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توطئة
اإعداد: با�صكال هوندت، رئي�س ق�صم الم�صاعدات، اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

الطبية	هي	 النقل	 والمرافق	وو�صائل	 ال�صحية	 الرعاية	 والعاملين	في	مجال	 الم�صابين	والمر�صى	 احترام	وحماية	 اإن	

االأ�صا�ص	الذي	ُبنَي	عليه	القانون	االإن�صاني	الدولي	منذ	تبني	اتفاقية	جنيف	االأولى	عام	1864.	وبرغم	ذلك،	ت�صتمر	

االأ�صكال	المختلفة	للعنف	اإلى	يومنا	هذا	في	اإعاقة	تقديم	الرعاية	ال�صحية	اأو	تعري�صها	للخطر	في	اأنحاء	مختلفة	من	

العالم.

اإليها؛	 الحاجة	 اأم�ّص	 في	 النا�ص	 يكون	 التي	 االأوقات	 في	 ال�صحية	 الرعاية	 تقديم	خدمات	 اإعاقة	 في	 العنف	 يت�صبب	

فهجوم	واحد	قد	يترك	اآثاًرا	غير	مبا�صرة	خطيرة.	عند	ن�صوب	حالة	نزاع،	على	�صبيل	المثال،	قد	يدفع	العنف	العاملين	

في	مجال	الرعاية	ال�صحية	اإلى	الرحيل،	ما	يوؤدي	اإلى	اإغالق	المرافق	الطبية	وبالتالي	منع	الرعاية	ال�صحية	عن	النا�ص.	

ومن	الممكن	اأن	ت�صعر	مجتمعات	كاملة	بتاأثير	ذلك	اإذا	كان	من	ال�صعب	تقديم	حتى	الرعاية	ال�صحية	االأ�صا�صية	اأو	

ل	 القيام	باأن�صطة	ال�صحة	العامة	-مثل	برامج	التح�صين-	نتيجة	للعنف.	ومن	حيث	عدد	النا�ص	المتاأثرين	بالعنف،	ُت�صكِّ

اإعاقة	تقديم	الرعاية	ال�صحية	بالعنف	اأحد	اأخطر	الق�صايا	االإن�صانية	في	ع�صرنا	الحالي.

تعد	�صياغة	التو�صيات	العملية	لتعزيز	اأمن	مرافق	الرعاية	ال�صحية	اأ�صا�ص	م�صروع	»الرعاية	ال�صحية	في	خطر«.	يجب	

الواردة	 التو�صيات	 تغطي	 الغاية،	 ولهذه	 ال�صحية.	 الرعاية	 تطبيقه	على	 عند	 اأ�صمل	 نطاق	 االأمن	على	 مفهوم	 اإدراك	

بهذا	الكتيب	كل	�صيء	يتعلق	بالمرافق	واالإمدادات	والعاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	والمر�صى	واأقاربهم؛	اأي	

باخت�صار	كل	ما	يتعلق	بتقديم	الرعاية	ال�صحية	التي	تتطلب	الحماية	في	�صياق	النزاعات	الم�صلحة	وحاالت	الطوارئ	

ال�صابق	ذكرها-	في	�صمان	حماية	 تاأخذ	في	االعتبار	كل	الجوانب	 التدابير	االأمنية	-التي	 االأخرى.	ي�صاعد	تطبيق	

المر�صى	وتلقيهم	الرعاية	على	اأعلى	م�صتوى	واحترام	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	و�صعورهم	باالأمان	في	مقر	

عملهم.

الناتجة	 التو�صيات	 الموؤ�ص�صات	ويقوم	على	 بين	 التعاون	 نتاج	 بعينها،	بل	يعك�ص	 اأي	موؤ�ص�صة	 اآراء	 الكتيب	 ينقل	 ال	

عن	م�صاورات	الخبراء	مع	الممثلين	عن	مزودي	خدمات	الرعاية	ال�صحية	وال�صلطات	الوطنية	والمنظمات	المحلية	

والدولية.	تعد	م�صاركة	هذه	التو�صيات	مع	ال�صركاء	في	العمل	الميداني	والحكومات	والمنظمات	االأخرى	عن�صًرا	

مكماًل	للمجهودات	المبذولة	لجعل	الرعاية	ال�صحية	اأكثر	اأمًنا.

	اأن	ن�صكر	�صركائنا	في	م�صروع	»الرعاية	ال�صحية	في	خطر«	لم�صاهماتهم	في	هذا	العمل	وم�صاركتهم	المتوا�صلة	 ونودَّ

في	الترويج	لر�صائل	الم�صروع	وتطبيق	التدابير	العملية	لتعزيز	م�صتوى	�صالمة	خدمات	الرعاية	ال�صحية	المقدمة.

توطئة
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اإعداد: اإريك دو رودنبيك، الرئي�س التنفيذي، التحاد الدولي للم�صت�صفيات

يعد	ت�صهيل	الو�صول	اإلى	الرعاية	ال�صحية	على	راأ�ص	اأولويات	االأجندة	الدولية،	كما	�صيو�صع	تحقيق	التغطية	ال�صحية	

العالمية	�صمن	االأولويات	في	اإطار	اأهداف	التنمية	الم�صتدامة	التي	�صتتبناها	االأمم	المتحدة	لعام	2015.	وبرغم	ذلك،	

وبينما	هناك	اتفاق	عام	داخل	االأمم	المتحدة	على	اأن	الو�صول	اإلى	الرعاية	ال�صحية	من	حقوق	االإن�صان	االأ�صا�صية،	اإال	

اأنه	ال	يمكن	�صمان	هذا	الحق	في	جميع	الظروف.	وعلى	النقي�ص	من	ذلك،	لقد	�صهدنا	في	فترة	10	اإلى	15	عاًما	

لدى	جميع	 القلق	 اأثار	 ما	 باتفاقيات	جنيف،	 الخا�صة	 الرئي�صية	 والقواعد	 بالمبادئ	 التم�صك	 اإحجاًما	عن	 الما�صية	

الم�صاركين	في	تقديم	الرعاية	ال�صحية،	ولتغيير	هذا	الو�صع	يلزم	بذل	مجهود	�صخم.

ولهذا	ال�صبب،	قرر	االتحاد	الدولي	للم�صت�صفيات	اأن	يدعم	بقوة	م�صروع	»الرعاية	ال�صحية	في	خطر«،	وهو	عبارة	

عن	مبادرة	تراأ�صتها	اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر،	كما	يقوم	االتحاد	بزيادة	الوعي	لدى	مزودي	خدمات	الرعاية	

�صعورهم	 عند	 حتى	 العمل	 في	 ا�صتمرارهم	 ل�صمان	 الالزمة	 التدابير	 اتخاذ	 عن	 بم�صوؤوليتهم	 يتعلق	 فيما	 ال�صحية	

بال�صغوط	النف�صية	والتعب	ال�صديد	اأثناء	النزاعات	الم�صلحة.

في	 اال�صتعداد	 م�صتوى	 لزيادة	 الالزمة	 الخطوات	 اتخاذ	 وباالأخ�ص	 العالم،	 م�صتوى	 على	 عاجل	 اإجراء	 اتخاذ	 يلزم	

الدول	التي	يعمها	ال�صالم؛	فنحن	ن�صهد	ارتفاًعا	حاًدا	للعنف	واالقتحامات	التخريبية	لمرافق	الرعاية	ال�صحية	التي	

ا	بوا�صطة	القائمين	 ُتمار�ص	ب�صكل	يومي،	لي�ص	فقط	بوا�صطة	االأ�صخا�ص	الذين	يطلبون	الرعاية	واأقاربهم	ولكن	اأي�صً

على	تنفيذ	القانون،	والذين	قد	يتعر�صون	ل�صغط	و�صائل	االإعالم	للتحرك	اأو	الق�صاء	على	معدالت	الجريمة	المرتفعة.	

وينبغي	االأخذ	في	االعتبار	التدابير	التي	من	�صاأنها	الحد	من	العنف	وتخفيفه	داخل	مرافق	الرعاية	ال�صحية	في	اأوقات	

ْلم؛	كما	هو	الحال	مع	االأمرا�ص	حيث	تكون	الوقاية	خير	من	العالج،	اأي	اأنه	من	االأف�صل	و�صع	تدابير	منا�صبة	 ال�صِ

للحد	من	تاأثير	العنف	اأو	تقلله	ب�صكل	كبير،	فذلك	بب�صاطة	اأف�صل	من	القيام	برد	فعل	على	الحدث	بعد	وقوعه.	رغم	

ذلك،	ال	تغني	الوقاية	عن	العالج	والعك�ص،	فقد	تت�صح	فاعليتهما	مًعا.

ال�صحية،	 الرعاية	 اأمن	مرافق	 لتعزيز	 اتخاذها	 التي	يمكن	 ال�صغيرة	 التدابير	 العديد	من	 الكتيب،	هناك	 يبين	هذا	 كما	

حيث	�صُيحدث	الحر�ص	على	تطبيق	هذه	التدابير	ب�صكل	منتظم	ومنا�صب	فرًقا	كبيًرا	عند	انفجار	اأزمة.	ويجب	االأخذ	

المباني	وحماية	 بت�صميم	 المتعلقة	 التدابير	 وباالأخ�ص	 اأ�صرع	وقت	ممكن،	 في	 الوقائية	 التدابير	 اتخاذ	 االعتبار	 في	

البنية	التحتية.	كما	يلزم	دمج	التدابير	التفاعلية	في	اإجراءات	الت�صغيل	القيا�صية	واأن	يتم	تقييمها	وتجربتها	ومراجعتها	

بانتظام.

من	�صاأن	تلك	االإجراءات	اأن	ت�صاعد	على	تنمية	الوعي	باأهمية	اال�صتعداد.	وعلى	الرغم	من	اأنه	يمكن	توقع	دورة	العمل	

اأو	 اأنها	قد	تتعطل	ب�صهولة	نتيجة	وقوع	كارثة	كبيرة	 اإال	 الرعاية	ال�صحية	والتحكم	فيها،	 الروتينية	لمعظم	خدمات	

اأحداث	اأخرى	ينتج	عنها	اإ�صابات	جماعية.	ي�صاعد	تبني	تدابير	التخفيف	في	فترات	اال�صتقرار	على	�صمان	ا�صتمرار	

ا	اإعداد	العاملين	لتقييم	االأخطار	المختلفة	 عمل	مرافق	الرعاية	ال�صحية	في	االأوقات	الحرجة.	ومن	ال�صروري	اأي�صً

هذه	 تكرار	 ويجب	 واقعية،	 �صيناريوهات	 على	 تعتمد	 التي	 التدريبات	 من	خالل	 التدابير	 وتطبيق	 لها	 واال�صتجابة	

التدريبات	ب�صكل	منتظم	وكاٍف	بحيث	يت�صنى	تدريب	جميع	العاملين	الجدد	والحفاظ	على	م�صتوى	عاٍل	من	كفاءة	

العاملين.

من	ال�صروري	اعتبار	ذلك	الكتيب	دلياًل	عملًيا	اأكثر	منه	مجرد	م�صدر	للمعلومات،	فمن	�صاأنه	اأن	يعين	مرافق	الرعاية	

ال�صحية	على	اال�صتعداد	للمواقف	الم�صببة	لالإجهاد	اأو	اإدارة	المواقف	الحالية،	وتمكينها	من	تنفيذ	مهمتها	وهي:	

االعتناء	باالأ�صخا�ص	الذين	هم	بحاجة	اإلى	الرعاية	ال�صحية	والحفاظ	على	�صحة	المجتمع.
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حول هذا الكتيب

يناق�ص	هذا	الكتيب	الم�صائل	ذات	ال�صلة	باأمن	مرافق	الرعاية	ال�صحية	والتي	تقع	في	اأماكن	معر�صة	لن�صوء	نزاعات	

لتح�صين	 تدابير	 باتخاذ	 تو�صيات	 الكتيب	على	 بالفعل.	يحتوي	 بها	 تمّر	 اأو	 االأخرى	 الطوارئ	 اأو	حاالت	 م�صلحة	

م�صتوى	ا�صتعداد	واأمن	مرافق	الرعاية	ال�صحية	بهدف	الحّد	من	مخاطر	انقطاع	خدمات	الرعاية	ال�صحية	المقدمة.

باالإ�صافة	اإلى	ذلك،	ُي�صجع	هذا	الكتيب	على	اأخذ	بع�ص	التدابير	الوقائية	الرئي�صية	في	االعتبار	في	المراحل	االأولى	

لت�صميم	مرفق	الرعاية	ال�صحية	بهدف	زيادة	مرونة	المرفق	تجاه	جميع	اأنواع	المخاطر	الج�صيمة.

اأمن	مرافق	الرعاية	 اأقيمت	ور�صتا	عمل	للخبراء	حول	مو�صوع	 وكجزء	من	م�صروع	»الرعاية	ال�صحية	في	خطر«،	

اأوتاوا،	كندا،	في	 الحلقة	االأولى	في	مدينة	 الطوارئ	االأخرى؛	ُعقدت	 الم�صلحة	وحاالت	 النزاعات	 اأثناء	 ال�صحية	

الكندية.	 االأحمر	 ال�صليب	 وجمعية	 االأحمر	 لل�صليب	 الدولية	 اللجنة	 تنظيمها	 في	 و�صارك	 	،2013 اأيلول/�صبتمبر	
وُعقدت	الحلقة	الثانية	في	مدينة	بريتوريا،	جنوب	اإفريقيا،	في	ني�صان/اأبريل	2014،	حيث	�صارك	في	ا�صت�صافة	الحلقة	
كل	من	اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر	ووزارة	العالقات	الدولية	والتعاون	بجمهورية	جنوب	اإفريقيا.	ُو�صع	الكتيب	

اإليها	في	المناق�صات	التي	جرت	بين	مجموعة	متنوعة	من	الم�صاركين	في	 الماثل	بناًء	على	النتائج	التي	تم	التو�صل	

هاتين	الحلقتين.

ي�صمل	الجمهور	الم�صتهدف	من	هذا	الكتيب	المديرين	واالإداريين	بمرافق	الرعاية	ال�صحية،	والمهند�صين	المعماريين	

البنية	التحتية	للرعاية	ال�صحية،	والعاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية،	ومزودي	 اإن�صاء	 والمدنيين	الذين	يعملون	في	

خدمات	الرعاية	ال�صحية	المحليين	والدوليين	الذين	يقدمون	خدمات	الرعاية	ال�صحية	ب�صكل	مبا�صر	اأو	غير	مبا�صر	في	

ال�صياقات	المعر�صة	لن�صوء	نزاعات	م�صلحة	وحاالت	الطوارئ	االأخرى	اأو	تمّر	بها	بالفعل.

الف�صل الأول:	يعطي	نظرة	عامة	حول	تاأثير	العنف	على	تقديم	الرعاية	ال�صحية،	ويلقي	ال�صوء	على	اأهمية	تعزيز	  •
اأمن	مرافق	الرعاية	ال�صحية،	ويناق�ص	الحماية	التي	يكفلها	القانون	الدولي.

الف�صل الثاني:	يركز	على	التخطيط	للطوارئ	من	اأجل	مرافق	الرعاية	ال�صحية،	والتدابير	الالزمة	لتح�صين	م�صتوى	  •
التن�صيق	والتعاون	بين	المرافق،	ودعم	تقديم	خدمات	الرعاية	ال�صحية	باأمان.

و�ُصُبل	 والمر�صى،	 ال�صحية	 الرعاية	 مجال	 في	 العاملين	 و�صالمة	 باأمن	 المتعلقة	 الم�صائل	 يغطي	 الثالث:	 الف�صل   •
اال�صتعداد	والتعامل	مع	المواقف	المجهدة	الناتجة	عن	حدث	طارئ.

الف�صل الرابع:	يناق�ص	عدًدا	من	المبادئ	المعمارية	المعروفة	ب�صكل	عام،	واالعتبارات	الهند�صية	المتعلقة	بت�صميم	  •
مرافق	الرعاية	ال�صحية،	ويقترح	تدابير	ت�صاعد	على	زيادة	م�صتوى	اأمن	البنية	التحتية.

الف�صل الخام�س:	يذكر	باإيجاز	المخاطر	المحتملة	النقطاع	اإمداد	معدات	و�صلع	الرعاية	ال�صحية،	ويقترح	تدابير	  •
تهدف	اإلى	تح�صين	م�صتوى	ا�صتعداد	ومرونة	خدمات	الرعاية	ال�صحية.

اأماًنا	عندما	يبلغ	 اإلى	مكان	اأكثر	 الف�صل ال�صاد�س:	يبحث	في	تاأثير	االنتقال	الموؤقت	لخدمات	الرعاية	ال�صحية	  •
م�صتوى	المخاطر	المرتفعة	حًدا	ال	يمكن	اإدارته	في	الموقع	الحالي	بالن�صبة	الأمن	العاملين	والمر�صى،	ويقدم	

اإر�صادات	حول	ما	ينبغي	اأخذه	في	االعتبار	اأثناء	عملية	االنتقال.

 

حول هذا الكتيب
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م�سروع الرعاية ال�سحية في خطر
في	ت�صرين	الثاني/نوفمبر	2011،	دعا	الموؤتمر	الحادي	والثالثون	لل�صليب	االأحمر	والهالل	االأحمر	اللجنة	الدولية	
لل�صليب	االأحمر	لبدء	الم�صاورات	مع	الخبراء	من	الدول	والحركة	الدولية	لل�صليب	االأحمر	والهالل	االأحمر	واأ�صحاب	

الم�صلحة	االآخرين	في	قطاع	الرعاية	ال�صحية،	مع	االأخذ	في	االعتبار	�صياغة	تو�صيات	لجعل	تقديم	خدمات	الرعاية	

ال�صحية	اأثناء	النزاعات	الم�صلحة	وحاالت	الطوارئ	االأخرى	اأكثر	اأمانًا.	كما	ُطلب	من	اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر	

حينها	اإعداد	تقرير	حول	مدى	التقدم	الذي	تم	اإحرازه	وتقديمه	للموؤتمر	الدولي	الثاني	والثالثين	المزمع	انعقاده	في	

عام	2015.	تم	تبني	هذا	الحل	ب�صبب	القلق	المتزايد	في	مجتمع	العمل	االإن�صاني	حول	عدم	احترام	الحماية	الممنوحة	
لمزودي	الرعاية	ال�صحية	والم�صتفيدين	منها	بموجب	القانون	الدولي	االإن�صاني	ومجموعة	القوانين	االأخرى.

وتنفيًذا	لهذا	الحل،	قررت	الحركة	الدولية	لل�صليب	االأحمر	والهالل	االأحمر	اإطالق	م�صروع	»الرعاية	ال�صحية	في	

بال�صراكة	مع	مكونات	 االأحمر	 لل�صليب	 الدولية	 اللجنة	 تتراأ�صه	 الم�صروع	-الذي	 ي�صتلزم	 	.2011 خطر«	في	عام	
ال�صحية	 الرعاية	 اأمن	 لتح�صين	م�صتوى	 االآخرين	 الموؤثرين	 الم�صلحة	 اأ�صحاب	 الدول	 العمل	مع	 بالحركة-	 اأخرى	

وتقديمها	بحيادية	وكفاءة	اأثناء	النزاعات	الم�صلحة	وحاالت	الطوارئ	االأخرى.	يتناول	الم�صروع	اأربع	ق�صايا	ذات	

اأولوية	هي:	)اأ(	الهجمات	على	الخدمات	والمر�صى؛	)ب(	االإعاقة	غير	القانونية	لتقديم	خدمات	الرعاية	ال�صحية؛	

)ج(	التمييز	في	عالج	المر�صى؛	)د(	االقتحامات	الم�صلحة	بوا�صطة	م�صلحين	لمرافق	الرعاية	ال�صحية.

الميدانية	وثانيهما	عن	طريق	 اأولهما	عن	طريق	اال�صتجابة	 الق�صايا	من	خالل	منهجين:	 الم�صروع	في	هذه	 يبحث	

المهمين	 الم�صلحة	 ذوي	 مع	 ال�صراكات	 بناء	 على	 االأخير	 المنهج	 يركز	 والدبلوما�صيين.	 الخبراء	 مع	 الم�صاورات	

لتو�صيع	نطاق	الم�صروع،	وو�صع	حلول	م�صتدامة،	و�صمان	التزام	ال�صركاء	بتنفيذ	اأهداف	الم�صروع.	تم	اإطالق	حملة	

ات�صاالت	لدعم	كال	المنهجين،	بهدف	زيادة	الوعي	العام	حول	انعدام	الو�صول	االآمن	للرعاية	ال�صحية	والح�صول	

على	الدعم	لتبني	وتنفيذ	التدابير	الالزمة	لتح�صين	م�صتوى	اأمن	الرعاية	ال�صحية	وتقديمها	بكفاءة	وحيادية.

الثاني	 الدولي	 الموؤتمر	 انعقاد	 حتى	 وزيادته	 والثالثين	 الحادي	 الدولي	 الموؤتمر	 عن	 الناتج	 الزخم	 على	 وللحفاظ	

والثالثين،	ُعقدت	�صل�صلة	من	جل�صات	الم�صاورة	وحلقات	العمل	مع	الخبراء	بين	عامي	2012	و2014.	نظمت	
غير	 والمنظمات	 الوطنية	 والجمعيات	 الدول	 مع	 بالتعاون	 هذه	 العمل	 حلقات	 االأحمر	 لل�صليب	 الدولية	 اللجنة	

الحكومية	من	مختلف	البلدان،	حيث	تناولت	المو�صوعات	االآتية:

حقوق	وم�صوؤوليات	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية. 	•
دور	الجمعيات	الوطنية	في	حماية	خدمات	الرعاية	ال�صحية	المقدمة. 	•

ممار�صات	العمليات	الع�صكرية	ل�صمان	الو�صول	والتقديم	االآمن	للرعاية	ال�صحية. 	•
االإ�صعاف	والرعاية	قبل	االإدخال	اإلى	الم�صت�صفى	في	المواقف	التي	يحيط	بها	اأخطار. 	•

اأمن	مرافق	الرعاية	ال�صحية. 	•
القانون	الوطني	وتطبيق	العقوبات	الجزائية. 	•

دور	المجتمع	المدني	والقادة	الدينيين	في	ن�صر	االحترام	بين	النا�ص	تجاه	الرعاية	ال�صحية. 	•

جمعت	كل	حلقة	عمل	مجموعة	من	الخبراء	مًعا	من	10	اإلى	25	دولة	مختلفة،	حيث	يمثل	هوؤالء	الخبراء	المنظمات	

كما	 واالأكاديميين،	 ال�صحية	 الرعاية	 ومجتمع	 والمحلية،	 الدولية	 الحكومية	 غير	 والمنظمات	 الدولية،	 الحكومية	

عملت	حلقات	العمل	على	و�صع	تو�صيات	وحلول	عملية	للق�صايا	المذكورة	اأعاله.

كما	نوق�صت	المبادئ	االأخالقية	لتقديم	الرعاية	ال�صحية	في	اأوقات	النزاعات	الم�صلحة	وحاالت	الطوارئ	االأخرى	

الجماعات	 بين	 و�صرية	 ثنائية	 م�صاورات	 جل�صات	 عدة	 اأُقيمت	 ذلك،	 اإلى	 باالإ�صافة	 الم�صروع.	 �صياق	 اإطار	 في	

الم�صلحة	من	غير	الدول	حول	العنف	الذي	يوؤثر	على	تقديم	الرعاية	ال�صحية.

الق�صايا	 هذه	 حول	 الوعي	 زيادة	 في	 االأحمر	 لل�صليب	 الدولية	 اللجنة	 ا�صتخدمتها	 التي	 االأخرى	 الو�صائل	 وت�صمل	

ون�صر	حلول	لها	جمع	معلومات	حول	اأحداث	العنف	التي	توؤثر	على	الرعاية	ال�صحية	في	عدة	�صياقات	في	ح�صور	

،	وو�صع	مواد	تدريبية	مثل	وحدة	التعليم	االإلكترونية	بعنوان	»حقوق	وم�صوؤوليات	
1
اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر	

 
2
العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	الذين	يعملون	في	النزاعات	الم�صلحة	وحاالت	الطوارئ	االأخرى«.

اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر،	الرعاية	ال�صحية	في	خطر:	حوادث	العنف	التي	توؤثر	في	تقديم	الرعاية	ال�شحية،	من	كانون	الثاني/	يناير 2012 حتى	كانون	الأول/	  1
دي�شمبر 2014،	اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر،	جنيف،	ني�صان/	اأبريل	2015.	هذا	هو	اآخر	تقرير	حول	حوادث	العنف	التي	توؤثر	على	الرعاية	ال�صحية	الذي	اأ�صدرته	

اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر.ُن�صرت	تقارير	مماثلة	في	عامي	2013	و2014.

اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر،	الرعاية	ال�صحية	في	خطر:	حقوق	وم�شوؤوليات	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�شحية	الذين	يعملون	في	النزاعات	الم�شلحة	وحالت	  2
الطوارئ	الأخرى	)كتيب	تعليم	اإلكتروني(،	اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر،	جنيف،	2014.	يمكن	االطالع	عليه	عبر	االإنترنت	على	الرابط	التالي:

www.healthcareindanger.org/elearning	)تاريخ	اآخر	مراجعة	للملف:	ني�صان/اأبريل	2015(.  
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�سكر وتقدير
الدولية	والتعاون	بجمهورية	 العالقات	 الكندية	ووزارة	 ال�صليب	االأحمر	 التي	قدمها	كل	من	جمعية	 االإ�صهامات	 اإن	

جنوب	اإفريقيا	لحلقات	عمل	م�صروع	»الرعاية	ال�صحية	في	خطر«	كانت	بمثابة	م�صادر	مرجعية	مهمة	للكتيب	الماثل،	

لل�صليب	 الدولية	 الحركة	 داخل	 من	 واالأفراد	 المنظمات	 من	 �صركاوؤنا	 قدمها	 التي	 القّيمة	 المعلومات	 اإلى	 باالإ�صافة	

االأحمر	وخارجها.	ونوّد	اأن	ن�صكر	ب�صكل	خا�ص	الم�صاهمين	الخارجيين	وممثلي	المنظمات	الم�صاركة	في	عملية	

االإن�صانية،	 الم�صرية،	ومبادرة	هارفارد	 االأحمر	 الهالل	 الكندية،	وجمعية	 االأحمر	 ال�صليب	 المراجعة	وهي:	جمعية	

التابع	 النف�صي	 للدعم	 المرجعي	 والمركز	 الدولي،	 الم�صت�صفيات	 واتحاد	 الم�صت�صفيات،	 لهند�صة	 الدولي	 واالتحاد	

للبلدان	 ال�صحة	 ومنظمة	 بال	حدود،	 اأطباء	 ومنظمة	 االأحمر،	 والهالل	 االأحمر	 ال�صليب	 لجمعيات	 الدولي	 لالتحاد	

االأمريكية،	ومنظمة	ال�صحة	العالمية.

تعريفات

حيث	اإن	م�صروع	»الرعاية	ال�صحية	في	خطر«	يتعامل	مع	عدد	من	المواقف	والحاالت	المختلفة،	فيجب	فهم	

الم�صطلحات	الواردة	في	هذا	الكتيب	–على	�صبيل	المثال،	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	ومرافق	الرعاية	

ال�صحية	وو�صائل	النقل	الطبية-	على	نحو	اأو�صع	نطاًقا	من	م�صطلحات	»العاملين	بالمجال	الطبي«	و»الوحدات«	

و»و�صائل	النقل«	في	اإطار	القانون	الدولي	االإن�صاني،	والذي	ي�صري	اأثناء	النزاعات	الم�صلحة.	تقع	م�صطلحات	

»العاملين	بالمجال	الطبي«	و»الوحدات«	و»و�صائل	النقل«	�صمن	نطاق	تعريف	القانون	الدولي	االإن�صاني	عندما	

النزاع«.	 اأطراف	 التابعة	الأحد	 المخت�صة	 ال�صلطات	 اإحدى	 بوا�صطة	 الطبية	 لالأغرا�ص	 تكون	»مخ�ص�صة	ح�صًرا	

اأما	في	�صياق	م�صروع	»الرعاية	ال�صحية	في	خطر«،	فتقع	م�صطلحات	»العاملين	بالمجال	الطبي«	و»الوحدات«	

و»و�صائل	النقل«	في	نطاق	التعريف	حتى	واإن	لم	تكن	مخ�ص�صة	بوا�صطة	اأحد	اأطراف	النزاع.

مرافق الرعاية ال�صحية:	ت�صمل	الم�صت�صفيات	والمختبرات	والعيادات	ومراكز	االإ�صعافات	االأولية	ومراكز	نقل	الدم	

والمتاجر	الطبية	والدوائية	التابعة	لهذه	المرافق.

العاملون في مجال الرعاية ال�صحية:	ي�صملون	ما	يلي:

• والم�صعفين	• والممر�صين	 االأطباء	 مثل	 ال�صحية،	 الرعاية	 بمجال	 المهنية	 للموؤهالت	 الحاملين	 االأ�صخا�ص	

واأخ�صائيي	العالج	الطبيعي	وال�صيادلة؛

• االإ�صعاف	• مركبات	 و�صائقي	 االأولية	 االإ�صعافات	 ومراكز	 والعيادات	 الم�صت�صفيات	 في	 العاملين	 االأفراد	

واالإداريين	بالم�صت�صفى	والعاملين	في	المجتمع	ب�صفتهم	المهنية؛

• الموظفين	والمتطوعين	بالحركة	الدولية	لل�صليب	االأحمر	والهالل	االأحمر	الم�صاركين	في	تقديم	الرعاية	•

ال�صحية؛

• الطاقم	الطبي	التابع	للقوات	الم�صلحة؛•

• العاملين	في	المنظمات	الدولية	وغير	الحكومية	المعنية	بال�صحة؛•

• موظفي	االإ�صعافات	االأولية.•

اأم	ع�صكرية-	 مدنية	 اأكانت	 –�صواًء	 الطبية	 الطائرات	 اأو	 وال�صفن	 االإ�صعاف	 مركبات	 ت�صمل	 الطبية:	 النقل  و�صائل 

الطبية	 واالإمدادات	 ال�صحية	 الرعاية	 مجال	 في	 والعاملين	 والمر�صى	 الجرحى	 تحمل	 التي	 النقل	 وو�صائل	

والمعدات	الطبية.	ي�صمل	الم�صطلح	جميع	المركبات	الم�صتخدمة	الأغرا�ص	الرعاية	ال�صحية،	حتى	واإن	لم	تكن	

مخ�ص�صة	ح�صًرا	للنقل	الطبي	ولم	تكن	تحت	اإ�صراف	اإحدى	ال�صلطات	المخت�صة	التابعة	الأحد	اأطراف	النزاع،	

ال�صحية،	ومركبات	 الرعاية	 مرافق	 اأحد	 اإلى	 والمر�صى	 الجرحى	 نقل	 في	 الم�صتخدمة	 الخا�صة	 ال�صيارات	 مثل	

نقل	االإمدادات	الطبية،	وناقالت	االأفراد	التي	تنقل	الطاقم	الطبي	)مثاًل	تنقلهم	للقيام	بحملة	تح�صينات	محلية	اأو	

للعمل	في	عيادات	متنقلة(.

�سكر وتقدير
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لمحة عن الم�سهد الحالي  .1
ال�سياق  1.1

يوؤثر	العنف	في	اأوقات	النزاعات	الم�صلحة	وحاالت	الطوارئ	االأخرى	على	خدمات	الرعاية	ال�صحية	حيث	يكون	

النا�ص	في	اأم�ص	الحاجة	اإليها.	اإن	ممار�صة	العنف	�صد	الجرحى	والمر�صى	و�صد	مرافق	الرعاية	ال�صحية	وموظفيها	

يعد	من	اأهم	ال�صواغل	االإن�صانية	في	يومنا	هذا،	والتي	يتم	تجاهلها	على	الرغم	من	ذلك.

بداأت	اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر	عام	2012	في	جمع	معلومات	حول	حوادث	العنف	التي	توؤثر	على	تقديم	

من	 جزًءا	 المعلومات	 وكان	جمع	 االأخرى،	 الطوارئ	 الم�صلحة	وحاالت	 النزاعات	 ن�صوب	 اأثناء	 ال�صحية	 الرعاية	

	اأ�صدرت	اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر	موؤخًرا	تقريًرا	بناًء	على	المعلومات	
3
م�صروع	»الرعاية	ال�صحية	في	خطر«.

التي	تم	تجميعها	في	11	بلًدا	في	الفترة	بين	كانون	الثاني/	يناير	2012	وكانون	االأول/	دي�صمبر	2014	حيث	بلغ	
ت�صمنت	 التي	 الحوادث	 هذه	 لمحة	حول	 التقرير	 هذا	 يعطي	 حادًثا.	 	2398 وقعت	 التي	 الحوادث	 عدد	 اإجمالي	

ا�صتخدام	العنف	�صد	موظفي	الرعاية	ال�صحية	والجرحى	والمر�صى	ومرافق	الرعاية	ال�صحية	وو�صائل	النقل	الطبية.

وتوافًقا	مع	نتائج	التقارير	ال�صابقة	ال�صادرة	في	عامي	2013	و2014،	يلقي	تقرير	عام	2015	ال�صوء	على	العاملين	
االأحمر	 والهالل	 االأحمر	 لل�صليب	 الوطنية	 الجمعيات	 موظفي	 طاقم	 �صمنهم	 ومن	 ال�صحية،	 الرعاية	 بمجال	

العنف	 من	 ت�صرًرا	 االأكثر	 هي	 ال�صحية	 للرعاية	 المزودة	 الفئة	 كانت	 حيث	 المحلية،	 الحكومية	 غير	 والمنظمات	

ووقعت	�صحية	لحوادث	بن�صبة	91% من	الحوادث	الم�صجلة.

*ل	توجد	معلومات:	المعلومات	غير	متوفرة	اأو	ل	تنطبق	)عندما	ل	يكون	مزود	الرعاية	ال�شحية	قد	تعر�ش	للعنف	اأثناء	الحادث(.

باالإ�صافة	اإلى	ذلك،	كان	حوالي	1,222	حادًثا	)اأي	حوالي	50%(	من	الحوادث	الموثقة	موجًها	�صد	مرافق	الرعاية	
بهذه	 يتعلق	 المرافق.	وفيما	 الطبيعية	داخل	هذه	 لالأن�صطة	 انقطاًعا	 �صبب	 ما	 مبانيها،	 اأنها	وقعت	داخل	 اأو	 ال�صحية	

الحوادث،	ك�صف	التقرير	ما	يلي:

تم قتل المر�صى اأو اإ�صابتهم بجراح اأو �صربهم اأو جميع ما �صبق،	باالإ�صافة	اإلى	اأقربائهم	وَمْن	كانوا	موجودين	اأثناء	االعتداء؛  •
تم تهديد موظفي الرعاية ال�صحية	واإجبارهم	على	الت�صرف	بما	يخالف	االأخالقيات	الطبية	اأو	اإجبارهم	على	توفير	  •

العالج	المجاني	اأو	كالهما؛

ا	�صحايا	للتهديدات	واالعتداءات	البدنية	من جانب المر�صى واأقربائهم؛ كان	موظفو	الرعاية	ال�صحية	اأي�صً 	•
تم اإطالق النيران ب�صكل مبا�صر على المرافق اأو تفجيرها اأو اإحراقها	اأو	جميع	ما	�صبق،	اأو	تم	تدميرها	ب�صكل	غير	مبا�صر	  •

اأثناء	القتال؛

ت�صمنت	العديد	من	الحوادث	التي	اأُ�صيب	فيها	اأ�صخا�ص	اأو	ُقتلوا	ا�صتخدام المتفجرات اأو عمليات ق�صف	اأو	كالهما؛ 	•
نُفذت اقتحامات م�صلحة مدمِّرة	بهدف	ارتكاب	العنف	�صد	االأ�صخا�ص	بداخل	المرافق،	وطرد	المر�صى	بالقوة	  •

واإلقاء	القب�ص	عليهم؛

تعر�صت	مرافق	الرعاية	ال�صحية	للعديد	من	اأعمال ال�صلب والنهب	اإلى	جانب	اقتحام	المرافق	وتكررت	حوادث	 	•
�صرقة	اأ�صخا�ص	داخل	المرافق؛

تم	جمع	البيانات	من	مجموعة	كبيرة	من	الم�صادر:	االأ�صخا�ص	المت�صررون	ب�صكل	مبا�صر	اأو	الذين	كانوا	طرًفا	في	الحادث	)ب�صفتهم	�صحايا،	اأو	�صهود،	اأو	مديري	  3
الم�صت�صفيات،	اأو	غير	ذلك(،	والجمعيات	الوطنية	لل�صليب	االأحمر	والهالل	االأحمر،	وو�صائل	االإعالم	)المحلية	والدولية(،	والموؤ�ص�صات	العاملة	في	مجال	الم�صاعدات	

االإن�صانية،	ومجتمعات	الرعاية	ال�صحية	المحلية.

مزودو	الرعاية	

ال�صحية	المحليون	

والمنظمات	غير	

الحكومية	الوطنية

الجمعيات	الوطنية	

لل�صليب	االأحمر	

والهالل	االأحمر

اللجنة	الدولية	لل�صليب	

االأحمر	واالتحاد	

الدولي	لجمعيات	

ال�صليب	االأحمر	

والهالل	االأحمر

المنظمات	غير	

الحكومية	الدولية	

ووكاالت	االأمم	

المتحدة

ال	توجد	معلومات

1. لمحة عن الم�سهد الحالي
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تم	احتالل	مرافق	الرعاية	ال�صحية	واإ�صاءة ا�صتعمالها،	وح�صول	الجناة	على	خدمات	الرعاية	ال�صحية	باالإجبار	اأو	 	•
ا�صتخدامهم	للمباني	الأغرا�ص	ع�صكرية؛

�صمل	اأثر	هذه	الحوادث	فقدان الموارد وال�صرر ال�صديد،	ما	اأدى	اإلى	توقف الخدمات ال�صحية على الأغلب. 	•

�صواًء	اأكان	العنف	مق�صوًدا	اأم	ال،	توؤدي	ممار�صته	�صد	مرافق	الرعاية	ال�صحية	اأو	داخلها	اأو	على	اأر�صها	اإلى	عرقلة	

تقديم	خدمات	الرعاية	ال�صحية.	توؤدي	مثل	هذه	التدخالت	اإلى	التاأثير	على	العمل	اليومي	لموظفي	الرعاية	ال�صحية،	

كما	توؤدي	اإلى	�صعورهم	بال�صغوط	النف�صية	ال�صديدة	ما	لم	ُتتخذ	التدابير	المنا�صبة	لحماية	هوؤالء	الموظفين	واإعدادهم	

لمواجهة	مثل	هذه	المواقف.

ومن	اأجل	تخفيف	مخاطر	انقطاع	تقديم	الرعاية	ال�صحية،	ولحماية	تكامل	الخدمات	المقدمة،	ينبغي	و�صع	اأمن	

المرافق	في	االعتبار	من	عدة	جوانب؛	يلزم	اتخاذ	مجموعة	من	التدابير	لتعزيز	اأمن	البنية	التحتية،	وحماية	الخدمات	

واآليات	�صال�صل	االإمداد،	وتح�صين	م�صتوى	�صالمة	طاقم	الموظفين	والمر�صى	اأثناء	تقديم	الرعاية	ال�صحية	لهم.	ومن	

المهم	تبني	مثل	هذا	االأ�صلوب	ال�صمولي	للتخطيط	لال�صتعداد	اإن	كان	من	المطلوب	اأن	ت�صتمر	مرافق	الرعاية	ال�صحية	

الكوارث	 اأو	 الم�صلح	 النزاع	 ناتجة	عن	حاالت	 اإذا	كانت	 النظر	عما	 المختلفة	بغ�ص	 المخاطر	 العمل	في	ظل	 في	

الطبيعية	اأو	االأخطار	االأخرى.

من	 ذلك،	 ومع	 المتاحة.	 والموارد	 ال�صياق	 ح�صب	 متقدمة	 تدابير	 اإلى	 اأ�صا�صية	 تدابير	 بين	 االأمنية	 التدابير	 تتنوع	

الرعاية	 لمرافق	 المحلية	 المجتمعات	 تقبل	 مدى	 على	 �صلبي	 تاأثير	 لها	 لي�ص	 المطبقة	 التدابير	 اأن	 �صمان	 ال�صروري	

ال�صحية	واإدراكهم	لدورها.	ولبلوغ	هذا	الهدف،	يجب	القيام	باأن�صطة	لن�صر	وزيادة	الوعي	بالموقف	الحيادي	لتقديم	

الرعاية	ال�صحية	واأنواع	الخدمات	الُمقدمة.	كما	ي�صاعد	التوا�صل	المنتظم	على	ت�صجيع	ال�صلطات	وقادة	المجتمع	

على	القيام	بدور	فّعال	في	ن�صر	معلومات	حول	هذه	الم�صائل.

الأمن في مقابل ال�سالمة

الأمن:	التحرر	من	االأذى	اأو	ال�صرر	المبا�صر	اأو	غير	المبا�صر	نتيجة	لالأفعال	المق�صودة	في	�صياق	النزاعات	الم�صلحة	

لحماية	 االأمنية	 التدابير	 و�صع	 يتم	 »التهديدات«.	 بـ	 الخطر	 م�صادر	 اإلى	 يُ�صار	 ما	 عادة	 االأخرى.	 العنف	 وحاالت	

االأ�صخا�ص	والممتلكات	من	االإ�صابة	اأو	الفقدان	اأو	الخ�صارة	نتيجة	لالأفعال	المتعمدة	التي	يقوم	بها	اأ�صخا�ص	اآخرون.

ال�صالمة:	الخلو	من	االأذى	اأو	ال�صرر	الناتج	عن	االأفعال	الفطرية	اأو	غير	المق�صودة	في	�صياق	الحوادث	اأو	الكوارث	

الطبيعية	اأو	غيرها.	عادة	ما	ُي�صار	اإلى	م�صادر	الخطر	بـ	»االأخطار«.	يتم	و�صع	تدابير	ال�صالمة	لحماية	االأ�صخا�ص	

والممتلكات	من	االإ�صابة	اأو	الفقدان	اأو	الخ�صارة	الناتجة	عن	الظروف	اأو	الحوادث	اأو	االإهمال.

دعوة لو�سول اآمن اإلى الرعاية ال�سحية
ُيطلقها د. رودي كونينك�س، ق�صم اإدارة المخاطر الطارئة والم�صاعدات الإن�صانية بمنظمة ال�صحة العالمية

يتزايد	تجاهل	مرافق	الرعاية	ال�صحية	والعاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	والحق	في	ال�صحة.	كما	يعيق	العنف	

اإليها	وفي	اأكثر	 اأ�صد	الحاجة	 اإلى	الخدمات	الطبية	التي	هم	في	 الموجه	�صد	النظام	ال�صحي	و�صول	االأ�صخا�ص	

االأوقات	حرًجا.	ال	توؤدي	الهجمات	على	مرافق	الرعاية	ال�صحية	اإلى	عواقب	وخيمة	بالن�صبة	للمر�صى	والطاقم	

ا.	على	�صبيل	المثال،	اإذا	تم	منع	العاملين	في	مجال	 الطبي	الموجود	فح�صب،	ولكنها	ت�صّر	بال�صحة	العامة	اأي�صً

الرعاية	ال�صحية	من	تطعيم	االأ�صخا�ص	�صد	�صلل	االأطفال،	ثم	اندلعت	الحرب،	فاإن	ذلك	ُي�صبب	م�صكلة	خطيرة	

ا. لل�صحة	العامة،	وم�صكلة	على	م�صتوى	ال�صحة	الدولية	اأي�صً

اإن	تجاهل	القانون	الدولي	االإن�صاني	وانتهاك	حرمة	الرعاية	ال�صحية	واال�صتهداف	المتعمد	لمرافق	الرعاية	ال�صحية	

والعاملين	بمجال	الرعاية	ال�صحية	والمر�صى	يوؤثر	حتًما	على	اإمكانية	تقديم	الرعاية	ال�صحية	واإمكانية	الو�صول	

اإلى	الخدمات	ال�صحية.	يتمتع	جميع	االأ�صخا�ص	بالحق	في	ال�صحة؛	اإنه	حق	اأ�صا�صي	وغير	قابل	للتفاو�ص	ب�صاأنه،	

ويجب	احترام	هذا	الحق	في	جميع	االأوقات.	اإنه	حق	مقد�ص	في	د�صتور	منظمة	ال�صحة	العالمية	الذي	وقعت	عليه	

193	دولة	ع�صو.	اإذا	لم	يتم	احترام	توفير	الرعاية	ال�صحية	واإذا	تمت	مهاجمة	العاملين	بمجال	الرعاية	ال�صحية	
ا	للخطر. والمر�صى،	فبذلك	يكون	الحق	في	ال�صحة	معر�صً

يجب	على	الدول	االأع�صاء	اتخاذ	االإجراءات	الالزمة	لتح�صين	م�صتوى	اال�صتعداد	وتطوير	حلول	يمكن	للوزارات	

ا�صتمرار	 مراقبة	 وينبغي	 ال�صحة.	 في	 والحق	 ال�صحية	 الرعاية	 حرمة	 على	 التاأكيد	 يجب	 تنفيذها.	 ال�صلة	 ذات	

ال�صحية،	 الرعاية	 احترام	خدمات	 ثقافة	 تعزيز	 ينبغي	 كما	 الهجمات.	 لمنع	 الالزمة	 التدابير	 وتطبيق	 الخدمات	

ويجب	تولية	العناية	واالهتمام	للبحث	عن	�ُصُبل	بديلة	لتقديم	الرعاية	ال�صحية	اأينما	لزمت.
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على ماذا ين�ص القانون  2.1

عليها	 والمر�صى	 الجرحى	 وت�صهيل	ح�صول	 االأ�صا�صية	 ال�صحية	 الرعاية	 لتوفير	 الالزمة	 التدابير	 اتخاذ	جميع	 يجب	

على	نحو	محايد.	وين�ص	على	ذلك	كٌل	من	القانون	الدولي	االإن�صاني	الذي	ي�صري	فقط	اأثناء	النزاعات	الم�صلحة،	

وقانون	حقوق	االإن�صان	الدولي	الذي	ين�ص	على	التزامات	قانونية	تلتزم	بها	الدول	في	حالة	ال�صلم	وفي	حالة	الحرب.	

محايدة	 طبية	 وعناية	 رعاية	 يوفروا	 اأن	 الم�صلحة	 النزاعات	 اأطراف	 جميع	 على	 االإن�صاني	 الدولي	 القانون	 ي�صترط	

	وبموجب	الحق	في	ال�صحة،	
4
للجرحى	والمر�صى،	وذلك	وفًقا	لمواردهم	ومدى	اإمكانية	تحقيق	ذلك	اأثناء	القتال.

ي�صترط	قانون	حقوق	االإن�صان	الدولي	على	الدول	اأن	ت�صمن	اإمكانية	الو�صول	اإلى	المرافق	ال�صحية	االأ�صا�صية	وال�صلع	

المياه	 من	 الكافي	 واالإمداد	 ال�صحية،	 والبيئة	 واالإ�صكان	 الالزم،	 والماأوى	 الغذاء،	 من	 االأدنى	 والحد	 والخدمات،	

االآمنة	وال�صالحة	لل�صرب،	وتوفير	االأدوية	االأ�صا�صية.	ويجب	على	الدول	احترام	مبادئ	عدم	التمييز	بين	االأ�صخا�ص	

 
5
وحقهم	العادل	في	الو�صول	اإلى	جميع	ما	�صبق،	كما	يجب	عليها	اأن	ت�صع	ا�صتراتيجيات	لل�صحة	العامة	وتنفذها.

الطبية	 المرافق	 وحماية	 احترام	 يجب	 االإن�صاني-	 الدولي	 القانون	 –بموجب	 ال�صحية	 الرعاية	 بتوفير	 يتعلق	 وفيما	
	ويعني	هذا	اأنه	ال	تنبغي	مهاجمتها	

6
الُمكلَّفة	ح�صًرا	بوا�صطة	اإحدى	ال�صلطات	المخت�صة	التابعة	الأحد	اأطراف	النزاع.

اإنه	لم	يتم	حظر	االقتحامات	الم�صلحة	للمرافق	الطبية	 	وحيث	
7
اأو	منعها	من	تاأدية	وظائفها	على	نحو	غير	قانوني.

ب�صكل	فّعال،	يجب	عدم	معاملة	المرافق	الطبية	على	نحو	يوؤخر	اأو	يمنع	تقديم	الرعاية	ال�صحية	للجرحى	والمر�صى	

الموجودين	داخل	هذه	المرافق.	باالإ�صافة	اإلى	ذلك،	يجب	حماية	المرافق	الطبية	من	اأي	تدخالت	يقوم	بها	الغير،	

	وت�صمل	هذه	الم�صاعدة	ت�صهيل	االإمداد	
8
كما	ينبغي	اتخاذ	التدابير	الالزمة	لم�صاعدة	المرافق	الطبية	على	اأداء	مهامها.

بالموارد	الالزمة	لت�صغيل	المرافق	الطبية،	مثل	المياه	اأو	الكهرباء.	كما	ال	ينبغي	اإجبار	موظفي	الرعاية	ال�صحية	على	

القيام	باأن�صطة	منافية	الأخالقيات	الرعاية	ال�صحية	وال	ينبغي	لهم	االمتناع	عن	القيام	بمهمة	تتطلبها	اأخالقيات	الرعاية	

	وبالمثل،	ي�صترط	قانون	حقوق	االإن�صان	الدولي	على	الدول	اأن	تمتنع	عن	التدخل	المبا�صر	اأو	غير	المبا�صر	
9
ال�صحية.

في	حق	التمتع	ب�صالحية	و�صول	الجرحى	والمر�صى	دون	تمييز	اإلى	مرافق	الرعاية	ال�صحية	وال�صلع	والخدمات،	واأن	

تتخذ	التدابير	االإيجابية	لمنع	الغير	من	التدخل	في	توفير	خدمات	الرعاية	ال�صحية،	واأن	ُتمّكن	االأفراد	وت�صاعدهم	

10
على	التمتع	بحقهم	في	ال�صحة.

مرافق	 هوية	 تو�صيح	 بغر�ص	 اإال	 الحمراء	 والكري�صتالة	 االأحمر	 والهالل	 االأحمر	 ال�صليب	 �صارات	 ا�صتخدام	 يحظر	

ارتباط	 اإلى	 لالإ�صارة	 اأو	 ال�صارات	 هذه	 با�صتخدام	 لهم	 والم�صرح	 للحماية	 الخا�صعين	 وموظفيها	 ال�صحية	 الرعاية	

	ويجب	اتخاذ	جميع	التدابير	الالزمة	
11
اأو	االأ�صياء	بالحركة	الدولية	لل�صليب	االأحمر	والهالل	االأحمر. االأ�صخا�ص	

 
12
لمنع	و�صبط	اإ�صاءة	ا�صتخدام	هذه	ال�صارات.

 

راجع	-على	وجه	الخ�صو�ص-	المادة	العامة	)3(	من	اتفاقيات	جنيف	االأولى	والثانية	والثالثة	والرابعة؛	المادة	12	من	اتفاقية	جنيف	االأولى؛	المادة	)10(	من	البروتوكول	  4
االإ�صافي	االأول؛	المادة	)7(	من	البروتوكول	االإ�صافي	الثاني؛	جون	ماري	هنكرت�ص	واإل.	دوزوالد	بيك،	درا�شة	حول	القانون	الدولي	الإن�شاني	العرفي،	اللجنة	الدولية	

لل�صليب	االأحمر/	دار	الن�صر	بجامعة	كمبريدج،	2005	)درا�صة	حول	القانون	الدولي	االإن�صاني	العرفي(،	القاعدة	110

لجنة	االأمم	المتحدة	الخا�صة	بالحقوق	االقت�صادية	واالجتماعية	والثقافية،	التعليق	العام	رقم	14:	الحق	في	التمتع	باأعلى	م�صتوى	من	ال�صحة	يمكن	بلوغه،	11	اآب/  5
اأغ�صط�ص	2000	)التعليق	العام	رقم	14(،

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.122%F20002%F4
)تاريخ	اآخر	مراجعة	للملف:	20	يناير/كانون	الثاني	2015(. 	

المادة	19	من	اتفاقية	جنيف	االأولى؛	المادة	18	من	اتفاقية	جنيف	الرابعة؛	المادة	12	من	البروتوكول	االإ�صافي	االأول؛	المادة	11	من	من	البروتوكول	االإ�صافي	الثاني؛	  6
القاعدة	28	من	درا�صة	حول	القانون	الدولي	االإن�صاني	العرفي.

)المحرر(	جين	اإ�ص.	بيكتيت،	تعليقات	على	اتفاقية	جنيف	الأولى،	اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر،	1952،	ال�صفحات	196	و220	و280؛	)المحررين(	�صاندوز/  7
االأول(	و�صفحة	 االإ�صافي	 )البروتوكول	 166	و250	 ال�صفحات	 االأحمر،	 لل�صليب	 الدولية	 اللجنة	 الإ�شافية،	 البروتوكولت	 على	 تعليقات	 �صوينار�صكي/زيمرمان،	

1433	)البروتوكول	االإ�صافي	الثاني(.

الم�صدر	ال�صابق	نف�صه.  8
المادة	16	من	البروتوكول	االإ�صافي	االأول؛	المادة	10	من	البروتوكول	االإ�صافي	الثاني؛	القاعدة	26	من	درا�صة	حول	القانون	الدولي	االإن�صاني	العرفي.  9

لجنة	االأمم	المتحدة	الخا�صة	بالحقوق	االقت�صادية	واالجتماعية	والثقافية،	التعليق	العام	رقم	14،	الفقرات	33	و35	و37	و43.  10

المواد	39	اإلى	44	من	اتفاقية	جنيف	االأولى؛	المادة	18)1(	و)4(	من	البروتوكول	االإ�صافي	االأول؛	المادة	12	من	البروتوكول	االإ�صافي	الثاني؛	البروتوكول	االإ�صافي	الثالث.  11

المادة	54	من	اتفاقية	جنيف	االأولى؛	المادة	12	من	البروتوكول	االإ�صافي	الثاني؛	المادة	6	من	البروتوكول	االإ�صافي	الثالث.  12

1. لمحة عن الم�سهد الحالي
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التخطيط والتقييم  .2
مقدمة  1.2

عند	و�صع	خطة	طوارئ	الأحد	مرافق	الرعاية	ال�صحية،	من	المهم	تحديد	تدابير	تنا�صب	ال�صياق؛	حيث	ينبغي	االهتمام	

اإلى	المرفق	وت�صوراتهم	العامة	عنه	 بالطريقة	التي	�صتوؤثر	بها	تدابير	االأمن	المادي	على	اإمكانية	و�صول	االأ�صخا�ص	

وو�صعها	في	االعتبار.

يلقي	الف�صل	التالي	ال�صوء	على	اأهم	النقاط	المطلوب	و�صعها	في	االعتبار	عند	و�صع	خطة	طوارئ،	كما	ي�صير	اإلى	

اأدوات	التقييم	والخبرات	ال�صخ�صية	الخا�صة	باال�صتجابة	لالأنواع	االأخرى	من	حاالت	الطوارئ،	بما	فيها	الكوارث	

الطبيعية.

التخطيط للطوارئ  2.2

في	�صياق	اأحداث	العنف	اأو	حاالت	�صعف	االأمن،	قد	يتعر�ص	تقديم	الرعاية	ال�صحية	لخطر	االنقطاع	نظًرا	للتدمير	

وهنا	 االإمداد،	 �صال�صل	 واآليات	 االأ�صا�صية	 الخدمات	 توقف	 اأو	 ال�صحية	 الرعاية	 لمرافق	 التحتية	 بالبنية	 يلحق	 الذي	

ي�صاعد	التخطيط	للطوارئ	على	التقليل	من	هذه	المخاطر.	وُيف�صل	اأن	تبداأ	عملية	التخطيط	من	داخل	المرافق	لتعزيز	

ال�صعور	بالم�صوؤولية	تجاه	الخطط	منذ	البداية	ول�صمان	و�صع	جميع	العوامل	ذات	ال�صلة	في	االعتبار.

الأمور الواجب اأخذها في العتبار اأثناء عملية التخطيط للطوارئ

اأثناء	عملية	التخطيط،	ومن	بينهم	طاقم	العمل	الطبي	 يجب	ا�شت�شارة	مجموعة	كبيرة	من	اأ�شحاب	الم�شلحة	 	•
وغير	الطبي	بالإ�شافة	اإلى	اأ�شحاب	الم�شلحة	الخارجيين	المعنيين.

يتعلق	 فيما	 ال�صحية	 الرعاية  مرافق  مرونة  تعزيز  ل	 بُ �شُ تحديد	 التخطيط	على	 اأثناء	 الأول	 المقام	 في	 التركيز	 يجب	 	•
بهيكلها	الوظيفي	والعيني.	كما	يجب	اأن	يقوم	التخطيط	على	اأ�ص�س قوية من التن�صيق والتعاون مع مزودي الرعاية 

ال�صحية الآخرين،	لأنه	نادًرا	ما	يعمل	مرفق	الرعاية	ال�شحية	بمعزل	عن	الآخرين.	ول�شمان	الت�شاق	مع	المرافق	

تولية	 ويجب	 القائمة.	 الإقليمية	 اأو	 المحلية	 بالخطط	 �شلة	 على	 الطوارئ	 خطة	 تكون	 اأن	 يجب	 الأخرى،	

عناية	خا�شة	لتعزيز	التعاون	مع	مزودي	الرعاية	ال�شحية	الآخرين	فيما	يتعلق	بالخدمات	الخا�شة	والإحالت	

والتجهيزات	الطبية	الخت�شا�شية	والموارد	الحتياطية.

يجب	الح�شول	على	حلول	عملية	ومنا�شبة	لل�شياق.	ويجب	األ	توؤثر	التدابير	المحددة	بال�صلب على مدى تقبل  	•
عامة النا�س لمرفق الرعاية ال�صحية واإدراكهم لدوره.

المقترحة ومدى فاعلية  التدابير  باإجراء تجربة محاكاة لختبار مدى معقولية  و�شى	 يُ نهائي،	 ب�شكل	 الخطة	 تبني	 قبل	 	•
اأثناء	الأزمة	في	غاية	الأهمية	 الموظفين	وفهمهم	لم�شوؤولياتهم	 اأزمة.	تعد	معلومات	طاقم	 عند	وقوع	 تنفيذها 

لتنفيذ	خطة	الطوارئ	بفاعلية.	ي�شاعد	اإجراء تدريب على ال�صتعداد وتجارب المحاكاة لجميع الموظفين	بانتظام	على	

ف	ب�شرعة	عند	وقوع	حدث	طارئ. تهيئتهم	لال�شتجابة	والتكيّ

في	 للتغيرات	 وفًقا	 لتكييفها	 بانتظام	 مراجعتها  اإلى	 تحتاج	 بل	 جامدة؛	 وثيقة	 مجرد	 لي�شت	 الطوارئ	 خطة	 اإن	 	•
الو�شع	الخارجي.	ويجب	جعل	اآليات	ا�شتنتاج	الدرو�ش	الم�شتفادة	جزًءا	من	المراجعات	الدورية	لال�شتفادة	

منها	في	العمليات	الم�شتقبلية	وتح�شينها.

فهم ال�سياق  3.2

الرعاية	ال�صحية	واأنواع	المخاطر	المعر�ص	لها	با�صتخدام	و�صائل	تقييم	 يمكن	تحديد	م�صتوى	نقاط	�صعف	مرفق	

المخاطر؛	حيث	ينبغي	اإجراء	تقييمات	المخاطر	بوا�صطة	متخ�ص�صين	في	مجال	االأمن	اأو	-اإن	تعذر	ذلك-	بوا�صطة	

مديري	المرافق.

الموظفين	 وطاقم	 المرافق	 على	 وتاأثيرها	 للمخاطر	 المختلفة	 االأنواع	 وتحليل	 لتحديد	 �صاماًل	 منهًجا	 تبني	 يجب	

انقطاع	 اأو	 انفجارات	 المحتملة	الأحداث	مثل	وقوع	 للعواقب	 تقييم	 اإجراء	 المثال،	يجب	 �صبيل	 والمر�صى؛	على	

المياه	اأو	التيار	الكهربي	اأو	االقتحامات	التخريبية	اأو	الفي�صانات،	وكذلك	المخاطر	المتعلقة	بموقع	مرفق	الرعاية	

ال�صحية.	يجب	اإجراء	تقييمات	المخاطر	هذه	بانتظام	على	المرافق	الموجودة،	واأثناء	التجديدات	المو�صعة،	وقبل	

وتر�صيًدا	 فاعلية	 اأكثر	 اأمر	طارئ	 قبل	مواجهة	 معينة	 تدابير	 تبني	 يعد	 قد	 الجديدة،	حيث	 االإن�صاء	 تنفيذ	م�صروعات	

للتكاليف	من	تبنيها	بعد	وقوعه.

2. التخطيط والتقييم
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الخطوات الرئي�صية لتقييم المخاطر

تحديد	المخاطر:	ماذا	يمكن	اأن	يحدث؟	َمْن	اأو	ما	الذي	قد	يت�شبب	في	وقوع	حادث	يوؤثر	على	طاقم	الموظفين	 	.1
ْف	العواقب	المحتمل	حدوثها	للموظفين	والمر�شى	 ْف	م�شادر	هذه	المخاطر.	�شِ والمر�شى	والمرافق؟	�شِ

والمرافق	في	حالة	حدوث	المخاطر.

القائمة	 التدابير	 المخاطر؟	راجع	 لهذه	 والمر�شى	معر�شين	 الموظفين	 اأي	مدى	طاقم	 اإلى	 المخاطر:	 تحليل	 	.2
للحد	من	المخاطر،	والتي	تتنوع	بين	تلك	المخ�ش�شة	للوقاية	من	وقوع	المخاطر	والمخ�ش�شة	لزيادة	م�شتوى	

ال�شتعداد	للحدث	في	حالة	حدوثه	والتعافي	منه.	راجع	م�شتوى	تدريب	الموظفين.	انظر	اإلى	اأي	مدى	هذه	

التدابير	فّعالة	في	الحد	من	المخاطر	وفّكر	في	اتخاذ	تدابير	اإ�شافية.

تقييم	المخاطر:	ماذا	�شتفعل	حيال	هذه	المخاطر؟	خذ	في	اعتبارك	التاأثير	المتوقع	لالأن�شطة،	واختر	خطة	عمل	 	.3
منا�شبة	للتعامل	مع	هذه	المخاطر.

الحد	من	المخاطر:	َمْن	�شينفذ	اأي	تدابير	اإ�شافية	ومتى؟	�شع	خطة	عمل	اأو	مخطط	متابعة	لمراقبة	تنفيذ	التدابير	 	.4
الإ�شافية	للحد	من	المخاطر.

م�ستوى �سالمة مرفق الرعاية ال�سحية  4.2

يمكن	حماية	�صالمة	الخدمات	المقدمة	داخل	مرفق	الرعاية	ال�صحية	فقط	في	حالة	التعامل	مع	التهديدات	من	عدة	

اأوجه.	من	ال�صروري	فهم	المخاطر	ونقاط	ال�صعف	الخا�صة	بالبنية	التحتية	لمرفق	الرعاية	ال�صحية	واالإدارة	الخا�صة	

الذين	 ال�صحية	والمر�صى	 الرعاية	 المقترح	على	موظفي	 الحل	 يوؤثر	 اإلى	مدى	قد	 تقييم	 ا	 اأي�صً ال�صروري	 بها،	ومن	

يتولون	رعايتهم.	ينبغي	اأخذ	جميع	هذه	االعتبارات	في	الح�صبان	عند	تقييم	مرونة	مرفق	الرعاية	ال�صحية.

واأثناء	عملية	تحديد	اأف�صل	التدابير	االأمنية	المنا�صبة،	يجب	اإجراء	تقييم	لو�صع	االأ�ص�ص	وتحديد	الم�صتويات	الحالية	

	الذي	و�صعته	منظمة	ال�صحة	للبلدان	
13
ل�صالمة	المرفق.	تعد	اأدوات	التقييم	الحالية	–مثل	موؤ�صر	�صالمة	الم�صت�صفيات

وتدابير	 المخاطر	 اأنواع	 جميع	 اعتباره	 في	 ياأخذ	 التقييم	 هذا	 فمثل	 المهمة؛	 هذه	 مثل	 الإجراء	 مفيدة	 االأمريكية-	

 
14
العمليات	التي	يمكن	بناًء	على	نتيجتها	تحديد	ما	ينا�صب	ال�صياق.

يمكن	الدخول	اإليها	عبر	االإنترنت	على	الرابط	التالي:  13
http://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=907&Itemid=884

اأو http://www.who.int/hac/events/safe_hospitals_info.pdf اأو http://www.safehospitals.info	)تاريخ	اآخر	مراجعة	للملف:	20	كانون	الثاني/	يناير		 	

.)2015

يُعرَّف	م�صطلح	»الم�صت�صفى	االآمن«	باأنه	المرفق	ال�صحي	الذي	يمكن	الو�صول	اإلى	خدماته	ويظل	قيد	العمل	باأق�صى	طاقته	وبا�صتخدام	نف�ص	البنية	التحتية	اأثناء	الكوارث	وبعد	  14
وقوعها	مبا�صرة.

�سلة موؤ�سر �سالمة الم�ست�سفيات بالنزاعات الم�سلحة
اإعداد: د. �صيرو اأوجارت، منظمة ال�صحة للبلدان الأمريكية، المكتب الإقليمي لمنظمة ال�صحة العالمية

عند	وقوع	اأزمة	اأو	كارثة،	يجب	اأن	تظل	الخدمات	ال�صرورية	قيد	العمل	لحماية	ال�صكان	المت�صررين	والحد	من	اأو	

تقليل	االأثر	ال�صلبي	لالأزمة	اأو	الكارثة.	وفي	مثل	هذا	ال�صيناريو،	تكون	القدرة	على	توفير	الخدمات	ال�صحية	دون	

 
14
انقطاع	م�صاألة	حياة	اأو	موت.	عند	تطبيق	ذلك	على	مواقف	النزاع،	يكت�صب	مفهوم	»الم�صت�صفيات	االآمنة«

اأهمية	اأكبر،	حيث	تعني	اإمكانية	اال�صتمرار	في	العمل	وتقديم	الرعاية	للمحتاجين	وفي	الوقت	ذاته	حماية	موظفي	

الرعاية	ال�صحية	العاملين	بالمرفق.

من	الناحية	النظرية،	يجب	اأن	يكون	القطاع	ال�صحي	قادًرا	على	�صمان	�صالمة	جميع	المرافق	ال�صحية	من	تاأثير	

تقدم	 التي	 ال�صحية	 الرعاية	 مرافق	 �صالمة	 و�صع	 ال�صروري	 من	 العملية،	 الناحية	 من	 اأما	 والكوارث.	 االأزمات	

الخدمات	االأ�صا�صية	الإنقاذ	الحياة	والتي	تقع	في	اأماكن	تواجه	مخاطر	�صديدة	على	قائمة	االأولويات.	يجب	اأن	

تتوفر	خدمات	الرعاية	ال�صحية	هذه	في	مباٍن	قادرة	على	حماية	المر�صى	والموظفين	والزائرين،	واأن	تظل	االأجهزة	

والتجهيزات	والمرافق	االأ�صا�صية	)المياه،	والتيار	الكهربي،	والغازات	الطبية،	وغيرها(	قيد	الت�صغيل،	واأن	يتمتع	

الموظفون	باالأمان	والقدرة	على	تقديم	الرعاية	ال�صحية	عند	اأم�ص	الحاجة	اإليها	حتى	في	ظل	اأ�صعب	الظروف.

وعلى	الرغم	من	اأنه	قد	ال	يمكن	تحقيق	ال�صالمة	واالأمن	على	نحو	كامل	في	اأحد	المرافق،	اإال	اأنه	يمكن	اتخاذ	

التدابير	الالزمة	وزيادة	م�صتوى	الحماية	التي	توفرها	تدريجًيا.	الخطوة	االأولى	هي	�صمان	تحّمل	هيكل	المرفق	

اإ�صابة	االأ�صخا�ص	 اأو	 اأو	من	�صنع	االإن�صان(	وعدم	انهياره	وت�صببه	في	مقتل	 الآثار	االأخطار	)النا�صئة	عن	الطبيعة	

بداخله	)المر�صى	والعاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	والزائرين(؛	ُي�صار	اإلى	هذا	الم�صتوى	االأول	من	الحماية	

بم�صطلح	»ال�صالمة	االإن�صائية«	اأو	»حماية	الحياة«.
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الخطوة	الثانية	هي	�صمان	اأن	االأجهزة	والتجهيزات	وخدمات	المرافق	واالأجزاء	المعمارية	)النوافذ،	والفوا�صل	

نة	وتعمل	ب�صكل	تام؛	ُيعرف	هذا	الم�صتوى	 الجدارية،	واالأ�صقف،	والم�صاعد،	وغيرها(	الخا�صة	بالمرفق	ُموؤمَّ

تنفيذ	 �صمان	 هي	 االأخيرة	 الخطوة	 اال�صتثمارات«.	 »حماية	 اأو	 االإن�صائية«	 غير	 »ال�صالمة	 بلفظ	 الحماية	 من	

بروتوكوالت	واإجراءات	الطوارئ	الخا�صة	بالمرفق	ال�صحي	على	نحو	منا�صب	بوا�صطة	موظفي	الرعاية	ال�صحية	

الُمدربين	جيًدا؛	يتوافق	هذا	الم�صتوى	من	الحماية	مع	»ال�صالمة	الوظيفية«	اأو	»الحماية	الت�صغيلية«.

تتوفر	العديد	من	المنهجيات	واالأدوات	لتحديد	م�صتوى	ال�صالمة	الخا�صة	بالمرفق	ال�صحي،	من	بينها:	تقييمات	

غير	 والتقييمات	 االإن�صائية؛	 والتقييمات	 ال�صعف؛	 ونقاط	 االأخطار	 وتحليالت	 الم�صت�صفيات،	 �صعف	 نقاط	

والوظيفية.	ومع	 التنظيمية	 والتقييمات	 الحرجة؛	 االأنابيب	 باالأجهزة	وخطوط	 الخا�صة	 والدرا�صات	 االإن�صائية؛	

ذلك،	من	غير	المعقول	ا�صتخدام	االأ�صاليب	التقليدية	اأثناء	النزاعات	والكوارث،	حيث	اإن	تطبيق	هذه	االأ�صاليب	

قد	ي�صتغرق	عدة	�صهور	وتكون	تكاليفه	كبيرة.	ولهذا	ال�صبب،	تم	ت�صميم	اأداة	ت�صخي�ص	�صريعة	ومنخف�صة	التكلفة،	

حيث	عمل	العديد	من	الخبراء	الدوليين	والمحليين	على	اإدخال	معلومات	في	هذه	االأداة،	وتهدف	هذه	االأداة	اإلى	

تقييم	مدى	اإمكانية	اأن	يظل	الم�صت�صفى	اأو	المرفق	ال�صحي	قيد	العمل	اأثناء	حاالت	الطوارئ.

ن	هذه	االأداة	البالد	و�صّناع	القرار	من	قيا�ص	م�صتوى	 ُتعرف	هذه	االأداة	با�صم	»موؤ�صر	�صالمة	الم�صت�صفيات«؛	ُتمكِّ

�صالمة	المرفق	ال�صحي،	بناًء	على	العوامل	االإن�صائية	وغير	االإن�صائية	والوظيفية،	بما	في	ذلك	�صبكة	الخدمات	التي	

ينتمي	لها	المرفق.

ُيق�صد	من	ذلك	تجنب	وقوع	المرافق	ال�صحية	�صحية	للنزاعات	اأو	الكوارث.	وعلى	�صبيل	المقارنة،	يعد	موؤ�صر	

�صالمة	الم�صت�صفيات	بمثابة	�صورة	�صاملة	تو�صح	ال�صمات	االأ�صا�صية	الكافية	للمرفق،	ما	يتيح	التاأكيد	على	وجود	

اأو	عدم	وجود	مخاطر	و�صيكة	ب�صرعة.

عند	تحديد	موؤ�صر	ال�صالمة	اأو	النقاط	التي	ح�صل	عليها	المرفق،	تتكّون	لدى	�صّناع	القرار	بمجال	الرعاية	ال�صحية	

فكرة	حول	قدرة	المرفق	على	اال�صتمرار	في	العمل	وتلبية	الطلب	المتزايد	عند	حدوث	حالة	طوارئ	اأو	كارثة	

ذلك،	 ومع	 ال�صعف.	 لنقاط	 والمتعمقة	 المكلفة	 الدرا�صات	 محل	 الم�صت�صفيات	 �صالمة	 موؤ�صر	 يحل	 ال	 كبرى.	

اأولويات	 اأولية	مهمة	نحو	ترتيب	 ونظًرا	النخفا�ص	تكلفته	ن�صبًيا	و�صهولة	تطبيقه،	فاإن	هذا	الموؤ�صر	يعد	خطوة	

ا�صتثمارات	البالد	في	مجال	�صالمة	الم�صت�صفيات.

توجد	عدة	خطوات	لح�صاب	موؤ�صر	�صالمة	المرافق:

معلومات	عامة	حول	المرفق	ال�صحي:	عادة	ما	يقوم	موظفو	الم�صت�صفيات	بملء	هذه	المعلومات	قبل	التقييم؛	 	.1
والتخ�ص�صات	 لهم،	 الخدمة	 تقديم	 يتم	 الذين	 وال�صكان	 المرفق،	 تقدم	 المعلومات	م�صتوى	 ت�صمل	 حيث	

الطبية،	والخدمات	المتوفرة،	ونوع	الطاقم	الطبي	وعدده.

قائمة	فح�ص	الم�صت�صفيات	االآمنة:	ي�صتخدم	هذه	القائمة	فريق	من	الُمقّيمين	لتقييم	م�صتوى	�صالمة	145	بنًدا	 	.2
)تندرج	تحت	الفئات	التالية:	الموقع،	العنا�صر	االإن�صائية،	العنا�صر	غير	االإن�صائية،	العنا�صر	الوظيفية	للمرفق	

ال�صحي(،	بالمقارنة	بمجموعة	من	المعايير	المرجعية.

موؤ�صر	ال�صالمة:	يتم	اإدخال	نتائج	قائمة	الفح�ص	اإلى	حا�صبة	نقاط،	حيث	تقي�ص	كل	متغير	وفًقا	الأهميته	الن�صبية	 	.3
بالن�صبة	لقدرة	الم�صت�صفى	على	تحّمل	اآثار	كارثة	وا�صتمراره	في	العمل	اأثنائها.	يتم	ح�صاب	درجة	ال�صالمة	اآليًا.

اإحدى	 �صمن	 ال�صحي	 المرفق	 ال�صالمة	 لموؤ�صر	 النهائية	 الدرجة	 ت�صنف	 الم�صت�صفيات:	 �صالمة	 م�صتويات	 	.4
ثالث	فئات	لل�صالمة،	ما	ي�صاعد	ال�صلطات	على	تحديد	اأي	المرافق	التي	باأم�ص	الحاجة	اإلى	التدخل	العاجل؛	

يندرج	تحت	الفئة	)اأ(	المرافق	القادرة	على	حماية	حياة	االأ�صخا�ص	بداخلها	والقادرة	على	االأرجح	على	

تحّمل	 على	 القادرة	 المرافق	 )ب(	 الفئة	 تحت	 ويندرج	 والكوارث؛	 االأزمات	 اأثناء	 العمل	 في	 اال�صتمرار	

ال�صحية	 المرافق	 الفئة	)ج(	 الحرجة	تكون	في	خطر؛	ويندرج	تحت	 اأجهزتها	وخدماتها	 بينما	 االأخطار	

التي	تكون	فيها	حياة	و�صالمة	االأ�صخا�ص	بداخلها	في	خطر	اأثناء	حاالت	الطوارئ	والكوارث،	ما	ي�صتدعي	

�صرورة	اتخاذ	تدابير	ت�صحيحية	فورية.

القوة	 نقاط	 حول	 مفيدة	 معلومات	 على	 الح�صول	 على	 االآمنة	 الم�صت�صفيات	 فح�ص	 قائمة	 ا�صتخدام	 ي�صاعد	

وال�صعف	الخا�صة	باأحد	المرافق.	اإن	طاقم	العمل	بالم�صت�صفى	هم	اأول	َمْن	يجب	اأن	ينفذ	التدابير	الت�صحيحية	

الالزمة	لتح�صين	م�صتوى	�صالمة	الم�صت�صفى	�صمن	االإطار	الزمني	الُمو�صى	به.

العالمية	 ال�صحة	 االأمريكية/منظمة	 للبلدان	 ال�صحة	 بمنظمة	 الخا�ص	 الحالي	 الم�صت�صفيات	 �صالمة	 موؤ�صر	 ي�صمل	

مجموعة	من	االعتبارات	المتعلقة	على	االأخ�ص	بالنزاعات	وحاالت	انعدام	االأمن	وحاالت	الطوارئ	المعقدة:

2. التخطيط والتقييم
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موقع	المرفق	ال�صحي	وال�صيناريوهات	المحتملة	لحدوث	النزاعات	الم�صلحة	والقالقل	االأهلية	والهجمات	 	.1
االإرهابية	واأحداث	العنف	والجرائم.	

م�صتوى	االأمن	الخا�ص	بمحيط	المرفق	ال�صحي. 	.2
م�صتوى	االأمن	عند	مدخل	الم�صت�صفى	والممرات	الداخلية. 	.3

توافر	الموؤن	واالحتياطات	الالزمة	لعمل	�صيارات	االإ�صعاف	والمركبات	االأخرى	والموظفين	والمر�صى	والزائرين. 	.4
الهويات	والت�صاريح	الخا�صة	الممنوحة	لموظفي	الرعاية	ال�صحية	وفًقا	لم�صوؤولياتهم. 	.5

تحديد	مناطق	حظر	الدخول	اأو	مناطق	الدخول	المقيد	داخل	المرفق	ال�صحي. 	.6
معايير	ال�صالمة	المتعلقة	بموقع	مركز	عمليات	الطوارئ	التابع	للم�صت�صفى. 	.7

البروتوكوالت	واالإجراءات	االأمنية	الخا�صة	باالت�صاالت	الداخلية	والخارجية. 	.8
الحماية	من	ال�صرقة	والعنف	داخل	المرفق	ال�صحي. 	.9

البروتوكوالت	واالإجراءات	الالزمة	لمنع	اختطاف	المر�صى	والعاملين	بمجال	الرعاية	ال�صحية. 	.10
القيود	المفرو�صة	على	ا�صتخدام	االأ�صلحة	داخل	المرفق	ال�صحي. 	.11

االحتياطات	الالزمة	لمنع	الهجمات	على	العاملين	بمجال	الرعاية	ال�صحية	داخل	وخارج	المرفق	ال�صحي	 	.12
والحد	منها	واال�صتجابة	لها.

اأعاله	من	عنا�صر	موؤ�صر	�صالمة	الم�صت�صفيات	ينطبق	على	النزاعات	الم�صلحة	 اأن	جميع	ما	ُذكر	 على	الرغم	من	

االعتبارات	 بع�ص	 ت�صمين	 ال�صروري	 من	 اأنه	 اإال	 المعقدة،	 الطوارئ	 اأو	حاالت	 االإن�صانية	 الم�صاعدة	 وحاالت	

االأخرى	االإ�صافية	في	مثل	هذه	المواقف.	وبمجرد	تحديد	هذه	االعتبارات	االإ�صافية،	يجب	معايرتها	ال�صتخدامها	

في	�صيناريوهات	النزاعات	الخا�صة	واعتبارها	مكملة	لموؤ�صر	�صالمة	الم�صت�صفيات،	وذلك	للتعامل	مع	التحديات	

الخا�صة	التي	تواجه	الخدمات	ال�صحية	ح�صب	طبيعة	النزاعات	و�صدتها	وج�صامتها.

التن�سيق  5.2

ينبغي	بذل	الجهود	الالزمة	للتن�صيق	مع	المرافق	االأخرى	من	خالل	القواعد	المحلية	المعمول	بها،	والتوافق	مع	خطط	

التعاون	المحلية	اأو	االإقليمية	القائمة	لتجنب	تكرار	االأنظمة.	يمكن	اأن	توؤدي	مراكز	الطوارئ	المحلية	وال�صلطات	

المحلية	دوًرا	حيويًا	في	هذا	االأمر،	وعلى	االأخ�ص	تلك	التي	لديها	�صلة	بوزارة	ال�صحة	اأو	تلك	الم�صوؤولة	بالفعل	عن	

توفير	الرعاية	ال�صحية	ب�صكل	عام.

ْلم	اأو	في	المراحل	االأولى	 يجب	تفعيل	اآليات	التعاون	مبكًرا	قدر	االإمكان	وعلى	نحو	منا�صب	ومنظم	اأثناء	اأوقات	ال�صِ

من	النزاعات.	قد	ي�صعب	التن�صيق	في	منت�صف	االأزمات	اإذا	لم	يكن	اأ�صحاب	الم�صلحة	معتادين	على	ذلك	من	قبل.

الدعم والتاأييد  6.2

اأمن	 يعزز	 ال�صحية	دون	تحيز،	ما	 الرعاية	 ال�صحية	على	تقديم	 الرعاية	 الم�صترك	لدور	مزودي	 الفهم	 تعزيز	 ي�صاعد	

مرافق	الرعاية	ال�صحية.	كما	يجب	اأن	يتم	التوا�صل	حول	جودة	الرعاية	ال�صحية	واأنواع	الخدمات	المقدمة	وجعله	

جزًءا	من	الجهود	المتوا�صلة	لزيادة	الوعي.

يجب	اأن	ي�صمل	الحوار	مع	اأ�صحاب	الم�صلحة	الرئي�صيين	ال�صلطات	واالأطراف	الم�صلحة	الفاعلة	وممثلي	المجتمعات	

المحلية	وغيرهم	من	ال�صخ�صيات	الموؤثرة	االأخرى.	تعد	قنوات	التوا�صل	المحددة	م�صبًقا	والفهم	الم�صترك	لدور	

مزودي	الرعاية	ال�صحية	في	غاية	االأهمية	ل�صمان	اإمكانية	الو�صول	للخدمات	والتمتع	باالأمان	في	اأوقات	االأزمات.

باالإ�صافة	اإلى	ذلك،	لتح�صين	اأمن	مرفق	الرعاية	ال�صحية،	يجب	اإجراء	مراجعة	منظمة	وم�صتمرة	لما	يت�صوره	اأ�صحاب	

الم�صلحة	وعامة	النا�ص	عن	المرفق	وتمّكن	الموظفين	والمر�صى	والم�صتخدمين	االآخرين	للخدمات	من	الو�صول	

اإلى	المرفق.	تتيح	المراقبة	الم�صتمرة	مالحظة	اأي	تغييرات	في	الو�صع	وكذلك	اأي	اإ�صارة	ل�صرورة	مراجعة	التدابير	

االأمنية	الخا�صة	بالمرفق	وتكييفها	وفًقا	للم�صتجدات.

قائمة الفح�س الخا�صة بمراقبة الت�صور/الإدراك

• نظر	اإلى	مرفق	الرعاية	ال�شحية	على	اأنه	يقدم	خدمات	دون	تمييز؟• هل	يُ

• الموظفين	والمر�شى	• بين	 المرفق	 المطبقة	على	 الأمنية	 للتدابير	 المختلفة	 الأنواع	 الموجود	حول	 الت�شور	 ما	

والمجتمعات	والأطراف	الم�شلحة	الفاعلة؟

• جميع	• يتفهم	 هل	 الأمن؟	 �شمان	 في	 بالمرفق	 الأمن	 وحرا�ش	 الطبية	 العليا	 الإدارة	 وطاقم	 المديرين	 اأدوار	 ما	

الأطراف	اأ�شحاب	الم�شلحة	هذه	الأدوار	جيًدا؟
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كاترينا  لإع�سار  ال�ستجابة  بين  الربط  الكوارث:  اأوقات  في  الم�ست�سفيات 
لل�سليب  الدولية  اللجنة  اأطلقتها  التي  خطر  في  ال�سحية  الرعاية  ومبادرة 

الأحمر
اإعداد: اإيرين دوني، حا�صل على ماج�صتير في ال�صحة العامة ودرجة الدكتوراة في العلوم، خبير منت�صب لمبادرة الم�صاعدات 

الإن�صانية التابعة لجامعة هارفارد. واأنجانيت هيبيرت، ع�صوة بجمعية منتجات الرعاية ال�صحية ال�صتهالكية، حا�صلة على �صهادة 

مهني معتمد في مجال طوارئ الرعاية ال�صحية، مديرة الأمن وال�صالمة وال�صتعداد للطوارئ بمركز لفاييت الطبي العام

اإن�صاء عمليات ال�صتجابة للطوارئ

الم�صت�صفيات	الإن�صاء	�صبكات	مجتمعية	 ال�صحية	في	خطر«	 لمبادرة	»الرعاية	 ال�صاملة	 التو�صيات	 اإحدى	 توجه	

من	 جزًءا	 ال�صبكات	 هذه	 مثل	 اإن�صاء	 ُي�صّكل	 الموارد.	 من	 مو�صعة	 بمجموعة	 المحلية	 اال�صتجابة	 جهات	 لربط	

ا�صتراتيجية	مو�صعة	لتعزيز	المرونة	المحلية	والقدرة	على	اال�صتجابة	اأثناء	النزاعات	الم�صلحة	وحاالت	الطوارئ	

االأخرى.

للتمييز	 وتخ�صع	 ال�صحية	 الرعاية	 اإلى	 الو�صول	 اإمكانية	 تقل	 االأمريكية،	 الواليات	 اأفقر	 ثاني	 لويزيانا	 والية	 في	

العن�صري	والتفريق	على	اأ�صا�ص	طبقي	كما	ت�صيع	ممار�صة	العنف	الم�صلح.	توؤثر	جميع	هذه	العوامل	بال�صلب	على	

اأطلقت	مبادرة	»عملية	اال�صتجابة	للطوارئ	في	الوالية«	 �صالمة	قاطني	الوالية.	وفي	�صوء	نقاط	ال�صعف	هذه،	

لتقييم	وتعزيز	مرونة	ا�صتجابة	م�صت�صفيات	الوالية	للكوارث.	ويقع	ذلك	�صمن	اإطار	برنامج	ا�صتعداد	الم�صت�صفيات	

المحلي	الذي	بداأ	عام	2002	عقب	هجمات	الحادي	ع�صر	من	اأيلول/	�صبتمبر.

ركزت	هذه	العملية	على	اإن�صاء	�صبكة	ا�صتجابة	للكوارث	على	م�صتوى	الوالية،	والتي	تم	اإنجازها	من	خالل	تعزيز	

القدرات	والمرونة	فيما	يلي:

• يتولى	قيادة	تطوير	العالقات	مع	االآخرين	في	• الم�صت�صفيات،	من	خالل	تحديد	مرفق	واحد	 التوا�صل	بين	

المنطقة؛

• التن�صيق	بين	الم�صت�صفيات،	من	خالل	و�صع	الخطط	لكيفية	جمع	الموارد	اأو	زيادتها؛•

• التعاون	بين	الم�صت�صفيات،	من	خالل	و�صع	الخطط	لكيفية	م�صاركة	الموارد	واالأوقات	المنا�صبة	لذلك.•

لم	تكن	ال�صبكة	المتنامية	في	والية	نيو	اأورلينز	مجهزة	للتعامل	مع	انعزالها	عقب	اإع�صار	كاترينا	في	اآب/اأغ�صط�ص	

ع	ال�صد	في	في�صانات	م�صتمرة	بعد	انتهاء	االإع�صار،	ما	حول	الكارثة	اإلى	ماأ�صاة؛	لم	يتمكن	 2005.	ت�صبب	ت�صدُّ
اإلى	الثالث	م�صت�صفيات	التي	ال	تزال	تعمل	وتحتوي	على	اأق�صام	 1.25	مليون	�صخ�ص	على	االأقل	من	الو�صول	
للطوارئ	)من	بين	20	م�صت�صفى(.	ثم	�صرب	اإع�صار	ريتا	-الذي	تبع	اإع�صار	كاترينا	في	اأقل	من	�صهر-	م�صاحة	
بلغت	365	مياًل	)587	كم(	غرب	المنطقة	التي	�صربها	اإع�صار	كاترينا،	االأمر	الذي	اأ�صاب	مبا�صرة	11	م�صت�صفى	

اآخر	على	االأقل؛	تم	اإخالء	جميع	هذه	الم�صت�صفيات	تدريجًيا	ونقل	المر�صى	لعالجهم	في	مكان	اآخر.	

نة	حديًثا،	بداأت	الم�صت�صفيات	في	نقل	اآالف	المر�صى	بانتظام	اإلى	المناطق	ال�صمالية	 وبا�صتخدام	ال�صبكة	الُمكوَّ

من	الوالية	للعالج.	ا�صتوعب	47	م�صت�صفى	للرعاية	الوجيزة	في	هذه	المناطق	اأكبر	قدر	ممكن	من	المر�صى	حتى	

امتالأت	عن	اآخرها،	ما	اأدى	اإلى	زيادة	عدد	المر�صى	المفتر�ص	اإجالوؤهم	خارج	الوالية.	ت�صاءلت	فاعلية	تلك	

الجهود	المن�صقة	بوا�صطة	�صبكة	تعمل	جيًدا	ب�صبب	ج�صامة	الكارثة.

وعلى	ال�صعيد	العالمي،	اعُتبر	رد	فعل	الواليات	المتحدة	االأمريكية	على	مو�صم	االأعا�صير	هذا	كارثًيا؛	فاأحد	اأكثر	

الدرو�ص	الم�صتفادة	هو	اإلى	اأي	مدى	يمكن	الحد	من	النق�ص	والعجز	اإذا	عملت	المرافق	بمثابة	�صبكة	بداًل	من	

عمل	كل	منها	منفردة	عن	االأخرى.	بعد	وقوع	اإع�صار	كاترينا،	امتدت	جهود	التخطيط	في	والية	لويزيانا	لت�صم	

ال�صركاء	الفيدراليين	ومخططي	عمليات	االإ�صعاف	وال�صرطة	ورجال	االإطفاء	والعاملين	في	مجال	ال�صحة	العامة	

وجهات	اال�صتجابة	االأخرى	للطوارئ	في	المجتمع.	تم	تفعيل	هذا	ال�صبكة	المو�صعة	مرة	اأخرى	في	عام	2008 
�صهدتها	 للم�صت�صفيات	 اإجالء	 عملية	 اأكبر	 كانت	 المر�صى،	حيث	 اآالف	 ونقل	 لعالج	 غو�صتاف	 اإع�صار	 خالل	

رة. الواليات	المتحدة.	لم	يكن	هذا	االإنجاز	ليتم	لوال	اإن�صاء	عملية	طوارئ	ُمن�صقة	وُمطوَّ

النظام	 عنا�صر	 ببع�ص	 اال�صتعانة	 جانب	 اإلى	 با�صتمرار	 لويزيانا	 والية	 �صبكة	 تفعيل	 يتم	 الثاني،	 عقدها	 في	 واالآن	

الم�صتخدمة	يومًيا	في	عالج	المر�صى	الم�صابين	ب�صدمات	نف�صية	وتلبية	االحتياجات	من	الموارد	وفًقا	للطلب.	

2. التخطيط والتقييم
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ال�صيا�صات	وا�صتثمار	 لتطبيق	بع�ص	 الوطني	والدولي	والتفوي�صات	 ال�صعيدين	 المالية	على	 الم�صاهمات	 �صكلت	

الوقت	والجهود	من	جانب	المجتمع	المحلي	عنا�صر	الزمة	لتطوير	هذه	ال�صبكة	وتطبيق	اأنظمتها.	كما	كان	من	

ال�صروري	بناء	الثقة	وتعيين	قادة	المجتمع،	االأمر	الذي	ا�صتغرق	عدة	�صنوات	وا�صتثماًرا	مالًيا	�صخًما	لتحقيقه؛	

واليوم	ُي�صّكل	اأع�صاء	المجتمع	المحلي	هوؤالء	قوة	ودافًعا	م�صتديًما	لل�صبكة	ووجودهم	�صروري	لفاعلية	اأنظمة	

ال�صبكة.	

في	 تطوًرا	 االأقل	 للمجتمعات	 خطر	 في	 ال�صحية	 الرعاية	 مبادرة	 اإطار	 في	 م�صابهة	 نماذج	 تطوير	 الممكن	 من	

مواجهة	العنف	اأو	الكوارث	الم�صتمرة.	وقيا�ًصا	على	الخطة	الُمتبعة	في	والية	لويزيانا،	فالحل	هو	في	اإن�صاء	منهج	

االإقليمي	 التخطيط	 اإطار	 مع	 يتنا�صب	 بما	 ولكن	 الم�صتقلة،	 المجتمعات	 في	 وعملًيا	 واقعًيا	 يكون	 للتو�صع	 قابل	

الخا�صة	 تلك	 النزاع	عن	 في	حاالت	 ال�صحية	 الرعاية	 مرافق	 تواجه	 التي	 التهديدات	 اختالف	 وبرغم	 ال�صامل.	

بالكوارث	الطبيعية،	اإال	اأنه	يمكن	التعامل	مع	هذه	التهديدات	بمنهج	م�صابه.	يمكن	تحقيق	التعاون	اإذا	تم	اإطالع	

ال�صكان	المحليين	الذين	يعملون	بمجاالت	متنوعة	على	تطوير	ال�صبكات	المجتمعية	ليكونوا	على	علم	ودراية	

بالتحديات	التي	تواجه	مجتمعهم.	يجب	تر�صيخ	هذا	النموذج	من	ال�صبكة	بااللتزام	به	على	نطاق	محلي	ودولي	

اأكبر.	فمثل	هذه	المناهج	تدعم	جهود	الحد	من	مخاطر	الكوارث	المبذولة	في	»اإطار	عمل	هيوغو«	الخا�ص	

با�صتراتيجية	االأمم	المتحدة	الدولية	للحد	من	مخاطر	الكوارث،	والتي	تتم	مناق�صة	ا�صتمرار	عملها	للعقد	الثاني	

في	الوقت	الحالي	)2025-2015(.

و�صع خطة لال�صتجابة للطوارئ

في	اإطار	م�صروع	الرعاية	ال�صحية	في	خطر،	كانت	هناك	مناق�صة	حول	و�صع	خطط	لال�صتجابة	للطوارئ	ت�صمل	

االأ�صخا�ص	والعمليات	والهياكل،	مع	التاأكيد	على	معايرة	هذه	الخطط	على	م�صتوى	المناطق	الجغرافية	المختلفة.	

عند	وقوع	اإع�صار	كاترينا،	لم	يكن	لدى	طاقم	الرعاية	ال�صحية	خطط	�صخ�صية	منا�صبة	لال�صتجابة	للطوارئ،	ما	حّد	

من	قدرتهم	على	اال�صتجابة	الحتياجات	الم�صت�صفى.	اأثرت	التزاماتهم	ال�صخ�صية	تجاه	عائالتهم	واأحبائهم	وحتى	

حيواناتهم	االأليفة	على	قدرتهم	على	الم�صاركة	في	اال�صتجابة.	كما	افتقد	طاقم	العمل	الفهم	الوا�صح	الأدوارهم	

وم�صوؤولياتهم	عند	اال�صتجابة	للكارثة.	لم	يتم	تحديد	التوقعات	بو�صوح	في	جميع	الحاالت،	ما	ت�صبب	في	نق�ص	

العمالة	بالم�صت�صفيات.	تم	اإ�صدار	اأوامر	االإخالء	في	بع�ص	المجتمعات	المحلية،	ولكن	ُطلب	من	الم�صت�صفيات	

اأن	تظل	مفتوحة،	وت�صبب	ذلك	في	اإر�صال	ر�صائل	متناق�صة	لطاقم	العمل	بخ�صو�ص	ما	ينبغي	لهم	فعله.

بحلول	عام	2008،	عندما	�صربت	اإع�صارات	اأخرى	)غو�صتاف	واآيك(	والية	لويزيانا،	كانت	هناك	زيادة	ملحوظة	
في	ا�صتجابة	الموظفين،	ويرجع	ذلك	اإلى	تبنيهم	لخطط	اال�صتجابة	للطوارئ	ال�صخ�صية؛	�صاعد	ذلك	ب�صكل	مبا�صر	

على	تح�صين	قدرة	الم�صت�صفيات	على	اال�صتمرار	في	تقديم	خدمات	الرعاية	ال�صحية.	كما	اأن	و�صع	الموظفين	

في	االعتبار	اأثناء	اإن�صاء	خطط	اال�صتجابة	للطوارئ	في	الم�صت�صفيات	جعلهم	م�صتعدين	لال�صتجابة	الدائمة	وللقيام	

اأدوارهم	المعتادة،	وذلك	فيما	يتعلق	باالأمن	وال�صيانة	والم�صاعدة	في	االإخالء	في	 اأكبر	من	نطاق	 بم�صوؤوليات	

اأ�صعب	االأحوال.	كما	ت�صمنت	هذه	الخطط	ا�صتراتيجيات	توفير	ماأوى	وطعام	للموظفين	حتى	يتمكنوا	من	تقديم	

ا	»فرق	التعافي«	 الرعاية	لفترات	اأطول.	يوجد	لدى	معظم	الم�صت�صفيات	االآن	»فرق	اإنعا�ص«	محددة	م�صبًقا	واأي�صً

لم�صاعدة	المجموعة	االأولى	بمجرد	انتقال	العملية	من	مرحلة	اال�صتجابة	اإلى	مرحلة	التعافي	واال�صت�صفاء.

تعد	خطط	اال�صتجابة	للطوارئ	المن�صقة	في	غاية	االأهمية	بالن�صبة	لال�صتجابة	الفّعالة	للكوارث	اأو	االأزمات.	وعلى	

الرغم	من	اأن	»مبادرة	الرعاية	ال�صحية	في	خطر«	تركز	على	المجاالت	المت�صررة	من	النزاعات	واالأزمات،	اإال	اأنه	

يمكن	اال�صتفادة	كثيًرا	من	تجربة	والية	لويزيانا	للتخطيط	للكارثة.	من	خالل	جمع	الخبراء	االإقليميين	من	مختلف	

ال�صياقات	مًعا،	يمكن	الح�صول	على	روؤية	وا�صحة	حول	التحديات	التي	تواجه	تقديم	الرعاية	ال�صحية	في	البيئات	

غير	الم�صتقرة.	في	عام	2002،	عندما	بداأت	جهود	والية	لويزيانا	في	التخطيط،	كان	الم�صاركون	غير	متحم�صين	
للم�صاركة	وفاتري	الهمة،	ما	اأ�صار	اإلى	الفروق	ال�صا�صعة	بين	المناطق.	ولكن	عندما	بداأ	خبراء	التخطيط	المحليون	

اأنهم	يواجهون	تحديات	مماثلة	ولمعرفة	مزايا	ابتكار	اال�صتراتيجيات	والحلول	الم�صتركة،	ازدادت	 اإدراك	 في	

قوة	وطاقة	ال�صبكة.	باالإ�صافة	اإلى	ذلك،	بمجرد	اأن	بداأ	الم�صاركون	االإقليميون	في	التفاعل	مع	بع�صهم	البع�ص،	

ازدادت	قدرتهم	على	اإن�صاء	ا�صتراتيجيات	تخطيط	واقعية	وعملية،	كما	تطور	ح�صهم	بالم�صوؤولية	تجاه	المجتمع	

وتطورت	مهاراتهم	القيادية.
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اأمن و�سالمة العاملين في مجال الرعاية  .3
  ال�سحية والمر�سى واأقربائهم

مقدمة  1.3

يركز	هذا	الف�صل	على	اأمن	و�صالمة	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	والمر�صى	واأقربائهم	في	حاالت	النزاعات	

مجال	 في	 العاملين	 م�صوؤوليات	 من	 بع�ص	 اإلى	 الف�صل	 هذا	 يتعر�ص	 بينما	 االأخرى.	 الطوارئ	 وحاالت	 الم�صلحة	

الرعاية	ال�صحية	في	مثل	هذه	الحاالت،	اإال	اأنها	لي�صت	المو�صوع	الرئي�صي	للف�صل.	تمت	مناق�صة	هذه	الم�صوؤوليات	

بالتف�صيل	في	كتيب	الرعاية	ال�صحية	في	خطر	بعنوان	»م�شوؤوليات	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�شحية	الذين	يعملون	

اإطار	 في	 و�صعها	 تم	 التي	 التدريب	 مواد	 اإلى	 باالإ�صافة	 	
15
الأخرى«، الطوارئ	 وحالت	 الم�شلحة	 النزاعات	 في	

م�صروع	الرعاية	ال�صحية	في	خطر،	مثل	كتيب	التعليم	االإلكتروني	بعنوان	»حقوق	وم�شوؤوليات	العاملين	في	مجال	

16
الرعاية	ال�شحية	الذين	يعملون	في	النزاعات	الم�شلحة	وحالت	الطوارئ	الأخرى«.

ظروف عمل الموظفين   2.3

ي�صبب	حدوث	اأي	اأزمة	في	عدم	ا�صتقرار	عمل	مرافق	الرعاية	ال�صحية.	فالتحديات	التي	قد	تواجه	العاملين	في	مجال	

الرعاية	ال�صحية	كثيرة	ومنها	ال�صغوطات	الخارجية،	والتوترات	االجتماعية،	والمواجهات	المرهقة	مع	المر�صى	

واأقربائهم،	واأطراف	النزاع	اأو	ممثلي	االأطراف	الم�صلحة	االآخرين.

قد	ين�صاأ	�صعور	العاملين	بال�صغوط	النف�صية	من	عدة	م�صادر،	تتراوح	بين	الم�صوؤوليات	التي	يحملونها	على	عاتقهم	

بحكم	وظائفهم	والبيئة	التي	يعملون	بها	واأو�صاعهم	ال�صخ�صية.	من	المرجح	اأن	يتاأثر	العاملون	باالأزمة	مثلهم	مثل	

بها	تجاه	 ي�صعرون	 التي	 المخاوف	 اإن	 ال�صحية	لهم.	 الرعاية	 الذين	يقومون	بمعالجتهم	وتقديم	خدمات	 المر�صى	

نف�صية	 ب�صدمة	 اإ�صابتهم	 حتى	 اأو	 والمياه(	 الغذاء	 )مثل	 االأ�صا�صية	 احتياجاتهم	 تلبية	 ب�صاأن	 والقلق	 عائالتهم	 �صالمة	

ال�صطرارهم	لمغادرة	منازلهم	قد	يوؤثر	على	�صالمتهم	ال�صخ�صية	وعلى	قدرتهم	على	تاأدية	مهامهم.

متطلباتهم	 تلبية	 يجب	 باالآخرين،	 واالعتناء	 بعملهم	 القيام	 من	 ال�صحية	 الرعاية	 مجال	 في	 العاملون	 يتمكن	 حتى	

االأ�صا�صية	من	الناحية	الف�صيولوجية	ومن	ناحية	ال�صالمة.	لذا،	ينبغي	بذل	اأق�صى	الجهود	لتوفير	بيئة	داعمة	ت�صاعدهم	

على	تاأدية	مهامهم	بكفاءة؛	على	�صبيل	المثال،	يمكن	ابتكار	اأ�صاليب	تحفيزية	وتقديم	الم�صاعدة	العينية	وغير	العينية	

ن	العاملون	من	الح�صول	على	وقت	يقومون	 ا	تنظيم	نوبات	العمل	على	نحو	ُيمكِّ للعاملين	وعائالتهم.	من	المهم	اأي�صً

فيه	باإعداد	اأنف�صهم	لالأزمات	واالعتناء	بذويهم.

كما	اأن	تنظيم	تمارين	ترفيهية	لفريق	العمل	واأن�صطة	التخل�ص	من	ال�صغوط	النف�صية	اأثناء	العمل	وابتكار	�ُصُبل	للحد	من	

االأو�صاع	المرهقة	تعد	طرًقا	فّعالة	الإدارة	ال�صغوط	النف�صية	لدى	العاملين.

اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر،	الرعاية	ال�صحية	في	خطر:	م�شوؤوليات	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�شحية	الذين	يعملون	في	النزاعات	الم�شلحة	وحالت	الطوارئ	الأخرى،	  15
اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر،	جنيف،	ني�صان/اأبريل	2013.

اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر،	الرعاية	ال�صحية	في	خطر:	حقوق	وم�شوؤوليات	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�شحية	الذين	يعملون	في	النزاعات	الم�شلحة	وحالت	الطوارئ	  16
الأخرى	)كتيب	تعليم	اإلكتروني(،	اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر،	جنيف،	2014.	يمكن	االطالع	عليه	عبر	االإنترنت	على	الرابط	التالي:

www.healthcareindanger.org/elearning	)تاريخ	اآخر	مراجعة	للملف:	ني�صان/اأبريل	2015(.

3. اأمن و�سالمة العاملين في مجال الرعاية ال�سحية والمر�سى واأقربائهم
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لمزيد	من	المعلومات	حول	المركز	المرجعي	للدعم	النف�صي،	تف�صل	بزيارة	�صفحة	الويب	الخا�صة	بالمركز	على	الموقع	االإلكتروني	لالتحاد:  17
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)تاريخ	اآخر	مراجعة	للملف:	13	اآذار/	مار�ص	2015(.  

االتحاد	الدولي	لجمعيات	ال�صليب	االأحمر	والهالل	االأحمر،	الدعم	النف�شي:	نحو	حياة	اآمنة	و�شحية،	المركز	المرجعي	للدعم	النف�صي	واالتحاد	الدولي	لجمعيات	  18
ال�صليب	االأحمر	والهالل	االأحمر،	كوبنهاجن،	2009.

الجمعية	النف�صية	االأ�صترالية،	فهم	واإدارة	ال�شعور	بال�شغوط	النف�شية،	الجمعية	النف�صية	االأ�صترالية،	ملبورن،	2012.  19

كيه	دي	جونج،	التدخالت	النف�شية	وال�شحية	العقلية	في	مناطق	انت�شار	العنف:	منهاج	عالجي	على	م�شتوى	المجتمع،	الطبعة	الثانية،	منظمة	اأطباء	بال	حدود،	اأم�صتردام،	2011.  20

د.	ميت�صينباوم،	»المرونة	والنمو	ما	بعد	االإ�صابة:	وجهة	نظر	جديدة	بناءة«،	في	اإل	جي	كالهون	واآر	جي	تيديت�صي	)المحررين(،	كتيب	نمو	ما	بعد	الإ�شابة:	بحث	  21
وممار�شة،	لوران�ص	اإرلباوم	اآ�صو�صيت�ص،	ماوا،	نيو	جير�صي،	2006،	ال�صفحات	368-355.

الدعم النف�سي والجتماعي للعاملين بمرافق الرعاية ال�سحية
اإعداد: اأنجانا دايال دي بريويت، المركز المرجعي للدعم النف�صي، التحاد الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر

مقدمة

اإن	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	الذين	يعملون	في	اأوقات	النزاع	معر�صون	لالإ�صابة	بال�صدمات	وال�صغوط	

النف�صي	واالجتماعي	المنا�صب	واأن	يتم	تزويدهم	بالمهارات	االأ�صا�صية	 اأن	يقدم	لهم	الدعم	 النف�صية؛	لذا	يجب	

المرجعي	 المركز	 يقدم	 الرعاية(.	 مقدمي	 اأو	 )اأقرانهم	ومر�صاهم	وعائالتهم	 لالآخرين	 الدعم	 بدورهم	 ليقدموا	

للجمعيات	 الفني	 الدعم	 	
17
االأحمر والهالل	 االأحمر	 ال�صليب	 لجمعيات	 الدولي	 لالتحاد	 التابع	 النف�صي	 للدعم	

الوطنية	الإن�صاء	برامج	الدعم	النف�صي	في	مختلف	ال�صياقات	وتنفيذها،	والتي	من	بين	اأهدافها	خدمة	العاملين	في	

مجال	الرعاية	ال�صحية	والمتطوعين.	تهدف	هذه	البرامج	الكت�صاب	مزيد	من	المرونة	من	خالل	تعزيز	الموارد	

العائلة	 اأفراد	 مثل	 الخارجية	 الموارد	 ا	 واأي�صً القيم،	 ومنظومة	 ال�صخ�صية	 المعتقدات	 مثل	 لالأ�صخا�ص	 الداخلية	

 
18
واالأ�صدقاء	و�صيوخ	المجتمع	والقادة	الدينيين	والدعم	المهني.

الق�صم	تو�صيات	 للعاملين.	يقدم	هذا	 المنا�صبة	 الدعم	االأ�صا�صي	والمهني	 ُنُظم	 يتم	توفير	مجموعة	من	 اأن	 يجب	

اإلى	 باالإ�صافة	 الخطرة	 االأو�صاع	 في	 يعملون	 الذين	 ال�صحية	 الرعاية	 مجال	 في	 للعاملين	 النف�صي	 الدعم	 لتوفير	

المر�صى	ومقدمي	الرعاية.

التحديات

ما	 النف�صية.	عادة	 بال�صغوط	 لل�صعور	 ب�صكل	كبير	 النزاعات	معر�صون	 مناطق	 يعي�صون	في	 الذين	 االأ�صخا�ص	 اإن	

	اإذا	لم	تتم	اإدارة	
19
ُتو�صف	ال�صغوط	النف�صية	باأنها	�صعور	ال�صخ�ص	باأنه	محمل	فوق	طاقته	وال�صعور	بالتوتر	والقلق.

المواجهة	والتكيف.	 القدرة	على	 بالكاآبة	وعدم	 ال�صعور	 اإلى	 يوؤدي	ذلك	 ال�صعور	على	نحو	منا�صب،	فقد	 هذا	

واأكثر	االأ�صخا�ص	المعر�صون	لالإ�صابة	بهذا	ال�صعور	بمجال	الرعاية	ال�صحية	هم	الذين	يعملون	في:	الم�صت�صفيات	

باالإ�صافة	 الطبية	والدوائية،	 الدم	والمخازن	 نقل	 االأولية	ومراكز	 االإ�صعافات	 والمختبرات	والعيادات	ووظائف	

اإلى	المر�صى	ومقدمي	الرعاية.	في	معظم	الحاالت،	يكون	العاملون	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	هم	الوحيدون	

اأنف�صهم	 النزاعات؛	فهم	عادة	ما	يجدون	 ال�صحية	لجميع	االأطراف	في	مناطق	 الرعاية	 الذين	يقدمون	خدمات	

م�صدودين	من	جميع	الجهات	الأنهم	يحاولون	تلبية	الطلبات	على	خدماتهم	من	االأطراف	المتنازعة،	ويحاولون	

تلبية	توقعات	المر�صى	واأقربائهم،	ويحاولون	تقديم	المعلومات	الكافية	والمنا�صبة	لالإعالم	واأ�صحاب	الم�صلحة	

االآخرين.

	قلة	االنتباه	وانخفا�ص	االأداء	وم�صكالت	
20
ت�صمل	ردود	االأفعال	ال�صائعة	الناتجة	عن	ال�صعور	بال�صغوط	النف�صية

الخاطئ	 والحكم	 زيادته،	 اأو	 النوم	 وقلة	 زيادتها	 اأو	 ال�صهية	 وقلة	 والخمول	 الظهر	 اآالم	 مثل	 نف�صية	وج�صمانية،	

النتائج	ال�صائعة	للعمل	في	المواقف	المرهقة	لفترات	 اأحد	 ا	 اأي�صً 	
21
والعالقات	ال�صخ�صية	المتوترة.	يعد	االإنهاك

طويلة	دون	الح�صول	على	وقت	كاٍف	لالعتناء	بالذات؛	اإنها	حالة	عاطفية	تت�صم	باالإعياء	العاطفي	المزمن	والطاقة	

الم�صتنفذة	وقلة	الحما�ص	وال�صعور	بالتحفيز	للعمل	وقلة	الكفاءة	في	العمل	وانعدام	ال�صعور	باالإنجاز	ال�صخ�صي	

والت�صاوؤم	والالمباالة.

والمر�صى	 ال�صحية	 الرعاية	 للعاملين	في	مجال	 الدعم	 توفير	 اأمام	 تحديًا	 ل	 ُت�صكِّ االأقل	 ثالثة	عوامل	على	 توجد	

ومقدمي	الرعاية	في	اأوقات	النزاع.	اأواًل:	في	مواجهة	االحتياجات	الُملّحة	للمر�صى	وم�صائل	الحياة	اأو	الموت،	

قد	ي�صهل	تجاهل	تقديم	الدعم	النف�صي	االأ�صا�صي.	وثانًيا:	بما	اأن	ال�صغوط	النف�صية	تعد	م�صكلة	�صحية	عقلية،	فاإن	

المدربين	على	 والم�صرفين	 الموظفين	 القليل	جًدا	من	 يوجد	 وثالًثا:	 الثقافات.	 بع�ص	 في	 تعد	محرمة	 مناق�صتها	

اأ�صاليب	الدعم	النف�صي.
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الوقاية من ال�صغوط النف�صية

يمكن	وقاية	العاملين	والمر�صى	من	ال�صغوط	النف�صية	اإن	اتُخذت	التدابير	المنا�صبة	لتخفيف	االأحداث	الم�صببة	

لالإجهاد.	كما	ي�صاعد	تدريب	العاملين	على	اإدارة	الطلبات	المتغيرة	والتعامل	مع	المر�صى	المختلفين	في	اإعدادهم	

لمواجهة	التحديات،	ما	يقلل	�صعورهم	بال�صغوط	النف�صية.	توجد	بع�ص	الخطوات	العملية	التي	يمكن	اتخاذها	

للم�صاعدة	في	تقليل	ال�صغوط	النف�صية	والتوتر	لدى	العاملين،	مثل	تنظيم	منطقة	اال�صتقبال	بمرفق	الرعاية	ال�صحية	

اإدارة	دخول	المر�صى	على	نحو	منا�صب	وتطبيق	التدابير	االأمنية	للتحكم	في	التدخالت	غير	 على	نحو	ي�صمن	

المرغوب	فيها	والحد	منها.

اإدارة ال�صعور بال�صغوط النف�صية 

ُيو�صي	المركز	المرجعي	للدعم	النف�صي	باال�صتعانة	باأ�صاليب	ذات	جوانب	متعددة	ومت�صابكة	للتعامل	مع	ردود	

االأفعال	الناتجة	عن	ال�صدمات	وال�صغوط	النف�صية.	ي�صتطيع	معظم	االأفراد	التعافي	من	حدث	�صلبي	عند	ح�صولهم	

على	الحد	االأدنى	من	الدعم،	مثل	التهدئة	واال�صتماع	و/اأو	الدعم	النف�صي	االأ�صا�صي.	يعد	الدعم	المقدم	من	العائلة	

واالأقران	والمجتمع	اإلى	جانب	الرعاية	الذاتية	كافًيا	لت�صهيل	ال�صفاء	والمعافاة.	ومع	ذلك،	تحتاج	بع�ص	الحاالت	

اأو	 االأخ�صائيين	االجتماعيين	 اأو	 العقلية	 ال�صحة	 العاملين	بمجال	 المهنيين	 اأكبر	ودعم	متخ�ص�ص	من	 تركيز	 اإلى	

القادة	الروحانيين،	اإن	اأمكن.

االأحداث	 اأهم	 من	 لهم	 المرافقين	 الرعاية	 ومقدمي	 المر�صى	 مع	 التعامل	 يعد	 الرعاية:	 ومقدمي  للمر�صى  بالن�صبة 

الم�صببة	لل�صغوط	النف�صية	بالن�صبة	للعاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	في	مناطق	النزاع،	حيث	دائًما	ما	يكونون	

قلقين	ب�صاأن	�صالمتهم	وجودة	العالج،	ما	يجعلهم	ي�صبون	غ�صبهم	على	العاملين.	لذلك،	يجب	تدريب	العاملين	

جيًدا	على	كيفية	التعامل	مع	ردود	االأفعال	الناجمة	عن	ال�صغوط	النف�صية	من	المر�صى	ومقدمي	الرعاية	المرافقين	

لهم	والزائرين	االآخرين.	يمكن	اأن	تفيد	التو�صيات	االآتية	في	ذلك	ال�صدد:

• تقديم الدعم النف�صي الأ�صا�صي:	ت�صتقبل	مرافق	الرعاية	ال�صحية	جميع	اأنواع	الزائرين	ما	بين	المر�صى	وعائالتهم	•

والم�صتجوبين	من	الجي�ص	الوطني	واآخرين	من	االأطراف	الم�صلحة	الفاعلة.	ياأتي	هوؤالء	جميًعا	بمخططات	

واأ�صئلة	مختلفة	قد	توؤدي	اإلى	الدخول	في	جدال	غير	مرغوب	فيه.	ولكن،	يمكن	تفادي	ذلك	اإذا	تدرب	طاقم	

نوبة	 ل�صخ�ص	تجتاحه	 االإ�صغاء	بهدوء	 ي�صاعد	 االإيجابي؛	 االإن�صات	 االأمن-	على	 اأفراد	 فيهم	 العاملين	-بما	

االأ�صا�صي	والذي	 النف�صي	 الدعم	 العاملين	على	 ا	تدريب	 اأي�صً الموقف.	ويمكن	 ت�صاعد	 تفادي	 غ�صب	على	

يتعدى	مجرد	االإن�صات	االإيجابي	لي�صمل	التحقق	من	�صدق	الم�صاعر	المعلنة	وتقديم	الم�صاعدة	للحاالت	

التدريب	على	االأ�صاليب	االأ�صا�صية	لال�صتجابة	 اإلى	ذلك،	يمكن	توفير	 الُملّحة.	باالإ�صافة	 ذات	االحتياجات	

للطوارئ	والتدخل	في	حاالت	ال�صحة	العقلية	والتعرف	على	الحاالت	التي	تتطلب	الدعم	اأو	االإحالة.

• االإقامة	• عن	 لهم	 المرافقين	 الرعاية	 ومقدمي	 للمر�صى	 الكافية	 البيانات	 تقديم	 المهم	 من	 البيانات:	 تقديم 

الرعاية	 لمقدمي	 به	 الم�صموح	 االأق�صى	 بالحد	 اإبالغهم	 يجب	 كما	 ال�صحية.	 الرعاية	 مرفق	 في	 والعالج	

المرافقين	للمري�ص	حتى	يمكن	التحكم	في	عدد	االأ�صخا�ص	الواردة	اإلى	الم�صت�صفى.	ويجب	اإبالغهم	اإذا	

اإذا	 لل�صرب.	 ال�صالحة	 والمياه	 المياه	 دورات	 مثل	 االأ�صا�صية	 بالمرافق	 مزودة	 انتظار	 غرفة	 هناك	 كانت	 ما	

اإدخال	االأقارب	من	الدرجة	 اأداء	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية،	فيمكن	 اأ�صرة	المري�ص	في	 �صككت	

االأولى	اإلى	غرفة	العمليات،	اإن	اأمكن	ذلك	الأغرا�ص	ال�صفافية.	واالأهم	من	ذلك،	اإذا	تلقى	مقدمو	الرعاية	

االإر�صادات	االأ�صا�صية	لم�صاعدة	المري�ص،	فقد	يكونوا	ذا	نفع	خا�صة	اأثناء	عدم	توافر	عدد	كاٍف	من	العاملين	

في	مجال	الرعاية	ال�صحية	داخل	المرفق.	

• اإذا	بلغت	ال�صغوط	النف�صية	حد	كبير	لدى	مري�ص	اأو	مقدم	الرعاية	المرافق	• اإ�صراك الأخ�صائيين الجتماعيين:	

له،	فُين�صح	باإ�صراك	االأخ�صائيين	االجتماعيين	اأو	االأخ�صائيين	النف�صيين	االجتماعيين	اأو	اال�صت�صاريين	الذين	

لديهم	مهارات	الدعم	النف�صي	االأ�صا�صي.

بالن�صبة للعاملين في مجال الرعاية ال�صحية:	ال	يبِد	جميع	االأ�صخا�ص	ردود	اأفعال	على	نف�ص	الحدث	بنف�ص	الطريقة؛	

يبدي	البع�ص	ردود	اأفعال	�صريعة	بينما	يتاأخر	االآخرين	في	اإبداء	ردود	اأفعالهم.	لذلك	ُيو�صى	باإجراء	تقييم	دوري	

ا	االأخذ	في	االعتبار	 للقوى	العاملة	واحتياجاتهم	حتى	يمكن	تقديم	الدعم	المنا�صب	لجميع	العاملين.	يجب	اأي�صً

اأن	االأ�صخا�ص	المختلفين	لديهم	اآليات	تكيف	مختلفة	ح�صب	خلفياتهم	الثقافية	ومعتقداتهم	و�صنهم	ونوعهم.	

بع�ص	 اأدناه	 يوجد	 فّعالة.	 تكون	 ال�صياق	حتى	 مع	 والتنا�صب	 بالمرونة	 التدخل	 تت�صم	عمليات	 اأن	 وعليه،	يجب	

الن�صائح	للم�صرفين/	المديرين	وفرق	العمل	واالأفراد	للتعامل	مع	ردود	االأفعال	تحت	تاأثير	ال�صغوط	النف�صية.

بالن�صبة للم�صرفين/ المديرين:	يبداأ	الدعم	الفّعال	بالتكليف	به	على	م�صتوى	القيادة.	ُيو�صى	بو�صع	اأنظمة	للتفتي�ص	

لدعم	 االإر�صادات	 تقديم	 اأو	 التدريب	 واأثنائه	وبعده	عن	طريق	 لالإجهاد	 الم�صبب	 الحدث	 قبل	وقوع	 والتوجيه	

3. اأمن و�سالمة العاملين في مجال الرعاية ال�سحية والمر�سى واأقربائهم
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االأقران	والرعاية	الذاتية.	ومع	ذلك،	تجدر	االإ�صارة	اإلى	اأن	بع�ص	التجارب	الموؤلمة	التي	تت�صمن	�صدمات	حادة	

تحتاج	اإلى	عمليات	تدخل	مهنية	متعلقة	بال�صحة	العقلية.

قد تكون الن�صائح التالية مفيدة:

• تقديم	االإر�صادات	والدعم	الأع�صاء	الفريق.•

• اإجراء	تقييم	اأو	تفتي�ص	على	المهام	قبل	اأن	يبداأها	العاملون	وبعد	انتهائهم	منها	اإذا	تم	اإر�صالهم	اإلى	موقع	اآخر	•

خارج	الم�صت�صفى.	اأما	بالن�صبة	للعاملين	الموجودين	في	المرفق،	يمكن	اإجراء	التفتي�ص	مرتين	�صنويًا	وبعد	

كل	حدث	م�صبب	لالإجهاد.

• احترام	الخ�صو�صية	حتى	ي�صعر	النا�ص	باالأمان	الكافي	للبوح	ب�صعورهم	بال�صغوط	النف�صية	وال�صعي	اإلى	طلب	•

الم�صاعدة.

• التاأكيد	على	اأهمية	الرعاية	الذاتية.•

• الحر�ص	على	ح�صول	العاملين	على	الراحة	بين	االأحداث	الم�صببة	لالإجهاد.•

• اإن�صاء	نظام	دعم	االأقران	لم�صاركة	التجارب.•

• اإتاحة	الفر�ص	للقوى	العاملة	لتنمية	المهارات	في	مجال	الدعم	النف�صي	االأ�صا�صي	والرعاية	الذاتية.•

• توفير	المتابعة	المدعمة	الأع�صاء	الفرق.•

بالن�صبة لفرق العمل:	توجد	عدة	مميزات	الإن�صاء	اأنظمة	دعم	االأقران،	منها	تقديم	الدعم	والم�صاعدة	الفورية	للعاملين	

بدعم	 اال�صتعانة	 توؤدي	 قد	 جيًدا.	 بالموقف	 ُملم	 �صخ�ص	 من	 م�صاعدة	 على	 الح�صول	 اإلى	 في	حاجة	 هم	 الذين	

االأقران	في	مرحلة	مبكرة	اإلى	اأنها	تحول	دون	حدوث	المزيد	من	الم�صكالت؛	حيث	اإنها	ت�صاعد	االأ�صخا�ص	على	

تنمية	مهارات	التكيف	ال�صخ�صية.	يمكن	لالأقران	تو�صيع	معرفتهم	واأُفقهم	وتجاربهم	لخدمة	اأنف�صهم	واالآخرين	

عبر	ت�صكيل	مجموعات	الدعم.		

يمكن	لمجموعة	دعم	االأقران	اأن	تتيح:

• دعم	غير	ر�صمي	خالل	�صاعات	العمل	وبعدها.•

• اإطار	ر�صمي	لمناق�صة	اأمور	العمل	والو�صول	اإلى	حلول	للم�صكالت	مًعا.•

• مجال	للحديث	والتعبير	عن	االأفكار	وم�صاركة	الم�صاعر	مع	�صخ�ص	يبعث	على	الراحة.•

• فر�صة	االإ�صغاء	اإلى	االآخرين	وم�صاركة	االآراء	معهم	)مثاًل	كيف	يفكرون	في	حدث	معين	م�صبب	لالإجهاد؟(.•

• فر�صة	لت�صجيع	ودعم	الزمالء	دون	تطفل.•

• �صرية	المعلومات	)اأ�صا�ص	تقديم	اأي	نوع	من	الدعم(.•

• المتابعة	دون	تطفل	واالإحالة	اإلى	الرعاية	المهنية	اإذا	عبر	�صخ�ص	عن	رغبته	في	اإيذاء	نف�صه	اأو	�صخ�ص	اآخر.	•

بالن�صبة لالأفراد:	يقوم	العاملون	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	بدور	كبير	في	التحكم	في	اإجهادهم	ال�صخ�صي.	ال	ينتبه	

االأ�صخا�ص	عادة	اإلى	ردود	اأفعالهم	النف�صية	على	المواقف	الم�صببة	لالإجهاد	ب�صبب	�صيق	الوقت	اأو	ق�صور	الوعي.	

ُيو�صى	بتدريب	العاملين	على	الرعاية	الذاتية	االأ�صا�صية.

قد	تكون	الن�صائح	التالية	مفيدة:

• على	• وحافظ	 والتبغ،	 الكحول	 تناول	 من	 وخفف	 وال�صحي،	 الجيد	 الطعام	 وتناول	 جيًدا،	 بنف�صك	 اهتم	

لياقتك.

• ال	تحاول	اإخفاء	م�صاعرك.•

• �صارك	م�صاعرك	مع	اأقران	تثق	بهم	اأو	الم�صرف	عليك	عندما	تمر	بمواقف	مزعجة	وبعد	كل	مناوبة	عمل.•

• ال	تعالج	نف�صك.•

• داوم	على	المهام	الروتينية	مثل	الذهاب	اإلى	العمل	والطبخ	واال�صتحمام	وق�صاء	الوقت	مع	االأ�صرة	واالأ�صدقاء.	•

• ابحث	عن	متنف�ص	�صحي،	مثل	م�صاركة	م�صاعرك	مع	االأ�صدقاء	اأو	ممار�صة	الريا�صة	اأو	التعبير	عما	بداخلك	•

عن	طريق	الكتابة.	

• ل	االأمور	على	نف�صك.	• �صهِّ

• ابحث	عن	اال�صت�صارة	المهنية.•

• تحدث	بحرية	وانفتاح	و�صارك	م�صاكلك	دون	الخوف	من	النتائج.•

• اح�صل	على	فترة	ا�صتراحة	عند	�صعورك	بعدم	قدرتك	على	االحتمال.•

• ابَق	على	ات�صال	مع	االأ�صرة	واالأ�صدقاء.•

• ال	تحاول	اأن	تكون	مثالًيا،	اأي	ال�صعي	اإلى	اإتمام	كل	�صيء	على	الوجه	االأكمل	حيث	يوؤدي	ذلك	في	االأغلب	•

اإلى	خيبة	االأمل	والخالف.
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الدعم العاطفي والمعلوماتي والنفعي 22

العاطفي	والمعلوماتي	والنفعي	 الدعم	 الُمكلفين	تقديم	 ال�صحية	 الرعاية	 القادة	والعاملين	في	مجال	 يجب	على	

للحد	من	الخوف	وال�صغوط	النف�صية	والقلق	وتلبية	التوقعات	والم�صاعدة	في	عملية	اإعادة	االأو�صاع	اإلى	حالتها	

الطبيعية.	ينبغي	اتخاذ	التدابير	المو�صحة	في	الجدول	اأدناه	حيثما	كان	ذلك	منا�صًبا	وذي	�صلة	بالو�صع	القائم،	مع	

االأخذ	في	االعتبار	اأنه	يجب	تخ�صي�ص	جميع	برامج	ال�صحة	العقلية	وفًقا	لل�صياق.

الدعم النفعي الدعم المعلوماتي الدعم العاطفي

• تطوير	عملية	للتوا�صل	•

بو�صوح	حول	تطور	حالة	

المر�صى	وتمكين	االأقارب	

من	التوا�صل	مع	اأحبائهم	

المر�صى.

• التعامل	مع	االحتياجات	•

العينية	للعاملين	)مثل	

الطعام	والنقل	والعناية	

باالأطفال/الم�صنين	والعالج	

والمعدات(.

• تخ�صي�ص	مناطق	اأو	مراكز	•

ال�صتراحة	العاملين	حيث	

يمكنهم	الح�صول	على	

وجبات	خفيفة	�صحية	

واإجراء	ات�صاالت	هاتفية	

وا�صتخدام	الحا�صوب،	وعلى	

االأخ�ص	عندما	ُيطلب	منهم	

العمل	ل�صاعات	طويلة.

• �صمان	التوا�صل	الوا�صح	•

واالأمين	با�صتمرار.

• اإر�صال	اإخطارات	خطية	•

ت�صير	اإلى	ا�صتراتيجيات	رعاية	

العاملين	بحيث	تكون	اللغة	

والعبارات	الم�صتخدمة	تنقل	

االهتمام	الحقيقي	بالقوى	

العاملة.

• اإتاحة	الفر�ص	للعاملين	•

لتوجيه	االأ�صئلة	وعر�ص	

المقترحات	واأن	يكونوا	

جزًءا	من	عملية	الدعم،	مثل	

اإقامة	جل�صات	معلوماتية	اأثناء	

ا�صتراحات	الغداء	واإر�صال	

ر�صائل	اإلكترونية	معلوماتية	

ب�صكل	دوري.

• �صمان	المتابعة	المنا�صبة	•

والمالئمة	الأ�صئلة	العاملين	

ومقترحاتهم.

• �صمان	تزويد	العاملين	•

بالمعلومات	الكافية	اأو	

اإمكانية	و�صولهم	اإليها.

• في	حالة	عدم	اإمكانية	•

الدخول	اإلى	االإنترنت،	يتم	

ن�صر	االإر�صادات	في	�صورة	

ن�صخ	ورقية.

• االعتراف	بال�صعور	بال�صغوط	•

النف�صية	والطلبات	االإ�صافية.

• تقديم	ن�صائح	الإدارة	ال�صعور	•

بال�صغوط	النف�صية	والتدريب	

على	التكيف	معها.

• اإن�صاء	خط	�صاخن	للعاملين	•

للح�صول	على	المعلومات	

والدعم	الالزم	للتعامل	مع	

ال�صغوط	النف�صية	والقلق.

• اإن�صاء	نظام	الزمالة	لت�صجيع	•

العاملين	على	رعاية	بع�صهم	

البع�ص.

حول المركز المرجعي للدعم النف�صي:

يعمل	المركز	المرجعي	للدعم	النف�صي	في	اإطار	االتحاد	الدولي	لجمعيات	ال�صليب	االأحمر	والهالل	االأحمر،	

من	 والمتطوعين	 والموظفين	 الم�صتفيدين	 وتمكين	 النف�صية	 لل�صالمة	 الترويج	 في	 المحلية	 الجمعيات	 ويدعم	

الكلي	 الهدف	 اإن	 الدانماركي.	 االأحمر	 ال�صليب	 في	مكتب	 في	كوبنهاجن	 المركز	 مقر	 يقع	 عليها.	 الح�صول	

من	برنامج	الدعم	النف�صي	الخا�ص	باالتحاد	هو	م�صاعدة	الحركة	الدولية	لل�صليب	االأحمر	والهالل	االأحمر	في	

زيادة	الوعي	حول	ردود	االأفعال	النف�صية	على	الكوارث	اأو	الخلل	االجتماعي،	وت�صهيل	الدعم	النف�صي	والدعم	

النف�صي	االجتماعي،	والترويج	لفكرة	تجديد	ال�صبكات	المجتمعية	واآليات	التوافق،	وتح�صين	م�صتوى	الم�صاعدة	

الجمعيات	 في	عمل	 النف�صي	 الدعم	 دمج	 اإلى	�صمان	 المركز	 يهدف	 والمتطوعين.	 للعاملين	 المقدمة	 العاطفية	

من	 للتخفيف	 فّعالة	 و�صائل	 تعد	 به	 الخا�صة	 والبرامج	 االتحاد	 ا�صتجابة	 اأن	 متزايد،	و�صمان	 نحو	 على	 المحلية	
23
المعاناة	االإن�صانية	وزيادة	ال�صالمة	النف�صية	والتعجيل	بالتعافي	وتقوية	المرونة	المجتمعية.

3. اأمن و�سالمة العاملين في مجال الرعاية ال�سحية والمر�سى واأقربائهم
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ت�سكيل القوى العاملة  3.3

من	 المنظور،	 هذا	 ومن	 والمر�صى.	 العاملين	 اأمن	 م�صتوى	 على	 ال�صحية	 الرعاية	 لمرفق	 المجتمع	 ت�صور	 يوؤثر	 قد	

المهم	االأخذ	في	االعتبار	االأ�صلوب	الذي	تتم	به	اإدارة	مرفق	الرعاية	ال�صحية،	وعلى	االأخ�ص	فيما	يتعلق	بالتوظيف.	

لزيادة	فر�ص	تقبل	المجتمع،	يجب	على	القوى	العاملة	–بقدر	االإمكان-	اأن	تعك�ص	التنوع	العرقي	والثقافي	والديني	

الموجود	في	المجتمع	وتحقيق	التوازن	بين	الجن�صين.

ا�ستعداد العاملين  4.3

االعتراف	 عند	 ذلك،	 ومع	 ال�صحية.	 الرعاية	 مرافق	 في	 العمل	 عند	 تماًما	 النف�صية	 ال�صغوط	 تجنب	 الم�صتحيل	 من	

النف�صية	على	نحو	 بال�صغوط	 ال�صعور	 اإدارة	 المحتملة،	يمكن	 للتحديات	 االأ�صخا�ص	 ال�صعور،	واإعداد	 بوجود	هذا	

اأف�صل	والحّد	منه.

يجب	على	مديري	مرافق	الرعاية	ال�صحية	�صمان	اأن	اأو�صاع	العمل	بالن�صبة	للعاملين	يمكن	توقعها	قدر	االإمكان.	

ومع	ذلك،	اأثناء	حدوث	االأزمات،	قد	ينبغي	للعاملين	اأن	يعملوا	بمرونة	والتكيف	ب�صرعة	وفًقا	لالحتياجات	المتغيرة.	

وا�صتعداًدا	لمثل	هذه	المواقف،	يجب	مراجعة	االلتزامات	التعاقدية	الإدخال	التغييرات	الالزمة	على	الم�صوؤوليات.	

ولتجنب	الحيرة،	يجب	اأن	تكون	اأدوار	وم�صوؤوليات	العاملين	وما	هو	متوقع	منهم	في	حاالت	الطوارئ	مو�صحة	

قدر	االإمكان.

يجب	اإجراء	تدريب	على	اال�صتعداد	وتجارب	محاكاة	بانتظام	و�صم	جميع	العاملين	�صواًء	الطاقم	الطبي	اأو	غير	الطبي.

المجالت الرئي�صية للتدريب على المهارات:

• الوقاية	والتفاو�ش،	وفهم	مخاطر	عدم	الوقاية،	ومبداأ	»عدم	الإيذاء«،	والتوا�شل،	والوعي	المجتمعي	بم�شاألة	•

الوقاية.

• و�شائل	• ذلك	 في	 بما	 الآخرين،	 الرئي�شيين	 الم�شلحة	 واأ�شحاب	 واأقربائهم	 المر�شى	 مع	 والتعامل	 التوا�شل	

الإعالم.	ت�شمين	التدريب	في	التعامل	مع	ال�شغوط	التي	يمار�شها	اأقرباء	المر�شى	والأ�شخا�ش	الآخرين،	وتلبية	

توقعاتهم	والتعامل	مع	ال�شلوكيات	العدوانية.

• الدعم	النف�شي	الأ�شا�شي	وا�شتراتيجيات	الرعاية	الذاتية.•

ا	اإلى	اطالعهم	على	م�صوؤولياتهم	فيما	يتعلق	بتقديم	الرعاية	ال�صحية	 يحتاج	العاملون	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	اأي�صً

تاأديتهم	 اأثناء	 يواجهونها	 قد	 التي	 االأخالقية	 والم�صكالت	 االأخرى	 الطوارئ	 حاالت	 اأو	 الم�صلحة	 النزاعات	 اأثناء	

لمهامهم.	تمت	مناق�صة	هذه	الم�صاألة	بتعمق	اأكثر	في	كتيب	»الرعاية	ال�صحية	في	خطر«	بعنوان	»م�شوؤوليات	العاملين	

في	مجال	الرعاية	ال�شحية	الذين	يعملون	في	النزاعات	الم�شلحة	وحالت	الطوارئ	الأخرى«.

�سالمة المر�سى  5.3

يوؤثر	معيار	الرعاية	وجودة	الخدمات	المقدمة	في	مرفق	الرعاية	ال�صحية	على	ت�صور	المجتمع	واأ�صحاب	الم�صلحة	

االآخرين	للمرفق،	ما	يكون	له	تاأثير	غير	مبا�صر	على	اأمنها.	ومع	اأخذ	ذلك	في	االعتبار،	من	ال�صروري	�صمان	عدم	

التحيز	في	تقديم	الرعاية	ال�صحية	واأن	يظل	م�صتوى	تقديم	الخدمات	ممتاًزا	حتى	اأثناء	االأزمات.

اإن	الحفاظ	على	ال�صرية	اأمر	في	غاية	االأهمية	ل�صمان	�صالمة	المر�صى،	ولهذا	ال�صبب	يجب	على	العاملين	اأن	يكونوا	

حري�صين	دائًما	حيال	م�صاركة	بيانات	ح�صا�صة	خا�صة	بالمري�ص.	في	بع�ص	الظروف،	ُيلغي	القانون	المحلي	ا�صتراط	

ال�صرية	المطلقة.	وفي	بع�ص	البلدان،	قد	يتم	اإلزام	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	باإعداد	تقرير	حول	اأنواع	معينة	

من	االأو�صاع	ورفعه	لل�صلطات؛	على	�صبيل	المثال	االإ�صابات	الناجمة	عن	الطلق	الناري	وبع�ص	االأمرا�ص	المعدية.	

بع�ص	 في	 �صرورية	 ال�صباط	 كبار	 اأحد	 مع	 المري�ص	 حالة	 معلومات	حول	 م�صاركة	 تكون	 الع�صكري،	 ال�صياق	 في	

االأوقات.	يجب	اإخطار	المري�ص	المعني	باأن	االإف�صاح	عن	هذه	المعلومات	�صرًطا	قانونًيا	اأو	ع�صكريًا.	اإذا	لم	يوافق	

المري�ص	على	م�صاركة	البيانات	الخا�صة	بحالته	ال�صحية،	ولم	يكن	االمتثال	لرغبة	المري�ص	ممكًنا،	فيقع	على	عاتق	

العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	م�صوؤولية	�صرح	ال�صبب	وراء	عدم	اإمكانية	تحقيق	رغبة	المري�ص	ونتيجة	م�صاركة	

 
24
هذه	المعلومات.

الم�شلحة	وحالت	 النزاعات	 يعملون	في	 الذين	 ال�شحية	 الرعاية	 العاملين	في	مجال	 »م�شوؤوليات	 بعنوان	 ال�صحية	في	خطر«	 الق�صم	على	كتيب	»الرعاية	 يعتمد	هذا	  24
الطوارئ	الأخرى«،	اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر،	جنيف،	اأبريل/ني�صان	2013.	لمزيد	من	المعلومات	حول	الم�صائل	االأخرى	المتعلقة	ب�صرية	المعلومات	الطبية،	

ُيرجى	االطالع	على	كتيب	»الرعاية	ال�صحية	في	خطر«	بعنوان	»الأطر	المعيارية	الوطنية	لحماية	الرعاية	ال�شحية«،	اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر،	جنيف،	كانون	

الثاني/يناير	2015.
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بينما	يحتاج	العاملون	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	اإلى	�صمان	اأن	المر�صى	الذين	يقومون	برعايتهم	يتمتعون	بالحماية	

الرعاية	 لمرفق	 المر�صى	 بع�ص	 يجلبها	 قد	 التي	 المخاطر	 تجاه	 منتبهين	 يكونوا	 اأن	 ا	 اأي�صً عليهم	 يجب	 واالحترام،	

ال�صحية.	قد	ُي�صّكل	بع�ص	المر�صى	تهديًدا	اأمنًيا	بالن�صبة	للمر�صى	االآخرين	والعاملين	داخل	مرفق	الرعاية	ال�صحية،	

اإما	ب�صبب	�صلوكياتهم	اأو	انتماءاتهم،	ولذا	يجب	على	العاملين	اأن	ي�صعوا	ذلك	في	االعتبار.	ُيو�صى	بعدم	التفرقة	بين	

المر�صى	ب�صبب	انتماءاتهم	اأو	�صلوكياتهم،	الأن	التفرقة	قد	توؤدي	حتًما	للتاأثير	على	اأمن	المرفق؛	بل	يجب	اأن	يظل	

العاملون	حيادين	قدر	االإمكان	عند	التعامل	مع	المر�صى.	ومع	ذلك،	وفي	بع�ص	الظروف	اال�صتثنائية،	وعندما	يكون	

ذلك	ممكًنا	من	الناحية	العملية	والطبية،	قد	يكون	من	ال�صروري	اإخراج	المر�صى	الذين	ُي�صّكلون	خطًرا	كبيًرا	في	

وقت	مبكر	عن	المعتاد.

اأقارب المر�سى  6.3

من	المهم	اأن	تكون	منتبًها	الحتياجات	اأقارب	المر�صى	والتجارب	التي	مّروا	بها؛	فاإنهم	ال	يتعاملون	مع	ال�صغوط	

النف�صية	الناتجة	عن	االأزمة	ال�صائدة	فقط	بل	اإنهم	ي�صعرون	بالقلق	تجاه	�صحة	اأحبائهم،	ومن	البديهي	اأن	يوؤثر	ذلك	

عليهم	ب�صدة	وقد	يوؤثر	على	كيفية	ت�صرفهم	مع	االآخرين.	يجب	ا�صتقبال	اأقارب	المر�صى	بالترحيب	والتعاون	وتفهم	

موقفهم	واإدراك	المخاطر	المحتملة	والمواجهات	التي	قد	تن�صاأ.

ُين�صح	–على	�صبيل	التدبير	العملي-	باأن	يكون	لدى	مرفق	الرعاية	ال�صحية	مرافق	تحتوي	على	غرف	انتظار	كافية	
الأقارب	المر�صى،	والتي	ت�صاهم	في	تقليل	عدد	الموجودين	داخل	مرفق	الرعاية	ال�صحية.	يمكن	اأن	يكون	االأقارب	

ُمتبع	بالفعل	في	 اإطعامهم؛	فهذا	تقليد	 اأو	 الُن�صح	لهم	 اإ�صافية	للمر�صى،	مثل	تقديم	 مفيدين	في	تقديم	دعم	ورعاية	

بع�ص	الثقافات.	ومع	ذلك،	واأثناء	حالة	الطوارئ،	من	المهم	اإدارة	تدفق	االأ�صخا�ص	اإلى	مرفق	الرعاية	ال�صحية	جيًدا	

للحد	من	مخاطر	االزدحام.

وهناك	خطوة	اأخرى	يمكن	اتخاذها	للتخفيف	من	اأعباء	العمل	الملقاة	على	عاتق	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	

فيما	يتعلق	بالتعامل	مع	المر�صى،	وهي	اأن	يتم	اإ�صراك	االأخ�صائيين	االجتماعيين	بمثابة	م�صدر	للدعم	العاطفي.

من	المهم	التوا�صل	بانتظام	مع	االأقارب	حول	عالج	اأحبائهم.	وفي	بع�ص	الحاالت،	قد	يكون	من	االأف�صل	اأو	من	

ال�صروري	طلب	موافقة	اأحد	االأقارب	على	عالج	المري�ص،	اإما	بداًل	من	موافقة	المري�ص	نف�صه	اأو	باالإ�صافة	اإليها.	

ت�صاعد	هذه	الطريقة	على	تجنب	اأي	�صوء	تفاهم	محتمل	الحًقا	حول	االإجراءات	الالزم	اتخاذها	واأ�صبابها.

القتحامات التخريبية  7.3

لذا	 المرفق.	 اأمن	 فيها	 المرغوب	 غير	 والتدخالت	 ال�صحية	 الرعاية	 لمرافق	 الم�صلحة	 التخريبية	 االقتحامات	 تهدد	

يجب	تدريب	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	–بقدر	االإمكان-	على	كيفية	التعامل	مع	هذه	المواقف.

عند	مناق�صة	هذه	الم�صكلة،	من	المهم	التفريق	بين	االقتحامات	الم�صلحة	)اأو	التخريبية(	القانونية	اأو	غير	القانونية؛	

فاالقتحامات	غير	القانونية	تعد	تدخاًل	يجب	حظره	باتخاذ	التدابير	واالأنظمة	االأمنية	المادية	للتحكم	في	الدخول	

اإلى	موقع	المرفق،	كما	هو	مو�صح	في	الف�صل	الثالث.	يعد	الحوار	الم�صتمر	وجهود	الحماية	مع	اأطراف	النزاعات	

الم�صلحة	واأ�صحاب	الم�صلحة	المعنيين	االآخرين	تدابير	وقائية	مهمة	تعمل	على	تعزيز	فهم	الطبيعة	المحايدة	لخدمات	

الرعاية	ال�صحية	المقدمة.

ت�صاعد	 لتجنب	 وقائًيا	 تدبيًرا	 يعد	ذلك	 االأ�صلحة؛	 �صيا�صة	حظر	 ال�صحية	 الرعاية	 مرافق	 تطبق	 ال�صياقات،	 في	معظم	

التوترات	اأو	ن�صوب	النزاعات	داخل	مرفق	الرعاية	ال�صحية.	ومع	ذلك،	قد	ي�صعب	تنفيذ	مثل	هذه	ال�صيا�صة	في	بع�ص	

الالزمة	بقدر	االإمكان	 الجهود	 المجتمع.	ولكن	يجب	بذل	 قادة	 بين	 الثقة	 انعدمت	 اإذا	 الحاالت،	وعلى	االأخ�ص	

لت�صجيع	االأ�صخا�ص	على	ترك	اأ�صلحتهم	قبل	الدخول	اإلى	مرفق	الرعاية	ال�صحية.

3. اأمن و�سالمة العاملين في مجال الرعاية ال�سحية والمر�سى واأقربائهم
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قامت	الحكومة	ال�صوي�صرية	بتمويل	الم�صروع	في	اإطار	م�صروع	»الرعاية	ال�صحية	في	خطر«.  25

تطوير الأمن في مباني م�ست�سفى كاغا باندورو بجمهورية اإفريقيا الو�سطى

ال�صياق

نانا	 مقاطعة	 باندورو	-في	 كاغا	 مدينة	 2012	كانت	 عام	 في	 الو�صطى	 اإفريقيا	 اال�صتباك	بجمهورية	 عندما	وقع	
الم�صلحة	 الجماعات	 ي�صم	 ائتالف	 وهي	 �صيليكا	 جماعة	 اأيدي	 في	 وقعت	 التي	 المدن	 اأوائل	 من	 جريبزي-	

المنحدرة	من	�صمال	و�صرق	الجمهورية	ب�صكل	رئي�صي.	وبعد	اال�صتيالء	على	المدينة	في	كانون	االأول/	دي�صمبر	

2012،	توجه	االئتالف	اإلى	العا�صمة	حيث	خطط	للقيام	بانقالب	ع�صكري	في	اآذار/	مار�ص	2013.

ات�صمت	الحياة	اليومية	في	مدينة	كاغا	باندورو	بانعدام	االأمن	ال�صائد	منذ	ا�صتعمارها،	االأمر	الذي	اأدى	اإلى	انعدام	

انت�صار	االأمن	واأثر	�صلًبا	على	اإمكانية	الو�صول	اإلى	مرافق	الرعاية	ال�صحية	ودمر	االقت�صاد	المحلي.

توجد	عدة	اأ�صباب	لتاأثير	الو�صع	على	الرعاية	ال�صحية	في	تلك	المقاطعة؛	اأحدها	هو	ت�صبب	�صوء	االأو�صاع	االأمنية	

في	اإق�صاء	معظم	موظفي	الرعاية	ال�صحية	من	مدينة	كاغا	باندورو	اإلى	العا�صمة	بانغي،	وال�صبب	االآخر	هو	نهب	

الم�صلحة	داخل	مباني	 اأن	وجود	ممثلي	االأطراف	 الم�صت�صفى	المحلي	والمركبات	الخا�صة	به	عن	عمد،	كما	

الم�صت�صفى	منع	النا�ص	من	الذهاب	اإلى	الم�صت�صفى	والو�صول	اإلى	خدمات	الرعاية	ال�صحية	المتاحة.

تاأثير	�صلبي	على	االقت�صاد	المحلي؛	فالحوادث	المتكررة	على	الطرق	 اأن	عدم	اال�صتقرار	في	المنطقة	كان	له	 كما	

الرئي�صية	مثل	النهب	قد	اأدت	اإلى	انخفا�ص	�صديد	في	حركة	التجارة،	وعلى	الناحية	االأخرى،	اأدى	عدم	�صداد	المرتبات	

لموظفي	الخدمة	المدنية	المحلية	اإلى	عدم	قدرة	كثير	من	العائالت	على	تغطية	االحتياجات	المنزلية	االأ�صا�صية.

الم�صروع

يعد	م�صت�صفى	كاغا	باندورو	المرفق	المرجعي	لتقديم	الرعاية	ال�صحية	في	المقاطعة،	حيث	تخدم	حوالي	134,000 

مواطن.	تم	اإطالق	م�صروع	تطوير	اأمن	الم�صت�صفى25	في	عام	2013	بدعم	من	اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر.	

ات�صمت	البنية	التحتية	للم�صت�صفى	ب�صكل	خا�ص	بال�صعف،	ويعود	ذلك	اإلى	عدم	وجود	اأي	حاجز	مادي	اأو	�صياج	

محيط	يتحكم	في	الو�صول	اإلى	مباني	الم�صت�صفى،	وت�صمل	عواقب	ذلك	ما	يلي:

• م�صكلة	عدم	اإمكانية	الحماية	ب�صبب	وجود	ممثلي	االأطراف	الم�صلحة	داخل	الم�صت�صفى،	ما	عزز	ال�صعور	•

العالج	 على	 الح�صول	 الحاالت	 بع�ص	 في	 المر�صى	 يرغب	 لم	 والمر�صى.	 العاملين	 لدى	 االأمان	 بانعدام	

بالم�صت�صفى	لهذا	ال�صبب.

• االأعمال	التخريبية	التي	تمت	ب�صكل	منتظم	)مثاًل	نهب	الكابالت	الكهربائية	لياًل(.•

باإ�صارات	وعالمات	مالئمة	 للمنطقة	 لر�صم	حدود	وا�صحة	 الم�صت�صفى	 مباني	 بناء	جدار	محيط	حول	 تقرر	 قد	

اإطار	برنامج	النقد	مقابل	العمل،	الذي	ت�صمن	م�صاركة	 لزيادة	م�صتوى	حماية	الم�صت�صفى.	تم	القيام	بذلك	في	

اأفراد	المجتمع	واأ�صهم	في	الدعم	المالي	لالأ�صر	ذات	الدخل	المنخف�ص	والتي	تاأثرت	بعدم	اال�صتقرار	ال�صائد	في	

اأُقيمت	 البناء،	 اأعمال	 مع	 بالتوازي	 اإفريقي.	 فرنك	 	2,000 ال�صهرية	 المدفوعات	 قيمة	 بلغت	 حيث	 المقاطعة،	

جل�صات	لزيادة	التوعية	حول	الطبيعة	المحايدة	لخدمات	الرعاية	ال�صحية	المقدمة.	

خاطبت	هذه	الجل�صات	مجموعة	متنوعة	من	الجماهير،	بما	فيهم	ممثلي	االأطراف	الم�صلحة	وموظفي	الم�صت�صفى	

وال�صكان	المحليين،	وكان	لها	االأهداف	االأ�صا�صية	التالية:

• حّث	ممثلي	االأطراف	الم�صلحة	وال�صكان	المحليين	على	احترام	وحماية	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	•

ومرافق	الرعاية	ال�صحية	ومركباتها،	واالإقرار	باأن	ما	�صبق	يخ�صع	لحماية	القانون	الدولي	االإن�صاني	والقانون	

الدولي	لحقوق	االإن�صان	والت�صريعات	الوطنية.

• تعزيز	�صعور	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	والمر�صى	باالأمان	داخل	الم�صت�صفى.•

النتائج

تم	تعزيز	االأمن	في	م�صت�صفى	كاغا	باندورو	عبر	ت�صييد	جدار	محيط	تم	بناوؤه	باأ�صا�صات	متينة	من	�صاأنها	اأن	ت�صمن	

ا	و�صاهم	في	ح�صولهم	 ثباته	لمدة	25	�صنة	على	االأقل.	قام	برنامج	النقد	مقابل	العمل	من	توظيف	160	�صخ�صً
على	دخل.
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المجتمعات   8.3

تقع	الم�صوؤولية	الكلية	عن	�صمان	اأمن	مرفق	الرعاية	ال�صحية	على	عاتق	�صلطات	الدولة،	اإال	اأن	م�صاركة	قادة	المجتمع	

في	جهود	الحماية	والترويج	من	الممكن	اأن	ت�صاعد	على	زيادة	احترام	اأع�صاء	المجتمع	للخدمات	المقدمة	وتر�صيخ	

ل�صالح	 االأمن	 م�صتوى	 تح�صين	 اإلى	 يوؤدي	 اأن	 يمكن	 بدوره	 وهذا	 ال�صحية،	 الرعاية	 لتقديم	 المحايدة	 الطبيعة	 فهم	

العاملين	والمر�صى	والمرافق.

العالقات مع و�سائل الإعالم26    9.3

ُي�صّكل	التوا�صل	مع	و�صائل	االإعالم	م�صدًرا	محتماًل	اآخر	لالإجهاد	والمخاطر	االأمنية	بالن�صبة	اإلى	العاملين	والمر�صى.	

وبرغم	ذلك،	اإذا	كان	لل�صحفيين	ت�صوًرا	واقعًيا	عما	يحدث	في	اأحد	مواقف	العنف،	فمن	الممكن	اأن	يحدثوا	تغييًرا	

اإيجابًيا.	قد	توؤدي	التغطية	االإعالمية	الدقيقة	اإلى	زيادة	موارد	الرعاية	ال�صحية	وقد	توؤثر	على	طبيعة	العنف	ومداه،	وقد	

توؤدي	حتى	اإلى	الم�صاعدة	في	اإنهاء	النزاع.

التوا�صل	المنتظم	مع	و�صائل	االإعالم	لتعزيز	الفهم	الم�صترك	للطريقة	التي	يعمل	بها	المرفق	 اأن	يوؤدي	 من	الممكن	

اإلى	الحد	من	التوتر	عند	وقوع	اإحدى	حاالت	الطوارئ.	كما	اأن	ا�صتخدام	القنوات	االإعالمية	المختلفة	لم�صاركة	

معلومات	عن	خدمات	الرعاية	ال�صحية	المتوفرة	وزيادة	الوعي	وتقبل	تقديم	الرعاية	ال�صحية	ب�صكل	محايد	يمكن	

اأن	ي�صاهم	باإيجابية	في	تح�صين	م�صتوى	االأمن	العام	لمرفق	الرعاية	ال�صحية.	ولكن	تبقى	االأولوية	محفوظة	ل�صرية	

معلومات	المري�ص	عند	التوا�صل	مع	و�صائل	االإعالم.

هذا	الق�صم	قائم	على	نتائج	م�صتفادة	من	كتيب	»الرعاية	ال�صحية	في	خطر«	بعنوان	»م�شوؤوليات	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�شحية	الذين	يعملون	في	النزاعات	الم�شلحة	  26
وحالت	الطوارئ	الأخرى«،	اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر،	جنيف،	ني�صان	/اأبريل	2013.

اإلى	مباني	الم�صت�صفى	بحرية.	كما	تم	تركيب	 النتائج	الرئي�صية	للم�صروع	منع	حاملي	ال�صالح	من	الدخول	 من	

نظام	اإنذار،	حيث	يمكن	من	خالله	لحرا�ص	الم�صت�صفى	والعاملين	اإخطار	اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر	مبا�صرة	

اأو	دورية	االأمن	المحلي	باأي	محاولة	القتحام	مجمع	الم�صت�صفى	بالقوة	خالل	الليل.	لقد	تم	تعليق	العمل	لياًل	

منذ	بداية	االأزمة	الأ�صباب	اأمنية.	ولكن	مع	وجود	نظام	االإنذار	المنا�صب	هذا،	فقد	�صعر	العاملون	في	الم�صت�صفى	

الم�صت�صفى	 في	 العاملين	 االأحمر	 لل�صليب	 الدولية	 اللجنة	 دعمت	 الليلية.	 النوبات	 في	 للعمل	 والطماأنينة	 بالثقة	

اأثناء	الفترات	التي	انت�صرت	بها	اال�صطرابات	في	المدينة،	حيث	قامت	بتن�صيق	اإدخال	المر�صى	–الذين	يكونون	

من	حاملي	ال�صالح	على	االأغلب-	اإلى	الم�صت�صفى	بانتظام	وقبولهم،	مما	يقلل	من	حجم	ال�صغوط	النف�صية	لدى	

الموظفين	والمر�صى	االآخرين.	

لمجموعات	 المقدمة	 ال�صحية	 الرعاية	 لخدمات	 المحايدة	 بالطبيعة	 للتوعية	 معلوماتية	 اإجراء	جل�صات	 تم	 وقد	

مختلفة	من	الجماهير،	وا�صتخدام	و�صائل	االت�صال	المختلفة،	بما	في	ذلك	االإنتاج	الم�صرحي	الق�صير.	وتلخ�صت	

الر�صائل	الرئي�صية	التي	تم	توجيهها	خالل	الدورات	فيما	يلي:

يجب	احترام	عالمات	»ممنوع	حمل	االأ�صلحة«	عند	مدخل	الم�صت�صفى.	وهذا	يعني	ترك	االأ�صلحة	بالخارج	قبل	

الدخول	اإلى	المرفق.	

• اإظهار	االحترام	للعاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	وعدم	تهديدهم،	حتى	يتمكنوا	من	موا�صلة	• البد	من	

عملهم	الإنقاذ	االأرواح.

• اإن	الم�صت�صفيات	من	المرافق	المهمة	الحيوية	بالن�صبة	للمجتمع.	لذلك	ينبغي	احترام	ممتلكات	الم�صت�صفى	•

وعدم	نهبها.	اإن	�صيارات	االإ�صعاف	واالأدوية	تنقذ	االأرواح،	لذلك	ينبغي	اأي�ًصا	عدم	اإتالفها	اأو	�صلبها.

من	 للمر�صى	 اللفظي	 بالتهديد	 الزائرين	 المري�ص	 عائلة	 اأفراد	 يقوم	 اال�صطرابات،	 اأوقات	 في	 اأنه	 لوحظ	 وقد	

المجموعات	العرقية	االأخرى.	زادت	اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر	تدريجًيا	من	م�صتوى	الحوار	والتوا�صل	

ا	مع	اأع�صاء	المجتمع	المدني،	مثل	المجموعات	ال�صبابية،	 لي�ص	فقط	مع	ممثلي	االأطراف	الم�صلحة،	ولكن	اأي�صً

الزائرين	والمر�صى	 لتوعية	 االأحمر	جل�صات	 ال�صليب	 في	 المحليون	 المتطوعون	 يقدم	 الق�صية.	 بهذه	 لتوعيتهم	

على	حد	�صواء	مرتين	اأ�صبوعًيا،	من	خالل	الر�صائل	والمل�صقات	المنتجة	محلًيا.

3. اأمن و�سالمة العاملين في مجال الرعاية ال�سحية والمر�سى واأقربائهم
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ن�صائح بخ�صو�س التعامل مع و�صائل الإعالم:

تر�شيح	اأحد	العاملين	في	مرفق	الرعاية	ال�شحية	ليكون	جهة	الت�شال	فيما	يخ�ش	جميع	ال�شوؤون	الإعالمية. 	•
التاأكد	من	تحرير	ال�شيا�شة	الإعالمية	وفًقا	لإر�شادات	وا�شحة	تتعلق	با�شتخدام	و�شائل	التوا�شل	الجتماعي.	 	•

الرعاية	 مرفق	 اإلى	 الدخول	 اأو	 العاملين	 اأحد	 مع	 مقابلة	 اإجراء	 في	 يرغب	 الذي	 ال�شحفي	 من	ح�شول	 التاأكد	 	•
ال�شحية	على	ن�شخة	من	ال�شيا�شة	الإعالمية.	

نقاط اأخرى واجب اأخذها في العتبار:

�شالمة	وخ�شو�شية	الم�شابين	والمر�شى	يجب	اأن	يكون	لها	الأولوية	دائًما	على	ف�شول	ال�شحفي	اأو	طلباته. 	•
حماية	الم�شابين	والمر�شى	من	الف�شول	الإعالمي.	 	•

�شوؤال	اأي	�شخ�ش	يقدم	نف�شه	على	اأ�شا�ش	كونه	�شحفي	عن	وثائق	اإثبات	ال�شخ�شية. 	•
ل	ت�شمح	لأحد	اأن	يجبرك	على	اإعطاء	اإجابات	تحت	التهديد	اإذا	لم	ترغب	في	ذلك.	 	•

ل	تجيب	عن	اأ�شئلة	الغر�ش	منها	اإثارة	الم�شاعر. 	•
اعرف	متى	يتم	ت�شجيل	حديثك	ومتى	ل	يتم	ت�شجيله.	وانتبه	اإلى	اأن	حوارك	مع	ال�شحفي	قد	يعد	مقابلة.	اإذا	لم	 	•

تكن	متاأكًدا،	افتر�ش	اأن	المقابلة	ر�شمية.

انتبه	لوجود	اأي	اأجهزة	خفية	للت�شجيل	اأو	كاميرات. 	•
تجذب	 م�شتمرة	 اأن�شطة	 عند	حدوث	 الإعالمية	 الجتماعات	 تنظيم	 عبر	 الإعالم	 و�شائل	 مع	 بالتحدث	 بادر	 	•

النتباه	اإلى	مرفق	الرعاية	ال�شحية.	

والمر�شى	 الم�شابين	 و�شالمة	 ال�شخ�شية	 ل�شالمتك	 ونتائجه	 �شحته	 من	 تاأكد	 عام،	 بيان	 باأي	 الت�شريح	 قبل	 	•
وزمالئك.
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اأمن البنية التحتية الخا�سة  .4
بالرعاية ال�سحية27   

مقدمة  1.4

ُت�صّكل	النزاعات	الم�صلحة	وحاالت	الطوارئ	االأخرى	تهديًدا	على	االأمن	المادي	لمرافق	الرعاية	ال�صحية.	قد	توؤدي	

الهجمات	في	بع�ص	االأحيان	اإلى	تدمير	اأجزاء	حيوية	من	البنية	التحتية،	والتي	توؤدي	بدورها	اإلى	انقطاع	خدمات	

الرعاية	ال�صحية.

ال	يمكن	الأي	تدبير	اأن	يوفر	الحماية	الكاملة	لمرفق	الرعاية	ال�صحية	من	الهجمات	بالمدفعيات	الثقيلة	اأو	ال�صربات	

الجوية	اأو	االقتحامات	التخريبية.	ومع	ذلك،	تخفف	التدابير	الوقائية	من	عواقب	هذه	االأحداث	وتمنع	حدوثها	في	

ا	 المقام	االأول.	كما	ي�صاعد	اتخاذ	خطوات	محددة	على	حماية	العاملين	والمر�صى	داخل	مرفق	الرعاية	ال�صحية	واأي�صً

الحّد	من	انقطاع	خدمات	الرعاية	ال�صحية	على	نطاق	اأكبر	من	ال�صكان.

يطرح	هذا	الف�صل	روؤية	عامة	حول	مجموعة	من	المبادئ	المعمارية	العالمية	المعتمدة	واالعتبارات	الهند�صية	التي	

توؤثر	على	االأمن	المادي	للبنية	التحتية	للرعاية	ال�صحية.	بينما	تميل	التدابير	المذكورة	اأدناه	اإلى	تح�صين	م�صتوى	اأمن	

مرافق	الرعاية	ال�صحية،	اإال	اأنه	يمكن	تحقيق	م�صتوى	عاٍل	من	الحماية	فقط	اإن	اتفق	جميع	اأطراف	النزاع	و�صلطات	

الدولة	وعامة	النا�ص	على	اإبعاد	مرافق	الرعاية	ال�صحية	والعاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	عن	التدخل	والهجمات.

تقييم المخاطر  2.4

الخطوات	 على	 االطالع	 ُيرجى	 للمخاطر.	 تف�صيلي	 تقييم	 اإجراء	 اأواًل	 ينبغي	 اتخاذها،	 الالزم	 التدابير	 اأي	 لتحديد	

االأ�صا�صية	لتقييم	المخاطر	المذكورة	في	الق�صم	3-2.

قد	تكون	المخاطر	التي	تهدد	البنية	التحتية	للرعاية	ال�صحية	مبا�صرة	اأو	غير	مبا�صرة:

ت�صمل	المخاطر	المبا�صرة	اقتحامات	الجماعات	الم�صلحة	وا�صتهداف	البنية	التحتية	للرعاية	ال�صحية. 	•
ت�صمل	المخاطر	غير	المبا�صرة	انقطاع	المياه	اأو	التيار	الكهربي	والعوائق	التي	تحول	دون	و�صول	المر�صى	اأو	 	•

العاملين	اأو	المواد	اإلى	مرفق	الرعاية	ال�صحية.

�صواًء	اأكانت	المخاطر	مبا�صرة	اأو	غير	مبا�صرة،	فاإن	اإحدى	العوامل	الرئي�صية	المطلوب	اأخذها	في	االعتبار	اأثناء	تقييم	

المخاطر	هي	اأهمية	اال�صتمرار	في	تقديم	خدمات	الرعاية	ال�صحية،	كما	ُنوق�صت	في	الف�صل	االأول.

الموازنة بين الحتياج لالأمن المادي واإمكانية الو�سول للمرفق  3.4
والت�سور الإيجابي حوله  

عند	اتخاذ	التدابير	الالزمة	لتح�صين	الحماية	المادية	لمرفق	الرعاية	ال�صحية،	من	ال�صروري	االأخذ	في	االعتبار	كيف	

�صتوؤثر	تلك	التدابير	على	ت�صور	المجتمع	واأطراف	النزاع	لمرفق	الرعاية	ال�صحية.	اإن	مرفق	الرعاية	ال�صحية	الذي	

يبدو	كح�صن	قد	يكون	اأكثر	�صعًفا	اأمام	الهجمات	من	مباٍن	اأخرى	ذات	هيكل	اأقل	تعزيًزا،	حيث	قد	ين�صاأ	ت�صور	اأن	

المرفق	يعد	هدًفا	ع�صكريًا	�صهاًل	اأو	حتى	ماأوى	محتماًل	الأحد	اأطراف	النزاع.	تختلف	الدرجة	المنا�صبة	من	الحماية	

المادية	لمرافق	الرعاية	ال�صحية	وفًقا	لل�صياق.

يجب	اأال	ُتخيف	التدابير	االأمنية	م�صتخدمي	المرفق	اأو	تجعل	الزائرين	ال	ي�صعرون	بعدم	الترحيب.	كما	يجب	اأال	يعيق	

حظر	الدخول	اإلى	مناطق	معينة	داخل	المرفق	تدفق	المر�صى	واالإمدادات	بالمواد.	كما	يجب	اأن	يحافظ	المرفق	على	

قدرته	االحتياطية	الكافية	للتعامل	مع	حاالت	االإ�صابة	الجماعية.

يعتمد	محتوى	هذا	الف�صل	على	نتائج	ور�ص	العمل	التي	اأقامها	خبراء	م�صروع	»الرعاية	ال�صحية	في	خطر«،	كما	اأنه	قائم	على	مطبوعات	قائمة	حول	هذا	المو�صوع،	  27
مع	االإ�صارة	على	االأخ�ص	اإلى	مطبوعات	»المعهد	الهندي	للتكنولوجيا	في	مدينة	كانبور«	)المعهد	الهندي	للتكنولوجيا	في	مدينة	كانبور	– هيئة	اإدارة	الكوارث	بولية	
غوجارات	:اإر�شادات	حول	التدابير	الالزمة	لتخفيف	اآثار	الهجمات	الإرهابية	على	المباني، 2008(،	ووزارة	الدفاع	االأمريكية	)معايير	المرافق	الموحدة 07-023-4: 

معايير	المرافق	الموحدة		-	الت�شميم	الالزم	لمقاومة	الآثار	المبا�شرة	لالأ�شلحة، 2008(،	ووكالة	اإدارة	الطوارئ	الفيدرالية	االأمريكية	)وكالة	اإدارة	الطوارئ	الفيدرالية	

453: الغرف	والمالجئ	الآمنة	– حماية	الأ�شخا�ش	من	الهجمات	الإرهابية، 2006(.

4. اأمن البنية التحتية الخا�سة بالرعاية ال�سحية
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اعتبارات الموقع  4.4

المكان  1.4.4

–مثل	مخيم	 اإذا	كان	المرفق	قريًبا	من	هدف	محتمل	 قد	يجعل	مكان	مرفق	الرعاية	ال�صحية	منها	ُعر�صة	للتدمير.	

ع�صكري	اأو	م�صنع	كيميائي	اأو	محطة	نقل	اأو	محطة	طاقة-	ف�صيكون	خطر	االأ�صرار	التبعية	مرتفًعا.	وفي	مثل	هذه	

الحاالت،	تكون	التدابير	الوقائية	المعززة	�صرورية.

المرفق	 وجود	 اإلى	 باالإ�صارة	 ُيو�صى	 عمد،	 عن	 ا�صتهدافه	 يتم	 لن	 المميز	 ال�صحية	 الرعاية	 مرفق	 اأن	 افترا�ص	 وعلى	

بو�صوح	بو�صائل	ب�صرية	اأو	عينية	لتمييزه	عن	باقي	المباني	الواقعة	في	منطقة	النزاع	وتجنب	الخلط	بينها.	وبموجب	

الرعاية	 مرفق	 من	 القريبة	 االأ�صلحة	 اأماكن	 تحديد	 كيفية	 �صارمة	حول	 قواعد	 توجد	 ال	 االإن�صاني،	 الدولي	 القانون	

ال�صحية،	ولكن	يوجد	التزام	عام	باتخاذ	جميع	االحتياطات	الممكنة	لحماية	االأ�صياء	المدنية	التي	تقع	تحت	ال�صيطرة	

 
28
-بما	في	ذلك	مرافق	الرعاية	ال�صحية-	�صد	االأخطار	الناتجة	عن	العمليات	الع�صكرية.

يجب	اإن�صاء	خريطة	للم�صارات	البديلة	من	واإلى	مرفق	الرعاية	ال�صحية	في	وقت	مبكر	قدر	االإمكان	ل�صمان	توافر	

اأ�صواأ	 في	 اأو	 ال�صحية،	 الرعاية	 مرفق	 اإلى	 للو�صول	 واالإمدادات	 والعاملين	 للمر�صى	 االأقل	 على	 مختلفين	 طريقين	

االأحوال	عند	اإخالئه.	يمكن	ت�صمين	هذه	االعتبارات	في	خطط	�صبكة	الطرق	الح�صرية	اإن	اأمكن.

الم�سافة الحترازية  2.4.4

تقل	اآثار	االنفجار	تدريجًيا	مع	الم�صافة؛	اأي	اأن	�صدة	تاأثير	االنفجار	على	موقع	محدد	تتنا�صب	عك�صًيا	مع	مكعب	

ُبعده	عن	م�صدر	االنفجار.	لذا	فاإن	الو�صيلة	االأكثر	تر�صيًدا	للتكلفة	لحماية	مرافق	الرعاية	ال�صحية	من	التدمير	ال�صديد	

هو	زيادة	ابتعاده	عن	التهديدات	التفجيرية،	وُي�صار	اإليها	بلفظ	»الم�صافة	االحترازية«.

 

تختلف	الم�صافة	االحترازية	المثالية	وفًقا	لنوع	التهديد	التفجيري	ونوع	المن�صاأة	وم�صتوى	الحماية	المرغوبة.	قد	

تتمتع	المن�صاآت	التقليدية	ذات	التخطيط	المنا�صب	والمحاطة	بم�صاحة	كافية	مفتوحة	بالحماية	�صد	االنفجارات.	

ومع	ذلك،	قد	ي�صعب	اإن�صاء	م�صافة	احترازية	ُمر�صية	في	موقع	ح�صري	تقليدي،	حيث	يكون	المرفق	على	مقربة	من	

بالتعاون	مع	�صلطات	 اتخاذ	تدابير	وقائية	 العامة.	وفي	مثل	هذه	الحاالت،	يجب	 الم�صاحات	 اأو	 المباني	االأخرى	

البلدية؛	على	�صبيل	المثال	ت�صييد	جدار	محيط	معزز	با�صتخدام	االأكيا�ص	الرملية	اأو	ما	يماثلها	محلًيا	)مثل	الحواجز	

الترابية(	وو�صع	حواجز	منا�صبة	)مثل	حواجز	الطرق(.	�صي�صاعد	ذلك	على	تو�صيع	خط	المحيط	ويعزز	من	مرونة	

ا	بنقل	المر�صى	اإلى	مركز	المبنى	واإبعادهم	عن	الجدران	الخارجية،	على	الرغم	من	اأن	ذلك	قد	 المرفق.	وُيو�صى	اأي�صً

يقلل	من	قدرة	مرفق	الرعاية	ال�صحية	ب�صكل	كبير	ويحرم	المر�صى	من	التمتع	ب�صوء	النهار	الطبيعي.	وفي	هذه	الحالة،	

قد	تكون	المباني	ذات	الغرف	المواجهة	لدهليز	داخلي	اأف�صل	واأكثر	منا�صبة.

المادة	58	)ج(	من	البروتوكول	االإ�صافي	االأول،	والقاعدة	)22(	من	درا�صة	القانون	الدولي	االإن�صاني	العرفي.	باالإ�صافة	اإلى	ذلك،	بموجب	القانون	الدولي	االإن�صاني	  28
ال�صاري	على	النزاعات	الم�صلحة	الدولية،	توجد	التزامات	محددة	تفر�ص	على	اأطراف	النزاع	�صمان	-حيثما	اأمكن-	اأن	المرافق	الطبية	تقع	في	اأماكن	ال	توؤثر	على	

�صالمتها	الهجمات	�صد	االأهداف	الع�صكرية.	انظر	على	االأخ�ص:	المادة	19)2(	من	التعليق	العام	االأول،	والمادة	18)5(	من	التعليق	العام	الخام�ص،	والمادة	12)4(	من	

البروتوكول	االإ�صافي	االأول.

الم�صافة	االحترازية

االأ�صول

التهديد
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�سكل المبنى  3.4.4

نادًرا	ما	يتم	ت�صميم	اأو	اإن�صاء	الم�صت�صفيات	اأو	مرافق	الرعاية	ال�صحية	بالكامل	بمثابة	وحدات	كاملة.	فعادة	ما	يتم	بناء	

المرافق	على	مراحل	متعددة،	وال	يتم	تولية	االهتمام	الكافي	لت�صميم	المرفق	بما	ي�صهل	حركة	العاملين	والمر�صى	

والزائرين	واالإمدادات	على	نحو	معقول.	اإن	اإعادة	ت�صكيل	الت�صميم	الداخلي	والتحكم	في	تدفق	االأ�صخا�ص	وال�صلع	

على	نحو	اأكثر	فاعلية	يعزز	اأمن	مرفق	الرعاية	ال�صحية	ويح�ّصن	من	عملها	ب�صكل	كلي.	يجب	و�صع	الت�صميم	وخطط	

االإن�صاء	بناء	على	–حيثما	اأمكن-	فكرة	تو�صيع	المرفق	في	الم�صتقبل	للحفاظ	على	ال�صكل	المتنا�صب	للمرفق	وزيادة	
م�صتوى	اأمنه.

عند	اإن�صاء	عدد	من	الوحدات	في	موقع	واحد،	فيوجد	خياران:	اإما	جمعها	مًعا	في	مكان	واحد	اأو	تفريقها	بعيًدا	عن	

بع�صها	البع�ص؛	ولكل	خيار	منهما	مميزات	وعيوب	ح�صب	ال�صياق.

ع ال�صكل الُمجمَّ

يقلل	تجميع	الوحدات	مًعا	في	مكان	واحد	من	الم�صافة	االحترازية	بين	ال�صور	المحيط	وجميع	الوحدات،	ويقلل	من	

م�صتوى	الحماية	االإ�صافية	المطلوب	عند	ال�صور	المحيط،	كما	ي�صمح	بالحد	االأدنى	من	عدد	نقاط	الدخول	الممكنة	

ا	تخ�صي�ص	جزء	معين	من	مبنى	م�صتقل	متعدد	الطوابق	بمثابة	ماأوى	اآمن	اأو	غرفة	 ومواقع	الحرا�صة.	من	ال�صهل	اأي�صً

اآمنة	)مثل	القبو(	في	حالة	وقوع	هجوم.

ومن	عيوب	تجميع	الوحدات	في	مكان	واحد	هو	ال�صماح	بوجود	عدد	اأكبر	من	االأ�صخا�ص	في	مكان	واحد	بداًل	

من	عدة	اأماكن	اإذا	كانت	الوحدات	متفرقة؛	فقد	تزداد	عدد	االإ�صابات	ودرجة	االأ�صرار	التبعية	في	حالة	وقوع	هجوم	

تفجيري	بخالف	ما	اإذا	وقع	في	وحدة	منف�صلة.	كما	يعد	تجميع	الوحدات	في	مبنى	متعدد	الطوابق	اأكثر	خطورة	في	

حالة	تعطل	اأحد	المنافع؛	على	�صبيل	المثال،	لن	ت�صتخدم	الم�صاعد	الخا�صة	بنقل	المر�صى	من	اأحد	اأجزاء	المبنى	اإلى	

جزء	اآخر	في	حالة	انقطاع	التيار	الكهربي.

ال�صكل المتفرق

ع ال�صكل الُمجمَّ

ال�صكل المتفرق

4. اأمن البنية التحتية الخا�سة بالرعاية ال�سحية
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يوفر	ال�صكل	المتفرق	للوحدات	العديد	من	المزايا؛	ففي	حالة	التعر�ص	ل�صربة	جوية	اأو	تفجير	اأو	اقتحام	تخريبي،	

ن	من	عدد	من	الوحدات	المنت�صرة	فوق	م�صاحة	وا�صعة	اأقل	ُعر�صة	لخطر	االأ�صرار	التبعية	مما	 ف�صيكون	المرفق	الُمكوَّ

عة.	يمكن	اإعاقة	محاوالت	القيام	بهجمات	اأو	اقتحامات	م�صلحة	اأو	الوقاية	 ن	من	وحدات	ُمجمَّ اإذا	كان	المرفق	ُمكوَّ

منها	اإذا	تم	ت�صميم	الم�صاحة	المحيطة	بالمباني	ب�صكل	جيد	واإن�صاء	�صمات	اإن�صائية	محددة	الإف�صال	هذه	المحاوالت.	

اإن�صاء	منطقة	فا�صلة	بين	االأماكن	التي	يدخلها	العامة	واالأجزاء	الحيوية	من	المرفق؛	على	�صبيل	المثال،	 كما	يمكن	

اأو	جميعها	داخل	 اأو	فا�صل	من	الوحدات	 اإن�صاء	م�صار	ملتف	 اأو	 اأو	الحواجز	المادية	 العوائق	 ا�صتخدام	�صل�صلة	من	

المرفق.

ومع	ذلك،	يعد	تاأمين	عدد	كبير	من	المباني	ذات	الطابق	الواحد	المنت�صرة	فوق	م�صاحة	وا�صعة	اأكثر	�صعوبة	من	تاأمين	

مبنى	م�صتقل	متعدد	الطوابق،	ما	لم	يتم	التحكم	في	ال�صور	المحيط	ومراقبة	نقاط	الو�صول	طوال	الوقت.	ينبغي	اإن�صاء	

الجدار	المحيط	بارتفاع	كبير	وعلى	م�صافة	بعيدة	من	مرفق	الرعاية	ال�صحية.	وبداًل	من	ذلك،	يمكن	و�صع	الخطط	

الالزمة	لتاأمين	محيط	المرفق	ب�صرعة	-عند	ال�صرورة-	على	الرغم	من	اأن	ذلك	�صيزيد	من	تكاليف	المراقبة	)الحرا�ص	

واالأجهزة	االإلكترونية	وغيرها(	حيث	�صتت�صاعف	نقاط	مراقبة	الدخول.

تنظيم المباني  5.4

اأماكن	مثل	موقف	ال�صيارات	 اأثناء	االأزمة،	ينبغي	االأخذ	في	االعتبار	مو�صع	 لكي	يتمكن	المرفق	من	العمل	بكفاءة	

ومنطقة	تخزين	الوقود	ومنطقة	اال�صتقبال؛	فهذه	االأماكن	تعد	خطرة	وينبغي	اأن	تكون	منف�صلة	عن	المناطق	الموؤمنة	

من	المرفق.	في	المناطق	الح�صرية،	يجب	اأن	يكون	موقع	االأماكن	الخطرة	خارج	المبنى	الرئي�صي	اأو	على	الحدود	

المثال-	 �صبيل	 –على	 تحمي	 الرئي�صي	 المبنى	 حدود	 خارج	 منف�صلة	 ا�صتقبال	 منطقة	 اإن�صاء	 اإن	 للمبنى.	 الخارجية	
المرفق	من	الدمار	اأو	االنهيار	في	حال	وقع	انفجار	عند	المدخل.

بينما	من	 العلوية،	 الطوابق	 المكاتب-	في	 –مثل	 الحرجة	 المرافق	غير	 تقع	 اأن	 االأمني،	يمكن	 التدبير	 �صبيل	 وعلى	
االأف�صل	اأن	تتمركز	المرافق	الحيوية	-مثل	غرف	العمليات-	باتجاه	مركز	المبنى.

يجب	اأن	تقع	مناطق	تخزين	الوقود	القابل	لال�صتعال	على	م�صافة	من	المناطق	التي	يدخلها	عامة	النا�ص	مثل	المداخل	

اأو	مواقف	ال�صيارات.	اإذا	كان	المرفق	يقع	فوق	اأر�ص	متحدرة،	فيجب	اأن	تقع	مناطق	تخزين	الوقود	تحت	االأر�ص	

اأو	اأ�صفل	التل	بعيًدا	عن	مباني	العمليات	والمرافق	الحرجة،	مع	االأخذ	في	االعتبار	مخاطر	حدوث	الفي�صانات.

اإلى	منطقة	 اأو	لت�صليل	المهاجمين	 في	بع�ص	الحاالت	يمكن	اتخاذ	تدابير	ت�صليلية	قانونية	لتمويه	المناطق	الحيوية	

غير	حرجة	من	المرفق؛	على	�صبيل	المثال،	اإذا	كان	اأحد	المباني	الحرجة	يقع	تحت	االأر�ص	جزئًيا،	ومداخله	مخفاة	

حالة	 في	 المهاجمين	 النتباه	 جذًبا	 اأقل	 ف�صيكون	 االأخ�صر«(،	 »ال�صقف	 عليه	 )ُيطلق	 نباتي	 وك�صاء	 التراب	 ويغطيه	

حدوث	اقتحام	تخريبي	من	مبنى	بارز	للعيان	يحتوي	على	مداخل	مميزة	بو�صوح.

اإمكانية الو�سول والتحكم في عمليات الدخول  6.4

ينبغي	اتخاذ	التدابير	المنا�صبة	الإدارة	اإمكانية	الو�صول	والتحكم	في	عمليات	الدخول	وتوجيه	تدفق	االأ�صخا�ص	داخل	

مرفق	الرعاية	ال�صحية	وحولها.	تتطلب	بع�ص	المناطق	الحرجة	داخل	مرفق	الرعاية	ال�صحية	حماية	اإ�صافية	لتقليل	

مخاطر	االقتحامات	غير	المرغوب	فيها	اأو	االقتحامات	الم�صلحة	التخريبية.	كما	يجب	الموازنة	بين	حماية	خدمات	

الرعاية	ال�صحية	من	االنقطاع	والمحافظة	على	اإمكانية	و�صول	المر�صى	واأقربائهم	والعاملين	ب�صهولة	اإلى	المرفق.

لمنع	اأو	تقليل	اآثار	االقتحامات	الم�صلحة	التخريبية	واالنفجارات،	ُيو�صى	بت�صييد	خطوط	مركزية	ل�صهولة	التحكم	

والحماية،	وذلك	با�صتخدام	االأ�صاليب	المادية	و/اأو	العملية	وتوفير	م�صتويات	متطورة	من	االأمن	بالتدريج.	وبهذه	

الطريقة،	تحول	مراحل	متعددة	من	التدابير	االأمنية	بين	دخول	العامة	والمناطق	الحرجة،	ما	يزيد	من	فر�صة	اعتقال	

جميع	االأ�صخا�ص	الذين	ينوون	االقتحام	قبل	اأن	يتمكنوا	من	التاأثير	على	عمل	المرفق.
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مرفق الرعاية ال�صحية

خط الحماية الأول: ال�سور المحيط  1.6.4

يجب	اأن	تتناول	المرحلة	االأولى	من	التحكم	ال�صور	المحيط	بالموقع	والذي	يتكون	من	عدة	اأ�صوار	وحواجز	اأخرى	

الرعاية	 ومرفق	 المحتملة	 والتهديدات	 ال�صياق	 على	 ال�صور	 نوع	 اختيار	 يعتمد	 عليها	حرا�ص.	 يقوم	 دخول	 ونقاط	

ال�صحية	نف�صه؛	فقد	يتراوح	ال�صور	بين	كونه	�صبكة	�صلكية	ب�صيطة	مدعمة	باأعمدة	اإلى	جدار	خر�صاني	م�صلح	مزود	

باأ�صالك	�صائكة	واأعمدة	م�صادة	لالقتحامات	الع�صوائية	وحواجز.

اإن	الحّد	من	عدد	نقاط	الدخول	�صي�صهل	مراقبة	عمليات	الدخول	اإلى	المرفق،	مع	االأخذ	في	االعتبار	الحاجة	اإلى	

وجود	مخارج	طوارئ	قابلة	للو�صول	ب�صرعة.	كما	يمكن	اإ�صافة	اإ�صاءة	كافية	على	طول	ال�صور	المحيط	والمدخل	

الرئي�صي	لت�صهيل	تحديد	هوية	االأفراد	اأو	المركبات.	بينما	يمنح	وجود	االأ�صجار	بع�ص	الخ�صو�صية	ويقي	المرفق	من	

ن	المت�صللين	من	الدخول	اإلى	المرفق	عن	طريق	ت�صلقها	 ا�صتهدافه	مبا�صرة	من	ِقبل	االأ�صلحة	ال�صغيرة،	اإال	اأنها	قد	ُتمكِّ

والقفز	فوق	ال�صور.	يجب	اأن	تكون	مناطق	اإيقاف	ال�صيارات	خارج	المنطقة	االحترازية،	وعلى	االأخ�ص	اإذا	لم	يتم	

تفتي�ص	المركبات	عند	الدخول.

المدخل العام والتفتي�ص الأمني والحجر ال�سحي  2.6.4

الناحية	 من	 االأهمية	 �صديدة	 االعتبارات	 من	 ال�صحية	 الرعاية	 مرفق	 اإلى	 الموؤدي	 العام	 المدخل	 وت�صميم	 موقع	 يعد	

اأن	 اأن	يكون	المدخل	مرئًيا	بالن�صبة	لهم،	حيث	يجب	 اأو	 اأمن	 االأمنية.	يجب	مراقبة	المدخل	العام	بوا�صطة	حرا�ص	

يكون	 اأن	 ال�صيارات.	كما	يجب	 اإلى	موقف	 واأقرب	 الرئي�صية	 اال�صتقبال	 منطقة	 بعيدة	عن	 العاملين	 مداخل	 تكون	

المدخل	العام	كبيًرا	بما	يكفي	الإدارة	تدفق	المر�صى	والمركبات	التي	تطلب	الدخول	اإلى	الموقع	في	حاالت	االإ�صابة	

الجماعية.	ويمكن	تخ�صي�ص	مدخل	منف�صل	ل�صيارات	االإ�صعاف.	اإذا	كان	موقف	ال�صيارات	يقع	داخل	محيط	مرفق	

الرعاية	ال�صحية،	فيجب	تطبيق	اإجراءات	تفتي�ص	م�صددة	لكل	من	االأ�صخا�ص	والمركبات	عند	المدخل	الرئي�صي.	

ويجب	الحر�ص	عند	ترتيب	هذه	االأمور	بما	ي�صمن	منع	ال�صيارات	التي	تنتظر	الدخول	اإلى	الموقع	من	اإعاقة	حركة	

المرور	بالطرق	المحيطة.	ويجب	تنظيم	المداخل	على	نحو	ُيجنب	اأي	تداخل	بين	التفتي�ص	االأمني	والحجر	ال�صحي	

الطبي.	ويجب	تو�صيح	الفرق	بين	دور	حرا�ص	االأمن	ودور	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية؛	فالحرا�ص	م�صوؤولون	

عن	التعامل	مع	الم�صائل	االأمنية	والتحكم	في	الدخول	فقط	ولي�صوا	م�صوؤولين	عن	التعامل	مع	الحجر	ال�صحي	اأو	اأي	

م�صائل	اإكلينيكية.	يجب	اإجراء	التفتي�ص	االأمني	قبل	اإجراء	الحجر	ال�صحي	الطبي؛	واإذا	اأُجريت	هاتين	العمليتين	على	

م�صافة	كافية	من	بع�صهما،	فيجب	اأن	يكون	العاملون	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	حا�صرين	في	منطقة	التفتي�ص	االأمني	

للك�صف	عن	اأي	حاالت	طوارئ	محتملة.

الطريق	الخارجي

الطريق	الخارجي

اإمداد	المياه	والطاقة

االإمدادات

ومخرج	الطوارئ

خط	الحماية	االأول:	ال�صور	المحيط

خط	الحماية	الثاني:	المناطق	الحرجة

المدخل	الرئي�صي

الخدمات	الطبية	الحرجة
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ت�صلل.	يمكن	 ال�صحية	في	حال	وقوع	عملية	 الرعاية	 العاملين	في	مجال	 اإنذار	مبكر	الإخطار	 نظام	 تركيب	 يجب	

تركيب	كاميرات	واأنظمة	اإنذار	في	االأماكن	المنا�صبة.	ويمكن	تحديد	مدى	مالئمة	االأنظمة	االأمنية	االإلكترونية	–

جزئًيا-	على	اأ�صا�ص	عدد	العاملين	المتوفرين	لت�صغيلها	ومهاراتهم.	يمكن	للمرفق	الذي	يقع	في	منطقة	تتميز	بتكاليف	

عمالة	منخف�صة	ا�صتخدام	نظام	اأمني	يعتمد	على	عدد	كبير	من	حرا�ص	االأمن،	بينما	يف�صل	للمرفق	الذي	يقع	في	منطقة	

ذات	تكاليف	عمالة	مرتفعة	اأن	ي�صتخدم	نظام	تقني	اأكثر	تطوًرا	ال	يحتاج	ت�صغيله	اإلى	عدد	كبير	من	حرا�ص	االأمن.

واالأ�صخا�ص	 االأقارب	 وللحد	من	عدد	 بداخلها،	 والمر�صى	 ال�صحية	 الرعاية	 مرفق	 اإلى	 المقيد	 غير	 الو�صول	 لمنع	

تتمتع	 انتظار	 اإن�صاء	غرفة	 االعتبار	 االأخذ	في	 المرفق،	يجب	 الم�صابين	داخل	موقع	 والمقاتلين	 لالأ�صلحة	 الحاملين	

بم�صتوى	اأمني	متو�صط.	قد	تحتاج	اإجراءات	التفتي�ص	عند	منطقة	اال�صتقبال	والمناطق	االأمنية	اإلى	تكييفها	وفًقا	للثقافة	

ال�صائدة	في	المنطقة	واالعتبارات	المتعلقة	بالنوع	)على	�صبيل	المثال،	تفتي�ص	الرجال	والن�صاء	على	حدة(.

يجب	و�صع	الخطط	الالزمة	لتوفير	م�صاحة	وموارد	خا�صة	للعاملين	واأفراد	عائالتهم	داخل	الموقع	–حيثما	اأمكن	

وكان	ذلك	�صروريًا-	وذلك	في	حالة	قّيد	الو�صع	االأمني	خارج	المرفق	من	الدخول	اإلى	المرفق	اأو	الخروج	منه.

خط الحماية الثاني: منع الت�سلل وال�سرر في المناطق الحرجة  3.6.4

تجب	حماية	المناطق	الحرجة	داخل	مرفق	الرعاية	ال�صحية	من	االقتحامات	الم�صلحة	التخريبية؛	المنطقة	الحرجة	

هي	الم�صاحة	المادية	التي	تحتوي	على	معدات	اأو	اأ�صخا�ص	اأو	اإمدادات	الزمة	ال�صتمرار	االأن�صطة	المتعلقة	بحاالت	

الطوارئ	في	مرفق	الرعاية	ال�صحية.	يختلف	تحديد	المناطق	الحرجة	من	�صياق	الآخر	ولكن	قد	ت�صمل	ما	يلي:

غرف	العمليات	الجراحية؛ 	•
وحدة	العناية	المركزة؛ 	•

ال�صيدلية؛	 	•
اإمداد	المياه؛	 	•
اإمداد	الطاقة؛ 	•

غرفة	االت�صاالت	)الراديو	ولوحة	التوزيع	والخادم(. 	•

وغيرها(	 ال�صوتية	 فوق	 االأ�صعة	 اأو	 ال�صينية	 باالأ�صعة	 )الفح�ص	 ال�صعاعي	 والت�صخي�ص	 المختبر	 مثل	 مناطق	 ُتعد	 قد	

وخدمات	نقل	الدم	حرجة،	ح�صب	نوع	خدمات	الرعاية	ال�صحية	المقدمة	داخل	المرفق.	

قد	يكون	من	الع�صير	تفادي	االأ�صرار	التي	ت�صيب	المناطق	الحرجة	اإذا	حدثت	�صربة	جوية	اأو	هجوم	بالمدفعية	دون	

اإجراء	تعزيزات	كبيرة.	وقد	يمكن	الحل	االآخر	في	نقل	الخدمات	الطبية	الحرجة	اإلى	مناطق	اأخرى	داخل	المرفق	

والتي	تتمتع	بم�صتويات	اأعلى	من	الحماية.	واإذا	لم	يكن	ذلك	ممكًنا،	فيمكن	اتخاذ	تدابير	لتعزيز	الحماية	بداية	من	

الجدران	الخارجية	للمبنى؛	على	�صبيل	المثال،	يمكن	و�صع	اأكيا�ص	الرمل	اأمام	الفتحات	)النوافذ	واالأبواب	وغيرها(	

كما	يمكن	تركيب	غ�صاء	بال�صتيكي	على	النوافذ	للتخفيف	من	اأثر	نيران	المدفعيات	اأو	التفجيرات.	

من	الممكن	اإدخال	تعديالت	على	االأ�صوار	واالأبواب	والفتحات	االأخرى	ح�صب	درجة	الحماية	المطلوبة.	ي�صاهم	

ا�صتخدام	اأجهزة	التحكم	في	الو�صول	واأنظمة	ك�صف	الت�صلل	والمراقبة	والحرا�ص	الموجودين	في	مداخل	محددة	

وي�صرفون	على	الدخول	والتفتي�ص	–حيثما	كان	ذلك	ممكًنا-	في	زيادة	الحماية.	ويجب	اأن	يتيح	اأي	جهاز	م�صتخدم	
االأمن	 لحرا�ص	 يتيح	 لياًل	 االإ�صاءة	 من	 اأدنى	 حد	 توفير	 اأن	 كما	 الداخل،	 من	 ب�صهولة	 وغلقها	 االأبواب	 تاأمين	 خيار	

والعاملين	مراقبة	دخول	االأ�صخا�ص	والمركبات	والتعرف	على	المت�صللين	المحتملين	وحاملي	االأ�صلحة	بفاعلية	اأكبر.	

عند	 االأ�صوار-	 -مثل	 مادية	 وحواجز	 منا�صبة	 تفتي�ص	 اإجراءات	 بو�صع	 التخريبية	 االقتحامات	 خطر	 من	 الحد	 يتم	

المدخل	الموؤدي	اإلى	المناطق	الحرجة.

الغرف الآمنة  7.4

قد	يكون	من	ال�صروري	-ح�صب	ال�صياق-	التخطيط	الإمكانية	بناء	غرف	اآمنة	تح�صًبا	لحاالت	الطوارئ،	ويجب	

االأخذ	في	االعتبار	اأن	الحد	االأدنى	من	الم�صاحة	الالزمة	للغرفة	االآمنة	اأن	تكون	�صالحة	الإقامة	�صخ�ص	�صليم	ال�صحة	

اإيواء	 اإذا	كان	الغر�ص	من	الغرفة	االآمنة	 	
29
0.5	متر	مربع(. لمدة	ال	تقل	عن	�صاعتين	هي	خم�صة	قدم	مربع	)حوالي	

المر�صى	اأو	ا�صتخدامها	الأكثر	من	�صاعتين	في	المرة	الواحدة،	فيلزم	زيادة	الم�صاحة	ب�صكل	كبير.	من	ال�صروري	اإجراء	

درا�صة	جدوى	قبل	و�صع	اأي	خطط.	ال	تمتلك	معظم	مرافق	الرعاية	ال�صحية	القدرة	على	اإن�صاء	غرف	اآمنة	كبيرة	بما	

اإدارة	الطوارئ	الفيدرالية	االأمريكية،	وا�صنطن	 – حماية	الأ�شخا�ش	من	الهجمات	الإرهابية،	وكالة	 الغرف	والمالجئ	الآمنة	  :453 اإدارة	الطوارئ	الفيدرالية	 وكالة	  29
العا�صمة،	2006.
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يكفي	الإيواء	جميع	المر�صى؛	لذا	يلزم	ال�صعي	اإلى	حلول	بديلة	في	حالة	الطوارئ	مثل	عملية	االإخالء	الوقائي.

�صرعة	وي�صر.	 اإليها	في	 الو�صول	 اأخرى	بحيث	يمكن	 اأي	مواقع	 اأو	 المرفق	 االآمنة	في	مركز	 الغرف	 تقع	 اأن	 يجب	

يجب	االأخذ	في	االعتبار	توفير	التهوية	المنا�صبة،	االأمر	الذي	يعتمد	على	العدد	المحتمل	ل�صاغلي	الغرفة.	يمكن	اإقامة	

الغرف	الم�صتخدمة	للخدمات	الطبية	التي	ال	تتطلب	اإ�صاءة	طبيعية	مثل	الت�صخي�ص	ال�صعاعي	اأو	الجراحة	في	مركز	

المرفق	وتحويلها	اإلى	غرف	اآمنة	اإذا	لزم	االأمر.

هيكل المباني   8.4

لي�ص	من	الي�صير	تحديد	جميع	التدابير	الممكنة	لحماية	الهيكل	المادي	لمرافق	الرعاية	ال�صحية	من	اأجهزة	التفجير	

واالأ�صلحة	الم�صادة	للدبابات	واالأ�صلحة	ذات	العيار	الكبير،	حيث	اإن	ذلك	لي�ص	المو�صوع	الرئي�صي	لهذا	الكتيب.	

كما	ال	يمكن	تحقيق	الحماية	الفّعالة	من	تلك	التهديدات	اإال	باإجراء	اأعمال	بناء	مكلفة.	وبرغم	ذلك،	قد	يعزز	بناء	

�صا�صات	للك�صف	المبكر	عن	وجود	متفجرات	حول	المرفق	من	الحماية	�صد	اأنواع	معينة	من	المدفعيات	ذات	العيار	

الكبير؛	تعمل	هذه	ال�صا�صات	بمثابة	واٍق	ي�صاعد	على	التقليل	من	تاأثير	المتفجرات	على	المبنى	نف�صه	اإذا	اأُقيمت	على	

ُبعد	م�صافة	احترازية	من	المرفق.

الم�شدر:	وزارة	الدفاع	الأمريكية	)معايير	المرافق	الموحدة 07-023-4(

يمكن	تركيب	�صا�صات	للك�صف	المبكر	عن	وجود	متفجرات	فوق	االأ�صطح	)ي�صار	اإليها	بلفظ	»االأ�صطح	البديلة«(:

الم�شدر:	المعهد	الهندي	للتكنولوجيا	في	مدينة	كانبور	)المعهد	الهندي	للتكنولوجيا	في	مدينة	كانبور	– هيئة	اإدارة	الكوارث	
بولية	غوجارات:	اإر�شادات	حول	التدابير	الالزمة	لتخفيف	اآثار	الهجمات	الإرهابية	على	المباني(

توفر	الجدران	الحجرية	اأو	الخر�صانية	الم�صلحة	مقاومة	الآثار	االأ�صلحة	ذات	العيار	الخفيف؛	على	�صبيل	المثال،	يوفر	

مك	100	مم	حماية	من	االأ�صلحة	حتى	 مك	200	مم	اأو	الجدار	الخر�صاني	الم�صلح	ب�صُ الجدار	الحجري	المعزز	ب�صُ
عيار	7.62	مم.

�صا�صات	للك�صف	المبكر	عن	وجود	متفجرات مرفق	محمي

�شطح	بديل

م�شافة	احترازية

�شقف	محمي

داخل	المبنى
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الفتحات   9.4

تعد	الفتحات	-مثل	النوافذ	واالأبواب-	من	اأكثر	االأجزاء	المعر�صة	للخطر	باأي	مبنى؛	ولذلك	يجب	اتخاذ	التدابير	

الالزمة	لتعزيز	اأمن	الفتحات	للوقاية	من	االقتحامات	التخريبية	والحماية	من	الر�صا�صات	الطائ�صة	اأو	االآثار	الناجمة	

عن	التفجير.

اأماكن	 في	 واالأبواب	 النوافذ	 تركيب	 يلزم	 المبنى.	 في	 الفتحات	 من	عدد	 الحد	 االأمن	هي	 لتعزيز	 اأف�صل	طريقة	 اإن	

ا�صتراتيجية	اأو	اأن	يتم	حمايتها	من	اأجل	تحقيق	توازن	بين	الحاجة	اإلى	االأمن	والحاجة	اإلى	ال�صوء	الطبيعي؛	على	�صبيل	

المثال،	يجب	اأال	تواجه	النوافذ	ناحية	المناطق	الخطرة	تماًما،	واإذا	حدث	وواجهت	النوافذ	ناحية	تلك	المناطق	

فيجب	حمايتها	ب�صكل	كاٍف	من	نيران	المدفعيات	المبا�صرة.

ومن	اأكثر	الطرق	المتعارف	عليها	لحماية	مرفق	من	الهجمات	المحتملة	من	خالل	نوافذ	اأو	اأبواب	الطابق	االأر�صي	

ا. هي	ت�صييد	جدار	وقائي	على	م�صافة	من	الفتحة،	يتم	اال�صتعانة	بكومة	من	اأكيا�ص	الرمل	اأي�صً

�صيحد	هذا	البناء	من	مخاطر	االإ�صابة	بر�صا�صة	طائ�صة	داخل	المنطقة	المحمية	كما	�صيخفف	من	اآثار	التفجير	الناجمة	

عن	اأي	متفجرات	قريبة.	اأما	في	المناطق	المعر�صة	لمخاطر	االنفجار	ب�صكل	كبير،	فيجب	و�صع	غ�صاء	بال�صتيكي	

على	النوافذ	بمثابة	تدبير	اإ�صافي،	ما	يحد	من	خطر	االإ�صابة	بقطع	الزجاج	وهو	اأمر	�صائع	قد	ي�صيب	عدد	كبير	من	

االأ�صخا�ص	دفعة	واحدة.

يجب	الحر�ص	على	تاأمين	كل	فتحة	باإحكام	من	الداخل	اأو	الخارج	بالن�صبة	اإلى	مناطق	معينة	مثل	ال�صيدلية	ومنطقة	

لد	وغرفة	م�صخة	المياه	لزيادة	الحماية	من	االقتحامات	التخريبية،	ويمكن	تحقيق	ذلك	 تخزين	الوقود	وغرفة	الُموِّ

بتركيب	اأبواب	م�صفحة	اأو	م�صاريع	اأو	و�صع	�صبكات	اأمن	بمحاذاة	الجدران	واالأبواب	والنوافذ.	يلزم	ت�صنيع	هذه	

ال�صبكات	من	الفوالذ	واأن	تكون	متينة	ب�صكل	كاف	ومت�صابكة	باإحكام	لمنع	عمليات	الت�صلل.	

�سبكة المنافع )المياه والطاقة وال�سرف ال�سحي(   10.4

اآثار	التفجير	والتخريب،	 يجب	تركيب	المنافع	االأ�صا�صية	تحت	االأر�ص	و/اأو	تطويقها	ب�صكل	مالئم	لحمايتها	من	

ويجب	عدم	و�صعها	بمحاذاة	الجدار	المحيط	بمرفق	الرعاية	ال�صحية	على	االإطالق.

خط	الروؤيةخط	الروؤية

خط	الروؤية

المنطقة	المحمية

المنطقة	المحمية
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يجب	منع	الدخول	غير	الم�صرح	به	اإلى	اإمداد	الطاقة	والمياه	بتطبيق	التدابير	االأمنية،	مثل	تركيب	االأ�صوار	اأو	الحواجز	

القابلة	للغلق.	واإذا	تم	و�صع	هذه	االإمدادات	في	وحدات	فوق	�صطح	االأر�ص،	فينبغي	اأن	تكون	مخفية	عن	االأنظار	

اإلى	اأق�صى	حد	ممكن.

المتعمدة.	 التلويث	 لمنع	محاوالت	 للمياه	 المعالجة	 المياه	والمحطات	 اإلى	خزانات	 الو�صول	 التحكم	في	 يجب	

ا	اإجراء	التفتي�ص	واالختبار	الدوريين	للتاأكد	من	اأن	المياه	لم	يلوثها	عن�صر	كيميائي	اأو	بيولوجي. يجب	اأي�صً

المياه	 اإمداد	 اإلى	 ال�صحية	 الرعاية	 اإمكانية	و�صول	مرافق	 ل�صمان	 اتخاذ	خطوات	-كلما	كان	ذلك	ممكًنا-	 ينبغي	

اأو	 نزاع	م�صلح	 ن�صوب	 للتلف	في	حال	 ُعر�صة	 ال�صبكة	 اإن	هذه	 المحلية،	حيث	 المياه	 �صبكة	 الم�صتقل	عن	 البديل	

الرعاية	 مرفق	 محيط	 داخل	 للتخزين	 وم�صاحة	 �صخ	 بنظام	 المجهزة	 الحفرة	 وُت�صّكل	 االأخرى.	 الطوارئ	 حاالت	

ال�صحية	مثااًل	على	م�صدر	المياه	البديل.	اإذا	اعتمد	مرفق	الرعاية	ال�صحية	على	م�صدر	وحيد	الإمداد	المياه	وا�صتحال	

عليه	الو�صول	اإلى	م�صادر	بديلة،	فينبغي	و�صع	الخطط	الالزمة	لنقل	المياه	اإلى	المرفق	في	حاالت	الطوارئ.	وفي	مثل	

هذه	الحاالت،	يجب	التحقق	بعناية	من	جودة	المياه	التي	ت�صل	اإلى	المرفق.

وبالمثل،	ينبغي	اتخاذ	التدابير	الالزمة	ل�صمان	اأن	مرافق	الرعاية	ال�صحية	تتمتع	باإمكانية	الو�صول	اإلى	اإمدادات	الطاقة	

ا	اأخذ	م�صادر	م�صتدامة	 البديلة،	مثل	نظام	المولد	الكهربائي	االحتياطي،	لتقديم	الخدمات	الطبية	الحرجة.	يمكن	اأي�صً

للطاقة	بعين	االعتبار،	مثل	الطاقة	ال�صم�صية.	وينبغي	اأن	يظل	اإمداد	الطاقة	البديل	منف�صاًل	عن	االإمداد	االأ�صلي	لتجنب	

تاأثر	كليهما	بهجوم	اأو	ت�صلل.	وينبغي	تاأمين	مناطق	تخزين	الوقود	وتقييد	الو�صول	اإليها	بالو�صائل	التالية:

اإن�صاء	حاجز	مادي	قابل	للغلق	)مثل	ال�صياج(؛	 	•
توفير	حرا�ص،	اإذا	اأمكن. 	•

تركيب	كاميرات	مراقبة،	اإذا	كان	ذلك	ممكًنا. 	•

يجب	تهوية	الغرف	المغلقة،	مثل	غرف	العمليات،	على	نحو	كاٍف	بالو�صائل	االآلية	اأو	الطبيعية.	اإذا	كان	نظام	التهوية	

الم�صتخدم	هو	نظام	اآلي،	فيجب	اأن	يكون	مت�صاًل	باإمداد	طاقة	احتياطي.

واأخيًرا،	تهدف	اإقامة	�صبكة	ال�صرف	ال�صحي	تحت	االأر�ص	وحرق	النفايات	الطبية	اإلى	الحّد	من	مخاطر	التلوث،	ما	

ي�صاعد	على	حماية	نظام	اإدارة	النفايات	الخا�ص	بمرفق	الرعاية	ال�صحية.

الكتفاء الذاتي    11.4

يجب	توفير	حد	اأدنى	من	مخزون	احتياطي	الوقود	في	كل	االأوقات	للحر�ص	على	ا�صتمرار	مرفق	العناية	ال�صحية	في	

ممار�صة	وظيفته	لفترة	معينة	اأثناء	حالة	الطوارئ	)لمدة	10	اأيام	على	�صبيل	المثال(.	في	�صياقات	كثيرة،	يظل	الوقود	
من	االأ�صول	اال�صتراتيجية	للعمليات	الع�صكرية.	قد	ي�صاهم	اإن�صاء	مرافق	تخزين	الوقود	في	موقع	�صري	في	منع	اأطراف	

ا	اأن	تاأخذ	مرافق	الرعاية	ال�صحية	في	اعتبارها	اأمر	اإن�صاء	اأكثر	من	موقع	لتخزين	 النزاع	من	�صرقة	الوقود.	يمكن	اأي�صً

الوقود.	ولكن،	تجب	درا�صة	مزايا	تخزين	كميات	كبيرة	من	الوقود	في	الموقع	مقابل	خطر	التعر�ص	لعمليات	النهب	

اأو	الهجمات	ب�صبب	ذلك	المخزون	الكبير.

ا	اأن	يبحث	مرفق	الرعاية	ال�صحية	في	كيفية	االحتفاظ	بمخزون	كاٍف	من	الوقود	اأثناء	النزاع	الم�صلح	اأو	 يجب	اأي�صً

اأي	حالة	طوارئ	اأخرى.	يلزم	و�صع	خطط	طوارئ	منا�صبة	تطرح	طرق	بديلة	و/	اأو	موردين	اآخرين	لتوفير	الوقود.

يلزم	كذلك	وجود	م�صاحة	كافية	لتخزين	المياه	في	الموقع	وفًقا	لحجم	مرفق	الرعاية	ال�صحية	والخيارات	المتنوعة	

الإمداد	المياه	ومدى	موثوقية	تلك	الخيارات.	يجب	توفير	حد	اأدنى	من	احتياطي	المياه	بما	يكفي	لمدة	48	�صاعة.

ال�سيانة    12.4

يلزم	و�صع	خطة	�صيانة	منا�صبة	لمرفق	الرعاية	ال�صحية	لتمكينها	من	ا�صتمرار	عملها	في	حالة	ن�صوء	نزاع	م�صلح	اأو	

اأن	تت�صمن	 اإلى	المرفق،	على	 ال�صيانة	الخارجيين	 اأن	يحول	دون	و�صول	عاملي	 اأو	ح�صار	من	�صاأنه	 وقوع	هجوم	

الخطة	توافر	عاملين	مدربين	واالإجراءات	الالزمة	وقطع	الغيار.	

4. اأمن البنية التحتية الخا�سة بالرعاية ال�سحية
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مخاطر الحريق    13.4

المر�صى	 الإجالء	 ي�صمل	خطط	 بما	 الحريق،	 مخاطر	 من	 ال�صحية	 الرعاية	 مرفق	 لحماية	 منا�صبة	 تدابير	 و�صع	 يلزم	

والممرات	 الخروج	 اأبواب	 اإبقاء	 يجب	 كما	 المخاطر،	 هذه	 من	 والحد	 الحريق	 اأخطار	 عن	 والك�صف	 والعاملين	

وال�صاللم	خالية	من	العوائق	في	كل	االأوقات.	ويجب	تركيب	طفايات	الحريق	وبكرات	خرطوم	الحريق	واأجهزة	

اإنذار	الحريق	في	االأماكن	المنا�صبة.	باالإ�صافة	اإلى	ذلك،	يمكن	و�صع	االأبواب	المقاومة	للحريق	في	مواقع	ا�صتراتيجية.	

وعلى	�صبيل	القاعدة	العامة،	يجب	اإعطاء	االأولوية	ال�صتخدام	المواد	المقاومة	للحريق	للحد	من	انت�صار	الحريق.

يجب	تو�صيح	خطة	االإخالء	لجميع	العاملين	ليكونوا	على	علم	بكل	تفا�صيلها؛	حيث	اإن	قدرة	العاملين	على	الت�صرف	

العاملة	على	 المنا�صب	للقوى	 التدريب	 ال�صيطرة	عليه.	يعد	 العاجل	في	بداية	ن�صوب	الحريق	تعد	عن�صًرا	مهًما	في	

كيفية	الوقاية	من	الحريق	من	التدابير	القيا�صية	لل�صالمة	من	الحريق.

نظام الت�سالت    14.4

يعد	االت�صال	الفّعال	مهًما	للغاية	اأثناء	االأزمات؛	لذا	يجب	تاأمين	ُنُظم	االت�صاالت	والتكنولوجيا-مثل	الهاتف	الخلوي	

اأو	هواتف	االأقمار	ال�صناعية	واأجهزة	ا�صتقبال	واإر�صال	الراديو	و�صبكة	االإنترنت-	واإتاحتها	لالت�صال	داخل	الموقع	

لنظام	 احتياطي	 طاقة	 م�صدر	 بمثابة	 ال�صم�صية	 الطاقة	 ا�صتخدام	 ُي�صّكل	 الطوارئ.	 حالة	 في	 الخارجي	 العالم	 ومع	

االت�صاالت	اإحدى	الطرق	التي	تهدف	لالإحالة	دون	اإيقاف	ت�صغيله.
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يعتمد	هذا	المقال	على	نتائج	تقرير	�صدر	في	عام	2014	اأُعد	بوا�صطة	زينة	غنطو�ص	و�صيرجيو	بيانكي،	بعنوان	»الرعاية	ال�شحية	المعطلة	بمدينة	طرابل�ش:	عواقب	القتال	  30
على	تقديم	الم�شاعدة	الطبية«.	�صدر	التقرير	في	اإطار	م�صروع	»الرعاية	الطبية	تحت	النار«،	حيث	يعد	الم�صروع	مبادرة	عالمية	اأطلقتها	منظمة	اأطباء	بال	حدود	في	

عام	2013	لتناول	م�صاألة	العنف	�صد	خدمات	الرعاية	ال�صحية	المقدمة	اأثناء	االأزمات	االإن�صانية.	وعند	االإعداد	لهذا	التقرير،	اأُجرى	53	لقاًءا	�صبه	موحد	مع	العاملين	في	
منظمة	اأطباء	بال	حدود	والعاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	من	خارج	المنظمة	والمر�صى	واأ�صحاب	الم�صلحة	االآخرين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	بمنطقة	�صمال	لبنان،	

وباالأخ�ص	في	مدينة	طرابل�ص	في	الفترة	بين	�صباط/فبراير	وتموز/يوليو	2014.
من	الناحية	التاريخية،	بداأت	المواجهات	الم�صلحة	بين	الطائفة	ال�صنية	والطائفة	والعلوية	اأثناء	الحرب	االأهلية	اللبنانية	)1975-1990(.	كما	وقعت	مواجهات	عنيفة	  31

اأخرى	بين	الطائفتين	في	عام	2008.
منظمة	اأطباء	بال	حدود	لي�صت	المنظمة	االإن�صانية	الوحيدة	التي	تعمل	في	مدينة	طرابل�ص،	بل	تعمل	اللجنة	الدولية	لل�صليب	االأحمر	وال�صليب	االأحمر	اللبناني	والجمعية	  32
ا	في	مدينة	طرابل�ص	والمنطقة	المحيطة.	باالإ�صافة	اإلى	ذلك،	يوجد	بالفعل	نظام	منا�صب	للرعاية	ال�صحية،	يت�صم	بال�صيادة	على	الموؤ�ص�صات	الخا�صة	 الطبية	االإ�صالمية	اأي�صً

باهظة	التكاليف،	وعلى	المرافق	العامة	قليلة	الموارد	التي	تقدم	رعاية	�صحية	اأولية	وثانوية.

في	لبنان،	ُي�صار	اإلى	الجماعات	الدينية	)ال�صنة،	ال�صيعة،	العلوية،	المارونية،	وغيرها(	بلفظ	»الطوائف«.  33

النزاعات:  اأثناء  المقدمة  ال�سحية  الرعاية  خدمات  تواجه  التي  التحديات 
تجربة اأطباء بال حدود في مدينة طرابل�ص، لبنان
اإعداد: �صيرجيو بيانكي، وزينة غنطو�س، ولورينت ليجوزات، بمنظمة اأطباء بال حدود

اأطلقت	منظمة	اأطباء	بال	حدود	في	عام	2012	برنامًجا	في	مدينة	طرابل�ص	اللبنانية	ا�صتجابة	لالحتياجات	الطبية	

	بعد	ت�صاعد	االأزمة	ال�صورية،	اأ�صبحت	طرابل�ص	
30
ال�صرورية	لل�صكان	المحليين	بعد	�صل�صلة	من	االأحداث	العنيفة.

مركز	اال�صتباكات	بين	ميلي�صيات	جبل	مح�صن	–اأحد	االأحياء	العلوية	في	المدينة-	والجماعات	ال�صنية	الم�صلحة	
	ت�صاعد	العنف	بين	عامي	2011	و2013	وبداأت	الميلي�صيات	الم�صلحة	

31
الن�صطة	في	حي	باب	التبانة	المجاور.

 484 �صيب	 واأُ ا	 �صخ�صً 	77 ُقتل	 	،2013 عام	 وفي	  
التبانة. باب	 في	جبل	مح�صن	وحي	 المدنيين	 ا�صتهداف	 في	

اآخرين	اأثناء	تبادل	اإطالق	النار.	وقع	اأكثر	من	50%	من	االإ�صابات	والوفيات	خالل	الثالثة	اأ�صهر	االأخيرة	من	عام	
2013	وهي	الفترة	االأكثر	عنًفا	في	تاريخ	النزاع.

اأطلقت	منظمة	اأطباء	بال	حدود	برنامًجا	لتغطية	خدمات	الرعاية	ال�صحية	االأولية	واالإنجابية	في	مركزين	للرعاية	

ال�صحية	لتخفيف	اآثار	العنف	على	المدنيين	واحتمالية	عدم	تمكنهم	من	الو�صول	اإلى	مرافق	الرعاية	ال�صحية	في	

		وفي	تلك	االأثناء،	تعر�ص	تقديم	خدمات	الرعاية	ال�صحية	للعنف	وتم	توثيق	عواقب	
32
جبل	مح�صن	وباب	التبانة.

ذلك	على	المدينة.	تجدر	االإ�صارة	اإلى	اأن	طرابل�ص	اإحدى	المناطق	المتعددة	التي	يوؤثر	فيها	العنف	على	الرعاية	

ال�صحية	في	لبنان.

حاولت	منظمة	اأطباء	بال	حدود	في	البداية	التفاو�ص	على	افتتاح	مركز	رعاية	�صحية	حيادي	للمر�صى	من	كال	

	،	ولكن	رف�ص	طرفي	النزاع	تقديم	�صمانات	اأمنية	للمرفق،	ما	ا�صطرها	اإلى	اتخاذ	خطوة	عملية	بتوفير	
33
الطائفتين

الخدمات	ال�صحية	في	مرفقين	منف�صلين،	اأحدهما	في	جبل	مح�صن	للمر�صى	من	الطائفة	العلوية	واالآخر	في	باب	

التبانة	للمر�صى	من	الطائفة	ال�صنية.
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وعلى	الناحية	االأخرى،	تم	ا�صتهداف	مقدمي	الرعاية	ال�صحية	)بما	فيهم	منظمة	اأطباء	بال	حدود(	وممار�صة	العنف	

�صدهم	ل�صببين؛	ال�صبب	االأول	هو	مهنتهم	والثاني	انخراطهم	مع	جهة	منهما،	كما	تم	ا�صتهداف	المر�صى	ب�صبب	

انتماءاتهم.

يعود	ال�صبب	وراء	العنف	-الذي	يت�صمن	انتهاكات	لفظية	وج�صدية-	الموجه	�صد	االأطباء	العاملين	في	منظمة	

اأطباء	بال	حدود	والعاملين	لدى	وزارة	ال�صحة	بب�صاطة	اإلى	قيامهم	باأداء	مهامهم	وواجباتهم.	اأدت	تلك	االنتهاكات	

اإلى	حدوث	توترات	بين	العاملين	والمر�صى،	كما	ن�صاأ	عنها	م�صكالت	تتعلق	بال�صحة	العقلية	وا�صتقالة	العاملين،	

ما	اأدى	اإلى	ا�صطراب	في	�صير	العمل	الطبيعي	لمراكز	الرعاية	ال�صحية	االأولية	وغرف	الطوارئ.	وبرغم	ما	تقدم،	

تجدر	االإ�صارة	اإلى	اأن	العوائق	التي	واجهت	تقديم	خدمات	الرعاية	ال�صحية	في	بع�ص	المرافق	-مثل	م�صت�صفى	

طرابل�ص	المركزي	ومراكز	الرعاية	ال�صحية	االأولية-	والتي	ت�صمنت	المنع	من	الو�صول	اإلى	مرفق	الرعاية	ال�صحية	

ولي�ص	 	
34
ال�صحية الرعاية	 نظام	 بهيكل	 تتعلق	 عوامل	 ب�صبب	 كبير	 حد	 اإلى	 كانت	 الطويلة،	 االنتظار	 واأوقات	

المواجهات	الطائفية	برغم	اأن	هذه	المواجهات	زادت	من	�صدة	العنف.

ورًدا	على	حوادث	العنف	والم�صكالت	المتعلقة	بهيكل	نظام	الرعاية	ال�صحية،	قامت	المنظمة	بزيادة	الموارد	

الب�صرية	والمادية	واأدخلت	تعديالت	على	ت�صميم	مبانيها؛	فقد	خ�ص�صت	الم�صاحة	ال�صاغرة	اأمام	مدخل	العيادة	

لبناء	غرفة	انتظار	م�صقوفة	للمر�صى	المتوقع	قدومهم،	لعزلهم	عن	منطقة	اال�صت�صارات	حيث	يقوم	العاملون	بـتاأدية	

اأن�صطة	تعزيز	ال�صحة	للمر�صى	بغرفة	االنتظار-	على	تقليل	 اإجراء	 –اإلى	جانب	 التدابير	 مهامهم.	�صاعدت	هذه	
ال�صغوط	النف�صية	لدى	العاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	في	العيادة،	وزيادة	التحفيز	لديهم،	والحد	من	النزاع	

اإلى	 للو�صول	 اأف�صل	 اإمكانية	 النزاع	على	�صمان	 التحفيز	والحد	من	 العيادة	والمر�صى.	�صاعد	 العاملين	في	 بين	

مرفق	الرعاية	ال�صحية	بالن�صبة	للمر�صى	ذوي	الحاالت	الحرجة.

ت�صبب	العنف	الراجع	اإلى	االنتماء	في	انقطاع	خدمات	الرعاية	ال�صحية	االأولية	في	حي	باب	التبانة،	تبعه	تبادل	

اإطالق	نار	م�صتمر	بين	ميلي�صيات	الطائفتين،	حتى	و�صل	االأمر	في	بع�ص	االأحيان	اإلى	تعذر	و�صول	العاملين	لدى	

منظمة	اأطباء	بال	حدود	اإلى	العيادة	في	باب	التبانة	اأثناء	اأحداث	العنف.	اأما	في	جبل	مح�صن،	اأ�صبح	من	الم�صتحيل	

ا�صتخدام	و�صائل	النقل	الطبية	التقليدية	لنقل	الحاالت	الحرجة	اإلى	مرافق	الرعاية	ال�صحية	الثانوية.	واإلى	جانب	

اإلى	مرافق	الرعاية	ال�صحية،	انق�صم	توزيع	الخدمات	الطبية	على	الطوائف	 هذه	العوائق	التي	واجهت	الو�صول	

؛	على	�صبيل	
35
المختلفة	ب�صبب	الخوف	ال�صائد	بين	المر�صى	والطاقم	الطبي	من	اال�صتهداف	ب�صبب	انتماءاتهم

المثال	توقف	المر�صى	العلويون	عن	الذهاب	اإلى	اأقرب	م�صت�صفى	اإحالة	وهو	م�صت�صفى	طرابل�ص	المركزي،	الأنها	

تقع	في	حي	تحكمه	الملي�صيات	ال�صنية.	وبالمثل،	توقف	االأطباء	العلويون	عن	العمل	خارج	جبل	مح�صن.

وفي	�صعيها	التخاذ	خطوة	عملية	في	�صبيل	القيام	باالأن�صطة	الطبية	في	كال	المجتمعين،	عملت	منظمة	اأطباء	بال	

حدود	على	التخفيف	من	م�صكالت	الو�صول	اإلى	مرفق	الرعاية	ال�صحية.	وقد	ثبتت	فاعلية	هذه	المبادرات	في	

توفير	 �صمن	 ما	 والمر�صى،	 والمرافق	 حدود	 بال	 اأطباء	 منظمة	 لدى	 للعاملين	 ال�صالمة	 من	 معينة	 درجة	 �صمان	

الم�صاعدة	الطبية	با�صتمرار	في	جبل	مح�صن	وحي	باب	التبانة	والعمل	على	تح�صين	الو�صول	اإلى	الرعاية	ال�صحية	

االأولية	للجميع.	تكيفت	ا�صتجابة	المنظمة	مع	االنق�صامات	الطائفية	ال�صائدة	في	المدينة	والتي	قيدت	الو�صول	

اإلى	اأقرب	مرفق	للرعاية	ال�صحية	الثانوية	ب�صكل	متزايد	بالن�صبة	للمر�صى	العلويين.	يجب	القيام	بجهود	جماعية	

لمعالجة	هذه	الم�صاألة،	وخا�صة	فيما	يتعلق	بتقييد	و�صول	المر�صى	اإلى	الرعاية	ال�صحية	ب�صبب	انتماءاتهم	الطائفية.	

تطرح	تجربة	منظمة	اأطباء	بال	حدود	في	مدينة	طرابل�ص	بب�صاطة	�صوؤااًل	مفاده	كيف	يمكن	تمكين	جميع	المقيمين	

الطوارئ	والم�صت�صفيات	في	�صياق	 ال�صحية	وغرف	 الرعاية	 اإلى	مراكز	 الو�صول	 اإمكانية	 المدن	من	 اإحدى	 في	

العنف	ال�صديد	والمخاطر	المرتفعة	التي	تهدد	ال�صكان	المدنيين	دون	عوائق.

 
34

على	�صبيل	المثال،	عدم	اإمكانية	التعامل	مع	الزيادة	ال�صكانية	المفاجئة	في	مدينة	طرابل�ص،	وعدم	كفاية	التمويل	العام،	ونق�ص	عدد	العاملين،	و�صوء	تنظيم	اأق�صام	الطوارئ.  34
تم	االإبالغ	-اأثناء	اللقاءات-	عن	العديد	من	الهجمات	التي	وقعت	داخل	م�صت�صفى	طرابل�ص	المركزي	وحوله	ب�صبب	االنتماءات	الطائفية	للمر�صى	والعاملين	في	مجال	  35

الرعاية	ال�صحية.

4. اأمن البنية التحتية الخا�سة بالرعاية ال�سحية
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اأمن �سل�سلة الإمداد الخا�سة بمعدات  .5
 

و�سلع الرعاية ال�سحية   

مقدمة  1.5

العاملين	الموؤهلين	 اأهمية	توافر	 الرعاية	ال�صحية	الممتازة	بنف�ص	 التوافر	الم�صتمر	والموثوق	به	ل�صلع	ومعدات	 يعد	

اأو	البنية	التحتية	بالن�صبة	لخدمات	الرعاية	ال�صحية.	في	حالة	عدم	وجود	خطط	طوارئ	وتدابير	محددة	 والتمويل	

لزيادة	المرونة،	قد	ي�صعف	اإمداد	�صلع	الرعاية	ال�صحية	اأو	حتى	ينقطع	في	خالل	اأيام	قليلة	من	ن�صوء	اأزمة.	من	الطبيعي	

االأخذ	في	االعتبار	المخاطر	التي	تهدد	�صل�صلة	االإمداد	داخل	وحول	مرفق	الرعاية	ال�صحية	نف�صه،	اإال	اأنه	يت�صاوى	

في	االأهمية	االأخذ	في	االعتبار	حاالت	االنقطاع	المحتملة	ل�صل�صة	االإمداد	داخل	البلد	المت�صررة	اأو	حتى	بالخارج.

لزيادة	 المحتملة	 التدابير	 وكذلك	 باأكملها،	 االإمداد	 �صبكة	 م�صتوى	 على	 المحتملة	 المخاطر	 الف�صل	 هذا	 يناق�ص	

اال�صتعداد	والمرونة	والخطوات	الالزمة	لتخفيف	اأثر	حاالت	االنقطاع	التي	ال	منا�ص	منها.

الموارد الب�سرية  2.5

االأ�صباب	 اأحد	 الدائمة	 اأو	 الموؤقتة	 مغادرتهم	 اأو	 ال�صحية	 الرعاية	 اإمدادات	 الإدارة	 ماهرين	 عاملين	 توفر	 عدم	 يعد	

المحتملة	النقطاع	�صل�صلة	االإمداد؛	ولتخفيف	مثل	هذا	الخطر،	يمكن	اأن	ت�صتمل	تدابير	اال�صتعداد	على	تعيين	عاملين	

وتدريبهم	على	اإدارة	المخزون	االأ�صا�صي	و�صد	النق�ص	في	المخزون	لتولي	الم�صوؤولية	بداًل	من	المكلفين	بمثل	هذه	

المهام	اإن	لزم	االأمر.

ال�صحية	 الرعاية	 مرافق	 من	 الدعم	 طلب	 طريق	 عن	 االأزمة	 اأثناء	 الماهرين	 للعاملين	 الكامل	 الغياب	 تعوي�ص	 يمكن	

االأخرى	اأو	طلب	الن�صح	من	المهنيين	المخت�صين	االآخرين،	مثل	ال�صيادلة.

ُنُظم المعلومات والت�سالت  3.5

اأو	 االإلكتروني	 البريد	 انقطاع	خدمات	 يوؤدي	 حتًما؛	 المواد	 تدفق	 انقطاع	 اإلى	 المعلومات	 تدفق	 انقطاع	 يت�صبب	

خدمات	الهاتف	اأو	تو�صيل	الر�صائل	والطلبات	والمعلومات	الخا�صة	بال�صحنات	)بوا�صطة	البريد	اأو	ناقل	المرا�صالت	

اأو	�صاعي	البريد(	اإلى	نق�ص	المخزون	ونفاده	تدريجًيا،	حتى	واإن	لم	يكن	هناك	اأي	معوقات	اأمام	التو�صيل	الفعلي	

لهذه	االإمدادات.

يعد	المخزون	الفعلي	في	مرافق	الرعاية	ال�صحية،	وعلى	االأخ�ص	في	ال�صيدليات	والمتاجر	الطبية	المركزية،	بال	فائدة	

لُنُظم	 ممتد	 انقطاع	 اأي	 يوؤدي	 بال�صبط.	 المتوفرة	ومكانها	 الكميات	 معلومات	حول	 في	حالة	عدم	وجود	 تقريًبا	

المعلومات	اللوج�صتية	الم�صتخدمة	الإدارة	ال�صيدليات	-�صواًء	اأكان	هذا	االنقطاع	ب�صبب	انقطاع	التيار	الكهربي	اأو	

االأعطال	الفنية	اأو	تلف	اأجهزة	الحا�صوب	وال�صبكة	اأو	غياب	العاملين	الماهرين-	اإلى	عدم	توافر	معلومات	�صحيحة	

تحديد	 ي�صتغرق	 المخزون.	 في	 النق�ص	 لتعوي�ص	 دقيقة	 اإجراء	طلبات	 ي�صتحيل	 المخزون	ومكانه	كما	 توافر	 حول	

وعلى	 اأماكنها،	 حول	 تف�صيلية	 معلومات	 توافر	 دون	 الوقت	 من	 الكثير	 المختلفة	 االأ�صناف	 من	 الع�صرات	 اأماكن	

االأخ�ص	اإن	كان	العاملون	غير	ُملمين	بكيفية	تمييز	ال�صناديق	الكرتونية	الرئي�صية	واأ�صلوب	التعبئة	الخا�ص	بالُموّرد.

لتجنب العتماد الكامل على نُُظم المعلومات الإلكترونية، يجب اأن ت�صمل تدابير ال�صتعداد ما يلي:

• ُظم	المعلومات	اللوج�شتية	على	نحو	دوري	ونقلها	اإلى	اأكثر	من	• �شمان	اأخذ	ن�شخ	احتياطية	كاملة	من	بيانات	نُ

جهاز،	بما	في	ذلك	الأقرا�ش	ال�شلبة	الخارجية؛

• �شمان	اأن	الُموّردين	قادرين	على	وراغبين	في	تلقي	الطلبات	عن	طريق	الهاتف	في	حالة	انقطاع	خدمات	البريد	•

الإلكتروني،	اأو	عن	طريق	البريد	في	حالة	تعطل	جميع	و�شائل	الت�شالت؛

• �شمان	اإمكانية	اإدارة	المخزون	والطلبات	با�شتخدام	ال�شجالت	الب�شيطة	المكتوبة	باليد	اإن	ا�شتدعت	الحاجة	ذلك؛•

• �شمان	ترتيب	الأ�شناف	فوق	الرفوف	والمن�شات	النقالة	بطريقة	منظمة،	وذلك	لتمكين	اأي	�شخ�ش	من	�شرعة	•

تحديد	مكان	اأي	�شنف	محدد؛

• النقالة	• المن�شات	 وعّد	 الُموّرد	 من	 الواردة	 ال�شناديق	 )جميع(	 فتح	 عدم	 طريق	 عن	 المخزون	 جرد	 ت�شهيل	

وال�شناديق	الكرتونية	الرئي�شية	بخالف	ال�شناديق	ال�شغيرة؛

• �شمان	تحديد	ال�شلع	الأكثر	حيوية	واأن	عدد	كاٍف	من	العاملين	يعرف	مكان	تخزينهم	وكيفية	اإدارة	المخزون	•

من	هذه	ال�شلع.

5. اأمن �سل�سلة الإمداد الخا�سة بمعدات و�سلع الرعاية ال�سحية
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اأثر	عدم	توافر	معلومات	حول	المخزون	)االأ�صناف	والكميات	 اإذا	لم	ُتتخذ	اأي	تدابير	ا�صتعداد،	فيمكن	تخفيف	

والمكان(	-في	حالة	وقوع	حالة	طوارئ-	باإن�صاء	�صجالت	يدوية	على	الفور،	مثل	بطاقات	المخزون.	وفي	اأ�صواأ	

االأحوال،	يجب	جرد	جميع	االأ�صناف	-اأو	معظم	االأ�صناف	ال�صرورية	على	االأقل-	باأق�صى	�صرعة	ممكنة.	اإذا	كانت	

ُنُظم	توزيع	المخزون	ع�صوائًيا	هي	الم�صتخدمة،	حيث	يتم	تخزين	ال�صلع	في	اأي	مكان	تخزين	متوفر	وبغير	ترتيب	

محدد،	فمن	ال�صروري	اإعادة	ترتيب	ال�صلع	المهمة	بطريقة	منظمة.

الأنظمة والموارد المالية   4.5

يوؤدي	اأي	تعطل	موؤقت	اأو	دائم	لالأنظمة	المالية	اأو	اإغالق	البنوك	اأو	عدم	توافر	�صيولة	نقدية	اإلى	تعري�ص	عمليات	ت�صليم	

الموردين	للخطر،	حيث	قد	يتاأخر	اأو	حتى	ي�صتحيل	�صداد	الفواتير	عن	طريق	التحويل	البنكي	اأو	ال�صيكات	اأو	نقًدا.

يلزم اأن ت�صمل تدابير ال�صتعداد للتخفيف من مخاطر تعطل الأنظمة المالية ما يلي: 

• �شمان	توافر	ر�شيد	كاٍف	اأو	�شمانات	بنكية	لموردي	مرافق	الرعاية	ال�شحية؛•

• �شمان	توفر	حد	اأدنى	من	ال�شيولة	النقدية	ل�شراء	الإمدادات	ال�شرورية.•

اإلى	 بطلبات	 التقدم	 بداًل	من	ذلك	 المالية.	ويمكن	 االأنظمة	 انهيار	 اأو	 تعطل	 للموردين	في	حالة	 نقًدا	 الدفع	 يمكن	

�صداد	 �صمان	 اأو	 الفواتير	 �صداد	 اأو	 اأموال	 القترا�ص	 االإن�صانية	 المنظمات	 اأو	 الحكومية	 الموؤ�ص�صات	 مثل	 جهات	

المدفوعات	االآجلة.	هناك	خيار	اآخر	وهو	اإن�صاء	خطوط	ائتمان	مع	الموّردين	الموثوقين،	لزيادة	م�صتوى	اأمن	المرفق	

وتقليل	الحاجة	اإلى	االحتفاظ	بمبالغ	كبيرة	داخل	مبانيه.

5.5  التخطيط وال�ستعداد 

التي	 الخطوات	 من	 االأخرى	 الطوارئ	 وحاالت	 الم�صلح	 النزاع	 اأثر	 من	 للتخفيف	 والتخطيط	 التوقع	 تدابير	 تعد	

تت�صاوى	اأهميتها	مع	�صمان	اإمداد	موثوق	من	ال�صلع	لمرافق	الرعاية	ال�صحية.	في	حالة	عدم	وجود	خطط	ا�صتعداد	

�صاملة	وتف�صيلية،	قد	يواجه	المرفق	�صعوبة	اإذا	وقعت	اأزمة	بالغة	وي�صبح	غير	قادر	على	تطبيق	تدابير	التخفيف	في	

بداية	االأزمة.

يجب اأن تت�صمن تدابير ال�صتعداد ما يلي: 

• و�شع	خطة	ا�شتعداد	تف�شيلية	وتطبيقها،	ويجب	اأن	تغطي	هذه	الخطة	جميع	جوانب	اإدارة	�شل�شلة	الإمدادات.•

• زيادة	مرونة	�شل�شلة	الإمدادات.•

في	حالة	وجود	اأزمة	بالغة	و�صيكة	وعدم	توافر	خطة	ا�صتعداد	منا�صبة،	فيجب	تحديد	جميع	المخاطر	المحتملة	في	

اأقرب	وقت	ممكن	ل�صمان	تطبيق	بع�ص	التدابير	االأ�صا�صية	على	االأقل	ب�صكل	�صريع.

انتقاء الأ�سناف    6.5

ا	 بينما	يعد	انقطاع	توريد	ال�صلع	لمرافق	الرعاية	ال�صحية	�صبًبا	وا�صًحا	في	نق�ص	المخزون	ونفاده،	فقد	يحدث	اأي�صً

نق�ص	المخزون	ونفاده	نتيجة	لعدم	توافر	التخطيط	اأو	عدم	توقع	التغيرات	في	الطلب	اأثناء	االأزمات	الحادة.

اأولوية	تعوي�ص	 اأو	تحديد	 في	حالة	عدم	وجود	قائمة	تف�صيلية	بالمواد	االأ�صا�صية،	من	الم�صتحيل	تقنين	ا�صتخدامها	

اأو	كانت	غير	متوفرة	قبل	ن�صوب	 ا�صتخدام	متكرر	 التي	لم	يكن	لها	 ال�صحية	 الرعاية	 الناق�ص	منها.	قد	ت�صبح	�صلع	

االأزمة	�صرورية	فجاأة،	ويعود	ذلك	اإلى	التغييرات	في	نوع	الحاالت	الطبية	التي	تتطلب	العالج	مثل	بع�ص	االأمرا�ص	

المعدية	اأو	االإ�صابات	بطلقات	نارية.

وبالمثل،	قد	ت�صطر	مرافق	الرعاية	ال�صحية	فجاأة	اإلى	تقديم	خدمات	رعاية	�صحية	ال	تقدمها	في	المعتاد،	مثل	جراحة	

الطوارئ	اأو	الرعاية	الطبية	لالأطفال	اأو	التوليد.	

يزيد	انتقاء	المنتجات	التي	تتطلب	و�صائل	نقل	ومتطلبات	تخزين	خا�صة،	مثل	ال�صلع	الخطرة	اأو	ال�صلع	التي	تحتاج	

اإلى	�صل�صلة	اأجهزة	تبريد،	من	احتمالية	انقطاع	�صل�صلة	االإمدادات.

يجب	الأخذ	في	العتبار	تدابير	ال�شتعداد	التالية:

• اإن�شاء	قائمة	لالأ�شناف	التي	ل	يمكن	ال�شتغناء	عنها	والأ�شا�شية	لخدمات	الرعاية	ال�شحية	ال�شرورية	)الجراحة	•

وطب	الأطفال	والتوليد	وعالج	الحالت	الطبية	التي	تهدد	الحياة(؛
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• تجنب	المنتجات	الدوائية	)بما	فيها	الفحو�ش	الت�شخي�شية(	التي	تتطلب	توفير	�شل�شلة	اأجهزة	تبريد	اأثناء	نقلها	•

وتخزينها	قدر	الإمكان؛

• �شمان	توفر	بدائل	الأوك�شجين	المعباأ	)م�شادر	محلية	اأو	مولدات	الأوك�شجين(؛•

• �شمان	توفر	جميع	المواد	الالزمة	لعالج	الحالت	الطبية	�شائعة	الحدوث	اأثناء	النزاعات	الم�شلحة	)الجروح	•

الطارئة	 الولدة	 المعدية	وحالت	 الكيميائية	والحروق	والأمرا�ش	 النارية	والإ�شابات	 الطلقات	 الناجمة	عن	

و�شوء	التغذية	وغيرها(؛

• �شمان	توفر	جميع	الأ�شناف	الالزمة	لال�شتجابة	لالأوبئة؛•

• ب�شكل	• التعقيم	 الحاجة	لخدمات	 ازدياد	 ال�شتخدام،	في	حالة	 اأحادية	 الجراحية	 للبيا�شات	 )اإ�شافي(	 تخزين	

كبير	اأو	انقطاعها.

توقع الطلب والتحكم في المخزون    7.5

برغم	اأن	�صعوبة	توقع	الطلب	والتحكم	في	المخزون	اأقل	بكثير	من	–على	�صبيل	المثال-	التحقق	من	عدم	وجود	

تبني	 يوؤدي	 فقد	 لل�صلع؛	 والموثوق	 الم�صتمر	 االإمداد	 اأهمية	عن	 تقل	 اأنها	ال	 اإال	 االإمدادات،	 لطرق	 بالن�صبة	 عوائق	

زيادة	كبيرة	ومفاجئة	في	 بالغة	عن	 اأزمة	 اأ�صفرت	 اإذا	 المخزون	 اإلى	عجز	ونفاذ	 ال�صعيفة	 اأو	 الدقيقة	 التوقعات	غير	

الطلب.	

قد	يزيد	الطلب	على	خدمات	الرعاية	ال�صحية	في	اأحد	المرافق	اأثناء	اإحدى	االأزمات	لعدد	من	االأ�صباب:	ازدياد	عدد	

المر�صى	ذوي	الحاالت	الطبية	الحادة	اأو	ت�صرر	مرافق	الرعاية	ال�صحية	االأخرى	اأو	�صعوبة	الو�صول	اإليها	اأو	تدفق	

النازحين	على	المنطقة	التي	يقع	بها	المرفق.

�صيختلف	 المختلفة	 الطبية	 الحاالت	 تكرار	 الأن	 ج�صيمة؛	 اأخطاء	 اإلى	 فقط	 ال�صابق	 الطلب	 على	 بناًء	 التوقع	 يوؤدي	

حتًما	من	اأزمة	الأخرى.	لزيادة	دقة	التوقع،	يجب	اال�صتعانة	بمعدل	انت�صار	االأمرا�ص	لتحديد	الكميات	المطلوبة	من	

االأدوية،	وي�صمل	ذلك	عدد	نوبات	العالج	المحتمل	لكل	فرد	واحتياجات	كل	نوبة.	

الرعاية	 مجال	 في	 العاملون	 يلتزم	 لم	 اإذا	 الطوارئ	 من	مخزون	 والتحقق	 التوقعات	 دقة	 مع	 يحدث	عجز	حتى	 قد	

ال�صحية	ببروتوكوالت	العالج	القيا�صية	التي	تتم	على	اأ�صا�صها	التوقعات	والتحقق	من	المخزون.

ت�صمل اأهم تدابير ال�صتعداد الممكنة التي تتعلق بتوقع الطلب ومخزون الطوارئ ما يلي:

• �شمان	و�شع	بروتوكولت	العالج	واتباعها،	وبالأخ�ش	في	الحالت	الطبية	�شائعة	الحدوث	اأثناء	الأزمات	البالغة؛•

• ال�شتعداد	لحتمالية	تدفق	الجرحى	الم�شابين	بطلقات	نارية،	وانخفا�ش	عدد	الجراحات	النتقائية،	وازدياد	•

الحالت	 نوع	 في	 للتغيرات	 نتيجة	 ال�شحية	 الرعاية	 الطلب	على	خدمات	 الطارئة،	وازدياد	 الجراحات	 عدد	

الطبية	المحتاجة	للعالج،	ووفود	النازحين	اإلى	المنطقة؛

• زيادة	مخزون	المواد	ال�شرورية	)مخزون	الطوارئ(	حتى	يمكن	تغطية	الحتياجات	لمدة	معينة	)لمدة	10	اأيام	•
على	�شبيل	المثال(	في	حالة	عمل	مرفق	الرعاية	ال�شحية	بطاقته	الق�شوى	اأو	بطاقة	زائدة؛

• زيادة	م�شتوى	المخزون	من	الأ�شناف	المتوقع	اأن	يزيد	الطلب	عليها،	ح�شب	العدد	الُمقدر	للمر�شى	والحالت	•

الطبية	المتوقعة. 

الطوارئ،	 المخزون	بدقة	خالل	فترة	 فيلزم	ر�صد	م�صتويات	 �صلًفا،	 ا�صتعداد	 اتخاذ	تدابير	 يتم	 اأزمة	ولم	 اإذا	ن�صاأت	

باالأخ�ص	المواد	ذات	معدل	دوران	مرتفع،	حتى	يمكن	توقع	النق�ص	في	المخزون	وتقنين	ا�صتخدامه	وتحديد	البدائل	

المحتملة	باأ�صرع	ما	يمكن.	

ال�ستعانة بم�سادر مختلفة    8.5

المخاطر،	 تقييم	 االإمدادات	عند	 �صل�صلة	 ال�صحية	على	م�صوؤوليتهم	عن	 الرعاية	 يركز	مديرو	مرافق	 اأن	 الطبيعي	 من	

ا	االأخذ	في	االعتبار	�صبكة	االإمدادات	باأ�صرها؛	حيث	اإن	�صعف	اأو	انقطاع	اأي	عن�صر	بال�صل�صلة	 ولكن	من	المهم	اأي�صً

�صيوؤثر	حتًما	على	المرافق	التالية	في	�صل�صلة	االإمدادات.	

عمليات	 على	 الحكومية	 القيود	 اأو	 بالنزاع	 المتاأثرة	 البلد	 �صد	 الدولية	 التجارة	 تفر�صها	 التي	 العقوبات	 توؤدي	 قد	

اال�صتيراد	داخل	البلد	نف�صها	اإلى	االنقطاع	المفاجئ	لالإمدادات	الدورية	ل�صلع	الرعاية	ال�صحية	وقطع	الغيار	الخا�صة	

بمعدات	الرعاية	ال�صحية،	كما	قد	ي�صتع�صي	على	الفنيين	الموؤهلين	ومهند�صي	االأجهزة	الطبية	الحيوية	ال�صفر	ل�صيانة	

الرعاية	 ل�صلع	 المحلية	 اأو	 الوطنية	 الم�صادر	 انقطاع	 يوؤدي	 اأن	 ال�صحية	واإ�صالحها،	ومن	المحتمل	 الرعاية	 معدات	

ال�صحية	الجيدة	اإلى	ظهور	اأو	ازدياد	�صلع	الرعاية	ال�صحية	المزورة	اأو	دون	الم�صتوى	في	ال�صوق.

5. اأمن �سل�سلة الإمداد الخا�سة بمعدات و�سلع الرعاية ال�سحية
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قد	توؤجل	عمليات	ال�صراء	اأو	ُتعطل	اإذا	حدث	انتهاك	للقانون	والنظام،	وكان	من	الم�صتحيل	اإبرام	العقود	واإنفاذها	مع	

الموردين	التجاريين	اأو	�صركات	النقل.	

يجب الأخذ في العتبار تدابير ال�صتعداد التالية قبل ن�صوب اأزمة للتخفيف من مخاطر انقطاع م�صادر الإمدادات:

• التحقق	من	نية	الُموّردين	التجاريين	في	ا�شتمرار	التوريد	خالل	الأزمات	)البالغة(؛•

• تعيين	مورد	تجاري	واحد	بديل	على	الأقل	حتى	ل	يتم	العتماد	على	مورد	واحد	فقط؛•

• القريبة	• ال�شحية	 الرعاية	 ومرافق	 ال�شحة	 وزارة	 )مثاًل	 ال�شرورية	 ال�شحية	 الرعاية	 ل�شلع	 بديلة	 م�شادر	 تعيين	

ومخزون	الطوارئ	والمنظمات	الدولية(؛

• اإن�شاء	نظام	لتبادل	وتحديث	المعلومات	حول	المخزون	المتاح	في	مرافق	الرعاية	ال�شحية	الأخرى	)القريبة(	•

والم�شتودعات	الطبية	)التابعة	للحكومة	والمنظمات	الإن�شانية	وغيرها(؛

• والتحقق	من	توافر	قطع	الغيار	واأن	جميع	معدات	الرعاية	ال�شحية	بحالة	جيدة	وتمت	�شيانتها	جيًدا	وا�شتخدامها	•

وفًقا	للجداول	الُمو�شى	بها؛

• مرافق	• في	 الأخرى	 الفنية	 والتركيبات	 الطبية	 الأجهزة	 ل�شيانة	 الحيوية	 الطبية	 الأجهزة	 مهند�ش	 اأو	 فني	 تعيين	

الرعاية	ال�شحية	الأكبر	حجًما؛

يجب	تذّكر	اأن	ال�صبكات	اأكثر	مرونة	من	الوحدات	الفردية؛	اإذا	ثبتت	عدم	كفاءة	تدابير	اال�صتعداد	في	مرفق	الرعاية	

ال�صحية	من	حيث	�صمان	اإمداد	موثوق	ل�صلع	الرعاية	ال�صحية،	فيمكن	تعوي�ص	النق�ص	في	االأ�صناف	من	مخزون	

اأ�صناف	 فائ�ص	من	 تحتوي	على	مخزون	 قد	 )التي	 االأخرى	 ال�صحية	 الرعاية	 مرافق	 اأو	 ال�صحة	 اأو	وزارة	 الطوارئ	

معينة(	اأو	المنظمات	االإن�صانية.

التخزين    9.5

مرفق	 داخل	 فقط	 لي�ص	 الطبي،	 والمخزون	 الطبي	 التخزين	 مرافق	 تواجه	 التي	 المخاطر	 االعتبار	 في	 االأخذ	 يجب	

ا	في	جميع	مراحل	�صل�صلة	االإمدادات،	مثل	الم�صتودعات	الموجودة	في	المعابر	الحدودية	 الرعاية	ال�صحية	ولكن	اأي�صً

والمرافق	الجمركية	ووزارة	ال�صحة	وجهات	الت�صنيع	التجارية	والُموّردين	والمنظمات	االإن�صانية؛	حيث	اإن	ال�صرر	

الذي	ي�صيب	هذه	المرافق	والمخزون	يكون	له	عواقب	�صلبية	على	ال�صل�صلة	باأكملها	اإذا	حدث	في	اأّية	مرحلة.

تزداد	معدالت	الجريمة	وال�صرقة	وال�صلب	والنهب	والتخريب	والتدمير	الع�صوائي	لالأمالك	بوا�صطة	اأفراد	اأو	اأطراف	

النزاع،	كنتيجة	مبا�صرة	للنزاع	الم�صلح	واالنتهاك	العام	للقانون	والنظام.	

اأطراف	 بوا�صطة	 ال�صحية	 الرعاية	 �صلع	ومعدات	 م�صادرة	 الم�صلح	 بالنزاع	 مبا�صر	 ب�صكل	 المقترنة	 المخاطر	 ت�صمل	

النزاع،	باالإ�صافة	اإلى	التدمير	المبا�صر	لمرافق	التخزين	الطبي	بوا�صطة	االأدوات	المتفجرة	والق�صف	والقذف	بالقنابل	

مثل	 الفنية،	 الم�صاعدة	 غياب	 اأو	 تاأخر	 حالة	 في	 المرفق	 ي�صيب	 تدمير	 اأي	 تفاقم	 المرجح	 ومن	 النيران.	 اإ�صعال	 اأو	

خدمات	االإطفاء.	

اللقاحات(	 اأو	 الت�صخي�صية	 الفحو�ص	 الحرارة	)مثل	 تتاأثر	بدرجة	 التي	 ال�صلع	 تدمير	 اأو	 اإتالف	 ا	مخاطر	 اأي�صً توجد	

ب�صبب	انقطاع	التيار	الكهربائي	اأو	تلف	اأنظمة	التدفئة	)المركزية(	اأو	اأجهزة	التكييف	والثالجات.

ت�صاهم التدابير التالية في زيادة مرونة مباني ومنافع الم�صت�صفى، حيث ينطبق معظمها على مرافق التخزين الطبي:

• عند	• )مثاًل،	 الإمدادات	 �شبكة	 م�شتوى	 على	 الطبي	 للمخزون	 الحيوية	 لالأهمية	 النزاع	 اأطراف	 اإدراك	 �شمان	

المعابر	الحدودية،	وقواعد	الموردين،	والم�شتودعات	الطبية،	ومرافق	الرعاية	ال�شحية(؛

• �شمان	توفر	مخزون	كاٍف	من	قطع	ال�شتبدال	وقطع	الغيار	ومواد	الت�شغيل	بما	يكفي	لمدة	�شنة	واحدة	لجميع	•

المواد	)ال�شرورية(	لمعدات	الرعاية	الطبية؛

• ا	لحدوث	اأزمة؛• �شمان	توفر	م�شاحة	تخزين	اإ�شافية	في	حالة	الحتياج	لها	تح�شبً

• التحقق	من	اأن	جميع	اأ�شناف	المخزون	تتمتع	باأطول	عمر	تخزيني	ممكن؛•

• التاأكد	من	توفر	وا�شتخدام	ثالجات	مبطنة	بحافظات	الثلج	تتمتع	باأق�شى	وقت	لالحتفاظ	بحالة	التجميد	في	•

حالة	انقطاع	الكهرباء؛

• اإن�شاء	مرافق	الرعاية	ال�شحية	في	مواقع	تتيح	اأعلى	درجات	الحماية	الممكنة	من	الآثار	المبا�شرة	للنزاع	الم�شلح؛•

• حماية	مرافق	التخزين	الطبي	من	اقتحامه	عنوة	بتركيب	اأبواب	فولذية	وو�شع	حواجز	على	اأي	فتحات	للنوافذ؛•

• تطبيق	التدابير	الأمنية	المادية	على	المباني	التي	تحتوي	على	اإمدادات	طبية	)مثاًل	�شد	النوافذ	بالطوب	وحماية	•

فتحات	الأبواب(	ومناطق	اأنظمة	اإمداد	الطاقة/المياه؛

• �شمان	و�شع	خطة	محكمة	منا�شبة	لل�شالمة	من	الحرائق	)مثاًل	تجنب	اأو	اإزالة	المواد	القابلة	لال�شتعال،	و�شمان	•

�شالمة	التركيبات	الكهربائية(؛
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• مباٍن	• في	 الأك�شجين(	 غاز	 على	 تحتوي	 التي	 )مثاًل	 الطبية	 الغاز	 واأ�شطوانات	 لال�شتعال	 القابلة	 ال�شلع	 تخزين	

م�شتقلة	لها	القدرة	على	احتواء	انت�شار	الحريق؛

• في	الطق�ش	�شديد	الحرارة	اأو	�شديد	البرودة،	نقل	المخزون	الذي	يتاأثر	بدرجة	الحرارة	اإلى	مكان	داخل	مرفق	•

الرعاية	ال�شحية،	يحتاج	اإلى	درجة	قليلة	من	التبريد	اأو	التدفئة	اأو	ل	يحتاج	اإليها	على	الإطالق.

النقل    10.5

ال�صاّر	لتدمير	المخزون	الطبي	 التاأثير	 الرعاية	ال�صحية،	ويماثل	 النقل	وتو�صيل	االإمدادات	على	تقديم	 يوؤثر	تعطيل	

اأو	اإعاقة	و�صول	العاملين	والمر�صى	اإلى	مرافق	الرعاية	ال�صحية.	اإذا	ما	تم	تدمير	�صلع	الرعاية	ال�صحية	في	الموقع	اأو	

لم	ت�صل	اإلى	المرفق	على	االإطالق،	فتاأثير	ذلك	واحد	بالن�صبة	للمر�صى	والعاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	الذين	

يحتاجون	اإلى	هذه	ال�صلع.

يجب	االأخذ	في	االعتبار	اأي	عوائق	قد	تمنع	اأو	تعيق	النقل	في	اأي	مرحلة	من	�صل�صلة	االإمدادات،	ابتداًء	من	الموردين	

التجاريين	بالخارج	ومروًرا	بالمعابر	الحدودية	والطرق	داخل	الدولة	وانتهاًء	باإمكانية	الو�صول	اإلى	مرافق	الرعاية	

ال�صحية.

الت�صليم	 اإتمام	عمليات	 اأو	تحول	دون	 النقل	الجوي(	 النقل	)مثل	حظر	 على	الم�صتوى	الدولي،	قد	تمنع	عقوبات	

بوا�صطة	الموردين	التجاريين	اأو	المنظمات	االن�صانية.

اأما	على	الم�صتوى	المحلي،	قد	تتم	اإعاقة	النقل	ب�صبب	االإغالق	الموؤقت	اأو	الدائم	للحدود	الدولية،	وعدم	توفر	اأو	

ل	اأو	تمنع	الحكومة	اأو	 عدم	كفاءة	الخدمات	الجمركية	)المعابر	الحدودية	والموانئ	البحرية	والمطارات(.	قد	ُتعطِّ

�صلطات	الدولة	االأخرى	عمليات	اال�صتيراد	عن	ق�صد،	وحتى	التاأخيرات	الب�صيطة	في	المرافق	الجمركية	قد	ت�صبب	

عدم	 ب�صبب	 البرودة	 اأو	 للحرارة	 ال�صلع	 هذه	 تعر�صت	 اإذا	 الحرارة؛	 بدرجة	 تتاأثر	 التي	 ال�صحية	 الرعاية	 �صلع	 تلف	

التخزين	المالئم،	باالأخ�ص	تلك	ال�صلع	التي	يجب	و�صعها	في	�صل�صلة	اأجهزة	تبريد	با�صتمرار	اأو	تتاأثر	بالتجميد.

قد	تت�صبب	�صلطات	التنظيم	الدوائي	بدون	ق�صد	في	تاأخيرات	بالغة،	بفر�ص	�صروط	غير	منطقية	على	جودة	المنتجات	

وتوثيقها،	اأو	جعل	اال�صتيراد	م�صتحيل	عملًيا	بفر�ص	اأو	ال�صماح	بالتاأخيرات	الطويلة	الإجراء	فح�ص	مراقبة	الجودة	

على	عينات	من	منتجات	االأدوية	واالأجهزة	الطبية	اأحادية	اال�صتخدام.

اأما	داخل	الدولة،	فقد	تتم	اإعاقة	النقل	ب�صبب	عدم	قدرة	الُموّردين	التجاريين	اأو	جهات	النقل	اأو	اإحجامها	عن	تو�صيل	

�صلع	الرعاية	ال�صحية،	اأو	ب�صبب	عدم	توافر	وقود	المركبات	اأو	غالء	اأ�صعاره.

قد	ي�صتحيل	النقل	الجوي	ب�صبب	عدم	توافر	بنية	تحتية	للمطارات،	بما	في	ذلك	عدم	توافر	خدمات	مراقبة	حركة	

المالحة	الجوية،	وعدم	توافر	تخلي�صات	التحليق،	وعدم	توافر	ت�صاريح	الهبوط.	كما	قد	يتعطل	النقل	البري	ب�صبب	

وجود	االألغام	االأر�صية	اأو	اإعاقة	البنية	التحتية،	مثل	الطرق	والج�صور	واالأنفاق	والموانئ	البحرية	والمطارات	وروؤو�ص	

ال�صكة	الحديدية.	قد	ي�صتلزم	اإعاقة	اأو	تهدم	بع�ص	طرق	النقل	القيادة	في	انعطافات	طويلة،	ما	يوؤدي	اإلى	اإطالة	مدة	

الرحلة	وزيادة	تكاليفها.

ت�صمل تدابير ال�صتعداد الواجب اأخذها في العتبار ما يلي:

• الخدمات	• على	 والحفاظ	 مفتوحة	 الحدود	 اإبقاء	 اأهمية	 حول	 النزاع	 واأطراف	 ال�شلطات	 لدى	 الوعي	 زيادة	

الجمركية	اأثناء	الأزمات	اأو	النزاعات؛

• الدعوة	اإلى	اإعفاء	�شلع	الرعاية	ال�شحية	من	عقوبات	النقل	والحر�ش	على	تطبيقه؛•

• درا�شة	الإجراءات	واإعداد	الوثائق	ا�شتعداًدا	لطلب	الإعفاءات	من	عقوبات	التجارة	الدولية؛•

• غير	• تاأخيرات	 ت�شبب	 التي	 الجودة	 مراقبة	 تفتي�ش	 وعمليات	 ال�شتيراد	 اإجراءات	 عن	 التنازل	 ب�شاأن	 التفاو�ش	

مبررة؛

• التفاو�ش	ب�شاأن	اإجراءات	ا�شتيراد	بديلة	في	حالة	عدم	وجود	�شلطات	جمركية؛•

• �شمان	توفر	خيارات	نقل	بديلة	)مقدمة	من	ال�شلطات	والمنظمات	الإن�شانية	وغيرها(؛•

• التحقق	من	توفر	مخزون	طوارئ	من	الوقود	للمركبات؛•

• التخطيط	لطرق	نقل	بديلة	في	حالة	تعطيل	الطرق	المعتادة؛•

• �شمان	توفر	موارد	النقل	لنقل	المعدات	والإمدادات	في	حالة	�شرورة	اإعادة	تعيين	موقع	مرفق	الرعاية	ال�شحية	•

في	مكان	اآخر.	

5. اأمن �سل�سلة الإمداد الخا�سة بمعدات و�سلع الرعاية ال�سحية
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ت�صمل تدابير التخفيف الالزمة اإذا تم منع الدخول ما يلي: 

• التفاو�ش	ب�شاأن	حرية	مرور	المركبات	الناقلة	لالإمدادات	الطبية؛•

• التما�ش	الدعم،	ومن	الممكن	على	الم�شتوى	الدولي؛•

• طلب	نقل	الإمدادات	ال�شرورية	بوا�شطة	المنظمات	الإن�شانية؛•

• ا�شتخدام	�شيارات	الإ�شعاف	لنقل	الإمدادات	الطبية؛•

• التقليل	من	تكرار	ال�شفر	البري	عبر	نقل	�شلع	الرعاية	ال�شحية	مع	�شلع	جوهرية	اأخرى،	مثل	الغذاء.•
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النتقال الموؤقت لأ�سباب اأمنية  .6
مقدمة  1.6

العاملين	والمر�صى	غير	 التي	تهدد	 التدابير	االأمنية	عدم	كفاءتها	في	المرفق	الحالي	واأ�صبحت	المخاطر	 اأثبتت	 اإذا	

محتملة،	فاإن	االنتقال	الموؤقت	لخدمات	الرعاية	ال�صحية	قد	يكون	هو	الحل	الوحيد.	من	بين	التحديات	التي	تواجه	

التخطيط	لالنتقال	هو	عدم	معرفة	اإلى	متى	�صيكون	االنتقال	�صروريًا،	ويعود	ذلك	لعدم	التمكن	من	التنبوؤ	بالو�صع.	

لذلك	يجب	اأن	تت�صم	الخطط	بالمرونة	واأن	تتم	مراجعتها	دوريًا	الإدخال	اأي	تعديالت	الزمة	ح�صب	االأو�صاع	على	

اأر�ص	الواقع.

يجب	جمع	معلومات	محددة	ا�صتعداًدا	لنقل	خدمات	الرعاية	ال�صحية	اإلى	موقع	جديد.	فبالن�صبة	للتخطيط	للطوارئ،	

من	المهم	م�صاركة	وا�صت�صارة	مجموعة	كبيرة	من	اأ�صحاب	الم�صلحة	في	هذه	العملية.	كما	يمكن	اأن	تقدم	ال�صلطات	

المحلية	وقادة	المجتمع	والمزودين	المحليين	للقطاعين	العام	والخا�ص	والموؤ�ص�صات	المحلية	والدولية	ذات	ال�صلة	

والعاملون	والمر�صى	اإ�صهامات	مهمة	في	تحليل	الو�صع	ال�صائد.

االعتبار	 في	 اأخذها	 الواجب	 العوامل	 العديد	من	 يوجد	 اأماًنا،	 اأكثر	 اإلى	موقع	 الموؤقت	 باالنتقال	 القرار	 اتخاذ	 عند	

ل�صمان	انتقال	�صل�ص	للخدمات	الطبية	والمر�صى	والعاملين.	ال	يقدم	هذا	الف�صل	تو�صيات	فنية	تف�صيلية	لالنتقال،	

ولكن	يقدم	اإر�صادات	حول	ما	ينبغي	اأخذه	في	الح�صبان	اأثناء	القيام	بهذه	العملية.

الموقع   2.6

تعد	اأول	خطوة	يتم	اتخاذها	ا�صتعداًدا	لالنتقال	هي	اإجراء	تقييم	للمقر	ولم�صتوى	اأمن	الموقع	الجديد	المقترح.	كما	

يجب	فهم	المخاطر	المرتبطة	بالموقع	الحالي	واإلى	مدى	�صيخفف	االنتقال	اإلى	الموقع	الجديد	من	تلك	المخاطر.	

يكون	للمعلومات	التي	تم	تجميعها	خالل	تلك	العملية	دوًرا	حا�صًما	في	اختيار	الموقع	الموؤقت؛	حيث	اإنها	ت�صاعد	

على	تطبيق	التدابير	االأمنية	وتو�صح	اأي	خدمات	الرعاية	ال�صحية	الالزم	نقلها	اإلى	موقع	ي�صهل	تمييزه	اأو	مخباأ	)على	

�صبيل	المثال،	تجهيز	مرفق	دون	علم	ال�صلطات	المعنية(.

اإلى  ال�سحية  الرعاية  لخدمات  الموؤقت  بالنقل  المتعلقة  القانونية  الم�سائل 
موقع اآمن

عند	درا�صة	االنتقال	الموؤقت	لخدمات	الرعاية	ال�صحية	في	�صياق	النزاع	الم�صلح،	يجب	االأخذ	في	االعتبار	اأن	

اأن	يكون	 المعنية-	يجب	 ال�صلطات	 اإلى	موقع	جديد	دون	علم	 تجهيز	مرفق	رعايا	�صحية	مخباأ	-اأي	االنتقال	

اأكثر	ُعر�صة	للهجوم	من	 اأن	المرفق	المخباأ	يكون	 الناحية	القانونية،	تكمن	المخاطرة	في	 الملجاأ	االأخير؛	فمن	

النزاع،	 اأطراف	 التابعة	الأحد	 المخت�صة	 ال�صلطة	 بوا�صطة	 الطبية	 المخ�ص�صة	ر�صمًيا	وح�صريًا	لالأغرا�ص	 المرافق	

القانون	 بموجب	 ال�صحية	 الرعاية	 لمرافق	 خا�صة	 حماية	 لتوفير	 م�صبًقا	 �صرًطا	 ل	 ُي�صكِّ الترخي�ص	 هذا	 اإن	 حيث	

الدولي	االإن�صاني.	ويعد	ا�صتخدام	�صارة	ال�صليب	االأحمر	اأو	الهالل	االأحمر	اأو	الكري�صتالة	الحمراء	اإ�صارة	وا�صحة	

اإال	بم�صتوى	 على	تلك	الحماية	الخا�صة.	فبدون	الترخي�ص	المطلوب،	لن	يتمتع	مرفق	الرعاية	ال�صحية	المخباأ	

الحماية	الممنوح	لالأهداف	المدنية	فقط،	ولن	يلتزم	اأطراف	النزاع	-بموجب	القانون	الدولي	االإن�صاني-	بتوجيه	

تحذير	م�صبق	في	حالة	الهجوم.	وفي	الحاالت	التي	يتم	فيها	اختيار	اإخفاء	مرفق	الرعاية	ال�صحية	ب�صبب	اأحداث	

المبنى.	 للمرفق	بغر�ص	تحديد	هوية	 الجغرافية	 النزاع	على	االإحداثيات	 اأطراف	 اإطالع	 القائمة،	يجب	 العنف	

ولكن،	يجب	تقدير	المخاطر	االأمنية	المرتبطة	بم�صاركة	اإحداثيات	المرفق	بعناية	ح�صب	كل	موقف.	

في	بع�ص	ال�صياقات،	قد	يحظر	القانون	الوطني	نوع	االنتقال	الموؤقت	المزمع	القيام	به،	وخا�صة	في	االأماكن	التي	

اأو	تقديمها	لقطاعات	معينة	 م	فيها	تقديم	الرعاية	ال�صحية	بوا�صطة	بع�ص	مزودي	خدمات	الرعاية	ال�صحية	 ُيجرَّ

من	ال�صكان.	يجب	بذل	الجهود	لدعم	تقديم	خدمات	الرعاية	ال�صحية	ب�صكل	حيادي	على	الم�صتويين	الوطني	

والدولي،	وباالأخ�ص	في	المناطق	التي	ُيقيد	فيها	القانون	الوطني	تلك	الحيادية.

6. النتقال الموؤقت لأ�سباب اأمنية
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عند	النظر	في	اإمكانية	االنتقال،	يجب	االأخذ	في	االعتبار	توفر	مجموعة	من	الخيارات،	بما	ي�صمل	االنتقال	اإلى	مباٍن	

اأو	 الميدانية	 الم�صت�صفيات	 اال�صتفادة	من	خدمات	 النظر	في	 ا	يمكن	 واأي�صً االأر�ص،	 اأو	مرافق	تحت	 القبو	 اأو	 بديلة	

الة	في	بع�ص	ال�صياقات.	بينما	يعد	االأمن	المادي	للمرفق	مهًما	بالن�صبة	لتقديم	خدمات	الرعاية	ال�صحية،	 الخدمات	النقَّ

ا	اأهمية	�صهولة	و�صول	العاملين	والمر�صى	ومزودي	الخدمات	للمرفق. تظهر	اأي�صً

قائمة الفح�س الخا�صة بمدى مالئمة المواقع الجديدة:

• اإجراء	تحليل	اأمني	مع	ال�شتعانة	بالمعلومات	المقدمة	من	خبراء	اأمنيين،	اإن	اأمكن.•

• اإجراء	تحليل	الموقع.•

• تقييم	مدى	توافر	العاملين.•

• النظر	في	اإمكانية	و�شول	المر�شى	والعاملين	للمرفق.•

• النظر	في	اإمكانية	تو�شيل	الأدوية	واأدوات	التمري�ش	والغذاء	والمياه	وغير	ذلك.•

• تقييم	درجة	ال�شتجابة	لخدمات	الرعاية	ال�شحية	في	المجتمع.•

• في	• الأولوية	 �شبيل	 المطلوبة	على	 الطبية	 الخدمات	 نوع	 لتحديد	 المراقبة	 ال�شحية	ومعلومات	 البيانات	 جمع	

الموقع	الجديد	واأي	�شركاء	محتملين	لتقديم	تلك	الخدمات.

الخدمات المتوفرة وم�ستوى الرعاية   3.6

اإلى	موقع	جديد،	 ال�صحية	 الرعاية	 الموؤقت	لخدمات	 للنقل	 نتيجة	 الخدمات	 بع�ص	 اإيقاف	 الواجب	 يكون	من	 قد	

كما	قد	تظهر	�صعوبة	في	الحفاظ	على	نف�ص	الم�صتوى	من	الرعاية	المقدمة	في	الموقع	االأ�صلي.	ومع	ذلك،	ينبغي	

اأن	يتمثل	الهدف	في	ال�صعي	لتحقيق	اأعلى	م�صتوى	ممكن	من	الرعاية	في	الموقع	الجديد؛	ولتحقيق	هذه	الغاية،	من	

المهم	م�صارحة	ال�صلطات	وقادة	المجتمع	وعامة	ال�صكان	حول	نوع	الخدمات	المتوفرة	في	هذا	الموقع	الجديد.	

اإن	الح�صول	على	موافقة	وقبول	المجتمع	واأ�صحاب	الم�صلحة	المعنيين	من	�صاأنه	اأن	يعزز	من	حماية	المرفق	ويجنب	

�صوء	التفاهم	المحتمل	حول	انتقال	الخدمات	لموقع	اآخر	وتاأثير	ذلك	على	حيادية	خدمات	الرعاية	ال�صحية	المقدمة.	

يجب	الحر�ص	على	تحديد	اأي	الخدمات	التي	لها	اأولوية	النقل،	باالإ�صافة	اإلى	خدمات	اإنقاذ	الحياة.	كما	يلزم	اإجراء	

المحلية.	 ال�صلطات	 بالت�صاور	مع	 ب�صاأنها	 قرار	 اإلى	 المجتمعات	والو�صول	 تلبيتها	في	 الواجب	 تقييم	لالحتياجات	

المرحلة،	 المنطقة	في	تلك	 الموجودين	في	 ال�صحية	االآخرين	 الرعاية	 التن�صيق	مع	مزودي	خدمات	 ا،	يجب	 واأي�صً

لم�صتوى	 دورية	 مراجعة	 اإجراء	 ال�صروري	 من	 اأنه	 كما	 اإن�صائها.	 اأو	 المالئمة	 االإحالة	 اأنظمة	 في	 االندماج	 بغر�ص	

ودرجة	الرعاية	المقدمة	في	مرفق	الرعاية	ال�صحية	الجديد	الموؤقت	وتكييف	الخدمات	عند	ال�صرورة.

ال�صحية.	و�صعت	منظمة	 الرعاية	 تقديم	خدمات	 للم�صاعدة	في	 الدوليين	 العاملين	 توزيع	 يتم	 الحاالت،	 في	بع�ص	

الكوارث	 حاالت	 في	 عملهم	 يمار�صون	 الذين	 االأجنبية	 الطبية	 العمل	 لفرق	 مرجعية	 اإر�صادات	 العالمية	 ال�صحة	

التي	يجب	 المعايير	 االأدنى	من	 والحد	 المختلفة	 الرعاية	 لم�صتويات	 �صرًحا	 االإر�صادات	 تلك	 	وت�صمل	
36
المفاجئة،

على	العاملين	االلتزام	بها.	اإذا	لم	تكن	اإحدى	المنظمات	الدولية	على	وعي	بال�صياق	الذي	�صتعمل	فيه	فرق	العمل	

التابعة	لها،	فين�صح	بالرجوع	اإلى	هيئات	ال�صحة	الوطنية	والتن�صيق	معها	عند	االتفاق	على	نوع	الخدمات	المطلوب	

تقديمها	وتحديدها.

ال�ستعداد للنقل   4.6

يجب	و�صع	خطط	منا�صبة	ل�صمان	نقل	�صل�ص	للخدمات،	باالإ�صافة	اإلى	اإجراءات	ت�صغيل	قيا�صية	يتم	بيان	تفا�صيلها	

التخطيط	 اأثناء	عملية	 االإجراءات	 المحتملة؛	وعند	و�صع	هذه	 ال�صيناريوهات	 بناًء	على	 االإمكان	ويتم	و�صعها	 قدر	

التي	 الخدمات	 اأنواع	 القيود	 �صتحدد	هذه	 الموؤقت،	حيث	 بالموقع	 المرتبطة	 القيود	 المهم	تحديد	 للطوارئ،	من	

يمكن	تقديمها	والمعدات	المطلوب	نقلها	اإلى	الموقع	الجديد.

كما	يجب	التخطيط	بعناية	للوج�صتيات	نقل	الخدمات	واإن�صاء	مرفق	رعاية	�صحية	موؤقت،	ويجب	تقييم	ال�صالمة	

واإمكانية	الو�صول	وطرق	النقل	للموقع	الجديد.	يجب	تحديد	حاالت	المر�صى	الحرجة	ليتم	نقلها	اأواًل	الحتياجهم	

اإلى	حماية	ورعاية	خا�صة.	يمكن	االأخذ	في	االعتبار	النقل	التدريجي	اإذا	�صمح	الو�صع	االأمني	بذلك،	على	الرغم	من	

ل	مخاطر	اإ�صافية	على	العاملين	والمر�صى. اأن	ذلك	قد	ُي�صكِّ

منظمة	ال�صحة	العالمية،	الت�شنيف	والمعايير	الدنيا	التي	يجب	على	فرق	العمل	الطبية	الأجنبية	اللتزام	بها	في	حالت	الكوارث	المفاجئة،	منظمة	ال�صحية	العالمية،	  36
جنيف،	2013.	يمكن	االطالع	عليها	عبر	الرابط	التالي:

http://www.who.int/hac/global_health_cluster/fmt_guidelines_september2013.pdf
)تاريخ	اآخر	مراجعة	للملف:	13	اآذار/مار�ص	2015( 	
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لدى	 النف�صية	 ال�صغوط	 م�صتويات	 من	 الحد	 في	 ي�صاعد	 قد	 اأماًنا	 اأكثر	 لموقع	 الموؤقت	 االنتقال	 اأن	 من	 الرغم	 على	

اآخر	 �صبًبا	 ل	 ُي�صكِّ قد	 االنتقال	 اأن	 اإال	 االأزمات،	 اأثناء	 ويعي�صون	 يعملون	 الذين	 ال�صحية	 الرعاية	 مجال	 في	 العاملين	

لالإجهاد؛	على	�صبيل	المثال،	قد	ي�صطر	العاملون	اإلى	ال�صفر	لم�صافة	اأطول	للو�صول	اإلى	الموقع	الجديد	اأو	الح�صول	

على	�صكن	موؤقت	بعيًدا	عن	م�صكنهم	االأ�صلي.	لحماية	العاملين	واالحتفاظ	بهم	اأثناء	االنتقال،	من	المهم	اإن�صاء	اآليات	

دعم	لتوفير	اأف�صل	ظروف	عمل	ممكنة	للعاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	تلبي	احتياجاتهم	في	الموقع	الجديد.

قائمة الفح�س الخا�صة بال�صتعداد لالنتقال:

• تقييم	مدى	توافر	اإمداد	الطاقة	والمياه.•

• تحديد	المعدات	والأدوية	المطلوب	نقلها،	مع	الأخذ	في	العتبار	م�شاحة	التخزين	المتوفرة.•

• التحقق	من	طرق	النقل	واإمكانية	الو�شول	للموقع	الموؤقت.•

• الإعداد	للنقل	التدريجي،	اإن	اأمكن	ا�شتخدام	المرافق	القديمة	والجديدة	في	اآٍن	واحد	لفترة	من	الوقت.•

• الأخذ	في	العتبار	اأن	تاأخير	النقل	قد	يزيد	من	المخاطر	التي	تهدد	بع�ش	المر�شى	والعاملين.•

• تحديد	الحالت	الحرجة	التي	قد	تحتاج	اإلى	رعاية	بديلة	عن	تلك	المقدمة	في	مرفق	الرعاية	ال�شحية	الجديد.•

• �شمان	اأن	الإجراءات	منا�شبة	للحفاظ	على	�شرية	بيانات	المر�شى،	وتدريب	العاملين	على	اتباع	هذه	الإجراءات.•

• لإكمال	• يهدف	 بما	 الآخرين،	 ال�شحية	 الرعاية	 مزودي	خدمات	 مع	 واإن�شائها	 �شراكات	 اإتمام	 فر�ش	 تحديد	

خدمات	معينة	اأو	اإيجاد	بديل	لها.

• �شمان	توافر	اأجهزة	ات�شالت	احتياطية	وو�شع	خطة	لالإخالء.•

• الأخذ	في	العتبار	اإن�شاء	اآليات	لدعم	العاملين	اأثناء	النتقال.•

6. النتقال الموؤقت لأ�سباب اأمنية
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مالحظات ختامية

اأن�صاأ	م�صروع	»الرعاية	ال�صحية	في	خطر«	منتدى	للحوار	بين	مجموعة	كبيرة	من	اأ�صحاب	الم�صلحة	الم�صاركين	في	

تقديم	الرعاية	ال�صحية	في	�صياقات	النزاعات	الم�صلحة	وحاالت	الطوارئ	االأخرى.

اأُقيمت	في	مدينة	 التي	 العمل	 اأثناء	حلقات	 التي	تمت	 المناق�صات	 –وعلى	االأخ�ص	 المناق�صات	 نتائج	هذه	 لت	 �صكَّ

اأوتاوا	ومدينة	بريتوريا	حول	�صمان	اأمن	مرافق	الرعاية	ال�صحية-	م�صدًرا	مرجعًيا	رئي�صًيا	لهذا	الكتيب.	كما	�صارك	

ممثلون	عن	ال�صلطات	المحلية	والموؤ�ص�صات	المحلية	والدولية	والحركة	الدولية	لل�صليب	االأحمر	والهالل	االأحمر	

ا.	وحيث	اإن	بع�ص	 والمهن	الفنية	المتنوعة	والعاملين	في	مجال	الرعاية	ال�صحية	واالأكاديميين	بمعلومات	مهمة	اأي�صً

اأ�صحاب	الم�صلحة	هوؤالء	لم	ياألفون	العمل	مًعا	عن	قرب	من	قبل،	فاإن	هذا	التعاون	الذي	تم	بينهم	يعد	اإنجاًزا	في	

حقهم.

على	الرغم	من	اأن	هذا	الكتيب	يركز	على	�صياغة	التو�صيات	المتعلقة	بتح�صين	م�صتوى	اأمن	مرافق	الرعاية	ال�صحية	

تدابير	 بع�ص	 تثبت	 قد	 الطوارئ.	 حاالت	 من	 اأخرى	 اأنواع	 على	 تطبيقها	 يمكن	 اأنه	 اإال	 الم�صلحة،	 النزاعات	 اأثناء	

الكوارث	 اأثناء	 للمرونة	 ال�صحية	 الرعاية	 نظام	 اكت�صاب	 فاعليتها	في	 التخفيف	 الوقائية	وتدابير	 والتدابير	 اال�صتعداد	

الطبيعية؛	على	�صبيل	المثال،	في	اأوقات	النزاعات	الم�صلحة.

ناأمل	باأن	يخدم	هذا	الكتيب	بمثابة	دليل	لعمليات	التخطيط	للطوارئ	في	مرافق	الرعاية	ال�صحية،	واأن	يعزز	النمو	

واأن	 ال�صحية	في	خطر«،	 اأُن�صئت	من	خالل	م�صروع	»الرعاية	 التي	 المهنية	 الجهات	 ل�صبكة	 الم�صتمرين	 والتعاون	

ي�صاهم	في	زيادة	الوعي	حول	اأهمية	حماية	خدمات	الرعاية	ال�صحية	المقدمة	من	اآثار	النزاعات	الم�صلحة.

مالحظات ختامية
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المهمة

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر منظمة محايدة وم�صتقلة وغير متحيزة، لها مهمة اإن�صانية خال�صة تتمثل في 

حماية حياة وكرامة �صحايا النزاع الم�صلح وحالت العنف الأخرى وتقديم الم�صاعدة لهم.

الإن�صاني  الدولي  القانون  اأحكام  بن�صر  الب�صر  عن  المعاناة  درء  اإلى  ا  اأي�صً جاهدة  الدولية  اللجنة  وت�صعى 

اتفاقيات  انبثقت عنها  1863 وقد  الدولية في عام  اللجنة  اأن�صئت  العالمية وتعزيزها.  الإن�صانية  والمبادئ 

جنيف والحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر. وهي توّجه وتن�ّصق الأن�صطة الدولية التي تنفذها 

الحركة اأثناء النـزاعات الم�صلحة وحالت العنف الأخرى.
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