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الأمل؛ يمتلك  بال�صحة،  يتمتع  "َمْن 
وَمْن يمتلك الأمل، فقد حاز كل �صيء".

توما�س كارليل
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مقدمة

يواجه الأطباء والممر�شون والممر�شات و�شائقو عربات 

كل  للهجمات  التعر�س  خطر  والم�شعفون  الإ�شعاف 

النزاعات  اأثناء  الآخرين  اأرواح  اإنقاذ  محاولتهم  عند  يوم 

الم�شلحة؛ فاإنهم يتعر�شون للتهديد والعتقال وال�شرب. 

و�شول  عدم  ب�شبب  عمله  اأداء  منهم  البع�س  ي�شتطيع  ل 

الإمدادات الطبية اإليه اأو لأن الم�شت�شفى قد تمت �شرقته 

للحفاظ  الهروب  اإلى  منهم  البع�س  وي�شطر  تفجيره.  اأو 

ل  على �شالمتهم، كما يتعر�س بع�شهم للقتل. لذلك ُي�شكِّ

غيابهم تحديًا كبيًرا؛ فالأمر بالن�شبة للجرحى والمر�شى 

المحتاجين اإلى العالج م�شاألة حياة اأو موت.

على  التغلب   – خطر  في  ال�صحية  "الرعاية  كتيب  ي�شم 

بالفعل  حدثت  الروايات  من  مجموعة  التحديات" 

العزيز،  عبد  من  كل  الروايات  هذه  ي�شرد  الميدان؛  في 

راج  وبي�س  اأحمدي،  اأحمد  وبالل  �شيزار،  خوليو  ود. 

خمي�س،  و�شيخ  كرو،  اأكا  بيير  فلورنت  ود.  ثاكوري، 

في  العنف  ت�شبب  كيف  ي�شفون  حيث  بوير؛  واأريان 

انقطاع خدمات الرعاية ال�شحية على الفور. اإن الق�ش�س 

التي يروونها ماألوفة لدى ماليين الأ�شخا�س على م�شتوى 

ال�شحية  الرعاية  مرافق  كون  من  عانوا  الذين  العالم 

وخدماتها وموظفيها هدًفا للعنف؛ اإن العواقب وخيمة، 

الرعاية  اإلى  الو�شول  من  تتمكن  ل  باأ�شرها  فمجتمعات 

تدريجًيا.  ال�شحي  النظام  انهيار  اإلى  يوؤدي  ما  ال�شحية، 

الرعاية  لخدمات  الآمن  التقديم  �شمان  يعد  لذلك، 

ال�شحية اأمًرا في غاية الأهمية بالن�شبة لكل من يقع �شحية 

بعواقب  للتاأثر  المعر�شين  هوؤلء  ا  واأي�شً مبا�شرة  للعنف 

العنف على المدى الطويل.

ا  اإلى جانب اأن هذه الروايات ماألوفة، اإل اأنها تحمل اأي�شً

اأ�شخا�س  اتخذها  فّعالة  تدابير  ت�شف  فهي  اأمل؛  بارقة 

�شد  العنف  وقوع  من  للوقاية  دول  عدة  في  مختلفين 

الرعاية  ومرافق  ال�شحية  الرعاية  مجال  في  العاملين 

اأوقات  في  حتى  اأنه  الروايات  هذه  اأثبتت  ال�شحية. 

الرعاية  اإلى  الو�شول  جعل  يمكن  الم�شلحة،  النزاعات 

ال�شحية اأكثر اأماًنا.

"الرعاية  م�شروع  انطالق  على  �شنوات  اأربع  مرور  بعد 

تو�شيات  الماثل  الكتيب  يقدم  خطر"،  في  ال�شحية 

الرعاية  لخدمات  الآمن  التقديم  ل�شمان  واقعية  وتدابير 

التو�شيات  هذه  ن�شر  اإلى  الكتيب  وي�شعى  ال�شحية، 

والتدابير وتنفيذها على نطاق اأو�شع، كما ي�شف الكتيب 

ما يتحلى به الكثير من العاملين في مجال الرعاية ال�شحية 

يومية  ب�شفة  يعملون  فهم  و�شفقة،  واإ�شرار  �شجاعة  من 

جاهدين للحفاظ على الحياة الإن�شانية ُرغم الحروب.
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بارقة اأمل

مالذ اآمن للرعاية ال�صحية

في  النزاع؛  اندلع  عندما  تمبكتو  مدينة  في  كنت 

الجي�س  بين  للنيران  كثيف  تبادل  وقع  الأيام،  اأحد  باكر 

والجماعات الم�شلحة المتعددة، وكان مع�شكر الجي�س 

يقع على ُبعد ثالثمائة متر فقط من الم�شت�شفى، ولم يكن 

باإمكاننا توقع ما �شيحدث.

وقع �شاروخ بالقرب من اإحدى مباني الم�شت�شفى، واأدى 

ال�شقف  مراوح  ووقوع  النوافذ  تك�شير  اإلى  النفجار 

الذين  المر�شى  كان  فو�شويًا.  الو�شع  كان  لقد  الدائرة. 

قد تم اإجراء عملية جراحية لهم للتو يحاولون الخروج، 

لهما  اأُجريت  فقد  ب�شدة،  تنزفان  كانتا  امراأتين  واأتذكر 

وكان  جروحهما.  انفتحت  وقد  قي�شريتان  جراحتان 

ا  اأي�شً الم�شت�شفى  من  خارجين  يهرولون  العاملين  معظم 

م�شامعنا  اإلى  نمى  قد  وكان  الذعر.  من  حالة  تتملكهم 

قد  حيث  نهبها،  تم  قد  اأخرى  باأماكن  �شحية  مرافق  اأن 

العاملين في  تم ال�شتيالء على عربات الإ�شعاف وتهديد 

مجال الرعاية ال�شحية. وكانت الم�شاألة م�شاألة وقت حتى 

نواجه نف�س الم�شكالت.

 اأن 
ّ
وبانتهاء اليوم، كان القتال قد خّف. واأدركت اأن علي

اأقوم ب�شيء لحماية الم�شت�شفى.

بداأنا بالتوا�شل مع جميع الجماعات الم�شلحة، وتحدثت 

اإلى روؤ�شاء الوحدات بالتحديد لأن القيادات العليا كانت 

بعيدة عن الميدان؛ يجب التحدث اإلى روؤ�شاء الوحدات 

الأمور  تغيير  �شلطة  لديهم  فهم  بالميدان،  الموجودين 

العناية  اإلى  يهدف  الم�شت�شفى  اأن  لهم  �شرحت  ب�شرعة. 

اأو  بكل من يحتاج اإلى خدماته، بغ�س النظر عن ِعْرقهم 

– )ALIMA( كان عبد العزيز يعمل ب�شفته من�شق م�شروعات في م�شت�شفى تمبكتو التابع للتحالف الدولي للعمل الطبي

منظمة غير حكومية- اأثناء اندالع النزاع في جمهورية مالي عام 2012.
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الم�شت�شفى  تعر�س  واإذا  ال�شيا�شية.  اآرائهم  اأو  معتقداتهم 

الكثير  و�شيلقى  الجميع  ف�شيهرب  الهجوم،  اأو  لل�شرقة 

من المر�شى حتفهم. واأكدت على اأنَّ باإمكانهم اإح�شار 

ا واأنه باإمكاننا العتناء بهم  مر�شاهم اإلى الم�شت�شفى اأي�شً

مثل الآخرين. وقد وافقوا على عدم مهاجمة الم�شت�شفى 

وطاقمه وترك عربات الإ�شعاف الخا�شة بنا تمّر من نقاط 

التفتي�س التي ي�شيطرون عليها.

وفي اأحد الأيام، احت�شد َجمٌع حول الم�شت�شفى. وكنت 

اأن جميع الم�شت�شفيات الأخرى في المنطقة  قد �شمعت 

ا.  اأي�شً لل�شرقة  �شنتعر�س  اأننا  الأمر  وبدا  نهبها  تم  قد 

وطلبت  الدينية  القيادات  بع�س  اإلى  الفور  على  ذهبت 

حول  المحت�شدة  الجموع  اإلى  ويتحدثوا  ياأتوا  اأن  منهم 

يكن  لم  ال�شحية.  الرعاية  خدمات  على  الحفاظ  اأهمية 

، ولكنهم �شي�شتمعون اإلى الأئمة 
ّ
الأ�شخا�س لي�شتمعوا اإلى

الذين يبجلونهم، وقد حدث ذلك بالفعل وتفّرق الَجْمع.

كان بع�س الرجال الم�شلحين ياأتون في بع�س الأحيان اإلى 

الم�شت�شفى  اإلى  الدخول  اإذا رف�شوا  للعالج.  الم�شت�شفى 

الموجودين  �شعور  اإلى  اأنظارهم  نلفت  اأ�شلحتهم،  دون 

ما  يرون  وعندما  والذعر،  بالخوف  الم�شت�شفى  داخل 

الأمر  يتفهمون  لالآخرين،  �شديد  ُذعر  من  فيه  ت�شببون 

ويوافق الكثير منهم على ترك اأ�شلحتهم بالخارج.

اأ�شبح الم�شت�شفى ملجاأ اآمًنا للعاملين والمر�شى على حٍد 

�شواء. اأعتقد اأن نجاحنا في حماية الم�شت�شفى يعود ب�شكل 

بتوظيف  نهتم  حيث  لدينا؛  العمل  طاقم  تنوع  اإلى  كبير 

في  المتورطة  القبائل  اأو  الجماعات  جميع  من  عاملين 

الأولى  الناحية  ناحيتين،  �شاعدنا ذلك من  ال�شراع. وقد 

اأف�شل،  ب�شكل  متحيزين  وغير  محايدين  نبدو  اأن  هي 

على  ي�شاعدوننا  لدينا  العاملين  اأن  هي  الثانية  والناحية 

التوا�شل مع جميع الأطراف المتحاربة.

لقد ا�شتمررت في تطبيق الدرو�س الم�شتفادة من عملي في 

جمهورية مالي: لكي نظل في اأمان، من المهم اأن نفهم 

واأن نكون على  والثقافي  وال�شيا�شي  الجتماعي  ال�شياق 

توا�شل مع قادة المجتمع.

تو�صية 

من  التمكن  مفتاح  هو  النا�س  ثقة  على  الح�شول  اإن 

الو�شول اإلى الجرحى والمر�شى، كما ي�شاعد ذلك على 

زيادة م�شتوى �شالمة العاملين في مجال الرعاية ال�شحية. 

على  القائمون  يقّيم  اأن  اأوًل  يجب  الثقة،  لكت�شاب 

خدمات الطوارئ الو�شع ويالحظون كيف ينظر حاملو 

ال�شلة  ذات  الأخرى  والجماعات  وال�شلطات  الأ�شلحة 

والأفراد اإلى مزودي خدمات الرعاية ال�شحية. وبناًء على 

هذا التقييم، يجب على القائمين على خدمات الطوارئ 

الثقة  بناء  ثمَّ  ومن  بالدولة  الخا�شة  ال�شلوك  قواعد  اتباع 

الطاقم  اأهمية حماية  الوعي حول  لزيادة  باأن�شطة  والقيام 

الطبي والمرافق الطبية.
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ن�صاأة م�صروع الرعاية ال�صحية في خطر

بوجوب  دونان  هنري  ال�شوي�شري  الأعمال  رجل  اآمن 

عالج الجميع على حد �شواء، وما دفعه اإلى هذا ال�شعور 

بجانب  يمّر  كان  بينما  �شاهده  الذي  المرّوع  المنظر 

معركة  انتهاء  بعد  الموت  حتى  ُتركوا  جرحى  مجندين 

�شولفرينو في حزيران/يونيو 1859. يعد اإيمانه بوجوب 

المعركة  ميدان  في  والمر�شى  الجرحى  جميع  معالجة 

اأ�شا�س القانون الدولي الإن�شاني، ومن ثمَّ  دون تمييز هو 

والهالل  الأحمر  لل�شليب  الدولية  الحركة  بتاأ�شي�س  قام 

الأحمر منذ ما يزيد عن 150 عاًما م�شت.

من  والمحاربين  المدنيين  حماية  هو  الهدف  وكان 

الم�شلحة  النزاعات  اأثناء  ال�شرورية  غير  المعاناة  مواجهة 

وتمكينهم من الح�شول على العالج -لأن هذا حقهم- 

كانت تجب حماية العاملين في المجال الطبي والمرافق 

والمركبات الطبية.

في  العاملين  على  للهجمات  الخطير  الزدياد  وب�شبب 

المجال الطبي والم�شت�شفيات في الميدان، بداأت اللجنة 

الدولية لل�شليب الأحمر في اإجراء درا�شة ب�شتة ع�شر دولة 

ا�شتغرقت  اأف�شل.  نحو  على  الم�شكلة  لفهم   2008 عام 

عن  نتائجها  وك�شفت  �شنوات،  ثالث  مدة  الدار�شة 

خدمات  تقديم  في  توؤثر  التي  الم�شكالت  من  مجموعة 

الم�شلحة وحالت  النزاعات  اأثناء  باأمان  ال�شحية  الرعاية 

مبا�شرة  هجمات  هناك  كانت  فقد  الأخرى؛  الطوارئ 

تقع �شد المر�شى والعاملين في المجال الطبي والمرافق 

بوا�شطة  مبا�شرة  غير  اإ�شابات  لهم  تحدث  اأو  الطبية، 

اإلى  الو�شول  ومنع  اإعاقة  تتم  وكانت  متفجرة،  اأ�شلحة 

نقاط  في  الإ�شعاف  عربات  واحتجاز  ال�شحية،  الرعاية 

في  العاملين  واختطاف  الم�شت�شفيات  ونهب  التفتي�س 

المجال الطبي.

العنف  ن�شبة  اأنَّ  على  اأكدت  الدرا�شة  اأن  بالذكر  وجدير 

الموجه �شد العاملين في مجال الرعاية ال�شحية اأكبر من 

ذات  معقدة  م�شكلة  اإنها  الفردية؛  الحوادث  مجموع 

عواقب بعيدة المدى على نظام الرعاية ال�شحية الخا�س 

ل  الحلول  اأن  الدرا�شة  اأو�شحت  كما  باأكمله.  بالدولة 

الرعاية  مجال  في  العاملين  من  وحدها  تاأتي  اأن  يمكن 

الأ�شخا�س  من  ا  اأي�شً تاأتي  اأن  يجب  ولكن  ال�شحية، 

العاملين خارج الميدان، مثل العاملين في مجال القانون 

وال�شيا�شة والحوار الإن�شاني والعمل الوقائي.

الدولي  الموؤتمر  دعا   ،2011 الأول/دي�شمبر  كانون  في 

الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�شليب  والثالثين  الحادي 

في  ع�شو  دولة   180 من  اأكثر  من  ممثل   3700 حوالي 

اتفاقيات جنيف وعنا�شر الحركة الثالث )اللجنة الدولية 

ال�شليب  لجمعيات  الدولي  والتحاد  الأحمر،  لل�شيب 

الأحمر والهالل الأحمر، والجمعيات الوطنية(.
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وبناًء على المعلومات المذكورة في الدرا�شة التي اأجرتها 

الخام�س  القرار  دعا  الأحمر،  لل�شليب  الدولية  اللجنة 

الم�شاورات مع  اإلى بدء  لل�شليب الأحمر  الدولية  اللجنة 

الوطنية  والجمعيات  الدولي  والتحاد  الدول  من  خبراء 

ل�شياغة  العالم  م�شتوى  على  ال�شحية  الرعاية  ودوائر 

ال�شحية  الرعاية  خدمات  تقديم  بكيفية  تعني  تو�شيات 

وحالت  الم�شلحة  النزاعات  اأثناء  اأماًنا  اأكثر  نحو  على 

الطوارئ الأخرى.

ومن هنا ن�شاأ م�شروع "الرعاية ال�شحية في خطر"، حيث 

الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  الم�شروع  هذا  يتراأ�س 

ويدعمه �شبكة من ال�شركاء الملتزمين، وي�شعى الم�شروع 

التي  الطبية  الرعاية  على  الأ�شخا�س  ح�شول  ل�شمان 

يحتاجونها اأيًا كانوا واأينما كانوا، واأن العاملين في مجال 

الرعاية ال�شحية ومرافق الرعاية ال�شحية ومركباتها تتمتع 

بالأمان والحماية.

الأخطار التي تعوق دون الو�صول الآمن اإلى 
الرعاية ال�صحية

العنف

تمت مهاجمة عربات الإ�شعاف والم�شت�شفيات، كما تم اإيذاء العاملين 

في مجال الرعاية ال�شحية والمر�شى اأو قتلهم.

المنع

توؤدي القيود التي تفر�شها الأطراف المتحاربة على العاملين في مجال الرعاية 

ال�شحية اإلى منع ح�شول المر�شى على العالج. كما يتم منع عربات الإ�شعاف 

عمًدا من الو�شول اإلى الجرحى اأو يتم احتجازها عند نقاط التفتي�س.

التمييز

قد  ولكن  الطبي،  الحتياج  على  بناًء  ال�شحية  الرعاية  تقديم  يجب 

منع  الأخرى  الموؤثرة  الفاعلة  العنا�شر  اأو  الأ�شلحة  حاملو  يحاول 

العاملين في مجال الرعاية ال�شحية من معالجة الجرحى الأعداء، ما 

العاملون في مجال  يلتزم  الطبية. وقد ل  انتهاًكا لالأخالقيات  ل  ُي�شكِّ

اأو  الأخرى  العرقية  الجماعات  من  المر�شى  بعالج  ال�شحية  الرعاية 

الكيانات ال�شيا�شية على حد �شواء دون تحيز.

انعدام الأمن

اإن انعدام الأمن العام الناتج عن النزاع الم�شلح له عواقب خطيرة على 

تقديم الرعاية ال�شحية: فالعاملون في مجال الرعاية ال�شحية قد يفّرون 

-حتى واإن لم يتم ا�شتهدافهم ب�شكل مبا�شر- اأو يتوقفون عن الذهاب 

اإلى اأماكن محددة. كما اأن المر�شى والجرحى غالًبا ما يبقون بالمنزل 

ول يطلبون العالج خوًفا من المخاطرة بالخروج اإلى الطرقات حيث 

تنت�شر الهجمات وال�شرقات بالإكراه.

الوقاية  يمكن  التي  الأمرا�ض  من  العديد  "يوجد 
منها في منطقة النزاع هذه، ولكن ي�صتد 

المر�ض بالأ�صخا�ض اأو يلقون حتفهم ب�صبب 

عدم تمكنهم من الح�صول على العالج. ي�صعب 

تقبل هذا الأمر على العاملين في مجال الرعاية 

ال�صحية مثلي".

د. فران�شي�شكو اأورتيز، اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر، كولومبيا
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بارقة اأمل

كولومبيا تنفذ مهمة لحماية الرعاية ال�صحية

الم�شتخدمة  ال�شعارات  من  كبير  عدد  هناك  كان 

النزاعات  اأثناء  �شواًء  العامة،  ال�شحة  خدمات  بوا�شطة 

الم�شلحة اأو الكوارث الطبيعية. وكان ذلك محيًرا حًقا. 

وبعد عدة �شنوات من النزاع، قررنا اأننا بحاجة اإلى �شعار 

ل يرتبط ببعثة اإن�شانية محددة اأو بالجي�س.

ل�شمان  البديل  ال�شعار  ا�شتخدام  ت�شريع  حًقا  المهم  من 

على  يجب  لذا  لحامله.  الحماية  وتقديم  احترامه 

الخدمات ال�شحية الح�شول على اإذن من وزارة ال�شحة 

ل�شتخدامه. ولأن التهريب والإتجار غير الم�شروع كان 

التي  المركبات  ُت�شتخدم  اأن  منت�شًرا في كولومبيا، يجب 

ن�سَّ  كما  فقط.  �شحية  لأغرا�س  البديل  ال�شعار  تحمل 

تدريبه  البديل يجب  ال�شعار  ي�شتخدم  َمْن  اأن  القرار على 

على الإ�شعافات الأولية. وهذه اإحدى �ُشُبل �شمان تقديم 

الرعاية ال�شحية.

اأماكن كثيرة بالدولة دون خدمات طبية  2002، عندما ت�شببت الهجمات على الطاقم الطبي والمر�شى في ترك  في عام 

اأو الحد منها، تولّت الحكومة الكولومبية معالجة هذه الق�شية بنف�شها، وقامت باإ�شدار قرار لحماية الخدمات الطبية اأثناء 

النزاع الم�شلح. اأوَجَب القرار على جميع مزودي الرعاية ال�شحية ا�شتخدام رمز جديد ي�شاعد على حمايتهم اأثناء النزاع 

الم�شلح. يعمل د. خوليو �شيزار كا�شتيالنو�س راميرز –مدير م�شت�شفى �شان اإجنا�شيو الجامعي- ع�شًوا بالمائدة الم�شتديرة 

المحلية الخا�شة بحماية الرعاية ال�شحية ويعد �شاحب اأطول مدة خدمة بين االأع�شاء، وقد تاأ�ش�شت المائدة الم�شتديرة منذ 

ما يزيد عن ع�شر �شنوات.



�شاهم  كما  وو�شوًحا،  تميًزا  اأكثر  الجديد  ال�شعار  يعد 

بالتاأكيد في تح�شين م�شتوى حماية الخدمات ال�شحية.

الجرائم  عدد  انخفا�س  في  الجديد  ال�شعار  �شاهم 

والهجمات؛ في الواقع، وفر ال�شعار حماية ممتازة حتى 

غير  اأن�شطة  في  با�شتخدامه  قاموا  الأ�شخا�س  بع�س  اأن 

تواجهنا  التي  الرئي�شية  التحديات  اإحدى  تعد  م�شروعة. 

الآن هي اإيقاف ال�شتخدام غير الُم�شرح به لل�شعار.

كما نعمل على توزيع الكتيب الخا�س بحماية الخدمات 

ال�شحية على نطاق وا�شع قدر الإمكان. تم اإعداد الكتيب 

تعديالت  اإدخال  تم  كما   ،2002 عام  قرار  �شدور  بعد 

عليه على مدار الع�شر �شنوات التالية لتو�شيع نطاق حماية 

جميع  مع  التعامل  كيفية  ي�شمل  بحيث  الطبية  الخدمات 

يقدم  الم�شلحة.  النزاعات  فقط  ولي�س  العنف،  مواقف 

مثل  اأمنية-  ن�شائح  -وبالأخ�س  عملية  ن�شائح  الدليل 

ال�شحية  الرعاية  مجال  في  للعاملين  فح�س  قائمة  اإن�شاء 

الحقوق  و�شرح  النزاع،  مناطق  اإلى  يذهبون  الذين 

والم�شوؤوليات الخا�شة بهوؤلء العاملين لهم.

على  يجب  الكتيب،  محتويات  على  اطالعهم  ول�شمان 

العاملين في مجال الرعاية ال�شحية الذين يبدئون في العمل 

بمن�شب جديد اأن يتم اختبار مدى اإلمامهم بالمعلومات 

الواردة بالكتيب، وعلى الأخ�س في المناطق التي ي�شتد 

اإلى  الكتيب  و�شول  على  جاهدين  ونعمل  النزاع.  فيها 

اأكبر.  لبذل مجهود  المناطق، ولكن ل زلنا بحاجة  هذه 

�شنن�شر الكتيب عبر الإنترنت في �شكل دورة تدريبية عبر 

والجامعات  الم�شت�شفيات  ن�شجع  كما  قريًبا،  الإنترنت 

على تقديم دورات تدريبية حول هذا الكتيب.
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تو�صية 

الرعاية  اأن�شطة  اإلى  ت�شير  رموز  وا�شتخدام  ت�شميم  يجب 

والهالل  الأحمر  ال�شليب  �شعارات  –بخالف  ال�شحية 

بموجب  بها  المعترف  الحمراء  والكري�شتالة  الأحمر 

في  العاملين  حماية  م�شتوى  لتح�شين  الدولي-  القانون 

مجال الرعاية ال�شحية فقط اإن كان الو�شع ي�شتدعي ذلك 

حًقا؛ وذلك لتجنب تزايد ال�شعارات.

الرعاية  اأن�شطة  اإلى  ت�شير  جديدة  رموز  ُطرحت  اإذا 

ال�شحية، فيجب اعتمادها وت�شريعها بوا�شطة الحكومة. 

بالإ�شافة اإلى ذلك، يجب تمييزها بو�شوح عن �شعارات 

ال�شليب الأحمر والهالل الأحمر والكري�شتالة الحمراء.

ال�صعار الكولومبي المخ�ص�ض لحماية 
العاملين في مجال الرعاية ال�صحية

رمزها  الكولومبية  الحكومة  طرحت   ،2002 عام  في 

الخا�س في محاولة منها لحماية العاملين في مجال الرعاية 

ميزون  )ال  الطبية  عملهم  مهام  يوؤدون  الذين  ال�شحية 

ميديكا(. كان من ال�شروري ت�شميم هذا الرمز لأن عدًدا 

العاملين في مجال  العنيفة قد وقعت �شد  الهجمات  من 

في  الم�شتخدمة  ال�شعارات  ولزدياد  ال�شحية،  الرعاية 

ال�شطرابات الداخلية التي لم تلتزم بالحدود المفرو�شة 

القانون الدولي الإن�شاني.  النزاع الم�شلح بموجب  على 

ح�شول  �شمان  هو  الجديد  ال�شعار  من  الغر�س  يعد 

ا.  اأي�شً يحتاجونها  التي  الطبية  الرعاية  على  المحتاجين 

حماية  وقدم  منه،  الهدف  تحقيق  في  ال�شعار  نجح  لقد 

والم�شت�شفيات  ال�شحية  الرعاية  مجال  في  للعاملين  اأكبر 

وعربات الإ�شعاف على م�شتوى الدولة.
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مًعا نحمي الرعاية ال�صحية

على مدار اأربع �شنوات، اأَطلق م�شروع "الرعاية ال�شحية 

الرعاية  لحماية  المبادرات  من  العديد  م  ودعَّ خطر"  في 

ال�شحية. تهدف هذه المبادرات اإلى الح�شول على فهم 

اأف�شل للم�شكالت الخطيرة، وزيادة الوعي العام بحجم 

و�شياغة  الحوار،  وتعزيز  وعواقبها،  الم�شكالت  هذه 

تو�شيات عملية واأف�شل الممار�شات، ون�شر التدابير التي 

من �شاأنها اأن ُتحدث تغييًرا حقيقًيا على اأر�س الواقع.

هذه  �شاعدت  لقد  للمبادرات.  و�شف  اأدناه  يوجد 

الأ�شخا�س  وجمع  ال�شراكات  اإقامة  على  المبادرات 

الموؤثرين مًعا من خارج الحركة مثل: العاملين في مجال 

الم�شلحة،  ال�شحية، والحكومات، والجماعات  الرعاية 

فهم  المدني؛  المجتمع  واأع�شاء  الإن�شانية،  والمنظمات 

اإلى  التي تهدف  المعنية"  الأطراف  "دوائر  لون  ُي�شكِّ مًعا 

الحفاظ على الو�شول الآمن لخدمات الرعاية ال�شحية.

ا�صت�صارة الممار�صين لإيجاد حلول

من  وبالأخ�س  وا�شع،  نطاق  على  الت�شاور  خالل  من 

خالل ور�س العمل التي تتناول مو�شوعات رئي�شية، َجَمَع 

والأفراد  الخبراء  خطر"  في  ال�شحية  "الرعاية  م�شروع 

)انظر  مًعا  العالم  اأنحاء  جميع  من  المعنيين  الآخرين 

�شفحتي 16 و17( لمناق�شة العوائق والمع�شالت الواردة 

العاملين  العنف �شد  16 دولة حول  اأُجريت في  بدرا�شة 

في مجال الرعاية ال�شحية ومرافق الرعاية ال�شحية. ُطلب 

خبراتهم  م�شاركة  الت�شاور  عملية  في  الم�شاركين  من 

من  عملية  تو�شيات  وتقديم  تدابير  واقتراح  واأفكارهم 

اأدناه  توجد  اأماًنا.  اأكثر  ال�شحية  الرعاية  تجعل  اأن  �شاأنها 

مجالت النقا�س الرئي�شية التي ُطرحت اأثناء الت�شاور.

دور الدول: تعزيز الت�صريع المحلي

الم�شاعدة  لوقاية  الرئي�شية  الم�شوؤولية  الدول  تتولى 

اإ�شاءة  اأو  اإعاقتها  اأو  ا�شتهدافها  يتم  اأن  المقدمة من  الطبية 

ا�شتخدامها. لذلك، يعد دعم دور الدول في منع العنف 

العاملين  حماية  تجب  مهًما.  اأمًرا  ال�شحية  الرعاية  �شد 

الطبية،  والمركبات  الطبية  والمرافق  الطبي  المجال  في 

الممكنة  التدابير  جميع  اأن  �شمان  الدول  على  ويجب 

ال�شحية في  الرعاية  اإلى  الو�شول  اتخاذها لحماية  تم  قد 

القانون المحلي وعند تنفيذه.

ُدِعَي الم�شاركين في عملية الت�شاور اإلى مناق�شة خبراتهم 

تحديد  على  والم�شاعدة  اأوطانهم،  في  اكت�شبوها  التي 

اأف�شل الممار�شات، وو�شع تو�شيات حول تنفيذ القواعد 

والمعايير الدولية المتعلقة بحماية تقديم الرعاية ال�شحية. 

التي  والإجراءات  التدابير  طرح  على  مًعا  الخبراء  تعاون 

الكافي  ال�شتعداد  ل�شمان  الحكومات  تتبناها  اأن  يمكن 

كما  ال�شحية.  الرعاية  خدمات  �شد  العنف  مع  للتعامل 

احترام  ل�شمان  الالزمة  التدابير  بع�س  ا  اأي�شً الخبراء  قدم 

وحالت  الم�شلحة  النزاعات  اأثناء  الطبية  الأخالقيات 

الدولي  العمل  باإطار  اللتزام  و�شمان  الأخرى  الطوارئ 

ال�شحية.  للرعاية  الآمن  الو�شول  بحماية  المتعلق  القائم 

تم جمع هذه التدابير في كتيب متخ�ش�س بعنوان "الأُُطر 

يعد  والذي  ال�صحية"  الرعاية  لحماية  الوطنية  المعيارية 

الآمن  والتقديم  الو�شول  ب�شمان  المعنية  للدول  مرجًعا 

للرعاية ال�شحية.
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دور القوات الم�صلحة التابعة للدولة

التابعة للدولة الموازنة بين  يجب على القوات الم�شلحة 

الم�شروعة  الأمنية  الطبية والمخاوف  للم�شاعدة  الحاجة 

هذا  لتحقيق  و�شيلة  اأف�شل  وتعد  الم�شلح.  النزاع  اأثناء 

التوازن هي تنفيذ قواعد العمليات الع�شكرية التي تحمي 

للقانون  وتمتثل  ال�شحية  الرعاية  مجال  في  العاملين 

الدولي.

جمعت اإحدى ور�س عمل م�شروع "الرعاية ال�شحية في 

خطر" م�شوؤولين ع�شكريين من 20 دولة لتحديد الطرق 

تلحق  التي  الع�شكرية  عملياتها  اآثار  لتخفيف  العملية 

ال�شلبي  التاأثير  مناق�شة  تمت  ال�شحية.  الرعاية  بخدمات 

اأو  الطبية  المركبات  اإعاقة  التالية:  �شيناريوهات  للثالثة 

والقيام  التفتي�س،  نقاط  اإحدى  بعبور  لها  ال�شماح  رف�س 

ون�شر  الم�شت�شفيات،  في  ع�شكرية  تفتي�س  بعمليات 

بالقرب  اأو  ال�شحية  الرعاية  الع�شكرية في مرافق  القوات 

الم�شلحة  القوات  ا�شتعداد  العمل  ور�شة  اأكدت  منها. 

واإجراءات  ال�شتباك  قواعد  في  العملية  التدابير  لدمج 

العمليات القيا�شية والتدريب الع�شكري.

العملية  والممار�شات  الأفكار  التالي  الكتيب  ي�شم 

"الترويج  الم�شاورات:  هذه  عن  والناتجة  بها  الُمو�شى 

اإلى  الآمن  الو�صول  تكفل  ميدانية  ع�صكرية  لممار�صات 

خدمات الرعاية ال�صحية وتقديمها".

دور الجماعات الم�صلحة

على مدار عامين، عبَّرت 36 مجموعة م�شلحة غير دولية 

من جميع اأنحاء العالم عن اآرائهم حول الو�شول للرعاية 

والمرافق  الطبي  المجال  في  العاملين  وحماية  ال�شحية 

الطبية والمركبات الطبية والمر�شى والجرحى. تم تحديد 

خطوات عملية من خالل الم�شاورات يمكن للجماعات 

الم�شلحة اتباعها لتح�شين م�شتوى التقديم الآمن للرعاية 

ال�شحية.

ال�صحية:  الرعاية  تقديم  "�صمان  بعنوان  الكتيب  ي�شف 

الإن�صاني  الدولي  والقانون  العملياتية  الممار�صات 

هذه  نتائج  الم�صلحة"  الجماعات  ب�صاأن  ال�صلة  ذو 

الجماعات  على  الكتيب  يركز  حيث  الم�شاورات، 

الم�شلحة ب�شفتها اأطراًفا في نزاع م�شلح غير دولي. كما 

�شاغ م�شروع "الرعاية ال�شحية في خطر" اإقراًرا نموذجًيا 

عن  للتعبير  عليه  توافق  اأن  الم�شلحة  للجماعات  يمكن 

التزامها بالمحافظة على الو�شول والتقديم الآمن للرعاية 

ال�شحية وحمايته.

 



بارقة اأمل

اإخالء المر�صى الم�صابين في الحرب 

باأفغان�صتان

لت القوات الدولية في اأفغان�شتان م�شوؤولية اإخالء  توَّ
 

الهليكوبتر.  بوا�شطة  النزاع  اأطراف  من جميع  الجرحى 

تولت   ،2013 عام  في  الدولية  القوات  غادرت  وعندما 

ويعود  الم�شوؤولية،  الأحمر هذه  لل�شليب  الدولية  اللجنة 

ذلك اإلى اأننا جهة محايدة وغير متحيزة بف�شل الأعمال 

تكمن  �شنوات.  عدة  منذ  اأفغان�شتان  في  بها  نقوم  التي 

الم�شكلة بالن�شبة لعربات الإ�شعاف التابعة لوزارة ال�شحة 

الحكومة  جانب  تتخذ  اأنها  على  اإليها  ُينظر  قد  اأنه  في 

لإخالء  الجماعات  بع�س  ت�شتخدمها  ل  قد  ولذلك 

الجرحى اأو المر�شى.

يعد معظم الم�شتفيدين من البرنامج من حاملي الأ�شلحة، 

اإيقافهم  لخطر  المعر�شين  الأ�شخا�س  اأكثر  اإنهم  حيث 

اإلى  طريقهم  في  هم  بينما  الأعداء  المحاربين  ِقبل  من 

الم�شت�شفى.

اأغلبهم من  اإلى الم�شت�شفى  ا  39 مري�شً لقد قمنا بتو�شيل 

�شهري  بين  الم�شلحة  الجماعات  اأو  الم�شلحة  القوات 

اآيار/مايو وكانون الأول/دي�شمبر من عام 2014.

قدمت لنا قوات الأمن الوطنية الأفغانية الدعم منذ البداية. 

اأُجريت المفاو�شات الأولى على الم�شتوى الإقليمي، ثم 

ت�شلمنا خطاب موافقة ر�شمية من وزارة الداخلية نحمله 

ما  فدائًما  بعد؛  يوًما  اإظهاره  اإلى  ن�شطر  لم  ولكننا  معنا، 

كان القادة الع�شكريون الذين نلتقيهم عند نقاط التفتي�س 

يعلمون باخت�شا�شنا واأن�شطتنا ولديهم تعليمات وا�شحة 

باأن يتركون مركباتنا تمّر.

وبالمثل، اأعطتنا المعار�شة الم�شلحة �شمانات اأمنية، ولم 

نواجه اأي م�شكلة على الإطالق. اأتذكر ال�شرطَيين اللذين 

اأُ�شيبا اأثناء القتال؛ فقد ح�شلنا على ت�شريح بنقلهما، وفي 

طريق عودتنا تم اإيقافنا في نقطتي تفتي�س بوا�شطة عنا�شر 

تفتي�س  وبعد  بقدومنا،  علموا  الذين  طالبان  حركة  من 

المركبات، �شمحوا لنا بالمرور.

يمثل البرنامج نجاًحا واإنجاًزا، ويعود ذلك اإلى اأننا تمكنا 

والمعار�شة  الجي�س  كل  مع  جيد  عملي  حوار  اإقامة  من 

جميع  حقوق  على  ويحافظ  يتفهم  فكالهما  الم�شلحة؛ 

لأي  انتمائهم  عن  النظر  -بغ�س  والمر�شى  الجرحى 

طرف- في الح�شول على الرعاية الطبية، كما ا�شتهرت 

اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر باأنها جهة محايدة وغير 

المجتمعات  جميع  مع  عملها  من  �شنوات  بعد  متحيزة 

المتنوعة هنا.

الحرب  م�شابي  و�شول  ل�شمان  الحرب  جرحى  م�شاعدة  برنامج  اأفغان�شتان  في  االأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  اأن�شاأت 

اإلى الرعاية ال�شحية من خالل ت�شهيل اإخالئهم من �شاحة القتال. ي�شارك بالل اأحمد  اأو محاربين-  اأكانوا مدنيين  –�شواًء 
اأحمدي، رئي�س مكتب اللجنة الدولية لل�شليب االأحمر باإقليم غزنة، اآرائه حول البرنامج الذي �شاعد في اإطالقه في اآيار/

مايو 2014.

12
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تو�صية 

ينبغي اإن�شاء قنوات للتوا�شل فيما يتعلق بعمليات الإخالء 

غير  والمنظمات  الطبي  المجال  في  العاملين  بين  الطبية 

الحكومية والجي�س والأفراد الآخرين المعنيين قبل اإجراء 

هذه العمليات واأثناءها. بالإ�شافة اإلى ذلك، يجب اإ�شراك 

الجرحى  اإخالء  في  وال�شلطات  المحلي  المجتمع  قادة 

والمر�شى، فلي�س من ال�شروري اأن ينفذ عمليات الإخالء 

بوا�شطة  تنفيذها  يتم  اأن  اأو  الطبي  المجال  في  العاملين 

المركبات الطبية.
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دعم دور الجمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر 

والهالل الأحمر 

والهالل  الأحمر  لل�شليب  الوطنية  الجمعيات  تتفرد 

في  ال�شحية  "الرعاية  م�شروع  اأهداف  بفهم  الأحمر 

والمتطوعين  الموظفين  طاقم  ي�شهد  ل  ون�شرها.  خطر" 

العنف �شد الرعاية ال�شحية فقط، ولكن قد يتم منعهم من 

الو�شول اإلى المر�شى والجرحى اأو حتى قتلهم اأثناء تاأدية 

الجمعيات  تكون  ما  عادة  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة  عملهم. 

الوطنية جزًءا من اأنظمة الرعاية ال�شحية المحلية، وتكون 

على درا�شة بالثقافات والأو�شاع والموؤ�ش�شات المحلية. 

مًعا  الأ�شخا�س  جمع  في  مفيدة  الوطنية  الجمعيات  تعد 

لإيجاد حلول تتنا�شب مع الأو�شاع المحلية.

التعلم من بع�صنا البع�ض

في ور�شتي عمل تم عقدهما في كولومبيا ولبنان في عام 

2014، قدمت 14 جمعية وطنية لديها خبرة في خدمات 
في  الم�شت�شفى  اإلى  الو�شول  قبل  ما  والرعاية  الإ�شعاف 

حالت الخطر عدًدا من الأمثلة على اأف�شل الممار�شات. 

تم جمع هذه الأمثلة في تقرير بعنوان "اأف�صل الممار�صات 

الخا�صة بخدمات الإ�صعاف في حالت الخطر"؛ ت�شمل 

اأن  الواجب  الأ�شا�شية  ال�شمات  التقرير  هذا  مو�شوعات 

يتحلى بها الموظفون و�شلوكياتهم، والتوا�شل والتن�شيق 

الإ�شعاف  مركبات  ا�شتخدام  اإ�شاءة  ومنع  الميدان،  في 

ال�شدمات  مع  والتعامل  الوطنية،  بالجمعيات  الخا�شة 

النف�شية التي ُي�شاب بها العاملون.
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الح�صول على �صالحية الو�صول للمجتمعات... 

خطوة بخطوة

الوا�شعة  الخبرة  الآمن"  الو�صول  عمل  "اإطار  ي�شتخدم 

التي تتحلى بها العديد من الجمعيات الوطنية في حالت 

اإطار  ي�شمل  باأمان.  للعمل  منظم  اأ�شلوب  لتقديم  الخطر 

العمل عدة خطوات يمكن للجمعية الوطنية اتخاذها -اإلى 

واكت�شاب  المخاطر  لتقليل  الأ�شا�شية-  المبادئ  جانب 

في  يتحكمون  وَمْن  المحلية  المجتمعات  من  كل  ثقة 

الو�شول اإلى الأ�شخا�س المحتاجين. ويجب اتخاذ بع�س 

ْلم لت�شهيل الو�شول الآمن في  الخطوات اأثناء اأوقات ال�شِ

اأوقات ال�شطرابات. لذلك، يعد الإطار ذا �شلة بجميع 

الجمعيات الوطنية بغ�س النظر عن ظروفها الحالية.

من  متنوعة  مجموعة  الوطنية  الجمعيات  اأطلقت 

المبادرات، كما تحدثت اإلى ال�شلطات ومجتمع الرعاية 

ال�شحية والمجتمع المدني بهدف زيادة الوعي بالم�شكلة 

وال�شعي لإيجاد حلول لها. فقد قامت الجمعيات الوطنية 

الو�شول  قبل  ما  والرعاية  الإ�شعاف  خدمات  مجال  في 

�شراكات  باإن�شاء  المثال-  �شبيل  –على  الم�شت�شفى  اإلى 

خدماتها  لتن�شيق  الآخرين  ال�شحية  الرعاية  مزودي  مع 

الوطنية  الجمعيات  بع�س  تو�شلت  اأف�شل.  نحو  على 

واأف�شل  اإجراءات  و�شع  اإلى  الإقليمي  الم�شتوى  على 

في  العاملين  الإ�شعاف  ومتطوعي  لموظفي  الممار�شات 

حالت الخطر )انظر المربع(.

كما ُدِعَيت الجمعيات الوطنية اإلى المبادرة ببذل الجهود 

الآمن"  الو�شول  عمل  "اإطار  تطبيق  في  ال�شتمرار  اأو 

العاملين  جعل  هو  ذلك  من  والهدف  المربع(.  )انظر 

من  وتمكينهم  الآخرين،  لدى  مقبولين  والمتطوعين 

الو�شول اإلى َمْن هم في اأم�س الحاجة اإلى الرعاية ال�شحية 

حالت  اأو  النزاعات  اأثناء  العمل  عند  �شالمتهم  و�شمان 

العنف الخطيرة.
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اإيجاد الحلول مًعا لحماية الرعاية ال�صحية

الت�صاور على م�صتوى العالم

اأجرى م�شروع "الرعاية ال�شحية في خطر" م�شاورات على 

مجموعة  مع  و2014   2012 عامي  بين  العالم  م�شتوى 

متنوعة من العنا�شر الفاعلة ذوي ال�شلة؛ حيث عا�شر بع�س 

الأ�شخا�س  م�شاعدة  على  عمل  اأو  م�شلًحا،  نزاًعا  منهم 

من  وقاية  اآليات  اأن�شاأ  اأو  ال�شحية،  للرعاية  المحتاجين 

ر  طوَّ اأو  الطوارئ،  حالت  اأو  للعنف  ا�شتجابة  اأو  العنف 

من مرونة ا�شتجابته لالأزمات. وبناًء على خبرة الم�شاركين 

العالم  الت�شاور على م�شتوى  وممار�شاتهم، هدفت عملية 

وتحديد  المختلفة  الخبرات  ومناق�شة  م�شاركة  اإلى  هذه 

حلول ملمو�شة ب�شكل جمعي لت�شهيل الو�شول اإلى الرعاية 

ال�شحية وجعل تقديم خدماتها اأكثر اأمانًا.

1. م�صوؤوليات وحقوق العاملين 
في مجال الرعاية ال�صحية

لندن، ني�شان/اأبريل 2012

القاهرة، كانون الأول/دي�شمبر 2012

180 م�شارًكا
23 دولة ُمَمثَّلة

الدول،  ممثلي  الرئي�شي:  الجمهور 

المنظمات الطبية وال�شحية والإن�شانية

التو�شيات النهائية – الكلمات 

الرئي�شية: المبادئ الأخالقية للرعاية 

ال�شحية، التدريب، العالقات مع 

الإعالم، اإدارة العنف، اإدارة ال�شعور 

بال�شغوط النف�شية

2. ا�صتجابة الجمعيات 
الوطنية لم�صروع الرعاية 

ال�صحية في خطر

اأو�شلو، كانون الأول/دي�شمبر 2012

طهران، �شباط/فبراير 2013

م�شارًكا  76
ُمَمثَّلة دولة   26

الجمهور الرئي�شي: الجمعيات 

الوطنية لل�شليب الأحمر والهالل 

الأحمر، الدول

التو�شيات النهائية – الكلمات 

الرئي�شية: اإطار عمل الو�شول الآمن، 

اأمن العاملين والمتطوعين، التدريب، 

الإ�شعافات الأولية، القبول، الت�شور، 

ال�شعارات، الت�شريع الوطني

3. اإعداد المجتمع المدني 
والقادة الدينيين

داكار، ني�شان/اأبريل 2013

م�شارًكا  26
ُمَمثَّلة دول   6

الجمهور الرئي�شي: المجتمع المدني 

والموؤ�ش�شات الدينية، المنظمات 

الوطنية غير الحكومية، منظمات 

ال�شحة

التو�شيات النهائية – الكلمات 

الرئي�شية: التن�شيق، القيادة، التمييز، 

ال�شعارات، الو�شول، الت�شور، 

القبول

4. خدمات الإ�صعاف والرعاية 
ما قبل الو�صول اإلى الم�صت�صفى

تولوكا، اآيار/مايو 2013

م�شارًكا  71
ُمَمثَّلة دولة   25

الجمهور الرئي�شي: الجمعيات 

الوطنية، مزودي خدمات 

الإ�شعاف وطوارئ الرعاية ال�شحية 

والإ�شعافات الأولية

التو�شيات النهائية – الكلمات 

الرئي�شية: الأمن، ال�شالمة، معدات 

الحماية ال�شخ�شية، الو�شول اإلى 

ال�شكان، الت�شور، التدريب، التاأمين، 

ال�شعارات، المتطوعين، التن�شيق
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5. �صالمة المرافق ال�صحية

اأوتاوا، اأيلول/�شبتمبر 2013

بريتوريا، ني�شان/اأبريل 2014

م�شارًكا  48
ُمَمثَّلة دولة   14

الجمهور الرئي�شي: الدول والإدارات 

الفنية بوزارات ال�شحة، المنظمات 

غير الحكومية، المنظمات الحكومية 

الدولية، التحادات الفيدرالية 

والتحالفات المهنية

التو�شيات النهائية – الكلمات 

الرئي�شية: التخطيط للطوارئ، تقييم 

المخاطر، التن�شيق، �شالمة العاملين 

والمر�شى، الأمن ال�شلبي، النتقال، 

الخدمات ال�شرورية، المعدات، 

الإمدادات والتخزين، التخطيط 

لمرافق الرعاية ال�شحية

6. ممار�صة العمليات الع�صكرية

�شيدني، كانون الأول/دي�شمبر 2013

م�شارًكا  27
ُمَمثَّلة دولة   20

القوات  الدول،  الرئي�شي:  الجمهور 

بين  الع�شكرية  التحالفات  الم�شلحة، 

الحكومات ومنظمات الأمن وال�شالم 

الممثلة  الدولية  المنظمة  الدولي، 

المجال  في  الع�شكريين  للعاملين 

ال�شحي

التو�شيات النهائية – الكلمات 

الرئي�شية: العمليات الع�شكرية 

في المناطق المجاورة لمرافق 

الرعاية ال�شحية، عمليات البحث 

والعتقال، نقاط التفتي�س، ال�شيطرة 

الإقليمية، ال�شرورة الع�شكرية، 

الحتياجات الإن�شانية، التن�شيق، 

المبادئ الأخالقية، التدريب

7. الت�صريع الوطني والقمع 
الجنائي

بروك�شل، كانون الثاني/يناير 2014

م�شارًكا  77
ُمَمثَّلة دولة   25

الجمهور الرئي�شي: الدول

التو�شيات النهائية – الكلمات 

الرئي�شية: القانون الدولي الإن�شاني، 

الت�شريع المحلي، ال�شعارات، 

العقوبات، التدريب، ن�شر 

المعلومات، المبادئ الأخالقية 

للرعاية ال�شحية

8. الو�صول اإلى الرعاية 
ال�صحية والجماعات الم�صلحة

ني�شان/اأبريل 2013

ت�شرين الأول/اأكتوبر 2014

معها الت�شاور  تم  م�شلحة  36 جماعة 
قارات  4 من  ُمَمثَّلة  دول   10

الجمهور الرئي�شي: الجماعات 

الم�شلحة، الجماهير الأخرى المعنية 

بالحوار مع الجماعات الم�شلحة 

لحماية الرعاية ال�شحية

التو�شيات النهائية – الكلمات 

الرئي�شية: الو�شول، التدريب، 

القانون الدولي الإن�شاني، 

الممار�شات الت�شغيلية، نموذج 

اإقرار من جانب واحد، الإ�شعافات 

الأولية، التن�شيق، التخطيط لمرافق 

الرعاية ال�شحية، الأمن، المبادئ 

ال�شحية
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تح�صين خدمات الإ�صعاف في نيبال

يرغبون  هم  بتهديدي؟  النا�س  قام  اإذا  اأت�شرف  كيف 

في اأن اأ�شتقبل مر�شاهم واأفراد عائالتهم حتى واإن كانت 

حالتهم غير خطيرة. يقول بي�س راج ثاكوري الذي لديه 

لدى  وعمل  الإ�شعاف  �شيارات  قيادة  في  طويلة  خبرة 

في  بنيتهم  "يهددونني  النيبالية:  الأحمر  ال�شليب  جمعية 

اإ�شعال النيران ب�شيارة الإ�شعاف اإذا لم اأوافق. نحن ب�شفتنا 

اإلى  نحتاج  التدريب.  من  المزيد  اإلى  حاجة  في  �شائقين 

هو  ما  بخ�شو�س  التبا�س  فهناك  الت�شرف؛  كيفية  معرفة 

م�شموح به وما هو غير م�شموح".

ل اجتماعات المائدة الم�شتديرة ملتقى مثالًيا لطرح  ُت�شكِّ

في  عاملين  بين  ما  الم�شاركون  يتنوع  المخاوف.  تلك 

العامة و�شباط ال�شرطة والجي�س وممثلين  مجال ال�شحة 

عن المجتمع المدني والحركة. يتناق�س الم�شاركون مًعا 

حول الم�شكالت التي تواجه خدمات الإ�شعاف وكيفية 

في  الم�شتديرة  المائدة  اجتماعات  عقد  تم  معالجتها. 

حوالي 30 ناحية بجمهورية نيبال حتى الآن.

�شابق  تنفيذي  مدير  بوديل،  راج  بو�شبا  عن  ونقاًل 

تلك  عقد  "قبل  قال:  النيبالية،  الأحمر  ال�شليب  بجمعية 

وتخريب  ا�شتخدام  �شوء  بحالت  علمنا  الجتماعات، 

ل�شيارات الإ�شعاف، ولكن لم يدرك اأحد حجم الم�شكلة 

المعنية  الأطراف  جميع  تدرك  الآن،  اأما  الإطالق.  على 

الظروف المحيطة بتقديم خدمات الإ�شعاف والتحديات 

التي تواجهها".

طرق  الم�شاركون  يناق�س  الم�شكالت،  تحديد  بعد 

لحل  اتخاذها  الالزم  الخطوات  ويقترحون  معالجتها 

الم�شكالت. نتيجة لذلك، امتنعت بع�س الجماعات التي 

كانت قد ت�شببت في تاأخير اأو تخريب �شيارات الإ�شعاف 

ُرغم انتهاء النزاع الم�شلح في نيبال عام 2006، اإال اأنه ال تزال هناك بع�س اأعمال العنف من حين الآخر توؤثر على خدمات 

الرعاية ال�شحية في العموم وخدمات االإ�شعاف على وجه الخ�شو�س. عادة ما تلجاأ االأحزاب ال�شيا�شية وبع�س الجماعات 

على  الحفاظ  في  تخفق  االإ�شعاف  خدمات  وحتى  اأثناءها،  وتخريبها  االإ�شعاف  عربات  اإعاقة  تتم  حيث  االإ�شرابات،  اإلى 

ال�شليب  ا�شتخدام عربات االإ�شعاف. قامت جمعية  اإ�شاءة  االأنباء بع�س حاالت  الطبية، فقد عر�شت ن�شرات  االأخالقيات 

االأحمر النيبالية واللجنة الدولية لل�شليب االأحمر بتنظيم اجتماعات المائدة الم�شتديرة حول خدمات االإ�شعاف لمعالجة 

هذه الم�شكالت وتح�شين جودة خدمات االإ�شعاف، حيث اجتمع ممثلون من مجال خدمات الرعاية ما قبل الو�شول اإلى 

الم�شت�شفى.



19

N
ep

al
 R

ed
 C

ro
ss

A
si

an
 D

ev
el

op
m

en
t B

an
k

عن هذا ال�شلوك. قال الُم�شعف �شا�شي كومار لل كارنا، 

"بعد  الأحمر:  لل�شليب  الدولية  باللجنة  الطبي  الم�شاعد 

ال�شيا�شية  الأحزاب  اتخاذ  �شهدنا  الجتماعات،  تلك 

لإجراءات من �شمنها تو�شيح اأهمية عدم عرقلة �شيارات 

الإ�شعاف لموظفيهم، كما قام العاملون في مجال الرعاية 

خدمات  عن  معلومات  بتوزيع  بالمقاطعات  ال�شحية 

الإ�شعاف للمرة الأولى".

تحدث بي�س راج ثاكوري عن ا�شتفادته الكبيرة من هذه 

الجتماعات قائاًل: "توجد قواعد واأنظمة كثيرة لم نعلم 

ا�شتخدام  �شرورة  منا  العديد  اكت�شف  فمثاًل  ب�شاأنها؛ 

�شيارات الإ�شعاف لأ�شواء زرقاء �شاطعة بدًل من الأ�شواء 

ا�شتخدامها على قوات  يقت�شر  اأن  الحمراء، والتي يجب 

ل�شتخدام  المنا�شب  التوقيت  عن  اأكثر  تعلمنا  الأمن. 

بحذر  القيادة  �شرورة  في  تناق�شنا  كما  الإنذار،  �شفارة 

�شيارات  لتنظيف  المنا�شبة  الوعرة والأ�شاليب  الطرق  في 

جميع  تعمل  المر�شى.  لنقل  رحلة  كل  بين  الإ�شعاف 

الإجراءات ال�شابقة على تح�شين نظرة المجتمع ل�شائقي 

�شيارات الإ�شعاف والخدمات التي نقدمها والمنظمة التي 

نمثلها".

لالجتماعات  الملمو�شة  النتائج  �شمن  المتابعة  اآلية  تاأتي 

طرحها.  تم  التي  التو�شيات  تنفيذ  لمراقبة  اليها  الم�شار 

من  اأ�شهر  عدة  بعد  الو�شع  تقييم  لإعادة  اجتماع  ُعقد 

الممار�شات  اأف�شل  ومناق�شة  الم�شتديرة  الدائرة  اجتماع 

في  لحًقا  اآخرين  مع  وم�شاركتها  الم�شتفادة  والدرو�س 

نواٍح اأخرى.

تو�صية 

يجب على فرق عمل الطوارئ فهم "اإطار عمل الو�شول 

للعاملين  ُخ�ش�س  الإطار  اأن  ُرغم  له.  والترويج  الآمن" 

والمتطوعين  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�شليب  لدى 

النزاعات  اأوقات  في  للعاملين  يمكن  اأنه  اإل  الأ�شل،  في 

اأداة  بمثابة  به  ال�شتعانة  الأخرى  الطوارئ  وحالت 

مرجعية.
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ح�صد الأطراف المعنية 

قامت اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر بالتعاون مع الجمعيات 

الوطنية –بمثابة جزء من م�شروع "الرعاية ال�شحية في خطر"- 

ال�شحة  منظمات  ت�شم  والتي  المعنية،  الأطراف  بح�شد 

ومنظمات الإغاثة والحكومات والقوات الم�شلحة ومنظمات 

الأطراف  هذه  تجمع  ويهدف  والأفراد.  المدني  المجتمع 

في  العاملين  تحمي  التي  القوانين  دعم  تعزيز  اإلى  المعنية 

الآمن  التقديم  و�شمان  لها،  والمتثال  ال�شحية  الرعاية  مجال 

اركة  وم�ش المعنية  الأطراف  جميع  ولجمع  ال�شحية.  للرعاية 

انات واأف�شل الممار�شات، اأطلق فريق م�شروع  الأبحاث والبي

على  قائمة  تفاعلية  من�شة  خطر"  في  ال�شحية  "الرعاية 
مختلف  من  ومتعددة  املة  �ش ادر  لم�ش مركزًا  ل  ُت�شكِّ الويب 

في  القائمة  المتعددة  ادرات  المب ويدرج جدول  المنظمات، 

مختلف دول العالم على الموقع التالي:

www.healthcareindanger.ning.com.

جمع م�شروع "الرعاية ال�شحية في خطر" بين الجمعية الطبية 

والمجل�س  الع�شكرية،  الطب  لعلوم  الدولية  واللجنة  العالمية، 

لطالب  الدولي  التحاد  وجمعيات  للممر�شات،  الدولي 

المبادئ  على  لالتفاق  لل�شيدلة  الدولي  والتحاد  الطب، 

ا�شية الواجب تطبيقها اأثناء جميع النزاعات  الأخالقية الأ�ش

ذلك،  اإلى  افة  بالإ�ش الأخرى.  الطوارئ  وحالت  الم�شلحة 

اعد الم�شروع حوالي ع�شرين جامعة على تطوير وحدات  �ش

ير  تعليمية يتم تدري�شها في دورات ال�شحة العامة حول التاأث

ال�شلبي لغياب الأمن على خدمات الرعاية ال�شحية.

اإلى  الموؤثرين  الدينيين  والقادة  المدني  المجتمع  قادة  وُدعَي 

اركة في حماية خدمات الرعاية ال�شحية. كما تم تنظيم  الم�ش

اندة هوؤلء  ور�شة عمل دولية حول اأهمية الح�شول على م�ش

القادة.

تزايد  اإن  م�صكلة؛  بوجود  العتراف  يكفي  "ل 
عدم الحترام لمرافق الرعاية ال�صحية 

والعاملين في مجال الرعاية ال�صحية يعد ق�صية 

حقيقية، لذا ل ينبغي لنا اأن نكتفي بزيادة 

التوعية بل يجب اأن نتخذ اإجراء".

رودي كونينك�س، منظمة ال�شحة العالمية 

الرعاية  مجال  في  العاملون  يواجه  ال�صطرابات،  اأوقات  "في 
ل تحدًيا. قد يتم  ال�صحية الكثير من المواقف التي ُت�صكِّ

التخلي عن الأخالقيات تحت ال�صغط، ما قد يوؤثر بال�صلب 

على اهتمامنا الرئي�صي وهو: رعاية المر�صى. تعك�ض قواعد 

ال�صلوك الجديدة هذه التزامنا القوي باأن نكون جبهة موحدة 

�صد انتهاكات المبادئ الأخالقية بجميع اأ�صكالها".

لوك بي�شانكون، التحاد الدولي لل�شيدلة
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المبادئ الأخالقية للرعاية ال�صحية 

في اأوقات النزاعات الم�صلحة وحالت 

الطوارئ الأخرى

خطر"،  في  ال�شحية  "الرعاية  م�شروع  من  جزًءا  ب�شفتها 

الجمعية  مع  الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  اجتمعت 

الع�شكرية،  الدولية لعلوم الطب  العالمية، واللجنة  الطبية 

الدولي  والتحاد  للممر�شات،  الدولي  والمجل�س 

الم�شتركة  الأخالقية  المبادئ  على  لالتفاق  لل�شيدلة 

الم�شلحة  النزاعات  اأثناء  الرعاية ال�شحية  الخا�شة بتقديم 

وحالت الطوارئ الأخرى.

الأخالقية  المبادئ  على  الناتجة  الممار�شة  قواعد  تن�س 

التي يجب على العاملين في مجال الرعاية ال�شحية اتباعها 

القواعد  ت�شمل  لمهامهم.  تاأديتهم  اأثناء  الوقت  طوال 

التمييز، والرف�س  الإن�شانية، وعدم  العامة -مثل  المبادئ 

ال�شرية  –مثل �شمان  الخا�شة  والمبادئ  للتعذيب-  التام 

للمر�شى،  ال�شريحة  الموافقة  على  والح�شول  الطبية، 

القواعد  تتناول  كما  المر�شى.  لم�شالح  وفًقا  والت�شرف 

كيفية �شمان التقديم الآمن للرعاية ال�شحية.

تبنت المنظمات القواعد ثم اأُطلقت ر�شمًيا في حزيران/

يونيو 2015. ومنذ ذلك الحين، تبنتها جمعيات التحاد 

بن�شر  الموؤ�ش�شات  جميع  تلتزم  الطب.  لطالب  الدولي 

ذلك  وي�شمل  ممكن؛  نطاق  اأو�شع  على  القواعد  وتنفيذ 

�شمان عدم اإجبار العاملين في مجال الرعاية ال�شحية على 

الت�شرف �شد المبادئ اأو معاقبتهم لتباعها. يمكن تنزيل 

القواعد عبر هذا الرابط الإلكتروني:

www.icrc.org/en/document/common-
ethicalprinciples-health-care-conflict-
and-other-emergencies

الت�صامن وتح�صين الممار�صة الميدانية

النزاعات والأزمات، و�شعت  اأثناء  العمل  بعد عقود من 

الوطنية  والجمعيات  الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة 

ال�شحية.  الرعاية  مرافق  �شالمة  ل�شمان  عملية  تدابير 

الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  عن  ممثلون  اجتمع 

والجمعيات الوطنية في ور�شتي عمل مع ممثلين من –من 

بين اآخرين- منظمة اأطباء بال حدود واتحاد الم�شت�شفيات 

لم�شاركة  الأمريكية  للبلدان  ال�شحة  ومنظمة  الدولي 

اأف�شل الممار�شات. ُن�شرت التو�شيات الناتجة في كتيب 

بعنوان "�صمان ا�صتعداد واأمن مرافق الرعاية ال�صحية اأثناء 

النزاعات الم�صلحة وحالت الطوارئ الأخرى".

كما اأبرزت الجتماعات الأخرى المواقف ال�شعبة التي 

واجهها العاملون في مجال الرعاية ال�شحية والمع�شالت 

ترتيب  كيفية  مثل  لذلك،  نتيجة  ن�شاأت  التي  الأخالقية 

الأولويات عند التعامل مع حالت الإ�شابة الجماعية اأو 

التعامل مع طلبات الإعالم دون التخلي عن الأخالقيات 

العاملين في المجال الطبي على  العديد من  اأ�شار  الطبية. 

حول  اإر�شادهم  اإلى  بحاجة  اأنهم  اإلى  العالم  م�شتوى 

هذا  ولتلبية  ال�شبب  ولهذا  وم�شوؤولياتهم.  حقوقهم 

"م�صوؤوليات  بعنوان  اإر�شادي  دليل  اإ�شدار  تم  الحتياج، 

في  يعملون  الذين  ال�صحية  الرعاية  مجال  في  العاملين 

النزاعات الم�صلحة وحالت الطوارئ الأخرى"، والذي 

�شدر لحًقا في �شكل وحدة تعليمية اإلكترونية.
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ْلم" ال�صِ اأوقات  في  لالأزمات  ن�صتعد  اأن  "يجب 

انت�شر العنف �شد خدمات الرعاية ال�شحية في اأعقاب 

النتخابات محل النزاع في عام 2010، حيث بداأ الأمر 

بالتهديدات ثم ت�شاعد العنف، ولكن لم ت�شتجب الهيئات 

ال�شحية. كان الو�شع كارثة حقيقية؛ فقد تم منع مزودي 

الرعاية ال�شحية من الو�شول اإلى اأماكن عملهم، واقتحم 

واأح�شروا  العمليات،  غرف  اإحدى  الم�شلحون  الرجال 

بع�س  ورف�س  الطوارئ،  جراحة  لق�شم  لهم  تابًعا  م�شاًبا 

لم  �شيا�شية.  اأو  عرقية  لأ�شباب  المر�شى  معالجة  الأطباء 

يعلم العاملون في مجال الرعاية ال�شحية كيف يت�شرفون 

ب�شكل مالئم في ظل تلك الظروف.

فترات  على  عنف  اأحداث  ظهرت  الحين،  ذلك  ومنذ 

اأنَّ  اأدركنا  وقد  ال�شحية.  الرعاية  خدمات  �شد  متقطعة 

واأنهم  بنف�شهم،  الأمور  معالجة  اإلى  ا�شطروا  قد  الأطباء 

القيام به وما ل يمكن  اأف�شل لما يمكن  اإلى فهم  بحاجة 

القيام به عند اندلع النزاعات المحتدمة وكيف يجب اأن 

يعاملهم الآخرين.

ت�شم  بي�شاء  وثيقة  تحرير  المجل�س  قرر  لذلك،  نتيجة 

النزاع،  اأثناء  اأو المعتقلين  روايات حول الأطباء المختفين 

ولكن  اأ�شا�شي  ب�شكل  لالأطباء  عملية،  تو�شيات  وطرحت 

الوثيقة  و�شحت  كما  الأ�شلحة.  وحاملي  لل�شلطات  ا  اأي�شً

حقوق وم�شئوليات العاملين في مجال الرعاية ال�شحية. اإن 

الت�شجيل في المجل�س اإلزامي، لذا تم اإر�شال الوثيقة البي�شاء 

اإلى 6500 طبيب يمار�شون الطب حاليًا في �شاحل العاج.

لقد اأدركنا كم المعلومات المفتر�س تغطيتها عند تحرير 

على  الأ�شخا�س  اأغلب  يكن  لم  حيث  البي�شاء،  الوثيقة 

تعلمنا  كما  الأ�شا�شية،  القانونية  بالن�شو�س  حتى  دراية 

ا. بدورنا الكثير اأي�شً

ا�شطر العاملون في مجال الرعاية ال�شحية على مدار عقد كامل من النزاع الم�شلح في �شاحل العاج اإلى تاأدية مهامهم في مناخ 

يغلب عليه العنف. دفعت التجارب التي مّر بها االأطباء خالل تلك الفترة المجل�س الوطني لنقابة االأطباء في �شاحل العاج 

اإلى �شياغة وثيقة بي�شاء عن اإعداد العاملين في مجال الرعاية ال�شحية وتدريبهم على كيفية الت�شرف في المواقف الخطيرة. 

ي�شتذكر الطبيب فلورنت بيير اأكا كرو رئي�س المجل�س هذه التجربة.
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اأن يكون  يجب على العاملين في مجال الرعاية ال�شحية 

الدولي  القانون  ي�شيغ  كيف  حول  قوي  فهم  لديهم 

الإن�شاني وحقوق الإن�شان والمبادئ الأخالقية حقوقهم 

وم�شوؤولياتهم اأثناء النزاعات الم�شلحة وحالت الطوارئ 

الأخرى. ينبغي توفير وتقديم التدريب لهم حول -على 

للرعاية  الأخالقية  بالمبادئ  التم�شك  المثال-  �شبيل 

العنف  واإدارة  الطبية  المع�شالت  ومواجهة  ال�شحية 

والوقاية منه واإدارة ال�شعور بال�شغوط النف�شية.

تلقينا م�شاعدة من منظمات اأخرى حيث وافقت الجمعية 

الطبية العالمية على م�شاركة قواعد ال�شلوك الخا�شة بها، 

والتي تو�شح اأخالقيات الطب العالمية وواجبات جميع 

الرعاية  تقديم  مثل  ال�شحية،  الرعاية  مجال  في  العاملين 

احتمالت  تقل  تمييز.  دون  المر�شى  لجميع  ال�شحية 

ا�شتهداف الجماعات الُم�شلحة للعاملين في مجال الرعاية 

ال�شحية المحايدين. بالإ�شافة اإلى ذلك، �شاهمت اللجنة 

القانون  في  القانونية  بخبرتها  الأحمر  لل�شليب  الدولية 

الدولي الإن�شاني.

لقد قمنا باإعداد نقطة مراقبة لم�شتوى العنف وتقييم مدى 

اأعمالهم.  ممار�شة  لالأطباء  تكفل  التي  البيئة  اأمان  مالئمة 

عنف.  اأحداث  اأي  عن  الإبالغ  الأطباء  من  نطلب  كما 

ومع ذلك، ل زلنا بحاجة اإلى و�شيلة تدفع الأطباء اإلى ملء 

النماذج فور وقوع الحوادث؛ فالإح�شائيات تعد في غاية 

الأهمية عند طرح الم�شكلة على ال�شلطات الحكومية.

بل  الر�شالة،  نو�شل  حتى  العنف  وقوع  ننتظر  األ  يجب 

اأن  واأرى  ْلم.  ال�شِ اأوقات  في  لالأزمات  ن�شتعد  اأن  يجب 

اأهم اإجراء لال�شتعداد هو تدريب الجميع، بما فيهم الأطباء 

ال�شعب على حد �شواء؛ فكلما  الأ�شلحة وعامة  وحاملي 

ولكن  العنف،  وقوع  احتمالت  قلت  معرفتهم،  زادت 

يجب توفير المزيد من الأموال لن�شر هذه الر�شالة.

مع  م�شاركته  تجب  قيًما  م�شدًرا  البي�شاء  الوثيقة  تمثل 

ونخطط  م�شابهة.  بظروف  تمّر  التي  الأخرى  الدول 

لترجمتها اإلى اللغة الإنجليزية والبرتغالية لنظرائنا العاملين 

بالمجموعة  الأع�شاء  الأخرى  دولة  ع�شر  الخم�شة  في 

القت�شادية لدول غرب اأفريقيا.
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بارقة اأمل

بدور  يقوموا  اأن  اأمثالي  ال�صالة  لأئمة  "يمكن 
رئي�صي في ن�صر الر�صالة ال�صحيحة"

للم�شاركة  الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  دعتني 

الإن�شاني  الدولي  القانون  في  قانونية  تدريبية  دورة  في 

اأن  وجدت  هناك،  اإلى  ذهبت  عندما  بيروت.  بمدينة 

مبداأ  في  ي�شتركان  الإ�شالمية  وال�شريعة  الحرب  قانون 

واأقوال  النبوية  وال�شنة  الكريم  القراآن  اإن  الإن�شانية. 

ب�شاأن  الو�شوح  �شديدة  المتنوعة  الإ�شالمية  المذاهب 

تجب  والذين  والمر�شى،  للجرحى  الواجب  الحترام 

حمايتهم حتى واإن كانوا من الأعداء. تجب رعاية معتقلي 

الحرب حتى اأن رعايتهم تاأتي قبل رعاية غير الأعداء. كما 

يجب العفو عن جميع من ل ي�شارك مبا�شرة في الأعمال 

العدائية.

ا.  اأي�شً المناهج الجامعية  اإدراج قانون الحرب في  يجب 

اإنني اأقوم بتدري�س ال�شريعة الإ�شالمية في الجامعة واأ�شعى 

لإدراج القانون الدولي الإن�شاني في المناهج الجامعية.

بتنظيم ور�شة  اإلى مدينة رام اهلل، قمت  اأن عدُت  بمجرد 

كبار  ح�شرها  الإن�شاني  الدولي  القانون  حول  عمل 

موظفي الوزارة، وكان الهدف م�شاركتهم ما تعلمته في 

الإر�شاد  ق�شم  اأعدَّ  الور�شة،  انتهاء  وبعد  بيروت.  مدينة 

الديني خطبة ل�شالة الجمعة حول حماية خدمات الرعاية 

البالغ  الم�شاجد  خطباء  جميع  اإلى  واأر�شلها  ال�شحية، 

ليتم  الغربية،  ال�شفة  بم�شاجد  خطيب   2000 عددهم 

اإلقاوؤها على حوالي مليوني م�شلم.

 

الإ�شالم  قواعد  بين  اختالف  يوجد  ل  اأنه  الوا�شح  ومن 

وقانون الحرب، ويمكن لأئمة ال�شالة اأمثالي اأن يقوموا 

بدور مهم في ن�شر الر�شالة حول حماية خدمات الرعاية 

ال�شحية في اأوقات النزاع.

يعد االأئمة –القادة الدينيين الم�شلمين- مبجلين وموؤثرين في المجتمع الفل�شطيني. يذهب جميع الم�شلمين الرجال تقريبًا 

اإلى الم�شجد في اأيام الجمعة وي�شتمعون اإلى خطبة االإمام التي تعد اأهم جزء في �شالة الجمعة. يتم توظيف االأئمة بوا�شطة 

وزارة ال�شوؤون الدينية ويح�شلون على توجيهات حول الخطب التي يلقونها من ال�شيخ خمي�س عابدة نائب وزير ال�شوؤون 

الدينية الفل�شطيني. يعد ال�شيخ م�شوؤواًل عن الدعوة واالإر�شاد الديني بالحكومة، وقناة مهمة لن�شر الر�شائل االإن�شانية.
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تو�صية 

الرعاية  خدمات  حماية  حول  الحوار  تعزيز  يجب 

ال�شحية والو�شول اإلى جميع قادة المجتمع المدني، بما 

في  الأخذ  مع  المجتمع،  وقادة  الدينيين  القادة  ذلك  في 

العتبار اأهميتهم في المجتمع، وعلى الأخ�س في اأوقات 

النزاعات والأزمات.

المنازعات  اأو  القوة  ا�صتخدام  حالة  "في 
الم�صلحة، ل يجوز قتل من ل م�صاركة لهم 

في القتال كال�صيخ والمراأة والطفل، وللجريح 

والمري�ض الحق في اأن يداوى ولالأ�صير اأن يطعم 

ويوؤوى ويك�صى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب 

تبادل الأ�صري وتالقي اجتماع الأ�صر التي فرقتها 

ظروف القتال."

اإعالن القاهرة حول حقوق الإن�شان في الإ�شالم، 1990، المادة 3 )اأ(
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فهم العنف �صد الرعاية ال�صحية من خالل جمع 

البيانات وتحليلها

في عام 2012، و�شعَّت اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر من 

نطاق الن�شاط الأول لجمع معلومات حول اأحداث العنف، 

و�شملت 23 دولة بدًل من 16 دولة، ون�شرت تقارير �شنوية 

حول اأحداث العنف المرتكبة �شد الرعاية ال�شحية. ت�شاعد 

هذه البيانات م�شروع "الرعاية ال�شحية في خطر" في جذب 

ال�شرورة  حول  الوعي  م�شتوى  ورفع  القرار  نَّاع  �شُ اأنظار 

الُمِلّحة لتخاذ اإجراء والتباحث بهذا ال�شاأن.

على الرغم من اأن عدد الدول ل يمثل العالم باأكمله، اإل اأن 

المتكررة للعنف  البيانات تعد مفيدة لتحديد الأوجه  هذه 

المرتكب �شد خدمات الرعاية ال�شحية. على �شبيل المثال، 

اأو�شحت المعلومات التي جمعتها اللجنة الدولية لل�شليب 

الأحمر في 23 دولة تمت درا�شتها اأنه على الرغم من اإلقاء 

مجال  في  الدوليين  العاملين  �شد  الهجمات  على  ال�شوء 

ت�شتهدف  الهجمات  من   %90 اأن  اإل  المعونات،  تقديم 

مزودي خدمات الرعاية ال�شحية المحليين بالفعل.

يدعم م�شروع "الرعاية ال�شحية في خطر" منهًجا قائًما على 

الرعاية  خدمات  �شد  المرتكب  العنف  مع  للتعامل  �شياق 

ال�شحية. وعلى وجه التحديد، يُ�شجع الم�شروع الحكومات 

لطبيعة  فهمها  لتح�شين مدى  البيانات  نُُظم جمع  اإن�شاء  على 

بلدانها  في  ال�شحية  الرعاية  خدمات  �شد  المرتكب  العنف 

حتى يمكن لها تعديل ا�شتجابتها وفًقا لما يحدث لديها.

الهجمات  وعواقب  باأ�صباب  ُملمين  غير  ل  زلنا  "ل 
على نحو كاٍف. فدون هذه المعرفة، لن 

ن�صتطيع التعامل مع الم�صكلة بفاعلية".

فران�شوا دورو�س، منظمة اأطباء بال حدود

الأحمر لل�صليب  الدولية  اللجنة  اأجرتها  درا�صة  "اأو�صحت 
في العراق اأن ما يزيد عن 2000 طبيب اأول ُقتلوا و250 طبيب 

اأول اخُتطفوا بعد عام 2003، وذلك من اإجمالي 34000 حالة 

عنف منهم 12000 طبيب غادر العراق. وعلى الأغلب ازداد 

هذا العدد منذ ذلك الحين. النقطة المهمة هنا هو اأن الدولة 

اأ�صبحت ت�صم اأطباء مبتدئين لي�صوا مجهزين اأو مدربين

على التعامل مع المر�صى الم�صابين في الحرب".

ماركو بالدان، رئي�س الجراحين باللجنة الدولية لل�شليب الأحمر

مراقبة العنف في فرن�صا

في محاولة منها لمنع العنف في المرافق الطبية، اأن�شاأت الحكومة الفرن�شية 

ال�شحية.  الرعاية  �شد  المرتكب  للعنف  وطنية  مراقبة  نقطة   2015 عام 

والخا�س  العام  القطاعين  من  ال�شحية  الرعاية  في مجال  العاملين  ُي�شجع 

البيانات  تجمع  م�شتركة  من�شة  عبر  عنف  اأحداث  اأي  عن  الإبالغ  على 

المحلية والإقليمية والوطنية.

العنف،  �شنويًا حول  اإح�شائًيا  تقريًرا  وتن�شر  البيانات  المراقبة  نقطة  تدير 

الذي غالًبا ما يكون في �شكل هجمات واإهانات وتهديدات تحدث في 

بالحلول  قائمة  وتعد  التجاهات  تحلل  كما  والعيادات.  الم�شت�شفيات 

م�شتوى  على  الأخرى  ال�شحية  والمرافق  الم�شت�شفيات  من  المقدمة 

الدولة، وتراقب تاأثير الخطوات المتخذة للوقاية من اأحداث العنف.

العنف في اأرقام

في ني�شان/اأبريل 2015، اأ�شدرت اللجنة الدولية لل�شليب 

على  الموؤثرة  العنف  "حوادث  بعنوان  تقريًرا  الأحمر 

تقديم الرعاية ال�صحية"، حيث يحلل هذا التقرير ما يزيد 

عن 2300 حادثة وقعت في 11 دولة بين عامي 2012 

عناية  تتطلب  الق�شايا  من  عدًدا  التقرير  يبرز  و2014. 

حيث  من  ال�شحية  الرعاية  مرافق  �شعف  مثل  خا�شة، 

المتكرر  والنتهاك  وال�شرقات،  الهجمات  من  الوقاية 

المبادئ  ال�شحية، وبالأخ�س  للرعاية  للمبادئ الأخالقية 

المتعلقة بال�شرية وعدم التمييز بين المر�شى.
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الوعي العام والجهود الدبلوما�صية

بغر�س   2011 عام  والموت"  "الحياة  حملة  اأُطلقت 

زيادة الوعي لدى عامة ال�شعب حول عواقب العنف �شد 

الرعاية ال�شحية، كما هدفت الحملة  العاملين في مجال 

اإلى تعزيز المبادرات الوطنية والدولية للو�شول والتقديم 

اأخرى  منظمات  عدة  ان�شمت  ال�شحية.  للرعاية  الآمن 

بال  اأطباء  منظمة  مثل  الخا�شة،  واأطلقت حمالتها  للنداء 

وي�شمل  النار".  تحت  الطبية  "الرعاية  وحملتها  حدود 

منظمة  من  كل  النزاعات"  اأثناء  ال�شحة  "حماية  ائتالف 

هيومن رايت�س ووت�س، واأطباء من اأجل حقوق الإن�شان، 

جونز  بكلية  الإن�شان  وحقوق  العامة  ال�شحة  ومركز 

العديد  اإلى  بالإ�شافة  العامة،  لل�شحة  بلومبيرج  هوبكينز 

من الأع�شاء الآخرين.

الدبلوما�شي؛  للتدخل  الطريق  ا  اأي�شً الدول  بع�س  مهدت 

مركزها  با�شتغالل  النرويج  قامت  المثال  �شبيل  على 

وال�شحة  الخارجية  ال�شيا�شة  "مبادرة  رئي�شة  ب�شفتها 

ال�شحية  الرعاية  �شد  العنف  اآثار  و�شع  في  العالمية" 

ب�شاأن  قراًرا  واأ�شدرت  الدبلوما�شية،  الأجندة  راأ�س  على 

لت  المتحدة. �شكَّ العامة لالأمم  الق�شية في الجمعية  هذه 

هذه المبادرة اأ�شا�ًشا لثالثة قرارات اأخرى متعلقة بحماية 

الرعاية ال�شحية والتي �شدرت في كانون الأول/دي�شمبر 

2014. تعد ن�شو�س هذه القرارات خطوة مهمة، حيث 
اأدركت الحكومات الطبيعة الخطيرة للعنف �شد العاملين 

في مجال الرعاية ال�شحية ومرافق الرعاية ال�شحية واألزمت 

نف�شها بتعزيز الحوار البناء حول الحلول الممكنة.

تعد الجل�شة رقم 69 للجمعية العامة لالأمم المتحدة نقطة 

حيث  ال�شحية؛  الرعاية  حماية  م�شار  في  مهمة  تحول 

 هي: منا�شدة الدول 
*
اأربعة قرارات تبنت الجمعية العامة 

قدرة  ودعم  ال�شحية،  الرعاية  خدمات  تقديم  لحماية 

التدابير  واتخاذ  ال�شمود،  على  الوطنية  ال�شحة  اأنظمة 

المالئمة للوقاية من العنف �شد الرعاية ال�شحية والق�شاء 

عليه. مهدت هذه القرارات الطريق اأمام التزام دولي اأقوى 

ل�شمان الو�شول والتقديم الآمن للرعاية ال�شحية.

نتيجة  الخ�شو�س  وجه  على  القرارات  هذه  اأحد  �شدر 

ال�شيا�شة  "مبادرة  بها  قامت  التي  الدبلوما�شية  للجهود 

في  المبادرة  اأُطلقت  العالمية".  وال�شحة  الخارجية 

وفرن�شا  والبرازيل  النرويج  من  كل  وت�شم   2007 عام 

واإندوني�شيا وال�شنغال وجنوب اإفريقيا وتايالند. تمحورت 

القرارات الأربعة حول ق�شية العنف �شد الرعاية ال�شحية، 

المبا�شر  وتاأثيرها  الم�شكلة  بخطورة  العتراف  مع 

والطويل المدى، وبالأخ�س من ناحية ما يلي:

• ت�شخم عدد الوفيات وتفاقم المعاناة الإن�شانية؛	

• الخدمات 	 تقديم  على  ال�شحية  الأنظمة  قدرة  �شعف 

ال�شرورية لإنقاذ الحياة؛

• اإعاقة التنمية ال�شحية.	

  ،A/RES/69 /132والقرار ،A/RES/69 /120 القرار  
*

A/RES/69/ 135 والقرار ،A/RES/69 /133والقرار

الإجراء الدولي
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بارقة اأمل

جعل الم�صت�صفيات اأكثر اأماًنا

جمهورية  في  الواقع  باندورو  كجا  م�شت�شفى  يمثل 

الإحالة  مركز  بال�شراعات  المليئة  الو�شطى  اإفريقيا 

يخدم  حيث  المقاطعة،  في  ال�شحية  الرعاية  لخدمات 

الحاجز  غياب  وب�شبب  �شخ�س.   134,000 حوالي 

اإلى  الو�شول  في  يتحكم  اأن  �شاأنه  من  الذي  المادي 

اإلى  الدخول  الم�شلحين  للرجال  يمكن  الم�شت�شفى، 

العاملين  الم�شت�شفى دون عوائق. لذا يمكن تفهم �شعور 

والمر�شى بالتهديد.

الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  اأطلقت  لذلك،  نتيجة 

م�شروًعا لتعزيز الأمن في الم�شت�شفى. وتم تعيين ال�شكان 

المحليين لبناء جدار محيط حول الم�شت�شفى، الأمر الذي 

تم  بوابة، كما  اإليه ممكًنا فقط عن طريق  الو�شول  جعل 

تمييز الم�شت�شفى بالالفتات وال�شعارات المالئمة.

بين  الوعي  لزيادة  جل�شات  عقدنا  ذاته،  الوقت  وفي 

حاملي الأ�شلحة حول الحاجة اإلى حماية خدمات الرعاية 

ال�شحية واللتزام بها، وقد اأثمرت جهودنا عندما توا�شل 

اأحد  نقل  طالًبا  الم�شلحة  الجماعات  اإحدى  قائد  معنا 

رجاله الم�شابين اإلى الم�شت�شفى.

اعتادت  كما  الم�شت�شفى  اإلى  و�شل  اإذا  اأنه  القائد  تفهم 

الجماعات الم�شلحة –باأعداد كبيرة في �شاحنات ن�شف 

ا على  نقل- فاإنه �شيت�شبب في ن�شر الذعر، وقد كان حري�شً

تجنب ذلك. تحقق القائد من علم الطاقم الطبي بمجيء 

بقينا  اأ�شلحتهم خارًجا. وقد  بترك  قواته  واأمر  الم�شاب، 

في المبنى لبث الطماأنينة بين العاملين والمر�شى.

حرا�س  يتمكن  حتى  اإنذار  نظام  بتركيب  قمنا  كما 

الأمن  دورية  اأو  اإبالغنا  من  العاملون  اأو  الم�شت�شفى 

المحلي اإذا حاول اأحد الدخول عنوة اأثناء الليل. �شجع 

الليلية  المناوبات  في  العمل  على  العاملين  الإجراء  هذا 

لخطورة  قباًل  موقوًفا  كان  الذي  الأمر  اأخرى،  مرة 

الأو�شاع.

فيما يلي، ي�شف اأريان بوير -الذي يراأ�س عمليات اللجنة الدولية لل�شليب االأحمر في مدينة كجا باندورو- االإجراء الذي 

يمكن القيام به للحّد من االأ�شرار التي تلحق بمرافق الرعاية ال�شحية في حالة الهجوم عليها واالقتحامات التخريبية بوا�شطة 

حاملي االأ�شلحة، والحّد من �شعور العاملين والمر�شى بالخوف.



تو�صية 

والتي  مًعا  المختلفة  العوامل  العتبار  في  الأخذ  يجب 

ذلك  وي�شمل  ال�شحية؛  الرعاية  مرافق  �شالمة  في  توؤثر 

قدرة نظام الرعاية ال�شحية والبنية التحتية للرعاية ال�شحية 

على التعامل مع ال�شدمات، والتاأثير المحتمل لنقطاعات 

�شل�شلة الإمداد، و�شالمة العاملين والمر�شى.
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بالإ�شافة اإلى ذلك، نقدم دعم اإ�شافي للعاملين بالم�شت�شفى 

عند تاأزم الو�شع الأمني، وذلك من خالل التن�شيق المنظم 

الغالب  في  يكونون  الذين  المر�شى،  ودخول  لو�شول 

نقلل من  الطريقة  الم�شابين. وبهذه  الأ�شلحة  من حاملي 

بالم�شت�شفى والمر�شى  العاملون  به  ي�شعر  الذي  الإجهاد 

الآخرون.

من  الأ�شخا�س  بين  التوتر  حالة  من  للحّد  واأخيًرا، 

الدولية  اللجنة  تعقد  المختلفة،  العرقية  المجموعات 

لل�شليب الأحمر ومتطوعون من جمعية ال�شليب الأحمر 

المر�شى  بين  الوعي  لزيادة  جل�شات  الو�شطى  باإفريقيا 

واأفراد العائلة الزائرين.



�شاهم م�شروع "الرعاية ال�شحية في خطر" 

في اإلقاء ال�شوء على �شبعة مجالت، والتي 

يجب اأن تكون على قمة اأولويات جميع 

الأطراف المعنية كي تتمكن من النتقال 

من مرحلة اإبداء اللتزام اإلى مرحلة الفعل 

والتحرك الملمو�س.

التغلب  من  نتمكن  �شوف  فقط  و�شاعتها 

التقديم  يواجهها  التي  التحديات  على 

جراء  ال�شحية  الرعاية  لخدمات  الآمن 

العنف.

تعديل الت�صريع الوطني

ل يمكن اإغفال دور الدول في التاأكيد 

على اأهمية المتثال للقانون الدولي 

الإن�شاني ومحا�شبة الأطراف المتورطة 

في النزاع الم�شلح ل�شنها هجمات 

على العاملين في مجال الرعاية ال�شحية 

والمرافق ال�شحية. �شي�شتمر فريق عمل 

م�شروع "الرعاية ال�شحية في خطر" في 

العمل والتعاون الوثيق مع ال�شركاء ودعم 

الحكومات لمراجعة وتعديل –عند 

اللزوم- ت�شريعاتها المحلية لحماية 

المر�شى والعاملين في المجال الطبي 

والمرافق والمركبات الطبية.

جمع البيانات

جع الدول على اكت�شاب فهٍم اأف�شل  ُت�شَ

لطبيعة العنف �شد الرعاية ال�شحية داخل 

اأرا�شيها. وتت�شدر دول، مثل فرن�شا التي 

تمتلك نقطة مراقبة وطنية للعنف �شد 

الرعاية ال�شحية، و�شاحل العاج التي 

اأطلقت مبادرة مدعومة بقاعدة بيانات 

م�شابهة، مجال مراقبة العنف �شد الرعاية 

ال�شحية.

م�صاركة اأف�صل ممار�صات

ن جمع البيانات من تحليل والبحث  ُيمكِّ

في دوافع الهجوم على العاملين في 

المجال الطبي ومرافق الرعاية ال�شحية 

اأثناء النزاع الم�شلح. يمكن اإدراج تلك 

المعلومات �شمن ا�شتراتيجيات تمنع اأو 

على الأقل تحّد من معدل الهجمات. 

جع الدول -بالتعاون مع المنظمات-  ُت�شَ

على مناق�شة التحديات وم�شاركة اأف�شل 

الممار�شات لو�شع �شيا�شات اأقوى 

وتحديد تدابير عملية على الم�شتويات 

الوطنية والإقليمية والدولية.
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الحفاظ على الزخم

#حماية_الرعاية_ال�صحية

لتح�شين م�شتوى حماية الرعاية ال�شحية والح�شول على 

ت�شتمر  اأن  يجب  الواقع،  اأر�س  على  اأكثر  ملمو�شة  نتائج 

الجهود العالمية المكثفة والتي يقودها م�شروع "الرعاية 

ال�شحية في خطر".

على  الحفاظ  على  المقبلة  ال�شنوات  في  الم�شروع  يركز 

والمجموعات  الأفراد  مع  والعمل  العالمي،  الدافع 

والحكومات لتنفيذ التو�شيات النا�شئة عن ور�س العمل، 

واإيجاد حلول محلية ووطنية ودولية للق�شايا النا�شئة ذات 

ال�شلة بالعنف �شد الرعاية ال�شحية. 



اإلى  المعنية  الأطراف  دوائر  من 

دوائر الُمَماِر�َصة

ل دوائر الأطراف المعنية بم�شروع  ُت�شكِّ

"الرعاية ال�شحية في خطر" رابطة 
غير ر�شمية تتاألف من عدة حكومات 

ومجموعات واأفراد يعملون لتحقيق 

غر�س م�شترك وهو: التمكين من 

الو�شول الآمن للرعاية ال�شحية. يجب 

اأن يحافظ المجتمع على التزامه و�شم 

�شركاء جدد والتعاون مع منظمات 

ومجتمعات محلية والتعامل مع القطاع 

ال�شحي الخا�س.

ي�شتمر م�شروع "الرعاية ال�شحة 

في خطر" في دعم تبادل الخبرات 

والمعلومات، وبالأخ�س على الم�شتويين 

الوطني والإقليمي بين اأفراد المجتمع؛ 

والغر�س من هذا هو �شمان تطبيق 

الحلول على اأو�شع نطاق ممكن لحماية 

الرعاية ال�شحية، ما ي�شاعد على التحول 

من دوائر ت�شم الأطراف المعنية اإلى 

دوائر ُمَماِر�َشة على م�شتوى جيد.

�صحية  ورعاية  الأ�صلحة  حاملو 

اأكثر اأماًنا

يجب اأن تحر�س القوات الم�شلحة 

والجماعات الم�شلحة غير الدولية على 

ال�شتمرار في دمج التو�شيات المتعلقة 

بالرعاية ال�شحية في مبادئها وتدريباتها 

وعملياتها. ولتحقيق هذا الغر�س، يقدم 

م�شروع "الرعاية ال�شحية في خطر" 

نموذج اإقرار يمكن للجماعات الم�شلحة 

اأن تتبناه لالإعالن عن نيتها لدعم وحماية 

الو�شول الآمن للرعاية ال�شحية. يلزم اأن 

تدرج المنظمات الع�شكرية المتعددة 

الأطراف والإقليمية وقوات حفظ 

ال�شالم التابعة لالأمم المتحدة قوانين 

تتعلق بحماية خدمات الرعاية ال�شحية 

والعاملين في مجال الرعاية ال�شحية 

ا فريق  �شمن �شيا�شاتها. يعمل اأي�شً

الم�شروع على تحويل �شيناريوهات 

ماأخوذة من م�شروع "الرعاية ال�شحية 

في خطر" اإلى تدريب واقعي افترا�شي 

للعاملين بالجي�س وال�شرطة في اأ�شتراليا 

وميانمار.

الحركة الدولية لل�صليب الأحمر 

والهالل الأحمر 

يجب اأن توا�شل الجمعيات الوطنية 

والتحاد الدولي واللجنة الدولية 

لل�شليب الأحمر العمل �شويًا على هذه 

الق�شية، واإ�شراك الأفراد والمنظمات 

على جميع الم�شتويات وال�شلطات 

ومجتمع الرعاية ال�شحية والمجتمع 

المدني في العموم، للعمل على حماية 

الو�شول الآمن للرعاية ال�شحية. تعمل 

المجموعات ذوي الخلفيات المختلفة 

واللجان والنقا�شات المطروحة 

باجتماعات المائدة الم�شتديرة على 

اإبراز الق�شايا الُملحة وو�شع خطط عمل 

لها والترويج لتنفيذ الحلول والإ�شراف 

على تنفيذها. يجب اأن ت�شتغل الحركة 

الآليات القائمة، مثل اللجان الوطنية 

للقانون الدولي الإن�شاني والمنتديات 

الوطنية الأخرى، وت�شاعد على اإن�شاء 

جمعيات محلية لم�شاركة الخبرات 

والتركيز على التقدم ودعم ال�شراكات 

القائمة والجديدة. 

تعزيز المبادرات الدبلوما�صية

يعد ت�شافر الجهود لتعزيز الق�شية في 

الأو�شاط الدبلوما�شية اأمًرا في غاية 

الأهمية. وينبغي لهذه الجهود اأن تعمل 

على وجود دافع بيئي عالمي لتنفيذ 

التو�شيات الناتجة عن ور�س عمل 

الخبراء على الم�شتوى المحلي. يقوم 

الموؤتمر الدولي الثاني والثالثين لل�شليب 

الأحمر والهالل الأحمر المزمع عقده 

في كانون الأول/دي�شمبر 2015 بتقييم 

التقدم المحرز وت�شجيع العنا�شر الفاعلة 

المعنية بتنفيذ التو�شيات على الم�شتويين 

الدولي والوطني؛ و�شيعد ذلك نقطة 

تحول مهمة في م�شار حماية الرعاية 

ال�شحية.
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�صاركنا

تف�شلوا بالن�شمام لحملتنا لحماية الرعاية ال�شحية: 

www.healthcareindanger.org/ar

@HCIDproject :اتبعونا على موقع تويتر

قناة اليوتيوب:

https://www.youtube.com/user/icrcfilms

تف�شلوا بالن�شمام للمن�شة الخا�شة بنا:

http://healthcareindanger.ning.com

موارد اإ�صافية

من  بالعديد  متوفرة  الإ�شافية  والمواد  المطبوعات  جميع 

اللغات على الموقع التالي:

www.healthcareindanger.org/ar

المطبوعات والتقارير الرئي�صية

الرعاية ال�صحية في خطر: الدفاع عن الق�صية  -

الرعاية ال�صحية في خطر: واقع قا�س  -

خدمات الإ�صعاف والرعاية ما قبل الو�صول اإلى   -

الم�صت�صفى في حالت الخطر

اأف�صل الممار�صات الخا�صة بخدمات الإ�صعاف في   -

حالت الخطر 

الرعاية ال�صحية في خطر: م�صوؤوليات العاملين في مجال   -

الرعاية ال�صحية الذين يعملون في النزاعات الم�صلحة 

وحالت الطوارئ الأخرى

الترويج لممار�صات ع�صكرية ميدانية تكفل الو�صول الآمن   -

اإلى خدمات الرعاية ال�صحية وتقديمها

�صمان ا�صتعداد واأمن مرافق الرعاية ال�صحية اأثناء النزاعات   -

الم�صلحة وحالت الطوارئ الأخرى

"الأُُطر المعيارية الوطنية لحماية الرعاية ال�صحية  -

�صمان تقديم الرعاية ال�صحية: الممار�صات العملياتية والقانون   -

الدولي الإن�صاني ذو ال�صلة ب�صاأن الجماعات الم�صلحة 

العنف �صد الرعاية ال�صحية والو�صول اإليها من وجهة نظر   -

جن�صانية 

حوادث العنف التي توؤثر في تقديم الرعاية ال�صحية   -

)تقارير عام 2013، وعام 2014، وعام 2015(

-  الرعاية ال�صحية في خطر: درا�صة اأُجريت ب�صتة ع�صر دولة 

الدوريات والمجالت

المجلة الدولية لل�شليب الأحمر، "العنف �شد الرعاية ال�شحية"   -

)الجزئين الأول والثاني(، المجلد 95، رقم 889 و890

الر�شائل الإخبارية من م�شروع "الرعاية ال�شحية في   -

خطر": �شباط/فبراير واآب/اأغ�شط�س وكانون الأول/

دي�شمبر لعام 2014، حزيران/يونيو وت�شرين الثاني/

نوفمبر لعام 2015

مجلة القانون الدولي الإن�صاني، العدد 1، 2013،   -

ال�شليب الأحمر الأ�شترالي

التاأقلم مع الأزمات، العدد 2، 2014، المركز النف�شي   -

الجتماعي، التحاد الدولي لجمعيات ال�شليب الأحمر 

والهالل الأحمر

اأدوات التعليم الإلكتروني

الرعاية ال�صحية في خطر: اإطار العمل القانوني

مقدمة  توفر  حيث  للعامة،  التدريبية  الوحدة  هذه  ت�شميم  تم 

في  العاملين  وم�شوؤوليات  الحكومة  التزامات  حول  اأ�شا�شية 

وحالت  الم�شلحة  النزاعات  اأثناء  ال�شحية  الرعاية  مجال 

الطوارئ الأخرى.

حقوق وم�صوؤوليات العاملين في مجال الرعاية ال�صحية 

الأخالقية وحقوق  المبادئ  التدريبية على  الوحدة  تركز هذه 

العاملين في مجال الرعاية ال�شحية وم�شوؤولياتهم والمع�شالت 

التي يواجهونها.

موارد اأخرى

�صناعة القرار الأخلقية بالن�صبة للأطباء العاملين في   -

القوات الم�صلحة: مجموعة اأدوات، الجمعية الطبية 

البريطانية

بين الخيال والواقع: ال�صراع الم�صتمر للو�صول اإلى   -

الرعاية ال�صحية في اأفغان�صتان، منظمة اأطباء بال حدود

المبادئ الأخلقية للرعاية ال�صحية في اأوقات النزاع   -

وحالت الطوارئ الأخرى، اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر



المهمة

اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر منظمة محايدة وم�شتقلة وغير متحيزة، لها مهمة 

وحالت  الم�شلح  النزاع  �شحايا  وكرامة  حياة  حماية  في  تتمثل  خال�شة  اإن�شانية 

العنف الأخرى وتقديم الم�شاعدة لهم.

ا اإلى درء المعاناة عن الب�شر بن�شر اأحكام القانون  وت�شعى اللجنة الدولية جاهدة اأي�شً

الدولي الإن�شاني والمبادئ الإن�شانية العالمية وتعزيزها. اأن�شئت اللجنة الدولية في 

عام 1863 وقد انبثقت عنها اتفاقيات جنيف والحركة الدولية لل�شليب الأحمر 

اأثناء  الحركة  تنفذها  التي  الدولية  الأن�شطة  وتن�ّشق  توّجه  وهي  الأحمر.  والهالل 

النـزاعات الم�شلحة وحالت العنف الأخرى.
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