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او من قوات العدو او الصديقة - دون متيز ويف جميع الظروف. 
یحظر مهاجمة املرىض والجرحى او ايذائهم و قتلهم. 

احرتم و وفر الحامية للمرىض والجرحى
 - بغض النظر عن كونهم  مدنيني او عسكريني 
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قم بجمع الجرحى واملرىض         والعنایة بهم دون تأخري أو متييز. 2



 ال تقم مبهاجمة وتهديد وخطف الطواقم الطبية او اجبارهم 
عىل القيام مبا يتعارض مع اخالقيات املهنة الطبیة الخاصة بهم.

احرتم الطواقم الطبية املشاركة يف تقديم
 الرعاية الصحية و وفر الحامية لهم.    
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يف حال إستخدامك لتلك املرافق لغرض عسكري ، سوف تفقد 
هذه املرافق الحامية التي تتمتع بها وقد تتعرض اىل الهجامت. 

مستشفى

قم بإحرتام و حامیة مرافق الرعاية الصحية. وال تقم مبهاجمتها.
 ال تستخدم مرافق الرعاية الصحية الغراض عسكرية. 

مستشفى
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قم بإحرتام وحامية سيارات اإلسعاف                واملركبات التي تنقل املستلزمات الطبية. 5



قم بإعطاءهم إنذاًرا مسبقا و التشن أي هجوم قبل          
إجالء املرضی والعاملني يف مجال الرعاية الصحية.

إذا كان العدو يستخدم مرافق الرعاية الصحية
   أو وسائل النقل  الطبية ألغراض عسكرية ، 

مستشفى

تحذير
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احرتم الشارات املحمیة. ال تستخدم هذە الشارات          ألغراض ال ترتبط بتوفري الرعاية الصحية. 7



قم بإتخاذ التدابري لضامن وصول السكان املترضرين         إىل خدمات الرعاية الصحية األساسية.

مستشفى

8



قم بتطبيق و مامرسة            هذه القواعد.

قواعد

9



     عليها وفًقا لـلمعايري الدولية.

قواعد

يجب التحقيق يف االنتهاكات واملعاقبة       10



تعاون مع نداء جنيف            ملراقبة احرتام هذه القواعد. 11



صك االلتزام

طــورت منظمــة نــداء جنيــف وثيقــة رســمية تعــرف باســم صــك االلتــزام و 
التــي متنــح الجهــات املســلحة الفرصــة الحــرتام املعايــري اإلنســانية الدوليــة. 

لحــد اآلن ، طــورت املنظمــة اريعــة وثائــق منهــا. 
• صــك االلتــزام للتقيــد بالحظــر الشــامل لاللغــام املضــادة لألفــراد والتعاون 

يف األجــراءات املتعلقــة باأللغام
• صك االلتزام الخاص بحامية األطفال من آثار النزاعات املسلحة

• صــك االلتــزام  الخــاص بحظــر العنــف الجنــيس يف حــاالت النــزاع املســلح 
والقضــاء علــی التمييــز بــني الجنســني

• صك االلتزام  الخاص بحامية الرعاية الصحية اثناء النزاعات املسلحة
تدعــم نــداء جنيــف وتراقــب تنفيــذ صكــوك االلتــزام مــن قبــل الجهــات 

املســلحة املوقعــة عــىل هــذه الصكــوك. 

القانون الدويل اإلنساين 

ــعى ،  ــد تس ــن القواع ــة م ــن مجموع ــارة ع ــاين عب ــدويل اإلنس ــون ال القان
ألســباب إنســانية ،  للحــد مــن آثــار النــزاع املســلح. يحمــي هــذا القانــون 
األشــخاص الذيــن ال يشــاركون أو مل يعــودوا يشــاركوا يف األعــامل العدائيــة 

وتقيیــد وســائل وأســاليب الحــرب. 
ــات  املســلحة   ــدی الجه ــة ل ــاء املعرف ــف إىل بن ــداء جني تســعى منظمــة ن

ــا عــىل تنفيذهــا. ــة وتحســني قدرته ــري اإلنســانية الدولي حــول املعاي
 تقــدم منظمــة نــداء جنيــف التدريــب واملشــورة الفنيــة للجهــات املســلحة 
حــول كيفيــة دمــج هــذه القواعــد يف سياســاتها  وقواعــد الســلوك واللوائــح 

الداخليــة األخــرى الخاصــة بهــا.

منظمة نداء جنيف:

ــىل ــل ع ــتقلة تعم ــزة ومس ــري متحي ــدة وغ ــانية محاي ــة إنس  منظم
ــلحة.  ــات املس ــني يف النزاع ــة املدني ــني حامي تحس

ــات  ــون النزاع ــلحة لقان ــات املس ــرتام  الجه ــن إح ــة م ــزز املنظم تع
املســلحة وتقدیــم الدعــم للمجتمعــات املحليــة يف جهودهــا لتحســني

حاميتهــم.

ــات  ــني يف النزاع ــة املدني ــىل حامي ــا ع ــف جهوده ــداء جني ــز ن ترك
املســلحة، وعــىل وجــه  الخصــوص:

· حامية االطفال
· حظر العنف الجنيس والقضاء عىل التمييز عىل اساس الجنس

· حظر االلغام املضادة لالفراد


