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دادوثيقة    من ٕا
ٔمحر  لصليب ا ولية  لجنة ا ٔمحرو ا ٔمحر والهالل ا ويل مجلعيات الصليب ا  ،حتاد ا

شاور مع امجلعيات الوطنية    ل
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 مرشوع قرار 

شغيلية، املوقعني يف     ٔن التدابري ال ش رة التفامه واالتفاق  ذ مذ رشن    28تنف
ٔدوم إالرسائيلية ومجعية الهالل    2005الثاين/نومفرب  د  بني مجعية ماجن داف

ٔمحر الفلسطيين  ا

ٔمحر ٔمحر والهالل ا لصليب ا ولية  مة احلركة ا روح  ٔساسية،  (احلركة) استلهامًا   ومببادهئا ا

  جملس املندوبني، فٕان

شغيلية  ٕاذ يذّكر ٔن التدابري ال ش رة التفامه واالتفاق  ٔدوم إالرسائيلية (مجعية ماجن املربمني    مبذ د  بني مجعية ماجن داف
ٔمحر الفلسطيين ٔدوم) ومجعية الهالل ا د  ل انعقاد  2005رشن الثاين/نومفرب    28يف    داف ّص ، ق بلومايس ا ص  املؤمتر ا

لعام   يف  ات ج الثالث التفاق إالضايف  الربوتوول  ىل  ده    1949لتفاوض  ّد (واع ي  يل جبمعية    ا رتاف املستق لال
ٔمحر الفلسطيين   ٔدوم ومجعية الهالل ا د  ت  بصفهتام مكوننيماجن داف التالية من  )احلركة  من مكو ٔحاكم  ، وال س ا

رة   :مهالتفا مذ

ٔدوم -1 د  ٔمحر الفلسطيين وفقاً   تعمل مجعية ماجن داف ٔرض    ومجعية الهالل ا ىل ا القانوين الواجب تطبيقه  لٕالطار 
ام   لهتا ٕارسائيل  ة اليت اح يف الرابعة لعام  1967الفلسطي ة ج ٔن  1949، مبا يف ذ اتفاق اص    ش ٔش حامية ا

 احلرب.   وقتاملدنيني يف 

رية يه امجلعية الو  -2 ٔ ٔن هذه ا ٔمحر الفلسطيين ب ٔدوم ومجعية الهالل ا د  ح لها  طنية املرصّ تعرتف مجعية ماجن داف
ٔر  ا ٔن هذه  و ة  الفلسطي ٔرض  ا ٔمحر    ض لعمل يف  ا الهالل  شغيلية مجلعية  ال لعمليات  اجلغرايف  النطاق  تقع يف 

ٔدوم  د  داف ماجن  مجعية  كام حترتم  اهتا.  مهنام    الفلسطيين وصالح صاص لك  اخ الفلسطيين  ٔمحر  ا الهالل  ومجعية 
لحركة  ٔسايس  دها. وتعمالن وفق النظام ا  وقوا

د الربوتوول إالضايف الثالث و  -3 ٔدومب بعد اع د  ول مجعية ماجن داف ويل مجلعيات الصليب    ق يف الهيئة العامة لالحتاد ا
ٔمحر:  ٔمحر والهالل ا   ا

ٔدوم  -ٔ  د  ارج احلدود املعرتف هبا دولياً   تضمن مجعية ماجن داف ٔية فروع لها   و ٕارسائيل.  دم وجود 

ٔخرى وفقاً جتري   -ب صاص امجلعية ا ل اخ شغيلية اليت تقوم هبا مجعية وطنية دا حلمك املوافقة الوارد    العمليات ال
ام  11يف القرار رمق  ويل املعقود    . 1921الصادر عن املؤمتر ا

 (…)  
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ٔدوم -4 د  ل نطاق    تعمل مجعية ماجن داف فصل دا ً وشلك م ٔمحر الفلسطيين سو صاصهام  ومجعية الهالل ا اخ
رتام القانون   سانية وا هتام إال رتام وال لشارة ومع سلطات لك مهنام لضامن ا دام  ٔي سوء است د  ىل وضع 

ساين.  ويل إال   ا
 (…)  

ٔدوم -6 د  رة التفامه هذه (…) تتعاون مجعية ماجن داف ذ مذ ل تنف ٔ ٔمحر الفلسطيين من    ، ومجعية الهالل ا

ر،مع    ،يقرّ   وٕاذ رة التفامه  تقررل   التقد ذ مذ رت "السيد    ، واجلهود اليت بذلها2022، املؤرخ حزران/يونيو  عن تنف رو
ري ٔسرتايل،  احل،  "تيك ستحقاق ا ىل وسام  ز  لجنة و ا ٔمحر (ا لصليب ا ولية  لجنة ا ه ا ي عيّ املراقب املستقل ا

ٔمحر  لصليب ا امئة  لجنة ا ٔييد من ا ويل) بت حتاد ا ٔمحر ( ٔمحر والهالل ا ويل مجلعيات الصليب ا حتاد ا ولية) و ا
امئة)   لجنة ا ٔمحر (ا سري التقدم احملرز يف  والهالل ا ة وت ذ مذملراق رة التفامه، مبا يف ذ القضا املتكررة املتعلقة  تنف

رة التفامه، شغيلية ذات الص مبذ   لعنارص ال

ي اعمتده جملس املندوبني يف    10لقرار رمق    وٕاذ يُّذر سمربا ٔول/د رة التفامه واالتفاق   2019  اكنون ا ذ مذ ٔن تنف ش
ٔمحر الفلسطيين،  ٔدوم ومجعية الهالل ا د  شغيلية املوقعني بني مجعية ماجن داف ٔن التدابري ال ويل  ش ٔقّره املؤمتر ا ي  وا

ويل) ٔمحر (املؤمتر ا ٔمحر والهالل ا لصليب ا   ،8القرار مبوجب  الثالث والثالثون 

يد ٔ ٔمه   وٕاذ يعيد الت ت احلركة  ىل  ٔن تعمل مجيع مكو ساين وملبادئ احلركة ية  ويل إال لقانون ا ٔوقات وفقًا  يف مجيع ا
ٔسايس و  ا ا ٔساسية ونظا   ، ةي طرها التنظمي ٔ ا

دام شمل     يت، ال 2022الوقائع الواردة يف تقرر املراقب الصادر يف حزران/يونيو  ٕاىل    ،بقلق مسمتر،  شري وٕاذ   سوء است
ٔدوم  رمز د  ٔدوميات  ل مع اسمترار  ، و مجعية ماجن داف د  ة  يف   مجعية ماجن داف ٔرض الفلسطي ام    ا لهتا ٕارسائيل  اليت اح

ٔمحر الفلسطيين،  1967   دون موافقة مجعية الهالل ا

ٔمد   واجبل  وٕاذ يذّكر  ٔول مرّ   ،طويل ا ليه  ويل لعام    املؤمترالصادر عن    11ة يف القرار  املنصوص  واملشار    1921ا
رة التفامه،  (  3ٕاليه يف الفقرة   ٔن تضمن  ب) من مذ ي يقيض ب ٔي معل   اكفة  امجلعيات الوطنيةا ٔر   يُضطلع هبا   يةٔن    ض ىل 

ٔخرى رية مسبقة  ةوافقمب نفّذتُ  مجعية وطنية  ٔ   ،من ا

زاهة امجلعيات   يالحظوٕاذ   ويل و"سياسة حامية  حتاد ا ستور  ىل لك امجلعيات الوطنية واجب العمل وفقًا  ٔن 
ويل"، حتاد ا زة  ٔ   الوطنية و

ورة يف القرار  لك من    نطباق  يَُذر  وٕاذ ات املذ سوية الزنا ويل لعام    11لية  ثال    وجلنة  1921الصادر عن املؤمتر ا م
ويل ه ويقرّ ، ىل مجيع امجلعيات الوطنية، دون متيزي  والوساطة التابعة لالحتاد ا   ، حبقوق امجلعيات الوطنية مبوج

ٓخر  وٕاذ يالحظ ل سيايس  ٔي  ٔي اتفاق سالم وال  ةمل يربم ٔن    ، بني السلطات إالرسائيلية والفلسطي
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ي ينطبق    ٕالطار القانوين املعرتف به دولياً   عرتفوٕاذ ي ي مل يتغّري وا ٔ ا ة اليت    رضىل ا لهتاالفلسطي ذ    اح ٕارسائيل م
ة، مبا يف ذ 1967ام  يف الرابعة لعام  اتفاق اص املدنيني يف حب املتعلقة 1949ج ٔش   ،احلرب وقتامية ا

رة التفامه  ق  حتقّ   مبا  يقرّ   وٕاذ شغيليةمبوجب مذ ٔن التدابري ال ة ٕاىل    واالتفاق ش ليهواحلا   إالعرابرمغ ذ    كّررو  ،احلفاظ 
ٔمل   بة  ٓن    شديدةعن خ ذًا اكمًال حىت ا رة التفامه تنف ذ مذ عها  ستة  ٔكرث من بعد مرور  و لعدم تنف ىل توق امًا  ،  عرش 

لنطاق اجلغرايف أحاك وال س   ، املتعلقة 

ت احلركة    وٕاذ يؤكد جمدداً  لزتام امجلاعيني مجليع مكو قب ىل إالرصار و اكمل   تحق ذ ا لتنف سيق فعيل وٕاجيايب دعامً  ت
رة التفامه، فٕانه    ملذ

ٔدوم  ثّ حي -1 د  ىل    مجعية ماجن داف ديد  ثال اللزتاماهتا  من  لنطاق ب  اخلاصةم رة التفامه املتعلقة  ٔحاكم مذ
ثالعدم ل دّ  املناسبة لوضع واختاذ إالجراءات  اجلغرايف  ؛ م

ثال اللزتاماهتا  دو ٕارسائيل    ٕاىل   كّرر طلبه -2 م ٔدوم من  د  متكني مجعية ماجن داف الظروف الالزمة    هتيئة 
لنطاق اجلغرايفباخلاصة  رة التفامه املتعلقة  ٔن: ؛ٔحاكم مذ  وال س 

دم   -ٔ  ٔدوم  د  ارج احلدود املعرتف هبا دولياً تضمن مجعية ماجن داف ٔية فروع لها   و ٕارسائيل.  وجود 

ٔخرى وفقاً  -ب صاص امجلعية ا ل اخ شغيلية اليت تقوم هبا مجعية وطنية دا حلمك املوافقة الوارد    جتري العمليات ال
ام  11يف القرار رمق  ويل املعقود   . 1921الصادر عن املؤمتر ا

ٔدو   من  يطلب -3 د  داف تواصلها مع  مجعية ماجن  زيد من  ٔن  إالرسائيليةسال م  ل وقف  لطات  ٔ سوء    ٔي  من 
دام   ٔدوم يف    رمزلاست د  ٔمحر الفلسطيين،    املناطق اليت تقعمجعية ماجن داف مضن النطاق اجلغرايف مجلعية الهالل ا

ٔدوم   وحيثّ  د  ٔن  اىل مواص العمل مع سلطاهت بقوةمجعية ماجن داف ٔخرى لضامن  سية ا واجلهات املعنية الرئ
ٔي ٔو  كون  ت    ٔخرى  المات  رموز  دمة يف  النطاق اجلغرايف  مست تقع مضن  اليت  الهالل املناطق  مجلعية 

ٔمحر الفلسطيين ٔدوم عن رمز خمتلفة ا د   ؛شلك واحض ه عنتُمّزي و  مجعية ماجن داف

ٔدوم  من    يطلب -4 د  الل  مجعية ماجن داف ٔمحر الفلسطيين من  دة مجعية الهالل ا الرتوجي  سمترار يف مسا
ىل النحو احملدّ املعنيةالسلطات إالرسائيلية    ىواملنارصة   شغيلية د يف  ،  ٔن التدابري ال ش ، هبدف حامية االتفاق 

ٔمحر الفلسطيين    قدرة شغيليةمجعية الهالل ا اطقهايع  يف مج ىل العمل    ال ىل النحو احملدّ م رة التفامه ،  د يف مذ
ام   لهتا ٕارسائيل  ة اليت اح ٔرض الفلسطي اصة ف يتعلق  1967(ا ص)، و   دماتخل  السلطات إالرسائيلية  برتخ

ةالتابعة مجل لطوارئ الطبية ا ٔمحر الفلسطيين يف القدس الرشق   ؛ عية الهالل ا

ولية    منطلب  ي -5 لجنة ا ٔطراف املعنيا شاور مع ا ل ويل،  حتاد ا ح  ،  ةو هنج احلايل  تنق ةامن  ا وتقدمي    ملراق
ديد  ،ٕاىل احلركة  التقارر ل املثال ال احلرصشمل  وحتديد هنج  ىل س يس  ، ،  حتاد    تعيني رئ ولية و لجنة ا ا

ويل فرد شارك يف ت  ذي  اً ا ٔن  ٔنه  اسبة من ش  ، السياسيةامسلطاهتني و الوطني   تنياحلوار مع امجلعي   قويةربة م
اكمل ملاملمتثل يف  هدف  ال   صوبديدة    سبلدف استكشاف  هب  هذا احلوار  وتعزز ذ ا ق التنف رة التفامهحتق   ؛ذ
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ويل  ٔيضًا    يطلب -6 حتاد ا ولية و لجنة ا ربه  ،  2024جملس املندوبني لعام    طالعإ من ا ويل الرابع  و ٕاىل املؤمتر ا
ه، وضامن تقدمي تقرر عن    ،والثالثني رة التفامه والتقدم احملرز ف اكمل ملذ ذ ا ق التنف هنج اجلديد لتحق عن وضع ا

رة التفامه.  ذ مذ   وضع تنف


