
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  مجلس المندوبين

 
   الحرآة  الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

  
  

  نيروبي، آينيا
   ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني  ٢٥-٢٣

  
  
  

  ٥رقم  قرارال
  
  
  
  

  نحو تنفيذ مذآرة التفاهم واالتفاق بشأن الترتيبات التشغيلية
   ٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني ٢٨ المؤرخين في

  الهالل األحمر الفلسطيني وجمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةجمعية بين 
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  ٥ مقر قرارلا

  الترتيبات التشغيلية  بشأنذ مذآرة التفاهم واالتفاق نحو تنفي
  سطيني وجمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةالهالل األحمر الفل جمعية بين

  المندوبين، إن مجلس

بمذآرة التفاهم التي وقعتها جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وجمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيلية  إذ يّذآر
  : ، وباألخص األحكام التالية٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني  ٢٨في 

وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني وفقا لإلطار  ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةتعمل جمعية  - ١
، بما في ١٩٦٧قانوني الواجب تطبيقه على األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام ال

  .الخاصة بحماية األشخاص المدنيين في زمن الحرب ١٩٤٩ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني بأن هذه  ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةتعترف جمعية  - ٢
عية الوطنية المصرح لها بالعمل في األراضي الفلسطينية وأن هذه األخيرة هي الجم

األراضي تقع في النطاق الجغرافي للعمليات التشغيلية لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
وجمعية الهالل األحمر  جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةآما تحترم . وصالحياتها

 .النظام األساسي للحرآة وقواعدهاالفلسطيني اختصاص آل منهما وتعمالن وفق 

في الهيئة  ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةبعد اعتماد البروتوآول اإلضافي الثالث وبقبول جمعية  - ٣
 :العامة لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

فروع لها خارج الحدود  عدم وجود أي جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيليةتضمن   )أ
 .لمعترف بها دوليًا لدولة إسرائيلا

تجري العمليات التشغيلية التي تقوم بها جمعية وطنية داخل اختصاص الجمعية   )ب
  . ١٩٢١الصادر عن المؤتمر الدولي المعقود عام  ١١القرار رقم ألحكام األخرى وفقا 

المجلس الوزير  إلىبالتقرير الذي رفعه  - المراقب ضطلع بهالذي ا لعمللمع التقدير  - ويأخذ علما
) اللجنة الدولية(المستقل الذي عينته اللجنة الدولية للصليب األحمر السيد بير ستانبك، المراقب ) الفخري(

بموافقة جمعية ماجن دافيد ) االتحاد الدولي(واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
بناء على طلب المؤتمر الدولي لرصد التقدم المحرز أدوم اإلسرائيلية وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

الترتيبات التشغيلية بين جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بشأن ي مجال تنفيذ مذآرة التفاهم واالتفاق ف
  ؛  ٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني ٢٨المؤَرَخين  وجمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيلية

تنفيذ  بشأن ٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني ٢٤وبين في الذي اعتمده مجلس المند ٢بالقرار رقم  وُيّذآر
الترتيبات التشغيلية بين جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وجمعية ماجن دافيد شأن مذآرة التفاهم واالتفاق ب

  أدوم اإلسرائيلية؛ 

الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر  بشأن تنفيذ  ٥بالقرار رقم  وُيّذآر
رتيبات التشغيلية بين جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وجمعية ماجن دافيد التشأن مذآرة التفاهم واالتفاق ب

  أدوم اإلسرائيلية؛ 
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لقانون الدولي اإلنساني والنظم األساسية والقواعد والمبادئ اإلنسانية للحرآة لالعمل وفقا  يؤآد أهمية
  الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ؛

ملين في الرعاية الطبية بمن فيهم العاملين مع الصليب األحمر والهالل بواجب احترام وحماية العا إذ يذآر
األحمر ووسائل نقلهم وآذلك المؤسسات الطبية وغيرها من مرافق الرعاية الطبية في آل األوقات، وذلك 

  ؛وخاصة القانون الدولي اإلنساني بموجب القانون الدولي

ين آل مكونات حرآة الصليب األحمر والهالل األحمر ضرورة التنسيق الفعال واإليجابي ب يؤآد من جديد
لمذآرة التفاهم بين جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وجمعية ماجن دافيد أدوم الكامل من أجل التنفيذ 

  اإلسرائيلية؛

عن أسفه لعدم تحقيق تقدم مرٍض في تنفيذ مذآرة التفاهم من جانب جمعية ماجن دافيد رب يع )١
 على النحو الذي الحظه المراقب؛أدوم اإلسرائيلية، 

يطلب من جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيلية، على نحو ما أفاد به المراقب، أن تحترم  )٢
الصادر عن  ١١التزاماتها بموجب مذآرة التفاهم وأن تقوم بأنشطتها وفقا ألحكام القرار رقم  

ألراضي الفلسطينية التي على ا الواجب تطبيقهواإلطار القانوني  ١٩٢١ سنةالمؤتمر الدولي 
، وعلى وجه الخصوص تلك األحكام ذات الصلة بالنطاق الجغرافي ١٩٦٧احتلتها إسرائيل عام 

 ين وأن تنفذ على وجه السرعة األحكام ذات الصلة بالنطاق الجغرافي؛تللجمعيتين الوطني
المؤتمر الدولي يطلب من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي تأآيد تفويض المراقب الذي قرره   )٣

الثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر ومواصلة دعم وتعزيز عملية رصد تنفيذ مذآرة 
 التفاهم  واالتفاق بشأن الترتيبات التشغيلية؛

آلما  ،عن التقدم المحرز في تنفيذ مذآرة التفاهم ةيطلب من المراقب أن يرفع تقارير منتظم )٤
 ارتأى ذلك ضروريا؛

ي طلب مساعدة ودعم يقدمه لها الوطنية أن تستجيب بطريقة إيجابية أل يطلب من الجمعيات )٥
 ؛حتى االجتماع المقبل لمجلس المندوبين مهمتهتسهيال ألداء المراقب 

يطلب من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي أن يرتبا رفع  تقرير عن تنفيذ مذآرة التفاهم واالتفاق  )٦
 ؛بشأن الترتيبات التشغيلية إلى االجتماع المقبل لمجلس المندوبين وعبره إلى المؤتمر الدولي 

ل تنفيذ على تسهي ويطلب من الجمعيات الوطنية مساعدة جمعية ماجن دافيد أدوم اإلسرائيلية   )٧
  .مذآرة التفاهم ، إذا آان ذلك مالئمًا


