JAKA
JEST ROLA MKCK?

CZYM
JEST MPH?

MPH

MKCK działa jako "straŜnik" Mph, opierając
swoją działalność na czterech konwencjach
genewskich z 1949 r. i trzech protokołach
dodatkowych z lat 1977 i 2005. Dokumenty
te dają MKCK prawo prowadzenia działań
takich, jak:

Międzynarodowe Prawo Humanitarne (mph)
jest zbiorem reguł, które:

Główna siedziba MKCK znajduje się
w Genewie w Szwajcarii.

› nakładają ograniczenia w wykorzystaniu
broni oraz w sposobach prowadzenia
działań zbrojnych;

Ponadto MKCK obecny jest w ponad 80
państwach.

› niesienie pomocy rannym, chorym i
rozbitkom sił zbrojnych,

› chronią osoby, które nie uczestniczą lub
juŜ dłuŜej nie uczestniczą w walce.

› odwiedzanie jeńców wojennych,

Celem mph jest ochrona ludzkiej godności
i ograniczenie cierpień czasu wojny.

› łączenie rodzin rozdzielonych przez
konflikt zbrojny,
› pomoc osobom cywilnym oraz
zapewnienie odpowiedniego traktowania
osobom chronionym przez prawo
humanitarne.

Mph znane jest równieŜ jako prawo wojenne
lub prawo konfliktów zbrojnych.

Sieć placówek MKCK jest regularnie
dostosowywana tak, aby nadąŜyć za
rozwijającymi się konfliktami zbrojnymi
i innymi sytuacjami, w których ma miejsce
przemoc.
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PODSTAWY
MIĘDZYNARODOWEGO
PRAWA
HUMANITARNEGO

KOGO
DLACZEGO
CHRONI MPH?
MPH JEST WAśNE?

Mph jest jednym z najpotęŜniejszych
narzędzi, jakimi społeczność międzynarodowa
dysponuje dla zapewnienia bezpieczeństwa
i godności ludzi w czasie wojny.

Mph chroni tych, którzy nie uczestniczą
w działaniach zbrojnych, np.:

Stara się ono zachować dozę
człowieczeństwa w oparciu o naczelną
zasadę, w myśl której nawet podczas wojny
występują pewne ograniczenia.

› personel medyczny oraz duchowny sił
zbrojnych,

"Konwencje Genewskie … wciąŜ nam
stanowczo przypominają o naszym wspólnym
zobowiązaniu, aby troszczyć się o siebie
nawzajem…"
Nelson Mandela

› osoby cywilne,

› rannych, rozbitków lub chorych członków
sił zbrojnych,
› jeńców wojennych.
Mph zapewnia szczególna ochronę
kobietom i dzieciom uznając ich szczególne
potrzeby.

JAK
KIEDY
MPH MA ZASTOSOWANIE? MPH CHRONI?

Mph dotyczy dwóch sytuacji:
› międzynarodowych konfliktów zbrojnych,
w które zaangaŜowane są co najmniej
dwa państwa;

Mph zabrania bądź ogranicza uŜycia broni
szczególnie okrutnych oraz takich, które nie
rozróŜniają pomiędzy kombatantami
a osobami cywilnymi. Wymaga ono od
stron konfliktu, aby:

› konfliktów zbrojnych, które toczą się
w jednym państwie, takich jak konflikty
pomiędzy siłami rządowymi oraz
rebeliantami.

› dokonywały rozróŜnienia pomiędzy
celami wojskowymi i cywilnymi oraz
powstrzymywały się od atakowania osób
cywilnych,

Mph ma zastosowanie wobec wszystkich
stron konfliktu, niezaleŜnie od tego kto go
rozpoczął.

› opiekowały się rannymi i chorymi oraz
chroniły personel medyczny,
› zapewniły poszanowanie godności
jeńców wojennych i osób internowanych,
poprzez zezwolenie na wizyty delegatów
MKCK.

