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 قرار

 

 :خطر في الصحية الرعاية

 معا  الصحية  الرعاية خدمات تقديم حماية مواصلة
 

ّ،)المؤتمرّالدولي(ّاألحمر والهالل األحمر للصليب والثالثين الثاني الدولي المؤتمر إنّ 
ّ
 مجال في والعاملين والمرضى الجرحى على تؤثر التي والعوائق والتهديدات الهجمات إزاء قلقه بالغ عن يُعرب إذ

إساءةّاستخدامّمرافقّالرعايةّالصحيةّووسائلّ إلى باإلضافة الطبي النقل ووسائل لها التابعة والمرافق الصحية الرعاية
الصحيةّفيّزمنّالنزاعاتّالمسلحةّأوّ الرعاية تقديم دوّن تحول التي األخرّى الشاراتّالمميزةّوالعوائقّوالنقلّالطبيّ

ذّ  خسائر ذلك في بما ،ّوخيمةإليهّتلكّاألفعالّمنّعواقبّإنسانيةّّتفضيماّيستنكرّحاالتّالطوارئّاألخرىّوا 

ضعاف النطاق، واسعة ومعاناة األرواح في  الرعاية علىّتوفير واإلقليمي الوطني المستوّى على الصحية النظم قدرة وا 

 المتضررين، سكانلل الصحية

 

ذ  احترامّ:خطر في الصحية الرعاية"المعنونّ الصادرّعنّالمؤتمرّالدوليّالحاديّوالثالثين 5 رقم بالقرار يُذك ر وا 

 البدء "المنطوّق من 14 الفقرة في األحمر للصليب الدولية للجنةا طلبهّمن ذلك في بما ،"وحمايتها الصحية الرعاية

ّاألخرىّفيّقطاعّالرعايةّبمشاوراتّمعّخبراءّمنّالدولّ ّوالجهاتّالفاعلة ّالدوليّوالجمعياتّالوطنية واالتحاد
 النزاعات في الصحيةّمنّأجلّصياغةّتوصياتّعمليةّترميّإلىّتحسينّتقديمّخدماتّالرعايةّالصحيةّبشكلّآمن"

 المحرز التقدم عن تقرير تقديمّو"المنطبقة،ّّةبماّيتماشىّمعّاألطرّالقانونيّأوّحاالتّالطوارئّاألخرى، المسلحة

 "،2015ّفيّعام والثالثين الثاني الدولي المؤتمر إلى الصدد هذا في

 

ذ ذ2014ّّو2012ّعاميّ بين الفترة في المعقودة الخبراء بمشاورات يُرحب وا  التوصياتّالعمليةّيسجلّبكلّتقديرّوا 
 5 القرار منطوّق من 14 بالفقرة عماًلّالتيّتمخضتّعنهاّباإلضافةّإلىّالتقريرّالمرحليّالذيّقدمتهّاللجنةّالدوليةّ

  والثالثين، الحادي الدولي الصادرّعنّالمؤتمر

 

ذّ الدولّوالجمعياتّالوطنيةّاضطلعتعنّتقديرهّلألدوارّالمحددةّالتيّّيُعربوا  ّاألحمرّللصليبّاألحمرّوالهاللّبهّا
ّالخبراء،والرابطاتّالمهنيةّللرعايةّالصحيةّفيّاستضافةّمشاوراتّ)الجمعياتّالوطنية(ّ

 

ذ ّالدولية( والهالل األحمر للصليب الدولية والحركة الدول تبذلها التي الجارية بالجهود يُرحب وا   األحمرّ)الحركة

ّةقانونيالّلألطرالصحيةّلتعزيزّحمايةّوسائلّتقديمّالرعايةّالصحيةّوفًقاّ الرعاية قطاع في األخرّى الفاعلة والجهات
الصدد،ّة،المنطبق فيّهذّا المتبعّة وانتهاجّالممارساتّالجيدّة التوصياتّالعمليةّذاتّالصلّة الراميةّإلىّتنفيّذ ّوالجهوّد

 

ذّ أنّالقانونّالدوليّيقرّالمسلحّو النزاع حاالت على إال ينطبق ال اإلنساني الدولي القانوّن أنّيأخذّبعينّاالعتباروا 
ّالصحية، الرعاية لحماية إطاًرا يوفران المنطبق اإلنسان حقوّقالدوليّلّقانوّنالاإلنسانيّّو

ّ
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ذ ّعلىّأنّهذاّالقرارّالّتترتبّعليهّالتزاماتّجديدةّبموجبّالقانونّالدولي،ّيشددّوا 
ّ
ذ ّالقرارّالّّأيضاّيشددّوا  ّالدوليةّللصليبّاألحمرّوالهاللّّتفويضاتّيوسعّنطاقعلىّأنّهذا مكوناتّالحركة

لهاونظامهاّالداخليّّمّاألساسيّللحركةاالمنصوصّعليهاّفيّالنظّاألحمرّوأدوارهاّومسؤولياتها  ،والّيعد 

 

ذ  لها التابعة والمرافق الصحية الرعاية مجال في والعاملين والمرضى بااللتزاماتّإزاءّاحترامّوحمايةّالجرحى يُذك ر وا 

والمرضىّعلىّالرعايةّالصحيةّلضمانّحصولّالجرحىّ المعقولة التدابير جميع الطبيّوحيالّاتخاذ النقل ووسائل
ّ المنطبقة، القانونية لألطر وفًقا األخرى، الطوارّئ حاالت أو المسلحة النزاعات بشكلّآمنّوفوريّأثناء

 

ذّيناشدّجميعّالدولّ العاملينّفيّالمجالّالطبيّومجالّالرعايةّالصحيةّعندّّسالمةباحترامّّوالجهاتّالمعنيةوا 
ّ،هماختصاصونطاقّّبهمالخاصةّمدوناتّالقواعدّاألخالقيةّوالسلوكّالمهنيّاضطالعهمّبواجباتهم،ّتماشياّمعّ

ّ
ذّ  بمن والمرضى، الجرحى من معينة لفئات الصحية الرعاية مستوّى على المحددة االحتياجاتّيأخذّبعينّاالعتباروا 

ّإعاقةّوكبارّالسن، ذوّي وأشخاص ونساء أطفال من فيهم
 

ذ  على الصحيةّوالمرافقّالتابعةّلهاّووسائلّالنقلّالطبي لرعايةهويةّالعاملينّفيّمجالّاّتحديد أن على يُشدد وا 

 الشارات باستخدام المتعلقة الدولية القانونية بااللتزامات الصدد، هذا في ويُذك رحمايتهاّ تعزيز شأنه من النحو هذا

ّاإلضافية،ّحيثماّتكونّاألخيرةّمنطبقة، وبروتوكوالتها 1949 لعام جنيف اتفاقيات بموجب وحمايتها المميزة
 

ذ سيماّهدفّمكوناتّالحركةّالدوليةّعلىّالنحوّالمنصوصّعليهّفيّ ال الدولية للحركة األساسي بالنظام يُذك ر وا 
ّالدوليةّنحوّتعزيرّتقديمّرعايةّصحيةّآمنةّفيّالنزاعاتّ ّالنظامّاألساسيّالذيّيوجهّعملّالحركة ديباجةّهذا

ّالطوارئّاألخرى،المسلحةّأوّحاالتّ
 

ذ  األوقات جميع في الدول تحترم"بأنّ"يذكرّعلىّأهميةّالمبادئّاألساسيةّللحركةّالدوليةّو يشددّبشكلّخاصّوا 

ّاألساسية"ّعلىّالنحوّالواردّفيّالنظامّاألساسيّللحركةّالدولية، بالمبادئ الحركةّالدولية مكونات كافة التزام
 

ذ  ومبدأ تقع، أينما وطأتها وُتخفف اإلنسانية المعاناة بموجبه ُتمنع الذي اإلنسانية، ،ّفيّهذاّالسياق،ّعلىّمبدأيشدد وا 

 الطبقة أو الدينية المعتقدات أو العرّق أو الجنسية أساس على قائم تمييز أي ُيمنع بمقتضاه الذي التحيز، عدم

ّالنوعّاالجتماعيالسياسي اآلراء أو االجتماعية ّأو ّفقطّباحتياجاتهمّ معاناتهم،يجبّتخفيفّ أفراد بين ة مسترشدًة
ّإلحاًحا، المعاناة حاالت وا عطاءّاألولويةّألشد

 

ذ  لهم المكفولة بالحقوّق الكافية العملية المعرفة الصحية الرعاية مجال في العاملين لدى يكوّن أن بأهمية يُذك ر وا 

 المهني والسلوك األخالقية القواعد ومدونات المنطبقة القانونية واألطر يتفق بما عاتقهم على الواقعة والمسؤوليات

ذ ،اختصاصهمونطاقّّبهم الخاصة  دوّن خدماتهم تقديم من الصحية الرعاية مجال في العاملين تمكين على يُشدد وا 

ّ،أوّهجومّبدنيّتهديدأوّّلعوائق التعرض
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ذ ّالتعاون،ّضرورة على يُشدد وا  ّالدولية، الدول بين وتعزيزه ومناسًبا، صلة ذا ذلك كان حيثما استمرار  والحركة

 واإلقليمية الدولية والمنظمات اآلخرين الصحية الرعاية ومقدمي الصحية للرعاية الوطنيةّوالدولية المهنية والرابطات

 العنفإلذكاءّالوعيّب األخرّى المعنية والجهات المتضررة والمجتمعات والمجتمعية الدينية والقيادات المدني والمجتمع

تعزيزّالتأهبّالطبيّّو النقل ووسائل لها التابعة والمرافق الصحية الرعاية مجال في والعاملين والمرضى الجرحى ضد
،ّالّسيماّعلىّالصعيدّالوطنيّمعّاألخذّبعينّاالعتبارّاألدوارّوالتكليفاتّوالقدراتّفعالّالتصديّلهللتصديّلهّّو

 الحالية،

 

بموجبّالقانونّالدوليّاإلنسانيّوالدولّعلىّّاتّالمسلحةجميعّأطرافّالنزاع يحث -1 علىّاالحترامّالكاملّاللتزاماتهّا
احترامّالتزاماتهاّبموجبّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّالمنطبقةّوالمتعلقةّبحمايةّالجرحىّوالمرضىّوالعاملينّفيّ

 ؛الطبيةّالمهامألداءّالمستخدمةّحصراّّمجالّالرعايةّالصحيةّوالمرافقّالتابعةّلهاّووسائلّالنقلّالطبي

 

 لها التابعة والمرافق الصحية الرعاية مجال في والعاملين والمرضى الجرحى مهاجمة بحظر الصدد هذا في يُذك رّ -2

تقييدّ أو ايتعسفّحظراّالصحية الرعاية خدمات على والمرضى حصولّالجرحى منع الطبيّوحظر ووسائلّالنقل
 المهام بأداء لقيامهم معاقبتهم أو تهديدهم أو الصحية الرعاية مجال في بالعاملين التحرش وحظر حصولهمّعليها،

 ؛المنطبقةّالقانونيةّاألطر مع يتفق بما إليهم الموكلة
 

علماّبأنّمهاجمةّالعاملينّفيّمجالّالرعايةّالصحيةّأوّتهديدهمّأوّمنعهمّبأيّشكلّآخرّمنّأداءّالمهامّّيحيط -3
 مدوناتّاألخالقّوالسلوكّالمهنيّالخاصةّبهم؛ّوسالمةالطبيةّالموكلةّإليهمّيقوضّسالمتهمّالبدنيةّ

 
عنّبالغّقلقهّإزاءّمهاجمةّالعاملينّفيّمجالّالرعايةّالصحيةّوالمرافقّالتابعةّلها،ّويؤكدّمنّجديدّالتزامّّيعرب -4

ماّكجميعّعناصرّالحركةّبحمايةّالعاملينّفيّمجالّالرعايةّالصحيةّوالمرافقّالتابعةّلهاّووسائلّالنقلّالطبي،ّ
بهدفّّ،ّبأنّتجريّتحقيقاتّكاملةّوسريعةّومستقلةقتضاءحسبّااليكفلهاّالقانونّالدوليّاإلنساني،ّويناشدّالدول،ّ

 الضحايا؛مظالمّتعزيزّالتدابيرّالوقائية،ّبماّيضمنّالمساءلةّوتناولّ

 
 بما الوطنيةّالالزمةّوتنفيذهاّبشكلّفعلي، اعتمادّالتدابير ،ومتىّكانّمناسباّذلك األمر اقتضى متى الدول، يُناشد -5

والعاملينّ والمرضى الجرحى حماية حيال الدولية القانونية التزاماتها احترام لكفالة وعملية وتنظيمية تشريعية تدابير فيها
منّجانبّ الرعاية فيّمجال ووسائلّالنقلّالطبي،ّوحمايةّالشاراتّالمميزةّواستخدامهّا الصحيةّوالمرافقّالتابعةّلهّا

 لّالطبيّالمصرحّلهاّبذلك؛العاملينّفيّمجالّالرعايةّالصحيةّوالمرافقّالتابعةّلهاّووسائلّالنق

 

منهاّالمنصوصّ كل اختصاصات إطار في لها، التابعة األمن وقوات المسلحة قواتها مواصلة ضمان الدول يُناشد -6
ّفيّالقانونّالوطني، ّاألمر،ّجهودها عليها ّيلزم  والمرضى الجرحى لحماية عملية تدابير إلدراج الرامية وحيثما

 ّعملياتهاّوتنفذيها؛تخطيطّ في الصحية الرعاية وخدمات
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7- ّ ّالمساهمةّفيّإدراجيناشد ّأيًضا ّاقتضىّاألمر، ّالتدابيرّالعمليةّفيّالممارساتّواإلجراءاتّّالدول،ّحيثما هذه
 المسلحةّوقواتّاألمنّّالقواتالتيّتطبقهاّالمنظماتّاإلقليميةّأوّالدوليةّوالتيّتحكمّّالميدانية

 
األخرى،ّحسبّاالقتضاء،ّ المعنية والجهات الصحية الرعاية ودوائر الدولية، الحركة مع ،ّإلىّالتعاوّنالدول يدعو -8

تدابيرّ وضع بهدف وذلك الرعايةّالصحية، تقديمّخدمات على يؤثر الذي العنف لطبيعة فهمها منّأجلّتعزيز
 هذا لىإ مناسًباّووصوالًّ ذلك كان فعلًيا،ّحيثما تنفيذها وكفالة له والتصدي العنف لمنع وعملية وتنظيمية قانونية

 القيام على األخرى، المعنية والجهات الصحية الرعاية دوائر مع بالتعاوّن الدولية، والحركة الدول يُشجع الغرض،

 المضمار؛ هذا في الجيدة والممارسات بالتحديات الخاصة المعلومات بتبادل بانتظام

 

منّ األكاديمية،ّحسبّاالقتضاء، واألوساط الصحية الرعاية دوائر مع الدولية،ّإلىّالتعاوّن والحركة الدول يدعو -9
أوّاستحداثّأدواتّجديدةّعندّاالقتضاءّمنّأجلّأوّدعمهاّاالستفادةّباألدواتّالتدريبيةّالمتاحةّ مواصلة أجل

 علىّعاتقهمّبمقتضى تقع تحسينّفهمّالعاملينّفيّمجالّالرعايةّالصحيةّللحقوقّالمكفولةّلهمّوالمسؤولياتّالتي

،ّفضالّعنّفهمّاألعرافّوالتقاليدّالوطنيةّبهم الخاصة المهني والسلوك األخالقية القواعد مدوناتّو المنطبق القانوّن
نيةّالمعضالتّالتيّتواجههمّفيّأداءّمسؤولياتهمّالقانّوّوالمحلية،ّتماشياّمعّاألطرّالقانونيةّالمنطبقة،ّوكذلكّفهم

 ؛جتمعاتّالمحليةّومنّثمّتعزيزّسالمتهمّوأمنهمعلىّأنّهذاّقدّيسهمّفيّزيادةّقبولهمّلدىّالميشددّواألخالقيةّو

 
الدوليةّإلىّالتعاونّمعّدوائرّالرعايةّالصحيةّواألوساطّاألكاديمية،ّحسبّاالقتضاء،ّّوالحركةالدولّيدعوّ -10

ّالصحيةّ ّالرعاية ّمجال ّفي ّالعاملين ّبحقوق ّالخاصة ّالتوجيهات ّإدماج ّإلى ّالرامية ّالجهود ّتكثيف ّأجل من
يلّالمثالّذلكّعلىّسب،ّبماّفيّأوّدعمهاّومسؤولياتهمّضمنّالمناهجّالدراسيةّالخاصةّبالكلياتّالجامعيةّالمعنية

 الّالحصرّكلياتّالطب،ّوالمؤسساتّالمعنيةّبتدريبّالعاملينّفيّمجالّالرعايةّالصحية؛

 
الدوليّيدعو -11 للصليبّاألحمرّواالتحاّد الدوليّة واللجنّة هاللّلجمعياتّالصليبّاألحمرّوالّالجمعياتّالوطنيّة

ّملينّفيهاّفيّشتىّأرجاءّالعالم،اإلىّمواصلةّدعمّوتعزيزّقدراتّمرافقّالرعايةّالصحيةّالمحليةّوالعّاألحمر
ومواصلةّتقديمّالتدريبّوالتعليماتّإلىّالموظفينّوالمتطوعينّفيّمجالّالرعايةّالصحيةّعنّطريقّاستحداثّ

ّهمّوبشأنّحمايةّتقديمّخدماتّالرعايةاألدواتّالمناسبةّبشأنّحقوقّالعاملينّفيّمجالّالرعايةّالصحيةّوواجبات
ّالصحيةّوضمانّأمنها،ّقدرّاإلمكان؛

 
 عمل لتعزيز وقادتها، المتضررة المحلية المجتمعات مع التعاوّن االقتضاء،ّإلى عند والحركة، الدول يدعو -12

 ؛منّخاللّالتدابيرّالتحضيريةّوالعمليةآمنّ بشكل الصحية الرعاية مرافق
 

 بهدف وذلك بينها، ما في التحاور مواصلة أو التحاور إلى االقتضاء، عند ، الوطنية والجمعيات الدول يدعوّ -13

 حيال الوطنية الجمعيات به تضطلع الذي المكم ل بالدور الصلة ذات المحلية والممارسات واللوائح القانوّن تعزيز

 لخدمات الفعَّال التنسيق ذلك في بما أكثرّأماًنا، صحية رعاية لتوفير اإلنساني العمل مجال في العامة السلطات



5 
32IC/15/R4 

 ودعم إلىّتعزيز المكم ل، الدور هذا فيّإطارّتنفيذ الوطنية، الجمعيات ويدعو منها، بكل الخاصة الصحية الرعاية

 الصدد؛ هذا في المبذولة النشر وجهود للدول الدولية القانونية االلتزامات تنفيذ

 

 وسالمتها القبول على حصولها وجهودهاّالراميةّإلىّتعزيز التزاماتها تكثيف إلى الوطنية الجمعيات يدعو -14

توفيرّ ذلك في بما الصحية، الرعاية خدمات لها تقدم التي المحلية المجتمعات في األشخاص إلى للوصول وأمنها
 الدولية، للحركة األساسية المبادئ ضوء في ومتطوعيها موظفيها عمل التدريبّأوّأشكالّالدعمّاألخرىّلضمان

 "إطار مثل تعزيزّالتطويرّالتنظيميّللجمعياتّالوطنيةّالراميةّإلىالقائمةّوالنهجّ الميدانية النهج تطبيق خالل ومن

 إدارة لتعزيز بعينها وبروتوكوالتّوقدرات إجراءات وضع أجل من االقتضاء، عند العمل، ومواصلة اآلمن"، الوصول

الصحية، وأمن المخاطر خدماتّاإلسعافّوالرعايّة  واالتحاد الدولية واللجنة األخرّى الوطنية الجمعيات وُيشجع جميّع

ّالدعمّالالزمّلماّتبذلهّمنّالجهودّالمشارّإليها. علىّتقديم االقتضاء، عند الدولي،


