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 6 رقم  رقرا

 الحروب في المدن

 مجلس المندوبين،  إن  

التي   مدمرةالنسانية  اإل  إزاء اآلثار  إذ يعرب عن قلقه العميق للحروب في المدن 
)الحركة(   األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  موظفو  شهدها 

ع   المرتفعالعدد  العين، بما في ذلك  بأم    ومتطوعوها   في صفوف للوفيات    بشكل مرو 
و  الجسدية  والمعاناة  ،المدنيين  الشديدة  التلوث  والنفسية  وعواقب  األمد،  طويلة 

و   المنازلودمار  باألسلحة،   الحيوية،  المدنية  التحتية  الخدمات  انقطاع  والبنية 
الغذائية   واإلمدادات  المياه  وإمدادات  الصحية  الرعاية  ذلك  في  بما  األساسية، 

الصحيخدمات  و الصلبة  ،الصرف  النفايات  من  والتعليم  ،والتخلص  ،  والكهرباء 
البيئي واسع  والضرر  تلح   النطاق  والنزوح  عواقب  عليه  يترتب  الذي  ق للسكان 

  وقع مختلف   اآلثارهذه  ل  أنب  ويقر  ،  بالنازحين وأحياناً بالمجتمعات التي تستضيفهم
 ،الفتيان وأالفتيات  وأالرجال  وأالنساء على 

لكن على الحروب في المدن،  ليست ِحكراً  بأن العديد من هذه العواقب    وإذ يعترف
بسبب كثافة السكان المدنيين  في المدن  تحدث على نطاق أوسع بكثير    على أنها  ديشد  

المدنية،   المحاربةواختيار  واألعيان  حرب  أل  األطراف  وأساليب  ووسائل  سلحة 
تقديم الخدمات  من  نُظم مترابطة    واعتماد السكان على  ،معينة التحتية تتيح  البنية 

ال وطابع  غالبقتال  العامة،  الذي  الحضرية  المناطق  طويلة، في  لفترات  يمتد  ما   اً 
ظاهرة جديدة،    تكن  ، وإن لمالمناطق الحضريةالحروب في    أن  من  ويعرب عن قلقه

نحو التوسع الحضري السريع    ل الديمغرافي العالمياالتجاهات الحالية في التحو  فإن  
ل  رئيسية  القتال  الإلى ساحات    والمناطق الحضرية األخرى  المدن  تزيد من خطر تحو 
 للنزاعات المستقبلية، 

  في المناطق الحضرية ب  وحرالأن حجم الدمار والمعاناة الناجمين عن    ؤكدوإذ ي
، في العميقيعرب عن قلقه  و  المناطق،في هذه    المتحاربةاألطراف    سلوك  حد دهيُ 

هذا الصدد، إزاء االنتهاكات المتكررة للقانون الدولي اإلنساني، ال سيما الهجمات 
وغيرهم من األشخاص واألعيان    واألعيان المدنية  المدنيين  شرة التي تستهدف مبا

  التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين   بما في ذلك األعيان،  المشمولين بالحماية
الحياة،   قيد  المتناسبة،  على  وغير  العشوائية  المشروع    رفضوالوالهجمات  غير 
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المتحيزة غير  اإلنسانية  المنظمات  المحتاجين  لوصول  الدروع  إلى  واستخدام   ،
 البشرية، 

إلى أنه رغم أن تحسين مستوى االمتثال للقانون الدولي اإلنساني سيخف ف   وإذ يشير
، فقد ال يكفي في المناطق الحضريةب  و حرالمن المعاناة التي تسببها    بشكل كبير

 ماية الكاملة للمدنيين، دائماً لضمان الح 

األثر اإلنساني الخطير الستخدام    ، في هذا الصدد، إزاءالعميقوإذ يعرب عن قلقه  
التي   المتفجرة  واسعةاألسلحة  منطقة  والتطويق، تصيب  الحصار  وممارسات   ، 

بالضرر اإلضافي الذي قد يحدثه استخدام تكنولوجيات الحرب الجديدة في    ويعترف
 المناطق الحضرية، 

ن القتال  داالجرحى في مي  إغاثةمن الرغبة في    انبثقتالحركة التي    بأن  يذك ر  وإذ
المعاناة اإلنسانية    الوقاية من، إلى  ةووطني  ةدون تمييز، تسعى، بصفتها حركة دولي

والمستقل،    وغير المتحي زن خالل العمل اإلنساني المحايد  وتخفيفها أينما وجدت م
لوصول إلى األشخاص على االحركة تتمتع بقدرات فريدة    أن مكونات  علىويشد د  

المتضرر الحضريةب  وحرالمن    ينوالمجتمعات  المناطق  وحمايتهم   في 
أنه    ومساعدتهم،  الحركة هذه على أفضل وجه  وعلى  يمكن االستفادة من قدرات 

عندما تمتثل جميع أطراف النزاع للقانون الدولي اإلنساني، وال سيما االلتزامات  
جميع مواد اإلغاثة    مروروالسماح ب  تهم،باحترام العاملين في المجال اإلنساني وحماي

المتحيزة، غير  اإلنسانية  للمنظمات  التابعين  عليها  والعاملين  وتيسير    وتجهيزاتها 
 ،وبدون عرقلةبسرعة  مرورهم

في    الذين يعملون  هامن أن موظفي الحركة ومتطوعي  العميقإذ يعرب عن قلقه  و
في أغلب األحيان من أجل   وخطيرة  عصيبةظروف  المناطق الحضرية في ظل  
إلى  عندما يسعون    تحديات تهدد حياتهم  واجهون مراراً يتقديم المساعدات اإلنسانية،  

على أنه ينبغي إيالء األشخاص الذين    ويشدد،  مله  دعمتقديم ال و  السكانلوصول إلى  ا
 االحترام الواجب،  اإلنساني عملهمحتفهم أثناء اضطالعهم ب نلقوي

الحضرية مجزأة    في المناطق  بواالستجابة اإلنسانية لعواقب الحر  على أن  دشد  وإذ ي 
 ً هذه    الوقاية منالحركة، عندما تخطط لتعزيز قدرتها على  يتعين على    هوأن  ،حاليا

مختلفة  تكون    أن اآلثار  اعتبارهافي    تضعأن    واالستجابة لها،  والتأهب لهاالعواقب  
ا تُراعي  الفتيان  و أالفتيات    و أالرجال    وأ لنساء  على  وأن  اإلعاقات و  ارمعاأل ، 

ح  و  ، االجتماعية  اتيئالبو تُرج  وقابل  أن  ومتكامل  التخصصات  متعدد  نهج  اتباع 
للنساء  للتوسيع المتكافئة  المشاركة  على  يقوم  الكاملة،وم،  بين  و  ساهمتهن  يجمع 

 ، محد د مع سياق حضري كي فالتي تُ أنشطة الوقاية والتأهب والحماية والمساعدة 
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اجات  فهم حجم احتيضروري لب في المدن  وتوثيق اآلثار اإلنسانية للحر  بأن  وإذ يقر  
  ميدانية مجدية إجراءات وقائية واستجابات    ووضع  ة هذه االحتياجات،وطبيع  السكان
ز  أنه من المهم  يؤكد و،  ومناسبة التوقيتوفعالة   لحركة قدرتها الجماعية ا  أن تعز 

  نوع   فة حسب، بما في ذلك البيانات المصن  ومفيدةموثوقة  دقيقة وعلى جمع بيانات  
واإلعاقة،   والعمر  مشاركةالجنس  ذلك    وعلى  في  بما    عن  قصصالالمعلومات، 

بما يتماشى  ال سيما  ب في المدن،  والعواقب اإلنسانية للحر  بشأن ،  اآلثار اإلنسانية
األساسية  المبادئ  المساءلة  للحركة  مع  ومتطلبات  البيانات  حماية  مبدأ  و  ومبادئ 

 ،القائمةاألولويات و  إلحاق الضرر"عدم "

يرحبو األحمر  إذ  للصليب  الدولية  اللجنة  أجرته  الذي  الدولية(   بالتحليل    )اللجنة 
ل النزاعات المسلحة إلى المناطق الحضريةلتحديات الناشئة عن ل   ها في تقرير تحو 

المعاصرة  المعنون المسلحة  النزاعات  وتحديات  اإلنساني  الدولي  تجديد   :القانون 
حة بمناسبة الذكرى السنوية السبعين التفاقيات االلتزام بالحماية في النزاعات المسل

ُرفع ،  جنيف للصليب األحمر والهالل    الذي  والثالثين  الثالث  الدولي  المؤتمر  إلى 
الحضرية  الخدمات  المعنون    ر، والتقري2019في عام    )المؤتمر الدولي(  األحمر

،  لمساعدة المتضررينفي أثناء النزاعات المسلحة الممتدة: دعوة لتبني نهج أفضل  
 Reducing Civilian Harm in Urban Warfare: A المعنون  روالتقري

Commander’s Handbook  المعنون والتقرير   ،Explosive 
Weapons with Wide Area Effects: A Deadly Choice in 

Populated Areas،  لالستشارة الوثائق الختامية  إلى  لهام،  لإل، كمصدر  يشيرو
بعنوان "الحرب في   2019في عام  في أوسلو  التي ُعقدت    الحركة  وى على مست

والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  قبل  من  شاملة  استجابة  نحو  المدن: 
 األحمر"، 

تعزيز قدرة المجتمعات الحضرية على الصمود:  باعتماد القرار بشأن "  وإذ يرحب
 ً  ،2022 " في مجلس المندوبين لعامسبيلنا للمضي قدما

يعترف الحالية  ب  وإذ  الحركة  لمبادرات  الكامل  التنفيذ  إلى  تتعلق  الحاجة  التي 
، في هذا الصدد، بالقرارات بشأن "تعزيز  رذك  يو،  بالحروب في المناطق الحضرية

والتعاون   اعتُمدتالحركة"    داخلالتنسيق  دورات مجلس   التي  في كل دورة من 
 2009لعام  مجلس المندوبين  الصادر عن    6القرار  و،  2013المندوبين منذ عام  

والذخائر العنقودية وغيرها من    ،"استراتيجية الحركة بشأن األلغام األرضية  بشأن
 7  القرار، ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار: الحد من آثار األسلحة على المدنيين"

عن المندوبين    الصادر  الدولي   2013لعام  مجلس  والقانون  "األسلحة  بشأن 
لعام  الصادر عن    7القرار  واإلنساني"،   المندوبين  "تعزيز    2019مجلس  بشأن 
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الداخلي:   النزوح  بشأن  الحركة  سياسة  سنوات"،  مرور  تنفيذ    4  القراروعشر 
ا فيالصادر عن  الصحية  "الرعاية  بشأن  والثالثين  الثاني  الدولي  خطر:   لمؤتمر 

المؤتمر  الصادر عن    2  القرارو"،  مواصلة حماية تقديم خدمات الرعاية الصحية معاً 
"تلبية احتياجات األشخاص المتضررين من النزاعات بشأن  ن  ي الدولي الثالث والثالث

والكوارث الطبيعية وغيرها من حاالت الطوارئ في مجال الصحة النفسية  المسلحة  
واالجتماعي"،   النفسي  واألُ   عن   الً فضوالدعم  والسياسات  التوجيهية  طر  المبادئ 

نهج الحد األدنى من  "، وال سيما  الصادرة عن الحركة  ذات الصلة  هج األخرىوالنُ 
اآلمن  "،الحماية الوصول  الفعالة  التأهب ونهج    ، وإطار  والمبادئ   ،لالستجابة 

الحرب  مخلفات  بمخاطر  التوعية  بشأن  الدولية  للجنة  لال  التوجيهية    نفجار القابلة 
ً السلوك األكثر أمانبو  ،ا

الحركة  يعتمد   -1 عمل  منخطة  المدن    للوقاية  في  للحروب  اإلنسانية  اآلثار 
 ؛أدناه  الملحقة)خطة العمل(  2027-2022لها للفترة  واالستجابة

  ه رصدو  هذا التنفيذ  عمل وتنسيقالاللجنة الدولية إلى دعم تنفيذ خطة    يدعو -2
 وتقديم تقرير بشأنه، حسب االقتضاء؛ 

تنفيذ  من أجل  إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة    مكونات الحركةجميع    يدعو -3
 :بما فيها،  قدر اإلمكان ووفقاً لمهمة كل مكون وقدرته المحددتينخطة العمل،  

الحركة    أنشطة  تقوية   من أجلب في المدن  وتوثيق اآلثار اإلنسانية للحر .أ
 ؛، وتعزيز هذه األنشطةوالتأهب والحماية والمساعدةالوقاية الخاصة ب

  والمساعدة اإلنسانيتين الحماية    رتعزيز القدرة الجماعية للحركة على توفي .ب
  ة د متعددوجهبذل    عن طريق  في المناطق الحضريةب  وحرالفي سياقات  

 ؛ عي للتوس ةالسنوات وقابلواألوجه 

اإلنسانية  التوعية    .ج الحضرية في  ب  وحرلل  المدمرةبالعواقب  المناطق 
 العام؛ بواسطة التواصل اإلعالمي

من أجل الدبلوماسية اإلنسانية    بواسطةأطراف النزاع  الدول و  التأثير على . د
العدائيةاألُ   تعزيز األعمال  بسير  المتعلقة  والسياساتية  القانونية    ، طر 

، إلى أقصى كيفية خوض النزاعات في المناطق الحضرية  التأثير علىو
 ؛حد ممكن

الموارد   حشد   من خالل، بما في ذلك  المقطوعةتنفيذ االلتزامات    ضمان .ه
أجل   الوطنية  من  الجمعيات  األحمر دعم  والهالل  األحمر  للصليب 

 ؛في المناطق الحضريةب  وحرالالعاملة في سياقات  )الجمعيات الوطنية(  
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من أجل الوقاية لى اتخاذ إجراءات  وأطراف النزاعات المسلحة إالدول    دعو ي -4
، في المناطق الحضرية والحد منهاب  وحرلالعواقب اإلنسانية المدمرة ل  من

في أُ ها  بما  المدنيين  تعزيز  السكان  تحمي  التي  والسياساتية  القانونية  طرها 
آثار   المدنية من  الحضريةب  وحرالواألعيان  المناطق  األمثلة  في  وتبادل   ،

الجي   والممارسات  السياسات  على  يحثو  ،دةعلى  تزامات  ال  قطع  الدول 
ً فردية أو  جماعية  المؤتمر الدولي الرابع والثالثين؛  خالل لهذه الغاية تحقيقا

الدول و  يدعو -5 النزاعأيضاً  الدولي    ةالمسلح   ات أطراف  القانون  احترام  إلى 
حظر الهجمات التي   وال سيما في جميع الظروف،  اإلنساني وكفالة احترامه،  

وغيرهم من األشخاص واألعيان  تستهدف مباشرة المدنيين واألعيان المدنية  
بالحماية المتناسبة،  و  ، المشمولين  وغير  العشوائية  الهجمات  حظر 

آثار الهجمات    منوااللتزامات باتخاذ جميع االحتياطات الممكنة في الهجوم و
 خدام الدروع البشرية، وحظراست  لحماية المدنيين واألعيان المدنية، وحظر

حظر مهاجمة األعيان التي  الحرب، و  أساليبمن    كأسلوباستخدام التجويع  
ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، أو تدميرها أو نقلها أو  

أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين  وحظر  ،  تعطيلها
وااللتزامات   ،توفير الرعاية الصحيةبضمان  لتزامات  واال،  السكان المدنيين

، والقواعد  ة يبيئة الطبيعالوااللتزامات بحماية  الحصول على التعليم،  بحماية  
 ؛ التي تحمي منظمات الدفاع المدني

الواجب   كذلك  يدعو -6 إيالء االهتمام  إلى  المسلحة  النزاعات  الدول وأطراف 
والفتيات  حتياجاتالل والرجال  للنساء  التي  لووالفتيان    المتنوعة  لمخاطر 

واإلعاقات  ومراعاة  ،  هونهايواج  االجتماعية األعمار  تنفيذ    والبيئات  عند 
نوع  فة حسب  جمع البيانات المصن    ضمان، ووتطبيقهالقانون الدولي اإلنساني  
األشخاص من مختلف   وتشجيع إدماج  ، وحمايتها،الجنس والعمر واإلعاقة

االجتماعية االجتماعية و  األنواع  والتحليل    عمليات  في  البيئات  التخطيط 
 ؛ واتخاذ القرار

النزاع  كذلك  يدعو  -7 وأطراف  القانون    ةالمسلح   اتالدول  قواعد  احترام  إلى 
 كفالةو  ،الدولي اإلنساني التي تحمي المدنيين في حاالت الحصار أو التطويق

محاصرة السكان المدنيين وااللتزام بالسماح   قانونية، وال سيما عدم  هااحترام
للمدنيين بإخالء منطقة محاصرة، وحظر مهاجمة المدنيين المحاصرين في 

كأسلوب من    المدنيين   تجويع   حظر استخدامنها، وهذه المناطق أو الفارين م
نيبهم مخاطر األعمال العناية المستمرة لتج بذل  أساليب الحرب، وااللتزام ب

 منها؛وحمايتهم  العدائية
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و  كذلكيدعو   -8 القانون    ةالمسلح   اتالنزاع  أطرافالدول  قواعد  احترام  إلى 
، وال سيما األلغام األرضية والذخائر ةنالدولي اإلنساني المتعلقة بأسلحة معي  

 ، وكفالة احترامها؛ القابلة لالنفجار  مخلفات الحربوالعنقودية 

، ةالمسلح   ات الدول والجهات الفاعلة األخرى التي تدعم أطراف النزاع  يدعو -9
  كل ما في وسعها في حدود المعقول  تبذل   أن   باألسلحة،  اتزويده  يشمل بما  

من  األدنى  الحد  إلى  للتقليل  فقط  أي    ليس  لدعمه  أثرمخاطر  على   اسلبي 
اغتنام جميع الفرص لتعزيز الحماية الممنوحة بل أيضاً من أجل    ،المدنيين 

 ؛القتال في كفوا عن المشاركةللمدنيين وأولئك الذين 

النزاعيدعو   -10 تعمل  إلى  ،  ةالمسلح   اتأطراف  ً أن  للقانون الدولي   وفقا
الخاضعين عاإلنساني،   المدنيين  للسكان  األساسية  االحتياجات  تلبية  لى 
، المصرح لهم  اإلغاثة اإلنسانية  وعلى ضمان حرية تنقل أفراد  لسيطرتها،

مواد اإلغاثة    مروربالسماح  إلى    الدول وأطراف النزاعات المسلحة   ويدعو
والعاملين   المتحيزة،وتجهيزاتها  غير  اإلنسانية  للمنظمات  التابعين   عليها 

ومرورهم  وتيسير   الوصول    عرقلة  بدون بسرعة  أجل  المدنيين  من  إلى 
المساعداتإلى    المحتاجين في    ،هذه  المعنية  األطراف  حق   مراعاة  مع 
 ؛ممراقبته

خطوات مزيد من الإلى اتخاذ    ةالمسلح   اتالنزاعأطراف  الدول ويدعو   -11
، في المناطق الحضريةب وحرال مخاطرتعزيز حماية المدنيين من  من أجل

في   منطقة واسعة  التي تصيب  المتفجرة  األسلحة  استخدام  تجنب  وال سيما 
المأهولة الكبير  بالسكان    المناطق  االحتمال  عشوائيةحدوث  لبسبب    ، آثار 

الدول، في جميع المنتديات ذات الصلة، على الترويج ألعلى مستوى   ويحث
في المناطق المأهولة األسلحة المتفجرة  ن من الحماية للمدنيين من آثار  ممك

المتفجرة  ،  بالسكان األسلحة  استخدام  بتجنب  االلتزامات  ذلك  في  التي بما 
المنظمات   هذه المناطق، والتعاون في هذا الصدد معتصيب منطقة واسعة في  

 وطنية.اللجنة الدولية والجمعيات ال ها، بما فيالمعنيةاإلنسانية 
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 الملحق: خطة عمل الحركة 
ب في المدن واآلثار اإلنسانية للحر للوقاية من

 2027-2022للفترة  لها  واالستجابة

هي االنتباه إلى اآلثار اإلنسانية المدمرة   2022لعام    6رقم    مجلس المندوبين   قرار  وج 
تستند خطة  و.  وها بأم العينب في المدن التي شهدها موظفو الحركة ومتطوعوللحر

اللجنة الدولية واالتحاد الدولي لجمعيات   بين   االستشاراتالعمل هذه إلى سلسلة من  
ومجموعة واسعة من الجمعيات  )االتحاد الدولي( الصليب األحمر والهالل األحمر

بين    ،الوطنية وشباط/ُعقدت  و2021يونيو  حزيران/فبراير  القرار   يعرض. 
من    هاتنفيذإلى  مجموعة شاملة من األنشطة التي ستسعى جميع مكونات الحركة  

منأجل   للحر  الوقاية  اإلنسانية  لهاوالعواقب  واالستجابة  المدن  في  نحو   ب   على 
ً أفضل الخطة   وتتمحور  لمهمة كل مكون وقدرته المحددتين،   ، قدر اإلمكان ووفقا

 : ، وهي كالتاليحول خمسة مجاالت عمل مترابطة

للحر .أ اإلنسانية  اآلثار  المدن  وتوثيق  في  أجل  ب  الحركة   أنشطةتقوية  من 
 ؛، وتعزيز هذه األنشطةالوقاية والتأهب والحماية والمساعدةب الخاصة

  والمساعدة اإلنسانيتين الحماية    رتوفيتعزيز القدرة الجماعية للحركة على    .ب
 ةد متعددوجهبذل    عن طريق  في المناطق الحضريةب  وحرالفي سياقات  

 ؛ للتوسيع ةالسنوات وقابلواألوجه 

في المناطق الحضرية بواسطة  ب  وحرللالمدمرة  بالعواقب اإلنسانية  التوعية    .ج
 العام؛ التواصل اإلعالمي

من أجل الدبلوماسية اإلنسانية    بواسطةأطراف النزاع  الدول و  التأثير على . د
التأثير  و  ،طر القانونية والسياساتية المتعلقة بسير األعمال العدائية األُ   تعزيز
 ؛، إلى أقصى حد ممكنكيفية خوض النزاعات في المناطق الحضرية على

من الموارد    حشد  من خالل، بما في ذلك  المقطوعةضمان تنفيذ االلتزامات   .ه
الوطنية  دعم  أجل   )الجمعيات  الجمعيات  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب 

 . في المناطق الحضريةب وحرالالعاملة في سياقات الوطنية( 

 ب في المدن وتوثيق اآلثار اإلنسانية للحر  -ألف

للحر  شكلي اإلنسانية  اآلثار  تعزيز وتوثيق  في  أساسية  أولى  المدن خطوة  في  ب 
ا  ،الوقاية والتأهب والحماية والمساعدةب  الخاصة  الحركة  أنشطة لتخفيف من أجل 

التي تسببها   حاجة إلى تعزيز    وثمة.  في المناطق الحضريةب  وحرالمن المعاناة 
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 عن  قصصال، بما في ذلك  ومفيدةقدرة الحركة على جمع بيانات دقيقة وموثوقة  
اإلنسانية للحر  اآلثار  بشأن،  اآلثار  المدنواإلنسانية  في  ويتعين ب  هذه    .  معالجة 
بما يتماشى مع    ،جمعها وتخزينها ونقلها وأي استخدام عام لها  يشملالبيانات، بما  

البيانات  ،المبادئ األساسيةالقائمة، و  المهام المساءلة  ،ومبادئ حماية  ، ومتطلبات 
 . إلحاق الضرر"عدم "مبدأ و

ً   وثمة وهياكل  ظم الحضرية  نُ ال، ووسكانهايئة الحضرية  إلى فهم أفضل للب   حاجة أيضا
يعتمد عليها سكان  الخدمات الحضرية التي  ظم  لنُ   الطابع المعق د والمترابط، واإلدارة
 المدن. 

 ً لمهمة كل مكون مكونات الحركة،    تلتزملهذه الغاية،    وتحقيقا قدر اإلمكان ووفقاً 
 ، بما يلي:وقدرته المحددتين 

 اتفاقات إطارية لمعالجة البيانات؛السعي إلى وضع  .أ

ً  .ب د  تحد    نموذجية  صيغمنهجيات، وإذا لزم األمر،    من أجل وضع  العمل معا
البيانات   وذلك  لتنفيذ خطة العمل هذه،    الالزمةالحد األدنى من مجموعات 

في  جهود الحالية  للالمعلومات وتقييم    فيالحالية    فجواتللإلى تحليل    استناداً 
 تنفيذ خطة العمل هذه؛ من  ةمراحل المبكر الفي  يانيُجرجمع البيانات، 

الوطنية،   .ج الجمعيات  قدرات  أفضل   االقتضاء  حسب تعزيز  على  وبناًء 
البيانات    الممارسات، جمع  للحر  عنعلى  اإلنسانية  المدن واآلثار  في    ب 

والعمر   ،هاونقل  هاوتحليل الجنس  نوع  المصنفة حسب  البيانات  ذلك  في  بما 
وتطبيق    ،ظم والمنهجياتنُ الوتطوير األدوات و  ،من خالل التدريب  واإلعاقة،

والمعايير  االمتثال لمبادئ حماية البيانات  من أجل كفالة  الضمانات المناسبة  
الحماية،   ألنشطة  الداخليةالمهنية  اإلجراءات  تعزيز  خالل  قدر ومن   ،

 ؛مكاناإل

ً  . د معا بعلى    العمل  الخاصة  الممارسات  أفضل  أجل  سياق  كل  تحديد  من 
الذين    هايالوطنية ومتطوع  اتضمان سالمة موظفي الجمعي  علىلمساعدة  ا

ويحل البيانات  الذين  عن    الً فض  هم،وأمن  ،ونهاليجمعون  األشخاص  سالمة 
من إطار    المستخلصةالدروس    بفضل، ال سيما  مقابالت وأمنهم  أُجريت معهم

 . ةآمنسليمة و  وسائل اتصالالوصول اآلمن وتطوير 

 للحركة  الميدانية تعزيز االستجابة  -اءب

المعاناة اإلنسانية وتخفيفها أينما    الوقاية مناألساسية للحركة في    إحدى المهامتتمثل  
النزاع خاصة في أوقات    ، وحماية الحياة والصحة، وضمان احترام اإلنسان، وجدت
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في  اإلنسانية    ة. وتتمتع مكونات الحركة بقدرات فريدة على تقديم المساعدالمسلح
 . الحروب في المناطق الحضرية سياقات

ب في المدن وللحر  ميدانيةاستجابة    الرامية إلى وضع  ةدنا الجماعيوجه  إطار   فيو
ً   قدر اإلمكانمكونات الحركة،    لتزم، تالمنشود   لغرضا  تالئم مكون كل    لمهمة  ووفقا

 ، بما يلي:وقدرته المحددتين 

على   .أ المسلحة  أطراف  جميع  منقبولنا    تعزيزالعمل  وتحسين    النزاعات 
المتضررمستوى   والمجتمعات  األشخاص  إلى  ووصولنا  من   يناألمن 

من  والحر سيما  وال  اآلمن،  الوصول  إطار  مع  يتماشى  بما  المدن،  في  ب 
 خالل:

المع '1' تبادل  في  االستثمار  و  وإذكاء  رفازيادة  بالحركة  بمهمتها الوعي 
فضالً  األساسية،  م  مهامعن    ومبادئها  مكون  كونكل  الحركة من    ات 

 ؛ وقدراته أدوارهو

 المتضررة منالمجتمعات    العمل معاً من أجل ضمان الوصول اآلمن إلى '2'
 ب في المناطق الحضرية؛ والحر

في '3' أجل  إجراءات    اتخاذ  النظر  ألمن  من  الرئيسية  العناصر  تعزيز 
 الموظفين والمتطوعين.  

للحر .ب الحركة  المدنو العمل على تعزيز استجابة  ا  ب في  لحماية  في مجالي 
التوجيهية   المبادئ  مع  يتماشى  بما  هج  والنُ   طرواألُ   والسياساتوالمساعدة، 

 القائمة، وال سيما من خالل:

  لمساعدة والحمايةا  عزيز التأهب بين مكونات الحركة في مجال أنشطةت '1'
الحضرية المناطق  في  الحروب  إقامة  ،في  منها  داخل    بوسائل  شراكات 

  والجهات الفاعلة   المجتمعات المحلية ومنظمات الدفاع المدنيالحركة ومع  
مواصلة  ،  األخرى إلحاق  مع  "عدم  ومبدأ  األساسية  المبادئ  احترام 
 الضرر"؛ 

  لبنية التحتية الحيوية ا  قدرة  تعزيزة بشكل جماعي في  مالمساهالسعي إلى   '2'
التهديدات والمخاطر   على الصمود أمامتقديم الخدمات األساسية    تتيحالتي  

ً األكثر احتماالً   لتأهب لحاالت الطوارئ؛من أنشطة ا ، باعتباره نشاطا

إلىا '3' أوسع    لسعي  نطاق  على  األساسية  بالمبادئ  االحتجاج  كيفية  تحديد 
أداء واجباتهم، من أجل    ةالوصول اآلمن لمقدمي الخدمات األساسي  لتيسير

ذلك في  أجل  بما  وصيان   من  الحيوية  التحتية  البنية    ها وتقييم  تهاتشغيل 
 ؛ هاوإصالح 
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  تضاء، عند االق  وتنفيذها  ،بناء قدرة مشتركة على االستجابة داخل الحركة '4'
صول ح ضمان المن أجل  موارد متعددة التخصصات    حشد  مقترنة بإمكانية

األساسية  ع الخدمات  األجلينلى  مع   في  بالشراكة  والطويل،  القصير 
على المستويين  و  اتالبلدي  مستوىالوكاالت والجهات الفاعلة األخرى على  

 الوطني والدولي. 

اللجنة    تلتزم،  تتنفيذ هذه االلتزاما  على  مساعدة الجمعيات الوطنيةمن أجل تعزيز  و
بما   –وبدعم من مكونات الحركة األخرى    بالتعاون مع االتحاد الدولي  –  الدولية
 :يلي

طر والمبادئ التوجيهية واألُ   الميدانية  جميع األدواتتيسير سبل االطالع على   .ج
الوطنية   الجمعيات  تستخدمها  أن  يمكن  والعمل  التي  التأهب  أجل  في  من 

ها  تطويرومواصلة  ت المتضررة من الحروب في المناطق الحضرية،  السياقا
 مع مرور الوقت؛

تدريبية    إعداد  . د اوحدات  إلى  الوطنية  موجهة  ستجابات  اال  بشأن لجمعيات 
 الحروب   تالئم سياقل  مة خصيصاً مصم  تكون    ،المساعدةفي مجال  اإلنسانية  

 .ةرهناً بالموارد المتاح و  في المناطق الحضرية، حسب االقتضاء

 العام التواصل اإلعالمي  التوعية بواسطة -يمج

الفاعلة    شكلي الجهات  منالتواصل مع مجموعة واسعة من  أساسياً  جهود    جزءاً 
  . واالستجابة لها  ب في المدن وآلثار اإلنسانية للحرا  الرامية إلى الوقاية من  الحركة

صانعي السياسات المقدم من  دعم  البيئة مواتية لتعزيز  أن تهيئ    لحركةولذلك، ال بد ل
النزاع   واألوساط وأطراف  المسلحةالعسكرية  الرئيسية    ات  الفاعلة  والجهات 
  ب في المدن ووعي الجمهور بحجم اآلثار اإلنسانية للحر  أو أن تذكي/واألخرى،  
 المترتبة على االتجاهات الحالية. الجسيمة اآلثارو وطبيعتها،

ً و الدوليةلهذا    تحقيقا اللجنة  ستطلق  الدولي    –  الغرض،  االتحاد  مع  بالتعاون 
،  ب في المدنوعلى مستوى الحركة بشأن الحر  إعالميةحملة    –   والجمعيات الوطنية

 بما يلي:   لتزموت

ب في وعالمية بشأن الحر  يةإعالماستراتيجية  من أجل وضع  قيادة الجهود   .أ
اخل الحركة وبالتماشي تماماً مع األقسام د  عالمية  استشارةالمدن، بناًء على  

هذه، العمل  خطة  من  ودال  وباء  يلي:  تحد    ألف  ما  التواصل  د  أهداف 
واإلعالمي والقنوات  الُمستهدف  ر  والجمهفئات  ،  الرئيسية،  والسياقات 
والمقاربة  جوانبو  والمواضيع ،  والصيغ الرئيسية  والرسائل    دعوات ال، 

الزمنية،  ل والجداول  الرئيسية  المعالولعمل،  واللحظات  حمالت م  لتكثيف 
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اإلعالم    ووسائط  لةالمحتم  تحديد الجهات المؤثرةالعام، والتواصل اإلعالمي  
 األساسية )العالمية واإلقليمية(؛ 

الجهود   .ب تقيادة  أجل  اإلعالمية طوير  من  المواد  من  اآلثار  بشأن    مجموعة 
الحملة    تكييفتمكين الجمعيات الوطنية من  لب في المدن،  واإلنسانية للحر
االقتضاء:    تعميمهاواإلعالمية   حسب  ذلك،  في  بما  الخاص،  سياقها  في 

المجتمعات المتضررة،    المستمدة من  عن اآلثار اإلنسانية   والقصص بيانات  ال
والبصرية   السمعية  والنماذج،    والمحتوياتوالمواد  ومجموعة اإلبداعية، 

بالتفاع الخاصة  ب  الجمهورل مع  األدوات  الخاصة    العالقات والخبراء وتلك 
وقائمة  اإلعالمية اال،  ال   تصالبجهات  مجموعة   منالحركة    في  خبراءمن 

يمكنهم   والسياقات  المجاالت  من  دورمتنوعة  رسميين  أداء  في    متحدثين 
 . المجال المعني

ً  تتفاوتقد  في المدن  روبالحساسيات السياسية المرتبطة بالح  إلى أن اً نظرو   تفاوتا
فإن    كبيراً  آخر،  إلى  بلد   عامة  وجهةالعالمية ستوفر    اإلعالميةستراتيجية  اال من 
تكييفها  تتيحوس حسب  إمكانية  الوطني،  المستوى  على  تنفيذها  مناسب عند  هو    ما 

 وبالتنسيق الوثيق مع الجمعيات الوطنية.

لمهمة  قدر ا  ،الجمعيات الوطنية  لتزمت  وبالتنسيق مع اللجنة الدولية، إلمكان ووفقاً 
 بما يلي:  كل مكون وقدرته المحددتين، 

 في سياقاتها الخاصة، حسب االقتضاء؛  وتعميمها الحملة اإلعالمية تكييف ج.

 بدور القانون الدولي اإلنساني ومتطلباته؛   والتوعية  التواصل إعالمياً للتعريف  .د

  المعنية   االتصال  جهةمع    لتعمل  في مجال اإلعالمصة  مخص    اتصال  جهةتوفير    .ه
وبما يتماشى مع   اإلمكانقدر  وذلك    ،في الجمعية الوطنية  ب في المدنوبالحر

ه القسم  )انظر  الحالية  بحلول    اء األولويات  العمل(  خطة  تشرين    1من 
 . 2022األول/أكتوبر 

 الدبلوماسية اإلنسانية  بواسطة اتوالممارسعلى السياسات  التأثير  -دال

 النطاق  المعاناة اإلنسانية والدمار واسع  الوقاية من  السعي إلى  لحركةا  أرادتإذا  
للخدمات األساسية الناتج عن    طويل األمد   واالنقطاعالحيوية    المدنية  للبنية التحتية

أن تستمر في تحديد التوصيات والتدابير    فعليها،  في المناطق الحضريةب  وحرال
والسياساتية   القانونية  للمناقشات  التوصيات  طويلة  العملية  هذه  وتعميم  األمد، 

 . والتدابير
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بشكل   ذلك  ويشمل  والعسكرية    منس ق  التفاعل  السياسية  السلطات  مع  ومنهجي 
الدولي  الوطنية بالقانون  المعنية  المماثلة  والهيئات  الوطنية  اللجان  ذلك  في  بما   ،
اإلنساني  التي تسدي المشورة للسلطات الوطنية بشأن تنفيذ القانون الدولي    اإلنساني

على تعزيز   هاتشجيعمن أجل  وتطويره ونشر المعرفة به، وتساعدها على ذلك،  
العدائيةاألُ  األعمال  بسير  المتعلقة  والسياساتية  القانونية  كيفية    ،طر  على  والتأثير 

 .ة، إلى أقصى حد ممكنخوض النزاعات في المناطق الحضري

الموضحة في خطة   الميدانيةوالجهود    اإلعالميصل  اوالتوالتوثيق    جهود  بناًء علىو
الحركة،    تلتزمالعمل هذه،   لمهمة كل مكون وقدرته  مكونات  اإلمكان ووفقاً  قدر 
 ، بما يلي: المحددتين

ً  .أ ب وحرلباآلثار اإلنسانية لالمستهدف  ر الرئيسي  والجمه  على توعية  العمل معا
الحضرية المناطق  وفي  ومتطلباته،    بأهمية،  اإلنساني  الدولي  القانون 

استجابة  بو إلى  مجتمعات،  ةفعال  ميدانيةالحاجة  بعمل  المهتمين    استلهاماً 
 ؛ القائمة

ً  .ب معا و/أو  على    العمل  توضيح  على  والعسكرية  السياسية  السلطات  تشجيع 
الوطنية والدولية المتعلقة بسير األعمال   اتيةطر القانونية والسياستعزيز األُ 

الحضريةالعدائ المناطق  في  تأكيدو  ،ية  القانون   إعادة  بموجب  التزاماتها 
اإلنساني، ب  الدولي  الدولي    وضعوااللتزام  للقانون  النية  حسنة  تفسيرات 

أو تعزز   ب في المدنواإلنساني تدعم حماية األشخاص المتضررين من الحر
الحماية لها هذه  يتعرض  التي  المخاطر  للتخفيف من  تدابير عملية  وتنفيذ   ،

التي تحد  من    دةاألمثلة على السياسات والممارسات الجي  المدنيون، وتحديد  
وتسلط الضوء،  ومشاركتها،  ،  لمناطق الحضريةكلفة البشرية للحروب في اتال

 :ما يلي ، على مع السلطات في سياق هذه المناقشات

محد   '1' اجوانب  من  والسياسدة  العسكرية    اتلقانون  صلة والعقيدة   ذات 
الحضريةب  وربالح  المناطق  سيمافي  وال  الهجمات    ،  التي  حظر 

مباشرة المدنية  المدنيين  تستهدف  األشخاص   واألعيان  من  وغيرهم 
بالحمايةواألعيان   وغير  و  ،المشمولين  العشوائية  الهجمات  حظر 

جميع   باتخاذ  وااللتزامات  الهجوم المتناسبة،  في  الممكنة  االحتياطات 
استخدام    آثار الهجمات لحماية المدنيين واألعيان المدنية، وحظر  منو

الحرب،   أساليبمن    كأسلوبحظر استخدام التجويع  والدروع البشرية،  
حظر مهاجمة األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على و

تعطيل أو  نقلها  أو  تدميرها  أو  الحياة  أو  وحظر    ،ها قيد  العنف  أعمال 
المدنيين السكان  بين  الذعر  بث  إلى  أساساً  الرامية  به  ،  التهديد 
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الصحيةبضمان  وااللتزامات   الرعاية  بحماية ،  توفير  وااللتزامات 
التعليم،   على  بحماية  الحصول  الطبيعالوااللتزامات  والقواعد  ةيبيئة   ،

 ؛ التي تحمي منظمات الدفاع المدني

التي    والمخاطر  ،لنساء والرجال والفتيات والفتيانل االحتياجات المتنوعة   '2'
مراعاة    ،هاونيواجه إلى  واإلعاقات  والحاجة  والبيئات  األعمار 

جمع   ضرورة، و وتطبيقهعند تنفيذ القانون الدولي اإلنساني  االجتماعية
حسب   المصنفة  واإلعاقةنوع  البيانات  والعمر  وحمايتها، الجنس   ، 

 البيئات االجتماعية و  األنواع االجتماعيةألشخاص من مختلف  ا  وإدماج
 ؛التخطيط والتحليل واتخاذ القرار عمليات في

قواعد القانون الدولي اإلنساني التي تحمي المدنيين في حاالت الحصار  '3'
محاصرة السكان المدنيين وااللتزام    قانونيةأو التطويق، وال سيما عدم  

منطق بإخالء  للمدنيين  المدنيين  بالسماح  مهاجمة  وحظر  محاصرة،  ة 
  تجويع   حظر استخدامالمحاصرين في هذه المناطق أو الفارين منها، و

العناية المستمرة بذل  كأسلوب من أساليب الحرب، وااللتزام ب  المدنيين 
 منها؛وحمايتهم  نيبهم مخاطر األعمال العدائيةلتج 

تلبية االحتياجات  ب  ةالمسلح   ات أطراف النزاع   االلتزام الواقع على عاتق '4'
الخاضعين   المدنيين  للسكان  تنقل  ،  لسيطرتهااألساسية  حرية  وضمان 

اإلنسانية  أفراد لهم  اإلغاثة  ب،  المصرح  اإلغاثة    مروروالسماح  مواد 
 وتجهيزاتها والعاملين عليها التابعين للمنظمات اإلنسانية غير المتحيزة،

إلى المدنيين    ل الوصولوبدون عرقلة من أج بسرعة  مرورهم  وتيسير  
مع مراعاة حق  األطراف المعنية في   ،هذه المساعداتإلى    المحتاجين
 ؛ممراقبته

في   '5' تستمر  التي  باألسلحة  المتعلقة  والقواعد  في  المعاهدات  التسبب 
،  النزاعانتهاء  وقت طويل من  بعد  المعاناة، بما في ذلك الوفاة واإلصابة،  

 ً األ  وفقا بشأن  الحركة  العنقودية  الستراتيجية  والذخائر  األرضية  لغام 
 ؛2009القابلة لالنفجار لعام  مخلفات الحربو

تبذل   ضرورة '6' تدعم أطراف    أن  التي  الفاعلة األخرى  الدول والجهات 
كل ما في وسعها في باألسلحة،    اتزويده  يشمل، بما  ةالمسلح   اتالنزاع

المعقول من  حدود  األدنى  الحد  إلى  للتقليل  فقط    أثرأي    مخاطر  ليس 
لدعمه المدنيين  اسلبي  أجل  على  من  أيضاً  بل  الفرص ،  جميع  اغتنام 

 في  كفوا عن المشاركةلتعزيز الحماية الممنوحة للمدنيين وأولئك الذين  
 ؛القتال
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استخدام األسلحة   ات المسلحةتجنب جميع أطراف النزاعأن ت  ضرورة '7'
بسبب  كان  بالس  المتفجرة التي تصيب منطقة واسعة في المناطق المأهولة

الكبير   عشوائيةحدوث  لاالحتمال  حماية  آثار  تعزيز  نحو  كخطوة   ،
الحضرية  المدنيين  المناطق  في  الحروب  مخاطر  أن    ،من  وضرورة 

ز الدول، في جميع المنتديات ذات الصلة، أعلى مستوى ممكن من  تعز 
آثار من  للمدنيين  المأهولة   الحماية  المناطق  في  المتفجرة  األسلحة 

االلتزامات بتجنب استخدام األسلحة المتفجرة التي   ا في ذلكبالسكان، بم
  تصيب منطقة واسعة في هذه المناطق، وبالتعاون في هذا الصدد مع 

 اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية.  ها، بما فيالمعنيةالمنظمات اإلنسانية  

والعسكرية  التناقش  .ج السياسية  السلطات  من  مع  اتخاذه  يمكن  تدابير    فيما 
أخرى    يةسياسات بشأنوتدابير  العدائية واالستجابات    إضافية  األعمال  سير 

 .في المناطق الحضرية بوحرالتعزيز حماية المدنيين في  ، بهدف  اإلنسانية

 بما يلي:   –  بالتشاور مع االتحاد الدولي والجمعيات الوطنية  –ة  اللجنة الدولي  تلتزمو

محدثةتقديم    .د اآلثار   عن  معلومات  من  للحد  واإلقليمية  الدولية  التطورات 
للحر المدنواإلنسانية  التي    جهاتإلى    ، ب في  الوطنية  الجمعيات  االتصال في 

دبلوماسية وقانونية  موارد    وتطوير  )انظر القسم هاء(،   تعمل على هذه المسألة
النزاع  للتحاورجديدة    اتية وسياس أطراف  الجمعيات  ة،  المسلح   اتمع  وإبالغ 
 ؛ هاية بالوطن

دع   .ه مصمماً  تقديم  يكون  الوطنية،  الجمعيات  تطلب  وحسبما  اإلمكان  قدر  م، 
للتفاعل الدمحد  فئات  مع    خصيصاً  من  بواسطةر  هوجمة  المعني  البلد    في 

 الدبلوماسية اإلنسانية. 

 التنفيذ والرصد -هاء

كفالةحاجة    ثمة الوطنية   تمكين  إلى  الجمعيات  سيما  وال  الحركة،  مكونات  جميع 
في   تنفيذ التزامات الحركة  من،  في المناطق الحضريةب  وحرال   اتالعاملة في سياق

الدولي  بالتشاور مع االتحاد    – اللجنة الدولية    تلتزم،  لذا. وفعاالً   خطة العمل هذه تنفيذاً 
 بما يلي:  – والجمعيات الوطنية

وتقييمه  رصدل  إطاروضع   .أ للحركة    فريقوتشكيل    ،التنفيذ  معني مرجعي 
 ؛ودعمها توجيه تنفيذ خطة العمل هذهمن أجل ب في المدن والحرب

هذه، حسب   .ب العمل  خطة  على  تعديالت  واقتراح  المدة  منتصف  تقييم  إجراء 
 االقتضاء. 
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جميعها،    تلتزمو الحركة  اإلمكانمكونات  وقدرته    قدر  مكون  كل  لمهمة  ووفقاً 
 ، بما يلي: المحددتين

حشد موارد إضافية من أجل دعم تنفيذ خطة العمل هذه، وال  اتخاذ خطوات ل .ج
دعم   سياقسيما  في  العاملة  الوطنية  المناطق ب  وحرال  اتالجمعيات  في 

 ة؛ الحضري

 بجهات االتصال   2022تشرين األول/أكتوبر    1بحلول    إبالغ اللجنة الدولية  . د
 المعني للحركة    المرجعي  الفريقفي    العملالمكل فين لدى المنظمة باألشخاص  و
 ب في المدن من أجل تنفيذ خطة العمل هذه. والحرب

 


