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مقدمة

اإنه ملن دواعي �رسورنا العميق اأن نقدم لهذا الكتيب الذي يت�ضمن قرارات جمل�س 

متر الدويل الثالثني  حمر وامل�ؤ حمر والهالل الأ مندوبي احلركة الدولية لل�ضليب الأ

متر  حمر عام 2007. فقد اأحرز جمل�س املندوبني وامل�ؤ حمر والهالل الأ لل�ضليب الأ

عجاب واأعادا التاأكيد على رغبتهما يف العمل “معًا من اأجل  الدويل نتائج مثرية لالإ

بينها  ما  ت�ضكيل �رساكات يف  واأعربت مك�نات احلركة عن عزمها  ن�ضانية”.  الإ

كرث ا�ضت�ضعافًا.  واأي�ضا مع الدول بغية تلبية احتياجات النا�س الأ

راء �ضتة قرارات واإعالن. وحتت �ضعار “معا من اأجل  متر بت�افق الآ لقد اعتمد امل�ؤ

ن�ضانية” )القرار رقم 1( اأقرت احلك�مات واجلمعيات ال�طنية بالتهديدات التي  الإ

ن�ضانية تده�ر البيئة وتغري املناخ والهجرة الدولية والعنف  ي�ضكلها من الناحية الإ

التزامها  على  اأكدت  كما  واملتكررة،  النا�ضئة  مرا�س  والأ احل�رسية  املناطق  يف 

خرى مل�اجهة هذه  بالعمل على نح� وثيق مع بع�ضها البع�س ومع املنظمات الأ

التهديدات. 

الدور  وي��ضح   )3 رقم  )القرار  املندوبني  جمل�س  عمل   2 رقم  القرار  ويكمل 

ن�ضاين.  اخلا�س للجمعيات ال�طنية كجهاز م�ضاعد لل�ضلطات العامة يف املجال الإ

ف�رساكتها اخلا�ضة واملميزة معرتف بها، مما ي�ضت�جب على اجلمعيات ال�طنية اأن 

تظل حمايدة وم�ضتقلة واأن حتظى بالحرتام.

طراف يف اتفاقيات جنيف املمثلة،  متر، مع الدول الأ همية مبكان للم�ؤ وكان من الأ

ن�ضاين  �ضا�ضية للقان�ن الدويل الإ اأن يعيد التاأكيد بق�ة على اأهمية وكفاية املبادئ الأ

 3 رقم  القرار  اأما  امل�ضلحة.  النزاعات  اأثناء  ن�ضانية  الإ والكرامة  احلياة  بغية حفظ 

�ضخا�س  التطبيق على الأ �ضا�ضية ال�اجبة  التاأكيد خا�ضة على ال�ضمانات الأ فيعيد 

املحميني، والتي ل حترم اأحداً من احلماية القان�نية اأثناء النزاعات امل�ضلحة. وين�س 

يقدم�ن  الذين  اأولئك  وحماية  باحرتام  النزاع  اأطراف  جميع  التزام  على  اأي�ضًا 

�ضا�ضية ال�اجبة التطبيق على  ن�ضانية والطبية واأي�ضا احرتام املبادئ الأ امل�ضاعدات الإ

ع�ضاء يف تعزيز  �ضري العمليات العدائية. وقد اأبرز الن�س الدور الذي اأداه جميع الأ

القان�ن  ن�ضاين يف  الإ الدويل  القان�ن  اإىل دمج  احلاجة  �ضيما  الفعال، ول  التننفيذ 

جراءات التي ُي�ضرت�ضد بها اأثناء �ضري العمليات  ال�طني واملمار�ضة، ويف العقيدة والإ

الع�ضكرية وكذلك يف برامج التدريب والتعليم ذات ال�ضلة.  ويف النهاية ُذكرت 

ولني عن  فالت امل�ض�ؤ احلاجة اإىل جعل العدالة اجلنائية اأكرث جناعة بغية و�ضع حد لإ

ن�ضاين من العقاب.  النتهاكات اجل�ضيمة للقان�ن الدويل الإ
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للك�ارث.  الدولية  لال�ضتجابة  القان�ين  طار  الإ تعزيز  اإىل   4 رقم  القرار  ويدع� 

غاثة الدولية اأثناء  وقد جاء اعتماد اخلط�ط الت�جيهية للت�ضهيل ال�طني وتنظيم الإ

وا�ضعة وط�يلة  ت�ضاور  نتيجة عملية  ويل  الأ ال�ضرتداد  وامل�ضاعدة على  الك�ارث 

بقيادة الحتاد الدويل داخل احلركة ومع الدول ومنظمات اأخرى عديدة. وا�ضتناداً 

رواح اإذا دعم القان�ن، بدل من اأن  اإىل القناعة باأنه من املمكن اإنقاذ املزيد من الأ

بعني  الت�جيهية  اخلط�ط  خذ  ت�ؤ اأن  اأمل يف  هناك  غاثة،  الإ عائقًا، جه�د  ي�ضكل 

العتبار يف املبادرات ذات ال�ضلة املتعلقة بتط�ير القان�ن واإدارة الك�ارث وتقليل 

املخاطر.

جمعية  لت�ضجيع  املندوبني  ملجل�س   2 رقم  القرار   5 رقم  القرار  يقر  النهاية،  يف 

من  بدعم  اإ�رسائيل،   احلمراء يف  داود  الفل�ضطيني وجمعية جنمة  حمر  الأ الهالل 

جميع ال�ضلطات املعنية، بغية تعزيز  التعاون بينهما لتحقيق التنفيذ الكامل ملذكرة 

28 ن�فمرب/ت�رسين  الت�ضغيلية يف  الرتتيبات  املتعلق بذلك ح�ل  التفاهم والتفاق 

بال�ضطالع  خا�ضة  ملتزمان  الدويل  والحتاد  الدولية  فاللجنة   .2005 الثاين 

وليتهما من اأجل تق�ية مراقبة عملية التنفيذ. مب�ض�ؤ

ذلك  يف  مبا  قرارات  ع�رسة  جانبه  من  فاعتمد   2007 لعام  املندوبني  جمل�س  اأما 

القرارات املبينة اأعاله. وهناك قرارات اأخرى ت�ضتحق الذكر ل �ضيما عندما يطلب 

مك�نات احلركة اإىل التفاعل مع الدول ح�ل ق�ضايا اإن�ضانية حمددة. 

رقم  )القرار  العائلية  الروابط  عادة  لإ �ضن�ات  الع�رس  ا�ضرتاتيجية  اعتماد  ويظهر 

التابعة للحركة يف البقاء رائدة  4( طم�ح ال�ضبكة العاملية للبحث عن املفق�دين 
ب�ضبب  املنف�ضلني  العائالت  اأفراد  بني  عليه  واحلفاظ  الت�ضال  اإعادة  جمال  يف 

خرى، اأو الك�ارث الطبيعية اأو الك�ارث  النزاعات امل�ضلحة اأو حالت العنف الأ

خرى التي تتطلب ا�ضتجابة اإن�ضانية. ول بد من ت�ضجيع  و�ضاع الأ التكن�ل�جية والأ

ال�رساكة الرامية اإىل تعزيز قدرات اجلمعيات ال�طنية يف جمال اإعادة الروابط العائلية 

داخل احلركة وبني مك�ناتها و�ضلطات الدول. 

ن�ضانية، تلك  وتاأكيداً للحاجة اإىل التغلب على التحديات التي ت�اجهها املحاولة الإ

متر على ذلك، تعهدت  التحديات املتمثلة يف الهجرة الدولية، كما �ضدد اإعالن امل�ؤ

مك�نات احلركة بتط�ير اإطار �ضامل ت�ضرت�ضد به يف تقدمي احلماية وامل�ضاعدة دون 

 .)5 رقم  )القرار  القان�ين  و�ضعهم  عن  النظر  بغ�س  املحتاجني  للمهاجرين  حتيز 

العامة  و�ضلطاتها  ال�طنية  اجلمعيات  بني  اأ�ضا�ضي  ح�ار  اإقامة  من  بالتاأكيد  ولبد 

وال�ضلطات  اجلمعيات  دور  واأي�ضًا  امل�ضت�ضعفني  املهاجرين  اإىل  ال��ض�ل  ل�ضمان 

وتعزيز القدرات من اأجل ا�ضتجابة اإن�ضانية ق�ية. 
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تنفيذ  ب�ضاأن   7 رقم  والقرار  اإ�ضبيلية  اتفاق  تنفيذ  ب�ضاأن   6 رقم  القرار  وباعتماد 

ا�ضرتاتيجية احلركة املنقحة عام 2005، اأكدت مك�نات احلركة التزامها بالزيادة 

يف ق�تها وفعاليتها  مل�ضاعدة النا�س امل�ضت�ضعفني يف �ضتى اأنحاء العامل. وفيما رحب 

املجل�س بدرا�ضة اللجنة الدولية ح�ل الق�ضايا الت�ضغيلية والتجارية وغري الت�ضغيلية 

الدرا�ضة داخل احلركة  العمل على  يت�ا�ضل  ال�ضارات، �ض�ف  با�ضتخدام  املتعلقة 

مع الدول لدعم القيمة ال�قائية لل�ضارات املميزة التي اعرتفت بها اتفاقيات جنيف 

�ضافية اإليها.  والربوت�ك�لت الإ

وقد التزمت مك�نات احلركة يف القرار رقم 8 برفع ال�عي باآثار الذخائر العنق�دية 

جراءات ال�طنية واعتماد معاهدة جديدة للقان�ن  ن�ضانية وت�ضجيع الإ من الناحية الإ

ن�ضاين ت�ضع حداً ل�ضتخدام الذخائر العنق�دية غري الدقيقة وغري امل�ث�ق  الدويل الإ

بها. كما يحث الن�س الدول على العمل ب�رسعة على حتقيق هذا الهدف. 

واجلمعيات  احلك�مات  مع  ات�ضال  على  الدويل  والحتاد  الدولية  اللجنة  وتبقى 

ع�ضاء  ن بالن�ضبة لأ �ضا�ضي الآ متر واملجل�س. ولكنه من الأ ال�طنية ح�ل متابعة امل�ؤ

ن�ضانيني الرئي�ضيني �ضمان اإحراز تقدم يف تنفيذ هذه القرارات  هذين املحفلني الإ

وال�فاء بالتعهدات. 

ن�ضانية. باإمكاننا اإحداث تغيري معًا من اأجل الإ

   خ�ان �ض�اري�س ديلت�رو               الدكت�ر جاك�ب كيلنربغر 

حمر       رئي�س الحتاد الدويل        رئي�س اللجنة الدولية لل�ضليب الأ

حمر  جلمعيات ال�ضليب الأ

حمر        والهالل الأ
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املوؤمتر الدويل الثالثون 

حمر حمر والهالل الأ لل�صليب الأ

جنيف 23-24 ت�صرين الثاين / نوفمرب 2007

عمال                                                   جدول الأ

حمر حمر والهالل الأ عمل اللجنة الدائمة لل�ضليب الأ                              القرار 1  

نح� تنفيذ مذكرة التفاهم والتفاق ب�ضان التدابري الت�ضغيلية بني جمعية الهالل                               القرار 2 

حمر الفل�ضطيني وجمعية ماجن دافيد اآدوم يف اإ�رسائيل الأ

وال�رساكات  حمر  الأ والهالل  حمر  الأ ال�ضليب  حركة  لعمل  اخلا�ضة  الطبيعة                               القرار 3 

ودور اجلمعيات ال�طنية ب�ضفتها جهات م�ضاعدة لل�ضلطات العامة يف املجال 

ن�ضاين الإ

الدولية  باحلركة  اخلا�ضة  التنفيذ(  )وخطة  العائلية  الروابط  اإعادة  ا�ضرتاتيجية                               القرار 4 

حمر )2008 – 2018( حمر والهالل الأ لل�ضليب الأ

الدولية  باحلركة  اخلا�ضة  التنفيذ(  )وخطة  العائلية  الروابط  اإعادة  ا�ضرتاتيجية                    ملحق القرار 4 

حمر )2008 – 2018( حمر والهالل الأ لل�ضليب الأ

الهجرة الدولية                              القرار 5 

تنفيذ اتفاق اإ�ضبيلية                              القرار 6 

حمر حمر والهالل الأ ا�ضرتاتيجية احلركة الدولية لل�ضليب الأ                              القرار 7 

ن�ضاين  والذخائر العنق�دية القان�ن الدويل الإ                              القرار 8 

والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  الثالثني  الدويل  متر  امل�ؤ وبرنامج  اأعمال  جدول                               القرار 9 

حمر الأ

حمر  الأ لل�ضليب  الثالثني  الدويل  متر  امل�ؤ يف  منا�ضب  ل�ضغل  مر�ضحني  اقرتاح                            القرار 10 

حمر والهالل الأ

حمر  متر الدويل الثالثني لل�ضليب الأ                 ملحق القرار 10     اقرتاح مر�ضحني ل�ضغل منا�ضب يف امل�ؤ

حمر  والهالل الأ

8

12

14

15

17

20

65

68

71

74

76

77

78



7

املوؤمتر الدويل الثالثون 

حمر حمر والهالل الأ لل�صليب الأ

جنيف 26-30 ت�صرين الثاين / نوفمرب 2007

عمال والربنامج جدول الأ

ن�ضانية                      القرار 1      معًا من اأجل الإ

ن�ضانية عالن: معًا من اأجل الإ الإ                ملحق القرار 1 

حمر وال�رساكات  حمر والهالل الأ الطبيعة اخلا�ضة لعمل حركة ال�ضليب الأ                          القرار 2 

ودور اجلمعيات ال�طنية ب�ضفتها جهات م�ضاعدة لل�ضلطات العاملة يف 

ن�ضاين املجال الإ

احلياة  على  احلفاظ  وتنفيذه:  ن�ضاين  الإ الدويل  القان�ن  تاأكيد  اإعادة                           القرار 3 

ن�ضانية يف النزاعات امل�ضلحة والكرامة الإ

غاثة والنتعا�س  اعتماد اإر�ضادات ت�ضهيل وتنظيم امل�ضاعدات الدولية لالإ                          القرار 4 

ويل على ال�ضعيد املحلي يف حالت الك�ارث الأ

ويل  غاثة والنتعا�س الأ الدولية لالإ امل�ضاعدات  ت�ضهيل وتنظيم  اإر�ضادات            ملحق – القرار 4 

على ال�ضعيد املحلي يف حالت الك�ارث

متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم املربمة ي�م 28 ت�رسين الثاين / ن�فمرب 2005                           القرار 5 

يف  اآدوم  دافيد  ماجن  وجمعية  الفل�ضطيني  حمر  الأ الهالل  جمعية  بني 

اإ�رسائيل

عام  حمر  الأ والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  دويل  متر  م�ؤ عقد  ومكان  تاريخ                           القرار 6 
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مجل�س المندوبين للحركة الدولية 

حمر حمر والهالل الأ لل�صليب الأ

جنيف، 23 و24 ت�صرين الثاني/نوفمبر 2007

عمال ]مع التعليقات[ جدول الأ

اجلل�سة الفتتاحية

الكلمة الرئي�ضية ح�ل و�ضع احلركة يلقيها رئي�س اللجنة الدائمة

جرائية عمال وامل�سائل الإ النتخابات وجدول الأ   .1  

والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  الدائمة  اللجنة  رئي�س  قبل  من  اجلل�ضة  افتتاح   1.1
حمر الأ

مناء انتخاب رئي�س جمل�س املندوبني ونائب الرئي�س والأ  2.1

اعتماد جدول اأعمال املجل�س  3.1

حمر حمر والهالل الأ اأعمال اللجنة الدائمة لل�سليب الأ   .2  

 2005 عام  املندوبني  جمل�س  انعقاد  منذ  الدائمة  اللجنة  عمل  ب�ضاأن  تقرير 

متر الدويل التا�ضع والع�رسين؛ والعمل امل�ضطلع به يف احلركة عماًل بامل�ؤ

]يتخذ قرار ب�ضاأنه[ - م�رسوع قرار يت�ضمن جتديد نظام الت�زيع امل�ضتخدم 
لتم�يل اللجنة من جانب مك�نات احلركة

حمر- ال�سبيل نحو اإقامة عالقات مميّزة/ حمر/الهالل الأ   3.    الطبيعة اخلا�سة لل�سليب الأ

فريدة و�رشاكات فعالة بني الدول ومكونات احلركة

ن�ضاء جمم�عة اأدوات ب�ضاأن ال�رساكات  ]يتخذ قرار ب�ضاأنه[ - م�رسوع قرار لإ
ديه اجلمعيات  اجليدة، مبا يف ذلك تلك ذات ال�ضلة بالدور امل�ضاعد الذي ت�ؤ

طار املتعلق  متر الدويل على الإ اأع�ضاء امل�ؤ ال�طنية، بهدف التح�ضري مل�افقة 

بالدور امل�ضاعد للجمعيات ال�طنية وفهم م�ضرتك له.
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  4.    اإعادة الروابط العائلية

للحركة  ع�رسية  ا�ضرتاتيجية  لعتماد  قرار  م�رسوع   - ب�ضاأنه[  قرار  ]يتخذ 
العائلية  الروابط  اإعادة  حمر يف جمال  الأ حمر والهالل  الأ لل�ضليب  الدولية 

)2018-2008(

  5.     الهجرة

]يتخذ قرار ب�ضاأنه[ - م�رسوع قرار ملعاجلة �رسورة و�ضع اإطار عمل يتعلق 
مب�ضاألة الهجرة

جراءات التكميلية اإىل اتفاق اإ�سبيلية   6.    الإ

ه مب�جب القرار 8 ال�ضادر عن جمل�س املندوبني  تقرير الفريق الذي مت اإن�ضاوؤ

لعام 2005، وت��ضياته

للتقرير  ال�ضبع  الت��ضيات  لعتماد  قرار  م�رسوع  ب�ضاأنه[-  قرار  ]يتخذ 
و�ضمان التنفيذ الكامل لتفاق اإ�ضبيلية وتدابريه التكميلية

  7.    ا�سرتاتيجية احلركة

احلركة ا�سرتاتيجية  تنفيذ   1.7

 4 الع�رسة لال�ضرتاتيجية والعمل  عمال  تنفيذ الأ الدائمة ب�ضاأن  اللجنة  تقرير 

يف ما يتعلق مبراجعة احلركة مب�جب القرار 6 ال�ضادر عن جمل�س املندوبني 

لعام 2005

]يتخذ قرار ب�ضاأنه[- م�رسوع قرار ملتابعة تنفيذ ال�ضرتاتيجية و:
�ضا�ضي بحل�ل  -   تذكري اجلمعيات ال�طنية بالتزامها يف مراجعة نظامها الأ

عام 2010 )العمل 3(،

خذ يف العتبار الت��ضيات التي قدمتها اللجنة الدائمة ب�ضاأن تنظيم  -  الأ

الجتماعات الدولية داخل احلركة )العمل 4(،

-  النظر يف »الدرا�ضة ح�ل ا�ضتخدام ال�ضارة يف العمليات وا�ضتخدامها 

ال�ضارات  ا�ضتخدام  تنظم  التي  الق�اعد  تنفيذ  لتعزيز  جتارية«  غرا�س  لأ

)العمل 10(.
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غرا�ض جتارية )العمل  درا�سة حول ا�ستخدام ال�سارات يف العمليات وا�ستخدامها لأ   2.7
)10

حمر ]لالطالع[- درا�ضة من اإعداد اللجنة الدولية لل�ضليب الأ

 )3 )العمل  الوطنية  للجمعيات  �سا�سي  الأ النظام  ا�ستعرا�ض   3.7

ن�ضطة من اللجنة امل�ضرتكة لالحتاد الدويل واللجنة  ]لالطالع[- تقرير عن الأ
�ضا�ضي للجمعيات ال�طنية حمر ب�ضاأن النظام الأ الدولية لل�ضليب الأ

ن�ساين �سلحة والقانون الدويل الإ   8.    الأ

 2005 عام  يف  املندوبني  جمل�س  عن  ال�ضادر   2 القرار  ب�ضاأن  املتابعة  تقرير 

تقدمه اللجنة الدولية

ال�طنية  اجلمعيات  برعاية جمم�عة من  قرار  ب�ضاأنه[- م�رسوع  قرار  ]يتخذ 
الذخائر  ا�ضتخدام  عن  الناجمة  ن�ضانية  الإ الع�اقب  ملعاجلة  الدولية  واللجنة 

العنق�دية يف قرار ما

مرباطورة �سوكن   9.     تقرير حول �سندوق الإ

 2006 لعام  �ض�كن  مرباط�رة  الإ �ضندوق  اأن�ضطة  عن  تقرير  ]لالطالع[- 
ول من عام 2007 والن�ضف الأ

حمر الأ والهالل  حمر  الأ لل�سليب  الثالثني  الدويل  متر  باملوؤ املتعلقة  الد�ستورية  املهام   .10

مك�نات  �ضتطلع   .2007 الثاين/ن�فمرب  ت�رسين   23 يف  اللجان  �ضتجتمع 

الدويل  متر  امل�ؤ اإليها  �ضيتطرق  التي  وامل�ضائل  عمال  الأ جدول  على  احلركة 

ال�ضياغة  وجلنة  اللجان  يف  والعمل  متر  للم�ؤ ربعة  الأ هداف  الأ الثالث�ن: 

وانتخاب اللجنة الدائمة وور�س العمل واأي م�ضائل اأخرى تثريها اجلمعيات 

متر. ال�طنية كاأع�ضاء يف امل�ؤ

)ثالث جلان مت�ازية تعالج امل�ضائل نف�ضها(
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متر للموؤ قت  املوؤ عمال  الأ اعتماد جدول    1.10

�ضا�ضي  الأ النظام  من  )ب(   2-14 للمادة  وفقًا   - ب�ضاأنه[  قرار  ]يتخذ 
متر قت للم�ؤ عمال امل�ؤ للحركة، يعتمد جمل�س املندوبني جدول الأ

العام  مني  والأ الرئي�ض  ونواب  الرئي�ض  متر:  للموؤ املقرتحني  ولني  امل�سوؤ تر�سيح   2.10
ولون اآخرون مناء العامون امل�ساعدون، وم�سوؤ والأ

�ضا�ضي للحركة،  ]يتخذ قرار ب�ضاأنه[ - وفقًا للمادة 14-2 )اأ( من النظام الأ
متر اأ�ضماء املر�ضحني ل�ضغل املنا�ضب ال�اردة  يقرتح جمل�س املندوبني على امل�ؤ

يف الفقرة 3 من املادة 11

اأخرى م�سائل   .11

القادم املندوبني  انعقاد جمل�ض  تاريخ ومكان   .12

م�ساء يوم 23 ت�رشين الثاين/نوفمرب

حفل توزيع ميدالية )ميداليات( »هرني دونان« يتبعه حفل ت�ست�سيفه اللجنة الدولية 

والحتاد الدويل
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القرار 1

عمل اللجنة الدائمة 

حمر حمر والهالل الأ لل�صليب الأ

اإن جمل�س املندوبني،

والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  الدائمة  اللجنة  قدمته  الذي  بالتقرير  علمًا  ياأخذ  اإذ 

حمر )اللجنة الدائمة( ح�ل عملها منذ ت�رسين الثاين/ن�فمرب 2005، الأ

واإذ يثني على جه�د اللجنة الدائمة امل�ضتمرة يف التما�س اآراء اجلمعيات ال�طنية 

همية للحركة  وتعاونها الن�ضط وم�ضاركتها من اأجل حتديد وحتليل امل�ضائل ذات الأ

حمر )احلركة( كاملة، حمر والهالل الأ الدولية لل�ضليب الأ

واإذ يقّدر على وجه اخل�ض��س ما تقدمت به اجلمعيات ال�طنية واللجنة الدولية 

حمر يف  حمر والهالل الأ حمر والحتاد الدويل جلمعيات ال�ضليب الأ لل�ضليب الأ

الثالثني  الدويل  متر  وامل�ؤ املندوبني  جمل�س  لجتماع  التح�ضريية  امل�ضاورات  اإطار 

املنعقدين عام 2007،

جراءات  الإ ت��ضيح  بهدف  اأجنزت  التي  عمال  بالأ التقدير  مع  علمًا  ياأخذ  واإذ 

واملبادئ التي تنظم انتخاب اللجنة الدائمة �ضعيًا للت��ضل اإىل متثيل جغرايف اأكرث 

اإن�ضافًا،

2005 والذي يطلب من  لعام  املندوبني  ال�ضادر عن جمل�س   4 بالقرار  يذّكر  واإذ 

اإىل جمل�س املندوبني  الدائمة مراجعة طرق مت�يل عملها وتقدمي ت��ضياتها  اللجنة 

لعام 2007،

والن�ضجام  للتعاون  الن�ضط  الرتويج  ت�ا�ضل  اأن  الدائمة  اللجنة  من  يطلب    .1
وامل�ضاركة  امل�ضاورات  وفيما بني خمتلف مك�ناتها من خالل  احلركة  داخل 

يف اإعداد امل�ضائل املهمة لكل احلركة ومن خالل امل�ضاركة يف منتديات احلركة 

هداف؛ القائمة كلما راأت ذلك مفيداً و�رسوريًا لتحقيق هذه الأ

من   18 واملادة  يتما�ضى  مبا  عملها  م�ا�ضلة  على  الدائمة  اللجنة  ي�ضّجع    .2
�ضخ�ضيات  اإ�رساك  اأجل  من  املعتمدة،  واملمار�ضة  للحركة  �ضا�ضي  الأ النظام 

حمر والحتاد الدويل،  من اجلمعيات ال�طنية ومن اللجنة الدولية لل�ضليب الأ

واإن�ضاء فرق عمل خا�ضة اأو اآليات ا�ضت�ضارية وفقًا لل�رسورة؛
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ا�ضت�ضاري مكّ�ن من ممثلني  اإىل الحتفاظ بفريق عمل  اللجنة الدائمة  3.  يدع� 
منا�ضب  زمني  تخطيط  باقرتاح  مكّلفًا  يك�ن  احلركة،  مك�نات  جميع  عن 

التي  القرارات  ومتابعة  ترويج  على  والعمل   2009 لعام  املندوبني  ملجل�س 

متر الدويل الثالث�ن؛ يعتمدها هذا املجل�س وامل�ؤ

تطبيق  على  يرتتب  وما  الدائمة  اللجنة  اأعمال  لتم�يل  املراجع  املبداأ  يعتمد    .4
3، وه� مبداأ ي�ضتند اإىل خطة عمل وميزانية ل�ضنتني يتحمل  اإىل   1 الفقرات 

حمر،  وليتهما املالية امل�ضرتكة الحتاد الدويل، واللجنة الدولية لل�ضليب الأ م�ض�ؤ

اأ�ضا�س الثلث لكل منها، مع ا�ضتمرار امل�ضاهمات  واجلمعيات ال�طنية، على 

الط�عية للجمعيات ال�طنية.
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القرار 2

نحو تنفيذ مذكرة التف�هم واالتف�ق ب�ش�أن 

حمر الفل�سطيني  التدابري الت�سغيلية بني جمعية الهالل الأ

وجمعية ماجن دافيد اآدوم يف اإ�رسائيل

اإن جمل�س املندوبني،

اإذ ياأخذ يف العتبار التقرير الذي قدمه ال�ضيد بري �ضتنباك املراقب امل�ضتقل املعني من 

حمر  حمر والحتاد الدويل جلمعيات ال�ضليب الأ قبل اللجنة الدولية لل�ضليب الأ

حمر الفل�ضطيني وجمعية ماجن دافيد  حمر مب�افقة جمعية الهالل الأ والهالل الأ

اآدوم يف اإ�رسائيل، من اأجل مراقبة التقدم املحرز يف تنفيذ مذكرة التفاهم والتفاق 

ماجن  وجمعية  الفل�ضطيني  حمر  الأ الهالل  جمعية  بني  الت�ضغيلية  التدابري  ب�ضاأن 

رخني يف 28 ت�رسين الثاين/ن�فمرب 2005،  دافيد اآدوم يف اإ�رسائيل امل�ؤ

ال�ضكان يف  معاناة  املراقب عن  قدمها  التي  املعل�مات  اإىل  بقلق عميق  ينظر  واإذ 

را�ضي الفل�ضطينية املحتلة،  الأ

والتفاق  التفاهم  مذكرة  تنفيذ  اأن  اإىل  ب��ض�ح  ي�ضري  التقرير  اأن  اأي�ضًا  ويالحظ 

ب�ضاأن التدابري الت�ضغيلية ل يزال يحتاج اإىل الكثري من اجله�د،

يف  اإليه  اأ�ضري  كما  التفاق  مذكرة  تنفيذ  ت�ضهيل  اإىل  املعنية  ال�ضلطات  يدع�    .1
التقرير الذي قدمه املراقب امل�ضتقل، اإذ من �ضاأن ذلك اأن ي�ضاهم يف التخفيف 

را�ضي الفل�ضطينية املحتلة؛  من معاناة �ضكان الأ

2.  يطلب من اللجنة الدولية والحتاد الدويل ال�ضتمرار يف دعم وتعزيز مراقبة 
مذكرة  يف  اجلمعيتني  بني  املرتقب  التعاون  وكذلك  التفاهم،  مذكرة  تنفيذ 

التفاهم؛

لتقدمي  الالزمة  الرتتيبات  اتخاذ  الدويل  والحتاد  الدولية  اللجنة  من  يطلب    .3
متر الدويل من خالل جمل�س املندوبني، عن  تقرير اإىل جمل�س املندوبني، واإىل امل�ؤ

التقدم املحرز نح� التنفيذ الكامل ملذكرة التفاهم؛

4.  يدع� اجلمعيتني املعنيتني اإىل م�ا�ضلة ح�ارهما مع ال�ضلطات ب�ضاأن واجبها 
ن�ضاين؛ احرتام مبادئ احلركة وق�اعدها وكذلك القان�ن الدويل الإ

الثالثني على هذا  الدويل  متر  امل�ؤ يطلع  اأن  املندوبني  رئي�س جمل�س  يطلب من    .5
القرار. 
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القرار 3

حمر  الطبيعة اخلا�سة لعمل حركة ال�سليب الأ

حمر وال�رساكات  والهالل الأ

 ودور اجلمعيات الوطنية ب�سفتها جهات م�ساعدة

ن�ساين لل�سلطات العامة يف املجال الإ

اإن جمل�س املندوبني،

3 و4-3 من  املتمثل يف ال�ضتقالل وباملادتني  للحركة  �ضا�ضي  الأ باملبداأ  يذّكر  اإذ 

باجلمعيات  احلك�مات  تعرتف مب�جبهما جميع  اللتني  للحركة  �ضا�ضي  الأ النظام 

ن�ضاين، ال�طنية ب�ضفتها جهات م�ضاعدة لل�ضلطات العامة يف املجال الإ

اجلرحى  حال  لتح�ضني  جنيف  اتفاقية  من  و27  و26   24 بامل�اد  اأي�ضًا  ويذّكر 

 1949 اأغ�ضط�س/اآب   12 يف  رخة  امل�ؤ امليدان  يف  امل�ضلحة  بالق�ات  واملر�ضى 

ب�ضاأن حت�ضني حال جرحى ومر�ضى وغرقى  24 و25 لتفاقية جنيف  واملادتني 

رخة يف 12 اأغ�ضط�س/اآب 1949 وكذلك باملادة  الق�ات امل�ضلحة يف البحار، امل�ؤ

رخة  �ضخا�س املدنيني يف وقت احلرب، امل�ؤ 63 من اتفاقية جنيف ب�ضاأن حماية الأ
يف 12 اأغ�ضط�س/اآب 1949،

ويذّكر كذلك بالقرار رقم 9 ملجل�س املندوبني عام 2005،

نح�  وقات على  الأ بالعمل يف كل  احلركة  التزام جميع مك�نات  ّكد جمدداً  وي�ؤ

�ضا�ضي للحركة وللق�اعد التي حتكم ا�ضتخدام  �ضا�ضية وللنظام الأ ميتثل للمبادئ الأ

خذ يف العتبار التام �ضيا�ضات احلركة ذات ال�ضلة بامل��ض�ع، ال�ضارات والأ

1.  يقر باأن ال�ضلطات العامة واجلمعيات ال�طنية ب�ضفتها جهات م�ضاعدة تتمتع 
وليات ومنافع متبادلة وت�ضتند اإىل القان�نني  ب�رساكة حمددة، تنط�ي على م�ض�ؤ

التفاق  ال�طنية  واجلمعية  ال�طنية  العامة  لل�ضلطات  وتتيح  وال�طني  الدويل 

ن�ضانية العامة اأو  على املجالت التي تكّمل فيها اجلمعية ال�طنية اخلدمات الإ

ن�ضانية  حتل حملها. ويجب اأن يك�ن ب��ضع اجلمعية ال�طنية تقدمي خدماتها الإ

�ضا�ضية وخا�ضة مبداأ احلياد ومبداأ  وقات مبا يتما�ضى مع املبادئ الأ يف جميع الأ

كما  للحركة  �ضا�ضي  الأ النظام  مب�جب  خرى  الأ التزاماتها  ومع  ال�ضتقالل، 

حمر؛ حمر والهالل الأ متر الدويل لل�ضليب الأ اتفقت عليه الدول يف امل�ؤ

2.  ي�ضدد على اأن اجلمعيات ال�طنية ب�ضفتها جهات م�ضاعدة لل�ضلطات العامة 
ن�ضاين يف املجال الإ
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)اأ (     من واجبها اأن تنظر بجدية يف اأي طلب من �ضلطاتها العامة بال�ضطالع 

طار املتفق عليه، باأن�ضطة داخل الإ

ن�ضطة املذك�رة  )ب(  من واجبها اأن ترف�س طلَب ال�ضلطات العامة املتعلق بالأ

�ضا�ضي اأو  �ضا�ضية اأو مع النظام الأ اأعاله اإذا كان يت�ضارب مع املبادئ الأ

حمر، حمر والهالل الأ مع مهمة احلركة الدولية لل�ضليب الأ

ال�طنية  اجلمعيات  قرارات  العامة  ال�ضلطات  حترتم  اأن  اإىل  احلاجة  يربز    .3
املذك�رة اأعاله؛

�ضلطاتها  مع  مت�ازنة  عالقة  اإقامة  يف  النخراط  ال�طنية  اجلمعيات  ينا�ضد    .4
ثم  ومن  ن�ضاين،  الإ املجال  يف  ومتبادلة  وا�ضحة  وليات  م�ض�ؤ تت�ضمن  العامة 

العمل  اإطار  داخل  امل�ضت�يات  على جميع  وتعزيزه  دائم  على ح�ار  احلفاظ 

ن�ضاين؛ املتفق عليه ب�ضاأن العمل الإ

تقدم  واأ�ض�لها  م�ظفيها  باأن  تعرتف  اإذ   – ال�طنية  اجلمعية  اأن  على  ي�ضّدد    .5
اتفاقية  من   26 املادة  مب�جب  للدول  امل�ضلحة  للق�ات  الطبية  اخلدمات  اإىل 

الع�ضكرية،  والل�ائح  للق�انني  بالتايل  وتخ�ضع   1949 لعام  وىل  الأ جنيف 

وقات على  �ضا�ضية، مبا فيها مبداأ احلياد، وحتافظ يف جميع الأ حترتم املبادئ الأ

الع�ضكرية وغريها من  ا�ضتقاللها وت�ضمن متييز نف�ضها ب��ض�ح عن اجلهات 

اجلهات احلك�مية؛

دورها  تعزيز  من  بتمكينها  الكفيلة  القدرات  بناء  ال�طنية  اجلمعيات  ينا�ضد    .6
الدويل  الحتاد  وي�ضجع  احلك�مة  مع  ح�ارها  يف  داخليًا  م�ضاعدة  كجهة 

واللجنة الدولية على دعم اجلمعيات ال�طنية املعنية على القيام بذلك؛

ال�رساكات  اأدوات  جمم�عة  ملفه�م  ال�طنية  اجلمعيات  با�ضتخدام  يرحب    .7
اجلديدة عند اإبرامها اتفاقات ال�رساكة، مبا ذلك التفاقات ذات ال�ضلة بالدور 

امل�ضاعد للجمعيات ال�طنية، ويدع� الحتاد الدويل واللجنة الدولية اإىل تط�ير 

دوات هذه وو�ضعها حتت ت�رسف اجلمعيات ال�طنية؛ جمم�عة الأ

احلركة  مك�نات  جميع  وي�ضجع  اجليدة«  ال�رساكة  »مدونة  مببادرة  يرحب    .8
عمليات  يف  وامل�ضاركة  تنفيذها  واأدوات  املدونة  هذه  تط�ير  م�ا�ضلة  على 

ت�ضاور مفت�حة ت�ضتند اإىل جتارب خمتلف مبادرات ال�رساكة، ورفع ت��ضيات 

اأو تقدمي قرار اإىل جمل�س املندوبني �ضنة 2009.  

امل�ضاعدة  من  املزيد  يقدما  اأن  الدولية  واللجنة  الدويل  الحتاد  من  ويطلب   .9
طار القان�ين املالئم لعمل  ع�ضاء بغية كفالة اأن تتيح الت�رسيعات ال�طنية الإ لالأ

يف  العامة  لل�ضلطات  م�ضاعدة  كجهات  فعال  نح�  على  ال�طنية  اجلمعيات 

�ضا�ضية للحركة. ن�ضاين، مبا يتما�ضى مع املبادئ الأ املجال الإ
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القرار 4

ا�ستراتيجية اإعادة الروابط العائلية

حمر  )وخطة التنفيذ( الخا�سة بالحركة الدولية لل�سليب الأ

حمر  )2018-2008(  والهالل الأ

اإن مجل�س المندوبين،

اإذ يذّكر بقلق بالغ المعاناة التي يكابدها اأولئك الذين فقدوا الت�ضال باأحبائهم، اأو 

انقطعت اأخبارهم عنهم، جراء نـزاعات م�ضلحة اأو حالت عنف اأخرى، اأو ك�ارث 

ن�ضان اأو غيرها من الحالت التي تقت�ضي ا�ضتجابة اإن�ضانية،  طبيعية اأو ك�ارث من �ضنع الإ

فراد لم�اجهة ع�اقب  �ضرة ت�فر الركيزة التي ي�ضتند اإليها جميع الأ واإذ يدرك باأن الأ

ولية كل مك�ن من مك�نات  حداث الماأ�ضاوية، ويعيد التاأكيد على م�ض�ؤ هذه الأ

حمر )الحركة( عن الم�ضاعدة على  حمر والهالل الأ الحركة الدولية لل�ضليب الأ

اإعادة الت�ضال اأو الحفاظ على هذا الت�ضال بين اأفراد العائالت الذين انف�ضل�ا 

عن بع�ضهم البع�س في مثل هذه الحالت،

واإذ يذكر بالدور الذي ت�ضطلع به ال�كالة المركزية للبحث عن المفق�دين التابعة 

للجمعيات  تقنيًا  وم�ضت�ضاراً  من�ضقًا  ب��ضفها  حمر  الأ لل�ضليب  الدولية  للجنة 

ولية المحددة للجمعيات ال�طنية في اإعادة الروابط  ال�طنية والحك�مات والم�ض�ؤ

العائلية، وكذلك التذكير باأهمية اعتماد الحركة على �ضبكة دولية ق�ية لل�ضليب 

حمر لكي تق�م بعمل فّعال في مجال اإعادة الروابط العائلية،  حمر والهالل الأ الأ

تمر الدولي الخام�س والع�ضرين لل�ضليب  كما اأقر بذلك القرار 16 ال�ضادر عن الم�ؤ

حمر،  الأ

حمر في  الرائد للجنة الدولية لل�ضليب الأ كد من جديد على الدور  واإذ يقر وي�ؤ

مجال اإعادة الروابط العائلية داخل الحركة، 

�ضخا�س  واإذ يالحظ الحاجة اإلى تعزيز قدرة �ضبكة الروابط العائلية على م�ضاعدة الأ

الذين انقطعت عنهم اأخبار عائالتهم،

ال�ضادر   1 القرار  في  المعتمد  ن�ضاني  الإ العمل  اأعمال  بجدول  اأي�ضا  ُيّذكر  واإذ   

تمر الدولي الثامن والع�ضرين، وبالخ�ض��س “الهدف العام 1” المتعلق  عن الم�ؤ

العام  المفق�دين وكرامة ذويهم و“الهدف  �ضخا�س  الأ باحترام وا�ضتعادة كرامة 

3” المتعلق بالحد من خطر الك�ارث واأثرها،
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حمر والتزامها ب��ضع  لل�ضليب الأ الدولية  اللجنة  واإذ يعرب عن تقديره لجه�د 

الدولي  بالتحاد  الخا�ضة  التنفيذ(  )وخطة  العائلية  الروابط  اإعادة  ا�ضتراتيجية 

الروابط  اإعادة  )ا�ضتراتيجية   2018-2008 حمر  الأ والهالل  حمر  الأ لل�ضليب 

ن�ضاني،  العائلية( كجزء من تنفيذ جدول اأعمال العمل الإ

في  النجاح  اإلى  اأدت  التي  الحركة  داخل  الت�ضاور  عملية  بارتياح  يالحظ  واإذ 

الفريق  به  قام  الذي  الدور  وخا�ضة  العائلية،  الروابط  اإعادة  ا�ضتراتيجية  و�ضع 

ال�ضت�ضاري المك�ن من 19 جمعية وطنية والتحاد الدولي لجمعيات ال�ضليب 

حمر،  الأ لل�ضليب  الدولية  واللجنة  الدولي(  )التحاد  الاأحمر  والهالل  حمر  الأ

عام  في  ال�طنية  الجمعيات  �ضاء  روؤ التي ح�ضرها  ربعة  الأ قليمية  الإ تمرات  والم�ؤ

،2006

كد من جديد التزام الحركة باأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية ويعزز عزمها  1.      ي�ؤ
على اأن تظل الرائدة في هذا المجال؛  

2.      يعتمد ا�ضتراتيجية اإعادة الروابط العائلية )وخطة التنفيذ( الخا�ضة بالحركة 
حمر 2008-2018؛ حمر والهالل الأ الدولية لل�ضليب الأ

ن كافة مك�نات الحركة بالم�ضاهمة  3.        ي�ضيد باللتزام الذي اأعربت عنه حتى الآ
في تنفيذ ا�ضتراتيجية اإعادة الروابط العائلية؛

حمر والتحاد  4.     ينا�ضد كافة الجمعيات ال�طنية واللجنة الدولية لل�ضليب الأ
الدولي اأن تحقق ما يلي:

جميع  على  وفهمها  ال�ضتراتيجية  هذه  اإلى  للتعرف  الترويج  اأ(        

م�ضت�يات مختلف تنظيماتها،

عمال ال�اردة في هذه ال�ضتراتيجية كجزء من ا�ضتراتيجياتها  ب(      تنفيذ الأ

قليمي  والإ ال�طني  ال�ضعيد  من  كل  على  التنظيمية  وخططها 

والدولي، 

ج(     تخ�ضي�س الم�ارد الالزمة لتنفيذها؛ 

من  الدولي  والتحاد  حمر  الأ لل�ضليب  الدولية  اللجنة  ترفع  باأن  ي��ضي      .5
م�ضت�ى تعاونهما لدعم الجمعيات ال�طنية في جه�دها الرامية اإلى تنفيذ 

خذ في العتبار التحديات التي حددتها الجمعيات  ال�ضتراتيجية، مع الأ

ال�طنية واأبرزتها خالل عملية الت�ضاور؛

بناء  في  البع�س  بع�ضها  لتدعم  ال�طنية  الجمعيات  بين  ال�ضراكات  ي�ضجع      .6
قدراتها في مجال اإعادة الروابط العائلية؛

حمر تقديم ا�ضتراتيجية اإعادة الروابط  7.       يطلب اإلى اللجنة الدولية لل�ضليب الأ
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حمر خا�ضة من اأجل ت�ضجيع الدول  حمر والهالل الأ تمر الدولي الثالثين لل�ضليب الأ العائلية اإلى الم�ؤ

ع�ضاء على فهم اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية التي تق�م بها الحركة ودعمها على نح� اأف�ضل؛ الأ

�س فريق يعنى بالتنفيذ ي�ضّكل من جمعيات  ن�ضاء وتروؤ حمر لإ 8.      يرحب مببادرة اللجنة الدولية لل�ضليب الأ
حمر، من اأجل تقدمي الت�جيه والدعم خالل عملية  وطنية والحتاد الدويل واللجنة الدولية لل�ضليب الأ

�رسات الالزمة لقيا�س هذا النجاح؛ التنفيذ، ف�ضال عن و�ضع معايري النجاح وامل�ؤ

ال�ضتراتيجية  لتنفيذ  الالزمة  الذاتي  التقييم  اإجراء عمليات  الحركة  كافة مك�نات  اإلى  اأي�ضا  يطلب      .9
بالغ؛ غرا�س المراقبة والإ حمر لأ وتقديم هذه المعل�مات اإلى اللجنة الدولية لل�ضليب الأ

تنفيذ  خالل  من  حتققت  التي  النتائج  عن  تقرير  رفع  اإىل  حمر  الأ لل�ضليب  الدولية  اللجنة  يدع�    .10
ال�ضرتاتيجية اإلى مجل�س المندوبين الذي �ضينعقد عامي 2011 و2015.
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ملحق - القرار 4

ا�سرتاتيجية اإعادة الروابط العائلية اخلا�سة

حمر  حمر والهالل الأ باحلركة الدولية لل�سليب الأ

)وخطة التنفيذ( )2018-2008(

الدولية  للجنة  التابعة  المفق�دين  عن  للبحث  المركزية  ال�كالة  اأعدتها  وثيقة 

لجمعيات  الدولي  والتحاد  ال�طنية  الجمعيات  مع  بالت�ضاور  حمر  الأ لل�ضليب 

حمر، جنيف، اآب/اأغ�ضط�س 2007 حمر والهالل الأ ال�ضليب الأ

نكليزية(  �ضلية لهذه ال�ثيقة باللغة الإ )الن�ضخة الأ
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1. الروؤية واملقدمة

و  �أ م�سلح  نـز�ع  عنهم، جر�ء  خبارهم  �أ �نقطعت  و  �أ حبائهم،  �أ عن  �لنا�س  �نف�سل  كلما 

إن�سانية،  � ��ستجابة  تقت�سي  خرى  �أ حاالت  و  �أ طبيعية  كو�رث  و  �أ خرى،  �أ عنف  حاالت 

حمر بفعالية وكفاءة عن طريق  حمر و�لهالل �الأ ت�ستجيب �حلركة �لدولية لل�سليب �الأ

عادة �لرو�بط �لعائلية. ح�سد مو�ردها الإ

الطبيعية  والك�ارث  خرى،  الأ العنف  وحالت  امل�ضلحة،  النـزاعات  تخلف 

ن�ضان، والهجرة الدولية، وغري ذلك من ال�ضعاب عددا  والك�ارث من �ضنع الإ

عائلتهم.  اأفراد  عن  اأخبار  عن  احل�ض�ل  اإىل  ال�ضاعني  �ضخا�س  الأ من  يح�ضى  ل 

واحرتام وحدة العائلة ي�ضري جنبا اإىل جنب مع احرتام الكرامة الب�رسية. ويت�قف 

اأو على  باأحبائه  ات�ضال  البقاء على  قدرته على  اإىل حد كبري على  ال�ضخ�س  رفاه 

مك�نات  خمتلف  وتبذل  لهم.  حدث  ما  ب�ضاأن  معل�مات  على  احل�ض�ل  قل  الأ

عادة  حمر جه�دا حثيثة منذ عق�د لإ حمر والهالل الأ احلركة الدولية لل�ضليب الأ

�ضافة اإىل الدعم املعن�ي الذي  الروابط العائلية. وتكمن هذه اخلدمة الفريدة، بالإ

�ضخا�س �ضن�يا من  لف من الأ تقدمه، يف �ضلب عمل احلركة. وي�ضتفيد مئات الآ

خدمة اإعادة الروابط العائلية.

ن�ضطة التي تهدف  واإعادة الروابط العائلية م�ضطلح عام ي�ضري اإىل طائفة من الأ

واإعادة  واختفائهم،  البع�س  بع�ضهم  عن  �ضخا�س  الأ انف�ضال  دون  ول  احل�ؤ اإىل 

�ضخا�س الذين هم  الت�ضال بني العائالت واحلفاظ عليه والك�ضف عن م�ضري الأ

ن�ضطة ارتباطًا وثيقًا بالدعم النف�ضي  يف عداد املفق�دين. وغالبا ما ترتبط هذه الأ

اإعادة  وبربامج  املت�رسرين،  �ضخا�س  والأ العائالت  اإىل  املقدم  واملادي  والقان�ين 

ت�ضمل  اأخرى  اأن�ضطة  وثمة  الجتماعي.   الرفاه  وخدمات  دماج،  والإ الت�طني 

اإدارة الرفاة الب�رسية وحتديد اله�ية ب�ا�ضطة الطب ال�رسعي.

�ضخا�س الذين انقطعت عنهم  وتلتزم اللجنة الدولية التزامًا را�ضخًا مب�ضاعدة الأ

اأخذتها  التي  اللتزامات  وتنفيذ  التاأكيد  اإعادة  اإطار  عائالتهم. ويف  اأفراد  اأخبار 

متر الدويل للخرباء احلك�ميني وغري احلك�ميني ب�ضاأن املفق�دين  على عاتقها يف امل�ؤ

ن�ضاين الذي  وعائالتهم )املنعقد عام 2003( وكجزء من جدول اأعمال العمل الإ

حمر، اأخذت  حمر والهالل الأ متر الدويل الثامن والع�رسون لل�ضليب الأ اأقره امل�ؤ

العائلية.  الروابط  اإعادة  على  احلركة  قدرة  لتعزيز  عاملية  مبادرة  بزمام  املنظمة 

لل�ضليب  الدولية  باحلركة  اخلا�ضة  العائلية  الروابط  اإعادة  ا�ضرتاتيجية  وت�ضكل 

حمر ثمرة هذه املبادرة. كما اأنها متثل اإعادة تاأكيد لدعم اللجنة  حمر والهالل الأ الأ

الدولية للجمعيات ال�طنية يف ال�فاء بالتزاماتها يف جمال اإعادة الروابط العائلية، 

�ضا�ضي للحركة ويف القرارات التي اتخذها جمل�س  على نح� ما ه� حمدد يف النظام الأ
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حمر على مر ال�ضنني.      حمر والهالل الأ متر ال�ضليب الأ املندوبني وم�ؤ

عن  للبحث  املركزية  ال�كالة  ت�ضم  )التي  العائلية  الروابط  �ضبكة  وت�اجه 

املفق�دين، ووكالت البحث عن املفق�دين يف بعثات اللجنة الدولية، وخدمات 

البحث عن املفق�دين باجلمعيات ال�طنية( حتديات كبرية يف ال�قت الراهن. وثمة 

يف خمتلف اأجزاء ال�ضبكة فهم غري كاف لعمل اإعادة الروابط العائلية و�ضع�ر غري 

وتزايد  امل�ارد،  ندرة  مب�ضكلة  ذلك  يقرتن  وعندما  ولية.  وامل�ض�ؤ باللتزام  كاف 

ن�ضاين، وتزايد عدد  و�ضاع التي تقت�ضي القيام بالعمل الإ حجم ومدى تعقيد الأ

خرى العاملة يف هذا املجال التقليدي لعمل احلركة، فاإنه ل بد من  الكيانات الأ

بذل جه�د جمة اإذا اأرادت خمتلف مك�نات احلركة الحتفاظ باأهميتها البارزة.

ولية  م�ض�ؤ جميعا  الدويل  والحتاد  ال�طنية  واجلمعيات  الدولية،  اللجنة  وتتحمل 

بناء �ضبكة الروابط العائلية وتعزيزها واحلفاظ عليها. وتت�قف فعالية هذه ال�ضبكة 

وتكثيف  القدرات،  تعزيز  على  احلركة  مك�نات  قدرة  على  الفريدة  الدولية 

التعاون وحتديد اأول�يات العمل. وملعاجلة هذه الق�ضايا، ينبغي للحركة اتخاذ نهج 

اأكرث �ضم�ل لبناء القدرات عرب ال�ضبكة عن طريق القيام مبايلي: 

●    زيادة م�ضاركة اجلمعيات ال�طنية.

على  القائم  ونهجها  العمليات  تنفيذ  جمال  يف  الدولية  اللجنة  كفاءة  تعزيز     ●

ال�رساكة مع اجلمعيات ال�طنية يف �ضياقات تنفيذ العمليات.

اجلمعيات  تط�ير  لدعم  الدويل  والحتاد  الدولية  اللجنة  بني  التعاون  تعزيز     ●

ن�ضطة اخلا�ضة باإعادة الروابط العائلية. ال�طنية والأ

لل�ضليب  الدولية  باحلركة  اخلا�ضة  العائلية  الروابط  اإعادة  ا�ضرتاتيجية  وت�ضتند 

التي اعتمدها  �ضا�ضي للحركة والقرارات  النظام الأ اإىل  حمر  حمر والهالل الأ الأ

حمر، وتق�م على التفاق  حمر والهالل الأ ال�ضليب الأ متر  املندوبني وم�ؤ جمل�س 

حمر والهالل  ن�ضطة الدولية ملك�نات احلركة الدولية لل�ضليب الأ ب�ضاأن تنظيم الأ

حمر )اتفاق ا�ضبيلية، جمل�س املندوبني، ن�فمرب/ت�رسين الثاين 1997( وما تاله  الأ

من اإجراءات اإ�ضافية )جمل�س املندوبني، �ضي�ل، ن�فمرب/ت�رسين الثاين 2005(. ومل 

تنبثق ال�ضرتاتيجية من فراغ، بل اإنها تعتمد على نقاط ق�ة خدمات البحث عن 

املفق�دين لفرادى اجلمعيات ال�طنية وما متلكه من معارف اإ�ضافة اإىل جتربة اللجنة 

الدولية وخربتها، وت�ضعى ال�ضرتاتيجية اإىل ا�ضتحداث نهج ا�ضرتاتيجي متما�ضك 

العاملي  اأو  العائلية، على امل�ضت�يني املحلي  الروابط  اإعادة  اأن يعزز عمل  �ضاأنه  من 

على حد �ض�اء.

اإعادة  ا�ضرتاتيجية  وتقر  م�ارد.  اإىل  ويحتاج  وقتًا  ي�ضتغرق  ّثر  امل�ؤ التغيري  اإن 

حمر باأهمية املهمة  حمر والهالل الأ الروابط العائلية اخلا�ضة بحركة ال�ضليب الأ

وُتعرّب عن التزام احلركة الط�يل املدى بدعمها.
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    2.    ا�سرتاتيجية اإعادة الروابط العائلية

احلركة مكّونات  العائلية ودور  الروابط  اإعادة      1.2
ت�ضتند اأن�ضطة اإعادة الروابط التي تق�م بها خمتلف مك�نات احلركة الدولية لل�ضليب 

اإىل  ال�طنية،  الدولية واجلمعيات  اللجنة  حمر، وباخل�ض��س  حمر والهالل الأ الأ

وقرارات  للحركة  �ضا�ضي  الأ والنظام  �ضافية  الإ وبروت�ك�لتها  جنيف  اتفاقيات 

املندوبني.  جمل�س  وقرارات  حمر  الأ والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  الدويل  متر  امل�ؤ

كما ترتكز على قرارات الجتماعات الد�ضت�رية لالحتاد الدويل اإىل جانب اأطر 

ال�ضيا�ضات اخلا�ضة باللجنة الدولية وفرادى اجلمعيات ال�طنية والحتاد الدويل.

املفق�دين  اأقربائهم  م�ضري  معرفة  الدويل،  القان�ن  ومب�جب  للجميع،  يحق 

ولية  وتبادل الر�ضائل والت�ا�ضل مع اأفراد عائالتهم الذين ف�ضل�ا عنهم. وتقع امل�ض�ؤ

�ضا�ضية عن كفالة احرتام هذه احلق�ق على عاتق �ضلطات الدولة )منها ق�ات  الأ

من امل�ضلحة(، واأي جمم�عة م�ضلحة منظمة يف حالت النـزاعات امل�ضلحة. بيد  الأ

اأنها قد تك�ن عاجزة عن القيام بذلك اأو غري راغبة فيه.

�ضبكة  لت�فري  اإمكانات  من  به  تتمتع  ما  يف  للحركة  �ضا�ضية  الأ الق�ة  وتكمن 

للروابط العائلية على ال�ضعيد العاملي ويف ال�قت ذاته �ضبكة على م�ضت�ى املجتمع 

املحلي يف كل بلد ت�ضتطيع تطبيق نف�س املبادئ واأ�ضاليب العمل. ومن ثم، ت�ضتطيع 

احلركة حتقيق نتائج اأكرب باملقارنة باأي منظمة اإن�ضانية اأخرى يف العامل.    

وت�ضطلع مكّ�نات احلركة ذات ال�ضلة باأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية عند القت�ضاء 

عداد  يف  اأحباء  لديهم  الذين  �ضخا�س  الأ ت�ضاعد  اإذ  اإليها،  احلاجة  دعت  وطاملا 

املفق�دين اأو ف�ضل�ا عنهم نتيجة حلالت معّينة، مثل:

خرى؛ ●  النـزاعات امل�ضّلحة وحالت العنف الأ

ن�ضان؛ ●  الك�ارث الطبيعية وتلك التي ي�ضنعها الإ

●  تنقالت ال�ضكان مبا يف ذلك الهجرة الدولية؛

القدرات واملهام  اإن�ضانية حيث متثل  ا�ضتجابة  تقت�ضي  التي  خرى  ●  احلالت الأ

قيمة  حمر  الأ والهالل  حمر  الأ ال�ضليب  ومبادئ  احلركة  ملكّ�نات  املحددة 

م�ضافة.

وقد تتخذ اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية اأ�ضكاًل متن�عة وفقًا للحالة وال�ضياق: 

خبار العائلية؛ ●  تنظيم تبادل الأ

�ضخا�س؛ ●  البحث عن الأ
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طفال اأو البالغ�ن( من اأجل احليل�لة دون  �ضخا�س ومتابعتهم )الأ ●  ت�ضجيل الأ

اختفائهم ومتكني اأ�رسهم من احل�ض�ل على معل�مات؛

عادة اإىل ال�طن؛ ●  جمع �ضمل العائالت والإ

●  جمع املعل�مات عن امل�تى واإدارتها وت��ضيلها )حتديد اأماكن الرفات الب�رسية 

وا�ضتعادتها والتعّرف على ه�يتها(؛

خمتلف  اأو  اله�ية،  بطاقات  اأو  امليالد،  �ضهادات  مثل  الر�ضمية،  ال�ثائق  نقل    ●

خرى التي ت�ضدرها ال�ضلطات؛ ال�ضهادات الأ

خرى التي  �ضخا�س ووثائق تثبت احلالت الأ ●  اإ�ضدار �ضهادات عن احتجاز الأ

فراد؛ اأدت اإىل ت�ضجيل الأ

●  اإ�ضدار وثائق �ضفر اللجنة الدولية؛

�ضخا�س الذين مت مل �ضملهم بعائالتهم؛ ●  ر�ضد اإدماج الأ

�ضخا�س املفق�دين؛  ●  تعزيز ودعم اإقامة اآليات للك�ضف عن م�ضري الأ

ن�ضطة على القيام بات�ضالت وم�ضاع لدى ال�ضلطات ب�ضاأن حق  وتنط�ي هذه الأ

�ضخا�س يف الت�ا�ضل مع اأقاربهم ومعرفة مكان وج�دهم اأو م�ضريهم. الأ

ن�ضطة باأن�ضطة اأخرى من بينها: وتت�ضل هذه الأ

●  تط�ير ون�رس القان�ن الدويل ودعم تنفيذه مبا يف ذلك اإ�ضالح القان�ن احلايل 

عند القت�ضاء؛

●  اإدارة الرفات الب�رسية وحتديد اله�ية ب�ا�ضطة الطب ال�رسعي؛

�ضخا�س املفق�دين؛ ●  تقدمي الدعم املادي والقان�ين والنف�ضي اإىل عائالت الأ

للمجم�عات  دماج  الإ اإعادة  برامج  اأو و�ضع  الت�طني  اإعادة  تقدمي خدمات    ●

امل�ضت�ضعفة حيث اأخفقت عملية مل ال�ضمل العائلي اأو �ضارت اأمرا م�ضتحياًل، 

طفال ال�ض�ارع؛  مثل ما ه� احلال بالن�ضبة لأ

●  حالت عملية جمع ال�ضمل الناجحة حيث قد تك�ن هناك حاجة اإىل اإعادة 

دماج )اأطفال كان�ا منخرطني �ضابقا يف �ضف�ف ق�ات مقاتلة على �ضبيل  الإ

املثال(؛

●  خدمات الرفاه الجتماعي؛
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اإعادة الروابط العائلية

خذ بنهج متعدد التخ�ض�ضات وي�ضمل على الدوام تقريبا العمل  ويقت�ضي ذلك الأ

مع جهات فاعلة خارج احلركة، منها القطاع اخلا�س.

وتكت�ضي حماية البيانات ال�ضخ�ضية واملعاجلة ال�رسية ملعل�مات ح�ضا�ضة اأخرى 

ا�ضتخدام  لدى  ذلك  مراعاة  ويجب  �ضخا�س.  الأ ل�ضالمة  بالن�ضبة  بالغة  اأهمية 

�ضبكات املعل�مات العامة وعند نقل البيانات اإلكرتونيًا وعند القيام باأعمال بحث 

ن�ضطة يف امليدان وال�ضتعانة مبنّظمات اأخرى اأو اأفراد اآخرين. 

حمر. حمر والهالل الأ ويلزم اأي�ضًا �ضمان اأمن م�ظفي ال�ضليب الأ

لتن�ضيق  البالغة  همية  الأ على  التاأكيد  �ضافية  الإ واإجراءاته  اإ�ضبيلية  اتفاق  ويعيد 

كدان املفه�م  مة. كما ي�ؤ جه�د مكّ�نات احلركة من اأجل حت�ضني امل�ضاعدة املقدَّ

التنظيمي مل�ضاألة تاأدية “دور ريادي” يق�م على كفاءات حمددة م�كلة اإىل مك�ن من 

املك�نات مب�جب اتفاقيات جنيف. وينط�ي مفه�م الدور الريادي على وج�د 

�رسكاء اآخرين يتمتع�ن بحق�ق وعليهم واجبات يف ما يتعلق بهذه امل�ضائل.

دور اللجنة الدولية

�ضحايا  بدور حماية  وم�ضتقلة،  حمايدة  منّظمة  ب��ضفها  الدولية،  اللجنة  ت�ضطلع 

احلاالت التي ت�سبب االنف�سال العائلي

خرى، والك�ارث الطبيعية والك�ارث   النـزاعات وحالت العنف الأ

خرى التي تقت�ضي  ن�ضان، والهجرة الدولية واحلالت الأ من �ضنع الإ

ا�ضتجابة ان�ضانية

ول دون وق�ع حالت الختفاء والنف�ضال احل�ؤ

اإعادة الت�ضال بني العائالت

احلفاظ على الت�ضال بني العائالت

�ضخا�س املفق�دين الك�ضف عن م�ضري الأ

اأن�سطة اإعادة

الروابط العائلية

تط�ير القان�ن الدويل والقان�ن ال�طني 

وتعزيزهما

تقدمي الدعم املادي والقان�ين والنف�ضي 

وغري ذلك من اأ�ضكال الدعم اإىل 

�ضخا�س املت�رسرين الأ

دماج خدمات اإعادة الت�طني والإ

خدمات الرفاه الجتماعي

حتديد اله�ية ب�ا�ضطة الطب ال�رسعي

 واإدارة الرفات الب�رسية

ن�سطة املرتبطة االأ

باإعادة الروابط العائلية
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خرى وم�ضاعدتهم.  النـزاعات امل�ضّلحة الدولية وغري الدولية وحالت العنف الأ

�ضا�ضي للحركة هذا الدور لي�ضمل اأن�اعًا  وت��ّضع الفقرة 3 من املادة 5 من النظام الأ

اأخرى من احلالت، كما تر�ضي اأ�ضا�ضًا دائمًا ت�ضتطيع اللجنة الدولية من خالله اأن 

تتنا�ضب وو�ضعها كمنّظمة وو�ضيط حمايد وم�ضتقل على  اإن�ضانية  تتخذ مبادرات 

وجه اخل�ض��س.

ال�ضلطات  تذكري  املتمثلة يف  �ضا�ضية  الأ املهمة  الدولية  اللجنة  وتقع على عاتق 

ذات  خرى  الأ الق�انني  وجمم�عة  ن�ضاين  الإ الدويل  القان�ن  مب�جب  ب�اجباتها 

عند  امليدان  يف  املبا�رس  بالعمل  والنه��س  العائلية،  بالروابط  يتعلق  ما  يف  ال�ضلة 

القت�ضاء وطاملا دعت احلاجة اإليه. ويف هذا امل�ضمار، تاأخذ اللجنة الدولية بنهج 

وق�ع  دون  ول  احل�ؤ اإىل  وتهدف  العائلية،  الروابط  باإعادة  يت�ضل  ما  يف  �ضامل 

حالت النف�ضال، واإعادة الت�ضال بني اأفراد العائالت املنف�ضلة واحلفاظ عليه، 

�ضخا�س الذين هم يف عداد املفق�دين، وتقدمي الدعم اإىل  والك�ضف عن م�ضري الأ

طفال غري امل�ضح�بني بذويهم املنف�ضلني عن عائالتهم م�ضدر  عائالتهم. وميثل الأ

�ضخا�س  قلق بالغ بالن�ضبة للجنة الدولية، بالنظر اإىل �ضعفهم �ضاأنهم يف ذلك �ضاأن الأ

خرين املت�رسرين كالن�ضاء الل�اتي ميثلن املعيل ال�حيد للعائلة. الآ

ديه اللجنة الدولية  وتعّرف ال�ضك�ك التالية على نح� اأكرث حتديدا الدور الذي ت�ؤ

يف جمال اإعادة الروابط العائلية، مبا يف ذلك الدور الذي تق�م به داخل احلركة:

�ضافية؛ ●  اتفاقيات جنيف وبروت�ك�لتها الإ

�ضا�ضي للحركة وباخل�ض��س الفقرة 2 هـ من املادة 5 التي تن�س حتديداً  ●  النظام الأ

املركزية  ال�كالة  عمليات  على  �رساف  الإ الدولية  اللجنة  �ضمان  على �رسورة 

للبحث عن املفق�دين على النح� املن�ض��س عليه يف اتفاقيات جنيف؛

مترين الدوليني  ●  قرارات الهيئات الد�ضت�رية للحركة، وباخل�ض��س قرارات امل�ؤ

التي  و1995(   1986 عامي  )جنيف  والع�رسين  وال�ضابع  والع�رسين  اخلام�س 

عن  للبحث  املركزية  وال�كالة  الدولية  اللجنة  دور  اإىل  الدول  انتباه  ا�ضرتعت 

املفق�دين كمن�ّضق وم�ضت�ضار فني للجمعيات ال�طنية واحلك�مات؛

�ضافية. ●  قرارات جمل�س املندوبني واتفاق اإ�ضبيلية واإجراءاته الإ

ولياتها املتعلقة بتنفيذ العمليات، يجب على اللجنة الدولية،  �ضافة اإىل م�ض�ؤ وبالإ

من خالل ال�كالة املركزية للبحث عن املفق�دين، تن�ضيق العمل، واإ�ضداء الن�ضح، 

وتعزيز قدرات �رسكائها داخل احلركة يف امل�ضائل املرتبطة باإعادة الروابط العائلية، 

�ض�اء تعلق ذلك بنـزاع اأو حالة عنف اأخرى، اأو كارثة طبيعية اأو كارثة من �ضنع 

ن�ضان، اأو الهجرة الدولية اأو حالت اأخرى تقت�ضي ا�ضتجابة اإن�ضانية من جانب  الإ

احلركة.



27

جمل�س املندوبني

جنيف  23-24 ت�رشين الثاين/ نوفمرب2007

ال�ضبكة وتزود  ال�كالة املركزية للبحث عن املفق�دين الت�ضاق داخل  وتعزز 

 .
1
اجلمعيات ال�طنية بال��ضائل واملبادئ الت�جيهية

الذي  العمل  املن�ضق،  ب�ضفتها  املفق�دين،  للبحث عن  املركزية  ال�كالة  وتقرر 

خرى. ويف ظروف  العنف الأ اأو حالت  امل�ضّلحة  النـزاعات  القيام به يف  يتعنّي 

اأخرى ت�ضتلزم بذل جهد دويل، تت�ىل ال�كالة تن�ضيق اأن�ضطة خدمات البحث عن 

املفق�دين باجلمعيات ال�طنية من اأجل �ضمان اأجنع ا�ضتجابة ممكنة لالحتياجات 

املت�ضلة باإعادة الروابط العائلية.

يف حني حتدد ال�كالة املركزية للبحث عن املفق�دين، ب�ضفتها م�ضت�ضاراً فنيًا، 

اإتباعها يف تقدمي خدمات البحث عن املفق�دين يف  ممار�ضات العمل التي يجب 

جتميع  اأجل  من  اإقليمية  واجتماعات  تدريبية  حلقات  وتنظم  احلالت.  جميع 

اخلربات وتعزيز املعارف امل�ضرتكة.

دور اجلمعيات الوطنية

�ضا�ضي للحركة وظائف اجلمعيات ال�طنية التي يجب  حتّدد املادة 3 من النظام الأ

�ضا�ضية وت�رسيعاتها ال�طنية واأن  ن�ضانية وفقًا لنظمها الأ اأن تنجز مهامها الإ عليها 

دورها  ويتمثل  ن�ضاين.  الإ املجال  يف  ال�طنية  لل�ضلطات  امل�ضاعد  بدور  ت�ضطلع 

عليه يف  من�ض��س  ه�  كما  امل�ضلحة  النـزاعات  �ضحايا  م�ضاعدة  باخل�ض��س يف 

التي  خرى  الط�ارئ الأ الطبيعية وحالت  الك�ارث  اتفاقيات جنيف، و�ضحايا 

قدر  ت�ضهم  كما   .)  3 املادة  من  و2   1 )الفقرتان  امل�ضاعدة  تقدمي  من  فيها  لبد 

كد  خرى )الفقرة 3 من املادة 3(. وي�ؤ امل�ضتطاع يف تط�ير اجلمعيات ال�طنية الأ

ولة عن تط�ير نف�ضها.    اتفاق ا�ضبيلية على اأن اجلمعية ال�طنية م�ض�ؤ

والع�رسين  اخلام�س  الدويل  متر  امل�ؤ عن  ال�ضادر   16 رقم  القرار  يف  جاء  وكما 

مهم  بدور  تنه�س  ال�طنية  اجلمعيات  فاإن  حمر،  الأ والهالل  حمر  الأ لل�ضليب 

ب�ضفتها من مك�نات ال�ضبكة الدولية للبحث عن املفق�دين ومل �ضمل العائالت. 

يتجاوز  وقد  اإليه،  احلاجة  تدع�  طاملا  عملها  تاأدية  يف  ت�ضتمر  اأن  عليها  ويجب 

ن�ضان  ذلك، اإىل حد بعيد، نهاية النـزاع اأو الكارثة الطبيعية اأو تلك التي ي�ضنعها الإ

اأو حالة ط�ارئ اأخرى.

مترات  ويطلب من اجلمعيات ال�طنية اأي�ضًا اتخاذ اإجراءات مب�جب قرارات امل�ؤ

داخل  امل��ض�عة  ال�ضيا�ضات  واأطر  حمر  الأ والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  قليمية  الإ

حمر )اللجنة الدولية،  حمر والهالل الأ 1  مثل اإعادة الروابط العائلية: دليل للجمعيات ال�طنية لل�ضليب الأ
احلك�ميني  وغري  احلك�ميني  للخرباء  الدويل  متر  امل�ؤ وخال�ضات  وت��ضيات   )2000 الثاين  ن�فمرب/ت�رسين 

ب�ضاأن املفق�دين وعائالتهم )2003(.
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التي  وتلك  الطبيعية  والك�ارث  الهجرة  م�ضاألة  ذلك  وي�ضمل  الدويل.  الحتاد 

ن�ضان. ي�ضنعها الإ

العائلة  وحدة  على  احلفاظ  على  امل�ضاعدة  عن  احلركة  ولية  م�ض�ؤ اإىل  وبالنظر 

اأو اإعادتها، فاإنه يتعنّي على اجلمعيات ال�طنية اأن تدرج اأن�ضطتها املت�ضلة باإعادة 

الروابط العائلية داخل خطة عمل �ضاملة. وعليها اأي�ضًا اأن ت�ضرتعي انتباه اجلمه�ر 

العائلية  الروابط  اإعادة  جمال  اأن�ضطتها يف  اإىل  واحلك�مات  ن�ضانية  الإ وال�كالت 

واأهميتها.

وطنية  �ضبكة  اإقامة  ولية  م�ض�ؤ ال�طنية  اجلمعيات  فرادى  عاتق  على  وتقع 

العمل  عليها  يجب  للظروف،  ووفقًا  تعزيزها.  اأو  العائلية  الروابط  عادة  لإ فّعالة 

و/اأو  املعنية  الدولية  اللجنة  وبعثات  املفق�دين،  عن  للبحث  املركزية  ال�كالة  مع 

لها  ينبغي  كما  اأخرى.  وطنية  جلمعيات  التابعة  املفق�دين  عن  البحث  خدمات 

لها  ويج�ز  ال�طنية،  الك�ارث  خالل  اتخاذها  ال�اجب  جراءات  الإ تقرر  اأن 

التما�س امل�ضاعدة من اللجنة الدولية حينما تتجاوز ا�ضتجابة اإعادة الروابط العائلية 

قدراتها. 

دور اأمانة الحتاد الدويل

�ضافية،  �ضا�ضي للحركة، واتفاق ا�ضبيلية واإجراءاته الإ 6 من النظام الأ حتّدد املادة 

بتط�ير  يت�ضل  ما  يف  رياديًا  دوراً  مانة  الأ دي  وت�ؤ الدويل.  الحتاد  اأمانة  وظائف 

�ض�ضي املقدم لتط�ر هذه اجلمعيات. اجلمعيات ال�طنية وتن�ضيق الدعم امل�ؤ

يق�م  الذي  الدور  اإىل  بالتحديد  ي�ضري  ل  للحركة  �ضا�ضي  الأ النظام  اأن  ورغم 

بالتن�ضيق  ت�ضعى،  الحتاد  اأمانة  فاإن  العائلية،  الروابط  اإعادة  الدويل يف  الحتاد  به 

تط�ير  خطط  يف  املفق�دين  عن  البحث  اأن�ضطة  اإدراج  اإىل  الدولية،  اللجنة  مع 

كد على  ت�ؤ للك�ارث وم�اجهتها  التاأّهب  اأن خطط  ال�طنية، وكفالة  اجلمعيات 

دور اإعادة الروابط العائلية واأهميتها.

مانة اأن  ن�ضان، �ضتكفل الأ ويف حالة وق�ع كارثة طبيعية اأو كارثة من �ضنع الإ

الروابط  باإعادة  املت�ضلة  الحتياجات  العتبار  بعني  تاأخذ  ال��ضع  تقييم  عمليات 

العائلية ومدى قدرة اجلمعيات ال�طنية للبلدان املت�رّسرة على ال�ضتجابة. وي�ضمل 

مانة اأي�ضًا اإقامة �ضلة مع اللجنة الدولية، وخا�ضة ال�كالة املركزية للبحث  دور الأ

الريادي(،  بدورها  ال�ضطالع  الدولية  اللجنة  ت�ضتطيع  )لكي  املفق�دين  عن 

والتعاون يف ن�رس مندوبي البحث عن املفق�دين العاملني.
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2.2     و�سع �سبكة الروابط العائلية

من  العائلية،  الروابط  اإعادة  ب�ضاأن  يتها  لروؤ احلركة  حتقيق  كيفية  حتديد  اأجل  من 

ال�رسوري فهم القدرات احلالية خلدمات البحث عن املفق�دين التابعة للجمعيات 

ال�طنية وال�كالة املركزية للبحث عن املفق�دين وبعثات اللجنة الدولية، وحتديد 

�ضا�ضية. الق�ضايا الأ

قدرات اجلمعيات الوطنية

�رُسع يف عام 2005 يف مترين ل��ضع خريطة عاملية لتقييم قدرات خدمات البحث 

ع�رس  اثني  امتدت  فرتة  مدى  وعلى  ال�طنية.  للجمعيات  التابعة  املفق�دين  عن 

العائلية،  الروابط  اإعادة  تقييمًا خا�ضًا يف جمال  154 جمعية وطنية  اأمتت  �ضهراً، 

حيان بالت�ضاور مع بعثات اللجنة الدولية.  جرى يف اأغلب الأ

وقد تطرق تقييم القدرات اإىل خم�ضة جمالت اأ�ضا�ضية:

●  امتالك الربنامج؛

●  تخطيط الربنامج وتنظيمه؛

●  املهارات واخلربة الالزمة للقيام باأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية واإدارتها؛

●  �ضبكة العالقات؛

خرى الالزمة لتحقيق املهنية والكفاءة. دوات وامل�ارد الأ ●  الأ

وي�ضري التقييم اإىل اأن هناك افتقاراً عامًا اإىل ال�ضع�ر باللتزام باأن�ضطة اإعادة الروابط 

اجلمعيات  بع�س  فيه  تنظر  الذي  ال�قت  ففي  ال�طنية.  اجلمعيات  داخل  العائلية 

ولياتها، فاإن اأن�ضطة  ال�طنية اإىل م�ضاألة اإعادة الروابط العائلية على اأنها جزء من م�ض�ؤ

اإعادة الروابط العائلية ل ينظر اإليها عم�مًا على اأنها اأمر ينبغي اأن يك�ن يف �ضلب 

ال�طنية  اجلمعيات  بع�س  ت�ضتطيع  وبينما  ن�ضاين.  الإ املجال  يف  احلركة  ا�ضتجابة 

ال�ضطالع باأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية، فاإن القدرات داخل ال�ضبكة متفاوتة 

وغري كافية يف بع�س املجالت. ومل ُيْجِر �ض�ى عدد حمدود للغاية من اجلمعيات 

عمليات  وت�ضكل  العائلية.  الروابط  اإعادة  جمال  يف  لالحتياجات  تقييمًا  ال�طنية 

فراد وال�ضكان الذين يحتاج�ن اإىل امل�ضاعدة،  التقييم هذه و�ضيلة مهمة لتحديد الأ

ولتقدمي الدعم لتخطيط الربامج وتخ�ضي�س امل�ارد وت��ضيل اخلدمات.

الروابط  اإعادة  ن�ضطة  لأ جيد  فهم  ال�طنية  اجلمعيات  بع�س  لدى  حني  ويف 

اجلمعيات  غالبية  فاإن  واإدارتها،  ن�ضطة  الأ تلك  جراء  لإ الالزمة  وللدراية  العائلية 

ال�طنية ب��ضعها حت�ضني اأدائها يف هذا املجال. وتتطلب اأدوات الربامج وم�اردها 

تت�ضم  خدمات  تقدمي  متامًا  ال�طنية  اجلمعيات  ت�ضتطيع  لكي  التط�ير  من  املزيد 
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باملهنية والكفاءة. وبدون املعرفة واملهارات وامل�ارد املادية الالزمة للقيام باأن�ضطة 

اإعادة الروابط العائلية، �ضيك�ن من امل�ضتحيل تلبية الحتياجات.

ومن ال�رسوري اأن تق�م اجلمعيات ال�طنية بتط�ير العالقات مع بقية مكّ�نات 

خرى وال�ضلطات  ن�ضانية الأ احلركة واحلفاظ عليها، واأن تقيم ات�ضال بال�كالت الإ

النخراط يف ح�ار  اأرادت  اإذا  املت�رسرين،  وال�ضكان  فراد  الأ عن  ف�ضال  ال�طنية 

غالبية  فاإن  ذلك  ومع  املعل�مات.  ون�رس  م�ضتهدفة  خدمات  وتط�ير  ا�ضرتاتيجي 

تقيم  اأنها ل  القبيل، كما  اإىل عالقات من هذا  اأو تكاد  تفتقر  ال�طنية  اجلمعيات 

ات�ضال منتظما، اأو اإل القليل، ببقية مكّ�نات احلركة ب�ضاأن اأن�ضطة اإعادة الروابط 

العائلية، �ض�اء على ال�ضعيد ال�ضرتاتيجي اأو على م�ضت�ى ت��ضيل اخلدمة.

وعم�ما، فاإن قدرة خدمات البحث عن املفق�دين التابعة للجمعيات ال�طنية 

على حتديد الحتياجات يف جمال اإعادة الروابط العائلية وتلبيتها غري كافية. وت�اجه 

�ضخا�س  احلركة حتديات جمة اإذا اأرادت �ضبكة عاملية تعمل بحق على م�ضاعدة الأ

داخل  ت�جد  ق�ة  نقاط  ثمة  اأن  بيد  عائلتهم.  اأفراد  اأخبار  عنهم  انقطعت  الذين 

اجلمعيات ال�طنية يف جميع املجالت التي يغطيها تقييم القدرات. ويتعنّي على 

ال�ضبكة اأن ت�ضتفيد من نقاط الق�ة هذه، واأن ت�ضتخدم على نح� اأف�ضل املعل�مات 

دوات وامل�ارد من اأجل تعزيز قدرات فرادى اجلمعيات ال�طنية  واملهارات والأ

وتعزيز ال�ضبكة ككل.

قدرة اللجنة الدولية على العمل كمن�ّسق وم�ست�سار فني يف جمال اإعادة الروابط العائلية من 

خالل الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين

 2006 عام  يف  املفق�دين  عن  للبحث  املركزية  الدولية/ال�كالة  اللجنة  اأجرت 

ا�ضتعرا�ضًا لقدرتها على العمل كمن�ضق وم�ضت�ضار فني للجمعيات ال�طنية ب�ضاأن 

اإعادة الروابط العائلية. و�ضمل هذا التقييم مقابالت مع م�ظفي املقر وا�ضتبيانات 

وال�ضلطات  ن�ضاين  الإ املجال  يف  اأخرى  فاعلة  جهات  �ضملت  ميدانية  وزيارات 

ال�طنية وبع�س اجلمعيات ال�طنية. 

وتناول التقييم عدة جمالت اأ�ضا�ضية:

●  دور املن�ّضق وامل�ضت�ضار الفني؛

●  اإدارة امل�ارد الب�رسية وتط�يرها؛

●  اأ�ضاليب اإعادة الروابط العائلية واأدواتها.

خالل  من  وال�ضكان  فراد  الأ من  الدولية  اللجنة  قرب  اأهمية  ال�ضتعرا�س  وبنّي 

اعرتاف  وي�جد  يتيحها.  التي  والق�ة  جل  الأ والط�يل  ال�ا�ضع  امليداين  وج�دها 

وا�ضح بخربتها ال�ا�ضعة يف جمال اإعادة الروابط العائلية وقدرتها على تعبئة امل�ارد 

اأكرب. وبالرغم  ا�ضتغاللها ب�ضكل  اإىل ذلك ب��ضفه نقطة ق�ة ميكن  املالية، وُيْنَظر 
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دراج اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية  من ذلك، ميكن للجنة الدولية القيام باملزيد لإ

يف التخطيط حلالت الط�ارئ. ومن �ضاأن ن�رس اإخ�ضائيي اإعادة الروابط العائلية 

وىل لعمليات جديدة اأن يعزز  ب�ض�رة منتظمة يف احلالت النا�ضئة اأو يف املرحلة الأ

عمليتي التخطيط والتقييم على حد �ض�اء.

اللجنة  داخل  مكانتها  العائلية وحتديد  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  تعريف  دي  وي�ؤ

الدولية دوراً مهمًا يف عمليات الت�ضال والرتويج وممار�ضة ال�ضغط، على امل�ضت�يني 

املن�ّضق  من  كل  لدور  وا�ضحة  تعريفات  و�ضع  ويلزم  معا.  واخلارجي  الداخلي 

وامل�ضت�ضار الفني، واأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية ذاتها. فهذه امل�ضطلحات ُتفهم 

ثر ذلك على طريقة فهم اجلمعيات ال�طنية  بطرق خمتلفة داخل اللجنة الدولية وي�ؤ

م�ضطلحات  ا�ضتخدام  وينبغي  املفاهيم.  تلك  احلركة  خارج  اأخرى  وجهات 

الروابط  باإعادة  املتعلقة  والت�ضالت  ال�ثائق  متنا�ضق يف جميع  ب�ضكل  وا�ضحة 

العائلية.

وتكمن اإحدى نقاط ق�ة ال�كالة املركزية للبحث عن املفق�دين يف خربتها يف 

ال�رسية.  القائم على  التقليدي  واإدارتها ومبدئها  ال�ضخ�ضية  البيانات  جمال حماية 

ول ميكن املبالغة يف تقدير قيمة ذلك. 

وعالوة على ذلك، ميكن للجنة الدولية/ ال�كالة املركزية للبحث عن املفق�دين 

اأن تعززا دورهما املتمثل يف تقدمي �ضمانات ذات ن�عية عن طريق حتديد النتائج 

داء. كما من �ضاأن الت�ضاور املنتظم  �رسات للر�ضد واإدارة الأ املن�ض�دة وا�ضتحداث م�ؤ

طالع ب�ضكل اأكرب على احتياجاتهم وتطلعاتهم. مع امل�ضتفيدين اأن يتيح فر�ضة لالإ

ثر اإدارة املعارف اخلا�ضة باإعادة الروابط العائلية تاأثرياً كبرياً على الفّعالية  وت�ؤ

الروابط  اإعادة  جمال  يف  باأن�ضطتهما  الدولية  واللجنة  ال�ضبكة  بها  ت�ضطلع  التي 

دوات، فاإنها غالبًا ما تك�ن غري معروفة اأو غري م�ضتخدمة  العائلية. وبينما تت�افر الأ

على نح� منا�ضب. ومن ال�رسوري و�ضع اأدوات حمدّثة و�ضهلة ال�ضتخدام وعالية 

داء وحت�ضني �ض�رة اللجنة الدولية واجلمعيات ال�طنية  الن�عية من اأجل حت�ضني الأ

يف جمال اإعادة الروابط العائلية.

دي ال�كالة املركزية للبحث عن املفق�دين، ب��ضفها من�ضقًا ل�ضبكة الروابط  وت�ؤ

العائلية، دوراً يف جمايل التن�ضيق والقيادة. اإل اأن اللجنة الدولية/ ال�كالة املركزية 

للبحث عن املفق�دين حتتاجان اإىل حت�ضني فهمهما لحتياجات ال�ضبكة واأن�ضطتها. 

مركز  ت�ضبح  اأن  اإىل  التطلع  طريق  الدور عن  هذا  تعزيز  الدولية  اللجنة  ومبقدور 

امتياز مع العمل يف ال�قت ذاته على ت��ضيع نطاق احل�ض�ل على املعرفة واملبادئ 

دوات اخلا�ضة باإعادة الروابط العائلية على نطاق ال�ضبكة.  والأ

املفق�دين  للبحث عن  املركزية  ال�كالة  الدولية/  اللجنة  تتمتع  العم�م،  وعلى 

بقدرة كبرية على النه��س مبهامهما التقليدية. اإّل اأنه لبد من زيادة من ال�ضتثمار 

يف بناء قدرات اجلمعيات ال�طنية وا�ضتغالل امل�ارد املتاحة داخل ال�ضبكة.
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3.2     البيئة اخلارجية

يتعنّي  با�ضتمرار  متغرّية  بيئة  يف  العائلية  الروابط  باإعادة  املت�ضل  العمل  يجري 

ومن  للنـزاعات  املتغرّية  الطبيعة  واإن  الدوام.  على  معها  تتكّيف  اأن  احلركة  على 

خرى وتزايد عدد الك�ارث الطبيعية والك�ارث التي من �ضنع  حالت العنف الأ

املن�ضية وظه�ر  الجتماعية  هائلة واحلالت  باأعداد  ال�ضكان  ن�ضان وحتركات  الإ

ّثر يف البيئة التي ت�ضطلع يف ظلها احلركة  تكن�ل�جيات جديدة، كلها ع�امل ت�ؤ

باأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية:

خرى              النـزاعات وحالت العنف الأ

حالت  غالبية  الداخلي  العنف  حالت  من  وغريها  الداخلية  النـزاعات  متّثل    ●

�ضلحة  العنف امل�ضّلح يف ال�قت الراهن. وتت�ضم عم�مًا بانت�ضار وا�ضع النطاق لالأ

متدّد  اإىل  دي  ي�ؤ مما  املدن،  اإىل  الريف  من  باأعداد كبرية، ل�ضيما  ال�ضكان  ونزوح 

املراكز احل�رسية يف العديد من البلدان. ويف مثل هذه احلالت، ت�ضبح العائالت 

حتدد  ول  حتفهم  النا�س  ويلقى  بجروح،  واملدني�ن  املقاتل�ن  وي�ضاب  م�ضتتة، 

ذلك،  على  عالوة  كان.  كائن  اأي  اإ�ضعار  دون  النا�س  ويحتجز  بدقة،  ه�يتهم 

يتعذر ال��ض�ل اإىل املناطق وتتعطل و�ضائل الت�ضال. وبينما تراجع عدد النازحني 

النازحني جراء  فاإن عدد   ،
2
8.4 ملي�ن ن�ضمة خرية وبلغ ح�ايل  ال�ضن�ات الأ يف 

يف  ن�ضمة  ملي�ن   23.7 بقرابة  حاليا  ُيقدر  خرى  الأ العنف  وحالت  النـزاعات 

.
3
ح�ايل 50 بلدا

ن�سان              الكوارث الطبيعية والكوارث من �سنع الإ

ثر التغيري املناخي العاملي تاأثرياً وا�ضعة النطاق على البيئة الطبيعية  ●  من املت�قع اأن ي�ؤ

واملجتمعات والقت�ضادات. ويتنباأ العلماء باأن هذا التغيري �ضيزيد من عدد الظ�اهر 

الفقر  وتاأثري  والتح�رسّ  ال�ضكاين  النم�  دي  ي�ؤ اأن  املرجح  ومن  ال�ضديدة.  املناخية 

عر�ضة  النا�س  من  متزايدة  اأعداد  ت�ضبح  اأن  اإىل  التنقل  على  النا�س  قدرة  على 

للك�ارث الطبيعية. وخالل الفرتة مابني عامي 2004 و2005، نزح ماليني النا�س 

لف اأرواحهم اأو �ضبل ك�ضب رزقهم ب�ضبب م�جات الت�ض�نامي  وفقد مئات الآ

عا�ضري  والزلزل والأ

:UNHCR, Global Refugee Trends, 9 June 2006   2
جمايل لالجئني ح�ايل 8.4 ملي�ن �ضخ�س، وه� اأدنى م�ضت�ى منذ  “بحل�ل نهاية 2005، بلغ العدد الإ
1980”. ول ي�ضمل هذا الرقم الالجئني الفل�ضطينيني البالغ عددهم 4.3 ملي�ن ن�ضمة الذين يقع�ن حتت 

ونروا(. دنى )الأ غاثة وت�ضغيل الالجئني الفل�ضطينيني يف ال�رسق الأ مم املتحدة لإ ولية وكالة الأ م�ض�ؤ

 Internal Displacement Global Overview of Trends and Developments in 2005, Internal  3
  Displacement Monitoring Centre, March 2006 .
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             اإدارة الرفات الب�رشية واملعلومات ب�ساأن املوتى

اأثناء حالت  لق�ا م�رسعهم  الذين  �ضخا�س  الأ التعّرف على  خفاق يف  الإ دي  ي�ؤ   ●

خرى ـ اإىل زيادة كبرية  الط�ارئ ـ خا�ضة النـزاعات امل�ضّلحة اأو حالت العنف الأ

عم ل ُيْفَعل �ض�ى القليل  �ضخا�س امل�ضنفني كمفق�دين. ويف الغالب الأ يف عدد الأ

�ضخا�س الذين اأزهقت اأرواحهم خالل القتال  اأو ل �ضيء، للعث�ر على رفات الأ

دون  الب�رسية  الرفات  تدفن  ما  وغالبًا  واإدارتها.  وجمعها  اأخرى  ظروف  يف  اأو 

لذلك،  ونتيجة  القب�ر.  على  ت��ضع عالمات  ل  ما  ه�يتها وكثرياً  على  التعّرف 

ُتْفَقد املعل�مات القيمة ب�ضاأن امل�تى اأو ل تك�ن مت�افرة، ومن ثم جتهل العائالت 

اأن اأفرادها مات�ا، اأو تدرك اأنهم مات�ا لكنها ل تعلم مكان وج�د جثثهم. 

اأ�ضعب ج�انب م�اجهة الك�ارث الطبيعية  اأحد  التعامل مع امل�تى  وي�ضكل 

خرية – ا�ضتمرار معاناة  حداث الأ ن�ضان. وقد اأبرزت الأ والك�ارث من �ضنع الإ

يف  الهائلة  واخل�ضائر  البلقان  يف  النـزاعات  عقب  املفق�دين  �ضخا�س  الأ اأقارب 

اإىل  �ضافة  2004، بالإ اآ�ضيا يف  الت�ض�نامي يف جن�ب  اإثر م�جات  رواح على  الأ

مريكتني وجن�ب  خراً يف الأ خرى التي حدثت م�ؤ عدد من الك�ارث الكربى الأ

اآ�ضيا يف حدود قدرة النظم املحلية على حتديد ه�ية الرفات الب�رسية. وثمة اأي�ضًا 

حتديات تقت�ضي تن�ضيقًا م�ضرتكًا بني ال�كالت، خا�ضة يف احلالت التي تعمل فيها 

ن�ضانية مع وج�د اختالف  بعثات تق�ضي احلقائق جنبًا اإىل جنب مع العمليات الإ

ول�يات. وا�ضح يف املهام والأ

الهجرة الدولية

كرث  اإحدى امل�ضائل الأ ن  ال�ضكان عرب احلدود باطراد ومتثل الآ ●  تزايدت حركات 

خرى.  الأ والهيئات  ن�ضانية  الإ واملنظمات  احلك�مات  ت�اجهها  التي  تعقيداً 

 بلغ 191 ملي�نًا يف عام 2005 ومن 
5
 اأن عدد املهاجرين

4
مم املتحدة وقّدرت الأ

ثر  وت�ؤ  .2050 عام  بحل�ل  ملي�نًا   230 اإىل  لي�ضل  الرقم  هذا  يرتفع  اأن  املت�قع 

الهجرة الدولية يف بلدان ذات م�ضت�يات تنمية اقت�ضادية متباينة واإيدي�ل�جيات 

وثقافات خمتلفة. والي�م، ي�جد املهاجرون يف كل ركن من اأركان العامل، وثمة 

�ضل والعب�ر واملق�ضد. واأدت �ضيا�ضات  بلدان عديدة متثل قي ال�قت ذاته بلدان الأ

وتزايد  والحتجاز  الت�ضجيل  مراكز  انت�ضار  اإىل  متزايد  نح�  على  الهجرة  تقييد 

�ضخا�س املحرومني من حريتهم  م�ضاركة خمتلف املنّظمات يف مد يد الع�ن اإىل الأ

دماج. واإ�ضافة اإىل  قارب والإ يف جمالت الدعم القان�ين والنف�ضي والبحث عن الأ

 United Nations, Trends in Migrant Stock: Revision 2005      4
�ضخا�س الذين عربوا حدوداً دولية. 5      الأ
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فراد ميثالن اثنني من جمالت الن�ضاط  �ضخا�س وتهريب الأ ذلك، فاإن الجّتار بالأ

�رسع من�اً. جرامي الدويل الأ الإ

 �ضخ�س يتم الجّتار 
6
      ووفقًا لدرا�ضات خمتلفة، ُيْزَعم اأن ما بني �ضتمائة وثمامنائة األف

طفال. وي�ضهم الفقر املدقع والفتقار اإىل الفر�س  بهم �ضن�يًا، واأغلبهم من الن�ضاء والأ

عنا�رس  احرتام  ال�ضيا�ضي وعدم  اليقني  وانعدام  املدنية  وال�ضطرابات  القت�ضادية 

�ضا�ضية اإىل تهيئة بيئة ت�ضّجع تهريب الب�رس والجّتار بهم. ن�ضانية الأ الإ

املجتمع املدين

فراد واملجتمعات املحلية  ●  ي�ضتمر الطلب على خدمات الدعم العامة املقدمة اإىل الأ

ن�ضان  يف الرتفاع نتيجة للنـزاعات والك�ارث الطبيعية والك�ارث من �ضنع الإ

العامة  البلدان وخارجها. و�ضت�اجه اخلدمات  ال�ضكان داخل  والفقر وحركات 

�ضغطًا متزايداً لل�فاء بالحتياجات التالية:

●  احلاجة اإىل املعل�مات ب�ضاأن اأماكن وج�د اأفراد العائلة؛

اإىل  والنف�ضي  الجتماعي  الدعم  وتقدمي  القان�نية  امل�ض�رة  تقدمي  اإىل  احلاجة   ●

عائالت املفق�دين وال�ضكان املهاجرين؛

دماج واإعادة الت�طني. ●  احلاجة اإىل خدمات مل ال�ضمل العائلي والإ

العلم

�ضخا�س  اإدارة الرفات الب�رسية لالأ همية يف  متزايد الأ دي الطب ال�رسعي دوراً  ●  ي�ؤ

�ضباب تت�ضل بالنـزاعات اأو ك�ارث اأخرى من  املختفني اأو الذين لق�ا حتفهم لأ

ن�ضان اأو ك�ارث طبيعية، والتعّرف على ه�يتها. وعلى وجه اخل�ض��س،  �ضنع الإ

�ضابع وفح�س  ُت�ْضَتْخَدم اإجراءات الطب ال�رسعي )ت�رسيح اجلثث واأخذ ب�ضمات الأ

�ضنان وحتليل احلام�س الن�وي( للتعّرف على ه�ية الرفات والك�ضف عن م�ضري  الأ

�ضخا�س املفق�دين.  الأ

التكنولوجيا

●  ي�ضتمر ال��ض�ل اإىل تكن�ل�جيا املعل�مات يف التزايد يف خمتلف اأنحاء العامل، متيحا 

ن�ضانية.  الإ لال�ضتجابة  الالزم  ال�قت  ومق�رسا  لالت�ضال  الفر�س  من  مزيداً  بذلك 

اإل  وا�ضتخدامها،  التكن�ل�جيا  هذه  اإىل  ال��ض�ل  كبري يف  تفاوت  هناك  ولزال 

اأن تغيريات هائلة حدثت. وتزايدت قدرات الهاتف املحم�ل تزايداً ملم��ضًا يف 

خرية يف جميع بقاع العامل تقريبًا، ل�ضيما يف اآ�ضيا واأمريكا الالتينية.  ال�ضن�ات الأ

Migration in an interconnected world: New directions for action, Report of the      6 
Global Commission on International Migration, October 2005.          
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ورغم وج�د اختالفات كبرية بني البلدان واملناطق، فاإن اأفريقيا ت�ضهد اأي�ضًا من�اً 

نرتنت  لالإ املتنامي  ال��ض�ل  واإن  املحم�ل.   الهاتف  ا�ضتخدام  جمال  يف  مذهاًل 

جهزة احلا�ض�ب وق�اعد البيانات املحمية املتاحة اإقليميًا،  وال�ضتخدام املتزايد لأ

كلها ع�امل ت�ّفر �ضباًل اأكرث كفاءة لالت�ضال ونقل البيانات. ويف ال�قت ذاته تثري 

م�ضائل تتعلق بحماية البيانات ال�ضخ�ضية وغريها من املعل�مات احل�ّضا�ضة.

عالم الإ

ت�ضطلع  حيث  خمتارة،  اإن�ضانية  اأزمات  يف  امليدان  يف  عالم  الإ و�ضائل  ت�جد    ●

تتعامل  التي  الطريقة  يف  وتاأثريها  العام  للراأي  ت�ضكيلها  حيث  من  حمّفز  بدور 

الق�ل  ال�ض�اب  ومن  زمات.  الأ تلك  مع  ن�ضانية  الإ وال�كالت  احلك�مات  بها 

النطاق  ال�ا�ضع  والنت�ضار  التلفاز(  )وخا�ضة  الدويل  عالم  لالإ الف�ري  الطابع  اإن 

ب�رسعة  ال�ضتجابة  على  ن�ضاين  الإ القطاع  قدرة  من  يزيد  املعل�مات  لتكن�ل�جيا 

اأزمات  اأن  حني  يف  واقعية.  غري  ت�قعات  اأي�ضا  ي�ّلدان  لكنهما  لالحتياجات. 

حيان على اآثار اإن�ضانية اأ�ضد ـ ل حتظى اإل باهتمام  اأخرى ـ تنط�ي يف كثري من الأ

عالم الي�م حتديد »حالة الط�ارئ  عالم. وت�ضتطيع و�ضائل الإ قليل من و�ضائل الإ

ن�ضانية« من خالل تركيزها على حدٍث ما اأو اإهماله.   الإ

خرى طراف الفاعلة الأ الأ

●  ي�ضتمر عدد املنّظمات التي ت�ضطلع اأو ترغب يف ال�ضطالع باأن�ضطة اإعادة الروابط 

العائلية يف التزايد، خا�ضة يف ما يت�ضل بالقا�رسين غري امل�ضح�بني بذويهم و/اأو 

مم املتحدة ال�ضامية  مم املتحدة للطف�لة ومف��ضية الأ املنف�ضلني عنهم. وتعد منظمة الأ

نقاذ الدولية واملنظمة الدولية  ون الالجئني و�ضندوق اإنقاذ الطف�لة وجلنة الإ ل�ض�ؤ

طفال. وتعزز  لء الأ كرث �ضهرة التي ت�ضاعد ه�ؤ ية العاملية من بني املنظمات الأ للروؤ

املنظمة الدولية للهجرة عملها يف جمال الهجرة كما تق�م هيئات اأخرى مثل اللجنة 

�ضخا�س املفق�دين.  الدولية املعنية باملفق�دين بتكثيف اأن�ضطتها لت�ض�ية حالت الأ

وجتد احلركة نف�ضها على نح� متزايد يف مناف�ضة مع املنظمات الدولية وال�طنية 

التي تق�م الي�م بهذا الن�ضاط الذي جرت العادة على اأن ت�ضطلع به احلركة. وكثرياً 

التعاون والتن�ضيق يف ما بني ال�كالت ب�ضبب الفتقار  ما يك�ن هناك نق�س يف 

جراءات امل�ضرتكة، وغياب التخطيط امليداين  �ضة واملعايري والإ اإىل املهارات املتخ�ضّ

خرى وامل�ارد املالية املحدودة والرغبة  ن�ضطة التي تنفذها اجلهات الأ واملعرفة بالأ

نح�  على  ال�رسكات  قطاع  ويق�م  املرء.  اإليها  ينتمي  التي  للمنّظمة  الرتويج  يف 

اإىل  يقدم  اأو  العائلية  الروابط  اإعادة  باأن�ضطة  ـ  الربجميات  �رسكات  ـ خا�ضة  متزايد 

خرى الدعم يف هذا املجال خالل الك�ارث الطبيعية والك�ارث من  اجلهات الأ

ن�ضان التي حتظى باهتمام كبري. �ضنع الإ
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اخلارجية،  االجتاهات  اآثار  ا�ستباق  يجب  املناف�سة،  احتدام  ت�سهد  بيئة  ويف 

وا�ستعرا�ض اخلدمات وتكييفها جلعلها اأكرث مهنية واإبداعًا وتركيزاً. واإن تكثيف 

طراف الفاعلة اخلارجية اأمر ال غنى عنه لكي  التن�سيق داخل احلركة والتعاون مع االأ

�سخا�ض  تتمكن �سبكة اإعادة الروابط العائلية من م�ساعدة املجموعات املت�رضرة واالأ

املتاأثرين ولكي ال ت�ستحوذ منظمات اإن�سانية اأخرى على هذه اخلدمة.

�سرتاتيجية هداف الإ 4.2     الأ

تبني عمليات تقييم القدرات والعوامل يف البيئة اخلارجية التحديات الهائلة التي 

تواجهها احلركة يف حت�سني اأداء �سبكة اإعادة الروابط العائلية. وبينما متثل النـزاعات 

كرب من عملها، فاإن �سبكة الروابط العائلية تلبي  خرى اجلزء االأ وحاالت العنف االأ

اأي�سًا االحتياجات يف جمال اإعادة الروابط العائلية الناجمة عن الكوارث الطبيعية 

الهجرة  ذلك  يف  مبا   ( ال�سكان  تنقل  وحركات  ن�سان،  االإ �سنع  من  والكوارث 

خرى التي تقت�سي ا�ستجابة اإن�سانية. الدولية( واحلاالت االأ

العائلية.  الروابط  اإعادة  جمال  يف  حمددة  ا�ستجابات  حمددة  حاالت  وت�ستلزم 

ولتقدمي اأي خدمة، يتعني اأواًل حتديد االحتياجات املت�سلة باأفراد العائالت امل�ستتة 

الالزم  واملوارد  باخلدمات  املرتبطة  الثغرات  ذلك  وبعد  املفقودين،  �سخا�ض  واالأ

�سدها. ويجب على هذه العملية �سمان تلبية االحتياجات اخلا�سة باإعادة الروابط 

العائلية بوا�سطة مكونات احلركة اأو كيانات اأخرى.

لذلك تقرتح ا�سرتاتيجية الروابط العائلية اخلا�سة باحلركة ثالثة اأهداف. وتنبثق 

هداف من حتليل للو�سع احلايل ل�سبكة اإعادة الروابط العائلية والتحديات  هذه االأ

الراهنة وامل�ستقبلية التي توجد يف البيئة اخلارجية.

  الهدف اال�سرتاتيجي 1

حت�سني قدرات اإعادة الروابط العائلية واأدائها.

فراد وال�سكان  عادة الروابط العائلية وتلبي احتياجات االأ ●  يقت�سي بناء �سبكة قوية الإ

جلني املتو�سط والطويل بغية تعزيز املهارات واملوارد  املتاأثرين ا�ستثمارات على االأ

متنا�سقة  منهجية  يتطلب  القدرات  بناء  اأن  كما  فّعااًل.  ا�ستخدامًا  وا�ستخدامها 

للمعلومات  املنتظم  والتبادل  التدريب  وتوفري  الب�رضية،  للموارد  فّعالة  وتعبئة 

ل�سمان ا�ستخدام اأف�سل املمار�سات.

كما يجب على املنظمة اأن تفهم ب�سكل اأف�سل البيئة التى تعمل فيها واأن تكون 

قادرة على التكّيف وا�ستخدام التكنولوجيات احلديثة ا�ستخدامًا كاماًل. 
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الهدف اال�سرتاتيجي 2

تعزيز التن�سيق والتعاون داخل احلركة

عائالتهم  عن  املنف�سلني  �سخا�ض  االأ احتياجات  تلبية  على  احلركة  قدرة  تتوقف    ●

ب�سكل ناجع على كفاءة وفّعالية �سبكة اإعادة الروابط العائلية. واإن حت�سني القدرة 

على اال�ستجابة ب�رضعة يف حاالت الطوارئ، وتعزيز التعاون والتن�سيق الوظيفيني 

واملنظمات  ال�سلطات  مع  التفاعل  وتعزيز  وقات،  االأ جميع  يف  احلركة  داخل 

داء داخل ال�سبكة. دي اإىل حت�سني االأ خرى، كلها عوامل توؤ االأ

الروابط  ل�سبكة  املن�سق  بو�سفها  قبل،  ذي  من  اأكرث  الدولية  اللجنة  وت�ستند 

العائلية، اإىل اإ�سهامات اجلمعيات الوطنية من اأجل بناء القدرات ، وتعزيز الروابط 

وليات عن بناء �سبكة اأقوى. قليمية وتقا�سم امل�سوؤ االإ

الهدف اال�سرتاتيجي 3

وليات احلركة يف اإعادة الروابط العائلية. تعزيز م�س�ؤ

املنظمة  نها  العائلية الأ الروابط  اإعادة  باأن�سطة  للقيام  اإن احلركة يف و�سعية فريدة    ●

�سخا�ض وال�سكان املتاأثرين  الوحيدة التي لديها �سبكة عاملية ميكنها اأن ت�ساعد االأ

يف كل مكان. ولكي ت�سطلع احلركة بدور ريادي يف جمال اإعادة الروابط العائلية 

يجب اأن ي�ستند عملها اإىل اأ�سا�ض متني، واأن ت�سجع املوظفني واملتطوعني وحتفزهم 

خذ بزمام  يتها وممار�ساتها، وحت�سني االت�ساالت حتى يت�سنى لها االأ على تبني روؤ

القيادي يف جمال  دورها  تعزز  اأن  احلركة  وباإمكان  ن�ساين.  االإ املجال  القيادة يف 

اإعادة الروابط العائلية عن طريق تعزيز مكوناتها.

تطوير  اال�ستثمار يف  العائلية  الروابط  اإعادة  ل�سبكة  بالن�سبة  القدرات  بناء  ويعني 

خذ بتوجه ا�سرتاتيجي يف هذا املجال. وين�سب تركيز  اأن�سطة الروابط العائلية واالأ

عمال التالية: خطة تنفيذ ا�سرتاتيجية اإعادة الروابط العائلية على االأ

�سخا�ض املنف�سلني واملفقودين  ●  فهم اأن�سطة اإعادة الروابط العائلية واحتياجات االأ

ذات ال�سلة؛

ن�سطة الروابط العائلية؛ متالك بالن�سبة الأ ●  تعزيز برنامج االإ

●  حت�سني �سورة اأن�سطة اإعادة الروابط العائلية وتعزيز مكانتها؛

●  حت�سني التعاون بني اجلمعيات الوطنية وعرب ال�سبكة ككل؛

●  التن�سيق ب�سكل اأكرث فّعلية واأكرث تنا�سقا؛

خرى التى تقدم خدمات  ●  وفهم وحت�سني التن�سيق مع ال�سلطات واملنظمات االأ

يف هذا املجال.
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حمر  الأ لل�سليب  الدولية  باحلركة  اخلا�سة  العائلية  الروابط  اإعادة  ا�سرتاتيجية 

حمر - خمطط بياين م�جز والهالل الأ

ية الروؤ

اأو  اأخرى،  اأو حاالت عنف  اأحبائهم جراء نزاع م�سلح  النا�ض عن  انف�سل  كلما 

ت�ستجيب حركة  ن�سانية،  االإ تقت�سي  التي  احلاالت  من  اأو غريها  طبيعية  كوارث 

عادة  حمر بفّعالية وكفاءة عن طريق ح�سد مواردها الإ حمر والهالل االأ ال�سليب االأ

الروابط العائلية.

ية
ج

تي
رتا

�س
ال

ف ا
دا

ه
أ ال

ا

1

داء يف جمال  حت�سني القدرات والأ

اإعادة الروابط العائلية

2

تعزيز التن�سيق والتعاون داخل احلركة.

3

عادة الروابط العائلية تعزيز الدعم لإ

عمال الأ

ال�رضيعة  اال�ستجابة  على  احلركة  قدرة  حت�سني 

حلاالت الطوارئ. 

تعزيز التن�سيق داخل �سبكة الروابط العائلية.

تعزيز تعاون احلركة من خالل زيادة تدفق املوارد 

واملعلومات بني اجلمعيات الوطنية.

زيادة التفاعل مع ال�سلطات ومع املنظمات 

خرى. االأ

الروابط  اإعادة  ن�سطة  الأ متني  تنظيمي  اأ�سا�ض  بناء 

العائلية يف جميع احلاالت وال�سياقات.

ن�سطة اإعادة الروابط العائلية  تعزيز دعم احلركة الأ

وفهمها من خالل الرتويج الداخلي.  

�ساحبة  اخلارجية  باجلهات  االت�ساالت  زيادة 

يف  رائدة  العائلية  الروابط  �سبكة  جلعل  امل�سلحة 

هذا املجال.

جمال  يف  االحتياجات  تقييم  على  القدرة  تطوير 

اإعادة الروابط العائلية وتخطيط اال�ستجابة

العائلية  الروابط  اإعادة  اال�ستجابة يف جمال  تعزيز 

من خالل التدريب وتبادل املعلومات.

و�سع وا�ستخدام مبادئ توجيهية �ساملة واأدوات 

لبناء القدرات يف جمال اإعادة الروابط العائلية.

وتكييفها  التكنولوجيا  تقييم  على  القدرة  بناء 

ودجمها من اأجل مزيد من كفاءة الربنامج. 

اإعادة  ن�سطة  الأ والدعم  املوارد  ح�سد  زيادة 

الروابط العائلية.
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  3.    خطة التنفيذ ل�سالح للحركة

يتمثل الهدف النهائي ل�ضرتاتيجية اإعادة الروابط العائلية اخلا�ضة باحلركة الدولية 

فراد وجماعات �ضكانية  حمر يف تلبية احتياجات الأ حمر والهالل الأ لل�ضليب الأ

باأكملها على نح� اأف�ضل عن طريق حت�ضني اأداء �ضبكة الروابط العائلية.

داء والتن�ضيق والتعاون والقيادة،  هداف ال�ضرتاتيجية الثالثة اإدارة الأ وت�ضمل الأ

هداف ال�ضرتاتيجية مت�ضابكة  وحتديد ال��ضع يف جمال اإعادة الروابط العائلية. والأ

هداف  الأ يف  ثر  ت�ؤ هدف  ب�ضاأن  املتخذة  جراءات  الإ فاإن  لذلك  بينها،  ما  يف 

خرى.     الأ

وتبنّي خطة التنفيذ العمل الذي يتعنّي القيام به من اأجل حتقيق كل هدف من 

هداف ال�ضرتاتيجية وتعر�س النتائج املن�ض�دة. وتقرتح اأي�ضًا اإجراءات التنفيذ  الأ

طر الزمنية ملكّ�نات احلركة املعنية. وليات والأ وحتّدد امل�ض�ؤ

خمتلف  لتنفيذ  املقرتحة  الزمنية  طر  بالأ ت�ضرت�ضد  اأن  املك�نات  جلميع  وينبغي 

طر  جراءات يف تكييف ال�ضرتاتيجية وو�ضع خططها اخلا�ضة بها. وتاأخذ الأ الإ

قليمية وال�طنية واملحلية، وميكن تكييفها  الزمنية بالعتبار اخل�ضائ�س العاملية والإ

اإىل  �ضارة  لالإ الكفاية  فيه  مبا  حمددة  تك�ن  اأن  بها  ويق�ضد  اخل�ضائ�س.  لهذه  وفقًا 

مع  تكيّيفها  يت�ضنى  لكي  عام  طابع  ذات  تك�ن  اأن  ولكن  الالزمة  جراءات  الإ

الظروف والحتياجات املحلية.

وترتكز هذه ال�ضرتاتيجية اإىل اجلهد الرامي اإىل تعزيز م�ضاركة جميع مك�نات 

احلركة يف �ضبكة اإعادة الروابط العائلية. وحتدد ال�ضرتاتيجية وخطة التنفيذ نهجا 

على نطاق احلركة يقر باأن تلبية الحتياجات وبناء القدرات يف جمال اإعادة الروابط 

ولية  ولية ملقاة على عاتق اللجنة الدولية فح�ضب واإمنا اأي�ضا م�ض�ؤ العائلية لي�س م�ض�ؤ

جميع املك�نات داخل اإطار مهام كل واحد منها. 

الهدف ال�سرتاتيجي 1: 

داء يف جمال اإعادة الروابط العائلية حت�سني القدرات والأ

فراد وال�ضكان  يقت�ضي بناء �ضبكة روابط عائلية تت�ضم بالق�ة وتلبي احتياجات الأ

املهارات  تعزيز  بغية  والط�يل  املت��ضط  جلني  الأ على  با�ضتثمار  القيام  املت�رسرين 

مت�ضقة  منهجية  القدرات  بناء  ويتطلب  فّعاًل.  ا�ضتخدامًا  وا�ضتخدامها  وامل�ارد 

وح�ضدا فّعاًل للم�ارد الب�رسية وت�فري التدريب وتبادل املعل�مات بطريقة منتظمة 

ل�ضمان ا�ضتخدام اأف�ضل املمار�ضات.

ويجب على احلركة اأي�ضا اأن تفهم ب�ض�رة اأف�ضل البيئة التي تعمل فيها واأن تك�ن 

قادرة على التكّيف وا�ضتخدام التكن�ل�جيات احلديثة ا�ضتخداما كاماًل.
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العمل 1 : تطوير القدرة على تقييم الحتياجات يف جمال اإعادة الروابط العائلية وتخطيط 

ال�ستجابة امليدانية

تلبيتها  على  والقدرة  العائلية  الروابط  اإعادة  جمال  يف  الحتياجات  تقييم  يجب 

وتكّيفها  خدماتها  ت�ضتعر�س  اأن  احلركة  على  ويجب  ودقيقة.  منهجية  ب�ض�رة 

ب�ضكل منتظم حتى يت�ضنى لها مراعاة الحتياجات والقدرات وامل�ارد وال�ضياق 

امليداين. 

النتائج المن�سودة

●  حتديد الحتياجات يف جمال اإعادة الروابط العائلية والقدرات الالزمة لل�فاء 

بها. واأن يك�ن هناك تقييم وتكييف منتظمان.

باإعادة  اخلا�ضة  التقييم  عمليات  يف  املت�رسرين  وال�ضكان  فراد  الأ م�ضاركة    ●

الروابط العائلية.

فراد وال�ضكان املت�رسرين. ●  و�ضع خطط العمل من اأجل ت�فري برامج مالئمة لالأ

قليمية والدولية يف  ●  ا�ضتجابة اخلطط امليدانية ب��ض�ح لالحتياجات ال�طنية والإ

حالت الط�ارئ وغريها من احلالت.

التنفيذ

على  املفقودين  للبحث عن  املركزية  والوكالة  الدولية  اللجنة  الوطنية/  اجلمعيات  �ضتق�م 

الت�ايل مبا يلي:

�ضخا�س  الأ مع  بالت�ضاور  الروابط  اإعادة  جمال  يف  �ضاملة  تقييم  عمليات  اإجراء   1.1.1
خرى، ت�ضمل ما يلي: وال�ضكان املت�رسرين واجلهات الفاعلة الأ

●  الفئات ال�ضكانية امل�ج�دة واملحتملة التي حتتاج اإىل امل�ضاعدة يف جمال اإعادة 

ن�ضطة  ن�ضطة الرئي�ضية يف جمال اإعادة الروابط العائلية والأ الروابط العائلية )الأ

املرتبطة بها(

●  قدرة اجلمعية ال�طنية اأو اللجنة الدولية على ال�ضتجابة؛

لكل  وفقا  العائلية،  الروابط  باإعادة  املت�ضلة  الحتياجات  تقييم  لعمليات  وينبغي 

�ضياق على حدة، اأن ت�ضمل ما يلي: 

�ضخا�س املت�رسرون من النـزاعات امل�ضّلحة )الدولية وغري الدولية(؛ ●  الأ

�ضخا�س املت�رسرون من ال�ضطرابات الداخلية وغريها من حالت العنف  ●  الأ

الداخلي؛

●  الالجئ�ن وطالب� اللج�ء؛

●  املهاجرون؛

ن�ضان؛ �ضخا�س املت�رسرون من الك�ارث الطبيعية والك�ارث من �ضنع الإ ●  الأ

�ضخا�س الذين يعان�ن من م�ضاكل  طفال وامل�ضن�ن والأ كرث �ضعفًا )الأ ●  الفئات الأ
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دي دوراً حمدداً مب�جب املهام  اجتماعية، حيث ت�ضتطيع مكّ�نات احلركة اأن ت�ؤ

املن�طة بكل منها(؛

للطلبات  وال�ضتجابة  املت�رّسرة  الفئات  باحتياجات  لل�فاء  ميدانية  خطط  و�ضع    2.1.1
ال�اردة من داخل �ضبكة الروابط العائلية. ويبغي للخطط اأن تت�ضمن ا�ضت�ضارات 

منتظمة مع امل�ضتفيدين وا�ضتعرا�س العمل يف جمال اإعادة الروابط العائلية والنظر، 

اأخرى )مثال  العائلية وبرامج  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  املزج بني  عند القت�ضاء، يف 

�ضعافات  والإ وم�اجهتها،  للك�ارث  والتاأهب  الجتماعي،  والرفاه/  ال�ضحة، 

ولية(. الأ

ب�ضكل  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  دراج  لإ الالزمة  التقييم  اأدوات  مراجعة    3.1.1
منتظم يف الدرا�ضات ال�ضتق�ضائية املتعلقة بالفئات امل�ضت�ضعفة. 

             و�ضتق�م اللجنة الدولية مبا يلي:

مع  بالت�ضاور  العائلية  الروابط  اإعادة  جمال  يف  �ضاملة  تقييم  اأدوات  ا�ضتحداث   4.1.1
اجلمعيات ال�طنية، وذلك بحل�ل عام 2009.

5.1.1  دعم اجلمعيات ال�طنية، عندما تطلب منها ذلك، يف اإدراج اأن�ضطة اإعادة الروابط 
العائلية يف اخلطط امليدانية.

و�ضيق�م الحتاد الدويل مبايلي:

وال�ضتجابة  للك�ارث  التاأهب  خطط  يف  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  اإدراج   6.1.1
للط�ارئ.

يف  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  اإدراجها  يف  ال�طنية  اجلمعيات  ودعم  ت�ضجيع   7.1.1
خططها امليدانية بالتن�ضيق مع اللجنة الدولية.  

وتبادل  التدريب  خالل  من  العائلية  الروابط  اإعادة  جمال  يف  ال�ستجابة  تعزيز   :  2 العمل 

املعلومات

واملهارات  املعرفة  تط�ير  ينبغي  مهنية،  ممار�ضات  وبناء  داء  الأ حت�ضني  اأجل  من 

دي زيادة ال�عي بالروابط القائمة بني  ن�ضطة اإعادة الروابط العائلية. وت�ؤ الالزمة لأ

اإىل حت�ضني  احلركة  تنفذها  التي  خرى  الأ والربامج  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة 

اخلدمات املقدمة.

اإيجابي  تاأثري  واملتط�عني  للم�ظفني  املهني  التط�ير  يف  لال�ضتثمار  و�ضيك�ن 

مبا�رس على اأداء احلركة و�ضيعزز م�ضداقيتها.

النتائج املن�سودة

●  امتالك امل�ّظفني واملتطّ�عني العاملني يف جمال اإعادة الروابط العائلية املهارات 
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املهنية املطل�بة واعتماد املمار�ضات الالزمة لتقدمي خدمات ذات ن�عية عالية 

يف جمال اإعادة الروابط العائلية.

●  تبادل اأكرب للمعل�مات بني العاملني يف جمال اإعادة الروابط العائلية يف اللجنة 

الدولية واجلمعيات ال�طنية.

العائلية  الروابط  اإعادة  لربنامج  واملندوبني  الدويل  الحتاد  اأمانة  م�ظفي  فهم    ●

خرى.  والعالقة بني برنامج اإعادة الروابط العائلية والربامج الأ

التنفيذ

�ضتق�م اجلمعيات الوطنية مبايلي:

تلبية  ت�ضمل  واملتط�عني  املهنيني  امل�ظفني  ل�ضالح  تدريب  برامج  وقيادة  و�ضع   1.2.1
الحتياجات ال�طنية يف جمال اإعادة الروابط العائلية وت�ضتجيب للطلبات ال�اردة 

برامج  يف  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  واإدراج  العائلية.  الروابط  �ضبكة  من 

التدريب للمتط�عني حيثما يك�ن ذلك ممكنا.

�رساف على العاملني يف جمال اإعادة  2.2.1  و�ضع برامج خا�ضة باإعادة الروابط العائلية لالإ
الروابط العائلية يف املقر والفروع، وتقدمي الدعم لهم. 

3.2.1  تنظيم تبادل امل�ّظفني وزيارات اأو دورات تدريبية ت�ضارك فيها جمعيات وطنية 
يف  العائلية  الروابط  اإعادة  باأن�ضطة  والتعريف  املفيدة  املمار�ضات  ونقل  اأخرى، 

�ضياقات متن�عة.

�ضتق�م اللجنة الدولية /الوكالة املركزية التابعة للجنة الدولية مبا يلي:

�ضاء خدمات البحث عن  4.2.1  و�ضع وتنفيذ برنامج للتدريب والتط�ير املهنيني متكن روؤ
املفق�دين يف اجلمعيات ال�طنية واملمار�ضني يف اللجنة الدولية من بناء املهارات 

وتعزيز املعرفة وزيادة تبادل املعل�مات، وذلك بحل�ل عام 2010.

ن�اع خمتلفة من احلالت  5.2.1  و�ضع برامج للتدريب يف جمال اإعادة الروابط العائلية لأ
عام  بحل�ل  وذلك  باحلركة،  اخلا�س  العائلية  الروابط  اإعادة  دليل  اأ�ضا�س  على 

.2011
اجلمعيات  لدى  التدريبية  والدورات  الربامج  وزيارات  امل�ّظفني  تبادل  اإدراج   6.2.1

ال�طنية يف برامج التط�ير املهني مل�ظفي اللجنة الدولية.  

ي�ضارك  القدرات  لبناء  �ضن�ات تخ�ض�س  اإقليمية كل ثالث  تنظيم ور�ضات عمل    7.2.1
و�ضرتّكز   .)2011 عام  من  )اعتباراً  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  ممار�ض�  فيها 

قليمية وعرب  ور�س العمل هذه على تط�ير املهارات واملعرفة املهنيتني وامل�ضائل الإ

قليمية وخطة تنفيذ ا�ضرتاتيجية اإعادة الروابط العائلية اخلا�ضة باحلركة الدولية  الإ

حمر. حمر والهالل الأ لل�ضليب الأ
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8.2.1    م�ا�ضلة ا�ضتحداث واإدارة برامج تدريب مل�ظفي اللجنة الدولية ت�ضمل ال�ضتجابة 
الروابط  �ضبكة  ال�اردة من  للطلبات  العائلية وال�ضتجابة  الروابط  اإعادة  يف جمال 

العائلية. وزيادة م�ضاركة وتدريب م�ظفي اللجنة الدولية املحليني يف جمال اإعادة 

الروابط العائلية.

القدرات يف  بناء  مبادئ ومفاهيم  الدولية وفهمهم  اللجنة  معرفة م�ظفي  زيادة     9.2.1
جمال اإعادة الروابط العائلية.

الربامج،  وزيارات  امل�ظفني،  تبادل  تنظيم  على  ال�طنية  اجلمعيات  ت�ضجيع   10.2.1
ودورات تدريبية لدى جمعيات وطنية اأخرى.

 �ضيق�م الحتاد الدويل مبايلي:

وفرق  مانة  الأ م�ظفي  تدريب  برامج  يف  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  اإدراج   11.2.1
با�ضتخدام  امليدان  يف  واملندوبني  للط�ارئ،  وال�ضتجابة  للك�ارث  التاأهب 

اللجنة  مع  بالتعاون  ممت  �ضُ العائلية  الروابط  اإعادة  جمال  يف  تدريبية  وحدات 

الدولية، وذلك بحل�ل عام 2010.

12.2.1 اإدراج اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية يف برامج تدريب املندوبني املعنيني بالتط�ير 
التنظيمي، وذلك بحل�ل عام 2010.

العمل 3 : و�سع وا�ستخدام مبادئ توجيهية واأدوات �ساملة لبناء القدرات في مجال 

اإعادة الروابط العائلية

الهتمام  ذات  املختلفة  احلالت  من  جمم�عة  يف  العائلية  الروابط  اإعادة  تقت�ضي 

اأ�ضاليب  اإىل  لل��ض�ل  م�ضرتكة  واأدوات  ت�جيهية  مبادئ  ا�ضتحداث  ن�ضاين  الإ

داء و�ضمان  وممار�ضات متنا�ضقة وفهم ي�ضمل جممل ال�ضبكة. ومن اأجل قيا�س الأ

ن�عية عالية من اخلدمات وع�دتها بالنفع احلقيقي على من يحتاج�ن اإليها، يجب 

داء واأدوات الر�ضد والتقييم.  �رسات الأ ا�ضتخدام م�ؤ

النتائج المن�سودة

●  ا�ضتحداث وا�ضتخدام مبادئ ت�جيهية واأدوات م�ّحدة لتط�ير اأن�ضطة اإعادة 

الروابط العائلية داخل احلركة.

داء يف جمال اإعادة الروابط العائلية من خالل تط�ير وا�ضتخدام  ●  حت�ضني اإدارة الأ

�رسات والر�ضد والتقييم واإعداد التقارير املنتظمة. نظم امل�ؤ

التنفيذ

�ضتق�م الجمعيات الوطنية بما يلي:

1.3.1   جمع بيانات ب�ض�رة منتظمة عن اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية با�ضتخدام اأدوات 
خدمات  ل�ضمان  البيانات  تلك  وتحليل  بيانات،  لجمع  العائلية  الروابط  �ضبكة 
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ذات ن�عية عالية وا�ضتخدام اأمثل للم�ارد، وذلك بحل�ل 2013. 

2.3.1  و�ضع عمليات لر�ضد وتقييم اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية با�ضتخدام اأدوات �ضبكة 
داء، وذلك بحل�ل عام 2013. دارة الأ الروابط العائلية لإ

تتكّيف  العائلية  الروابط  اإعادة  باأن�ضطة  واأدوات خا�ضة  ت�جيهية  مبادئ  3.3.1    و�ضع 
مع ال�ضياق والثقافة وفقًا لدليل اإعادة الروابط العائلية الخا�س بالحركة واأدوات 

داء، وذلك بحل�ل عام 2013. دارة الأ �ضبكة الروابط العائلية لإ

في  العائلية  الروابط  اإعادة  باأن�ضطة  الخا�ضة  دوات  والأ الت�جيهية  المبادئ  ن�ضر    4.3.1
مقرات الجمعيات ال�طنية وفروعها، وذلك بحل�ل عام 2014.

�ضتق�م اللجنة الدولية والوكالة المركزية بمايلي: 

الحركة،  ل�ضالح  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  عن  دليل  عداد  لإ العمل  قيادة    5.3.1
 Restoring Family Links: a guide for National اإلى  �ضي�ضتند 

اإعادة  دليل   ،Red Cross and Red Crescent Tracing Services
ال�طنية  الجمعيات  في  المفق�دين  البحث عن  دليل لخدمات  العائلية:  الروابط 

تمر الخبراء ب�ضاأن  حمر، وخال�ضات وت��ضيات م�ؤ حمر والهالل الأ لل�ضليب الأ

المنف�ضلين وغير  طفال  بالأ المعنية  الت�جيهية  والمبادئ  المفق�دين وعائالتهم، 

المفق�دين  عن  بالبحث  الخا�ضة  الت�جيهية  والمبادئ  بذويهم،  الم�ضح�بين 

ميداني  دليل  الك�ارث:  وق�ع  بعد  اجلثث  اإدارة  ودليل  الك�ارث،  حالة  في 

 The Management of Dead Bodies after ول م�جه اإىلالم�ضتجيب الأ

والدليل    Disasters: A Field Manual for the First Responders
 Field Manual for ،الميداني المقبل عن اإعادة الروابط العائلية في الك�ارث

Restoring Family Links in Disasters  الذي يت�قع اإنجازه بحل�ل عام 
 .2011

عادة الروابط العائلية في الك�ارث  خيرة على الدليل الميداني لإ 6.3.1  و�ضع اللم�ضات الأ
 The Field Manual for Restoring ،ن�ضان الطبيعية والك�ارث من �ضنع الإ

Family Links in Natural or man-made Disasters ، وذلك بحل�ل 
عام 2008.  

الروابط  اإعادة  باأن�ضطة  المتعلقة  التقليدية  دوات  الت�جيهية والأ المبادئ  تكييف     7.3.1
عام  بحل�ل  وذلك  بالب�ضر،  والتجار  الهجرة  حالت  في  لال�ضتخدام  العائلية 

2009 وبالتعاون مع الجمعيات ال�طنية والتحاد الدولي.   
العائلية  الروابط  اإعادة  باأن�ضطة  المتعلقة  البيانات  اأداة م�ضتركة لجمع  ا�ضتحداث     8.3.1
لكي ت�ضتخدمها جميع الجمعيات ال�طنية واللجنة الدولية، واإعداد تقارير دورية 

عن اأن�ضطة �ضبكة الروابط العائلية، وذلك بحل�ل عام 2011.

داء بالن�ضبة ل�ضبكة الروابط العائلية تت�ضمن ما يلي:  دارة الأ 9.3.1   ا�ضتحداث اأدوات الإ
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�ضرات )الت�قيت المنا�ضب، وتحليل الحالت على �ضبيل المثال(، والتقييم،  الم�ؤ

ثر. وذلك بحل�ل عام 2011 وبالت�ضاور مع الجمعيات ال�طنية. وتقييم الأ

الروابط  باإعادة  المتعلقة  الت�جيهية  المبادئ  اإدراج  في  ال�طنية  الجمعيات  10.3.1 دعم 
داء.  العائلية في خطط التاأهب للك�ارث وم�اجهتها، ونظم اإدارة الأ

اللجنة  الر�ضد لعمليات  الن�عية في نظم  البيانات  ا�ضتخدام جمع وتحليل  11.3.1 زيادة 
الدولية، وذلك بحل�ل عام 2012.

�ضيق�م الحتاد الدولي بما يلي:  

12.3.1 ت�ضجيع ودعم الجمعيات ال�طنية في اإدراج المبادئ الت�جيهية واأدوات اللجنة 
للك�ارث وم�اجهتها  التاأهب  نظم  في  العائلية  الروابط  باإعادة  المتعلقة  الدولية 

داء، وذلك بالتن�ضيق مع اللجنة الدولية.     واإدارة الأ

دوات التكنولوجية وتكييفها واإدراجها من اأجل زيادة  العمل 4 : بناء القدرة على تقييم الأ

كفاءة الربنامج

وال�ضياق.  تتما�ضى  التي  والتكن�ل�جيات  ال��ضائل  احلركة  مك�نات  ت�ضتخدم 

للبيانات،  ليكرتوين  الإ النقل  ت�ضتخدم  وفعاليتها،  ال�ضبكة  ا�ضتجابة  ول�ضمان 

والتكن�ل�جيات  نرتنت،  والإ املعل�مات،  ق�اعد  ونظم  املحم�لة،  واحل�ا�ضب 

اجلديدة. كما يجري تقييم التكن�ل�جيات احلديثة ودجمها لتقدمي خدمات تت�ضم 

حت�ضني  ثم  ومن  بعينه،  جمه�را  وت�ضتهدف  بداع  والإ باملهنية  متزايد  نح�  على 

ال�ضتجابة.

ويجب على جميع اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية حماية البيانات ال�ضخ�ضية واأي 

ال�ضخ�ضية  البيانات  �رسية  وتكت�ضي  وقات.  الأ كل  اأخرى ح�ّضا�ضة يف  معل�مات 

اخلا�ضة  املبادئ  احرتام  اجلميع  على  ويجب  بالغة،  اأهمية  احل�ضا�ضة  والبيانات 

بحمايتها.   

النتائج المن�سودة

على  حالة  لكل  املالئمة  والتكن�ل�جيات  ال��ضائل  ا�ضتخدام  احلركة  قدرة    ●

اأف�ضل وجه. والتفكري م�ضبقا يف ال��ضائل والتكن�ل�جيات اجلديدة وتكييفها 

وتطبيقها لتح�ضني خدماتها.

لالحتياجات  وفقا  املعل�مات  تكن�ل�جيات  العائلية  الروابط  �ضبكة  ا�ضتخدام   ●

والثقافة وال�ضياقات امليدانية ل�ضمان اأق�ضى قدر من الفعالية. وحماية البيانات 

خرى. ال�ضخ�ضية والبيانات احل�ضا�ضة الأ

التنفيذ

�ضتق�م الجمعيات الوطنية بمايلي:



46

جمل�س املندوبني

جنيف  23-24 ت�رشين الثاين/ نوفمرب2007

نترنت والتكن�ل�جيات  1.4.1   �ضمان ح�ض�ل خدمات البحث عن المفق�دين على الإ
داء. خرى التي ت�ضاعد على تح�ضين الأ الأ

الروابط  اإعادة  تط�يرها في مجال  يتم  التي  التكن�ل�جيات  اأو  التطبيقات  تبادل     2.4.1
العائلية مع اللجنة الدولية.

باأن�ضطة  الخا�ضة  الجديدة  والتكن�ل�جيات  المناهج  وتط�ير  تقييم  في  ال�ضهام     3.4.1
اإعادة الروابط العائلية، بحل�ل عام 2012 وبالتعاون مع اللجنة الدولية.

4.4.1  بذل م�ضاع لدى ال�كالة المركزية للبحث عن المفق�دين ل�ضتخدام م�قع اللجنة 
خالل  العائلية  الروابط  اإعادة  مجال  في  لال�ضتجابة  العائلية  للروابط  الدولية 

ن�ضان.    الك�ارث الكبرى الطبيعية اأو تلك من �ضنع الإ

�ضتق�م اللجنة الدولية بمايلي:

�ضاليب والتكن�ل�جيات الحالية المت�ضلة باأن�ضطة  5.4.1   اإجراء عمليات تقييم منتظمة لالأ
اإعادة الروابط العائلية بحل�ل عام 2010.

تدعمها  العائلية  الروابط  ل�ضبكة  جديدة  وتكن�ل�جيات  اأ�ضاليب  وتنفيذ  اقتراح    6.4.1
مبادئ ت�جيهية، و�ضت�ضتند اإلى الحتياجات والثقافة وال�ضياق.

اإقامة تعاون مع ال�ضركات الخا�ضة من اأجل م�ا�ضلة تط�ير  7.4.1   تقييم مدى اإمكانية 
دوات التقنية وتقديم الدعم المادي وفقا لمعايير الحركة، وذلك بحل�ل عام  الأ

.2012
الروابط  اإعادة  باأن�ضطة  خا�ضة  تدريب  م�اد  تحت�ي  م�حدة  برمجيات  تط�ير     8.4.1
العائلية التي تق�م بها الجمعيات ال�طنية، وذلك بحل�ل عام 2012 وبالت�ضاور 

مع الجمعيات ال�طنية.

9.4.1   م�ا�ضلة اإتاحة حيز من م�قع اللجنة الدولية للروابط العائلية للجمعيات ال�طنية، 
وفقا للمبادئ الت�جيهية المحددة. 

�ضيق�م التحاد الدولي بمايلي: 

نترنت  الإ اإتاحة  في  الدولية،  اللجنة  مع  بالتن�ضيق  ال�طنية،  الجمعيات  دعم   10.4.1
خرى الالزمة لخدمات البحث عن المفق�دين. والتكن�ل�جيات الأ

العمل 5  : زيادة تعبئة الموارد والدعم المقّدم اإلى اأن�سطة اإعادة الروابط العائلية

العائلية وتنفيذها، يجب على مك�نات  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  بغية دعم وو�ضع 

لها.  املتاحة  امل�ارد  وزيادة  اأف�ضل  ا�ضتخدام  لديها  التي  امل�ارد  ا�ضتخدام  احلركة 

�ضافة اإىل  م�ال الالزمة. وبالإ وبا�ضتطاعة كل مك�ن اأن يعزز قدرته على جمع الأ

�ضهامات  امل�ارد املالية، �ضتحدد احلركة على نح� اأف�ضل املهارات والقدرات والإ

امل�ارد ب�ضكل  ا�ضتخدام  تقا�ضمها. وهكذا، ميكن  ينبغي ملختلف املك�نات  التي 
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اأف�ضل داخل احلركة.

النتائج املن�سودة

م�ال ل�ضالح اأن�ضطة  ●  متتع اجلمعيات ال�طنية بالقدرة واخلربة الالزمتني جلمع الأ

اإعادة الروابط العائلية ودعم تقدمي اخلدمات.

لتلبية  الالزمة  املالية(  وغري  )املالية  امل�ارد  احلركة  مك�نات  خمتلف  ح�ضد   ●

الحتياجات يف جمال اإعادة الروابط العائلية.

املايل واملادي  الدعم  القطاع اخلا�س  املانحة من  ●  تقدمي احلك�مات واجلهات 

ن�ضطة اإعادة الروابط العائلية. لأ

التنفيذ

تق�م اجلمعيات الوطنية مبايلي:

م�ال والت�ضالت والبحث عن املفق�دين  1.5.1   �ضمان التعاون بني خدمات جمع الأ
العائلية  الروابط  اإعادة  ن�ضطة  لأ م�ال  الأ جمع  اإىل  الرامية  العمل  خطط  وو�ضع 

م�ال. والذي ي�ضكل جزءاً من ال�ضيا�ضة العامة جلمع الأ

بع�ضها  مع  م�ال  الأ بجمع  المت�ضلة  الممار�ضات  واأف�ضل  المعل�مات  تقا�ضم    2.5.1
البع�س.

�ضا�ضي ل��ضع اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية والحفاظ عليها،  3.5.1   تخ�ضي�س التم�يل الأ
وتقييم م�ضادر التم�يل المتن�عة.

م�ال العادية. 4.5.1   اإدراج اأن�ضطة اإعادة الروابط في نداءات جمع الأ
�ضهامات يف  5.5.1   امل�ضاركة، يف اأع�ام 2008 و2011 و2014 و2017، يف تقييم الإ
جمال اإعادة الروابط العائلية الذي �ضيحدد املهارات والقدرات وال�قت وامل�ارد 

التي ميكن تقا�ضمها داخل ال�ضبكة.      

و�ضتق�م اللجنة الدولية مبايلي:

م�ال  الأ جلمع  اأدوات  ل�ضتحداث  باأكملها  احلركة  تبذلها  التي  اجله�د  تن�ضيق     6.5.1
ن�ضطة اإعادة الروابط العائلية التي تق�م بها اجلمعيات ال�طنية، ومن املت�قع اإجناز  لأ

هذه العملية بحل�ل عام 2011.

7.5.1   العمل مع اجلمعيات ال�طنية ل��ضع اأدوات لالت�ضالت والت�ض�يق يف جمال اأن�ضطة 
اإعادة الروابط العائلية بحل�ل عام 2010.

اإعادة الروابط العائلية كل ثالث �ضن�ات جنبا  �ضهامات يف جمال  8.5.1   اإجراء تقييم لالإ
اأجل حتديد املهارات  2008، من  ال�طنية، اعتبارا من عام  اإىل جنب اجلمعيات 

والقدرات وال�قت وامل�ارد املتاحة داخل ال�ضبكة وتعظيم ا�ضتخدامها اإىل اأق�ضى 

حد.
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�ضتق�م اجلمعيات الوطنية واللجنة الدولية مبايلي:

عادة الروابط العائلية. م�ال ا�ضتناداً اإىل م�ضاريع حمددة لإ  9.5.1  اإعداد اقرتاحات جلمع الأ

ن�ضطة اإعادة الروابط العائلية لدى اجلهات املانحة للتعريف بهذا العمل  10.5.1 الرتويج لأ
و�ضمان فهمه.

�ضيق�م الحتاد الدويل مبايلي:

بني  التعاون  اأجل �ضمان  ال�طنية من  اجلمعيات  لدعم  الدولية  اللجنة  مع  العمل   11.5.1
اأن�ضطة  واإدراج  املفق�دين،  عن  والبحث  والت�ضالت  م�ال  الأ جمع  خدمات 

ال�طنية  اجلمعيات  تتبعها  التي  العامة  ال�ضيا�ضة  من  كجزء  العائلية  الروابط  اإعادة 

جلمع الم�ال.  

الهدف ال�ستراتيجي 2: 

تعزيز التن�سيق والتعاون داخل الحركة 

�ضخا�س المنف�ضلين عن عائالتهم  تت�قف قدرة الحركة على تلبية احتياجات الأ

دي تعزيز القدرة  بطريقة ناجعة على كفاءة �ضبكة الروابط العائلية وفّعاليتها. و�ضي�ؤ

على  والتن�ضيق  التعاون  وزيادة  الط�ارئ،  حالت  في  ب�ضرعة  ال�ضتجابة  على 

وقات وتعزيز التفاعل مع ال�ضلطات  الم�ضت�ى ال�ظيفي داخل الحركة في كل الأ

داء داخل ال�ضبكة برمتها. خرى اإلى تح�ضين الأ والمنظمات الأ

واإن اللجنة الدولية، ب��ضفها من�ضقًا ل�ضبكة الروابط العائلية، تعتمد اأكثر من 

قليمية  ذي قبل على اإ�ضهامات الجمعيات ال�طنية لبناء القدرات وتعزيز الروابط الإ

ولية عن بناء �ضبكة اأق�ى.     وتقا�ضم الم�ض�ؤ

العمل 1 : تح�سين قدرة الحركة على ال�ستجابة ال�سريعة في حالت الطوارئ

بالقدرات  مقترنة  متزايد،  نح�  على  والمعقدة  الكبرى  الط�ارئ  حالت  اإن 

المتن�عة على ال�ضتجابة في مجال اإعادة الروابط العائلية داخل الحركة تقت�ضي 

ي�ضتغرق  الذي  ال�قت  تقلي�س  ال�ضروري  ومن  اأ�ضرع.  وا�ضتجابة  اأف�ضل  تن�ضيقًا 

�ضمان  اأجل  من  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  وتنفيذ  الحتياجات  لتقييم 

الفّعالية. 

واإذا اأخذنا بعين العتبار اأن اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية في الميدان ُتن�ضقها:

اأو خالل الك�ارث  خرى  العنف الأ النـزاعات وحالت  الدولية في  اللجنة     ●

التي تقت�ضي ا�ضتجابة دولية،

●   فرادى الجمعيات ال�طنية خالل الك�ارث ال�طنية،
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●  واللجنة الدولية بناًء على طلب من اجلمعية ال�طنية حينما تتجاوز ال�ضتجابة 

يف جمال الروابط العائلية قدراتها خالل الك�ارث ال�طنية.  

ا�ضتخدام  خالل  من  واملن�ضقة  ال�رسيعة  لال�ضتجابة  الهتمام  من  مزيد  اإيالء  يتعنّي 

اأف�ضل مل�ارد احلركة واخلرباء املحنكني يف جمال اإعادة الروابط العائلية.

 النتائج المن�سودة

ن�ضطة اإعادة الروابط العائلية يف خطط التاأهب  ●  اإدراج خمتلف مك�نات احلركة لأ

للك�ارث وم�اجهتها.

●  ا�ضتجابة املك�نات ب�رسعة وفّعالية لالحتياجات يف جمال اإعادة الروابط العائلية 

يف حالت الك�ارث.

و/اأو  قليمية  والإ املحلية  امل�ضت�يات  على  الالزمة  للم�ارد  املك�نات  ح�ضد   ●

الدويل، وفقًا ملا تقت�ضيه حالة الط�ارئ.

التنفيذ

�ضتق�م الجمعيات الوطنية بمايلي:

  1.1.2   اإدراج عمل اإعادة الروابط العائلية يف خطط التاأهب حلالت الط�ارئ وم�اجهتها 

الطبيعية  الك�ارث  اأثناء  العائلية  الروابط  باإعادة  الت�جيهية اخلا�ضة  للمبادئ  وفقًا 

ولني.   التي و�ضعتها اللجنة الدولية و�ضمان التدريب املالئم جلميع امل�ضتجيبني الأ

حينما  ال�طنية،  الك�ارث  خالل  تاأخري  دون  الدولية  اللجنة  من  الدعم  التما�س   2.1.2  

تتجاوز الحتياجات اخلا�ضة باإعادة الروابط العائلية قدراتها.

 3.1.2     اإتاحة خرباء مدربني يف جمال اإعادة الروابط العائلية ميكن ن�رسهم ب�رسعة للجنة 

خرباء  ن�رس  طار  لإ وفقًا  وذلك  املفق�دين،  عن  للبحث  املركزية  ال�كالة  الدولية/ 

لء اخلرباء  تى به�ؤ دوليني يف جمال اإعادة الروابط العائلية خالل الك�ارث. ولن ي�ؤ

للن�رس ال�رسيع من جمم�عة حتدد م�ضبقا اإّل مب�افقة كل جمعية وطنية.

 4.1.2 تقييم احلاجة اإىل اإن�ضاء مراكز تن�ضيق دون اإقليمية تابعة للجمعيات ال�طنية لال�ضتجابة 

�ضنع  من  والك�ارث  الطبيعية  الك�ارث  خالل  العائلية  الروابط  اإعادة  جمال  يف 

ن�ضان، ومدى اإمكانية القيام بذلك بحل�ل عام 2011، واإن�ضاء تلك املراكز اإذا  الإ

ما راأت اأنها مفيدة.

و�ضتق�م الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين/ اللجنة الدولية بمايلي:

 5.1.2   القيام ب�ض�رة منتظمة بتعيني خرباء يف جمال اإعادة الروابط العائلية يف النـزاعات اأو 

خرى من اأجل تقييم ال��ضع وو�ضع خطة عمل. و�ضمان اإدراج  حالت العنف الأ

اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية كجزء من النهج العام لال�ضتجابة ال�رسيعة.



50

جمل�س املندوبني

جنيف  23-24 ت�رشين الثاين/ نوفمرب2007

اأن�ضطة  اإدراج  الدولي، على  بالتعاون مع التحاد  ال�طنية،  الجمعيات  6.1.2  م�ضاعدة      

اإعادة الروابط العائلية في برامج التدريب على التاأهب لحالت الط�ارئ.

   7.1.2   اإطالق وقيادة عملية تط�ير واإدارة اآلية دولية لم�اجهة الك�ارث تعنى بالنت�ضار 

ال�ضريع لخبراء اإعادة الروابط العائلية، وو�ضع اإطار لن�ضر خبراء دوليين في مجال 

اإعادة الروابط العائلية اأثناء الك�ارث، وذلك بحل�ل عام 2008

الك�ارث من �ضنع  اأو  الطبيعية  الك�ارث  الك�ارث خالل  لم�اجهة  اآلية  تفعيل    8.1.2     

ن�ضان، وفقًا لمعايير ثابتة وبناًء على طلب من الجمعيات ال�طنية. الإ

الن�ضر  وتقييم  ن�ضرهم، ور�ضد  �ضيجري  الذين  للم�ظفين  تدريب مالئم  9.1.2  �ضمان      

وال�ضتجابة في مجال الروابط العائلية.

ون�ضر  عمل،  ا�ضتراتيجية  وو�ضع  لتقييم  العائلية  الروابط  اإعادة  خبراء  ن�ضر      10.1.2  

تن�ضيق ال�ضتجابة في  العائلية، وذلك عند  الروابط  �ضبكة  المعل�مات من خالل 

�ضنع  من  الك�ارث  اأو  الطبيعية  الك�ارث  خالل  العائلية  الروابط  اإعادة  مجال 

ن�ضان. و�ضمان التعاون مع فريق م�اجهة الك�ارث التابع لالتحاد الدولي. الإ

 11.1.2  م�ضاعدة الجمعيات ال�طنية، بحل�ل عام 2011، على تقييم الحاجة اإلى اإن�ضاء 

مراكز تن�ضيق دون اإقليمية تعنى باإعادة الروابط العائلية خالل الك�ارث الطبيعية 

ن�ضان، ومدى اإمكانية القيام بذلك بالتعاون مع التحاد  والك�ارث من �ضنع الإ

الدولي وجمعيات وطنية اأخرى. ودعم اإن�ضاء هذه المراكز اعتبر ذلك مفيداً.   

�ضيق�م التحاد الدولي بما يلي:

اإدراج  الدولية، وم�ضاعدتها على  اللجنة  مع  بالتعاون  ال�طنية،  الجمعيات  12.1.2  دعم   

وفقًا  وم�اجهتها  للك�ارث  للتاأهب  خططها  في  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة 

للمبادئ الت�جيهية المعنية بال�ضتجابة في مجال الروابط العائلية خالل الك�ارث 

ن�ضان التي و�ضعتها اللجنة الدولية. الطبيعية اأو الك�ارث من �ضنع الإ

  13.1.2  �ضمان تقا�ضم جميع المعل�مات ذات ال�ضلة باإعادة الروابط العائلية التي تجمعها 

اأفرقة ال�ضتجابة للط�ارئ، مع الجمعية ال�طنية الم�ضيفة وال�كالة المركزية للبحث 

عن المفق�دين لكفالة ال�ضتجابة المثلى في مجال اإعادة الروابط العائلية.  

اللجنة  الط�ارئ حينما تطلب  العائلية في نداءات  الروابط  اإعادة  اإدراج �ضروط    14.1.2   

الدولية ذلك.

اإعادة  مجال  في  الممار�ضات  اأف�ضل  تقا�ضم  على  ال�طنية  الجمعيات  ت�ضجيع    15.1.2     

مع  ن�ضان  الإ �ضنع  من  الك�ارث  اأو  الطبيعية  الك�ارث  خالل  العائلية  الروابط 

اللجنة الدولية/ ال�كالة المركزية للبحث عن المفق�دين.
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العمل 2 : تعزيز التن�سيق داخل �سبكة الروابط العائلية

م�اءمة عمل احلركة من اأجل تقدمي ا�ضتجابة متما�ضكة على ال�ضعيد الدويل على كل 

من املدى الق�ضري واملت��ضط والط�يل حتتاج اإىل م�ضاركة جميع املك�نات. وينبغي 

األ يك�ن هذا التن�ضيق عملية جامدة، فه� يقت�ضي زيادة التفاعل وتبادل املعل�مات 

العائلية واحلفاظ عليها،  الروابط  اإعادة  وحتديد امل�ضاكل واكت�ضاب املعرفة ب�ضاأن 

وا�ضتخدام وجهة نظر اإقليمية حمددة وتعزيز اخلدمات وا�ضتخدام اأف�ضل للمعارف 

واملهارات احلالية امل�ج�دة داخل �ضبكة الروابط العائلية.

النتائج المن�سودة

اخلا�ضة  املعارف  اكت�ضاب  حت�ضني  اإىل  يف�ضي  مما  للمعل�مات،  اأق�ى  تبادل    ●

باإعادة الروابط العائلية وتن�ضيقها على نطاق املنظمة.

لتلبية  متنا�ضقة  اإجراءات  واتخاذ  امل�ضائل.  وحتديد  قليمي  الإ التفاعل  زيادة   ●

الحتياجات القائمة والنا�ضئة يف جمال اإعادة الروابط العائلية.

وتزايد  العائلية  الروابط  ل�ضبكة  ومن�ضق  كمّي�رس  الدولية  اللجنة  دور  تعزيز   ●

م�ضاركة اجلمعيات ال�طنية. 

التنفيذ

�ضتق�م الجمعيات الوطنية بمايلي:

قليمي يف جمال اإعادة الروابط العائلية عن طريق اإيالء  1.2.2   ال�ضهام يف زيادة التن�ضيق الإ
قليمية، وتعزيز تبادل املعل�مات واأف�ضل  ول�ية لهذا امل��ض�ع يف املنتديات الإ الأ

املركزية  الدولية/ال�كالة  واللجنة  خرى  الأ ال�طنية  اجلمعيات  مع  املمار�ضات 

خرى يف  الأ ال�طنية  اجلمعيات  مع  اأق�ى  روابط  واإقامة  املفق�دين،  عن  للبحث 

مناطق كل منها. 

2.2.2   ال�ضعي اإىل م�اءمة معايري قب�ل حالت اإعادة الروابط العائلية، و�ضمان مراعاتها 
قليمية.  اخل�ضائ�س الإ

و�ضتق�م اللجنة الدولية/الوكالة املركزية البحث عن املفقودين مبايلي:

�ضبكة  تتيح على  العائلية  الروابط  ل�ضبكة  تفاعلية جديدة  �ضبكة خارجية  ت�ضميم     3.2.2
نرتنت، �ضمن جملة اأم�ر اأخرى، اأدوات للتدريب وتبادل اأف�ضل املمار�ضات  الإ

وذلك  منائية،  الإ امل�ضائل  عن  واأفكارا  املفق�دين  عن  البحث  ومعايري  والبيانات 

بحل�ل عام 2010.

تابعة  العائلية  الروابط  عادة  اإقليمية جديدة لإ اإن�ضاء وحدات  اإمكانية  ا�ضتك�ضاف     4.2.2
للجنة الدولية/ال�كالة المركزية البحث عن المفق�دين تك�ن بمثابة مراكز تن�ضيق 
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وبناء  المهني  التط�ير  على  والتدريب  المعل�مات  وتبادل  �ضبكات  باإن�ضاء  تعنى 

القدرات في مجال اإعادة الروابط العائلية، وذلك بحل�ل عام 2011. واإن�ضائها 

اإذا اعُتبر ذلك مفيداً. 

يح�رسها  العائلية  الروابط  اإعادة  عن  �ضنتني  كل  اإقليمية  اجتماعات  تنظيم      5.2.2
الدويل  الحتاد  وممثل�  الدولية  اللجنة  ال�طنية وم�ظف�  اجلمعيات  املمار�ض�ن يف 

من اأجل تن�ضيق وم�اءمة ال�ضيا�ضات وعملية التنفيذ واملنهجية املتبعة يف جمال اإعادة 

الروابط العائلية، وذلك اعتبارا من عام 2009.  

�ضيق�م التحاد الدولي بما يلي:

قليمية مع الجمعيات ال�طنية،  6.2.2   اإدراج اإعادة الروابط العائلية في الجتماعات الإ
حيثما تدع� الحاجة اإلى تح�ضين التن�ضيق.     

العمل 3 : تعزيز تعاون الحركة من خالل زيادة تدفق الموارد والمعارف بين الجمعيات 

الوطنية

يعني تقديم خدمات ذات ن�عية عالية في مجال اإعادة الروابط العائلية في حالت 

الط�ارئ وبيئات م�ضتقرة على حد �ض�اء م�ضاركة مختلف مك�نات �ضبكة اإعادة 

وقات. وت�ضتخدم م�ارد ال�ضبكة ا�ضتخداما اأف�ضل  الروابط العائلية في مختلف الأ

ويتعزز التعاون اإذا ا�ضطلعت الجمعيات ال�طنية بدور اأكبر في بناء القدرات في 

مجال اإعادة الروابط العائلية )داخل اإطار متفق عليه(.      

النتائج المن�سودة

المركزية  ال�كالة  ودعم  ال�طنية،  الجمعيات  بين  ا�ضتراتيجية  �ضركات  اإقامة    ●

للبحث عن المفق�دين لتط�ير القدرات على المدى الط�يل.

●   وج�د عدد كاف من خبراء اإعادة الروابط العائلية للم�ضاركة في برامج تعزيز 

القدرات والن�ضر في الميدان.  

العائلية  الروابط  اإعادة  مجال  في  العاملين  بين  ما  في  اأوثق  عالقات  اإقامة    ●

وتح�ضين تبادل اأف�ضل الممار�ضات.

التنفيذ

�ضتق�م الجمعيات الوطنية بمايلي:

ال�طنية  الجمعيات  م�ضاركة  اأجل  من  �ضراكات  قامة  لإ اإطار  و�ضع  في  �ضهام  الإ    1.3.2
عن  البحث  خدمات  قدرات  بناء  اإلى  الرامية  البرامج  في  الدولي  ال�ضعيد  على 

المفق�دين، وذلك بحل�ل عام 2009 وبالتن�ضيق مع اللجنة الدولية.    
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  2.3.2   ا�ضتخدام اإطار اللجنة الدولية املعني ببناء القدرات يف جمال اإعادة الروابط العائلية 

اإعادة  اأن�ضطة  بالن�ضبة جلميع  2010 وذلك  اإبتداًء من عام  ال�طنية  مع اجلمعيات 

الروابط العائلية التي تنفذ على ال�ضعيد الدويل.

الروابط  اإعادة  جمال  يف  القدرات  بناء  عن  تدريبية  دورات  تنظيم  يف  �ضهام  الإ   3.3.2  

العائلية، وذلك بحل�ل عام 2011 وبالتعاون مع اللجنة الدولية.  

  4.3.2     زيادة عدد امل�ظفني املحنكني يف جمال اإعادة الروابط العائلية، وتدريبهم ودعمهم 

ن�ضاء جمم�عة من خرباء بناء القدرات للعمل على ال�ضعيد الدويل.    لإ

 5.3.2   اإقامة عالقات ثنائية منتظمة مع خدمات البحث عن املفق�دين التابعة جلمعيات 

وحت�ضني  الروابط  اإعادة  جمال  يف  املحرزة  النتائج  حت�ضني  اأجل  من  اأخرى  وطنية 

تقا�ضم املعل�مات.

�ضتق�م اللجنة الدولية بمايلي:

  6.3.2    ا�ضتعرا�س ومراجعة اإطار ال�رساكات اخلا�س باجلمعيات ال�طنية التي ت�ضارك دوليا 

يف برامج بناء قدرات خدمات البحث عن املفق�دين، وذلك بحل�ل عام 2009 

وبالتن�ضيق مع مك�نات احلركة املعنية.  

  7.3.2  ت�ضجيع ودعم ال�رساكات بني اجلمعيات ال�طنية التي تعمل على ال�ضعيد الدويل 

طار اآنف  قليمي يف الإ لبناء قدرات فرادى اجلمعيات ال�طنية اأو على ال�ضعيد الإ

الذكر.

عن  البحث  خدمات  بني  والتبادل  الثنائي  التعاون  عن  عامة  ية  روؤ على  احلفاظ    8.3.2  

املفق�دين التابعة ملختلف اجلمعيات ال�طنية. 

  9.3.2   ت�ضكيل جمم�عة من خرباء بناء القدرات يف جمال اإعادة الروابط العائلية للعمل مع 

قليمي  اجلمعيات ال�طنية حتت اإ�رساف وتن�ضيق اللجنة الدولية على ال�ضعيدين الإ

والدويل، وذلك بحل�ل عام 2012.

العائلية،  الروابط  اإعادة  القدرات يف جمال  بناء  اأدوات  10.3.2   تكييف وم�ا�ضلة تط�ير 
مبا يف ذلك الربامج التدريبية، وذلك بحل�ل عام 2011.

11.3.2  و�ضع ال�رسوط الدنيا لبدء برامج بناء القدرات يف جمال اإعادة الروابط العائلية مع 
�رسات لقيا�س التقدم املحرز، وذلك بحل�ل عام 2008. اجلمعيات ال�طنية، وم�ؤ

يف  الراغبة  ال�طنية  اجلمعيات  تتخذها  التي  امل�ضرتكة  الريادية  املبادرات  دعم   12.3.2
امل�ضاركة يف اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية يف حالت حمددة، ل�ضيما الهجرة.

�ضيق�م الحتاد الدويل مبايلي:

العائلية يف برامج  اإعادة الروابط  اأن�ضطة  اإدراج  13.3.2  م�ضاعدة اجلمعيات ال�طنية على 
التط�ير التنظيمي، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية.
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14.3.2  العمل بالتعاون مع اللجنة الدولية ل�ضمان اأف�ضل ا�ضتخدام ممكن للم�ارد وتخطيط 
الربامج واإدارتها من اأجل اأن�ضطة التط�ير التنظيمي وبرامج بناء القدرات.

خرى العمل 4  : زيادة التفاعل مع ال�سلطات واملنظمات الأ

عند  تن�ضيقًا  واأف�ضل  مالءمة  واأكرث  تكاماًل  اأف�ضل  نهجا  الناجح  التنفيذ  يقت�ضي 

اجله�د  ازدواجية  ولتجنب  احلركة.  خارج  املعنية  طراف  الأ خمتلف  مع  التعامل 

وحتقيق نتائج اأف�ضل، يجب اأن يك�ن هناك فهم اأكرب لدور واأن�ضطة اجلهات التي 

العائلية، وو�ضع مبادئ  الروابط  اإعادة  باأن�ضطة  اأطرافًا يف احلركة واملعنية  لي�ضت 

الفئات  اختيار  يف  التنا�ضق  وحت�ضني  العائلية،  الروابط  باإعادة  خا�ضة  م�ضرتكة 

ن�ضطة الالزمة.    ال�ضكانية امل�ضتهدفة، وحتديد جمالت اخلربة والأ

النتائج املن�سودة

خرى املعنية بهذا العمل تعريفات  طراف الأ ●  تطبيق خمتلف مك�نات احلركة والأ

ومبادئ م�ضرتكة يف جمال باإعادة الروابط العائلية.

خرى، ومن ثم حت�ضني ال�ضتجابة  ●  حتقيق تفاعل اأمثل مع ال�ضلطات واملنظمات الأ

يف جمال اإعادة الروابط العائلية. 

●  امتثال �ضلطات الدولة للتزاماتها مب�جب القان�ن الدويل يف ما يتعلق باأفراد 

�ضخا�س املفق�دين، والتعاون مع اجلمعيات ال�طنية واللجنة  �رسة امل�ضتتة والأ الأ

لل�ضليب  الدولية  مترات  امل�ؤ وقرارات  جنيف  اتفاقيات  اأ�ضا�س  على  الدولية 

حمر.    حمر والهالل الأ الأ

التنفيذ

�ضتق�م اجلمعيات الوطنية مبايلي:

فراد وال�ضكان الذين  وليتها اإزاء الأ   1.4.2  بتذكري �ضلطات الدولة، ب�ض�رة منتظمة، مب�ض�ؤ

الدعم  زيادة  اإىل  وال�ضعي  العائلية،  الروابط  اإعادة  جمال  يف  امل�ضاعدة  يحتاج�ن 

املقدم اإىل هذا العمل على حد �ض�اء.   

  2.4.2   �ضمان امتثالها للق�انني ال�طنية ب�ضاأن حماية البيانات ال�ضخ�ضية.

  3.4.2    اإقامة عالقة وثيقة مع اخلدمات احلك�مية بغية تفادي التاأخري يف ال�ضتجابة. النظر 

يف ت�قيع مذكرات تفاهم مع الهيئات احلك�مية. 

خرى التي تقدم خدمات مماثلة    4.4.2    اإقامة وتعزيز العالقات مع ال�ضلطات واملنظمات الأ

اأو مرتبطة على ال�ضعيدين املحلي وال�طني. 

اخلطط  يف  العائلية  الروابط  م�ضائل  اإدراج  ل�ضمان  ال�طني  الت�رسيع  ا�ضتعرا�س    5.4.2  

ال�طنية للتاأهب للك�ارث وم�اجهتها، وحث �ضلطات الدولة على اإدراجها عند 

القت�ضاء. وينبغي اأن يت�ضمن ذلك كفالة اأن هذه اخلطط حتدد دور اجلمعية ال�طنية 
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يف اإعادة الروابط العائلية.  

�ضتق�م اللجنة الدولية/ الوكالة املركزية مبايلي:

منتظمة،  ب�ض�رة  من،  الأ وق�ات  امل�ضلحة  واملجم�عات  الدولة  �ضلطات  تذكري    6.4.2   

متر الدويل لل�ضليب  وليتها مب�جب القان�ن الدويل واللتزامات املتخذة يف امل�ؤ مب�ض�ؤ

حمر. حمر والهالل الأ الأ

7.4.2  دعم اجلمعيات ال�طنية، عند القت�ضاء، يف مناق�ضاتها مع �ضلطات الدولة ب�ضاأن    

الروابط  اإعادة  جمال  يف  الدولية  واللجنة  ال�طنية  اجلمعيات  ودور  ولياتها  م�ض�ؤ

العائلية. ودعم تكييف الت�رسيع ال�طني ذي ال�ضلة عند القت�ضاء.   

اإعادة الروابط العائلية بحل�ل  باأن�ضطة  8.4.2  العمل على و�ضع مبادئ م�ضرتكة خا�ضة    

املبادئ تعاريف ومعايري مهنية واأخالقية م�ضرتكة،  2013. و�ضتت�ضمن هذه  عام 

واإجراءات ونظما مالئمة، وتعريف الفئات ال�ضكانية امل�ضتهدفة، ج�انب حمددة 

البيانات  وحماية  مثال(،  طفال  الأ )حماية  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  من 

ال�ضخ�ضية، واآليات التن�ضيق الالزمة. 

  9.4.2  جمع اأمثلة عن املمار�ضـات الر�ضــيدة بالتـعاون مع املنظمــات الدوليــة وال�طنية،

               وو�ضع قائمة بالع�امل التي ت�ضهم يف اإجناح عملية، وذلك بحل�ل عام 2012.     

مع  التعاون  للحركة  ب�ا�ضطتها  ميكن  التي  الطريقة  عن  ت�جيهية  مبادئ  و�ضع   10.4.2
املنظمات الدولية وال�طنية يف جمال اإعادة الروابط العائلية يف حالت الط�ارئ، 

الدولية  املنظمات  �ضف�ف  ويف  احلركة  داخل  الت�جيهية  املبادئ  تلك  ون�رس 

خرى عند القت�ضاء، وذلك بحل�ل عام 2012. الأ

11.4.2  تعزيز احل�ار مع املنظمات الدولية التي ت�ضعى معها احلركة اإىل التن�ضيق يف جمال 
اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية، وعند القت�ضاء، ا�ضتك�ضاف اتفاقات اإطارية ترمي 

اإىل تلبية الحتياجات بطريقة اأف�ضل. 

الهدف ال�سرتاتيجي 3: 

تعزيز الدعم املقدم اإىل اأن�سطة اإعادة الروابط العائلية

املنظمة  نها  لأ العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  جراء  فريدة لإ احلركة يف و�ضعية  اإن 

�ضخا�س وال�ضكان املت�رسرين  ال�حيدة التي لها �ضبكة عاملية ت�ضتطيع م�ضاعدة الأ

يف كل مكان. ولكي ت�ضطلع احلركة بدور ريادي يف جمال اإعادة الروابط العائلية، 

يجب اأن ي�ضتند عملها اإىل اأ�ضا�س متني، واأن ت�ضجع امل�ظفني واملتط�عني وحتفزهم 

تتب�اأ مكانة مرم�قة يف  الت�ضالت حتى  يتها وممار�ضاتها، وحت�ضن  روؤ تبني  على 

ن�ضاين. وميكن للحركة اأن تعزز دورها الريادي يف جمال اإعادة الروابط  القطاع الإ

العائلية عن طريق تعزيز مك�ناتها.
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احلالت  جميع  يف  العائلية  الروابط  اإعادة  ن�سطة  لأ متني  تنظيمي  اأ�سا�ض  بناء   :  1 العمل 

وال�سياقات 

ن�ضطة اإعادة الروابط العائلية. لكن لزال  تطمح احلركة اإىل اإر�ضاء اأ�ضا�س متني لأ

وليات امللقاة على  هناك الكثري مما ينبغي القيام به حتى يت�ضنى ملك�ناتها حتمل امل�ض�ؤ

�ضا�ضية ملختلف اجلمعيات  عاتقها يف هذا املجال. وتربز عملية مراجعة النظم الأ

دراج اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية اإلتزامًا بتح�ضني  ال�طنية واأطر �ضيا�ضتها العامة لإ

متنا�ضقة.  بطريقة  الحتياجات  تلبية  على  والعمل  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة 

املقدمة  اخلدمات  تط�ير  حت�ضني  اإىل  الرامية  اجله�د  على  ذاته  مر  الأ وين�ضحب 

واإدارتها. 

 النتائج املن�سودة

�ضا�س القان�ين  �ضا�ضية للجمعيات ال�طنية واأطر �ضيا�ضاتها العامة الأ ●  اإبراز النظم الأ

ن�ضطة اإعادة الروابط العائلية واأهدافها واملهام املحّددة التي تقت�ضيها. لأ

بالتحديد  ال�طنية  اجلمعيات  تط�ير  وخطط  ال�ضرتاتيجية  اخلطط  مراعاة   ●

خالل  عاتقها  على  اأخذتها  التي  العائلية  الروابط  باإعادة  جمال  يف  التزاماتها 

الجتماعات الد�ضت�رية للحركة.

●  ت�فر اجلمعيات ال�طنية على هياكل اإدارة تدعم اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية 

وتط�رها.

التنفيذ

�ضتق�م اجلمعيات الوطنية مبايلي: 

خمتلف  يف  العائلية  الروابط  اإعادة  جمال  يف  املحّددة  ووظائفها  اأدوارها  تعريف   1.1.3   

خذ بعني العتبار قرارات احلركة. احلالت التي قد تن�ضاأ مع الأ

�ضا�ضية  الأ بالنظم  اخلا�ضة  الت�جيهية  “للمبادئ  وفقًا  �ضا�ضية  الأ نظمها  ا�ضتعرا�س   2.1.3   

اأدوارها  اإبراز  اأجل  من  الدويل”  الحتاد  عن  ال�ضادرة  ال�طنية  للجمعيات 

�ضا�ضي  ولياتها يف جمال اإعادة الروابط العائلية على النح� املحدد يف النظام الأ وم�ض�ؤ

للحركة وقراراتها.

ن�ضطة ال�طنية    3.1.3  و�ضع اأو مراجعة خطط وطنية ا�ضرتاتيجية واإمنائية لكي تت�ضمن الأ

والدولية املت�ضلة باإعادة الروابط العائلية.

  4.1.3   اإقامة روابط ميدانية بني خدمات البحث عن املفق�دين وبرامج التاأهب للك�ارث 

عالم. وم�اجهتها واإدارة املتط�عني ووحدات اأخرى ذات ال�ضلة كالن�رس والإ

دارة    5.1.3  ا�ضتحداث نظام داخلي لدعم اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية، مبا يف ذلك الإ

وتط�ير اخلدمات، وم�ضاركة املتط�عني. 
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و�ضتق�م اللجنة الدولية مبايلي:

وتعديل  مراجعة  ال�طنية يف  اجلمعيات  لدعم  الدويل  الحتاد  مع  اأن�ضطتها  تن�ضيق   6.1.3   

�ضا�ضية واخلطط وال�ضرتاتيجيات اخلا�ضة بتط�رها. نظمها الأ

  7.1.3   ا�ضتعرا�س ال�ضيا�ضات الداخلية واملبادئ الت�جيهية يف حالت العنف )مبا يف ذلك 

النـزاعات( وحالت اأخرى ل�ضمان اإدراج اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية، وذلك 

بحل�ل عام 2009.

و�ضيق�م الحتاد الدويل مبايلي:

دوات  والأ وال�ضرتاتيجية  العامة  بال�ضيا�ضة  اخلا�ضة  ال�ثائق  ومراجعة  ا�ضتعرا�س   8.1.3   

دراج اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية التي تق�م بها اجلمعيات  واملبادئ الت�جيهية لإ

ال�طنية يف جميع جمالت الربامج، وذلك بحل�ل عام 2011.

يف  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  اإدراج  وترويج  دعم  على  ن�ضط  ب�ضكل  العمل   9.1.3   

مراجعة ا�ضرتاتيجية عام 2010.

�ضا�ضية واإدراج اأن�ضطة اإعادة الروابط   10.1.3  دعم اجلمعيات ال�طنية يف مراجعة نظمها الأ

العائلية يف اخلطط وال�ضرتاتيجيات اخلا�ضة بتط�رها، وذلك بالتعاون مع اللجنة 

الدولية.

 11.1.3 اإجراء عملية تخطيط للتط�ر التنظيمي مع اجلمعيات ال�طنية والعمل ب�ضكل وثيق 

بحل�ل  العائلية، وذلك  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  اإدراج  ل�ضمان  الدولية  اللجنة  مع 

عام 2009.

الرتويج  العائلية من خالل  الروابط  اإعادة  ن�سطة  لأ احلركة وفهمها  تعزيز دعم   :  2 العمل 

الداخلي

العائلية  الروابط  اإعادة  جمال  يف  والعمل  وليات  بامل�ض�ؤ التعريف  حت�ضني  دي  �ضي�ؤ

املجال على حد  الفهم والدعم يف هذا  زيادة  اإىل  يف �ضف�ف مك�نات احلركة 

اخلا�ضة  الحتياجات  عن  كاف  ب�ضكل  بالغ  الإ يتم  ل  اأنه  اإىل  وبالنظر  �ض�اء. 

باإعادة الروابط العائلية داخل ال�ضبكة، فاإنه لبد من بذل جه�د مت�ا�ضلة لتعزيز 

اجلمعيات  �ضاء  روؤ �ضع�ر  زيادة  اإىل  ذلك  دي  و�ضي�ؤ املعل�مات.  وجمع  ال�عي 

ولية مبا�رسة عن اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية، واإىل حتديد املتط�عني  ال�طنية مب�ض�ؤ

وامل�ظفني لالحتياجات على نح� اأف�ضل واإىل ا�ضتجابة اأكرث تنا�ضقًا.

النتائج املن�سودة

اإعادة  اأن�ضطة  همية  ●  فهم جميع ممثلي هيئات احلكم واملتطّ�عني وامل�ّظفني لأ

الروابط العائلية واأدوار خمتلف مكّ�نات احلركة.
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اإعادة  جمال  يف  اأن�ضطتها  لتعزيز  ال�طنية  اجلمعيات  لدى  متنا�ضق  نهج  ت�افر    ●

الروابط العائلية.

دارات والربامج  ●  تعزيز معرفة اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية وفهمها يف خمتلف الإ

التنظيمية.

التنفيذ

�ضتق�م اجلمعيات الوطنية مبايلي:

ال�طنية  اجلمعيـــات  اأدوار  وامل�ظفـني على  واملتطـ�عني  احلكـم  هيئات  اإطالع    1.2.3   

و�ضبكة الروابط العائلية يف جمال اإعادة الروابط العائلية.

  2.2.3   اإدراج املعل�مات املت�ضلة باإعادة الروابط العائلية يف الجتماعات الداخلية وغري 

ذلك من و�ضائل ن�رس املعل�مات داخل املنظمة.

عــالم وخدمـات البحث عن املفق�دين وو�ضـع   3.2.3   تعزيز الـعـالقات بني اإدارات الإ

               خطط العمل من اأجل الرتويج لهذا الن�ضاط يف �ضف�ف اجلمه�ر.

بالنتائج واللتزامات  اإبالغ هيئات احلكم وامل�ظفني واملتط�عني ب�ضكل منتظم    4.2.3   

اخلا�ضة باإعادة الروابط العائلية التي تتمخ�س عنها الجتماعات الد�ضت�رية التي 

تنظمها احلركة. 

�ضتق�م اللجنة الدولية مبايلي:

  5.2.3   اإجراء جرد للمبادئ الت�جيهية واأدوات الت�ضال، ومراجعتها ل�ضمان ا�ضتخدام 

الروابط  باإعادة  ال�ضلة  ذات  امل�ضطلحات  بتعريف  تتعلق  وا�ضحة  م�ضطلحات 

العائلية، وذلك بحل�ل عام 2009.

  6.2.3   تذكري كافة امل�ظفني ب�ض�رة منتظمة باأهمية اإعادة الروابط العائلية ودور اللجنة 

الدولية و�ضبكة الروابط العائلية.

�ضيق�م الحتاد الدويل مبايلي:

  7.2.3   اإجراء جرد للمعارف ب�ضاأن اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية يف جميع جمالت الربامج 

مانة ويف �ضف�ف امل�ظفني يف امليدان على حد �ض�اء وو�ضع خطط عمل  داخل الأ

ل�ضد الثغرات، وذلك بحل�ل عام 2009.

  8.2.3   تذكري كافة امل�ّظفــني، ب�ضكل منتــظم، باأدوار مكّ�نات احلــركة يف جمال اإعـادة

               الروابط العائلية.

�سا�سية لكي تتبواأ �سبكة الروابط  طراف املعنية اخلارجية الأ العمل 3 : زيادة الت�سال بالأ

العائلية مكانة رائدة يف هذا املجال 

العائلية، يجب  الروابط  اإعادة  اأكرث فعالية يف جمال  لكي ت�ضبح مك�نات احلركة 
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عن  املنف�ضلني  �ضخا�س  الأ باحتياجات  اجلمه�ر  وت�عية  املعل�مات  ن�رس  عليها 

اخلدمة  لهذه  ومن�ضجمة  ق�ية  �ض�رة  ترّوج  اأن  احلركة  على  ويجب  عائالتهم. 

اأن اجلمه�ر واحلك�مات  ن�ضانية للغاية واأن حت�ضن مكانتها وت�ضمن  الفريدة والإ

خدمة  ب��ضفها  العائلية  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  اإىل  ينظرون  وغريهم  واملانحني 

اإن�ضانية ذات اأهمية حي�ية.  

النتائج املن�سودة

�ضا�ضية �ض�رة متناغمة عن �ضبكة الروابط  طراف املعنية اخلارجية الأ ●  اإعطاء الأ

العائلية.

●  اتخاذ مك�نات احلركة م�اقف وا�ضحة ب�ضاأن احلاجة اإىل اأن�ضطة اإعادة الروابط 

فراد وال�ضكان املت�رّسرين. العائلية، واإبراز اآثارها املرتتبة على الأ

الدولية/  واللجنة  ال�طنية  اجلمعيات  دوار  لأ ودعمها  املعنية  طراف  الأ اإقرار   ●

ال�كالة املركزية للبحث عن املفق�دين يف جمال اإعادة الروابط العائلية.

التنفيذ

�ضتق�م اجلمعيات الوطنية واللجنة الدولية مبايلي:

  1.3.3   و�ضع خطة ات�ضــالت عامليــة لدعم تنفيذ ا�ضــرتاتيجية اإعادة الــروابط العائليــة،

             وتقا�ضمها مع �ضبكة الروابط العائلية بحل�ل عام 2009. و�ضتت�ضمن هذه اخلطة 

مايلي:

●   ر�ضائل رئي�ضية عن اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية تتكيف مع خمتلف املجم�عات 

امل�ضتهدفة وال�ضياقات.

●  اأدوات ات�ضال تف�رس وتروج اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية، ودور ال�ضبكة وحمنة 

�ضخا�س الذين انقطعت عنهم اأخبار اأحبائهم. الأ

ن�ضطة الرتويجية. ●  زيادة الرتكيز على اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية يف خمتلف الأ

●  ت�ضكيل معامل ه�ية مرئية ل�ضبكة الروابط العائلية.

●  ا�ضتك�ضاف مفه�م “�ضفراء الن�ايا احل�ضنة” لتعزيز ال�عي باأثر النف�ضال العائلي 

ون�رس اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية. 

●  حتديد الفر�س الرتويجية.

ال�عي بالحتياجات اخلا�ضة يف جمال  عالم يف تعزيز  اإ�رساك ممثلي و�ضائل الإ   ●

اإعادة الروابط العائلية ون�رس اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية ذاتها.  

فراد وال�ضكان املت�رّسرين من اأجل ن�رس اأن�ضطة اإعادة    2.3.3   عقد اجتماعات منتظمة مع الأ

الروابط العائلية وتعزيز �ضبكة الروابط العائلية.  

  3.3.3   تقدمي معل�مات منتظمة عن اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية اإىل املانحني وال�ضلطات 

ومنظمات اأخرى.
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�ضتق�م اجلمعيات الوطنية مبايلي:

 .2013 العائلية بحل�ل عام  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  ات�ضالت لدعم  4.3.3  و�ضع خطة    

وميكن م�ا�ضلة تعزيز خطط الت�ضالت التي تر�ضمها اجلمعيات ال�طنية على اأ�ضا�س 

خطة الت�ضالت العاملية.

�ضيق�م الحتاد الدويل مبايلي:

ي�ضتخدم يف ترويج  ال�طنية لكي  5.3.3   ن�رس دليل الت�ضالت يف �ضف�ف اجلمعيات    

اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية، وذلك بحل�ل عام 2009.

�ضتق�م كافة مكونات احلركة مبايلي:

ب�ضاأن  الهتمام  ل�ضرتعاء  احلالية  وال�ضبكات  والجتماعات  املنتديات  ا�ضتخدام   6.3.3   

�ضخا�س وال�ضكان املت�رسرين جراء النف�ضال عن عائالتهم وتعزيز عمل احلركة  الأ

يف جمال اإعادة الروابط العائلية. 

   4.  ر�سد تنفيذ اال�سرتاتيجية
اخلا�ضة  احلركة  ا�ضرتاتيجية  تنفيذ  عن  ولية  امل�ض�ؤ احلركة  مكّ�نات  جميع  تقت�ضم 

باإعادة الروابط العائلية.

ولية  وتتحمل كل من اجلمعيات ال�طنية واللجنة الدولية والحتاد الدويل م�ض�ؤ

اإدراج حمت�ى هذه ال�ضرتاتيجية يف ا�ضرتاتيجياته اخلا�ضة وخططه وبراجمه التدريبية 

قليمية والدولية. على امل�ضت�يات ال�طنية والإ

للتنفيذ.  واإجراءات  من�ض�دة  نتائج  ال�ضرتاتيجية  ويت�ضمن كل عمل وارد يف 

و�ضيك�ن من املمكن حتقيق بع�س النتائج املن�ض�دة من خالل تنفيذ اخلطط امليدانية 

ال�ضن�ية التي ت�ضعها خمتلف مكّ�نات احلركة، بينما ميكن حتقيق نتائج اأخرى من 

خالل برامج بناء القدرات اخلا�ضة باللجنة الدولية والتط�ير التنظيمي اأو برامج 

اإطار �رساكة مع اجلمعيات ال�طنية  اأو يف  اإدارة الك�ارث التابعة لالحتاد الدويل، 

قليمية التي تنّظمها اللجنة  التي تعمل على ال�ضعيد الدويل. ومتّثل الجتماعات الإ

�ضاأنها يف  للتنفيذ  اإ�ضافية  فر�ضًا  العائلية  الروابط  اإعادة  للعاملني يف جمال  الدولية 

ينّظمها  التي  وم�اجهتها  للك�ارث  للتاأّهب  قليمية  الإ الجتماعات  �ضاأن  ذلك 

قليمية  الإ الد�ضت�رية  الجتماعات  داخل  اإ�ضافية  فر�س  وت�جد  الدويل.  الحتاد 

التي تنظمها احلركة.  

ن�ضطة اإعادة الروابط  و�ضت�رسف اللجنة الدولية، ب��ضفها من�ضقًا وم�ضت�ضاراً فنيًا لأ

خرى.  الأ املكّ�نات  مع  بالتعاون  ال�ضرتاتيجية  تنفيذ  على  احلركة،  يف  العائلية 

و�ضت�ضكل جمم�عة تنفيذ، ت�ضم اجلمعيات ال�طنية والحتاد الدويل، لتقدمي الت�جيه 

ول�ية، بت��ضيح العنا�رس التي  ودعم عملية التنفيذ. و�ضتق�م املجم�عة، من باب الأ
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عمال  هداف ال�ضرتاتيجية واأجنزت الأ ت�ضكل معامل النجاح اإذا حققت احلركة الأ

الفردية، وو�ضع مبادئ ت�جيهية لقيا�س ذلك النجاح. كما �ضيجري ا�ضتحداث 

داء والتقدم  قليمي وال�طني لقيا�س الأ �رسات على كل من ال�ضعيد العاملي والإ م�ؤ

املحرز يف تنفيذ ال�ضرتاتيجية. وبالنظر اإىل الختالفات الكبرية يف معايري النجاح 

غايات  ا�ضتهداف  ثم  ومن  خمتلفة،  تنفيذ  م�ضت�يات  ت�قع  ينبغي  ال�ضبكة،  داخل 

عملية خمتلفة. و�ضيتم الرتكيز على م�ضت�ى املجتمع املحلي ) مبا يف ذلك الفروع 

مثلة العملية القائمة. واملتط�ع�ن( بغية ال�ضتناد اإىل الأ

و2015،   2011 لعامي  املندوبني  جمل�ضي  خالل  الدولية،  اللجنة  و�ضتعر�س 

تعديل  يتم  احلركة.وقد  ملك�نات  الذاتي  التقييم  اإىل  بال�ضتناد  املحرزة  النتائج 

املقّدم  التقرير  �ضي�ضمل  منا�ضبة  كل  القت�ضاء. ويف  عند  هداف  الأ و/اأو  عمال  الأ

ا�ضتعرا�ضًا وجيزاً للت�جهات اخلارجية اجلديدة اإ�ضافة اإىل الت��ضيات املت�ضلة باأي 

تعديالت قد تدخل على النهج ال�ضرتاتيجي.

ل�ضبكة  العاملية  اخلريطة  ر�ضم  تقييم   2016 عام  يف  الدولية  اللجنة  و�ضتعيد 

اإدخال  ب�ضاأن  ت��ضيات  ورفع  املحرز  التقّدم  لقيا�س  وذلك  العائلية،  الروابط 

تغيريات على ال�ضرتاتيجية.

  5.   موارد التنفيذ
م�ال. فامل�ارد الب�رسية،  تتجاوز امل�ارد الالزمة لتنفيذ ال�ضرتاتيجية جمال جمع الأ

من  وامل�ضاركة  التعاون  من  اأكرب  وم�ضت�ى  املعارف،  واأن�اع  املهارات  وخمتلف 

تنفيذ  �ضمان جناح  بدور يف  ت�ضطلع  اأم�ر  كّلها  احلركة،  مك�نات  كافة  جانب 

ال�ضرتاتيجية.

لية املبا�رسة واللتزام. و�رس النجاح ه� ال�ضع�ر بامل�ض�وؤ

اإعادة  باأن�ضطة  العرتاف  ال�ضع�ر،  هذا  �ضمان  نح�  اأوىل  كخط�ة  ويجب، 

بدءاً  امل�ضت�يات  جميع  على  وذلك  رئي�ضيًا،  ن�ضاطًا  ب��ضفها  العائلية  الروابط 

اإدراج  اإىل  املطاف  نهاية  يف  بالمتالك  وال�ضع�ر  العرتاف  دي  و�ضي�ؤ بالقيادة. 

اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية يف هياكل اجلمعيات ال�طنية، وه� اأمر ل غنى عنه 

م�ال وح�ضد امل�ارد الالزمة  للبقاء وال�ضتمرارية. ومن اأجل النجاح يف جمع الأ

ن�ضطة اإعادة الروابط، ينبغي الت�ضديد متامًا على م�ا�ضلة تعزيز العرتاف الذي  لأ

العائلية،  اإعادة الروابط  اأن�ضطة  ولية واللتزام، واإدراج  اإىل �ضع�ر بامل�ض�ؤ �ضيف�ضي 

وثم اإىل ال�ضتمرارية يف نهاية املطاف.   

ا�ضتحداث  �ضت�ضتك�ضف  الدولية  اللجنة  فاإن  م�ال،  الأ يتعلق بجمع  ما  اأما يف 

ديه يف جمال اإعادة الروابط العائلية  اأدوات للتم�يل يف اإطار الدور الريادي الذي ت�ؤ

داخل احلركة.
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وبالنظر اإىل اأن تط�ير قدرات اجلمعيات ال�طنية وتعزيز �ضبكة الروابط العائلية 

امل�ضاركة  ال�طنية  واجلمعيات  الدولية  اللجنة  فاإن  املدى،  التزامني ط�يلي  يعّدان 

�ضتقيم �رساكات ترمي اإىل دعم تط�ير القدرات داخل ال�ضبكة.

الذين  �ضخا�س  الأ م�ضاعدة  ولية  م�ض�ؤ ال�طنية  اجلمعيات  جميع  وتتحمل 

ال�طنية  اجلمعيات  فرادى  على  يتعني  لذلك  عائالتهم،  اأخبار  عنهم  انقطعت 

باعتبار  م�ال،  الأ ال�طنية جلمع  اخلطط  العائلية يف  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  اإدراج 

ذلك و�ضيلة لدعم التم�يل الذاتي يف جمال اإعادة الروابط العائلية.

امل�رسد

�سهامات  تقييم الإ

�ضهامات داخل �ضبكة الروابط العائلية جمع املعل�مات عن املهارات  يتيح تقييم الإ

دوات وال�قت والهتمام داخل كل جمعية وطنية، وا�ضتخدام تلك  وامل�ارد والأ

امل�ارد اإىل اأق�ضى حد لتلبية الحتياجات داخل ال�ضبكة.

�سبكة الروابط العائلية 

املركزية  )ال�كالة  حمر  الأ لل�ضليب  الدولية  اللجنة  العائلية  الروابط  �ضبكة  ت�ضم 

البعثات( وخدمات  املفق�دين يف  البحث عن  املفق�دين ووحدات  للبحث عن 

البحث عن املفق�دين يف اجلمعيات ال�طنية. وي�ضار اإليها اأي�ضا با�ضم “ال�ضبكة”.

اأداة جمع البيانات اخلا�سة ب�سبكة الروابط العائلية 

اأداة م�ضرتكة جلمع البيانات ت�ضتخدمها جميع اجلمعيات ال�طنية واللجنة الدولية 

حمر جلمع معل�مات م�حدة عن اأن�ضطة اإعادة الروابط العائلية. لل�ضليب الأ

ال�سبكة اخلارجية ل�سبكة الروابط العائلية 

مركز  هي  اخلارجية  وال�ضبكة  العائلية.  الروابط  عادة  لإ تفاعلية  خارجية  �ضبكة 

واملعل�مات  التدريب،  اأدوات  اإىل  مبا�رسة  ال��ض�ل  يتيح  النرتنت  للم�ارد على 

فالم، وال�ض�ر، وال�ضبكة  عن اأن�ضطة الروابط العائلية م�ضنفة ح�ضب ال�ضياق، والأ

وتبادل املعل�مات.

مترين يف ر�سم اخلريطة العاملية

بني  ما  الفرتة  يف  ال�طنية  واجلمعيات  حمر  الأ لل�ضليب  الدولية  اللجنة  قامت 

عامي2005-2006 بتمرين يف ر�ضم خريطة عاملية ل��ضع �ضبكة الروابط العائلية. 

وتاألف هذا التمرين من ثالث عمليات تقييم: )اأول( قدرات خدمات البحث عن 
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حمر/  املفق�دين يف اجلمعيات ال�طنية، و)ثانيا( قدرة اللجنة الدولية لل�ضليب الأ

ال�كالة املركزية للبحث عن املفق�دين على ال�ضطالع بدور املن�ضق وامل�ضت�ضار 

درا�ضة  و)ثالثا(  العائلية،  الروابط  اإعادة  اأن�ضطة  ب�ضاأن  ال�طنية  للجمعيات  التقني 

ولية يف جمال اإعادة الروابط العائلية. ا�ضتق�ضائية عن الحتياجات الأ

اإطار عمل لن�رش خرباء دوليني يف جمال اإعادة الروابط العائلية اأثناء الكوارث 

طار معل�مات عن اآلية الن�رس واإدارة امل�ارد الب�رسية والتدريب. �ضيت�ضمن هذا الإ

لية الدولية لال�ستجابة يف جمال اإعادة الروابط العائلية اأثناء الكوارث  الآ

تق�م  ال�رسيعة حيثما  ال�ضتجابة  اأجل  من  احلركة  م�ارد  بتعبئة  لية  الآ ت�ضمح هذه 

قليمي اأو الدويل. احلاجة اإىل ذلك على كل من ال�ضعيد ال�طني اأو الإ

داء يف جمال اإعادة الروابط العائلية  اأدوات اإدارة الأ

داء )ت�ضم اأدوات لقيا�س ال�قت املنا�ضب للعمل  �رسات الأ دوات: م�ؤ ت�ضمل هذه الأ

ثر. وحتليال لل�ضياق(، والر�ضد والتقييم، وتقييم الأ

عن  للبحث  املركزية  الوكالة  حمر/  الأ لل�سليب  الدولية  للجنة  التابعة  قليمية  الإ الوحدات 

املفقودين

حمر اإن�ضاء وحدات اإقليمية تابعة للجنة الدولية  �ضتدر�س اللجنة الدولية لل�ضليب الأ

حمر/ ال�كالة املركزية للبحث عن املفق�دين تك�ن مبثابة مراكز تن�ضيق  لل�ضليب الأ

املعل�مات يف جمال  ال�ضبكات، وتبادل  واإن�ضاء  املهني،  القدرات، والتط�ير  لبناء 

اإعادة الروابط العائلية. و�ضتدر�س هذه ال�حدات امل�ضائل املت�ضلة باإعادة الروابط 

العائلية من منظ�ر اإقليمي وت�ضع خططا ملعاجلة هذه امل�ضائل مع اجلمعيات ال�طنية 

املعنية.

اإعادة الروابط العائلية 

ن�ضطة التي تهدف اإىل  اإعادة الروابط العائلية ه� م�ضطلح عام يعني جمم�عة من الأ

ول دون النف�ضال، واإعادة الت�ضال بني العائالت واحلفاظ عليه، والك�ضف  احل�ؤ

�ضخا�س املفق�دين )انظر ال�ضفحتني 5و7(. عن م�ضري الأ

عادة الروابط العائلية  دليل احلركة لإ

كتيب �ضامل يغطى طائفة متن�عة من احلالت التي يجب على احلركة اأن تتخذ 

يف ظلها اإجراءات. و�ضيت�ضمن هذا الدليل وحدات تدريبية ودرا�ضات حالت، 

وي�رسح كيفية تقدمي الدعم النف�ضي للم�ضتفيدين وامل�ظفني واملتط�عني، وي�ضدي 

الن�ضح ب�ضاأن اإن�ضاء �ضبكات ومناذج مرجعية على م�ضت�ى املجتمع املحلي، وتعليم 
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ال�ضكانية  الفئات  ملختلف  الت�جيهية  املبادئ  ويعر�س  العرو�س،  تقدمي  مهارات 

امل�ضتفيدة.

اأو  الطبيعية  الكوارث  ملواجهة  الوطنية  للجمعيات  التابعة  قليمية  الإ دون  التن�سيق  مراكز 

ن�سان  الكوارث من �سنع الإ

قد تعنّي احتادات اجلمعيات ال�طنية داخل منطقة دون اإقليمية اإحدى اجلمعيات 

ال�طنية لكي تك�ن مبثابة مركز تن�ضيق لال�ضتجابة يف جمال اإعادة الروابط العائلية 

ال�طنية  اجلمعية  اإىل  امل�ضاعدة  يقدم  اأن  التن�ضيق  ملركز  وميكن  الك�ارث.  خالل 

للبلد املت�رسر.

خدمات البحث عن املفقودين

خدمات البحث عن املفق�دين هي وحدات داخل اجلمعيات ال�طنية ت�ضاعد على 

اأو  نزاع م�ضلح  امل�ضتتة جراء  العائالت  اأفراد  اأو احلفاظ عليه بني  الت�ضال  اإعادة 

خرى اأو الك�ارث الطبيعية اأو حالت اأخرى تقت�ضي ا�ضتجابة  حالت العنف الأ

اإن�ضانية. وت�ضكل خدمات البحث عن املفق�دين التابعة للجمعيات ال�طنية جزءاً 

من �ضبكة الروابط العائلية، وتعمل كل خدمة منها وفقًا للمبادئ الت�جيهية التي 

تلقب  اأن  ميكن  )ملح�ظة:  املفق�دين.  عن  للبحث  املركزية  ال�كالة  و�ضعتها 

خدمات البحث عن املفق�دين يف بع�س البلدان باأ�ضماء خمتلفة(.
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القرار 5

الهجرة الدولية

اإن جمل�س املندوبني،

اعتمدها  التي  بالهجرة  املت�ضلة  امل�ا�ضيع  ب�ضاأن  القرارات  تاأكيد  ويعيد  يذكر  اإذ 

مانيال   ،21 رقم  )القرار  حمر  الأ والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  الدويل  متر  امل�ؤ

عام  جنيف  األف،   4 القرار   ،1986 عام  جنيف   ،17 رقم  القرار  1981؛  عام 

ال�ضابع والع�رسين، جنيف  متر الدويل  2-3 خلطة عمل امل�ؤ 1995 والهدف رقم 
 ،9 رقم  )القرار  املندوبني  جمل�س  اعتمدها  التي  القرارات  وكذلك   )1999 عام 

 ،4 رقم  والقرار   1993 عام  برمنغهام   ،7 رقم  والقرار   ،1991 عام  ب�داب�ضت 

جنيف عام 2001(،

دوار والخت�ضا�ضات اخلا�ضة مبختلف مك�نات احلركة،  واإذ ياأخذ يف ح�ضبانه الأ

هي  وكما  اإ�ضبيلية  واتفاق  للحركة  �ضا�ضي  الأ النظام  يف  عليه  للمن�ض��س  وفقًا 

�ضا�ضية للحركة، م�ضت�حاة من املبادئ الأ

بلد  الي�م كل  مت�س  اجل�انب  متعددة  معقدة  عاملية  ق�ضية  الهجرة  اأن  يدرك   .1
يف العامل؛

حمر  الأ والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  الدولية  احلركة  مك�نات  اإىل  يطلب   .2
على  للهجرة  ن�ضانية  الإ للع�اقب  اأكرب  اأهمية  اإيالء  اإىل  ت�ضعى  اأن  )احلركة( 

قليمية وال�طنية واملحلية؛ �ضعدة الدولية والإ الأ

حمر  الأ ال�ضليب  جلمعيات  الدويل  لالحتاد  العامة  الهيئة  بقرار  يرحب   .3
اأجل  من  الهجرة  ب�ضاأن  �ضيا�ضة  ب��ضع  الدويل(  حمر)الحتاد  الأ والهالل 

للجنة  املحدد  الدور  من  �ضت�ضتفيد  اأنها  اإىل  م�ضرياً   ،
1
ال�طنية اجلمعيات 

حمر وجتربتها وخربتها يف جمال اإعادة الروابط العائلية  الدولية لل�ضليب الأ

1  عام 2003 اعتمد الحتاد الدويل »�ضيا�ضة ب�ضاأن الالجئني وغريهم من النازحني«. لكن ردود اجلمعيات 
حمنة  ملعاجلة  عملها  يف  ال�طنية  للجمعيات  الكافية  ر�ضادات  الإ تقدم  ل  ال�ضيا�ضة  هذه  اأن  تبنّي  ال�طنية 

�ضخا�س امل�ضت�ضعفني نتيجة الهجرة. الأ
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�ضخا�س املحرومني من  وغريها من ق�ضايا احلماية، ول�ضيما تلك املتعلقة بالأ

حريتهم، ويرج� من الحتاد الدويل اإفادة جمل�س املندوبني يف هذا ال�ضدد يف 

دورته املقبلة عام 2009؛

ياأخذ يف ح�ضبانه القرارات ال�ضابقة ح�ل اإعادة الروابط العائلية و�ضلتها   .4
مبجال الهجرة؛

مع  ال�ثيق  بالت�ضاور  تق�م،  اأن  حمر  الأ لل�ضليب  الدولية  اللجنة  من  يطلب   .5
ال�طنية  للجمعيات  اإر�ضادات  ب��ضع  ال�طنية،  واجلمعيات  الدويل  الحتاد 

فيها  ُيحتجز  التي  ماكن  الأ يف  العمل،  يف  ترغب  التي  تلك  اأو  العاملة، 

املهاجرون، م�ضتندة على العمل التي بداأته بالفعل اللجنة الدولية لل�ضليب 

حمر وعدة جمعيات وطنية يف هذا ال�ضاأن، واإفادة جمل�س املندوبني فى  الأ

هذا ال�ضدد يف دورته املقبلة عام 2009؛

ب�ضاأن  �ضا�ضية  الأ املعل�مات  مذكرة  يف  ال�اردة  العامة  الت�جهات  يد  ي�ؤ  .6
دوار اخلا�ضة مبختلف مك�نات احلركة يف جمال الهجرة عرب احلدود؛  الأ

وفقًا  الدويل،  والحتاد  حمر  الأ لل�ضليب  الدولية  اللجنة  من  يطلب   .7
من  لتمكينها  ال�طنية  اجلمعيات  جه�د  دعم  منهما،  كل  لخت�ضا�ضات 

للمهاجرين  متحيزة  غري  اإن�ضانية  وت�فريخدمات  املهاجرين  اإىل  ال��ض�ل 

املحتاجني، بغ�س النظر عن و�ضعهم، واأن تفعل ذلك دون اأن يفر�س عليها 

عقاب على هذا العمل؛

لل�ضلطات  م�ضاعدة  كجهات  �ضفتها  ل�ضتخدام  ال�طنية  اجلمعيات  يدع�   .8
ن�ضاين للبدء يف ح�ار مع �ضلطاتها العامة لت��ضيح دور  العامة يف امليدان الإ

اأن اجلمعيات  اإىل  ن�ضانية للهجرة، م�ضرياً  بالع�اقب الإ يتعلق  كل منها فيما 

ميكنها  و�ضع  يف  �ضتك�ن  م�ضاعدة،  كجهات  تعمل  كانت  واإن  ال�طنية 

ن�ضانية  الإ والحتياجات  ال�ضعف  اأ�ضا�س حالت  على  تنظيم خدماتها  من 

وقات؛ فح�ضب واملحافظة على ا�ضتقاللها وعدم حتيزها يف كل الأ

تعّزز،  اأن  منها،  كل  لخت�ضا�ضات  وفقًا  احلركة،  مك�نات  خمتلف  ينا�ضد   .9
يف هذا ال�ضياق، احرتام القان�ن الدويل، مبا يف ذلك القان�ن الدويل حلق�ق 

ن�ضاين؛ ن�ضان وقان�ن الالجئني والقان�ن الدويل الإ الإ

يطلب من خمتلف مك�نات احلركة، وفقًا لخت�ضا�ضات كل منها، التعاون   .10
ن�ضانية للهجرة؛  يف تط�ير ا�ضرتاتيجيات للمنا�رسة تعالج الع�اقب الإ
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لل�ضليب  الدولية  واللجنة  ال�طنية  واجلمعيات  الدويل  الحتاد  من  يطلب   .11
حمر، وفقًا لخت�ضا�ضات كل منها، التعاون ب�ضكل وثيق والتن�ضيق �ضمن  الأ

للم�ضت�ضعفني  ال�رسورية  ت�فري اخلدمات واحلماية  لدعم  احلركة وخارجها 

خالل جميع مراحل دورة الهجرة مبا يف ذلك الع�دة واإعادة الندماج.



68

جمل�س املندوبني

جنيف  23-24 ت�رشين الثاين/ نوفمرب2007

القرار 6

تنفيذ اتفاق اإ�صبيلية

اإن جمل�س املندوبني، 

اعتماد  على  وامل�ضتمل   2005 لعام  دورته  يف  املعتمد   8 رقم  بالقرار  يذّكر  اإذ 

�ضافية لتفاق اإ�ضبيلية«، »التدابري الإ

�ضافية واإدراك  يجابي الذي خلقه تنفيذ التدابري الإ واإذ ي�ضع يف اعتباره الزخم الإ

التاآزر بني مك�نات احلركة  كد على روح  التي ت�ؤ اإ�ضبيلية وديباجته  اأهمية اتفاق 

حمر)احلركة(، حمر والهالل الأ الدولية لل�ضليب الأ

وفقًا  الدولية  اأن�ضطتها  تن�ضيق  عن  ولة  م�ض�ؤ احلركة  مك�نات  اأن  يالحظ  واإذ 

النزاعات  حالت  يف  للمت�رسرين  م�ضاعدة  اأف�ضل  ت�فري  بغية  احلركة  ل�ضيا�ضات 

والك�ارث،

القرار  مب�جب  اإ�ضبيلية” املن�ضاأ  اتفاق  بتنفيذ  املعني  “الفريق  بتقرير  يرحب   .1
رقم 8 املعتمد يف دورته لعام 2005؛

ويعتمد ت��ضيات التقرير ال�ضبع التالية؛  .2

والحتاد  ال�طنية،  اجلمعيات   – احلركة  مك�نات  من  مكّ�ن  كل  ويدع�   .3
الدويل(،  حمر)الحتاد  الأ والهالل  حمر  الأ ال�ضليب  جلمعيات  الدويل 

واللجنة الدولية- اإىل احلر�س على التنفيذ الكامل لتفاق اإ�ضبيلية وتدابريه 

�ضافية والت��ضيات التالية ال�اردة يف تقرير الفريق: الإ

�ضافية ب�ضفتها  اإ�ضبيلية وتدابريه الإ اإعمال اتفاق  اأ -   ينبغي ال�ضتمرار يف 

غاثة الدولية التي تق�م بها احلركة. اإطار تنظيم عمليات الإ

دارية  ب -   يجب جعل تدريب كبار مديري العمليات واأع�ضاء الهيئات الإ

ال�طنية،  اجلمعيات  على  ويجب  اإلزاميًا.  احلركة  مك�نات  كل  يف 

وتنفذ خطة عمل  ت�ضع  اأن  الدولية،  واللجنة  الدويل  الحتاد  مب�ضاندة 

ول،  خا�ضة بت�فري التدريب. وينبغي اأن يركز التدريب، يف املقام الأ

على البلدان التي جتري فيها عمليات اإغاثة دولية وا�ضعة النطاق.
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ج - يجب تط�ير كل مك�نات احلركة لقدراتها على العمل معًا يف �رساكة. 

وينبغي على اللجنة الدولية والحتاد الدويل واجلمعيات ال�طنية التي 

للجمعيات  فاعاًل  �رسيكًا  قدراتها بحيث تك�ن  تبني  اأن  دوليًا  تعمل 

التعاون  من  ق�ة  ازدادت  وقد  �ض�ضة  م�ؤ كل  فتخرج  امل�ضيفة  ال�طنية 

مر، اأن تعزز التدابري العملية املتخذة  امليداين. ويجب، حيثما اقت�ضى الأ

تك�ن  اأن  على  امل�ضيفة  ال�طنية  اجلمعية  قدرة  من  ال�ضدد  هذا  يف 

�ضا�ضي واأن تك�ن، حيثما ت�ضنى ذلك، ال�كالة الرائدة. ال�رسيك الأ

ت�ضدد  اأن  الدولية  واللجنة  الدويل  والحتاد  ال�طنية  اجلمعيات  على  د - 

العمل �ض�يًا يف حالت  تّي�رس  باأن  الكفيلة  التاأهب  اأهمية تدابري  على 

�ضافية. وهذه التدابري  الط�ارئ كما ورد يف اتفاق اإ�ضبيلية وتدابريه الإ

تي: ت�ضمل الآ

نف�س  يف  املت�اجدة  احلركة  مك�نات  بني  الجتماعات  عقد   -1
لبناء  الفر�س  وت�فري  التحليل  واإجراء  املعل�مات،  تبادل  البلد: 

املت�رسرين  �ضخا�س  الأ مل�ضاعدة  الالزمة  والثقة  العمل  عالقات 

ب�ض�رة مالئمة.

على  تفاهم  مبذكرات  للخروج  تفاو�س  عمليات  يف  ال�رسوع   -2
وليات مك�نات احلركة التي  ال�ضعيد القطري حتدد اأدوار وم�ض�ؤ

�ضافية. �ضاغها اتفاق اإ�ضبيلية وتدابريه الإ

تخطيط للط�ارئ يقّيم املخاطر وامل�ارد التي ميكن تعبئتها يف   -3
اإطار احلركة وياأخذ يف العتبار كيف ميكن تن�ضيق هذه امل�ارد 

ل�ضمان ت�فري امل�ضاعدة الفعالة اإىل املنتفعني.

احتياجات  �ضيء على  اأوًل وقبل كل  التن�ضيق  تركز جه�د  اأن  يجب  هـ- 

�ضخا�س املت�رسرين وامل�ضت�ضعفني، واأن تق�م على ا�ضتهداف حتقيق  الأ

النتائج، واأن ت�ضع ال�ضياق املحلي يف اعتبارها على الدوام واأن تتاأ�ض�س 

�ضافية. يف اإطار اتفاق اإ�ضبيلية وتدابريه الإ

على اجلمعيات ال�طنية والحتاد الدويل واللجنة الدولية اأن حتر�س على  و- 

ميكن  بحيث  املمار�ضات  واأف�ضل  امل�ضتفادة  الدرو�س  وت�ضاطر  ت�ثيق 

للحركة ككل اأن تنتفع منها واأن حت�ضن اأداءها ل�ضالح امل�ضتفيدين.

اأعقبت  التي  جنازات  والإ يجابي  الإ الزخم  من  فادة  الإ يت�ضنى  وحتى  ز- 

اتفاق  تنفيذ  مراقبة  يجب  اإ�ضبيلية  لتفاق  �ضافية  الإ التدابري  اعتماد 

الدويل  الحتاد  وعلى  م�ضتمرة.  ب�ض�رة  �ضافية  الإ وتدابريه  اإ�ضبيلية 
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بالتقدم  منتظمة  ب�ض�رة  ال�طنية  اجلمعيات  ُيبلغا  اأن  الدولية  واللجنة 

طار املراقبة. املحرز يف التنفيذ وفقًا لإ
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القرار 7

ا�صرتاتيجية احلركة الدولية

حمر حمر والهالل الأ لل�صليب الأ

اإن جمل�س املندوبني،

اعتمد  الذي   2005 عام  املندوبني  جمل�س  عن  ال�ضادر   6 رقم  بالقرار  يذّكر  اإذ 

حمر)احلركة(،  حمر والهالل الأ ثة للحركة الدولية لل�ضليب الأ ال�ضرتاتيجية املحدَّ

القيام  اإىل  الرامي  التعاون  عرى  بت�ثيق  اأق�ى  تك�ن  احلركة  باأن  القتناع  معززاً 

بعمل اإن�ضاين فعال يف جميع اأنحاء العامل،

اإذ ياأخذ علمًا مع التقدير بالتقرير امل�حد الذي قدمته اللجنة الدائمة واللجنة الدولية 

به  ا�ضطلعت  الذي  ال�ضتهاليل  بالعمل  اخل�ض��س  وعلى وجه  الدويل،  والحتاد 

»تعزيز  اأجل  من  احلركة  اجتماعات  وفعالية  فاعلية  ب�ضاأن حت�ضني  الدائمة  اللجنة 

اأف�ضل للمنتديات القائمة  احل�ار وامل�ضاورات �ضمن احلركة عن طريق ا�ضتخدام 

كما  الجتماعات«  من  وغريها  الد�ضت�رية  الجتماعات  برامج  تن�ضيق  وحت�ضني 

جاء يف املهمة الرابعة ال�اردة يف ال�ضرتاتيجية،

غري  امل�ضائل  و�ضائر  والتجارية  الت�ضغيلية  »امل�ضائل  ب�ضاأن  بالدرا�ضة  يرّحب  اإذ 

الت�ضغيلية التي تعنى با�ضتخدام ال�ضارات« »الدرا�ضة« التي اأعدتها اللجنة الدولية 

حمر، لل�ضليب الأ

ول�ضيما  ال�ضارات،  ا�ضتخدام  التي حتكم  القائمة  الق�اعد  �رسيان  ّكد جمدداً  ي�ؤ اإذ 

�ضافية ولئحة  الق�اعد ال�اردة يف اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروت�ك�لتها الإ

همية  الأ على  داً  م�ضدِّ  ،19911
لعام ال�طنية  اجلمعيات  ب�ا�ضطة  ال�ضارة  ا�ضتخدام 

احلي�ية لحرتام هذه الق�اعد من اأجل كفالة القيمة احلمائية لل�ضارات، والقدرة 

�ضخا�س املحتاجني للحماية وامل�ضاعدة، وتعزيز ه�ية احلركة  على ال��ض�ل اإىل الأ

كطرف اإن�ضاين حمايد وم�ضتقل،

اإذ يرّحب كذلك بتقرير اللجنة امل�ضرتكة بني اللجنة الدولية والحتاد الدويل املعنية 

عام  )ب�داب�ضت،  املندوبني  1965( وعدلها جمل�س  عام  )فيينا،  الع�رسون  الدويل  متر  امل�ؤ اعتمدها  1  لئحة 
)1991
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�ضا�ضية(،  الأ بالنظم  املعنية  امل�ضرتكة  )اللجنة  ال�طنية  للجمعيات  �ضا�ضية  الأ بالنظم 

للجمعيات  يتيح  همية  الأ بالغ  عن�رساً  ميثل  ق�ي  قان�ين  اأ�ضا�س  اعتماد  اأن  كداً  م�ؤ

�ضا�ضية، اإذ يقر  ال�طنية اأداء املهام املن�طة بها بكفاءة وعلى نح� ميتثل للمبادئ الأ

همية امل�ضتمرة ل�ضرتاتيجية احلركة، ب�ثاقة ال�ضلة والأ

قيام مك�نات احلركة  املت�ا�ضل لكيفية  التحليل  اإىل  اعتباره احلاجة  واإذ ي�ضع يف 

والتحديات  املتغرية  ال�ضياقات  م�اجهة  يف  واجلماعي  الفردي  عملها  بتح�ضني 

اجلديدة،

زيادة، جه�دها  اأمكن  واإن  م�ا�ضلة،  على  احلركة  يحث جميع مك�نات   .1
ما  ب�ضاأن  تقرير  وتقدمي  احلركة  ل�ضرتاتيجية  الع�رس  املهام  تنفيذ  اإىل  الرامية 

حققته من اإجنازات اإىل اللجنة الدائمة عن طريق الحتاد الدويل، ومتى كان 

ث اإىل جمل�س  ذلك مالئمًا عن طريق اللجنة الدولية، مبا يتيح رفع تقرير حمدَّ

املندوبني عام 2009؛

يحث اجلمعيات ال�طنية واللجنة الدولية والحتاد الدويل على ا�ضتحداث   .2
ن�ضاين، حتى  روابط اأف�ضل مع املجتمعات املحلية التي يت�جه اإليها عملنا الإ

ُت�ضتكمل مهمتنا بن�عية وفعالية مع العرتاف الكلي بال�ضحايا وامل�ضت�ضعفني 

كجزء ل يتجزاأ من ال�ضرتاتيجية؛

ر�ضد  م�ا�ضلة  اإىل  الدائمة  واللجنة  الدولية  واللجنة  الدويل  الحتاد  يدع�   .3
تنفيذ ال�ضرتاتيجية، مع اإيالء تركيز اأكرب للتقدم القابل للقيا�س الذي اأحرزته 

اجلمعيات ال�طنية، ورفع تقرير م�حد ب�ضاأن التنفيذ اإىل جمل�س املندوبني عام 

2009 اإىل جانب الت��ضيات ذات ال�ضلة وفقًا لل�رسورة؛

ب�ساأن املهمة الثالثة

كد من امتثالها للمبادئ  ر�صد نزاهة مكونات احلركة وحمايتها والتاأ

�صا�صية للحركة الأ

من  الثالثة  املهمة  يف  للمطل�ب  وفقًا  ال�طنية،  اجلمعيات  كل  يحث   .4
الن�ض��س  ويف  �ضا�ضية  الأ نظمها  يف  تنظر  اأن  على  احلركة،  ا�ضرتاتيجية 

»للت�جيهات  وفقًا  ثها  2010 وحتدِّ العام  قبل حل�ل  ال�ضلة  ذات  القان�نية 

�ضا�ضية للجمعيات ال�طنية« وللقرارات ذات ال�ضلة ال�ضادرة  ب�ضاأن النظم الأ

مترات الدولية؛ عن امل�ؤ
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ب�ساأن املهمة الرابعة

ف�صل  تعزيز احلوار وامل�صاورات داخل احلركة عن طريق ال�صتخدام الأ

للمنتديات القائمة وحت�صني تن�صيق برامج الجتماعات الد�صتورية وغريها 

من الجتماعات

يدع� اجلمعيات ال�طنية واللجنة الدولية والحتاد الدويل واللجنة الدائمة،   .5
مراعاة  اإىل  احلركة،  �ضمن  الدولية  الجتماعات  تنظيم  يف  ا�ضرتاكها  عند 

الت��ضيات املقدمة من اللجنة الدائمة ب�ضاأن ما يلي:

خمتلف  بني  وال�ضتمرارية  التفاعل  وحت�ضني  الجتماعات  فعالية  زيادة    ●

الجتماعات الد�ضت�رية وغري الد�ضت�رية �ضمن احلركة،

●  تق�ية انخراط اجلمعيات ال�طنية يف عمليات اإعداد اجتماعات احلركة 

ويف املناق�ضات اجلارية خاللها ويف متابعتها؛

يف  مبا  الرابعة،  املهمة  ب�ضاأن  عملها  ت�ا�ضل  اأن  الدائمة  اللجنة  من  يطلب   .6
�ضافية التي قد تراها مالئمة؛ ذلك �ضياغة الت��ضيات الإ

ب�ساأن املهمة العا�رشة

تعزيز عالقة مكونات احلركة مع القطاع اخلا�ص

تعزيز  اأجل  من  »الدرا�ضة«  ت��ضيات  ا�ضتخدام  اإىل  احلركة  يدع� مك�نات   .7
الدولية  اللجنة  وتزويد  ال�ضارات  ا�ضتخدام  حتكم  التي  الق�اعد  تنفيذ 

بتعليقاتها على م�ضم�ن »الدرا�ضة« وا�ضتخدامها؛

مراعاة  مع  »الدرا�ضة«،  يف  عملها  م�ا�ضلة  الدولية  اللجنة  من  يطلب   .8
مع  م�ضاوراتها  وت��ضيع  احلركة،  مك�نات  من  تتلقاها  التي  التعليقات 

الدول، واإبالغ جمل�س املندوبني بالتقدم املحرز.
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القرار 8

ن�صاين  القانون الدويل الإ

والذخائر العنقودية

اإن جمل�س املندوبني، 

)�ض�ل،  ن�ضاين  الإ الدويل  والقان�ن  �ضلحة  بالأ اخلا�س  الثاين  بقراره  يذّكر  اإذ 

عن  ال�ضادر  املتابعة  بتقرير  ويرحب   ،)2005 الثاين/ن�فمرب  ت�رسين   18-16
حمر، الأ لل�ضليب  الدولية  اللجنة 

�ضلحة عامل اأ�ضا�ضي يف  واإذ ي�ضدد على اأن املراقبة املالئمة ل�ضتخدام وانت�ضار الأ

ثار الع�ض�ائية واملقاتلني من املعاناة املفرطة،  حماية املدنيني من الآ

واإذ يعرب عن قلقه العميق اإزاء الع�اقب اخلطرية للذخائر العنق�دية على ال�ضكان 

التي  بالعقبات  ويقر  انتهائها،  وبعد  النزاعات  خالل  ن�ضاين  الإ والعمل  املدنيني 

عمار والتنمية فيما بعد النزاع،  �ضلحة اأمام عملية اإعادة الإ ت�ضعها تلك الأ

وغري  الدقيقة  غري  العنق�دية  الذخائر  ماليني  اإزاء  البالغ  تخ�فه  عن  يعرب  واإذ 

امل�ث�قة امل�ج�دة يف خمزونات الدول يف كافة اأنحاء العامل،  

التحديات  تناول  الذي  اخلرباء  اجتماع  الدولية ح�ل  اللجنة  بتقرير  يرحب  واإذ 

ن�ضانية والع�ضكرية والتقنية والقان�نية للذخائر العنق�دية الذي انعقد يف مدينة  الإ

»م�نرته« يف ني�ضان/اأبريل 2007، 

متر دويل عقد يف اأو�ضل� يف �ضهر �ضباط/فرباير  واإذ يرحب بتعهد الدول خالل م�ؤ

ا�ضتخدام  حتظر   2008 عام  نهاية  م�ضارف  على  دولية  معاهدة  اإبرام   2007
طراف  الذخائر العنق�دية التي تت�ضبب باأ�رسار مفرطة للمدنيني ومب�افقة الدول الأ

ثار الب�رسية  يف التفاقية اخلا�ضة باأ�ضلحة تقليدية معينة على مناق�ضة اقرتاح ملعاجلة الآ

للذخائر العنق�دية، 

واإذ يرحب بالتعهد ال�ارد يف الربوت�ك�ل املتعلق مبخلفات احلرب القابلة لالنفجار 

بالتقليل من اآثار خملفات احلرب القابلة لالنفجار يف فرتة ما بعد احلرب وبتنامي 

عدد الدول التي قررت ت�رسيع وقف اختياري ل�ضتخدام الذخائر العنق�دية غري 

�ضلحة،  الدقيقة وغري امل�ث�قة والتخل�س من هذا الن�ع من الأ
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ن�ضطة احلالية الهادفة اإىل التخفيف من معاناة �ضحايا  متر كافة الأ ي�ضجع امل�ؤ  .1
احلرب  خملفات  من  وغريها  ال�ضغرية  الذخائر  ونزع  العنق�دية  الذخائر 

القابلة لالنفجار التي تل�ث البلدان التي تعاين من احلروب؛    

اخلا�ضة  التفاقية  بروت�ك�ل  لتبني  الرتويج  على  احلركة  مك�نات  يح�ّس   .2
وتنفيذه  لالنفجار  القابلة  احلرب  مبخلفات  املتعلق  معينة  تقليدية  باأ�ضلحة 

الكامل؛ 

اإىل  تهدف  اإجراءات حملية  اتخاذ  تعزيز  احلركة على  كافة مك�نات  يحث   .3
العنق�دية  الذخائر  ا�ضتخدام  عن  الناجمة  ن�ضاين  الإ القلق  دواعي  معاجلة 

مبا يف ذلك و�ضع حد ل�ضتخدام ونقل الذخائر العنق�دية غري الدقيقة غري 

لغام والتخل�س  امل�ث�قة وت�فري امل�ضاعدات لل�ضحايا وتعزيز جه�د نزع الأ

خمزونات  يف  امل�ج�دة  امل�ث�قة  غري  الدقيقة  غري  العنق�دية  الذخائر  من 

البلدان؛      

ن�ضانية  الإ ثمان  الأ يف  الت�عية  رفع  على  احلركة  مك�نات  كافة  يح�ّس   .4
والجتماعية والقت�ضادية الباهظة الناجمة عن ا�ضتخدام الذخائر العنق�دية 

ن�ضاين  �ضهام يف بناء دعم وطني ملعاهدة جديدة فعالة للقان�ن الدويل الإ والإ

حتظر الذخائر العنق�دية غري الدقيقة وغري امل�ث�قة؛   

اإبرام  بالتزامها  ال�فاء  على  اأو�ضل�  عالن  لإ الداعمة  احلك�مات  يح�ّس   .5
معاهدة يف 2008 حتظر ا�ضتخدام واإنتاج وتخزين ونقل الذخائر العنق�دية 

التي تت�ضبب باأ�رسار مفرطة للمدنيني؛  

على  معينة  تقليدية  باأ�ضلحة  اخلا�ضة  التفاقية  يف  طراف  الأ الدول  يح�ّس   .6
الذخائر  ب�ضاأن  قان�نًا  ملزمة  ق�اعد  و�ضع  نح�  والعمل  جه�دها  م�ا�ضلة 

العنق�دية كم�ضاألة ملحة؛

حمر رفع تقرير ح�ل التقدم املحرز  7.  يطلب من اللجنة الدولية لل�ضليب الأ
هداف اأمام جمل�س املندوبني الذي �ضينعقد عام 2009. يف حتقيق هذه الأ
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القرار 9

جدول اأعمال وبرنامج

املوؤمتر الدويل الثالثني 

حمر حمر والهالل الأ لل�صليب الأ

اإّن جمل�س املندوبني،

متر الدويل الثالثني لل�ضليب  قت وبرنامج امل�ؤ عمال امل�ؤ بعد اأن نظر يف جدول الأ

حمر والهالل  حمر اللذين اأعدتهما اللجنة الدائمة لل�ضليب الأ حمر والهالل الأ الأ

حمر، الأ

والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  الثالثني  الدويل  متر  امل�ؤ اأعمال وبرنامج  يعتمد جدول 

حمر. الأ
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القرار 10

اقرتاح مر�صحني ل�صغل منا�صب

في املوؤمتر الدويل الثالثني 

حمر حمر والهالل الأ لل�صليب الأ

اإن جمل�س املندوبني،

الثالثني  الدويل  متر  امل�ؤ يف  ولني  كم�ض�ؤ لالنتخاب  املر�ضحني  قائمة  يف  نظر  وقد 

حمر، حمر والهالل الأ لل�ضليب الأ

متر  امل�ؤ على  عر�ضها  املندوبني  جمل�س  رئي�س  من  ويطلب  املر�ضحني  قائمة  يعتمد 

حمر للم�افقة عليها. حمر والهالل الأ الدويل الثالثني لل�ضليب الأ
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ملحق - القرار 10

اقرتاح مر�صحني ل�صغل منا�صب

في املوؤمتر الدويل الثالثني 

حمر حمر والهالل الأ لل�صليب الأ

متر رئي�ضة امل�ؤ

حمر- جن�ب اأفريقيا(     ال�سيدة ماندي�سا كالكو-ويليامز )ال�ضليب الأ

ن�اب الرئي�س

     �سعادة ال�سفري باودفاين فان اإينينام )ه�لندا( 

     �سعادة ال�سفري خوان مارتابيت )�ضيلي( 

حمر - اجلمه�رية العربية ال�ض�رية(      ال�سيد عبد الرحمن العطار ) الهالل الأ

حمر - �ض�ي�رسا(    ال�سيدة اآن ماري هوبر- هوتز )ال�ضليب الأ

متر مقرر امل�ؤ

    �سعادة ال�سفري اإي�سريو فوجي�ساكي )اليابان(

جلنة ال�سياغة

الرئي�س

    �سعادة ال�سفري م�سعود خان )باك�ضتان(

ن�اب رئي�س جلنة ال�ضياغة

حمر- بليز(      ال�سيد ايان كورتناي )ال�ضليب الأ

حمر- كينيا(      ال�سيد عبا�ض غوليت )ال�ضليب الأ

    �سعادة ال�سفرية فالريي لو�سينني )الحتاد الرو�ضي(
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اللجنة األف

الرئي�ضة

حمر- كندا(     ال�سيدة جني مكغووان )ال�ضليب الأ

 نائب الرئي�س

    �سعادة ال�سفري مكارم ويبي�سونو )اندوني�ضيا( 

املقرر

حمر- �ضريالي�ن(     ال�سيد مكتار جالوه )ال�ضليب الأ

اللجنة باء

الرئي�س

    �سعادة ال�سفري نيكول�ض ثورن )اململكة املتحدة(

نائبة الرئي�س

    �سعادة ال�سفرية مابيل غوميز اأوليفر )املك�ضيك( 

املقرر 

حمر- �ضنغاف�رة(     ال�سيد جيفري ت�سان وا تيك )ال�ضليب الأ

    

اللجنة جيم

الرئي�س

حمر- بربادو�س(     الدكتور رميون فوردي )ال�ضليب الأ

املقرر

    �سعادة ال�سفري اأحمد اأوزومكو )تركيا(

متر مني العام للم�ؤ الأ

    �سعادة ال�سفري �ستيفان هو�سي )�ض�ي�رسا(

مني العام م�ضاعدا الأ

     ال�سيد فرانك مورهاور )الحتاد الدويل( 

حمر(     ال�سيد برو�ض بايرب )اللجنة الدولية لل�ضليب الأ
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املوؤمتر الدويل الثالثون 

حمر  حمر والهالل الأ لل�صليب الأ

جنيف  26 -  30 ت�صرين الثاين/نوفمرب 2007

عمال والربنامج جدول الأ

ثنين، 26 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2007             الإ

15.00 –  18.50             حفل الفتتاح
            كلمة ترحيب

 ●  رئي�س اللجنة الدائمة

 ●  رئي�س التحاد ال�ض�ي�ضري

�سا�سية              قراءة المبادئ الأ

تمر                1     افتتاح الموؤ

ولى الجل�سة العامة الأ

ولين  واأمينين عامين م�ساعدين وم�سوؤ العام  مين  الرئي�ض والأ الرئي�ض ونواب  انتخاب      2  

تمر الفرعية )اللجان، لجنة ال�ضياغة( تمر واإن�ساء اأجهزة الموؤ اآخرين عن الموؤ

3     تنظيم العمل

4     المتحدثان الرئي�سيان
حمر ●  رئي�س اللجنة الدولية لل�ضليب الأ

حمر حمر والهالل الأ ●  رئي�س التحاد الدولي لجمعيات ال�ضليب الأ

ن�سانية 5     العمل الم�سترك واإقامة ال�سراكات لمواجهة التحديات الإ
تمر(: عمال الر�صمي للموؤ حلقة نقا�س )ل تندرج في جدول الأ

●   التدهور البيئي بما فيه تغير المناخ

مين العام  ول: الدكتور هان �سونغ �سو، المبعوث الخا�ص لالأ المحا�صر الأ

مم المتحدة المكلف بتغير المناخ لالأ

●   الهجرة الدولية 

المحا�صر الثاني: ال�سيدة نديورو نديياي، نائبة مدير عام المنظمة 

الدولية للهجرة
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●   العنف يف املناطق احل�رضية 

فغانية امل�صتقلة  املحا�رض الثالث: الدكتورة �سيما �سمار، رئي�صة اللجنة الأ

ن�صان املعنية بحقوق الإ

خرى يف جمال ال�صحة العامة  مرا�ص النا�صئة واملتكررة وحتديات اأ ●   الأ

ملنظمة  العامة  املديرة  هاميان،م�صاعد  دافيد  ال�سيد  الرابع:  املحا�رض 

ال�صحة العاملية 

ن ال�رضاكات  حمر ب�صاأ حمر والهالل الأ ●   �صوت �صباب ال�صليب الأ

ن�صانية  والتحديات الإ

 املحا�رض اخلام�ص: ال�سيد �سعبان ماواندا، ع�صو يف جلنة ال�صباب، جمعية 

وغندي حمر الأ ال�صليب الأ

ي�رضف على حلقة النقا�ص ال�صيدة ليز دو�صي، مرا�صلة ومقدمة يف هيئة 

ذاعة الربيطانية. الإ

متر( عمال الر�صمي للموؤ 18.50 – 21.00               حفل ال�ستقبال )ل يندرج يف جدول الأ
           ●    كلمة ترحيب من �ضلطات جمه�رية وكانت�ن جنيف ومدينة جنيف

جنيف  وكانتون  جمهورية  و�صلطات  ال�صوي�رضي  الحتاد  اإهداء  من  حفل 

ومدينة جنيف

الثالثاء، 27 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2007

  9.30   – 13.00             اجلل�سة العامة الثانية

18.00 – 14.30  

)18.00 - 21.00 (    3     تنظيم العمل )تابع(

متر والتعهدات حداث املنظمة على هام�س امل�ؤ ●   ور�س العمل والأ

●   اإجراءات انتخاب اأع�ضاء اللجنة الدائمة 

ن�سانية )تابع( التحديات الإ ملواجهة  ال�رشاكات  واإقامة  امل�سرتك  العمل      5
●   ملخ�س عن عرو�س املائدة امل�ضتديرة

ن�ضانية التي تخلفها: ثار الإ ●   مناق�ضة عامة عن اإقامة ال�رساكات مل�اجهة الآ
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●   التده�ر البيئي بما فيه تغير المناخ

●   الهجرة الدولية

●   العنف في المناطق الح�ضرية

مرا�س النا�ضئة والمتكررة وتحديات اأخرى في مجال ال�ضحة  ●   الأ

العامة

18.00 – 19.00               اجتماع مع المر�سحين لنتخاب اأع�ساء اللجنة الدائمة
تمر( عمال الر�صمي للموؤ       )ل يندرج في جدول الأ

10.00 – 13.00               لجنة ال�سياغة
18.00 – 14.30

ربعاء، 28 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2007 الأ

9.30 – 13.00                 اللجان )مناق�سات اللجنتين األف وبـاء، بالتوازي(
العمل  في  حمر  الأ والهالل  حمر  الأ ال�سليب  لحركة  الخا�سة  الطبيعة  األف:  اللجنة 

م�ساعدة  هيئات  بو�سفها  الوطنية  الجمعيات  ودور  وال�سراكات 

ن�ساني. لل�سلطات العامة في المجال الإ

●   التقديم

●   المناق�ضة

�سخا�ض  ن�ساني وتنفيذه: حفظ حياة الأ اإعادة تاأكيد القانون الدولي الإ اللجنة بــــاء:  

وكرامتهم في النـزاعات الم�سلحة

●   التقديم

●   المناق�ضة

 14.00 – 18.00              اللجان )مناق�ضات اللجنتين األف وجيم، بالت�ازي(

العمل  في  حمر  الأ والهالل  حمر  الأ ال�سليب  لحركة  الخا�سة  الطبيعة  األف:  اللجنة 

م�ساعدة  هيئات  بو�سفها  الوطنية  الجمعيات  ودور  وال�سراكات 

ن�ساني )تابع(. لل�سلطات العامة في المجال الإ

●   التقديم

●   المناق�ضة
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طر القانونية للمواجهة الدولية للكوارث اللجنة جيم:   تعزيز الأ

●   التقديم

●   المناق�ضة

18.15 – 20.00               ور�ض العمل )الرجاء العودة اإىل برنامج ور�ض العمل املنف�سل(
متر( عمال الر�صمي للموؤ )ل يندرج يف جدول الأ

 9.30 – 13.00                 لجنة ال�سياغة

18.00 – 14.30

الخمي�ض، 29 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2007

إىل برنامج ور�س �لعمل �ملنف�سل( 9.00 – 13.00                 ور�ض العمل )�لرجاء �لعودة �
متر( عمال الر�صمي للموؤ )ل يندرج يف جدول الأ

 14.00 – 18.00              الجل�سة العامة الثالثة

6    انتخاب اأع�ساء اللجنة الدائمة
●   نداء الح�ض�ر

●   بدء عملية النتخاب

ن�سانية )تابع(                                      5    العمل الم�سترك واإقامة ال�سراكات لمواجهة التحديات الإ

 ●   تقرير عن المناق�ضة العامة

حمر يف العمل وال�رشاكات ودور  حمر والهالل الأ 7    الطبيعة اخلا�سة حلركة ال�سليب الأ
ن�ساين اجلمعيات الوطنية بو�سفها هيئات م�ساعدة لل�سلطات العامة يف املجال الإ

●   تقرير عن عمل اللجنة األف

في  وكرامتهم  �سخا�ض  الأ حياة  حفظ  وتنفيذه:  ن�ساين  الإ الدولي  القانون  تاأكيد  اإعادة    8
النـزاعات الم�سلحة 

●   تقرير عن عمل اللجنة بـاء
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طر القانونية للمواجهة الدولية للكوارث  9     تعزيز الأ

●   تقرير عن عمل اللجنة جيم 

تمرات ال�سابقة 10   متابعة الموؤ
حمر:  حمر والهالل الأ تمر الدولي الثامن والع�ضرون لل�ضليب الأ ●   الم�ؤ

ن�ضاني والتعهدات عالن وجدول اأعمال العمل الإ تنفيذ الإ

حمر:  حمر والهالل الأ تمر الدولي التا�ضع والع�ضرون لل�ضليب الأ ●   الم�ؤ

الثاني/ن�فمبر  ت�ضرين   28 ي�م  المبرمة  التفاهم  مذكرة  تنفيذ  متابعة 

حمر الفل�ضطيني وجمعية ماجن دافيد  2008 بين جمعية الهالل الأ
اآدوم في اإ�ضرائيل 

 6    انتخاب اأع�ساء اللجنة الدائمة )تابع(: اإعالن النتائج اأو موا�سلة عملية النتخاب م�ساء 

الخمي�ض الموافق 29 ت�سرين الثاني/نوفمبر اأو �سباح الجمعة 30 ت�سرين الثاني/نوفمبر 

)ال�ساعة التا�سعة �سباحا(

9.30    – 13.00               لجنة ال�سياغة
18.00 – 14.30

الجمعة، 30 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2007

خيرة 10.00 – 12.00               الجل�سة العامة الرابعة والأ

11   ا�ستعرا�ض اأعمال ور�ض العمل
تمر الدولي الثالثين 12   ا�ستعرا�ض التعهدات التي تم تقديمها في الموؤ

13   تقرير لجنة ال�سياغة
تمر 14   اعتماد قرارات الموؤ

15   الحفل الختامي
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القرار رقم 1

ن�صانية معًا من اأجل الإ

متر(، حمر )امل�ؤ حمر والهالل الأ متر الدويل الثالثني لل�ضليب الأ اإن امل�ؤ

ن�ضانية  الإ ثار  الآ ب�ضاأن  متر  امل�ؤ اأثناء  عنها  التعبري  مت  التي  راء  بالآ علمًا  يحيط  اإذ 

للتحديات الكربى التي ت�اجه العامل الي�م،

يف  متر  امل�ؤ يف  واملراقب�ن  ع�ضاء  الأ قطعها  التي  الكثرية  بالتعهدات  يرحب  واإذ 

ن�ضانية، م�اجهة هذه التحديات الإ

حمر  واإذ ينّ�ه بالتدابري التي اتخذتها الدول ومك�نات احلركة الدولية لل�ضليب الأ

 2003 لعام  ن�ضاين  الإ العمل  اأعمال  جدول  من  لكل  تنفيذاً   
1
حمر الأ والهالل 

 1 رقم  بالقرار  عماًل  وذلك  والتعهدات،  ن�ضانية«  الإ الكرامة  »حماية  واإعالن 

اللجنة  اأعدته  الذي  املتابعة  بتقرير  يرّحب  واإذ  والع�رسين،  الثامن  الدويل  متر  للم�ؤ

حمر )اللجنة الدولية( والحتاد الدويل ب�ضاأن التقدم املنَجز، الدولية لل�ضليب الأ

متر الدويل الثالثني؛ ن�ضانية« ال�ضادر عن امل�ؤ 1.   يعتمد اإعالن »معًا من اأجل الإ

متر، وفقًا ل�ضلطات ومهام وقدرات كٍل منهم، على  2.    ي�ضّجع جميع اأع�ضاء امل�ؤ
ن�ضانية للتحديات  ثار الإ العمل معًا من اأجل تخفيف املعاناة الناجمة عن الآ

عالن؛ التي تناولها الإ

متر  امل�ؤ يف  املعتمدة  القرارات  اإدراج  على  متر  امل�ؤ اأع�ضاء  جميع  يحث    .3
التفاعل  تعظيم  اإىل  الرامية  جه�دهم  يف  خالله  قطع�ها  التي  والتعهدات 

خرى على ال�ضعيد الدويل  طراف الأ وال�رساكات فيما بينهم وكذلك مع الأ

قليمي واملحلي؛ والإ

حمر )امل�ضار  حمر من اللجنة الدولية لل�ضليب الأ حمر والهالل الأ تتك�ن احلركة الدولية لل�ضليب الأ  1
حمر )امل�ضار اإليها هنا  حمر والهالل الأ اإليها هنا بـ“اللجنة الدولية”( واجلمعيات ال�طنية لل�ضليب الأ

اإليه هنا  حمر )امل�ضار  حمر والهالل الأ بـ“اجلمعيات ال�طنية”( والحتاد الدويل جلمعيات ال�ضليب الأ

بـ“الحتاد الدويل”(. وعلى امتداد هذه ال�ثيقة، ي�ضمل م�ضطلح “احلركة” جميع املك�نات املذك�رة 

اآنفًا.
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متر اإىل اإبالغ اللجنة الدولية والحتاد الدويل بالتدابري   4.    يدع� جميع اأع�ضاء امل�ؤ

متر،  عالن والقرارات ال�ضادرة عن امل�ؤ املتخذة والتقدم املنجز ب�ضاأن تنفيذ الإ

ف�ضاًل عن تعهداتهم؛

متر الدويل   5.    يطلب من اللجنة الدولية والحتاد الدويل اأن يقدما تقريراً اإىل امل�ؤ

متر للقرارات والتعهدات ال�ضادرة  ال�احد والثالثني ب�ضاأن متابعة اأع�ضاء امل�ؤ

متر؛ عن هذا امل�ؤ

العائلية  الروابط  باإعادة  املتعلقة  ل�ضرتاتيجيتها  احلركة  باعتماد  يرّحب    .6  

2007 وينا�ضد  4 ملجل�س املندوبني لعام  القرار رقم  )2008-2018( يف 

جمال  يف  احلركة  مك�نات  ن�ضطة  لأ دعمها  م�ا�ضلة  اإىل  الدول  �ضلطات 

اإعادة الروابط العائلية، ل�ضيما عن طريق تعزيز قدرات اجلمعيات ال�طنية، 

طبقا لدورها وتف�ي�ضها. 

ال�ضحة والرعاية  ب�ضاأن  العاملية  ا�ضرتاتيجيته  الدويل وزع  اأن الحتاد  7.  يالحظ   

ع�ضاء واجلمعيات ال�طنية يف  ع�ام 2006-2010 على الدول الأ لفرتة الأ

اإطار جمعية ال�ضحة العاملية ويف منا�ضبات اأخرى، ويت�قع اأن هذه ال�ثيقة 

املتعلقة  التحديات  م�اجهة  اإىل  الرامية  ال�رساكات  قيمة  من  تزيد  �ض�ف 

متر؛ بال�ضحة العامة، مبا يف ذلك تلك التي حددها هذا امل�ؤ

حمر على الدرا�ضة ال�ضاملة التي ا�ضطلعت    8.  ي�ضكر اللجنة الدولية لل�ضليب الأ

جزء  حتديث  مبا�رسة  وعلى  العريف،  ن�ضاين  الإ الدويل  القان�ن  ب�ضاأن  بها 

حمر  بالتعاون مع جمعية ال�ضليب الأ الدرا�ضة اخلا�س »باملمار�ضة« وذلك 

الربيطاين؛

  9.  يعرب عن تقديره للجنة الدولية على التقرير الذي قدمته عن »القان�ن الدويل 

الدولية  اللجنة  ويدع�  املعا�رسة«،  امل�ضلحة  النزاعات  وحتديات  ن�ضاين  الإ

واإجراء  التفكري  وت�ضجيع  والبازغة  الراهنة  التحديات  حتليل  م�ا�ضلة  اإىل 

م�ضاورات م��ضعة ب�ضاأن ما يتم حتديده من ق�ضايا؛

اإىل  الرامية  جه�دهم  وتكثيف  م�ا�ضلة  على  متر  امل�ؤ اأع�ضاء  جميع  يحث   .10
ن�ضاين لعام 2003 ب��ضفه اإطار عمل �ضامل  تنفيذ جدول اأعمال العمل الإ

ومالئم ملعاجلة ما يلي:

�ضخا�س  لالأ المت�ا�ضلة  العائلي والماأ�ضاة  الت�ضتت  الناجمة عن  المعاناة     ●

العنف  اأوغيرها من حالت  الم�ضلحة  النزاعات  �ضياق  المفق�دين في 

الم�ضلح؛
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ا�ضتخدامها يف  �ضلحة واإ�ضاءة  للت�فر غري املراَقب لالأ ن�ضانية  التكلفة الإ     ●

النزاعات امل�ضلحة؛

●     خطر الك�ارث وتاأثريها وحت�ضني اآليات التاأهب وامل�اجهة؛

خرى  مرا�س املعدية الأ ●   خطر فريو�س نق�س املناعة الب�رسية املكت�ضب والأ

�ضخا�س امل�ضت�ضعفني. وتاأثريها على الأ
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ملحق - القرار رقم 1

عالن: االإ

ن�صانية معًا من اأجل الإ

الدولي  تمر  الم�ؤ انعقاد  بمنا�ضبة  جنيف  في  اجتمعنا  تمر  الم�ؤ هذا  اأع�ضاء  نحن 

الع�اقب  على  اهتمامنا  ركزنا  وقد  حمر،  الأ والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  الثالثين 

فراد  ثر على الأ ن�ضانية الناجمة عن اأربعة تحديات كبيرة ت�اجه العالم الي�م وت�ؤ الإ

وبالخ�ض��س اأ�ضد النا�س �ضعفا وهي:

●   تده�ر البيئة وتغير المناخ؛ 

ن�ضانية التي تثيرها الهجرة الدولية؛ ●   الم�ضاغل الإ

●   العنف، ول �ضيما في البيئات الح�ضرية؛ 

مرا�س النا�ضئة والمتكررة وغيرها من التحديات في مجال ال�ضحة العامة،  ●   الأ

مثل الح�ض�ل على الرعاية ال�ضحية.

نه  اإن الحجم العالمي لكل تحد من هذه التحديات يتطلب ا�ضتجابة جماعية لأ

ن�ضانية على م�اجهتها بمفردها. ولم�اجهة  يف�ق قدرة الدول اأو المنظمات الإ

ن�ضانية المترتبة على تلك التحديات، وم�ضتر�ضدين بروح �ضعار هذا  الع�اقب الإ

ن�ضانية«، علينا اأن نكّثف التفاعل في تنفيذ العمليات  تمر » معا من اأجل الإ الم�ؤ

خرى - كالمنظمات الدولية الحك�مية  �ض�ضات الأ وال�ضراكات فيما بيننا ومع الم�ؤ

الحك�مية  غير  والمنظمات  ال�طنية  ال�لية  نطاق  تتجاوز  التي  والمنظمات 

عالم والقطاع الخا�س كذلك. ويجب اأن  كاديمية- ومع و�ضائل الإ و�ضاط الأ والأ

حمر  حمر والهالل الأ يتم ذلك، فيما يتعلق بمك�نات الحركة الدولية لل�ضليب الأ

�ضا�ضية ول�ضيا�ضات الحركة. )الحركة(، وفقًا للمبادئ الأ

ن�سانية لتدهور البيئة وتغير المناخ  العواقب الإ

ي�ضاورنا قلق �ضديد اأمام العبء المتزايد الذي ي�اجهه النا�س في كل مكان، ول 

�ضيما اأ�ضد النا�س فقرا، ب�ضبب زيادة الك�ارث الطبيعية وندرة الم�ارد جراء عدة 

ع�امل مثل تده�ر البيئة وتغير المناخ التي ت�ضهم في الفقر والهجرة والمخاطر 

ال�ضحية وتفاقم مخاطر العنف والنزاعات.

الم�ضاغل  اأجل تعزيز ال�عي بهذه  ال�ضركاء من  العمل مع  واإننا عازم�ن على 

�ضد النا�س  ن�ضانية لأ ن�ضانية الخطيرة، بما في ذلك اأ�ضبابها، وت�فير المع�نة الإ الإ
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�ضعفا، ول�ضيما اأولئك امل�ج�دين يف البلدان النامية املت�رسرة. 

خلف�س  املحلي  املجتمع  يف  املتمثلة  ال�طنية  اجلمعيات  قاعدة  من  و�ضن�ضتفيد 

باحلدة  البيئة  البيئة وتده�ر  تت�ضم خماطر  املحلية حيث  املجتمعات  اأوجه �ضعف 

وحيث القدرة على التكّيف منخف�ضة. 

ال�ضتجابة،  اإدارة  يف  اأ�ضا�ضي  عن�رس  للك�ارث  التاأهب  اأن  جمددا  كد  ون�ؤ

ن�اع  و�ضن�ضعى اإىل حت�ضني القدرات الفردية واجلماعية على ال�ضتجابة ال�رسيعة لأ

ن�ضانية الناجمة عن تده�ر البيئة وتغري املناخ.  جديدة من التحديات الإ

اخلطط  يف  املناخ  تغري  مع  والتكّيف  البيئة  تده�ر  اإدراج  على  عازم�ن  واإننا 

كان  حيثما  الك�ارث  واإدارة  الك�ارث  خماطر  من  باحلد  اخلا�ضة  وال�ضيا�ضات 

ذلك منا�ضبا، و�ضن�ضعى اإىل ح�ضد امل�ارد الب�رسية واملالية الالزمة لتنفيذها مع اإيالء 

ن�ضطة التي ت�ضتهدف اأ�ضد النا�س �ضعفًا.  ول�ية اإىل الأ الأ

املناخ  ب�ضاأن تغري  طارية  املتحدة الإ مم  باتفاقية الأ الدول  بالتزام  ونحن نعرتف 

كد على اأن  �ضا�ضية مل�اجهة تغري املناخ على امل�ضت�ى العاملي، ون�ؤ لية الأ ب��ضفها الآ

طارية. بع�س ج�انب عمل احلركة تدعم وتكمل بع�س ج�انب هذه التفاقية الإ

ن�سانية التي تثريها الهجرة الدولية  امل�ساغل الإ

يف ال�قت الذي نعرتف فيه بالف�ائد العديدة التي تنط�ي عليها الهجرة الدولية 

وجه، نقر باأن الهجرة قد تطرح ع�اقب اإن�ضانية تتاأثر  وطبيعتها املعقدة واملتعددة الأ

املهاجرون،  يعي�س  اأن  احتمال  ب�ضكل خا�س  ويقلقنا  العامل.  مناطق  منها جميع 

بغ�س النظر عن و�ضعهم، خارج النظم ال�ضحية والجتماعية والقان�نية التقليدية، 

�ضا�ضية  التي ت�ضمن احرتام حق�قهم الأ اإىل العمليات  وقد يتعذر عليهم ال��ض�ل 

�ضباب متن�عة. لأ

على جميع  الدويل  التعاون  تعزيز  واأ�ضاليب  درا�ضة طرق  اأهمية  تاأكيد  ونعيد 

ن�ضانية التي تثريها الهجرة الدولية. امل�ضت�يات ملعاجلة امل�ضاغل الإ

الدويل، ول  والقان�ن  ال�طنية  الق�انني  اإطار  بدور احلك�مات، يف  ونعرتف 

ن�ضاين،  ن�ضان وقان�ن الالجئني والقان�ن الدويل الإ �ضيما القان�ن الدويل حلق�ق الإ

ذلك  مبا يف  الهجرة،  من  املت�رسرين  �ضخا�س  لالأ ن�ضانية  الإ الحتياجات  تلبية  يف 

اأ�ضكال   القلق كل  بالغ  فّعالة. ويقلقنا  تدابري  املحلية، واتخاذ  �رس واملجتمعات  الأ

طفال والن�ضاء، ونعرتف بدور  الجتار بالب�رس وا�ضتغاللهم، ل�ضيما ما يتعلق منها بالأ

فعال، وت�فري احلماية وامل�ضاعدة  احلك�مات يف احليل�لة دون ممار�ضة مثل هذه الأ

فعال، و�ضمان احرتام ال�ضك�ك ال�طنية والدولية التي  لكافة �ضحايا مثل هذه الأ

حمر يف  حمر والهالل الأ حتظرها. كما نعرتف بدور احلركة الدولية لل�ضليب الأ

هذا امل�ضمار.
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�ضخا�س المت�ضررين من الهجرة، وعلى  ن�ضانية لالأ وعند تلبية الحتياجات الإ

فاإننا  والمق�ضد،  والعب�ر  المن�ضاأ  بلدان  في  اأ�ضرهم  واأفراد  المهاجرين  خ�س  الأ

حمر  نراعي، حيثما كان ذلك منا�ضبا، الخبرة الكبيرة التي اكت�ضبها ال�ضليب الأ

م�ر التالية:  حمر، في ما يتعلق بالأ والهالل الأ

والرعاية  والملب�س،  والماأوى  الغذاء  كت�فير  ن�ضانية:  الإ الم�ضاعدة  تقديم   ) اأ   (

�ضبيل  على  والجتماعي  النف�ضي  والدعم  ولية،  الأ �ضعافات  والإ ال�ضحية 

المثال، اإلخ؛ 

القان�نية  الم�ض�رة  وتقديم  العائلية،  الروابط  كاإعادة  الحماية:  ت�فير  )ب( 

معل�مات  وتقديم  والحتيال،  والن�ضب  ال�ضتغالل  ومكافحة  دارية،  والإ

عن مخاطر الهجرة غير ال�ضرعية، وزيارة المهاجرين المحتجزين من اأجل 

الم�ضاعدة على تح�ضين ظروف احتجازهم ومعاملتهم عند القت�ضاء؛ 

العامة،  بال�ضيا�ضة  المتعلقة  للقرارات  اإن�ضاني  منظ�ر  تقديم  المنا�ضرة:  )ج( 

جانب والتمييز وتعزيز المعايير الدولية في  ومكافحة العن�ضرية وكراهية الأ

هذا ال�ضدد. 

دماج: كت�فير خدمات ال�ضتقبال، وم�ضاعدة المهاجرين  دماج واإعادة الإ ) د (  الإ

والت�ضامن  الجتماعية  الم�ضاركة  وتعزيز  العمل  اأ�ض�اق  اإلى  النفاذ  على 

حمر  حمر اأو الهالل الأ على �ضبيل المثال )كمتط�عين تابعين لل�ضليب الأ

مثال(. 

)هـ(  الكرامة الب�ضرية: ت�ضجيع احترام الكرامة الب�ضرية.

اإن�ضانية،  زمات  لأ نتيجة  النا�س  من  كبيرة  اأعداد  لتدفق  ال�ضلبية  ثار  الآ اإلى  بالنظر 

ن�ضانية اأن تراعي احتياجات المجتمعات المحلية للبلد  ينبغي للجهات الفاعلة الإ

الم�ضيف.

للمهاجرين  ن�ضانية  الإ الم�ضاعدة  تقديم  في  ال�طنية  الجمعيات  بدور  ونعترف 

ن�ضانية  الم�ضت�ضعفين ب�ضرف النظر عن و�ضعهم القان�ني، ا�ضتنادا اإلى مبداأي الإ

وعدم التحيز، وبالت�ضاور مع ال�ضلطات العامة. 

العنف في البيئات الح�سرية ب�سفة خا�سة

�ضابات والمعاناة الب�ضرية التي يمكن  اإننا نقر اأن العنف ه� �ضبب رئي�ضي لل�فاة والإ

ول دون وق�عها في مختلف اأنحاء العالم. وي�ضكل العنف تحديا خا�ضا في  الح�ؤ

المناطق الح�ضرية التي غالبا ما تتفاقم فيها الم�ضاكل ب�ضبب نم� ال�ضكان ال�ضريع، 

ق�ضاء والتهمي�س الجتماعيين،  والفقر وعدم الم�ضاواة القت�ضادية، والبطالة، والإ

�ضلحة.  من والخدمات العامة، و�ضه�لة الح�ض�ل على املخدرات والأ وق�ض�ر الأ
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الرعاية  مان و�ضمان ما يكفي من  ولة عن ت�فري الأ الدول م�ض�ؤ باأن  ونعرتف 

طر القان�نية التي  والدعم ل�ضحايا العنف، بقدر امل�ضتطاع، وو�ضع ال�ضيا�ضات والأ

تهدف اإىل منع العنف والتخفيف من حدته. وقد يلزم اأن تعالج هذه ال�ضيا�ضات 

طر حالت العنف امل�ضلح احل�رسي بني املجم�عات املنظمة. والأ

واإننا عازم�ن على العمل معا على و�ضع برامج �ضاملة ملنع العنف والتخفيف 

من حدته على كل امل�ضت�يات من اأجل اإقامة بيئات اجتماعية اأكرث اأمنا عن طريق 

اتخاذ اإجراءات عملية تراعي اأهداف التنمية الجتماعية والقت�ضادية، وت�ضهيل 

للعزلة  تعر�ضهم  درجة  تقليل  اأجل  من  بالعنف  املتاأثرين  ال�ضباب  تاأهيل  اإعادة 

من  جه�دنا  و�ضنكثف  واجلرمية.  للمخدرات  تعر�ضهم  من  واحلد  والتطرف 

اأجل تعزيز احرتام املجتمع املحلي للتن�ع ومكافحة العن�رسية والتمييز العن�رسي 

ق�ضاء التي ت�اجهها كل  اأ�ضكال الإ جانب والتهمي�س وغري ذلك من  وكراهية الأ

ن�ضانية  ن�ضطة الإ اجلماعات امل�ضت�ضعفة، وكذلك متكني املتط�عني وال�ضباب يف الأ

من منع العنف اأو نزع فتيله اأو التخفيف من حدته، خا�ضة يف البيئات احل�رسية 

بال�ضتناد اإىل اخلربة الكبرية التي تتمتع بها اجلمعيات ال�طنية.

مرا�ض النا�سئة واملتكررة وغريها من التحديات يف جمال ال�سحة العامة الأ

نفل�نزا ال�بائية وال�ضل واملالريا وغريها  ن�ضلم باأن فريو�س نق�س املناعة الب�رسية والأ

فراد واملجتمعات يف خمتلف  مرا�س املعدية واأخطار ال�ضحة العامة تهدد الأ من الأ

طفال. كما نالحظ ال�قع غري املتنا�ضب لفريو�س  اأنحاء العامل، ول�ضيما الن�ضاء والأ

نق�س املناعة الب�رسية املكت�ضب وال�ضل واملالريا على املجتمعات املحلية يف اأفريقيا 

من  العديد  العامة يف  لل�ضحة  التحتية  البنية  قدرة  انخفا�س  واإن  ال�ضحراء.  دون 

البلدان وقدرتها على التكّيف، ف�ضال عن التغيري الدمي�غرايف، ون�احي الق�ض�ر 

من الغذائي و�ض�ء التغذية وما يرتتب  يف جمايل املياه وال�رسف ال�ضحي، وانعدام الأ

اأدت  ع�امل  كلها  وال�فيات،  العتالل  معدلت  زيادة  على  ع�اقب  من  عليها 

اأي�ضا اإىل تفاقم هذه التهديدات وتاأثريها على اأفقر الفقراء ب�ضكل خا�س. 

كد على �رسورة تعزيز نظم ال�ضحة وو�ضع خطط وطنية يف جمال ال�ضحة  ون�ؤ

مع اإ�رساك اجلمعيات ال�طنية، واإدراج متكني املتط�عني والفئات املت�رسرة ل�ضمان 

وامل�ضت�ضعفني،  املت�رسرين  ال�ضكان  جميع  ي�ضمالن  وتنفيذها  اخلطط  برجمة  اأن 

املخدرات،  ومتعاطي  الب�رسية،  املناعة  نق�س  بفريو�س  امل�ضابني  �ضخا�س  الأ مثل 

ال�ضتغالل  و�ضحايا  واملتكررة،  النا�ضئة  مرا�س  الأ خلطر  املعر�ضة  واملجتمعات 

وال�ضجناء  وال�ضجناء  العنف،  اأ�ضكال  من  ذلك  وغري  بالب�رس  والجتار  اجلن�ضي 

طفال اليتامى. ال�ضابقني والأ



92

متر الدويل الثالثون املوؤ

جنيف  26-30 ت�رشين الثاين/ نوفمرب2007

والنه��س  ال�قاية  الم�ضت�ضعفين على خدمات  لء  ب�ضرورة ح�ض�ل ه�ؤ ونقر 

�ضا�ضية ال�ضرورية  دوية واللقاحات الأ بال�ضحة والرعاية العالجية ، ف�ضال عن الأ

وغيرها من م�اد الرعاية ال�ضحية دون تمييز. واإن الح�ض�ل على الدم الماأم�ن 

من خالل التبرع الط�عي والمجاني بالدم يمثل هدفا اأ�ضا�ضيا من اأهداف ال�ضحة 

العامة و�ضيظل كذلك. 

اإليها  بحاجة  ه�  فرد  لكل  الطبية  الخدمات  ت�فير  اأهمية  على  اأي�ضا  كد  ون�ؤ

ا�ضتنادا اإلى المعايير المحلية والدولية المقب�لة بغ�س النظر عن و�ضعه القان�ني، 

وعلى �ضرورة تمتع هذه الخدمات بالحماية الالزمة.

ونحر�س على اإدراج ال�ضحة العامة كجزء ل يتجزاأ من اإدارة الك�ارث الفّعالة 

وبئة وحالت  )بما في ذلك ال�ضحة العامة والمياه وال�ضرف ال�ضحي ومكافحة الأ

الط�ارئ المتعلقة بال�ضحة العامة(.

ونعترف باأن نهجا �ضامال لل�ضحة العامة يجب اأن يعالج م�ضاألتي ال�ضل وفيرو�س 

خطار ال�ضحية في ال�ضج�ن، بما في ذلك  نق�س المناعة الب�ضرية وغير ذلك من الأ

المتابعة ال�ضرورية لل�ضجناء ال�ضابقين.

ولتذليل كافة هذه التحديات، �ضنق�م بما يلي: 

●   مراعاة القدرات المتفاوتة للدول والجمعيات ال�طنية 

●   تعزيز قدرتنا الت�ضغيلية والم�ارد تبعا لذلك؛ 

●   تعزيز دور الجمعيات ال�طنية كهيئات م�ضاعدة لل�ضلطات العامة في المجال 

ن�ضاني على جميع الم�ضت�يات؛  الإ

المحلي  المجتمع  في  المتمثلة  ال�طنية  الجمعيات  قاعدة  من  ال�ضتفادة    ●

المحلية  المجتمعات  على  اإيجابيا  للتاأثير  ال�ضباب(  �ضيما  )ل  والمتط�عين 

متناول  في  لي�ضت  حالت  في  �ضيما  ل  الداخل،  من  والعمل  الم�ضت�ضعفة 

ال�ضلطات العامة. 

●    مراعاة التن�ع؛

ن�ضطة؛ ●    التاأكد من تعميم م�ضاألة العدل بين الجن�ضين في كل البرامج والأ

في ممار�ضاتها  واأف�ضل  الحركة  مك�نات  مختلف  خبرات  من  ال�ضتفادة    ●

       مختلف اأنحاء العالم؛ 

القان�ن مثل  واحترامها  ال�ضلة  ذات  الدولي  القان�ن  اأحكام  معرفة  تعزيز    ●

ن�ضان وقان�ن الالجئين.  ن�ضاني والقان�ن الدولي لحق�ق الإ       الدولي الإ

ت�ضرفها  في  الحركة،  مك�نات  بها  تتمتع  التي  الفريدة  القدرة  اإلى  ال�ضتناد    ●

�ضا�ضية، على ك�ضب ثقة الجميع من اأجل ال��ض�ل اإلى  دوما وفقا للمبادئ الأ

المحتاجين؛ 
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نحن  بيننا،  فيما  وال�رساكات  العمليات  تنفيذ  يف  التفاعل  وتن�ضيق  تكثيف     ●

خرى كلما كانت هناك فائدة وا�ضحة  �ض�ضات الأ متر، ومع امل�ؤ اأع�ضاء هذا امل�ؤ

�ضد �ضعفا.  لل�ضحايا والنا�س الأ

ويحتاج عملنا معا اإىل  اأن يك�ن قابال للقيا�س، مع التحلي بال�ضفافية لدى العمل 

اأف�ضل املمار�ضات والتجارب. وي�افق  على امل�ضت�ى ال�طني وعن طريق تقا�ضم 

حمر على دعم اجلمعيات ال�طنية يف  الحتاد الدويل واللجنة الدولية لل�ضليب الأ

الدويل،  ال�ضعيد  على  و�ض�اغلها  م�ضاحلها  متثيل  خالل  من  ذلك  يف  مبا  عملها، 

وت�فري ما يلزم من اآليات تقا�ضم املعرفة لت�ضهيل هذه املهام.



94

متر الدويل الثالثون املوؤ

جنيف  26-30 ت�رشين الثاين/ نوفمرب2007

القرار رقم 2

الطبيعة اخلا�سة لعمل 

حمر  حمر والهالل االأ حركة ال�سليب االأ

وال�رساكات ودور اجلمعيات الوطنية ب�سفتها جهات 

ن�ساين م�ساعدة لل�سلطات العامة يف املجال االإ

تمر الدولي، اإن الم�ؤ

حمر  الأ ال�ضليب  حركة  ومك�نات  الدول  بين  الق�ية  ال�ضراكات  باأن  يقر  اإذ 

المنظمات  مثل  ن�ضانية  الإ الفاعلة  طراف  الأ و�ضائر  )الحركة(  حمر  الأ والهالل 

تلبية  اأجل  الدولية والمنظمات غير الحك�مية والمجتمع المدني، �ضرورية من 

�ضعار  بروح  اهتداًء  العالم  اأنحاء  عبر  فعال  نح�  على  الم�ضت�ضعفين  احتياجات 

ن�ضانية«، تمر »معًا من اأجل الإ الم�ؤ

اإذ يقر بالتف�ي�ضات المختلفة الم�كلة اإلى المك�نات المتن�عة للحركة،

 3 و   3-2 وبالم�اد  ال�ضتقالل  في  المتمثل  للحركة  �ضا�ضي  الأ بالمبداأ  ر  يذكِّ اإذ 

�ضا�ضي للحركة الذين تعترف بم�جبهما جميع الحك�مات  و4-3 من النظام الأ

المجال  في  العامة  لل�ضلطات  م�ضاعدة  جهات  ب�ضفتها  ال�طنية  بالجمعيات 

ن�ضاني، الإ

اإذ يذّكر اأي�ضًا بالم�اد 24 و26 و27 من اتفاقية جنيف لتح�ضين حال الجرحى 

رخة في 12 اأغ�ضط�س/اآب 1949  والمر�ضى بالق�ات الم�ضلحة في الميدان الم�ؤ

والمادتين 24 و25 لتفاقية جنيف ب�ضاأن تح�ضين حال جرحى ومر�ضى وغرقى 

رخة في 12 اأغ�ضط�س/اآب  1949 والمادة 63  الق�ات الم�ضلحة في البحار الم�ؤ

رخة  �ضخا�س المدنيين في وقت الحرب الم�ؤ من اتفاقية جنيف ب�ضاأن حماية الأ

12 اأغ�ضط�س/اآب 1949، 

رخ 27 ت�ضرين  مم المتحدة رقم 49/2 الم�ؤ اإذ ي�ضير اإلى قرار الجمعية العامة لالأ

ال�طنية  الجمعيات  باأن  ر  يذكِّ الذي   )A/RES/49/2(  1994 ول/اأكت�بر  الأ

ن�ضاني  تعترف بها حك�ماتها كجهات م�ضاعدة لل�ضلطات العامة في المجال الإ

رخة في 12 اآب/اأغ�ضط�س 1949، ا�ضتناداً اإلى اتفاقيات جنيف الم�ؤ

الثامن  الدولي  تمر  الم�ؤ اعتمده  الذي  ن�ضاني  الإ العمل  اأعمال  بجدول  ر  يذكِّ اإذ 

منها  واعترافًا  اأخرى  اأم�ر  بين  من  بم�جبه،  الدول  وافقت  والذي  والع�ضرون 
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ديه اجلمعيات ال�طنية، على التفاو�س مع  باأهمية ا�ضتقالل دور امل�ضاعد الذي ت�ؤ

دة ب��ض�ح يف جمال اأن�ضطة  وليات املحدَّ دوار وامل�ض�ؤ جمعياتها ال�طنية ح�ل الأ

والتنمية  العامة  ال�ضحة  اأن�ضطة  يف  وكذلك  واإدارتها،  الك�ارث  خطر  من  احلد 

ن�ضطة الجتماعية، والأ

متر الدويل الثامن والع�رسين الذي رّحب  ر بالقرار رقم 1  ال�ضادر عن امل�ؤ اإذ يذكِّ

حمر  حمر والهالل الأ بالدرا�ضة التي اأجراها الحتاد الدويل جلمعيات ال�ضليب الأ

حمر  الأ والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  ال�طنية  »اجلمعيات  ب�ضاأن  الدويل(  )الحتاد 

ن�ضاين« وت�ضمن مفه�م  ب��ضفها جهات م�ضاعدة لل�ضلطات العامة يف املجال الإ

»خ�ضائ�س العالقة املت�ازنة«، واإذ ي�ضري اإىل العمل الذي ا�ضطلع به الحتاد الدويل 

هذا  مب�جب  الدولية(  )اللجنة  حمر  الأ لل�ضليب  الدولية  اللجنة  مع  بالت�ضاور 

القرار،

دوار  الأ يت�ضمن  ال�طنية وحك�ماتها  التعاون واحل�ار بني اجلمعيات  باأن  يقر  اإذ 

الدويل  القان�ن  تعزيز  جمالت  يف  ال�طنية  للجمعيات  الرئي�ضية  وليات  وامل�ض�ؤ

ن�ضاين ون�رسه وتنفيذه، الإ

اإذ يعرتف باأن اجلمعيات ال�طنية متثل �رسيكًا ُيعتمد عليه لل�ضلطات العامة ال�طنية 

الفريدة على  ال�ا�ضعة وقدرته  ي�ّفر خدمات من خالل قاعدة متط�عيه  واملحلية 

تعبئة امل�ارد الب�رسية واملادية على م�ضت�ى املجتمع املحلي،

اإذ يالحظ مع التقدير اأن جمل�س املندوبني، يف قراره رقم 3 لعام 2007، اأقر مفه�م 

دوات التي ت�ضتخدمها اجلمعيات ال�طنية عند اإبرام اتفاقيات ال�رساكة،  جمم�عة الأ

مبا يف ذلك تلك املت�ضلة بعالقاتها ب��ضفها جهات م�ضاعدة، 

وقات وفقا للمبادئ  ّكد جمدداً التزام جميع مك�نات احلركة بالعمل يف كل الأ اإذ ي�ؤ

ال�ضارات،  ا�ضتخدام  حتكم  التي  والق�اعد  للحركة  �ضا�ضي  الأ والنظام  �ضا�ضية  الأ

ومبراعاة �ضيا�ضات احلركة ذات ال�ضلة مراعاة تامة،

غري  امل�ضاعدة  وبتقدمي  باحلياد  والتزامها  ال�طنية  اجلمعيات  ا�ضتقالل  باأن  يقر  اإذ 

املتحيزة ي�فران اأف�ضل �ضبل ك�ضب ثقة اجلميع مبا يتيح ال��ض�ل اإىل املحتاجني،

�ضا�ضي  للحركة املعتمدة من قبل  اإذ يذكر من جديد باملادة  2 الفقرة 4 من النظام الأ

حمر املنعقد يف جنيف عام 1986  متر الدويل اخلام�س والع�رسين لل�ضليب الأ امل�ؤ

الدول يف كل  » حترتم  اأن  على  تن�س  والتي   2006 ثم   1995 عامي  ثم عدلت 

�ضا�ضية«، وقات امتثال جميع مك�نات احلركة للمبادئ الأ الأ
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ولية الرئي�ضية  كد مجدداً اأن الدول و�ضلطاتها العامة المعنية ت�ضطلع بالم�ض�ؤ 1.   ي�ؤ
اأرا�ضيها،  الم�ضت�ضعفين على  �ضخا�س  اإلى الأ ن�ضانية  الإ الم�ضاعدة  عن ت�فير 

واأن الغر�س الرئي�ضي لعمل الجمعيات ال�طنية كجهات م�ضاعدة لل�ضلطات 

ن�ضاني ه� تكملة جه�د ال�ضلطات العامة في ال�فاء بهذه  العامة في المجال الإ

ولية؛ الم�ض�ؤ

2.  ينا�ضد الجمعيات ال�طنية وال�ضلطات العامة في بلدانها تعزيز عالقة مت�ازنة 
وليات وا�ضحة ومتبادلة على نح� يحافظ على  بين الطرفين تنط�ي على م�ض�ؤ

المتفق  طار  الإ الم�ضت�يات �ضمن  ويعّززه على جميع  بينهما  الدائم  الح�ار 

ن�ضاني؛ عليه للعمل الإ

3.   يقر باأن ال�ضلطات العامة والجمعيات ال�طنية ب�ضفتها جهات م�ضاعدة تتمتع 
وليات ومنافع متبادلة وت�ضتند اإلى  ب�ضراكة خا�ضة وممّيزة تنط�ي على م�ض�ؤ

القان�نين الدولي وال�طني وتتيح لل�ضلطات العامة ال�طنية والجمعية ال�طنية 

الخدمات  ال�طنية  الجمعية  فيها  ت�ضتكمل  التي  المجالت  على  التفاق 

ال�طنية  الجمعية  ب��ضع  يك�ن  اأن  ويجب  محلها؛  تحل  اأو  العامة  ن�ضانية  الإ

�ضا�ضية،  الأ للمبادئ  وفقا  وقات  الأ جميع  في  ن�ضانية  الإ خدماتها  تقديم 

خرى بم�جب النظام  ول�ضيما مبداأي الحياد وال�ضتقالل، ومع التزاماتها الأ

تمر الدولي ؛ �ضا�ضي للحركة كما اتفقت عليه الدول في الم�ؤ الأ

كد على اأنه 4.  ي�ؤ

لل�ضلطات  ال�طنية ب�ضفتها جهات م�ضاعدة  الجمعيات  من واجب  ) اأ  ( 

ن�ضاني اأن تنظر بجدية في اأي طلب من �ضلطاتها  العامة في المجال الإ

العامة بال�ضطالع باأن�ضطة �ضمن اإطار التف�ي�س المن�ط بها،

يتعين على الدول اأن تمتنع عن مطالبة الجمعيات ال�طنية باأداء اأن�ضطة  )ب( 

�ضا�ضي للحركة اأو مع  �ضا�ضية اأو مع النظام الأ تتعار�س مع المبادئ الأ

مهمتها، ومن واجب الجمعيات ال�طنية اأن ترف�س مثل هذا الطلب؛ 

القرارات  هذه  مثل  العامة  ال�ضلطات  تحترم  اأن  اإلى  الحاجة  وُيبرز 

للجمعيات ال�طنية؛

5.  يدع� الجمعيات ال�طنية والحك�مات اإلى ت��ضيح وتعزيز المجالت التي 
تق�م فيها الجمعيات ال�طنية ب��ضفها جهات م�ضاعدة بالتعاون مع ال�ضلطات 

العامة على جميع الم�ضت�يات؛

تقدم  واأ�ض�لها  باأن م�ظفيها  تعترف  – اإذ  ال�طنية  الجمعية  اأن  على  ي�ضّدد    .6
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اتفاقية  من   26 املادة  مب�جب  للدول  امل�ضلحة  للق�ات  الطبية  اخلدمات  اإلى 

الع�ضكرية،  والل�ائح  للق�انني  بالتايل  وتخ�ضع    1949 لعام  وىل  الأ جنيف 

وقات على  �ضا�ضية، مبا فيها مبداأ احلياد، وحتافظ يف جميع الأ حترتم املبادئ الأ

الع�ضكرية وغريها من  ا�ضتقاللها وت�ضمن متييز نف�ضها ب��ض�ح عن اجلهات 

اجلهات احلك�مية؛

حمر واللجنة  حمر والهالل الأ 7.  ويدع� الحتاد الدويل جلمعيات ال�ضليب الأ
حمر، بالت�ضاور مع الدول واجلمعيات ال�طنية، اإىل ت�فري  الدولية لل�ضليب الأ

العامة  وال�ضلطات  ال�طنية  للجمعيات  عالمية  الإ امل�اد  من  املزيد  واإعداد 

القان�نية  وامل�ض�رة  ر�ضادات  االإ ذلك  يف  مبا  املعنية،  اجلهات  من  وغريها 

وال�ضلطات  ال�طنية  اجلمعيات  بني  لل�رساكات  دعمًا  املمار�ضات،  واأف�ضل 

ن�ضاين. العامة يف املجال الإ



98

متر الدويل الثالثون املوؤ

جنيف  26-30 ت�رشين الثاين/ نوفمرب2007

القرار رقم 3

ن�ساني وتنفيذه اإعادة تاأكيد القانون الدولي االإ

ن�سانية  »الحفاظ على الحياة والكرامة االإ

في النزاعات الم�سلحة«

تمر«(، حمر )»الم�ؤ حمر والهالل الأ تمر الدولي الثالثين لل�ضليب الأ اإن الم�ؤ

تمر الدولي  ن�ضاني اللذين اعتمدهما الم�ؤ ر باإعالن وجدول اأعمال العمل الإ اإذ يذكِّ

هاتين  اأن  على  وي�ضّدد  حمر،  الأ والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  والع�ضرون  الثامن 

وي�ضّجع   ،2003 عام  اأهمية  لهما من  بما كان  الي�م  تحتفظان  ال�ثيقتين تظالن 

تمر على م�ا�ضلة العمل نح� تنفيذهما تنفيذاً كاماًل، جميع اأع�ضاء الم�ؤ

ن�ضاني لم يكن ي�مًا اأكثر اأهمية مما  واإذ يعرب عن اقتناعه باأن القان�ن الدولي الإ

ن في النزاعات الم�ضلحة الدولية منها وغير الدولية، وه� ل يزال ي�فر  ه� عليه الآ

الحماية لجميع �ضحايا النزاعات الم�ضلحة،

ن�ضان  واإذ ي�ضّدد، في هذا ال�ضدد، على اأن الحماية التي ي�فرها قان�ن حق�ق الإ

بال�ضتثناء،  اأحكام  تاأثير  خالل  من  اإل  الم�ضلحة  النزاعات  حالة  في  تنقطع  ل 

ن�ضاني  واإذ يذّكر باأن بع�س الحق�ق قد تك�ن م�ضائل تتعلق بالقان�ن الدولي الإ

ن�ضان ح�ضراً،  ح�ضراً، بينما قد تك�ن حق�ق اأخرى م�ضائل من قان�ن حق�ق الإ

كد  خر اأي�ضًا م�ضائل تتعلق بهذين الفرعين من القان�ن الدولي، واإذ ي�ؤ وبع�ضها الآ

ن�ضاني، وقان�ن الالجئين  ن�ضان، والقان�ن الدولي الإ اأن كال من قان�ن حق�ق الإ

ي�فر، �ضمن نطاقه الخا�س، الحماية ل�ضحايا النزاعات الم�ضلحة،

الدولي  القان�ن  باحترام  تمر  الم�ؤ اأع�ضاء  لجميع  ال�ا�ضح  اللتزام  يجّدد  واإذ 

ح�ال، ن�ضاني وكفالة احترامه في جميع الأ الإ

النزاع  يحكم حالت  ن�ضاني  الإ الدولي  القان�ن  اأن  على  ذلك،  مع  ي�ضّدد،  واإذ 

الم�ضلح وحدها ول ينبغي ت��ضيع نطاقه لي�ضمل حالت اأخرى،

بهدف  ن�ضاني  الإ الدولي  القان�ن  ح�ل  الجارية  بالمناق�ضات  يرحب  واإذ 

الدولية  النزاعات  تطرحها  التي  التحديات  م�اجهة  في  وتنفيذه  تاأكيده  اإعادة 

المعا�ضرة، 
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فراد  واإذ يعرب عن قلقه العميق اإزاء ا�ضتمرار حتّمل ال�ضكان املدنيني واملدنيني الأ

القان�ن  لنتهاكات  الرئي�ضيني  ال�ضحايا  يظل�ن  وهم  امل�ضلحة،  النزاعات  عبء 

طراف يف نزاع م�ضلح، واإذ يدين ب�ضدة، يف هذا  ن�ضاين التي ترتكبها الأ الدويل الإ

عيان املدنية وعلى املدنيني الذين ل ي�ضارك�ن مبا�رسة  ال�ضدد، الهجمات على الأ

ن�ضانية، وال�ضحفي�ن وغريهم من  غاثة الإ عمال العدائية، ومنهم م�ظف� الإ يف الأ

عالم والعاملني معهم ، وا�ضتخدام الدروع الب�رسية، م�ظفي و�ضائل الإ

ر ب�رسورة مراعاة املتطلبات اخلا�ضة املتعلقة باحلماية، وال�ضحة، وم�ضاعدة  واإذ يذكِّ

�ضخا�س امل�ضنني، واملع�قني، وذوي العاهات، والنازحني،  طفال، والأ الن�ضاء، والأ

والالجئني، واملحرومني من حريتهم، وغريهم ممن لديهم احتياجات خا�ضة،

عن  ويعرب   ،1949 لعام  جنيف  اتفاقيات  على  العاملي  بالت�ضديق  يرحب  واإذ 

ن�ضاين  مل يف اأن يتحّقق اأي�ضًا الن�ضمام العاملي اإىل معاهدات القان�ن الدويل الإ الأ

خرى، وينا�ضد جميع الدول النظر يف الن�ضمام اإىل معاهدات القان�ن الدويل  الأ

ن�ضاين التي مل ت�ضبح بعد طرفًا فيها ، الإ

�ضايف الثالث اإىل اتفاقيات جنيف حيز التنفيذ  واإذ يالحظ دخ�ل الربوت�ك�ل الإ

بتاريخ 14 كان�ن الثاين/يناير 2007، 

من  م�ضتمدة  لي�ضت  واأحكامه  ن�ضاين  الإ الدويل  القان�ن  مبادئ  اأن  يالحظ  واإذ 

املعاهدات الدولية فح�ضب، واإمنا من القان�ن الدويل العريف اأي�ضًا،

طراف يف  ن�ضاين ملزم جلميع الأ ر باأن واجب احرتام القان�ن الدويل الإ واإذ يذكِّ

نزاع م�ضلح، وي�ضدد على اأن هذا ال�اجب لي�س مبنيًا على املعاملة باملثل، 

ن�ضاين، وُيقر باأهمية اتخاذ  واإذ يرحب بالتقدم املحرز يف تنفيذ القان�ن الدويل الإ

ن�ضاين  الإ الدويل  القان�ن  تنفيذ  اأجل  من  امل�ضت�يات  جميع  على  الالزمة  التدابري 

ون�رسه واإنفاذه على نح� فعال،

الدول،  بني  التاآزر  واأ�ضكال  لل�رساكات  املتزايد  العدد  التقدير  مع  يالحظ  واإذ 

واجلمعيات  حمر،  الأ لل�ضليب  الدولية  واللجنة  قليمية،  والإ الدولية  واملنظمات 

�ض�ضات  وامل�ؤ الدويل،  واحتادها  حمر  الأ والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  ال�طنية 

القان�ن  تنفيذ  كادميية، واملنظمات غري احلك�مية، واملجتمع املدين يف ميادين  الأ

ن�ضاين ون�رسه وتط�يره، الدويل الإ

وليات اخلا�ضة للجمعيات ال�طنية ب�ضفتها  واإذ يذكر، على وجه اخل�ض��س، بامل�ض�ؤ

ن�ضاني، في التعاون مع  جهات م�ضاعدة لل�ضلطات العامة لدولها في المجال الإ
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ن�ضاني وتنفيذه، بما في ذلك  حك�ماتها وم�ضاعدتها على ن�ضر القان�ن الدولي الإ

حكام الخا�ضة بحماية ال�ضارات، الأ

ن�ضاني على ال�ضعيدين  واإذ يعترف باأن الجه�د الرامية اإلى تعزيز القان�ن الدولي الإ

المحلي والدولي ل تزال، رغم ما تحقق من تقدم، بعيدة عن مقت�ضيات العدالة، 

مر المقب�ل واأنه ل  فالت من العقاب على جرائم الحرب لي�س بالأ ويقر باأن الإ

يج�ز ال�ضتمرار في اإغفال حق�ق ال�ضحايا،

يقرر ما يلي:

الحترام وكفالة الحترام

طراف في النزاعات الم�ضلحة احترام  كد مجدداً التزام جميع الدول والأ 1.     ي�ؤ
ح�ال،  ن�ضاني وكفالة احترامه في جميع الأ القان�ن الدولي الإ

ت�ضجيع  عن  المتناع  الدول  جميع  واجب  على  ال�ضدد،  هذا  في  ي�ضدد،     .2
في  طراف  الأ من  طرف  اأي  ِقَبل  من  ن�ضاني  الإ الدولي  القان�ن  انتهاكات 

ليات  مكان، فرديًا اأو من خالل الآ نزاع م�ضلح، وا�ضتخدام نف�ذها قدر الإ

طراف، من اأجل منع النتهاكات وو�ضع حد  لها وفقًا للقان�ن  المتعددة الأ

الدولي؛

�سا�سية ال�سمانات الأ

طراف  �ضخا�س الخا�ضعين ل�ضلطة اأحد الأ كد مجدداً اأن من حق جميع الأ 3.      ي�ؤ
�ضباب تتعلق  �ضخا�س الذين حرم�ا من حريتهم لأ في نزاع م�ضلح ومنهم الأ

القان�ن  عليها  ين�س  التي  �ضا�ضية  الأ بال�ضمانات  التمتع  الم�ضلح،  بالنزاع 

واأن  الدولية،  منها وغير  الدولية  الم�ضلحة  النزاعات  في  ن�ضاني  الإ الدولي 

اأحداً بالتالي ل يمكن اأن يك�ن خارج نطاق القان�ن؛

�ضا�ضية بدون اأي تمييز مجحف يق�م  4.    ي�ضدد على تطبيق هذه ال�ضمانات الأ
راء  على اأ�ضا�س العن�ضر اأو الل�ن اأو الجن�س اأو اللغة اأو الدين اأو المعتقد اأو الآ

راء اأو النتماء الق�مي اأو الجتماعي اأو الثروة اأو  ال�ضيا�ضية اأو غيرها من الآ

الم�لد اأو اأي و�ضع اآخر، اأو على اأ�ضا�س اأية معايير اأخرى مماثلة؛

كد مجدداً، في هذا ال�ضدد، ا�ضتمرار اأهمية المتثال الكامل للمادة الثالثة  5.     ي�ؤ
�ضمانات  على  تن�س  والتي   ،1949 لعام  جنيف  اتفاقيات  بين  الم�ضتركة 

حكام ال�اجبة التطبيق في قان�ن المعاهدات  اأ�ضا�ضية معينة، كما ُتكّملها الأ
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والقان�ن الدويل العريف؛

ل�ضلطة  �ضخا�س اخلا�ضعني  الأ ن�ضانية جلميع  الإ املعاملة  واجب  كد جمدداً  ي�ؤ    .6
من  حرم�ا  الذين  �ضخا�س  الأ بينهم  ومن  امل�ضلح،  النزاع  اأطراف  اأحد 

�ضباب تتعلق بالنزاع امل�ضلح،  وواجب احرتام عقائدهم ال�ضخ�ضية  حريتهم لأ

كد جمدداً، يف هذا ال�ضدد، حظر القتل والتعذيب  وممار�ضاتهم الدينية، وي�ؤ

الكرامة  وانتهاك  الالاإن�ضانية،  اأو  القا�ضية  واملعاملة  معن�يًا،  اأم  كان  ج�ضديًا 

قدره،  من  واملحطة  ن�ضان  لالإ املهينة  املعاملة  خا�س  وب�جه  ال�ضخ�ضية، 

العلمية، والغت�ضاب  اأو  الطبية  البدنية، والت�ض�يه، والتجارب  والعق�بات 

الق�رسي،  والختفاء  الرهائن،  واأخذ  اجلن�ضي،  العنف  اأ�ضكال  من  وغريه 

والعق�بات اجلماعية؛

من  حرم�ا  الذين  �ضخا�س  الأ جميع  لتزويد  الق�ض�ى  همية  الأ على  ي�ضدد     .7
املعتقلني،  اأم  منهم  املحتجزين  امل�ضلح،  بالنزاع  تتعلق  �ضباب  لأ حريتهم 

جرائية الرامية اإىل �ضمان اأن يك�ن احتجازهم اأو اعتقالهم  بال�ضمانات الإ

�ضباب التي  قان�نيًا ولي�س حرمانًا تع�ضفيًا من احلرية، مبا يف ذلك مراجعة الأ

هيئة  ب�ا�ضطة  قان�نيته  ا�ضتمرار  ومدى  العتقال  اأو  الحتجاز  اإليها  ي�ضتند 

خالل بالنظام القان�ين املطبق على اأ�رسى احلرب؛ م�ضتقلة ونزيهة دون الإ

اأو جنائية  بتهمة  عليهم  املقب��س  �ضخا�س  الأ جميع  اأن  جمدداً  كد  ي�ؤ    .8
          املحالني للمحاكمة يحق لهم احل�ض�ل على حماكمة عادلة تراعي جميع 

�ضا�ضية، مبا يف ذلك قرينة الرباءة، واملث�ل اأمام حمكمة  ال�ضمانات الق�ضائية الأ

الدفاع  وو�ضائل  بحق�ق  والتمتع  للقان�ن،  وفقًا  م�ضّكلة  ونزيهة  م�ضتقلة 

ال�رسورية؛

�رسى  لأ خا�ضة  اإ�ضافية  حماية  ي�فر  ن�ضاين  الإ الدويل  القان�ن  باأن  يعرتف   .9
�ضخا�س املحميني مثل املعتقلني من املدنيني. احلرب وغريهم من الأ

ن�سانية والطبية امل�ساعدة الإ

خرى كذلك تاأمني  اأطراف النزاع امل�ضلح والدول الأ كد جمدداً واجب  10.  ي�ؤ
غاثة ب�رسعة وبدون ع�ائق  ن�ضانية والعاملني يف جمال الإ غاثة الإ و�ض�ل الإ

ن�ضاين  اإىل ال�ضكان املدنيني املحتاجني، مع مراعاة اأحكام القان�ن الدويل الإ

كد جمدداً  ووفقًا ملا تن�س عليه، مبا يف ذلك م�افقة ال�ضلطة ذات ال�ضيادة. وي�ؤ

ن�ضانية وحمايتهم ؛ غاثة الإ اأي�ضًا يف هذا ال�ضدد واجب احرتام اأفراد الإ
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كد مجدداً واجب احترام وحماية اأفراد الخدمات الطبية، بما في ذلك  11.  ي�ؤ
�ض�ضات  والم�ؤ نقلهم  وو�ضائل  حمر،  الأ والهالل  حمر  الأ ال�ضليب  عامل� 

وقات، وفقًا للقان�ن الدولي  الطبية وغيرها من المرافق الطبية في جميع الأ

ن�ضاني، ويقر باأهمية تمكين اأفراد الخدمات الطبية من ال��ض�ل اإلى اأي  الإ

مكان ثمة حاجة فيه اإلى خدماتهم الطبية؛

قيمة  ودعم  باإقرار  م�ضلح  نزاع  في  طراف  الأ جميع  التزام  على  ي�ضدد   .12
الحماية التي تملكها ال�ضارات المميِّزة والتي تعترف بها اتفاقيات جنيف 

�ضافية حيثما وجب تطبيقها؛ وبروت�ك�لتها الإ

الطبية  المرافق  من  وغيرها  الطبية  �ض�ضات  الم�ؤ ا�ضتخدام  اإ�ضاءة  ي�ضتنكر   .13
للخطر  تعر�س  ع�ضكرية  بعمليات  القيام  اأجل  من  المميزة  وال�ضارات 

ال�ضكان المدنيين والجرحى والمر�ضى واأفراد الخدمات الطبية؛ 

�سير العمليات العدائية

المدنية  عيان  الأ وبين  والمقاتلين  المدنيين  بين  التمييز  مبداأ  كد مجدداً  ي�ؤ   .14
اأن  ن�ضاني يجب  هداف الع�ضكرية كمبداأ ج�هري للقان�ن الدولي الإ والأ

وبغ�س  وقات  الأ في كل  الم�ضلح،  النزاع  اأطراف  ب�ضرامة جميع  به  تلتزم 

النظر عن الدوافع الكامنة وراء النزاع الم�ضلح؛

عيان المدنية،  كد مجدداً حظر الهجمات الم�ّجهة �ضد المدنيين والأ 15.  ي�ؤ
وحظر الهجمات الع�ض�ائية، واحترام مبداأ التنا�ضب في الهج�م، واللتزام 

الهج�م   اآثار  واإزاء  الهج�م  خالل  الممكنة  الحتياطات  جميع  باتخاذ 

�ضرار بهم، وحظر ا�ضتخدام  كذلك، وحماية ال�ضكان المدنيين وتفادي الإ

الدروع الب�ضرية؛

كد مجدداً حظر اأعمال العنف اأو التهديد با�ضتعماله التي يك�ن الغر�س  16.  ي�ؤ
الرئي�ضي منها بث الذعر بين ال�ضكان المدنيين؛

اأ�ضاليب وو�ضائل  اأن حق اأطراف النزاع الم�ضلح في اختيار  كد مجدداً  17.  ي�ؤ
�ضلحة والقذائف  الأ ا�ضتخدام  واأنه يحظر  قي�د،  تقيّده  لي�س حقًا ل  القتال 

والم�اد وو�ضائل القتال ذات �ضمات تحدث اإ�ضابات اأو اآلمًا ل مبرر لها؛

اإلى تعزيز حماية المدنيين من  الرامية  ينا�ضد جميع الدول زيادة جه�دها    .18
�ضلحة والذخائر، ويعترف، في  ثار الع�ض�ائية لالأ ال�ضتخدام الع�ض�ائي والآ

ن�ضانية التي تخلفها بقايا  ثار الإ هذا ال�ضدد، بالحاجة اإلى م�اجهة عاجلة لالآ
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احلرب القابلة لالنفجار والذخائر العنق�دية، مبا يف ذلك من خالل التطبيق 

ن�ضاين القائمة واتخاذ تدابري وطنية ودولية  ال�ضارم لق�اعد القان�ن الدويل الإ

ثار ال�ضارة لهذه الذخائر  اإ�ضافية ميكن اأن تخّفف اإىل اأدنى حد ممكن من الآ

على املدنيني، وعلى م�ضاعدة ال�ضحايا؛

ول)املادة 36(،  �ضايف الأ ر باللتزام، كما ه� وارد يف الربوت�ك�ل الإ  19. يذكِّ

�ضلحة وو�ضائل واأ�ضاليب القتال اجلديدة قان�نية،  القا�ضي بالتحقق من اأن الأ

ويحث جميع الدول النظر يف اإقامة اآليات ا�ضتعرا�س خا�ضة لهذا الغر�س؛

القان�ن  باحرتام  التزامها  �ض�ء  على  الدول،  على  يتعني  اأنه  على  ي�ضدد    .20
ت�فر  ملراقبة  املالئمة  التدابري  تتخذ  اأن  احرتامه،  وكفالة  ن�ضاين  الإ الدويل 

اأن  ُيت�قع  الذين  اأولئك  ح�زة  يف  وق�عها  تفادي  بغية  والذخائر  �ضلحة  الأ

ن�ضاين؛ ي�ضتخدم�ها يف انتهاك للقان�ن الدويل الإ

حتقيق التنفيذ الفعال 

اأ- التنفيذ على ال�سعيد الوطني

بدون  ن�ضاين ل ميكن حتقيقه  الإ الدويل  القان�ن  باحرتام  اللتزام  باأن  ر  يذكِّ   .21
اأن  ر �رسورة  يكرِّ وبالتايل  ال�طني،  ال�ضعيد  الدولية على  اللتزامات  تنفيذ 

دراج القان�ن  تعتمد الدول التدابري الت�رسيعية والتنظيمية والعملية الالزمة لإ

ن�ضاين يف الق�انني واملمار�ضات ال�طنية؛ الدويل الإ

اإىل  بالن�ضبة  التدابري  هذه  مثل  اعتماد  �رسورة  ال�ضدد،  هذا  يف  كد،  ي�ؤ    .22
للقان�ن  اخلطرية  النتهاكات  وقمع  املميزة وحمايتها،  ال�ضارات  ا�ضتخدام 

واأ�ضاليب  و�ضائل  وتنظيم  الثقافية،  املمتلكات  وحماية  ن�ضاين،  الإ الدويل 

من  وغريها  واأ�رسهم،  املفق�دين  �ضخا�س  الأ حق�ق  وحماية  القتال، 

م�ر؛ الأ

من  وغريها  ال�طنية  للجان  املتزايد  والعدد  الفعال  بالدور  التقدير  مع  يقر    .23
تنفيذ  يف  وت�ضاعدها  ال�طنية  ال�ضلطات  اإىل  امل�ض�رة  ت�ضدي  التي  الهيئات 

ن�ضاين وتط�يره ون�رس املعرفة به، وي�ضّجع الدول التي مل  القان�ن الدويل الإ

تن�ضئ بعد جلنة وطنية من هذا الن�ع اأو هيئة مماثلة اأن تنظر يف ذلك؛

ب- العقيدة والتدريب والتعليم

العمليات  �ضري  خالل  ن�ضاين  الإ الدويل  القان�ن  احرتام  كفالة  باأن  ر  يذكِّ  .24
الع�ضكرية تقت�ضي ترجمة القان�ن اإىل تدابري واآليات، على م�ضت�ى العقيدة 
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همية اأن يك�ن اأفراد الق�ات  جراءات على حد �ض�اء. ويت�ضاوى يف الأ والإ

ن�ضاني  الم�ضلحة على كل الم�ضت�يات مدربين على تطبيق القان�ن الدولي الإ

تدريبًا مالئمًا؛

ولية القادة الع�ضكريين عن تدريب اأفرادهم  25.  ي�ضّدد، في هذا ال�ضدد، على م�ض�ؤ
ر باأن من ال�ضروري بالتالي  و�ضيهم، ويذكِّ وامر التي ي�ضدرونها لمروؤ وعن الأ

ولياتهم؛ اأن يتلقى القادة تدريبًا يتنا�ضب مع م�ض�ؤ

الم�ضلحة  الق�ات  داخل  يت�فر  اأن  الغر�س،  لهذا  المهم،  من  باأنه  ر  يذكِّ  .26
م�ضت�ضارون قان�ني�ن ي�ضدون الم�ض�رة للقادة، ح�ضب الم�ضت�ى المالئم، 

ن�ضاني؛ ب�ضاأن تطبيق القان�ن الدولي الإ

المدنيين  ال�ضكان  تعريف  يتم  اأن  همية  الأ في  يت�ضاوى  اأنه  مجدداً  كد  ي�ؤ   .27
تكثيف  على  ال�ضدد  هذا  في  الدول  وي�ضّجع  ن�ضاني،  الإ الدولي  بالقان�ن 

جه�دها وعلى وجه الخ�ض��س اعتماد برامج تعليمية لل�ضباب مثل برنامج 

على  ال�طنية  الجمعيات  ي�ضّجع  كما  ن�ضاني«،  الإ القان�ن  »ا�ضتك�ضاف 

ن�ضاني بين جميع  زيادة جه�دها من اأجل ن�ضر المعرفة بالقان�ن الدولي الإ

قطاعات المجتمع؛

فالت من العقاب ج- و�سع حد لالإ

28.  يقر باأنه بينما يعد التنفيذ والتدريب والتعليم متطلبات اأ�ضا�ضية لزمة لكي 
ن�ضاني، فاإن اإنفاذ القان�ن  تمتثل الدول للتزامها باحترام القان�ن الدولي الإ

ولية  الم�ض�ؤ لنظام  ال�ضارم  التطبيق  خالل  من  ول�ضيما  ن�ضاني،  الإ الدولي 

ل��ضع حد  القان�ن، ه� �ضروري  لهذا  الج�ضيمة  النتهاكات  الفردية عن 

فالت من العقاب وت�ضجيع احترام القان�ن في الم�ضتقبل؛ لالإ

د، في هذا ال�ضدد، على اأن من ال�ضروري جداً اأن تقدم جميع الدول  29.  ي�ضدِّ
القان�ن  بم�جب  الجرائم  في  للتحقيق  وطني  قان�ني  اإطار  اإن�ضاء  على 

�ضخا�س الم�ضتبه  الدولي، وخا�ضة جرائم الحرب، ومالحقة اأو ت�ضليم الأ

في ارتكابهم مثل هذه الجرائم ؛

ّكد على اأهمية ت�فر عق�بات بارزة للعيان ومت�قعة وفعلية، �ض�اء اأكانت  30.  ي�ؤ
ن�ضاني وردع  جنائية اأم تاأديبية، من اأجل �ضمان احترام القان�ن الدولي الإ

ارتكاب انتهاكات في الم�ضتقبل؛

على  المحا�ضبة  تعزيز  في  التقدم  من  المزيد  تحقيق  على  الدول  يحث   .31
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الجنائية  العدالة  بجعل  وذلك  الدولي  القان�ن  بم�جب  جرائم  ارتكاب 

ال�طنية اأكرث فعالية من خالل، ومن بني اإجراءات اأخرى، م�ضاعدة الدول 

يف تط�ير قدرات حماكمها ال�طنية، وحت�ضني اأهمية التعاون الق�ضائي الدويل 

يف ما بني الدول وكذلك بني الدول واملحاكم اجلنائية الدولية و»املختلطة«، 

�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية، والن�س  والنظر يف الن�ضمام اإىل النظام الأ

على اخت�ضا�س ب�ضاأن مثل هذه اجلرائم يك�ن متما�ضيًا مع اأحكام القان�ن 

الدويل؛

32.  ي�ضّجع ا�ضتخدام اآليات تق�ضي احلقائق، مثل اللجنة الدولية لتق�ضي احلقائق 
ا�ضتعادة  يف  ول،  الأ �ضايف  الإ الربوت�ك�ل  من   90 املادة  مب�جب  امل�ضّكلة 

ن�ضاين؛ احرتام القان�ن الدويل الإ

عنها  اأفيد  التي  للجه�د  ت��ضيعًا  حمر،  الأ لل�ضليب  الدولية  اللجنة  يدع�   .33
الدويل  للقان�ن  المتثال  حت�ضني  ب�ضاأن  والعمل  التفكري  ت�ا�ضل  اأن  �ضابقًا، 

ن�ضاين، وتدرج، حيثما كان ذلك مالئمًا، حتديثًا يف التقرير الذي �ضتقدمه  الإ

متر الدويل القادم ح�ل هذا امل��ض�ع؛  اإىل امل�ؤ

ر الدول ب�رسورة معاجلة حق�ق ال�ضحايا وفقًا للقان�ن الدويل؛ 34.  يذكِّ

متر اتخاذ التدابري الفعالة لتنفيذ هذا القرار. 35.  ينا�ضد جميع اأع�ضاء امل�ؤ
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القرار رقم 4

اعتماد اإر�سادات ت�سهيل وتنظيم 

غاثة   الم�ساعدات الدولية لالإ

ولي على ال�سعيد المحلي  واالنتعا�ش االأ

في حاالت الكوارث 

حمر، حمر والهالل الأ تمر الدولي الثالثين لل�ضليب الأ اإن الم�ؤ

اإذ ينظر بعين القلق اإلى محنة كافة الذين تلزمهم اإغاثة عاجلة في حالت الط�ارئ 

وم�ضاعدة لالنتعا�س في اأعقاب الك�ارث؛

ن�ضانية، في حالت  و�ضاط الإ �ضا�ضي للب�ضرية ولالأ كد من جديد اأن ال�ضاغل الأ وي�ؤ

�ضا�ضية  ن�ضان الأ فراد وتاأمين راحتهم و�ض�ن حق�ق الإ الك�ارث، ه� حماية الأ

ن�ضانية لل�ضكان المدنيين  غاثة الدولية الإ كما ن�س عليه اإعالن المبادئ ب�ضاأن الإ

تمر الدولي الحادي والع�ضرون لل�ضليب  في حالت الك�ارث الذي اعتمده الم�ؤ

حمر �ضنة 1969؛ الأ

تقديم  اأن  تعتقد  حمر  الأ والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  الدولية  الحركة  باأن  ويذكر 

ن�ضان  ن�ضانية وح�ض�لهم عليها يعتبر حقا من حق�ق الإ النا�س كافة للم�ضاعدة الإ

حمر  الأ والهالل  حمر  الأ ال�ضليب  وق�اعد  مبادئ  عليه  تن�س  كما  �ضا�ضية،  الأ

والع�ضرون  ال�ضاد�س  الدولي  تمر  الم�ؤ التي عدلها  الك�ارث  في حالت  غاثة  لالإ

حمر �ضنة 1995؛ حمر والهالل الأ لل�ضليب الأ

يعزز  غاثة  الإ ت�فير  واأن  الدولي،  الت�ضامن  عن  تّعبر  غاثة  الإ عمليات  اأن  ويكرر 

العالقات الحميمة بين النا�س وي�ضهم بالتالي في ت�طيد ال�ضلم العالمي كما جاء في 

حمر �ضنة 1965؛ تمر الدولي الع�ضرون لل�ضليب الأ القرار 18 الذي اعتمده الم�ؤ

مم المتحدة قد اأبرزت مرارا اأهمية تقديم الم�ضاعدة  ويالحظ اأن الجمعية العامة لالأ

�ضخا�س المت�ضررين من الك�ارث، بما في ذلك في قرارها 182/46  ن�ضانية لالأ الإ

 ،2002 ل�ضنة   150/57 1988 وقرارها  ل�ضنة   131/43 1991 وقرارها  ل�ضنة 

مم المتحدة رقم 56/32 ل�ضنة 1977 والقرار  واأن كال من قرار الجمعية العامة لالأ

حمر في دورته الثالثة والع�ضرين  تمر الدولي لل�ضليب الأ رقم 6 الذي اعتمده الم�ؤ

غاثة في حالت الط�ارئ«  �ضنة 1977 اعتمدا مجم�عة من »التدابير لت�فير الإ

غاثة الدولية؛ على وجه ال�ضرعة من اأجل ت�ضهيل عمليات الإ
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 2000 ل�ضنة  لفية  الأ اإعالن  يف  الدويل  املجتمع  قطعها  التي  بالتعهدات  ويّذكر 

ن�ضان واحلد  بتكثيف التعاون من اأجل تقليل عدد الك�ارث الطبيعية ومن �ضنع الإ

من اآثارها، وكذلك يف اإعالن واإطار عمل هي�غ� ل�ضنة 2005 من اأجل حت�ضني 

التاأهب للك�ارث لزيادة القدرة على  �ض�ضية ال�طنية وتعزيز  القان�نية وامل�ؤ طر  الأ

النتعا�س وال�ضتجابة الفعالة للك�ارث على جميع امل�ضت�يات؛

غاثة  ويالحظ بعني الر�ضا ما تق�م به دول عديدة لت�ضهيل امل�ضاعدات الدولية لالإ

والهتمام  اإليها،  حاجة  هناك  كانت  حيثما  الك�ارث  حالت  يف  والنتعا�س 

ن�ضاين الدويل من اأجل حت�ضني تن�ضيق امل�ضاعدات  والن�ضاط املتزايدين للمجتمع الإ

غاثة والنتعا�س يف حالت الك�ارث وفعاليتها؛ الدولية لالإ

نقاذ  ويرحب بالتقدم املحرز يف �ضياغة وت�ضغيل الفريق ال�ضت�ضاري للبحث والإ

التي  الرائدة  ن�ضانية، واجله�د  ون الإ ال�ض�ؤ لتن�ضيق  مم املتحدة  بدعم من مكتب الأ

دنى من معايري اجل�دة وامل�ضاءلة  ن�ضانية ل��ضع احلد الأ بذلتها املنظمات الدولية الإ

غاثة والنتعا�س يف حالت الك�ارث، مثل مدونة �ضل�ك  فيما يتعلق مب�ضاعدات الإ

حمر والهالل  غاثة يف حالت الك�ارث من اأجل احلركة الدولية لل�ضليب الأ الإ

ن�ضاين ومعايريه  حمر واملنظمات غري احلك�مية ل�ضنة 1994، وميثاق ا�ضفري الإ الأ

الدنيا مل�اجهة الك�ارث املعدل يف �ضنة 2004؛

لل�ضليب  والع�رسين  ال�ضابع  الدويل  متر  للم�ؤ  1-1-2 النهائي  بالهدف  ويذكر 

ذلك  كان  حيثما  الدول،  يدع�  الذي   1999 ل�ضنة  حمر  الأ والهالل  حمر  الأ

نظمة  للتاأهب للك�ارث روابط بالأ اأن تدرج يف خططها ال�طنية  اإىل  �رسوريا،  

وليات وا�ضحة جلمعيات  الدولية مل�اجهة الك�ارث، ف�ضال عن اإدراج اأدوار وم�ض�ؤ

حمر ال�طنية، مبا يف ذلك متثيل يف هيئات ال�ضيا�ضة  حمر والهالل الأ ال�ضليب الأ

والتن�ضيق ال�طنية املنا�ضبة؛

لل�ضليب  والع�رسين  الثامن  الدويل  متر  للم�ؤ  2-3 النهائي  بالهدف  اأي�ضا  ويذكر 

حمر ل�ضنة 2003 واإ�رساره على اأن حت�ضني ال�عي بالق�انني  حمر والهالل الأ الأ

وتطبيقها  وت��ضيحها  الك�ارث،  م�اجهة  جمال  يف  املطبقة  واملبادئ  والق�اعد 

وتط�يرها، من �ضاأنه اأن ي�ضاعد على ت�ضهيل وحت�ضني التن�ضيق وال�رسعة وعلى حتقيق 

ولية عنها، وميكنها بالتايل  ج�دة اأن�ضطة ال�ضتجابة الدولية للك�ارث وحتمل امل�ض�ؤ

اأن ت�ضهم ب�ضكل ملح�ظ يف حماية الكرامة الب�رسية يف حالت الك�ارث؛

حمر  حمر والهالل الأ ويالحظ ما خل�س اإليه الحتاد الدويل جلمعيات ال�ضليب الأ

متر الدولي  متر الدويل الثالثني )وثيقة امل�ؤ �ضا�ضية للم�ؤ )الحتاد الدويل( يف ال�ثيقة الأ

والنتعا�س  غاثة  بالإ المتعلقة  الدولية  والمعايير  الق�انين  اإطار  باأن   )1-9/7/30
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المطل�ب  بالقدر  م�ضتعمل  م�ضتتا وغير  يزال  الك�ارث ل  الدوليين في حالت 

وكثيرا ما يفتقر اإلى التن�ضيق بين القان�ن ال�طني والمعايير الدولية، واأنه ل تزال 

في  والنتعا�س  غاثة  لالإ الفعالة  الدولية  الم�ضاعدات  اأمام  قان�نية  عقبات  هناك 

حالت الك�ارث؛

غاثة والنتعا�س  واإذ يعترف باأن زيادة عدد وتن�ع الجهات الدولية الم�ضاركة في الإ

بع�س  اأي�ضا  ا�ضتتبع  ولكنه  مهمة،  فر�ضا  معه  جلب  قد  الك�ارث  حالت  في 

تكامل  و�ضمان  المحتاجين،  �ضخا�س  لالأ فعالة  م�ضاعدة  تقديم  اأمام  التحديات 

غاثة والنتعا�س مع جه�د واآليات ال�ضتجابة المحلية؛ الم�ضاعدات الدولية لالإ

غاثة  واإذ يعترف بالحق ال�ضيادي للدول المت�ضررة بالبحث عن الم�ضاعدات لالإ

والنتعا�س في حالت الك�ارث التي تقدمها الجهات الم�ضاعدة داخل اأرا�ضيها، 

وقب�ل هذه الم�ضاعدات وتن�ضيقها وتنظيمها ومراقبتها؛

�ضا�ضي للقان�ن وال�ضيا�ضة المحليين في هذا ال�ضدد، اللذين  وبالنظر اإلى الدور الأ

الدولي  القان�ن  ومبادئ  معايير  مع  ين�ضجم  ب�ضكل  تط�يرهما  م�ا�ضلة  ينبغي 

المنا�ضبة؛

والنتعا�س  غاثة  لالإ الدولية  الم�ضاعدات  وتنظيم  ت�ضهيل  اإر�ضادات  يعتمد   .1
ولي على ال�ضعيد المحلي في حالت الك�ارث؛ الأ

ال�طنية  �ضيا�ضاتها  تعزيز  في  ر�ضادات  الإ ا�ضتخدام  على  الدول  ي�ضجع   .2
�ض�ضية، واأي�ضًا حين ت�ضع، عندما ترى ذلك منا�ضبًا،  القان�نية، واأطرها الم�ؤ

ر�ضادات  اتفاقات ثنائية واإقليمية للم�ضاعدة في حالت الط�ارئ، علمًا اأن الإ

ل ت�ضكل التزامات قان�نية ملزمة؛

حمر  الأ والهالل  حمر  الأ ال�ضليب  باأن�ضطة  يتعلق  فيما  اأنه  على  ي�ضدد   .3
ر�ضادات ب�ضكل يتما�ضى  غاثة والنتعا�س في حالت الك�ارث، تقراأ الإ لالإ

النظام  ذلك  في  بما  الرا�ضخة،  وممار�ضاتها  ومبادئها  الحركة  ق�اعد  مع 

وق�اعد  ومبادئ   ،  2006 و�ضنة   1995 �ضنة  المعدلة  للحركة  �ضا�ضي  الأ

المعدلة  الك�ارث  في حالت  غاثة  لالإ حمر  الأ والهالل  حمر  الأ ال�ضليب 

ن�ضطة الدولية لمك�نات الحركة  �ضنة 1995، واتفاق اإ�ضبيلية ح�ل تنظيم الأ

�ضافية  حمر ل�ضنة 1997 ، والتدابير الإ حمر والهالل الأ الدولية لل�ضليب الأ

ثر في اأي من الترتيبات  لتح�ضين تطبيق اتفاق اإ�ضبيلية ل�ضنة 2005، ولن ت�ؤ

القان�نية بين مك�نات الحركة فرادى والدول المعنية؛



109

متر الدويل الثالثون املوؤ

جنيف  26-30 ت�رشين الثاين/ نوفمرب2007

كل  تّعرف  اأن  اإلى  ال�طنية  والجمعيات  الدولي  والتحاد  الدول  يدع�   .4
املعنية  احلك�مية  وغري  احلك�مية  الدولية  قليمية  والإ الدولية  املنظمات 

ر�ضادات؛ غاثة والنتعا�س يف حالت الك�ارث بهذه الإ مب�ضاعدات الإ

تي وذلك بالتعاون  ويدع� الحتاد الدويل واجلمعيات ال�طنية اأن تق�م بالآ  .5
قليمية املعنية: مم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية والإ ال�ثيق مع الأ

القان�نية ال�طنية  ال�ضيا�ضة  ر�ضادات يف تعزيز  ن�رس ودعم ا�ضتخدام الإ  )1(

�ض�ضية مل�اجهة الك�ارث؛ طر امل�ؤ والأ

ر�ضادات يف جميع املبادرات احلالية املهمة ل�ضياغة  ت�ضجيع تعميم الإ  )2(

نظام  ل�ضيما  الك�ارث،  من  واحلد  الك�ارث  واإدارة  الق�انني 

قليمية  الإ وبراجمه  الك�ارث  من  للحد  املعززة  الدولية  ال�ضرتاتيجية 

للحد من خماطر الك�ارث؛

م�ا�ضلة جه�دها يف جمايل البحث واملنا�رسة، وو�ضع اأدوات ومناذج   )3(

لتح�ضني التاأهب القان�ين للك�ارث؛

ويدع� الحتاد الدويل اإىل اأن يقدم، بالت�ضاور مع اجلمعيات ال�طنية، تقريرا   .6
متر الدويل احلادي والثالثني لل�ضليب  مرحليا عن تطبيق هذا القرار اإىل امل�ؤ

حمر. حمر والهالل الأ الأ



110

متر الدويل الثالثون املوؤ

جنيف  26-30 ت�رشين الثاين/ نوفمرب2007

ملحق - القرار رقم 4
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هذه  مثل  في  غاثة  الإ تحكم  التي  الق�اعد  من  اأي  في  تغييرات  اإجراء 

التاأثير في  اأو  اأي تغيير  باإدخال  الت��ضية  الظروف. كما لي�س الغر�س منها 

معنى اأو في تطبيق القان�ن الدولي اأو التفاقات الدولية القائمة، ومنها على 

�ضبيل المثال ولي�س الح�ضر:

ن�ضان وقان�ن الالجئين؛ ن�ضاني وقان�ن حق�ق الإ   اأ  .   القان�ن الدولي الإ

الدولية  والمنظمات  للدول  القان�ني  والمركز  القان�نية  ال�ضخ�ضية  ب. 

والهالل  حمر  الأ ال�ضليب  لجمعيات  الدولي  والتحاد  الحك�مية 

حمر؛ حمر واللجنة الدولية لل�ضليب الأ الأ

القان�ن الدولي الخا�س بالمتيازات والح�ضانات؛ ج. 

حمر  الأ والهالل  حمر  الأ لل�ضليب  الدولية  للحركة  الداخلي  النظام  د. 

مك�نات  بين  القائمة  القان�نية  والتفاقات  ول�ائحها  )الحركة( 

الحركة فرادى والدول المعنية؛

هـ.    التفاقات القائمة بين الدول اأو بين الدول والجهات الم�ضاعدة.

التعاريف   .2

ر�ضادات، ُيق�ضد بالكلمات والعبارات ال�اردة اأدناه ما يلي: لت��ضيح هذه الإ

ملم��ضا  ميثل خطرا  املجتمع  ا�ضطراب خطري يف وظائف  “الكارثة”: هي   .1
ووا�ضع النطاق  على حياة الب�رس و�ضحتهم وملكيتهم اأو بيئتهم. وقد يرجع 

تك�ن  وقد  ب�رسي،  ن�ضاط  اإىل  اأو  الطبيعة  اإىل  اأو  اإىل حادث  الكارثة  �ضبب 

جل، با�ضتثناء النزاع امل�ضلح. مفاجئة اأو ناجمة عن تط�رات ط�يلة الأ

لتلبية  املقدمة  واخلدمات  ال�ضلع  هي  الكوارث”:  حالت  يف  غاثة  “الإ  .2
الحتياجات املبا�رسة للمجتمعات املحلية املت�رسرة من الكارثة.

عادة  لإ املخ�ض�ضة  واخلدمات  ال�ضلع  هي  ويل”:  الأ النتعا�ض  “م�ساعدات   .3
كانت  ما  اإىل  الكارثة  من  املت�رسرة  املحلية  املجتمعات  معي�ضة  ظروف 

عليه قبل وق�عها اأو حت�ضينها اإىل حد ما، مبا يف ذلك املبادرات الرامية اإىل 

اأولية حتددها  زمنية  لفرتة  املخاطر،  النتعا�س واحلد من  القدرة على  زيادة 

الدولة املت�رسرة، وذلك بعد تلبية الحتياجات الف�رية للمجتمعات املحلية 

املت�رسرة من الكارثة.

املت�رسرة  املحلية  للمجتمعات  تقدميها  يراد  التي  مدادات  الإ “ال�سلع”: هي   .4
ويل.  غاثتهم اأو لتحقيق انتعا�ضهم الأ من الكارثة لإ
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نقاذ والرعاية الطبية( التي ي�ضطلع بها اأفراد  ن�ضطة )كالإ “اخلدمات”: هي الأ  .5
ويل يف حالت الك�ارث مل�ضاعدة املجتمعات املحلية  غاثة والنتعا�س الأ الإ

املت�رسرة من الكارثة. 

لال�ضطالع  ال�رسورية  ال�ضلع،  خالف  املادية،  �ضياء  الأ هي  “املعدات”:   .6
ويل يف حالت الك�ارث  غاثة اأو تقدمي م�ضاعدات النتعا�س الأ بعمليات الإ

كاملركبات واأجهزة الرادي�. 

غاثة  فراد واملتط�ع�ن الذين يقدم�ن م�ضاعدات الإ غاثة”: هم الأ “اأفراد الإ  .7
ويل يف حالت الك�ارث. اأو النتعا�س الأ

فيها  الممتلكات  اأو  ال�ضكان  يتعر�س  التي  الدولة  “الدولة المت�سررة”: هي   .8
�ضرار من جراء كارثة معينة. لأ

غاثة اأو م�ضاعدات النتعا�س  الإ تقدم  التي  الدولة  هي  “الدولة الم�ساعدة”:   .9
ولي في حالت الك�ارث، �ض�اء ب�ا�ضطة عنا�ضر مدنية اأو ع�ضكرية.  الأ

والنتعا�س  غاثة  الإ اأفراد  منها  ينطلق  التي  الدولة  هي  الم�سدر”:  “الدولة   .10
باتجاه  والمعدات  ال�ضلع  منها  تنطلق  والتي  الك�ارث  في حالت  ولي  الأ

الدولة المت�ضررة.

النتعا�س  م�ضاعدات  اأو  غاثة  الإ ا�ضتلمت  التي  الدولة  هي  العبور”:  “دولة   .11
قليم الخا�ضع ل�ليتها في طريقها اإلى الدولة  ولي رخ�ضة المرور عبر الإ الأ

ولي  غاثة اأو م�ضاعدات النتعا�س الأ المت�ضررة اأو منها في اإطار عمليات الإ

في حالت الك�ارث. 

ن�سانية الم�ساعدة”: هي  كيان اأجنبي اأو اإقليمي اأو دولي حك�مي  “المنظمة الإ  .12
ن�ضانية اأو  غاثة الإ اأو دولي ل ي�ضتهدف الربح، تركز مهمته واأن�ضطته على الإ

ول. النتعا�س اأو التنمية في المقام الأ

هلة  م�ؤ م�ضاعدة  اإن�ضانية  منظمة  هي  هلة”:  ن�سانية الم�ساعدة الموؤ “المنظمة الإ  .13
للح�ض�ل على الت�ضهيالت القان�نية من الدول الم�ضدر اأو دولة العب�ر اأو 

الدولة المت�ضررة، ح�ضب الظروف،عمال بالجزء الخام�س.

فرد  اأي  اأو  م�ضاعدة  دولة  اأو  اإن�ضانية  منظمة  اأي  هي  “الجهة الم�ساعدة”:    .14
اأو اأي كيان اأجنبي اآخر  اإغاثة خيرية،  اأجنبية تقدم  اأو �ضركة خا�ضة  اأجنبي 

ي�ضتجيب لكارثة في اإقليم الدولة المت�ضررة اأو ير�ضل تبرعات عينية اأو نقدية 

اإليها.
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�سا�سية وليات الأ ول: الم�سوؤ الجزء الأ

وليات الدول المت�سررة 3.      م�سوؤ

ولى عن �ضمان الحد من مخاطر  ولية الأ 1.  تقع على الدول المت�ضررة الم�ض�ؤ
دي  وت�ؤ اأرا�ضيها.  في  والنتعا�س  غاثة  الإ م�ضاعدات  وتقديم  الك�ارث 

م�ضاعدة  كجهات  ال�طنية،  حمر  الأ والهالل  حمر  الأ ال�ضليب  جمعيات 

المدني  المجتمع  ومنظمات  ن�ضاني،  الإ الميدان  في  العامة  لل�ضلطات 

المحلية، دورا داعما اأ�ضا�ضيا على ال�ضعيد المحلي.

على  البلد  قدرات  تتجاوز  الكارثة  حالة  اأن  املت�رسرة  الدولة  راأت  اإذا   .2
كليهما  اأو  قليمية  الإ اأو  الدولية  امل�ضاعدة  تلتم�س  اأن  فينبغي  م�اجهتها، 

�ضخا�س املت�رسرين.  ل�ضمان تلبية احتياجات الأ

والنتعا�س يف  غاثة  الإ م�ضاعدات  تن�ضيق  ال�ضيادة يف  املت�رسرة حق  للدول   .3
حالت الك�ارث التي ت�فرها اجلهات امل�ضاعدة على اأرا�ضيها، وتنظيمها 

ور�ضدها وفقا للقان�ن الدويل.

امل�ساعدة اجلهات  وليات  م�سوؤ       .4

املت�رسرة  الدولة  بق�انني  وم�ظف�ها  امل�ضاعدة  اجلهات  تلتزم  اأن  ينبغي   .1
حترتم  واأن  املحلية  ال�ضلطات  مع  تن�ضق  واأن  به  املعم�ل  الدويل  والقان�ن 

وقات. �ضخا�س املت�رسرين من الك�ارث يف كل الأ الكرامة الب�رسية لالأ

والنتعا�س  غاثة  لالإ م�ضاعداتها  تقدمي  امل�ضاعدة  اجلهات  ت�ضمن  اأن  ينبغي   .2
ن�ضانية واحلياد وعدم التحيز، وب�ضكل خا�س: ويل وفقا ملبادئ الإ الأ

اأن حت�ضب اأول�يات امل�ضاعدة ا�ضتنادا اإىل الحتياجات وحدها، اأ. 

�ضخا�س املت�رسرين من الكارثة دون  غاثة وامل�ضاعدات لالأ اأن ت�فر الإ ب. 

اأي متييز )قائم مثال على اجلن�ضية، العن�رس، العرق، املعتقدات الدينية، 

راء ال�ضيا�ضية(؛ الطبقة الجتماعية، ن�ع اجلن�س والعجز وال�ضن والآ

اأو  معنّي،  ديني  اأو  �ضيا�ضي  م�قف  ترويج  اإىل  ال�ضعي  دون  ت�فر  اأن  ج. 

منفعة  ك�ضب  اأو  املت�رسرة،  للدولة  الداخلية  ون  ال�ض�ؤ يف  التدخل 

اقت�ضادية من امل�ضاعدات اخلريية؛

اأو  األ ت�ضتخدم ك��ضيلة جلمع معل�مات ح�ضا�ضة ذات طابع �ضيا�ضي  د. 

م�ضاعدات  اأو  غاثة  الإ بعمليات  لها  اأو ع�ضكري ل عالقة  اقت�ضادي 

ويل يف حالت الك�ارث. النتعا�س الأ
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تي اإىل اأق�ضى حد  ويل اأن تراعي الآ غاثة وم�ضاعدات النتعا�س الأ ينبغي لالإ  .3
ممكن:

الفئات  للن�ضاء وخا�ضة  اإن وجدت،  اخلا�ضة،  الحتياجات  تلبي  اأن  اأ. 

وامل�ضنني  داخليا  والنازحني  طفال  الأ ت�ضمل  قد  التي  �ضعفًا  �ضد  الأ

مرا�س  يدز وغري ذلك من الأ وامل�ضابني بعجز وامل�ضابني بفريو�س الإ

املقِعدة؛

�ضخا�س المت�ضررين واأن تتما�ضى مع اأي  اأن تتنا�ضب مع احتياجات الأ ب. 

من معايير الج�دة الدولية ال�ضارية؛

اأن يجري تن�ضيقها مع جهات محلية وم�ضاعدة معنية اأخرى؛ ج. 

عراف والتقاليد الثقافية والجتماعية  اأن تقدم وتنفذ بطريقة تراعي الأ د. 

والدينية؛

اأن يجري ت�فيرها وت�ضميمها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها بم�ضاركة  هـ. 

وال�ضباب  الن�ضاء  فيهم  بمن  نف�ضهم،  المت�ضررين  �ضخا�س  الأ

والم�ضن�ن؛

اأن تقدم من قبل م�ظفين اأكفاء تلق�ا التدريب المنا�ضب؛ و. 

اأن تك�ن متنا�ضبة مع قدراتها التنظيمية؛ ز. 

غاثة والنتعا�س المحلية  اأن ت�ضتند اإلى قدرات الحد من المخاطر والإ ح. 

التعر�س  خطر  من  وتقلل  القدرات  تلك  تعزز  بطريقة  تنفذ  واأن 

للك�ارث في الم�ضتقبل.

المجتمع  على  ال�ضلبية  ثار  الآ من  تقلل  بطريقة  تقديمها  يجري  اأن  ط 

والبيئة  التنمية  واأهداف  العمل  و�ض�ق  المحلي  والقت�ضاد  المحلي 

اإلى اأدنى حد ممكن؛

ح�ل  المالئمة  المعل�مات  وبتبادل  ب�ضفافية  ت�فيرها  ُيجري  واأن  ى. 

ن�ضطة والتم�يل. الأ

�سافية لكل الدول وليات الإ 5.      الم�سوؤ

ينبغي للدول التي تقدم التم�يل لجهات م�ضاعدة اأخرى اأن ت�ضجعها على   .1
العمل ب�ضكل ين�ضجم مع اأحكام الفقرة 4. 

ينبغي لجميع الدول اأن ت�ضجع اأفراد الجمه�ر الذين ي�دون الم�ضاهمة في   .2
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تقديم  ولي على  الأ النتعا�س  في  اأو  الك�ارث  في حالت  الدولية  غاثة  الإ

الدولة  طلبتها  التي  غاثة  الإ ب�ضلع  التبرع  اأو  اأمكن  حيثما  مالية  تبرعات 

المت�ضررة �ضراحة فقط.

وليات المتعلقة بالنحراف وكيفية ا�ستعمال الموارد 6.      الم�سوؤ

اأعمال  لتفادي  تتعاون  اأن  الم�ضاعدة  ن�ضانية  الإ والمنظمات  للدول  ينبغي    .1
غاثة  النحراف اأو الختال�س اأو الغ�س المتعلقة ب�ضلع اأو معدات اأوم�ارد الإ

جراءات املنا�ضبة لذلك  ويل يف حالت الك�ارث واتخاذ الإ اأو النتعا�س الأ

ح�ضب القت�ضاء.

التربع  مت  التي  غاثة  الإ و�ضلع  م�ال  الأ ت�ضتعمل  اأن  املت�رسرة  للدول  ينبغي      .2
بها والتي قبلتها يف �ضياق كارثة معينة، بطريقة تتما�ضى مع الغر�س املحدد 

الذي منحت من اأجله.

نذار املبكر والتاأهب اجلزء الثاين: الإ

املبكر نذار  الإ       .7

ثار العابرة للحدود وزيادة فعالية اأي م�ضاعدة دولية  يف اإطار التقليل من الآ  .1
ال�رسيع  التبادل  لت�ضهيل  اإجراءات  الدول  جميع  ت�ضع  اأن  يجب  مطل�بة، 

ت�ضبب  قد  التي  النا�ضئة  املخاطر  فيها  مبا  الك�ارث،  ب�ضاأن  للمعل�مات 

ذلك  يف  مبا  خرى  الأ امل�ضاعدة  ن�ضانية  الإ واملنظمات  الدول  مع  ك�ارث، 

غاثة يف حالت الط�ارئ. مم املتحدة لالإ من�ضق الأ

�س�سية  واملوؤ وال�سيا�سية  القانونية  طر  الأ       .8

وتخطيطا  �ضاملة  �ض�ضية  وم�ؤ و�ضيا�ضية  قان�نية  اأطرا  الدول  تعتمد  اأن  ينبغي   .1
غاثة والنتعا�س،  لها ولالإ والتاأهب  الك�ارث واحلد من وقعها  لل�قاية من 

تاأخذ  واأن  الك�ارث،  خطر  من  للحد  اأو�ضع  برنامج  يف  اأ�ضا�ضي  كعن�رس 

حمر اأو الهالل  طر بعني العتبار دور اجلمعية ال�طنية لل�ضليب الأ تلك الأ

حمر كجهة م�ضاعدة، وُت�رسك املجتمع املدين ومتّكن املجتمعات املحلية  الأ

من حت�ضني اأمنها وقدرتها الذاتية على النتعا�س. وينبغي للدول اأن تخ�ض�س 

املنظمات  من  بدعم  وذلك  طر،  الأ تلك  فعالية  ل�ضمان  الالزمة  امل�ارد 

قليمية والدولية املعنية ح�ضبما ه� منا�ضب. الإ
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غاثة والنتعا�س  طر اأي�ضا م�ضاألة مبا�رسة م�ضاعدات الإ ينبغي اأن تتناول هذه الأ  .2
ر�ضادات.  ويل وت�ضهيلها وعب�رها وتنظيمها ب�ضكل يتما�ضى مع هذه الإ الأ

ويل  غاثة والنتعا�س الأ وينبغي اأن تتيح التن�ضيق الفعلي للم�ضاعدات الدولية لالإ

غاثة يف حالت  مم املتحدة لالإ يف حالت الك�ارث مع مراعاة دور من�ضق الأ

الط�ارئ ب�ضكل كامل ب��ضفه املن�ضق الرئي�ضي مع الدول واملنظمات الدولية 

غاثة الطارئة. كما ينبغي اأن  مم املتحدة لالإ امل�ضاعدة فيما يتعلق بعمليات الأ

يف  وال�ضلطة  ولية  امل�ض�ؤ ذات  الداخلية  احلك�مية  الكيانات  ب��ض�ح  حتدد 

هذه املجالت، وينبغي التفكري يف اإن�ضاء وحدة وطنية للتن�ضيق بغية الربط 

بين الجهات الدولية والحك�مية على كل الم�ضت�يات.

ينبغي للحك�مات ال�طنية، حيثما كان ذلك �ضروريا ومنا�ضبا، اأن ت�ضجع   .3
جهات محلية اأخرى لها �ضلطة في مجالت القان�ن اأو ال�ضيا�ضة ذات ال�ضلة 

الك�ارث،  حالت  في  ولي  الأ والنتعا�س  غاثة  لالإ الدولية  بالم�ضاعدات 

التنظيمية،  جهزة  والأ المحلية  الحك�مات  اأو  المحافظات  كحك�مات 

ر�ضادات.  على اتخاذ الخط�ات الالزمة على م�ضت�اها من اأجل تطبيق الإ

قليمي والدولي للقدرات المحلية 9.      الدعم الإ

في اإطار زيادة القدرة على النتعا�س وتقليل الحاجة اإلى الم�ضاعدات الدولية   .1
ولي في حالت الك�ارث، ينبغي للمجتمع الدولي -  غاثة والنتعا�س الأ لالإ

قليمية وغيرها من الجهات المعنية  بمن في ذلك المتبرع�ن والجهات الإ

النامية واأجهزة المجتمع المدني المحلية وجمعيات  اأن ي�ضاعد الدول   -

الك�ارث  لل�قاية من  بناء قدراتها  حمر على  الأ حمر والهالل  الأ ال�ضليب 

محليا والحد من وقعها والتاأهب لها وم�اجهتها.

قدراتها  تنمية  اأي�ضا على  النامية  الدول  ي�ضاعد  اأن  الدولي  للمجتمع  ينبغي   .2
مالئم  ب�ضكل  والتخطيطية  �ض�ضية  والم�ؤ القان�نية  طر  الأ تطبيق  اأجل  من 

حالت  في  ولي  الأ والنتعا�س  غاثة  لالإ الدولية  الم�ضاعدات  لت�ضهيل 

من  من�ضق  ب�ضكل  للدول  الم�ضاعدة  هذه  تقدم  اأن  وينبغي  الك�ارث. 

الجهات المنا�ضبة.

ولي  الأ غاثة والنتعا�ض  الدولية لالإ الم�ساعدات  الثالث: مبا�سرة  الجزء 

ها في حالت الكوارث واإنهاوؤ
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10.   مبا�سرة الم�ساعدة

ولي في حالت  غاثة اأو النتعا�س الأ ينبغي مبا�ضرة الم�ضاعدات الدولية لالإ  .1
نداء.  اإلى  مبدئيا  المت�ضررة وحدها، وبال�ضتناد  الدولة  بم�افقة  الك�ارث 

وعلى الدولة المت�ضررة اأن تقرر ب�ضرعة ما اإذا كانت ت�د اأن تطلب م�ضاعدات 

ولي واأن تّبلغ قرارها دون تاأخير. ومن اأجل اتخاذ  غاثة اأو النتعا�س الأ الإ

دون  الحتياجات  مقدار  تحدد  اأن  المت�ضررة  للدولة  ينبغي  القرار،  هذا 

خذ في العتبار القيام بح�ضر م�ضترك لالحتياجات مع  تاأخير. ويجب اأن ي�ؤ

خرى. ن�ضانية الم�ضاعدة الأ مم المتحدة والمنظمات الإ الأ

قدر  باأكبر  عليها  والطلبات  الم�ضاعدة  عرو�س  من  كل  تت�ضم  اأن  ينبغي   .2
ممكن من الدقة من حيث ن�ع وكمية ال�ضلع املطل�بة ف�ضال عن اخلدمات 

واخلربات املتاحة اأو املطل�بة. وميكن للدول املت�رسرة اأي�ضا اأن تذكر اأن�اع 

ال�ضلع واخلدمات التي ل حتتاج اإليها والتي ُيرجح اأن ُتعر�س عليها.

الالزمة  باملعل�مات  امل�ضاعدة  اجلهات  تزود  اأن  املت�رسرة  للدول  ينبغي   .3
اأهمية خا�ضة فيما يتعلق بالدخ�ل  التي متثل  عن الق�انني والل�ائح املحلية 

ويل يف حالت  الأ النتعا�س  م�ضاعدات  تقدمي  اأو  غاثة  الإ عمليات  وتنفيذ 

الك�ارث.

الع�سكرية غاثة  الإ مبا�رشة     .11

غاثة اأو تقدمي م�ضاعدات  ينبغي ال�ضتعانة بالقدرات الع�ضكرية يف عمليات الإ

اأو  املت�رسرة  الدولة  بناء على طلب  الك�ارث  ويل يف حالت  الأ النتعا�س 

مب�افقتها ال�رسيحة فقط وبعد النظر يف البدائل املدنية املماثلة. وقبل القيام 

باأي ن�رس من هذا القبيل، ينبغي للدولة املت�رسرة والدولة امل�ضاعدة اأن تتفقا 

على ن�س و�رسوط مثل هذا الن�رس )مبا يف ذلك حتديد مدة الن�رس، ما اإذا كان 

يتعني اأن يك�ن غري م�ضلح اأو ميكن اأن يك�ن م�ضلحا، وارتداء الزي ال�طني 

واآليات التعاون مع اجلهات املدنية(.

امل�ساعدة اإنهاء    .12

غاثة  الإ م�ضاعدات  اإنهاء  امل�ضاعدة  اجلهة  اأو  املت�رسرة  الدولة  ت�د  عندما 

منا�ضبا  اإخطارا  تقدم  اأن  ينبغي  الك�ارث،  ويل يف حالت  الأ النتعا�س  اأو 

خطار، اأن  بذلك. وينبغي للدولة املت�رسرة واجلة امل�ضاعدة، بناء على هذا الإ

ت�ضت�ضريا بع�ضهما مع مراعاة اآثار اإنهاء مثل هذه امل�ضاعدات على املجتمعات 
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املحلية املت�رسرة من الكارثة.

اجلزء الرابع: اأهلية احل�سول على الت�سهيالت القانونية

امل�ساعدة للدول  ت�سهيالت  منح     .13

ي�ضتح�ضن اأن متنح دول العب�ر والدول املت�رسرة الت�ضهيالت القان�نية امل�ضار 

قل، للدول امل�ضاعدة فيما يتعلق مب�ضاعدات  اإليها يف اجلزء اخلام�س، على الأ

ويل التي تقدمها يف حالت الك�ارث. غاثة اأو النتعا�س الأ الإ

ن�سانية الم�ساعدة 14.   منح ت�سهيالت للمنظمات الإ

للقان�ن  وفقًا  المت�ضررة،  والدول  العب�ر  ودول  الم�ضدر  دول  حق  من   .1
هلة للح�ض�ل  ن�ضانية الم�ضاعدة الم�ؤ الدولي القائم، اأن تحدد المنظمات الإ

على الت�ضهيالت القان�نية التي يرد و�ضفها في الجزء الخام�س، فيما يتعلق 

ولي في حالت الك�ارث. غاثة اأو النتعا�س الأ بم�ضاعداتها لالإ

تطلب  التي  الم�ضاعدة  ن�ضانية  الإ للمنظمات  معايير  ب��ضع  الدول  ت��ضى   .2
اإبداء  المعايير  هذه  ت�ضم  اأن  وينبغي  القان�نية،  الت�ضهيالت  على  الح�ض�ل 

يرد و�ضفها  التي  وليات  للم�ض�ؤ العمل وفقا  المنظمة عزمها وقدرتها على 

ر�ضادات. في الفقرة 4 من هذه الإ

ن�ضانية  الإ المنظمات  اأخرى مفرو�ضة على  اأي متطلبات  ت�ضكل  األ  ينبغي   .3
ولي  الأ والنتعا�س  غاثة  الإ م�ضاعدات  ت�فير  على  مفرطا  عبئاأً  الم�ضاعدة 

المنا�ضبة. 

قبل  عليها  الح�ض�ل  اأهلية  تحدد  اأن  الت�ضهيالت  تمنح  التي  للدولة  ينبغي   .4
جراءات  وق�ع الكارثة اأو بعد حدوثها باأ�ضرع ما يمكن. وينبغي اأن تت�ضم الإ

التطبيق. وينبغي  الب�ضاطة و�ضرعة  باأكبر قدر ممكن من  المطبقة  ليات  والآ

تت�ضمن  اأن  ويمكن  بها.  الخا�ضة  المعل�مات  واإتاحة  ب��ض�ح  و�ضفها 

اأو  دولية  نظم  على  تعتمد  اأن  اأو  ثنائية  اتفاقات  اأو  وطنية  قائمة  ا�ضتعمال 

اإقليمية لالعتماد اإن وجدت.

ينبغي اأن يعتمد العمل بالت�ضهيالت القان�نية ال�اردة في الجزء الخام�س بما   .5
يتفق واأحكام الفقرة الفرعية 2 من هذه الفقرة. غير اأن اأهلية الح�ض�ل على 

الت�ضهيالت القان�نية يجب األ تبدل ب�ضكل تع�ضفي اأو بمفع�ل رجعي اأو 

دون اإ�ضعار ينا�ضب الظروف.
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15.   منح الت�سهيالت لجهات م�ساعدة اأخرى

قد ت�د الدول المت�ضررة اأن تمنح، بناء على الطلب، بع�ضا من الت�ضهيالت 

القان�نية ال�اردة في الجزء الخام�س لجهات م�ضاعدة خالف الجهات التي 

غاثة الخيرية،  ت�ضملها الفقرتان 13 و14، كال�ضركات الخا�ضة التي تقدم الإ

ن�ضانية اأو الدول  ثر ذلك ب�ضكل �ضلبي في عمليات المنظمات الإ ب�ضرط األ ي�ؤ

الت�ضهيالت  مثل هذه  تتلقى  التي  الجهة  ُيطلب من  اأن  وينبغي  الم�ضاعدة. 

قل.  اللتزام بال�ضروط نف�ضها ال�اردة في الفقرة 14 على الأ

اجلزء اخلام�ض: الت�سهيالت القانونية لدخول البلد وتنفيذ العمليات

الفقرات  يف  و�ضفها  يرد  التي  القان�نية  الت�ضهيالت  بت�فري  الدول  ت��ضى 

هلة. ويخ�ضع  ن�ضانية امل�ضاعدة امل�ؤ 16-24 للدول امل�ضاعدة وللمنظمات الإ
العامة  العام وال�ضحة  الق�مي والنظام  من  الأ الت�ضهيالت مل�ضالح  منح هذه 

العب�ر  ودول  امل�ضدر  ولدول  املت�رسرة  للدول  العامة  خالق  والأ والبيئة 

املعنية التي متنحها. وينبغي تكييف اإجراءات حماية هذه امل�ضالح ملتطلبات 

ن�ضاين املتمثل يف تلبية  الكارثة املحددة، و�ضمان ان�ضجامها مع ال�اجب الإ

احتياجات املجتمعات املحلية املت�رسرة.

وعندما تدخل الت�ضهيالت املحددة امل��ضى بها هنا يف اإطار اخت�ضا�س 

ال�ضلطات خالف احلك�مة ال�طنية، ينبغي للحك�مة ال�طنية، حيثما اأمكن 

وكان ذلك منا�ضبا، اأن ت�ضجع تلك ال�ضلطات على ت�فري الت�ضهيالت املنا�ضبة 

هلة. ن�ضانية امل�ضاعدة امل�ؤ للدول امل�ضاعدة واملنظمات الإ

غاثة الإ اأفراد      .16

يف  ويل  الأ والنتعا�س  غاثة  الإ باأفراد  يتعلق  فيما  املت�رسرة  للدول  ينبغي   .1
ن�ضانية امل�ضاعدة  حالت الك�ارث التابعني للدول امل�ضاعدة واملنظمات الإ

تي: هلة للح�ض�ل على الت�ضهيالت اأن تق�م بالآ امل�ؤ

العمل  وتراخي�س  مرات،  لعدة  واخلروج  الدخ�ل  تاأ�ضريات  منح  اأ. 

اأرا�ضيها  يف  للتجديد  قابلة  تك�ن  بحيث  اأمكن،  اإن  جمانا  الالزمة 

يف  ويل  الأ النتعا�س  اأو  غاثة  الإ اأن�ضطة  لتنفيذ  الالزمة   للفرتة 

حالت الك�ارث.

ب.  التنازل عن مثل هذه التاأ�ضريات وتراخي�س العمل اأو منحها ب�رسعة يف 

غاثة يف حالت الك�ارث؛ عمليات الإ
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للعاملني  املهنية  هالت  بامل�ؤ قتا  م�ؤ لالعرتاف  �رسيعة  اإجراءات  و�ضع  ج. 

جانب وبرخ�س القيادة  الطبيني واملهند�ضني املعماريني واملهند�ضني الأ

داء وظائفهم خالل املدة  وغريها من الرتاخي�س وال�ضهادات الالزمة لأ

حالت  يف  ويل  الأ النتعا�س  اأو  غاثة  الإ مبهام  لال�ضطالع  ال�رسورية 

هلة  ن�ضانية امل�ضاعدة امل�ؤ الك�ارث، والتي اأكدت الدولة اأو املنظمة الإ

للح�ض�ل على الت�ضهيالت �ضحتها؛

ت�ضهيل حرية ال��ض�ل اإىل املنطقة املت�رسرة من الكارثة وحرية التنقل  د. 

يف  ويل  الأ والنتعا�س  غاثة  الإ اأفراد  �ضالمة  مراعاة  مع  ومنها  فيها 

حالت الك�ارث.

ينبغي لدول الم�ضدر ودول العب�ر اأن تلغي اأو ت�ضدر ب�ضرعة ودون تكلفة   .2
اإن اأمكن، تاأ�ضيرات الدخ�ل اأو العب�ر ح�ضبما ه� منا�ضب بناًء على طلب 

من  الت�ضهيالت،  على  للح�ض�ل  هلة  الم�ؤ الم�ضاعدة  ن�ضانية  الإ المنظمات 

ولي في حالت الك�ارث. غاثة والنتعا�س الأ اأجل اأفراد الإ

اأن  هلة  الم�ؤ الم�ضاعدة  ن�ضانية  الإ والمنظمات  الم�ضاعدة  للدولة  ينبغي   .3
ولي في حالت  غاثة والنتعا�س الأ تحدد مدى اإمكانية تحقيق اأهداف الإ

الك�ارث عن طريق تعيين م�ظفين محليين.

17.  ال�سلع والمعدات

تي فيما  ينبغي لدول الم�ضدر ودول العب�ر والدول المت�ضررة اأن تق�م بالآ  .1
الك�ارث  حالت  في  ولي  الأ والنتعا�س  غاثة  الإ ومعدات  ب�ضلع  يتعلق 

ن�ضانية الم�ضاعدة  درة اأو الم�ضت�ردة من طرف الدول والمنظمات الإ الم�ضّ

هلة للح�ض�ل على الت�ضهيالت اأو نيابة عنها: الم�ؤ

واأج�ر  الجمركية  والر�ض�م  وال�ضرائب  التعريفات  كل  من  ها  اإعفاوؤ اأ. 

الحك�مة؛

ها من كل القي�د على ال�ضادرات والعب�ر وال�اردات؛ اإعفاوؤ ب. 

تب�ضيط وتقليل ال�ثائق المطل�بة للت�ضدير والعب�ر وال�ضتيراد؛ ج. 

تملكها  م�ضتعملة  غير  �ضلع  اأو  معدات  اأي  ت�ضدير  باإعادة  ال�ضماح  د. 

ن�ضانية الم�ضاعدة وت�د الحتفاظ بها. الدولة اأو المنظمة الإ

تق�م  اأن  اأي�ضا  المت�ضررة  والدولة  العب�ر  ودولة  الم�ضدر  للدولة  ينبغي   .2
غاثة في حالت الك�ارث، اأن  تي، فقط فيما يتعلق ب�ضلع ومعدات الإ بالآ

تي: تق�م بالآ
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هذه  اإلغاء  المتعذر  من  كان  واإذا  التفتي�س.  متطلبات  تقليل  اأو  اإلغاء  اأ. 

غاثة من الجمارك ب�ضرعة ومن  جراءات، تخلي�س �ضلع ومعدات الإ الإ

ول�ية عبر عملية “تخلي�س م�ضبق” حيثما اأمكن؛  باب الأ

العمل و/ الالزمة خارج �ضاعات  خالء  التفتي�س والإ تنظيم عمليات  ب. 

كل  من  للحد  ال�ضرورة  الجمارك ح�ضب  مكتب  غير  مكان  في  اأو 

وينبغي  المت�ضررة.  للدولة  ال�طنية  ال�ضالمة  بق�اعد  عمال  تاأخير، 

هلة اأن تحترم  ن�ضانية الم�ضاعدة الم�ؤ للدولة الم�ضاعدة والمنظمات الإ

الطرق ونقاط الت�ضليم التي تحددها الدولة المت�ضررة. 

والمنظمات  للدولة  ينبغي  اأعاله،  المذك�رة  الت�ضهيالت  من  ولال�ضتفادة   .3
نف  اأن جّتمع وت�ضّ املتفق عليها،  الدولية  للمعايري  امل�ضاعدة، وفقا  ن�ضانية  الإ

الك�ارث  حالت  يف  ويل  الأ والنتعا�س  غاثة  الإ ومعدات  �ضلع  وت�ّضجل 

ب�ضكل منا�ضب، واأن تدرج ق�ائم مف�ضلة مع كل �ضحنة. كما اأن عليها اأن 

لحتياجات  ومالءمتها  ج�دتها  ل�ضمان  واملعدات  ال�ضلع  هذه  كل  تفت�س 

الدولة املت�رسرة والتزامها بالقان�ن املعني للدولة املت�رسرة واملعايري الدولية.

للح�ض�ل  هلة  امل�ؤ امل�ضاعدة  ن�ضانية  الإ واملنظمات  امل�ضاعدة  للدولة  ينبغي   .4
غري  اأو  مرغ�بة  غري  �ضلع  اأي  نقل  ولية  م�ض�ؤ تتحمل  اأن  الت�ضهيالت  على 

ويل يف حالت الك�ارث والتخل�س منها،  غاثة والنتعا�س الأ م�ضتعملة لالإ

اأو  الب�رس  �ضالمة  اأو  �ضحة  تهدد  اأن  ال�ضلع  هذه  �ضاأن  من  كان  اإذا  ل�ضيما 

البيئة.

اخلا�سة واملعدات  ال�سلع     .18

�ضافة اإىل الت�ضهيالت املن�ض��س عليها يف الفقرة 17: بالإ

املعدنية  وال�ضفائح  بالت�ضجيل  قتا  م�ؤ تعرتف  اأن  املت�رسرة  للدول  ينبغي   .1
ن�ضانية  جنبية امل�ضت�ردة من قبل الدول امل�ضاعدة واملنظمات الإ للمركبات الأ

هلة للح�ض�ل على الت�ضهيالت اأو بالنيابة عنها، وامل�ضتعملة يف  امل�ضاعدة امل�ؤ

ويل يف حالت الك�ارث. غاثة وم�ضاعدات النتعا�س الأ عمليات الإ

يف  ت�رسع  اأن  اأو  الالزمة  الرخ�س  منح  تتجنب  اأن  املت�رسرة  للدول  ينبغي   .2
ت�ضدير  اأو  ا�ضترياد  اأو  ا�ضتعمال  اأمام  اأخرى  ع�ائق  اأي  تقلل  واأن  منحها 

واملنظمات  الدول  قبل  من  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  الت�ضالت  معدات 

غاثة يف حالت الك�ارث وم�ضاعدات  ن�ضانية امل�ضاعدة يف عمليات الإ الإ
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ويل، اأو بالنيابة عنها. كما ينبغي للدول املت�رسرة اأن متنح )اأو اأن  النتعا�س الأ

ت�ضجع جهات حملية اأخرى، حيثما كان ذلك منا�ضبا، على اأن متنح( الدول 

هلة للح�ض�ل على الت�ضهيالت  ن�ضانية امل�ضاعدة امل�ؤ امل�ضاعدة واملنظمات الإ

لالت�ضالت  ال�ضناعية  قمار  والأ ال�ض�تية  امل�جات  ل�ضتعمال  ول�ية  الأ

متييز  دون  غاثة،   الإ بعمليات  املتعلقة  البيانات  ونقل  والال�ضلكية  ال�ضلكية 

غاثة املحلية اأو التاأثري عليها ب�ضكل �ضلبي. �ضد جهات الإ

الع�ائق  تقلل  اأن  املت�رسرة  والدول  العب�ر  ودول  امل�ضدر  لدول  ينبغي   .3
ت�ضدير  واإعادة  ت�ضدير وعب�ر وا�ضترياد  املفرو�ضة على  دارية  القان�نية والإ

ن�ضانية  الإ واملنظمات  امل�ضاعدة  الدول  قبل  من  الطبية  واملعدات  دوية  الأ

عمليات  في  عنها  نيابة  اأو  الت�ضهيالت  على  للح�ض�ل  هلة  الم�ؤ الم�ضاعدة 

ولي في حالت الك�ارث، اإلى درجة ل  غاثة وم�ضاعدات النتعا�س الأ الإ

الم�ضاعدة  للدول  وينبغي  الدولي.  والقان�ن  العامة  ال�ضالمة  مع  تتعار�س 

اأن تتخذ كل الخط�ات المعق�لة  هلة  والمنظمات الدولية الم�ضاعدة الم�ؤ

دوية والمعدات ومالءمتها و�ضالمتها،  الأ الالزمة ل�ضمان ج�دة مثل هذه 

تي: واأن ت�ضمن ب�ضكل خا�س الآ

على  المت�ضررة  والدول  الم�ضدر  الدول  م�افقة  على  الح�ض�ل  اأ. 

دوية التي ت�ضت�ردها؛ ا�ضتعمال اأي من الأ

تي: دوية التي ت�ضتعملها في عملياتها الخا�ضة بالآ ينبغي اأن تفي الأ ب. 

اأن يجري نقلها وحفظها بطريقة مالئمة ل�ضمان ج�دتها؛  )1(

اأن ت�ضان من الختال�س واإ�ضاءة ال�ضتعمال.  )2(

خرون في الدولة  دوية التي تتبرع بها لكي ي�ضتعملها الآ اأن تفي كل الأ ج.  

تي: المت�ضررة بالآ

)1(  اأن ينتهي تاريخ �ضالحيتها بعد ما ل يقل عن 12 �ضهرا اعتبارا 

على  الم�ضتلمة  ال�ضلطات  تتفق  لم  ما  و�ض�لها،  تاريخ  من 

خالف ذلك؛

)2(  اأن يجري نقلها وحفظها بطريقة مالئمة ل�ضمان ج�دتها حتى 

ت�ضل اإلى الدولة المت�ضررة؛

)3(   اأن ت��ضف ب�ضكل منا�ضب وبلغة مفه�مة في الدولة المت�ضررة 

ال�ضم  اأو  تجارية  بعالمة  المحف�ظ  غير  الدولي  ال�ضم  تحت 

وا�ضم  والق�ة،  الدوائية،  والجرعة  الدفعة،  ورقم  الجني�س، 

ال�ضركة الم�ضنعة، والكمية في العلبة، و�ضروط الحفظ وتاريخ 

ال�ضالحية.
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ينبغي لدول الم�ضدر ودول العب�ر والدول المت�ضررة اأن تنظر في اإمكانية   .4
وتقييد  وحظر  بالتعقيم  المتعلقة  العتيادية  المتطلبات  تقليل  اأو  تغيير 

ن�ضانية  غذية وت�ضديرها من قبل الدول الم�ضاعدة والمنظمات الإ ا�ضتيراد الأ

في  غاثة  الإ عمليات  في  الت�ضهيالت  على  للح�ض�ل  هلة  الم�ؤ الم�ضاعدة 

حالت الك�ارث.

النقل   .19

ينبغي لدول امل�ضدر ودول العب�ر والدول املت�رسرة اأن ترخ�س دون تاأخري   .1
العب�ر ال�رسيع ل��ضائط النقل الربي والبحري واجل�ي التي ت�ضتاأجرها دولة 

هلة للح�ض�ل على الت�ضهيالت، اأو  م�ضاعدة اأو منظمة اإن�ضانية م�ضاعدة م�ؤ

ويل يف  الأ النتعا�س  اأو  غاثة  الإ م�ضاعدات  نقل  اأجل  من  عنها،  ين�ب  من 

حالت الك�ارث، واإلغاء الر�ض�م املطبقة عليها اإن اأمكن، با�ضتثناء الر�ض�م 

اخلا�ضة بال�ضتعمال املعق�ل.

كما  الطائرات.  وهب�ط  وحتليق  قالع  لإ خا�ضة،  ب�ضفة  الرتخي�س،  ينبغي   .2
لنقل  املت�رسرة  الدولة  اإقليم  بالتحليق ف�ق  الطائرات  الرتخي�س لهذه  ينبغي 

امل�ضاعدات ح�ضبما ه� مطل�ب.

يف  للعاملني  الالزمة  واخلروج  والعب�ر  الدخ�ل  تاأ�ضريات  اإ�ضدار  ينبغي   .3
و�ضائل النقل املذك�رة، دون اأي تاأخري.

قت املوؤ املحلي  القانوين  املركز    .20

امل�ضاعدة  الدول  يف  املنا�ضبة  اجلهات  متنح  اأن  املت�رسرة  للدول  ينبغي   .1
ف�ر  الت�ضهيالت،  على  للح�ض�ل  هلة  امل�ؤ امل�ضاعدة  ن�ضانية  الإ واملنظمات 

ب�ضكل  اإقليمها  للعمل يف  بفرتة وجيزة، رخ�ضة  بعد و�ض�لها  اأو  و�ض�لها 

فتح  مثل  احلق�ق  من  بجملة  تتمتع  حتى  قل،  الأٌ على  قتة  م�ؤ ب�ضفة  قان�ين 

امللكية  يف  والت�رسف  وال�رساء  والتاأجري  عق�د  واإبرام  م�رسفية  ح�ضابات 

غاثة  الإ م�ضاعدات  تقدمي  اأجل  من  الالزمة  القان�نية  جراءات  الإ واتخاذ 

ويل يف حالت الك�ارث. والنتعا�س الأ

هلة للح�ض�ل  ن�ضانية امل�ضاعدة امل�ؤ ينبغي منح الدول امل�ضاعدة واملنظمات الإ  .2
م�ال والعمالت الالزمة بحرية اإىل البلد  على الت�ضهيالت اأي�ضا حق نقل الأ

ومنه عرب ال��ضائل القان�نية، واحل�ض�ل على اأف�ضل اأ�ضعار ال�رسف القان�نية 

ويل يف حالت الك�ارث. غاثة اأو النتعا�س الأ ذات ال�ضلة مب�ضاعداتها لالإ
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ن�ضانية  الإ واملنظمات  امل�ضاعدة  للدول  ت�ضمح  اأن  املت�رسرة  للدول  ينبغي   .3
املحليني  غاثة  الإ اأفراد  بتعيني  الت�ضهيالت  على  للح�ض�ل  هلة  امل�ؤ امل�ضاعدة 

واإنهاء عق�دهم ب�ض�رة قان�نية طبقا لق�انني العمل املحلية.

ال�رشائب    .21

ينبغي للدول املت�رسرة اأن تعفي الدول امل�ضاعدة واملنظمات الدولية امل�ضاعدة 

من  وغريها  امل�ضافة  القيمة  �رسيبة  من  الت�ضهيالت  على  للح�ض�ل  هلة  امل�ؤ

ويل  الأ والنتعا�س  غاثة  الإ مب�ضاعدات  مبا�رسة  املرتبطة  الر�ض�م  اأو  ال�رسائب 

يف حالت الك�ارث.

من 22.   الأ
�ضالمة  م�ضاألة  ملعاجلة  الالزمة  التدابري  كل  تتخذ  اأن  املت�رسرة  للدول  ينبغي 

ويل يف حالت الك�ارث التابعني للدول  غاثة والنتعا�س الأ واأمن اأفراد الإ

هلة للح�ض�ل على الت�ضهيالت،  ن�ضانية امل�ضاعدة امل�ؤ امل�ضاعدة واملنظمات الإ

وال�ضلع  واملعدات  النقل  وو�ضائل  واملرافق  املباين  كل  اأمن  ت�ضمن  واأن 

ويل يف حالت  غاثة اأو النتعا�س الأ امل�ضتعملة يف اإطار تقدمي م�ضاعدات الإ

اأن  امل�ضاعدة  ن�ضانية  الإ واملنظمات  امل�ضاعدة  للدول  ينبغي  كما  الك�ارث. 

من  للحد  اخلا�ضة  وعملياتها  تخطيطها  اإطار  يف  املنا�ضبة  اخلط�ات  تتخذ 

منية. املخاطر الأ

�سافية الإ العمل  �ساعات    .23

واخلدمات  املكاتب  ت�ضغيل  �ضمان  اإىل  املت�رسرة  الدول  ت�ضعى  اأن  ينبغي 

غاثة على وجه  غاثة الدولية وتنفيذ عمليات الإ �ضا�ضية لت�ضليم اإمدادات الإ الأ

ال�رسعة، خارج �ضاعات العمل العتيادية عند ال�رسورة.

التكاليف    .24

والنتعا�س  غاثة  لالإ الدولية  امل�ضاعدات  ت�فري  تكاليف  حّتمل  ولية  م�ض�ؤ تقع   .1
الدولة  ر�ضادات، على عاتق  الإ الك�ارث مب�جب هذه  ويل يف حالت  الأ

امل�ضاعدة  للدول  ميكن  اأنه  غري  امل�ضاعدة،  ن�ضانية  الإ املنظمة  اأو  امل�ضاعدة 

التكاليف  لها جزءا من  ت�ضدد  اأن  املت�رسرة على  الدولة  تتفق م�ضبقا مع  اأن 

قتا. عارة املعدات م�ؤ ج�ر اأو لإ والأ
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القرار رقم 5

متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة 

يوم 28 ت�سرين الثاني/نوفمبر2005  
حمر الفل�سطيني  بين جمعية الهالل االأ

وجمعية ماجن دافيد اآدوم في اإ�سرائيل

حمر، حمر والهالل الأ متر الدويل الثالثني لل�ضليب الأ اإّن امل�ؤ

اإذ ي�ضري اإىل مذكرة التفاهم والتفاق املقرتن بها ب�ضاأن التدابري الت�ضغيلية وامل�قعني 

اإ�رسائيل  يف  اآدوم  دافيد  ماجن  وجمعية  الفل�ضطيني  حمر  الأ الهالل  جمعية  بني 

بتاريخ 28 ت�رسين الثاين/ن�فمرب 2005؛

واإذ ينظر بقلق اإىل التقرير عن تنفيذ مذكرة التفاهم الذي قدمه اإىل جمل�س املندوبني 

يف 24 ت�رسين الثاين/ن�فمرب 2007 ال�ضيد بري �ضتنباك، املراقب امل�ضتقل املعنّي من 

حمر )اللجنة الدولية( والحتاد الدويل جلمعيات  قبل اللجنة الدولية لل�ضليب الأ

الطرفني  طلب  على  بناًء  الدويل(،  )الحتاد  حمر  الأ والهالل  حمر  الأ ال�ضليب 

امل�قعني على مذكرة التفاهم؛

 24 بتاريخ  املندوبني  جمل�س  اعتمده  الذي   ]CD/07/R2[ القرار  يّد  ي�ؤ  .1
ت�رسين الثاين/ن�فمرب 2007 اخلا�س بتنفيذ مذكرة التفاهم والتفاق ب�ضاأن 

ماجن  وجمعية  الفل�ضطيني  حمر  الأ الهالل  جمعية  بني  الت�ضغيلية  التدابري 

دافيد اآدوم يف اإ�رسائيل، ويعرب عن دعمه الكامل للتدابري التي يدع� القرار 

اإىل اتخاذها؛

حمر  حمر والهالل الأ يدعم اجله�د التي تبذلها احلركة الدولية لل�ضليب الأ  .2
)احلركة( لتعزيز املراقبة؛ ويف هذا ال�ضدد: 

●      يطلب من اللجنة الدولية والحتاد الدويل، بعد ا�ضت�ضارة اجلمعيتني 

ودعم  �ض�ضية  امل�ؤ بامل�ضاندة  يحظى  م�ضتقل  مراقب  تعيني  ال�طنيتني، 

احلركة؛ 

●     يدع� اجلمعيات ال�طنية املعنية اإىل دعم عمل املراقب امل�ضتقل بال��ضائل 

املالئمة بناًء على طلبه؛

حمر الفل�ضطيني على  ي�ضّجع جمعية ماجن دافيد اآدوم وجمعية الهالل الأ  .3
يتما�ضى مع  مبا  التفاهم  الكامل ملذكرة  للتنفيذ  بينهما حتقيقًا  التعاون  تعزيز 

�ضا�ضي وجميع ق�اعد احلركة ومبادئها ال�اجبة التطبيق؛ النظام الأ
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يدع� جميع ال�ضلطات املعنية اإىل دعم التنفيذ الكامل ملذكرة التفاهم؛  .4

واللجنة  الدويل  الحتاد  اإىل  التقارير  يرفع  اأن  امل�ضتقل  املراقب  من  يطلب   .5
الدولية ب�ضاأن امل��ض�عني التاليني، من اأجل املتابعة املالئمة: 

●      التقدم املحرز نح� التنفيذ الكامل ملذكرة التفاهم؛ 

التفاهم، وكذلك  التدابري املتخذة لدعم وتعزيز مراقبة تنفيذ مذكرة       ●

دعم التعاون بني اجلمعيتني ال�طنيتني، بحل�ل 31 اأيار/ماي� 2008؛

متر  امل�ؤ اأعمال  جدول  يف  اأعاله  اإليها  امل�ضار  املرحلية  التقارير  اإدراج  يقرر   .6
حمر . حمر والهالل الأ الدويل ال�احد والثالثني لل�ضليب الأ
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القرار رقم 6

تاريخ ومكان عقد 

حمر  موؤتمر دولي لل�سليب االأ

حمر عام 2011 والهالل االأ

حمر، حمر والهالل الأ تمر الدولي الثالث�ن لل�ضليب الأ الم�ؤ

حمر  تمرا دوليا عام 2011 �ضتحدد اللجنة الدائمة لل�ضليب الأ يقرر اأن يعقد م�ؤ

حمر تاريخ ومكان انعقاده. والهالل الأ








