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 موجز عرض  

نسانية مدمرة وغري مقبوةل. و ختل    70من املتوقع أ ن يعيش حوايل  مبا أ نه  ف الزناعات املسلحة يف املناطق احلرضية عواقب اإ

ل     يف املدن  للزناعاتلعواقب الإنسانية  ل  ن ميكن فل  1، 2050املائة من ساكن العامل يف املدن حبلول عام  يف   . تزيد سوًءا أ ن  اإ

ىل قاعدة املعاانة ههذ نرتكأ ن  ميكننا. ول رهيبة اليت نشهدهااملعاانة   فاإناملدن، جيتاح القتال وعندما   .ةجديد تتحول اإ

نسانية ودبلوماس ية مجة لصليب ال محر والهالل ال محر )احلركة( يف الس نوات ال خرية حتدايت اإ ادلولية ل ركة  احلوواهجت  

أ ثناء احلروب يف املدن وبعدها.    لها  س تجابةوالا املعاانة الإنسانية    الوقاية منيف تأ مني املوارد من أ جل    امجة أ يضً   وحتدايت

ىل  قد  و  اإ احلاجة  ال خرية  الزناعات  من  العديد  واس تجاابت  اختاذ  أ برزت  فعاةل  وقائية  جراءات  عالمية  ميدانيةاإ أ جل   واإ من 

ضامن حامية أ فضل للمدنيني واحرتام أ كرب للقانون ادلويل الإنساين. ويقع عىل عاتق احلركة أ داء دور حامس وجامعي يف هذا  

نسانية يف العامل. ش بكةاملسعى، بصفهتا أ كرب   اإ

وختشهد  و  املدن.  يف  احلروب  ختلفه  اذلي  ادلمار  املس تجيبة،  اجلهات  أ وىل  كوهنا  العني،  بأ م  الوطنية  فرتة الل  امجلعيات 

اللجنة ادلولية للصليب ال محر )اللجنة ادلولية( والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب    استشارتالس نتني والنصف املاضية،  

حتديد   أ جل  من  الوطنية  امجلعيات  من  واسعة  مجموعة  الرنوجيي  ال محر  والصليب  ادلويل(  )الاحتاد  ال محر  والهالل  ال محر 

أ ف  يف  والنظر  املشرتكة  لتالشواغل  وس يةل  برمهتا  حويلضل  احلركة  تعمتدها  أ ن  ميكن  قة  منس  جراءات  اإ ىل  اإ الشواغل    هذه 

 .وتنفذها

احلركة  مرشوع  ويسعى   معل  "خطة  وملحقه  املدن"  يف  "احلروب  من القرار  املدن    للوقاية  يف  للحروب  الإنسانية  الآاثر 

ىل تعزيز قدرة احلركة2027-2022لها للفرتة    والاس تجابة املعاانة اليت تسبهبا احلروب يف    الوقاية منعىل    " )خطة العمل( اإ

احلرضية حتديدً   والاس تجابة  املناطق  العمل  خطة  وهتدف  للحركة    الها.  امجلاعية  القدرة  تعزيز  ىل  الآاثر   عىلاإ توثيق  )أ ( 

املناطق    اية ال شخاص املترضرين من احلروب يف محلحلركة امليدانية  اتعزيز اس تجابة  و الإنسانية للحروب يف املدن؛ )ب(  

)ج(    ،احلرضية بواسطة  و ومساعدهتم؛  للحركة  الإنسانية  ابلشواغل  )د(    الإعاليمالتواصل  التوعية   عىلالتأ ثري  و العام؛ 

 الس ياسات واملامرسات بواسطة ادلبلوماس ية الإنسانية. 

 مقدمة  (1

ه يغذيه معدل    بشلك مزتايد  الزناعات املسلحة طويةل ال مد  تدور رىح توسع احلرضي يف  ال يف املناطق احلرضية. وهو توج 

يف املائة   70ومن املتوقع أ ن ميثلوا نس بة    ،مليون خشص لك أ س بوع  1.4العامل: فساكن املناطق احلرضية يزيدون مبا يقارب  

ساكن العامل حبلول عام   ر ال مم املتحدة أ ن    2050.2من   2.3عددمه    ، البالغ ضافينيمن ساكن املدن الإ يف املائة    90وتقد 

آس يا وأ فريقيا، وأ ن بدلانس يكونون يف  ،مليار نسمة  س يحدث يف مدن صغرية ومتوسطة احلجم.  يف أ غلبهالمنو  انمية يف أ

 

دارة الشؤون الاقتصادية والاجامتعية التابعة ل  1  .2018، ال مم املتحدة، نيويورك، 2018نقيح عام ، توقعات التوسع احلرضي يف العامل: ت ل مم املتحدةاإ

 املرجع نفسه. 2
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يلحق واقع احلروب يف املدن الرضر    ،صنعاءو   طرابلسك و يتسن دو و   رقة ومراوي وغزة ومقديشوالاملوصل وحلب و   ويف

منبعرشات   الإصابة    الناس  املاليني  أ و  املوت  خلطر  يتعرضون  الإعاقة  اذلين  اخلدمات  أ و  عىل  حصوهلم  س بل  وتتقطع 

وحىت بعد أ ن  اذلين نزحوا عن منازهلم وابتوا يعيشون يف ظروف همينة دون أ ن يعرفوا مىت ميكهنم العودة.    وأ   ،ال ساس ية

زهق  يف    القابةل لالنفجار   تضع املعارك أ وزارها، تدوم الانقسامات الاجامتعية اليت سبهبا القتال، وتس متر خملفات احلرب

ىل دايرمه.  الناس أ رواح اثرةو ساكهنا تعايف املدن و ال مر هذا يُصع ب  و ومنعهم من العودة اإ  ات موج حيمل يف طياته خطر اإ

العنف.   من  عىل  وجديدة  املدن  يف  احلروب  تداعيات  تقترص  والإصاأ ي  املبارشة:    العواقبل  املنازل    بةاملوت  وخسارة 

. وترتك احلروب  مهتتلبية احتياجاال ساس ية من أ جل  وال صول. فساكن املدن يعمتدون عىل ال سواق ونُظم تقدمي اخلدمات  

ىل  ا عىلا سلبيً يف املدن أ ثرً  احلصول احلصول عىل اخلدمات ال ساس ية، من  تعيق قدرة الناس عىل  ه النُظم و هذ  الوصول اإ

ىلوالرعاية الطبية  املياهعىل   . حصول أ ولدمه عىل التعلمي اإ

ويعمل متطوعو الصليب ال محر .  يف املناطق احلرضيةب  و حر للالس تجابة الإنسانية ل  ةال مامي  يف اخلطوط  احلركة  وتعمل

والهالل ال محر لك يوم ويف مجيع أ حناء العامل بشجاعة وتفاٍن عىل تلبية احتياجات ال شخاص املترضرين من احلروب يف  

الإنسانية اليت خل فهتا احلروب    للعواقبسع  لكن النطاق الوا  ،عىل احلركة  اجديدً س ياق املناطق احلرضية أ مًرا    سيل و .  املدن

 ية. وماس  بلعىل مس توى العمليات واملوارد وادل مجةحتدايت يف املناطق احلرضية يف الس نوات ال خرية ودل  

احلركة تضمن  ل   ااحرتامً و لمدنيني  ل  أ فضل  حامية  وليك  الإنساين،  معزًزا  ادلويل  أ نلقانون  ي  علهيا  جراءاهتا    تقو    الوقائية اإ

الوثيقة    وتعرض.  امليدانية  واس تجابهتا ال ساس يةهذه  عىل  احملمتةل  والآاثر  واملسوغات  املعلومات  مهنجيات  و ملوارد  ا  املرتتبة 

 . 2027-2022  للفرتةب يف املدن" وخطة معهلو"احلر بشأ ن قرار جملس املندوبني  مرشوع حمتوى التنفيذ املقرتحة و 

 معلومات أ ساس ية  (2

 والتصدي   املناطق احلرضية  يف  بوحر لالعواقب الإنسانية ل  الوقاية منللنظر يف كيفية    2019متع مكوانت احلركة منذ عام  ت 

ابلتعاون  العراق والصومال والرنوجي،    يف، شاركت امجلعيات الوطنية  2019أ كتوبر  /يف ترشين ال ولوأ فضل.    عىل حنولها  

سلو بعنوان "احلرب يف املدن: حنو اس تجابة شامةل  و يف أ    ُعقدت  حلركةا   مس توىاستشارة عىل اللجنة ادلولية، يف رعاية    مع

جلسة   ذكل  وأ عقب  ال محر".  والهالل  ال محر  للصليب  ادلولية  احلركة  قبل  ضاءةمن  احلعىل    اإ املناطق  ب  رو موضوع  يف 

 وسل طت.  2019ديسمرب  اكنون ال ول/  يف  املعقود  يف املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب ال محر والهالل ال محر  احلرضية

ب يف املدن والتحدايت الفريدة اليت تطرهحا الزناعات املسلحة  ولحر ل  الآاثر الإنسانية غري املقبوةل  الضوء عىل  لسةهذه اجل 

ىل اس تجابة احلركة.  يف املناطق احلرضية  ابلنس بة اإ

ة واملقرتحات  الشواغل امللح    حتويل، درس ممثلو امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل كيفية  2021يف عام  و

ىل الزتامات    2019يف أ وسلو يف عام    ُعرضتدة اليت  احملد   قةاإ  ُأطلقت  ا،ذلو.  برمهتا وتنفذهااحلركة    أ ن تعمتدهاميكن    ُمنس 

 معل   رشوع قرار وخطةج يف م يُدر  مجيع مكوانت احلركة املهمتة، هبدف توفري حمتوى  مشلت  غري رمسية    استشاريةمعلية  

ىل جملس املندوبني للنظر فهي  امتقدميه   ميكن لكرتونيةيف ست جلسات    استشاراتجريت ثالث  أُ و .  اماإ فرباير  ش باط/بني    اإ

أ جزاء خمتلفة من خطة معل  يُس تخدم يف  حمتوى    تعد  موضوعًا حمدًدا، وأ    استشارةتناولت لك  و .  2021أ بريل  نيسان/و 

 مرشوع قرارمسودة  مناقشة  من أ جل  ،  2021يونيو  حزيران/جلس تني يف    تتأ لف من  رابعة  مت استشارةظ  نُ و مس تقبلية.  
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ض عنب يف املدن. وحلر بشأ ن اوخطة معل  أ ويل مناقشات ممثرة بفضل املشاركة النشطة للجمعيات  الاستشارات ومتخ 

 ب يف املدن.وبشلك مبارش من احلر  املترضرة البدلان ، ل س اميالبدلانمن  واسعةمجموعة الوطنية من 

 التحليل  (3

وطأ ة يتحملون  مليون خشص حول العامل    50ما يقدر بنحو    فصاراملدن،  داخل  ب  ور احل  عودة خوضالعقد املايض    شهد

لمن خطر    زادت   عوامل جديدة  فقد ظهرتب يف املدن ليست ظاهرة جديدة،  ويف حني أ ن احلر و  3ال عامل العدائية.  حتو 

ىل  البدلات واملدن   ذا مل    -رئيس ية للزناعات املس تقبلية  القتال  ال ساحات  اإ الاتاهات احلالية. وتشمل هذه   مسار  عكسيناإ

والعسكرية والس ياس ية  الاقتصادية  الناحية  من  للمدن  الاسرتاتيجية  ال مهية  الرسيع   ،العوامل  احلرضي  واملزااي   ،والتوسع 

 .ةاملسلح اتلبعض أ طراف الزناع يف املناطق احلرضيةب و ر احلالتكتيكية اليت قد توفرها 

. املناطق املأ هوةل ابلساكنل عامل العدائية اليت حتدث خارج  قارنة ابملدنيني مابأ كرث فتاًك    يف املناطق احلرضيةب  ور احل عترب  وتُ 

ىل ك ويرجع ذكل جزئيً  ال هداف  قرب    ويطرحثافة الساكن املدنيني واختالط ال هداف العسكرية ابملدنيني وال عيان املدنية.  ا اإ

قاعدة    ، أ ل وه لالمتثال التام لقاعدة أ ساس ية من قواعد القانون ادلويل الإنساين  ال طراف احملاربةحتدايت كبرية أ مام  هذا  

ا  4المتيزي.  عىل  وخمية  العواقب  يقعوناذليملدنيني  وتكون  احلرضية.    رشك  يف  ن  املناطق  يف  العدائية  موظفو    رىيو ال عامل 

 .لك يوم ابملدنيني احلرضية يف املناطق بواحلر  تلحقهااملعاانة الهائةل ومتعددة ال وجه اليت  رأ ي العني وهااحلركة ومتطوع

والوفيات    تبلغ و  صفوفالإصاابت  و   يف  ال خرى  كذكل  املدنيني  احملمية  وال عيان  ابملدنيني  تلحق  اليت  مس توايت ال رضار 

للغاية املتفجرة  و .  عالية  ال سلحة  اس تخدام  ىل  اإ كبري  حد  ىل  اإ ذكل  يُعزى  أ ن  واسعةميكن  مناطق  تصيب  املناطق    اليت  يف 

من  و احلرضية.   الرمغ  مثل  عىل  ال سلحة  )غري  ال دفعية  املأ ن  الغالب(  املثقيةل  يف  متعددة    والصوارخياون  ه ال   وقذائفوهجة 

الصنع هجزة  ال  و   والقذائفكبرية  ال قنابل  ال و   ال سطواانت يدوية  يف  ل   ُُصمت  املتفجرة  املفتوحة،   املعاركساحات  تُس تخدم 

آاثر عشوائية ابحلركة يف    وقوع. وقد دفعت الاحامتلية الكبرية ليف املناطق احلرضيةب  واليوم يف حر   اهماس تخدافيسود   وقت أ

ىل   ىل دعوة ادلول اإ آاثر "سابق اإ ، مبا يف ذكل عن  هتعزيز حامية املدنيني من الاس تخدام العشوايئ لل سلحة القابةل لالنفجار وأ

يب  ا، وتفادي اس تخدام ال سلحة القابةل لالنفجار اليت تص ا صارمً طريق تطبيق قواعد القانون ادلويل الإنساين السارية تطبيقً 

 5مناطق واسعة يف املناطق املكتظة ابلساكن". 

املبارش  ومب وغري  املبارش  ال ثر  بسبب  الإنسان  حياة  عىل  للحفاظ  عهنا  غىن  ل  اليت  احلرضية  اخلدمات  تتعطل  ذكل،  وازاة 

لتخلص من  الرصف الصحي واخدمات  واملياه و   ال غذيةمن    حُيرم الساكن يف كثري من ال حيانو لل عامل العدائية.    يوالرتامك

 

3, ICRC, Geneva, 2020.Waging War in Cities: A Deadly ChoiceICRC,   

، اللجنة مبناس بة اذلكرى الس نوية الس بعني لتفاقية جنيفالقانون ادلويل الإنساين وحتدايت الزناعات املسلحة املعارصة: تديد الالزتام ابمحلاية يف الزناعات املسلحة  اللجنة ادلولية،   4

 . 2019ادلولية، جنيف، 

رمق   5 لعام    7القرار  املندوبني  جملس  عن  الإنساين"،  2013الصادر  ادلويل  والقانون  "ال سلحة   ،CD/13/R7  الفقرة  ،4  :-https://preprod.rcrcconference.org/wp

content/uploads/2015/03/2013-Council-of-Delegates-resolution-booklet-AR.pdf. 
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والتعلمي.  الصحية  والرعاية  والكهرابء  الصلبة  منتتفامق  و   6النفاايت  هذه  احلرمان  حُتارص   أ وجه  عندما  ال ساس ية  اخلدمات 

ىل الساكن املدنيني  7احلرضية. يف املناطق الزناعاتأ مد طول يو  ،املدن، وتُمنع املنظامت الإنسانية احملايدة من الوصول اإ

ىل   أ نيف حني  و العديد من املدنيني قد ل يمتكنون من الفرار من منطقة حمارصة، يؤدي القتال يف املراكز احلرضية أ يًضا اإ

غالًبا ما ترب و الاجامتعي يف مجيع أ حناء العامل.  هالعديد من البدلات واملدن ونس يج ا طبيعةنزوح جامعي، ويغري بشلك دامئ 

تطاق   ل  اليت  الفراراالظروف  عىل  و ملدنيني  عادةً   يعرضهم،  خلذكل  كبري.   يعلقون  قد  ف  8طر  أ و  تبادل  يُس هتدفون  وسط 

القتال، متنع    يينهت وعندما ي عن أ فراد عائالهتم.  ينفصلون  من قبل أ طراف الزناع أ و  يتعرضون لسوء املعامةل  أ و    طالق النارلإ 

ابل سلحة  ال هجزة التلوث  أ شاكل  من  وغريها  املنفجرة  ىل  ،غري  اإ من   ،ال ساس ية  اخلدمات  والافتقار  النازحني  من  العديد 

 9. عديدة لس نواتما يكون ذكل غالًبا و العودة، 

احلروب يف املناطق  يف حتدث عىل نطاق أ وسع بكثري لكهنا عىل احلروب يف املدن، ِحكرًا العديد من هذه العواقب  وليس

املدنية،    احلرضية وال عيان  املدنيني  الساكن  كثافة  احملاربةبسبب  تس تخدهما ال طراف  وال سلحة اليت  وطابع  ،  والتكتياكت 

 . يف املناطق احلرضية اذلي غالبًا ما ميتد لفرتات طويةلقتال ال 

ه  ت  املنشود  للغرض  مالمئًاب يف املدن هنًجا متعدد التخصصات ومتاكماًل و وللحر   ال وجهاملعقدة ومتعددة    الآاثرتتطلب  و  عد 

ىل  واستناًداصعوبة.    ال شد  ، حىت يف الظروف  يف امليداناملس متر    حضورانو   ملبارشةاخبربتنا  ويسرتشد  احلركة،    ادلروس  اإ

خطة معل احلركة   توس يع   نبغي، ي من خالل العمل املتضافرىل قوتنا  اإ و   ، احلركة  السابقة اليت أ عدهتا  طرالُ   من  املس تخلصة

ثراء فهمنا  من أ جل    مجموعة من اجملالت  لتشمل  ال مدطويةل   وتعزيز اس تجابتنا امجلاعية لها.    يف املناطق احلرضيةب  ولحر لاإ

 10ز الزتامات احلركة عىل ال هداف املرتابطة التالية. أ ن ترك   ويُقرتح

 توثيق الآاثر الإنسانية   -أ لف 

تحسني حتليلنا ل س باب  ومشاركهتا أ مهية ابلغة ل ب يف املناطق احلرضية  والآاثر الإنسانية للحر   بشأ نمجع البياانت    يكتس 

مجع املعلومات، ووضع    الغرض مناملعلومات، وتوضيح    يف فجوات احلاليةالمن املهم حتديد  و ابملدنيني. اليت تلحق    ال رضار

البياانت   من  لك  ملشاركة  والإجراءات  العملية.  الإنسانية  والقصصالرشوط  هذه  يف  مؤرشات    وسيساعد  لآاثر  لحتديد 

ل امل ب  ور لحالإنسانية  ىل  يف  اإ ابلنس بة  أ مهية  ذات  تكون  احلرضية،  اب  احلركة  أ نشطةناطق  وامحلاية  اخلاصة  والتأ هب  لوقاية 

جراءات حمد   تعنيي و واملساعدة.  ل س امي من قبل بفعالية، دة لتسهيل مجع البياانت وتبادلها داخل احلركة واس تخداهما اختاذ اإ

دخال  يعمتد  و .  احلرضيةيف املناطق  ب  ور احلامجلعيات الوطنية العامةل يف س ياقات   لتوجهيات ل   وفقًايف هذا اجملال،    اتحتسيناإ

 

 .2015، اللجنة ادلولية، جنيف، دعوة لتبين هنج أ فضل ملساعدة املترضرين خلدمات احلرضية أ ثناء الزناعات املسلحة املمتدة:االلجنة ادلولية،  6

7, Joining Forces to Combat Protracted Crises: Humanitarian and Development Support for Water Bank, ICRC and UNICEFWorld  

.and Sanitation Providers in the Middle East and North Africa, World Bank, Washington, DC, 2021 

َّامت والاس تجابة هلتربة الزنوح  النازحون يف املدن: 8  . 2020اللجنة ادلولية، جنيف،  ،ادلاخيل يف املناطق احلرضية خارج اخملي

9., ICRC, Geneva, 2019Weapon Contamination in Urban Settings: An ICRC ResponseICRC,  

ىل املناقشات اليت جرت خالل  10  . 2021يونيو حزيران/فرباير و ش باط/قدت بني املدن اليت عُ يف ب ور احل بشأ ناحلركة  استشاراتتستند ال قسام التالية اإ
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، مبا يف ذكل التدريب عىل مجع البياانت واملتخصصعىل زايدة ادلمع املادي    11محلاية"،احلد ال دىن من اهنج  ، مثل "السارية

ىل ا  ،وحتليلها طار معل لهذه ال نشطة مع    وينبغي.  املترضرةمجلعيات الوطنية يف الس ياقات  املقدم اإ   الولايتأ ن يامتىش وضع اإ

حلاق الرضر" والقيود    ال خرى.   امليدانية القامئة واملبادئ ال ساس ية ومتطلبات حامية البياانت ومتطلبات املساءةل ومبدأ  "عدم اإ

 حركة للس تجابة امليدانية  تعزيز الا   - ابء 

امل تمتثل   حدى  الزناع  امهاإ حالت  يف  ذكل  يف  مبا  ومساعدهتم،  املس تضعفني  ال شخاص  حامية  يف  للحركة    اتال ساس ية 

امحلاية  و .  ةاملسلح توفري  عىل  فريدة  بقدرات  احلركة  مكوانت  املساعدات  تمتتع  أ ثناء  وتقدمي  املناطق  ب  ور احلالإنسانية  يف 

ب يف املدن.  واملشرتكة للحر   امليدانيةتعزيز اس تجابتنا    خطة العمل هومن  يُقرتح أ ن يكون الهدف املركزي    ا،ذلو.  احلرضية

الاوينبغي   اخلصوصلهذه  وجه  عىل  حمس    أ ن  س تجابة  جامعي  حتليل  ىل  اإ تستند  خلياراتنا  )أ (  الس ياقات   امليدانيةن  يف 

)ب(   ال شخاص  وتاحلرضية؛  الالزتام    ُصمييف    املترضرينضع  مع  مب هنجنا  ذاته  الوقت  الرضر"يف  حلاق  اإ "عدم  ؛  بدأ  

ز  تعز  و   اخلدمات ال ساس ية؛ )د(حتسني فرص احلصول عىلضامن  من أ جل  يف جمال املساعدة، ل س امي    أ نشطتناز  تعز  و  )ج(

حدى ال ولوايت الرئيس ية يف كيفية توفري حامية أ فضل و حسب الاقتضاء.  ،رشأاكت جديدة  ربمتُ الرشأاكت القامئة و  تمتثل اإ

طار الوصول    االوطنية ومتطوعهي  اتملوظفي امجلعي اذلين يواهجون يوميًا خماطر الإصابة اخلطرية أ و الوفاة، مبا يامتىش مع اإ

ىل ذكل،  و الآمن.   ضافة اإ من    املترضرةدمع امجلعيات الوطنية يف الس ياقات    يعين  امجلاعية   امليدانيةحتسني اس تجابتنا  فاإن  اإ

 بناء قدراهتا.أ جل 

 العام    الإعاليم   التواصل التوعية بواسطة    - جمي 

عدادأ عاله يف    والذلان يرد وصفهامعىل ال دةل    انأ ن يسامه التوثيق والتحليل القامئ  ينبغي عالمية  اإ   رئيس ية ورسائل    خطاابت اإ

ابلآاثر الإنسانية    الوعي  املدنب يف  واملقرتحة عىل مس توى احلركة بشأ ن احلر   الإعالميةةل  امحل  تُذيكأ ن    نبغيي و واحضة وفعاةل.  

ىلالس يايس للجهود  ادلمع  و   الرأ ي العامدمع   أ ن حتشدو   يف املناطق احلرضية،ب  ور احل  املرتتبة عىل  اخلطرية الوقاية    الرامية اإ

  والتحديد والاسرتاتيجية،    امليدانيةس تعمتد صياغة رسائل فعاةل عىل توضيح أ هدافنا  و .  والتخفيف مهنا  املدمرة عواقهبا  من

، انحجة  امحلةل وليك تكون  وحتديد املصادر املوثوقة يف لك س ياق.    ة،ولويال    ئات اليت خناطهبا وتصنيفها حسبللف الواحض  

و   ينبغي تتيح  معني  أ ن  مجلهور  مناسب  س ياق  يف  الرسائل  وتكي ضع  اخملتلفة    لتالمئفها  ي   فهياالس ياقات  ستُس تخدم  . اليت 

ىل    نبغيي و  ملضاعفة نظر يف أ دوات جديدة  ت و   ، رو هفئات جديدة من امجل أ ن تس تكشف امحلةل أ يًضا طرقًا مبتكرة للوصول اإ

 .يف املناطق احلرضيةب ور احل بشأ نالعام   النقاشتأ كيد دورها الفريد يف  تعيدو  ، رسائل احلركة حتدثهال ثر اذلي 

 ية الإنسانية الس ياسات واملامرسات بواسطة ادلبلوماس    عىل   التأ ثري  - دال 

ذاكءلمنارصة الإنسانية  ل اسرتاتيجية    يكتس وجود ىل اإ السلطات الس ياس ية والعسكرية    حشدالوعي و   أ مهية ابلغة ابلنس بة اإ

 التحتيةوال رضار اليت تلحق ابلبنية    عدد الضحااي املدنينيمن  قتالية خاصة ابملناطق احلرضية، حتد     هُنج  تصمميمن أ جل  

فهيا،  املدنية والاستامثر  الهُنج  هذه  التحاور.  واعامتد  الرضوري  و منس  بطريقة    ومن  مجيع  م قة  عىل  السلطات  مع  هنجية 

 

ن منمحلاية  شؤون ااجمللس الاستشاري ل   اعمتدهامحلاية( اليت  احلد ال دىن من اهنج    وللحامية )أ    ادلنيامعايري احلركة   11 وامجلعيات الوطنية يف الرنوجي  ادلويل  اللجنة ادلولية والاحتاد    املكو 

 ونيجرياي والسويد ولبنان وتركيا وأ سرتاليا وبلزي. 



7                                                                                                                                                  CD/22/6 

 

 

Public 

النقاش القانوين  معامل  وتشكيل    تركز عىل دوره يف امحلاية،  لقانون ادلويل الإنساينلتفسريات    من أ جل نرشاملس توايت  

ية احمللية وادلولية املتعلقة بسري ال عامل العدائية  ات انونية والس ياسالعمل عىل توضيح وتعزيز ال طر القومن شأ ن  والس يايس.  

 لساكن املترضرين. ا يف حياة دث فرقًا حقيقيًاحييف املناطق احلرضية أ ن 

، أ ن يؤثر  يف امليدانبناًء عىل مالحظات احلركة واجلهات الفاعةل ال خرى   ،تعزيز أ فضل املامرساتمن شأ ن  ذكل،  مبوازاة  و 

وضع العواقب    عىليساعد  من املهمتني  جممتًعا    تنشئأ ن   عىل مس توى امجلهور  للمنارصةميكن و .  ةاحملاربطراف  ال  عىل سلوك  

ل احلرضية  ب  وحر لالإنسانية  املناطق  طليعةيف  العام.    يف  الإنساين و النقاش  ادلويل  للقانون  الامتثال  عىل  الرتكزي  يُقرتح 

أ ولويةضافية  الإ ية  ات س ياسال تدابري  ل ل و  ذات  مسأ ةل  الثابتة  ابعتباره  احلركة  مواقف  ذكل  يف  مبا  العواقب   - ،  بشأ ن  س امي  ل 

وتعزيز   ابلساكن  املأ هوةل  املناطق  يف  املتفجرة  ال سلحة  لس تخدام  املقبوةل  غري  الس ياسالاالإنسانية    نية الوط   ةاتي لزتامات 

 هذه ال سلحة.تجنب اس تخدام ب 

 الآاثر املرتتبة عىل املوارد  (4

 ،ذلكلو.  وامليدانية  الوقائيةمسؤولية تكثيف اس تجاابهتا  عىل عاتق حركتنا  ب يف املدن  وللحر   الفظيعةالعواقب الإنسانية    لقيتُ 

أ ن   املتوقع  عىلمن  املقرتحة    ترتتب  العمل  خطة  آاثر  بفعالية  تنفيذ  أ ناملوارد.    عىلأ والبرشية    تُس تخدم  وميكن  املالية  املوارد 

يف  جزئياً اس تخدامًا    القامئة الالزتامات    العمل.  مرشوع  يف  املقرتحة  تنفيذ  املثال،  و خطة  سبيل  الالزتامات  نفَّ تُ   قدعىل  ذ 

ىل حد ما، دون  تباعاً   ودال من خطة العمل،  جميوادلبلوماس ية الإنسانية )القسامن    ابلتواصل الإعاليماملتعلقة  املقرتحة   (، اإ

ضافية.   ىل موارد مالية و/أ و برشية اإ تعلق بتنس يق التنفيذ  املقرتحة اليت ت الالزتامات  املتوقع أ ن تتطلب    ولكن، مناحلاجة اإ

ظم واملهنجيات والوحدات التدريبية  والتقيمي )القسم هاء من خطة العمل( وتميع التحليالت وال دوات والنُ   لرصدامعلييت  و 

اللزتامات لالتنفيذ الاكمل  وقد يتطلب  الاستامثر يف املوارد البرشية.    بعض   )ل س امي يف القسم أ لف من خطة العمل(ها  وتطوير 

  ل س امي لتعزيز العنارص الرئيس ية فامي   ،يف املوارد املالية والبرشية  كبريةاستامثرات   للحركة  امليدانيةاملتعلقة ابلس تجابة  املقرتحة  

عدادو   ،أ من املوظفني واملتطوعني  خيص طار  اإ  اخلدمات  عىل صول  ضامن احلمن أ جل    عند الاقتضاء،  ،هونرش رسيع  ال   لتدخلل   اإ

 من خطة العمل(. ءال ساس ية )القسم اب

ىل ختصيص موارد مالية وبرشية من أ جل جناح خطة العمل يف الا  ظهرت و  اذلي   يف خطة العملاملقرتح    زتاملأ يًضا احلاجة اإ

ضافية دلمع تنفيذ خطة العمل، ول س امي دلمع امجلعيات الوطنية العامةل يف   حبشدمجيع مكوانت احلركة "تتعه د فيه   موارد اإ

 . القامئةالإماكن ومبا يامتىش مع ال ولوايت  قدر، يف املناطق احلرضية"ب ور احل اتس ياق

 التنفيذ والرصد  (5

ىل   اإ ادلولية  اللجنة  القرار  مرشوع  احلركة  دمعيدعو  معل  خطة  التنفيذ  وتنس يق  تنفيذ  بشأ نهو   هرصدو   هذا  تقرير   ،تقدمي 

 حسب الاقتضاء. 

ىل كفاةلحاجة    مثةابلتنفيذ،    املتعلقمن خطة العمل   هاءيف القسم وعىل النحو املبني    مجيع مكوانت احلركة، ول س امي    قدرة   اإ

. وبناًء عليه، س تقوم تنفيذاً فعالً   تنفيذ الزتامات احلركةعىل  ،  يف املناطق احلرضيةب  ور احلامجلعيات الوطنية العامةل يف س ياق  

مرجعي    فريق  وتشكيل   ،التنفيذ وتقيميه  راقبة"بوضع خطة مل  وامجلعيات الوطنية،ادلويل  اللجنة ادلولية، ابلتشاور مع الاحتاد  

 ". ودمعها توجيه تنفيذ خطة العمل هذهمن أ جل ب يف املدن  وحلر معين ابللحركة 
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، فاإن القرار وخطة يف املناطق احلرضيةب  ور احل  بشأ نالنقاش املس تقبيل  معامل    رمسيف    ارئيس يً   ابأ ن للحركة دورً واعرتافًا  

ىل   ىل توجيه احلركة حنو موقف موحد وواحض وقوي بشأ ن احلاجة اإ للحروب يف    العواقب املدمرة  الوقاية منالعمل هيدفان اإ

أ عاله، حيث  هو مذكور  كام  و وما بعده.    2023عام  يف  املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني  يف    ،لها  والاس تجابة  املناطق احلرضية،

العواقب  العمل من أ جل الوقاية من 2023املؤمتر ادلويل يف عام  انعقاد ا ادلول عىل اغتنام مناس بةالقرار وخطة العمل أ يضً 

ل اخلطرية  مهناب  و ر لحالإنسانية  واحلد  احلرضية،  املناطق  ذكل  يف  يف  مبا  طريق ،  معل    عن  خطة  تنفيذ  دلمع  املوارد  توفري 

 . احلركة

 والتوصيات  الاس تنتاجات  

الآاثر الإنسانية للحروب يف   للوقاية منالقرار بشأ ن "احلروب يف املدن" وملحقه بشأ ن "خطة معل احلركة مرشوع يسعى 

ىل تعزيز قدرة احلركة عىل    "2027-2022لها للفرتة    والاس تجابةاملدن   املناطق  اليت تسبهبا احلروب يف    املعاانة  الوقاية مناإ

اليت    تضمني و لها.    والاس تجابة،  احلرضية الالزتامات  من  مجموعة  العمل  خطة  عىل مرشوع  والاحتاد   يتعني  ادلولية  اللجنة 

 . 2027جملس املندوبني لعام  انعقاد ، حىت الرضورة والإماكنية ادلويل وامجلعيات الوطنية تنفيذها، حسب

ىل حتسني القدرة امجلاعية للحركة  حتديدًا  هتدف خطة العمل  و  تعزيز  و  ب يف املدن؛ )ب(و)أ ( توثيق الآاثر الإنسانية للحر   عىلاإ

ابلشواغل   والتوعية؛ )ج(  املناطق احلرضية ومساعدهتم   يف  ب ور احل محلاية ال شخاص املترضرين من    امليدانية  حلركةااس تجابة  

ادلبلوماس ية الإنسانية.   بواسطةالتأ ثري عىل الس ياسات واملامرسات و العام؛ )د(   الإعاليمصل التوابواسطة   الإنسانية للحركة

جراءات تقرتح خطة العمل و  ةل ل اإ  مكوانت احلركة. معي نة يك تنفذهاد مسؤوليات  وحتد   احلركة بتنفيذها، تلزتم مفص 

 


