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 موجز عرض 

والتفاق بشأأن التدابري التشغيلية بني مجعية ماجن دافيد أأدوم الإرسائيلية )مجعية ماجن دافيد أأدوم( ومجعية الهالل أأوحضت مذكرة التفامه 

، أأساس التعاون بني امجلعيتني الوطنيتني، مبا يف ذكل التفاق عىل الإطار القانوين الواجب 2005نومفرب  28الأمحر الفلسطيين، املوقعني يف 

مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين يه امجلعية الوطنية املرصح لها ابلعمل يف كون ، و 1967اليت احتلهتا اإرسائيل عام  الأرضتطبيقه عىل 

 الفلسطينية. الأرض

ابلنطاق اجلغرايف املتعلقة مذكرة التفامه  أأحاكم تنفيذل عامًا  14املمتد عىل مدى  للمسار التارخييويعرض هذا التقرير اجلوانب الرئيس ية 

ىلاملراقب املس تقل )املراقب(  سعىليات. وقد للعم  ىل الأعامل السابقة اليت أأجنزهتا هجات أأخرى، مبا فهيا  اإ كومة احلأأن يستند يف معهل هذا اإ

ىل العمل اذلي أأجنزه الس يد "ابر 2015-2014(، واللجنة ادلامئة للصليب الأمحر والهالل الأمحر )2006) يةسويرس ال  (، وبوجه خاص اإ

 ( خالل مساره الطويل مكراقب.2013-2007س تينباك" )

الرتخيص  اإىل اإاثرة مسأأةل مضطر ارتأأى أأنه هولكن اجلغرايف،لنطاق املتعلقة ابأأحاكم مذكرة التفامه عىل  بشلك رئييس تقريرهيف  املراقبويركز 

التفاق املتعلق ابلرتتيبات  يتناوهليف القدس الرشقية، وهو موضوع  العاجةلمجلعية الهالل الأمحر الفلسطيين بتقدمي اخلدمات الطبية 

لتقدمي  وجتديد الرتاخيص احلالية املمنوحةمنح ترخيص جديد مجلعية الهالل الأمحر الفلسطيين اكن التشغيلية. ويف وقت كتابة هذا التقرير، 

ىل أأن حتذف  اُرفضقد  يف القدس الرشقية العاجةلاخلدمات الطبية  عىل س يارات  اذلي يظهرشعارها لكمة "فلسطني" من امجلعية اإ

قبل انعقاد الاجامتعات  سأأةلهذه امل  من شأأهنا أأن حتل  تنظمها مجعية ماجن دافيد أأدوم  انحجة ةمناص محةل الإسعاف. ويثق املراقب يف أأن 

 ادلس تورية.

حراز تقدماحامتل ية تشري اإىل دلئل قو  2017، فقد ظهرت اعتباراً من سبمترب لنطاق اجلغرايفاملتعلقة ابأأحاكم مذكرة التفامه  خيصوفامي   اإ

مس توطنات ، أأكدت فيه أأن س يارات الإسعاف العامةل يف لمندوبنيل جملس أ خر حكومة اإرسائيل اختذت قراراً س ياساتيًا أُبلغ به نظراً اإىل أأن 

عىل املسار الصحيح لضامن تنفيذ أأحاكم النطاق كنا . ويرى املراقب أأننا بعد ال ن لن حتمل شعار مجعية ماجن دافيد أأدوم الضفة الغربية

 .2019من انعقاد جملس املندوبني لعام  اكف  حتقيقه قبل وقت  يُفرتضاجلغرايف اذلي اكن 

ن اجلدول الزمين   الانتخاابت العامة يف اإرسائيل. عرقلتهاملتفق عليه لتنفيذ ذكل قد  الضيقومع ذكل، فاإ

ىل أأن  ، خيلص املراقبلنطاق اجلغرايفاباملتعلقة مذكرة التفامه أأحاكم وخبصوص  جراء معيل اإ تنفيذ هذه ب لدلفع قدماً  بعدُ  يُتَّخذ مل لزمأأي اإ

 املذكرة.

ماكنيةومع ذكل، يظل املراقب متفائاًل  ن مل تنفيذاً اكمالً  تنفيذ مذكرة التفامهقطع شوط كبري يف التقدم حنو  ابإ تنفيذها  يتسن التوصل اإىل، اإ

يف ومجعية ماجن دافيد أأدوم تعهداً  املقبةليف حال قدمت حكومة اإرسائيل  ،ديسمرب يف شهرابلاكمل، قبل انعقاد الاجامتعات ادلس تورية 

 .اجلهد اهذيف . واملراقب مس تعد للعودة اإىل املنطقة يف أأي وقت قبل انعقاد الاجامتعات ادلس تورية ملساعدة الأطراف سبيل ذكل
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ذا مل  اجلدول الزمين  يف ددةاحملاملدة  أأنالاجامتعات ادلس تورية، وابلنظر اإىل  انعقاد فرصة لإحراز تقدم كبري يف التنفيذ قبلال س نحت واإ

التنفيذ الاكمل ملذكرة لتربير أأي نتيجة غري  بأأي عذر التحججفال ميكن مجلعية ماجن دافيد أأدوم وحكومة اإرسائيل ، قد انقضت املتفق عليه

 .لوفاء ابلزتاماهتام املتفق علهيابغية ا 2020الأشهر الأوىل من عام التفامه يف 

جنازاً عظاميً يتيح مجلعية ماجن دافيد أأدوم   الارتقاءوسرتحب احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( هبذه اخلطوة وتعتربها اإ

مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين ومجعية ماجن دافيد أأدوم أأثناء تأأههبام أأمام تعاون أأوثق بني  وسيرش ع ذكل الأبواب احلركة. أأكرث داخل

زمات الإنسانية واس تجابهتام لها مس تقباًل.  للأ

ذا مل تضطلع امجلعية الوطنية وحكومة اإرسائيل بدور قيادي ميك   يتحقق التنفيذولن   هنام من الوفاء ابلزتاماهتام السابقة.اإ

________________ 

محر )يشكر قيادات اللجنة ادلولية  يود املراقب أأن محر والاحتاد ادلويل ( اللجنة ادلوليةللصليب الأ محر والهالل الأ مجلعيات الصليب الأ

راقب طوال الس نوات الثالث املاضية. ومض فريق ادلمع اذلي مك هدور يف أأداءواللجنة ادلامئة عىل ما قدمته هل من دمع ( الاحتاد ادلويل)

 جنة ادلولية. وحظي املراقب أأيضاً "فرانك مورهاوير" وزمالءه من الاحتاد ادلويل و"مايلك رودايك" وزمالءه من الل معل مع املراقب 

ىل ذكل، اس تفاد املراقب من دمع ب مرييك. وابلإضافة اإ محر الأ دمع "دافيد ملزتير" و "نيل ليتفاك" يف وقت لحق، والكهام من الصليب الأ

محر الرنوجيي ممثيل اللجنة ادلولية والاحت اد ادلويل يف املنطقة. ويف بداية فرتة اضطالعه هبذا ادلور، قدم "مادس هارلمي" من الصليب الأ

 ادلمع للمراقب بصفته مستشارًا.

محر الفلسطيين عىل تعاوهنام مع  عىل وجه اخلصوص يتوجه ابلشكرأأن املراقب ويود  اإىل قياديت مجعية ماجن دافيد أأدوم ومجعية الهالل الأ

 ا هبا املراقب.تلية املراقبة املس تقةل وعىل عبارات اجملامةل الشخصية اليت خص مع 

 هممة املراقب

ادلويل الثاين والثالثني الصادر عن املؤمتر  8وأأيده القرار رمق  2015اذلي اعمتده جملس املندوبني لعام  10تنبثق هممة املراقب من القرار رمق 

 .2017الصادر عن جملس املندوبني لعام  5)املؤمتر ادلويل(، وكذكل القرار للصليب الأمحر والهالل الأمحر 

ابلنطاق اجلغرايف  املتعلقةوحتث هذه القرارات مجعية ماجن دافيد أأدوم عىل الامتثال للزتاماهتا املقطوعة مبوجب أأحاكم مذكرة التفامه 

جراءات املناس بة لوضع حد  لعدم الامتثال له ىل مجعية ماجن دافيد أأدوم وأأطراف معنية لعملياهتا واختاذ الإ ذه الأحاكم. وُطلب أأيضًا اإ

ضافية ملعاجلة سوء اس تخدام شعار مجعية ماجن دافيد أأدوم يف  اليت تعترب مضن  الأرضأأخرى، يف اإرسائيل وخارهجا، اختاذ تدابري معلية اإ

كة دوةل اإرسائيل اإىل مواصةل تقدمي ادلمع مجلعية ماجن دافيد النطاق اجلغرايف مجلعية الهالل الأمحر الفلسطيين. ومبوازاة ذكل، دعت احلر 

 .ا املقطوعة مبوجب مذكرة التفامهأأدوم لضامن التنفيذ الاكمل للزتاماهت

ثر اعامتد هذه القرارات، أأكد رئيسا الاحتاد ادلويل عىل ، بتأأييد من اللجنة ادلامئة، تعيني الس يد "روبرت تيكنري"، احلائز اللجنة ادلوليةو  واإ

مراقبة تنفيذ مذكرة التفامه بصورة منتظمة  امضهنمن همام امه. وُعهدت اإىل املراقب وسام الاس تحقاق الأسرتايل، مراقبًا معنيًا مبذكرة التف

ىل جملس املندوبني لعام  لتحقق اإىل املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني، وا وعربه، 2017وتقدمي تقرير عن ذكل مرتني يف الس نة اإىل احلركة واإ
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من املعلومات املقدمة من امجلعيتني الوطنيتني بشأأن هذا التنفيذ، والبحث عن بدائل بناءة داخل احلركة ملعاجلة املسائل املطروحة يف 

 التقارير.

 الاكمل التنفيذ أأن يشهد حتقق يف عن رغبته القويةعىل رضورة جتديد اختصاصات املراقب وأأعرب  2017ووافق جملس املندوبني لعام 

 .2019املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني يف عام و  املندوبني قبل انعقاد جملس بوقت اكف   منه والتثبت

 وقد اضطلع املراقب هبذا ادلور عىل أأساس طوعي.

 اخلاريج الس ياق

نساين يومي الس ياقات وأأقدم أأشد س ياق منيتعني تنفيذ مذكرة التفامه يف  مع  اً الس ياس ية تعقيداً يف العامل، حيث يتقاطع سيناريو العمل الإ

وشدة يف ظل  اً تعقيديزداد  الاحتالل ول ينفكالزناع. ول توجد أأي معلية للسالم يف الوقت احلايل، و والأمن  ةالس ياس سيناريوهات

عىل ذكل، ل يوجد حوار بني الإرسائيليني والفلسطينيني بشأأن  الفلسطينية احملتةل. وعالوة الأرضتوسع املس توطنات الإرسائيلية يف 

 معلية السالم يف املس تقبل. اذلي س تكون عليه شلكال 

رتتب ولأس باب مفهومة، ل يزال التوتر قامئًا بني الفلسطينيني والسلطات املدنية والعسكرية وقوات الأمن الإرسائيلية يف الضفة الغربية، وت

نساين اذلي تضطلع به لكتا امجلعيتني الوطنيتني، مبا يف ذكل تقدمي اخلدمات الطبية  يريتس   عىلنتاجئ عىل ذكل  يف الضفة  العاجةلالعمل الإ

 الغربية ويف القدس الرشقية.

منية ذات الصةل، يفرض املزيد من الضغوط  ىل ذكل، ل يزال الوضع الإنساين الصعب دومًا يف غزة، اإىل جانب املسائل الأ وابلإضافة اإ

جراء معليتني انتخابيتني عامتني يف اإرس ع طار أأداهئام ملهمهتام الإنسانية. وقد أأدى اإ ائيل ىل العمليات اليت تنفذها امجلعيتان الوطنيتان يف اإ

ىل تعق  .أأكرث فأأكرثد الوضع يخالل الفرتة اليت س بقت انعقاد الاجامتعات ادلس تورية اإ

 مذكرة التفامه املتعلقة ابلنطاق اجلغرايف أأحاكم 

 أألف( معلومات أأساس ية واس تعراض اترخيي موجز

ة ابلنطاق ليست املسائل املثارة يف هذا التقرير وليدة اليوم. وقد وقعت امجلعيتان الوطنيتان مذكرة التفامه اليت نشأأت عهنا الالزتامات املتعلق

يع مذكرة التفامه والتفاق بشأأن التدابري التشغيلية قد مت قبل قبوهلام يف احلركة. ومن احلقائق التارخيية املثبتة أأن توق 2005اجلغرايف يف عام 

ضافة اإىل حضور احلكومة السويرسية بصفهتا شاهداً رمسيًا.  حبضور السلطات الإرسائيلية والفلسطينية، ابلإ

وفقًا لالإطار القانوين ن الوطنيتان فق يف مذكرة التفامه عىل أأن تعمل امجلعيتا، فقد ات  ونومثلام لوحظ يف التقارير اليت أأعدها املراقبون السابق

تعرتف مجعية ماجن دافيد أأدوم ومجعية الهالل الأمحر  ؛ وأأن1967الفلسطينية اليت احتلهتا اإرسائيل عام  الأرضالواجب تطبيقه عىل 

نشطة  تقع يف الأرض الفلسطينية وأأن هذه الأرضالفلسطيين بأأن هذه الأخرية يه امجلعية الوطنية املرصح لها ابلعمل يف  النطاق اجلغرايف للأ

لك  اختصاصوأأن حترتم مجعية ماجن دافيد أأدوم ومجعية الهالل الأمحر الفلسطيين  امليدانية مجلعية الهالل الأمحر الفلسطيين وصالحياهتا؛

مهنام وتعمالن وفق النظام الأسايس والنظام ادلاخيل للحركة؛ وأأن تضمن مجعية ماجن دافيد أأدوم عدم وجود أأي فروع لها خارج احلدود 

نشطة امليدانية وفقًا حلمك املوافقة الوارد يف القرار رمق  ملنعقد الصادر عن املؤمتر ادلويل ا ١١املعرتف هبا دوليًا دلوةل اإرسائيل؛ وأأن جتري الأ

 .1921عام 

يف التقارير اليت أأعدها املراقبون السابقون، فقد اتفق الطرفان يف وقت لحق عىل معلية من خطوتني حتقق مبوجهبا مجعية ماجن  وكام ورد

 دافيد أأولً  تنقل مجعية ماجن وحبسب هذا التفاق، دافيد أأدوم الإرسائيلية امتثال معلياهتا لأحاكم "النطاق اجلغرايف" ملذكرة التفامه.

دارة اخلدمات الطبية  خرى. واثنيًا، العاجةلاملسؤولية التشغيلية عن اإ ىل السلطات احمللية أأو الكياانت الأ ل مجعية  يف املس توطنات اإ تعد 
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دمة ماجن دافيد أأدوم مظهر س يارات الإسعاف وزي العاملني الطبيني يف حالت الطوارئ، حبيث ل حيملون عالمات مماثةل لتكل املُس تخ

 ملركبات مجعية ماجن دافيد أأدوم والعاملني فهيا.

ىل جملس املندوبني  ىل وجود  2017يف عام  السابق املنعقدوأأشار التقرير اذلي قدمه املراقب اإ س يارة اإسعاف اإرسائيلية تشغلها  68اإ

سعاف  اتوحدبيهنا مجلعية ماجن دافيد أأدوم مركبة اتبعة  17اجملمتعات احمللية و اتبعة لهذه امجلعية أأخرى للعناية املركزة املتنقةل وس يارات اإ

 بصورة جزئية يف الضفة الغربية. تُس تخدم

نه ل ميكن، ، مراراً وعىل حنو ما ذكر املراقب السابق  ليه بني امجلعيتني الوطنيتني، اعتبار  تس ىنوفقًا للتفامه اذلي فاإ أأحاكم أأن التوصل اإ

ل حيامن تُ يف مذكرة التفامهالنطاق اجلغرايف الواردة   نفذ هااتن اخلطواتن.قد نفذت اإ

دارة اخلدمات الطبية  يف املس توطنات اإىل السلطات أأو الكياانت احمللية،  العاجةلولنئ أأحرز تقدم كبري بشأأن مسأأةل نقل املسؤولية عن اإ

يف املس توطنات من اجملمتعات احمللية متطوعون  شغلهاي  اليت العاجةلمركبات اخلدمات الطبية  مبظهرفقد ثبت أأن اخلطوة الثانية املتعلقة 

 الإرسائيلية تشلك التحدي الأكرب.

 مس تجدات؛ ومع ذكل، فقد أأبلغ املراقب حيهنا عن 2011هذه املسأأةل يف عام  يف معاجلةوقد أأحرزت مجعية ماجن دافيد أأدوم ابلفعل تقدمًا 

ىل جملس املندوبني لعام يف التقرير اذلي وأأدرهجا لحقًا  حدثت واهجهتا مجعية ماجن دافيد أأدوم،  الصعوابت اليت وأأشار اإىل. 2011قدمه اإ

ىل عىل وجه التحديد الانتباه  فتول جراءات قام هبا أأشخاصعن  ورود معلومات"اإ ماجن دافيد أأدوم عىل مجعية لإعادة وضع عالمات  اإ

، أأن معظم س يارات الإسعاف قد أأعيد 2017أأدوم ذكرت لحقًا، يف أأغسطس بعض س يارات الإسعاف". والواقع أأن مجعية ماجن دافيد 

ىل ذكل، فقدجمدداً  عالمات مجعية ماجن دافيد أأدوملتوضع علهيا طالؤها  ضافة اإ سعاف جديدة حتمل عالمات  اس تخدمت . وابلإ س يارات اإ

 مجعية ماجن دافيد أأدوم.

 ؤمتر ادلويل الثاين والثالثنيوامل 2015ابء( القرار الصادر عن جملس املندوبني لعام 

 بتوافق ال راء قراراً ينص يف جزء منه عىل ما ييل: 2015اعمتد املؤمتر الثاين والثالثون املنعقد يف عام 

مع التقدير التام مدى التقدم احملرز، ويقر ابخلطوات اليت اختذهتا لك من مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين ومجعية ماجن  يالحظ -1

مع ذكل ومع الأسف الشديد  لكنه يالحظالتفاق بشأأن التدابري التشغيلية، /قد املايض لتنفيذ مذكرة التفامهدافيد أأدوم طوال الع

ليه اللجنة ادلامئ ضافية بشأأن  2013ة من "عدم الإفادة منذ عام ما خلصت اإ أأحاكم النطاق اجلغرايف عن اختاذ أأي خطوات اإ

 "؛ذكرة التفامهمل

، وعىل اختاذ ذكرة التفامهملأأحاكم النطاق اجلغرايف مجعية ماجن دافيد أأدوم عىل الامتثال للزتاماهتا فامي يتصل ب حيث بشدة -2

 ؛الإجراءات املناس بة لوضع حد لعدم الامتثال

ضافية لوقف  منيطلب  -3 مجعية ماجن دافيد أأدوم والأطراف املعنية الأخرى، يف اإرسائيل وخارهجا، أأن تتخذ تدابري ملموسة اإ

 سوء اس تخدام شعار مجعية ماجن دافيد أأدوم يف الأرايض اليت تعترب داخل النطاق اجلغرايف مجلعية الهالل الأمحر الفلسطيين؛

 يدعو دوةل اإرسائيل اإىل مواصةل دمعها مجلعية ماجن دافيد أأدوم لضامن التنفيذ الاكمل للزتاماهتا مبوجب مذكرة التفامه؛ -4

عن الرغبة الصادقة يف حتقيق التنفيذ الاكمل ملذكرة التفامه والتثبت  يُعربوقد ذكرت الفقرة الأخرية من منطوق القرار أأن املؤمتر ادلويل "

 ".2017جملس املندوبني لعام  منه قبل انعقاد

 واملؤمتر ادلويل الثاين والثالثني 2015جملس املندوبني لعام  منذ انعقاد املس تجدات اليت طرأأتجمي( 

 .2017عام ل جملس املندوبني قبل انعقادالتنفيذ الاكمل  لتحقيق نتيجة املؤمتر ادلويل الثاين والثالثونمل تُس تجب ادلعوة اليت وهجها 
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املؤمتر  الصادر عن قرارالدعا وقد . به جملس املندوبني املراقب تطور هام أأبلغ 2017لعام  جملس املندوبنيانعقاد  قبل فقد حدث ،ومع ذكل

املس تخلصة روس ادلتُظهر و ". ماجن دافيد أأدوم لضامن التنفيذ الاكمل للزتاماهتا مبوجب مذكرة التفامه ادلويل دوةل اإرسائيل اإىل "دمع مجعية 

 طرفنياحلركة والما زالت تس تعيص عىل  ،مس تدامة اجئحتقيق نت يفحكومة اإرسائيل  اذلي تقدمهمدى أأمهية ادلمع  1،هذا امللفاترخي من 

 حىت ال ن.

تظل مسؤوةل عن مجعية ماجن دافيد أأدوم  وأأن امبيهنمربم بأأن مذكرة التفامه يه اتفاق  تنيالوطني تنيامجلعي  املراقب ذك ر ومع ذكل، فقد

 لزتاماهتا مبوجب مذكرة التفامه.اب الوفاء

حدى املبادرات الأوىل وتمتثل  ىل ،مع وزارة اخلارجية الإرسائيلية التحاوريف راقب اليت اختذها املاإ السابق اذلي  طيلزتام اخلالا استناداً اإ

وقد أأعرب املراقب عن ادلويل الثاين والثالثني.  اللجنة ادلامئة اإىل املؤمتر اذلي قدمته تقريرال يف  الواردو  2015تعهدت به الوزارة يف عام 

بالغ  لنتاجئ التحاور ارتياحه الشديد ن مل يتحققبأأنه  2017لعام  جملس املندوبنيمع الوزارة ومتك ن من اإ  ،بعدُ  تنفيذ مذكرة التفامه حىت واإ

ابلتقرير اذلي قدمه اإىل جملس  أأرفق املراقبو . "املس تقبليف سبيل التوصل اإىل تنفيذ مذكرة التفامه ابلاكمل يف ذت "خطوات هممة فقد اخُت 

يرى املراقب  تكل الرساةل الزتامات قوية . وتضمنت2017سبمترب  11واملؤرخة  من وزارة اخلارجيةاملوهجة رساةل النسخة من  املندوبني

ذا مت الوفاء هبا مذكرة التفامه.  ملفروضة مبوجبا ماجن دافيد أأدوممجعية ابلزتامات  تصةلامل  املهمة والأساس ية سائلامل  ،أأهنا س تعاجل، اإ

جراءات ملموسة تسهم يف حتقيق الامتثال لأ  أأهنا " ولحظمع التقدير" بتكل الرساةل  علامً  جملس املندوبني "أأحاطو ىل قرار واإ حاكم تشري اإ

ىل الزتاهماذكرة التفامهملالنطاق اجلغرايف  طار جد ]الزتام الوزارة[ ، واإ ول زمين حمدد، من أأجل تيسري اإحراز تقدم ملموس بتنفيذ ذكل يف اإ

 ".2019قبل انعقاد املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني يف عام  يف هذه املسأأةل، واس تكامل هذه الإجراءات بوقت اكف  

ىل معلية "ووفقًا ملا ورد يف التقرير اذلي قدمه املراقب اإىل جملس املندوبني، فقد  " مشرتكة بني الواكلت هممةأُشري يف هذه الرساةل اإ

 عىل وجه التحديد الفقرة التالية:ووردت فهيا 

العملية التشاورية الرفيعة املس توى املشرتكة بني الواكلت لتشمل اجلهات املعنية الرئيس ية الأخرى. واكن  هذه عقدت احلكومة

اس تخدام املس توطنني أأو البدلايت عىل وضع حد لسوء  مجعية ماجن دافيد أأدومالهدف اس تكشاف اخليارات من أأجل مساعدة 

ذ أأعادت  ابس تخدام عالمات بديةل  2011س يارات الإسعاف اليت يشغلوهنا يف عام  طالء مجعية ماجن دافيد أأدوملشعارها اإ

 يك يتس ىن متيزيها عن س يارات الإسعاف اليت تشغلها امجلعية.

 :2017 لعاماإىل جملس املندوبني  املراقب جاء يف التقرير اذلي قدمهملا  اً وفق

بعد عقد العملية  ه قد تقرر،املراقب بأأن اً مة أأن اجلهة املوقعة أأبلغت رمسيتؤكد الفقرات الرئيس ية من منطوق رساةل احلكو 

احمللية " اليت تشغلها البدلايت تلبدلايلتابعة ل أأن "س يارات الإسعاف ا ]...[، املس توى املشرتكة بني الواكلتالتشاورية الرفيعة 

خمتلفًا عن شعار مجعية ماجن دافيد أأدوم، يتس ىن  اً سوف حتمل، بشلك دامئ، شعار  [...]]أأي املس توطنات يف الضفة الغربية[ 

"خيارات خمتلفة لس بل  اً ن السلطات الإرسائيلية تدرس حاليأأ  اً ". وتؤكد الرساةل أأيضمتيزيه بوضوح عن الشعار الرمسي للجمعية

عىل  2عار مجعية ماجن دافيد أأدوم، مبوازاة ضامن اس مترار تقدمي اخلدمات الطبية مجليع ساكن املنطقةتنفيذ معلية استبدال ش

خالل العام املقبل عىل أأبعد  مجعية ماجن دافيد أأدوموتتابع الرساةل: "ستبدأأ معلية استبدال شعار  أأعىل مس توى معيل ممكن".

عىل بذل قصارى اجلهود من أأجل تيسري اإحراز  اً عزملهذه الفرتة". وتبدي الرساةل  اً  حمدوداً قدير، ما مل تس تلزم الظروف متديدت

                                                   
ىل  2011يف تنفيذ معلية عام  مجعية ماجن دافيدل ميكن أأن تس متر   1 يف  تشغلها اجملمتعات احملليةاليت تعديل عالمات س يارات الإسعاف الرامية اإ

 .هذه العملية بصورة فعاةل يف عدم مشاركة احلكومة ظل مس توطنات الضفة الغربية يف
ىل املس توطنات الإرسائيلية  2  .يشري ذكل اإ
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ذا مسحت الظروف بذكل، اس تكامل هذه اجلهود بوقت اكف   قبل انعقاد املؤمتر ادلويل الثالث  تقدم ملموس يف هذه املسأأةل، واإ

 .2019والثالثني يف عام 

فهو حرص دامئًا عىل  ،من حكومة اإرسائيلالواردة برساةل الالزتام  الرتحيبيف  ومبالغاً  ومنفتحًا بل واحضًا أأشد الوضوح املراقب ولنئ اكن

ىل 2019لعام  جملس املندوبنياإىل يف هناية املطاف  ريفعمجيع الأطراف بأأنه س بتذكري خفض مس توى تفاؤهل  املؤمتر ادلويل الثالث واإ

تقريره  نزاهة كفاةلل وهذه اخلطوة رضوريةيف تنفيذ الالزتامات.  احملرز الفعيلوجل أأو حماابة، التقدم دون  تقريراً يعرض فيه، نيوالثالث

منا يكون ابالثقة يف معلية املراقبة املس تقةل. ضامن و  جنازه، من أأجل تسوية هذه املسائل، اإ  ل ابلأقوال.لأفعال وما تسعى احلركة اإىل اإ

ىل احلركة يف ، تقريراً أ خر اكف   لتنفيذ بوقتل املوعد الهنايئ حلول قبل  ، قدم املراقب،ذلكلو هو مطلوب ما حتديد من أأجل  2018 يونيواإ

املتطلبات واملالحظات الواردة يف و  ذكل.وتذكري الأطراف بطرفان، ا الوالتفاقات اليت أأبرهم الصادرة عن احلركة قرارات السابقةالمبوجب 

 :يه عىل النحو التايل التقرير

ن " جملس املندوبني،أأوحض  عىل حنو ما (1 الفرتة اليت تس بق املؤمتر ادلويل الثالث ، يف 2019تقارير يف عام قراءة  ل حُتب ذحلركة ا فاإ

جيابية ملموسة مت التحقق مهنا وميكن أأن تُعترب  وما س هيمها هو ". عمل مس تقبيلبالزتامات  "تصف ، والثالثني قراءة تطورات اإ

 ".  ابهنا تُسهم يف التنفيذ الاكمل ملذكرة التفامه

 " من انعقاد املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني.وقت اكفاختاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ الالزتامات "قبل  يتعني (2

 .عدم التنفيذقد ترتتب عىل تداعيات حممتةل  ابقة الصادرة عن املؤمتر ادلويلوالقرارات الس 2017قرار جملس املندوبني لعام حدد  (3

أأن تكون أأي  عالمات  اإىل ضامنحلاجة وذكر احلكومة الإرسائيلية "ابخل ف املراقب انطباعًا قواًي دلى مجعية ماجن دافيد أأدوم  (4

 .معمتدة خمتلفة وممتزية بشلك واحض عن شعار مجعية ماجن دافيد أأدوم

فهيا مبا  ،من املبادئ الأساس ية الأخرى اً عدد ،يد أأدومماجن داف ًا، يف التصالت الرمسية اليت أأجراها لحقًا مع مجعيةاملراقب أأيض وأأكد

 :ما ييل

املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني،  اليت تس بق انعقاديف الفرتة  برضورة عدم السامح، مجلعية ماجن دافيد أأدوم املشورة اليت أأسداها •

 اكسب اليت حتققت مبوجب مذكرة التفامه.بتقليص امل

مجلعية يف الضفة الغربية الزي الرمسي  التابعة للمجمتعات احملليةالإسعاف  املوظفون العاملون عىل س ياراتأأل يرتدي  ضامنأأمهية  •

 لضامن التنفيذ الاكمل. الزمةالنتاجئ ال قدمي مضنهذا عنرص و . ماجن دافيد أأدوم

 .متعات احملليةالتابعة للمج املربمة مع املس توطنات لتشغيل س يارات الإسعاف  العقود مفعول اس مترار رساين •

عادة  طريقة معلية ية،رسائيل الإ كومة احلعية ماجن دافيد أأدوم و أأيضًا، يف املشورة اليت أأسداها مجل  اقرتح املراقبو  للتحقق بسهوةل من اإ

عادة الطالء  معلية صورة "قبلبضامن التقاط  ، ويكون ذكلطالء س يارات الإسعاف  من س يارات بوضوح لك س يارةها" تبني  وبعداإ

جراء معلية الطالء هذه.سعاف وتؤكد الإ   اإ

شارة تدل عىل  تسوية هذه املسائل نتيجة  تقل  سوف ساكن هذه املناطق ل تاحة امل  اخلدمات الطبية العاجةلأأن جودة وليست هناك أأدىن اإ

 يريض احلركة. مبا

رضورة حصولها عىل عىل  ترص الكهنو عارات، بقرار احلكومة املتعلق ابلشللتقيد  اأأك دت مجعية ماجن دافيد أأدوم للمراقب اس تعدادهوقد 

 أأشار الاحتاد ادلويل. وقد عىل قرار رمسي قبل امليض قدمًا يف هذا الشأأنأأخرى  علنيةأأدةل عىل من حكومة اإرسائيل أأو  ةواحض تعلاميت

سوف يكون متسقًا متام هذا الإجراء ل اعتقاداً جازمًا بأأن اختاذ اإرسائيلاملراقب  ويعتقدبذكل.  عىل حكومة اإرسائيل رمسياً واللجنة ادلولية 

لهيا أأعاله. 2017سبمترب  11 املؤرخة رساةلاليف  وأأوردته سابقاً  القرار الس ياسايت اذلي اختذتهمع  الاتساق  املشار اإ
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 وضع الراهندال( ملخص عن ال

ىل و  ابختاذ اإجراءاتاإىل الزتامات حكومة اإرسائيل  استناداً  املشار و احلكومة  رشعت فهيااجلدول الزمين املتفق عليه ومعلية التشاور اليت اإ

ن لهيا أأعاله، فاإ لأحاكم  3أأحد املكوانت الرئيس يةتنفيذ  ، يف ظل ادلمع اذلي تقدمه حكومة اإرسائيل،مجعية ماجن دافيد أأدوم يف مقدور اإ

 .مذكرة التفامه املتعلقة ابلنطاق اجلغرايف

عىل أأن ينجز حكومة اإرسائيل  واملوهجة من 2017أأيلول املؤرخة  رساةلاليف  الواردةملتفق عليه لتنفيذ الالزتامات الزمين ا دولاجل وينص

أأن تقريره الهنايئ باملراقب بوضوح مجيع الأطراف  أأبلغ، 2018خالل عام و ة. من انعقاد الاجامتعات ادلس توري" اكف  "قبل وقت  العمل

 التارخي. هذاحبلول وبرضورة أأن يُس تمكل التنفيذ  2019سبمترب  شهر والاحتاد ادلويل يفس ُيحرر ويقدم اإىل اللجنة ادلولية 

هبا  طالبتاليت  التعلاميت بشأأن توضيحالإرسائيليني للحصول عىل  لرشاكءعىل ا 2018خالل عام  فاتت قدالفرصة أأن ب املراقب ويعرتف

 .املراقباليت وهجهتا وزارة اخلارجية اإىل  الرساةليف  ورد ما معدل أأدوم دافيد ماجنمجعية 

عىل حد سواء بسبب تنظمي  مجعية ماجن دافيد أأدومحلكومة اإرسائيل و  أأن هذا اجلدول الزمين يشلك حتداًي ابلنس بةيالحظ املراقب و 

هذه العملية مل تكن  لكنو ؛ دة يف اإرسائيلىل تشكيل حكومة جدياإ  س تفيض. وهناك ال ن معلية 2019خالل عام  مرتني انتخاابت عامة

 يف وقت كتابة هذا التقرير.قد اس تمكلت 

مل يف أأن تتاح، متك ن احلكومة اجلديدة، خالل الفرتة اليت تس بق  فرصةتشكيل احلكومة اجلديدة يف اإرسائيل،  عقب وحيدو املراقب الأ

 والإجراء الرضوري 2017سبمترب  11الرساةل املؤرخة الالزتامات املنصوص علهيا يف  ادلس تورية، من العمل عىل تفعيلالاجامتعات  انعقاد

 .من أأجل تنفيذ مذكرة التفامه تنفيذاً اكمالً  مع مجعية ماجن دافيد أأدومهبا دل املرتبط

قبل انعقاد  وعىل الفور للعودة اإىل املنطقة يف أأي وقت هس تعداداب ولكتا امجلعيتني الوطنيتنيلهذا السبب، أأبلغ املراقب حكومة اإرسائيل و 

غراض التنفيذ. وظل  تشاور بشأأن التنفيذ س تورية من أأجل ال جامتعات ادلالا ابس مترار للأطراف يؤكد املراقب ومعلية التحقق املقرتحة لأ

طالق وليس ،أأن التنفيذب  تعاقبةامل  الصادرة عن الاجامتعات ادلس توريةبقة للوفاء ابلقرارات السا يشلك عنرصاً حاسامً  ،الوعود ابلتنفيذ اإ

 عىل حد سواء. 2017و 2015اليت اعمتدت بتوافق ال راء يف عايم و 

 تنفيذ التفاق بشأأن الرتتيبات التشغيلية

من تتعاون مجعية ماجن دافيد أأدوم ومجعية الهالل الأمحر الفلسطيين  "عىل أأن 6امجلعيتني الوطنيتني يف النقطة تنص مذكرة التفامه بني 

  ."فريق العمل التقين املشرتك املتفق علهيا من قبلومن خالل الرتتيبات التشغيلية  هاتوقيع عند تنفيذ مذكرة التفامه هذه أأجل

اتفاقًا بشأأن الرتتيبات  عية ماجن دافيد أأدومية مجل سطيين ورئيس اللجنة التنفيذرئيس مجعية الهالل الأمحر الفل ووق ع يف الوقت نفسه 

 .التشغيلية

 أأيضًا، حبمك درسفهو ، أأحاكم مذكرة التفامه املتعلقة ابلنطاق اجلغرايفتنفيذ  يدور حولبأأن حمور الرتكزي الأسايس لعمهل  ولنئ أأقر  املراقب

دت كامبني امجلعيتني الوطنيتني  املعقودة الرضورة، الرتتيبات التشغيلية  .التفاق بشأأن الرتتيبات التشغيليةيف  ُحد 

 الرتوجي واملناصة – التفاق بشأأن الرتتيبات التشغيليةمن  1املادة 

مجعية ماجن دافيد أأدوم مساعدة مجعية الهالل الأمحر  الالزتام اذلي يقتيض من التفاق بشأأن الرتتيبات التشغيليةمن  1 تتناول املادة

والرضورة احليوية ابلنس بة مجلعية املسائل العملية اليومية بشأأن السلطات الإرسائيلية املعنية  الرتوجي واملناصة دلى الفلسطيين من خالل

                                                   
ىل ابلرشوط املطلوبة للتنفيذ الاكملأأعاله قامئة شامةل القسم ترد يف   3  .بني الطرفني مةرب والتفاقات امل السابقة القرارات استناداً اإ
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نساين الهالل الأمحر الفلسطيين  ماجن دافيد أأدوم مساعدة مجعية عىل  ويتعني. أأخرى ذات صةلومسائل للوصول للناس لأغراض العمل الإ

 :، وذكل كام ييلالسلطات الإرسائيلية املعنية الرتوجي واملناصة دلىسطيين من خالل مجعية الهالل الأمحر الفل 

تأأمني حركة التنقل لس يارات الإسعاف واملركبات التابعة للهالل الأمحر الفلسطيين يف لك أأحناء الأرايض الفلسطينية وذكل  -أأ 

نسانية؛  من أأجل توفري اخلدمات الطبية العاجةل وغريها من اخلدمات الإ

سعاف وموظفي مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين عىل الوصول اإىل لك الأشخاص اذلين مه حباجة  -ب مساعدة مركبات وس يارات اإ

 للخدمات الطبية العاجةل وغريها من اخلدمات الإنسانية؛ 

نشاء ممرات منفصةل رسيعة لنقل املرىض اإىل املستشفيات ا -ج لإرسائيلية تسهيل مرور س يارات الإسعاف عرب نقاط التفتيش واإ

 عند الرضورة؛ وتسهيل مرور املرىض عرب جرس اللنيب؛

 تسهيل مرور املرىض بني قطاع غزة والضفة الغربية عند الرضورة؛ -د

 توفري مناطق أ منة لس يارات الإسعاف التابعة مجلعية الهالل الأمحر الفلسطيين عند نقاط التفتيش املعنية؛ -ه

ىل القدس الرشقية ومتركزها يف مستشفى الولدة مساعدة س يارات الإسعاف التابعة للهالل الأ  -و محر الفلسطيين عىل الوصول اإ

 التابع هل هناك، وتسهيل الوصول اإىل املستشفيات واخلدمات الطبية والإنسانية الأخرى كام نصت علية جلنة الارتباط.

 

 دواعي القلق ادلامهة

بالغ احل مسأأةل مثرية للقلق الشديد تتعلق ظهرت منذ البداية مور. و ابإ مع ممثيل مجعية الهالل  اليت دارت خالل املناقشاتركة مبجرايت الأ

 جديد ترخيص منح رفضانتباه املراقب  اسرتعى، 2019 اليت جرت يف يونيوالزايرة الأخرية  أأثناءالأمحر الفلسطيين يف القدس الرشقية 

يف القدس الرشقية اإىل أأن حتذف  العاجةللتقدمي اخلدمات الطبية  املمنوحة لها احلالية وجتديد الرتاخيص عية الهالل الأمحر الفلسطيينمجل 

 .عىل س يارات الإسعاف اذلي يظهر امجلعية لكمة "فلسطني" من شعار

زاء ابلقلق اذلي يساورهاملراقب حكومة اإرسائيل عىل الفور وأأخطر  ذا مل حُتل  هذه. هذا الرتاجع اإ جنازات املشلكة،  واإ فهيي س تقو ض أأحد اإ

النحو املنصوص  يف القدس الرشقية عىل العاجةلاخلدمات الطبية  بتقدمي مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين اضطالعي كفل التفامه اذلمذكرة 

 هذا التقرير. وقت كتابة قد ُحل ت هذه املشلكة ومع الأسف، مل تكن. التفاق بشأأن الرتتيبات التشغيليةعليه يف مذكرة التفامه/

ومجعية الهالل الأمحر ماجن دافيد أأدوم بني احلكومة الإرسائيلية ومجعية  2007املربم يف عام طراف بأأن التفاق ر املراقب الأ ذك  ويُ 

 يف القدس الرشقية س تحمل عالمات مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين وشعارها.ملوجودة أأقر بأأن س يارات الإسعاف ا قد الفلسطيين

 رمسيًا رساةل خطيةال ن وهجت وقد مراراً يف هذا الشأأن، وزارة الصحة الإرسائيلية  خاطبتوم مجعية ماجن دافيد أأدواجلدير ابلثناء أأن 

س يارات الإسعاف التابعة للهالل الأمحر الفلسطيين مبوجب ل رتخيص لالرساةل دمع مجعية ماجن دافيد أأدوم الاكمل ل بني  هذهت و اإىل الوزارة. 

التقطهتا اللجنة ادلولية لس يارات الإسعاف التابعة للهالل الأمحر الفلسطيين  اً صور اً الرساةل أأيضتتضمن و . اليت س بق التفاق علهياالرشوط 

ثبات أأن شعار مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين مل يتغري  مجعية ماجن  موظفون كبار يف. وقد شارك عىل الإطالقيف القدس الرشقية لإ

 .يف هذا املسعىدافيد أأدوم 

 اإماكنية الوصولمسائل عامة بشأأن 

مساعدة  بوجه عام اإىلمجعية ماجن دافيد أأدوم  سعت، التفاق بشأأن الرتتيبات التشغيليةمبوجب  املقطوعة ابللزتامات من أأجل الوفاء

ل من الوصو  وموظفهيا عية الهالل الأمحر الفلسطيينمجل  التابعةملركبات وس يارات الإسعاف ا يف متكنيمجعية الهالل الأمحر الفلسطيين 

نسانيةو اخلدمات الطبية العاجةل  لتقدمي خرى اخلدمات الإ  زيد من التشجيع.وابمل وحيظى هذا املسعى ابلعرتاف، الأ
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ن امل  ماكنية وصولاملمتثةل يف  معالأ  سائلومع ذكل، فاإ نسانية س يارات الإسعاف التابعة للهالل الأمحر الفلسطيين اإ غراض اإ تظل صعبة  لأ

ألك العويصة تتعلق اإحدى املشو . من الزمن عىل مدى فرتة طويةلعلنًا عن شواغلها مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين  عربتللغاية، وقد أأ 

ير  رتبطة بتيسريامل بوجه خاص بتكرر الصعوابت نظام التصارحي  بسببز( اإىل القدس والضفة الغربية يمرور املرىض من قطاع غزة )معرب اإ

 من الضفة الغربية.القادمني  الهالل الأمحر الفلسطيين عىل سائقي مركبات مجعية السلطات الإرسائيلية تفرضهاذلي 

العاملني و الضفة الغربية  املقميني يفملوظفهيا  التصارحي يف حيهناحلصول عىل ا يفصعوابت منتظمة  مجعية الهالل الأمحر الفلسطيينوتواجه 

مجعية ماجن دافيد أأدوم مفيدة مجلعية الهالل  اليت تضطلع هبا احلالية ناصةهجود امل كن أأن تكون ويف مجيع هذه التحدايت، مييف القدس. 

نسانية.هممهتا الأمحر الفلسطيين يف تنفيذ   الإ

ىل حد ما ماكنية تعزيز وما يشجع املراقب اإ بناًء  بني مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين ومجعية ماجن دافيد أأدوم الرتوجي واملناصةفعالية  هو اإ

عادة عقد . 2019 يف يونيو اممعه الاجامتع اذلي عقدهيف  تان الوطنيتانالواحضة اليت قدمهتا امجلعي  اراتعىل الإش اجامتعات وقد تعهدات بدمع اإ

ع بشدة القياداتن الإداريتان. التفاق بشأأن الرتتيبات التشغيلية كام نص علهيا ابنتظام، الارتباطجلنة  عىل للجمعيتني الوطنيتني  وتُشج 

 .التفاق بشأأن الرتتيبات التشغيلية املنصوص علهيا يف لزتاماتالامع  يتوافقمبا  قبةلاملشاركة يف الاجامتعات امل

التشغيلية عىل املسائل ، 2019يف يونيو وسبمترب  الارتباطجلنة  جامتعني الذلين عقدهتامخالل الا واجلدير ابذلكر أأن الطرفني قد ركزا،

لهيا أأعاله و و س يارات الإسعاف يف القدس الرشقية ل  منح الرتاخيص مسأأةل امبا فهي ،الرئيس ية لسامح مسأأةل التصارحي من أأجل ااملشار اإ

ايابً  ملوظفي مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين ابلسفر ير و الضفة الغربية  بني ذهااًب واإ  ز.يمعرب اإ

متالاجامتعات اليت املهمة الأخرى النتاجئ  ومن محر الفلسطيين ومجعية ماجن دافيد أأدوم ومستشفيات القدس بني مجعية الهالل الأ  نُظ 

ماكنية سائلم ملناقشة  الغربية ملا بذلتاه  بلكتا امجلعيتني الوطنيتنياملراقب  ويش يدلهالل الأمحر الفلسطيين. هممة ابلنس بة لالوصول  تتعلق ابإ

 .أأسفرا عهنااليت لنتاجئ البناءة هذين ول  الارتباطجلنة  من هجود يف تنظمي اجامتعي

يعاز من دون  حىتهذه الاجامتعات  تنظمي مواصةل تني الوطنيتنياملراقب كذكل امجلعي  ويناشد اللجنة ادلولية وبطبيعة احلال، فاملراقب. اإ

 يف تنظمي هذه الاجامتعات. تني الوطنيتنيملساعدة امجلعي  عىل أأهبة الاس تعدادوالاحتاد ادلويل 

 التعاون – بات التشغيليةالتفاق بشأأن الرتتيمن  2املادة 

جيابية للغاية  فوائدا حتقق من أأقر هذا التقرير مب نقاذاإ نسانية ومن انحية اإ  تني الوطنيتني وتعاوهنامبني امجلعي  أ زرالت نتيجةالأرواح  من الناحية الإ

 .التفاق بشأأن الرتتيبات التشغيليةمن  1 املادةفامي يتعلق بتنفيذ 

ز عىل أأن بشأأن الرتتيبات التشغيليةالتفاق من  2 املادة وتنص تعاوهنام يف  الفلسطيينمجعية ماجن دافيد أأدوم ومجعية الهالل الأمحر  تُعز 

نساني الهنوض مبهمتهيام يف جمالت مثل التأأهب  ةواخلرب  ة، والالزتام بتبادل املعرفاليت يس تخدماهناتعزيز نظم التصال  من قبيلبوسائل  تنيالإ

تنظمي دورات تدريبية واجامتعات مشرتكة ومتبادةل، خالل  ويكون ذكل منوالإسعافات الأولية.  ،العاجةللطبية واخلدمات ا ،للكوارث

من  رتباطالاجلنة متكني والش باب واملتطوعني، و  وعقد اجامتعات منتظمة بشأأن اخلدمات الطبية العاجةلالش باب، و وتبادل املتطوعني 

التوعية والتعاون بشأأن القضااي أأخرى تتعلق بربامج  اً أأحاكم وتشمل املادة. عند الرضورة الشهرالاجامتع لك شهر أأو أأكرث من مرة يف 

 4 ادلم.املتعلقة ببنك 

ىل جملس املندوبنييف  املراقبخلص و   :اإىل ما ييل 2017يف عام  التقرير اذلي قدمه اإ

                                                   
 .توقفت مجعية الهالل الفلسطيين، منذ عقد من الزمن، عن توفري خدمات بنك ادلم  4
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ىل جمال  جتدر الإشارة بشلك خاص امجلعيتني الوطنيتني يتعلق ابلس تعدادات ملواهجة الكوارث وهجود من التعاون املهم والرضوري بني اإ

 1927ر املراقب ابلزلزال الكبري الأخري اذلي رضب املنطقة عام ذك  الانتعاش اليت س تطلق يف حال حدوث زلزال كبري يف املنطقة. ويُ 

 اليت متر عرب الضفة الغربية وغور الأردن.  والسوابق التارخيية الأكرث تدمرياً اليت وقعت عىل امتداد خطوط الصدع اجليولويج

ىل أأن " هذا السابقتقريره وخلص املراقب يف   ".النوع لن حترتم أأي حدود جغرافية الكوارث الطبيعية املس تقبلية من هذااإ

قناع مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين ابلتعاون مع مجعية ماجن دافيد أأدوم  املراقب وقد تعذر عىل  البعدذات  سأأةلامل  خبصوص هذهاإ

لنطاق اب أأنه ما مل حُتل  املسائل املتعلقة اليت تعترب الفلسطيينمجعية الهالل الأمحر  ورأأي وقفمب علامً املراقب ويأأخذ . الإنساين العميق

خيبة  أأيضاً يالحظ املراقب و املامثةل.  املسائلهذه املسأأةل وغريها من  بشأأن ،اجامتعاتيكون هناك تعاون، بل ولن تعقد أأي اجلغرايف، فلن 

املتعلقة ابلنطاق  مذكرة التفامهحاكم عدم ضامن التنفيذ الاكمل لأ بسبب قيادة مجعية الهالل الأمحر الفلسطيين  انتابتاليت شديدة الأمل ال 

 .اجلغرايف

مجعية ما دامت  يكون ممكنًا أأيضاً  لن التفاق بشأأن الرتتيبات التشغيليةمن  2 املادةيف  نصوص عليهأأن التعاون ال خر امل  ويس تتبع ذكل

ويعين هذا أأنه لن يكون هناك، ل اليوم ول يف املس تقبل، أأي تعاون تنفيذ النطاق اجلغرايف. ب املسائل املتعلقة مل تعاجل ماجن دافيد أأدوم

 الش باب، أأو املتطوعني، أأوأأو  التأأهب للكوارث،أأو  الإسعافات الأولية،أأو  ،اخلدمات الطبية العاجةل أأو تواصل بشأأن مسائل من قبيل

ذا اس تؤنف عقدها اجامتعات جلنة  ما عدا تني الوطنيتني،بني امجلعي  أأاي اكن نوعهااجامتعات أأخرى رفيعة املس توى  بشأأن تنظمي الارتباط، اإ

 .املقطوعة ال ن وفق الوعود

 

 اخلالصة

ماكنية شك في مما ل ميااًن راخسًا ابإ عىل النحو ، التفاق بشأأن الرتتيبات التشغيليةيذ الاكمل ملذكرة التفامه و التنفه أأن احلركة ل تزال تؤمن اإ

 .واملعمتدين بتوافق ال راء 2017و 2015 ن الصادرين عن الاجامتعات ادلس تورية يف عايمقراريال املبني  يف

جيابية لأهنا س   عواقب وس ترتتب أأيضًا عىل هذه النتيجة نسانية اإ  سائلامل  أأمه بشأأن بقدر أأكرب من الفعالية للجمعيتني الوطنيتني التعاون تتيحاإ

 .اليت قد تتعرض لها املنطقةالكوارث الطبيعية يف س ياق الزناع اذلي ينشطان فيه، أأو الرئيس ية اليت تواهجهام، سواء 

ىل أأن خيلص، أأحاكم النطاق اجلغرايف الواردة يف مذكرة التفامهفامي يتعلق بو  جراء  بعدُ  يُتَّخذمل ه املراقب اإ تنفيذ ب لدلفع قدماً  معيل لزمأأي اإ

 مذكرة التفامه.

ماكنيةومع ذكل، يظل املراقب متفائاًل  حراز تقدم كبري حنو ابإ متام اإ ن مل يكن تنفيذها ابلاكمل، قبل انعقاد الاجامتعات  اإ تنفيذ مذكرة التفامه، اإ

 ومجعية ماجن دافيد أأدوم تعهداً يف هذا الصدد. واملراقب مس تعد قبةلقدمت حكومة اإرسائيل امل ديسمرب يف حالشهر ادلس تورية يف 

 للعودة اإىل املنطقة يف أأي وقت قبل انعقاد الاجامتعات ادلس تورية ملساعدة الأطراف عىل امليض قدمًا هبذه املسأأةل.

ذا مل تس نح ن الاجامتعات ادلس تورية،  انعقاد الفرصة قبل هذه واإ جراءات التنفيذ س تقع عىل عاتق عن  سؤوليةمل افاإ  حكومة اإرسائيلاإ

 .مجعية ماجن دافيد أأدومو  املقبةل

ىل انقضاء املدة احمل التحجج بأأي  عية ماجن دافيد أأدوم وحكومة اإرسائيلمجل ، فال ميكن للتنفيذ يف اجلدول الزمين املتفق عليه ددةوابلنظر اإ

 بغية الوفاء ابلزتاماهتام املتفق علهيا. 2020ملذكرة التفامه يف الأشهر الأوىل من عام التنفيذ الاكمل عذر لتربير أأي نتيجة غري 

 


