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  مشروع قرار 
  
  

  : الرعایة الصحیة في خطر
   األخرىالنزاعات المسلحة وحاالت العنفاحترام الرعایة الصحیة وحمایتھا في 

  
  

  ،للصلیب األحمر والھالل األحمر نیالمؤتمر الدولي الحادي والثالثإن 
  
  

 في النزاعات المسلحة وحاالت العنف الجرحى والمرضىاحتمال منع  إزاء  العمیقإذ ُیعرب عن قلقھ
التي تحول دون العوائق رھا من غیالرعایة والحمایة بسبب الھجمات ومن تلقي ما یحتاجون من  األخرى

 التي تعّرض للخطر العاملین في الرعایة الصحیة، ھجماتالتھدیدات والبسبب  الرعایة الصحیة، وتقدیم
 القانون لقواعدمما یشّكل انتھاكًا للجرحى والمرضى، المقدمة ، والخدمات  الطبیةالمركباتو المرافقو

  ،نسان الواجبة التطبیقي والقانون الدولي لحقوق اإلالدولي اإلنسان
  

 أن تقدیم الرعایة الصحیة المالئمة للجرحى والمرضى والسكان المدنیین وتأمین اإلفادة من الحظوإذ ُی
 مھمة الحركة، وھو واحد االت العنف األخرى یقع في صلبالخدمات الطبیة أثناء النزاعات المسلحة وح

 لمكونات الحركة في تقدیم يتكاملن نوعھ والمتمیز والدور الفرید ممن أولویاتھا الرئیسیة، وإذ یعترف بال
اإلغاثة اإلنسانیة إلى األشخاص المتضررین بسبب تقدیم  ویةالتأھیلیة ویة والعالجئالرعایة الصحیة الوقا

   1النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى، 
  

إعادة تأكید القانون "بشأن األحمر للصلیب األحمر والھالل للمؤتمر الدولي الثالثین  3  بالقراروإذ ُیذّكر
واجب "السیما و، "الحفاظ على الحیاة والكرامة اإلنسانیة في النزاعات المسلحة: الدولي اإلنساني وتنفیذه

ووسائل بما في ذلك عاملو الصلیب األحمر والھالل األحمر ، احترام وحمایة أفراد الخدمات الطبیة، 
، " للقانون الدولي اإلنسانيًاقالمرافق الطبیة في جمیع األوقات، وفنقلھم، والمؤسسات الطبیة وغیرھا من 

احترام الرعایة الصحیة وحمایتھا "بشأن  2009الذي اعتمده مجلس المندوبین لعام  8 بالقرار ویأخذ علمًا
   ؛" األخرىفي النزاعات المسلحة وحاالت العنف

  
كونات الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل  عن تقدیره للعمل والجھود التي بذلتھا جمیع معربوإذ ُی

األحمر التي شاركت في معالجة ھذا الشاغل اإلنساني الكبیر في عملیاتھا عبر العالم؛ وإذا یرحب بالحملة 
اإلعالمیة العالمیة التي تھدف إلى إذكاء الوعي الدولي بالعنف الذي یحدث فعًال والذي یجري التھدید بھ، 

                                                  
1

تعمل اللجنة الدولیة بشكل رئیسي أثناء النزاعات المسلحة مع الجمعیات الوطنیة في غالب   
التي یمكن أن تترتب " حاالت العنف األخرى"جات الناجمة عن كذلك وتستجیب كذلك لالحتیا. األحیان

وقد أقرت الدول في ھذه . عنھا آثار إنسانیة خطیرة، حتى وإن كانت ال ترقى إلى حد النزاع المسلح
یمكن للجنة الدولیة أن تقوم بأیة مبادرات إنسانیة ضمن إطار دور الوسیط الذي تؤدیھ "الحاالت بأنھ 

 من النظام األساسي للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل 5طبقًا للمادة " قلةكمؤسسة محایدة ومست
الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصلیب األحمر والھالل ) النظام األساسي(األحمر 

 وعدلھ المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصلیب 1986أكتوبر /األحمر في جنیف في تشرین األول
وال تتدخل اللجنة الدولیة في مثل ھذه  .1995دیسمبر عام / والھالل األحمر في كانون األولاألحمر

  . الحاالت إال بمعرفة تامة وبموافقة الدولة المعنیة
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صحیة والمرافق والمستفیدین منھا أثناء النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى، ضد عمال الرعایة ال
   وإلى تشجیع إجراءات التخفیف منھ، 

  
: حملة الرعایة الصحیة في خطرة الدولیة للصلیب األحمر إلعداد  اللجن بالبحث الذي قامت بھوإذ یقر

 الرئیسیة في التقریر األساسي ص نتئاجھاالتي جرى تلخی (2011یولیو /دراسة في ستة عشر بلدًا، تموز
من أجل زیادة وعي الحكومات والوقات المسلحة وقوات األمن والفاعلین اآلخرین ) إلى المؤتمر

بالتھدیدات المحددة والحوادث األمنیة التي أصابت توفیر الخدمات الطبیة في اآلونة األخیرة أثنا 
 یعترف بالتوصیات المرفقة طیھ بشأن سبل معالجة ومنع ءالنزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى؛ وإذ

التھدیدات الموجھة إلى المرضى والھجمات التي تستھدفھم وتستھدف عمال الرعایة الصحیة والمرافق 
  والمركبات الطبیة أثناء النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى، 

  
بأن  وإذ ُیقّر في حاالت النزاعات المسلحة،أن القانون الدولي اإلنساني یطبق فقط وإذ یأخذ بالحسبان 

لرعایة احمایة ل ًاإطاریوفران   الواجبي التطبیقالقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
  ،األخرىالصحیة في النزاعات المسلحة وحاالت العنف 

  
للجرحى والمرضى دون مكنة المصحیة الرعایة ال كل قدیمفي تالمتمثل بالواجب األساسي   ُیذّكرإذ و 

  تمییز؛
  

 على الجرحى والمرضى والعاملین في الرعایة الصحیة، االعتداءحظر على  في ھذا الصدد دشدوإذ ی
الرعایة على خدمات من الحصول والمرضى الجرحى منع حظر ، و الطبیةالمركباتو على المرافقو

 أو تھدیدھم أو معاقبتھمالرعایة الصحیة في  العاملین مضایقةوحظر  ، بشكل تعسفي تقییدهأو  الصحیة
  ،داب مھنة الطبآبسبب اضطالعھم بأنشطة تتوافق مع 

  
النزاعات  أثناء حقوقھم وواجباتھممعرفة عملیة وافیة بعاملین في الرعایة الصحیة امتالك الأھمیة ب وإذ ُیقّر

ائق إلى أّي مكان تكون ة لضمان وصولھم دون أّي عماس الالحاجة، و األخرىأو حاالت العنفالمسلحة 
  ؛خدماتھم مطلوبة فیھ

  
أساسیة  شروط  ھيالوطني، بما في ذلك التدریب والتعلیم،على الصعید  التنفیذ إجراءات أّن وإذ یؤكد

 بموجب النظم القانونیة الدولیة اللتزاماتھاالدول وقواتھا المسلحة وقوات األمن التابعة لھا لضمان امتثال 
 للعاملین إلى الجرحى والمرضىاآلمن وصول توفیر ال الطبیة والخدماتباحترام  والتي تقضيذات الصلة 

   األخرى، النزاعات المسلحة وحاالت العنف أثناءفي الرعایة الصحیة
  

التي لجرائم في ا لمسؤولیة الجنائیة الفردیةیحدد انظام فعال  الدول وجود ضمانضرورة على  یشّددوإذ 
أمام وضّد الجرحى والمرضى، ،  الطبیةالمركباتو المرافقیة الصحیة و ضد العاملین في الرعاُترتكب

 الوسائل الالزمة للقمع الفعلي ضمان تأمین وأیضًا ؛العالميالقضائي  أمام االختصاصأو محاكمھا الوطنیة 
  لمثل ھذه الجرائم ؛

  
  
  
 الت العنفحاالمشاركة في  الفاعلة جمیع الجھات جمیع أطراف النزاعات المسلحة، وذّكری   -1

، والعاملین في مجال الرعایة الصحیة، الجرحى والمرضىاحترام وحمایة بواجب ، األخرى
 حصول الجرحى والمرضى لضمان التدابیر المعقولةتخاذ جمیع ا، و الطبیةالمركباتو المرافقو

  ؛ بشكل آمن وفوريالرعایة الصحیة على
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على  التنفیذ الالزمة  إجراءاتعتمادالودھا جھبتكثیف بعد التي لم تقم بذلك  جمیع الدول یحث   -2

الصعید الوطني استنادًا إلى كل االلتزامات القانونیة الدولیة ذات الصلة بحمایة الجرحى والمرضى 
 جملةوالتي تشمل، من األخرى  النزاعات المسلحة وحاالت العنفأثناء الرعایة الصحیة وخدمات 

  ؛ ظیمیة أو عملیةتشریعیة أو تنإجراءات اعتماد أمور أخرى، 
  
 2005دیسمبر /كانون األول 8 بعد إلى البروتوكول الثالث المعتمد في لم تنضم التي الدول یناشد   -3

والمتعلق باعتماد شارة ممیِّزة  1949 أغسطس/آب 12اإلضافي إلى اتفاقیات جنیف المؤرخة في 

وبما  ةقانونیاإلجراءات الاعتماد ء، بالقیام، عند االقتضا الدول  أیضًایناشدو إضافیة، االنضمام إلیھ ،
اتفاقیات جنیف المعترف بھا في الشارات الممیزة وحمایة استخدام ذات الصلة بتنفیذ فیھا إجراءات ال

  وبروتوكوالتھا اإلضافیة؛
  
الطبیة بالشارات  المركباتووسم المرافق ،  الظروفھعندما تقتضی، أن تضمن ،  الدولناشدی   -4

  ة للتعریف بھا وحمایتھا؛الزمزة الوالعالمات الممیِّ
  
 القانونیة الدولیة لتزاماتجمیع االلقواتھا المسلحة وقوات األمن التابعة لھا تنفیذ ضمان  الدولناشد ی   -5

 الرعایة الصحیة، بما في ذلك عن طریق إعداد خدماتحمایة الجرحى والمرضى والمتعلقة ب
  ة؛مناسب والتدریبات الیھیةالمبادىء التوج واإلجراءات وةدیواعتماد العق

   
 الفعلي تحقیقالمن أجل إتاحة عند االقتضاء،  ، تشریعاتھا الجنائیةتكییفإلى تطویر و الدول یدعو   -6

 -الحركة في ون بمن فیھم العامل-ضد العاملین في مجال الرعایة الصحیةُترتكب لجرائم التي وقمع ا
واإلعاقة المتعمدة والتعسفیة  تستھدفھمالھجمات التي  ال سّیما ووسائل النقل التابعة لھم، ومرافقوال

  لتقدیم خدمات الرعایة الصحیة ؛
  
التي تبذلھا جھود الدعم  ،بمساعدة االتحاد الدوليكلما كان ذلك ضروریًا، و ،اللجنة الدولیة یطلب إلى -7

لى تحقیق الوصول اآلمن إلى الجرحى والمرضى وغیرھم ممن یحتاجون إلالجمعیات الوطنیة 
  ؛األخرىالمسلحة وحاالت العنف النزاعات أثناء الرعایة الصحیة 

  
تحسین التعریف ، على الصعیدین الوطني والدولي، الجمعیات الوطنیة واللجنة الدولیة  یطلب إلى  -8

بالمشكلة اإلنسانیة الھامة التي یمثلھا العنف ضد خدمات الرعایة الصحیة، والسعي الحثیث إلى تنفیذ 
  محتملة والمساعدة في إثارة اھتمام عالمي مشترك بالموضوع؛ الحلول ال

  
الجمعیات الوطنیة إلى مواصلة جمع المعلومات بشأن الحوادث األمنیة التي تؤثر واللجنة الدولیة یدعو  -9

النزاعات المتضررین من في حمایة ومساعدة للمھمات الموكلة إلى كّل منھا  ًاوفقفي الرعایة الصحیة، 
  ؛ األخرىحاالت العنفالمسلحة و

  
  
  

 إلى تعزیز تقدیم التنبیھات إلى أطراف ،الجمعیات الوطنیة، بدعم من   اللجنة الدولیةیدعو أیضًا -10
حوار من خالل حاالت العنف األخرى ، وال سیما المشاركة في  الفاعلة جھاتالنزاعات المسلحة وال

الرعایة الصحیة، خدمات لھجمات ضد ، من أجل منع امن غیر الدولمع الجماعات المسلحة دائم 
  ؛وفوري شكل آمن  على توفیر الرعایة الصحیة بةمبررغیر  وإزالة أّي قیود 
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اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي مواصلة دعم وتعزیز قدرات مرافق  ولجمعیات الوطنیة ایطلب إلى -11
توفیر التدریب االستمرار في ، وفي جمیع أنحاء العالمالمحلیین الرعایة الصحیة المحلیة والعاملین 

أدوات مالئمة تتعلق  إعداد عن طریقالرعایة الصحیة مجال للموظفین والمتطوعین في التوجیھ و
وتأمین تقدیم الرعایة الصحیة عملیات م، وحمایة واجباتھ العاملین في الرعایة الصحیة وبحقوق

  ؛ األخرى النزاعات المسلحة وحاالت العنفسالمتھا أثناء
  

الفعالة، وعلى تقدیم المساعدة الطبیة على موظفیھا ومتطوعیھا الجمعیات الوطنیة تدریب  یطلب إلى -12
  ؛ األخرىمعالجة المسائل المتعلقة بأمنھم أثناء عملھم في النزاعات المسلحة وحاالت العنف

  
مساعدة  اتودورھا كجھ لنظامھا األساسي، وفقًا  مع دولھا عمللا الجمعیات الوطنیة یطلب إلى -13

أعمال العنف الفعلیة أو استكشاف سبل معالجة من أجل  ،للسلطات العامة في المجال اإلنساني
في والمرافق والمستفیدین من الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة التھدید بالعنف ضد العاملین في 

  ؛ األخرىالسیما أثناء النزاعات المسلحة وحاالت العنف بلدانھا
  

بااللتزامات بموجب  من أجل نشر المعلومات المتعلقة جھودھا كثیفات الوطنیة إلى ت الجمعییدعو  -14
احترام الرعایة الصحیة والقاضیة بالقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

على تنفیذ تلك االلتزامات  وتعزیز ودعم ،  األخرىوحمایتھا أثناء النزاعات المسلحة وحاالت العنف
  عید الوطني؛الص

  
من أجل توفیر، ملموسة،  إجراءات عتمادال التزامھا وجھودھا  تكثیف الجمعیات الوطنیة علىُیشجع -15

إلى  والعاملین فیھاالرعایة الصحیة  خدماتاآلمن لوصول أمور أخرى، فرص الجملة من 
  ؛  األخرىالنزاعات المسلحة وحاالت العنف من المتضرریناألشخاص 

  
الفاعلة الجھات مع خبراء من الدول والجمعیات الوطنیة والبدء بمشاورات اللجنة الدولیة  طلب إلىی -16

ترمي إلى تحسین أمن خدمات صیاغة توصیات عملیة من أجل األخرى في قطاع الرعایة الصحیة 
ذا المحرز في ھ التقدم عنتقریر تقدیم ، و األخرىالنزاعات المسلحة وحاالت العنف أثناء لرعایة الصحیةا

  .2015إلى المؤتمر الدولي الثاني والثالثین في عام الصدد 
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  تقریر أساسي
  

  :الرعایة الصحیة في خطر
  احترام الرعایة الصحیة وحمایتھا في

  2المسلحة وغیرھا من حاالت العنف النزاعات

   مقدمة-1
  

لموظفین العاملین في ھذا المجال، إن ممارسة العنف على المرضى، ومرافق الرعایة الصحیة وا
وتنظر .  أحیانا كثیرةیكون موضع تجاھل الطبیة إحدى أخطر القضایا اإلنسانیة الیوم، إال أنھ المركباتو

، بصفتھا مؤسس القانون الدولي ببالغ القلق )الحركة(إلیھ الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر 
وبصفتھا فاعال  -قانون الذي یحمي المرضى وخدمات الرعایة الصحیةوھو ال -اإلنساني والقّیم علیھ 

ویتضرر آالف العاملین .  األخرىرئیسا في المیدان الطبي أثناء النزاعات المسلحة وحاالت العنف
والمتطوعین في مجال الرعایة الصحیة مباشرة من ھذا العنف كل سنة، ویواجھ الجرحى والمرضى 

  .ة الطبیة إبان النزاعات المسلحة واالضطرابات في جمیع بقاع العالمعقبات تعیق تلقیھم الرعای
  

وإذ یعترف مجلس المندوبین بأھمیة ھذه القضیة وبالدور الفرید الذي تضطلع بھ الحركة في معالجتھا، 
، كال من اللجنة 2009نوفمبر /فإنھ دعا في اجتماعھ األخیر، الذي عقد في نیروبي في تشرین الثاني

لصلیب األحمر، والجمعیات الوطنیة للصلیب األحمر والھالل األحمر، واالتحاد الدولي لجمعیات الدولیة ل
، إلى تكثیف الجھود لتأمین الوصول إلى خدمات الرعایة )االتحاد الدولي(الصلیب األحمر والھالل األحمر 

ة الدولیة أمور منھا  اللجنطلب إلىو.  األخرىالصحیة وحمایتھا أثناء النزاعات المسلحة وحاالت العنف

                                                  
كذلك . تعمل اللجنة الدولیة بشكل رئیسي أثناء النزاعات المسلحة مع الجمعیات الوطنیة في غالب األحیان2

التي یمكن أن تترتب عنھا آثار إنسانیة " حاالت العنف األخرى"الناجمة عن وتستجیب كذلك لالحتیاجات 
یمكن "وقد أقرت الدول في ھذه الحاالت بأنھ . خطیرة، حتى وإن كانت ال ترقى إلى حد النزاع المسلح

للجنة الدولیة أن تقوم بأیة مبادرات إنسانیة ضمن إطار دور الوسیط الذي تؤدیھ كمؤسسة محایدة 
النظام ( من النظام األساسي للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر 5 طبقًا للمادة "ومستقلة
الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصلیب األحمر والھالل األحمر في جنیف في ) األساسي

ھالل األحمر  وعدلھ المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصلیب األحمر وال1986أكتوبر /تشرین األول
 وال تتدخل اللجنة الدولیة في مثل ھذه الحاالت إال بمعرفة تامة .1995دیسمبر عام /في كانون األول

  . وبموافقة الدولة المعنیة
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مواصلة جمع المعلومات عن األحداث التي تعیق تقدیم الرعایة الصحیة أو تعرضھا للخطر، ورفع تقریر 
  .إلى المؤتمر الدولي الحادي والثالثین عن استنتاجاتھا وتوصیاتھا

  
الجتھ�ا ش�ملت   وإضافة إلى ھذا الطلب، أعدت اللجنة الدولیة دراسة عن القضیة وعما تق�وم ب�ھ المنظم�ة لمع               

ویقدم ھذا التقریر عرضا عاما ألھم النتائج التي خلصت إلیھا الدراس�ة، ویلخ�ص توص�یات        . ستة عشر بلًدا  
اللجن��ة الدولی��ة ب��شأن كیفی��ة معالج��ة الق��ضیة، وإلق��اء ال��ضوء عل��ى ض��رورة قط��ع الحرك��ة، والحكوم��ات،       

غی��ر ال��دول، المزی��د م��ن   م��ن لحة واألوس��اط الطبی��ة، والق��وات الم��سلحة التابع��ة للدول��ة، والجماع��ات الم��س  
 الق�ضیة، منھ�ا وثیق�ة    ه ھ�ذ ب�شأن ویكمل التقریر وثائق أخ�رى ص�درت   . االلتزامات لحمایة الرعایة الصحیة  

تفصل القوانین التي تحمي    20093نوفمبر  /معلومات أساسیة قدمت إلى مجلس المندوبین في تشرین الثاني        
، ال�ذي  4"ال�دفاع ع�ن الق�ضیة   : الرعایة الصحیة في خطر  "ون  الرعایة الصحیة؛ وكتیب اللجنة الدولیة المعن     

 16ُیشعر بمدى استشراء المشكلة؛ والنص الكام�ل للتقری�ر ع�ن الدراس�ة الت�ي أع�دتھا اللجن�ة والت�ي ش�ملت           
  .5بلدا عن العنف الذي أصاب الرعایة الصحیة

  
  نتائج دراسة اللجنة الدولیة: العنف الذي تعرضت لھ الرعایة الصحیة -2
  
، وشملت 2008 في عام الدراسة التي أعدتھا اللجنة الدولیة عن العنف الذي أصاب الرعایة الصحیةدأت ب 

ش�ھرا م�ن م�صادر ش�تى، منھ�ا          30وجمعت تقاریر عن أحداث عنف على م�دى         . بلدا تعمل فیھا اللجنة    16
ك�ان الھ�دف م�ن    و. منظمات الرعایة الصحیة، وموظفو الصلیب األحمر والھالل األحمر، ووسائل اإلع�الم  

الدراسة تسلیط الضوء على ما یھ�دد الرعای�ة ال�صحیة وھ�شاشة مرافقھ�ا وقابلی�ة موظفیھ�ا للت�ضرر، ق�صد                        
  .توجیھ طریقة تجاوب اللجنة الدولیة قبل األحداث وبعدھا

  
  :، مثل ما یلي2010بحلول نھایة عام  فحادث عن 655وّثقت اللجنة الدولیة 

  
  مث�ل العی�ادات والمست�شفیات ومت�اجر األدوی�ة وال�صیدلیات،          مراف�ق الرعای�ة ال�صحیة،     ضد  العنف 

وإعاق��ة عملھ��ا، بوس��ائل منھ��ا الق��صف بالقناب��ل والمدفعی��ة، وال��دخول عن��وة، وإط��الق الرص��اص،   

  وتدمیر اإلمدادات والمعدات ونھبھا؛

 والتھدی��د، الم��ضایقةي الرعای��ة ال��صحیة، بم��ا فی��ھ القت��ل، واالختط��اف، و  الع��املین ف��ض��د العن��ف ،

  خویف، والسرقة، والتوقیف واالحتجاز بسبب تقدیم الرعایة الطبیة؛والت

               العنف الممارس على المرض�ى أو م�ن یح�اولون الح�صول عل�ى الرعای�ة الطبی�ة، وم�ن ذل�ك القت�ل

 والتخوی��ف، وتعطی��ل تلق��ي الرعای��ة ال��صحیة ف��ي الوق��ت المناس��ب أو إعاقت��ھ الم��ضایقةوالج��رح، و

  ؛)و رفض ھذا العالج كلیاالتمییز أو انقطاع العالج الطبي أ(

                                                  
، وثیقة معلومات أساسیة الجتماع مجلس احترام الرعایة الصحیة وحمایتھا في النزاعات المسلحة وغیرھا من حاالت العنف 3

  .2009أكتوبر /یروبي، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف، تشرین األولالمندوبین في ن
 2011أغسطس /، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف، آبالدفاع عن القضیة: الرعایة الصحیة في خطر 4

http//:www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc -002 -4072.pdf  
5

July , Geneva, ICRC, Country Study-A Sixteen: Health Care in Danger 2011: أنظر الوثیقة 

)pdf.study-country-16-002-4073/reports/files/assets/eng/org.icrc.www://http(  
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        الخاص�ة الت�ي تنق�ل الجرج�ى         المركب�ات العنف على السیارات الطبیة، بما فیھا سیارات اإلسعاف و 

  .والمرضى، وإعاقة نقل اإلمدادات والمعدات الطبیة

  النتائج الرئیسة
  

ض�ى  حال�ة، وكان�ت ن�سبة المر    655شخصا في األحداث التي وثقت والتي بل�غ ع�ددھا            1834قتل أو جرح    
وتسببت األجھزة المتفجرة في ع�دد أكب�ر م�ن الوفی�ات واإلص�ابات ف�ي ك�ل ح�ادث           . في المائة  20من بینھم   

  .مقارنة بأي سبب آخر
  

الق�وات  : ف�ي المائ�ة م�ن األح�داث        70وكانت القوات المسلحة النظامیة أو الجماعات المسلحة م�سؤولة ع�ن            
ف�ي المائ�ة    36.9: غی�ر لل�دول  م�ن  ات الم�سلحة  ، والجماع� )216/655(ف�ي المائ�ة    33 :الم�سلحة الحكومی�ة  

  .وكان ما تبقى من أحداث مقترنا بالسرقة أو ارتكبھ أقارب الضحایا أو مجھولون). 242/655(
  

 ك�ان س�ببھا م�ا    المستشفیات وغیرھا من المراف�ق الطبی�ة   وأظھرت الدراسة أن جل األضرار التي حاقت بـ       
  :یلي

  
اء القتال أسلحة تفجرت في المرافق أو بقربھا؛استخدام القوات المسلحة الحكومیة أثن  

       مرافق إللقاء القبض عل�ى مرض�ى       ) قوات مسلحة أو شرطة   (اقتحام مسلح لجھات فاعلة من الدول

  أو استجوابھم؛

 الرعایة الصحیة أو سرقة اإلمدادات أو العاملین في اقتحام مسلح لجماعات مسلحة مرافق لتخویف

  . ألغراض طبیة أو تكتیكیةالمركباتلى احتالل المباني أو االستیالء ع

وتعرضوا للتخوی�ف   . في المائة من األحداث المسجلة     9 أو جرحوا في      الرعایة الصحیة  العاملون في وقتل  
  :ما یلي أھم ھذه الحاالت وفي.  وغیرھما من أنواع العنف في عدد أكبر بكثیر من الحاالتالمضایقةو
  

؛العملیات العدائیة الفعلیةة متفجرة أثناء استخدام القوات المسلحة الحكومیة أسلح  

 لدول؛اغیر من  جماعات مسلحة على یداختطافھم من أماكن عملھم  

 غیر الدول؛من  الجماعات المسلحة على یدقتل المغتربین  

 الرعایة الصحیة مقارنة بالجرحى والمرضى وطردوا العاملین في أوقفت نسبة أعلى من (التوقیف

  ؛)من المرافق الطبیة

تھدید وتخویف یتعلقان بعملھم.  

  : الطبیة ما یليالمركباتوكانت أھم أشكال العنف الذي تعرضت لھ 
  

   تنق�ل مرض�ى أو   المركب�ات غیر الدول عندما كانت    الجماعات المسلحة من     ھجمات شنتھا الدول و 

  موظفین أو كلیھما؛

أجھزة متفجرة مرتجلة؛  
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 المسلحة الحكومیة والشرطةعوائق وتأخیر في نقاط التفتیش من قبل القوات.  

  
  نظرة ثاقبة على مشكلة أعظم

  
تقدم الدراسة لمحة ع�ن أن�واع العن�ف الت�ي عرقل�ت خ�دمات الرعای�ة ال�صحیة ف�ي س�یاقات ش�تى ف�ي أنح�اء                         

 یقل بكثیر عن العدد افعدد األحداث المبلغ عنھ. بید أن الحاالت المسجلة تمثل غیضا من فیض. العالم قاطبة
 في المناطق غیر المتیسرة لمنظمات المساعدة ووسائل اإلعالم، كما ھي الح�ال ف�ي العدی�د    الحقیقي، السیما 

وع���الوة عل���ى ذل���ك، ال تعك���س اإلح���صاءات اآلث���ار غی���ر المباش���رة    . م���ن من���اطق باك���ستان وأفغان���ستان 
مات، وتغل��ق المست��شفیات، ویف��ر والم��ضاِعفة للھجم��ات عل��ى مراف��ق الرعای��ة ال��صحیة عن��دما تعرقََ��ل الخ��د 

ي أت�اغي  ففالھجوم الذي تعرض لھ المستشفى المیداني للجن�ة الدولی�ة ف�ي ن�و      . الرعایة الصحیة عاملون في   ال
أسفر عن مقتل ستة موظفین مغتربین، وتسبب في انسحاب اللجنة الدولی�ة           1996دیسمبر  /في كانون األول  

وأس��فرت عملی��ة  .م��ن المست��شفى، وحرم��ان آالف المرض��ى المحتمل��ین م��ن الرعای��ة الت��ي یحت��اجون إلیھ��ا    
انتحاری��ة اس��تھدفت وزراء ف��ي الحكوم��ة ال��صومالیة ف��ي حف��ل تخ��رج ف��ي العاص��مة مقدی��شو، ف��ي ك��انون       

، عن مقتل عشرات األشخاص، بینھم أطباء حدیثو عھ�د ب�التخرج، األم�ر ال�ذي ح�رم                2009دیسمبر  /األول
ت آالف المرضى الذین ربما ولن ُتحفظ قط ملفات عشرا. ھم بمسیس الحاجة إلیھاھذا البلد الممزق كفاءات 

  .كان ھؤالء األطباء سیعالجونھم في حیاتھم، لكن ذلك متعذر علیھم الیوم
  

ثم إن اآلثار الھدامة النعدام األمن على برامج الرعایة الصحیة الوقائیة، مثل حمالت التلقیح، ق�د تك�ون لھ�ا     
ثال، واج�ھ انتكاس�ات ف�ي أفغان�ستان     فالسعي إلى استئصال ش�لل األطف�ال، م�   . أیضا عواقب على األمد البعید   

 وكثی�را م�ا تت�سبب النزاع�ات ف�ي ت�شرید الن�اس إل�ى        . 6وباك�ستان، حی�ث ی�صعب ض�مان أم�ن أفرق�ة التلق�یح       
وت�شیر دراس�ة   . مناطق ال تصل إلیھا نظم الرعایة الصحیة العادیة، في وقت ھ�م أش�د فی�ھ عرض�ة للم�رض         

 یموتون كل شھر بسبب أمراض یمك�ن عالجھ�ا   شخص 40000في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة إلى أن   
  .7بسھولة لوال انعدام األمن الناجم عن النزاع المسلح

  
، لك�ن م�ا ح�صل بعدئ�ذ     2011ین�ایر   /كانون الث�اني   1وحللت دراسة اللجنة الدولیة األحداث التي وقعت قبل         

یف�وار، أبی�دجان، ف�ي    وقد منعت حدة القتال في عاصمة كوت د. یبین أن حجم المشكلة ظل على ما ھو علیھ        
، س��یارات اإلس��عاف م��ن نق��ل الجرح��ى، والمست��شفیات م��ن أن تت��زود مج��ددا باألدوی��ة     2011م��ارس /آذار

ف�ي مقدی�شو، ل�م    " مدین�ة "قذیفة على مستشفى   12وبعد مرور شھر على ذلك، سقطت       . والمعدات األساسیة 
رع��ب ب��ین المرض��ى   ینفج��ر منھ��ا لح��سن الح��ظ س��وى واح��دة، لكنھ��ا أص��ابت حارس��ا بج��روح وبث��ت ال          

وفي الشھر التالي في لیبیا، أطلق النار في أحداث متفرقة عل�ى ث�الث س�یارات إس�عاف یملكھ�ا                     . والموظفین
  .الھالل األحمر اللیبي، وتسبب في مقتل ممرضة وإصابة مریض وثالثة متطوعین بجروح

  
ن االعت�راف ب�ھ وفھم�ھ فھم�ا     وتمثل أحداث العنف التي تضر بالرعایة الصحیة ھاجسا إنسانیا كبیرا ال بد م      

 الرعای�ة ال�صحیة ومرافقھ�ا    ن ف�ي  یالعاملأفضل بحیث یمكن اتخاذ تدابیر وقائیة وحمائیة لحمایة المرضى و         
  . الطبیةمركباتوال

                                                  
 Global Polio Eradication Initiative Strategic Plan 2010-2012, World Health :نظرعلى سبیل المثالأ 6

Organization (WHO), Geneva. The Global Polio Eradication Initiative Strategic Plan 2010-2012, 
Geneva , )WHO(th Organization World Heal

(aspx.StrategicPlan/StrategyAndWork/ResourceLibrary/org.polioeradication.www://http and ,)
Michael Toole, et al., Report on the Independent Evaluation of the Major Barriers to Interrupting 

Poliovirus Transmission in Afghanistan. WHO, Geneva, October 2009.  
7

 B. Coghlan, R. Brennan, P. Ngoy, D. Dofara, B. Otto, M. Clements, T. Stewart, “Mortality in :أنظر 
the Democratic Republic of Congo: A nationwide survey,” Lancet, 2006, Vol. 367, pp. 44-51  
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   اللجنة الدولیة للصلیب األحمر لحمایة الرعایة الصحیةجھود -3
  

یب خ�دمات الرعای�ة ال�صحیة، وع�ززت     كثفت اللجنة الدولیة تركیزھا الداخلي على قضیة العنف الذي ی�ص     
وأطلق��ت أی��ضا . األن��شطة الت��ي كان��ت قائم��ة م��ن قب��ل ف��ي المی��دان الطب��ي والت��ي ت��سھل تلق��ي تل��ك الخ��دمات   

  .مبادرات جدیدة لرفع مستوى الوعي بالمشكلة والبحث عن سبل لحلھا
  
  سبل تلقي الرعایة الصحیةتحسین  -1
  

ح��ى والمرض��ى الرعای��ة ال��صحیة أثن��اء النزاع��ات الم��سلحة  اس��تمرت اللجن��ة الدولی��ة ف��ي تی��سیر تلق��ي الجر 
، س�اعدت اللجن��ة  2010وف�ي ع��ام  . ع�ن طری�ق تق��دیم ال�دعم إل�ى المراف��ق الطبی�ة     األخ��رى وح�االت العن�ف   

 تدریبی�ة ف�ي جراح�ة الح�رب لفائ�دة      اتمركزا للرعایة الصحیة، ونظمت دور  270مستشفى و  294الدولیة  
 88 الرعایة الصحیة، وأخرى في المساعدة األولیة لمتطوعین من مھني یعملون في مجال 1000أكثر من 

  .بلدا
  
  تحسین عملیة جمع البیانات المیدانیة والعمل على حمایة الرعایة الصحیة -2
  

أج��رت اللجن��ة الدولی��ة استعراض��ا لممارس��تھا المیدانی��ة المتعلق��ة ب��العنف ال��ذي أص��اب خ��دمات الرعای��ة           
ف�ي   70بالغ ع�ددھا  بعثة من بعثاتھ�ا ال�ـ   34أنشطة الوقایة والحمایة في الصحیة، وحددت الحاجة إلى زیادة    

 ذل��ك العن��ف وت��سجیلھ  ف��اديوش��اركت البعث��ات بع��ضھا بع��ضا أف��ضل الممارس��ات لت   . جمی��ع أنح��اء الع��الم 
والتصدي لھ، وكذلك العبر المستخلصة من الممارسات المبتكرة، مثل خدمة سیارات األجرة لنقل الجرحى               

  .8 أفغانستان جنوبوالیاتفي 
  

وإضافة إلى ذلك، تفاوضت اللجنة الدولی�ة م�ع األط�راف المتحارب�ة ف�ي س�یاقات ع�دة بخ�صوص الوص�ول            
وُعزز أمن العدید من مرافق الرعایة الصحیة بأكیاس الرم�ل وغ�شاءات           . اآلمن لمنظمات الرعایة الصحیة   

ك المراف�ق ع�ن طری�ق نظ�ام تحدی�د           بمواق�ع تل�    وقایة النوافذ من االنفج�ارات، وإب�الغ األط�راف المتحارب�ة          ل
وت���دعم اللجن���ة الدولی���ة جھ���ود الجمعی���ات الوطنی���ة لتح���سین الوض���ع األمن���ي لموظفیھ���ا    . المواق���ع عالمی���ا

والمتطوعین العاملین معھا، خاصة من یسعون جاھ�دین إل�ى م�ساعدة ض�حایا النزاع�ات الم�سلحة وح�االت         
  .العنف

  
  ایة الصحیةرفع مستوى الوعي بالقوانین التي تحمي الرع -3
  

م��سؤولة ع��ن انتھ��اك الق��وانین الت��ي تحم��ي   ال��دول  غی��ر جھ��ات فاعل��ة م��ن ل��دول واات��صلت اللجن��ة الدولی��ة  
، من جھة أخ�رى،   الدولیةوأعربت اللجنة.  الرعایة الصحیة، والمرافق، والسیارات    ن في یالعاملالمرضى و 

وأص�درت بیان�ات   . التزام�اتھم القانونی�ة  علًنا، عن قلقھا من األحداث في سیاقات متعددة، وذّكرت المقاتلین ب    
صحفیة عن األحداث في إسرائیل واألراضي الفلسطینیة المحتلة، وأفغانستان، وت�شاد، وجورجی�ا، وس�ري               

واس�تعملت المنظم�ة    . النكا، والسودان، والصومال، والعراق، ولبن�ان، ولیبی�ا، وكولومبی�ا، ونیب�ال، وال�یمن             
  .بال لنشر المعرفة بالحقوق والواجبات المتعلقة بالرعایة الصحیةأیضا البث اإلذاعي في أفغانستان ونی

  
  استنھاض العمل الدولي -4

                                                  
 األولیة إلى المستشفیات في ست مناطق في أفغانستان حیث تحّف مخاطر سفر اإلسعافاتتوفر اللجنة الدولیة خدمة للنقل من مراكز  8

  .كل من اللجنة الدولیة والھالل األحمر األفغاني
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، م�ن المق�رر    "الرعایة الصحیة في خطر   "حملة كبیرة بعنوان     2011أغسطس  /في آب شنت اللجنة الدولیة    

حرك�ة، وال�دول   وتھ�دف الحمل�ة إل�ى اس�تنفار ش�بكة اللجن�ة الدولی�ة م�ن البعث�ات، وال                  . أن تدوم أرب�ع س�نوات     
األطراف في اتفاقیات جنیف، وأوساط الرعایة الصحیة، وغیرھا من الجھات الفاعلة ك�ي تتق�دم بتوص�یات              

ومن ناحیة . عملیة للتصدي للعنف الممارس على المرضى، ومرافق الرعایة الصحیة، والموظفین الطبیین
 الت�زام ال��دول والجمعی�ات الوطنی��ة   س�یؤكد ) 1 لح��قالم(أخ�رى، تقت�رح اللجن��ة الدولی�ة عل�ى الم��ؤتمر ق�رارا      

  .بحمایة الرعایة الصحیة
  
  توصیات -4
  

  :توصي اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بما یلي للشروع في تحسین الوضع في المیدان
  
  إنشاء تحالف من األوساط المعنیة بحمایة الرعایة الصحیة -1
  
قضیة داخل الحركة وبین المھنیین العاملین ف�ي  اللجنة الدولیة للصلیب األحمر إلى حشد الدعم لھذه ال    رمي  ت

ھ�ذا  . الرعایة الصحیة، ومنظمات المساعدة الطبیة، والق�وات الم�سلحة، والحكوم�ات، ف�ي بق�اع الع�الم كاف�ة                  
، وی�ساعد عل�ى جع�ل الم�شكلة ق�ضیة إن�سانیة ذات       الع�المي التحالف، الذي یعمل معا للتأثیر في الرأي الع�ام          

ول مناسبة، وتعزیز احت�رام الق�انون، ینبغ�ي أن ی�شجع عل�ى ثقاف�ة الم�سؤولیة                   اعتماد حل  مناصرةصدارة، و 
  .بین جمیع الجھات المعنیة بحمایة الرعایة الصحیة

  
  جمع المعلومات بانتظام وبمنھجیة -2
  

 الت�ي ت�ؤثر ف�ي      فینبغي جمع التقاریر عن األحداث بالمزید من المنھجیة وتبادلھا لتحسین فھ�م أح�داث العن�               
  .صحیة، والتصدي لھا بالمزید من الفعالیةالرعایة ال

  
  توطید الممارسة المیدانیة وتحسینھا -3
  

 اللجن�ة الدولی�ة العدی�د م�ن المب�ادرات لتح�سین س�بل الح�صول عل�ى الرعای�ة ال�صحیة وحمایتھ�ا ف�ي              أطلق�ت 
وینبغ��ي تب��ادل الخب��رات وأف��ضل الممارس��ات عل��ى نط��اق أوس��ع داخ��ل الحرك��ة   . س��یاقات ش��تى تعم��ل فیھ��ا 

  . ھذه الجبھةأكبر وأفضل فيساط الرعایة الصحیة عموما بغیة تشجیع زیادة مبادرات وأو
  
  تأمین الحمایة المادیة -4
  

ینبغ�ي تق�دیم الم��ساعدة إل�ى المست��شفیات وغیرھ�ا م��ن مراف�ق الرعای�ة ال��صحیة ف�ي البل��دان المت�ضررة م��ن         
لمبانیھ�ا وت�ضع اإلج�راءات الالزم�ة     كي تنظم الحمایة المادیة   األخرى  النزاعات المسلحة أو حاالت العنف      

  .مركباتھاإلخطار الغیر بمواقعھا وتحركات 
  
  تسھیل الوصول اآلمن لموظفي الصلیب األحمر والھالل األحمر ومتطوعیھ -5
  

ستشجع اللجنة الدولیة موظفي الصلیب األحمر والھالل األحمر ومتطوعی�ھ عل�ى تكثی�ف عملھ�م نیاب�ة ع�ن                    
 البیان�ات ع�ن   ، السیما عن طری�ق جم�ع   األخرىت المسلحة وحاالت العنف   الجرحى والمرضى في النزاعا   
 المركب�ات  الرعایة ال�صحیة والمتط�وعین لھ�ا، ومراف�ق الرعای�ة ال�صحیة، و        تھدید المرضى، والعاملین في   

  .الطبیة، والتصدي لھ
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  الحوار مع الدول لتنفیذ القانون بفعالیة -6
  

 الحمای�ة للمرض�ى،   ودھ�ا العتم�اد ت�دابیر تنفی�ذ وطنی�ة ت�وفر          ستشجع اللجن�ة الدولی�ة ال�دول عل�ى تكثی�ف جھ           
  الطبی��ة، ف��ي النزاع��ات الم��سلحة وح��االت العن��ف    العرب��اتي الرعای��ة ال��صحیة ومرافقھ��ا، و  والع��املین ف�� 

وی�شمل ذل�ك   . على أن تفعل بعد  وتشجع جمیع الدول التي لم تسن تشریعات داخلیة في ھذا الصدد            . األخرى
ال�صلیب األحم�ر والھ�الل األحم�ر، ووض�ع الت�شریعات       شارتي حد من استعمال سن وإنفاذ تشریعات عن ال 

  .الجنائیة أو تكییفھا بحیث تسمح بمنع انتھاك قوانین الحمایة
  
  الحوار مع القوات المسلحة الوطنیة -7

 ةلموحدستشجع اللجنة الدولیة جمیع القوات المسلحة الوطنیة التي لم تدرج بعد أحكاما في إجراءات العمل ا     
ویجب أن تعالج ھذه اإلجراءات، ف�ي جمل�ة ق�ضایا    . الخاصة بھا بشأن حمایة الرعایة الصحیة أن تفعل ذلك  

  . الطبیة والوصول إلى مرافق الرعایة الصحیةالمركباتعملیة، إدارة نقاط التفتیش على نحو یسھل مرور 
  
  غیر الدولمن مع الجماعات المسلحة الحوار  -8
  

استمرار بالجماعات المسلحة التي تعمل خارج نطاق سیطرة الدولة وتشجعھا على           ستتصل اللجنة الدولیة ب   
  .الحوار بشأن القوانین والممارسات المرتبطة بحمایة الرعایة الصحیة

  
  الحوار مع مؤسسات الرعایة الصحیة المھنیة ووزارات الصحة -9
  

صحیة لتحقی���ق الت���ضامن س���تكثف اللجن���ة الدولی���ة الح���وار م���ع وزارات ال���صحة ومؤس���سات الرعای���ة ال���   
بخ��صوص ھ��ذه الق��ضیة، وتح��سین عملی��ة اإلب��الغ ب��العنف المم��ارس عل��ى المرض��ى والع��املین ف��ي مج��ال   

  .الرعایة الصحیة ومرافقھا، والتصدي لھ
  

  األوساط األكادیمیةتشجیع اھتمام  -10
  

 ال��صحة ست��شجع اللجن��ة الدولی��ة مؤس��سات تعلیمی��ة ومؤس��سات الفك��ر وال��رأي عل��ى أن ت��درج ف��ي دراس��ات 
وحدات دراسیة عن تداعیات العنف المسلط على المرضى ومرافق الرعای�ة ال�صحیة والع�املین ف�ي          العامة

  .ھذا المجال، وعن شتى وسائل التصدي لھ
  

نظرة عامة على أحكام القانون ال�دولي اإلن�ساني والق�انون ال�دولي لحق�وق اإلن�سان الت�ي تحم�ي               :1 لحقالم
 الطبی�ة، ف�ي النزاع�ات الم�سلحة     المركباتیة والعاملین في ھذا المجال، والمرضى، ومرافق الرعایة الصح   

  . األخرىوحاالت العنف
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  1الملحق 

  
 القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان لحمایة المرضى والعاملین على ة عامنظرة

  . األخرى المسلحة وحاالت العنففي مجال الرعایة الصحیة والمرافق والمركبات الطبیة في النزاعات
  

یتضمن القانون الدولي اإلنساني قواعد مفصلة ُصممت حمایة الحترام وحمایة الجرحى والمرضى 
وھذه القواعد . والعاملین في مجال الرعایة الصحیة والمرافق والمركبات الطبیة في النزاعات المسلحة

  .9مسلحة من غیر الدولملزمة للقوات المسلحة التابعة للدول والمجموعات ال
  

، ولیس القانون الدولي اإلنساني، في حاالت العنف في 10ومع ذلك، ینطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان
 فالقانون الدولي لحقوق اإلنسان أقل وضوحا قیاسا .11)حاالت العنف األخرى(غیر النزاعات المسلحة 

دة تخص العاملین في مجال الرعایة الصحیة على القانون الدولي اإلنساني، إذ ال یتضمن حمایة محد
وغالبا ما تستخرج قواعد محددة من أحكام أوسع ینص علیھا القانون الدولي لحقوق . والمرافق الطبیة

  . اإلنسان
  
 إلى تقدیم القواعد األساس الملحقویرمي ھذا .  تنطبق بعض القواعد بغض النظر عن نوع الحالةلكنو

في الرعایة الصحیة والمرافق الطبیة في كل من النزاعات المسلحة وحاالت التي تحكم حمایة العاملین 
  . ، بالرغم من أنھ ال یتطرق إلى ھذا الموضوع من جمیع جوانبھ األخرىالعنف

  
 على ضوء القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي المحلقوینبغي استیعاب القواعد المحددة في ھذا 

 وجیز یوضح أساسھا القانوني ویتیح توجیھات بشأن شرحاعدة على حدة ویتلو كل ق. لحقوق اإلنسان
وحیث ینطبق القانون الدولي اإلنساني، یمتد القانون إلى أطراف النزاع . الطریقة التي ینبغي تأویلھا

لكن في حاالت العنف األخرى، عندما ینطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان فقط، فإن . المسلح كافة
ویرجع ھذا القید إلى حقیقة أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان قانون . طبق حصریا على الدولالقواعد تن

ملزم للدول، وال یمكن تأویل ذلك في الوقت الراھن بأنھ ملزم أیضا للمجموعات المسلحة من غیر الدول، 
  . 12مثل حركات المعارضة

  
   والمرضى دون تمییز ىرحُتتخذ كافة اإلجراءات الممكنة لتوفیر الرعایة الصحیة للج

  
 للجرحىتلتزم كافة أطراف النزاع المسلح أساسا، طبقا للقانون الدولي اإلنساني، بتوفیر الرعایة الصحیة 

ویتعین توفیر ھاتین الرعایة والعنایة .  أقرب فرصة ممكنةوالمرضى كلما كانت قادرة على ذلك، وفي

                                                  
احترام وحمایة الرعایة الصحیة في النزاعات المسلحة وغیرھا من حاالت "علومات األساسیة المعنون ترد ھذه القواعد في تقریر الم  9

 25- 23، المقدم إلى مجلس المندوبین في نیروبي، كینیا، في 2009أكتوبر / المؤرخة في تشرین األولCD/09/13.1الوثیقة " العنف
  .2009نوفمبر /تشرین الثاني

االضطرابات والتوترات "أنظر اإلشارة إلى حاالت ". حاالت العنف األخرى"ر التعریف بمصطلح ال یسمح نطاق ھذا التقری 10
من ) 2(1الداخلیة مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغیرھا من األعمال ذات الطبیعة المماثلة، المادة 

  .قى إلى مستوى النزاعات المسلحةالبروتوكول اإلضافي األول، التي تحدد أن ھذه الحاالت ال تر
  .الوطنيینطبق القانون الدولي اإلنساني إضافة إلى القانون  11
12

یتعین على األفراد أعضاء المجموعات المسلحة من غیر الدول احترام الجرحى والعاملین في الرعایة الصحیة والمرافق الطبیة،  
 الوطنيلطبیة الممكنة، وذلك طبقا للقانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي وفي الظروف التي تھدد حیاة البشر، تقدیم كل الرعایة ا

  .المعمول بھما
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كلما كانت قادرة على ذلك، وفي "وتعني عبارة  .13دون أي تمییز یستند إلى أسس غیر األسس الطبیة
ن ھذا االلتزام لیس مطلقا، بل یتعین باألحرى على كافة األطراف اتخاذ جمیع أ" أقرب فرصة ممكنة

ومع . 14اإلجراءات الممكنة في حدود مواردھا وقدراتھا اتخاذ ھذه اإلجراءات أثناء حدوث أعمال العنف
  .15المساعدة الطبیة عمداذلك، ال ینبغي استبعاد أي شخص من 

  
ھو حق غیر قابل للتصرف، ووتلتزم الدول بموجب القانون الدولي اإلنساني بضمان الحق في الحیاة، 

وذلك بعدم االمتناع عمدا عن توفیر أو تأخیر الرعایة الصحیة لألفراد الخاضعین الختصاصاتھا الذین 
وعالوة على ذلك، تنص المبادئ األساسیة بشأن استخدام القوة واألسلحة . 16یواجھون ظروفا تھدد حیاتھم

ن، وھي صك قانوني مرن، أنھ عندما یكون ال بد من والناریة من جانب الموظفین المكلفین بإنفاذ القان
ان ن ضموفي حدود القانون، فإنھ یتعین على الموظفین المكلفین بإنفاذ القان استخدام القوة واألسلحة الناریة

  . 17توفیر المساعدة والرعایة الصحیة ألي جریح أو شخص متضرر في أقرب وقت ممكن
  

وتلتزم الدول أیضا بموجب الحق في الصحة بضمان توفیر الرعایة الصحیة األساسیة على األقل دون 
وفي حین أن ھذا االلتزام غیر قابل . 18تمییز، بما في ذلك خدمات الوقایة والعالج وإعادة التأھیل

ومع ذلك، فالدول . 19لتصرف، إال أن تطبیقھ لیس مطلقا، بمعنى أنھ یتوقف على الموارد المتاحة لكل دولةل
ملزمة باستخدام ما لھا من موارد، وعندما تكون ھذه الموارد غیر كافیة، یتعین علیھا السعي بجد إلى 

ویتعین على أیة قیود . 20الحصول علیھا من المجتمع الدولي عبر قنوات التعاون والمساعدة الدولیین
الذي یتوافق ) بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان(توضع على الحق في الصحة أن تمتثل للقانون 

مع طبیعة ھذا الحق، وذلك خدمة لألھداف المشروعة المتوخاة والضروریة لتعزیز الرفاه االجتماعي العام 
  . 21یود محدودة في الزمن وتسمح بمراجعتھاوعالوة على ذلك، یتعین أن تكون ھذه الق. ال غیر

  

                                                  
13

 من اتفاقیة جنیف الثانیة؛ 12المادة و من اتفاقیة جنیف األولى؛ 12المادة و؛ األربعاتفاقیة جنیف المشتركة بین ) 2(3أنظر المادة  
بیك، -  دوسفالد.ل/  ھینكیرتس .م.جمن البروتوكول اإلضافي الثاني؛ ) 2(7ادة من البروتوكول اإلضافي األول؛ الم) 2(10المادة و

 110، القاعدة 2005، كیمبریدج، دار النشر بجامعة كمبریدج القانون الدولي اإلنساني العرفي، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، 
  ).دراسة بشأن القانون الدولي اإلنساني العرفي(

  .451 و446 البروتوكول اإلضافي األول، الفقرتان  من10 المادة شرحأنظر  14
15

  .الثانیة - من اتفاقیتي جنیف األولى) 2(12أنظر المادة  
، الحكم، المؤرخ في 257981/94اعترفت المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان بھذا األمر في دعوى قبرص ضد تركیا، الطلب رقم  16

 30الحق في الحیاة، : 6 العام رقم  التعلیقضا بشكل عام لجنة حقوق اإلنسان،أنظر أی. 221- 219، الفقرات 2001مایو / أیار10
 تاریخ زیارة http//:www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3  1982أبریل /نیسان
تعلیق بشأن  :لحقوق المدنیة والسیاسیةل نوفاك، البروتوكول االختیاري الملحق بالعھد الدولي .م، 5، الفقرة  2011مایو / أیار9: عالموق

 .ب. إ: أرلینتون- ستراسبورغ- حقوق المدنیة والسیاسیة، الطبعة الثانیة، كیل الخاص بالالبروتوكول االختیاري الملحق بالعھد الدولي
  .124- 123: لصفحتان، ا2005إنجیل، 

17
یسھر الموظفون المكلفون بإنفاذ : " علىالقانونمدونة قواعد سلوك الموظفین المكلفین بإنفاذ  من 6المادة عالوة على ذلك، تنص  

طبیة  على الحمایة التامة لصحة األشخاص المحتجزین في عھدتھم، وعلیھم، بوجھ خاص، اتخاذ التدابیر الفوریة لتوفیر العنایة الالقانون
  ".لھم كلما لزم ذلك

18
 من 1 من الفقرة 2المادة (طبیعة التزامات الدول األطراف :  3العام رقم التعلیق لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة،  

ستوى ممكن  بشأن الحق في التمتع بأعلى م14العام رقم التعلیق ،  نفسھ؛ المصدر10، الفقرة 1990دیسمبر / كانون األول14، )العھد
  . 43، الفقرة  2000 أغسطس/ آب11، المؤرخ في E/C.12/2000/4من الصحة، وثیقة األمم المتحدة 

19
، 1966دیسمبر / كانون األول19لحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، المؤرخ في الخاص با، العھد الدولي )1(2أنظر المادة  

  .171مجموعة معاھدات األمم المتحدة،  999
الحد "تقییم التزام اتخاذ خطوات لضمان "؛ لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، 10، الفقرة 3أنظر التعلیق العام رقم  20

مایو / أیار10، المؤرخ في E/C.12/2007/1. وثیقة األمم المتحدة" ، بموجب البروتوكول االختیاري للعھد"األقصى من الموارد
  .10، الفقرة 2007

21
، العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، 4ر لفقرة أنظ 

  .29 و28التعلیق العام بشأن الحق في الصحة، الفقرتان 
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  ُتتخذ كافة اإلجراءات الممكنة للبحث عن وجمع وإجالء الجرحى والمرضى دون تمییز
  

یتعین على جمیع أطراف النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي اإلنساني، وكلما سمحت الظروف 
فة اإلجراءات الممكنة للبحث وجمع وإجالء بذلك، خصوصا بعد انتھاء االقتتال، ودون تأخیر، اتخاذ كا

  .22الجرحى والمرضى دون تمییز
  

وتلتزم الدول في نطاق الحق في الصحة ضمن القانون الدولي لحقوق اإلنسان التزاما غیر قابل للتصرف 
وبینما . 24، ورھنا بتوفر الموارد23بضمان النفاذ إلى مرافق الرعایة الصحیة، والسلع والخدمات دون تمییز

تعین أن تكون مرافق الرعایة الصحیة والسلع والخدمات في مكان آمن تسمح بنفاذ جمیع فئات المجتمع ی
وجمع وإجالء عن إلیھ، فإن للدول التزاما خاصا التخاذ كافة اإلجراءات الممكنة، بما في ذلك البحث 

تمتع بحقھم في الحصول الجرحى والمرضى، كما ھو األمر في ھذه الحالة، وذلك بغیة تمكین األفراد من ال
على الرعایة الصحیة حین یكونون غیر قادرین على تحقیق ھذا الحق بأنفسھم بالوسائل التي في حوزتھم 

ولما كان الجرحى والمرضى غیر قادرین في حاالت العنف األخرى على النفاذ . 25ألسباب تتعدى طاقتھم
 علیھأو كلیھما، فإن تنفیذ ھذا االلتزام یترتب إلى مرافق الرعایة الصحیة بسبب ظروفھم أو العنف السائد 

  .  وجمع وإجالء الجرحى والمرضى عنواجب البحث
  
  

ال یجوز االعتداء على الجرحى والمرضى والعاملین في الرعایة الصحیة، أو سلبھم أرواحھم تعسفا، أو 
  .نائیة ال غیرظروف استث ویمكن تبریر العنف ضد العاملین في الرعایة الصحیة في. سوء معاملتھم

  
 طبقا للقانون الدولي اإلنساني ینطوي االلتزام األساسي الذي ینص على احترام الجرحى والمرضى

لخصوص على عدم االعتداء على الجرحى والمرضى أو اإلساءة إلیھم أو إلحاق األذى بھم، بأي طریقة با
  .26كانت

   
یة الصحیة، ووحداتھم، ومركباتھم، التي تعمل وعالوة على ذلك، ال یجوز االعتداء على العاملین في الرعا

حصریا على أداء مھماتھا اإلنسانیة، سواء أكانت مھمات عسكریة أم مدنیة، أو إلحاق الضرر بھا، ما لم 
األعمال التي تلحق الضرر "وتتضمن . 27ترتكب، خارج عملھا اإلنساني، أعماال تلحق الضرر بالعدو

یواء المقاتلین سلیمي البنیة، أو تخزین األسلحة أو الذخیرة، وكذا استخدام الوحدات الطبیة إل" بالعدو
، أو نقل الجنود سلیمي 28 للعمل العسكريساَّااستخدام ھذه الوحدات مراكز للمراقبة العسكریة أو متر

                                                  
22

  .القانون الدولي اإلنساني العرفي، دراسة 109؛ القاعدة 2 من جدول األعمال المؤقت 8؛ المادة 18؛ المادة )1(15أنظر المادة  
23

 بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وثیقة 14لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، تعلیق عام رقم  
  .43، الفقرة 2000أغسطس / آب11، المؤرخ في E/C.12/2000/4األمم المتحدة 

، الملحق؛ 217، قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 1948دیسمبر / كانون األول10نسان، ، اإلعالن العالمي لحقوق اإل25المادة  24
  .، العھد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة12المادة 

25
  .42 و37، 12لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، التعلیق العام بشأن الحق في الصحة، الفقرات  أنظر 
 من 10 من اتفاقیة جنیف الرابعة؛ المادة 16 من اتفاقیة جنیف الثانیة؛ المادة 12 من اتفاقیة جنیف األولى؛ المادة 12لمادة ا 26

  من البروتوكول اإلضافي األول، الفقرة10 بشأن المادة شرح من البروتوكول اإلضافي الثاني؛ 7البروتوكول اإلضافي األول؛ المادة 
 من 8أنظر المادة . اع عن المشاركة في أي عمل عدائيلدولي اإلنساني، یتعین على الجرحى والمرضى االمتنطبقا للقانون او. 446

  .البروتوكول اإلضافي األول
27

 من اتفاقیة جنیف األولى؛ 35، و 26- 24، )1(19، دراسة بشأن القانون الدولي اإلنساني العرفي؛ الفقرات 29 و28، 25القواعد  
 من البروتوكول 21، و15، )1(12 اتفاقیة جنیف الرابعة؛ المواد 21، و20، 18 اتفاقیة جنیف الثانیة؛ المواد  من36 و23المادتان 

  .من البروتوكول اإلضافي الثاني) 1 (11، و9اإلضافي األول؛ المواد 
28

أن القانون الدولي ، دراسة بش28بشأن القاعدة شرح ؛ 201 و200 من اتفاقیة جنیف األولى، الصفحتان 21 بشأن المادة شرح 
  .97اإلنساني العرفي، ص 
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لكن بعض األعمال . 29البنیة، أو األسلحة أو الذخیرة أو جمع أو تحویل المعلومات االستخباراتیة العسكریة
دخل في ھذا االستثناء مثل حمل أسلحة فردیة خفیفة للدفاع عن النفس، أو للدفاع عن الجرحى أو ال ت

المرضى؛ أو حضور أو مرافقة موظفین عسكریین؛ أو امتالك أسلحة صغیرة وذخیرة ُأخذت من الجرحى 
  .30والمرضى ولم ُتسلم بعد إلى السلطات المختصة

  
روح أي شخص یخضع الختصاصاتھا، بمن فیھم إزھاق إلنساني، یجوز للدول، طبقا للقانون الدولي ا وال

 الدولة موظفيوال یمكن تبریر استخدام . 31ن في الرعایة الصحیة، تعسفاوالجرحى والمرضى، والعامل
القوة ضد العاملین في الرعایة الصحیة إال عندما یكون ذلك ضروریا للغایة لوقایة شخص من خطر داھم 

ن في الرعایة الصحیة عموما ووال یشكل الجرحى أو المرضى أو العامل. 32دهیھدد حیاتھ أو أطراف جس
 انونالموظفین المكلفین بإنفاذ الق وحتى في ھذه الحالة، یتعین على. خطرا داھما یبرر استخدام القوة ضدھم

 ما لم  وقتا كافیا لكي ُیسمع التحذیر،نإصدار تحذیر واضح أنھم ینوون استخدام أسلحتھم الناریة، ویمنحو
  .33ینشأ عن ذلك خطر قد یلحق أذى جسیما بضابط الشرطة المعني أو أشخاص آخرین أو یھدد حیاتھم

  
  ال یجوز منع أو تقیید النفاذ إلى مرافق الرعایة الصحیة تعسفا

  
 الطبیة التي تؤدي المركبات االلتزام باحترام العاملین في الرعایة الصحیة والوحدات ولىیترتب ع

بیة ال غیر، عدم منع عبور العاملین في الرعایة الصحیة والمؤن تعسفا، وذلك طبقا للقانون واجباتھا الط
وعلى غرار جمیع االلتزامات األخرى ذات الصلة بالعاملین في الرعایة الصحیة . 34الدولي اإلنساني

ى والمرافق الطبیة، ینبثق ھذا االلتزام عن المسؤولیة األساس الحترام وحمایة ورعایة الجرح
ولما كان االلتزام بضمان رعایة كافیة للجرحى والمرضى یتضمن مثال تسلیمھم إلى وحدات . 35والمرضى

 التي تعیق نفاذ الجرحى 36طبیة أو ضمان نقلھم إلى مكان یتلقون فیھ الرعایة الكافیة، فإن اإلجراءات
ما على أطراف النزاع ویتعین عمو. والمرضى إلى مرافق الرعایة الصحیة إجراءات تخالف ھذا االلتزام

تمیز  وال أن تسمح بمرور اإلغاثة اإلنسانیة وُتیسر مرورھا السریع وال تعیق طریقھا ألنھا إغاثة محایدة،
ولما كان إیصال شحنات اإلغاثة یتوقف على موافقة . 37ضد أحد وھي خاصة بالمدنیین المحتاجین

  .39، فإنھ ال یتعین رفض ذلك تعسفا38األطراف
                                                  

  .102 من دراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي، ص 29 القاعدة شرح 29
30

، دراسة بشأن 29 و25 بشأن القاعدتین شروح من البروتوكول اإلضافي األول، 13 من اتفاقیة جنیف األولى؛ المادة 2المادة  
  .102 و85حتان القانون الدولي اإلنساني العرفي، الصف

؛ المادة 171 مجموعة معاھدات األمم المتحدة 999الحقوق المدنیة والسیاسیة، ب  الخاصمن العھد الدولي ) 1(6المادة  31
، مجموعة معاھدات 1950نوفمبر / تشرین الثاني4، االتفاقیة األوروبیة لحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة، 2

، مجموعة معاھدات منظمة الدول 1969نوفمبر / تشرین الثاني22یكیة لحقوق اإلنسان، مجلس أوروبا، االتفاقیة األمر
 من المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان 4؛ المادة 123 مجموعة معاھدات األمم المتحدة 11444، 36األمریكیة رقم 

  .CAB/LEG/67/3 rev .5. ، وثیقة منظمة الوحدة األفریقیة1981 ویونی/ حزیران27والشعوب، 
32

 وثیقة R.11/45، المذكرة رقم غیریرو ضد كولومبیاالمفوضیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، مجلس حقوق اإلنسان، ) 2(2المادة  
؛ محكمة البلدان األمریكیة لحقوق 13.3 و13.2، الفقرتان 1992مارس / آذار31، ر )A/37/40(، 40األمم المتحدة تكملة رقم 

؛ نوفاك، المرجع السابق )2002 (96، مجموعة جیم رقم 2002نوفمبر / تشرین الثاني26لحكم، ، قرار االس بالمیراساإلنسان، 
 من المبادئ األساسیة بشأن استخدام القوة واألسلحة الناریة من جانب الموظفین المكلفین بإنفاذ 10 و9؛ المبدآن 128الذكر، ص 

  ).A/CONF.144/28/Rev .1)1990، وثیقة األمم المتحدة  القانون
33

  . من المبادئ األساسیة بشأن استخدام القوة، المرجع السابق الذكر10 و9المبدآن  
34

  .517، الفقرة 166 من البرتوكول اإلضافي األول، ص 12 بشأن القاعدة شرح 
  .134 من البرتوكول اإلضافي األول، ص 12  بشأن القاعدة شرح 35
36

 ، الفقرة1415 من البرتوكول اإلضافي الثاني، ص 8 تعلیق بشأن القاعدة ؛137 من اتفاقیة جنیف األولى، ص 12 بشأن المادة شرح 
4655.  

37
البروتوكول اإلضافي ) 2(18 من البرتوكول اإلضافي األول؛ المادة 70، دراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي؛ المادة 55القاعدة  

  . من اتفاقیة جنیف الرابعة23 أنظر أیضا المادة .الثاني
38

  .نفسھالمرجع  
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باحترام الحق في الصحة، الذي ، طبقًا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، غیر القابل للتصرفوإن االلتزام 

یتضمن النفاذ إلى مرافق الرعایة الصحیة والسلع والخدمات دون تمییز یلزم الدول على االمتناع عن 
خصوم رفض ھذا النفاذ أو تقییده تعسفا بالنسبة للجرحى والمرضى واستخدامھ إجراء عقابیا ضد ال

فوضع قیود على نفاذ األطباء إلى األشخاص الذین یحتاجون العالج وُیعرف أنھم . 40السیاسیین مثال
ن للحكومة یمثل قیدا تعسفیا، وذلك ألن الدول التي وضعت ھذا القید ال تستطیع في الغالب تبریر ومعارض

وعالوة على ذلك، ال  .41صحیةأن سلوكھا ھذا ال یناقض الطبیعة األساس للحق في النفاذ إلى الرعایة ال
یمكن تبریر وضع قیود على أساس األمن القومي إال عندما تخدم ھذه القیود الرفاه االقتصادي واالجتماعي 

والحالة غیر ذلك عندما ُیحرم جزء من السكان من رعایة صحیة ھم في أشد . 42لسكان الدولة المعنیة
  . الحاجة إلیھا

  
ھم مضایقتاملین في الرعایة الصحیة لمھامھم الطبیة ال غیر، وال یجوز ال یجوز الحیلولة دون أداء الع

  لمجرد مساعدتھم الجرحى والمرضى
  

یترتب أیضا عن االلتزام باحترام العاملین في الرعایة الصحیة الذین یؤدون واجباتھم الطبیة ال غیر التزام 
ى من تلقي العالج، وذلك طبقا باالمتناع عن التدخل تعسفا في مھام ھؤالء لیتمكن الجرحى والمرض

یجوز ألطراف النزاع مضایقة أو معاقبة العاملین في الرعایة الصحیة   وال.43للقانون الدولي اإلنساني
داء أنشطة تتعارض مع ھذه اآلداب أو أداء أنشطة تنسجم مع آداب مھنة الطب، أو إجبارھم على أعلى 

 القوات أو استیالءحرم ھذه القواعد ممارسات من قبیل وُت. 44یمنعوھم من أداء أعمال تقتضیھا ھذه اآلداب
  . ل المھنیین الصحییناعتقا أو ویعرت أو مضایقةالمجموعات المسلحة عسكریا على المستشفیات و

  
أن االلتزام غیر القابل للتصرف باحترام  وُیحرم القانون الدولي لحقوق اإلنسان أیضا ھذه الممارسات حیث

ى دون تمییز إلى مرافق الرعایة الصحیة والسلع والخدمات یلزم الدول حق نفاذ الجرحى والمرض
  .45باالمتناع عن التدخل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في التمتع بھذا الحق

  
یتعین أیضا حمایة الجرحى والمرضى والعاملین في الرعایة الصحیة والمرافق الطبیة من تدخل أطراف 

  ثالثة
  

ع بحمایة الجرحى والمرضى والعاملین في الرعایة الصحیة والوحدات یتضمن التزام أطراف النزا
ذ إجراءات لمساعدة اتخاوالمركبات الطبیة، طبقا للقانون الدولي اإلنساني، تعھد أطراف ثالثة باحترامھا، و

ویتطلب ھذا األمر مثال نقل الجرحى والمرضى . ھؤالء العاملین، والوحدات والمركبات على أداء مھامھا

                                                                                                                                                          
39

  .197 من دراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي، ص 55 بشأن القاعدة شرح 
  .50 و47، 43، 34أنظر لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، التعلیق العام بشأن الحق في الصحة، الفقرات  40
41

  .28المرجع نفسھ، الفقرة  
طبیعة ونطاق التزامات الدول "كوین،  .جألستون و .بة واالجتماعیة والثقافیة؛  من العھد الدولي للحقوق االقتصادی4المادة  42

  .202، حولیة حقوق اإلنسان، ص 9، المجلد 1987" األطراف بموجب العھد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة
 21، و12؛ تعلیق بشأن المادتین 280، و220، 196 من اتفاقیة جنیف األولى، الصفحات 35، و24، 19تعلیقات بشأن المواد  43

  .1433 من البروتوكول اإلضافي الثاني، ص 11؛ تعلیق بشأن المادة 250، 166البروتوكول اإلضافي األول، الصفحتان 
ول من البروتوك) 2(- )1(10من البروتوكول اإلضافي األول؛ المادة ) 2(- )1(16من اتفاقیة جنیف األولى؛ المادة ) 3 (18المادة  44

  .اإلضافي الثاني
  

45
  .43، 33لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، التعلیق العام بشأن الحق في الصحة، الفقرتان  أنظر 
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ویتعین على . 46ساحة المعارك وتوفیر مأوى لھم، أو توفیر مركبة لضمان إتاحة المؤن الطبیةمن 
  . 47الخصوص حمایة الجرحى والمرضى من سوء المعاملة ونھب ممتلكاتھم الخاصة

  
 التزام الدول بضمان حق النفاذ إلى مرافق الرعایة الصحیة والسلع والخدمات دون تمییز، لىوتترتب ع
. 48ن الدولي لحقوق اإلنسان، االلتزام باتخاذ إجراءات فاعلة تمكن األفراد من التمتع بھذا الحقطبقا للقانو

ویعني ھذا أنھ یتعین على الدول أن تتخذ إجراءات مناسبة لمنع أطراف ثالثة من التدخل في العالج الطبي 
  . 49الذي یقدم إلى الجرحى والمرضى

  
األحمر، والكریستالة الحمراء فقط لتحدید ھویة العاملین في وُتستخدم شارات الصلیب األحمر، والھالل 

الرعایة الصحیة والمرافق الطبیة المرخص لھا باستخدام ھذه الشارات في النزاعات المسلحة، أو لإلشارة 
وُتتخذ كافة . إلى أن أشخاصا أو أشیاء ما لھا عالقات بالحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر

  . ھذه الشاراتلالالزمة لمنع وقمع أي سوء استخدام اإلجراءات 
  

فخالل النزاعات . الداللةحمایة أو الویجوز، طبقا للقانون الدولي اإلنساني، استخدام الشارة ألغراض 
حة، تشكل ھذه الشارة الرمز الظاھر للحمایة التي یتیحھا القانون الدولي اإلنساني للجرحى والمرضى لالمس

وعند استخدام الشارة أداة إشارة، فذلك . 50عایة الصحیة والمرافق والمركبات الطبیةوالعاملین في الر
ایة واضحة موبینما یتعین أن تكون شارة الح. 51األشخاص أو األشیاء بالحركةارتباط یرمي إلى إظھار 

                                                  
46

 21، و12 بشأن المادتین شرح؛ 280، و220، 196ولى، الصفحات  من اتفاقیة جنیف األ35، و24، 19 بشأن المواد  شروح
، 1421 من البروتوكول اإلضافي الثاني، الصفحتان 11 و9 بشأن المادتین شرح؛ 250، 166لصفحتان  األول، االبروتوكول اإلضافي

  .1433و
، البروتوكول 8، اتفاقیة جنیف الرابعة؛ المادة 16، اتفاقیة جنیف الثانیة؛ ألمادة 18، اتفاقیة جنیف األولى؛ المادة 15 المادة - 47

  .نون الدولي اإلنساني العرفي، دراسة القا111اإلضافي الثاني؛ القاعدة 
  
  

48
، المبادئ )ج(5؛ المبدأ 37لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، التعلیق العام بشأن الحق في الصحة، الفقرة  أنظر . 

  .األساسیة بشأن استخدام القوة واألسلحة الناریة مـن جانـب الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین
  

49
  .37، 33 والثقافیة، التعلیق العام بشأن الحق في الصحة، الفقرتان  قوق االقتصادیة واالجتماعیةلجنة الح أنظر

  
الخدمات الطبیة للقوات المسلحة والمجموعات المسلحة المنظمة بما یكفي؛ : المصرح لھم باستخدام الشارات أدوات حمایة ھم50 

للصلیب االحمر والھالل األحمر المعترف بھا والمصرح لھا من لدن حكوماتھا والوحدات والمركبات الطبیة التابعة للجمعیات الوطنیة 
بمساعدة الخدمات الطبیة للقوات المسلحة، حین ُتستخدم ھذه الشارات حصریا لألھداف نفسھا وتخضع للقوانین واللوائح العسكریة؛ 

ة وسمحت لھا باستخدام الشارة؛ وفي األراضي المحتلة التي اعترفت بھا السلطات الحكومی) العامة أو الخاصة(والمستشفیات المدنیة 
والمنخرطین (وفي المناطق التي تدور فیھا عملیات عسكریة، وبالنسبة لألشخاص الذین ُیسیرون ویدیرون ھذه المستشفیات المدنیة 

؛ والعاملین في )الت النفاسیةأیضا في عملیات البحث واإلجالء ونقل وتوفیر الرعایة للجرحى والمرضى المدنیین، والمعطوبین والحا
الرعایة الطبیة من المدنیین في األراضي المحتلة، وحیث یدور القتال أو حیث من المحتمل أن یدور؛ والوحدات والمركبات الطبیة 

ت المدنیة، كما یحددھا البروتوكول اإلضافي األول، التي اعترفت بھا السلطات المختصة وسمحت لھا باستخدام الشارة؛ وجمعیا
ویجوز للجنة . المساعدة الطوعیة األخرى المعترف بھا والمرخص لھا والخاضعة لنفس الشروط التي تنطبق على الجمعیات الوطنیة

 من 44- 39أنظر المواد .  الدولیة للصلیب األحمر واالتحاد الدولي استخدام الشارة ألغراض الحمایة في النزاعات المسلحة دون أي قید
، من البروتوكول )4)(1(18، من اتفاقیة جنیف الثانیة؛ المادة 44- 41، 39، 37- 34، 28- 26، 23- 22ى؛ المواد اتفاقیة جنیف األول

  . من البروتوكول الثالث2 من البروتوكول الثاني؛ المادة 12اإلضافي األول؛ المادة 
  

51
رة الصلیب األحمر أو الھالل األحمر، نسخة ، قانون استخدام الجمعیات الوطنیة شا1 من اتفاقیة جنیف األولى؛ المادة 44المادة  

الجمعیات الوطنیة للصلیب األحمر والھالل األحمر؛ سیارات : والمستخدمون المصرح لھم ھم. 1991نوفمبر /منقحة، تشرین الثاني
ى والمرضى اإلسعاف ومحطات اإلسعافات األولیة التي تدیرھا أطراف ثالثة عندما ُتستخدم حصریا لتوفیر العالج مجانا للجرح

أنظر المادة . كإجراء استثنائي بشرط أن یتوافق استخدام الشارة مع القوانین الوطنیة وأن تسمح الجمعیة الوطنیة صراحة بھذا االستخدام
ام یجوز للجنة الدولیة للصلیب األحمر واالتحاد الدولي استخد. من اتفاقیة جنیف األولى) 4(44من اتفاقیة جنیف األولى؛ المادة ) 2(44

  .من اتفاقیة جنیف األولى) 3(44أنظر المادة . الشارة ألغراض إشاریة دون أي قید



31IC/11/5.3.1 19

 أن ، إال أنھ یتعین52إلى أبعد حد ممكن، إذ یمكنھا أن تأخذ الحجم الضروري الذي یضمن التعرف علیھا
والشارة في . 53تكون الشارة صغیرة الحجم نسبیا وال یجوز وضعھا على األساور أو على سطح المباني

  . حد ذاتھا ال تخول الحمایة، بل أحكام القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة ھي التي تمنح ھذه الحمایة
  

 من لھ الحق في استخدام الشارة من التمییز بین نوعین من االستخدام وذلك بغیة تجنب أي خلط بشأنال بد 
 على أنھ یتعین قانون استخدام شارة الصلیب األحمر أو الھالل األحمروینص . 54خالل النزاعات المسلحة

 في زمن السلم، لكي تكون الشارات المستخدمة حتىعلى الجمعیات الوطنیة اتخاذ اإلجراءات الضروریة، 
  . 55 صغیرة بالمقارنةالداللةألغراض 

  
 ھذا القانون یظھر بجالء أن األمر یتعلق بتوصیة وأنھ یمكن استخدام شارة بحجم كبیر في شرح بید أن

بعض الحاالت مثل األحداث التي یكون من األھمیة بمكان تحدید ھویة العاملین في اإلغاثة األولیة 
ة وتجاریة بشأن مسائل تشغیلی 2009وقد أوصت دراسة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر لعام . 56بسھولة

في ) والمرافق( في ھذا الصدد بأن یعرض العاملون اتومسائل أخرى غیر تشغیلیة تتعلق باستخدام الشار
كبیرة الحجم في حاالت القالقل تكون  للداللةاإلغاثة األولیة المنتمون إلى الجمعیات الوطنیة شارة 

) ب(ساعدتھم الطبیة لضحایا العنف، و كان من شأن ھذا االستخدام أن یعزز م) أ(والتوترات الداخلیة إذا 
  .57إذا كان استخداما ترخصھ القوانین الوطنیة أو ال تمنعھ على األقل

  
ویتعین على السلطات المختصة اتخاذ كافة اإلجراءات الضروریة، بما فیھا اعتماد قوانین وطنیة، من أجل 

  . 61أو توظیفھا ألغراض الغدر 60 أو سوء استخدامھا59تقلیدھاوحتى ، 58منع وقمع سوء استخدام الشارة
  

  الوطنيالقانون 
  

عملت وحدة الخدمات االستشاریة التابعة للجنة الدولیة للصلیب األحمر على تحدید مختلف المجاالت التي 
وترد ھذه اإلجراءات في ورقة المعلومات التي . ینبغي اتخاذ إجراءات بشأنھا على الصعید الوطني

وتشیر ھذه الورقة التي تھتم بالنزاعات . مر الدولي الحادي والثالثینستوزع على المشاركین في المؤت
المسلحة وغیرھا من حاالت العنف على حد سواء، إلى صكوك القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 

وترمي اإلجراءات . لحقوق اإلنسان التي توفر الحمایة للجرحى والمرضى والعاملین في الرعایة الصحیة

                                                  
  .، قانون استخدام الشارة6 من البروتوكول اإلضافي األول؛ المادة 18 من اتفاقیة جنیف األولى؛ المادة 44- 39المواد  52

  
53

  .دام  الشارة من قانون استخ16 و4من اتفاقیة جنیف األولى؛ المادتان ) 2(44المادة  
  .من اتفاقیة جنیف األولى) 2(44المادة  54
55

  . من قانون استخدام  الشارة4أنظر المادة  
56

  . من قانون استخدام  الشارة4 المادة تعلیق بشأن 
57

ة تتعلق تشاور مع االتحاد الدولي، دراسة بشأن مسائل تشغیلیة وتجاریة ومسائل أخرى غیر تشغیلیالاللجنة الدولیة للصلیب األحمر ب 
 25- 23، قدمت إلى مجلس المندوبین في نیروبي، كینیا، 2009أكتوبر /، تشرین األولCD/09/7.3.1باستخدام الشارة، رقم الوثیقة 

  .82- 80، الصفحات 2009نوفمبر /تشرین الثاني
  . البروتوكول اإلضافي الثالث من6 من البروتوكول اإلضافي الثاني؛ المادة 12 من اتفاقیة جنیف األولى؛ المادة 54أنظر المادة  58
  .من شأن استخدام رمز لھ نفس الشكل أو اللون أو كلیھما أن یشوش على الشارة نفسھا 59
یشیر ھذا األمر إلى استخدام الشارة من لدن بعض األشخاص الذین لھم تصریح بذلك، لكن بطریقة تتضارب مع أحكام القانون  60

شركات تجاریة، صیدلیات، أطباء (أو إلى كیانات أو أشخاص لیس لھما حق استخدام الشارة الدولي اإلنساني بشأن استخدام الشارة؛ 
 38أنظر المادة . ، أو ألغراض تتعارض مع المبادئ األساسیة للحركة)خاصون، منظمات غیر حكومیة، أشخاص عادیون وغیرھم

  .من البروتوكول اإلضافي األول
61

 من 37أنظر المادة . ألغراض تضلیل الخصم، وبغیة قتلھ أو جرحھ أو إلقاء القبض علیھاستخدام الشارة خالل النزاعات المسلحة  
. ثم إن قتل أو جرح الخصم باللجوء إلى الغدر جریمة حرب في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة. البروتوكول اإلضافي األول

  .ائیة الدولیةقانون المحكمة الجن) 11)(ھـ)(2(8، و)11)(ب)(2(8أنظر المادتین 
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النھوض باالمتثال لھذه االلتزامات حیثما ) ب(منع انتھاك االلتزامات الدولیة؛ و) أ(ى تحدیدھا إلى التي جر
  .قمع ومعاقبة االنتھاكات) ج(تنطبق؛ و

  
  
  
  
  
  
  

  
  


