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أوالً - مقدمة
التي  العنف  حوادث  وقوع  من  الحد  في  للنجاح  المحلية  والنظم  التشريعات  في  مناسبة  قواعد  يلزم وضع 
عملية  أداة  بمثابة  لتكون  الوثيقة  هذه  ُصممت  ثم،  ومن  تأثيرها.  من  والتخفيف  الصحية  الرعاية  تستهدف 

لمساعدة الممارسين المعنيين على تقييم ما يلي:
ما إذا كان اإلطار المعياري المحلي يتوافق مع االلتزامات الدولية وبعض التوصيات العملية الرئيسية 	 

المتعلقة بحماية تقديم الرعاية الصحية
التدابير الوقائية أو التصحيحية المناسبة في الحاالت التي تُحدد فيها ثغرات.	 

تقدم الوثيقة قائمة من األسئلة )قائمة مرجعية أو  دراسة توافق( تشمل بعض التحديات الرئيسية المتعلقة بحماية 
الحلول  تكون  قد  الحاالت،  الطوارئ األخرى.1 )في بعض  المسلح وحاالت  النزاع  أثناء  الصحية  الرعاية 
المقترحة قابلة للتطبيق أيًضا في وقت السلم(. يتمثل الهدف من هذه القائمة المرجعية في تزويد الممارسين 
بنظرة عامة موحدة عن إطارهم المعياري المحلي حتى يتمكنوا من اكتشاف الثغرات أو التناقضات المحتملة 

به فيما يخص االلتزامات الدولية أو التوصيات القائمة العملية والمتعلقة بالسياسات وسرعة معالجتها.

يتطلب تنوع النظم القانونية حول العالم وأوجه التفاوت فيما بينها تحليل األطر المعيارية المحلية واقتراح سبل 
لمعالجة المشكالت ذات الصلة على أساس كل حالة على حدة. بيد أن ما يتناسب مع بلد ما قد ال يتناسب مع 
أخرى. ولذلك فإن األمر برمته يُترك للممارسين لتحديد كيفية ضبط استخدام هذه القائمة المرجعية بدقة وبعد 

ذلك، ما إذا كان يُقترح اتخاذ تدابير وقائية أو تصحيحية وكيفية تطبيقها.

وتتطلب معالجة العنف ضد الرعاية الصحية في أوقات النزاع المسلح أو حاالت الطوارئ األخرى حلوالً 
إبداعية مستمدة من مناهج متعددة التخصصات مصممة خصيًصا حسب الحاجة. ومن ثم، بغض النظر عن 
مدى عملية أو شمولية هذه القائمة المرجعية، فإن طبيعتها ذاتها تعني أنه يجب قراءتها واستخدامها جنبًا إلى 
جنب مع المطبوعات المتعلقة بالرعاية الصحية في خطر2 وأي مواد أخرى ذات صلة من شأنها أن تساعد 
في تحديد كيفية وضع نهج فعال ومتعدد التخصصات للمشكلة المطروحة. وقد يجد الممارسون أيًضا في 
بعض الحاالت، أنه من المهم إضافة أسئلتهم الخاصة إلى القائمة المرجعية عندما تتطلب التحديات العملية 
التي يواجهونها في مواقعهم تقييًما لمجاالت أو جوانب أخرى من القانون ال تتناولها هذه الوثيقة. وينبغي 
النظر إلى هذه القائمة المرجعية على أنها أداة عملية ومرنة، وبالتأكيد ال ينبغي استخدامها باعتبارها وثيقة 

شاملة ومستقلة.

يستخدم مصطلح “حاالت الطوارئ األخرى” هنا لإلشارة إلى المواقف التي ال ترقى إلى حد النزاع المسلح، ولكن يمكن خاللها للتدابير   1
األمنية أو الحوادث المتعلقة باألمن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على األشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية صحية فعالة وغير متحيزة، 
على سبيل المثال؛ الوفاة أو تفاقم اإلصابات أو تدهور العلل أو األمراض أو إعاقة برامج الرعاية الصحية الوقائية. قد تتخذ هذه التدابير أو 
األحداث عدة أشكال: العنف ضد األشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية صحية؛ أو العنف ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق 
أو المركبات الطبية؛ أو دخول القوات المسلحة أو قوات األمن إلى مرافق الرعاية الصحية يُقصد به أو يترتب عليه تعطيل تقديم خدمات 
الرعاية الصحية؛ أو الرفض التعسفي أو تأخير مرور المركبات الطبية عند نقاط التفتيش؛ أو ببساطة الوضع األمني السائد عموًما في 
منطقة متضررة من إحدى حاالت الطوارئ. في ظل هذه الظروف، واعتماًدا على االحتياجات اإلنسانية الملحة، قد يُطلب من العاملين قي 
مجال الرعاية الصحية - بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الموظفين أو المتطوعين من الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل 
األحمر - الحيلولة دون وقوع المعاناة اإلنسانية وتخفيفها. يرجى االطالع على: مسؤوليات العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعملون 

في النزاعات المسلحة وحاالت الطوارئ األخرى:

يرجى االطالع على:                                                                            .  2

https://www.icrc.org/ar/publication/Health-care-danger-responsabilities-health-care-personnel-
working-armed-conflicts-and-other-emergencies.
                                                    https://healthcareindanger.org/resource-centre/

https://www.icrc.org/ar/publication/Health-care-danger-responsabilities-health-care-personnel-working-armed-conflicts-and-other-emergencies
https://www.icrc.org/ar/publication/Health-care-danger-responsabilities-health-care-personnel-working-armed-conflicts-and-other-emergencies
https://healthcareindanger.org/ar/resource-centre/
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ثانيًا. المنهجية
تبدأ القائمة المرجعية بإلقاء نظرة عامة على األدوات والوثائق القائمة حول التشريعات التي تتناول حماية 
الرعاية الصحية. كما تقدم لمحة موجزة عن التحديات المتعلقة بحماية الرعاية الصحية. ثم تقدم أسئلة تمهيدية 
من شأنها أن تعطي المستخدم فكرة عن مكانة حماية الرعاية الصحية في النظام القانوني المحلي العام، أي 

الدستور والقوانين األخرى المعمول بها في تلك الدولة.

تقدم األقسام التالية أسئلة جوهرية حول نظام الرعاية الصحية معززة بأمثلة لتشريعات من جميع أنحاء العالم 
توضح أنواع التشريعات التي قد تكون الزمةً. تأتي األسئلة الوادرة في القائمة المرجعية إما مجرد أسئلة 
مغلقة تحتاج إجابات محددة أو أسئلة مفتوحة تتطلب مزيد من التفصيل، اعتماًدا على طبيعة الموضوعات 
التي تتناولها. ومع ذلك، في جميع الحاالت، تهدف هذه األسئلة إلى تحفيز التفكير الحقيقي بشأن أهمية الجانب 
المحدد من اإلطار القانوني المحلي، بدالً من مجرد “نعم” أو “ال” أو إجابة من سطر واحد. وبالتالي، فإن 
اإلجابة على األسئلة لن تتطلب فقط البحث في مجرد وجود القوانين واللوائح المحلية ذات الصلة؛ بل األهم 
من ذلك، أنها ستتطلب أيًضا النظر في نطاق تطبيق تلك القوانين واللوائح وما إذا كانت توفر الحماية الكافية 
ضد العوائق التي تحول دون تقديم الرعاية الصحية في حاالت الطوارئ. وبعد اإلجابة على األسئلة، يجب 
على مستخدمي القائمة المرجعية، من حيث المبدأ، المتابعة بالسؤال، “هل هذه مسألة مثيرة للقلق؟ إذا كان 

األمر كذلك، ما كيفية معالجتها؟”

التفكير في أفضل  المرجعية إال كجزء من عملية أعم، والتي تستلزم بالضرورة  القائمة  ال يمكن استخدام 
السبل لمعالجة الثغرات المحددة في القانون. وتكمن الفكرة في الحصول على نظرة عامة شاملة بشأن ما 
تعنيه الحماية للرعاية الصحية في الدولة، مع بعض األمثلة على المجاالت التي يمكن إحداث تغيير بها بشأن 

التشريعات.

ثالثًا. حلقة عمل بروكسل 2014 
      وأداة التوجيه

القانوني  اإلطار  تعزيز  تناقش  والتي  مسبقًا  الموجودة  المهمة  التوصيات  إلى  المرجعية  القائمة  هذه  تستند 
والتنظيمي المحلي. لهذا السبب، يجب استخدامها باالقتران الوثيق مع المطبوعتين التاليتين:

تقرير حلقة عمل بروكسل للخبراء لعام 2014 حول األطر المعيارية المحلية لحماية الرعاية الصحية 	 
- يحدد التقرير تدابير وإجراءات محلية ملموسة، وال سيما تدابير تشريعية وتنظيمية، يمكن أن تضعها 

سلطات الدولة من أجل تنفيذ اإلطار القانوني الدولي القائم لحماية الرعاية الصحية في النزاعات 
المسلحة وحاالت الطوارئ األخرى.

تستند األداة التوجيهية بشأن تنفيذ تقرير بروكسل الصادرة عن وحدة الخدمات االستشارية بشأن 	 
القانون الدولي اإلنساني التابعة للجنة الدولية إلى التوصيات التي تمخضت عن حلقة عمل الخبراء 

التي نظمت في بروكسل، التي تشكل جزًءا من دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي اإلنساني الصادر 
عن وحدة الخدمات االستشارية بشأن القانون الدولي اإلنساني التابعة للجنة الدولية، ووضعت 

باعتبارها أداة عملية وتعليمية لدعم سلطات الدولة في وضع أطر قانونية محلية فعالة.

الدولي  القانون  بموجب  الصحية  الرعاية  المطبق على حماية  الدولي  القانوني  المطبوعتان اإلطار  تقدم  ال 
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان بالتفصيل فحسب )انظر الملحق 1 من األداة التوجيهية على وجه 
العواقب  عن  مهمة  أساسية  معلومات  أيًضا  تقدم  لكنها  المرجعية(،  القائمة  في  يرد  لم  والذي  الخصوص، 

اإلنسانية الرئيسية لعدم وجود إطار معياري محلي فعال وشامل في هذا المجال.

يُنصح مستخدمو القائمة المرجعية أيًضا بالرجوع إلي التوصيات الرئيسية المرتبطة بالرعاية الصحية في 
خطر3 ودراسة كيفية معالجة اإلطار المعياري المحلي للدولة لهذه القضايا الرئيسية.

يمكنك االطالع على:                                                                            .  3https://healthcareindanger.org/resource-centre/

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/publication/p4215.htm
https://healthcareindanger.org/ar/
https://healthcareindanger.org/ar/
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://healthcareindanger.org/ar/resource-centre/
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رابعًا. التحديات الرئيسية المتعلقة
       بحماية الرعاية الصحية
       في النزاعات المسلحة 

       وحاالت الطوارئ األخرى.
تشمل العوائق الرئيسية التي تحول دون تقديم الرعاية الصحية المالئمة في النزاعات المسلحة أو حاالت 

الطوارئ األخرى ما يلي:
عدم وجود حماية كافية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، والمرضى )الجرحى والمرضى(، 	 

والمرافق ووسائل النقل الطبية من الهجمات المباشرة، وغيرها من أشكال االعتداء أو العنف بين 
األشخاص

عدم احترام األخالقيات الطبية الرئيسية )مثل السرية الطبية، وتقديم رعاية طبية محايدة(، ما يتسبب 	 
في معضالت كبيرة للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

تتوقف مسائل محددة تتعلق بالحماية من العنف الذي يستهدف الرعاية الصحية إلى حد كبير على السياق. ففي 
حين تتعلق بعض المسائل بالنزاع المسلح، مثل عدم احترام األطراف المتحاربة للمبادئ األساسية التي توجه 
سير األعمال العدائية، ترتبط مسائل أخرى إما بالنزاع المسلح أو حاالت الطوارئ األخرى، مثل استخدام 
أجهزة إنفاذ القانون المفرط للقوة أو تقديم أشكال استجابة غير مالئمة أو غير كافية للمسائل األمنية التي تنشأ 
في أثناء العنف المستمر في المناطق الحضرية أو االضطرابات السياسية، أو االستجابات لألوبئة أو الجوائح. 
قد تنجم الفئات األخرى من المسائل المتعلقة بالحماية عن أوجه قصور منهجي والتي تنطبق في النزاعات 
المسلحة وحاالت الطوارئ األخرى واألوضاع السلمية على حد سواء، مثل عدم توفر حماية فعالة للعاملين 
في مجال الرعاية الصحية ضد أعمال العنف بين األشخاص على مستوى منخفض – التي تتواصل على 
الرغم من ذلك وتخلف دماًرا والتي يرتكبها مرضى محبطون أو كعائالتهم أو أصدقائهم ألسباب مختلفة، أو 
في بعض الحاالت المجتمع ككل.4 وقد تجلى هذا العنف بصفة خاصة فيما يتعلق بمرض فيروس اإليبوال 
الرعاية  تلبى نظم  إذ ال  النزاع  بعد  لبعض حاالت ما  أيًضا سمة  العنف  وجائحة فيروس كورونا. ويشكل 

الصحية التي أثقل كاهلها االحتياجات الصحية المتزايدة.

وسيتطلب حل هذه المسائل، من منظور القوانين واللوائح، دائًما النظر - جزئيًا أو كليًا - في المواضيع التي 
تنطبق في جميع الحاالت. ويمكن تقسيم كل عنصر من عناصر الحماية هذه إلى العديد من الجوانب، والتي 

تشمل ضرورة:
زيادة الوعي وتوفير التدريب المناسب	 
وضع عقوبات مناسبة )جنائية وتأديبية( على انتهاكات القانون	 
وضع إطار قانوني واضح ألدوار األشخاص المعنيين )مثل القوات المسلحة وقوات األمن والسكان 	 

المدنيين والسلطات الوزارية للدولة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والجمعيات الوطنية للصليب 
األحمر والهالل األحمر ووكاالت اإلغاثة والمنظمات غير الحكومية( وحقوقهم وواجباتهم والقيود 

المفروضة عليهم
وضع إطار قانوني واضح وحماية استخدام الشارات المحمية	 
دمج القواعد القانونية ذات الصلة في المبادئ التوجيهية المهنية والتنفيذية )المدنية والعسكرية( 	 

وإجراءات وسياسات العمل الموحدة
جمع البيانات بشكل فعال وآليات االستجابة للطوارئ التي تضمن التنسيق المناسب بين جميع الجهات 	 

المعنية.

ومن أجل تزويد المستخدمين بأداة ستكون شاملة قدر اإلمكان إذ تعمل على تحديد كيفية تأثير اإلطار المعياري 
بالمشاكل  المحددة  الصلة  ذات  القانون  مجاالت  المرجعية  القائمة  تتناول  المطروحة،  القضايا  في  المحلي 
اإلنسانية الملموسة التي يواجهها الممارسون، والتي جرى تناولها أوالً وقبل كل شيء في تقرير بروكسل 
وكذلك في مطبوعات رئيسية أخرى عن الرعاية الصحية في خطر. يوجد تحت كل عنوان أمثلة لمشاكل 

إنسانية ملموسة تنشأ عن أوجه القصور في اإلطار المعياري في ذلك المجال.

في النزاعات المسلحة، يُحظر على المدنيين استخدام العنف ضد الجرحى والمرضى؛ يرجى االطالع على:  المادة 18 )2( من اتفاقية   4
جنيف األولى والمادة 17 من البروتوكول اإلضافي األول. التعليق على المادة 18 لعام 1987 )1( من البروتوكول اإلضافي الثاني الحجة 

ذاتها )حتى لو لم تكن هناك قاعدة صريحة بهذا المعنى فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية(.
       يمكنك االطالع على:

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documen
tId=086657E594BB4CC2C12563CD0043ADD0.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=086657E594BB4CC2C12563CD0043ADD0
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=086657E594BB4CC2C12563CD0043ADD0
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خامًسا. أسئلة أولية لفهم
         اإلطار القانوني والدستوري المحلي 

         لحماية تقديم الرعاية الصحية

هل يُدرج الحق في الصحة في الدستور الوطني أو يعتبر حقًا أساسيًا لألشخاص في أوقات السلم والنزاع   .1
المسلح على حد سواء؟ هل يترتب عليه الحق غير المشروط في الحصول على الرعاية الصحية بدون 
أي تمييز يلحق ضرر على أساس الجنس أو العرق أو الجنسية أو الدين أو اآلراء السياسية أو أي معايير 

أخرى؟

هل يوجد لدى الدولة تشريعات محددة تتناول كيفية استجابة الحكومة أو مؤسسات الدولة في أثناء النزاع   .2
المسلح أو حاالت الطوارئ األخرى؟

هل تتضمن التشريعات المحلية أحكاًما محددة تتعلق باحترام الجرحى والمرضى والعاملين في المجال   .3
الطبي والمرافق ووسائل النقل المخصصة للخدمات الطبية، وحمايتهم أثناء النزاع المسلح؟

هل تتضمن التشريعات المحلية أحكاًما محددة تتعلق بتقديم الرعاية الصحية وحماية المرضى  أ. 
والعاملين في المجال الطبي والمرافق ووسائل النقل الطبية في حاالت الطوارئ األخرى؟

إذا كان األمر كذلك، فما تعريف “حاالت الطوارئ األخرى” )أي ما نطاق تطبيق هذا التشريع  ب. 
على وجه الدقة(؟

في حالة وجود مثل هذه األحكام، كيف تختلف عن الحماية العامة التي تمنح للمرضى والعاملين  ج. 
في المجال الطبي والمرافق ووسائل النقل المخصصة للخدمات الطبية في جميع الظروف؟

هل يوجد قانون محدد ومخصص للرعاية الصحية أو باألحرى أحكام تتعلق بهذا الموضوع تُدمج في   .4
تشريعات قائمة أوسع نطاقًا )قوانين العقوبات، واللوائح المتعلقة بالخدمات الصحية، وقوانين التخفيف 

من حدة الكوارث، إلخ.( تنظم حماية تقديم الرعاية الصحية؟

الدولة  القانون في  بإنفاذ  المتعلقة  السياسة العسكرية والسياسات  هل تُدمج حماية الرعاية الصحية في   .5
)على سبيل المثال، دليل عسكري أو مبادئ توجيهية عملية بشأن إنفاذ القانون(؟ كيف تتناول هذه اللوائح 

حماية الرعاية الصحية؟

ما القانون أو القوانين التشريعية التي تنظم األنشطة الطبية وتقديم خدمات الرعاية الصحية في الدولة في   .6
وقت السلم والنزاع المسلح؟

يتمثل الغرض من هذا القسم في إعطاء مستخدمي القائمة المرجعية فكرة جيدة عن مكانة حماية 
الرعاية الصحية في اإلطار الدستوري والقانوني العام للدولة كنقطة انطالق.

وال تتطلب اإلجابات على هذه األسئلة األولية اتخاذ إجراءات تصحيحية بشكل عام، كما ال يتحتم 
النظر في األسئلة من أجل استخدام باقي القائمة المرجعية.

ومع ذلك، يمكنها إما المساعدة في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات أخرى في األقسام من أ إلى و، أدناه، 
أو توفير األساس القانوني القتراح التغييرات التشريعية على النحو الذي جرى مراعاته في باقي 

القائمة المرجعية.
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ما الجهات التي تشرف على أنشطة الرعاية الصحية في الدولة؟5 على سبيل المثال، هل تُنظم أنشطة   .7
الرعاية الصحية )مثل خدمات األطباء والممرضين، وخدمات اإلسعاف واألطراف االصطناعية وتقويم 

العظام، والخدمات الصيدالنية( تحت إشراف جمعيات مهنية وطنية أو هيئة مماثلة؟

المهنية  الجمعيات  هذه  دور  بوضوح  المحلية  التشريعات  تحدد  هل  الجمعيات،  هذه  مثل  توفرت  وإذا 
وواجباتها، ال سيما فيما يتعلق باحترام أعضائها ألخالقيات المهنة والمشاركة في حماية أعضائها من 

أعمال العنف؟

هل التشريعات أو اللوائح المحلية:  .8
تقدم تعريف واضح للفئات التالية: العاملين في مجال الرعاية الصحية، واألنشطة الطبية،  أ.   

         ووحدات الرعاية الصحية/الهياكل األساسية/المرافق، ووسائل النقل الطبية؟
تحدد بوضوح دور كل فئة من فئات العاملين في مجال الرعاية الصحية وواجباتها، سواء في ب.   

         وقت السلم أو في أثناء النزاع المسلح وحاالت الطوارئ األخرى؟
توفر إطاًرا واضًحا لتخصيص أشخاص أو أعيان حصريًا لمهام أو أغراض طبية في نزاع مسلح؟ ج.   

تقدم تصاريح واعتراف باألشخاص أو األعيان المخصصة حصريًا لمهام أو أغراض طبية في  د.   
نزاع مسلح؟6

هل هناك التزام عام بموجب القانون المحلي إلنقاذ األشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة أو   .9
تقديم المساعدة لهم؟

  .10
 

إذا توفر، هل يشمل قانون مثل هذا القوات المسلحة ووكاالت إنفاذ القانون، وهل يعد انتهاك هذا القانون 
في جميع  إلى رعاية طبية عاجلة( جناية يعاقب من يرتكبها جنائياً  )أي عدم مساعدة شخص بحاجة 

الظروف؟

يعد نطاق األساليب المتبعة في الدول لتنظيم أنشطة الرعاية الصحية عن طريق الهيئات اإلشرافية واسع النطاق للغاية. في بعض الدول،   5
غالبًا ما يتم الجمع بين مجلس أو اتحاد طبي وطني يهتم بالمسائل المتعلقة بتنظيم الخدمات والتسجيل المهني وحقوق العاملين في المجال 
وجمعية طبية وطنية مسؤولة عن الجوانب الفنية األخرى؛ أما في دول أخرى، فهناك نقابة/جمعية مهنية واحدة فقط هي المسؤولة عن كل 

هذه األمور، وتعمل بشكل وثيق مع هيئة تخضع إلشراف وزارة الصحة مباشرة.
يؤدي ضمان تخصيص األشخاص واألعيان حصرياً لمهام أو أغراض طبية إلى مزايا طبية تتمثل في ضمان وجود القدرة على تلبية   6
الغرض من  النزاع تؤكد أن  التابعة ألطراف  السلطات  المسلحة. ويعني االعتراف بدورهم ضمنًا أن  النزاعات  الطبية في  االحتياجات 
شخص معين أو أحد األعيان العمل وفقًا للقدرات الطبية بصفة حصرية في نزاع مسلح )وبالتالي، ال يُفترض عملهم في مهام أخرى، ال 
سيما العسكرية(. ويشكل التصريح الجانب المقابل لهذه العملة، ألنه يمنح األشخاص أو األعيان االستحقاقات/المزايا/الحقوق التي تأتي مع 

تخصيص مرافق الرعاية الطبية، السيما الستخدام إحدى شارات الحماية.
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سادًسا. مسائل موضوعية
يجب استخدام هذه المسائل لتقييم مدى توافق التشريعات المحلية واللوائح والسياسات والممارسات األخرى 

وإليجاد قدر من الفهم للمجاالت التي قد تتطلب إدخال تغييرات.

الحماية القانونية والتنظيمية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الطبية )ومن  أ. 
بينها القواعد المتعلقة بأخالقيات الرعاية الصحية والسرية الطبية( والتي قد تؤدي إلى 

إدخال تغييرات تشريعية وغيرها

الطبية  الفرق  إلى  األوائل  المستجيبين  من  الصحية،  الرعاية  مجال  في  العاملون  يتعرض  ال 
بالمستشفيات، في أثناء النزاع المسلح أو حاالت الطوارئ األخرى، للعنف الجسدي فحسب ولكن 

أيًضا لقيود شديدة على كيفية أداء واجباتهم األساسية.

مجال  في  العاملين  على  المفروضة  والتنظيمية  القانونية  االلتزامات  بين  التضارب  يشكل   .1
وحاالت  المسلح  النزاع  أثناء  في  أمدها  طال  قضية  األخالقية  وواجباتهم  الصحية  الرعاية 
للدولة  األمنية  المخاوف  بين  التوافق  الطوارئ األخرى. وتنتج في جوهر األمر، عن عدم 
)أو الصحة العامة( وضرورة التزام العاملين في مجال الرعاية الصحية بالقواعد األساسية 

المتعلقة بواجباتهم بغض النظر عن الظروف الخارجية المحيطة.

آمنة  وغير  بيئات حساسة  في  يعملون  الذين  الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملون  يتعرض   .2
ألعمال العنف بين األشخاص. ومن ثم، يجب تزويدهم بالوسائل الالزمة للتخطيط لواجباتهم 

واإلعداد لها وتأديتها في إطار يكفل سالمتهم.

تشكل أعمال العنف بين األشخاص على مستويات منخفضة التي تستهدف العاملين في مجال   .3
الرعاية الصحية وتحدث داخل المرافق الطبية، مصدر قلق كبير يتعلق بالحماية في جميع 
إلى هذه  قانوني  أحيانًا بسبب سهولة جلب األسلحة بشكل غير  تتفاقم  والتي  تقريبًا،  البلدان 

المرافق، على الرغم من عدم ارتباطها دائًما بالنزاع المسلح أو حاالت الطوارئ األخرى.

يجب أن يتوفر لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية، في جميع الظروف، وال سيما أثناء   .4
النزاع المسلح وحاالت الطوارئ األخرى، تأمين مهني فردي أو جماعي يغطي المخاطر التي 

يتعرضون لها.

تشكل التشريعات واللوائح المحلية المناسبة عنصًرا أساسيًا للتصدي لهذه الشواغل.

الوثائق المرجعية:
تقرير حلقة عمل بروكسل  .1

النزاعات  في  العاملين  الصحية  الرعاية  موظفي  مسؤوليات  خطر:  في  الصحية  الرعاية   .2
المسلحة وحاالت الطوارئ األخرى

أمثلة على مسائل إنسانية مرتبطة بانتهاك األخالقيات الطبية
إجبار القوات المسلحة أو قوات األمن العاملين في المجال الطبي على منح معاملة تفضيلية لجنودها 	 

على حساب فئات أخرى من المرضى أو منعهم من تقديم الرعاية الطبية لمقاتلي العدو المصابين
إجبار القوات المسلحة أو قوات األمن العاملين في المجال الطبي على القيام بأعمال قد يمكن اعتبارها 	 

تلحق ضرًرا بالمرضى )الموافقة على الحبس االنفرادي، واإلشراف على جلسات االستجواب 
"الصعبة" وما إلى ذلك( 

وجود تشريعات وطنية تلزم العاملين في مجال الرعاية الصحية باإلبالغ عن فئات معينة من الجرحى 	 
أو المرضى قبل السماح لهم بعالجهم

وجود تشريعات وطنية تلزم العاملين في مجال الرعاية الصحية بانتهاك السرية الطبية من خالل 	 
مطالبتهم بتقديم معلومات شخصية للمرضى أو سجالت طبية

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/publication/p4215.htm
https://www.icrc.org/ar/publication/Health-care-danger-responsabilities-health-care-personnel-working-armed-conflicts-and-other-emergencies
https://www.icrc.org/ar/publication/Health-care-danger-responsabilities-health-care-personnel-working-armed-conflicts-and-other-emergencies
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وجود تشريعات وطنية تجرم مجرد تقديم المساعدة الطبية والعالج لفئات معينة من األشخاص 	 
يعتبرون أعداًء للدولة، وال سيما األشخاص الذين يُعتقد تورطهم في أعمال مرتبطة باإلرهاب

ممارسة العاملين في مجال الرعاية الصحية للتمييز ضد فئة من المرضى يرون أنهم أقل استحقاقًا 	 
لتلقي العالج بسبب تحيزاتهم أو انتماءاتهم السياسية

أمثلة على أنماط العنف بين األشخاص أو التخويف التي تؤثر على الرعاية الصحية
أعمال العنف الجسدي واللفظي التي يرتكبها المرضى و/أو أصدقائهم أو عائالتهم بحق العاملين في 	 

مجال الرعاية الصحية، والتي تؤججها عوامل من قبيل شعور المريض باإلحباط حيال طول وقت 
االنتظار، وعدم تلقي المريض للتشخيص الذي يتوقعه، وغضب األسرة العارم ضد طواقم الرعاية 

الصحية بعد وفاة مريضها، إلخ.
أعمال العنف التي ترتكب بحق العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمرافق على يد 	 

مجتمعات معينة أو عامة الجمهور، والتي غالبًا ما تنجم عن رد فعل جماعي من عدم الثقة أو اإلنكار 
أو الخوف أثناء النزاع المسلح أو حاالت الطوارئ األخرى7

أشكال أخرى من المحاوالت الفردية أو الجماعية إلجراء تعديالت على عمل الخدمات الصحية )مثل 	 
رفض الخضوع لإلجراءات التي تفرضها متطلبات الصحة العامة، والمطالبة بمنح أولوليات في تلقي 

العالج(
األعمال اإلجرامية أو التوترات السياسية أو العنف واسع النطاق الذي يؤثر على الحصول على 	 

الخدمات الصحية في المجتمع أو داخل مؤسسات الرعاية الصحية

أسئلة
1.  حماية األخالقيات الطبية

ما القانون و/أو اللوائح المحلية التي تنظم وتحمي الواجبات األخالقية المطبقة على العاملين في مجال   .1
الرعاية الصحية؟

هل اعتمدت جمعيات وطنية للعاملين في مجال الرعاية الصحية مدونات قواعد السلوك؟

هل تتوافق القواعد المحلية الخاصة بالواجبات األخالقية مع المعايير الدولية )على سبيل المثال المدونة   .2
الدولية آلداب مهنة الطب التي أعدتها الجمعية الطبية العالمية و أنظمة الجمعية الطبية العالمية في أوقات 

النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف(؟

جلسات  تقديم  للطوارئ  والمستجيبين  الصحية  الرعاية  مجال  في  للعاملين  المهني  التدريب  يشمل  هل   .3
إحاطة بشأن القوانين واللوائح التي تنطبق عليهم )حقوقهم وواجباتهم( في أثناء النزاع المسلح أو حاالت 

الطوارئ األخرى؟

هل تتوافق التشريعات المحلية المطبقة على العاملين في مجال الرعاية الصحية مع الواجبات األخالقية   .4
التالية؟

العمل دائًما على تحقيق المصالح الفضلى للمريض.أ. 
تقديم الرعاية الطبية على نحو محايد.ب. 
احترام السرية الطبية.ج. 

هل تكفل التشريعات المحلية أن تحظى الرعاية الطبية باألولوية على األنشطة العسكرية وأنشطة إنفاذ   .5
القانون؟ بمعنى آخر، هل تضمن تلك التشريعات أن يتلقى المرضى الرعاية الطبية قبل إلقاء القبض 
بعين  إليها  ينتمون  التي  المسلحة  القوة  أخذ  دون  الحاالت  فرز  لنظم  ووفقًا  جريمة  الرتكابهم  عليهم 

االعتبار؟

نيجيريا، مشروع قانون العالج اإلجباري والرعاية لضحايا الطلقات النارية )2017(

ينص القسم 1 على حق كل شخص مصاب بأعيرة نارية في العالج، وينص القسم 4 على أنه ال 
يجوز للشرطة إخراج أي شخص مصاب بطلقات نارية من المستشفى ألغراض التحقيق ما لم يُصدق 
كبير مديري الشؤون الطبية للمستشفى على أن هذا الشخص “الئقًا من الناحية الطبية ولم يعد بحاجة 

ماسة للرعاية الطبية”.

على سبيل المثال، أثناء تفشي المرض )مثل جائحة كورونا ووباء اإليبوال( أو عند إطالق حمالت التطعيم )مثل شلل األطفال(  7

https://www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medical-ethics/
https://www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medical-ethics/
https://www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medical-ethics/
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=F542F9B673CDFF6FC12581850043D341&action=openDocument&xp_countrySelected=NG&xp_topicSelected=JPAA-9F7EZG&from=topic
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هل تضمن التشريعات المحلية حق العاملين في مجال الرعاية الصحية في أداء واجباتهم الطبية وعدم   .6
إجبارهم على ارتكاب أفعال تتنافى مع مبادئ أخالقيات مهنة الطب؟

إثيوبيا، القانون الجنائي، قانون رقم.2004/414 )2005(، المادة 271 )1( )ج(

“يعاقب كل من ]...[ ينظم أو يأمر أو يشارك في إجبار األشخاص المنخرطين في ]...[ أنشطة طبية 
على أداء أعمال أو القيام بعمل يتعارض مع أو يمتنع عن ارتكاب أعمال تتطلبها القواعد واألخالق 
المهنية الخاصة بهم أو القواعد األخرى المصممة لصالح الجرحى أو المرضى أو السكان المدنيين، 

بموجب المادة 270.”

هل تحد التشريعات المحلية أو مدونة قواعد السلوك الطبية من إدخال األسلحة إلى المرافق الصحية أو   .7
تحظرها؟

هل يكفل القانون الذي ينظم حقوق العاملين في المجال الطبي وواجباتهم الحياد الطبي واالستقالل التام   .8
للعاملين في مجال الرعاية الصحية فيما يتعلق بقدرتهم على تقييم المصالح الفضلى للمريض في كل حالة 

واتخاذ قرارات وفقًا لذلك؟

D4122-8 فرنسا، قانون الدفاع )2004، بصيغته المعدلة في عام 2008(، المادة

فيما يتعلق “بالحياد الطبي” في النزاعات المسلحة، ينص قانون الدفاع على أنه يجب على المقاتلين 
جمع الجرحى والمرضى والغرقى وحمايتهم ورعايتهم دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس 

أو الدين أو الجنسية أو األيديولوجية أو المجموعة العرقية.

بيرو، مرسوم بشأن استخدام القوة من قبل القوات المسلحة )2010(، المادة 8.2.1

ينص المرسوم على أنه ينبغي معاملة األشخاص العاجزين عن القتال بسبب مرض، أو جرح، معاملةً 
إنسانية في جميع الظروف، دون أي تمييز غير مواٍت على أساس العرق أو اللون أو الدين أو المعتقد 

أو نوع الجنس أو المولد أو الوضع االجتماعي - االقتصادي أو أي معيار آخر مشابه.

هل يفرض القانون الوطني حظًرا أو شروًطا على تقديم الرعاية الصحية لفئات معينة من األشخاص   .9
المجرمين  أو  إرهابيين،  أنهم  على  المصنفين  واألشخاص  الشرعيين،  غير  أو  الشرعيين  )المهاجرين 
والالجئين،  األخرى،  القانونية  غير  الجماعات  أو  المنظمة  المسلحة  الجماعات  أعضاء  أو  الهاربين، 
وطالبي اللجوء، وما إلى ذلك(؟ في المقابل، هل هناك فئات من األشخاص ينبغي تقديم العالج الطبي 
لهم على أساس تفضيلي بموجب القانون في حاالت الطوارئ )على سبيل المثال أفراد القوات المسلحة 

وقوات األمن(؟

أفغانستان، قانون الصحة العامة )2009(، المادة 18

الذين  إلى “األشخاص  المرافق الصحية  الطارئة في أقرب  الطبية  المساعدة  تقديم  المادة  تكفل هذه 
لديهم  الذين  المرضى  مراعاة وضع  مع  تمييز،  أي  دون  طارئة،  مساعدة  الصحية  حالتهم  تتطلب 

األولوية”.

الصومال، القانون الجنائي العسكري )1963(، المادة 374

تنص المادة على عقوبة الحبس العسكري على “الجندي المكلف بالخدمة الطبية الذي لم يقدم، في 
أثناء القتال أو بعده، مساعدته للجنود أو األشخاص اآلخرين الذين يرافقون بانتظام القوات المسلحة 

المتحاربة من المرضى أو الجرحى أو الغرقى، حتى إذا كانوا أعداء”.

المملكة المتحدة، دليل وزارة دفاع المملكة المتحدة بشأن قانون النزاعات المسلحة )2004(، الفقرة 
7.3.2

يحظر “منح األولوية لعالج جرحى المملكة المتحدة وحلفائها على عالج أفراد العدو الجرحى. إن 
التمييز الوحيد المسموح به في التعامل مع الجرحى أو المرضى هو التمييز القائم على الحاجة الطبية 

الحقيقية”.

ما سبل االنتصاف القانونية أو المهنية المتاحة للعاملين في مجال الرعاية الصحية في حالة تعرضهم 10.  

https://www.refworld.org/docid/49216b572.html
https://www.refworld.org/docid/49216b572.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018717599/2013-05-02
https://www.icnl.org/resources/library/decreto-legislativo-1095-que-establece-reglas-de-empleo-y-uso-de-la-fuerza-por-parte-de-las-fuerzas-armadas-en-el-territorio-nacional
https://library.icrc.org/library/docs/PE_A/PE_AF_LN_0008_ENG.pdf
http://www.somalilandlaw.com/Military_Criminal_Code_in_War_1963.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/27874/JSP3832004Edition.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/27874/JSP3832004Edition.pdf
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المملكة المتحدة، توجيهات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ألرباب العمل بشأن العنف ضد الموظفين 
ولوائح إدارة الصحة والسالمة في العمل )1999(

الذين  الصحية  الرعاية  مجال  في  للعاملين  يجوز  إذ  قضائية،  انتصاف  لسبل  خياًرا  التوجيه  يقدم 
“يتعرضون لإليذاء أو التهديد أو االعتداء في ظروف تتعلق بعملهم” مقاضاة أصحاب عملهم للحصول 
على تعويض. وتنص اللوائح على أن أصحاب العمل لديهم التزام بتنفيذ تدابير وقائية وحمائية لحماية 

موظفيهم من مخاطر جدية ووشيكة.

هل تكفل التشريعات المحلية السرية الطبية؟ ما االستثناءات من هذا المبدأ بموجب القانون المحلي؟ في   .11
ظل أي ظروف يمكن/ينبغي للعاملين في مجال الرعاية الصحية الكشف عن معلومات المريض إلى 

سلطات الدولة؟

الممارسين  بإبالغ  الخاص   169 رقم  الرئاسي  المرسوم  تعديل   212 رقم  التنفيذي  األمر  الفلبين، 
الطبيين عن الجرحى )1987(

يعدل األمر مرسوًما يُلزم، تحت طائلة العقوبات الجنائية واإلدارية، العاملين في الحقل الطبي بإبالغ 
السلطات العسكرية عن عالج المرضى الذين يعانون من إصابات جسدية خطيرة وأقل خطورة على 
النحو المحدد في قانون العقوبات. ويحتفظ األمر بالواجب المتحتم على العاملين في الرعاية الصحية 
إلى  التقارير بدالً من ذلك  باإلبالغ عن مثل هذا العالج للجرحى، لكنه ينص على ضرورة تقديم 

السلطات الصحية الحكومية المدنية.

في حالة وجود استثناءات من السرية الطبية:  .12
هل تتوافق االستثناءات مع األخالقيات الطبية )أي تستند إلى المصلحة الفضلى للمريض - على 	 

سبيل المثال، عندما يكون المريض الذي يحتاج إلى رعاية طبية غير قادر على إعطاء موافقة 
مستنيرة( أو بناًء على دوافع أخرى أعلى، مثل حاالت الطوارئ الصحية العامة أو عندما يحول 

إفشاء المعلومات الشخصية دون ارتكاب جرائم خطيرة؟
هل االستثناءات محددة ومقيدة بدقة في القانون؟	 
 هل تحدد المفاهيم الواردة فيه )مثل “خطر متعمد على الصحة العامة” أو “النظام العام” أو “أمن 	 

الدولة” أو “حاالت الطوارئ”( بوضوح؟
 هل يحدد القانون بوضوح الهدف والغرض من إبالغ سلطات الدولة بمعلومات شخصية؟	 
هل القانون واضح بحيث يمكن بسهولة للعاملين في مجال الرعاية الصحية ممن ال يشتغلون 	 

بالقانون معرفة الحاالت التي يكون نقل المعلومات الشخصية فيها إلى سلطات الدولة إلزاميًا على 
عكس الحاالت التي يكون فيها مجرد أمر مباح وليس إلزاميًا؟

تلك  تقتصر  وهل  بها،  الدولة  سلطات  إبالغ  ينبغي  التي  المعلومات  نوع  بوضوح  القانون  يحدد  هل   .13
المعلومات على ما هو ضروري تماًما فيما يتعلق بهدف إبالغ الدولة بالمعلومات المذكورة والظروف 

التي أدت إلى االستثناء المتعلق بالسرية الطبية؟

الدولة  أمر من سلطات  بناًء على  أو  بناًء على طلب  للمرضى  الشخصية  المعلومات  نقل  متابعة  عند   .14
)مثل أفراد القوات المسلحة أو مسؤولي إنفاذ القانون أو وكاالت االستخبارات أو السلطات القضائية أو 
السلطات الوزارية(، هل يوفر القانون ضمانات إجرائية كافية وسبل انتصاف للعاملين في مجال الرعاية 

الصحية لضمان أال يكون الطلب أو األمر تعسفيًا ويتوافق مع القانون؟

هل تختلف االستثناءات من السرية الطبية المطبقة في النزاعات المسلحة أو حاالت الطوارئ األخرى   .15
عن تلك االستثناءات المطبقة في وقت السلم؟

هل يخضع كشف العاملين في مجال الرعاية الصحية عن المعلومات الشخصية للمرضى دون موافقتهم،   .16
بصرف النظر عن االستثناءات القانونية، لعقوبات جنائية وتأديبية؟8

للحصول على أمثلة من 21 دولة، يمكن االطالع على الفتوى القانونية بشأن إلزام موظفي الرعاية الصحية باإلبالغ عن الجروح الناجمة   8
عن طلقات نارية، للمعهد السويسري للقانون المقارن، والتي تتضمن أمثلة من أستراليا والصين وكولومبيا ومصر والسلفادور وفرنسا 
ولبنان والمكسيك ونيبال والنيجر ونيجيريا وباكستان وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وروسيا وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وإسبانيا وتونس 

.https://www.isdc.ch/media/1834/17-120-final-nov19.pdf :وأوكرانيا والمملكة المتحدة

انتهاك واجباتهم األخالقية األساسية؟ هل نظام اإلبالغ أو الشكوى المطبق  للضغط أو إجبارهم على 
فعال؟

https://www.england.nhs.uk/publication/violence-prevention-and-reduction-standard/
https://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/3242/contents/made
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=62163546EB2ABA44C1256ADF005283DD&action=openDocument&xp_countrySelected=PH&xp_topicSelected=JPAA-9F7EZG&from=topic
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=62163546EB2ABA44C1256ADF005283DD&action=openDocument&xp_countrySelected=PH&xp_topicSelected=JPAA-9F7EZG&from=topic
https://www.isdc.ch/media/1834/17-120-final-nov19.pdf
https://www.isdc.ch/media/1834/17-120-final-nov19.pdf
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هل توجد عقوبات تأديبية وجنائية فعالة إزاء إجبار العاملين في مجال الرعاية الصحية على القيام بأعمال   .17
تتعارض بشكل واضح مع واجباتهم األخالقية ومع حق األفراد في الصحة )على سبيل المثال بإجبار 
العاملين في مجال الرعاية الصحية على القيام بأعمال من شأنها أن تضر أو يمكن أن تضر بالمريض، 
أو منعهم من تقديم العالج الطبي أو، على العكس من ذلك، إجبارهم على تقديم عالج طبي على أساس 

تفضيلي لفئات معينة من الناس، أو بإجبارهم بشكل غير قانوني على انتهاك السرية الطبية(؟ 

إثيوبيا، القانون الجنائي، إعالن رقم. 2004/414 )2005(، المادة 271 )1( )ج(

“جرائم الحرب التي ترتكب بحق الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو الخدمات الطبية. يعاقب، في 
الظروف المحددة أعاله ]أي في أوقات الحرب أو النزاع المسلح أو االحتالل وعند انتهاك قواعد 
الدولية[ أي شخص ينظم أو يأمر أو يشارك في إجبار  العام واالتفاقيات اإلنسانية  الدولي  القانون 
األشخاص المنخرطين في أنشطة طبية ]...[ على أداء أعمال أو القيام بعمل يتعارض مع أو االمتناع 
عن األفعال التي تتطلبها ]...[ قواعدهم المهنية واألخالقيات أو القواعد األخرى المصممة لصالح 
الجرحى أو المرضى أو السكان المدنيين، ]بالسجن المشدد من خمس سنوات إلى 25 سنة، أو في 

الحاالت األكثر خطورة، بالسجن المؤبد أو اإلعدام[.”

بالمقابل، هل يخضع العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ألخالقيات   .18
مهنة الطب لعقوبات إدارية/تأديبية و/أو جنائية؟

إندونيسيا، القانون رقم 29 لعام 2004 بشأن الممارسات الطبية، المادة 69

يخضع الطبيب الذي يتبين انتهاكه ألخالقيات مهنة الطب لعقوبات تأديبية في شكل تحذير مكتوب و/
أو إلغاء الترخيص الطبي الخاص بمزاولته للمهنة و/أو إشراكه بشكل إلزامي في المزيد من التدريب 

أو التعليم الطبي.

المكسيك، قانون الصحة العامة في المكسيك )1984(، المادة 469

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات أي شخص يعمل في المجال الطبي يرفض 
بدون سبب وجيه تقديم مساعدة إلى شخص ما في حالة طوارئ، ما يعرض حياته للخطر.

 
2.   الحماية من العنف بين األشخاص الذي يؤثر على الرعاية الصحية

هل يؤخذ التعرض للعنف في االعتبار في إدارة النظام الصحي، وهل يتطلب اإلطار التنظيمي آليات   .1
تهدف إلى الحيلولة دون وقوع حوادث وتعطل البرامج بسبب الوضع األمني؟9

ما السلطة الحكومية )وطنية أو إقليمية أو محلية( المسؤولة عن تنظيم استخدام التدابير األمنية النشطة   .2
السلبية  األمنية  والتدابير  الفورية(  لالستجابة  أمني  وانتشار  وأبواب  حواجز  من  للعيان  ظاهر  )تأمين 
)نظم تأمين غير مرئية للحماية من المخاطر كالمراقبة بالكاميرات( في مرافق الرعاية الصحية لحماية 
العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرضاهم من أعمال العنف داخل هذه المرافق؟ هل تغطي السلطات 
الحكومية، بموجب اللوائح المطبقة، تكلفة هذه التدابير األمنية لمرافق الرعاية الصحية الواقعة في مناطق 
تتسم بالحساسية أو غير آمنة؟ هل تأخذ هذه األحكام في االعتبار التوازن الضروري بين أمن المرافق/

سالمة الموظفين وإمكانية وصول الجمهور؟

أمن  المطبقة على  الوطنية/اإلقليمية/المحلية  اللوائح  العامة والخاصة في  المرافق  بين  فارق  هل هناك   .3
الهياكل األساسية للرعاية الصحية؟

هل توجد سياسة وطنية للتصدي للعنف بين األشخاص الذي يستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية   .4
)ال عالقة له بالنزاع أو حاالت الطوارئ األخرى(؟ إذا كان األمر كذلك، ما كيفية تنظيمها واإلشراف 

عليها؟

هل هناك قانون أو الئحة أو ممارسة تقيد أو تحظر إدخال أفراد المجتمع أو أجهزة إنفاذ القانون أو األفراد   .5
العسكريين األسلحة إلى المرافق الصحية؟

على سبيل المثال، هل تعرف الجمعيات الوطنية وتستخدم الوصول اآلمن: دليل لكافة الجمعيات الوطنية – أو إطار مشابه - )وربما بواسطة   9
مستجيبين آخرين للطوارئ/موظفي الرعاية الصحية( عند العمل في بيئات تتسم بالحساسية وغير آمنة؟

https://www.refworld.org/docid/49216b572.html
https://www.refworld.org/docid/49216b572.html
http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/files/download/1554-99f726726eb48bc53fe0db5a85196410
http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/files/download/1554-99f726726eb48bc53fe0db5a85196410
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/6600D4F6C8467404C1257C620041AD64/TEXT/Mexico%20-%20General%20Law%20on%20Health%2C%201984.pdf
https://saferaccess.icrc.org/about-the-safer-access-website/
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هل يستفيد جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية والمتطوعين والمستجيبين األوائل وموظفي خدمات   .6
حالة  في  المحلي،  القانون  بموجب  الصحي،  التأمين  من  المستشفى  قبل  الرعاية  وخدمات  اإلسعاف 

اإلصابة أو المرض )نفسي أو جسدي( أو اإلعاقة الناتجة عن عملهم؟

)مثل  للدولة  التابعة  الطوارئ  خدمات  من  وغيرها  الصحية  الطوارئ  خدمات  بين  القانون  يميز  هل   .7
الشرطة(؟

أستراليا، قانون الطوارئ )2004(

تخضع خدمات اإلسعاف وخدمات اإلنقاذ ومكافحة الحرائق لسلطة مفوض خدمات الطوارئ. ويتولى 
مسئولية التوجيه االستراتيجي العام وإدارة خدمات الطوارئ والدعم التشغيلي واإلداري للخدمات. 
ال يجمع القانون قوة الشرطة مع خدمات الطوارئ ولكنه يتوقع سيناريوهات تُقِدم من خاللها خدمات 

الطوارئ المساعدة لضباط الشرطة في التعامل مع حادث أو طارئ.

الدولي 	.  القانون  بموج	  المحمية  المميزة  الشارات  الستخدام  إطار  ووضع  بالحماية 
اإلنساني وعالمات أخرى لتميِّيز مقدمي الرعاية الصحية

يشكل استخدام الطواقم الطبية ومرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل لشارات الصليب األحمر 
والهالل األحمر والكريستالة الحمراء باعتبارها وسائٍل وقائيٍة وإرشاديٍة جانبًا أساسيًا من الحماية 
الطوارئ  وحاالت  المسلح  النزاع  أوقات  في  عليها  والحصول  الصحية  الرعاية  بتقديم  المتعلقة 

األخرى. ومع ذلك، يمكن أن يكون استخدام شارات أخرى فعاالً أيًضا في بعض الحاالت.

ومن المتفق عليه على نطاق واسع أن وضع إطار الستخدام هذه الشارات في تشريعات محلية 
مالئمة يضطلع بدور أساسي في الحفاظ على قدرة الشارات على الحماية.

الوثائق المرجعية: 
تقرير حلقة عمل بروكسل  .1

اللجنة الدولية، قانون نموذجي بشأن استخدام وحماية شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر  .2
اللجنة الدولية، دراسة عن استخدام الشارات  .3

أمثلة على إساءة استخدام الشارات المحمية
من  متفاوتة  درجات  على  منها  كل  ينطوي  شتى،  أشكااًل  المحمية  الشارات  استخدام  إساءة  تتخذ  أن  يمكن 

الشواغل من منظور إنساني:
إساءة استخدام جهات فاعلة محلية للشارات ألغراض تجارية أو لجمع التبرعات، ما قد ينتقص بشكل 	 

غير مباشر من مكانة الشارات ومعناها باعتبارها عالمة واضحة على الحماية الممنوحة للعاملين في 
مجال الرعاية الصحية أو يشكل احتيااًل

استخدام الشارات على مركبات عسكرية غير طبية لنقل الجنود أو المعدات	 
اتباع أساليب الغدر، والتي تمثل أشد أشكال إساءة استخدام تلك الشارات في أثناء النزاع المسلح.	 

الحمراء على مجموعة محددة من  والكريستالة  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  استخدام شارات  يقتصر 
الكيانات واألفراد في ظل ظروف محددة. لذلك، يُنصح العاملون في مجال الرعاية الصحية وجميع مرافق 

الرعاية الصحية األخرى الذين ال يُسمح لهم باستخدام تلك الشارات بتطوير شارات جديدة واستخدامها.10

بصرف النظر عن مسألة ما إذا كان هناك ما يكفي من قوانين حول الشارات، ثمة اعتبار إضافي يتمثل في 
كيفية نشر المعرفة بالقواعد المحلية التي تحكم استخدام الشارات وحمايتها على عامة السكان وسبل ذلك. كيف 

تتصدى الجمعيات الوطنية لهذا التحدي؟

.https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/mision-medica.aspx :يرجى االطالع على  10

https://www.legislation.act.gov.au/View/a/2004-28/current/PDF/2004-28.PDF
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/publication/p4215.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5z4g3m.htm
https://www.icrc.org/ar/publication/study-the-use-the-emblems
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أسئلة
هل اعتمدت الدولة تشريعات محلية تنظم استخدام الشارات وما تحظى به من حماية في أوقات السلم   .1

وفي أثناء النزاع المسلح وحاالت الطوارئ األخرى؟

إن وجدت تشريعات من هذا القبيل، فهل هذا التشريع:
يحدد بوضوح الكيانات المسموح لها باستخدام الشارات؟أ. 
يحدد بوضوح االستخدامات التي يجب طلب تصريح محدد لها؟ب. 
يعين السلطات المسؤولة عن تنظيم استخدام الشارات بشكٍل عام واستثنائي؟ج. 
يحدد عقوبات واضحة في حالة إساءة استخدام الشارات؟د. 

لمزيد من التوجيهات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى قانون نموذجي بشأن استخدام وحماية شارة 
الصليب األحمر أو الهالل األحمر.

إذا لم تتوفر تشريعات من هذا القبيل، فما اللوائح التي يصاغ بموجبها استخدام الشارات؟

ألبانيا، القانون رقم 7865 بشأن حماية شارة واسم الصليب األحمر )1994(

المادة 2: تُستخدم شارة الصليب األحمر باعتبارها عالمة إرشادية وعالمة تخول الحماية 	 
لحاملها وفقًا التفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية وبموجب هذا القانون.

المواد 3-4: يجوز للصليب األحمر األلباني والمنظمات الدولية التابعة للصليب األحمر 	 
وموظفيها استخدام الشارات في أي وقت.

المادة 5: يخضع استخدام الشارات في أوقات الحروب لتصريح من مجلس الوزراء أو 	 
الهيئات التي أنشأها.

المادة 7: يشكل استخدام شارات واسم الصليب األحمر من قبل األشخاص الطبيعيين 	 
واالعتباريين على نحو يتعارض مع مقتضى أحكام هذا القانون، وبالتالي اتفاقيات جنيف 

وبروتوكوالتها اإلضافية، مخالفة إدارية بسيطة يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين 1,000 
و10,000 بالعملة المحلية )ليك ألباني(.

أرمينيا، قانون استخدام وحماية شارات الصليب األحمر والهالل األحمر )2002(

المواد 9–12 و14–15: يخضع استخدام الشارات ألحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولين 	 
اإلضافيين األول والثاني. يجوز للعاملين في القطاع الطبي في القوات المسلحة والخدمات 

الطبية المدنية وجمعية الصليب األحمر األرميني استخدام الشارات، باعتبارها عالمات 
إرشادية وعالمات للحماية، في أوقات السلم والحرب على حد سواء.

المادة 13: تلزم موافقة وزير الدفاع بإشراف جمعية الصليب األحمر األرميني على استخدام 	 
العاملين في المجال اإلنساني أو وحدات الدول المحايدة والدول األخرى غير المشاركة في 

النزاع للشارات.
المادة 21: تعاقب التشريعات ذات الصلة على االستخدام غير القانوني للشارات.	 

هل تنظم التشريعات المحلية استخدام الشارات المتعلقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية بخالف التشريعات   .2
التي تنظم استخدامها بموجب القانون الدولي؟ إن وجدت:

على غرار شارات الصليب األحمر والهالل األحمر والكريستالة الحمراء، هل تحدد التشريعات أ. 
السارية بوضوح العالمات المختارة والجهات المسموح باستخدامها واألغراض التي ُسمح 

باستخدامها ألجلها والسلطة الوطنية المسؤولة عن تنظيم استخدامها؟
هل يُسمح باستخدامها في حاالت النزاع المسلح؟ب. 
هل ثمة عملية قائمة لتجنب الخلط بينها وبين الشارات المحمية األخرى في أثناء النزاع المسلح أو ج. 

حاالت الطوارئ األخرى؟

البرازيل، القانون رقم 3.960 )1961( ومرسوم رقم. 966 )1962(

باللون  سيف  حول  ملتف  “ثعبان  بأنها  الشارة  توصف  ورسمتها.  الشارة  وصف  القانون  يتضمن 
األحمر على خلفية بيضاء”. يسمح المرسوم باستخدام العاملين في القطاع الطبي والمساعدين الطبيين 
القوات  ألفراد  يسمح  ال  ولكن  للحماية  عالمة  باعتبارها  للشارة  والمركبات  والمرافق  والوحدات 

المسلحة باستخدامها.

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5z4g3m.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5z4g3m.htm
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/1A62C70C8CC69B01C12571AF002F903E/TEXT/Ligj%20No%207865.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/1A62C70C8CC69B01C12571AF002F903E/TEXT/Ligj%20No%207865.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/A8CE8779AF5904BCC1256C30005634AF/TEXT/Armenia%20-%20Emblem%20Law%202002%20%5Bunofficial%20ICRC%20translation%5D.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/6FEECBE9F03BE132C125702E0041D20B/TEXT/emblem%20law.brazil.br.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/6FEECBE9F03BE132C125702E0041D20B/TEXT/emblem%20law.brazil.br.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/6FEECBE9F03BE132C125702E0041D20B/TEXT/emblem%20law.brazil.br.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/6FEECBE9F03BE132C125702E0041D20B/TEXT/emblem%20law.brazil.br.pdf
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هل يوجد نظام معمول به في الدولة لتتبع إساءة استخدام الشارات على نحٍو مالئم ومعالجته ومعاقبة من   .3
ينتهكون استخدامها؟ ما سلطات الدولة المسؤولة عن تلقي االدعاءات بمثل هذه االنتهاكات؟ هل تؤدي 
الجمعيات الوطنية دوًرا في مساعدة السلطات المعنية في البحث عن مثل هذه االنتهاكات واإلبالغ عنها؟

هل تتضمن التشريعات واللوائح المحلية تدابير تأديبية رادعة، بما في ذلك العقوبات الجنائية، التي يمكن   .4
فرضها على أفراد القوات المسلحة الستخدامهم الشارات المميزة ألغراض بخالف تلك التي تسمح بها 
اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية، مثل استخدام مركبات تابعة للخدمات الطبية أو المرافق الطبية 

التي تحمل الشارة لحمل أو إخفاء أسلحة أو جنود؟

الجزائر، قانون القضاء العسكري الجزائري, المادة 299 )1971(

"يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، كل شخص، عسكريًا كان أم ال، يستعمل بدون حق، في 
زمن الحرب أو في منطقة العمليات ]...[، مخالفًا بذلك القوانين واألعراف الحربية، الشارات المميزة 
األماكن  وكذلك  األموال  أو  األشخاص  لمراعاة  اآليلة  الدولية  االتفاقيات  في  المحددة  والشعارات 

الواقعة تحت حماية هذه االتفاقات".

الفقرة   ،)1994( المسلحة  النـزاعات  قانون   -  130 األسترالية  الدفاع  قوات  مطبوعات  أستراليا، 
)l(1315

يشكل استعمال رمز الصليب األحمر على نحو خاطىء أو إساءة استخدامه بغرض الحصول على 
حماية ال يحق للمستخدم الحصول عليها بدونه "انتهاكات جسيمة أو جرائم حرب خطيرة من المحتمل 

أن تبرر اتخاذ إجراءات جنائية".

الواليات المتحدة األمريكية، دليل اللجان العسكرية )2007(، القسم 950v)ب()19(

قانون  في  بها  معترف  مميزة  شارة  عمداً  يستعمل  الفصل،  هذا  بأحكام  رهنًا  أي شخص،  "يعاقب 
العسكرية  اللجنة  ترتأيه  لما  وفقًا  الحرب،  قانون  يحظرها  بطريقة  القتالية  األغراض  في  الحرب 

بموجب هذا الفصل. ]…[ أقصى عقوبة. الحبس لمدة 20 عاما".

بصورة أعم، هل يعتبر إساءة استخدام المدنيين والعسكريين للشارات المحمية في أوقات السلم والحرب   .5
مخالفة جنائية في الدولة؟

البوسنة والهرسك، القانون الجنائي )2003(، المادة 184

"يعاقب كل من يسيء استخدام ]...[ شارة أو أعالم الصليب األحمر أو الرموز المقابلة لها أو حملها 
دون ترخيص ]...[ بغرامة أو بالسجن لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات".

تشاد، القانون رقم PR / 2014 / 053 المتعلق بحماية واستخدام شارتي الصليب األحمر والهالل 
األحمر وأي عالمة مميزة أخرى )2014(، المادة 10

"يعاقب كل شخص ارتكب إحدى الجرائم التالية بالحبس مدة تتراوح بين 15 يوًما وسنتين وغرامة 
تتراوح بين 50,000 و200,000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين بمفردها:

أي شخص يستخدم، عن قصد ودون استحقاق، شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر أو 	 
اسم "الصليب األحمر" أو "الهالل األحمر"، أو إشارة مميزة أو أي عالمة أو اسم أو إشارة 
أخرى تشكل تقليًدا لها أو يمكن أن يؤدي إلى االلتباس، بصرف النظر عن الهدف من هذا 

االستخدام؛
كل شخص يرفع، على وجه الخصوص، الشارات أو التسميات المذكورة على الفتات أو 	 

ملصقات أو إعالنات أو نشرات أو وثائق تجارية، أو يثبتها على سلع أو عبوات، أو يبيع  
السلع الموسومة على هذا النحو أو يعرضها للبيع أو يتداولها؛

أي شخص يرتكب الجريمة في إدارة هيئة اعتبارية أو يأمر بارتكابها".	 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/CBCA71FE1798BA4EC1256DD0005ACB6A/TEXT/Code%20de%20justice%20militaire.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/stg/databasestory/data/laukniyom/workjob/bigcountry-workjob/Australia/ADDP06.4LOAC.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/stg/databasestory/data/laukniyom/workjob/bigcountry-workjob/Australia/ADDP06.4LOAC.pdf
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/manual-mil-commissions.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8499/file/CC_BiH_am2018_eng.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/F8BAEC70AE6F70B9C1257EB90029B1F4/TEXT/Chad%2C%20Law%20on%20the%20Emblem%2C%202014%20%5BAra%20and%20Fre%5D.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/F8BAEC70AE6F70B9C1257EB90029B1F4/TEXT/Chad%2C%20Law%20on%20the%20Emblem%2C%202014%20%5BAra%20and%20Fre%5D.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/F8BAEC70AE6F70B9C1257EB90029B1F4/TEXT/Chad%2C%20Law%20on%20the%20Emblem%2C%202014%20%5BAra%20and%20Fre%5D.pdf
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والمرافق 	.  الطبي  المجال  في  العاملين  بحق  االنتهاكات  الفعالة على  الجنائية  العقوبات 
ووسائل النقل المخصصة للخدمات الطبية

يمثل عدم وجود عقوبات جنائية وتأديبية فعالة على انتهاك القواعد التي تحمي الرعاية الصحية 
التي يرتكبها مواطنون عاديون وموظفو الخدمة المدنية على حد سواء - ومن بينها القوات المسلحة 
إذا  فيما  النظر  عند  الرئيسية  الشواغل  أحد   - القانون  بإنفاذ  المكلفون  والموظفون  األمن  وقوات 
كان اإلطار المعياري المحلي مناسبًا. في حين أنه يجب بالضرورة تقييم مسائل من قبيل طبيعة 
عليها  المعاقبة  ينبغي  التي  السلوك  وأنماط  وخصوصياتها  تطبيقها،  ووسائل  ونطاق  العقوبات، 
فعالية  اتخاذها من أجل تعزيز  يتعين  التي  التدابير  أهمية  النظر في  أيًضا  المهم  بالتفصيل، فمن 

العقوبات والتأكد من أنها تضطلع بدورها الوقائـي.

تُطرح األسئلة التالية في موضع آخر وتتعلق بالعقوبات الجنائية المطلوبة:
هل يعتبر إساءة استخدام الشارات المحمية في أوقات السلم والحرب على السواء وبواسطة   .1
لعقوبات  وتخضع  الدولة  في  جنائية  جريمة  سواء  حد  على  والمدنيين  العسكريين  األفراد 

إدارية؟

القانون  بموجب  القانون،  إنفاذ  ووكاالت  المسلحة  القوات  عاتق  على  عام  التزام  هناك  هل   .2
المحلي، لتقديم مساعدة فعالة للعاملين في مجال الرعاية الصحية في أداء واجباتهم )وباألحرى 
عدم عرقلة عملهم( في حاالت الطوارئ؟ هل يخضع انتهاك هذا االلتزام لعقوبات تأديبية و/

أو جنائية؟

هل توجد عقوبات تأديبية وجنائية فعالة على إجبار العاملين في مجال الرعاية الصحية على   .3
أداء أفعال تتعارض بشكل واضح مع واجباتهم األخالقية ومع حق األفراد في الصحة )على 
سبيل المثال من خالل إجبار العاملين في مجال الرعاية الصحية على القيام بأفعال تُلحق أو 
يمكن أن تُلحق ضرًرا بالمريض، بمنعهم من تقديم العالج الطبي، أو بالمقابل، إجباره على 
بشكل غير  بإجبارهم  أو  الناس،  من  معينة  لفئات  تفضيلي  أساس  الطبي على  العالج  تقديم 

قانوني على انتهاك السرية الطبية(؟

أسئلة
هل تعتبر جميع االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني )االنتهاكات الجسيمة وغيرها من االنتهاكات   .1
المسلحة غير  النزاعات  في  المرتكبة  االنتهاكات  تلك  ذلك  في  بما  اإلنساني،  الدولي  للقانون  الخطيرة 
الدولية( التي تُرتكب ضد الجرحى والمرضى المحميين والعاملين في المجال الطبي والمرافق ووسائل 

النقل المخصصة للخدمات الطبية، جرائم حرب بموجب التشريعات المحلية؟

لمزيد من التوجيهات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى الفصل 3 من دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي 
اإلنساني، دائرة الخدمات االستشارية التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر.

بلجيكا، قانون العقوبات )1867، بصيغته المعدلة في 2003(، المادة 136 مكرًرا ثالثًا

تعرض،  التي  الطبية  المركبات  أو  الوحدات  أو  المعدات  أو  الموظفين  توجيه هجمات ضد  “تعمد 
بما يتماشى مع القانون الدولي، شارات مميزة تنص عليها قواعد القانون الدولي اإلنساني” يشكل 
جريمة حرب، على النحو المتوخى في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس لعام 1949، 
والبروتوكولين اإلضافيين األول والثاني لعام 1977، ونظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

لعام 1998، ويعاقب عليه وفقًا للقانون.

رومانيا، قانون العقوبات )2009، بصيغته المعدلة في 2017(، المادة 442 )1( )ب(

“أي شخص في أثناء نزاع مسلح، ذي طابع دولي أو غير ذلك: )أ( يتسبب في هجوم على موظفين 
أو مبان أو منشآت أو مواد أو مركبات تشارك في بعثة للمساعدات اإلنسانية أو بعثة حفظ السالم 
أو  للمدنيين  اإلنساني  الدولي  القانون  ]يكفلها[  التي  بالحماية  ويتمتع  المتحدة،  األمم  ميثاق  بموجب 
األعيان المدنية؛ )ب( يتسبب في هجوم على موظفين أو مباٍن أو وحدات طبية أو وسائل نقل طبية 

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8240/file/Belgium_CC_1867_am2018_fr.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8240/file/Belgium_CC_1867_am2018_fr.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8291/file/Romania_Penal%20Code_am2017_en.pdf
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تستخدم العالمات المميزة المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، وفقًا للقانون الدولي اإلنساني، يعاقب 
بالسجن لمدة تتراوح بين 7 سنوات و15 سنة مع الحرمان من الحقوق.”

إستونيا، قانون العقوبات )2001( فقرة 102

تشمل جرائم الحرب “قتل عضو في وحدة طبية يحمل عالمات مميزة مناسبة، أو أي شخص آخر 
يعتني بمرضى أو جرحى، أو وزير ديني، أو ممثل منظمة إنسانية يؤدي عمله في منطقة حرب ]أو[ 
ممثل بعثة حفظ السالم ]...[ إذا كان الفعل: 1( يتسبب في وفاة الضحية؛ أو 2( يدفع الضحية إلى 
االنتحار أو محاولة االنتحار. ويعاقب على هذا ]الفعل[ بالسجن لمدة تتراوح بين ثماني سنوات إلى 

عشرين سنة أو السجن مدى الحياة”.

هل يعتبر الغدر )انظر المادة 37 من البروتوكول اإلضافي األول( جريمة حرب بموجب التشريعات   .2
الجنائية المحلية؟

العراق، قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005 )2005(

بموجب المادة 13.2.ل. 4.1 - المتعلقة بارتكاب الجريمة في سياق نزاع مسلح دولي وغير دولي، 
على التوالي - “قتل أو جرح أي من أفراد دولة معادية أو جيش معاد بطريقة غادرة” يشكل انتهاًكا 

خطيًرا لقوانين الحرب وأعرافها.

جمهورية الكونغو الديمقراطية، القانون رقم 15/022 تعديل القانون الجنائي )2015(

بموجب المادة 223 )2( )ك( و)5( )ط( - بشأن ارتكاب الجريمة في سياق النزاع المسلح الدولي 
وغير الدولي، على التوالي - “ألغراض هذا القانون، تعني “جرائم الحرب” ]...[ قتل أو جرح أفراد 

ينتمون إلى دولة معادية أو جيش معاد غدًرا”.

هل تعتبر حوادث العنف )الهجمات المتعمدة أو غير ذلك من أشكال االعتداء أو التهديدات أو التدخل   .3
والمرافق  الطبي  المجال  في  العاملين  تُرتكب ضد  التي  الصحية(  الرعاية  توفير  في  المتعمد  الخطير 
ووسائل النقل المخصصة للخدمات الطبية جرائم محددة/فريدة من نوعها بموجب القانون الجنائي المحلي 

أو مشمولة بالتشريع الجنائي العام؟

الهند، المرسوم الخاص باألمراض الوبائية )المعدل( )2020(

بين ثالثة أشهر وخمس سنوات وغرامة  تتراوح  لمدة  بالسجن  المرسوم على عقوبة جنائية  ينص 
تتراوح بين 50,000 و200,000 روبية عن ارتكاب أي عمل من أعمال العنف ضد أحد العاملين في 
مجال الرعاية الصحية خالل تفشي وباء وضد الممتلكات الطبية المستخدمة فيما يتعلق بالوباء. عالوة 

على ذلك، تعد الجريمة من الجرائم المنصوص عليها وال يفرج عن مرتكبها بكفالة.

الصين، القانون المتعلق باألطباء الممارسين لجمهورية الصين الشعبية )1998(، المادة 40

“يعاقَب كل من يعرقل الممارسة الطبية ]التي يجريها[ األطباء وفقًا للقانون، أو يهين، أو يقذف، أو 
]يهدد[ أو يضرب األطباء أو ينتهك الحرية الشخصية ]لألطباء أو[ يتدخل في عمل األطباء وحياتهم 
الطبيعية، وفقًا للوائح إدارة األمن والعقوبات؛ وتخضع المسؤوليات الجنائية للمالحقة القضائية وفقًا 

ألحكام القانون في حالة ارتكاب جرائم جنائية”.

جنوب أفريقيا، قانون الصحة الوطني )2003(، الفقرة 89

“يكون الشخص مذنبًا بارتكاب جريمة إذا ]...[ منع أو أعاق موظفًا يعمل في مجال الصحة والذي 
يؤدي وظيفة بموجب هذا القانون ]ويُحكم[ عليه في حال إدانته بدفع غرامة أو بالسجن لمدة ال تتجاوز 

خمس سنوات أو بالغرامة والسجن معًا.”

هل وضع الضحية باعتباره مقدم رعاية صحية أو صفة مرتكب الجريمة باعتباره موظف خدمة مدنية   .4
)بما في ذلك أفراد القوات المسلحة وقوات األمن( يُعّد عامالً مشدداً للعقوبة عند إصدار األحكام بموجب 

القانون الجنائي المحلي العادي؟

https://www.legislationline.org/download/id/8244/file/Estonia_CC_am2019_en.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/62DFA419B75D039CC12576A1005FD6C1/TEXT/IST_statute_official_english.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/62DFA419B75D039CC12576A1005FD6C1/TEXT/IST_statute_official_english.pdf
https://leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi.15.022.31.12.2015.html
https://leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi.15.022.31.12.2015.html
http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/219108.pdf
http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/lotprocomp511/
http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/lotprocomp511/
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/a61-03.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/a61-03.pdf
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فيتنام، القانون الجنائي )2015(، المواد 155 )2( )ج( و )دد( و 156 )2( )ب( و )د(

يُعاقب على جرائم إهانة شخص آخر والقذف بحكم بالسجن لمدة أطول إذا “ارتُكبت ضد شخص ]...[ 
يقدم عالًجا طبيًا للجاني” وإذا كانت “الجريمة تنطوي على إساءة استخدام وضع الجاني أو سلطته”.

البوسنة والهرسك، قانون العقوبات )1976(، المادة 348

“تكون الحاالت التالية ظرفاً مشدداً للعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا 
الفصل: ]...[ إذا كان الجاني أحد الموظفين الحكوميين أو الضباط المتعهدين بخدمة عامة ]...[ وأساء 

استخدام منصبه أو موقعه أو الثقة الممنوحة له”.

هل تتضمن التشريعات واللوائح المحلية تدابير تأديبية رادعة، بما في ذلك العقوبات الجنائية، التي يمكن   .5
بها  التي تسمح  تلك  المميزة ألغراض غير  الشارات  المسلحة الستخدامهم  القوات  أفراد  فرضها على 
اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية، مثل استخدام مركبات الخدمات الطبية أو المرافق الطبية التي 

تحمل الشارة لحمل أو إخفاء أسلحة أو جنود؟

كوت ديفوار، القانون رقم 134-2015 تعديل واستكمال القانون رقم 640-81 لعام 1981 المنشئ 
لقانون العقوبات )2015(، المادة 139 )2(

وفاة  إحداث  يسفر عن  والذي  اتفاقيات جنيف،  في  المبينة  المميزة  الشارات  استعمال  إساءة  يشكل 
أو إصابة بدنية بالغة، انتهاًكا خطيًرا للقوانين واألعراف السارية على النزاعات المسلحة الدولية، 

ويُعاقب مرتكبها بالسجن مدى الحياة.

أستراليا، القانون الجنائي )1995، بصيغته المعدلة(، المادة 268.44 )1( )ج( و)1( )هـ(

جريمة الحرب المتمثلة في “إساءة استخدام الشارات المميزة التي تنص عليها اتفاقيات جنيف ]...[ 
أو أن  الحماية،  الجاني يستحق  بأن  الخصم من أجل حمله على االعتقاد  ثقة  لنيل  قتالية  ألغراض 
الخصم ُملزم بمنح الجاني الحماية مع نية خيانة تلك الثقة؛ و]...[ يسفر السلوك عن إلحاق وفاة أو 

إصابة بدنية بالغة” يعاقب مرتكبها بالسجن مدى الحياة.

الواليات المتحدة األمريكية، دليل اللجان العسكرية )2007(، القسم 950v)ب()19(

الحرب  قانون  في  بها  معترف  مميزة  شارة  عمًدا  يستخدم  الفصل  لهذا  خاضع  أي شخص  يعاقب 
ألغراض قتالية بطريقة يحظرها قانون الحرب، وفقا لما ترتأيه لجنة عسكرية بموجب هذا الفصل. 

]…[ أقصى عقوبة. الحبس 20 سنة.

الرعاية  توفير  حماية  في  القانون  إنفاذ  وأجهزة  األمن  وقوات  المسلحة  القوات  دور  د. 
الصحية

يمكن للقوات المسلحة وقوات األمن وموظفي إنفاذ القانون االضطالع بدور أساسي أو مؤثر في 
تمكين تقديم الحماية للرعاية الصحية اعتماًدا على كيفية أدائهم لواجباتهم في حالة معينة، أو، على 
العكس من ذلك، التصرف على نحٍو تخريبي. يعد دمج القواعد التي تحمي الرعاية الصحية في 

سياساتهم وأدلة العمليات أمًرا أساسيًا.

وثائق مرجعية:
الترويج لممارسات عسكرية ميدانية تكفل الوصول اآلمن إلى خدمات الرعاية الصحية وتقديمها  .1

حماية الرعاية الصحية: إرشادات للقوات المسلحة  .2

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/86CF4ABA61F68009C12576B1003C27D2/TEXT/BH_Criminal_Code.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/EDA0E02729E84FA8C1257EBB0049F134/TEXT/C%C3%B4te%20d%27Ivoire%2C%20Loi%20portant%20modification%20du%20Code%20P%C3%A9nal%2C%202015%20%5BFr%5D.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/EDA0E02729E84FA8C1257EBB0049F134/TEXT/C%C3%B4te%20d%27Ivoire%2C%20Loi%20portant%20modification%20du%20Code%20P%C3%A9nal%2C%202015%20%5BFr%5D.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/au/au195en.pdf
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/manual-mil-commissions.pdf
https://www.icrc.org/ar/publication/4208-promoting-military-operational-practice-ensures-safe-access-and-delivery-health
https://www.icrc.org/ar/publication/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
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أمثلة لقضايا إنسانية
عدم احترام المبادئ األساسية المتعلقة بسير األعمال العدائية بموجب القانون الدولي اإلنساني	 
استهداف المرافق الصحية أو وسائل النقل الطبي بشكل مباشر بوصفها جانبًا مقصوًدا من 	 

االستراتيجيات العسكرية
عدم اتخاذ األطراف تدابير وقائية قبل أو في أثناء أعمال القتال الفعلية )العمليات الهجومية والدفاعية 	 

على حد سواء( لتوفير الحماية الكافية للهياكل األساسية للرعاية الصحية من األضرار الجانبية التي 
تسبب الدمار - على سبيل المثال، عندما تكون األهداف العسكرية قريبة جًدا من مرافق الرعاية 

الصحية أو عندما ال يقوم الطرف المهاجم بتعيين المنطقة بشكل صحيح من أجل تحديد كل البنية 
التحتية المحمية قبل شن هجوم

عدم احترام الحماية الممنوحة بموجب القانون الدولي اإلنساني لمقدمي الرعاية الصحية والجرحى 	 
والمرضى )حرمان الخصم أو المجتمعات الداعمة للخصم من الرعاية، واالستهداف المباشر، 

واالعتداء، والتهديدات وغيرها من أشكال سوء المعاملة(
التأثير التخريبي للعمليات العسكرية واألمنية وعمليات إنفاذ القانون التي تُنفذ إما في مرافق الرعاية 	 

الصحية أو ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية، أو التي تؤثر مباشرةً على تقديم خدمات الرعاية 
الصحية أثناء النزاع المسلح أو حاالت الطوارئ األخرى - على سبيل المثال:

عمليات التفتيش واالعتقال التي تستهدف المرضى في مرافق الرعاية الصحية، والتي أدت دون  	
تخطيط وتنفيذ مالئمين إلى منع الوصول التام إلى المستشفيات لساعات أو إلى إعاقة إمكانية 

وصول األطباء إلى أجزاء من المستشفيات
نقل األسلحة إلى مرافق الرعاية الصحية 	
تأخير عبور وسائل النقل الطبي أو رفض عبورها عند نقاط التفتيش، ما يؤثر بدرجة كبيرة على  	

اإلجالء الطبي للمرضى والجرحى براً، ونقلهم إلى المرافق الطبية
إساءة االستخدام المتعمد من جانب قوات الجيش وقوات األمن - و/أو وكاالت إنفاذ القانون - للمرافق 	 

الطبية أو وسائل النقل الطبية )على سبيل المثال لنقل قوات أو أسلحة أو معدات عسكرية/لقوات إنفاذ 
القانون، أو لحماية مراكز قيادة العمليات في مرافق الرعاية الصحية أو لوضع وحدات عسكرية 
بطريقة أخرى أو أسلحة داخل المرافق الصحية أو بالقرب منها(، والتي يمكن أن تنطوي أيًضا، 

في بعض الحاالت، على تقديم األنشطة الصحية كغطاء لألنشطة العسكرية، مثل جمع المعلومات 
االستخباراتية

أسئلة
)فيما  للدولة  التابعة  المسلحة  للقوات  التدريبية  المناهج  من  جزًءا  الصحية  الرعاية  حماية  تشكل  هل   .1
يتعلق بالتزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني( وهيئات األمن/إنفاذ القانون )فيما يتعلق بواجباتها أو 
التزاماتها بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان بموجب المعايير الدولية إلنفاذ القوانين في جميع الظروف، 

بما في ذلك في حاالت الطوارئ غير النزاعات المسلحة(؟
إذا كان األمر كذلك، عند أي مستوى يحدث هذا التدريب، وماذا يترتب عليه؟أ. 
هل يشمل تدريبًا على القواعد التي تحكم استخدام الشارات وحمايتها؟ب. 
هل يشمل رفع درجة الوعي بشأن العقوبات الجنائية والتأديبية )من بينها العقوبات على أساس ج. 

مسؤولية القيادة( المطبقة على انتهاكات القواعد التي تحمي تقديم الرعاية الصحية؟
هل يشمل جلسات إعالمية أو تدريبية حول:د. 

الواجبات المهنية واألخالقية الواقعة على العاملين في مجال الرعاية الصحية )تقديم رعاية   .1
محايدة، والمصلحة الفضلى للمريض، والسرية الطبية( في جميع الظروف؟

كيف يمكن أن تتعارض هذه الواجبات مع بعض الواجبات المهنية للقوات المسلحة وقوات   .2
األمن )خاصة أثناء النزاع المسلح وحاالت الطوارئ األخرى(، وكيف ينبغي حل هذا 

التعارض، وفقًا للقانون؟

كيف تُدمج االلتزامات الواردة في القانون الدولي اإلنساني المتعلقة بحماية الرعاية الصحية أثناء النزاع   .2
المسلح في العقيدة العسكرية )المتعلقة بسير األعمال العدائية وحماية األشخاص(؟ )انظر أعاله(

هل الصكوك القانونية غير الملزمة مثل مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادئ   .3
األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين وغيرها من 

الصكوك المحددة للمعايير ذات الصلة المدمجة في سياسة إنفاذ القانون؟

هل هناك التزام عام على عاتق القوات المسلحة ووكاالت إنفاذ القانون، بموجب القانون المحلي، لتقديم   .4
مساعدة فعالة للعاملين في مجال الرعاية الصحية في أداء واجباتهم )وباألحرى عدم عرقلة عملهم( في 

حاالت الطوارئ؟

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
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هل هذا االلتزام منصوص عليه صراحة في العقيدة العسكرية والعقيدة المتعلقة بإنفاذ القانون؟

هل يخضع هذا االلتزام لعقوبات تأديبية و/أو جنائية؟ )انظر أعاله(

التوجيهية العملية تعليمات  المبادئ  القانون أو  بإنفاذ  هل تتضمن السياسة العسكرية والسياسة المتعلقة   .5
محددة بشأن:

مستوى السلطة والظروف االستثنائية التي يجوز فيها تقييد حركة األفراد والمركبات الطبية في أ. 
منطقة العمليات؟

كيفية إدارة وتنفيذ والمساعدة في عمليات اإلخالء الطبي البري في أثناء النزاع المسلح أو حاالت ب. 
الطوارئ األخرى؟

كيفية إدارة نقاط التفتيش بشكل مناسب أو تطبيق حظر التجول لضمان تقديم الرعاية الصحية ج. 
بأمان ودون عوائق؟

كيفية تنفيذ عمليات التفتيش واالعتقال في مرافق الرعاية الصحية، سواء للمرضى أو للعاملين د. 
في مجال الرعاية الصحية؟ على سبيل المثال، هل توضح السياسة ذات الصلة صراحة الطبيعة 

االستثنائية لهذه العمليات، وهل تضع تدابير ملموسة لتنظيم مثل هذه العمليات االستثنائية؟
ما إذا كان ممكنًا جلب أسلحة إلى مرافق الرعاية الصحية وما نوعيتها؟ ه. 

بالنسبة للقوات المسلحة، كيفية التخطيط لعمليات عسكرية ضد أهداف تقع بالقرب من الهياكل و. 
األساسية للرعاية الصحية وتنفيذها؟

هل تنص السياسة العسكرية وسياسة إنفاذ القانون على مشاركة الخدمات الطبية التابعة لها في التخطيط   .6
للعمليات، والتي قد يكون لها آثار سلبية عند تنفيذها على تقديم الرعاية الصحية؟

لمزيد من التوجيهات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى الفصل الثالث من دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي 
اإلنساني، دائرة الخدمات االستشارية التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر.

ه. جمع البيانات

أمثلة لقضايا إنسانية
يمكن أن تؤدي التشريعات التي تفرض على العاملين في مجال الرعاية الصحية التزامات متعلقة بتقديم بيانات 
تتعارض مع مبدأ السرية الطبية - أو مع الواجبات األخالقية األخرى للعاملين في مجال الرعاية الصحية – 
إلى آثار ضارة على قدرتهم على أداء واجباتهم )على سبيل المثال، احتمال حدوث تراجع شديد في مستويات 
ثقة المرضى في مهنة الطب وتنطوي على مخاطر أن يُنظر إليهم على أنهم مرتبطون بسياسات أمنية غير 

طبية(. يجب تصميم لوائح محلية تتناول هذا النوع من جمع البيانات للحيلولة دون حدوث هذه المواقف.

يضطلع جمع البيانات على نحو مالئم حول طبيعة ونطاق العنف المرتكب ضد الرعاية الصحية بدور 
أساسي في قدرة السلطات على استيعاب أهمية المسألة والتصرف وفقًا لذلك. وبعبارة أخرى، فإن 
البيانات المتعلقة بأنماط العنف تسلط الضوء عليها أمام صانعي السياسات وتسمح للسلطات باتخاذ 
تدابير وقائية وتصحيحية. ومن األهمية بمكان إنشاء نظام وطني مستقل وشفاف لجمع البيانات حول 
جمع  عن  واضحاً  انفصاالً  ومنفصل  الطبية،  السرية  يحترم  الصحية،  الرعاية  ضد  العنف  حدوث 

البيانات الموجه نحو المساءلة ويضمن الحماية الفعالة للبيانات التي يجري معالجتها.

Round Table on National Data Collection )Madrid, 2019( :وثيقة مرجعية 

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/publications/icrc-004-4028.pdf
https://healthcareindanger.org/data/
https://healthcareindanger.org/data/
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أسئلة
هل ثمة آلية وطنية قائمة لجمع البيانات في الدولة تهدف إلى جمع البيانات المتعلقة بحوادث العنف ضد   .1

العاملين في المجال الطبي والمرافق ووسائل النقل المخصصة للخدمات الطبية وتحليلها؟

بدالً من ذلك، هل هناك مبادرات على المستويات دون الوطنية )على سبيل المثال، إقليمية أو محلية( لهذا   .2
الغرض )في الدول الفيدرالية، على سبيل المثال(؟

ما اللوائح التي تتناولها هذه العمليات؟أ. 
هل اللوائح المعمول بها والمتعلقة بجمع البيانات لدراسة العنف ضد الرعاية الصحية، تتناول ما ب. 

يلي:
تحدد دور كل كيان معني بوضوح ومسؤولياته؟  .1

تحدد بصورة دقيقة نوعية أحداث العنف التي تُجمع البيانات بصددها )على سبيل المثال، هل   .2
تشمل التهديدات بالعنف(؟ 

تحدد بصورة دقيقة نوعية المعلومات التي يجب/ يمكن تقديمها فيما يتعلق بتلك األحداث   .3
وضمان إمكانية عدم الكشف عن هوية صاحب المعلومات؟ بمعنى آخر، هل هذه الالئحة 

متوافقة مع مبدأ السرية الطبية؟
تضمن وجود تنسيق فيما يتعلق بمتابعة االستجابة )االستجابات( واالستراتيجيات بين سلطات   .4

الدولة المسؤولة عن نظام جمع البيانات وتحليلها وجميع الكيانات واألفراد اآلخرين ذوي 
الصلة في مجال الرعاية الصحية؟

تكفل اقتصار العملية على أغراض التحليل فحسب وأال تستخدم البيانات التي تجمع في   .5
المالحقات الجنائية؟

تكفل أن تحظى البيانات المجّمعة بالحماية المناسبة )من حيث استخدام البيانات والحصول   .6
عليها(؟

هل يوجد نظام معمول به في الدولة لتتبع إساءة استخدام الشارات ومعالجتها والمعاقبة عليها على وجه   .3
التحديد )انظر أعاله(؟ 

و. آلية التنسيق

أمثلة لقضايا إنسانية
يمكن أن يؤدي عدم توفر التنسيق والتخطيط إلى تعريض الخدمات الصحية  ألضراٍر بال داعٍ، على 	 

سبيل المثال عندما تقع في أتون النيران المتبادلة في أثناء القتال الفعلي أو عندما يفشل االتصال أثناء 
االستجابة لحدث ما يخلف أعدادا كبيرة من اإلصابات.

 يكون عدم توفر إجراءات تنسيق سليمة، في كثير من الحاالت،  أحد األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى 	 
حدوث عوائق ال داعي لها أمام المرور العاجل والسريع لسيارات اإلسعاف وغيرها من وسائل النقل 

الطبية عبر نقاط التفتيش في أثناء النزاع المسلح أو حاالت الطوارئ األخرى. )انظر القسم د.(
عندما ال تشارك الخدمات الطبية العسكرية على نحو مناسب في التخطيط للعمليات األمنية التي ستنفذ 	 

في مرافق الرعاية الصحية، قد ال يتوفر لدى قوات األمن فهًما للقيود العملية التي تفرضها االعتبارات 
المتعلقة بأخالقيات مهنة الطب.

أسئلة
وحاالت  المسلح  النزاع  أثناء  للطوارئ  االستجابة  لتنسيق  إقليمية(  )أو  وطنية  خطة  الدولة  لدى  هل   .1
الحاالت  هذه  لمثل  استجابة وطنية مصممة خصيًصا  ثمة خطة  هل  آخر،  بمعنى  األخرى؟  الطوارئ 
)في مقابل االستجابات للكوارث الطبيعية، والتي قد تشمل أنواًعا أخرى من أنشطة التنسيق والجهات 

الفاعلة(؟
إذا كان األمر كذلك، ما الالئحة التي يجري بموجبها وضع إطار لهذه العملية؟أ. 
هل تتضمن هذه الخطة جوانب مصممة خصيًصا لتعزيز الحماية للعاملين في مجال الرعاية ب. 

الصحية والمرافق الطبية أثناء النزاع المسلح أو حاالت الطوارئ األخرى )على سبيل المثال، 

يكمن التنسيق بين األطراف المعنية في صميم أي استجابة فعالة ألعمال العنف ضد الرعاية الصحية 
في حالة طوارئ معينة. ومن الضروري تقييم الكيفية التي تكفل بها اللوائح المحلية إمكانية اقتران 
الخدمات الطبية العسكرية بعمليات صنع القرار عند االقتضاء، أو وجود منصات فعالة لعمليات التبادل 

بين القوات العسكرية أو قوات األمن والعاملين في مجال الرعاية الصحية المدنية.
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المهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة، تؤدي مهمة إنسانية بحتة تتمثل 
في حماية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف وتقديم المساعدة لهم. 
وتبذل أيضاً اللجنة الدولية كل الجهود الممكنة لتفادي المعاناة بنشر أحكام القانون اإلنساني والمبادئ 
اإلنسانية العالمية وتعزيزها. أنشئت اللجنة الدولية للصليب األحمر عام 1863، وقد تمخّضت عنها 
اتفاقيات جنيف والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. وهي توجه وتنسق األنشطة الدولية 

التي تنفذها الحركة في حاالت النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف.

خطوط اتصال مباشرة مع القوات المسلحة وقوات األمن لطلب المساعدة والحماية عند تعرضها 
للخطر(؟

هل توجد تدريبات وتمرين منظمة تتعلق بالنزاع المسلح أو حاالت الطوارئ األخرى؟ هل ج. 
تتضمن مشاركة كل من العاملين في مجال الرعاية الصحية وأفراد القوات المسلحة وقوات 

األمن؟

نيوزيالندا، قانون إدارة حاالت الطوارئ في إطار الدفاع المدني )2002(

يهدف القانون إلى “توفير التخطيط واالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة والتعافي في حالة   .1
الطوارئ ]و[ تشجيع التنسيق إلدارة الطوارئ والتخطيط واألنشطة المتعلقة بإدارة الطوارئ 
حاالت  وإدارة  بمنع  المعنية  والمنظمات  الوكاالت  من  الواسع  النطاق  عبر  المدني  بالدفاع 
الطوارئ”. وألغراض هذا القانون، قد تشمل حاالت الطوارئ، من بين أمور أخرى، “هجوم 

فعلي أو وشيك أو عمل حربي”.
عند تفعيل القانون، يجب على كل المجالس والسلطات اإلقليمية داخل تلك المنطقة إنشاء 	 

فريق معني بإدارة حاالت الطوارئ في إطار الدفاع المدني يتألف من ممثلين عن مختلف 
المؤسسات العامة، بما في ذلك قوات الشرطة والخدمات الطبية. يتعين على المجموعة 

“اتخاذ جميع الخطوات الالزمة على أساس مستمر للحفاظ على الموظفين وتوفير، 
أو الترتيب لتوفير، أو إتاحة موظفين مؤهلين ومدربين تدريبًا مناسبًا، بما في ذلك 

المتطوعون، ووضع هيكل تنظيمي مناسب لهؤالء الموظفين، لتحقيق إدارة فعالة لحاالت 
الطوارئ في إطار الدفاع المدني في منطقتها، ]...[ واالستجابة لآلثار السلبية لحاالت 

الطوارئ في منطقتها وإدارتها، ]و[ تخطيط وتنفيذ أنشطة التعافي”.
يجب تعاون خدمات الطوارئ، التي تتألف من “شرطة نيوزيلندا، وهيئة مكافحة الحرائق 	 

والطوارئ في نيوزيلندا، ومقدمي الخدمات الصحية وخدمات اإلعاقة” ومساعدة 
المجموعة في تأدية وظائفها.

تتمتع المجموعة أيًضا بسلطة “إجراء التدريبات والممارسات والتمارين الخاصة بحاالت 	 
الطوارئ في إطار الدفاع المدني”.

https://www.legislation.govt.nz/act/public/2002/0033/latest/whole.html

