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Rezolucja 1
Dzia³alnoœæ Komisji Sta³ej Czerwonego Krzy¿a
i Czerwonego Pó³ksiê¿yca
Rada Delegatów,
Przyjmuj¹c do wiadomoœci sprawozdanie Komisji Sta³ej na
temat jej dzia³alnoœci od listopada 2001 r., gratuluj¹c Komisji Sta³ej
i jej czterem grupom roboczym z powodu podjêcia inicjatywy
zapraszania czêœci Ruchu do aktywnego udzia³u w pracach
zwi¹zanych z przygotowaniami do statutowych sesji Ruchu,
1. usilnie prosi Komisjê Sta³¹ o kontynuowanie zachêcania czêœci
Ruchu do wzajemnej wspó³pracy oraz o zg³aszanie propozycji
zmierzaj¹cych do jej wzmocnienia,
2. zachêca Komisjê Sta³¹ , by zgodnie z art. 18 statutu Ruchu
i ustalon¹ praktyk¹ , kontynuowa³a zapraszanie do udzia³u
w swej dzia³alnoœci osobistoœci pochodz¹cych ze Stowarzyszeñ
krajowych, jak równie¿ przedstawicieli MKCK i Miêdzynarodowej
Federacji oraz by zale¿nie od potrzeb powo³ywa³a grupy robocze
ad hoc,
3. wzywa Komisjê Sta³¹ do utrzymania grupy roboczej zajmuj¹cej
siê spraw¹ Rady Delegatów oraz do uzupe³nienia w odpowiednim czasie jej mandatu i powierzenie jej planowania XXIX
Miêdzynarodowej Konferencji,
4. zachêca Komisjê Sta³¹ do kontynuowania wysi³ków zmierzaj¹cych do zapewnienia pe³niejszej harmonii w ³onie Ruchu drog¹
konsultacji z jego czêœciami sk³adowymi i do wykorzystania
w tym celu ró¿nych istniej¹cych gremiów,
5. potwierdza Rezolucjê Nr 1 przyjêt¹ w czasie sesji Rady Delegatów w 1997 r. a póŸniej w 2001 r.; zgodnie z treœci¹ rezolucji
skutki finansowe wynikaj¹ce z pkt. 2 - 4 bêd¹ ponoszone wspólnie przez Miêdzynarodow¹ Federacjê (25%), MKCK (25%) i Stowarzyszenia krajowe (50% pochodz¹ce z dobrowolnych wp³at).
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Rezolucja 2
Tymczasowy porz¹dek dzienny i program XXVIII
Miêdzynarodowej
Konferencji
Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca
Rada Delegatów,
Po zapoznaniu siê z porz¹dkiem dziennym i programem
XXVIII Miêdzynarodowej Konferencji, przyjmuje ten dokument
i przekazuje go XXVIII Miêdzynarodowej Konferencji.

Rezolucja 3
Propozycje dotycz¹ce kandydatów do pe³nienia
funkcji w czasie XXVIII Miêdzynarodowej Konferencji
Rada Delegatów,
Po zapoznaniu siê z propozycjami dotycz¹cymi kandydatów
do pe³nienia funkcji w czasie Miêdzynarodowej Konferencji,
zatwierdza listê kandydatów i przedstawia j¹ w formie propozycji
XXVIII Miêdzynarodowej Konferencji (chodzi o przewodnicz¹cego i
wiceprzewodnicz¹cych Konferencji, Komisji A i Komisji B oraz sprawozdawcy (wiceprzewodnicz¹c¹ Komisji A - jednej z dwu Komisji
Konferencji - zosta³a dr El¿bieta Mikos-Skuza, delegatka PCK).
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Rezolucja 4
Biotechnologia, broñ biologiczna a humanitaryzm

Rada Delegatów,
Uznaj¹c, ¿e postêpy w dziedzinie biotechnologii stanowi¹ dla
ludzkoœci ogromny dobroczynny potencja³,
g³êboko zaniepokojona faktem, i¿ te osi¹gniêcia mog³yby byæ
te¿ wykorzystane we wrogich celach,
wyra¿aj¹c ubolewanie, ¿e 5 Konferencja Przegl¹dowa
Pañstw - stron Konwencji z 1972 r. o broni biologicznej okaza³a siê
niezdolna do uzgodnienia procedury weryfikacyjnej dotycz¹cej
stosowania tego instrumentu,
podkreœlaj¹c, ¿e istnieje potrzeba zapewnienia, by dawne
tabu i wspó³czesne œrodki prawne zakazuj¹ce stosowania zatruæ
i umyœlnego szerzenia chorób by³y przestrzegane i umacniane w obliczu nowych osi¹gniêæ naukowych,
1. przy³¹cza siê do apelu MKCK zatytu³owanego "Biotechnologia,
broñ biologiczna a humanitaryzm",
2. zachêca MKCK, Stowarzyszenia Krajowe Czerwonego Krzy¿a
i Czerwonego Pó³ksiê¿yca oraz ich Federacjê do propagowania
wœród w³adz krajowych, œrodowisk naukowych i medycznych,
w krêgach przemys³owych i w spo³eczeñstwie obywatelskim inicjatyw dotycz¹cych "Biotechnologii, broni biologicznej i humanitaryzmu, a w szczególnoœci do:
a. nak³aniania Pañstw - stron Protoko³u Genewskiego z 1925 r.
i Konwencji z 1972 r. w sprawie broni biologicznej do podjêcia wysi³ków maj¹cych na celu umocnienie wymienionych
traktatów w zwi¹zku z postêpami naukowymi, jak równie¿ do
ich œcis³ego stosowania,
b. usilnego pozyskiwania œrodowisk naukowych i medycznych,
jak równie¿ przemys³u zwi¹zanego z biotechnologi¹ do dzia-
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³añ maj¹cych na celu czuwanie i zapobieganie wykorzystywaniu biotechnologii do wrogich celów , a to dziêki opracowaniu kodeksów postêpowania oraz stosowaniu œcis³ej kontroli
prac badawczych i niebezpiecznych czynników biologicznych,
3. ze szczególn¹ moc¹ popiera ¿¹danie skierowane do Pañstw, by
w formie deklaracji politycznej podjêtej na wysokim szczeblu
potwierdzi³y swoje poparcie dla istniej¹cych norm, które zabraniaj¹ wykorzystania czynników biologicznych dla wrogich celów;
4. prosi MKCK o z³o¿enie Radzie Delegatów w 2005 r. sprawozdania na temat postêpów osi¹gniêtych w upowszechnianiu œrodków zawartych a apelu "Biotechnologia, broñ biologiczna a humanitaryzm".

Rezolucja 5
Wykonanie Rezolucji 6 przyjêtej przez Radê Delegatów w 2001 r.- God³o

Rada Delegatów,
przyjmuj¹c do wiadomoœci sprawozdanie przedstawione
przez Komisjê Sta³¹ na proœbê XXVII Miêdzynarodowej Konferencji,
która mia³a miejsce w Genewie w 1999 r. oraz w wyniku Rezolucji 6
przyjêtej przez Radê Delegatów w 2001 r.,
potwierdzaj¹c i¿ korzystaj¹c z poparcia Pañstw-stron Konwencji Genewskich z 1949 r. Ruch Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca jest zdecydowany osi¹gn¹æ ogólne i trwa³e
rozwi¹zanie kwestii god³a, na podstawie projektu trzeciego protoko³u
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dodatkowego do Konwencji Genewskich, z chwil¹ jego przyjêcia
i gdy tylko okolicznoœci na to pozwol¹,
przypominaj¹c prawne i ochronne znaczenie gode³ u¿ywanych przez Miêdzynarodowy Ruch Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca, które sta³y siê powszechnie uznawanymi
znakami bezstronnej i neutralnej pomocy i ochrony ofiar wojny, klêsk
¿ywio³owych i innych, czego powodem jest fakt i¿ zosta³y
wymienione w Konwencjach Genewskich i od ponad stu lat w praktyce s³u¿¹ w tym celu,
1. przyjmuje z zadowoleniem starania podejmowane przez Komisjê
Sta³¹ i jej specjaln¹ przedstawicielkê odpowiedzialn¹ za sprawê
gode³, jak równie¿ przez grupê robocz¹ ad hoc, MKCK i Miêdzynarodow¹ Federacjê, w celu umocnienia podstaw umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie ogólnego i trwa³ego rozwi¹zania tej sprawy;
2. wyra¿a tak¿e zadowolenie z postêpów osi¹gniêtych od czasu
XXVII Miêdzynarodowej Konferencji, a w szczególnoœci z powodu zredagowania projektu trzeciego protoko³u dodatkowego
do Konwencji Genewskich dotycz¹cego god³a (12 grudnia 2000
r.), jak równie¿ z powodu przyjêcia Rezolucji 6 Rady Delegatów
z 2001 r.;
3. wyra¿a g³êbokie ubolewanie z powodu wydarzeñ, które przeszkodzi³y w osi¹gniêciu oczekiwanego rezultatu, a mianowicie
w przyjêciu projektu trzeciego protoko³u dodatkowego;
4. przypomina Podstawowe Zasady Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca, a szczególnie zasadê powszechnoœci;
5. podkreœla piln¹ potrzebê umocnienia œrodków, które we wszelkich okolicznoœciach zapewniaj¹ ochronê ofiarom wojny oraz
cz³onkom personelu medycznego i humanitarnego, co œwiadczy
o wielkiej wadze proponowanego trzeciego protoko³u
dodatkowego;
6. prosi Komisjê Sta³¹, aby w dalszym ci¹gu traktowa³a priorytetowo starania o osi¹gniêcie, gdy tylko okolicznoœci na to pozwol¹
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ogólnego i trwa³ego rozwi¹zania kwestii god³a, i aby wspó³dzia³a³a z rz¹dem Szwajcarii, który jest depozytariuszem Konwencji
Genewskich oraz z innymi zainteresowanymi rz¹dami i czêœciami sk³adowymi Ruchu, na podstawie projektu trzeciego protoko³u
dodatkowego;
7. prosi specjaln¹ przedstawicielkê Komisji Sta³ej, odpowiedzialn¹
za sprawê god³a, o przed³o¿enie niniejszej rezolucji XXVIII
Miêdzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca.

Rezolucja 6
Stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzy¿a
i Czerwonego Pó³ksiê¿yca jako pomocnicy w³adz
publicznych w sferze humanitarnej
Rada Delegatów,
1. przyjmuj¹c z zadowoleniem badania prowadzone przez Miêdzynarodow¹ Federacjê przy wspó³pracy z MKCK, które podjêto
w odpowiedzi na postulat wysuniêty przez XXVII Miêdzynarodow¹ Konferencjê, zawarty tak¿e w "Strategii Ruchu" w kwestii
"roli Stowarzyszeñ krajowych jako pomocników w³adz publicznych w sferze humanitarnej",
2. dziêkuje tym wszystkim Stowarzyszeniom krajowym, które przyczyni³y siê do sporz¹dzenia sprawozdania, przekazuj¹c pisemnie lub ustnie swe komentarze, zarówno w czasie prowadzenia
prac badawczych jak i podczas obrad Rady Delegatów,
3. przyjmuje do wiadomoœci koncepcjê przedstawion¹ we
wnioskach dotycz¹cych dokumentu p.t.: "Cechy charakterysty-
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czne œwiadcz¹ce o zrównowa¿onych stosunkach pomiêdzy
Pañstwem a Stowarzyszeniem krajowym" i wzywa Stowarzyszenia do zainicjowania dyskusji wewnêtrznych i dyskusji
z rz¹dem, w celu lepszego zapoznania rz¹dów z rol¹ Stowarzyszeñ krajowych jako pomocników w³adz publicznych i znaczeniem wzajemnych zrównowa¿onych stosunków,
4. wzywa Miêdzynarodow¹ Federacjê, by wspó³pracuj¹c z MKCK
kontynuowa³a prace na ten temat , prowadz¹c nadal konsultacje
ze Stowarzyszeniami krajowymi, Pañstwami i organizacjami
miêdzynarodowymi,
5. wzywa Miêdzynarodow¹ Federacjê do regularnego informowania Stowarzyszeñ krajowych o postêpach prac badawczych oraz
do zg³aszania aktualizowanych propozycji i przed³o¿enia bardziej
sprecyzowanych koncepcji w tej sprawie w czasie sesji Rady
Delegatów w 2005 r. i na Miêdzynarodowej Konferencji w 2007r.

Rezolucja 7
Strategia Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca
Rada Delegatów,
przypominaj¹c Rezolucjê 3 Rady Delegatów z 2001 r., na
mocy której przyjêto "Strategiê Ruchu" i poproszono Komisjê Sta³¹
o stworzenie specjalnej grupy roboczej z³o¿onej z ekspertów,
odpowiedzialnej za opracowanie procedur dotycz¹cych kontynuacji,
oceny i analizy postêpów osi¹ganych przez wszystkie czêœci Ruchu
podczas realizacji Strategii,
przyjmuj¹c do wiadomoœci syntetyczne sprawozdanie Komisji
Sta³ej , MKCK i Miêdzynarodowej Federacji na temat realizacji
strategii Ruchu,
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wyra¿aj¹c zadowolenie z postêpów w wykonaniu strategii osi¹gniêtych przez wszystkie czêœci sk³adowe Ruchu,
podkreœlaj¹c znaczenie posiadania wspólnej strategii i wagê
jej ustawicznej realizacji,
1. potwierdza troskê wszystkich czêœci sk³adowych Ruchu o dobre
wykonanie dzia³añ wymienionych w strategii;
2. prosi Komisjê Sta³¹ o ci¹g³¹ dba³oœæ o promocjê strategii wœród
wszystkich czêœci Ruchu i uwzglêdnianie zaleceñ zawartych
w sprawozdaniu na temat realizacji strategii, które zosta³o
przed³o¿one Radzie Delegatów;
3. prosi ponadto Miêdzynarodow¹ Federacjê i MKCK o umacnianie zdolnoœci Stowarzyszeñ krajowych oraz o dalsze zapewnianie wspó³pracy operacyjnej ze Stowarzyszeniami oczekuj¹cymi
na akt uznania i przyjêcie w poczet cz³onków, tak by mog³y one
odpowiednio siê przygotowaæ do wst¹pienia do Ruchu;
4. wzywa Komisjê Sta³¹ do przed³u¿enia mandatu specjalnej grupy
roboczej z³o¿onej z ekspertów pochodz¹cych ze Stowarzyszeñ
krajowych, Miêdzynarodowej Federacji i MKCK, odpowiedzialnej
za kontynuacjê, ocenê i analizê postêpów osi¹ganych przez
wszystkie czêœci sk³adowe Ruchu, a ponadto prosi Komisjê
o sformu³owanie wszelkich zaleceñ maj¹cych na celu aktualizacjê Strategii Ruchu;
5. prosi MKCK, Sekretariat Federacji i Stowarzyszenia krajowe,
aby za poœrednictwem Sekretariatu przedk³ada³y sprawozdania
sytuacyjne specjalnej grupie ekspertów o stanie realizacji strategii Ruchu;
6. prosi ponadto Komisjê Sta³¹, MKCK i Miêdzynarodow¹ Federacjê o analizowanie sprawozdañ sytuacyjnych i zaleceñ dotycz¹cych aktualizacji strategii sformu³owanych przez specjaln¹ grupê
eksperck¹ oraz o podejmowanie stosownych decyzji w sprawie
ewentualnych prac uzupe³niaj¹cych, niezbêdnych dla aktualizacji strategii w chwili przedk³adania jej na najbli¿szej sesji Rady
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Delegatów w 2005 r.;
7. prosi Komisjê Sta³¹, MKCK i Miêdzynarodow¹ Federacjê o przed³o¿enie Radzie Delegatów w 2005 r. syntetycznego sprawozdania na temat realizacji Strategii przez wszystkie czêœci sk³adowe
Ruchu, jak równie¿ o zg³oszenie projektu aktualizacji Strategii;
8. w czasie swej najbli¿szej sesji postanawia przeanalizowaæ i w razie potrzeby dokonaæ modyfikacji Strategii.

Rezolucja 8
Realizacja "Porozumienia z Sewilli"
Rada Delegatów,
przypominaj¹c, ¿e w 1997 r. przyjê³a "Porozumienie w sprawie organizacji dzia³alnoœci miêdzynarodowej przez czêœci sk³adowe
Ruchu" zwane "Porozumieniem z Sewilli" i ¿e prosi³a MKCK i Federacjê o przedk³adanie w czasie ka¿dej sesji Rady sprawozdania na
temat realizacji porozumienia,
przyjmuj¹c do wiadomoœci wspólne sprawozdanie MKCK
i Miêdzynarodowej Federacji zatytu³owane "Realizacja Porozumienia z Sewilli w latach 2002 - 2003",
maj¹c na uwadze kilkuletnie doœwiadczenia w realizacji tego
porozumienia oraz zaistnia³¹ w praktyce ewolucjê wspó³pracy i koordynacji w ³onie Ruchu, pamiêtaj¹c o trudnoœciach doœwiadczanych
przez Ruch w jego d¹¿eniu do rzeczywistego sprostania potrzebom
humanitarnym,
potwierdzaj¹c aktualnoœæ "Porozumienia z Sewilli",
uznaj¹c potrzebê sprecyzowania i dalszego objaœniania
mechanizmów wewnêtrznej koordynacji, niezbêdnej dla pe³nej realizacji "Porozumienia z Sewilli", dokonywanej w duchu partnerstwa,
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1. prosi Komisjê Sta³¹ o powo³anie grupy roboczej odpowiedzialnej
za przeanalizowanie przed nastêpn¹ sesj¹ Rady Delegatów
spraw zwi¹zanych z realizacj¹ "Porozumienia z Sewilli";
2. okreœla jak nastêpuje mandat tej grupy:
a.
b.

c.
d.

e.
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sporz¹dzenie spisu g³ównych problemów, które w ci¹gu
ostatnich 6 lat wyst¹pi³y w dziedzinie realizacji Porozumienia,
a z drugiej strony okolicznoœci sprzyjaj¹cych wspó³pracy;
przeanalizowanie procedur reguluj¹cych udzia³ w danej operacji ka¿dej z czêœci Ruchu, ze szczególnym uwzglêdnieniem
roli i funkcji Stowarzyszenia bêd¹cego gospodarzem oraz
Stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na szczeblu miêdzynarodowym.
Analiza powinna tak¿e dotyczyæ specyficznych zadañ Stowarzyszeñ krajów s¹siaduj¹cych;
przeanalizowanie doœwiadczeñ zdobytych przez wszystkie
czêœci Ruchu w sytuacjach przejœciowych;
g³êbsze zbadanie sytuacji, w których Stowarzyszenie krajowe
jest predestynowane do podjêcia na swym terytorium funkcji
organizacji kierowniczej oraz sformu³owanie zaleceñ praktycznych i wskazówek stosowanych w podobnych sytuacjach
przez wszystkie czêœci Ruchu;
zaproponowanie uzupe³nieñ dotycz¹cych procedur reguluj¹cych udzia³ ka¿dej z czêœci Ruchu w prowadzonych operacjach, w celu polepszenia funkcjonowania Ruchu jako organizacji o zasiêgu œwiatowym. Nale¿y przy tym uwzglêdniæ
funkcjê i rolê Stowarzyszeñ we w³asnych krajach oraz sytuacjê, gdy MKCK, Federacja i Stowarzyszenia krajowe dzia³aj¹ na szczeblu miêdzynarodowym, zgodnie z postanowieniami zawartymi w statucie Ruchu, w "Porozumieniu z Sewilli" i
w innych stosownych dokumentach, a zw³aszcza w "Strategii
Ruchu" ("Dzia³anie 7"). Uzupe³nienia powinny przybraæ formê
za³¹cznika do obecnego tekstu "Porozumienia z Sewilli";
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3. okreœla nastêpuj¹co sk³ad i metody pracy grupy roboczej:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

grupa bêdzie siê sk³ada³a z 12 cz³onków, wybranych z racji
osobistego zainteresowania problemami Ruchu i ich wiedzy
na ten temat;
MKCK i Federacja deleguj¹ do pracy w grupie po 3 osoby,
pozosta³ych cz³onków zaproponuj¹ Stowarzyszenia krajowe;
wybór cz³onków pochodz¹cych ze Stowarzyszeñ krajowych
bêdzie zale¿a³ od decyzji Komisji Sta³ej. Nazwiska wybranych
osób zostan¹ podane do wiadomoœci do koñca lutego 2004 r.
grupa robocza wybierze przewodnicz¹cego spoœród swych
cz³onków. Uchwa³y i zalecenia bêd¹ podejmowane przez
consensus;
grupa bêdzie siê spotyka³a co najmniej dwa razy w ci¹gu roku
lub zale¿nie od potrzeb. Na ka¿dym posiedzeniu Komisji
Sta³ej z³o¿y informacjê o dokonanych postêpach;
grupa robocza przed³o¿y Komisji Sta³ej do aprobaty bud¿et
niezbêdny do prowadzenia dzia³alnoœci;

4. postanawia, ¿e zgodnie z praktyk¹ wobec innych grup roboczych
powo³ywanych przez Komisjê Sta³¹, dzia³alnoœæ tej grupy bêdzie
finansowana wspólnie przez Federacjê (25%), MKCK (25%)
i Stowarzyszenia krajowe (50 %);
5. prosi Komisjê Sta³¹ o przedstawienie w czasie najbli¿szej sesji
Rady Delegatów zaleceñ dotycz¹cych za³¹cznika do "Porozumienia z Sewilli".
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Rezolucja 9
Rozwijanie poszanowania dla ró¿norodnoœci oraz
zwalczanie dyskryminacji i nietolerancji
Rada Delegatów,
przypominaj¹c Rezolucjê 12 uchwalon¹ przez Radê Delegatów w 2001 r., maj¹c¹ na celu umacnianie wartoœci humanitarnych ponad granicami religijnymi, politycznymi i etnicznymi,
przypominaj¹c ponadto, ¿e dyskryminacja , nietolerancja
i nieposzanowanie ró¿norodnoœci w wielu rejonach œwiata pozostaj¹ endemiczn¹ plag¹, która niweczy wysi³ki spo³eczeñstwa i rz¹dów
d¹¿¹cych do zbudowania trwa³ych wspólnot, gdzie jednostki mog³yby wspó³¿yæ i razem pracowaæ, wolne od strachu i nêdzy,
przypominaj¹c zobowi¹zanie podjête przez Stowarzyszenia
krajowe i Pañstwa, które dotyczy³o wspó³pracy, podejmowania inicjatyw maj¹cych na celu ugruntowanie tolerancji, nie stosowanie
przemocy oraz poszanowanie ró¿norodnoœci, w sformu³owaniu
zawartym w "Miêdzynarodowym Planie Dzia³ania" przyjêtym przez
XXVII Miêdzynarodow¹ Konferencjê Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca,
przyjmuj¹c do wiadomoœci zalecenia i sugestie wysuniête
przez Stowarzyszenia krajowe , a wœród nich te, które zosta³y zg³oszone w czasie sesji Rady Delegatów w 2003 r.,
1. potwierdza zobowi¹zanie wszystkich czêœci Ruchu dotycz¹ce
bardziej skrupulatnego stosowania Podstawowych Zasad i upowszechniania wartoœci humanitarnych ponad granicami religijnymi, politycznymi i etnicznymi, zarówno w dzia³alnoœci wewnêtrznej jak i w sferze us³ug humanitarnych,
2. prosi poszczególne czêœci Ruchu, by zgodnie ze swym mandatem, na szczeblu lokalnym, krajowym i miêdzynarodowym
dzia³a³y na rzecz umacniania tolerancji, niedyskryminacji i poszanowania ró¿norodnoœci; prosi tak¿e o podjêcie œrodków,
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inspirowanych treœciami zawartymi w za³¹czniku,
3. wzywa MKCK, Miêdzynarodow¹ Federacjê i Stowarzyszenia
krajowe, by na podstawie konsultacji i w wyniku udzia³u w zebraniach poœwiêconych tej sprawie, sformu³owa³y na u¿ytek Ruchu
stanowisko i wskazówki dotycz¹ce poszanowania ró¿norodnoœci, zwalczania dyskryminacji i nietolerancji i przedstawi³y
odpowiednie projekty Radzie Delegatów w 2005 r.,
4. prosi wszystkie czêœci Ruchu, by w swej dzia³alnoœci realizowa³y
treœci zawarte w "Deklaracji" i w "Programie dzia³alnoœci humanitarnej".

Za³¹cznik do Rezolucji 9
Dzia³anie na rzecz ci¹g³ej mobilizacji i aktywizacji
(wyj¹tek z dokumentu przedstawionego na sesji Rady Delegatów w 2003 r.)

Ró¿ne czêœci sk³adowe Ruchu podejmowa³y dzia³ania
maj¹ce na celu zwalczanie nietolerancji i dyskryminacji. Nasilenie
takich dzia³añ jest jednak mo¿liwe i niezbêdne. Dzia³aj¹c oddzielnie
i jako ca³y Ruch, powinniœmy zespoliæ wysi³ki dla osi¹gniêcia tego
celu. Poni¿ej przytaczamy pewne sugestie dotycz¹ce dalszej mobilizacji i podejmowania dzia³añ.
1. Zapewnienie otwartoœci i ró¿norodnoœci w ³onie czêœci sk³adowych Ruchu.
a. Prezesi i Sekretarze Generalni ró¿nych czêœci Ruchu powinni przeprowadziæ analizê sk³adu organów kierowniczych, personelu, zespo³ów wolontariuszy i cz³onków, którymi kieruj¹.
b. Nierównowaga dotycz¹ca sk³adu osobowego, niezale¿nie od
zastosowanego kryterium - czy bêdzie chodzi³o o rasê,
religiê, p³eæ czy wiek - powinna zostaæ ujawniona i bezzw³ocznie usuniêta.
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c.

d.

Czêœci sk³adowe Ruchu, a w szczególnoœci te Stowarzyszenia krajowe, które podjê³y ju¿ dzia³ania zmierzaj¹ce
w tym kierunku, powinny podzieliæ siê swymi doœwiadczeniami, aby wszyscy mogli z nich skorzystaæ.
Zainteresowani mogliby przedstawiæ swoje dzia³ania naprawcze w czasie sesji Rady Delegatów w 2005r.

2. Poszukiwania pomys³ów i narzêdzi u³atwiaj¹cych lepsze zrozumienie na zewn¹trz
a.

b.

Ruch powinien poœwiêciæ pewne œrodki w celu zrozumienia
pojawiaj¹cych siê nowych tendencji, które w naszych
spo³eczeñstwach podsycaj¹ nastroje nietolerancji, dyskryminacji i nieposzanowania ró¿norodnoœci, jak równie¿ tendencji
pozwalaj¹cych je przezwyciê¿yæ,
Ruch powinien systematycznie nawi¹zywaæ stosunki z tymi,
którzy podejmuj¹ dzia³ania zmierzaj¹ce w tym samym
kierunku, zawieraæ partnerstwo z organizacjami miêdzynarodowymi i krajowymi, zarówno rz¹dowymi jak i pozarz¹dowymi, w celu u³atwiania dialogu i polityki otwarcia.

3. Rozwijanie dialogu i budzenie wra¿liwoœci spo³ecznej
a.
b.

c.
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Ka¿da czêœæ sk³adowa Ruchu powinna przeanalizowaæ
wymowê swego publicznego przes³ania, to znaczy nie tylko
jak je sama rozumie, lecz jak je pojmuj¹ odbiorcy.
Musimy zrozumieæ jak jesteœmy postrzegani i dbaæ o to, by
nasz wizerunek œwiadczy³ o tym, ¿e jesteœmy osobami i organizacjami odznaczaj¹cymi siê tolerancj¹, nie stosowaniem
dyskryminacji i poszanowaniem dla ró¿norodnoœci.
Nasze przes³anie nie mo¿e zawieraæ dwuznacznoœci. Musi z
niego jasno wynikaæ, ¿e jako czêœci sk³adowe Ruchu kierujemy siê przekonaniem, i¿ tolerancja jest rzecz¹ niezbêdn¹, a
ró¿norodnoœæ kultur i wierzeñ jest g³ówn¹ cech¹ œwiata, w
którym ¿yjemy.
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d.

e.

Musimy udoskonalaæ narzêdzia s³u¿¹ce budzeniu wra¿liwoœci lub stosuj¹c debaty krajowe i miêdzynarodowe opracowaæ nowe , w celu u³atwienia dzia³añ na rzecz tolerancji,
niedyskryminacji i poszanowania ró¿norodnoœci.
Czêœci sk³adowe Ruchu powinny w tym celu maksymalnie
wykorzystywaæ narzêdzia komunikacji, którymi obecnie dysponuj¹, a wiêc publikacje, strony internetowe i wypowiedzi
w mediach.

4. Si³a wynikaj¹ca z przygotowania-Umieæ przewidywaæ i reagowaæ
a.

b.

c.

d.

Ró¿ne czêœci sk³adowe Ruchu powinny dzia³aæ na szczeblu
lokalnym, krajowym i miêdzynarodowym, aby zgodnie ze
swym mandatem pog³êbiaæ tolerancjê, niedyskryminacjê i poszanowanie ró¿norodnoœci kulturowej.
Stowarzyszenia krajowe, wspierane przez MKCK i Miêdzynarodow¹ Federacjê, powinny dbaæ przede wszystkim o to,
by zaspokajaæ potrzeby osób i ugrupowañ zmarginalizowanych lub bêd¹cych w trudnej sytuacji, szczególnie tych,
którzy s¹ nara¿eni na izolacjê spo³eczn¹ z powodu choroby,
braku legalnego statusu lub bezdomnoœci.
Dzia³alnoœæ w tej dziedzinie powinna byæ inspirowana programami zwalczania dyskryminacji i przemocy i mieæ szczególnie na celu zaspokajanie potrzeb dzieci i osób starszych,
rodzin osób zaginionych wskutek konfliktu zbrojnego lub
przemocy wewnêtrznej oraz innych ofiar konfliktów zbrojnych.
Miêdzynarodowa Federacja powinna poszerzyæ swój program na rzecz zmniejszania dyskryminacji (rozwijaj¹c dzia³ania œwiatowe i lokalne) oraz wspó³dzia³aj¹c ze Stowarzyszeniami krajowymi powinna ustanawiaæ partnerstwo
z rz¹dami i innymi organizacjami miêdzynarodowymi, w celu
zapewnienia realizacji tego programu.
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e.

f.

g.

h.
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Ró¿ne czêœci sk³adowe Ruchu powinny poszukiwaæ œrodków
umo¿liwiaj¹cych wspieranie wysi³ków zmierzaj¹cych do
wywo³ania dialogu i stworzenia klimatu zaufania pomiêdzy
ró¿nymi spo³ecznoœciami, w celu ich pogodzenia zw³aszcza
gdy dzia³ania wojenne zbli¿aj¹ siê ku koñcowi. Œwiadome
faktu, i¿ koegzystencja stanowi si³ê i bogactwo, czêœci sk³adowe Ruchu powinny umacniaæ pojednanie ró¿nych
spo³ecznoœci i czuwaæ nad tym, by ¿adne ugrupowanie nie
zosta³o wykluczone.
W sytuacjach konfliktu zbrojnego lub przemocy wewnêtrznej,
MKCK przy udziale innych czêœci Ruchu powinien uczyniæ
wszystko, by ugruntowaæ poszanowanie i stosowanie Podstawowych Zasad i miêdzynarodowego prawa humanitarnego i zapewniæ ich upowszechnianie.
Stowarzyszenia krajowe przy pomocy MKCK powinny polepszyæ swe realizowane w czasie pokoju programy upowszechniania miêdzynarodowego prawa humanitarnego
i Podstawowych Zasad, analizuj¹c wnioski wyp³ywaj¹ce
z programu "Odkrywamy miêdzynarodowe prawo humanitarne" i stosuj¹c nowatorskie œrodki dotarcia i wywierania
wp³ywu na grupy spo³eczne, wœród których istniej¹ najwiêksze napiêcia.
MKCK i Stowarzyszenia krajowe nie powinny cofaæ siê przed
¿adnym wysi³kiem zmierzaj¹cym do tego, by osoby zaginione
wskutek konfliktu zbrojnego lub przemocy wewnêtrznej i osoby pozostaj¹ce w uwiêzieniu po zakoñczeniu dzia³añ wojennych lub sytuacji przemocy wewnêtrznej nie zosta³y zapomniane i aby zobowi¹zania podjête na mocy miêdzynarodowego prawa humanitarnego by³y respektowane, w celu
u³atwienia pojednania pomiêdzy spo³ecznoœciami.
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5. Wyci¹ganie nauki z doœwiadczeñ i podejmowanie nowych inicjatyw w ³onie Ruchu i przy wspó³pracy z innymi organizacjami.
W celu upewnienia siê, ¿e Ruch korzysta z najlepszych praktyk,
wyci¹gaj¹c niezbêdne wnioski z doœwiadczeñ i nawi¹zuj¹c stosunki z innymi organizacjami, MKCK i Miêdzynarodowa Federacja powinny:
a.

b.

c.
d.

zorganizowaæ spotkanie lub seriê spotkañ regionalnych,
w czasie których eksperci (reprezentuj¹cy Ruch lub inne
œrodowiska) dokonaj¹ wymiany pogl¹dów i najlepszych
doœwiadczeñ i inicjatyw s³u¿¹cych zwalczaniu nietolerancji,
dyskryminacji i nieposzanowania ró¿norodnoœci,
z udzia³em Stowarzyszeñ krajowych dokonaæ przegl¹du inicjatyw, które na szczeblu krajowym lub lokalnym utrudnia³y
albo u³atwia³y przezwyciê¿anie nietolerancji, dyskryminacji
i nieposzanowania ró¿norodnoœci,
nasilaæ wspó³pracê z innymi organizacjami miêdzynarodowymi, które dzia³aj¹ dla tych samych celów, zarówno na
szczeblu centralnym jak i narodowym,
sformu³owaæ stanowiska i wskazówki przeznaczone dla
ró¿nych czêœci Ruchu w sprawie tolerancji, niedyskryminacji
i poszanowania ró¿norodnoœci; te projekty zostan¹
przed³o¿one Radzie Delegatów w 2005 r. wraz z krótkim
omówieniem rezultatów osi¹gniêtych w czasie spotkañ
ekspertów oraz doœwiadczeñ zdobytych od 2003 r.
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Rezolucja 10
Dzia³alnoœæ Ruchu na rzecz uchodŸców i osób
przesiedlonych na terenie w³asnego kraju Minimalne elementy, które powinny wystêpowaæ
w operacyjnych porozumieniach zawieranych
pomiêdzy czêœciami Ruchu a ich zewnêtrznymi
partnerami
Rada Delegatów,
Wyra¿aj¹c nadal sw¹ g³êbok¹ troskê o potrzebê polepszenia
ochrony i pomocy udzielanej dziesi¹tkom milionów osób, si³¹
usuniêtych wskutek konfliktów zbrojnych, pogwa³ceñ miêdzynarodowego prawa humanitarnego, jak równie¿ klêsk ¿ywio³owych lub
spowodowanych przez cz³owieka, a tak¿e udzielanej osobom, które
wyemigrowa³y, aby unikn¹æ uci¹¿liwych warunków ¿yciowych i znalaz³y siê w trudnej sytuacji w nowym kraju pobytu. Stwierdzaj¹c
równie¿, i¿ w trudnej sytuacji znajduj¹ siê osoby powracaj¹ce do
miejsca swego pochodzenia oraz uchodŸcy i ludzie przesiedleni na
terenie w³asnego kraju (przesiedleñcy wewnêtrzni),
przypominaj¹c i potwierdzaj¹c rezolucje przyjête w tej sprawie przez Miêdzynarodowe Konferencje Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca (Rez. XXI, Manila 1981 r.; rez. XVII, Genewa
1986 r.; rez. 4A, Genewa 1995 r.; cel koñcowy 2.3 Planu dzia³ania
przyjêtego przez XXVII Miêdzynarodow¹ Konferencjê w 1999 r.); jak
równie¿ Rady Delegatów (rez. 9 Budapeszt 1991 r.; rez. 7, Birmingham 1993 r. oraz rez. 4, Genewa 2001r.),
przypominaj¹c, ¿e rez. 4 Rady Delegatów z 2001 r. wzywa³a
w szczególnoœci wszystkie czêœci Ruchu do dopilnowania, aby ich
dzia³alnoœæ na rzecz uchodŸców, przesiedleñców wewnêtrznych
i osób migruj¹cych by³a zawsze prowadzona z poszanowaniem
Podstawowych Zasad Ruchu i zgodnie z aktualnymi wskazówkami,
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zw³aszcza wówczas, gdy wspó³dzia³aj¹ one z innymi organizacjami
humanitarnymi,
przyjmuj¹c z zadowoleniem do wiadomoœci dokument
sporz¹dzony przez MKCK i Miêdzynarodow¹ Federacjê zatytu³owany "Raport na temat wykonania rez. 4 Rady Delegatów z
2001r. - Dzia³alnoœæ Ruchu na rzecz uchodŸców i osób przesiedlonych na terenie w³asnego kraju"
gratuluje czêœciom sk³adowym Ruchu z powodu cennego
wk³adu w polepszanie tragicznego losu uchodŸców, osób przesiedlonych i emigrantów,
1. prosi czêœci sk³adowe Ruchu o kontynuowanie i rozwijanie dzia³alnoœci na rzecz uchodŸców, przesiedleñców wewnêtrznych i
emigrantów, zgodnie z ich w³asnym mandatem i z
poszanowaniem Podstawowych Zasad, d¹¿¹c zawsze do
stosowania wspólnego podejœcia gdy chodzi o wszystkie fazy
przesiedlenia - pocz¹wszy od dzia³añ zapobiegawczych, pomocy dla przesiedlonych a skoñczywszy na fazie powrotu osób
przemieszczonych, ich ponownym osiedleniu i integracji, z
uwzglêdnieniem potrzeb miejscowej ludnoœci, jak tego wymaga
zasada bezstronnoœci;
2. przypomina Stowarzyszeniom krajowym o obowi¹zku informowania Sekretariatu Miêdzynarodowej Federacji i MKCK o
wszelkich negocjacjach, które mog¹ doprowadziæ do zawarcia
formalnego porozumienia z agend¹ ONZ b¹dŸ jak¹kolwiek inn¹
organizacj¹ miêdzynarodow¹; przypomina ponadto Stowarzyszeniom krajowym, ¿e Federacja i MKCK powinny zaakceptowaæ postanowienia ka¿dego porozumienia tego rodzaju,
szczególnie gdy jest zawierane z Wysokim Komisarzem ONZ ds.
UchodŸców;
3. z zadowoleniem przyjmuje do wiadomoœci dokument zatytu³owany "Minimalne elementy, które powinny byæ zawarte ope-
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-racyjnych porozumieniach z zewnêtrznymi partnerami (patrz
za³¹cznik) i prosi wszystkie czêœci Ruchu, by stosowa³y siê do tego
dokumentu przygotowuj¹c operacyjne porozumienia z wszelkimi
zewnêtrznymi partnerami , zw³aszcza z UNHCR.

Za³¹cznik do Rezolucji 10
Rady Delegatów z 2003 r.

Minimalne elementy, które powinny byæ zawarte w operacyjnych porozumieniach czêœci sk³adowych Ruchu z wewnêtrznymi partnerami.
Podejmuj¹c negocjacje lub analizê wczeœniej zawartych
porozumieñ z zewnêtrznymi partnerami - agendami ONZ, lub z organizacjami miêdzynarodowymi i krajowymi, Stowarzyszenia krajowe,
Miêdzynarodowa Federacja i MKCK musz¹ braæ pod uwagê
wymienione ni¿ej elementy, a celu zagwarantowania zgodnoœci
porozumieñ z Podstawowymi Zasadami, lini¹ i praktyk¹ postêpowania Ruchu oraz koniecznoœci¹ zachowania komplementarnoœci
czêœci Ruchu.
Zaleca siê, by czêœci Ruchu, zanim podpisz¹ jakiekolwiek
porozumienie z zewnêtrznym partnerem, dokona³y wzajemnych
konsultacji i wymiany informacji. W myœl rez. XXI uchwalonej przez
Miêdzynarodow¹ Konferencjê w Manili w 1981 r. Stowarzyszenia
krajowe przed podpisaniem porozumienia z kimkolwiek, w tym
z HCR, maj¹ obowi¹zek przeprowadziæ konsultacje z MKCK i z Sekretariatem Federacji,
Zasadnicze regu³y
1. Poszanowanie zasad i polityki Ruchu.
Stowarzyszenia krajowe, podobnie jak inne czêœci Ruchu,
powinny w ka¿dym czasie byæ zdolne do poszanowania Podsta-
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wowych Zasad Ruchu, a szczególnie zasady niezale¿noœci, neutralnoœci i bezstronnoœci. Ponadto nale¿y unikaæ niebezpieczeñstwa
udzielania pomocy jedynie tym czêœciom ludnoœci, które stanowi¹
dla partnera grupy docelowe jego dzia³alnoœci (to znaczy w wiêkszoœci przypadków uchodŸców) z pominiêciem potrzeb okolicznej
ludnoœci, której warunki ¿yciowe mog¹ byæ równie trudne;
poszanowanie zasady bezstronnoœci wymaga pogodzenia tych
spraw. Gdyby Stowarzyszenie krajowe udziela³o pomocy tylko niektórym grupom poszkodowanych, narazi³oby na szwank wype³nienie
swej misji, która polega na udzielaniu wsparcia bez rozró¿nienia
wszystkim osobom bêd¹cym w trudnej sytuacji. By³oby to szkodliwe
dla wizerunku Stowarzyszenia. Nale¿y przyj¹æ ogólne za³o¿enie
uwzglêdniaj¹ce zarówno potrzeby uchodŸców i przesiedleñców
wewnêtrznych, jak i potrzeby miejscowej ludnoœci, której po³o¿enie
bywa czasem trudniejsze ni¿ dwu pierwszych grup.
Stowarzyszenia krajowe i pozosta³e czêœci Ruchu powinny
równie¿ dbaæ o przestrzeganie w ka¿dym czasie innych zasadniczych regu³. S¹ one wyszczególnione w statucie Ruchu, w "Porozumieniu z Sewilli", jak równie¿ w "Zasadach i regu³ach udzielania
pomocy przez Czerwony Krzy¿ w czasie klêsk" i w "Kodeksie
postêpowania Miêdzynarodowego Ruchu CK i CP i innych organizacji pozarz¹dowych w czasie operacji pomocy w przypadku klêsk".
Zasady postêpowania przyjête przez Ruch, które w ka¿dym
czasie powinny byæ przestrzegane przez Stowarzyszenia krajowe
i inne czêœci Ruchu, s¹ okreœlone ze szczególn¹ jasnoœci¹ w "Regulaminie u¿ywania znaku czerwonego krzy¿a i czerwonego pó³ksiê¿yca" oraz w "Wytycznych w sprawie zbrojnej ochrony transportów pomocy humanitarnej".
Jest ogromnie wa¿ne, aby personel Sekretariatu Federacji,
Stowarzyszeñ krajowych i MKCK œciœle przestrzega³ zasad
wyszczególnionych w dokumencie Miêdzyorganizacyjnego Komitetu
Sta³ego (ASC), zatytu³owanym "Deklaracja dotycz¹ca polityki
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ochrony przed nadu¿yciami seksualnymi i wykorzystywaniem
kryzysów humanitarnych". Deklaracja ta zosta³a podpisana przez
Sekretariat Miêdzynarodowej Federacji w imieniu jej cz³onków
i MKCK.
Gdyby nagle zdolnoœæ do dzia³ania w zgodzie z wymienionymi wy¿ej zasadami zosta³a zagro¿ona, Stowarzyszenie krajowe lub
inna czêœci Ruchu powinny mieæ mo¿liwoœæ podjêcia natychmiastowej decyzji o zawieszeniu lub zerwaniu porozumienia zawartego
z zewnêtrznym partnerem.
2. To¿samoœæ
Porozumienie powinno uwzglêdniaæ fakt, ¿e Stowarzyszenie
krajowe lub inna czêœæ Ruchu w ka¿dym czasie bêdzie podkreœla³o
swoj¹ to¿samoœæ i ³¹cznoœæ z Miêdzynarodowym Ruchem Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca ¯adna z czêœci Ruchu nie
mo¿e siê uto¿samiaæ ze swym partnerem, czy to poprzez przyjêcie
podwójnego znaku czy oznakowanie czêœci wyposa¿enia lub tablic
rejestracyjnych pojazdów u¿ywanych w czasie wype³niania zadañ
wynikaj¹cych z porozumienia. To¿samoœæ czêœci sk³adowych Ruchu
ani przez chwilê nie mo¿e ulec zachwianiu. W ka¿dym czasie musi
byæ przestrzegany "Regulamin u¿ycia znaku", a wykorzystanie
znaku w celach ochrony musi byæ zgodne zobowi¹zuj¹cymi zasadami.
Postanowienia ogólne (zarz¹dzanie i administracja)
3. Jasna i poprawna definicja partnerów
Zarówno w tytule jak i we wstêpnym paragrafie do porozumienia powinna znajdowaæ siê oficjalna nazwa Stowarzyszenia krajowego lub innej czêœci Ruchu, jak równie¿ organizacji partnerskiej.
W razie potrzeby w nawiasie nale¿y podaæ odpowiednie skróty, które
bêd¹ nastêpnie u¿ywane w ca³ym tekœcie porozumienia.
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4. Ogólne ramy i cel porozumienia
Nale¿y jasno opisaæ okolicznoœci i sytuacjê, które powoduj¹
zawarcie porozumienia.
5. Deklarowany cel (lub rezultaty) i za³o¿enia
W porozumieniu powinien byæ wymieniony cel ogólny lub
oczekiwane rezultaty, które maj¹ byæ wynikiem wspó³dzia³ania partnerów, jak równie¿ sposoby osi¹gniêcia celu.
Okreœlenie beneficjantów
Prowadz¹c wspólne dzia³ania zewnêtrzny partner powinien
respektowaæ obowi¹zek Stowarzyszenia krajowego lub innej organizacji czerwonokrzyskiej, polegaj¹cy na postêpowaniu zgodnym z zasad¹ bezstronnoœci; wymaga ona uwzglêdniania potrzeb wszystkich
osób, którym niezbêdna jest pomoc i ochrona. Mo¿e dotyczyæ to np..
osób, które nie s¹ uwa¿ane za uchodŸców w rozumieniu Konwencji,
lecz które bywaj¹ w trudniejszej sytuacji ni¿ uchodŸcy, nie mog¹c
uzyskaæ statusu prawnego. Aby unikn¹æ wzrostu napiêcia w regionie, pomoc mo¿e byæ œwiadczona tak¿e innym ¿yj¹cym tu osobom
potrzebuj¹cym wsparcia.
Po¿¹dane jest, aby z tych powodów zainteresowane czêœci
Ruchu aktywnie uczestniczy³y w ocenie potrzeb, prowadz¹cej do
okreœlenia grup odbiorców pomocy.
Ci¹g³oœæ udzielanej pomocy
Okreœlaj¹c cel porozumienia nale¿y dbaæ o to, by projekt nie by³ nadmiernie ograniczony i dotyczy³ jedynie kulminacyjnego punktu trudnoœci nêkaj¹cych poszkodowanych; jest wskazane, by dotyczy³ on
raczej potrzeb d³ugoterminowych i prowadzi³ do trwa³ych rozwi¹zañ,
obejmuj¹c integracjê spo³eczn¹, potrzeby medyczne, ³¹czenie
rodzin, repatriacjê i pomoc prawn¹.

25

Rada Delegatów Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca

6. Okreœlenie roli i obowi¹zków ka¿dego z partnerów
Zasadnicza rola i obowi¹zki ka¿dego partnera powinny byæ
jasno okreœlone, jak równie¿ to co ka¿dy z nich mo¿e lub czego nie
mo¿e oczekiwaæ od partnera. Omawiaj¹c podzia³ obowi¹zków
nale¿y odnosiæ siê do wykorzystania zasobów i wykonania
okreœlonych celów w nastêpuj¹cych dziedzinach:
- ocena potrzeb
- okreœlenie odbiorców
- planowanie i formu³owanie za³o¿eñ projektu
- wykonanie projektu (wraz z okreœleniem wyznaczonej roli
i obowi¹zków partnerów), dzia³alnoœæ w zakresie ochrony
i budzenia wra¿liwoœci
- zarz¹dzanie finansowe, w tym weryfikacja kont przez audy..torów wewnêtrznych i zewnêtrznych
- szczegó³owy opis sposobów prezentacji sprawozdañ opi..sowych i finansowych, jak równie¿ kontynuacji i ewaluacji
..projektu
- kontynuacja i ewaluacja.
Wa¿ne jest równie¿, by jasno okreœliæ kto jest odpowiedzialny za bezpieczeñstwo pracowników i wolontariuszy podczas
wykonywania zadañ.
7. Wk³ady
Nale¿y wymieniæ wk³ad w postaci zasobów ludzkich, finansowych i materialnych, które powinien wnieœæ ka¿dy z partnerów
w celu zapewnienia realizacji zobowi¹zañ zaci¹gniêtych na mocy
porozumienia. Ka¿da z instytucji partnerskich powinna dbaæ o to, by
potencja³ czêœci Ruchu nie zosta³ os³abiony, lecz wzmocniony.
Aby unikn¹æ sytuacji, niew¹tpliwie godnej po¿a³owania, lecz
doœæ czêsto spotykanej, ¿e partnerzy czerwonokrzyscy nie s¹ w
stanie wywi¹zaæ siê ze swych zobowi¹zañ finansowych wynikaj¹-
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-cych z porozumienia (poniewa¿ koszty ogólne nie s¹ pokrywane
przez partnera), nale¿y pamiêtaæ o wystarczaj¹cym zabezpieczeniu
finansowym. Mo¿na w tym celu zastosowaæ procedurê polegaj¹c¹
na zaliczkowym wp³acaniu funduszy oraz regularnym przegl¹dzie
projektu odbywaj¹cym siê co 3 miesi¹ce.
8. Opis mechanizmu koordynacji i zarz¹dzania projektem
Porozumienie powinno zawieraæ jasny opis w jaki sposób projekt bêdzie koordynowany i zarz¹dzany przez partnerów. £¹cznicy:
w celu zagwarantowania dobrej realizacji przewidzianej dzia³alnoœci,
ka¿da ze stron wyznaczy ³¹cznika, który bêdzie odpowiedzialny za
wzajemne kontakty.
Zebrania koordynacyjne: bêd¹ one organizowane tak czêsto
jak to jest konieczne, w razie potrzeby z udzia³em innych zainteresowanych podmiotów. Formalne zebrania przegl¹dowe powinny
odbywaæ siê co 3 miesi¹ce, w celu analizy planu wykonawczego,
prezentacji sprawozdañ i rozliczeñ finansowych. Na podstawie
wyników tych spotkañ rozwa¿one zostan¹ niezbêdne poprawki
i ewentualne decyzje dotycz¹ce rewizji lub przed³u¿enia projektu.
9. Warunki porozumienia
9.1

Rozpoczêcie i zakoñczenie fazy wykonania i zamkniêcia projektu
Nale¿y podaæ dok³adn¹ datê wejœcia porozumienia w ¿ycie,
podobnie jak termin wykonania projektu. Plan zamkniêcia projektu
powinien byæ równie¿ wymieniony. W tym terminie wszystkie sprawozdania musz¹ byæ z³o¿one, a wyposa¿enie przekazane zgodnie
z potrzebami.
9.2
Analiza, rewizja, przed³u¿enie
Wprowadzenie wspólnej procedury umo¿liwi podejmowanie decyzji
dotycz¹cej analizy, ewentualnej rewizji i przed³u¿enia niektórych elementów porozumienia. Decyzje powinny byæ ujête na piœmie, opatr
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zone podpisami i stanowiæ za³¹czniki do pierwotnego projektu.
Trzy miesi¹ce przed zamkniêciem projektu, w czasie kwartalnego zebrania nale¿y podj¹æ decyzjê o potrzebie przed³u¿enia kontraktu lub zamkniêciu pierwotnego projektu.
9.3
Warunki zawieszenia lub wycofania siê z projektu
W razie zaistnienia zmiany okolicznoœci dzia³ania, partnerzy
maj¹ prawo zawiesiæ lub poniechaæ natychmiastowo udzia³u w realizacji porozumienia.
W szczególnoœci w razie zmiany sytuacji (np. po okresie
pokoju nastêpuj¹ zamieszki wewnêtrzne lub konflikt zewnêtrzny),
Stowarzyszenie krajowe lub inna czêœæ Ruchu musi mieæ mo¿liwoœæ
natychmiastowego wycofania siê z porozumienia. Jeœli zagro¿one s¹
mo¿liwoœci respektowania Podstawowych Zasad Ruchu, zasad
postêpowania lub procedur stosowanych przez Ruch, czêœci Ruchu
powinny bez wahania wycofaæ siê natychmiast z porozumienia.
Mo¿e to nast¹piæ w formie czasowego zawieszenia kontraktu a¿ do
momentu, gdy nast¹pi zmiana okolicznoœci, która po konsultacjach
i z aprobat¹ innych czêœci Ruchu --umo¿liwi ponowne przyst¹pienie
do porozumienia. Mo¿e byæ tak¿e brane pod uwagê ca³kowite wycofanie siê z kontraktu.,
Przed zastosowaniem takiego rozwi¹zania nale¿y
przeprowadziæ konsultacje z partnerem. Zawieszenie lub ca³kowite
wycofanie siê z kontraktu powinno nast¹piæ natychmiast lub w ci¹gu
miesi¹ca po zakoñczeniu konsultacji. W tym okresie partnerzy
powinni uczyniæ wszystko, aby poszkodowani otrzymali pomoc z innych Ÿróde³.
10 Nie przestrzeganie warunków porozumienia
Jeœli niezgodnoœci dotycz¹ce realizacji porozumienia lub
przestrzegania niektórych jego warunków nie zostan¹ usuniête,
nale¿y zwo³aæ zebranie partnerów. W przypadku podjêcia decyzji
o rozwi¹zaniu partnerstwa, mimo zastosowania œrodków ³agodzenia
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ró¿nicy pogl¹dów, powinno ono nast¹piæ w przeci¹gu 2 - 3 miesiêcy
po podjêciu decyzji. Ka¿dy z partnerów mo¿e równie¿ odwo³aæ
porozumienie po pisemnym uprzedzeniu przes³anym 2 miesi¹ce
wczeœniej.
11 Z³o¿enie podpisów przez upowa¿nionych przedstawicieli
Przed z³o¿eniem podpisów Stowarzyszenia krajowe lub inne
czêœci Ruchu maj¹ obowi¹zek poinformowaæ pozosta³e czêœci
Ruchu o wszelkich negocjacjach, które mog¹ doprowadziæ do formalnego zawarcia porozumienia z agend¹ ONZ lub inn¹ organizacj¹
miêdzynarodow¹. Miêdzynarodowa Federacja i MKCK powinny
zaaprobowaæ postanowienia porozumienia zawieranego przez Stowarzyszenie krajowe w celu zapewnienia spójnoœci i komplementarnoœci.
Kopia ka¿dego porozumienia powinna byæ wys³ana do wiadomoœci Miêdzynarodowej Federacji i MKCK. Podobnie kopie porozumieñ zawieranych prze inne czêœci Ruchu powinny byæ wys³ane do
pozosta³ych.
Po dope³nieniu tego obowi¹zku porozumienie powinno byæ
podpisane przez upowa¿nionego przedstawiciela ka¿dego z partnerów. Pod podpisem powinno wyraŸnie figurowaæ nazwisko i funkcja organizacyjna ka¿dego sygnatariusza. Upowa¿nienie mo¿e byæ
zale¿ne od postanowieñ statutu lub regulaminu wewnêtrznego Stowarzyszenia krajowego. W braku specjalnych postanowieñ w tej
sprawie, zazwyczaj osob¹ upowa¿nion¹ do podpisu jest Sekretarz
Generalny Stowarzyszenia.
12 Mechanizm regulowania ró¿nicy pogl¹dów
Niezale¿nie od charakteru stosunków pomiêdzy partnerami
³¹cz¹cymi ich w chwili zawierania porozumienia, ró¿nica zdañ lub
nieprzewidziane problemy mog¹ pojawiæ siê w czasie realizacji projektu; podobnie, z powodu zmiany sytuacji jedna ze stron mo¿e mieæ
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trudnoœci z wywi¹zaniem siê ze swych zobowi¹zañ. Dlatego jest
wa¿ne, aby partnerzy uzgodnili z góry metody umo¿liwiaj¹ce
rozwi¹zywanie problemów w miarê ich pojawiania siê. Odpowiednie
procedury powinny byæ szczegó³owo opisane w porozumieniu.
Regulowanie ró¿nicy zdañ powinno siê zaczynaæ na szczeblu
krajowym, a w razie potrzeby nale¿y je kontynuowaæ na szczeblu
regionalnym lub miêdzynarodowym tj w siedzibie organizacji. W ka¿dej chwili mo¿na prosiæ o interwencjê strony trzeciej w celu
u³atwienia rozwi¹zania nieporozumienia, w tym dziêki uzgodnieniom
z innymi czêœciami Ruchu.
Dokumenty Ÿród³owe:
- Regulamin u¿ycia znaku czerwonego krzy¿a i Czerwonego
..Pó³ksiê¿yca przez Stowarzyszenia krajowe
- Wskazówki w sprawie u¿ycia zbrojnej ochrony transportów
..humanitarnych
- Podstawowe Zasady Ruchu Czerwonego Krzy¿a i Czer...wonego Pó³ksiê¿yca
- Porozumienie w sprawie organizacji dzia³alnoœci miêdzy
...narodowej przez czêœci sk³adowe Ruchu ("Porozumienie
...z Sewilli")
- Kodeks postêpowania Miêdzynarodowego Ruchu Czer...wonego Krzy¿a i Czerwonego Krzy¿a i innych organizacji
...pozarz¹dowych w czasie operacji pomocy w przypadku
...klêsk
- Miêdzyorganizacyjny Komitet Sta³y (ASC): "Oœwiadczenie
..w sprawie polityki i planu dzia³ania dotycz¹cego ochrony
..przeciwko nadu¿yciom seksualnym i wykorzystywaniu sytu..acji kryzysowych" (kwiecieñ 2002 r.)
- Statut Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a
..i Czerwonego Pó³ksiê¿yca (przyjêty przez XXV Miêdzynaro
..dow¹ Konferencjê w Genewie a paŸdzierniku 1986 r.
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.i zmodyfikowany przez XXVI Miêdzynarodow¹ Konferencjê
..w Genewie w grudniu 1995 r.)
- Zasady i regu³y udzielania pomocy przez Czerwony Krzy¿
..w czasie klêsk (Genewa 1995 r.)
- Rezolucja Rady Delegatów z 2001 r. i dokumenty Ÿród³owe
..dotycz¹ce sprawozdania zatytu³owanego "Dzia³alnoœæ
..Ruchu na rzecz uchodŸców i osób przesiedlonych na tere..nie w³asnego kraju".

Rezolucja 11
Wybuchowe pozosta³oœci wojny i Strategia Ruchu
dotycz¹ca min
Rada Delegatów,
przyjmuj¹c z zadowoleniem sprawozdanie MKCK dotycz¹ce
realizacji rezolucji 8 Rady Delegatów z 2001 r., która dotyczy³a Konwencji z 1980 r. o niektórych rodzajach broni klasycznej, jak równie¿
rezolucji 10 Rady Delegatów z 1999 r., na mocy której przyjêto
strategiê Ruchu dotycz¹c¹ min,
wyra¿aj¹c nadal g³êbokie zaniepokojenie z powodu wielkiej
liczby osób, które w czasie trwania konfliktu i po jego zakoñczeniu
padaj¹ ofiarami min przeciwpiechotnych i innych wybuchowych
pozosta³oœci wojny, mimo i¿ wielu przypadków œmierci lub zranieñ
mo¿na by unikn¹æ; broñ ta nie s³u¿¹c ju¿ ¿adnym celom militarnym,
bêdzie mia³a d³ugotrwa³e niszcz¹ce skutki dla osób cywilnych,
wiedz¹c, ¿e dla ludnoœci cywilnej podobne skutki maj¹
niewybuchy i miny przeciwpiechotne, a wiêc wymagaj¹ one zastosowania podobnych dzia³añ gdy chodzi o sprawy humanitarne, w
tym wprowadzenia œrodków prawnych, budzenia œwiadomoœci grup
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ludnoœci nara¿onych z powodu wystêpowania podobnych rodzajów
broni œwiadoma, koniecznoœci zapewnienie leczenia i pomocy dla
ofiar oraz przyjêcie œrodków u³atwiaj¹cych operacje rozminowania,
wyra¿aj¹c zadowolenie z powodu znacznych osi¹gniêæ w zakresie niszczenia min przeciwpiechotnych, budzenia œwiadomoœci
i rozminowania, pocz¹wszy od dnia wejœcia w ¿ycie Konwencji o zakazie min przeciwpiechotnych (Konwencji Ottawskiej); przypominaj¹c tak¿e wk³ad czêœci Ruchu, które w sposób decyduj¹cy przyczyni³y siê do osi¹gniêcia postêpów,
podkreœlaj¹c koniecznoœæ powszechnej uniwersalizacji "Konwencji Ottawskiej", jak równie¿ koniecznoœæ kontynuowania dzia³añ
przez czêœci Ruchu,
podkreœlaj¹c, ¿e okres pomiêdzy pierwsz¹ konferencj¹
przegl¹dow¹ dotycz¹c¹ Konwencji z Ottawy (2004 r.) a wstêpnymi
terminami rozminowania (ustalonych na 2009 r.) dla wielu Pañstwstron Konwencji bêdzie wa¿nym sprawdzianem dotrzymywania
obietnic poczynionych na mocy Konwencji poszkodowanym
spo³ecznoœciom,
wyra¿aj¹c zadowolenie z powodu rezultatów Konferencji
przegl¹dowej z 2001 r., która zgromadzi³a przedstawicieli Pañstwstron Konwencji z 1980 r. o niektórych rodzajach broni klasycznej
i która objê³a zasiêgiem konflikty zbrojne o charakterze niemiêdzynarodowym, a ponadto otworzy³a negocjacje w sprawie wybuchowych
pozosta³oœci wojny oraz postulowa³a podjêcie nowych prac w sprawie min przeciwczo³gowych,
wyra¿aj¹c ¿ywe zadowolenie, ¿e w dniu 28 listopada 2003 r.
Pañstwa-strony Konwencji z 1980 r. o niektórych rodzajach broni
klasycznej przyjê³y nowy Protokó³ V dotycz¹cy wybuchowych
pozosta³oœci wojny,
1. przed³u¿a do 2009 r. okres realizacji Strategii Ruchu w sprawie
min i rozszerza zasiêg strategii, obejmuj¹c tak¿e problem wybuchowych pozosta³oœci wojny,
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2. wzywa wszystkie czêœci Ruchu do mobilizacji cz³onków i personelu, szerszego spo³eczeñstwa, mediów i rz¹dów, aby przed
Konferencj¹ Przegl¹dow¹ w 2004 r. dotycz¹c¹ Konwencji
Ottawskiej nak³oniæ najwy¿sze krêgi polityczne do zaanga¿owania siê w sprawê pe³nego zastosowania Konwencji, szczególnie
dziêki nasileniu wysi³ków zmierzaj¹cych do zakoñczenia operacji
rozminowania w przeci¹gu ustalonego okresu 10 lat, jak równie¿
do zgromadzenia odpowiednich œrodków umo¿liwiaj¹cych zrealizowanie wszystkich celów Konwencji;
3. usilnie prosi wszystkie czêœci Ruchu o podejmowanie dzia³añ
maj¹cych na celu nak³onienie Pañstw -stron Konwencji z 1980 r.
o niektórych rodzajach broni klasycznej do przystêpowania do
protokó³u dotycz¹cego wybuchowych pozosta³oœci wojny, a tak¿e przekonanie Pañstw nie bêd¹cych stronami tych traktatów, by
przyst¹pi³y do samej Konwencji i do wszystkich jej protokó³ów
i zaakceptowa³y modyfikacjê przyjêt¹ w 2001 r., która rozszerza
zasiêg Konwencji na konflikty zbrojne o charakterze niemiêdzynarodowym
4. usilnie wzywa wszystkie czêœci Ruchu do podejmowania dzia³añ
maj¹cych na celu nak³onienie Pañstw do przyjêcia skutecznych
œrodków zmierzaj¹cych do ograniczenia niebezpieczeñstwa
przekszta³cania siê broni w wybuchowe pozosta³oœci wojny;
wzywa tak¿e Ruch do wspierania starañ o wprowadzenie zakazu
u¿ycia bomb rozpryskowych i innych odmian broni u¿ywanych
przeciwko celom wojskowym znajduj¹cym siê na obszarze lub
w pobli¿u stref cywilnych;
5. prosi MKCK, by na sesji Rady Delegatów w 2005 r. przedstawi³
sprawozdanie na temat postêpów w realizacji Strategii Ruchu
dotycz¹cej min i wybuchowych pozosta³oœci wojny, jak równie¿
na temat poszerzenia zakresu zastosowania Konwencji z 1980 r.
o niektórych rodzajach broni klasycznej.
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