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  الملخص التنفيذي

  

ويتبين . ٢٠١١ عام أحرز تقدم كبير في تنفيذ مشروع الرعاية الصحية في خطر منذ المؤتمر الدولي الحادي والثالثين

 من عددألة وضرورة اتباع نهج متعدد المستويات وإشراك من مجموعة األنشطة الواسعة التي نُفذت مدى تعقيد المس

  .مكيفة حسب السياق استجاباتمن داخل الحركة وخارجها وإعداد المختلفة  المعنية الجهات

في ظل تحرك األطراف المعنية عن طريق التشاور لتحديد مثمرة  والمساعي الدبلوماسية الخبراء حلقات عمل وجاءت

وساهمت الجمعيات الوطنية . لجة انعدام األمن المتعلق بالرعاية الصحية في مجاالت مسؤولياتهمالتدابير الملموسة لمعا

 والعاملين في مجال الرعاية الصحية السلطات مع حواريق مرجعي تابع للحركة والفي هذا الجهد عبر مشاركتها في فر

الرعاية قات على المسائل المرتبطة به الحلوقد ركزت هذ. والمشاركة فيهالخبراء ات عمل ل خمس حلقودعم بلدانهمفي 

.  المستخلصةروالعب الميدانية عن الخبرة تنبثق توصية ا١٥٠نحو  وأصدرتالصحية في خطر المتعلقة مباشرة بالحركة 

وصولها إلى كل الجمعيات الوطنية مثل تقبل اآلخرين لها وهذه التوصيات تتعلق بالمسائل الدائمة الخاصة بوالعديد من 

الجديدة  التوصيات تبين المسائل الميدانية بقيةودورها وعالقتها مع السلطات العامة، إال أن ها تاراطق واحترام شالمن

وكيفية تعامل الشخصية الحماية وهنا نسوق مثالين هما استخدام معدات . الناشئة التي تواجهها الجمعيات الوطنية حالياو

وستكون توصية حلقات العمل الخاصة بالخبراء محور تركيز المناقشة في ". الالحقة"المستجيبين األوليين مع الهجمات 

  .يةدستورإضافي يقدم إلى االجتماعات الحلقة عمل مجلس المندوبين وستخضع للتحليل في تقرير 

  

 قد ةاللجنة الدولية والجمعية الطبية العالميدر اإلشارة إلى أن وتج.  الرعاية الصحيةأسرة حشدوأحرز تقدم أيضا في 

اللجنة الدولية مع  رتحاووت . تنفذه حاليا مؤسسة أطباء بال حدودتكميلي ولكنه لومشروع منفصوقعتا على مذكرة تفاهم 

تحالف صون  و والممرضاتمرضينملمستشفيات والمجلس الدولي لل الدولي لتحاداالوكل من منظمة الصحة العالمية 

وتساهم جميع هذه الجهود في األهداف . ةمناصرطة التدريب والاالضطالع بأنشعلى الرعاية الصحية في النزاعات 

  .العامة للمشروع

  

وتساهم الجمعيات الوطنية، سواء عبر تجديد ممارساتها الميدانية أو عبر تعزيزها على مستوى أعم أو على المستوى 

تحسين تقديم الرعاية ومشكلة انصب التركيز في السياقات الميدانية على تحليل الو .في تنفيذ المشروعاالستراتيجي، 

مع االستراتيجي /على المستوى العام الجمعيات الوطنية االستراتيجي، تتعاون/العاموعلى المستوى . الصحية ميدانيا

تنوعة من المواد  تتيح مجموعة مإعالمية هذه الجهود بحملة وتُدعم.  الرعاية الصحيةوأسرةالدول واألكاديميات 

  .أجل الجمعيات الوطنيةمن واألدوات اإلعالمية 

  

المشروع من مرحلة مناسبة من حيث التوقيت ونحن نتدرج في مراحل  وتعد حلقة العمل الخاصة بمجلس المندوبين 

تدابير اللتشجيع على تنفيذ لى جميع مكونات الحركة أن تبذله عبر ااستشارة الخبراء إلى الجهد الحثيث الذي سيتحتم ع

  .تنفيذودعم هذا ال وطنياحلقات عمل الخبراء  عن الوجيهة المنبثقةتوصيات الو
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  .٢٠١٥وستبين النتائج والعبر المستخلصة من تنفيذ التوصيات في تقرير المؤتمر الدولي الثاني والثالثين عام 

  

  تقرير بشأن التنفيذ

  

مقدمةال-١

ويركز هذا .  ميدانيايرمي مشروع الرعاية الصحية في خطر إلى تحسين مستوى األمن وتقديم الرعاية الصحية

المشروع على المشكالت الناجمة عن الهجمات والحواجز غير القانونية والتمييز والمداهمات المسلحة وعواقبها على 

  .الجرحى والمرضى وعلى مرافق الرعاية الصحية وموظفيها ووسائل النقل الطبية

  

وقد وضعت على أنها .  والمرضى ومساعدتهم مهمة الحركة وتاريخها في حماية الجرحىوتقع هذه المسألة في قلب

 وترسخت كذلك في المؤتمر الدولي الحادي والثالثين ٢٠٠٩أولوية في عمل الحركة في مجلس المندوبين بنيروبي عام 

 جمعية وطنية وأيده االتحاد ٤٩ويناشد هذا القرار الذي أيدته . ١ عبر اعتماد قرار٢٠١١ديسمبر /في كانون األول

الدول واللجنة الدولية للصليب األحمر والجمعيات ) االتحاد الدولي(الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

وقدمت العديد . ٢ من أجل تحسين الوضعا نفوذ كل منهتخذ مجموعة من اإلجراءات حيثتالوطنية واالتحاد الدولي أن 

  . من الجمعيات الوطنية تعهدات باتخاذ إجراءات في بلدانها، ويكون ذلك غالبا مع السلطات الوطنية

غير ذلك من  مع الخبراء من الدول ومكونات الحركة وكي تشرع في مشاورات القرار أيضا اللجنة الدولية وفوض

عملية تقديم الرعاية الصحية أكثر أمنا في األوضاع المشمولة بهذا القرار وإعداد لبغية صياغة توصيات "الجهات الفاعلة 

." بشأن التقدم المحرز٢٠١٥عام لتقارير للمؤتمر الدولي الثاني والثالثين 

  

 ٢٠١١  لعام الحادي والثالثينالمحرز منذ المؤتمر الدوليالعام التقدم -٢

  

. ال يمكن معالجة مسألة العنف على المرضى والعاملين في الرعاية الصحية ومرافقها بواسطة حل واحد ألنها معقدة

وينبغي اتباع نهج متعدد المستويات وإشراك مجموعة من الجهات المعنية من داخل الحركة وخارجها وإعداداستجابات 

  .مالئمة لكل سياق

  

 على تحليل المشكالت المطروحة وتحسين الميدانيةفي السياقات  الوطنية واللجنة الدوليةوركزت استجابات الجمعيات 

وتأتي الممارسة والخبرة والبيانات الميدانية لتغذي مشاورة الخبراء واألنشطة . مستوى تقديم الرعاية الصحية ميدانيا

  .ابات الميدانيةوتشكل التوصيات المنبثقة عن مشاورات الخبراء مفيدة لالستج. اإلعالمية

  

  

  

                                                
." احترام الرعاية الصحية وحمايتها:الرعاية الصحية في خطر"، والثالثينلمؤتمر الدولي الحادي  ل٥قرار الانظر  ١
.المرجع نفسه من ١٤ الفقرة ٢
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  المشروع: الرعاية الصحية في خطر

   المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر٢٠١٥        تنفيذ التدابير الوقائية

   المشاورة مع الدول والجهات المعنية الرئيسية٢٠١٤          السلطات الوطنية

   حلقات عمل الخبراء المواضيعية٢٠١٤-٢٠١٢        ت المعنية المحليةالجها

   المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر٢٠١١        بعثات اللجنة الدولية

  الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر

  تدابير تشجيعية ملموسة      

  الحملة اإلعالمية      

، تعمل اللجنة الدولية على حشد الدول والجمعيات الوطنية والسلطات دبلوماسيةمشاورة الخبراء والمساعي الوبفضل 

والقوات المسلحة والجهات الفاعلة غي الحكومية وأسرة الرعاية الصحية والمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير 

ديم الرعاية الصحية في مناطق الحكومية على سبيل الذكر لتحديد التدابير الملموسة من أجل تحسين الوصول اآلمن وتق

  .مسؤوليتها

  

وقد استهلت حملة إعالمية وطنيا وعالميا لدعم النهجين عبر التوعية بالمشكلة وحشد الجهات المعنية والمساعدة على 

  .الحلول

  

  إبراز التقدم المحرز

  البحث عن البيانات وتجميعها

  

نشرت : لتوجهات التي حددت في الرعاية الصحية في خطرلة ومتابع. أولوية رئيسية للمشروعيعد جمع األدلة األساسية 

، وظلت الفرق الميدانية تجمع البيانات عن األحداث المضرة ٢٠١١يوليو / نشرت في تموز٣دراسة لستة عشر بلدا

                                                
جرت زیارة ( htm.10-08-2011-report-hcid/report/documents/resources/eng/org.icrc.www://http: متاحة على اإلنترنت ٣

 ).٢٠١٣سبتمبر / أیلول٥ یوم الموقع
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 عن هذا ٤وُأعد تقرير مرحلي. عمل فيها اللجنة الدولية بلدا ت٢٢بموظفي الرعاية الصحية ومرافقها والمرضى في 

وستواصل اللجنة الدولية جمع . ٢٠١٣مايو / في أيار٢٠١٣-٢٠١٢ وصدر تقرير سنوي يغطي ٢٠١٢النشاط في 

  .٢٠١٥عام لالبيانات وتقييمها إلعداد تقرير آخر من أجل المؤتمر الدولي الثاني والثالثين 

  حشد مكونات الحركة

تشارك سبعة وعشرون جمعية وطنية واالتحاد في فريق الحركة المرجعي الذي يعتبر مجموعة لتقييم األفكار حول 

 ٢٠١٤وسيعقد االجتماع وجها لوجه في بداية .  مرة في جنيفاويجتمع الفريق أربع مرات في السنة منه. المشروع

  .دوبينحيث سينظر الفريق في كيفية متابعة نتائج حلقة عمل مجلس المن

  

  مشاورات الخبراء

اء من أصل ستة روقد كانت خمس حلقات عمل للخب. تعد حلقات عمل الخبراء عنصرا أساسيا في مسار المشاورات

وكانت مساهمة الجمعيات الوطنية في تلك الحلقات مهمة من ناحية . عقدت حتى اآلن وجيهة جدا للجمعيات الوطنية

 لمواضيع حلقات العمل ومستوى مشاركة الجمعيات د في ما يلي تفصيالونور. المشاركة في تنظيم الحدث ودعمه

  :الوطنية

 دور الجمعيات الوطنية ومسؤولياتها في تقديم الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة والطوارئ األخرى

)نظمت حلقتا عمل(

 ممثال من ١٨الصليب األحمر النرويجي واللجنة الدولية وشارك فيها كل من  اشترك في تنظيمها ٥:أوسلو-

.٢٠١٢ديسمبر / كانون األول٥ إلى ٣ جمعية وطنية من ١٤

ية الهالل األحمر بجمهورية إيران اإلسالمية واللجنة الدولية وشارك ظيمها جمعتن اشتركت في ٦:طهران-

.٢٠١٣فبراير / شباط١٤ إلى ١٢ جمعية وطنية من ١٥ ممثال من ١٧فيها 

 نظمت حلقتا عمل(حقوق موظفي الرعاية الصحية ومسؤولياتهم (

 اشترك في تنظيمها كل من الصليب األحمر البريطاني واللجنة الدولية والجمعية الطبية البريطانية ٧:لندن-

.٢٠١٢أبريل / نيسان٢٣ جمعية وطنية في ١٤ ممثال من ٤٥والجمعية الطبية العالمية وشارك فيها 

 ممثال من ١٣لهالل األحمر المصري واللجنة الدولية وشارك فيها  اشتركت في تنظيمها جمعية ا٨:القاهرة-

.٢٠١٢ديسمبر / كانون األول١٨ و١٧ جمعيات وطنية يومي ٥

  

نظمت حلقة عمل واحدة(ما قبل المستشفى في أوضاع الخطر /خدمات اإلسعاف(

                                                
  pdf.final_en_report-incidents-violent_002-4050/reports/files/assets/eng/org.icrc.www://http: متاح على اإلنترنت٤
).٢٠١٣سبتمبر / أیلول٥ یوم جرت زیارة الموقع(
health/2012/event/documents/resources/eng/org.icrc.www://http-:  یمكن االطالع على لمحة عن حلقة العمل على اإلنترنت٥

htm.03-12-2012-oslo-workshop-expert-danger-in-care  )٢٠١٣سبتمبر / أیلول٥ یوم قعجرت زیارة المو.(
event/documents/resources/eng/org.icrc.www://http/2013/02-08-:  یمكن االطالع على لمحة عن حلقة العمل على اإلنترنت٦

htm.danger-in-care-health-workshop-tehran)٢٠١٣سبتمبر / أیلول٥ یوم جرت زیارة الموقع.(
health/2012/feature/documents/resources/eng/org.icrc.www://http-:  یمكن االطالع على لمحة عن حلقة العمل على اإلنترنت٧

htm.25-04-2012-feature-danger-in-care  )٢٠١٣سبتمبر / أیلول٥ یوم جرت زیارة الموقع.(
event/documents/resources/eng/org.icrc.www://http/2012/12-17-: یمكن االطالع على لمحة عن حلقة العمل على اإلنترنت ٨

htm.workshop-hcid-egypt  )٢٠١٣سبتمبر / أیلول٥ یوم جرت زیارة الموقع.(  
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 إلى ٢١ جمعیة وطنیة من ١٩ ممثال من ٣٤ اشترك في تنظیمھا الصلیب األحمر المكسیكي وشارك فیھا ٩:اولوكت-
.٢٠١٣مایو / أیار٢٤

  

  :لجمعيات الوطنيةأخرى وجيهة بصفة مباشرة لومن المقرر تنظيم ثالث حلقات عمل 

 ١١-٨ وبريتوريا، ٢٠١٣١٠سبتمبر / أيلول٢٧-٢٥ :أوتاوا: حلقتان(السالمة المادية لمرافق الرعاية الصحية 

)٢٠١٤ أبريل/نيسان

 خدمات التشريع الوطني لتحسين مستوى األمن وتقديم الرعاية الصحية والردع الجنائي للجرائم المرتبكة بحق

).،٢٠١٤يناير / كانون الثاني٣١-٢٩، بروكسل :حلقة عمل واحدة(الرعاية الصحية 

غير وجيهة بصفة مباشرة للجمعيات الوطنية، لكنها تكمل حلقات العمل المذكورة  حلقات عمل للخبراء ونورد في ما يلي

  : أعاله

 أبريل /نيسان ٢٥-٢٤، داكار(دور المجتمع المدني ورجال الدين في التشجيع على احترام الرعاية الصحية

٢٠١٣.(

٢٠١٣ديسمبر / كانون األول١٢-٩، سيدني(من التدريب إلى األوامر الميدانية : الممارسة العسكرية.(

  

  حشد أسرة الرعاية الصحية

مسؤوليات العاملين في مجال الرعاية بشأن  نشرت وثيقة توجيهية  لندنحلقة عمل للخبراء في منبثقة عنتلبية لتوصية 

 ١١.باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والعربيةالمسلحة وحاالت الطوارئ األخرى الصحية الذين يعملون في النزاعات 

  .ونظمت العديد من المناسبات لترويج هذه الوثيقة التوجيهية وشملت القاهرة ولندن وأوتاوا وداكار

 على توحيد الجهود مع الجهد العالمي لمحاربة العنف الذي يتعرض له  اللجنة الدولية والجمعية الطبية العالميةواتفقت

وستساهم الجمعية الطبية العالمية .  عبر التوقيع على مذكرة تفاهم لهذا الغرضالمرضى والعاملون في الرعاية الصحية

بفضل شبكتها العالمية التي تضم جمعيات طبية في المشاورات الوطنية وتتبادل الممارسات المثلى بشأن التدابير الالزمة 

  .لحماية العاملين في الرعاية الصحية والمرضى

  

ة الدولية مع عدة جمعيات للرعاية الصحية، بما فيها االتحاد الدولي للمستشفيات والمجلس الدولي اللجنوتتعاون 

.للمرضين واتحاد األطباء العرب

  

ياتي ليكمل مشروع الرعاية " الرعاية الصحية في مرمى النار" أطباء بال حدود الدولية مشروعا اسمه نظمةوتدير م

افق بين المشروعين عبر مواصلة الحوار حول الرسائل الرئيسية التي ينبغي ويجري السعي للتو. الصحية في خطر

إبرازها في كل حملة والتشجيع على التنفيذ الفعلي لمعظم التوصيات الوجيهة المنبثقة عن حلقات عمل الخبراء حول 

                                                
٩ htm.danger-in-care-health-workshop-mexico-23-2013/05/event/documents/resources/eng/org.icrc.www://http 
).٢٠١٣ سبتمبر/ أیلول٥ یوم جرت زیارة الموقع(

. كتب ھذا التقریر قبل عقد حلقة العمل ھذه١٠
responsabilites-les-danger-en-sante-de-soins-les/danger-in-care-health/org.icrc.shop://https-:  متاحة على اإلنترنت١١

html.urgence-d-situations-autres-d-et-armes-conflits-des-dans-suvre-l-a-sante-de-personnels-des )جرت زیارة الموقع 
).٢٠١٣سبتمبر /أیلول ٥یوم 
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شاركة في المحافل مشروع الرعاية الصحية في خطر وتوحيد الجهود بشأن البحث في مجاالت االهتمام المشترك والم

  .في إطار كال المشروعين التي تنظم

  

وتعمل المنظمة العالمية للصحة حاليا على إعداد نظام جمع البيانات لتسجيل حوادث العنف التي تضر بالرعاية الصحية 

مع العمل على أمن ) خصوصا في أماكن الكوارث الطبيعية(وهي بصدد ربطه بمبادرتها بشأن المستشفيات اآلمنة 

  .المرافق الطبية في إطار مشروع الرعاية الصحية في خطر

  

 الصحية الرعاية في للعاملين واألمن السالمة توفير إلى يدعو لكي صون الرعاية الصحية في النزاعات تحالفوأنشئ 

 غير منظمات من التحالف هذا ويتألف. المدني العنف أو المسلحة النزاعات في اإلسعاف وسيارات والمرضى ومرافقها

 للصحة بلومبرغ هوبكينز جونز كلية في اإلنسان وحقوق العامة الصحة ومركز الصحة مهنيي وجمعيات حكومية

   ١٢.العامة

  

  حشد الدول

 وبفضل جهود حكومة النرويج نظمت حلقة عمل. تؤيد حكومتا النرويج وأستراليا المشروع على المستوى الدبلوماسي

في جنيف مع السفارات الراغبة في العمل على تنفيذ تدابير وقائية وتعزيزها لمعالجة انعدام األمن والعنف المتعلقة 

  .بالرعاية الصحية

  

األرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا (وقد ُأطلعت عدة دول على هذه المسألة في العديد من المحافل بصفة ثنائية 

وبصفة متعددة األطراف ) ويج وروسيا والسينغال وجنوب أفريقيا وسويسرا والمملكة المتحدةوإندونيسيا والمكسيك والنر

  ).المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة بجنيف ومجلس األمن لألمم المتحدة في نيويورك(

  

   اإلعالميةالحملة

 وبدأت المرحلة . الرعاية الصحية وركزت على عواقب انعدام الوصول اآلمن إلى٢٠١١استهلت حملة إعالمية عام 

  .الثانية من الحملة مؤخرا وهي تركز أكثر على حشد المتخصصين وعمليات الدعم وتعزيز نتائج حلقات عمل الخبراء

 ١٢ دقيقة و١٤ وتم تبادلها مع الجمعيات الوطنية، وتشمل وثائقيا مدته وأعدت مجموعة متنوعة من المواد اإلعالمية

وبرزت الحملة أيضا في عدة مناسبات رئيسية، بما ذلك . نشورات ومواد إعالمية بصرية رئيسيةشريط فيديو وعدة م

  .األلعاب األوليمبية للمعوقين بلندن و٢٠١٢في األلعاب األولمبية لعام 

  

 توسيع نطاق صفحة اإلنترنت المخصصة للرعاية الصحية في خطر وتعديلها فأصبحت موقعا ٢٠١٣وقد جرى عام 

وأصبح في هذا الموقع الفرعي قسم يبين جهود متطوعي . ١٣ا باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والعربيةفرعيا متاح

 حاالتوموظفي الصليب األحمر والهالل األحمر لتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة و

                                                
in-health-safeguarding/files/shcc/sites/org.safeguardinghealth.www://http-:  للمزید من المعلومات، یرجى زیارة١٢

pdf.overview-conflict )٢٠١٣سبتمبر / أیلول٥ یوم جرت زیارة الموقع.(
 ٥ یوم جرت زیارة الموقع(  jsp.index/care-health-safeguarding/do-we-what/eng/org.icrc.www://http:  متاحة على اإلنترنت١٣

).٢٠١٣بر سبتم/أیلول
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وخصص قسم آخر حصرا ألعضاء .  زيارة في المتوسط شهريا٦٠٠٠ويتلقى هذا الموقع الفرعي .  األخرىالطوارئ

وهذا القسم عبارة عن منتدى . ، وهم مجموعة من المنظمات واألفراد العاملين على هذا الموضوع"ة أهل المهنةأسر"

 عضو، بمن فيهم ممثلون من ٢٠٠وتضم األسرة نحو . إلكتروني تفاعلي يمكّن األفراد من النفاذ إلى الموارد والتحاور

  . جمعية وطنية٤٠

  

 من اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية لتبادل الممارسات المثلى اً إعالميسؤوالً م٤٦وعقد اجتمع في بداية هذا العام 

واستهل عدد من األنشطة اإلعالمية وطنيا وإقليميا، وشملت حملة عالمية . وإعداد أدوات إعالمية مكيفة حسب السياق

رب أفريقيا وبرامج إذاعية حول المرافق الطبية في كولومبيا وشريطا موسيقيا مصورا أنتج مع مطرب مشهور من غ

  .قصيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

  

وأبرمت اللجنة الدولية مؤخرا شراكة مع سبع جمعيات وطنية أوروبية إلدارة حملة ملصقات دعائية في الشوارع عن 

إلنترنت وفي ويفترض أن تصل الحملة بفضل األنشطة على ا. الرعاية الصحية في خطر بدعٍم من المفوضية األوروبية

  . مليون شخص١٢وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي إلى أكثر من 

  لمحة عن أنشطة الحركة

  

ونورد هذه اللمحة . تضطلع عدة جمعيات وطنية بمجموعة من األنشطة لمعالجة موضوع الرعاية الصحية في خطر

فريق الحركة المرجعي ومن ردود استعراض به  اضطلعي  التاءاالستقص من نتائج تنهلعلى سبيل الذكر فقط وهي 

. ١٤منتصف المدة

عدد ، بما في ذلك تنظيم مؤتمر و بشأن الرعاية الصحية في خطرفعالياتحمر األسترالي عددا من الونظم الصليب األ

ونشر في بداية هذا العام عددا خاصا عن الرعاية الصحية . الموجهة إلى أسرة الرعاية الصحيةمن الحلقات الدراسية 

  .١٥القانون الدولي اإلنسانيفي خطر من مجلته 

  

العام بالتشارك مع  من أجل مهنيي الرعاية الصحية في نهاية هذا حدثعلى تنظيم ويعمل الصليب األحمر البريطاني 

 إلى مناقشة التوصيات المنبثقة عن حلقات عمل الخبراء، فعالياتوسترمي هذه ال. اللجنة الدولية والجمعية الملكية للطب

  .٢٠١٢بما في ذلك حلقة عمل نظمت في لندن عام 

  

سألة الرعاية الصحية في ويعمل الصليب األحمر البلغاري على التواصل مع المؤسسات الوطنية في بلغاريا التي تعالج م

  .خطر، بما في ذلك أكاديمية الطب العسكري ووزارة الشؤون الخارجية

  

 في حوار مع الحكومة الكندية والجمعية الطبية الكندية وأطباء بال ٢٠١١ت جمعية الصليب األحمر الكندي منذ عام ظلو

واستضافت . بكندا من أجل التوعية بهذه المسألةحدود في كندا واألوساط الطبية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني 

                                                
.٢٠١٣أغسطس / وردت تلك الردود في وقت كتابة ھذا التقریر أواخر آب١٤
سبتمبر / أیلول٥ یوم جرت زیارة الموقع( pdf.web_IHL_9_Edition/files/au.org.redcross.www://http:  متاحة على اإلنترنت١٥

٢٠١٣.(
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وتعتزم جمعية .  اجتماع مائدة مستديرة للحكومة الكندية والجهات المعنية الرئيسية لتقاسم المعلومات والتوعية٢٠١٢عام 

المادية الصليب األحمر الكندي االضطالع بأنشطة إعالمية وتوعوية للعموم أثناء وبعد حلقة عمل الخبراء بشأن السالمة 

وستقدم نتائج حلقة العمل في المؤتمر الكندي العشرين عن الصحة . ٢٠١٣سبتمبر /لمرافق الرعاية الصحية في أيلول

  .٢٠١٣أكتوبر /العالمية في أوتاوا في تشرين األول

  

ين ولقد استخدم الصليب األحمر الكولومبي نفوذه مع الحكومة وغيرها من الجهات الفاعلة لتعزيز حماية الموظف

وكانت الجمعية الوطنية تعمل مؤخرا مع اللجنة . والمرافق في القطاع الطبي بواسطة األطر القانونية والتنظيمية للبلد

الدولية على تنفيذ عمليات المساعدة اإلنسانية في المناطق التي أدت فيها االحتجاجات إلى اإلضرار بتوفير الرعاية 

ولومبي واللجنة الدولية في إطار هذا الجهد نداء وطنيا لضمان احترام وأطلق كل من الصليب األحمر الك. الصحية

  .وعيها ومركباتها ومرافقها عقب عدد من االعتداءات والهجماتطموظفي الرعاية الصحية ومت

  

ويهتم الهالل األحمر المصري بنشر الرسائل التي ينطوي عليها مشروع الرعاية الصحية في خطر وإطار الوصول 

وأدرجت الجمعية الوطنية على الصعيد الميداني نهج . هيئة اإلسعاف المصرية والمستشفيات الميدانيةاآلمن لدى 

.الوصول اآلمن في تدريبات فرق التدخل في الطوارئ

ورغم أن نطاق تلك الحماية .  الدولي على حماية المتطوعين من باب األولوية طيلة العامين الماضيينوعمل االتحاد

يتجاوز موظفي الرعاية الصحية، فقد اتخذت عدة مبادرات كانت مفيدة لنحو خمسة ماليين متطوع في الصليب األحمر 

تعزيز أهمية التأمين : وتشمل هذه المبادرات ما يلي. والهالل األحمر منخرطين في برامج الرعاية الصحية عالميا

لمساعدة الجمعيات الوطنية على تعزيز وإدارة االحتياجات النفسية للمتطوعين الذين يؤدون للمتطوعين؛ وإعداد أدوات 

مهمات تعرضهم لصدمات نفسية؛ وتوفير وثائق توجيهية بسيطة لمساعدة الجمعيات الوطنية على تعزيز القوانين التي 

متطوعين حول المبادئ والممارسات تدريب على اإلنترنت من أجل الال والمواردتجعل التطوع أكثر أمانا؛ وإعداد 

جتمعات ماألساسية لسالمة الموظفين وأمنهم؛ وختاما، إجراء بحث ضمن متطوعي الرعاية الصحية العاملين داخل ال

المحلية ومتطوعي الصليب األحمر والهالل األحمر عموما بغية التعرف أكثر على آليات حمايتهم القائمة وجمع األدلة 

وتبذل جميع هذه الجهود بالتواصل الوثيق مع اللجنة الدولية لضمان التوافق .  وبذل الجهودناصرةممن أجل مزيد من ال

  .مع الجهود الجارية واستيعابها

  

ودأب الصليب األحمر الفنلندي على إدراج مشروع الرعاية الصحية في خطر في المناقشات مع الجهات التي يتصل 

فائدة ل أيام حول القانون الدولي اإلنساني ٣ في بداية السنة دورة تدريبية مدتها ونظم. معها في األوساط الطبية والحكومة

وركزت الدورة على العاملين في الرعاية . المكتب اإلنساني للجماعة األوروبيةالمهنيين في المجال اإلنساني وقد مولها 

  .الصحية وشملت تقديم عروض عن انعدام األمن للرعاية الصحية

  

ويعمل على توطيد العالقات مع . األحمر األلماني في جهوده على التوعية داخل المنظمة ولدى العموموركز الصليب 

وسيعلن عن مشروع الرعاية الصحية في خطر . الجهات المعنية مثل الجمعيات الطبية والمنظمات غير الحكومية الطبية

لماني وأطباء بال حدود في تنظيم المؤتمر الذي واشترك الصليب االحمر األ. في المؤتمر اإلنساني المقبل في برلين

  .انية مثيرة للقلقسسيتناول مسائل إن
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حاليا أنشطة للتوعية بمسألة الرعاية الصحية في ) Palang Merah Indonesia(وينفذ الصليب األحمر اإلندونيسي 

و بصدد الترتيب لحلقة عمل من أجل الجهات المعنية الخارجية، بما في ذلك وه. خطر لدى إدارته وموظفيه ومتطوعيه

  . وزارة الصحة، لمناقشة التحديات والممارسات المثلى والتوصيات من أجل معالجة هذه المسألة

نزاعات المسلحة مسؤوليات موظفي الرعاية الصحية العاملين في ال"وترجمت في كازاخستان وثيقة توجيهية بعنوان 

العسكرية  إلى اللغة الكازاخية وأجرى موظفو الجمعية الوطنية دورات تدريبية لممثلين من األقسام وغيرها من الطوارئ

  .طبمن كليات الإحدى عشرة كلية يمية ب هذا المنشور في المناهج التعلوقد أدرج. بجامعات الطب

  

 بالتعاون مع كلية الطب ٢٠١١دى عن الرعاية الصحية في خطر عام وتوفّق الصليب األحمر النيوزيلندي في تنظيم منت

وتدارس المشاركون فيه المسائل األمنية التي " حماية من يحمينا"وكان شعار هذا المنتدى . التابعة لجامعة أوتاغو

لمشاركين  النزاع واستقطب مجموعة متنوعة من احاالتتعترض العاملين في المجال اإلنساني والرعاية الصحية في 

 . والمتحدثين من الحكومة وقطاع الدفاع واألوساط األكاديمية والمنظمات غير الحكومية والحركة نفسها

، اتفاقا مدته ٢٠١٢وأبرم الصليب األحمر النرويجي ووزارة الشؤون الخارجية، عقب حلقة عمل للخبراء في أسلو عام 

ان من نتائج هذا االتفاق أن يساعد الصليب األحمر النرويجي وك. ثالث سنوات بشأن مشروع الرعاية الصحية في خطر

الجميعات الوطنية المختارة على وضع ممارسات ميدانية خاصة بها بطريقة تعزز الوصول اآلمن إلى الرعاية الصحية 

  .روعوعالوة على ذلك، تواصل الجمعية الوطنية تزويد اللجنة الدولية بالموارد البشرية من أجل المش. وحمايتها

  

ويوفر الصليب األحمر البرتغالي حاليا دورات تدريبية في القانون الدولي اإلنساني لموظفي الرعاية الصحية العسكريين، 

مع التركيز بوجه خاص على حقوق موظفي الرعاية الصحية وواجباتهم وحماية هؤالء الموظفين بموجب القانون الدولي 

وتعالج هذه الدورات أيضا أثر العنف الذي يتعرض له المرضى والعاملون في الرعاية الصحية ومرافق . انياإلنس

.الرعاية الصحية

 األحمر لجنوب السودان لوضع برنامج نموذجي من أجل فرعه الواقع في منطقة يدور فيها نزاع قبلي صليبويخطط ال

ارك في هذا البرنامج النموذجي موظفون ومتطوعون من الفرع وسيش. يضر حاليا بتقديم خدمات الرعاية الصحية

  .المذكور ومن الحكومة وجهات فاعلة مسلحة وشباب وأسرة الرعاية الصحية

  

نتائج حلقات عمل الخبراء-٣

ه الحلقات وانبثقت عن هذ.  الجمعيات الوطنية بدور حاسم في تنظيم حلقات عمل الخبراء الخمس والمساهمة فيهاقامت

مناقشات محتدمة حول الواقع والتحديات في الميدان التي يواجهها موظفو ومتطوعو الصليب األحمر والهالل األحمر 

  إلى الضحايانيةوصول الجمعية الوط:  توصية تشمل١٥٠وصدرت نحو . وموظفو الرعاية الصحية وخدمات اإلسعاف

 المتضررة؛ مجتمعات قدرات الجمعيات الوطنية والوالمتطوعين؛ وتقوية؛ وأمن الموظفين ةاروتقبلها؛ وتعزيز احترام الش

 .مناصرةالفاعلة األخرى؛ واإلعالم وال والجهات مجتمعقتها مع السلطات العامة ومع الودور الجمعية العامة وعال
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رعاية الصحية والعديد من هذه التوصيات خاصة بالجمعيات الوطنية التي تواجه العنف على المرضى والعاملين في ال

ومرافقها في العمليات الميدانية اليومية، إال أن عددا كبيرا منها يستحق أن تنظر فيه تلك الجمعيات الوطنية التي تروج 

وسيقدم تقرير شامل عن التوصيات في حلقة .  أو االستراتيجييملمشروع الرعاية الصحية في خطر على الصعيد العا

 التقرير تلك التوصيات التي ترتبط مباشرة بالتحديات التي تواجهها الجمعيات وسيبرز هذا. عمل مجلس المندوبين

  .   الوطنية

 

وأبرز المشاركون في حلقة عمل . إطار الوصول اآلمنوانصب تركيز المناقشات والتوصيات على عدة عناصر من 

من أجل تحسين تقبل الجمعية ره أداة لتقوية القدرات الخبراء بشأن الرعاية الصحية في خطر أهمية هذا اإلطار باعتبا

 وأمنها واحترام أنشطتها لدى السلطات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية  إلى الضحاياالوطنية ووصولها

ضرورة إعداد الموظفين والمتطوعين وتدريبهم : وقد جاءت التوصيات واسعة النطاق وتشير إلى. والمجتمع المحلي

 موظفي عمل؛ ووجود سياسات للتوظيف تضمن  إلى الضحايايقة صارمة على جميع جوانب الوصول اآلمنبطر

الجمعية الوطنية ومتطوعيها وفق المبادئ األساسية ومدونة السلوك حسب السياق؛ وضرورة وجود إجراءات 

ويرجى . ترسيخ احترام الشعاروبروتوكوالت إلدارة المخاطر واألمن وإجراءات أمنية ومعيارية ميدانية؛ وتدابير ل

اإلحاطة علما بأن هذه المسائل وغيرها مما يتعلق بإطار الوصول اآلمن ستناقش أكثر خالل حلقة عمل منفصلة في 

مجلس المندوبين الذي ستقدم فيه مكونات عديدة من مجموعة الموارد العملية الخاصة بإطار الوصول اآلمن من أجل 

  .الجمعيات الوطنية

  

 ال لتحسين الممارسات والتخطيط في المستقبل والبحث عنهابيانات الحوادث جمع جميع حلقات العمل أهمية وأبرزت 

وأوصي في بعض السياقات بأن على .  وتوفير معلومات لصياغة الحلولمناصرةفحسب، بل أيضا لدعم جهد ال

أو وزارات الصحة أو أن تشجع /الجمعيات العامة إما أن تضطلع بأنشطة مشتركة مع مقدمي الرعاية الصحية و

ولكن الجمعيات الوطنية أشارت إلى أنها تواجه أحيانا صعوبات في جمع . السلطات الوطنية على تنفيذ األنشطة بنفسها

وأوصت جميع حلقات العمل بأن تبين . البيانات إما بسبب قدرتها المحدودة أو بسبب التداعيات المحتملة لعملها هذا

  . في هذا الصدد وتكيف ممارستها وتدريبها في المستقبل وفق ذلكالدروس المستفادةالجميعات الوطنية 

  

ي يجدون أنفسهم فيه ذ الالوضع الضعيف جداً وسائقو سيارات اإلسعافوطالما أشير إلى الدور المهم الذي يقوم به 

 اإلسعاف والتخفيف من وقد رمت العديد من التوصيات إلى تقوية قدرات سائقي سيارات. ألنهم أول من يستجيب

وانصب التركيز على ضرورة توفير تدريب محدد وشامل في أمور منها إدارة . المخاطر التي ينطوي عليها عملهم

وأبرزت ضرورة إعداد . المخاطر األمنية الميدانية والتعامل مع اإلعالم في أوضاع التوتر والتعامل مع التوتر والغضب

وركزت التوصيات الخاصة باحترام . ات وضمان تنفيذها بالتشاور مع نظام المستشفىخطط استباقية لمختلف السناريوه

ات بانتظام ووضع معايير السالمة بمعايير األمن والسالمة على ضرورة ضمان تخصيص موارد كافية لصيانة المرك

وعالوة على ذلك، تحقق . الستخدام وسائل نقل استثنائية لإلسعاف عندما تكون سيارات اإلسعاف الحقيقية غير متاحة

وشدد . اتفاق حول مزايا وضع برنامج للتنسيق مثل أنظمة تحديد المواقع العالمي والتعقب في بعض األوضاع

واإلبالغ عن . المشاركون أيضا على ضرورة اتخاذ خطوات لمنع استخدام سيارات اإلسعاف استخداما سيئا أو تعسفيا

  .مثل هذه الحوادث عند حدوثها
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نصب تركيز العديد من هذه التوصيات على ابيعة السياقات التي تعمل فيها معظم الجمعيات الوطنية المشاركة، ونظرا لط

وازن بين ضمان أمن تالتحقيق وتناولت المناقشات بقدر كبير مسألة صعوبة . همأمنسالمة الموظفين والمتطوعين و

همة إلنقاذ األرواح، خصوصا عندما دار الحديث عن  تقديم خدمات الرعاية الصحية الموبينموظفي الرعاية الصحية 

وتطرق المتحدثون للمسألة المحيرة التي يواجهونها عندما يتعاملون مع التهديدات بمثل هذه  ١٦".الالحقة"الهجمات 

الهجمات وضرورة تقييم درجة السالمة في وضع ما قبل إجالء المصابين مقارنة باالحتياجات الفورية للمصابين حتى ال 

  .لمساعدةاتقديم يعرض المكلفون باإلجالء أنفسهم للخطر عندما يهرعون ل

   

وظل النقاش دائرا بخصوص موضوع األمن حول استخدام معدات الحماية الشخصية رغم أن التركيز تغير على مدار 

وعبر المشاركون في بداية حلقات العمل عن آراء جريئة مشيرين إلى عيوب هذا االستخدام وفوائده، . حلقات العمل

وأشار عدد من العروض في حلقة عمل . رة المخاطر األمنية الميدانيةلكنهم ركزوا على مخاطر التركيز المفرط على إدا

ولم يكن النقاش حول استخدامها بقدر ما كان حول كيف سيقيم الشخصية الخبراء بالمكسيك إلى استخدام معدات الحماية 

مة للفوائد العملية وأوصت حلقة العمل بوضع قائ. ما يقررون استخدامها من عدمهدمقدمو الخدمات الفوائد والعيوب عن

والعيوب من استخدام معدات الحماية من أجل النظر فيه باستفاضة، وسيدرج ذلك في التقرير الشامل الذي سيقدم لحلقة 

  .عمل مجلس المندوبين

 لموظفي ومتطوعي الصليب أو التأمين على الحياة/التأمين الصحي وواحتدم النقاش في حلقات العمل حول مسألة 

وكان االتفاق العام أنه ينبغي منحهم جميعا مستوى معين من التأمين، إال أن إمكانية توفير هذا . األحمر والهالل األحمر

 للمتطوعين وصندوق واسترعى االنتباه التأمين الذي يوفره االتحاد. واضحة بما يكفيالتأمين بصفة واقعية لم تكن 

وطالب المشاركون بسياسة .  للجنة الدولية للصليب األحمر رغم اإلشارة إلى التقييدات الواردة فيهما"موريس دي مادر"

  وقدم اقتراح بأن يتعاون .دها الدولةمستدامة وشاملة يكون التفاوض فيها على الصعيد الوطني، وعند االقتضاء، تسان

يكمن أحد الخيارات في صياغة قرار . حاد واللجنة الدولية للمضي قدما في هذه المسألةتفريق الحركة المرجعي مع اال

.أو توصية يمكن مناقشتها في المؤتمر الدولي الثاني والثالثين

  

 في األمور اإلنسانية، وال سيما في حلقتي لسلطاتها العامةاعتبارها عونا مرارا إلى دور الجمعيات الوطنية بوأشير 

 أن تفهم السلطات العامة بوضوح مهمة يوأشير في عدد من التوصيات إلى أنه من الضرور. عمل أوسلو وطهران

معيات وأوصي أيضا بأن تضطلع الج.  األخرىالطوارئحاالت جميعاتها الوطنية ودورها في النزاعات المسلحة و

  . احترام الخدمات الطبية، داخل الحركة وخارجهامناصرةالوطنية بهذا الدور في بعض األماكن، خصوصا عند 

  

منتدى وانصب التركيز بوجه خاص على الدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات الوطنية في وضع أو الدعوة إلى 

وأوصى . لرعاية الصحية في خطر والخاصة ببلدانها للنظر في المسائل المتعلقة با المعنيةوطني متعدد األطراف

المشاركون بأن تستغل الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية مكانتها وشبكاتها وسلطتها في ما يخص المسائل اإلنسانية لكي 

ستخدام  ويمكن أن تتخذ المنتديات أشكاال مختلفة كاجتماعات الموائد المستديرة أو ا.تستكشف فرص إنشاء هذا المنتدى

                                                
يقصد بهذه العبارة استهداف المكان ذاته مرة أولى ثم استهدافه عدة مرات بعدها إلصابة أو قتل أول المسعفين الذين يهرعون لمساعدة  ١٦

.وإجالء من أصيبوا في الهجوم األول
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وستكون منتديات لتوعية الجهات المعنية الرئيسية . اآلليات القائمة مثل اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي اإلنساني

.وحشدها وتحديد تدابير معالجة هذه المسألة وتنسيق العمل

 لتسترعي انتباه بدور قوي في الدعوة تقوم الجمعيات الوطنية بأنفي هذا الصدد أوصى المشاركون في حلقات العمل و

الجهات المعنية إلى رسائل حملة الرعاية الصحية في خطر وأن تنشئ أسرة ألهل المهنة وعند االقتضاء تتقاسم أدوات 

  .التدريب والخبرات مع منظمات أخرى

  

في المشروع واالستفادة من الموارد الموجودة  "كةنهج حقيقي للحر" وختاما، طالب المشاركون في حلقات العمل باتباع

.لدى الحركة وتعزيز التنسيق في شبكة الحركة والتشجيع على تقاسم المعلومات والتقارير ودراسات الحاالت

  اقتراحات للمضي قدما-٤

وسينتقل التركيز إلى التشجيع والدعم من أجل تنفيذ . ة الخبراء نهاية مرحلة مشاور٢٠١٤ستكون حلقتا عمل الخبراء المقررتان في 

  .التدابير والتوصيات الوجيهة الملموسة التي حددت خالل حلقات عمل الخبراء

  

 على مدى همتها في –بقدر كبير –وتشارك الجمعيات الوطنية هذا المسار مشاركة كاملة وسيتوقف النجاح في تنفيذ المشروع 

وعالوة على تنفيذ التوصيات الوجيهة في ممارساتها الخاصة، سيكون للجمعيات دور واضح في المشاركة . لعملاالضطالع بهذا ا

ات واألوساط األكاديمية والجمعيات الطبية الوطنية وأسرة الرعاية الصحية بشكل أعم في تقاسم نتائج مرحلة طبهمة مع السل

  .تي يمكن اعتمادها وفي أي سياقمشاورة الخبراء وتحديد نوع التدابير الملموسة ال

. ونعتزم على المستوى الدبلوماسي أن تجرى مشاورات إقليمية مع الدول حول بعض التوصيات المنبثقة عن حلقات عمل الخبراء

ن حلقة عمل بروكسل حول ونشجع الجمعيات الوطنية على الحوار مع سلطاتها، وخصوصا مع مراعاة التوصيات المنبثقة ع

وسنولي اهتماما خاصا لحشد الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية مثل الجمعية الطبية . ٢٠١٤فبراير /التشريع الوطني في شباط

العالمية وأطباء بال حدود واالتحاد الدولي للمستشفيات والمجلس الدولي للممرضين والممرضات ومنظمة الصحة العالمية واللجنة 

  .ة للطب العسكريالدولي

  

.وستساعد الحملة اإلعالمية على نشر توصيات حلقة عمل الخبراء والممارسات المثلى من الميدان

  .٢٠١٥وسنورد النتائج والعبر المستخلصة من تنفيذ التوصيات في تقرير المؤتمر الدولي الثاني والثالثين عام 


