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  )٢٠١٦( ٢٢٨٦قرارال    

  ٢٠١٦/مايو أيار ٣ يف املعقودة ،٧٦٨٥اختذه جملس األمن يف جلسته  الذي    
    

  ،إن جملس األمن  

مســؤوليته األساســية عــن صــون الســالم واألمــن الــدوليني، وضــرورة  إذ يكــرر تأكيــد  
  تعزيز مبادئ وقواعد القانون الدويل اإلنساين وكفالة احترامها يف هذا السياق،

ــس    وإذ يشــري   ــرارات جمل ــع ق ــراران     إىل مجي ــا الق ــا فيه ــن ذات الصــلة، مب  ٢١٧٥األم
املتعلقــان حبمايــة العــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية،    )٢٠٠٣( ١٥٠٢و  )٢٠١٤(

ــرارات   )٢٠٠٦( ١٧٣٨و  )٢٠٠٦( ١٦٧٤و  )٢٠٠٠( ١٢٩٦و  )١٩٩٩( ١٢٦٥والقـــ
املتعلقــــة حبمايــــة املــــدنيني يف الرتاعــــات املســــلحة،   )٢٠١٥( ٢٢٢٢و  )٢٠٠٩( ١٨٩٤و 

املتعلقان بإنشاء آلية للرصد واإلبـالغ بشـأن    )٢٠٠٥( ١٦١٢ و )٢٠٠٤( ١٥٣٩والقراران 
تشــن علــى  الــيتاملتعلــق باهلجمــات  )٢٠١١( ١٩٩٨األطفــال والرتاعــات املســلحة، والقــرار  

ــة    إىل ستشــفيات، وكــذلك  املــدارس و/أو امل ــيس الــس ذات الصــلة املتعلقــة حبماي ــات رئ بيان
املــدنيني يف الرتاعــات املســلحة وحبمايــة العــاملني يف اــال الطــيب والعــاملني يف جمــال تقــدمي          

  املساعدة اإلنسانية يف مناطق الرتاع،

 ٧٠/١٠٤إىل مجيــع قــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الصــلة، مبــا فيهــا القــرار    وإذ يشــري  
املعنون سالمة وأمن العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية ومحاية مـوظفي األمـم املتحـدة،    

ـــانية الــيت   ٧٠/١٠٦والقــرار  ـــاعدة اإلنسـ ـــدة  املعنــون تعزيــز تنســيق املسـ  تقــدمها األمــم املتحــ
  املعنون الصحة العاملية والسياسة اخلارجية، ٦٩/١٣٢حاالت الطوارئ، والقرار   يف

 ١٩٧٧وبروتوكوالـا اإلضـافية لعـامي     ١٩٤٩إىل اتفاقيـات جنيـف لعـام     وإذ يشـري   
املتعلــق حبمايــة اجلرحــى  ذي الصــلة القــانون الــدويل العــريفإىل و، حســب االقتضــاء، ٢٠٠٥ و

واملرضى والعاملني يف اال الطيب والعاملني يف جمال تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية الـذين يزاولـون     
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وســائل نقلــهم ومعــدام، وكــذلك املستشــفيات وســائر املرافــق حبمايــة حصــريا مهــام طبيــة، و
ألطراف يف الرتاعات املسلحة باحترام وكفالة احترام القـانون  الطبية، وإىل االلتزام امللقى على ا

  الدويل اإلنساين يف مجيع الظروف،

ــرتبطني       وإذ يشــري   ــراد امل ــم املتحــدة واألف ــوظفي األم ــة بســالمة م ــة املتعلق إىل االتفاقي
  وإىل الربوتوكول االختياري امللحق ا،  ا

الـــيت يواجههــا العـــاملون يف جمــال تقـــدمي املســـاعدة    عويصــة التحـــديات ال دركوإذ يــ   
 يؤكـد مـن جديـد   إذ ويف اـال الطـيب،   والعـاملون   اإلنسانية الذين يزاولون حصريا مهام طبية

أن مجيــع العــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية يســتحقون االحتــرام واحلمايــة مبوجــب    
  القانون الدويل اإلنساين،

مات يعرف ـا العـاملون يف اـال الطـيب والعـاملون يف جمـال       أن وضع عال وإذ يؤكد  
ــة، و      ــام طبي ــون حصــريا مه ــذين يزاول ــدمي املســاعدة اإلنســانية ال ــهم  تعــرف ــا  تق وســائل نقل

ة أولئـك  ومعدام، وكـذلك املستشـفيات وسـائر املرافـق الطبيـة، مـن شـأنه أن يزيـد مـن محايـ          
ــراد وتلــك الوســائل واملعــدات واملستشــفي   ــقاألف يف هــذا الصــدد   وإذ يشــري أيضــا ، ات واملراف

االلتزامات املتعلقة، يف حاالت الرتاع املسلح، باستخدام ومحاية الشعارات املميزة مبوجـب   إىل
  وبروتوكوالا اإلضافية، عند االقتضاء، ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام 

الــيت  نســاينالناشــئة عــن القــانون الــدويل اإلاخلاصــة إىل االلتزامــات  وإذ يشــري كــذلك  
، يف حاالت الرتاع املسلح، باحترام ومحاية العـاملني يف اـال الطـيب والعـاملني يف جمـال      تقضي

تقدمي املساعدة اإلنسانية الذين يزاولـون حصـريا مهـام طبيـة، وبـاحترام ومحايـة وسـائل نقلـهم         
، مجتـها ، حبيـث جيـب االمتنـاع عـن مها    املستشـفيات وسـائر املرافـق الطبيـة    كـذلك  ومعدام، و
الرعاية والعنايـة الطبيـتني   من ممكن عملياً  قدرلجرحى واملرضى أقصى أن يكفل لبكما تقضي 

  وبأقل تأخري ممكن، ،الالزمتني

إىل االلتزام الناشئ عن القانون الدويل اإلنسـاين بـالتمييز بـني السـكان      وإذ يشري أيضا  
املدنيني واملقاتلني، وحظـر اهلجمـات العشـوائية، وإىل االلتزامـات املتعلقـة ببـذل كـل مـا ميكـن          
بذله للتحقق من أن األهداف املراد مهامجتها ليست مـن السـكان املـدنيني وال مـن املمتلكـات      

مشمولة حبماية خاصة، مبا يف ذلك العاملون يف اـال الطـيب ووسـائل نقلـهم     املدنية، وأا غري 
باختــاذ إىل االلتــزام املتعلــق  كــذلك يشــري إذوومعـدام، واملستشــفيات وســائر املرافــق الطبيــة،  

ــدنيني       ــرار باملــ ــاق األضــ ــادي إحلــ ــة لتفــ ــات املمكنــ ــع االحتياطــ ــة،  ومجيــ ــات املدنيــ املمتلكــ
  تلك األضرار إىل أدىن حد ممكن، لتقليل منااألحوال،   كل  ويف
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 ترتكـب ما زالت تهديدات الجمات واهلعنف والأعمال  من أن وإذ يساوره بالغ القلق  
على الرغم من هـذه االلتزامـات، ضـد العـاملني يف اـال الطـيب والعـاملني         ة،املسلح اتيف الرتاع

ــذين يزاولــون حصــريا مهــام طبيــ    ة، وضــد وســائل نقلــهم  يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية ال
  ،تزايد يف هذه األعمالمن أن املستشفيات وسائر املرافق الطبية، وضد  وكذلكومعدام، 

جمــال إىل أن مــن يوظفــون حمليـا مــن العــاملني يف اـال الطــيب والعــاملني يف    وإذ يشـري   
معظــم  اتقــع فيهــ الفئــة الــيتتقـدمي املســاعدة اإلنســانية الــذين يزاولــون حصــريا مهــام طبيـة هــم   

  اخلسائر البشرية اليت تسقط يف حاالت الرتاع املسلح يف صفوف هؤالء العاملني،

ــذلك    ــق كـ ــاوره القلـ ــا يف ذلـــك    وإذ يسـ ــانية، مبـ ــاعدات اإلنسـ ــال املسـ ــن أن إيصـ مـ
الطبية، إىل السـكان احملتـاجني تواجـه بالعرقلـة مـن األطـراف يف الرتاعـات املسـلحة          اتاملساعد

  اع،العديد من حاالت الرت  يف

ــدويل اإلنســاين،   هإىل أنــ وإذ يشــري   ــوز إجبــار  ، مبوجــب القــانون ال األشــخاص  ال جي
هنـة  القواعـد األخالقيـة مل  العاملني يف األنشطة الطبية على إتيان أفعال أو القيام بأعمـال تتنـاىف و  
  الطب أو القواعد الطبية األخرى املوضوعة ملصلحة اجلرحى واملرضى،

ــا   ــال ال  منــه واقتناع ــدات املوجهــة ضــد العــاملني      بــأن أعم عنــف واهلجمــات والتهدي
اال الطيب والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية الذين يزاولون حصـريا مهـام طبيـة،     يف

عرقلـة  بـأن  املستشـفيات وسـائر املرافـق الطبيـة، و     وكذلك ضـد وضد وسائل نقلهم ومعدام، 
عدات الطبيــة، ميكــن أن تــؤدي إىل اســتفحال إيصــال املســاعدات اإلنســانية، مبــا يف ذلــك املســا

الرتاعــات املســلحة اجلاريــة وتقــويض اجلهــود الــيت يبــذهلا جملــس األمــن لصــون الســالم واألمــن  
  الدوليني مبوجب ميثاق األمم املتحدة،

ضـرورة أن حتتـرم مجيـع األطـراف يف الرتاعـات املسـلحة مبـادئ         وإذ يؤكد من جديد  
اعاة االعتبارات اإلنسانية واحلياد والتجـرد واالسـتقاللية يف تقـدمي    العمل اإلنساين املتمثلة يف مر

ضــرورة  وإذ يؤكــد مــن جديــد أيضــااملســاعدات اإلنســانية، مبــا يف ذلــك املســاعدات الطبيــة، 
تعلي مجيع اجلهات الفاعلة املشـاركة يف تقـدمي تلـك املسـاعدات يف حـاالت الـرتاع املسـلح         أن

  تراما كامال،من شأن هذه املبادئ وحتترمها اح

عقـاب مـا يرتكـب يف الرتاعـات املسـلحة      أال يظـل دون  الدول على ضـمان   وإذ حيث  
مـن انتــهاكات للقـانون الــدويل اإلنســاين تتصـل حبمايــة اجلرحــى واملرضـى والعــاملني يف اــال     
الطيب والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية الذين يزاولـون حصـريا مهـام طبيـة، وحبمايـة      

ــهم ومعــدام،  و ــة،   وكــذلك ســائل نقل ضــرورة  ؤكــدوإذ ياملستشــفيات وســائر املرافــق الطبي
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ن العقــاب، لــن يتصــرفوا يف منــأى عــ  عــن تلــك االنتــهاكات  نياملســؤولأن تضــمن الــدول  أن
يقدموا إىل العدالة، وفق مـا تـنص عليـه القـوانني الوطنيـة ووفقـا لاللتزامـات الـيت يفرضـها           وأن

  القانون الدويل،

إىل أن اهلجمات املوجهة عمدا ضـد املستشـفيات واألمـاكن الـيت جيمـع فيهـا        ذ يشريوإ  
ــة عمــدا          ــات املوجه ــذلك اهلجم ــون أهــدافا عســكرية، وك ــريطة أال تك املرضــى واجلرحــى، ش

 بـاين ، مـن امل طبقـا للقـانون الـدويل    ،لشعارات املميزة املبينـة يف اتفاقيـات جنيـف   حامل ل كل ضد
  ،تشكل جرائم حرب يف حكم القانون الدويل د،ووسائل النقل واألفراواد والوحدات الطبية املو

ــة املســاءلة عــن     وإذ يؤكــد   جــرائم احلــرب  أن مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب وكفال
مــا فتئــت تتعــزز مــن خــالل مــا جيــري وســائر االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون الــدويل اإلنســاين 

 يؤكـد  وإذ، ت قضـائية علـى تلـك اجلـرائم    نظام العدالة اجلنائية الدوليـة مـن عمـل ومالحقـا     يف
، وفقــا احملــاكم الدوليــة جبميــع أشــكاهلا أمهيــة تعــاون الــدول مــع   ،يف هــذا الصــددجديــد،  مــن

  اللتزامات كل دولة،

أن العاملني يف اـال الطـيب والعـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية         وإذ يالحظ  
ال يـزال مـن واجبـهم أن يقـدموا      ،الرتاع املسـلح يف حاالت  ،الذين يزاولون حصريا مهام طبية

اخلدمات الطبية باقتدار ويف استقاللية مهنية وأخالقية تامة، مع إبـداء الرمحـة واحتـرام الكرامـة     
اإلنسانية، وأن جيعلوا على الدوام نصب أعينهم إنقاذ األرواح البشـرية ويتصـرفوا وفـق مـا فيـه      

ا تقتضـيه مدونـة أخالقياتـه    منهم مبـ كل رورة تقيد على ض يشدد وإذ، املصلحة العليا للمريض
إىل قواعـد القـانون الـدويل اإلنسـاين الواجبـة التطبيـق املتعلقـة بعـدم          وإذ يشـري كـذلك  املهنية، 
  أنشطة طبية موافقة آلداب مهنة الطب،القيام بعلى أي شخص معاقبة 

ــد     ــن جديـ ــد مـ ــل  وإذ يؤكـ ــؤولية األ حتمـ ــدول املسـ ــكان  ساالـ ــة السـ ــن محايـ ــية عـ  سـ
مجيـع األطـراف يف النــزاعات املسـلحة     إىل أن يف هـذا الصـدد    شريوإذ يإقليمها برمته،  يف كل

فيمـا يتعلـق   اإلنسـاين  أن متتثل امتثاال كامال لاللتزامات اليت يلقيها عليها القـانون الـدويل   عليها 
  النـزاعات املسلحة والعاملني يف اال الطيب، يف حبماية املدنيني

أعمــال العنــف واهلجمــات والتهديــدات املوجهــة ضــد اجلرحــى   يــدين بشــدة  - ١  
واملرضى والعاملني يف اال الطيب والعاملني يف جمال تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية الـذين يزاولـون     
حصريا مهام طبية، وضد وسائل نقلـهم ومعـدام، وكـذلك ضـد املستشـفيات وسـائر املرافـق        

لطويلـة األجـل الـيت تطـال السـكان املـدنيني ونظـم        مـن العواقـب ا   ويعرب عـن اسـتيائه  الطبية، 
  ؛الرعاية الصحية يف البلدان املعنية من جراء هذه اهلجمات
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اللتزامـات  متثـاال تامـا ل  مجيع األطراف يف الرتاعات املسلحة اإىل امتثال  دعوي  - ٢  
ــوق اإلنســان، حســب          ــدويل حلق ــانون ال ــك الق ــا يف ذل ــدويل، مب ــانون ال ــا الق ــا عليه ــيت يلقيه ال
االقتضاء، والقانون الدويل اإلنسـاين، ال سـيما االلتزامـات الـيت تلقيهـا عليهـا اتفاقيـات جنيـف         

 ١٩٧٧وااللتزامــات املنطبقــة عليهــا مبوجــب الربوتوكــوالت اإلضــافية لعــامي        ١٩٤٩لعــام 
لضــمان احتــرام ومحايــة مجيــع العــاملني يف اــال  وذلــك  امللحقــة بتلــك االتفاقيــات، ٢٠٠٥ و

لني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية الذين يزاولون حصـريا مهـام طبيـة، ووسـائل     الطيب والعام
  نقلهم ومعدام، وكذلك املستشفيات وسائر املرافق الطبية؛

 مجيع األطراف يف الرتاعات املسلحة بتيسري املـرور اآلمـن ومـن   إىل قيام  دعوي  - ٣  
ال تقدمي املساعدة اإلنسانية الـذين يزاولـون   غري عراقيل للعاملني يف اال الطيب والعاملني يف جم

حصـريا مهـام طبيـة، وملعــدام ووسـائل نقلـهم ولـوازمهم، مبــا يف ذلـك مسـتلزمات العمليــات         
  اجلراحية، إىل مجيع من هم يف حاجة إليها، انسجاما مع أحكام القانون الدويل اإلنساين؛

ة علـى وضـع تـدابري    الـدول ومجيـع األطـراف يف الرتاعـات املسـلح      بقـوة  حيث  - ٤  
فعالة ملنع ومعاجلة أعمال العنف واهلجمات والتهديدات املوجهة ضد العاملني يف اـال الطـيب   
 والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية الذين يزاولـون حصـريا مهـام طبيـة، وضـد وسـائل      

ــة يف الرتاعــات      ــق الطبي ــدام، وكــذلك ضــد املستشــفيات وســائر املراف ــهم ومع املســلحة،  نقل
ــرام      يف مبــا ــة الداخليــة لضــمان احت ذلــك، حســب االقتضــاء، مــن خــالل وضــع األطــر القانوني

ــة والتهديــد          ــال العرقل ــات املتعلقــة بأعم ــة ذات الصــلة، ومجــع البيان ــة الدولي ــا القانوني التزاما
دة املوجهــة ضــد العــاملني يف اــال الطــيب والعــاملني يف جمــال تقــدمي املســاع    اديواالعتــداء املــ

اإلنسانية الذين يزاولون حصـريا مهـام طبيـة، وضـد وسـائل نقلـهم واملنشـآت الطبيـة، وتبـادل          
  املعلومات بشأن الصعوبات واملمارسات اجليدة يف هذا الصدد؛

الدور اهلام الذي ميكـن أن يؤديـه التثقيـف والتـدريب يف جمـال القـانون        يؤكد  - ٥  
وقف ومنع أعمـال العنـف واهلجمـات والتهديـدات     الدويل اإلنساين يف دعم اجلهود الرامية إىل 

املوجهة ضـد اجلرحـى واملرضـى والعـاملني يف اـال الطـيب والعـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة           
اإلنســانية الــذين يزاولــون حصــريا مهــام طبيــة، وضــد وســائل نقلــهم ومعــدام، وكــذلك           

  املستشفيات وسائر املرافق الطبية؛  ضد

بالـدول أن تكفــل قيـام قواــا املسـلحة وقـوات أمنــها، كـل يف حــدود       يهيـب   - ٦  
اختصاصه مبوجب القانون الداخلي، ببذل اجلهود الالزمة إلدمـاج تـدابري عمليـة تتعلـق حبمايـة      

، أو مبواصــلة هاوتنفيــذ عملياــالتخطــيط أنشــطة اليف الطبيــة دمات اخلــاجلرحــى واملرضــى و 
  تلك اجلهود، حسب احلالة؛  بذل
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مســـؤولية الـــدول عـــن االمتثـــال لاللتــــزامات ذات الصـــلة املنبثقـــة        يؤكـــد  - ٧  
اليت تقتضي وضع حد لإلفالت مـن العقـاب وضـمان إخضـاع املسـؤولني      والقانون الدويل  عن

  عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين للمحاسبة؛

انتشـــار ظـــاهرة اإلفـــالت مـــن العقـــاب علـــى االنتـــهاكات        يـــدين بشـــدة   - ٨  
والتجاوزات اليت ترتكب يف الرتاعات املسلحة ضد العاملني يف اال الطيب والعـاملني يف جمـال   
تقدمي املساعدة اإلنسانية الذين يزاولـون حصـريا مهـام طبيـة، وضـد وسـائل نقلـهم ومعـدام،         

يســاهم بــدوره أن  مــن شــأنهوكــذلك ضــد املستشــفيات وســائر املرافــق الطبيــة، األمــر الــذي   
  ذه األعمال؛تكرار ه  يف

حتقيقــات كاملــة وفوريــة أن تجــري، يف اســتقاللية، الــدول علــى  بقــوة حيــث  - ٩  
وحمايدة وفعالـة، كـل ضـمن واليتـه القضـائية، يف انتـهاكات القـانون الـدويل اإلنسـاين املتصـلة           
حبماية اجلرحى واملرضى والعاملني يف اال الطيب والعاملني يف جمال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية    
الذين يزاولـون حصـريا مهـام طبيـة، وحبمايـة وسـائل نقلـهم ومعـدام، وكـذلك املستشـفيات           
وسائر املرافق الطبيـة، يف الرتاعـات املسـلحة، وعلـى القيـام، عنـد االقتضـاء، باختـاذ اإلجـراءات          

الـدويل، وذلـك   القـانون  الالزمة ضد املسؤولني عن تلك االنتهاكات وفقـا للقـانون الـداخلي و   
  ز التدابري الوقائية، وكفالة املساءلة، ومعاجلة تظلمات الضحايا؛بغية تعزي

الواليات املنوطة بعمليات حفـظ السـالم   كفالة أن تكون  مهازتعايعرب عن   - ١٠  
ــى حــدة،            ــة عل ــى أســاس كــل حال ــد االقتضــاء وعل ــادرة، عن ــم املتحــدة ق ــة لألم ــة التابع املعني

مح بإيصـال املسـاعدات الطبيـة، وفقـا ملبـادئ      املساعدة يف اإلسهام يف يئـة بيئـة آمنـة تسـ     على
  اإلنساين؛ العمل

األمـني العـام علـى القيـام، وفقـا للصـالحيات الـيت مينحهـا إيـاه ميثـاق            يشجع  - ١١  
األمــم املتحــدة، بتوجيــه انتبــاه جملــس األمــن إىل احلــاالت الــيت يكــون فيهــا إيصــال املســاعدات  

  رقلة من األطراف يف الرتاعات املسلحة؛الطبية إىل من حيتاج إليها من السكان موضوع ع

يف التقارير اليت يعـدها عـن احلالـة يف بلـدان      تناولإىل األمني العام أن ي يطلب  - ١٢  
ملكفولـة  مايـة ا احلبعينها، ويف التقارير األخرى ذات الصـلة الـيت تتنـاول محايـة املـدنيني، مسـألة       

يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسـانية الـذين    لجرحى واملرضى والعاملني يف اال الطيب والعاملنيل
لمستشـفيات وسـائر املرافـق    لوسائل نقلهم ومعدام، وكـذلك  ليزاولون حصريا مهام طبية، و

الطبية، مبا يف ذلك توثيق ما يمارس من أعمال عنف حمددة على هؤالء األفراد وهذه الوسـائل  
واجلهـات املعنيـة    ةاملسـلح  اتالرتاعـ  واملعدات واملستشفيات واملرافق، وما تتخذه األطـراف يف 
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األخرى، مبا يف ذلك الوكاالت العاملـة يف اـال اإلنسـاين، مـن تـدابري تصـحيحية ملنـع وقـوع         
  حوادث مماثلة، واإلجراءات املتبعة لتحديد هوية مرتكيب هذه األعمال وحماسبتهم؛

توصـيات إىل جملـس األمـن     عجـل بتقـدمي  إىل األمـني العـام أن ي   يطلب كـذلك   - ١٣  
ة يف الفقـرة أعـاله،   بينـ عن التدابري الالزم اختاذها لتجنب وقوع حوادث من جـنس احلـوادث امل  

لجرحــى واملرضــى والعــاملني يف اــال ملكفولــة لمايــة ااحلولكفالــة املزيــد مــن املســاءلة وتعزيــز 
وسـائل  لحصريا مهام طبيـة، و الطيب والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية الذين يزاولون 

  لمستشفيات وسائر املرافق الطبية؛لنقلهم ومعدام، وكذلك 

ــذلك يطلــــب  - ١٤   ــن     كــ ــس األمــ ــة إىل جملــ ــدم إحاطــ ــام أن يقــ ــني العــ إىل األمــ
  شهرا بشأن تنفيذ هذا القرار.  ١٢  كل

 


