
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

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

ٔمحر الفلسطيين   إالرسائيلية ومجعية الهالل ا

يل   تقرر مر

 AR 2022يونيو /حزران

CD/22/15 
ٔصل:   لزيية ٕالجن ا

  لالطالع 

داد    وثيقة من ٕا

س الس  ىل وسام  ز  ا ري،  رت تيك ٔسرتايل، املراقب املس يد رو تقل، حسب التلكيف  تحقاق ا
ليه يف  املنصو  ي ،  2019س املندوبني لعام  جمل   الصادر عن   10  القرار رمق ص  ّٔ    ا ويل    ه د ي   لث ثا ال املؤمتر ا

ٔمح و والثالث ٔمحر والهالل ا لصليب ا   8القرار رمق    يف   ر ن 
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  عرض موجز 

ام   املندوبني  ،  2019يف  ٔمل    رواملؤمتٔعرب جملس  بة  ٔمحر عن خ ا ٔمحر والهالل  ا لصليب  والثالثون  الثالث  ويل  ا
ذ  لعدم  شديدة رة التفامه    تنف ٔمحر الفلسطيين  ائيليةإالرس   دوم ٔ د  فجن داة مايع بني مج مذ ذاً   ومجعية الهالل ا اكمًال   تنف

  .اماً  14 حوايلبعد مرور و  ،ٓن  احىت

و  واملؤمتر  لس املندوبنيجمر  قّ ٔ وٕاذ   ذال   ٔنب  يلا اكمل  تنف ٔمحر  ثل  سمي   مهرة التفاذمل  ا لصليب ا ولية  لحركة ا ٕاجنازًا هامًا 
) ٔمحر  ا و احلركة)والهالل  دهتا  قوهتا  تعزز  يف  سامهس ،  طلبا،  وو ٔمحر  من  فهام  ا لصليب  ولية  ا لجنة  لجنة  (  ا ا

ولية) (  ا ٔمحر  ا والهالل  ٔمحر  ا الصليب  ويل مجلعيات  ا حتاد  او حىت   مستقلمراقب  جتديد والية  )  ويلحتاد 
امل انعقاد   ام    ندوبنيجملس  التفنف ت   عنتقرر  تقدمي    امنضو ،  2021يف  رة  املندوبني ٕاىل  مهاذ مذ املؤمتر    جملس  ٕاىل  ربه  و

ويل ال   .نيوالثالث بع راا

ويلوامل  2019  ملعا  بنيجملس املندو   كّدٔ و  اكمل ملذ  امارهٕارص   جمدداً   الثالث والثالثون  ؤمتر ا ذ ا ىل دمع التنف رة امجلاعي 
ٔعر عن رغبهتام القوية يفالتفامه ذق  حتق   ، و اك  التنف رة التمل  ا هاو   فامهملذ ت م ىل   هاماً   اً رمز   وصفهب  لتث ٔمل  ا  يدل 

اح.    والن

 ُ ري،  ّني  و ٔسرتايل،احلالسيد رورت تيك ستحقاق ا ىل وسام  ز  ام    ا ل    2016يف  ٔ رة   معلية  صموامن  ة مذ مراق
ٔدومتفامه  ال  د  ٔمحر الفلسط   بني مجعية ماجن داف ٔن التدابري افتاال  ٔي  ؛اله   املصاحب  تفاقاالو   ،يينومجعية الهالل ا ش ق 

شغيلية اكوالسيد  ،  )2006احلكومة السورسية (   اً سابق  اتوّهت  ويه معلية  .ال لندا (  ر ست ايم املمن ف   2007راقب بني 
ا  ،)2013و ا لجنة  ( وا ٔمحر  ا والهالل  ٔمحر  ا لصليب  ه  ّدم قيي  اسابع  ل االتقرر  هو  التقرر  هذا  و ).  2015- 2014مئة 

رت تيك السيد   ذ  ركحلٕاىل ا  ريرو ايب السادس عرشوال   ،واليته  ٔ بدٔن  ة م رة  املقّدم ٕاىل ا  تقرر الك ع مذ ذ توق حلركة م
شغيليةالتفامه  ٔن التدابري ال ش  . 2005نومفرب  رشن الثاين/ يف واالتفاق 

ٔن  و  ٔسف الشديد  ٔدومٔن مجعية    ٕاىلخيلص  التقرر  هذا  من دواعي ا د  زال تعمل يف    ماجن داف عية  مج   معلايض  ر ٔ ال 
ٔمحرالهالل   رة التفامه،  الفلسطيين، كام  ا ىل  ددهتا مذ ٔمحر الفلسطيين، وهو ما  دون احلصول   موافقة مجيعة الهالل ا

اكً  هت ٔسايس،  شلك ا دة ا ٔ الو ُ   ملموسٔي تقّدم    ٔنو   ملبد ذ    رصدمل  ه  يف تنف ىل ني امجلعي التعاون بٔو ني  تني الوطني
رة    تو يفالنحو امل  شغيليةو التفامه  مذ ٔن التدابري ال ش سانية املنصوص و .  االتفاق  لزتامات إال ىل الرمغ من  ذ 

نييف  هيا  ل .  ةالسابق  بقااملر يف تقارر    ةدر امل،  نيمجلعيتني الوطنيٕاىل ا  ةّ و املة  راملتكر   يةري التذكل  ورمغ الرسائ   ،الوثيق
ره من ىل باملراق قيبيُ و  ٔن ذ ٔن هذه  ودواعي قلق ادئ م   ما سبق و   . لسائامل ش

اكمل    شلكس و  هيا    ئلسالم احلل ا ٕا ا  اليت د لينيامل  نتقرر ال   ب يفراق امللطريقة  رين  ر ٔ ٔ   ٕاىلبرية  خطوة    ا  ماما
ً  اً ٕاجناز و  ،نيالوطني  يتنيامجلع  ٕاىل  ةبس ل    لحركة نفسها.  عظ

ةوبني  س املندلجمرها  قرّ يات ٔي ٕاجراء ٕاضافة ٕاىل،  تمت هذا التقرر بتوصية قويةُخي و  ل معلية املراق ٔن مستق ل ،  ش ٔ من 
ق  مواص ارصة  اسية  دبلوم   حتق ييةرسائيل االٕ كومة  احل مع    تنيبناءوم مبا  ٓ ىش مع  ،  ُ   راءا قرارات سابقة ا يفعهنعرب  امل  

ويلو  بنياملندو لس  ٔدوماف د ماجن  مجعية دمع ىل  ٕارسائيلحكومة ع ، وشجّ املؤمتر ا ذ االتفاق د    .يف تنف
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ٔساسية   مقدمة   ومعلومات 

التقرر   غيي  هذا  املندجملٕاىل    املقّدم   املراقبتقرر    ع موثيق  قرتان  قراءة  لعامس  ويلؤمتوامل  2019  وبني  ا الثالث    ر 
ي  ،  والثالثني لو   نياملعني  فنيطر ال الزتامات    بّني ا دة سنوات  ىل مدى  لزت فاء هبذواجلهود املبذو  تيح امات. وقد  ه 

لحركة ف بعد وهو مرفق هبذا التقرر (   ٔلف). امللحقالتقرر 

يلقرر  ر تٔشاو  مترب  يلول/ٔ   يف  ،صدر مؤخراً   مر سيالعوامل ال  عض ب ، ٕاىل2021س ّ ،  عن الطرفنية  اخلار  ةرئ ٔ رت  اليت 
ذىل   التفامه    تنف رة  شغيليو مذ ال التدابري  ٔن  ش اليت ىل  كذ  و   ،ةاالتفاق  الفرتة  الل  نفسها  املستق  ة  املراق معلية 
ع  تلت ٔ  ج   . بنيو املندلس  ريا

ٔن، ذكّر التقرر احللاملسائف يتعلق هبذه  و  ٔ   19- دوف احئة    ركة ب ٔت جتتاح العامل ب زية م  هرس بد ع    نبعد فرتة و ج
ري ٔ املند  ا ٔصبحت  .  بنيو لس  هناه  هذل ئ  الهاتداعيات  ال و لتفصيلها  داعي  وال  معروفة  كفي .  اجلاحئة  ذ  ٔن  بيد 

ع   ٔن اج لوص ٕاىل  داثل ٔ ا ري احل  مهنا  ،سلس من  ت املتالحقة و ا احئة  ، و رسائيلجرت يف إ   امسة اليتنت
د ر/مايو    19-وف ٔ يف  املنطقة  شهدته  ي  ا يف  والك اخلطري  الزناع  وفرتة  ر (  2021العاملية  لاص  كّزو دون ة،  كن 

القطاعاحلرص، يف ق القريبة من  سانية اكرثيةواع  خملفاً   ،طاع غزة واملناطق إالرسائيلية  ٕا ٔ   قب  ا بعض    تجعل  ،ن)اميف 
سافر باملراقىل  من املستحيل مجيعها اقشات هاد صلوا يٕاىل املنطقة و  ٔن  ني وسلطفٔي م   هتام.اة مع امجلعيتني الوطني

ٓ  بنيمن    ،يلاملرالتقرر    شارٔ و  احئر العديدة  ا شغالٕاىل  ،  فرتة الزناعو   ةل نيا  ا ري  مجلعيتني الوطني   ، امعهن  النامجو   الك
لمجمتعات امل  سانية  ات إال يا ابة لالح   ترضرة. الست

زال هذه اابة هذا التقرررخي كتحىت و  فاوتة  اتدر وٕان ب  ،اً تؤر سلب  ملسائل، ال  رة  ىل تنف  ،م ق  تفااالو مه  التفاذ مذ
ٔن ال  شغيليش   ء. امللحق  يف انقاالتفاورد . ةتدابري ال

دت   التطورات  ذ   اليت است يل ر  التقر   ور صد   م ٔي لمراقب    املر مترب  / لول يف    2021س

ٔدوم  ٕاىل  ًا  يمس ر   باملراق كتب    ،2021يوليو  /متوزيف   د  ّدد فهيا  ارسمجعية ماجن داف  ثة لومات حمدّ عمقدمي  تب   القامئطلبه   
شغيليةٔ ا  عن ٔدوم  تنفذهايت  ال  شطة ال د  ٔهنا  ددّ حتيف املناطق اليت    مجعية ماجن داف ىل  رة التفامه  ٔ   يف  تقع ها مذ   ضر ا

املعرت  احلدود  ارج  ة و هبا دوليالفلسطي ٕارسائيل.    اً ف  الرسا    اً ٔيضطلبت  و و  ة  و املت  د    مجعية ماجن ىل  إ ّ داف
ي  ،  رةاامية الشحب  اخلاص  ع رشيل ا  اعن  مات  معلو تقدمي    مٔدو  ٔحاكم  ريم  ا ٔدوم    قانونٕاىل مواءمة  د  مجعية ماجن داف
ي    حتنق ال مع   ل ا لحركةلن اىل  د ٔسايس  ا د    عقب  ،2006ام    ظام  إالضايفالربوتوو اع اتٕاىل  الثالث    ل    اتفاق

يف لعام    .1949ج

ٔمحرلهالل  ية اع ٕاىل مج   يضاً املراقب ٔ كتب  و  ة   هنا تقدمي م  وطلب  2021يوليو  ز/متو   شهر  لاليين  الفلسط   ا معلومات ٕاضاف
ح دقتق  دادٕا  ت مجيع    وشامل  ق رر  التفامه    مٔحاكعن  رة  شغي و مذ ال التدابري  ٔن  ش ىل  ةيل االتفاق  جملس    لعرضه 

ل وبنيندامل    .املق

ٔن تلقّ و  مي تقرر باملراق ىبعد  ٔمحالهالل  عيةمن مج   يلمر  تق لفرتة من  ف   2021س سطٔغ ب/ٓ  لسطيين يفر الف ا يتعلق 
تلقّ 2021يوليو  ز/و مت  31ٕاىل    2020نومفرب  الثاين/  رشن  1 من    ٓخر  اً تقرر   2022ل  رئ سان/ن يف  ى  ،  لفرتة   1يتعلق 

ه  تقررال ناول  ت و .  2022مارس  ٓذار/  31ٕاىل    2021ٔغسطس  ٓب/ ي قّدم ٔمحر الفل مجعية    ا  قب ااملر ٕاىل  ين  يط س الهالل ا
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ات" اليت  ،  غرايفق اجلالنطا  مسائل لك والعق ملش ٔمحر الفلسطيين " ه مجعية الهالل ا ة  عيامجل   تعرتضٕاضافة ٕاىل ما وصف
ايف سانية والطبية.  ا    إال

ة ٕاىلرسالته املو ىل  اً رداملراقب  تلّق ي  ملو ٔدوم ّ د  ةامل ،مجعية ماجن داف ، 2022و ماير/ٔ  5 يف ٕاّال  2021 يوليومتوز/ ؤر
ىل ا دمي قتب ات املتكررة  لبمغ من الط ىل الر   سنوات. مدىملعلومات املطلوبة 

ٓن  براقن املمتكّ   ، مل ٔسباب  ره من ذ  م تقدّ   ا م  ءضو   يفو لمعلومات اليت قدّ قامئ    من ٕاجراء حتليل  حىت ا ٔد  هتا  مىل ا
ان الوطن الت   ،امجلعيتان  توال  النحو    ا مهن  ث س  و .  2019لعام    بنياملندو س  لجمالصادر عن    10  رارلق ايفلوب  املطىل  ل

ب   ٔي س املراقب  يد    ٔو املقدمةة املعلومات  لشك يف دقّ  اعو ٕاىليدى  ٔ ت ٔدوم  وجود مجعية مايف  د  امليداين  جن داف
ٔمحر الفلسطيين و مجلعية الهالاجلغرايف ن النطاق مض اهتل ا   .اصالح

  رايف ق اجلغلنطا   رة التفامه املتعلقة مذ ٔحاكم  

دٕاىل  ٕاضافة  و ،  براق النطاق اجلغرايف اليت يطلهبا امل  عن  علوماتمل  قما يتعل  يف مجعية ماجن    هي قّدم ا  السابق  يثالت
ٔدوم  د د  ش عية  امجل دت  ٔكّ   ،2017س  ٔغسطٓب/  28  يف  بقرااملٕاىل  اف دة    18غيل  ٔهنا تواصل  نق    عنايةو د  مركزة م

ٔ مع    صة ا  ٕاسعافرات  سياو   ٔقىص  ظميف يتعلق  و   1لضفة الغربية. ا  يفلحياة     سايسا يف  الطبية    ئوار الطدمات    ب
ٔدوم  مج   ٔفادت،  يف الضفة الغربية  ليةي رسائ االٕ   املستوطنات د  ٔ   رسا الرد يف    اً ٔيضعية ماجن داف د مجعية ماجن داف "ن  ب

ام    68  سلمتم  ٔدو  ة يف  هيا ُ ٕاقلميية (ة و حمليجمالس  ىل  إ   2011سيارة ٕاسعاف ٕاضاف ت"  مسشار ٕا ) "متعاتجم ٔو"    "ب
االت  و  .../... رسسيارات إالسعاف هذه  فهيا  كون    اليت  الطوارئ الطبيةيف  ة  املوارد   ٔ رسله احلدث  ماكن  يف  املتا   ا ، 
ٔدية مجع  د    ."ت املستجيبةاجلها ٔوىل عتبارها  ومماجن داف

ٔ و  مجعية ماجن  فهيا    لصتوااليت    ديدةالع  تاحلاال"توثيق  ب ٕاىل  املراق  ٕاىلم  قدّ املين  محر الفلسطيسعى تقرر مجعية الهالل ا
ٔدومدا د  ٔ ال ف   . محر الفلسطيين"عمل يف النطاق اجلغرايف مجلعية الهالل ا

ٔدوم مجعية ماجن دت  لغٔبو  د  ة إالرسائيلية ٕاىل  ب  باملراق  اف ثلت لطلب وزارة الص ٔدوم  ٔهنا ام د    ء اشٕ مجعية ماجن داف
دد ض حلتلق راكز م بار املس و  19-وف ة.  لرسيع تضد ااخ   يف القدس الرشق

ٔر ئ رة يف ٕارسا حامية الشا ة احملت   ض يل وا   الفلسطي

يلل اتقرر  يف   املر مي  ٔمحر    تق ا الهالل  ر   عنالفلسطيين  مجلعية  مذ ذ  التفامهتنف يف  ي  يا  ،ة  املنهتية  الفرتة    30غطي 
مترب  ل/ٔيلو  ي  و   ،2018س مة  براقاملٕاىل    م دّ قُ ا  ب قراامل  بلغ  ،  2018نومفرب  رشن الثاين/يف  هبا     قامة اليتاملراق  الل 

قانوب ال   اً فلسطي  ً ٔن  ٔن  سمرب  اً ز اهصبح  ٔ قد  شارة  ش د يف  ده  ٔ اكنو/الع ا الظروف  2006ول  ن  ب  س ولكن   .
الوقت ذ  الفلسط   رتقرّ ،  السياسية يف  ٔمحر  ا الهالل  امجعية  القاا ٕالصدا مع سلطاهتلعمل  يين  وم  مرس  مبوجب  نونر 

هنايئ   وع املرش   ّدموقُ يس.  ارئ ٔن    ا دااقش ٔمحر  شم  نون است ٔمحر والصليب ا   هتاوحام  راءامحل  والكرستاارات الهالل ا

 
ٔدوممج شري رسا  1 د  سا و هيود  يت طقمٕاىل " 2022مايو ر/ٔ  5يف  باملراقٕاىل  مةاملقدّ  عية ماجن داف   . ةالضفة الغربي ٕاىل السامرة" ول
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ب   مك السلطٕاىل  س  يف  رئ ة  الفلسطي ٔولة  ا سنوات  دماعتُ و ،  2007  ٔكتور/رشن  مثاين  مترب /لولئ   7يف    بعد   س
2015 .2  

متعات احملليلها  شغّ   اليت  سعافات االٕ سيار   ٔن مظهر من  راقب قلقاً ى املويبق تلف  خي ال  الضفة الغربية    ة إالرسائيلية يفا
ٔدومن دماج سيارات إالسعاف التابعة مجلعية مظهر عن  د  شلك واحض. ال تُمزي ٔهنا و  اف    عهنا 

ادة مجعية  املراقب يف  وطلب   ق ٕاىل  ها  اليت و درسالته  داف ع  وض معلومات عن    2021يوليو  وز/مت   20  يف   ٔدوم  ماجن 
رشيع   يومتثل جوهر جواب امجلعية  شارة يف ٕارسائيل.  امية ال اخلاص حبال ٔ ٔن  يف الت ىل  م  ايف   اقرتحت  يلٕارسائ حكومة  د 
قانون مجعية  رشيعًا    2007 ح  ٔدوملتنق د  دام    ماجن داف ست لها  سمح  امحلراء.  شلك  الكرستا  ن امجلعية  لكشارة 

ىل  ديل املتعٔن ال دت بٔكّ  ست.    يف  يُعمتدالقانون القامئ مل  قرتح  ٔدوملكن مجعية  الك د  ىل الرمغ من  قالت ٕان  ماجن داف ه 
رشيع   د ال دة من شارات    تعرتف  اً ٔيض"فٕان  دم اع وا لكرستا امحلراء  ٔدوممجعية  رمغ ذ  د  ش  ماجن داف ارة  و

ٔدومداف   ماجنمجعية  عد  ية". ومل تحام  شارةو   حمايدة قانوهن  د  اقرتح    اتدمع تعديل  ام  كام  الل  ومن    ،62003بداية يف 
ست إالرسائ مرشوع القانو ىل الك ام ن املقرتح    .2007ييل يف 

شملها  املسائل ال  ٔن التدايت  ش شغيلية بري االتفاق     ال

ٕاسعاف وموظفي مجعية دة مربات وسيارات  ٔمحرا  مسا الوصول    الفلسطيين  لهالل ا ٔشىل  ن مه ٕاىل لك ا اص ا
دمات الطبية العاحبا ل ٔمحر الفلسطيين  ادعت  ة  ٔن    مجعية الهالل ا االطوارئ الطبية  دمات  ب عرقلهتا  "  اليت تقد

موع  وٕاطالق الغ  ،رب مضايقات لفظية وجسديةٕالرسائيلية  طة االرش  ابل الصو از املسيّل ل ت   وسيارا الطوامقىلة  تيوالق
ٔ تقرر    منتضوي إالسعاف".   ا الهالل  الفلسطيينمجعية  اءات  محر  حمددة حبق  حب  اد اكت  هت "ا الطبية يف  دوث  البعثات 

  . قدس وقطاع غزة"الضفة الغربية، مبا يف ذ يف ال

رب ش  سهيل مرور سيارات إالسعاف    نقاط التف
تقرر   الهالل  سعى  ٔمحرمجعية  ا  ينالفلسطي  ا سليط  مالضٕاىل  ىل  سيارات  "رفض    عيةامجل   ّمسته  وء    سعافاالٕ مرور 

مجل  االتابعة  ٔمحرلهالل  عية  القدس"،  ا ٕاىل  ٔن    الفلسطيين  من  مدعية  معلي  %90ٔكرث  النقل  امن  القدس  ت  اليت  ٕاىل 
ذها  امجل اولت   ددها  والعية تنف ش  نقاط    عند  تفضة اليت يغطهيا التقرر "قد رُ الل الفرت حماو    646يت بلغ  ش  اجلتف

لقدس"حمل ا إالرسائييل ٔن ذ  يطة  ٔخرىاملرىض نقل ستدعى او   . من سيارة ٕاسعاف ٕاىل 

ٔمحر الفلسطيين يف القدس الرشق  دمات الطوارئ الطبية مجلعية الهالل ا   ة  شغيل 
مترب  ٔكّد   ٔيلول/س ٔ  ٔن    2021املراقب يف تقرره الصادر يف  ة  املس لقلق  امل احلر ٔوردهثرية   2019ا يف تقرره لعام  اليت 

ٕاىل   ويل  املقدم  ا واملؤمتر  املندوبني  والثالثني  جملس  ديد مجلعيالثالث  ص  رخ ح  ٔن م الفلسطيين  ش ٔمحر  ا الهالل  ة 
ص احلالية امل  لتقدمي  وجتديد الرتاخ لها  ة  ٔن مجعيالطبية  الطوارئ  دمات  منو لّت و ُ قد  ة،  الهالل  ة  يف القدس الرشق

ٔمح رهأعربت  عن تر الفلسطيين ا ٔدوم يف هذا املنا جلهود قد د  هتا مجعية ماجن داف   . الصددرصة اليت بذ
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ويل التاسع والعرشن والرس السورسية املقدم ٕاىل املؤمت  كومةر مراجعة تقرر احل 3 س2006حزران/يونيو    17ة  ر به، املؤ   ا املرفقةر ا ذية    ، من رئ لجنة التنف عية ماجن  مجل ا
ٔدوم د  كتورداف      .53 ، ص.ش"فراع عوم "ن ، ا
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ه  التقرر  من  وتض ي قدم ٔمحرمجعية الهالل  ا ريل    الفلسطيين  ا ٔ سان/ اءً   2022يف ن رفض    اد وصول مجعية الهالل  "
الفلسطيين   ٔمحر  اص  ٕاىل  ا ال ٔش لهيم  إالرسائ رش ٔطلقت  الناريل ي طة  بعض    ة  ني"،  احلوادثيف    ٔن ٕاىل  ٔشار    يف 

دعية سيارات إالسعاف التابعة مجل  ستطيع الوصول  ٔدوم  ماجن داف   حبرية". "

ٔبلغت   الفلسطيينو ٔمحر  ا الهالل  قرت   مجعية  ظمي  اح  املراقب بوضع  ٔدوم  املتعلق ب د  داف ل مجعية ماجن  يي تدريبات   ف
ٔمحر الفلسطيية  مجع فرع   لنيعابالطوارئ الطبية الت لعالج   نيمتك  ،ةالرشق   لقدسيف ا  ينالهالل ا شغيل سيارة ٕاسعاف 

ّف اكمبقد  املك ع  رات  اج الل  ُطرح  قد  اكن  اقرتاح  وهو  بني  ،  االتصال  نيجلنة  الوطني يف  امجلعيتني  ام    لٔوائ 
ٔخرى  ؛ وجبوان2020 شغييل  ب  سيق ال ٔمحر الف المجعية اله فرع  مع  خبصوص الت   ، مبا يف ةالرشقيف القدس    لسطيين ل ا

ٔوائل.ل  ذ عرض لمستجيبني ا ية واملادية  دة الف   مسا

  القدس /سهيل مرور املرىض بني قطاع غزة والضفة الغربية
ري، اشتكيف  ٔ ٔ  تا ٔخر يف نقل املرىض من قطاع غزةيف تقررها من  محر الفلسطيينمجعية الهالل ا   . الت

 ٔ ٔن  ر ية املسائل الب ورمغ  ٔ ٔمحر مجعية ال هتا  ليت  ٔن التدابري تتخطى نطاق    الفلسطيين  هالل ا ش رة التفامه واالتفاق  مذ
شغيلية فال فهيا  ،  تنظر  ولية  ا لجنة  ا ٔمحر  راهنًا وتناقشها مع  ٕان  ا الهالل  ٔدوم و   الفلسطيينمجعية  د    مجعية ماجن داف

  ها. وار الرسي مع حل، مضن ٕاطار اوالسلطات إالرسائيلية املعنية

ٔن  وجتدر إالشارة إ  شغيليةاالمن    1  اجلزءىل  ٔن التدابري ال ش د    نّص   تفاق  ل مجعية ماجن داف ٔدوم  ىل الزتامات من ق
املرت واملنارصة    لرتوجي لك  املش لوصو حلل  ت بطة  اليت  الهالل  ها  ري ثل  ٔمحرمجعية  قد    ا املراقب  واكن  ٔفاد الفلسطيين. 

لسابقاً  ىل س ٔن  ملثال،  ا  ،  هتااملنارصة اليت  ود   ب ٔدومدا  ماجنمجعية    بذ د  ة لس ص االرتاخ مع جتديد    ف يارات ملمنو
ٔمحر الفلسطيينمجل   إالسعاف التابعة ة من السلطات االٕ   يف القدسالعام    عية الهالل ا ودًا قوية  ، اكنت  ليةي رسائ الرشق

ٔدوم يف  وسلطت مجعية ماجن داس فهيا.  وال ل  د  ٔرسل الف ي  ىل جنا ٕاىل املراقب  ته  رد ا ة  ود املنارص ا يف مؤخرًا 
ى   ح  اليت  لٕارسائيحكومة  هذه  ٔسفرت عن م ة    ديدة  وزارة الص ص  عية الهالل مجل سيارات إالسعاف التابعة  ل راخ

ٔمحر الفلسطيين ص  ا ني املعيارية.وجتديد الرتاخ   القامئة لفرتة السن

متكن مجع  د    يةلكن ليك  لزتامات، جيب ٔ هب  من الوفاءٔدوم  ماجن داف ٔن  ذه  لامً  توًال  ذ  ة.ٔ اكن و   ملسائل املطرو
ٔن معلية    هء يف تقرر املراقب قد سلط الضو  ىل  عوة و السابق  سب و ستكون    املنارصةا ٔ ت  ٔكربفعاليذات توق يف    ة 

ت   الهالل  ال حّس ٔمحرمجعية  دو   الفلسطيين  ا اال  دومٔ   مجعية ماجن داف وات  لقاءات  وعقد  ،هنامتصال بق ارشة    م
ال لتب ة ترية مزتايدبو  ٔفسحتا ا ودت ل  الزمةادل املعلومات الو ذ  عوة.  نف   ا

ىل الرمغ م  فومن املؤس رية اليت  ن اجلهودٔنه  ش   بذلها املراقب  الك ىل التواصلجيع  ل متكن،  امجلعيتني  من  عيتان  امجل   مل 
ٔي من   ات عقد  ىل  ني الطرفنيوبة باملطلل  التصاا  اج رهيام  مستوى  ،  ٔن التدابوذ معًال ،  عامنيلامد ش ري  التفاق 

شغيلية دم عقد هذه   .ال ات من    وحيّد  ٔدوم    التواصلٕاماكنيات  ج د  ود  ذب  ىلومن قدرة مجعية ماجن داف ل 
ى   عوة واملنارصة  ٔيضًا مع التوقعات  قلدم عقد  رض  عاويت.  لٕارسائيحكومة  شطة يف جمايل ا اليت اءات بني الطرفني 

ريمضت ٔ ا املندوبني  قرار جملس  ذهاو .  هنا  يت اليت  ىل اخلطوات  املراقب  لزت   يعّول  ذ  لتنف االتفاقني  اليت طرفا   امات 
  قطعاها.
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  اخلالصة والتوصيات 
ٔن  ا  من ٔن خيلص املراقب ٕاىل  لغاية  رة  ذتنف ٔي تقدم مل ُحيرز يف  ملؤسف  لنطاق اجلغرايفالتفامه امل   ٔحاكم مذ ذ    تعلقة  م

ري. و تق ال رخي ٔ ،  رر ا ُسكذ ر  ٔي تقد  لمل  ليه    يف م يُذ ي نّص  ذ التعاون ا ٔن التدتنف ش شغيلية.  االتفاق  ابري ال
لزتامات ا و  لتعاون اليت  حيدث ذ رمغ  سانية  التفانٕال رة  لهيا مذ ٔنمه واّصت  ش ش بري  التدا  التفاق  ، ورمغ  ةغيليال

ني ومضهنٕاىل ااملراقب  رسلها  ٔ   اليت  كررةاملت  يةري التذكل  الرسائ  ويُبقيركة.  التقارر اليت رفعها ٕاىل احليف  ا  مجلعيتني الوطني
ره من  ىل  املراقب ذ ٔن  و ادئ    ما سبق  قلقم السابقة ٔوردها يف    اليت  لسائامل ٔن هذه  ش   ودواعي  لية  املر   تقارره 

  ٕاىل احلركة. مةاملقد

لية   ذ    فع قدماً احملمت لويف ما خيص املبادرات املستق ف رة التفامهب ٔن التدو   مذ ش ش االتفاق  اكن املراقب  ،  غيليةابري ال
تل  اً دامئاكً  در م ٔن  ي ميكن  التفامه  لٕارسائيحكومة    هؤديور احلامس ا رة  ذ مذ ٔمني تنف ت لقرارات   لتايلب  رحّ و   ،يف 
وليمتر املؤ   عنادرة  لصا ا وانين  الثاين  والثالث نيلثالث  والثالث  دع ال  ني  ٕارسائيلين  دو  دمع "  ٕاىل  ا  عية مجل   هامواص 

ٔدومدا  ماجن  د  الل   ف اكمل  ا ذ  التنف (القرار  ضامن  التفامه"  رة  مذ مبوجب  الثاين    عنر  ادالص  8لزتاماهتا  ويل  ا املؤمتر 
و الال"هت والثالثني)  الظروف  متكني  زميئة  ٔدوم ية  مجع ة  د  داف ٔحاك  اخلاصة  ا لزتاماهتال  ثالم من    ماجن  النطاق ب م 

رة التفامه ل انعقاف  اك وقت  ب  ،اجلغرايف ملذ ويل  ار عن  اد الص  8(القرار    "...  2021ع جملس املندوبني لعام  اج  دق ملؤمتر ا
  والثالثني). الثالث

ٔوائل اكنون الثاينو ر/يف  يس   قبرااملب  ، كت2022  ينا لجنة ا  ٕاىل رئ ويل    حتادوولية  ا لا ىل التد ل    حلهثام  ٔ من 
ه املستوى    خماطبات  توج عة  ذ  التقدم    مشاركهتا يف  س لال  لٕارسائيحكومة    ٕاىلرف املتعلقة  يف تنف التفامه  رة  ٔحاكم مذ

ىل توصية ٔكّ . و لنطاق اجلغرايف سان موافقهتام    هذه.  باملراقد الرئ

د  ىل  لٕارسائيكومة  حلر  متراس   ب راقامل  دٔكّ و  ٔدمجعية  مع  ٔمهية  د  داف ذ    مو ماجن  تنف املتعلقة  يف  التفامه  رة  مذ ٔحاكم 
ي  اهذ  ٔفىض و ،  لنطاق اجلغرايف ٔ ي  ٕاىل    دالت بهت لزتام ا لحركة يف  حكومة ٕارسائ   عّهدت  متول/يلٔ يل  ٔ   2017  ربس  ّال ب

ٔدوممجعية    رمزة  ضفة الغربيمستوطنات ال  يفتعمل  اليت  سيارات إالسعاف  مل  حت د   م ازت لهبذا    وّف مل يو.  ماجن داف
  جتاه احلركة.

شدة  يُ و  ٔخرى    -وىص  ٕاجراءات  ٔي  ٕاىل  املندوبنيرها  قرّ يٕاضافة  ة    جملس  املراق ل معلية  ٔن مستق ق   واصمب  -ش   حتق
ارص اسية  دبلوم ىش    ،لٕارسائيحكومة  مع    تنيبناءة  وم ي ٓ   مع مبا  ُ   راءا يف عهنرب  عامل لس  ا  سابقة  قرارات    بني املندو  

ويلو  ىل دمع    تعد جشّ . وقاملؤمتر ا ذ اتفا  ٔدوم  دماجن دافمجعية  هذه القرارات السلطات إالرسائيلية  ،  2005  قيف تنف
رتاف الرمسي    ع املوقّ  ٔدوممعية  جب يف الفرتة اليت سبقت  د  ٔ   ماجن داف  تني مجعي   امهتصفبسطيين  فل محر ال ومجعية الهالل ا

ويل نضو عة و حلركا يف نيوطني  حتاد ا   . يف 

ٔدوم  ةمجعئوحضت  و  د  داف و   اً مرار   ماجن  ٔ مجل لمراقب  ا الهالل  الفلسطيعية  ٔنهينمحر  ٔصدرت        ل ٕارسائيحكومة  ٕاذا 
ٔدوممجعية  ٕاىل    اً توجهي د  ثال ل  ماجن داف يف    اليت تعملعاف  إالس  ياراتت س الماعب ما يتعلق    ذ يفومة املتّ قرار احلكالم

مع الالزم  اهيإ وقدمت  ستوطنات إالرسائيليةامل  ه  متتثلس  افٕاهن ، ل ذعفلا رددو ىل الفور لهذا التوج ّٔي    . دون 

ذوم مع ع  ا غياب  فٕان  يعفي  احلكويم   ،  ال  ة  احلكوم التوجهيات  دمجعية  ٔو  داف الوفاء   ٔدوم  ماجن  ٕاىل  ة  احلا من 
  امه. رة التفمبوجب مذهتا مالزتا
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هيا املراقب وس  ا ٕا لطريقة اليت د لمسائل  اكمل  يل  ريف التقر  شلك احلل ا ري  املر ٔ سبة   ا ل ٔمام  برية ٕاىل ا خطوة 
لحركة نفسها. ٕاىل   ً ني، وٕاجنازًا عظ    امجلعيتني الوطني

مم   اقباملر يود  و  شكر  امجلع ٔن  الصدثيل  ىل  ني  الوطني اة  اقيتني  هبا  اليت  ام وعبارات  مدى    املراقب  خّصوا  ىل 
مع الهائل ٔيضًا  باملراقل جسّ و نيابة عن احلركة.  وع طب مراقمكه رو بد  اضطلع  نيالسنوات الست املاضية  ي قدمه  ا ا

ل  ويلموظفو ا حتاد ا ولية و يف.يف لك من املنطق  ٕاىل مع  جنة ا   ة وج

  -امللحقان 

  ث والثالثنيثالويل ال ر اؤمت وامل 2019ام بني لعس املندو لىل جمم إ قدّ املراقب املرر قت )فٔل(

شغيلية و التفامه  ةر مذ )ء( ٔن التدابري ال ش  االتفاق 



ٔلف امللح   ق 

 

 

AR 

CD/19/13 
33IC/19/9.5  

ٔصل:   ٕالجنلزيية  ا
  لالطالع 

  

  دويب م جملس  

ٔمح  لصليب ا ولية  ٔمحر احلركة ا   ر والهالل ا

يف، سورسا،       ج
سمرب  8   2019د

 

ذ   شغيلية، املوقعني يف  تنف ٔن التدابري ال ش رة التفامه واالتفاق    2005ن الثاين/نومفرب  رش    28مذ
ٔدوم إالرسائيلية ومجع  د  ٔمحر الفلسطيين بني مجعية ماجن داف   ية الهالل ا

  

يل   تقرر مر

  
داد    وثيقة من ٕا

رت تيك ىل وسا السيد رو ز  ا ٔسرتايل، ري،  ستحقاق ا ليه    املستقل،ب  املراق   م    حسب التلكيف املنصوص 
ٔمحر ويل الثاين والثالثني  الصادر عن املؤمتر ا   8يف القرار رمق   ٔمحر والهالل ا دد    لصليب ا     5مبوجب القرار  وا

  2017الصادر عن جملس املندوبني لعام  
  
  

يف،    2019ٔكتور  يف ج
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  موجز  ض ر ع 

ال  ٔن  ش واالتفاق  التفامه  رة  مذ دافٔوحضت  ماجن  مجعية  شغيلية بني  ال د  تدابري  داف ماجن  إالرسائيلية (مجعية  ٔدوم  دوم) ومجعية ٔ د 
ا الفلسطيين،  ٔمحر  ا يف  الهالل  إالطار  2005نومفرب    28ملوقعني  ىل  االتفاق  ذ  يف  مبا  ني،  الوطني امجلعيتني  بني  التعاون  ٔساس   ،

ىل  نوين الوا القا  ٔرضجب تطبيقه  لهتا ٕارس  ا ام اليت اح ٔمحر الفلسطيين يه امجلعية الوطنية املرص ون ، و 1967ائيل  ح  مجعية الهالل ا
لعمل يف  ٔرضلها  ة.  ا   الفلسطي

سية   ىل مدى    لمسار التارخييويعرض هذا التقرر اجلوانب الرئ ذل امًا    14املمتد  رة التفامه    ٔحاكم  تنف لنطاق اجلغرايف  تعلقة  مل امذ
(املراقب)  راامل  سعى لعمليات. وقد   املستقل  اليت  ٕاىلقب  السابقة  ٔعامل  ا ٕاىل  د يف مع هذا  س فهيا    ٔن  مبا  ٔخرى،  ات  ٔجنزهتا 

(2006(   يةسورس ال كومة  احل ٔمحر  ا والهالل  ٔمحر  ا لصليب  امئة  ا لجنة  وا ي  2014-2015)،  ا العمل  ٕاىل  اص  ه  وبو ٔجنزه  )، 
باك" (الس  ر ست الل مس2013-2007يد "   اره الطويل مكراقب. ) 

يس   تقررهيف    املراقب وركز   رئ التىل    شلك  رة  مذ ٔنه  هولك  اجلغرايف،لنطاق  املتعلقة امه  فٔحاكم  ٔى  ٔ  مضطر  ارت مس رة  ٕا  ٕاىل 
الطبية   اخلدمات  بتقدمي  الفلسطيين  ٔمحر  ا الهالل  مجلعية  ص  موضوع    العاالرتخ وهو  ة،  الرشق القدس  اويف  ا  ي ملتعلق  االتفاق 

شغيلية. ويف وقت كتابة هذا التقرر،  ل ات ال دياكن  رتت ص  رخ ح  ٔمحر الفلسطيين    مجلعية الهالل   دم ص احلالية  ا وجتديد الرتاخ
ة ة العالتقدمي اخلدمات الطبية   املمنو ٔن حتذف   اُرفض قد  يف القدس الرشق ي يظهرلكمة "فلسطني" من عية امجل ٕاىل  ىل   شعارها ا

ٔن  رات إالسسيا ارص مح  عاف. ويثق املراقب يف  د  حجة  ةم ٔن حتلّ ٔدوم    تنظمها مجعية ماجن داف ٔهنا  ٔهذه امل   من ش ل انعقاد   س ق
ستورية ات ا   . ج

رة التفامه    خيصوف   مترب  ، فقد ظهرت اعتبلنطاق اجلغرايفاملتعلقة ٔحاكم مذ شري ٕاىل    2017اراً من س  ٕاحراز تقدمل  اح دالئل قوية 
ٔن   ٕاىل  به  نظراً  بلغ  سياساتيًا  قراراً  اختذت  ٕارسائيل  يف لمندوبني جملس  ر  ٓخ حكومة  العام  إالسعاف  سيارات  ٔن  ه  ف ٔكدت   ،

ٔدوم  مستوطنات الضفة الغربية د  ٓن  لن حتمل شعار مجعية ماجن داف ذ  كنا  ٔننا  . ورى املراقب  بعد ا ىل املسار الصحيح لضامن تنف
ي اكن ٔحاكم  ل وقت  يُفرتضالنطاق اجلغرايف ا قه ق   . 2019ني لعام بمن انعقاد جملس املندو  اكٍف حتق

، فٕان اجلدول الزمين  وم ذ ذ قد  الضيقع ذ ليه لتنف ت العامة يف ٕارسائيل.  عرقلته املتفق  ا   نت

رة التفامه  ٔحاكم  وخبصوص   ذ  مل  الزمٔي ٕاجراء معيل  ن  ٕاىل ٔ   ، خيلص املراقب لنطاق اجلغرايفاملتعلقة مذ فع قدماً   بعدُ   يُت ذ هذه  ب   ل ف
رة.    املذ

يذومع   فائًال  ،  م املراقب  ماكنيةظل  التقدم حنو    ٕ بري يف  التفامهقطع شوط  رة  مذ ذ  اكمالً   تنف ذاً  مل  تنف ٕان  ٕاىل ،  التوصل  سن    ي
اكمل، ق  ذها  اتنف ج ستورية  ل انعقاد  سمرب  يف شهرت ا ال قدمت حكومة ٕارسائيل    ،د ٔدوم   املقيف  د  ومجعية ماجن داف

ل  تعهداً   ٔطراف  ذيف س دة ا ستورية ملسا ات ا ج ل انعقاد  ٔي وقت ق لعودة ٕاىل املنطقة يف    ا هذ يف  . واملراقب مستعد 
  . اجلهد
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بري يففرصة ٕالحراز  ال  سنحوٕاذا مل   ل  تقدم  ذ ق ات ا  انعقاد  التنف لنج اجلدول الزمين    يف  ددةاحملاملدة    ٔنظر ٕاىل  ستورية، و
ليه انق   املتفق  ٔدوم وحكومة ٕارسائيل  ،  ت ض قد  د  ذر   التحجج فال ميكن مجلعية ماجن داف ٔي  ري    ب ة  ٔي ن اكمل لتربر  ذ ا التنف

ا ٔوىل من  ٔشهر ا رة التفامه يف ا لهيابغية ا 2020م ملذ لزتاماهتام املتفق    . لوفاء 

ٔمح ا لصليب  ولية  ا احلركة  اخلطوة  وسرتحب  هبذه  (احلركة)  ٔمحر  ا والهالل  ماجن  و ر  مجلعية  ح  ي  ً عظ ٕاجنازاً  ٔدوم تعتربها  د  داف
ل  رتقاء ٔبواب  احلركة.   ٔكرث دا رشّع ذ ا ٔمحر  وس ٔوثق بني مجعية الهالل ا ٔثناء    ٔمام تعاون  ٔدوم  د  الفلسطيين ومجعية ماجن داف

ٔههب  هتام ل ت ا سانية واست ٔزمات إال ًال. ام ل   ها مستق

ذولن  ادي ميكّ طلع امجلعيضٕاذا مل ت يتحقق التنف لزتاماهتام السابقة. ة الوطنية وحكومة ٕارسائيل بدور ق   هنام من الوفاء 

________________  

لجنة ادات ا شكر ق ٔن  ولية    يود املراقب  ٔمحر (ا وليةلصليب ا لجنة ا حت)  ا ٔمحر  مجلعيات الصليب  ويل  اد او ٔمحر والهالل ا ا
ويل( لجنة  )  حتاد ا ىلاوا ه  من دمع  امئة  ٔداء  ما قدم ي  مك  هدور  يف  مع ا راقب طوال السنوات الثالث املاضية. ومض فريق ا

ك" وزمالءه ممعل مع املراقب "فرانك مورهاور" وزمالء  لك رود ويل و"ما حتاد ا ل ه من  ولية. وحظي املن ا ٔيضاً جنة ا   راقب 
د ملزتر" و "نيل ليتفاك" يفب ٔمحر    دمع "داف هام من الصليب ا ، استفاد املراقب من  وقت الحق، و ٕالضافة ٕاىل ذ ٔمريك. و ا

ويل يف املنطقة. و حتاد ا ولية و ا لجنة  ا ور، قدم "مادس هدمع ممثيل  ا ه هبذا  فرتة اضطال ٔمحر  يف بداية  ا الصليب  من  ارلمي" 
شارًا. ال ه مس لمراقب بصف مع    رنوجيي ا

لشكرٔن  ب  ق املراويود   ه  ه اخلصوص  يتو ىل تعاوهنام    ىل و ٔمحر الفلسطيين  ٔدوم ومجعية الهالل ا د  اديت مجعية ماجن داف ٕاىل ق
ة املستق  ام الشخصية اليت خص مع معلية املراق ىل عبارات ا  راقب. ا هبا املتو

 مة املراقب 

رمق   القرار  من  املراقب  مة  ق  جملس    10تن اعمتده  ي  لعام  اا رمق    2015ملندوبني  القرار  ٔيده  املؤمت  8و عن  الثاين  ر  الصادر  ويل  ا
ويل)، وكذ القر  ٔمحر (املؤمتر ا ٔمحر والهالل ا لصليب ا   . 2017الصادر عن جملس املندوبني لعام  5ار  والثالثني 

ة مبو القرارات مجعية    هذه  وحتث  املقطو ثال اللزتاماهتا  م ىل  ٔدوم  د  داف رة التفامه  ج ماجن  ٔحاكم مذ لنطاق اجلغرايف    املتعلقةب 
ٔيضًا ٕاىل   ٔحاكم. وُطلب  ثال لهذه ا م ّد لعدم  ٔطراف معنية  لعملياهتا واختاذ إالجراءات املناسبة لوضع  ٔدوم و د  مجعية ماجن داف

دام شعار مجعية ٔخرى، يف إ  ة ملعاجلة سوء است ا، اختاذ تدابري معلية ٕاضاف ار ٔدوم يف م رسائيل و د  ٔرضاجن داف عترب مضن  اليت ت  ا
، دعت احلركة دو ٕارسائيل ٕاىل مواص ت ٔمحر الفلسطيين. ومبوازاة ذ د  النطاق اجلغرايف مجلعية الهالل ا مع مجلعية ماجن داف قدمي ا

اكمل اللزتاماهتٔدوم لضامن التنف  رة التفامه ذ ا ة مبوجب مذ   .ا املقطو

د هذه القرا ر اع حتاد  ر وٕا سا  ٔكد رئ ويلات،  وليةو   ا لجنة ا ز ا ري"، احلا امئة، تعيني السيد "رورت تيك لجنة ا ٔييد من ا ، بت
ٔسرتايل،   ا ستحقاق  التفىل وسام  رة  مبذ معنياً  ًا  املمراق ٕاىل  وُعهدت  التفامه بصورة    ا مضهن من  ام  راقب  امه.  رة  مذ ذ  تنف ة  مراق

تظمة وتقدمي تقرر ع ربه،  2017 احلركة وٕاىل جملس املندوبني لعام  ذ مرتني يف السنة ٕاىل  نم ويل الثالث والثالثني،    و ٕاىل املؤمتر ا
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من   املقدمة  املعلومات  من  والبحث  والتحقق  ذ،  التنف هذا  ٔن  ش ني  الوطني املسائل  امجلعيتني  ملعاجلة  احلركة  ل  دا بناءة  بدائل  عن 
ة يف التقارر.   املطرو

ٔعرب    2017ني لعام  س املندوبلووافق جم صاصات املراقب و شهد حتقق  يف  عن رغبته القويةىل رضورة جتديد اخ ذ  ٔن  اكمل  التنف   ا
ت  ه  والتث ل انع  بوقت اكٍف  م ويل الثالث وال و  املندوبني  قاد جملسق ام املؤمتر ا   .2019ثالثني يف 

ٔساس طوعي. ىل  ور    وقد اضطلع املراقب هبذا ا

  ار اخل   السياق 
رة التفامه يف  ذ مذ ٔقدم ٔشد سياق منيتعني تنف ساين يوم  السياقات و اريو العمل إال ث يتقاطع س داً يف العامل، ح مع   اً السياسية تعق

ا ٔمن    ةالسياس  اتريوهس ٔي مع و وا د  لسالم يف الوقت احل الزناع. وال تو الل  وال ينفكايل،  لية  دزداد    ح يف ظل    وشدة  اً تعق
املستوطن ستو  ٔرضات إالرسائيلية يف  ع  ٔن    ا ش ني  د حوار بني إالرسائيليني والفلسطين ، ال يو ىل ذ الوة  . و ة احملت الفلسطي
ل   شلكال  ي ستكون  ل.   يها   معلية السالم يف املستق

مفهومة،   ٔسباب  قو ر  التو زال  والعسكريةال  املدنية  والسلطات  ني  الفلسطين بني  ٔ   امئًا  ا إالرسائ وقوات  الغربية، من  الضفة  يف  يلية 
ىل ذ   ني، مبا يف ذ تقدمي ا  سيري  ىلنتاجئ  وترتتب  ي تضطلع به لكتا امجلعيتني الوطني ساين ا   العا خلدمات الطبية  العمل إال

ة.يف الضفة الغربية ويف ال    قدس الرشق

ساين الصعب دوم زال الوضع إال ، ال  ٕالضافة ٕاىل ذ انب    ،ًا يف غزةو ، يفرض املزيد من الضغوط ٕاىل  ية ذات الص ٔم املسائل ا
ساني ٔداهئام ملهمهتام إال ان يف ٕاطار  ني يفىل العمليات اليت تنفذها امجلعيتان الوطن ام ني  ابي ٔدى ٕاجراء معليتني انت ٕارسائيل    ة. وقد 

ستورية ٕاىل ت  ات ا ج ٔكرث عد الوض عق الل الفرتة اليت سبقت انعقاد    .ٔكرث ف

لنطاق اجلغرايف  ٔحاكم  رة التفامه املتعلقة    مذ

رخيي موجز  ٔساسية واستعراض    ٔلف) معلومات 

التقرر   هذا  املثارة يف  املسائل  ست  الوط ل امجلعيتان  وقعت  وقد  اليوم.  مذوليدة  ان  املتعلقة ن لزتامات  عهنا  ٔت  ش اليت  التفامه  رة 
ام  لنطاق   يف  احلر   2005اجلغرايف  يف  وهلام  ق ل  التدابري  ق ٔن  ش واالتفاق  التفامه  رة  مذ ع  توق ٔن  ة  املث التارخيية  احلقائق  ومن  كة. 

شغيلية قد مت حبضور السلطات إالرسائ  ٕالضافة ٕاىل حضور احلكومة اال ة،    لسورسية بصفهتا شاهداً رمسيًا. يلية والفلسطي

التقارر يف  لوحظ  لام  املراق  وم دها  ٔ السابقواليت  ات ونن  فقد  ان  ،  الوطن امجلعيتان  تعمل  ٔن  ىل  التفامه  رة  مذ لٕالطار  فق يف  وفقًا 
ىل   ٔرضالقانوين الواجب تطبيقه  ة اليت اح  ا ام  الفلسطي ٔن1967لهتا ٕارسائيل  ٔدوم ومجعية اتعرتف مجعية ماجن د  ؛ و د  لهالل  اف

الوطن  امجلعية  رية يه  ٔ ا هذه  ٔن  ب الفلسطيين  ٔمحر  يف  يا لعمل  لها  املرصح  ٔرضة  هذه  ا ٔن  و ة  ٔرض  الفلسطي النطاق    ا يف  تقع 
اهتا؛ وصالح الفلسطيين  ٔمحر  ا الهالل  مجلعية  امليدانية  شطة  ٔ ل د  اجلغرايف  داف ماجن  مجعية  حترتم  ٔن  الهال  و ومجعية  ٔمحر ٔدوم  ا ل 

صاص  الفلسطيين  ٔسايس والنظام ا  اخ دم وجالك مهنام وتعمالن وفق النظام ا ٔدوم  د  ٔن تضمن مجعية ماجن داف لحركة؛ و ود  يل 
امليدانية   شطة  ٔ ا ٔن جتري  و ٕارسائيل؛ و املعرتف هبا دوليًا  ارج احلدود  لها  الوارد  ٔي فروع  املوافقة  القرار رمق  وفقاً حلمك    ١١يف 

ام لصادر عن املؤمتر اا   . 1921ويل املنعقد 

دها  وكام ورد ٔ اليت  التقارر  فقد    يف  السابقون،  ون  ىل معلية من خطوتني حتقق مبوجهبا مجعية املراق الطرفان يف وقت الحق  اتفق 
ٔحاك ثال معلياهتا  ٔدوم إالرسائيلية ام د  رة  ماجن داف د    االتفاق،  وحبسب هذا  التفامه.م "النطاق اجلغرايف" ملذ تنقل مجعية ماجن داف

شغيلية عن ٕادارة اخلدما  ٔوالً  نيًا،  العاالطبية    تاملسؤولية ال ٔخرى. و ت ا ا ٔو الك تعّدل   يف املستوطنات ٕاىل السلطات احمللية 
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ٔدوم مظهر سيارات إالسعاف وزي العامل  د  االت  مجعية ماجن داف المات مماث لت  الطوارئ، حبيث ال حيملون ني الطبيني يف 
ٔدوم والعاملني فهيااملُست د    . دمة ملربات مجعية ماجن داف

ي قدمه املراقب ٕاىل جملس املندوبني   ٔشار التقرر ا ام    السابق املنعقدو شغلها    68ٕاىل وجود    2017يف  سيارة ٕاسعاف ٕارسائيلية 
متعات احمللية بعة    17و  ا ٔدوم  مجل مربة  د  هناعية ماجن داف د  ب بعة لهذه امجلعية  ٔخرى  لعناية املركزة املتنق وسيارات ٕاسعاف    اتو

  بصورة جزئية يف الضفة الغربية.  دمتُس 

ر املراقب السابق   ىل حنو ما ذ ي  فٕانه ال ميكن،  ،  مراراً و لتفامه ا ني، اعتبار  التوصل ٕاليه بني امجلعيتني    سىن وفقًا  ٔحاكم   ٔنالوطني
رة التفامهالنطاق اجلغرايف ال  ن. ◌ُ قد نفذت ٕاال ح ت واردة يف مذ ن اخلطو   نفذ ها

ٔحرز   شتولنئ  بري  ٔ نقل املسؤولية عن ٕادارة اخلدمات الطبية  قدم  ت احمللية،   العأن مس ا ٔو الك يف املستوطنات ٕاىل السلطات 
ٔن اخلطوة الثاني ت  طوعون    شغلهااليت    العابات اخلدمات الطبية  مر   مبظهرة املتعلقة  فقد ث متعات احمللية  م يف املستوطنات  من ا

شلك ٔكرب.  إالرسائيلية  دي ا   الت

تقدماً   لفعل  ٔدوم  د  داف ماجن  مجعية  ٔحرزت  معاجلةوقد  ام    يف  يف   ٔ املس هنا عن  2011هذه  ح املراقب  ٔبلغ  فقد   ، ذ ومع  ؛ 
دا ا  الحقًا    دثت  تمست ٔدر ٕاىلو قدمه  ي  التقرر ا لعام  يف  املندوبني  ٕاىل.  2011 جملس  ٔشار  اليت   و ت  هتا مجعية    الصعو وا
ٔدوم، ولف ماجن دا اه    فت د  ديد  ن ه الت اصٕاجراءات قاعن    ورود معلومات"ٕاىل  ىل و ٔش المات    م هبا  ادة وضع  مجعية  ٕال

ىل بعض سيارات   ٔدوم  د  ٔن مجعية ماجنماجن داف ٔغسطس    إالسعاف". والواقع  رت الحقًا، يف  ٔدوم ذ د  ٔن معظم  2017داف  ،
طالؤها   ٔعيد  قد  إالسعاف  لهيا  سيارات  ٔدوملتوضع  د  داف ماجن  مجعية  فقدجمدداً   المات   ، ذ ٕاىل  ٕالضافة  و دمت   .    است

المات مجعية ديدة حتمل  ٔدوم. سيارات ٕاسعاف  د   ماجن داف

ويل الثاين والثالثني   2015املندوبني لعام    ء) القرار الصادر عن جملس    واملؤمتر ا

ىل ما ييل:  2015ام اعمتد املؤمتر الثاين والثالثون املنعقد يف  ه  ٓراء قراراً ينص يف جزء م   بتوافق ا

اليت   يالحظ -1 خلطوات  التقدم احملرز، ويقر  التام مدى  ر  التقد الفلسطيين ومجعية   اختذهتا لك من مج مع  ٔمحر  ا الهالل  عية 
الع طوال  ٔدوم  د  داف التفامهماجن  رة  مذ ذ  لتنف املايض  شغيلية،/ قد  ال التدابري  ٔن  ش يالحظ  االتفاق  ه  ومع    لك ذ  مع 

امئ لجنة ا لصت ٕاليه ا ٔسف الشديد ما  ام  ا ذ  دم إالفادة م ٔي خطوات ٕاضاف  2013ة من " ٔن  عن اختاذ  ش ٔحاكم ة 
رة التفامهملق اجلغرايف النطا   "؛ ذ

شدة -2 ف يتصل ب  حيث  ثال اللزتاماهتا  م ىل  ٔدوم  د  النطاق اجلغرايف  مجعية ماجن داف ر ملٔحاكم  التفامهذ ىل اختاذ  ة  ، و
ثال م د لعدم    ؛ إالجراءات املناسبة لوضع 

ٔخر   منيطلب   -3 ٔطراف املعنية ا ٔدوم وا د  ار مجعية ماجن داف ة لوقف  ى، يف ٕارسائيل و ذ تدابري ملموسة ٕاضاف ٔن تت ا، 
ل النطاق اجلغرايف مجل  ٔرايض اليت تعترب دا ٔدوم يف ا د  دام شعار مجعية ماجن داف ٔمحر الفلسطيين؛ سوء است   عية الهالل ا

اكمل اللزتا يدعو دو ٕارسائيل ٕاىل مواص دمع  -4 ذ ا ٔدوم لضامن التنف د  رة ها مجلعية ماجن داف   التفامه؛ ماهتا مبوجب مذ

ويل "  ٔن املؤمتر ا طوق القرار  رية من م ٔ رت الفقرة ا رة  يُعربوقد ذ اكمل ملذ ذ ا ق التنف ت   عن الرغبة الصادقة يف حتق التفامه والتث
ل انعقاد جملس املندوبني لعام  ه ق   ". 2017م

دات اليت طرٔت جمي)   ذ انعقاد   املست ويل   2015جملس املندوبني لعام   م    الثاين والثالثني واملؤمتر ا

ها  عوة اليت و ُستجب ا ويل الثاين والثالثونمل  ة املؤمتر ا ق ن اكمل  لتحق ذ ا ل انعقادالتنف   . 2017عام ل املندوبني  جملس ق
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دث  ،ومع ذ ل  فقد  ٔبلغ  2017لعام    املندوبنيجملس  انعقاد    ق ا  وقد  .  به  جملس املندوبني  املراقب   تطور هام    ادر عن الص  قرارالد
ويل دو ٕارسائيل ٕاىل "دمع مجعية   رة التفامه  املؤمتر ا اكمل اللزتاماهتا مبوجب مذ ذ ا ٔدوم لضامن التنف د  روس  اتُظهر  و ".  ماجن داف

من   لصة  امللفرخي  املست ،هذا 

ٔمهية 1 مع   مدى  ي تقدمها ق نت يفحكومة ٕارسائيل   ا ىل ما زا ،مستدامة  اجئحتق ستعيص  ٓن.  طرفنيكة وال احلر لت    حىت ا

، فقد  رة التفامه يه اتفاق    نيالوطني   تنيامجلعي   املراقب   ذكّر  ومع ذ ٔن مذ هن مربم  ب ٔن  امب ٔدوم  مجعية ماجن   و د  تظل مسؤو عن داف
رة التفامه.لزتاماهتا مبوجب   الوفاء   مذ

متثل   ٔوىل  و دى املبادرات ا اور  يفراقب  اليت اختذها املٕا ة إالرسائيليةمع وزارة    الت اداً ٕاىل  ،اخلارج ي    طيلزتام اخل  اس السابق ا
ام   ه  تقررال يف    الواردو   2015تعهدت به الوزارة يف  ي قدم ويل الثاين والثالثني.ا  ا امئة ٕاىل املؤمتر ا ٔعرب املراقب عن   لجنة ا وقد 

ه الشديد اور  ارتيا ٔنه    2017لعام    ملندوبنيجملس ان من ٕابالغ  مع الوزارة ومتكّ   لنتاجئ الت رة التفامه   حىت وٕان مل يتحققب ذ مذ  ،بعدُ   تنف
مة  فقد اُخت  رة اذت "خطوات  ذ مذ ل التوصل ٕاىل تنف ليف س اكمل يف املستق ٕاىل   ٔرفق املراقب و .  "لتفامه  ي قدمه  لتقرر ا

ة من    جملس املندوبني ة  رسا  الس ةمن وزارة اخلاملو ة    ارج مترب    11واملؤر رى   ت الرسا الزتامات قوية  . وتضمنت 2017س
الوفاء هبا ٕاذا مت  ٔهنا ستعاجل،  ٔساسية  سائلامل   ،املراقب  ٔدوملزتامات    تصامل   املهمة وا د  رة    مبوجب   ملفروضةا  مجعية ماجن داف مذ

اطوالتفامه.   ٔ املندوبني  " الرسا  لامً   جملس  بت  ر"  التقد "  والحظ  مع  ق   شري  ٔهنا  حتق يف  سهم  ملموسة  وٕاجراءات  قرار  ٕاىل 
 ٔ ثال  رة التفامهمل حاكم النطاق اجلغرايف  م اذ سب   [الزتام الوزارة]  ، وٕاىل الزتا ل ت ٔ دول زمين حمدد، من  ذ ذ يف ٕاطار  ري ف

، واستكامل هذه إالجراءات بوقت اكٍف  ٔ ل ا ٕاحراز تقدم ملموس يف هذه املس وق ام نعقاد املؤمتر ا   ". 2019يل الثالث والثالثني يف 

ي قدمه املراقب ٕاىل جملس املندوبني، فقد   "  مشرتكة بني الواكالت  مة ٕاىل معلية  شري يف هذه الرسا"ووفقًا ملا ورد يف التقرر ا
ديد الفقرة التالية: ووردت فهيا  ه الت   ىل و

احلكومة شاورية    هذه  عقدت  ال امل العملية  املستوى  عة  ٔخرى.  الرف ا سية  الرئ املعنية  اجلهات  شمل  ل الواكالت  بني  شرتكة 
دة   ل مسا ٔ ٔدومواكن الهدف استكشاف اخليارات من  د  د لسوء    مجعية ماجن داف ٔو  ىل وضع  دام املستوطنني  است

ادت   ٔ ٕاذ  لشعارها  ت  ٔدومالب د  داف ماجن  شغلو   طالء  مجعية  اليت  إالسعاف  ام  سيارات  يف  دام    2011هنا  ست
شغلها امجلعية.  سىن متيزيها عن سيارات إالسعاف اليت    المات بدي يك ي

ي قدمهملا  اً وفق   : 2017 لعامجملس املندوبني  ٕاىل املراقب  اء يف التقرر ا

احلكو  رسا  طوق  م من  سية  الرئ الفقرات  ٔبلغت رمسيتؤكد  املوقعة  اجلهة  ٔن  ٔن  اً مة  ب قاملراقب  تقرر،ه  ال   د  عقد  عملية  بعد 
عة   الرف شاورية  الواكالتال بني  املشرتكة  ا   [...]،  املستوى  إالسعاف  "سيارات  ت تلبلتابعة  ٔن  الب شغلها  اليت   "

الغربية]  احمل  الضفة  يف  املستوطنات  ٔي  ] شعار   ]... [ لية  دامئ،  شلك  د    اً سوف حتمل،  داف ماجن  مجعية  شعار  عن  خمتلفًا 
سىن  ي ا   ٔدوم،  عن  بوضوح  لجمعيةمتيزيه  الرمسي  ٔيض لشعار  الرسا  وتؤكد  الئ   اً ".  تدرس  إالرسائيلية  السلطات    اً ن 

لسب ارات خمتلفة  دال شعار"خ ذ معلية اس تنف تقدمي اخلدمات الطبية    ل  ٔدوم، مبوازاة ضامن اسمترار  د  مجعية ماجن داف
ىل مستوى معيل ممكن".  2مجليع ساكن املنطقة ٔ دوتت  ىل  : "س دال شعار  ابع الرسا ٔدوم ٔ معلية اس د   مجعية ماجن داف

ٔبعد ت ىل  ل  ستلزم الظروف متديد الل العام املق ر، ما مل  ىل بذل قصارى    اً عزمة". وتبدي الرسا  لهذه الفرت   اً  حمدوداً قد

 
سمتر    1 ٔن  دال ميكن  ام   مجعية ماجن داف ذ معلية  ة 2011يف تنف المات سيارات إالسعاف ٕاىل  الرام متعات احملليةتعديل  شغلها ا يف   اليت 

  .لعمليةهذه ا صورة فعا يفب دم مشاركة احلكومة  ظل مستوطنات الضفة الغربية يف
  . ذ ٕاىل املستوطنات إالرسائيليةشري   2
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، ا ، وٕاذا مسحت الظروف بذ ٔ سري ٕاحراز تقدم ملموس يف هذه املس ل ت ٔ   بوقت اكٍف ستكامل هذه اجلهود  اجلهود من 
ويل الثالث  ل انعقاد املؤمتر ا ام  ق   . 2019والثالثني يف 

ٔشد الوضوح املراقب   ولنئ اكن الغاً  واحضًا  ًا بل وم ف ب يف   وم لزتام  الرتح ىل   ،من حكومة ٕارسائيلالواردة رسا  فهو حرص دامئًا 
تفاؤ ٔنه س  بتذكري  خفض مستوى  ب ٔطراف  ا املطا   فعري مجيع  هناية  املندوبني ٕاىل  ف  يف  املؤمتوٕاىل  2019لعام    جملس  الثالث    ويل  ر ا

ه،  نيوالثالث ة، التقدم  دون    تقرراً يعرض ف ٔو حما ل  لزتامات.    رزاحمل  الفعيلو ذ  تقرره   زاهة  كفال  وهذه اخلطوة رضوريةيف تنف
. ضامن و  ة املستق سعى احلالثقة يف معلية املراق كون  ركة ٕاىل ٕاجنازه، من وما  سوية هذه املسائل، ٕامنا  ل  ٔقوال. ٔفعال ٔ   ال 

املراقب،و قدم  ل    ،  هنايئ  لول  ق ا د  بوقت اكٍف  املو ذ  تقر لتنف ٓخر  ،  احلركة يف  راً  ل    2018  يونيوٕاىل  ٔ هو ما  حتديد  من 
رواالتفاقات اليت    الصادرة عن احلركة  قرارات السابقةالمطلوب مبوجب   ٔطراف ب وتطرفان،  ا الٔ .ذكري ا حظات  املتطلبات واملالو   ذ
ىل النحو التايل الواردة يف التقرر   :يه 

املندوبني، ٔوحض    ىل حنو ما )1 ام  قراءة    ال ُحتبّذركة  حلا  فٕان "  جملس  ويل  ، يف  2019تقارر يف  سبق املؤمتر ا الفرتة اليت 
يلعمل مست بالزتامات    "تصف  ،  الثالث والثالثني قراءة تطورات ٕاجيابية ملموسة مت التحقق مهنا وميكن    هو  وما سهيمها  ".  ق

رة التفامه اكمل ملذ ذ ا ُسهم يف التنف هنا   ".   ٔن تُعترب 
ل اختا يتعني )2 لزتامات "ق ذ  ويل الثالث والثالثني. وقت اكفذ إالجراءات الالزمة لتنف  " من انعقاد املؤمتر ا
املندوب دد   )3 جملس  لعام  قرار  السوالقر   2017ني  ويلارات  ا املؤمتر  عن  الصادرة  ىل  تداعيات حممت    ابقة  ترتتب  دم  قد 

ذ  . التنف
ى مجعية ماجن )4  ً ًا قو ٔدوم    لّف املراقب انطبا د  ر احلكومة إالرسائيلية "داف ة  وذ المات    ٕاىل ضامنحلا ّٔي  كون  ٔن 

شلك واحض عن شعار مج  ٔدو عية ماجن دافمعمتدة خمتلفة وممتزية   . مد 

ٔكد ٔيض   و ٔجراها الحقًا مع مجعيةاملراقب  ٔدوم  ًا، يف االتصاالت الرمسية اليت  د  ٔخرى  اً دد  ،ماجن داف ٔساسية ا فهيا  مبا    ،من املبادئ ا
 : ما ييل

 ٔسداها اليت  ٔدوم  املشورة  د  داف ماجن  السامح،   مجلعية  دم  الفرتة    برضورة  انعقاديف  سبق  ا  اليت  الثالث  املؤمتر  ويل 
رة التفامه. بتقليص املثني، والثال  اكسب اليت حتققت مبوجب مذ

   سيارات  ضامنٔمهية ىل  العاملون  املوظفون  رتدي  لم إالسعاف    ٔال  احملليةالتابعة  الرمسي    جمتعات  الزي  الغربية  الضفة  يف 
ٔدوم د  ذلضام الزمةالنتاجئ ال قدمي مضنهذا عنرص و . مجلعية ماجن داف اكمل.   ن التنف  ا

 شغيل سيارات إالسعاف   العقود  مفعول ناسمترار رس لمجمتعات احمللية املربمة مع املستوطنات ل  . التابعة 

ٔسداها مجل ٔيضًا، يف املشورة    اقرتح املراقب و  ٔدوم و اليت  د  ادة    طريقة معلية   ية،رسائيل االٕ كومة  احلعية ماجن داف سهو من ٕا لتحقق 
لط  بضامن التقا   ون ذ، وكسعافطالء سيارات االٕ  ادة الطالء    معلية  صورة "ق  من سيارات  بوضوح لك سيارةها" تبّني  وبعدٕا

  ٕاجراء معلية الطالء هذه. سعاف وتؤكد  االٕ 

ٔدىن هناك  ست  ىل  ول تدل  ٕاشارة  جودة    العأن  الطبية  ة  امل   اخلدمات  املناطق  ل تا هذه  ة    تقلّ سوف  ساكن  هذه  ن سوية 
  حلركة. ريض ا املسائل مبا

لمراقب استعداده ٔكّدت مج وقد  ٔدوم  د  د  اعية ماجن داف لشعارات، لتق ىل  ىل  ترص  الكهن و بقرار احلكومة املتعلق  رضورة حصولها 
ت ٔو    ةواحض  تعل ٔن ٔخرى    لنيةٔد  ىل  من حكومة ٕارسائيل  ل امليض قدمًا يف هذا الش ويل ٔشار  . وقد  ىل قرار رمسي ق   حتاد ا

لج  ولية  وا .    مة ٕارسائيل رمسياً ىل حكو نة ا ٔن اختاذ ٕارسائيلاملراقب    ويعتقدبذ ازمًا ب سقًا متام هذا إالجراء  ل   اعتقاداً  كون م سوف 
ي اختذتهالقر مع   ساق ٔوردته سابقاً  ار السياسايت ا ة رسااليف  و مترب  11 املؤر اله.  2017س ٔ هيا    املشار ٕا
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  اهن وضع الر ملخص عن ال  دال) 

اداً  شاور اليت  ٕاىل  و  ختاذ ٕاجراءاتلزتامات حكومة ٕارسائيل ٕاىل ا اس ليه ومعلية ال املشار و احلكومة   رشعت فهيااجلدول الزمين املتفق 
ٔ هيا  ٔدوم  يف مقدور  اله، فٕانٕا د  ي تقدمه حكومة ٕارسائيل،مجعية ماجن داف مع ا ذ    ، يف ظل ا د  تنف سية ٔ ت الرئ ٔحاكم   3املكو

رة التفامه املتعم لنطاق اجلغرايفذ   .لقة 

لزتامات    دولاجل  وينص ذ  ليه لتنف ة    رسااليف    الواردةالزمين املتفق  ة من  2017ٔيلول  املؤر ٔن ينجز  كومة ٕارسائيل  ح  واملو ىل 
ل وقت    العمل ستوري"  اكٍف "ق ات ا ج ام  و ة.  من انعقاد  ٔطراف  املراقب بوضوح مجي   ٔبلغ،  2018الل  هنايئ  ٔن تقربع ا ره ا

ولية  لجنة ا ويل يفسُيحرر ويقدم ٕاىل ا حتاد ا مترب  شهر و ذ  2019س ُستمكل التنف ٔن    . التارخي هذاحبلول وبرضورة 

ام    فاتت   قدالفرصة  ٔن  ب  املراقب   ويعرتف ىل    لرشاكء ىل ا  2018الل  لحصول  ٔن  توضيحإالرسائيليني  ت  ش هبا    ت طالب اليت    التعل
دد  ماجنمجعية  ة ٕاىل  الرسايف  ورد  ما مع ٔدوم اف هتا وزارة اخلارج   . املراقب اليت و

ً يالحظ املراقب  و  شلك حتد سبةٔن هذا اجلدول الزمين  ٔدومحلكومة ٕارسائيل و   ل د  ب   مجعية ماجن داف س د سواء  تنظمي    ىل 
امة ت  ا ام    مرتني  انت ٓن مع 2019الل  شكإ   ستفيضلية  . وهناك ا ديدة يف ٕارسائيل ىل  كن    لكنو ؛  ل حكومة  هذه العملية مل 
  يف وقت كتابة هذا التقرر. قد استمكلت 

ٔن تتاح، ٔمل يف  ل احلكومة اجلديدة يف ٕارسائيل،    عقب   وحيدو املراقب ا سبق    فرصةشك الل الفرتة اليت  متكّن احلكومة اجلديدة، 
ات    انعقاد من ج ستورية،  تفعيل  ا ىل  يف    العمل  لهيا  املنصوص  ة  لزتامات  املؤر مترب    11الرسا  وإالجراء    2017س

ٔدومهبا   املرتبط الرضوري د  ل ت  مع مجعية ماجن داف ٔ ذاً اكمالً من  رة التفامه تنف ذ مذ   . نف

ٔبلغ املراقب حكومة ٕارسائيل  و  ب،  نيلهذا الس ىل الفور  ي وقت ة ٕاىل املنطقة يف ٔ لعود  هستعداد   ولكتا امجلعيتني الوطني ل انعقاد    و ق
ات ا ل ال ج ٔ ذ  ستورية من  ٔن التنف ش ذ. وظّل  شاور  ٔغراض التنف ة  ٔطراف  يؤكد  ملراقب  اومعلية التحقق املقرت سمترار ل

ذب س  ،ٔن التنف ذ  ٕاطالق  ول لتنف اسامً   ،الوعود  لقرارات السابقة    شلك عنرصاً  االلوفاء  ج ستوريةصادرة عن  ةامل   ت ا   تعاق
ايم  و  ٓراء يف  د سواء.  2017و  2015اليت اعمتدت بتوافق ا   ىل 

شغيلية  ات ال ٔن الرتت ش ذ االتفاق    تنف

رة التفامه بني  تن ني يف النقطة  ص مذ ٔن  6امجلعيتني الوطني ٔمحر الفلسط   "ىل  ٔدوم ومجعية الهالل ا د  من  يين  تتعاون مجعية ماجن داف
ل ذ م  ٔ رة التفامه هذهتنف ع  عند ذ شغيلية  هاتوق ات ال الل الرتت لومن  لهيا من ق     ."فريق العمل التقين املشرتك املتفق 

الوقت   الفل نفسه  ووقّع يف  ٔمحر  ا الهالل  س مجعية  ذية مجل رئ التنف لجنة  ا س  ٔدوم سطيين ورئ د  ات    عية ماجن داف الرتت ٔن  ش اتفاقًا 
شغيل    . يةال

ٔقّر املر  ٔسايس لعم    اقب ولنئ  ٔن حمور الرتكزي ا ذ    يدور حولب لنطاق اجلغرايفتنف رة التفامه املتعلقة   ضًا، حبمك ٔي درسفهو  ،  ٔحاكم مذ
شغيليةالرضو ات ال ني  املعقودة  رة، الرتت ّددت بني امجلعيتني الوطني ُ شغيليةيف  كام  ات ال ٔن الرتت ش   .االتفاق 

ٔن الرت   من   1املادة   ش شغيلية االتفاق  ات ال   الرتوجي واملنارصة   –  ت

اول املادة شغيليةمن    1  ت ات ال ٔن الرتت ش ي    االتفاق  يض منلزتام ا ٔمحر  مجعية ماجن    يق دة مجعية الهالل ا ٔدوم مسا د  داف
الل ى  الفلسطيين من  ٔن  السلطات إالرسائيلية املعنية    الرتوجي واملنارصة  ةاملساش سبة مجلعية    ئل العملية اليوم ل والرضورة احليوية 

 
اله قامئة شام القسم رد يف  3 اكملٔ ذ ا لتنف اداً  لرشوط املطلوبة    . بني الطرفني ربمةواالتفاقات امل السابقة القرارات ٕاىل اس
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الفلسطيين   ٔمحر  ا ساين  الهالل  إال العمل  ٔغراض  لناس  صٔخر ومسائل  لوصول  ٔدوم مجعية    ىل  ويتعني.  ى ذات  د  داف ماجن 
الل  ٔمحر الفلسطيين من  دة مجعية الهالل ا ى مسا   : ، وذ كام ييليةالسلطات إالرسائيلية املعن  الرتوجي واملنارصة 

ٔرايض    -ٔ  ا ٔحناء  ٔمحر الفلسطيين يف لك  ا لهالل  التابعة  ٔمني حركة التنقل لسيارات إالسعاف واملربات  ة وذ  ت الفلسطي
ل توف ٔ سانية؛ من  ريها من اخلدمات إال  ري اخلدمات الطبية العا و

ٔمحر الفلسط   -ب دة مربات وسيارات ٕاسعاف وموظفي مجعية الهالل ا ىل الوصول ٕاىلمسا ة   يين  ن مه حبا اص ا ٔش لك ا
سانية؛   ريها من اخلدمات إال دمات الطبية العا و  ل

ش سهيل مرور سيارا  - ج رب نقاط التف ات إالرسائيلية    ت إالسعاف  شف فص رسيعة لنقل املرىض ٕاىل املس شاء ممرات م وٕا
لنيب؛  رب جرس ا  عند الرضورة؛ وسهيل مرور املرىض 

  قطاع غزة والضفة الغربية عند الرضورة؛ هيل مرور املرىض بنيس   -د
ٔ   -ه ة لسيارات إالسعاف التابعة مجلعية الهالل ا ٓم اطق  ش املعنية؛ محر الفلسطيين عند نقاط ال توفري م  تف
شفى  - و ة ومتركزها يف مس ىل الوصول ٕاىل القدس الرشق ٔمحر الفلسطيين  لهالل ا دة سيارات إالسعاف التابعة  الوالدة    مسا

رتباط التابع  لية جلنة  ٔخرى كام نصت  سانية ا ات واخلدمات الطبية وإال شف  . هناك، وسهيل الوصول ٕاىل املس
  

امهة    دواعي القلق ا
البدايةظهر  ذ  م تتعلق  ت  الشديد  لقلق  رية  ٔ م و   مس ٔمور.  ا ت  مبجر احلركة  بالغ  املناقشاتٕ دارت  الل  مع ممثيل مجعية    اليت 

ٔمحر الفل  ة  الهالل ا رية    ٔثناءسطيين يف القدس الرشق ٔ رة ا اه املراقب    اسرتعى،  2019  اليت جرت يف يونيوالز ح  رفضان ص  م   رخ
ٔمحر الفلسطيين عية الهال مجل   ديد  ص   ل ا ة لها  احلالية  وجتديد الرتاخ ٔن    العا لتقدمي اخلدمات الطبية    املمنو ة ٕاىل  يف القدس الرشق

ي يظهر  امجلعية ارمة "فلسطني" من شعحتذف لك    . ىل سيارات إالسعاف ا

ٔخطر   الو ىل  ٕارسائيل  حكومة  ساورهفور  املراقب  ي  ا الرتاجع  ٕازاء   لقلق  مل.  هذا  هذهوٕاذا  ُحتّل  د  املشلكة،      ٔ ستقّوض  ي  فه
رة التفامه إاجنازات  ٔمحر الفلسطيين  اضطالعي كفل مذ ىل  العاات الطبية  اخلدم بتقدمي مجعية الهالل ا ة  النحو   يف القدس الرشق

رة التفامه/ ليه يف مذ شغيليةاملنصوص  ات ال ٔن الرتت ش كن. االتفاق  ٔسف، مل  لّت ق هذه املشلكة ومع ا ُ   هذا التقرر.  وقت كتابة د 

االتفاق  ذكّ ويُ  ٔن  ب ٔطراف  ا املراقب  ام  ر  يف  إالرسائيلية ومجعية  2007املربم  احلكومة  ٔدوم    بني  د  داف ٔمحر  و ماجن  ا الهالل  مجعية 
ٔن سيارات إالسعاف ا قد الفلسطيين  ٔمحر الفلسطيملوجودة ٔقر ب المات مجعية الهالل ا ة ستحمل    ين وشعارها. يف القدس الرشق

ٔن   لثناء  ر  ٔدوم  واجلد د  ة إالرسائيلية    اطبت مجعية ماجن داف ٔن،  وزارة الص ت  وقد  مراراً يف هذا الش ٓ و   ة رمسيًا رسا خطي ن  ا
الوزارة.   هذهت و ٕاىل  اكمل   بّني  ا ٔدوم  د  داف ماجن  ص  لالرسا دمع مجعية  الفلسطيينل رتخ ٔمحر  ا لهالل  التابعة  إالسعاف    سيارات 

لهيامبوجب الرشوط   ٔيضو .  اليت سبق االتفاق  له   اً صور  اً تتضمن الرسا  ولية لسيارات إالسعاف التابعة  لجنة ا ٔمحر التقطهتا ا الل ا
ٔمحر الفلسطيين مل يتغري  ين الفلسطي ٔن شعار مجعية الهالل ا ة ٕالثبات  بار يف. وقد شارك  ىل إالطالق يف القدس الرشق  موظفون 

ٔدوم مجعية ماجن  د    . يف هذا املسعىداف

ٔن ٕاماكنية الوصول  ش امة    مسائل 
ل الوفاء ٔ ة   اللزتامات  من  ٔن الرتت مبوجب    املقطو ش شغيليةاالتفاق  ٔدوم    ت سع ،  ات ال د  ام ٕاىلمجعية ماجن داف ه  دة    بو مسا

ٔمحر الفلسطيين   ا الهالل  إالسعاف  ا  يف متكني مجعية  الفلسطيين   عيةمجل   التابعةملربات وسيارات  ٔمحر  ا الوصول   وموظفهيا  الهالل  من 
سانيةو اخلدمات الطبية العا  لتقدمي ٔخرى اخلدمات إال رتافى وحيظى هذا املسع، ا مل  ال شجيع. ز و   يد من ال

، فٕان امل  ٔ   سائلومع ذ ٔمحر الفلسطيين  ٕاماكنية وصولاملمتث يف    معا لهالل ا تظل صعبة    سانيةٔغراض إ   سيارات إالسعاف التابعة 
ٔمحر الفلسطيين    عربت لغاية، وقد ٔ  لها  مجعية الهالل ا يصة  لك العو دى املشإ   تتعلقو .  من الزمن  ىل مدى فرتة طويلنًا عن شوا
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ت الصعو بتكرر  اص  ه  سريامل   بو بت ر   رتبطة  ٕا (معرب  غزة  قطاع  من  املرىض  الغربية   مرور  والضفة  القدس  ٕاىل  ب ز)  نظام   س
ي التصار ٔمحر الفلسطيين  ىل سائقي مربات مجعيةالسلطات إالرسائيلية   تفرضهحي ا   من الضفة الغربية. القادمني    الهالل ا

ه   ٔمحرع مج وتوا تظمة    الفلسطيين   ية الهالل ا ت م ىل  ا  يفصعو هناحلصول  العاملني  و الضفة الغربية    املقميني يفملوظفهيا    التصارحي يف ح
ت، ميويف مجيع هيف القدس.   د كون  ذه الت ٔن  دة مجلعية الهالل    اليت تضطلع هبا  احلالية  ود املنارصةكن  ٔدوم مف د  مجعية ماجن داف
ٔمحر الفل  ذ سط ا سانية. هتا م يين يف تنف   إال

د ما شجع املراقب ٕاىل  ٔمحر الفلسطيين ومجع   الرتوجي واملنارصة فعالية    هو ٕاماكنية تعزز  وما  ٔدومبني مجعية الهالل ا د   ية ماجن داف
ىل إالشارات انالواحضة اليت قدمهتا امجلعي   بناًء  ي عقدهيف    تان الوطن ع ا ادة عقد وقد تعهد بد.  2019 يف يونيو  اممعه  ج مع ٕا

جلنة   ات  لهيا  نتظام،  رتباطاج نص  شغيلية  كام  ال ات  الرتت ٔن  ش إالداري .  االتفاق  ن  اد الق شدة  ُشّجع  لجمعيتني    تانو
ني  ات امل ىل الوطني ج لهيا يف لزتاماتمع   يتوافقمبا  قاملشاركة يف  ٔن الاال املنصوص  ش شغيليةتفاق  ات ال   . رتت

ٔن الطرفني قد ركزا، ر  ر  ن عقدهتامالل   واجلد ني ال مترب    رتباطجلنة    ج شغي ىل املسائل  ،  2019يف يونيو وس لية  ال
سية ص  امبا فهي   ،الرئ ح الرتاخ ٔ م ة  ل   مس اله و و سيارات إالسعاف يف القدس الرشق ٔ هيا  ٔ ال املشار ٕا ٔمس لسامح ل اتصارحي من 

لسفرملوظفي مج  ٔمحر الفلسطيين  ً  عية الهالل ا ً وٕا ر و الضفة الغربية   بني ذها   ز. معرب ٕا

ٔخرى  النتاجئ    ومن ات اليت املهمة ا ات القدس   نُّظمت   ج شف ٔدوم ومس د  ٔمحر الفلسطيين ومجعية ماجن داف بني مجعية الهالل ا
ماكني  سائلم ملناقشة    الغربية ٕ ل الوصول    ةتتعلق  الفلسطيين.  سبة  مة  ٔمحر  ا نياملراقب    وشيدلهالل  الوطني امجلعيتني  ملا   لكتا 

عي ود يف تنظمي اج ٔسفرا عهنالنتاجئ البناءة ن و هذ رتباطجلنة  بذلتاه من    . اليت 

نياملراقب كذ امجلعي   ويناشد ج   تنظمي  مواص  تني الوطني ولية يعة احلال، فوبطب املراقب.  ز من  ٕايعادون    حىت ات  هذه  لجنة ا ا
ويل  حتاد ا ستعدادو ٔهبة  دة امجلعي  ىل  نيملسا ات.  تني الوطني ج   يف تنظمي هذه 

شغيلية من    2املادة   ات ال ٔن الرتت ش   التعاون   –  االتفاق 

مب التقرر  لغاية    فوائد ا حتقق من  ٔقر هذا  سانيٕاجيابية  إال ة  الناح ٕانقاذمن  ة  ح ٔرواح    ة ومن  ةا امجلعي   ٓزرالت   ن ني  بني  الوطني تني 
ذ  وتعاوهنام ف شغيليةمن  1 املادةف يتعلق ب ات ال ٔن الرتت ش   . االتفاق 

شغيليةمن    2  املادة  صوتن ات ال ٔن الرتت ش ٔن  االتفاق  ٔدوم ومجعية الهالل    تُعّزز  ىل  د  ٔمحر  مجعية ماجن داف اوهنام يف  تع   الفلسطيين ا
مب  هنوض  ساني   همتهياما يلبوسائل    نيإال ق االتصال    من  نظم  دماهناتعزز  ست املعرفاليت  ادل  ب لزتام  و ل    ةواخلرب   ة،  يف جماالت م

 ٔ لكوارثالت الطبية    ،هب  ٔولية.    ،العاواخلدمات  ا ة واالل    وكون ذ من وإالسعافات  تدري ات مشرتكة  تنظمي دورات  ج
ب ،  وم املتطاد ني  وتبادل  العاالشباب،  و و الطبية  اخلدمات  ٔن  ش تظمة  م ات  اج و   وعقد  ني،  واملتطو جلنة  متكني  والشباب 

ع لك شهر   رتباط ج ٔكرث من مرة يف الشهر  من  التوعية والتعاون  ٔخرى تتعلق بربامج    اً ٔحاكم   وشمل املادة.  عند الرضورة  ٔو 
ٔن القضا املتعلقة  ك  ش م.ب   4 ا

ي قدمه ٕاىل جملس املندوبنييف  املراقب لص و  ام  التقرر ا   : ٕاىل ما ييل  2017يف 

اص  شلك  ود  من التعاون املهم وإاىل جمال    جتدر إالشارة  ة الكوارث و الستعدادات ملوا ني يتعلق  لرضوري بني امجلعيتني الوطني
بري يف دوث زلزال  ال  ام    ر ذكّ  املنطقة. ويُ نتعاش اليت ستطلق يف  ي رضب املنطقة  ري ا ٔ ري ا لزلزال الك   1927املراقب 

داد خطوط الصد ىل ام ٔكرث تدمرياً اليت وقعت  ٔردن. والسوابق التارخيية ا رب الضفة الغربية وغور ا   ع اجليولو اليت متر 

لص املراقب يف  ٔن "  هذا السابقره تقر و لية من هذاالكوارث الطبيعية املس ٕاىل  ةالنو  تق دود جغراف ٔي    ". ع لن حترتم 
 

د 4 ذ عقد من الزمن، عن توفري  ممتوقفت مجعية الهالل الفلسطيين، م   . ات بنك ا
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ىل ٔدوم    املراقب   وقد تعذر  د  لتعاون مع مجعية ماجن داف ٔمحر الفلسطيين  اع مجعية الهالل ا ٔامل   صوص هذهخب ٕاق   البعدذات    س
العميق ساين  ذ  .  إال ٔ ٔي  وقف مب  لامً املراقب  وي ٔمحر    ور ا الهالل  تعترب  الفلسطيين مجعية  امل ٔ   اليت  ُحتّل  املتعلقةنه ما مل  لنطاق    سائل 
ٔي  اجلغرايف، فلن   تعاون، بل ولن تعقد  اتكون هناك  ٔن  ،اج ريها من    ش ٔ و .  املسائلهذه املس   ٔيضاً يالحظ املراقب  و   املامث
ٔمل ال  بة ا ادة مجعية اله  انتابت اليت  شديدة  خ ٔمحر الفلسطيين  ق ب  الل ا اكمس ذ ا ٔ دم ضامن التنف رة الت حاكم  ل  املتعلقة    فامهمذ

  . لنطاق اجلغرايف 

ع ذ ٓخر امل   وست ليهٔن التعاون ا شغيليةمن    2  املادةيف    نصوص  ات ال ٔن الرتت ش ٔيضاً لن    االتفاق  ًا  مجعية  ما دامت    كون ممك
ٔدوم د  ذ النطاق اجلغرايف.  ب   املتعلقةاملسائل    مل تعاجل  ماجن داف ٔنه لف كون هناك، ال ال ويعين هذا  ٔي تعاون  ن  ل،  يوم وال يف املستق

يل ٔن مسائل من ق ش ٔولية،ٔو   ،اخلدمات الطبية العا  ٔو تواصل  لكوارث،ٔو  إالسعافات ا ٔهب  ٔؤو  الت ني،  ٔو املتطو   الشباب، 
تنظمي ٔن  املستوى    ش عة  رف ٔخرى  ات  نوعهااج اكن  امجلعي   ٔ  ني،بني  الوطني دا  تني  جلنة  اج  ما  استؤنف رتبات  ٕاذا  اط، 

ٓن وفق الوعود ة عقدها ا   . املقطو

  

  اخلالصة 
ماكنية  شك ف  مما ال ٕ ً راخسًا  زال تؤمن ٕاميا ٔن احلركة ال  رة التفامه و التنف ه  اكمل ملذ شغيليةذ ا ات ال ٔن الرتت ش ىل النحو ،  االتفاق 

ات اقرار ال  املبّني يف ج ايمن الصادرن عن  ٓراء 2017و 2015 ستورية يف  ن بتوافق ا   . واملعمتد

ىل هذه   ٔيضًا  ةوسترتتب  ٔهنا س   عواقب   الن ٕاجيابية  سانية  حٕا التع  ت ني  الوطني الفعالية  اونلجمعيتني  من  ٔكرب  ٔن  بقدر    ٔمه  ش
هام، سواء  سائلامل  سية اليت توا ٔو الرئ ه،  شطان ف ي ي   . عرض لها املنطقةاليت قد تت لطبيعية الكوارث ايف سياق الزناع ا

رة التفامهٔحاكم النطاق اجلغرايف الواف يتعلق بو  ٔنه    خيلص،  ردة يف مذ ذمل  املراقب ٕاىل  فع قدماً   معيل الزمء  ٔي ٕاجرا   بعدُ   يُت ذ  ب   ل ف
رة التفامه.    مذ

فائًال   م املراقب  يظل   ، ذ ماكنيةومع  حنو  ٕ بري  تقدم  ذ  ٕامتام  ٕاحراز  ٕان  تنف التفامه،  رة  انعقاد    مذ ل  ق اكمل،  ذها  تنف كن  مل 
يف   ستورية  ا ات  الشهر  ج يف  سمرب  امل   د ٕارسائيل  حكومة  دققدمت  داف ماجن  ومجعية  الصدد.      هذا  يف  تعهداً  ٔدوم 

دة ستورية ملسا ات ا ج ل انعقاد  ٔي وقت ق لعودة ٕاىل املنطقة يف  ٔطر   واملراقب مستعد  ىل امليض قدماً ا .   اف  ٔ   هبذه املس

سنح ل  هذه  وٕاذا مل  ستورية،    انعقاد  الفرصة ق ات ا اتق  عن    سؤوليةامل فٕان  ج ىل  ذ ستقع   مة ٕارسائيلحكو ٕاجراءات التنف
ٔدومو  املق د    .مجعية ماجن داف

لنظر ٕاىل انقضاء املدة احمل ليه  ددةو ذ  يف اجلدول الزمين املتفق  ٔدوم وحكومة ٕارسائيل  عية ماجنمجل  ميكن  ، فاللتنف د  التحجج    داف
ري  ة  ٔي ن ذر لتربر  ٔي  ام ب ٔوىل من  ٔشهر ا رة التفامه يف ا اكمل ملذ ذ ا لهيا. ب  2020التنف لزتاماهتام املتفق   غية الوفاء 
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رة التفامه    مذ
  بني  

ٔدوم إالرسائيلية    د    مجعية ماجن داف
ٔمح ومجعية الهال    ر الفلسطيين ل ا
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إالرسائيليةٕان   ٔدوم  د  داف ماجن  ٕارسائيل ومج   مجعية  الفلسطيين،  يف  ٔمحر  ا الهالل  د    يف حماوعية  اع سهيل  ضايف  االٕ ربوتوول  الل
ات الثالث ال يف لعام تفاق ٔمحولية  ركة ااحلامجلعيتني يف  عضوية ومتهيد الطريق ل 1949ج ٔمحر والهالل ا   ر؛ لصليب ا

ساين لعمل وف زتاما مهناموال ويل إال لقانون ا د قا  ٔمحر؛  واملبادئوالقوا ٔمحر والهالل ا لصليب ا ولية  لحركة ا ٔساسية    ا
هنام؛ ورغبة مهنام يف سهيل التعاون ب    

  
ىل ما ييل:  ا    اتفق

  
ٔدوم إالرسائيليةتعمل مجعية   -1 د  ٔمحر الفلسطيين و   ماجن داف ٔرايض    هقيطب  الواجب ت طار القانوينا لالٕ قفومجعية الهالل ا ىل ا

لهتا ٕارس الفل  ة اليت اح ام  سطي يف الرابعة لعام  ، مبا يف ذ  1967ائيل  ة ج اص املدنيني يف  ام حب  اخلاصة  1949اتفاق ٔش ية ا
  زمن احلرب. 

ٔدوم إالرسائيليةتعرتف مجعية   -2 د  ٔ   ماجن داف ٔن هذه ا ٔمحر الفلسطيين ب لوطنية املرصح لها   امجلعية ارية يهومجعية الهالل ا
ٔرايض تقع يف النطاق اجلغرايف  لعمل   ٔن هذه ا ة و ٔرايض الفلسطي ٔ   لعملياتيف ا شغيلية مجلعية الهالل ا محر الفلسطيين  ال

اهتا.   ٔدوم إالرسائيليةحترتم  كام  وصالح د  صاص  مجعية ماجن داف ٔمحر الفلسطيين اخ ن وفق  وتعمال  لك مهنام  ومجعية الهالل ا
دها. النظا لحركة وقوا ٔسايس   م ا

ا  -3 الربوتوول  د  اع مجعية  بعد  ول  وبق الثالث  إالرسائيلية ٕالضايف  ٔدوم  د  داف العامة    ماجن  الهيئة  مجلعيات يف  ويل  ا لالحتاد 
ٔمحر:  ٔمحر والهالل ا  الصليب ا

ٔدوم إالرسائيليةتضمن   ٔ) د  ٔية فروع لها مجعية ماجن داف و ٕارسائيل. حلدود املعرت ارج ا دم وجود   ف هبا دوليًا 

شغيلية اليت   جتري العمليات  ب) ل   ال ٔخرى وفقا  صاص امجلعية ا ل اخ رمق    القرارلوارد يف  احاكم  تقوم هبا مجعية وطنية دا
ويل املعقود  11   .  1921ام الصادر عن املؤمتر ا

دم    ج)  ٔدوم إالرسائيليةست د  داف ماجن  ٔمحر  الهال  ةومجعي  مجعية  ا ضياتال ل  مق وفق  ممزية  شارة  ات ا  فلسطيين  تفاق
يف والربوتوول إالضايف الثالث  دها.   ج لحركة وقوا ٔسايس    والنظام ا

  
ٔدوم إالرسائيليةمجعية متعمل   - 4 د  ٔمحر الفلسطيين سو اجن داف صاصهامومجعية الهالل ا ل نطاق اخ فصل دا ىل   وشلك م

ٔي سوء اس  د  هتام ا لشارة ومع سدام  توضع  رتام وال ساين لطات لك مهنام لضامن ا ويل إال رتام القانون ا سانية وا   ٕال

ٔدوم إالرسائيليةمجعية  تعمل    - 5 د  ٔمحر الفلسطيين وفق اتفاق سالم يوق ومج   ماجن داف بني السلطات إالرسائيلية    ععية الهالل ا
ة.     والفلسطي

ٔدتتعاون    - 6 د  ل  ومج   ائيليةم إالرس و مجعية ماجن داف ٔ ٔمحر الفلسطيين من  رةعية الهالل ا ذ مذ عها ومن   تنف التفامه عند توق
ل فريق ا لهيا من ق شغيلية املتفق  ات ال   لعمل الفين املشرتك. الل الرتت

زي التنف   - 7 رة التفامه هذه  ل مذ ع تد س    هاذ عند توق ٔدوم إالرسائيليمن طرف رئ د  س  ةمجعية ماجن داف ل  مجعية الهال  ورئ
لك من امجلعيتني.   ذيني  لسني التنف ل ا لهيا الحقًا من ق ٔمحر الفلسطيين واملوافقة    ا
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يف، بتارخي   رش   28وقع يف ج     2005ن الثاين  نومفرب/

  
  

ٔدوم إالرسائيلية عن  د    مجعية ماجن داف
كتور نعوم عفراش  س ا   الرئ

  
ٔمحر الفلسطيين     عن مجعية الهالل ا

س   يوس اخلطيب الرئ
  
  

شلني اكملي راي    حبضور السيدة م
  عن احلكومة السورسية 

شارة فدرالية   مس
  

ٔمحر  لصليب ا ولية  لجنة ا   عن ا
وب اكلينرب  ا س    غر الرئ

  
ٔمحر  ٔمحر والهالل ا ويل مجلعيات الصليب ا حتاد ا   عن 

غت وسرترغ  س ب   ئب الرئ
   

امئة لجنة ا   عن ا
وف ل السيد ف    لييه يب 

لشارة  املمثل   اخلاص املعين 
 



CD/22/X.X  
 

  ء    قامللح

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

شغيلية  ٔن التدابري ال ش   االتفاق 
  بني 

ٔدوم إالرسائيلية  د    يف ٕارسائيل   مجعية ماجن داف
ٔمحر الفلسطيين   ومجعية    الهالل ا
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لفقرة   شغيلية وفقا  ٔن التدابري ال ش رم هذا االتفاق  التفامه املوقعة يف    6ٔ رة  رش مفنو   28من مذ الثاين  رب/ مجعية ماجن  بني    2005ن 

ٔدوم إالرسائيلية د  ٔمحر الفلسطيين.  داف   ومجعية الهالل ا

شغيلية املتضمنة يف ات ال ٔن تفرس الرتت غي  سانية    ال ي سهيل الوالية إال ات معلية ل ٔو قانوين بل كرتت ىل حنو سيايس  هذا االتفاق 
لق  وفقا  إالماكن  قدر  امجلعيتني  اال  سايننون  إال دها  ويل  وقوا ٔمحر  ا والهالل  ٔمحر  ا لصليب  ولية  ا لحركة  ٔسايس  ا والنظام   

ٔساسية.   ادهئا ا   وم

رت ٔي  ٔو  ة  ال يتضمن هذا االتفاق  ٔرايض الفلسطي ٔي شلك الوضع القانوين ل ٔن يغري ب ٔنه  ٔي يشء من ش ليه  فق  ٓخر م ب معيل 
ٔي جزء مهنا كام جرى االتفا رة التليه  قٔو    فامه.  يف مذ

ٔدوم إالرسائيليةوقد اتفقت  د  شغيلية التالية:  مجعية ماجن داف ات ال ىل الرتت ٔمحر الفلسطيين    ومجعية الهالل ا

د   -1 إالرسائيليةمج سا ٔدوم  د  داف ماجن  السلطات    عية  ى  واملنارصة  الرتوجي  الل  من  الفلسطيين  ٔمحر  ا الهالل  مجعية 
 :  كام ييل، وذعنيةامل  إالرسائيلية

ة    )ٔ  ٔرايض الفلسطي ا ٔحناء  الفلسطيين يف لك  ٔمحر  ا لهالل  التابعة  إالسعاف واملربات  لسيارات  التنقل  ٔمني حركة  ت
ل ت ٔ سانية؛ وذ من  ريها من اخلدمات إال  وفري اخلدمات الطبية العا و

ٔمحر    ب) دة مربات وسيارات ٕاسعاف وموظفي مجعية الهالل ا ىل الوصو لفلس امسا ن مه طيين  اص ا ٔش ل ٕاىل لك ا
سانية؛   ريها من اخلدمات إال دمات الطبية العا و ل ة    حبا

نقاط  ج)  رب  إالسعاف  سيارات  مرور  ات    سهيل  شف املس ٕاىل  املرىض  لنقل  رسيعة  فص  م ممرات  شاء  وٕا ش  التف
رب جرس ا   ؛ لنيب  إالرسائيلية عند الرضورة؛ وسهيل مرور املرىض 

  ؛ ةغزة والضفة الغربية عند الرضور  ر املرىض بني قطاعسهيل مرو   د)

ٔمحر الفلسط   هـ)  ة لسيارات إالسعاف التابعة مجلعية الهالل ا ٓم اطق  ش املعنية؛ توفري م   يين عند نقاط التف

ة  و)  ىل الوصول ٕاىل القدس الرشق ٔمحر الفلسطيين  لهالل ا دة سيارات إالسعاف التابعة  شفىومتر   مسا   كزها يف مس
ٔخرى كام نصت  ا سانية  الطبية وإال ات واخلدمات  شف ٕاىل املس الوصول  التابع  هناك، وسهيل  جلنة    لية  الوالدة 

  رتباط. 

ٔدوم إالرسائيليةز تعز   - 2 د  الل:  مجعية ماجن داف ني من  ساني هنوض مبهتهيام إال ٔمحر الفلسطيين تعاوهنام يف ا   ومجعية الهالل ا

شاء خط ساخنشاء خط ساخن:  إ   ٔ) سهيل االتصال  اببني اخلدمات الطبية العا الت  يمت ٕا ل  ٔ عة ل امجلعيتني من 
هنام  راها  ب   مة. رفلك طوسوية القضا اليت 

هنام وتطور  ب) دام الهواتف الثابتة والنقا ونظم  اهن نظام االتصال: تضع امجلعيتان وسائل لالتصال ب ست ن مج ، مGPSا 
ٔخ   رى. ٔمور 
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وإالسعافات    ج)  العا  الطبية  واخلدمات  لكوارث  ٔهب  الت جماالت  يف  واخلربة  املعرفة  تبادل  يمت  واخلربة:  املعرفة  تبادل 
ٔول  ني والشباب. ا ات وتبادل املتطو ج الل التدريبات املشرتكة واملتباد و   ية من 

دمات الطبية ال  د) ل تظمة  ات م شاء جلنة لالوالشباب واملت   اعاج ني: ٕا ٔو  طو  ً ٔكرث من مرة يف  رتباط جتمتع شهر
ٔفضل امل  الشهر ٔمني توصيل  ري العمليات لت ىل مستوى مد هيا. عند الرضورة  ة ٕا دات ٕاىل َمن مه حبا   سا

ٔ التوعيةرامج    هـ)  اميل ا ل  سانية والشارتني من ق رتام املهمة إال شجع امجلعيتان ا ة  س:  امة الناس ؤ ل حصاب القرار  و
لحرك  ٔساسية  ملبادىء ا امة الناس  ني التابعني هلام و ٔخصائيني يف القانون. كام تواصل تعريف املوظفني واملتطو ة وا

ساين.   ويل إال د القانون ا   وقوا

القضا  و)  ٔن لك  ش تتعاون  امجلعيتني  م:  ا ك  املتعلقة ب القضا  ٔن  ش ة    متثل  اليت   التعاون  رتكة، اكلتربع  مشمصل
م، والتخزن والتدريب الفين.   دمات نقل ا   م و

الت  رة  مذ ل  ع تد توق عند  ذ  التنف زي  هذه  س    هافامه  رئ إالرسائيليةمن طرف  ٔدوم  د  داف ماجن  الهالل    مجعية  س مجعية  ورئ
لسني التنف ل ا لهيا الحقًا من ق ٔمحر الفلسطيين واملوافقة    ني.  لك من امجلعيتيني ذ ا

  
يف، بتارخي   رشن الثاين    28وقع يف ج     2005نومفرب/

  
ٔدوم إالرسائيلية عن  د    مجعية ماجن داف

كتور نعوم عفراش  س ا   الرئ
  

ٔمحر الفلسطيين   عن   مجعية الهالل ا
س يوس اخلطيب   الرئ

  
  

شلني اكملي راي    حبضور السيدة م
  عن احلكومة السورسية 

شارة فدر    ليةامس
  

لجنة ا ٔمحر عن ا لصليب ا   ولية 
وب اكلينربغر  ا س    الرئ

  
ٔمحر  ٔمحر والهالل ا ويل مجلعيات الصليب ا حتاد ا   عن 

غت وسرت س ب   رغ ئب الرئ
   

امئة لجنة ا   عن ا
لييه  وف ليب    السيد ف

لشارة   املمثل اخلاص املعين 


