صك إلتزام وفقا ملنظمة نداء جنيف
حول محاية الرعاية الصحية خالل النزاعات املسلحة
حنن (املوقعون) ،وبواسطة ممثلنا (ممثلينا) املفوض  /املفوضني وفق األصول؛
إذ يساوران القلق إزاء اهلجمات ضد طواقم ومرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل الطبية وأتثريها الفوري وطويل األجل على اجلرحى
عموما ،والتهديد الذي متثله هذه اهلجمات على حق كل فرد يف التمتع أعلى معيار ميكن
واملرضى والسكان املدنيني واخلدمات الصحية ً
بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛

وإذ نشدد على عزمنا على محاية السكان املدنيني واألشخاص اآلخرين الذين مل يعودوا يشاركون يف األعمال العدائية من آاثر أو خماطر
األعمال العسكرية ،واحرتام حقوقهم األساسية؛
وإذ نؤكد التزامنا إبنقاذ اجلرحى واملرضى ورعايتهم ،ومعاملتهم معاملة إنسانية ودون متييز على أي أساس غري طيب؛
وإذ نعرتف أبمهية حياد وحصانة طواقم ومرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل الطبية من أجل ضمان أمن واستمرار خدمات الرعاية
الصحية للجميع دون متييز؛
وإذ نرفض الفكرة القائلة بوجود أسباب تربر املعاملة غري القانونية للجرحى واملرضى وتسوغ اهلجمات على طواقم ومرافق الرعاية الصحية
ووسائل النقل الطبية؛
وإذ نقر أبن املعايري اإلنسانية الدولية تنطبق على مجيع أطراف النزاع املسلح وتلزمهم؛
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ومع مراعاة التزاماتنا القانونية الدولية املتعلقة ابحرتام ومحاية طواقم ومرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل الطبية واجلرحى واملرضى ،وال
سيما تلك املنصوص عليها يف القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،فضلً عن مبادئ األخلقيات الطبية؛
جيرم العنف ضد حياة وشخص اجلرحى واملرضى وشن اهلجمات
وإذ أنخذ يف اإلعتبار أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ّ
املتعمدة ضد مرافق ومواد وطواقم الرعاية الصحية ووسائل النقل الطبية والطواقم اليت تسخدم الشعارات املميزة املنصوص عليها يف
اتفاقيات جنيف مبا يتوافق مع القانون الدويل ،وكذلك ضد املستشفيات واألماكن اليت يتم فيها مجع املرضى واجلرحى ،على أال يكونوا
أهدافًا عسكرية؛
مبوجب ما تقدم ،نلتزم رمسيا ابلشروط التالية:
 .1احرتام ومحاية اجلرحى واملرضى ،سواء كانوا مدنيني أو عسكريني ،أصدقاء أو أعداء ،ويف كل الظروف .ويشمل ذلك عدم مهامجتهم
أو إيذائهم أو قتلهم ،ومحايتهم من سوء املعاملة وهنب ممتلكاهتم الشخصية ،وتزويدهم ابلرعاية الصحية واالهتمام الذي تتطلبه
حالتهم بناءً على أسس طبية فقط وأبقل قدر ممكن من التأخري.
 .2أخذ كافة التدابري اللزمة للبحث عن اجلرحى واملرضى ومجعهم وإخلئهم دون أتخري أو متييز سليب ،ابإلضافة إىل السماح للمدنيني
واملنظمات اإلنسانية غري املتحيزة ابملساعدة يف هذه املهام.
 .3احرتام ومحاية طواقم الرعاية الصحية العاملني على تقدمي الرعاية الصحية .وهذا يشمل عدم مهامجة أو هتديد أو الضغط على أولئك
الذين يقدمون رعاية صحية ،ابإلضافة إىل احرتام واجب العاملني يف جمال الرعاية الصحية مبعاملة مجيع اجلرحى واملرضى دون متييز
على أي أساس آخر غري األسس الطبية ،وعدم التدخل يف عملهم على حنو غري ملئم ،وذلك يشمل عدم معاقبتهم على أدائهم
لواجباهتم الطبية أو إجبارهم على القيام أبعمال تتناىف مع األخلقيات الطبية أو إرغامهم على اإلفصاح عن معلومات حممية وفقاً
ملبدأ السرية الطبية.
 .4احرتام ومحاية وسائل النقل الطبية .وهذا يشمل عدم مهامجتها ،وتسهيل اإلخلء الطيب للجرحى واملرضى ،والسماح ابملرور السريع
دون عوائق جلميع املركبات املستخدمة للرعاية الصحية؛ ويشمل ذلك أيضاً عدم التدخل يف عمل وسائل النقل الطبية ،وال سيما
عدم استخدامها ألغراض عسكرية أو غري طبية ،واحرتام سياسة حظر األسلحة داخل وسائل النقل الطبية.
 .5احرتام ومحاية مرافق الرعاية الصحية .وهذا يشمل عدم مهامجة مرافق الرعاية الصحية اليت تؤدي وظائف طبية ،واختاذ مجيع
االحتياطات املستطاعة لتجنيب مرافق الرعاية الصحية آاثر اهلجمات ،وعدم حرماهنا من املوارد األساسية اللزمة إلستمرار عملها.

2

ويشمل هذا تسهيل األعمال اليت تتم يف هذه املرافق واإلمتناع عن أي سلوك من شأنه تعطيل أو عرقلة عمل املرافق الطبية ،خاصة
استخدامها ألغراض عسكرية أو غري طبية ،واحرتام سياسة حظر األسلحة داخل مرافق الرعاية الصحية.
 .6توفري اإلنذار  /التحذير الواجب يف حال مت استخدام طواقم ومرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل الطبية ألغراض خارج نطاق
وظيفتها اإلنسانية من أجل ارتكاب أفعال ضارة ،مما يتيح الوقت اللزم هلم لتصويب املوقف أو اإلخلء أبمان.
 .7احرتام شارات الصليب األمحر واهللل األمحر املميزة وعدم استخدامها ألغراض ال تتعلق بتوفري الرعاية الصحية.
 .8بذل اجلهد يف مناطق سلطتنا من أجل:
 ضمان وحفظ وتزويد السكان املتضررين ابلوصول إىل مرافق الرعاية الصحية األساسية والسلع واخلدمات الطبية دون متييزجمحف.
 تسهيل تقدمي الرعاية الصحية من قبل املنظمات اإلنسانية غري املتحيزة. .9إصدار األوامر والتوجيهات اللزمة ألجهزتنا السياسية والعسكرية والقادة واملقاتلني لتنفيذ وإنفاذ التزامنا ،مبا يف ذلك تدابري نشر
املعلومات والتدريب على مقتضاها .حيث يكون القادة والرؤساء مسؤولني عن مرؤوسيهم .ويف حالة عدم االمتثال ،سنقوم إبختاذ
فورا ،وبدء التحقيقات املناسبة ،وفرض العقوابت وف ًقا للمعايري الدولية.
مجيع التدابري اللزمة لوقف االنتهاكات ً
 .10السماح بعمليات الرصد والتحقق من التزامنا هذا من قبل منظمة نداء جنيف والتعاون معها ومع غريها من املنظمات الدولية
والوطنية املستقلة واملرتبطة هبا هلذا الغرض .تتضمن عمليات الرصد والتحقق زايرات وتفتيش يف مجيع املناطق اليت نعمل فيها ،وتوفري
املعلومات والتقارير اللزمة ،حسب االقتضاء ،بروح من الشفافية واملساءلة.
 .11التعامل مع هذا االلتزام على أنه خطوة أو جزء من التزام أوسع ،من حيث املبدأ ،ابملثل األعلى للمعايري اإلنسانية ،وال سيما
القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان ،واملسامهة يف احرتامها يف املمارسة امليدانية وكذلك يف مواصلة تطوير املعايري اإلنسانية يف
النزاع املسلح.
 .12ال يؤثر صك االلتزام هذا على وضعنا القانوين ،وذلك وف ًقا للفقرة ذات الصلة يف املادة  3املشرتكة من اتفاقيات جنيف لعام
.1949
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 .13ندرك أن منظمة نداء جنيف قد تعلن عن امتثالنا أو عدم امتثالنا بصك االلتزام هذا.
 .14ندرك رغبة استقطاب التزام اجلهات املسلحة األخرى هبذا الصك وسنقوم بدوران يف الرتويج له.
 .15يكمل صك االلتزام هذا أو حيل حمل  -كما قد يكون احلال  -أي إعلن أحادي من جانبنا حول محاية الرعاية الصحية يف
النزاعات املسلحة.
 .16يدخل صك االلتزام هذا حيز التنفيذ فور توقيعه واستلمه من قبل حكومة مجهورية كانتون جنيف اليت تستقبله بصفتها الوصي
على هذه الصكوك.

متّ يف (اليوم ،الشهر ،السنة) يف (املدينة)
عن املوقعني:
االسم

االسم

الصفة

الصفة

عن نداء جنيف
االسم

االسم

الصفة

الصفة

عن حكومة مجهورية وكانتون جنيف
االسم
الصفة
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