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اإلسعافات  تقديم  حول  توجيهية  ومبادئ  معلومات  الكتيب  هذا  يتضمن 
وبالتالي  حالة  كل  يشمل  أن  يمكن  وال  الطوارئ.  حاالت  في  األولية 
السلوكيات  فيه ذات طابع عام. وينبغي تطبيق  الواردة  التوجيهات  فإن 

واإلجراءات المقترحة في إطاره أخذًا في االعتبار ما يلي:
•  المتطلبات المحلية؛

•  الموارد المتاحة؛
•  الممارسات المحلية الفعالة، إن وجدت؛ و

•   إمكانية حصول المصابين على رعاية إضافية والقدرة على توفيرها. 

توافق  عدم  حالة  في  مسؤولية  أي  ثم  من  الدولية  اللجنة  تتحمل  وال 
في  اتباعه  األفضل  من  كان  مسار  مع  الكتيب  في  الواردة  التوصيات 

حالة معينة.

حاالت  في  ُتمنح  ضرورية  مساعدة  أول  هي  األولية  واإلسعافات 
حالة  تدهور  أو  الضرر  من  مزيد  وقوع  منع  أو  حياة  إلنقاذ  الطوارئ 
المصاب ولتخفيف معاناته من أجل المساهمة في تعافيه. وينبغي تحقيق 

هذه األهداف:
•  دون إلحاق ضرر بدني أو نفسي بك أو بالمصاب أو باآلخرين على 

حد سواء؛ و
•  مع إدراك حدود قدرتك االنفعالية وإمكاناتك البدنية أو العملية أو توفر 

اللوازم المادية.

االسم: _______________  رقم الهاتف: _____________
الشخص الواجب االتصال به في حالة الطوارئ

__________________   رقم الهاتف: _____________ 

اإلسعافات األولية
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يمكنك تعزيز قدرتك على التعامل مع حالة طارئة وعلى توفير الرعاية 
الالزمة لشخص مصاب أو مريض على نحو آمن وفعال ) وليس فقط 
عالج اإلصابة أو الحالة( من خالل طلب المساعدة من أشخاص آخرين 
موجودين في موقع الحادث، وعن طريق استخدام الموارد المتاحة خالل 

الحالة الطارئة.

وبالتالي  إضافية  رعاية  األحيان  بعض  في  المصاب  حالة  تستدعي  قد 
المناسبة  الرعاية  يتلقى  كي  مناسب  وقت  وفي  آمنة  بطريقة  نقله  يجب 

على يد شخص مؤهل.

يمكنك أن تنقذ حياة مصابين
)أو تساعد على إنقاذها(

حين تقدم على التصرف فورًا،
بطريقة آمنة وإنسانية

تلقي دورة في اإلسعافات األولية. ويمكنك االتصال  ونحن نحثك على 
الهالل  أو  األحمر  للصليب  الوطنية  بالجمعية  أو  الدولية  اللجنة  ببعثة 
األحمر في بلدك لمعرفة إذا كان أي منهما يقدم تلك الدورات أو أي شكل 
آخر من أشكال الدعم التي من شأنها أن تساعدك على تعزيز ثقتك بنفسك 
وتحديث مهاراتك وتعزيزها. ويمكنك بهذه الطريقة أن تتصرف بطريقة 

آمنة وإنسانية وفعالة في حاالت الطوارئ.

اإلسعافات األولية
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في جميع حاالت الطوارىء

فكر في سالمتك وسالمة 
المصاب، تصرف بشكل 

آمن.

تأكد من تعاون المصاب. 
افحصه بدقة.

طمئن المصاب – اشرح 
له – ارحه وواسه.

تابع المصاب. تأكد أنه 
في وضع مريح وأن 

كرامته محفوظة.

ساعد على نقل المصاب 
الذي يحتاج إلى رعاية 

إضافية.

اطلب المساعدة.

اعرض عليه سوائل 
نظيفة للشرب )فقط إذا 
كان المصاب يستجيب 

بشكل كامل(.
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وأمان سالمة 
وأمان وأمانسالمة  سالمة 

فكر في سالمتك وسالمة المريض، تصرف بشكل آمن 

تجنب أن ُتصاب أنت 
أيضًا )ابتعد عن حقول 

األلغام والحرائق والمواد 
السامة، وما شابه ذلك(.

تجنب التالمس أو 
االحتكاك المباشر مع 
سوائل الجسم )الدم أو 

اللعاب أو القيء(.

تصرف بهدوء وتحكم في حافظ على نظافة يديك.
توترك - طمئن عائلتك 

وأصدقائك.

قم بتحريك المصاب بحذر 
بالغ وانقله بسرعة من 

منطقة الخطر.

اعّتن بالمصاب في مكان 
آمن.
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في حالة توقف المصاب عن االستجابة

وأمان سالمة 

وأمان سالمة 
وأمان سالمة 

اشرح بإيجاز لألشخاص المحيطين واألصدقاء أو األقارب 
ما أنت بصدد فعله ولماذا، وحدود ما يمكنك القيام به وما قد 

تواجهه من عقبات. اطلب كل مساعدة ممكنة قد تحتاجها.

تأكد من أن المصاب يتنفس عن طريق إمالة رأسه بلطف الى 
الوراء ومراقبة تنفسه واالستماع إلى أنفاسه والشعور بها.

ساعد المصاب على البقاء في وضع مستقر على جنبه مع إمالة 
الرأس بلطف الى الوراء للسماح له بالتنفس بسهولة ولتمكين 

السوائل كالدم أو اللعاب أو القيء من الخروج من فمه.

بادر بتغطية المصاب.
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في حالة توقف المصاب عن االستجابة

وأمان سالمة 

إذا ُأصيب الشخص بنوبة صرع

اشرح بإيجاز لألشخاص المحيطين واألصدقاء أو األقارب 
ما أنت بصدد فعله ولماذا، وحدود ما يمكنك القيام به وما قد 

تواجهه من عقبات. اطلب كل مساعدة ممكنة قد تحتاجها.

قم بترتيب مكان الحادث كي ال تتعرض أنت أو المصاب 
ألي أذى أثناء النوبة.

اترك النوبة تأخذ مجراها حتى يهدأ المصاب. استخدم 
بطانية إن أمكن أو أي قطعة من المالبس أو أي مادة لينة 

لوضعها تحت رأس المصاب لحمايته من األذى. ال تحاول 
تقييده كي ال تسبب أذى لنفسك أو للمصاب. 

بمجرد انتهاء النوبة، ساعد المصاب على البقاء في وضع 
مستقر على جنبه مع إمالة الرأس بلطف الى الوراء للسماح 

له بالتنفس بسهولة و لتمكين السوائل كالدم أو اللعاب أو 
القيء من الخروج من فمه.

بادر بتغطية المصاب.

وأمان سالمة 

وأمان سالمة 
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في حالة اإلصابة بنزيف

وأمان سالمة 

وأمان سالمة 

وأمان سالمة 

وأمان سالمة 

اشرح بإيجاز للمصاب ولألشخاص المحيطين واألصدقاء أو 
األقارب ما أنت بصدد فعله ولماذا، وحدود ما يمكنك القيام به 

وما قد تواجهه من عقبات. اطلب كل مساعدة ممكنة قد تحتاجها.

بادر بلف ضمادة ضاغطة إضافية أو قطعة قماش نظيفة 
فوق الضمادة األولى.

تحقق من عدم وجود تورم أو إزرقاق حول الطرف )وهي 
عالمات تأثير وضع عاصبة( وتأكد من أن الضمادة ال 
تسبب أي ألم للمصاب. وإذا الحظت أي عالمة من هذه 

العالمات، خّفف ضغط الضمادة.

إذا تسرب الدم من خالل الضمادة الضاغطة 

اطلب من المصاب أن 
يضغط على الجرح، أو 

بادر أنت بالضغط المباشر 
فوق مكان النزيف باستخدام 

قطعة قماش نظيفة.

استبدل الضغط اليدوي بضمادة 
ضاغطة )لفها حسب الشكل 
8( باستخدام قطعة قماش 

نظيفة أو أي مادة ذات قدرة 
على االمتصاص.



9

في حالة اإلصابة بنزيف

وأمان سالمة 
وأمان سالمة 

وأمان سالمة 
وأمان سالمة 

ال تضع عاصبة لوقف النزيف.

ال تضع عاصبة لوقف النزيف.

ثبت حركة الجسم الغريب 
)عن طريق وضع شاش أو 

قطع قماش نظيفة حوله(.

إذا كان النزيف ناتجًا عن 
إصابة في الرقبة

بادر بوضع ضمادة ضاغطة 
على مكان النزيف )مع تمريرها 

تحت الكتف المعاكس(.

قم بلف ضمادة ضاغطة 
حول مكان اإلصابة.

ال تنزع الجسم الغريب 
من الطرف.

ضع ضمادة ضاغطة )دون 
نزع الجسم الغريب(.

إذا تعرض المصاب لبتر طرف من أطرافه

إذا انغرس جسم غريب في طرف المصاب

وأمان سالمة 
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في حالة اإلصابة بكسر

وأمان سالمة 
وأمان سالمة 

اشرح بإيجاز للمصاب ولألشخاص المحيطين واألصدقاء أو 
األقارب ما أنت بصدد فعله ولماذا، وحدود ما يمكنك القيام به 

وما قد تواجهه من عقبات. اطلب كل مساعدة ممكنة قد تحتاجها.

بادر بتثبيت حركة الطرف المصاب للتخفيف من األلم ومنع 
حدوث أي أضرار إضافية.

بادر بتثبيت رأس المصاب 
بلطف لمنع حركته وبوضع 

الجسم في وضع أفقي مستقيم 
للتخفيف من األلم ومنع 

حدوث أي أضرار إضافية.

إذا كان الكسر في العنق

في حالة حدوث كسر في األطراف 
العلوية والسفلية، بادر بوضع 

الطرف الذي تعرض للكسر بلطف 
في خط مستقيم بحيث يمكن تثبيت 

حركته بسهولة وفعالية.

وأمان سالمة 
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في حالة اإلصابة بكسر

وأمان سالمة 

إذا كان الكسر مفتوحًا
اشرح بإيجاز للمصاب ولألشخاص المحيطين واألصدقاء أو 
األقارب ما أنت بصدد فعله ولماذا، وحدود ما يمكنك القيام به 

وما قد تواجهه من عقبات. اطلب كل مساعدة ممكنة قد تحتاجها.

بادر بوضع الطرف المكسور بلطف في خط مستقيم بحيث 
يمكن تثبيت حركته بسهولة وفعالية.

ضع ضمادة على الجرح.

قم بتثبيت حركة الطرف المصاب للتخفيف من األلم ومنع 
حدوث أي أضرار إضافية.

وأمان سالمة 
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في حالة اإلصابة بجرح 

وأمان وأمانسالمة  سالمة 

اشرح بإيجاز للمصاب ولألشخاص المحيطين واألصدقاء أو 
األقارب ما أنت بصدد فعله ولماذا، وحدود ما يمكنك القيام به 

وما قد تواجهه من عقبات اطلب كل مساعدة ممكنة قد تحتاجها.

بادر بتنظيف الجرح )باستخدام 
سوائل نظيفة وصابون أو بدون 

صابون في حال عدم وجوده(.

قم بتغطية الجرح 
بقطعة قماش نظيفة.

راقب الجرح.

إذا كان الجرح كبيرًا أو ملوثًا أو ملتهبًا
بادر بتنظيف الجرح )باستخدام سوائل نظيفة

وصابون أو بدون صابون في حال عدم وجوده(.
قم بتغطية الجرح بقطعة قماش نظيفة.

انقل المصاب للحصول على رعاية إضافية.
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في حالة اإلصابة بجرح 

وأمان سالمة 
وأمان سالمة 

قم بنقل المصاب للحصول على رعاية إضافية. 

إذا كان الجرح في البطن
اشرح بإيجاز للمصاب ولألشخاص المحيطين واألصدقاء أو 
األقارب ما أنت بصدد فعله ولماذا، وحدود ما يمكنك القيام به 

وما قد تواجهه من عقبات. اطلب كل مساعدة ممكنة قد تحتاجها.

ساعد المصاب على اتخاذ وضع مريح
)مع ثني الركبتين مثاًل(

بادر بتغطية الجرح بقطعة 
قماش نظيفة ورطبة.

ال تحاول إعادة أي
أحشاء متدلية خارج

البطن إلى داخله.
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في حالة اإلصابة بجرح

وأمان سالمة 

إذا كان الجرح ثاقبًا في الصدر
اشرح بإيجاز للمصاب ولألشخاص المحيطين واألصدقاء أو 
األقارب ما أنت بصدد فعله ولماذا، وحدود ما يمكنك القيام به 

وأمانوما قد تواجهه من عقبات. اطلب كل مساعدة ممكنة قد تحتاجها. سالمة 

بادر بتغطية الجرح بقطعة من البالستيك )أو بأي مادة أخرى 
مشابهة( وتثبيتها على الجسم من ثالث زوايا فقط لتجنب سد 

الجرح كلًيا )وإال ُيفّضل ترك الجرح دون تغطيته(.

ساعد المصاب على اتخاذ وضع مريح )نصف جلسة مثاًل(. 

انقل المصاب للحصول على رعاية إضافية.

وأمان سالمة 
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في حالة اإلصابة بإسهال

سكر

1 لتر
مــــاء

ملح

وأمان سالمة 

اشرح بإيجاز للمصاب ولألشخاص المحيطين واألصدقاء أو 
األقارب ما أنت بصدد فعله ولماذا، وحدود ما يمكنك القيام به 

وما قد تواجهه من عقبات. اطلب كل مساعدة ممكنة قد تحتاجها.

سكر

1 لتر
مــــاء

ملح

وأمان سالمة 

قم بغسل يديك.

بادر بترشيح الماء وغليه 
)كي يصبح صالحًا للشرب(.

عندما يبرد الماء، 
امزج معه بعض 
السكر والملح، أو 
استخدم كيسًا من 

أكياس أمالح اإلماهة 
الفموية إذا كانت 

متوفرة.

ساعد المصاب على 
شرب الخليط.

انقل المصاب إذا كان بحاجة إلى رعاية إضافية.
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في حالة اإلصابة بحروق

وأمان سالمة 

وأمان سالمة  اشرح بإيجاز للمصاب ولألشخاص المحيطين واألصدقاء أو 
األقارب ما أنت بصدد فعله ولماذا، وحدود ما يمكنك القيام به 

وما قد تواجهه من عقبات. اطلب كل مساعدة ممكنة قد تحتاجها.

انصح المصاب بمراقبة مكان الحرق وما إذا كان يتماثل 
للشفاء أم ال، وإذا كان األلم مستمرًا أو حدثت التهابات في 

مكان الحرق، بغية طلب رعاية إضافية.

إذا كان الحرق أكبر من كف يد المصاب أو لحق بمنطقة 
حساسة من الجسم )مثل الوجه أو األعضاء التناسلية أو 

المفاصل(، بادر بطلب رعاية إضافية.

بادر بتبريد مكان الحرق )من 
خالل وضعه تحت مياه جارية 
نظيفة مثاًل( ألطول فترة ممكنة.

توقف فقط عندما يشعر 
المصاب أن األلم قد خّف أو 

عندما يشعر بالبرد.

قم بتغطية الحرق بمادة 
نظيفة وفضفاضة )كأغطية 

الطعام البالستيكية( أو 
بكيس من البالستيك.

إذا كان المصاب طفاًل، بادر فورًا ودائمًا بطلب رعاية إضافية.
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في حالة اإلصابة بضربة شمس

وأمان سالمة 
وأمان سالمة 

اشرح بإيجاز للمصاب ولألشخاص 
المحيطين واألصدقاء أو األقارب 
ما أنت بصدد فعله ولماذا، وحدود 
ما يمكنك القيام به وما قد تواجهه 

من عقبات. اطلب كل مساعدة 
ممكنة قد تحتاجها.

انقل المصاب إذا كان بحاجة إلى رعاية إضافية.

بادر بنقل المصاب 
إلى مكان ظليل.

ساعد على تبريد 
المصاب )عن طريق 

التهوية له مثاًل أو 
وضع قطعة قماش 
رطبة باردة على 

الوجه وحول الرقبة 
وتحت اإلبطين 
وعلى الفخذين(.

ساعد المصاب على 
شرب سوائل نظيفة.



18

في حالة انخفاض درجة حرارة الجسم أو في حالة الحمى

وأمان سالمة 

وأمان سالمة 

وأمان سالمة 

وأمان سالمة 

إذا انخفضت درجة حرارة جسم المصاب
اشرح بإيجاز للمصاب ولألشخاص المحيطين واألصدقاء أو 
األقارب ما أنت بصدد فعله ولماذا، وحدود ما يمكنك القيام به 

وما قد تواجهه من عقبات. اطلب كل مساعدة ممكنة قد تحتاجها.

إذا كان الشخص يعاني من الحمى
اشرح بإيجاز للمصاب ولألشخاص المحيطين واألصدقاء أو 
األقارب ما أنت بصدد فعله ولماذا، وحدود ما يمكنك القيام به 

وما قد تواجهه من عقبات. اطلب كل مساعدة ممكنة قد تحتاجها.

ضع المصاب في مكان جيد التهوية.
ساعد على تبريد المصاب )بالتهوية له أو عن طريق مسح 

وجهه بقطعة قماش رطبة(.
راقب المصاب.

قّدم للمصاب سوائل نظيفة.

بادر بنقل المصاب إذا كان يحتاج إلى رعاية إضافية.

بادر بتدفئة المصاب عن 
طريق تغطيته وحمايته من 

العوامل الخارجية.

قَدم للمصاب سوائل ساخنة ونظيفة.
ال تحاول تدفئة المصاب عن 

طريق فرك جسده.

راقب المصاب.

بادر بنقل المصاب إذا كان 
يحتاج إلى رعاية إضافية.

وأمان سالمة 
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في حالة وجوب نقل المصاب 

حافظ على سالمة ظهرك عند رفع المصاب:
قم بثني الركبتين وتأكد أن ظهرك في وضع 

مستقيم.

تأكد من طمأنة المصاب ومراقبته أثناء النقل.

بادر بتسليم المصاب لشخص مؤهل لتقديم 
الرعاية اإلضافية.
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حافظ على سالمة ظهرك عند رفع المصاب: قم بثني الركبتين وتأكد أن ظهرك في 
وضع مستقيم.

تأكد من طمأنة المصاب ومراقبته أثناء النقل.

بادر بتسليم المصاب لشخص مؤهل لتقديم الرعاية اإلضافية.

في حالة وجوب نقل المصاب 
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احترام الجرحى والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية

ينبغي:
وتيسير  دعم  على  والعمل  والمرضى،  الجرحى  وحماية  •   احترام 

حصولهم على الرعاية الصحية؛
•   احترام وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الطبية 
عن  النظر  بغض  عسكرية،  أم  كانت  مدنية  الطبي،  النقل  ووسائل 

الطرف الذي ينتمون إليه؛
•   احترام الطابع اإلنساني وغير المتحيز للرعاية الصحية؛

•   التأكد من أن طواقم العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافق الرعاية 
الصحية ووسائل النقل الطبي تشارك دائمًا وعلى وجه الحصر في المهام 

الطبية دون غيرها؛
أو  الصحية  الرعاية  من  والمرضى  الجرحى  حرمان  عن  •   االمتناع 

تعطيل حصولهم عليها كأسلوب من األساليب العسكرية؛
•   احترام الشارات المميزة للصليب األحمر والهالل األحمر والكريستالة 

الحمراء، واالمتناع عن سوء استخدامها.
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تقّدم الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة الدولية 
دورات تدريبية على اإلسعافات األولية أثناء السلم وفي حاالت الطوارئ، 
وتوفر حيثما يلزم إسعافات أولية مباشرة، وال تمّيز بأي حال من األحوال 
أو  الدينية  المعتقدات  أو  العرق  أو  الجنسية  أساس  على  المصابين  بين 

الطبقة االجتماعية أو اآلراء السياسية.

ويسعى مسعفو الصليب األحمر والهالل األحمر جاهدين إلنقاذ األرواح 
وتخفيف معاناة المصابين والمرضى، مسترشدين فقط باحتياجات هؤالء 
وال  إلحاحًا.  األكثر  للحاالت  األولوية  ومانحين  والمرضى  المصابين 
ينحاز المسعفون ألي جانب خالل العمليات القتالية وينأون بأنفسهم في 
جميع األوقات عن الدخول في خالفات ذات طابع سياسي أو عرقي أو 
ديني أو عقائدي. ويقدمون اإلسعافات األولية أو التدريب طوعيًا، ودون 

أي دافع أو رغبة في تحقيق مكاسب.

ليسهل  مميزة  شارة  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  مسعفو  ويضع 
التعرف عليهم وحمايتهم. ويجب أن يحظوا باالحترام والدعم الالزمين 
ألداء مهمتهم اإلنسانية، سواء في زمن السلم أو أثناء حاالت الطوارئ. 

احترام الصليب األحمر والهالل األحمر
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1. ال تقاتل سوى المقاتلين.
2. ال تهاجم سوى األهداف العسكرية.
3. ال تهاجم المدنيين واألعيان المدنية.

4. ال تدمر إال ما تتطلبه مهمتك العسكرية.

أيها المقاتل
احترم شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر

التي تحمي: 
•  الجرحى والمرضى؛

•   أفراد الخدمات الطبية وطواقم العاملين في الصليب األحمر/ الهالل 
األحمر؛

•   سيارات اإلسعاف ووسائل نقل مواد اإلغاثة التابعة للصليب األحمر/
الهالل األحمر؛

•   المستشفيات ومراكز اإلسعافات األولية ومنشآت الصليب األحمر/
الهالل األحمر.

قواعد القتال
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قواعد القتال
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1. ابحث عنهم واجمعهم.

2. اعَتِن بهم.

الجرحى من األعداء في الميدان
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3.  سلمهم لرئيسك أو 
ألقرب فرد من أفراد 

الخدمات الطبية.

4.  احترم أفراد الخدمات 
الطبية والمرافق الطبية.

الجرحى من األعداء في الميدان
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1.  احِم الجرحى والمرضى 
والغرقى )وكذلك 

أفراد أطقم الطائرات 
المنكوبة(.

2.  ابحث عنهم واجمعهم 
عقب كل اشتباك.

الجرحى والغرقى من األعداء في البحار
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3.  احم القوارب والزوارق 
المدنية التي تنقذ 

الجرحى والغرقى.

4.  احترم السفن 
المستشفيات والطائرات 
الطبية التي تحمل شارة 

الصليب األحمر أو 
الهالل األحمر.

الجرحى والغرقى من األعداء في البحار
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1. ال تؤذهم.

2. جردهم من سالحهم.

األسرى من جنود األعداء
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3.  سّلمهم لرئيسك.

4.  احترمهم وعاملهم 
بإنسانية. ويجب إخطار 
عائالتهم بوقوعهم في 

األسر.

األسرى من جنود األعداء
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1. احترمهم.

2.  عامل من يخضعون 
منهم لسلطتك معاملة 

إنسانية.

المدنيون
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3.  احمهم من سوء 
المعاملة. االنتقام وأخذ 

الرهائن محظوران. 

4.  احترم ممتلكاتهم. ال 
ُتلحق بها أي أضرار 

وال تنهبها.

المدنيون
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ينبغي مراعاة قواعد معينة أثناء الحرب حتى في مواجهة العدو. وترد 
 1949 لعام  األربع  جنيف  اتفاقيات  في  أساسية  بصفة  القواعد  هذه 

وبروتوكوالتها الثالثة اإلضافية لعام 1977 و2005. 

وقد بلغ عدد الدول األطراف في اتفاقيات جنيف األربع حتى تموز/ يوليو 
2015، 196 دولة في حين بلغ عدد الدول المنضمة إلى البروتوكول 
وإلى  دولة   168 الثاني  البروتوكول  وإلى  دولة   174 األول  اإلضافي 
الدول  إحدى  بصفتها  بالدك  وتلتزم  دولة.   72 الثالث  البروتوكول 
أحكام  بمراعاة  اإلضافية  وبروتوكوالتها  جنيف  اتفاقيات  في  األطراف 

هذه المعاهدات. 

وتقوم هذه المعاهدات على فكرة احترام الفرد وعدم المساس بكرامته. 
القتالية  األعمال  في  مباشرة  مشاركة  يشاركون  ال  الذين  فاألشخاص 
والذين كفوا عن المشاركة فيها بسبب المرض أو اإلصابة أو الوقوع في 
األسر أو ألي سبب آخر يجب احترامهم وحمايتهم من آثار الحرب؛ كما 
يجب مساعدة من يكابدون األلم والمشقة ورعايتهم دون تمييز. ويتعين 
كذلك توفير حماية خاصة ألفراد الخدمات الطبية وللمستشفيات ووسائل 

النقل الطبي وألفراد ومباني ومعدات الصليب األحمر/الهالل األحمر.

وتحمي اتفاقيات جنيف األربع الفئات التالية من األشخاص: 
وأفراد  الميدان  في  المسلحة  القوات  أفراد  من  والمرضى  •   الجرحى 

الخدمات الطبية )االتفاقية األولى(؛
البحار  في  المسلحة  القوات  أفراد  من  والغرقى  والمرضى  •   الجرحى 

)االتفاقية الثانية(؛
•  أسرى الحرب )االتفاقية الثالثة(؛

•  المدنيون الواقعون تحت سلطة العدو في أرض محتلة )االتفاقية الرابعة(.

القانون الدولي اإلنساني
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التي  األربع  جنيف  اتفاقيات  بين  المشتركة  الثالثة  المادة  وتقضي 
يشاركون  ال  الذين  األشخاص  جميع  بمعاملة  الداخلية  النزاعات  تحكم 
إنسانية.  معاملة  فيها  المشاركة  كفوا عن  الذين  أو  القتالية  األعمال  في 
وتحظر المادة الثالثة بصفة خاصة المعاملة غير اإلنسانية وأخذ الرهائن 
الضمانات  كافة  بتوفير  تقضي  كما  محاكمة،  بدون  واإلعدام  والتعذيب 

القضائية في المحاكمات. 
ويتضمن البروتوكوالن األول والثاني مزيدًا من األحكام التفصيلية حيث 
الثاني  البروتوكول  ويحكم  الدولية  النزاعات  األول  البروتوكول  يحكم 

النزاعات الداخلية. 
القتالية بين المدنيين واألعيان المدنية من  ويجب التمييز أثناء األعمال 

ناحية واألهداف العسكرية من ناحية أخرى.

القانون الدولي اإلنساني
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تتعهد الدول األطراف في اتفاقيات جنيف بما يلي: 
•  العناية بالجرحى على قدم المساواة، دونما تمييز بين األصدقاء منهم 

واألعداء؛
•  احترام سالمة الفرد البدنية وشرفه وكرامته واحترام حقوقه العائلية، 
وكذلك احترام المعتقدات األخالقية والدينية للمدنيين ولألشخاص الذين 

كفوا عن المشاركة في القتال؛
•  حظر التعذيب والمعاملة غير اإلنسانية واإلعدام بال محاكمة أو 

اإلبادة والنفي وأخذ الرهائن والنهب وتدمير األعيان المدنية؛
•  السماح لمندوبي اللجنة الدولية بزيارة المحتجزين ألسباب تتعلق 

بالنزاع وبالتحدث معهم دون رقيب.

القانون الدولي اإلنساني
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اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة 
تؤدي مهمة إنسانية بحتة تتمثل في حماية أرواح وكرامة ضحايا 
النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى وتقديم المساعدة لهم. 
وتسعى اللجنة الدولية إلى تفادي المعاناة عن طريق نشر وتعزيز 

القانون اإلنساني والمبادئ اإلنسانية العالمية. 
أنشئت اللجنة الدولية عام 1863 وهي المصدر الذي انبثقت عنه 
اتفاقيات جنيف والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. 

وهي توّجه وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها الحركة أثناء النزاعات 
المسلحة وحاالت العنف األخرى.

اللجنة الدولية للصليب األحمر
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الغرض من األنشطة التي تقوم بها اللجنة الدولية في أماكن االحتجاز 
هو التأكد من أن المحتجزين يلقون معاملة إنسانية وأن كرامتهم تحظى 

باالحترام الواجب. 
وتوصي اللجنة الدولية في إطار حوارها السري مع السلطات بإدخال 

تحسينات على معاملة المحتجزين وعلى ظروف االحتجاز عند 
الضرورة. 

وتوفر اللجنة الدولية عالوة على ذلك دعمًا ماديًا أو تقنيًا لسلطات 
االحتجاز أو تقّدم خدمات مباشرة للمحتجزين إذا دعت الحاجة. 

وتعمل اللجنة الدولية مع السلطات على كافة المستويات بدءًا من 
حراس السجون ووصواًل إلى القادة على المستوى الوطني.

زيارة المحتجزين
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تطبق اللجنة الدولية المعايير نفسها فيما تقوم به من أنشطة لصالح 
المحتجزين، سواء في الحاالت التي تسري عليها اتفاقيات جنيف أم في 

غيرها من الحاالت، حيث:  
•  يجب تمكين مندوبيها من زيارة 

جميع المحتجزين والتحدث معهم 
بحرية وبال رقيب؛

•  يجب تمكينهم من تفقد كافة أماكن 
االحتجاز والسماح لهم بتكرار 

الزيارات؛
•  يجب تسليمهم قوائم بأسماء جميع 
األشخاص الذين يتعين زيارتهم 

)أو تمكينهم من إعداد هذه القوائم 
بأنفسهم في أماكن االحتجاز(.

معايير الزيارات
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تعمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين – بالتعاون مع جمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر– في جميع أنحاء العالم لمساعدة أفراد 

العائالت المشتتة. وتتمثل المهام المنوطة بها أثناء النزاعات الدولية 
وحاالت العنف األخرى فيما يلي: 

•  مساعدة أفراد العائالت المشتتة على التواصل معًا عند انقطاع وسائل 
االتصال العادية، من خالل المكالمات الهاتفية وموقع الروابط العائلية 

على شبكة اإلنترنت والبث اإلذاعي والرسائل المكتوبة باليد؛
•  البحث عن األشخاص الذين ُيبلغ عن فقدهم من أجل تقديم المساعدة 

لهم وإبالغ عائالتهم بمكان وجودهم؛
•  تسجيل بيانات األشخاص المستضعفين كاألطفال والمحتجزين 
ومتابعتهم، من أجل تجّنب اختفائهم وإبالغ عائالتهم بمكانهم؛
•  جمع شمل أفراد العائالت المشتتة وتنظيم نقلهم وإعادتهم إلى 

أوطانهم؛
•  المعاونة على معرفة مصير األشخاص المفقودين ومكان وجودهم 

وضمان تلبية احتياجات عائالتهم.

الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية 
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تقدمها  التي  العائلية  الروابط  إعادة  خدمات  عن  المزيد  على  للتعرف 
اللجنة الدولية للصليب األحمر من خالل الوكالة المركزية للبحث عن 
للصليب  الوطنية  الجمعيات  تقدمها  التي  الخدمات  وكذلك  المفقودين، 

األحمر والهالل األحمر في بلدك، الرجاء زيارة الموقع التالي:

familylinks.icrc.org/ar

 هل تتوق لمعرفة األخبار؟

familylinks.icrc.org/ar
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مالحظات
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