
 : 19-كوفيدوجاحئة القانون ادلويل الإنساين 

 دلولاغري من معليات التلقيح يف الأقالمي اخلاضعة لس يطرة جامعات مسلحة 

ويسود توافق عىل  املساواة.مجليع من اللقاحات عىل قدم ، احلرص عىل أأن ينتفع ا19-جاحئة كوفيد للتغلب عىل اختاذها أأمه اخلطوات اليت يتعنيمن 
متع مب ىل مجيع فئات اجمل ل بتوس يع نطاق التلقيح. وليكون التلقيح فعال جيب أأن يصل اإ ىل حتصني فعال من العدوى ل يتحقق اإ ا فهيا أأن التوصل اإ

شخاص احملتجزين والنازحني و  مثلتقصهيا الفئات اليت قد تتجاهلها اخلطط الوطنية للتلقيح أأو ُ دلول اغري  من عات مسلحةاخلاضعني لسلطة جامالأ
 وغريها من الفئات املهمشة. 

 
محر ىل أأن ما يقارب  )اللجنة ادلولية( وتشري تقديرات اللجنة ادلولية للصليب الأ ىل  60اإ مليون خشص يعيشون حتت الس يطرة التامة مجلاعات  80اإ

كرب بكثري يف م اغري من مسلحة  ويف الزناعات املسلحة غري ادلولية، يشلك القانون ادلويل هذه امجلاعات.  فهيا نشطت ناطق دلول، ويعيش عدد أأ
ساس ية للإطار القانوين ادلويل اذلي حيمي املتض  بشأأن  راء اللجنة ادلوليةص هذه الوثيقة أ  وتلخ  رين من هذا النوع من الزناعات. الإنساين الركزية الأ

حاكم الرئيس ية املنصوص علهيا يف القانون ادلويل الإنساين ا غري من مسلحة  لس يطرة جامعاتليت قد تنطبق عىل مسأأةل تلقيح اخلاضعني بعض الأ
 قانون حقوق الإنسان.  بأأحاكم ادلول، ممكةل

 

  دلولاغري من جامعات مسلحة حات يف الأقالمي اخلاضعة لس يطرة توفري اللقا

ذا ما أأردان وضع حد لنتشار اجلاحئة عىل حنو فعال، جيب أأن تصل اللقاحات للجميع، مبن فهيم الأشخاص اذلين يعيشون يف  اإ

دلول. ويف س ياق الزناعات املسلحة غري ادلولية، ل يفرض القانون ادلويل اغري من مناطق تس يطر علهيا جامعات مسلحة 

الزتاما حمددا بتلقيح الناس اذلين يعيشون حتت  - من ادلول أأو من غري ادلول - حةالإنساين عىل الأطراف يف الزناعات املسل

ويشمل هذا الالزتام الرعاية الأساس ية. الناس لية توفري احتياجات س يطرهتا. ولكن، تقع عىل عاتق لك طرف يف نزاع ما مسؤو

كام يقتيض القانون ءا من الرعاية الصحية الأساس ية. لأوبئة أأو اجلواحئ جز انتشار ااحتواء الصحية الأساس ية، وينبغي اعتبار توفري اللقاحات من أأجل 

وتس توجب هذه  .الصحية ونظافهتماحملتجزين حصة  أأن تضمنو ادلويل الإنساين أأن توفر الأطراف يف الزناعات املسلحة الرعاية للمصابني واملرىض، 

 . الأوبئةاملصابني واملرىض واحملتجزين من الأمراض السارية و زمة محلاية الالزتامات أأن تتخذ مجيع الأطراف التدابري الل

 

جراءات اللزمة ملنع انتشار  حق الإنسان يف الصحةعلوة عىل ذكل، تلزتم ادلول مبوجب   والتصدي لها والس يطرة علهيا، واحلرص الأوبئة ابختاذ الإ

من عىل توفري الرعاية الصحية للك من خيضع لوليهتا دون متيزي. وفامي يتعلق ابلأشخاص اذلين يعيشون يف مناطق تس يطر علهيا جامعات مسلحة 

. وجيب لهؤلء الأشخاصية حقوق الإنسان اليت تضمن حام التدابري-املس تطاعقدر -، فُّس  هذا الالزتام عىل أأنه يقتيض أأن تأأخذ ادلول دلولا غري

أأن بعض الناس يعيشون خارج نطاق س يطرة احلكومات، ولكن، مع ذكل، عىل احلكومات أأن تتخذ مجيع  هوالواقع أأن  عىل بناءفهم هذا الالزتام 

نسانية  دراهجم مضن خطط التلقيح الوطنية وتسهيل وصول املنظامت الإ لهيم. ومنظامت التدابري املمكنة، مثل اإ يف الأقالمي اليت والرعاية الصحية اإ

ادلوةل، يُمكن القول أأيضا  ةسلطقادرة عل أأداء  هذه امجلاعات فهيا تكوناليت و  دلولاغري من حة امعات املسللجمس تقرة للس يطرة  أأصبحت خاضعة

ن  عىل عاتق امجلاعات املسلحة املُس يطرة. حبمك الواقع تقع  ة احرتام احلق يف الصحة وحاميتهمسؤولي اإ

 110العريف، القاعداتن  الإنساين ادلويل القانون عن الأمحر للصليب ادلولية اللجنة أأجرهتا اليت ؛ ادلراسة5، املادة 2، الربوتوكول الإضايف 4-1املشرتكة بني اتفاقيات جنيف  3املادة 

 .121و
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اتحة الوصول لأغراض  نسانية من اإ  توفري اللقاحات أأجل اإ

غالبا ما يكون للزناعات املسلحة تداعيات وخمية عىل قدرة السلطات عىل تلبية الاحتياجات الأساس ية للمدنيني، مبا يف ذكل 

ذا تعذر عىل طرف يف نزاع مسلح ضامن تلبية الاحتياجات الأساس ية للأشخاص اخلاضعني لس يطرته مبا يف ذكل  - حصهتم. واإ

نسانية. -الاحتياجات الطبية  نسانية غري متحزية ممارسة أأنشطهتا الإ ويس توجب  عليه أأن مينح موافقته يف حال عرضت عليه منظمة اإ

نسانية ادلويل القانون  غاثة الإ ّسعة ودون عراقيل وتسهيل ذكل لفائدة املدنيني ب الإنساين من مجيع أأطراف الزناع السامح مبرور الإ

نسانية للمدنيني اخلاضعني لس يطرة امجلاعات املسلحة احملتاجني. ويعين ذكل أأيضا أأنه عىل ادل غاثة الإ غري من ول الأطراف يف الزناع السامح بتقدمي الإ

لهيم، ويشمل ذكلا دارية وغريها دلول وتسهيل وصولها اإ نسانية غري املفروضة عىل معليات التلقيح اليت جترهيا من من القيود ختفيف القيود الإ ظامت اإ

غاثية، ولكن حيق مع ذكل لأطراف الزناع أأن تفرض تدابري  قانونيةبصورة غري ول ميكن الامتناع متحزية.  عن منح املوافقة عىل مثل هذه العمليات الإ

 ملراقبة هذه العمليات، كأن تتحقق من طبيعة املساعدات الواردة مثل. 

 

غاثة الإنسانية واملواد املس تخدمة فهيا وحاميهتم، وهو ما يشمل املوظفني واومبوجب القانون ادلويل الإنساين، جيب احرتام العاملني يف جمال ا ملعدات لإ

 سلمهتم.  وضامنوهذا يعين، وهو الأمه، عدم همامجهتم اللزمة محللت التلقيح. 

 
العريف، القواعد  الإنساين ادلويل القانون عن الأمحر للصليب ادلولية اللجنة أأجرهتا اليت ادلراسة(؛ 2) 18، املادة 2، الربوتوكول الإضايف 4-1املشرتكة بني اتفاقيات جنيف  3املادة 

 .839و 834، الفقراتن 2016؛ تعليق اللجنة ادلولية للصليب الأمحر لس نة 4885، الفقرة 1987تعليق اللجنة ادلولية للصليب الأمحر لس نة ؛ 55و 32و 31

 

نسانية غري متحزية،   عىل غرار اللجنة ادلولية للصليب الأمحراخلدمات اليت تقدهما منظامت اإ

 تاملنظامساس ية لعمل أأحد املعامل الأ  - دوًل أأو من غري ادلولسواء أأاكنت  -لطاملا اكن التحاور مع مجيع أأطراف الزناعات املسلحة  

ىل ضامن حامية الناس املتضرين من الزناعات املسلحة ومساعدهتم. ويف س ياقالإنسانية.  الزناعات املسلحة غري  ويريم احلوار اإ

ة، من قبيل اللجنة ادلولية، بعرض خدماهتا  برصحي العبارةلإنساين ادلولية، يلُك ف القانون ادلويل ا املنظامت الإنسانية غري املتحزي 

قلمي خيضع لس يطرة جامعة مسلحة  دلول، اغري  منعىل أأطراف الزناع. ول يؤثر تقدمي املساعدة الإنسانية، مبا يف ذكل اللقاحات، يف اإ

ن عىل الوضع القانوين لأطراف الزناع. وبعبارة أأخرى،  علهيا  ل يضفي دلولاغري من جامعة مسلحة  معاحلوار والتعامل عىل املس توى الإنساين فاإ

 .رشعيةال 

 

ة، مبا فهيا اللجنة ادلولية، قدرة املنظامت  ل ص  تُقتدابري ماكحفة الإرهاب قد لحة اليت شهدها العقد املايض أأن وأأثبتت الزناعات املس الإنسانية غري املتحزي 

انتفاع  عىل ممارسة أأنشطهتا. وينطبق ذكل بشلك خاص عىل املناطق اليت تنشط فهيا امجلاعات املسلحة املصنفة مضن امجلاعات الإرهابية. وحرصا عىل

نس قامهتم، من الضوري ختصيص حزي  اإ اين يف مجيع الأماكن املتضرة من الزناعات املسلحة. وجيب امجليع من اللقاحات، برصف النظر عن ماكن اإ

ة.  وأألأأن متتثل تدابري ماكحفة الإرهاب للقانون ادلويل الإنساين  نسانية غري متحزي   تعرقل الأنشطة الإنسانية احملضة اليت متارسها منظامت اإ

 
؛ تعليق اللجنة ادلولية للصليب 4892، الفقرة 1987(؛ تعليق اللجنة ادلولية للصليب الأمحر لس نة 1) 18املادة ، 2، الربوتوكول الإضايف 4-1املشرتكة بني اتفاقيات جنيف  3املادة 

 .869و 805، الفقراتن 2016الأمحر لس نة 

 

 حامية العاملني يف جمال الرعاية الصحية واملرافق الصحية املعنيني بعملية التلقيح

سواء التابعني للحكومات أأو اجملمتعات احمللية أأو املنظامت  -صحية واملرافق الصحية ل غىن عن العاملني يف جمال الرعاية ال 

لتنفيذ برامج التلقيح. وينص القانون ادلويل الإنساين عىل توفري امحلاية مجليع املدنيني، مبن فهيم العاملون املدنيون يف   -الإنسانية

مبارش يف الأعامل العدائية وعىل مدى الوقت اذلي يقومون خلهل هبذا  جمال الرعاية الصحية، من أأي جهوم، ما مل يقوموا بدور



جبار أأي خشص  ياتمعاقبة أأي خشص عىل أأدائه واجبه الطيب مبا يامتىش مع أأخلق أأيضًا القانون ادلويل الإنساين حيظر و ادلور.  العمل الطيب، واإ

عاملني يف جمال الرعاية  معاقبة القانوينمن غري  العمل الطيب. فعىل سبيل املثال، ياتميارس نشاطا طبيا عىل أأن يرتكب فعل يتعارض مع أأخلق 

قلمي خاضع لس يطرة جامعات مسلحة  علوة عىل دلول. اغري من الصحية، مثل العاملني يف جمال الصحة اجملمتعية، لضطلعهم حبملت تلقيح يف اإ

وامق الطبية املدنية أأو العسكرية، والوحدات ووسائل النقل اليت خصصهتا السلطات اخملتصة ذكل، ينص القانون ادلويل الإنساين عىل حامية خاصة للط

. ويعين ذكل تلقيح الناس هبافهيا عىل الوقاية من انتشار املرض بتوزيع اللقاحات أأو  تعملخلدمة الأغراض الطبية فقط ويشمل ذكل احلالت اليت 

اس تخدام شارة الصليب الأمحر أأو الهلل الأمحر أأو الكريس تاةل )البلورة(  لهاكام حيق  من أأشاكل الأذى. من أأي شلك ايهتحاموجيب  اهمامجهتأأنه يُمنع 

 امحلراء. 

 
العريف، القواعد  لإنساينا ادلويل القانون عن الأمحر للصليب ادلولية اللجنة أأجرهتا اليت ؛ ادلراسة13-11و 9، املواد 2، الربوتوكول الإضايف 4-1املشرتكة بني اتفاقيات جنيف  3املادة 

 .777-772و 769-768و 731، الفقرات 2016؛ تعليق اللجنة ادلولية للصليب الأمحر لس نة 29و 26و 25و 1


