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Przedmowa
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ przedstawiamy cz³onkom i uczestnikom Konferencji
oraz wszystkim zainteresowanym tê broszurê zawieraj¹c¹ Deklaracjê i Program Dzia³alnoœci Humanitarnej oraz rezolucje przyjête na XXVIII Miêdzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca.
W czasie Konferencji osi¹gniêto konsensus o solidnych podstawach
w sprawie ambitnych decyzji humanitarnych, które bêd¹ wyznacznikiem
naszej pracy do kolejnej Miêdzynarodowej Konferencji w 2007 r. i dalej.
Przyjêcie tych rezolucji by³o wa¿ne, ale równie wa¿na jest ich realizacja.
Sukces XXVIII Miêdzynarodowej Konferencji bêdzie oceniany przez pryzmat osi¹gniêtych rezultatów i zmian dokonanych w nadchodz¹cych latach.
Od cz³onków Konferencji i innych zainteresowanych stron zale¿y teraz nawi¹zanie partnerstwa, koniecznego do zapewnienia realizacji naszych
wspólnych celów humanitarnych, partnerstwa odpowiedzialnego za swoje
zobowi¹zania wobec Konferencji oraz ofiar konfliktów zbrojnych, klêsk
i chorób.
Chcielibyœmy po³o¿yæ szczególny nacisk na zobowi¹zania z³o¿one w Deklaracji i Programie Dzia³alnoœci Humanitarnej, przyjête w Rezolucji I.
Deklaracja odzwierciedla stanowisko pañstw i sk³adników Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca w najwa¿niejszych kwestiach i wyzwaniach humanitarnych, które stoj¹ przed
dzisiejszym œwiatem oraz proponuje ogólne, d³ugoterminowe priorytety
zwi¹zane z ochron¹ ludzkiej godnoœci.
Te kwestie i priorytety s¹ uzupe³nione przez Program Dzia³alnoœci
Humanitarnej, który stawia konkretne, wymierne i nakierowane na dzia³ania cele. Program skupia siê na czterech celach ogólnych, ukierunkowanych na wzmocnienie ochrony podczas konfliktów zbrojnych i innych
sytuacji przemocy oraz na zmniejszanie ryzyka i zasiêgu klêsk i chorób. Te
cele dziel¹ siê nastêpnie na cele koñcowe i proponowane dzia³ania, które
dotycz¹:
- kwestii osób zaginionych w zwi¹zku z konfliktami zbrojnymi lub innymi
sytuacjami zbrojnej przemocy oraz pomocy dla ich rodzin;
- kosztów ludzkich spowodowanych dostêpnoœci¹, u¿yciem i niew³aœciwym u¿ywaniem broni w konfliktach zbrojnych;
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- zmniejszania ryzyka i zasiêgu katastrof oraz usprawniania mechaniz-

mu przygotowania i reagowania;
zmniejszania ryzyka i zasiêgu HIV/AIDS oraz innych chorób zakaŸnych
w stosunku do ludzi nara¿onych.

Program Dzia³alnoœci Humanitarnej odnosi siê do dziedzin, w których Miêdzynarodowa Konferencja, jako unikalne forum gromadz¹ce pañstwa i czêœci sk³adowe Ruchu, mo¿e wnieœæ szczególny wk³ad w zmaganiach z obecnymi wyzwaniami na polu humanitarnym. MKCK i Miêdzynarodowa Federacja bêd¹ utrzymywa³y kontakt z rz¹dami i stowarzyszeniami krajowymi
w okresie wdra¿ania Programu w ¿ycie, uznaj¹c, ¿e musimy pracowaæ
razem, by przysz³e Miêdzynarodowe Konferencje mog³y korzystaæ z osi¹gniêæ Programu.

Juan M. Suarez del Toro R.
Prezes
Miêdzynarodowej Federacji Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a
i Czerwonego Pó³ksiê¿yca
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Rezolucja 1

Przyjêcie Deklaracji i Programu dzia³alnoœci
humanitarnej
XXVIII Miêdzynarodowa Konferencja Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca (zwana dalej Konferencj¹)

A.
Przyjmuj¹c z satysfakcj¹ do wiadomoœci œrodki, które podjêto w celu realizacji Planu dzia³ania przyjêtego przez XXVII Miêdzynarodow¹ Konferencjê,
wyra¿aj¹c zadowolenie z przygotowanego przez MKCK i Miêdzynarodow¹ Federacjê sprawozdania dotycz¹cego realizacji Planu dzia³ania
przyjêtego przez XXVII Miêdzynarodow¹ Konferencjê,
zachêcaj¹c wszystkich cz³onków obecnej Konferencji do kontynuowania dzia³añ dla realizacji tego Planu,

B.
1.
2.

przyjmuje Deklaracjê XXVIII Miêdzynarodowej Konferencji;
podkreœla koniecznoœæ umocnienia implementacji i poszanowania miêdzynarodowego prawa humanitarnego, a w zwi¹zku z tym:
- uznaje, ¿e pañstwa powinny podj¹æ krajowe œrodki dotycz¹ce
wdra¿ania miêdzynarodowego prawa humanitarnego, a w szczególnoœci zapewniæ szkolenie si³ zbrojnych i upowszechniaæ znajomoœæ tego prawa w spo³eczeñstwie oraz przyj¹æ postanowienia
prawne, które s¹ niezbêdne dla ukarania zbrodni wojennych, zgodnie z miêdzynarodowymi zobowi¹zaniami pañstw,
- wzywa pañstwa do stosowania istniej¹cych mechanizmów implementacji miêdzynarodowego prawa humanitarnego oraz do czuwania nad ich skutecznym dzia³aniem, zgodnie z zaci¹gniêtymi
przez pañstwa zobowi¹zaniami miêdzynarodowymi; prosi tak¿e te
pañstwa-strony I Protoko³u dodatkowego do konwencji genewskich z 1949 r., które dotychczas nie uzna³y kompetencji Miêdzynarodowej Komisji Ustalania Faktów, by w myœl artyku³u 90 Protoko³u, rozwa¿y³y ponownie mo¿liwoœæ uznania kompetencji Komisji,

3.

przyjmuje Program dzia³alnoœci humanitarnej;
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wzywa wszystkich cz³onków Konferencji do wdra¿ania Deklaracji i Programu dzia³alnoœci humanitarnej i do dzia³ania w ramach swych kompetencji, zadañ i zdolnoœci, w celu osi¹gniêcia okreœlonych celów;
5. zaprasza organizacje miêdzynarodowe i regionalne do realizacji dotycz¹cych ich zadañ, zawartych w Deklaracji i Programie dzia³alnoœci humanitarnej;
6. prosi wszystkich cz³onków Konferencji o podejmowanie wszelkich
mo¿liwych wysi³ków, aby sk³oniæ wszystkie odpowiednie podmioty do
realizacji Deklaracji i Programu dzia³alnoœci humanitarnej;
7. prosi Komisjê Sta³¹ Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca, by
zachêca³a i u³atwia³a realizacjê niniejszej rezolucji, a w tym Deklaracji
i Programu dzia³alnoœci humanitarnej, zgodnie z ich kompetencjami
statutowymi, prowadz¹c w tym celu konsultacje z pañstwami-stronami
konwencji genewskich i z innymi podmiotami;
8. prosi wszystkich cz³onków Konferencji o informowanie MKCK i Miêdzynarodowej Federacji o postêpach w realizacji Deklaracji i Programu
dzia³alnoœci humanitarnej, w celu przygotowania sprawozdania na ten
temat, które bêdzie przedstawione Miêdzynarodowej Konferencji w 2007 r;
9. prosi MKCK i Miêdzynarodow¹ Federacjê o wdra¿anie i zapewnienie
wdra¿ania Deklaracji i Programu dzia³alnoœci humanitarnej, dziêki dzia³aniom podejmowanym przez obydwie instytucje na szczeblu centralnym oraz na szczeblu delegatur;
10 prosi cz³onków Konferencji o z³o¿enie Miêdzynarodowej Konferencji
w 2007 r. sprawozdañ na temat wykonania swych zobowi¹zañ;
4.

C.
11. dziêkuje MKCK za przedstawienie dokumentu zatytu³owanego
"Miêdzynarodowe prawo humanitarne a wyzwania powodowane przez
wspó³czesne konflikty zbrojne" i wzywa Komitet do dalszego inicjowania refleksji i prowadzenia konsultacji dotycz¹cych problemów okreœlonych we wzmiankowanym dokumencie, a tak¿e dotycz¹cych przysz³ych wyzwañ;
12. z ogromnym zadowoleniem przyjmuje do wiadomoœci wysi³ki MKCK
dotycz¹ce przeprowadzenia badañ na temat zwyczajowego miêdzynarodowego prawa humanitarnego i prosi MKCK o kontynuowanie tych
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prac i przedstawienie ich wyników w czasie Miêdzynarodowej Konferencji w 2007 r.;
13. wyra¿a zadowolenie z badañ przeprowadzonych przez Miêdzynarodow¹ Federacjê w odpowiedzi na ¿yczenie sformu³owane w czasie
XXVII Miêdzynarodowej Konferencji, które dotyczy³o podjêcia tematu
"Stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca jako pomocnicy w³adz publicznych w sferze humanitarnej";
w szczególnoœci przyjmuje do wiadomoœci koncepcjê zawart¹ w studium pt. “Charakterystyka zrównowa¿onych stosunków pomiêdzy
Pañstwami a Stowarzyszeniami krajowymi"; wzywa Federacjê do kontynuacji i pog³êbiania prac na ten temat, drog¹ wnikliwszych konsultacji
z pañstwami i stowarzyszeniami krajowymi oraz do przedstawienia
nowego sprawozdania poœwiêconego tej sprawie w czasie Miêdzynarodowej Konferencji w 2007 r.
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Deklaracja
"W OBRONIE LUDZKIEJ GODNOŒCI"
My, cz³onkowie XXVIII Miêdzynarodowej Konferencji Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca zebrani na sesji w Genewie, nie mo¿emy
zaakceptowaæ tego, ¿e konflikty zbrojne, klêski i choroby uniemo¿liwiaj¹
milionom ludzi zaspokojenie ich podstawowych potrzeb. Jako przedstawiciele pañstw-stron konwencji genewskich i czêœci sk³adowych Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca, na
mocy niniejszej Deklaracji zobowi¹zujemy siê do ochrony godnoœci
ludzkiej we wszelkich okolicznoœciach, dziêki umacnianiu poszanowania
prawa i ograniczaniu zagro¿eñ dla ludnoœci, powodowanych skutkami konfliktów zbrojnych, klêsk i chorób.
Ochrona godnoœci ludzkiej wymaga odnowienia partnerstwa
pomiêdzy pañstwami i czêœciami sk³adowymi Ruchu, w celu zapewnienia
w duchu solidarnoœci poszanowania wszystkich istot ludzkich, niezale¿nie
od ich pochodzenia, przekonañ, religii, statusu i p³ci. Dlatego zobowi¹zujemy siê potwierdziæ i stosowaæ zasady i regu³y miêdzynarodowego prawa
humanitarnego, w tym tak¿e regu³y zwyczajowe, umacniaæ poszanowanie
i poszanowanie ró¿norodnoœci pomiêdzy wszystkimi narodami; przychylnie
przyjmujemy inicjatywy regionalne i inne, maj¹ce na celu rozwijanie poszanowania dla wszystkich istot ludzkich.
Konflikty zbrojne, akty œlepej przemocy i terroru pozostaj¹ zagro¿eniem dla poczucia pewnoœci i bezpieczeñstwa niezliczonych rzesz ludzi
i burz¹ wysi³ki zmierzaj¹ce do ustalenia trwa³ego pokoju i stabilnoœci na
œwiecie. Zwracamy siê do pañstw o rozwa¿enie traktatów miêdzynarodowego prawa humanitarnego i ratyfikacji lub przyst¹pienia do tych, których
stronami dotychczas siê nie sta³y. Potwierdzamy, ¿e wszystkie pañstwa
maj¹ obowi¹zek poszanowania i zapewnienia poszanowania miêdzynarodowego prawa humanitarnego, niezale¿nie od charakteru i przyczyn konfliktu. Wzywamy ponadto pañstwa, na mocy ich zobowi¹zañ miêdzynarodowych, do zastosowania istniej¹cych mechanizmów s³u¿¹cych realizacji
tego prawa, np. takich jak instytucjê mocarstw opiekuñczych i Miêdzynarodow¹ Komisjê Ustalania Faktów. Pañstwa powinny upowszechniaæ miêdzynarodowe prawo humanitarne w swych si³ach zbrojnych i wœród ludnoœci
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cywilnej. Wysi³ki zmierzaj¹ce do uœwiadamiania ludnoœci cywilnej mog¹ byæ
rozwijane przy wspó³pracy z Ruchem oraz z mediami, instytucjami religijnymi i innymi o porównywalnym charakterze. Przekonani, ¿e istniej¹ce
postano-wienia miêdzynarodowego prawa humanitarnego stanowi¹ w³aœciw¹ podstawê umo¿liwiaj¹c¹ sprostanie wyzwaniom stawianym przez
wspó³czesne konflikty zbrojne, wzywamy uroczyœcie wszystkie strony konfliktów zbrojnych do przestrzegania wszelkich stosownych traktatów i zwyczajowych regu³ miêdzynarodowego prawa humanitarnego.
Wzywamy wszystkie strony konfliktów zbrojnych, by uczyni³y
wszystko w celu ograniczenia liczby rannych, strat œmiertelnych i cierpieñ
zadawanych przypadkowo ludnoœci cywilnej, jak równie¿ unikania umyœlnego ich powodowania. Zasada rozró¿niania pomiêdzy ludnoœci¹ cywiln¹ a
kombatantami, pomiêdzy obiektami cywilnymi a celami wojskowymi, jak
równie¿ zasada proporcjonalnoœci w sposobie prowadzenia dzia³añ wojennych, musi byæ przestrzegana we wszelkich okolicznoœciach. Wzywamy
wszystkie strony konfliktów zbrojnych do podjêcia wszelkich mo¿liwych
œrodków ostro¿noœci, aby zredukowaæ do minimum liczbê strat œmiertelnych
wœród ludnoœci cywilnej oraz liczbê przypadkowych szkód. Usilnie prosimy
wszystkie strony konfliktów zbrojnych postêpowanie, które gwarantowa³oby
poszanowanie kobietom i dzieciom i pozwala³oby im korzystaæ ze specjalnej ochrony, zgodnie z miêdzynarodowym prawem humanitarnym. Ponadto
powinno byæ chronione dziedzictwo kulturalne narodów. Wzywamy wszystkie strony konfliktów zbrojnych do zapobiegania grabie¿y dóbr kultury i
miejsc kultu, jak równie¿ do zapobiegania aktom wrogim wobec tych dóbr,
gdy nie s¹ u¿ywane do celów wojskowych, a tak¿e do zapobiegania
dewastacji œrodowiska. Wzywamy tak¿e pañstwa do przestrzegania w pe³ni
postanowieñ miêdzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególnoœci
czterech konwencji genewskich, w celu zapewnienia ochrony i pomocy dla
ludnoœci cywilnej ¿yj¹cej na terenach okupowanych.
Wyra¿aj¹c szczególne ubolewanie z powodu coraz wy¿szych
kosztów humanitarnych powodowanych przez konflikty zbrojne niemiêdzynarodowe, nak³aniamy pañstwa do umacniania realizacji istniej¹cych œrodków ochrony dóbr o charakterze cywilnym i osób, które ucierpia³y z powodu
tych konfliktów, jak równie¿ do ustalenia, czy potrzebne s¹ bardziej precyzyjne zasady w celu zapewnienia im takiej ochrony. W ¿adnym wypadku
istniej¹ce standardy ochrony nie mog¹ byæ os³abione.
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Dziœ wystêpuj¹ nowe zagro¿enia dla bezpieczeñstwa œwiata.
Miêdzynarodowe prawo humanitarne ma zastosowanie do wszelkich sytuacji konfliktów zbrojnych i okupacji. Surowo potêpiamy wszelkie dzia³ania
lub groŸby zastosowania przemocy maj¹ce na celu sianie postrachu wœród
ludnoœci cywilnej. Przypominamy ponadto o œrodkach ochrony przyznanych
przez miêdzynarodowe prawo humanitarne osobom uwiêzionym w zwi¹zku
z konfliktem zbrojnym. Wszyscy uwiêzieni powinni byæ traktowani humanitarnie i z poszanowaniem ich przyrodzonej godnoœci. Szczególnie wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê zastosowanie miêdzynarodowego prawa humanitarnego, norm wynikaj¹cych z praw cz³owieka i praw dotycz¹cych
uchodŸców, mo¿e zale¿nie od sytuacji najlepiej chroniæ godnoœæ nale¿n¹
ka¿dej ludzkiej istocie. Miêdzynarodowe prawo humanitarne nie stanowi
przeszkody dla sprawiedliwoœci, wymaga ono, aby wszyscy domniemani
sprawcy zbrodni byli s¹dzeni zgodnie z odpowiedni¹ procedur¹ i mieli
prawo do sprawiedliwego procesu. Co wiêcej, potwierdzamy, ¿e ¿adne
pañstwo ani ¿adna osoba nie stoi ponad prawem i ¿e nikt nie mo¿e byæ
uwa¿any lub traktowany jako wyjêty spod prawa.
Co roku miliony osób gin¹ z powodu klêsk, chorób i konfliktów zbrojnych. Wiêkszoœæ zgonów spowodowanych tymi zjawiskami ma miejsce
wœród najs³abszych krêgów ludnoœci œwiata, ¿yj¹cych w ubóstwie i nie
maj¹cych dostêpu do podstawowej opieki, informacji i wp³ywu na podejmowanie decyzji. Choroby zakaŸne, takie jak HIV/AIDS, gruŸlica i malaria
przynosz¹ na œwiecie katastrofalne skutki, które s¹ najbardziej dotkliwe dla
biednych, uchodŸców, osób przesiedlonych wewn¹trz w³asnego kraju,
migrantów, cz³onków mniejszoœci, autochtonów, niepe³nosprawnych i wszystkich tych, którzy ucierpieli z powodu konfliktów zbrojnych, klêsk lub wykluczenia spo³ecznego, a w szczególnoœci dla kobiet i dzieci. Padaj¹ oni ofiarami niechêci i dyskryminacji, które pog³êbiaj¹ ich s³aboœæ i zagro¿enie.
Ochrona godnoœci ludzkiej wymaga podniesienia poziomu opieki medycznej i zmniejszenia zagro¿eñ zdrowotnych, dziêki zastosowaniu ca³oœciowych œrodków zapobiegawczych, zapewnieniu leczenia i opieki, w tym
mo¿liwoœci zakupu leków po przystêpnych cenach. Zobowi¹zujemy siê wiêc
do dzia³ania maj¹cego na celu zmniejszenie ryzyka i skutków klêsk dla
zagro¿onych grup ludnoœci oraz ograniczenia ich podatnoœci na zachorowania wynikaj¹cej ze stygmatyzacji i dyskryminacji, objawiaj¹cych siê szczególnie wobec osób dotkniêtych HIV/AIDS. W tym celu podejmiemy wspólne
dzia³ania i nowe inicjatywy zmierzaj¹ce do sprostania tym wyzwaniom,
umacniaj¹c mo¿liwoœci lokalne, rozwijaj¹c wolontariat i zacieœniaj¹c part-

9

MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA CK I CP

nerstwo pomiêdzy pañstwami, czêœciami sk³adowymi Ruchu i innymi organizacjami.
G³êboko zaniepokojeni rosn¹c¹ liczb¹ aktów przemocy skierowanej
przeciwko osobom nios¹cym pomoc humanitarn¹, deklarujemy, ¿e te osoby
w czasie pe³nienia ich wa¿nej roli polegaj¹cej na zapobieganiu i uœmierzaniu cierpieñ, musz¹ mieæ zapewnione poszanowanie i ochronê. Ich niezale¿noœæ wobec podmiotów politycznych i wojskowych musi byæ potwierdzona. Wzywamy pañstwa do czuwania nad tym, aby zbrodnie przeciwko
osobom nios¹cym pomoc humanitarn¹ nie pozostawa³y bezkarne. Pañstwa
powinny demaskowaæ takie zbrodnie i czyniæ wszystko co le¿y w ich mocy
w celu zapobiegania atakom skierowanym przeciwko personelowi humanitarnemu i osobom zajmuj¹cym siê operacjami pomocy. Ponadto personel
humanitarny, zgodnie z zasadami prawa miêdzynarodowego, powinien
mieæ swobodny i nieutrudniony dostêp do ludnoœci dotkniêtej konfliktem
zbrojnym, klêsk¹ lub chorob¹ albo znajduj¹cej siê pod okupacj¹ obcego
pañstwa. Potwierdzamy odpowiedzialnoœæ pañstw za poszanowanie prawa
czêœci sk³adowych Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca do przestrzegania Podstawowych Zasad, w celu
zapewnienia bezstronnej, neutralnej i niezale¿nej ochrony i pomocy wszystkim tym, którzy tego najbardziej potrzebuj¹. Potwierdzamy ponadto obowi¹zek czêœci Ruchu dotycz¹cy podejmowania wspó³pracy z pañstwami,
zgodnie z w³aœciwym im mandatem oraz statutem Ruchu.
Zobowi¹zanie, które podejmujemy uchwalaj¹c niniejsz¹ Deklaracjê,
uzupe³nimy w zdecydowany sposób stosuj¹c konkretne œrodki opisane w
"Programie dzia³alnoœci humanitarnej", w którym uwypuklono cztery tematy:
sprawê osób uznanych za zaginione i ich rodzin; koszty humanitarne wynikaj¹ce z dostêpnoœci, stosowania i nadu¿ywania broni; ograniczanie
zagro¿eñ i skutków klêsk dla najs³abszych grup ludnoœci; ograniczanie podatnoœci na zaka¿enia HIV/AIDS i na inne choroby, wynikaj¹c¹ ze stygmatyzacji i dyskryminacji.
Te zagro¿enia dla godnoœci ludzkiej nale¿¹ do najpowa¿niejszych wyzwañ humanitarnych naszej epoki.
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Program dzia³alnoœci humanitarnej
Program dzia³alnoœci humanitarnej odnosi siê do g³ównego tematu
i ogólnego celu Miêdzynarodowej Konferencji, którym jest ochrona godnoœci ludzkiej. Program zawiera szereg za³o¿eñ i opisuje mechanizmy dzia³ania, które mog¹ byæ podejmowane przez pañstwa i czêœci sk³adowe Ruchu1 w celu ochrony godnoœci ludzkiej.
W programie omówiono cztery problemy humanitarne:
- sprawê osób uznanych za zaginione wskutek konfliktu zbrojnego lub
innych sytuacji odznaczaj¹cych siê przemoc¹ zbrojn¹ powoduj¹c¹
liczne zaginiêcia (zwanych dalej "innymi sytuacjami zbrojnej przemocy") oraz sprawê pomocy dla rodzin tych osób, z uwzglêdnieniem uwag
i zaleceñ miêdzynarodowej konferencji ekspertów rz¹dowych i pozarz¹dowych, zorganizowanej przez MKCK w Genewie w dniach 19-21
lutego 2003 r.;
- analizê strat ponoszonych przez ludzi wskutek dostêpnoœci, u¿ycia
i nadu¿ycia broni w czasie konfliktów zbrojnych;
- ograniczanie zagro¿eñ zwi¹zanych z klêskami i ich skutkami oraz
polepszanie metod przygotowania do klêsk i udzielania pomocy;
- ograniczanie dla osób najs³abszych zagro¿eñ zwi¹zanych z HIV/AIDS
i innymi chorobami zakaŸnymi, jak równie¿ ³agodzenie ich skutków.
Jednak znaczenie Programu dzia³alnoœci humanitarnej bêdzie zale¿a³o od
determinacji wszystkich cz³onków Miêdzynarodowej Konferencji z jak¹
przyst¹pi¹ do jego pe³nej realizacji.

***

1 Miêdzynarodowy Ruch Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca sk³ada siê z: Miêdzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzy¿a (zwanego dlaej MKCK), stowarzyszeñ krajowych Czerwonego
Krzy¿a lub Czerwonego Pó³ksiê¿yca (zwanych dalej stowarzyszeniami krajowymi) i Miêdzynarodowej
Federacji Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca (zwanej dalej Federacj¹). W
niniejszym dokumencie termin "Ruch" odnosi siê do wszystkich tych podmiotów.
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POLEPSZENIE OCHRONY W CZASIE
KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I INNYCH SYTUACJI
PRZEMOCY ZBROJNEJ
Cel ogólny 1 - Poszanowanie i przywrócenie godnoœci ludzkiej osób
uznanych za zaginione w czasie konfliktów zbrojnych i innych sytuacji
zbrojnej przemocy.
Celem jest rozwi¹zanie problemu osób uznanych za zaginione, udzielenie
pomocy ich rodzinom i zapobieganie zaginiêciom innych osób,
poprzez nak³anianie rz¹dów, instytucji wojskowych oraz organizacji krajowych i miêdzynarodowych - w tym œwiatowej sieci organizacji Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca - do podwojenia wysi³ków maj¹cych na celu podjêcie konkretnych œrodków oraz potwierdzenie, umocnienie, poszanowanie i zdecydowane stosowanie postanowieñ miêdzynarodowego prawa humanitarnego dotycz¹cych ochrony osób,
doprowadzenie do tego, by w³adze powo³ane do rozwi¹zywania tych problemów ponosi³y odpowiedzialnoœæ za swe poczynania.
- Cel koñcowy 1.1 - Zapobieganie zaginiêciom osób
W czasie konfliktów zbrojnych lub innych sytuacji zbrojnej przemocy nale¿y
zapewniæ ochronê wszystkim osobom w celu zapobiegania zaginiêciom,
niezale¿nie od tego, czy s¹ one wynikiem dzia³añ umyœlnych, czy przypadkowych.
Proponowane dzia³ania:
1.1.1 W³adze pañstwowe podejm¹ skuteczne dzia³ania gwarantuj¹ce, ¿e
wszyscy cz³onkowie si³ zbrojnych i si³ bezpieczeñstwa zostan¹ wyposa¿eni w œrodki osobistej identyfikacji, a wiêc co najmniej w plakietki identyfikacyjne oraz zapewni¹, ¿e œrodki identyfikacyjne bêd¹
obowi¹zkowe i poprawnie u¿ywane.
1.1.2 W³adze pañstwowe podejm¹ skuteczne dzia³ania gwarantuj¹ce, ¿e
osoby nieletnie w sytuacjach zagro¿enia zostan¹ wyposa¿one w œrodki identyfikacji osobistej i ¿e wszyscy, których to dotyczy, z ³atwoœci¹
uzyskaj¹ te œrodki identyfikacyjne.
1.1.3 W³adze pañstwowe i inne odpowiednie podmioty, a szczególnie stowarzyszenia krajowe, podejm¹ skuteczne dzia³ania s³u¿¹ce szerszemu upowszechnieniu wœród osób cywilnych wiedzy o sposobach
ustrze¿enia siê przed zaginiêciem. Odpowiednie czynniki i MKCK
podejm¹ dzia³ania umo¿liwiaj¹ce im dostêp do wszystkich osób
cywilnych oraz mo¿liwoœæ zarejestrowania tych, którzy s¹ nara¿eni
na zaginiêcie.
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1.1.4 W³adze pañstwowe i inne podmioty, których to dotyczy, a szczególnie stowarzyszenia krajowe i MKCK, podejm¹ skuteczne dzia³ania
gwarantuj¹ce ka¿dej osobie mo¿liwoœæ utrzymania kontaktu z bliskimi w czasie konfliktu zbrojnego i w innych sytuacjach zbrojnej przemocy.
1.1.5 W³adze pañstwowe podejm¹ skuteczne dzia³ania w celu natychmiastowego poinformowania rodzin, adwokatów i ka¿dej innej uprawnionej osoby o sytuacji osób pozbawionych wolnoœci, jak równie¿ w
celu zapobiegania pozas¹dowym egzekucjom, torturom i przetrzymywaniu osób w utajnionych miejscach.
- Cel koñcowy 1.2 - Wyjaœnienie losu osób uznanych za zaginione
Artyku³ 32 I Protoko³u dodatkowego z 1977 r. wymienia prawo rodzin do
poznania losu najbli¿szych. W oparciu o to za³o¿enie, rodziny powinny
uzyskaæ informacjê o losach ich bliskich, zaginionych w czasie konfliktu
zbrojnego lub w innych sytuacjach zbrojnej przemocy, w tym o miejscu ich
pobytu, a w przypadku œmierci - o przyczynie zgonu. Fakty, które doprowadzi³y do znikniêcia musz¹ byæ zbadane dla dobra rodzin i otoczenia zaginionych, a osoby odpowiedzialne za akty przemocy, które doprowadzi³y do
zaginiêcia, musz¹ odpowiadaæ za swe czyny.
Proponowane dzia³ania:
1.2.1 W³adze pañstwowe i inne podmioty, których to dotyczy, a szczególnie stowarzyszenia krajowe i MKCK, podejm¹ skuteczne dzia³ania
gwarantuj¹ce, ¿e rodziny zostan¹ poinformowane o losie ich zaginionych bliskich, w tym o miejscu ich pobytu. Jeœli nie ¿yj¹, rodziny
powinny poznaæ przyczyny i okolicznoœci œmierci, tak, aby im to
u³atwi³o zaakceptowanie zgonu i z³agodzi³o ¿a³obê.
1.2.2 W³adze pañstwowe podejm¹ skuteczne dzia³ania gwarantuj¹ce w razie koniecznoœci zastosowanie w³aœciwych mechanizmów umo¿liwiaj¹cych zaspokojenie oczekiwañ rodzin w zakresie informacji, oficjalnego uznania faktów i ustalenie odpowiedzialnoœci.
- Cel koñcowy 1.3 - Opracowanie i korzystanie z informacji oraz
dokumentacji dotycz¹cej osób uznanych za zaginione
Zbieranie i udzielanie informacji przez wszystkich, których to dotyczy,
powinno byæ prowadzone w sposób aktywny i skoordynowany, umo¿liwiaj¹cy zwiêkszenie skutecznoœci œrodków podjêtych w celu wyjaœnienia losu
osób uznanych za zaginione w wyniku konfliktu zbrojnego lub innych sytuacji zbrojnej przemocy.
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Proponowane dzia³ania:
1.3.1 W³adze pañstwowe i inne podmioty, których to dotyczy, a szczególnie stowarzyszenia krajowe i MKCK, podejm¹ skuteczne dzia³ania
w celu zgromadzenia, opracowania i wykorzystywania dokumentacji
dotycz¹cej osób zaginionych, tak, aby dane osobowe, które mog¹
s³u¿yæ do wyjaœnienia losu tych osób, by³y odpowiednio scentralizowane.
1.3.2 W³adze pañstwowe i inne podmioty, których to dotyczy, a szczególnie stowarzyszenia krajowe i MKCK, podejm¹ skuteczne dzia³ania,
aby zapewniæ poszanowanie odpowiednich norm i zasad dotycz¹cych ochrony danych osobowych, zw³aszcza gdy chodzi o zbieranie,
opracowanie i wykorzystanie informacji medycznych i genetycznych.
- Cel koñcowy 1.4 - Postêpowanie w odniesieniu do szcz¹tków ludzkich i informacji o zmar³ych
Informacje dotycz¹ce osób zmar³ych w wyniku konfliktu zbrojnego lub innych sytuacji zbrojnej przemocy, musz¹ byæ wykorzystywane w sposób,
który przyczynia siê do zmniejszenia liczby osób uznanych za zaginione, do
wyjaœnienia losu osób, od których nie ma wiadomoœci, do po³o¿enia kresu
niepewnoœci i niepokoju rodzin.
Proponowane dzia³ania:
1.4.1 W³adze pañstwowe i inne podmioty, których to dotyczy, a szczególnie stowarzyszenia krajowe i MKCK, podejm¹ skuteczne dzia³ania,
gwarantuj¹ce nale¿yte poszukiwanie, zbieranie, identyfikacjê i przechowywanie szcz¹tków ludzkich oraz zapewni¹ w³aœciwe zajmowanie siê nimi, bez ¿adnej dyskryminacji i z poszanowaniem nale¿nym
zmar³ym, jak równie¿ z przestrzeganiem cywilnych i religijnych obrzêdów pogrzebowych, w³aœciwych dla danej osoby i wspólnoty.
1.4.2 W³adze pañstwowe i inne podmioty, których to dotyczy, podejm¹
skuteczne dzia³ania gwarantuj¹ce, ¿e przed podjêciem wszelkich
czynnoœci ekshumacyjnych i identyfikacyjnych okreœlone zostan¹
ogólne zasady; gdy tylko jest to mo¿liwe, ekshumacja i identyfikacja
szcz¹tków zostanie dokonana przez specjalistów medycyny
s¹dowej.
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- Cel koñcowy 1.5 - Udzielanie pomocy rodzinom osób uznanych za
zaginione
Rodziny osób uznanych za zaginione, ¿yj¹ce w podobnych warunkach jak
pozosta³a czêœæ ludnoœci cierpi¹ca z powodu konfliktu zbrojnego lub innych
sytuacji zbrojnej przemocy, s¹ dodatkowo nêkane innymi jeszcze troskami
wynikaj¹cymi z faktu zaginiêcia bliskiej osoby. Te specyficzne potrzeby,
ró¿ni¹ce siê zale¿nie od okolicznoœci, powinny byæ traktowane w szczególny sposób.
Proponowane dzia³ania:
1.5.1 W³adze pañstwowe i inne podmioty, których to dotyczy, a szczególnie stowarzyszenia krajowe, MKCK i Miêdzynarodowa Federacja,
podejm¹ skuteczne dzia³ania zmierzaj¹ce do udzielenia ochrony
i pomocy rodzinom osób uznanych za zaginione, ze szczególnym
uwzglêdnieniem potrzeb kobiet i dzieci.
- Cel koñcowy 1.6 - Zachêcanie zorganizowanych ugrupowañ zbrojnych, uczestnicz¹cych w konfliktach zbrojnych, do rozwi¹zywania
problemów osób uznanych za zaginione oraz do udzielania pomocy ich rodzinom i do zapobiegania innym zaginiêciom.
Pañstwa-strony konwencji genewskich i inne podmioty, których to dotyczy,
a szczególnie MKCK i wszêdzie tam, gdzie jest to mo¿liwe - tak¿e stowarzyszenia krajowe, bêd¹ zachêca³y zorganizowane ugrupowania zbrojne
do podjêcia starañ maj¹cych na wzglêdzie zrealizowanie Celu ogólnego nr 1,
jak równie¿ celów koñcowych i skuteczne wykonywanie proponowanych
dzia³añ.

***
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Cel ogólny 2 - Wzmocnienie ochrony osób cywilnych we wszystkich
sytuacjach przed skutkami u¿ycia broni ra¿¹cej bez rozró¿nienia, jak
równie¿ wzmocnienie ochrony walcz¹cych przed zbytecznymi cierpieniami i zakazanymi rodzajami broni, poprzez kontrolê rozwoju, rozprzestrzeniania i wykorzystania broni.
Celem jest ochrona godnoœci ludzkiej w obliczu ci¹g³ych cierpieñ
spowodowanych przez miny przeciwpiechotne i inne wybuchowe
pozosta³oœci wojny, szerokie rozprzestrzenianie broni i lekcewa¿enie zasad
reguluj¹cych ich u¿ycie, jak równie¿ przez wprowadzanie nowych rodzajów
broni i nowych technologii, które mog¹ byæ wykorzystane w celach wrogich,
poprzez potwierdzenie, umocnienie, poszanowanie i implementacjê
ochrony gwarantowanej przez miêdzynarodowe prawo humanitarne,
w celu zagwarantowania, ¿e œrodki u¿ywane w czasie operacji wojskowych
bêd¹ zgodne z miêdzynarodowym prawem humanitarnym i ¿e podjête
zostan¹ w³aœciwe dzia³ania, zmierzaj¹ce do zapobiegania powa¿nym pogwa³ceniom prawa oraz do utrzymywania w mocy istniej¹cych norm
prawnych w obliczu rozwoju nauki.
- Cel koñcowy 2.1 - Po³o¿enie kresu cierpieniom spowodowanym
przez miny przeciwpiechotne
Nasilenie powszechnych dzia³añ skierowanych przeciwko minom oraz kontynuowanie wysi³ków zmierzaj¹cych do ca³kowitego wyeliminowania min
przeciwpiechotnych.
Proponowane dzia³ania:
2.1.1 Pañstwa, nawi¹zuj¹c partnerstwo z czêœciami Ruchu, udziel¹ pomocy w celu otoczenia opiek¹, rehabilitacji, reintegracji spo³ecznej i ekonomicznej osób rannych w czasie wojny, w tym ofiar min; ponadto
realizacji programów zapobiegania zagro¿eniom minowym oraz programy rozminowania. MKCK bêdzie nadal sprawowa³ kierownicz¹
rolê w realizacji Strategii Ruchu dotycz¹cej min l¹dowych. Stowarzyszenia krajowe, w ramach partnerstwa z MKCK i pañstwami,
nadal bêd¹ traktowa³y priorytetowo dzia³ania przeciwminowe i bêd¹
umacnia³y swe zdolnoœci w tej dziedzinie.
2.1.2 Wszystkie pañstwa bêd¹ d¹¿y³y do osi¹gniêcia ostatecznego celu, jakim
jest ca³kowite wyeliminowanie min przeciwpiechotnych. Pañstwa, nie
bêd¹ce dotychczas stronami Konwencji o zakazie u¿ycia, sk³adowania,
produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu,
powinny rozwa¿yæ mo¿liwie najszybsze przyst¹pienie do tej konwencji.
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2.1.3 Pañstwa-strony tej konwencji, przed pierwsz¹ konferencj¹ przegl¹dow¹ powinny opracowaæ krajowe programy rozminowania, niszczenia zapasów, zapobiegania zagro¿eniom minowym i pomocy dla
ofiar, przestrzegaj¹c przy tym terminów ustalonych w konwencji.
Pañstwa-strony konwencji maj¹ce ku temu mo¿liwoœci, powinny
nasiliæ wysi³ki w celu zapewnienia œrodków niezbêdnych dla pe³nej
realizacji konwencji. Ka¿de pañstwo bêd¹ce stron¹ tej konwencji
powinno podj¹æ wszelkie niezbêdne œrodki gwarantuj¹ce jej implementacjê, w tym wprowadziæ sankcje karne i dokonaæ harmonizacji
doktryny wojskowej ze zobowi¹zaniami wynikaj¹cymi z konwencji.
- Cel koñcowy 2.2 - Ograniczenie do minimum cierpieñ spowodowanych u¿yciem broni, które mog¹ powodowaæ nadmierne
obra¿enia lub dzia³¹cych bez rozró¿nienia
Liczba zgonów i zranieñ wœród ludnoœci cywilnej spowodowanych przez
wybuchowe pozosta³oœci wojny powinna zostaæ znacznie ograniczona.
Wzros³a liczba przyst¹pieñ do Konwencji o niektórych rodzajach broni konwencjonalnych, do jej protoko³ów i poprawki, która rozszerza zakres zastosowania konwencji i obejmuje tak¿e konflikty zbrojne niemiêdzynarodowe.
Proponowane dzia³ania:
2.2.1 Miêdzynarodowa Konferencja wyra¿a zadowolenie z faktu przyjêcia
Protoko³u do Konwencji o niektórych rodzajach broni konwencjonalnych, dotycz¹cego wybuchowych pozosta³oœci wojny (Protokó³ V)
i zachêca pañstwa do rozwa¿enia mo¿liwoœci jak najszybszej jego
ratyfikacji. Nale¿y wzmóc wysi³ki na szczeblu miêdzynarodowym,
aby zmniejszyæ koszty ludzkie i spo³eczne powodowane przez wybuchowe pozosta³oœci wojny, stosuj¹c takie dzia³ania jak oczyszczanie
terenu, informowanie o zagro¿eniu, udzielanie pomocy ofiarom, a po
ratyfikacji nowego protokó³u - zapewnienie jego realizacji. Ruch
bêdzie realizowa³ swoj¹ strategiê dotycz¹c¹ min przeciwpiechotnych, uwzglêdniaj¹c dodatkowo problem wybuchowych pozosta³oœci wojny i wzmacniaj¹c w tym celu swoje zdolnoœci.
2.2.2 Zachêcamy pañstwa do kontynuowania wysi³ków maj¹cych na celu
ograniczenie szkodliwych skutków min, min-pu³apek i podobnych
urz¹dzeñ wymierzonych przeciwko cywilom, poprzez rozwa¿enie
ratyfikacji poprawionego Protoko³u II do Konwencji o niektórych
rodzajach broni konwencjonalnych i poprzez jego pe³n¹ implementacjê.
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2.2.3 Zachêcamy pañstwa do podjêcia œrodków na szczeblu krajowym i do
nasilenia dzia³añ prowadzonych w ramach Konwencji o niektórych
rodzajach broni konwencjonalnych, w celu ograniczenia do minimum
zagro¿enia, ¿e amunicja wybuchowa przemieni siê w wybuchowe
pozosta³oœci wojny, jak równie¿ w celu ograniczenia kosztów ludzkich
powodowanych przez inne rodzaje min ni¿ miny przeciwpiechotne.
2.2.4 W celu ograniczenia do minimum liczby zgonów i zranieñ wœród ludnoœci cywilnej, powodowanych przez niektóre rodzaje i odmiany
amunicji, pañstwa bêd¹ œciœle stosowa³y regu³y dotycz¹ce rozró¿nienia, proporcjonalnoœci i œrodków ostro¿noœci w czasie ataku.
W zwi¹zku z tym czêœci Ruchu bêd¹ kontynuowa³y promocjê œrodków zmierzaj¹cych do unikania strat wœród ludnoœci cywilnej,
powodowanych przez niewybuchy i ró¿ne odmiany amunicji.
2.2.5 Pañstwa powinny podj¹æ wszelkie niezbêdne œrodki w celu zagwarantowania pe³nego wdro¿enia protoko³ów do Konwencji o niektórych rodzajach broni konwencjonalnych, dzia³aj¹c jako strony tej
konwencji. Te pañstwa-strony konwencji, które dotychczas nie przyst¹pi³y do poprawki rozszerzaj¹cej zakres jej zastosowania na konflikty zbrojne niemiêdzynarodowe, rozwa¿¹ sprawê przyst¹pienia do
tej poprawki.
- Cel koñcowy 2.3 - Ograniczanie cierpieñ ludzkich spowodowanych przez niekontrolowan¹ dostêpnoœæ i nadu¿ywanie broni
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e pañstwa maj¹ obowi¹zek poszanowania i zapewnienia poszanowania miêdzynarodowego prawa humanitarnego, dostêpnoœæ broni - zw³aszcza broni przenoœnej, lekkiej i odpowiedniej amunicji powinna byæ poddana wzmocnionej kontroli, aby ta broñ nie znalaz³a siê
w rêkach osób, które mo¿na podejrzewaæ o chêæ wykorzystania jej w celu
pogwa³cenia tego prawa. Powinny byæ podjête uzupe³niaj¹ce œrodki zapewniaj¹ce poszanowanie prawa, jak równie¿ ograniczenie nadu¿ycia broni.
Proponowane dzia³ania:
2.3.1 Pañstwa powinny przyj¹æ, poszanowanie miêdzynarodowego prawa
humanitarnego za jedno z podstawowych kryteriów dotycz¹cych
podejmowania decyzji o transferze broni. Zachêcamy pañstwa do
w³¹czenia takich kryteriów do ustawodawstwa i polityki krajowej, jak
równie¿ do norm regionalnych i œwiatowych odnosz¹cych siê do
transferu broni.
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2.3.2 Pañstwa powinny podj¹æ konkretne œrodki w celu umocnienia kontroli broni i amunicji. W szczególnoœci pañstwa powinny w trybie pilnym nasiliæ swe wysi³ki maj¹ce na celu zapobieganie niekontrolowanej dostêpnoœci broni oraz nadu¿ywaniu broni ma³ych i lekkich, realizuj¹c Program dzia³ania ONZ w sprawie zapobiegania,
zwalczania i wyeliminowania nielegalnego handlu broni¹ ma³¹ i lekk¹ i uwzglêdniaj¹c wszelkie aspekty tej sprawy. Pañstwa powinny
tak¿e zastosowaæ inne odpowiednie instrumenty, a szczególnie te,
które s¹ opracowywane na szczeblu regionalnym.
2.3.3 Pañstwa, wspierane przez MKCK i stowarzyszenia krajowe, powinny czuwaæ nad tym, aby ich si³y zbrojne, policja i si³y bezpieczeñstwa otrzymywa³y systematycznie przeszkolenie w zakresie miêdzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw cz³owieka, szczególnie gdy chodzi o pos³ugiwanie siê broni¹ w sposób odpowiedzialny.
W razie potrzeby podobne szkolenia zaleca siê dla zorganizowanych
ugrupowañ zbrojnych.
2.3.4 Pañstwa, MKCK i stowarzyszenia krajowe powinny d¹¿yæ do
ograniczenia zapotrzebowania na broñ i do przeciwdzia³ania jej
nadu¿yciom oraz do rozwijania kultury tolerancji, dziêki upowszechnianiu wœród spo³eczeñstwa programów edukacyjnych i innych podobnych inicjatyw. Ponadto bêd¹ nasilaæ akcje uœwiadamiaj¹ce,
szczególnie wœród m³odzie¿y, dotycz¹ce zagro¿eñ wynikaj¹cych z
u¿ycia broni ma³ych i lekkich.
2.3.5 Pañstwa, MKCK i te stowarzyszenia krajowe, które mog¹ to uczyniæ, wzmocni¹ wysi³ki maj¹ce na celu rejestrowanie i dokumentowanie skutków zbrojnej przemocy przeciwko ludnoœci cywilnej, by w ten
sposób unaoczniæ ich koszty ludzkie. Ponadto MKCK udokumentuje
skutki zbrojnej przemocy, wywierane na prowadzone przezeñ operacje.
- Cel koñcowy 2.4 - Ochrona ludzkoœci przed zatruciami i umyœlnym
szerzeniem chorób
W œwietle niedawnych postêpów biotechnologii, które mog³yby byæ
nadu¿yte dla stworzenia nowych metod lub œrodków walki, konieczne jest
podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapobiegania nadu¿yciom biotechnologii
i wykorzystywaniu jej do nieprzyjaznych celów oraz do zapobiegania erozji
przepisów miêdzynarodowego prawa humanitarnego, zakazuj¹cych stosowania zatruæ i umyœlnego szerzenia chorób.
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Proponowane dzia³ania:
2.4.1 Zachêcamy pañstwa-strony Konwencji z 1972 r. o broni biologicznej
do kontynuowania wysi³ków w ramach programu dzia³ania dotycz¹cego wymienionej konwencji w celu ograniczenia groŸby, jak¹ stanowi broñ biologiczna.
2.4.2 Uznaj¹c pierwszorzêdne znaczenie programu dzia³ania dotycz¹cego Konwencji o broni biologicznej, wzywamy pañstwa do wspó³dzia³ania z MKCK w celu opracowania deklaracji na szczeblu ministerialnym, która wspiera³aby wysi³ki podejmowane w ramach Konwencji z 1972 r. o broni biologicznej, maj¹ce na celu zapobieganie
wykorzystania czynników biologicznych do celów wrogich, tak jak to
przewiduje Apel MKCK "Biotechnologia, bronie a humanitaryzm".
Czêœci sk³adowe Ruchu bêd¹ siê stara³y podejmowaæ sprawy zawarte w Apelu MKCK.
2.4.3 Zachêcamy pañstwa, które dotychczas tego nie uczyni³y, do:
- rozwa¿enia mo¿liwoœci stania siê stron¹ Protoko³u genewskiego
z 1925 r., Konwencji z 1972 r. o broni biologicznej i Konwencji z 1993
r. o broni chemicznej oraz do podjêcia decyzji w tej sprawie jeszcze
przed Miêdzynarodow¹ Konferencj¹ Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca w 2007 r.;
- przyjêcia odpowiedniego ustawodawstwa krajowego umo¿liwiaj¹cego œciganie i karanie aktów zakazanych na mocy Protoko³u genewskiego z 1925 r., Konwencji z 1972 r. o broni biologicznej i Konwencji
z 1993 r. o broni chemicznej.
- w³¹czenia odpowiednich norm etycznych i prawnych do programu
studiów medycznych i nauk œcis³ych oraz przyjêcia na szczeblu krajowym i miêdzynarodowym kodeksów postêpowania przeznaczonych dla œrodowisk zawodowych i przemys³owych, tak aby zmniejszyæ do minimum ryzyko wykorzystywania czynników biologicznych
do wrogich celów;
- kontynuowania wysi³ków zmierzaj¹cych do wprowadzenia na szczeblu krajowym i miêdzynarodowym mechanizmów kontroli i pomocy,
s³u¿¹cych do wykrywania i badania niezwyk³ych wybuchów epidemicznych.
2.4.4 Wzywamy pañstwa do poszanowania przedmiotu i celu Protoko³u
genewskiego z 1925 r., Konwencji z 1972 r. o broni biologicznej i innych odpowiednich norm prawa miêdzynarodowego, szczególnie
poprzez baczn¹ obserwacjê postêpów osi¹ganych w naukach przyrodniczych i podejmowaniu praktycznych œrodków umo¿liwiaj¹cych
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skuteczn¹ kontrolê czynników biologicznych, które mog³yby zostaæ
wykorzystane do wrogich celów, równie¿ dziêki wzmocnieniu wspó³pracy miêdzynarodowej.
- Cel koñcowy 2.5 - Zagwarantowanie legalnoœci nowych rodzajów
broni w œwietle prawa miêdzynarodowego
W obliczu szybkiej ewolucji technologii stosowanych przy produkcji
broni i w celu ochrony osób cywilnych przed skutkami u¿ycia broni ra¿¹cych
bez rozró¿nienia, oraz w celu ochrony walcz¹cych przed niepotrzebnymi
cierpieniami i skutkami zakazanych rodzajów broni, konieczne jest, aby
nowe rodzaje broni jak równie¿ nowe metody i œrodki walki by³y poddane
su-rowym i wielodyscyplinarnym badaniom.
Proponowane dzia³ania:
2.5.1 Zgodnie z I protoko³em dodatkowym z 1977 r. (art. 36), nak³ania siê
usilnie pañstwa-strony do wprowadzenia procedur badawczych
maj¹cych na celu potwierdzenie dopuszczalnoœci nowych rodzajów
broni oraz nowych metod i œrodków walki. Pozosta³e pañstwa powinny rozwa¿yæ wprowadzenie takich procedur badawczych. Procedury
powinny zak³adaæ podejœcie wielodyscyplinarne i dotyczyæ w szczególnoœci spraw wojskowych, prawnych i œrodowiskowych, a tak¿e
zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia.
2.5.2 Zachêcamy pañstwa do poœwiêcania szczególnej uwagi zbadaniu
wszystkich nowych rodzajów broni, jak równie¿ nowych metod i œrodków walki, których skutki dla zdrowia s¹ ma³o znane personelowi
medycznemu.
2.5.3 MKCK u³atwi dobrowoln¹ wymianê doœwiadczeñ dotycz¹cych procedur badawczych. Wzywamy pañstwa, które zastosowa³y takie procedury, do wspó³dzia³ania w tej dziedzinie z MKCK. Komitet,
wspó³pracuj¹c z ekspertami rz¹dowymi, zorganizuje warsztaty szkoleniowe przeznaczone dla Pañstw, które dotychczas nie opracowa³y
procedur badawczych.

***

21

MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA CK I CP

OGRANICZENIE RYZYKA I ZASIÊGU KLÊSK
Cel ogólny 3 - Ograniczenie zasiêgu klêsk poprzez wprowadzanie
œrodków ograniczania zagro¿eñ zwi¹zanych z klêskami oraz polepszania mechanizmów przygotowania na wypadek klêsk i reagowania.
Celem jest ochrona ¿ycia i godnoœci ludzkiej, jak równie¿ ochrona œrodków
przetrwania ludnoœci i przeciwdzia³anie wyniszczaj¹cym skutkom klêsk,
poprzez pe³ne w³¹czanie dzia³añ dotycz¹cych ograniczania zagro¿eñ zwi¹zanych z klêskami do krajowych i miêdzynarodowych instrumentów planowania i polityki, jak równie¿ wprowadzanie odpowiednich œrodków operacyjnych s³u¿¹cych ograniczaniu zagro¿eñ,
poprzez wprowadzanie odpowiednich œrodków prawnych, politycznych
i operacyjnych, s³u¿¹cych u³atwianiu i przyspieszaniu skutecznych akcji pomocy w przypadku klêski,
w celu ograniczania zagro¿eñ zwi¹zanych z klêskami i zmniejszania ich
skutków dla zmarginalizowanych i najs³abszych grup ludnoœci.
- Cel koñcowy 3.1 - Uznanie znaczenia ograniczania zagro¿eñ zwi¹zanych z klêskami oraz podejmowania œrodków maj¹cych na celu
ograniczenie do minimum skutków klêsk dotykaj¹cych najs³absze
grupy ludnoœci.
Kompleksowe ograniczanie zagro¿eñ zwi¹zanych z klêskami, obejmuj¹ce zapobieganie, zarz¹dzanie w sytuacji klêski i uœmierzanie skutków,
mo¿e byæ osi¹gniête dziêki dzia³alnoœci edukacyjnej i uœwiadamiaj¹cej.
Inne œrodki maj¹ce s³u¿yæ ograniczaniu do minimum skutków klêsk to:
efektywne zarz¹dzanie zasobami naturalnymi i ochrona œrodowiska;
wprowadzenie systemów wczesnego ostrzegania; wprowadzenie i przestrzeganie norm budowlanych, szczególnie w krajach nara¿onych na
klêski, co ma na celu ograniczenie skutków szkód dla infrastruktury;
wspieranie wysi³ków zmierzaj¹cych do trwa³ej odbudowy; wreszcie,
optymalne umacnianie zdolnoœci najs³abszych grup ludnoœci. Szczególn¹ wagê ma prowadzenie tego rodzaju dzia³alnoœci wœród najbardziej
zagro¿onych oraz grup ludnoœci dotkniêtej marginalizacj¹ z powodu
ubóstwa, dyskryminacji lub wykluczenia spo³ecznego, albo tych, które z
powodu okreœlonych okolicznoœci lub swego statusu prawnego, nie korzystaj¹ z programów przygotowania do klêsk i z pomocy w przypadku
klêski.
Proponowane dzia³ania:
3.1.1 Pañstwa, zgodnie z miêdzynarodow¹ strategi¹ ograniczania zasiêgu
klêsk uchwalon¹ przez ONZ, powinny przeanalizowaæ swe obowi¹zuj¹ce prawodawstwo i politykê w celu pe³nego w³¹czenia strate-
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gii ograniczania zagro¿eñ zwi¹zanych z klêskami do wszystkich
stosownych instrumentów prawnych i politycznych, poniewa¿
konieczne jest uwzglêdnianie czynników socjalnych, ekonomicznych, politycznych i œrodowiskowych, które wywo³uj¹ podatnoœæ na
klêski.
3.1.2 W³adze pañstwowe powinny podj¹æ w³aœciwe œrodki operacyjne
s³u¿¹ce ograniczaniu zagro¿eñ zwi¹zanych z klêskami na szczeblu
lokalnym i krajowym, szczególnie œrodki dotycz¹ce trwa³ego
zarz¹dzania zasobami naturalnymi, œrodowiskowymi oraz planowania przestrzennego, w³aœciwego planowania urbanistycznego, jak
równie¿ obowi¹zuj¹cych norm i regu³ budowlanych. Pañstwa,
wspó³dzia³aj¹c ze stowarzyszeniami krajowymi i innymi instytucjami,
których to dotyczy, powinny realizowaæ programy uœwiadamiaj¹ce
dotycz¹ce zagro¿eñ zwi¹zanych z klêskami, programy edukacyjne
przeznaczone dla spo³eczeñstwa, wprowadzaæ systemy wczesnego
ostrzegania, zapewniæ planowanie akcji pomocy i przygotowania do
klêsk i przewidywaæ inne œrodki przygotowawcze i ³agodz¹ce, oparte
na ocenie zagro¿eñ, s³aboœci i zdolnoœci.
3.1.3 Zachêcamy usilnie pañstwa, by wspó³pracuj¹c ze stowarzyszeniami
krajowymi, w³¹cza³y jako priorytet problem ograniczania zagro¿eñ do
narodowych planów rozwoju, do strategii ograniczania ubóstwa i planów odbudowy po klêsce, zarówno gdy chodzi o dzia³alnoœæ we w³asnym kraju, jak i w ramach akcji pomocy na rzecz rozwoju, prowadzon¹ na zasadzie wspó³pracy dwustronnej, wielostronnej i regionalnej. Nale¿y przy tym mieæ szczególnie na uwadze ograniczanie
s³aboœci mieszkañców rejonów zagro¿onych z powodu klêsk, ubóstwa, marginalizacji, wykluczenia spo³ecznego lub dyskryminacji.
3.1.4 Gor¹co zachêcamy pañstwa do tego, by traktowa³y priorytetowo
zapewnienie œrodków niezbêdnych do rozwi¹zania problemów zwi¹zanych ze zmianami klimatycznymi. Stowarzyszenia krajowe powinny wzmocniæ wspó³pracê z pañstwami i ekspertami w dziedzinie zmian klimatycznych, aby zmniejszyæ potencjalne negatywne
skutki dla najs³abszych grup ludnoœci. W tym celu mog¹ czerpaæ
inspiracjê z zaleceñ zawartych w dokumencie zatytu³owanym "Przygotowanie do zmian klimatycznych", który zosta³ opracowany w wyniku realizacji "Planu dzia³ania" przyjêtego przez XXVII Miêdzynarodow¹ Konferencjê w 1999 r.
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3.1.5 Pañstwa, uznaj¹c wagê niezale¿noœci i pomocnicz¹ rolê stowarzyszeñ krajowych wobec w³adz publicznych w dziedzinie pomocy ofiarom klêsk, powinny przedyskutowaæ i jasno okreœliæ ze swymi stowarzyszeniami ich rolê i zadania w zakresie ograniczania zagro¿eñ
oraz dzia³añ w czasie klêsk. Mo¿e to w szczególnoœci obejmowaæ
udzia³ przedstawicieli stowarzyszenia krajowego w odpowiednich
organach krajowych, które zajmuj¹ siê opracowaniem polityki i koordynacj¹ dzia³alnoœci. Pañstwa powinny równie¿ podj¹æ œrodki
prawne i okreœliæ specyficzn¹ politykê maj¹c¹ na celu wspieranie
stowarzyszeñ krajowych w d¹¿eniu do trwa³ego umocnienia zdolnoœci wolontariuszy i ludnoœci, zw³aszcza promuj¹c udzia³ kobiet w
ograniczaniu zagro¿eñ i kierowaniu akcjami pomocy w czasie klêsk.
3.1.6 Wspó³dzia³aj¹c z pañstwami czêœci sk³adowe Ruchu bêd¹ w pierwszym
rzêdzie d¹¿y³y do trwa³ego umacniania swych zdolnoœci i polepszania
dzia³añ w dziedzinie ograniczania zagro¿eñ zwi¹zanych z klêskami,
szczególnie gdy chodzi o kierowanie akcjami pomocy, zapobieganie i pracê uœwiadamiaj¹c¹ na szczeblu lokalnym, krajowym i regionalnym.
Nale¿y k³aœæ szczególny nacisk na ustanawianie skutecznego i otwartego partnerstwa z ludnoœci¹ ¿yj¹c¹ w rejonach zagro¿onych klêskami lub której s³aboœæ wynika z ubóstwa, marginalizacji, wykluczenia
spo³ecznego lub z innych form dyskryminacji. W tej dzia³alnoœci nale¿y
korzystaæ z pomocy wszystkich zainteresowanych partnerów.
3.1.7 Miêdzynarodowa Federacja bêdzie wspiera³a te stowarzyszenia krajowe, które pragn¹ umocniæ swe zdolnoœci w dziedzinie ograniczania
zagro¿eñ zwi¹zanych z klêskami, upowszechniaj¹c znajomoœæ najlepszych rozwi¹zañ, mobilizuj¹c zasoby i budz¹c zainteresowanie pañstwa
i innych odpowiednich podmiotów miêdzynarodowych, regionalnych i krajowych, w tym sektora prywatnego, problemami ograniczania zagro¿eñ
zwi¹zanych z klêskami.
- Cel koñcowy 3.2 - Doskonalenie miêdzynarodowych akcji pomocy
dla ofiar klêsk poprzez wsparcie dla stworzenia i wdro¿enia zbioru
regu³, praw i zasad stosowanych w czasie miêdzynarodowych akcji pomocy w wypadku klêsk.
Zasadnicz¹ spraw¹ jest dostarczenie neutralnej i bezstronnej pomocy
ludnoœci poszkodowanej z powodu klêski. Pomoc powinna byæ udzielana bez dyskryminacji, zale¿nie od stopnia s³aboœci ofiar i ich potrzeb.
Doœwiadczenie dowodzi, i¿ osi¹gniêcie tego celu zale¿y w ogromnej mierze
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od dobrego zrozumienia ogólnych zasad, wed³ug których prowadzone
s¹ miêdzynarodowe akcje pomocy. Prace badawcze prowadzone na
ca³ym œwiecie przez Miêdzynarodow¹ Federacjê, dotycz¹ce prawa
stosowanego w odniesieniu do miêdzynarodowych operacji pomocy
œwiadcz¹ o tym, ¿e istnieje wiele instrumentów mog¹cych s³u¿yæ do
udoskonalenia dzia³añ tego rodzaju, lecz czêsto nie s¹ one znane lub
nie s¹ konsekwentnie stosowane.
Proponowane dzia³ania:
3.2.1 Wszyscy cz³onkowie Miêdzynarodowej Konferencji przyjmuj¹ z zadowoleniem prace podjête przez Miêdzynarodow¹ Federacjê, która
wspó³pracuj¹c ze stowarzyszeniami krajowymi, pañstwami, ONZ
i innymi podmiotami przyst¹pi³a do porównywania regu³, praw i zasad maj¹cych zastosowanie do miêdzynarodowych akcji pomocy dla
ofiar klêsk i do oceny ich skutecznoœci, tak jak to okreœlono w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ o wzmacnianiu efektywnoœci i koordynacji miêdzynarodowych poszukiwañ i pomocy (A/RES/57/150)
3.2.2 Wszyscy cz³onkowie Miêdzynarodowej Konferencji uznaj¹, ¿e znajomoœæ, objaœnianie, stosowanie oraz rozwój regu³, praw i zasad stosowanych w czasie miêdzynarodowych akcji pomocy w przypadku
klêsk przyczyni¹ siê do u³atwienia i poprawy koordynacji, terminowoœci, stosownoœci, jakoœci i rozliczenia miêdzynarodowych akcji
pomocy; mog¹ równoczeœnie stanowiæ wa¿ny wk³ad w dzie³o ochrony
godnoœci ludzkiej w sytuacji klêski.
3.2.3 Zachêcamy wszystkie pañstwa i czêœci Ruchu do wspólnych dzia³añ
maj¹cych na celu mo¿liwie najbardziej wnikliwe uwzglêdnianie i najlepsze stosowanie, o ile zajdzie potrzeba, praw i zasad odnosz¹cych
siê do miêdzynarodowych akcji pomocy na rzecz ofiar klêsk; zachêcamy równie¿ do stosowania zaleceñ zawartych w Rezolucji 6 uchwalonej przez XXIII Miêdzynarodow¹ Konferencjê Czerwonego
Krzy¿a, która dotyczy dzia³añ zmierzaj¹cych do przyspieszenia pomocy miêdzynarodowej oraz w Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych i w jej za³¹czniku, dotycz¹cych koordynacji
i pilnej pomocy humanitarnej dostarczanej przez ONZ, wraz z do³¹czonym aneksem (A/RES/46/182).
3.2.4 Zachêcamy pañstwa, by uznaj¹c niezale¿n¹ i pomocnicz¹ rolê stowarzyszeñ krajowych wobec w³adz publicznych w sferze œwiadczenia pomocy humanitarnej w czasie klêsk, wspó³pracowa³y ze swymi
stowarzyszeniami krajowymi i z Miêdzynarodow¹ Federacj¹ w celu
przeanalizowania istniej¹cych praw dotycz¹cych kierowania dzia³a-
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niami w czasie klêsk, jak równie¿ instrumentów operacyjnych stosowanych na szczeblu krajowym, regionalnym i miêdzynarodowym, w
celu mo¿liwie najlepszego zharmonizowania dzia³añ z odpowiednimi
regu³ami, prawami i zasadami, a jeœli jest to mo¿liwe, tak¿e ze wskazówkami dotycz¹cymi akcji pomocy w czasie klêsk.
3.2.5 Zachêcamy pañstwa, które dotychczas tego nie uczyni³y, aby przyst¹pi³y do Konwencji z Tampere w sprawie zapewniania œrodków
³¹cznoœci na potrzeby akcji likwidowania skutków klêsk i wspierania akcji pomocy; stosowanie tej konwencji ma na celu u³atwienie
skutecznego wykorzystania telekomunikacji w czasie akcji pomocy
organizowanych z powodu klêsk i sytuacji pilnych potrzeb. Zale¿nie
od potrzeb pañstwa zastosuj¹ tak¿e odpowiednie rezolucje Miêdzynarodowych Konferencji Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego
Pó³ksiê¿yca, Miêdzynarodowego Zwi¹zku Telekomunikacyjnego, jak
równie¿ rezolucje ONZ odnosz¹ce siê do u¿ycia telekomunikacji w
czasie klêsk, w sprawie dostêpu do ofiar i ochrony personelu prowadz¹cego akcje pomocy i dzia³ania s³u¿¹ce uœmierzaniu skutków
klêsk.
3.2.6 Miêdzynarodowa Federacja i stowarzyszenia krajowe bêd¹ nadal
odgrywa³y wiod¹c¹ rolê w dzia³aniach prowadzonych przy wspó³pracy z pañstwami, z ONZ i innymi odpowiednimi podmiotami w dziedzinie badañ i pobudzania zainteresowañ spraw¹ zbierania praw,
regu³ i zasad stosowanych w odniesieniu do miêdzynarodowych akcji
pomocy w czasie klêsk. Chodzi szczególnie o okreœlenie wszystkich
niezaspokojonych potrzeb w porównaniu z prawami i regu³ami w tej
dziedzinie, o opracowanie dzia³añ modelowych, metod i wskazówek
praktycznych dotycz¹cych akcji pomocy organizowanych w czasie
klêsk. Chodzi równie¿ o aktywne rozwijanie znajomoœci, upowszechnianie, wyjaœnianie i zastosowanie regu³, praw i zasad dotycz¹cych miêdzynarodowych akcji pomocy, jak równie¿ wytycznych
stosowanych na wszystkich szczeblach przez pañstwa i wspólnotê
miêdzynarodow¹. Miêdzynarodowa Federacja przygotuje tymczasowe sprawozdanie, które przedstawi w czasie najbli¿szej Miêdzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca
w 2007 r.
***
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OGRANICZANIE RYZYKA I ZASIÊGU CHORÓB
Cel ogólny 4 - Ograniczanie zwiêkszonej podatnoœci na choroby, wynikaj¹cej ze stygmatyzacji i dyskryminacji, jak równie¿ z braku dostêpu do pe³nych œrodków w zakresie zapobiegania, opieki i leczenia.
Celem jest ochrona godnoœci ludzkiej przed wyniszczaj¹cymi skutkami
HIV/AIDS i innych chorób, które nêkaj¹ przede wszystkim grupy poddane
stygmatyzacji, dyskryminacji lub marginalizacji spo³ecznej z powodu ich
szczególnej sytuacji lub okolicznoœci; grupy te czêsto nie maj¹ dostêpu do
œrodków profilaktycznych, do leczenia, opieki i uzyskania wsparcia. Cel ten
jest osi¹galny:
Poprzez zwalczanie przeszkód natury prawnej i politycznej, jak równie¿
podtrzymuj¹cych je postaw spo³ecznych, których skutkiem jest dyskryminacja i stygmatyzacja osób ¿yj¹cych z HIV/AIDS i innych najbardziej zagro¿onych grup ludnoœci,
Poprzez zapewnienie wszystkim osobom, zw³aszcza przesiedleñcom i innym zmarginalizowanym grupom, np. wiêŸniom, sprawiedliwego dostêpu
do dzia³añ prewencyjnych, leczenia i ochrony zdrowia, w tym do wsparcia
psychosocjalnego,
Aby doprowadziæ do ograniczenia skutków szerzenia siê HIV/AIDS i innych chorób oraz zapewnienia mo¿liwoœci osi¹gniêcia jak najlepszego
stanu zdrowia, co jest jednym z podstawowych praw ka¿dej ludzkiej istoty,
niezale¿nie od przynale¿noœci rasowej, wyznania, przekonañ politycznych,
warunków ekonomicznych lub socjalnych; szczególn¹ uwagê nale¿y poœwiêcaæ ludnoœci zmarginalizowanej i najs³abszej.
- Cel koñcowy 4.1 - Wyeliminowanie stygmatyzacji, dyskryminacji
i odrzucenia, na które nara¿one s¹ grupy ludnoœci dotkniêtej
HIV/AIDS.
Obecnie HIV/AIDS stanowi jedno z najpowa¿niejszych zagro¿eñ dla
godnoœci ludzkiej. Pomimo coraz szerszej œwiadomoœci dotycz¹cej zasiêgu epidemii, podejœcie w skali œwiatowej do problemów HIV/AIDS jest
w dalszym ci¹gu naznaczone postaw¹, która przyczynia siê do stygmatyzacji osób ¿yj¹cych z HIV/AIDS, jak równie¿ niew³aœciwym traktowaniem najbardziej zagro¿onych grup ludnoœci. Dyskryminacyjne
prawa i polityka w sposób bezpoœredni lub poœredni pozbawiaj¹ te grupy
ludnoœci dostêpu do programów profilaktycznych, do w³aœciwego
leczenia i opieki. Postêpowanie wobec HIV/AIDS powinno doprowadziæ
do obalenia przeszkód spo³ecznych, prawnych i politycznych, które
przynosz¹ efekty dyskryminacyjne i stygmatyzuj¹ zara¿onych, zagro¿onych i najs³abszych. S³u¿by socjalne i s³u¿by ochrony zdrowia
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powinny dzia³aæ w oparciu o humanitarne zasady s³u¿¹ce ochronie i poszanowaniu godnoœci ludzkiej, a œwiadczenia powinny byæ udzielane
bez dyskryminacji, zale¿nie od potrzeb i stopnia s³aboœci ludzi, z zachowaniem postawy, która pobudza tolerancjê, poszanowanie i integracjê
spo³eczn¹.
Proponowane dzia³ania:
4.1.1 Pañstwa, zgodnie z zobowi¹zaniami podjêtymi w deklaracji przyjêtej
w czasie nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych w sprawie HIV/AIDS, powinny wyeliminowaæ
wszelkie prawa, politykê i praktyki prowadz¹ce do dyskryminowania
osób ¿yj¹cych z HIV/AIDS, poœwiêcaj¹c szczególn¹ uwagê kobietom i dziewczêtom, jak równie¿ innym najs³abszym grupom ludnoœci.
4.1.2 Pañstwa podejm¹ w³aœciwe i skuteczne dzia³ania maj¹ce na celu
wprowadzenie polityki i strategii zmierzaj¹cej do usuniêcia stygmatyzacji i dyskryminacji zwi¹zanych z HIV/AIDS, poœwiêcaj¹c szczególn¹ uwagê rozmaitym implikacjom HIV/AIDS dla ró¿nych p³ci i k³ad¹c nacisk na integracjê socjaln¹ chorych na HIV/AIDS lub ich nosicieli, jak równie¿ innych najs³abszych grup ludnoœci, a w szczególnoœci na zapewnienie im pe³nego korzystania z przys³uguj¹cych
im praw i podstawowych wolnoœci.
4.1.3 Pañstwa, wspierane przez stowarzyszenia krajowe, powinny podj¹æ
œrodki operacyjne, ze szczególnym uwzglêdnieniem równouprawnienia kobiet i zwalczaniem nierównowagi p³ci, w celu szerokiego
zapewnienia i mo¿liwoœci korzystania z kompletnego wachlarza us³ug w zakresie zapobiegania, opieki i leczenia w dziedzinie seksuologii i p³odnoœci.
4.1.4 Pañstwa powinny czuwaæ nad tym, aby na terenie ca³ego kraju,
szczególnie w krajach najbardziej zagro¿onych, istnia³ szeroki wachlarz programów profilaktycznych, uwzglêdniaj¹cych sytuacjê oraz lokalne wartoœci etyczne i kulturowe, w tym programów informacyjnych, edukacyjnych i w zakresie komunikacji, w jêzykach zrozumia³ych dla lokalnych spo³ecznoœci, szanuj¹cych specyfikê kulturow¹;
ich celem jest ograniczenie liczby przypadków postaw wysokiego
ryzyka oraz zachêcanie do odpowiedzialnego postêpowania seksualnego, w tym do zachowania abstynencji i wiernoœci; nale¿y
zapewniæ lepszy dostêp do niezbêdnych artyku³ów, takich jak prezerwatywy mêskie i ¿eñskie, czy sterylne strzykawki oraz prowadziæ
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

programy zmniejszania szkodliwych skutków narkomanii, umo¿liwiaj¹c szerszy dostêp do dobrowolnego i poufnego doradztwa i wykrywania, dostarczaj¹c niezaka¿one produkty krwiopochodne oraz zapewniaj¹c szybkie i skuteczne leczenie zaka¿eñ przekazywanych
drog¹ p³ciow¹.
Pañstwa, wspierane przez czêœci sk³adowe Ruchu, powinny w razie
potrzeby podj¹æ œrodki operacyjne zmierzaj¹ce do zapewnienia
sta³ych postêpów w dostêpie do leczenia i opieki nad ludŸmi ¿yj¹cymi
z HIV/AIDS; nale¿y szczególn¹ troskê okazywaæ grupom zmarginalizowanym, które nie maj¹ bezpoœredniego dostêpu do tego rodzaju
œwiadczeñ, w celu ochrony ich godnoœci, ¿ycia i œrodków przetrwania
oraz w celu zapobiegania przekazywaniu HIV.
Usilnie nak³aniamy pañstwa do opracowania i wdro¿enia ustawodawstwa zmierzaj¹cego do wyeliminowania dyskryminacji, której ofiarami
padaj¹ w miejscu pracy ludzie ¿yj¹cy z HIV/AIDS. Wspó³pracuj¹c
œciœle z w³adzami pañstwowymi, organizacje spo³eczne i miêdzynarodowe oraz czêœci Ruchu powinny prowadziæ dzia³alnoœæ uœwiadamiaj¹c¹ i edukacyjn¹ w celu stworzenia przychylnego i spo³ecznie
akceptuj¹cego œrodowiska zawodowego w odniesieniu do personelu,
wolontariuszy i beneficjentów. Te czynniki powinny tak¿e pomagaæ innym organizacjom pragn¹cym podj¹æ w miejscu pracy inicjatywy
zmierzaj¹ce do wyeliminowania stygmatyzacji i dyskryminacji, której
ofiarami padaj¹ ludzie ¿yj¹cy z HIV/AIDS.
Pañstwa, uznaj¹c znaczenie niezale¿nej i pomocniczej roli stowarzyszeñ krajowych wobec w³adz publicznych w sferze us³ug
humanitarnych dotycz¹cych ochrony zdrowia i opieki, powinny jasno
ustaliæ ze stowarzyszeniami krajowymi ich rolê i zadania w tym zakresie. W szczególnoœci mo¿e to dotyczyæ udzia³u stowarzyszeñ w krajowych organach odpowiedzialnych za opracowanie polityki i zasad
koordynacji w tej dziedzinie. Pañstwa powinny równie¿ podj¹æ œrodki
prawne i specyficzn¹ politykê maj¹c¹ na celu wspieranie stowarzyszeñ krajowych w ich d¹¿eniu do trwa³ego umocnienia zdolnoœci wolontariuszy i spo³eczeñstwa w dziedzinie zwalczania HIV/AIDS, jak
równie¿ w dzia³alnoœci w zakresie zapobiegania i ochrony zdrowia.
Pañstwa powinny u³atwiaæ udzia³ spo³eczeñstwa w planowaniu i wdra¿aniu w ¿ycie œrodków zwalczania AIDS poprzez krajowe mechanizmy
koordynacyjne przewidziane w Œwiatowym Funduszu Walki z AIDS,
GruŸlic¹ i Malari¹. Dziêki temu w tej dzia³alnoœci bêdzie mo¿na korzystaæ z doœwiadczenia, zdolnoœci i wp³ywu spo³eczeñstwa, a zw³aszcza
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dotkniêtych spo³ecznoœci. Wynika z tego szczególnie koniecznoœæ
rozwijania i korzystania z potencja³u sieci wolontariuszy stowarzyszeñ
krajowych, poniewa¿ zapewnia to mo¿liwoœæ dotarcia do lokalnych
spo³ecznoœci i rodzin.
Usilnie prosimy pañstwa i stowarzyszenia krajowe o zapewnienie,
4.1.9
zgodnie z par. 7 Deklaracji, w tym dziêki wspó³pracy miêdzynarodowej, niezbêdnych zasobów ludzkich i finansowych i potrzebnego
wsparcia instytucjonalnego w celu ograniczenia zagro¿eñ zwi¹zanych z chorobami i ich skutkami.
4.1.10 Stowarzyszenia krajowe bêd¹ nadal prowadzi³y œwiatow¹ kampaniê
wymierzon¹ przeciwko stygmatyzacji i dyskryminacji dotycz¹cej AIDS
(“Prawda o AIDS... Przeka¿ j¹ dalej”) i przy wspó³pracy z pañstwami
i w pierwszym rzêdzie ze wzmo¿on¹ si³¹ zajm¹ siê trwa³ym polepszaniem zdolnoœci i skutecznoœci dzia³añ w zakresie ochrony zdrowia
i uœwiadamianiem na szczeblu lokalnym dotycz¹cym HIV/AIDS. W tej
dzia³alnoœci nale¿y po³o¿yæ nacisk na ustanawianiu otwartego i skutecznego partnerstwa z osobami ¿yj¹cymi z HIV/AIDS, jak równie¿
z innymi grupami ludnoœci, której s³aboœæ wynika z ubóstwa, marginalizacji, wykluczenia spo³ecznego i dyskryminacji.
4.1.11 Miêdzynarodowa Federacja bêdzie wspiera³a wysi³ki stowarzyszeñ
krajowych zmierzaj¹ce do umacniania ich zdolnoœci do realizacji programów zwalczania HIV/AIDS oraz programów podstawowej ochrony
zdrowia, dziêki wymianie doœwiadczeñ dotycz¹cych najlepszych metod, mobilizacji zasobów i zainteresowaniu pañstw i wspólnoty miêdzynarodowej problemami zwi¹zanymi ze stygmatyzacj¹ i dyskryminacj¹.
4.1.12 Ruch bêdzie œciœle wspó³pracowa³ UNAIDS i innymi organami i instytucjami zajmuj¹cymi siê problematyk¹ AIDS. Stowarzyszenia krajowe
bêd¹ wspiera³y i umacnia³y pozycjê Federacji jako centrum wspó³pracy z UNAIDS oraz Œwiatowej Sieci ludzi ¿yj¹cych z HIV/AIDS, w celu
wyeliminowania stygmatyzacji i dyskryminacji, oraz w celu mobilizacji
wolontariuszy na szczeblu krajowym, regionalnym i miêdzynarodowym.
- Cel koñcowy 4.2 - Ograniczanie ryzyka i podatnoœci zwi¹zanych
z HIV/AIDS i innymi chorobami, na które nara¿one s¹ najbardziej
osoby okreœlone w par. 7 Deklaracji, jak równie¿ inne osoby
zmarginalizowane, np. wiêŸniowie. Z powodu swego statusu
prawnego i okolicznoœci, osoby te maj¹ ograniczony dostêp do
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programów edukacyjnych i programów ochrony zdrowia, opieki
i zapobiegania chorobom.
Zarówno z punktu widzenia humanitarnego jak i w trosce o zdrowie publiczne, istotne jest udzielanie neutralnej i bezstronnej pomocy wszystkim
grupom ludnoœci, dotkniêtym HIV/AIDS i innymi chorobami, bez dyskryminacji, jedynie z uwzglêdnieniem stopnia ich s³aboœci i potrzeb. Znaczna
czêœæ ludnoœci nie ma pe³nego dostêpu do dzia³añ profilaktycznych, ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej, z powodu prawa, polityki i praktyk dyskryminacyjnych, co powiêksza ryzyko zaka¿enia tymi chorobami i pog³êbia
s³aboœci. Sytuacja migrantów i przesiedleñców, jak równie¿ osób pozbawionych wolnoœci, jest szczególnie niepokoj¹ca. Skuteczne programy ochrony
zdrowia, oparte na zasadach tolerancji i akceptacji spo³ecznej, maj¹ce na
celu dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i socjalne, maj¹ zasadnicze
znaczenie, jeœli chcemy dzia³aæ na rzecz ochrony godnoœci ludzkiej tych
grup ludnoœci i zapewniæ ich skuteczn¹ integracjê spo³eczn¹.
Proponowane dzia³ania:
4.2.1 Usilnie nak³aniamy pañstwa, by wspó³dzia³aj¹c ze stowarzyszeniami
krajowymi przeprowadzi³y analizê obowi¹zuj¹cych praw i polityki w celu zapewnienia, ¿e ka¿da ludzka istota bêdzie mog³a osi¹gn¹æ mo¿liwie najlepszy stan zdrowia, co stanowi jedno z podstawowych praw
cz³owieka, niezale¿nie od przynale¿noœci rasowej cz³owieka, jego
wyznania, przekonañ politycznych, jego warunków ekonomicznych
lub socjalnych.
4.2.2 Pañstwa, wspó³pracuj¹c œciœle z czêœciami sk³adowymi Ruchu i najs³abszymi grupami ludnoœci, powinny realizowaæ programy zapobiegania i dostêpne dla ogó³u ludnoœci programy ochrony zdrowia,
tak¿e dla przesiedleñców i osób zmarginalizowanych. Oznacza to
uwzglêdnienie pilnych potrzeb i w³¹czenie ich do programów ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego oraz do programów pomocy
spo³ecznej.
4.2.3 Wzywamy pañstwa i czêœci Ruchu, by wraz z innymi partnerami
zajê³y siê w sposób wielokierunkowy i skoordynowany problemami
towarzysz¹cymi HIV/AIDS i innym chorobom zw³aszcza w czasie
konfliktów zbrojnych, klêsk i innych sytuacji pilnych potrzeb, bior¹c
pod uwagê s³aboœci, lecz tak¿e specyficzne zdolnoœci ludnoœci przesiedlonej, spo³ecznoœci, która j¹ przyjmuje, si³ zbrojnych i personelu
odpowiedzialnego za utrzymanie pokoju.
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4.2.4 Usilnie prosimy pañstwa, by wspó³pracuj¹c z Ruchem w sytuacjach
kryzysowych uwzglêdnia³y potrzeby i specyficzne s³aboœci osób dotkniêtych HIV/AIDS, czuwaj¹c zw³aszcza nad ich bezpieczeñstwem
¿ywnoœciowym.
4.2.5 Usilnie nak³aniamy pañstwa, by wspó³pracuj¹c z czêœciami Ruchu
wprowadza³y w ¿ycie politykê i œrodki operacyjne w wiêzieniach, aby
stworzyæ pewniejsze otoczenie i ograniczyæ dla wiêŸniów i personelu
ryzyko zaka¿enia HIV, gruŸlic¹ i innymi chorobami. Oznacza to w szczególnoœci dobrowolne i poufne wykrywanie zaka¿eñ HIV, udzielanie
odpowiedniego doradztwa przed i wykryciu oraz prowadzenie programów uœwiadamiaj¹cych.
4.2.6 Stowarzyszenia krajowe potraktuj¹ jako priorytet i poœwiêc¹ wiêcej
uwagi zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym trwa³emu umacnianiu swych zdolnoœci i zwiêkszaniu skutecznoœci dzia³ania uœwiadamiaj¹cego w dziedzinie ochrony zdrowia; bêd¹ k³ad³y nacisk
na ustanawianie skutecznego partnerstwa z ludnoœci¹ szczególnie
zagro¿on¹ z powodu ubóstwa, marginalizacji, wykluczenia spo³ecznego i dyskryminacji.
4.2.7 Miêdzynarodowa Federacja bêdzie wspiera³a starania stowarzyszeñ krajowych o umocnienie swych zdolnoœci w dziedzinie ochrony
zdrowia w œrodowisku, prowadz¹c ci¹gle wymianê wiedzy o najlepszych metodach dzia³ania, mobilizuj¹c zasoby i pozyskuj¹c zainteresowanie pañstw i wspólnoty miêdzynarodowej dla problemów zwi¹zanych ze stygmatyzacj¹ i dyskryminacj¹.
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Rezolucja 2
Rewizja Regulaminu Funduszu im. Cesarzowej
Shoken
XXVIII Miêdzynarodowa Konferencja,
po zapoznaniu siê ze sprawozdaniem komisji parytetowej Funduszu im. Cesarzowej Shoken,
1. dziêkuje Komisji za zarz¹dzanie Funduszem i aprobuje wszystkie dokonane nadania;
2. powierza Komisji zadanie przekazania sprawozdania japoñskiej rodzinie cesarskiej za poœrednictwem Japoñskiego Stowarzyszenia Czerwonego Krzy¿a;
3. zatwierdza nowy Regulamin Funduszu im. Cesarzowej Shoken, którego tekst przytaczamy poni¿ej:

REGULAMIN FUNDUSZU IM. CESARZOWEJ SHOKEN
(zatwierdzony przez XVI Miêdzynarodow¹ Konferencjê w Londynie w 1938
r., zmodyfikowany przez XIX Konferencjê w New Delhi - 1957 r., XXV Konferencjê w Genewie - 1986 r., Radê Delegatów w Budapeszcie - 1991 r.
i XXVII Konferencjê w Genewie - 1999 r.);
Artyku³ 1 - Kwota 100.000 z³otych jenów japoñskich podarowana Miêdzynarodowemu Czerwonemu Krzy¿owi z okazji IX Miêdzynarodowej Konferencji w Waszyngtonie (1912 r.) przez JW. Cesarzow¹ Japonii z przeznaczeniem na "dzie³o pomocy w czasie pokoju" zosta³a zwiêkszona do
200.000 jenów dziêki nowemu darowi przekazanemu z okazji XV Miêdzynarodowej Konferencji (Tokio 1934 r.) przez JW. Cesarzow¹ Japonii i Cesarzow¹ - wdowê. Ponadto Fundusz zosta³ powiêkszony dziêki wp³acie
3.600.000 jenów dokonanej przez Cesarzow¹ Japonii z okazji 100-lecia
Czerwonego Krzy¿a w 1963 r., a od 1966 r. dziêki kolejnym wp³atom rz¹du
Japonii i Japoñskiego Stowarzyszenia Czerwonego Krzy¿a. Nosi on nazwê "Fundusz im. Cesarzowej Shoken".
Artyku³ 2 - Fundusz jest administrowany, a dochody rozdzielane przez
Komisjê parytetow¹, w sk³ad której wchodzi szeœciu imiennie wybranych
cz³onków. Trzech powo³anych przez MKCK, a 3 przez Federacjê, przy czym
kworum wymaga obecnoœci 4 osób. Przewodnicz¹cym jest na sta³e jeden z
przedstawicieli MKCK, natomiast Federacja zapewnia sekretariat Komisji.
Komisja zbiera siê w Genewie, z regu³y w siedzibie Federacji.
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Artyku³ 3 - Fundusz za³o¿ycielski, podobnie jak póŸniejsze dary, musz¹
pozostaæ nienaruszone. Jedynie dochód z odsetek i nadwy¿ki mog¹ byæ
u¿yte na dotacje przyznawane przez Komisjê na ca³kowite lub czêœciowe
pokrycie kosztów nastêpuj¹cych dzia³añ:
a) Przygotowanie na wypadek klêsk
b) Dzia³alnoœæ zdrowotna
c) Us³ugi transfuzji krwi
d) Dzia³alnoœæ m³odzie¿owa
e) Pierwsza pomoc i ratownictwo
f) Dzia³alnoœæ socjalna
g) Upowszechnianie humanitarnych idea³ów Miêdzynarodowego Ruchu CK i CP
h) Wszelkie inne przedsiêwziêcia na rzecz ogó³u, wa¿ne dla rozwoju dzia³alnoœci stowarzyszeñ krajowych CK i CP.
Artyku³ 4 - Stowarzyszenie krajowe pragn¹ce otrzymaæ dotacjê powinno za
poœrednictwem swego Zarz¹du G³ównego z³o¿yæ proœbê w sekretariacie
Komisji. Proœby nale¿y sk³adaæ do 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego przyznanie dotacji. Proœba powinna zawieraæ szczegó³owy opis dzia³añ w jednej z wybranych dziedzin, wyszczególnionych w Artykule 3.
Artyku³ 5 - Komisja rozwa¿y zg³oszone proœby i przyzna dotacje na realizacjê tych, które uzna za stosowne i w³aœciwe. O swych decyzjach Komisja co rok informuje stowarzyszenia krajowe.
Artyku³ 6 - Stowarzyszenia krajowe, które wskutek okolicznoœci czuj¹ siê
zmuszone do zmiany przeznaczenia otrzymanej dotacji i do wykorzystania
jej na inne cele ni¿ te, które zosta³y opisane w pierwotnie zg³oszonej proœbie, zgodnie z Art. 4 musz¹ na to uzyskaæ wczeœniejsz¹ zgodê Komisji.
Artyku³ 7 - Stowarzyszenia krajowe, które uzyska³y dotacjê, przeka¿¹
Komisji parytetowej sprawozdanie o jej wykorzystaniu w terminie 12 miesiêcy po otrzymaniu dotacji.
Artyku³ 8 - Notyfikacja dotycz¹ca przyznania dotacji bêdzie mia³a miejsce
11 kwietnia ka¿dego roku, w rocznicê œmierci JW. Cesarzowej Shoken.
Artyku³ 9 - Kwota nie przekraczaj¹ca 12% rocznych odsetek z kapita³u jest
przeznaczana na wydatki administracyjne zwi¹zane z Funduszem oraz na
koszty wynikaj¹ce z pomocy udzielanej stowarzyszeniom krajowym w celu
realizacji ich projektów.
Artyku³ 10 - Na ka¿dej sesji Rady Delegatów Komisja parytetowa przedstawi
sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji Funduszu, dotacjach przyznanych
od czasu ostatniej sesji Rady i ich wykorzystaniu przez stowarzyszenia krajowe. Rada Delegatów za poœrednictwem Japoñskiego Stowarzyszenia Czerwonego Krzy¿a przeka¿e to sprawozdanie japoñskiej rodzinie cesarskiej.
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Rezolucja 3
Znak
XXVIII Miêdzynarodowa Konferencja Czerwonego Krzy¿a i Czer wonego Pó³ksiê¿yca,
przypominaj¹c Rezolucjê 3 przyjêt¹ przez XXVII Miêdzynarodow¹
Konferencjê 6 listopada 1999 r.,
przyjmuje Rezolucjê 5 uchwalon¹ przez Radê Delegatów 1 grudnia
2003 r. (patrz Rezolucja Rady Delegatów z 2003 r. w sprawie znaku).

Rezolucja 4
Data i miejsce Miêdzynarodowej Konferencji
Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca
XXVIII Miêdzynarodowa Konferencja Czerwonego Krzy¿a i Czer wonego Pó³ksiê¿yca,
postanawia, ¿e Konferencja odbêdzie siê w 2007 r. w Genewie,
w terminie, który zostanie ustalony przez Komisjê Sta³¹ Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca.
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ZOBOWI¥ZANIA HUMANITARNE
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZY¯A
PRZYJÊTE NA
XXVIII MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI CZERWONEGO
KRZY¯A I CZERWONEGO PÓ£KSIÊ¯YCA
I Poszanowanie i przywracanie godnoœci osób zaginionych w czasie konfliktu zbrojnego lub napiêæ wewnêtrznych, jak równie¿
godnoœci ich rodzin.
Zgodnie z poni¿szym tekstem, w latach 2004 - 2007 zobowi¹zujemy
siê:
- nasiliæ dzia³ania w celu ustalenia losu osób zaginionych, ochrony ludzi
przed zaginiêciami i umacniania miêdzynarodowej sieci s³u¿b poszukiwañ, dziêki pog³êbianiu wspó³pracy i budowaniu zdolnoœci w tej dziedzinie,
- umacniaæ nasz¹ w³asn¹ zdolnoœæ do realizacji programu ³¹czenia
rodzin, zdolnoœæ docierania i wspierania rodzin podzielonych wskutek
sytuacji konfliktu zbrojnego i wewnêtrznej przemocy, jak równie¿ ulepszaæ nasz zbiór informacji i wykorzystanie danych dotycz¹cych zaginionych osób,
- wspieraæ zobowi¹zanie MKCK i aktywnie wspomagaæ wysi³ki w sprawie zaginionych, podejmowane przez rz¹dy, MKCK i bratnie stowarzyszenia krajowe.
II Ratyfikacja i przystêpowanie do traktatów oraz wycofywanie zastrze¿eñ
Zdecydowani dzia³aæ na rzecz ochrony ludzkiej godnoœci dziêki poszanowaniu miêdzynarodowego prawa humanitarnego, wykorzystamy przypadaj¹c¹ w 2004 r. 50. rocznicê przyjêcia Konwencji haskiej o ochronie w³asnoœci kulturalnej w czasie konfliktów zbrojnych, w celu rozwijania dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia ochrony dziedzictwa kulturalnego. W razie potrzeby, mo¿e to równie¿ obejmowaæ zachêcanie rz¹dów, by stawa³y siê
stronami konwencji haskiej z 1954 r. i jej dwóch protoko³ów z 1954 r. i 1999
r. i by zapewni³y skuteczn¹ realizacjê tych traktatów na szczeblu krajowym.
III Zbiorowe zobowi¹zanie stowarzyszeñ krajowych Czerwonego
Krzy¿a krajów cz³onkowskich i kandyduj¹cych do Unii Europejskiej
Stowarzyszenia krajów cz³onkowskich i kandyduj¹cych do Unii Europejskiej g³êboko zaniepokojone wzrastaj¹c¹ liczb¹ przypadków pogwa³cenia
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miêdzynarodowego prawa humanitarnego, a w szczególnoœci atakami
przeciwko osobom cywilnym, co œwiadczy o nieznajomoœci lub pogardzie
dla powszechnych zasad, wartoœci i norm humanitarnych,
przekonane o ogromnej wadze znajomoœci, zrozumienia i przyswajania sobie tych zasad i regu³ przez spo³eczeñstwo obywatelskie, a zw³aszcza przez
m³odzie¿,
w trosce o wspomaganie cz³onków Unii Europejskiej w dziedzinie upowszechniania, poszanowania i zapewnienia poszanowania miêdzynarodowego prawa humanitarnego,
zobowi¹zuj¹ siê do:
- podejmowania wszelkich dzia³añ, by w ramach posiadanych œrodków
polepszaæ wœród m³odzie¿y i ca³ego spo³eczeñstwa znajomoœæ Podstawowych Zasad Ruchu, wartoœci humanitarnych i regu³ prawa humanitarnego,
- popularyzowaæ wœród osób nauczaj¹cych odpowiednie narzêdzia pedagogiczne np. program opracowany przez MKCK "Odkrywamy prawo
humanitarne" oraz program Miêdzynarodowej Federacji "Dzia³ania na
rzecz zmniejszania dyskryminacji i przemocy w spo³ecznoœci".
IV Zbiorowe zobowi¹zanie stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a krajów cz³onkowskich i kandyduj¹cych do Unii Europejskiej
Uwa¿amy, ¿e walka przeciwko rozprzestrzenianiu siê HIV/AIDS nale¿y do
pierwszoplanowych spraw polityczno-humanitarnych œwiata.
HIV/AIDS, rozwijaj¹c siê z szybkoœci¹ przewy¿szaj¹c¹ nasz¹ zdolnoœæ reagowania, jest zagro¿eniem dla rozwoju, a nawet dla przetrwania ca³ych
pokoleñ.
Stowarzyszenia Czerwonego Krzy¿a krajów cz³onkowskich i kandyduj¹cych
do Unii Europejskiej, zgodnie ze strategi¹ przyjêt¹ przez Miêdzynarodow¹
Federacjê Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca
w czasie Zgromadzenia Ogólnego w 2001 r., œwiadome swej odpowiedzialnoœci, pragn¹ siê zmobilizowaæ i podj¹æ w³aœciwe dzia³ania w obliczu tej
pandemii w celu rozwijania strategii opartej na zapobieganiu i udzielaniu
pomocy, zwalczaniu stygmatyzacji i dyskryminacji oraz na zapewnieniu prawa dostêpu do leczenia.
W trzecim tysi¹cleciu nie mo¿na tolerowaæ skandalu humanitarnego, który
dotyka miliony osób skazuj¹c je na œmieræ z braku œrodków niezbêdnych dla
zapewnienia dzia³añ zapobiegawczych, opieki i leczenia, dziêki który mo¿liwe by³oby zahamowanie nieuniknionego szerzenia siê choroby.
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Bêdziemy dzia³aæ z determinacj¹ we wszelkich œrodowiskach, wspó³pracuj¹c z innymi czêœciami spo³eczeñstwa obywatelskiego, a w szczególnoœci
z organizacjami nosicieli HIV/AIDS, aby zapewniæ powszechne poszanowanie prawa dostêpu do leczenia.
Przypominamy zw³aszcza fakt, i¿ Ruch Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego
Pó³ksiê¿yca wspiera wyzwanie rzucone w czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych okreœlone jako "3 przed 5" i przyczynimy siê
do tego, aby 3 miliony zagro¿onych œmierci¹ osób mog³o przed 2005 rokiem podj¹æ leczenie, zapobiegaj¹c tym sposobem nowym zgonom, rozpaczy, zniszczeniom, pogarszaniu siê poziomu ¿ycia i ograniczaniu aktywnoœci gospodarczej.

ZOBOWI¥ZANIA HUMANITARNE
RZ¥DU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PRZYJÊTE NA
XXVIII MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI CZERWONEGO
KRZY¯A I CZERWONEGO PÓ£KSIÊ¯YCA
I Umocnienie ochrony osób cywilnych we wszystkich sytuacjach
ra¿¹cego, bez dyskryminacji, u¿ycia broni i jego skutkom, jak
równie¿ umocnienie ochrony walcz¹cych przed zbytecznymi
cierpieniami i zakazanymi rodzajami broni, poprzez kontrolê rozwoju, rozprzestrzeniania i wykorzystania broni.
Przewodnicz¹cy Rady Unii Europejskiej sk³ada poni¿sze zobowi¹zanie
w imieniu Unii Europejskiej*:
Unia Europejska zapewni wsparcie, przez czas okreœlony przez zobowi¹zanie, potrzebne na opiekê, rehabilitacjê, reintegracjê spo³eczn¹ i gospodarcz¹ ofiar wybuchowych pozosta³oœci wojny, a tak¿e na programy
uœwiadamiaj¹ce zagro¿enia oraz programy usuwania niewybuchów.
Pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej bêd¹ d¹¿y³y do ratyfikacji i implementacji protoko³u o wybuchowych pozosta³oœciach wojny, który zosta³ za-
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twierdzony na spotkaniu pañstw - stron Konwencji o niektórych broniach
konwencjonalnych (CCW) w dniach 27-28 listopada 2003 roku.
Pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej podejmuj¹ siê niezw³ocznie dostosowaæ do rozszerzonego zasiêgu Konwencji o niektórych broniach konwencjonalnych (CCW) na odnoœnie konflikty niemiêdzynarodowe.
II Karanie naruszeñ miêdzynarodowego prawa humanitarnego na
poziomie miêdzynarodowym
Przewodnicz¹cy Rady Unii Europejskiej podj¹³ poni¿sze zobowi¹zanie w imieniu Unii Europejskiej*:
Unia Europejska potwierdza swoj¹ gotowoœæ do promowania wspó³pracy
miêdzynarodowej miêdzy wszystkimi aktorami politycznymi, wojskowymi
i humanitarnymi, której celem jest zapewnienie poszanowania miêdzynarodowego prawa humanitarnego. W celu umocnienia upowszechniania oraz
implementacji miêdzynarodowego prawa humanitarnego Unia Europejska
podjê³a poni¿sze zobowi¹zanie:
Zobowi¹zanie UE do wspierania Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego
(MTK):
- Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny powo³any w celu zapobiegania oraz
ograniczania liczby powa¿nych przestêpstw objêtych jego jurysdykcj¹,
jest zasadniczym œrodkiem promowania poszanowania miêdzynarodowego prawa humanitarnego i praw cz³owieka, bêd¹c wk³adem na rzecz
wolnoœci, bezpieczeñstwa, sprawiedliwoœci i zasad prawa, a tak¿e zachowania pokoju i wzmocnienia bezpieczeñstwa miêdzynarodowego.
Unia Europejska potwierdza swoje zaanga¿owanie na rzecz skutecznie
funkcjonuj¹cego MTK oraz d¹¿y do zapewnienia jego powszechnej akceptacji, poprzez propagowanie mo¿liwie szerokiego uczestnictwa w Statucie
Rzymskim, jak równie¿ skutecznej wspó³pracy z Trybuna³em.
W tej sprawie wk³ad Unii Europejskiej bêdzie zawiera³ w szczególnoœci, inicjatywy skierowane na propagowanie upowszechniania wartoœci, zasad
i warunków Statutu Rzymskiego oraz instrumentów pokrewnych, a tak¿e
wspó³pracê, kiedy to konieczne, z innymi zainteresowanymi pañstwami, instytucjami miêdzynarodowymi, organizacjami pozarz¹dowymi i innymi przedstawicielami spo³eczeñstwa obywatelskiego, jak równie¿ polityczne i techniczne wsparcie dla MTK w stosunku do ró¿nych pañstw lub grup pañstw.
W celu wsparcia niezale¿noœci MTK Unia Europejska i jej pañstwa cz³on-
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kowskie powinny, w szczególnoœci, podj¹æ ka¿dy wysi³ek w celu natychmiastowego podpisania i ratyfikacji Porozumienia o przywilejach i immunitetach
MTK oraz promowaæ podjêcie tych dzia³añ przez inne pañstwa.
III Propagowanie i upowszechnianie
Przewodnicz¹cy Rady Unii Europejskiej podj¹³ poni¿sze zobowi¹zanie w imieniu Unii Europejskiej*:
Unia Europejska potwierdza swoj¹ gotowoœæ do promowania wspó³pracy
miêdzynarodowej miêdzy wszystkimi aktorami politycznymi, wojskowymi
i humanitarnymi, której celem jest zapewnienie poszanowania miêdzynarodowego prawa humanitarnego. W celu umocnienia upowszechniania oraz
wdro¿enia w ¿ycie miêdzynarodowego prawa humanitarnego Unia Europejska podjê³a poni¿sze zobowi¹zanie:
Zobowi¹zanie UE do podnoszenia œwiadomoœci spo³ecznej w zakresie miêdzynarodowego prawa humanitarnego:
- G³êboko zaniepokojona szkodliwym i szybko rozprzestrzeniaj¹cym siê
wp³ywem konfliktów zbrojnych na ludnoœæ cywiln¹ i ich d³ugofalowym
wp³ywem na trwa³y pokój, bezpieczeñstwo i rozwój, a tak¿e zaniepokojona powtarzaj¹cymi siê przypadkami naruszania miêdzynarodowego
prawa humanitarnego, które wskazuj¹ miêdzy innymi, brak wiedzy o
lub szacunku dla miêdzynarodowych zasad i standardów humanitarnych, Unia Europejska przyczyni siê do podnoszenia œwiadomoœci
spo³ecznej w przedmiocie miêdzynarodowego prawa humanitarnego.
Unia Europejska bêdzie d¹¿yæ do osi¹gniêcia tego celu poprzez stosowanie
szerokiego zakresu zasad i œrodków na poziomie krajowym i miêdzynarodowym, w tym:
- inicjatyw zmierzaj¹cych do poprawy ogólnego upowszechniania i komunikacji oraz podniesienia wra¿liwoœci spo³ecznej w stosunku do zasad miêdzynarodowego prawa humanitarnego.
- inicjatyw zmierzaj¹cych do poprawy zrozumienia i zainteresowania dla
zasad miêdzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególnoœci
wœród m³odzie¿y, w tym poprzez promowanie odpowiednich materia³ów
edukacyjnych, takich jak program MKCK "Odkrywamy Prawo Humanitarne".
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IV Promocja i upowszechnianie
Przewodnicz¹cy Rady Unii Europejskiej podj¹³ poni¿sze zobowi¹zanie w imieniu Unii Europejskiej*:
Unia Europejska potwierdza swoj¹ gotowoœæ do promowania wspó³pracy
miêdzynarodowej miêdzy wszystkimi aktorami politycznymi, wojskowymi
i humanitarnymi, której celem jest zapewnienie poszanowania miêdzynarodowego prawa humanitarnego. W celu umocnienia upowszechniania oraz
wdro¿enia w ¿ycie miêdzynarodowego prawa humanitarnego Unia Europejska podjê³a poni¿sze zobowi¹zanie:
Zobowi¹zanie UE do propagowania poszanowania miêdzynarodowego prawa humanitarnego w operacjach utrzymywania pokoju:
- Unia Europejska i jej pañstwa cz³onkowskie zobowi¹zuj¹ siê nadal
promowaæ upowszechnianie i szkolenia z dziedziny miêdzynarodowego prawa humanitarnego i praw cz³owieka poœród swoich si³ wojskowych, szczególnie w stosunku do personelu wyznaczonego do
operacji utrzymywania pokoju. Bêdziemy tak¿e promowaæ upowszechnianie miêdzynarodowego prawa humanitarnego wœród personelu wojskowego z pañstw trzecich, w tym poprzez wspieranie
ich uczestnictwa w odpowiednich zajêciach edukacyjnych (np. seminariach, kursach, itp.).

* Ubiegaj¹ce siê o przyjêcie do UE pañstwa: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, £otwa, Malta, Polska, S³owacja, S³owenia, Wêgry podejmuj¹ siê przestrzegaæ tych zobowi¹zañ od dnia ich og³oszenia.
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