027
وهتدف خطة العمل حتديد ًا اإىل حتسني القدرة امجلاعية للحركة عىل (أ) توثيق الآاثر الإنسانية للحروب يف املدن؛ (ب) وتعزيز
اس تجابة احلركة امليدانية محلاية الشخاص املترضرين من احلروب يف املناطق احلرضية ومساعدهتم؛ (ج) والتوعية ابلشواغل
الإنسانية للحركة بواسطة التواصل الإعاليم العام؛ (د) والتأثري عىل الس ياسات واملامرسات بواسطة ادلبلوماس ية الإنسانية.
وتقرتح خطة العمل اإجراءات مفصةل لتلزتم احلركة بتنفيذها ،وحتدد مسؤوليات معينة يك تنفذها مكوانت احلركة.
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