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قرار
الرعاية الصحية في خطر:

مواصلة حماية تقديم خدمات الرعاية الصحية معا
إنّ المؤتمر الدولي الثاني والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمرّ(المؤتمرّالدولي)ّ ،
ّ

إذ يُعرب عن بالغ قلقه إزاء الهجمات والتهديدات والعوائق التي تؤثر على الجرحى والمرضى والعاملين في مجال

الرعاية الصحية والمرافق التابعة لها ووسائل النقل الطبي باإلضافة إلى إساءةّاستخدامّمرافقّالرعايةّالصحيةّووسائلّ
النقلّالطبيّّوالشاراتّالمميزةّوالعوائق األخرىّ التي تحول دونّ تقديم الرعاية الصحيةّفيّزمنّالنزاعاتّالمسلحةّأوّ

حاالتّالطوارئّاألخرىّواذّيستنكرّماّتفضي ّإليهّتلكّاألفعالّمنّعواقبّإنسانيةّوخيمة ّ،بما في ذلك خسائر

في األرواح ومعاناة واسعة النطاق ،واضعاف قدرة النظم الصحية على المستوىّ الوطني واإلقليمي علىّتوفير الرعاية

الصحية للسكان المتضررين،
واذ يُذكر بالقرار رقم  5الصادرّعنّالمؤتمرّالدوليّالحاديّوالثالثين المعنونّ"الرعاية الصحية في خطرّ:احترام

ق "البدء
الرعاية الصحية وحمايتها" ،بما في ذلك طلبهّمن اللجنة الدولية للصليب األحمر في الفقرة  14من المنطو ّ

بمشاورات ّمع ّخبراء ّمن ّالدول ّواالتحاد ّالدولي ّوالجمعيات ّالوطنية ّوالجهات ّالفاعلة ّاألخرى ّفي ّقطاع ّالرعايةّ
الصحيةّمنّأجلّصياغةّتوصياتّعمليةّترميّإلىّتحسينّتقديمّخدماتّالرعايةّالصحيةّبشكلّآمن" في النزاعات

المسلحة أوّحاالتّالطوارئّاألخرىّ ،بماّيتماشىّمعّاألطرّالقانونية ّالمنطبقةّ "ّ،وتقديم تقرير عن التقدم المحرز
في هذا الصدد إلى المؤتمر الدولي الثاني والثالثين فيّعامّ،"2015

واذ يُرحب بمشاورات الخبراء المعقودة في الفترة بين عاميّّ2012وّ2014واذّيسجلّبكلّتقديرّالتوصياتّالعمليةّ
ق القرار 5
عمال بالفقرة  14من منطو ّ
التيّتمخضتّعنهاّباإلضافةّإلىّالتقريرّالمرحليّالذيّقدمتهّاللجنةّالدوليةّ ًّ

الصادرّعنّالمؤتمر الدولي الحادي والثالثين،

واذّيُعربّعنّتقديرهّلألدوارّالمحددةّالتيّاضطلعتّبهاّالدولّوالجمعياتّالوطنيةّللصليبّاألحمرّوالهاللّاألحمرّ

(الجمعياتّالوطنية)ّوالرابطاتّالمهنيةّللرعايةّالصحيةّفيّاستضافةّمشاوراتّالخبراءّ ،

واذ يُرحب بالجهود الجارية التي تبذلها الدول والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ّ(الحركة ّالدولية)

والجهات الفاعلة األخرىّ في قطاع الرعاية الصحيةّلتعزيزّحمايةّوسائلّتقديمّالرعايةّالصحيةّوفًقاّلألطرّالقانونيةّ

المنطبقة ّ،والجهودّالراميةّإلىّتنفيذّالتوصياتّالعمليةّذاتّالصلةّوانتهاجّالممارساتّالجيدةّالمتبعةّفيّهذاّالصددّ ،
ن الدولي اإلنساني ال ينطبق إال على حاالت النزاع المسلحّويقرّأنّالقانونّالدوليّ
واذّيأخذّبعينّاالعتبارّأن القانو ّ

إطار لحماية الرعاية الصحيةّ ،
اإلنسانيّوالقانونّّالدوليّلحقوقّ اإلنسان المنطبق يوفران ًا
ّ
ّ
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واذّيشددّعلىّأنّهذاّالقرارّالّتترتبّعليهّالتزاماتّجديدةّبموجبّالقانونّالدوليّ ،
ّ

واذ ّيشدد ّأيضا ّعلىّأنّهذا ّالقرار ّال ّيوسعّنطاق ّتفويضات ّمكوناتّالحركةّالدوليةّللصليبّاألحمرّوالهاللّ
األحمرّوأدوارهاّومسؤولياتهاّالمنصوصّعليهاّفيّالنظامّاألساسيّللحركةّونظامهاّالداخليّوالّيعدلها،

واذ يُذكر بااللتزاماتّإزاءّاحترامّوحمايةّالجرحى والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق التابعة لها

ووسائل النقل الطبيّوحيالّاتخاذ جميع التدابير المعقولة لضمانّحصولّالجرحىّوالمرضىّعلىّالرعايةّالصحيةّ

بشكلّآمنّوفوريّأثناء النزاعات المسلحة أو حاالت الطوارئّ األخرى ،وفًقا لألطر القانونية المنطبقةّ ،

واذّيناشدّجميعّالدولّوالجهاتّالمعنية ّباحترامّسالمة ّ العاملينّفيّالمجالّالطبيّومجالّالرعايةّالصحيةّعندّ
اضطالعهمّبواجباتهمّ،تماشياّمعّمدوناتّالقواعدّاألخالقيةّوالسلوكّالمهنيّالخاصةّبهمّونطاقّاختصاصهمّ ،
ّ

واذّيأخذّبعينّاالعتبارّاالحتياجات المحددة على مستوىّ الرعاية الصحية لفئات معينة من الجرحى والمرضى ،بمن

فيهم من أطفال ونساء وأشخاص ذويّ إعاقةّوكبارّالسنّ ،

واذ يُشدد على أن تحديد ّهويةّالعاملينّفيّمجالّالرعاية الصحيةّوالمرافقّالتابعةّلهاّووسائلّالنقلّالطبي على

هذا النحو من شأنه تعزيز حمايتهاّويُذكر في هذا الصدد ،بااللتزامات القانونية الدولية المتعلقة باستخدام الشارات
المميزة وحمايتها بموجب اتفاقيات جنيف لعام  1949وبروتوكوالتها اإلضافيةّ،حيثماّتكونّاألخيرةّمنطبقةّ ،
واذ يُذكر بالنظام األساسي للحركة الدولية ال سيماّهدفّمكوناتّالحركةّالدوليةّعلىّالنحوّالمنصوصّعليهّفيّ
ديباجةّهذاّالنظامّاألساسي ّالذي ّيوجهّعملّالحركةّالدوليةّنحوّتعزير ّتقديمّرعاية ّصحيةّآمنةّفيّالنزاعاتّ
المسلحةّأوّحاالتّالطوارئّاألخرىّ ،
واذ ّيشددّبشكلّخاص علىّأهميةّالمبادئّاألساسيةّللحركةّالدوليةّويذكرّبأنّ""تحترم الدول في جميع األوقات

التزام كافة مكونات الحركةّالدولية بالمبادئ األساسية"ّعلىّالنحوّالواردّفيّالنظامّاألساسيّللحركةّالدوليةّ ،

واذ يشددّ،فيّهذاّالسياقّ،علىّمبدأ اإلنسانية ،الذي تُمنع بموجبه المعاناة اإلنسانية وتُخفف وطأتها أينما تقع ،ومبدأ

ق أو المعتقدات الدينية أو الطبقة
عدم التحيز ،الذي بمقتضاه ُيمنع أي تمييز قائم على أساس الجنسية أو العر ّ
مسترشدة ّفقط ّباحتياجاتهمّ
االجتماعية أو اآلراء السياسية ّأو ّالنوع ّاالجتماعي بين أفراد يجب ّتخفيف ّمعاناتهم،
ً
إلحاحاّ ،
واعطاءّاألولويةّألشد حاالت المعاناة
ً

ق المكفولة لهم
ن لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية المعرفة العملية الكافية بالحقو ّ
واذ يُذكر بأهمية أن يكو ّ
والمسؤوليات الواقعة على عاتقهم بما يتفق واألطر القانونية المنطبقة ومدونات القواعد األخالقية والسلوك المهني

الخاصة بهمّونطاقّاختصاصهم ،واذ يُشدد على تمكين العاملين في مجال الرعاية الصحية من تقديم خدماتهم دونّ

التعرض لعوائقّأوّتهديدّأوّهجومّبدنيّ ،
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ومناسبا ،وتعزيزه بين الدول والحركة ّالدولية،
واذ يُشدد على ضرورة ّاستمرار ّالتعاون ،حيثما كان ذلك ذا صلة
ً
والرابطات المهنية الوطنيةّوالدولية للرعاية الصحية ومقدمي الرعاية الصحية اآلخرين والمنظمات الدولية واإلقليمية

والمجتمع المدني والقيادات الدينية والمجتمعية والمجتمعات المتضررة والجهات المعنية األخرىّ إلذكاءّالوعيّبالعنف

ضد الجرحى والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق التابعة لها ووسائل النقل الطبيّ ّوتعزيزّالتأهبّ
للتصديّلهّوالتصديّلهّفعال ّ،الّسيماّعلىّالصعيدّالوطنيّمعّاألخذّبعينّاالعتبارّاألدوارّوالتكليفاتّوالقدراتّ
ّ

الحالية،
 -1يحث جميعّأطرافّالنزاعاتّالمسلحةّعلىّاالحترامّالكاملّاللتزاماتهاّبموجبّالقانونّالدوليّاإلنسانيّوالدولّعلىّ
احترامّالتزاماتهاّبموجبّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّالمنطبقةّوالمتعلقةّبحمايةّالجرحىّوالمرضىّوالعاملينّفيّ
مجالّالرعايةّالصحيةّوالمرافقّالتابعةّلهاّووسائلّالنقلّالطبيّالمستخدمةّحصراّألداءّالمهامّالطبية؛
ّ -2يُذكر في هذا الصدد بحظر مهاجمة الجرحى والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق التابعة لها

ووسائلّالنقل الطبيّوحظر منع حصولّالجرحى والمرضى على خدمات الرعاية الصحية ّحظ ارّتعسفيا أو تقييدّ

حصولهمّعليها ،وحظر التحرش بالعاملين في مجال الرعاية الصحية أو تهديدهم أو معاقبتهم لقيامهم بأداء المهام
الموكلة إليهم بما يتفق مع األطرّالقانونيةّالمنطبقة؛
 -3يحيطّ علماّبأنّمهاجمةّالعاملينّفيّمجالّالرعايةّالصحيةّأوّتهديدهمّأوّمنعهمّبأيّشكلّآخرّمنّأداءّالمهامّ
الطبيةّالموكلةّإليهمّيقوضّسالمتهمّالبدنيةّوسالمةّمدوناتّاألخالقّوالسلوكّالمهنيّالخاصةّبهم؛
 -4يعربّ عنّبالغّقلقهّإزاءّمهاجمةّالعاملينّفيّمجالّالرعايةّالصحيةّوالمرافقّالتابعةّلهاّ،ويؤكدّمنّجديدّالتزامّ
جميعّعناصرّالحركةّبحمايةّالعاملينّفيّمجالّالرعايةّالصحيةّوالمرافقّالتابعةّلهاّووسائلّالنقلّالطبيّ،كماّ
يكفلهاّالقانونّالدوليّاإلنسانيّ،ويناشدّالدولّ،حسبّاالقتضاءّ،بأنّتجريّتحقيقاتّكاملةّوسريعةّومستقلةّبهدفّ
تعزيزّالتدابيرّالوقائيةّ،بماّيضمنّالمساءلةّوتناولّمظالمّالضحايا؛
 -5يُناشد الدول ،متى اقتضى األمر ذلكّومتىّكانّمناسبا ،اعتمادّالتدابير الوطنيةّالالزمةّوتنفيذهاّبشكلّفعلي ،بما

فيها تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية لكفالة احترام التزاماتها القانونية الدولية حيال حماية الجرحى والمرضى والعاملينّ
فيّمجال الرعاية الصحيةّوالمرافقّالتابعةّلهاّووسائلّالنقلّالطبيّ،وحمايةّالشاراتّالمميزةّواستخدامهاّمنّجانبّ
العاملينّفيّمجالّالرعايةّالصحيةّوالمرافقّالتابعةّلهاّووسائلّالنقلّالطبيّالمصرحّلهاّبذلك؛

 -6يُناشد الدول ضمان مواصلة قواتها المسلحة وقوات األمن التابعة لها ،في إطار اختصاصات كل منهاّالمنصوصّ
عليهاّفيّالقانون ّالوطني ،وحيثماّيلزم ّاألمرّ،جهودها الرامية إلدراج تدابير عملية لحماية الجرحى والمرضى
وخدمات الرعاية الصحية في تخطيطّعملياتهاّوتنفذيها؛

ّ
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الدولّ،حيثماّاقتضىّاألمرّ،أيضاّالمساهمةّفيّإدراج ّهذهّالتدابيرّالعمليةّفيّالممارساتّواإلجراءاتّ
 -7يناشدّ
ً
الميدانيةّالتيّتطبقهاّالمنظماتّاإلقليميةّأوّالدوليةّوالتيّتحكمّالقواتّالمسلحةّوقواتّاألمنّ

 -8يدعو الدولّ،إلىّالتعاونّ مع الحركة الدولية ،ودوائر الرعاية الصحية والجهات المعنية األخرىّ،حسبّاالقتضاءّ،
منّأجلّتعزيز فهمها لطبيعة العنف الذي يؤثر على تقديمّخدمات الرعايةّالصحية ،وذلك بهدف وضع تدابيرّ
مناسباّووصوًالّ إلى هذا
فعلياّ،حيثما كان ذلك
ً
قانونية وتنظيمية وعملية لمنع العنف والتصدي له وكفالة تنفيذها ً
ن مع دوائر الرعاية الصحية والجهات المعنية األخرى ،على القيام
الغرض ،يُشجع الدول والحركة الدولية ،بالتعاو ّ
بانتظام بتبادل المعلومات الخاصة بالتحديات والممارسات الجيدة في هذا المضمار؛

 -9يدعو الدول والحركة الدوليةّ،إلىّالتعاونّ مع دوائر الرعاية الصحية واألوساط األكاديميةّ،حسبّاالقتضاء ،منّ
أجل مواصلة االستفادةّباألدواتّالتدريبيةّالمتاحةّأوّدعمهاّأوّاستحداثّأدواتّجديدةّعندّاالقتضاءّمنّأجلّ
تحسينّفهمّالعاملينّفيّمجالّالرعايةّالصحيةّللحقوقّالمكفولةّلهمّوالمسؤولياتّالتي تقع علىّعاتقهمّبمقتضى
القانونّ المنطبق ّومدونات القواعد األخالقية والسلوك المهني الخاصة بهمّ،فضالّعنّفهمّاألعرافّوالتقاليدّالوطنيةّ
والمحليةّ،تماشياّمعّاألطرّالقانونيةّالمنطبقةّ،وكذلكّفهمّالمعضالتّالتيّتواجههمّفيّأداءّمسؤولياتهمّالقان ّونيةّ
واألخالقيةّويشددّعلىّأنّهذاّقدّيسهمّفيّزيادةّقبولهمّلدىّالمجتمعاتّالمحليةّومنّثمّتعزيزّسالمتهمّوأمنهم؛
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يدعوّالدولّوالحركةّالدوليةّإلىّالتعاونّمعّدوائرّالرعايةّالصحيةّواألوساطّاألكاديميةّ،حسبّاالقتضاءّ،

من ّأجل ّتكثيف ّالجهود ّالرامية ّإلى ّإدماج ّالتوجيهات ّالخاصة ّبحقوق ّالعاملين ّفي ّمجال ّالرعاية ّالصحيةّ
ومسؤولياتهمّضمنّالمناهجّالدراسيةّالخاصةّبالكلياتّالجامعيةّالمعنيةّأوّدعمهاّ،بماّفيّذلكّعلىّسبيلّالمثالّ
الّالحصرّكلياتّالطبّ،والمؤسساتّالمعنيةّبتدريبّالعاملينّفيّمجالّالرعايةّالصحية؛
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يدعوّالجمعياتّالوطنيةّواللجنةّالدوليةّللصليبّاألحمرّواالتحادّالدوليّلجمعياتّالصليبّاألحمرّوالهاللّ

األحمر ّ إلىّمواصلةّدعمّوتعزيزّقدراتّمرافقّالرعايةّالصحيةّالمحليةّوالعاملينّفيهاّفيّشتىّأرجاءّالعالمّ،
ومواصلةّتقديمّالتدريبّوالتعليماتّإلىّالموظفينّوالمتطوعينّفيّمجالّالرعايةّالصحيةّعنّطريقّاستحداثّ

األدواتّالمناسبةّبشأنّحقوق ّالعاملينّفيّمجالّالرعايةّالصحيةّوواجباتهمّوبشأنّحمايةّتقديمّخدماتّالرعايةّ
الصحيةّوضمانّأمنهاّ،قدرّاإلمكان؛ ّ
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يدعو الدول والحركة ،عند االقتضاءّ،إلى التعاونّ مع المجتمعات المحلية المتضررة وقادتها ،لتعزيز عمل
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ّيدعو الدول والجمعيات الوطنية  ،عند االقتضاء ،إلى التحاور أو مواصلة التحاور في ما بينها ،وذلك بهدف

مرافق الرعاية الصحية بشكل آمنّمنّخاللّالتدابيرّالتحضيريةّوالعملية؛

ن واللوائح والممارسات المحلية ذات الصلة بالدور المكمل الذي تضطلع به الجمعيات الوطنية حيال
تعزيز القانو ّ
الفعال لخدمات
السلطات العامة في مجال العمل اإلنساني لتوفير رعاية صحية
أكثرّأمانا ،بما في ذلك التنسيق َّ
ً
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الرعاية الصحية الخاصة بكل منها ،ويدعو الجمعيات الوطنية ،فيّإطارّتنفيذ هذا الدور المكمل ،إلىّتعزيز ودعم
تنفيذ االلتزامات القانونية الدولية للدول وجهود النشر المبذولة في هذا الصدد؛
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يدعو الجمعيات الوطنية إلى تكثيف التزاماتها وجهودهاّالراميةّإلىّتعزيز حصولها على القبول وسالمتها

وأمنها للوصول إلى األشخاص في المجتمعات المحلية التي تقدم لها خدمات الرعاية الصحية ،بما في ذلك توفيرّ
التدريبّأوّأشكالّالدعمّاألخرىّلضمان عمل موظفيها ومتطوعيها في ضوء المبادئ األساسية للحركة الدولية،
ومن خالل تطبيق النهج الميدانية القائمةّوالنهجّالراميةّإلىّتعزيزّالتطويرّالتنظيميّللجمعياتّالوطنية مثل "إطار
الوصول اآلمن" ،ومواصلة العمل ،عند االقتضاء ،من أجل وضع إجراءات وبروتوكوالتّوقدرات بعينها لتعزيز إدارة
ويشجع الجمعيات الوطنية األخرىّ واللجنة الدولية واالتحاد
المخاطر وأمن جميعّخدماتّاإلسعافّوالرعايةّالصحيةُ ،

الدولي ،عند االقتضاء ،علىّتقديم الدعمّالالزمّلماّتبذلهّمنّالجهودّالمشارّإليهاّ .

