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عندما تقع الهجامت ضد البنية التحتية للصحة 

ويصيبها دمار، فإن جهود تقليل الوفيات بني األطفال 

وتحسني صحة األمهات ومكافحة األمراض، مثل 

شلل األطفال، تختفي من الوجود يف غضون ثوان 

ر فيستغرق سنوات إن  معدودة. أما إعادة بناء ما ُدمِّ

مل تكن عقوًدا.

– رئيسة »أطباء بال حدود«، السيدة »جون ليو«، ورئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر، السيد »بيرت ماورير«
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متهيد
أســباب العنــف الــذي يســتهدف خدمــات الرعايــة الصحيــة مركبــة ومتنوعــة، غــري أن أثــره ال يختلــف باختــاف املــكان. 

ــا  ــون، وإم ــا ميوت ــم إم ــا، فإنه ــي يحتاجونه ــات الت ــول إىل الخدم ــتطاعتهم للوص ــا باس ــى م ــاس أق ــذل الن ــا يب عندم

ــة عــى  ــة واالقتصادي ــة واالجتامعي يعانــون مــن إعاقــات جســدية، وإمــا يصابــون بأمــراض دون داع. والكلفــة البرشي

املــدى البعيــد، وإن كان مــن الصعــب قياســها، مأســاوية بالقــدر نفســه تقريبًــا. لذلــك، فالوقــوف يف وجــه هــذا العنــف 

هــو، بــكل صــدق، مســألة حيــاة أو مــوت. 

دشــنت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مبــادرة »الرعايــة الصحيــة يف خطــر« منــذ 6 ســنوات بهــدف إثــارة اهتــامم 

العــامل مبســألة العنــف الــذي يســتهدف خدمــات الرعايــة الصحيــة. 

وقــد كانــت اســتجابة املجتمــع الــدويل مشــجعة للغايــة. ووصــل الزخــم الســيايس والدبلومــايس أوّجــه يف 3 أيــار/ مايــو 

ــام 2016،  ــا، هــو S/RES/2286 لع ــراًرا تاريخيًّ ــم املتحــدة ق ــع لألم ــدويل التاب ــن ال ــس األم ــا اعتمــد مجل 2016 عندم

يدعــو الــدول إىل احــرام القانــون الــدويل اإلنســاين وحاميــة العاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة يف مناطــق النزاعــات. 

وطلــب مجلــس األمــن أيًضــا مــن األمــن العــام لألمــم املتحــدة أن يـُـويص دون تــواٍن بالســبل املفضيــة إىل حاميــة أفضــل 

ــريف أعــامل  ــة، ومحاســبة مق ــدات واملنشــآت الطبي ــة واملع ــة الصحي ــن يف مجــال الرعاي للمــرىض والجرحــى، والعامل

العنــف هــذه.  

ويف 18 آب/ أغســطس عــام 2016 كتــب األمــن العــام إىل رئيــس مجلــس األمــن الــدويل موضًحــا »تدابــري عمليــة ينبغــي 

عــى جميــع الــدول أن تنفذهــا للحيلولــة دون وقــوع أعــامل عنــف وهجــامت وتهديــدات ضــد الرعايــة الصحيــة يف 

النزاعــات املســلحة، وتحســن حاميــة الرعايــة الصحيــة وضــامن توثيــق أعــامل العنــف والهجــامت والتهديــدات التــي 

تســتهدف الرعايــة الصحيــة، وكذلــك املســاءلة واإلصــاح«. كــام اشــتملت التوصيــات الرئيســية التــي وردت يف الخطــاب 

تبــادل املعلومــات والتجــارب التــي تضمــن تقديــم الرعايــة الصحيــة للمحتاجــن.

واســتجابًة منهــا، بــدأت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )اللجنــة الدوليــة( بجمــع دراســات الحالــة. والهــدف مــن 

هــذا الكتيــب تقديــم ثــاث مبــادرات اتُّخــذت لضــامن تقديــم الرعايــة الصحيــة ومنــع العنــف أو تخفيــف أثــره يف 

ــة  ــة الصحي ــاين والرعاي ــال اإلنس ــن يف املج ــي العامل ــكل رئي ــب بش ــتهدف الكتي ــريو. ويس ــتان وب ــلفادور وباكس الس

وأعضــاء الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر )الحركــة الدوليــة( بوجــه خــاص. وغــرض هــذا الكتيــب أن 

يكــون أداة تعلــم ومصــدر إلهــام ملناقشــة مفتوحــة مــع املوظفــن الرســمين واملرّشعــن وصنــاع السياســات واألطــراف 

األخــرى املعنيــة بشــأن طــرق حــل هــذه املشــكلة اإلنســانية الجوهريــة. 

ا للعنف الذي يستهدف الرعاية الصحية. مًعا ميكننا أن نضع حدًّ

– عيل ناراغي، رئيس »مبادرة الرعاية الصحية يف خطر«
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مقدمة
يف كراتــي، أكــر مدينــة بباكســتان، قتــل 130 طبيبًــا 

ــا  ــن عامــي 2012 و2014، وفًق واختطــف 150 آخــرون ب

ــوز«.  ــة »ذا ني ــة املعروف ــة الوطني ــه الصحيف ــا أوردت مل

ويف الســلفادور، يســترشي عنــف وجرائــم العصابــات 

وتحتــل معــدالت جرائــم القتــل مكانهــا بــن األعــى عــى 

مســتوى العــامل. ووفًقــا للســلطات قتــل 1,776 شــخًصا يف 

الشــهور الســتة األوىل مــن عــام 2017. والواقــع أن هــذا 

الرقــم يعــد أفضــل مقارنــة بالفــرة نفســها يف عــام 2016 

)إذ أُبلِــغ عــن 3,060 جرميــة قتــل(. وبســبب هــذا العنف، 

ــول  ــة الوص ــة الصحي ــال الرعاي ــن يف مج ــن للعامل ال ميك

ــاج إىل خدماتهــم، مــا  ــي تحت ــة الت إىل املجتمعــات املحلي

يــؤدي إىل حرمــان هــؤالء الســكان مــن الرعايــة الصحيــة 

املامئــة. 

ويف بــريو، يف وادي »أبورميــاك إين« و»منتــارو« عــى وجــه 

ــة  ــول إىل الرعاي ــل الوص ــات تعرق ــة تحدي ــوص، مث الخص

الصحيــة وتقدميهــا بطريقــة آمنــة. فهــذا الــوادي منطقــة 

نائيــة بحــق، بنيتــه التحتيــة قــارصة وينتــرش فيــه تهريــب 

هنــا  الصحيــة  الرعايــة  موظفــو  ويبــذل  املخــدرات. 

قصــارى جهدهــم للتعامــل مــع ظــروف العمــل الســيئة. 

فهــم يبلغــون عــن تلقيهــم تهديــدات ومنعهــم مــن 

ــال  ــاف واحت ــاالت اختط ــن ح ــرىض، وع ــول إىل امل الوص

ملراكــز الرعايــة الصحيــة ورسقــة األدويــة بصفتهــا حــوادث 

ــة.   يومي

هــذه األمثلــة مــن الــدول الثــاث ليســت حــاالت منعزلــة. 

ــامت  ــا للهج ــون يوميً ــة يتعرض ــة الصحي ــو الرعاي فمقدم

ويتعــرض املــرىض للتمييــز الســلبي وتُحتجــز ســيارات 

ــفيات  ــف املستش ــش وتُقص ــاط التفتي ــد نق ــعاف عن اإلس

ــبل  ــع الس ــة وتنقط ــدادات الطبي ــب اإلم ــل وتُنه بالقناب

مبجتمعــات محليــة بكاملهــا حــول العــامل فــا تصــل إليهــا 

ــة.  ــات حيوي خدم

ــون األول/ ديســمر  ــر 2012 وكان ــاين/ يناي ــون الث ــن كان ب

2014 وثَّقــت اللجنــة الدوليــة مــا يقــرب مــن 2,400 

ــًدا تشــهد  ــة يف 11 بل ــة الصحي ــة عنــف ضــد الرعاي حادث

نزاعــات مســلحة أو حــاالت عنــف أخــرى. ويف أكــر مــن 

90% مــن الحــاالت تعــرض مقدمــو الرعايــة الصحيــة 

املحليــون لــألذى، مــا شــّكل تهديــًدا خطــريًا عــى فعاليــة 

ــد ال  ــتدامتها. وق ــة واس ــة الوطني ــة الصحي ــة الرعاي أنظم

ــدي.   ــرم الجلي ــة اله ــام ســوى قم تشــكل هــذه األرق

تعريفات

ــل  ــن القت ــة يتضم ــة الصحي ــم الرعاي ــد أطق ــف ض العن

واإلصابــة واالختطــاف والتحــرش والتهديــدات واإلرهــاب 

والرسقــة واعتقــال املوظفــن ألنهــم يــؤدون مهامهــم 

ــة.  الطبي

العنــف ضــد املــرىض يتضمــن القتــل واإلصابــة والتحــرش 

وإرهــاب املــرىض أو الذيــن يحاولــون الوصــول إىل الرعايــة 

الصحيــة؛ وإعاقــة الوصــول يف الوقــت املناســب للرعايــة 

ــد اإلخفــاق يف  الصحيــة أو التدخــل يف ذلــك، أو تعمُّ

تقديــم املســاعدة أو منعهــا، والتمييــز يف الوصــول إىل 

ــة. ــة الصحي ــا، وقطــع الرعاي ــة أو جودته ــة الصحي الرعاي

ــات  ــاء واملمرض ــن األطب ــة تتضم ــة الصحي ــم الرعاي طواق

ــو  ــل وموظف ــعفون األوائ ــم املس ــن فيه ــاعدين مب واملس

الدعــم املوكَلــة إليهــم مهــام طبيــة، واملوظفــون اإلداريون 

يف منشــآت الرعايــة الصحيــة  وطواقم ســيارات اإلســعاف. 

ــواء  ــخاص- س ــع األش ــون جمي ــرىض يتضمن ــى وامل الجرح

إىل  يحتاجــون  الذيــن  مدنيــن-  أو  عســكرين  كانــوا 

املســاعدة الطبيــة ويكفــون عــن إتيــان أي فعــل عــدايئ. 

واألطفــال حديثــي  األمومــة  حــاالت  هــذا  ويتضمــن 

الــوالدة والَعَجــزَة.



7

عندمــا يحــدث انقطــاع يف خدمــات الرعايــة الصحيــة 

بســبب العنــف والهجــامت؛ فاملــرىض والجرحــى هــم 

املحــيل  املجتمــع  لكــن  فــوًرا.  الثمــن  يدفعــون  مــن 

بأكملــه هــو مــن يتحمــل آثــار ذلــك عــى املــدى البعيــد: 

حــاالت الوفــاة التــي كان مــن املمكــن تجنبهــا، واإلعاقــات 

الجســدية، واألمــراض التــي تتســبب يف خســارة اقتصاديــة 

وأعبــاء اجتامعيــة ومعانــاة إنســانية مضاعفــة. ومــن 

ــن  ــه يف مــا يخــص أعــداد األشــخاص املترضري الواضــح أن

ــة  ــة الصحي ــال الرعاي ــن يف مج ــد العامل ــف ض ــإن العن ف

ومنشــآتها واملــرىض، ســواء وقــع أو كان تهديــًدا، هــو 

واحــد مــن أكــر مشــكات الصحــة العامــة والعمــل 

اإلنســاين وأشــدها تعقيــًدا، وإن يكــن مــن أكــر املشــكات 

غــري املعــرف بهــا يف عاملنــا اليــوم. لكنهــا مشــكلة ميكــن 

ــاث يف  ــة الث ــات الحال ــن دراس ــا تب ــب م ــا، بحس عاجه

ــب.  ــذا الكتي ه

ــف  ــة العن ــة ملواجه ــادرة منوذجي ــي مب ــتضيف كرات تس

ــامت  ــت منظ ــة، جمع ــة الصحي ــتهدف الرعاي ــذي يس ال

دوليــة ومؤسســات بحثيــة وطنيــة وأكادمييــة ومنظــامت 

ــت  ــريو تعاون ــدين. ويف ب ــع امل ــامت املجتم ــة ومنظ خريي

وزارة الصحــة والصليــب األحمــر يف بــريو واللجنــة الدوليــة 

لتحســن الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة يف واٍد نــاٍء خطــري. 

ــة  ــع بروتوكــول بــن ســلطات حكومي ويف الســلفادور، ُوقّ

ومقدمــي الرعايــة الصحيــة. وهــو يتناول بعــض التحديات 

املرتبطــة بتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة للمجتمعــات 

املحليــة املتــرضرة مــن مســتويات العنــف املرتفعــة. 

ــل  ــم أفض ــدف إىل فه ــي ته ــاث، الت ــادرات الث ــذه املب ه

لألســباب الجذريــة لهــذا العنــف وكيــف ميكــن التصــدي 

لهــا، متثــل فرًصــا للتعلُّــم، وينبغــي أن تكــون مصــدر إلهــام 

ملزيــد مــن الخطــوات، عــى املســتوى املحــيل ومــا وراءه. 

ــن  ــال، يف ترشي وهــذا يحــدث بالفعــل، فعــى ســبيل املث

الثاين/نوفمــر 2015 ســعى اجتــامع بــن وزراء الصحــة من 

ــن  ــدوراس وممثل ــلفادور وهن ــا والس ــات كولومبي حكوم

عــن جمعيــات الصليــب األحمــر يف تلــك البلــدان، إىل 

تبــادل الخــرات والتجــارب وأفضــل املامرســات والــدروس 

املســتفادة بهــدف تعزيــز احــرام ســامة خدمــات الرعاية 

الصحيــة واالرتقــاء بهــا يف البلــدان الثاثــة. وطُرحــت 

ــن«، وهــي مكــون أســايس يف مــرشوع  ــة »راســتا دي حمل

ــد.  كراتــي، يف أنحــاء البل

ــاء  ــة يتضمــن إلق ــة الصحي ــف ضــد منشــآت الرعاي العن

ــار،  ــاق الن ــام وإط ــب واالقتح ــف والنه ــل والقص القناب

وتطويــق هــذه املنشــآت أو أي تدخــل بالقــوة يف إدارتهــا 

ــاه(.  ــاء واملي ــا مــن الكهرب ــل حرمانه )مث

العنــف ضــد املركبــات الطبيــة يتضمــن الهجــامت عــى 

ــا.  ــا أو التدخــل يف عمله ــة أو رسقته ــات الطبي املركب

املستشــفيات  تتضمــن  الصحيــة  الرعايــة  منشــآت 

واملعامــل والعيــادات ومراكــز اإلســعافات األوليــة ومراكــز 

نقــل الــدم ومخــازن اإلمــدادات الطبيــة والصيدالنيــة 

ــآت.  ــذه املنش له

ــفن  ــعاف والس ــيارات اإلس ــمل س ــة تش ــات الطبي املركب

أو الطائــرات الطبيــة، ســواء كانــت مدنيــة أو عســكرية، 

ــة.  ــدات طبي ــدادات أو مع ــل إم ــي تنق ــات الت واملركب
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دراســات  يف  واإلخفاقــات  النجاحــات  تفاصيــل  وتــرد 

ــرة بالذكــر  ــة جدي ــاه. لكــن مثــة نقــاط قليل الحــاالت أدن

ــا.  هن

ــة  ــة الصحي ــد الرعاي ــف ض ــوادث العن ــر ح ــا مت ــا م غالبً

دون أن تســرعي انتباًهــا، مــا يــؤدي بالنــاس إىل التهويــن 

مــن فداحــة املشــكلة. وهنــاك أســباب متنوعــة وراء عــدم 

إبــاغ الضحايــا عــن الحــوادث، منهــا عــدم وجــود نظــام 

تســجيل الحــوادث، واإلحســاس بــأن اإلبــاغ عــن الحــادث 

لــن يجــدي نفًعــا، والخــوف مــن وقــوع مزيــد مــن أعــامل 

العنــف. لكــن يف دراســات الحالــة الثــاث الحاليــة أثبــت 

ــا  ــوء عليه ــليط الض ــكلة وتس ــذه املش ــن ه ــث ع الحدي

أنــه عامــل محفــز للتغيــري. كــام كانــت الدراســات الثــاث 

ــة  ــة تطهريي ــا، تجرب ــركن فيه ــض املش ــري بع ــا، بتعب أيًض

للنفــس. مــن الواضــح أن اإلحجــام عــن اتخــاذ فعــل ضــد 

العنــف الحاصــل أمــر خطــري ألنــه قــد يتطــور إىل القبــول 

بــه، وهــو مــا يضّخــم العــبء. ومــن بــن التوصيــات التــي 

تقدمهــا »مبــادرة الرعايــة الصحيــة يف خطــر« الحاجــة إىل 

ــات  ــات. هــذه اآللي ــة لجمــع البيان ــات وطني تأســيس آلي

مــن شــأنها أن تيــرس فهــاًم أفضــل للقضايــا واالتجاهــات 

واألمنــاط التــي يتــم تحليلهــا واالســتجابات املناســبة التــي 

تتخــذ.

وتســلط دراســات الحالــة أيًضــا الضــوء عــى رضورة 

التعــاون بــن القطاعــات لضــامن أن تكــون املبــادرات 

ــي  ــة ل ــه الكفاي ــا في ــة مب ــتدامة ومبدع ــكة ومس متامس

ــا، ليــس ملجموعــة واحــدة يف العــادة تأثــري  تنجــح. وأيًض

كاٍف لتعزيــز التغيــريات الازمــة. هنــاك حاجــة إىل خلــق 

تحالفــات واســعة النطــاق، رســمية أو غــري رســمية، مــن 

ــا مصلحــة يف هــذه املســألة  ــة تربطه ــات مختلف مجموع

ــادرة  ــن »مب ــرى م ــة أخ ــاك توصي ــك، فهن ــدة. ولذل املعق

مــن  االســتفادة  هــي  خطــر«،  يف  الصحيــة  الرعايــة 

ــة  ــن الناحي ــات. وم ــذه املجموع ــة له ــدرات املختلف الق

املثاليــة، ينبغــي الجمــع بــن مختلــف املبــادرات املحليــة 

ــع  ــل من ــن أج ــركة م ــة مش ــل وطني ــة عم ــار خط يف إط

ــب  ــه. ويج ــدي ل ــة والتص ــة الصحي ــد الرعاي ــف ض العن

ــة،  ــة العام ــط الصح ــود يف خط ــذه الجه ــاج ه ــا إدم أيًض

ــؤرشات،  ــا للم ــا وفًق ــاس تنفيذه ــد وقي ــم رص ــث يت بحي

ــا. ــة له ــة املخصص ــوارد الكافي وامل

وأخــريًا، تــرز الحاجــة إىل تغيــري السياســات يف جميــع 

دراســات الحالــة الثــاث. وال يشــمل هــذا تغيــريًا يف 

ــص  ــح وتخصي ــا اللوائ ــن أيًض ــب، ولك ــات فحس الترشيع

السياســات  تغيــري  ويتطلــب  ذلــك.  إىل  ومــا  املــوارد، 

تخصيــص الوقــت وااللتــزام مــن جانــب الســلطات. ونحن 

ــي تعمــل يف  ــر الت ــن الدوائ ــد جامعــي م بحاجــة إىل جه

املجــال اإلنســاين واإلمنــايئ والصحــي، إىل جانــب منظــامت 

املجتمــع املــدين، إذا أردنــا إبقــاء هــذه املســألة عــى 

ــة، واالســتمرار يف  ــة والوطني رأس جــداول األعــامل العاملي

ــدة. ــة بش ــج املطلوب ــق النتائ تحقي
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ــة الصحية يف خطر  الرعاي
»الرعايــة الصحيــة يف خطــر« مبــادرة أطلقتهــا الحركــة الدوليــة تهــدف إىل معالجــة مســألة العنــف الــذي يســتهدف 

املــرىض والعاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة واملرافــق واملركبــات الطبيــة، وضــامن الوصــول اآلمــن إىل الرعايــة الصحيــة 

وإيصالهــا للمحتاجــن يف أثنــاء النزاعــات املســلحة وحــاالت الطــوارئ األخــرى.

ُدشنت هذه املبادرة يف عام 2011 وميتد عملها ليشمل ثاثة مجاالت متاميزة وإن كان بعضها يرتبط ببعض: 

االرتقاء مبستوى الوعي العام بشأن العنف ضد الرعاية الصحية

ــر  ــي تســلط الضــوء عــى األث ــة يف خطــر«، مــن خــال أنشــطة االتصــال العامــة الت ــة الصحي ــادرة الرعاي تســعى »مب

ــة  ــادرات الدولي ــم للمب ــام والدع ــم الع ــاق الفه ــيع نط ــة، إىل توس ــام الطبي ــتهدف امله ــذي يس ــف ال ــاين للعن اإلنس

ــة. ــة الصحي ــة الرعاي ــة إىل حامي ــة الرامي والوطني

تعزيز وتحسني املامرسة امليدانية واالستجابة الوطنية للعنف

ــى  ــة ع ــة وملموس ــة عملي ــتجابات ميداني ــري واس ــذ تداب ــد وتنفي ــر« تحدي ــة يف خط ــة الصحي ــادرة الرعاي ــم »مب تدع

املســتوين الوطنــي واملحــيل ملنــع العنــف وحاميــة الرعايــة الصحيــة يف أثنــاء النــزاع املســلح وحــاالت الطــوارئ األخــرى.

حشد الدوائر العاملية واملحلية املعنية

تشــكل الدوائــر املعنيــة حافــزًا للتغيــري والدعــم عــى الصعيــد املحــيل، ولتنفيــذ التوصيــات والتدابــري الراميــة إىل حاميــة 

ــة الســاح، وممثــيل  الرعايــة الصحيــة. وهــي تتألــف مــن املختصــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة، والحكومــات، وحمل

املجتمــع املــدين، واملنظــامت غــري الحكوميــة، واملنظــامت الدوليــة وغريهــا. وبالتعــاون مــع هــذه الدوائــر وعــن طريــق 

ــة يف  ــة الصحي ــادرة الرعاي ــددت »مب ــامل ح ــاء الع ــع أنح ــل يف جمي ــات العم ــاورات وحلق ــات واملش ــوث والنقاش البح

خطــر« عــدًدا مــن التوصيــات والخطــوات العمليــة لحاميــة خدمــات الرعايــة الصحيــة. وهــي تدعــو اآلن إىل نرشهــا 

وتنفيذهــا عــى نطــاق أوســع حيثــام تــرز الحاجــة.

ملزيد من املعلومات:
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امليض ُقدًما 
حامية الرعاية الصحية يف كراتيش

تجارب مختارة – باكستان

ملحة عن العنف ضد الرعاية الصحية يف كراتيش

كراتــي، الواقعــة يف مقاطعــة الســند، هــي أكــر مدينــة 

يف باكســتان، وهــي مينــاء رئيــي ومركــز اقتصــادي. يبلــغ 

عــدد ســكانها نحــو 20 مليــون نســمة. 

وكــام هــو الحــال يف العديــد مــن املــدن األخــرى يف 

البلــدان الناميــة، تقــدم رشكات خاصــة وجمعيــات خرييــة 

معظــم خدمــات الرعايــة الصحيــة يف كراتــي، مــا يجعــل 

ــع  ــة يف جمي ــم نفــس مســتوى الرعاي مــن الصعــب تقدي

ــة. أنحــاء املدين

ــك.  ــال عــى ذل ــي خــري مث ــة اإلســعاف يف كرات ومنظوم

تُــدار منظومــة اإلســعاف مــن قبــل ثــاث جمعيــات 

ــن املنظــامت غــري  ــة م ــب مجموع ــرية إىل جان ــة كب خريي

الحكوميــة الصغــرية، واملجموعــات الدينيــة والــرشكات 

ــري،  ــد كب ــم إىل ح ــة إىل التنظي ــر املنظوم ــة. وتفتق الخاص

نقــل  ويقــدر أن 75% مــن األســطول هــي مركبــات 

أساســية ليــس عــى متنهــا معــدات إلنقــاذ الحيــاة. 

وعــاوة عــى ذلــك، فــإن معظــم ســيارات اإلســعاف 

ــدود  ــب مح ــى تدري ــوا إال ع ــائقن مل يحصل ــزودة بس م

ــة. ــاعدة الطبي ــى املس ع

العنــف خطــر دائــم يف الســياقات التــي تقــدم فيهــا 

الرعايــة الصحيــة. ومــع ذلــك يبــدو أن طريــق االســتجابة 

بعــض  اســتجابة  متثلــت  طويــا.  يــزال  ال  الشــاملة 

املستشــفيات للهجــامت يف تعزيــز اإلجــراءات األمنيــة، 

ــوا  ــة مل يحصل ــة الصحي ــال الرعاي ــن يف مج ــن العامل ولك

عــى أي تدريــب رســمي عــى مواجهــة العنــف، وال 

تعالــج هــذه املســألة بقوانــن أو سياســات محــددة.

وقــد أبلــغ العديــد مــن العاملــن يف مجــال الرعايــة 

الصحيــة يف كراتــي عــن وقــوع هجــامت ومحــاوالت 

ــرب  ــد ه ــل لق ــة. ب ــات إجرامي ــل عصاب ــن قب ــزاز م ابت

ــة أنفســهم  ــن باكســتان لحامي ــن م بعــض هــؤالء العامل

ــامت  ــم الهج ــري إىل أن معظ ــة تش ــن األدل ــم. لك وأرُسه

ــة الصحيــة  التــي يتعــرض لهــا العاملــون يف مجــال الرعاي

كانــت مــن قبــل أقــارب املــرىض. ويشــكو كثــري مــن 

ــب  ــرام الواج ــاء االح ــدم إي ــن ع ــال م ــن يف املج العامل

ــام. ــه ع ــب بوج ــة الط ملهن
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خدمات اإلسعاف

نتائج الدراسة التي أجرتها »اللجنة الدولية« ورشكاؤها يف كراتيش

سائقو سيارات اإلسعاف هم األكرث عرضة لخطر العنف مقارنة بكل 

الفئات األخرى من العاملني يف املجال.

يظهر الناس قدًرا ضئيًل من االحرتام نحو سائقي سيارات اإلسعاف.

ألن جميع املستشفيات الكبرية التي تضم عنابر الجراحة تقع يف املنطقة 

الجنوبية ملدينة كراتيش، غالًبا ما يضطر املصابون بإصابات خطرية إىل 

السفر مسافات طويلة من أجل تلقي العلج.

الشوارع مكتظة، وقادة املركبات ال يبتعدون عادة عن نهر الطريق 

ليفسحوا ممرا لعبور سيارات اإلسعاف.
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العمل يف مواجهة الخطر

كنا يف حالة تأهب قصوى يف ذلك اليوم، إذ كانت هناك عدة مواكب دينية. وانفجرت قنبلتان ىف املدينة. 

وجاء الطاقم الطبي بأكمله للمستشفى للتعامل مع الضحايا. ثم انفجرت قنبلة خارج املدخل الرئيي، ما 

أسفر عن مقتل 18 شخًصا من املارة األبرياء. ثم عر عى قنبلة أخرى أكر حجاًم ونزع فتيلها. كان من حسن 

حظنا عدم وقوع إصابات بن موظفينا. أتذكر الضوء الشديد، والضوضاء املرعبة التي تلت ذلك. أتذكر موجة 

الصدمة، واالرمتاء عى األرض، والغبار يف كل مكان، والناس يرصخون يف أثناء فرارهم هلًعا. وأتذكر أصوات 

زمايئ األطباء وهم يرصخون يف وجهي »اركض اركض!إنها قنبلة!«، ولكنني مل أستطع التحرك.

كثّفنا اإلجراءات األمنية بشكل كبري هنا منذ ذلك الحادث، وتوجد قوات رشطية شبه عسكرية أقوى، بالقرب 

من املستشفى، لتقديم املساعدة. لكن ال يزال هذا غري كاف. فنحن نواجه اعتداءات وإساءات لفظية بل 

وتهديدات بالقتل طوال الوقت. ولكننا نحاول أن نبن للناس أننا ال نزال نهتم بهم ألننا نعلم أنهم يواجهون 

صدمة شعورية ويأًسا شديدين، ال سيام هنا يف غرفة الطوارئ. بعض الناس يعتقدون أن العاملن يف مجال 

الرعاية الصحية أبطال. ولكن هذا ال يعني أنه يجب عليهم أن يتحملوا هذا العنف الغاشم الذي مينعهم من 

القيام بعملهم. يجب أال نخىش أن نقول: ال للعنف الذي يستهدف الرعاية الصحية.

- د. سيمن جاميل، املدير التنفيذي ملركز جنة الطبي للدراسات العليا، يف كراتي 

»أتذكر أصوات زماليئ األطباء 

وهم يرصخون يف وجهي "اركض 

اركض!إنها قنبلة! "، ولكنني مل 

أستطع التحرك«.
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»مثل هذه الحاالت 

الخطرية نادرة الحدوث، 

لكن عندما تحدث، 

فأنت تظن أن هذا 

اليوم قد يكون يومك 

األخري يف العمل«.

حدث هذا منذ نحو عامن. كنت أعمل يف غرفة الطوارئ يف وردية الليل، وأحرضوا شابًا مصابًا. كان هناك 

تبادل إطاق نار بن أنصار أحزاب سياسية متنافسة، وهرع املسعفون لنقل املصابن. بدأنا عاج املصاب 

األول، وعندها وصل شاب آخر مصاب، يرافقه حشد من نحو 20 رجًا. ونحن ال نسمح يف العادة بدخول 

عدد كبري من الناس ملرافقة املصاب، ولكنهم يف بعض األحيان يهددوننا أو يهجمون بالفعل عى حراس األمن 

لدينا ويندفعون إىل الداخل.

اتضح أن الشابن كانا من حزبن متعارضن. والحظ شخص من املجموعة الثانية أن املصاب األول - وهو 

ه أحدهم ساحه وحاول إطاق  رجل كانوا يحاولون قتله - كان موجوًدا بالفعل يف غرفة الطوارئ نفسها. وجَّ

النار عى املصاب األول. فعندما رأيناه مشهرًا ساحه، ركضنا محاولن االختباء. لست متأكًدا كيف ُحلنا دون 

وقوع جرمية قتل، لكنني أذكر أننا جلبنا الرشطة ]الرشطة شبه العسكرية[ فتدخلت عى الفور. مثل هذه 

الحاالت الخطرية نادرة الحدوث، لكنها عندما تحدث، فأنت تظن أن هذا اليوم قد يكون يومك األخري يف 

العمل.

- نسيم أخر، ممرضة معاونة، عنر الطوارئ، مركز جنة الطبي للدراسات العليا
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فهم املشكلة 

ــي أن  ــر« يف كرات ــة يف خط ــة الصحي ــق »الرعاي أراد فري

يفهــم كيــف أثّــر العنــف عــى مجموعــات مختلفــة 

بطــرق مختلفــة ومــا أثــره عــى نظــام الرعايــة الصحيــة. 

ــي  ــال الطب ــن يف املج ــن العامل ــراد م ــا أواًل إىل أف تحدثن

ــم  ــلطات. ث ــدين والس ــع امل ــي واملجتم ــط األكادمي والوس

أجرينــا دراســة واســعة النطــاق. جمعنــا بيانــات، ونظمنــا 

مجموعــات تركيــز والتقينــا موظفــن وناشــطن وصانعــي 

السياســات. وبحلــول نهايــة الدراســة، نجحنــا يف بنــاء 

ــة. ــد مــن املنظــامت يف املدين عاقــات وثيقــة مــع العدي

ــرة  ــاء نظ ــن إلق ــا م ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــا النتائ ومّكنتن

ثاقبــة عــى أمنــاط العنــف التــي يعــاين منهــا نظــام 

الرعايــة الصحيــة يف كراتــي. ومــن املؤســف أن %66 

ــم  ــوا إنه ــة قال ــة الصحي ــال الرعاي ــن يف مج ــن العامل م

تعرضــوا العتــداءات أو شــهدوا أعــامل عنــف خــال 

ــت  ــي ســبقت الدراســة، وإن كان ــي عــرش شــهرًا الت االثن

معظــم الحــوادث غــري خطــرية وقــام بهــا أفــراد مــن 

ــي  ــا أن موظف ــا أيًض ــن. ووجدن ــارب املصاب ــور وأق الجمه

ــم  ــعاف ه ــيارات اإلس ــائقي س ــة وس ــفيات العام املستش

ــر. ــة للخط ــر عرض األك

ويف أثنــاء املقابــات التمهيديــة، قــال بعــض األطبــاء 

إنهــم يــرددون يف اإلبــاغ عــن الحــوادث ألنهــم يخشــون 

مــن تعرضهــم النتقــام. ومــام يبعــث عــى قلــق أكــر أن 

ــوا  ــة قال ــة الصحي ــن يف مجــال الرعاي ــد مــن العامل العدي

إن العنــف واقــع يومــي، عليهــم ببســاطة تقبّــل وجــوده. 

بــل إن البعــض يظــن أن مــن حــق املــرىض واملصابــن أن 

ــوا عنيفــن. يكون

العنف ضد الرعاية الصحية:

نتائج دراسة من عدة مراكز يف كراتيش

ضحايا العنف أو شهوده 

%16.90  التعرض للعنف  

%16.50  شهود العنف  

%32.50  كاهام   

%34.10  ال هذا وال ذاك  
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بناء قدرات العاملني يف مجال الرعاية الصحية من أجل مواجهة العنف

اســتقدمنا أخصائيًــا نفســيًا ليكــون مستشــاًرا لوضــع 

ــة.  ــة الصحي ــال الرعاي ــن يف مج ــي للعامل ــج تدريب برنام

وألننــا وجدنــا أن العديــد مــن الحــوادث العنيفــة بــدأت 

مبعركــة لفظيــة، فقــد كلفنــا بإعــداد دليــل يــرشح كيــف 

ــف.  ــدة املواق ــف ح ــال لتخفي ــات االتص تُســتخدم تقني

اخترنــا الرنامــج ووجدنــا أنــه يف حــن أن عــدد الحــوادث 

انخفــض قليــًا فحســب، فإنهــا كانــت تــدار بشــكل أفضــل 

ــل خطــورة. ــف أق وكان العن

ــائط  ــددة الوس ــواد املتع ــن امل ــة م ــا اآلن مجموع ونرشن

والكتيبــات. وهــي تتضمــن مــواد تعليميــة جديــدة بشــأن 

قضايــا مثــل: كيــف ميكــن نقــل األخبــار الســيئة للمــرىض 

واملصابــن وأقاربهــم؟ ومــا العاقــة بــن أخاقيــات مهنــة 

ــوع  ــة دون وق ــن الحيلول ــف ميك ــف؟ وكي ــب والعن الط

ــة؟ ــة الصحي عنــف ضــد مقدمــي الرعاي

التــي  اإلســعاف  وخدمــات  املستشــفيات  اســتقبلت 

ــواد  ــذه امل ــة ه ــة التجريبي ــا التدريبي ــاركت يف دوراتن ش

برحيــب كبــري. ونحــن اآلن نتطلــع إىل جعلهــا جــزًءا 

ــم  ــع أنحــاء إقلي ــة يف جمي ــات الطبي مــن املنهــج يف الكلي

ــا  ــن حديثً ــاء املؤهل ــع األطب ــى يتســنى لجمي الســند، حت

االســتعداد للتعامــل مــع العنــف يف وظائفهــم.

العديد من العاملني يف مجال الرعاية الصحية قالوا إن 

العنف واقع يومي، عليهم ببساطة تقّبل وجوده. بل 

إن البعض يظن أن من حق املرىض واملصابني أن يكونوا 

عنيفني.

األسباب املبدئية لعدم اإلبلغ عن حوادث العنف

%45.70  مل يكن شيئًا ذا بال  

%31.10  ال فائدة   

%13.40  الخوف من العواقب السلبية  

%6.10  مل أعرف ما الجهة التي يجب إباغها 

%3  شعرت بالخزي/بالذنب   
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إفساح الطريق لسيارات اإلسعاف

وألن  اإلســعاف.  ســيارات  ســائقي  مــع  أيًضــا  عملنــا 

ســائقي ســيارات اإلســعاف يف كراتــي يقفــون عــى خــط 

ــر عرضــة  ــم أك ــرية، فإنه ــة الكب ــة يف هــذه املدين املواجه

ــال  ــن يف املج ــن العامل ــم م ــة بغريه ــداءات مقارن لاعت

ــى  ــريًا ع ــريًا خط ــداءات تأث ــر االعت ــن أن تؤث ــي. ميك الطب

تعــايف املريــض واملصــاب وفــرص بقائــه عــى قيــد الحيــاة. 

ــائقي  ــة س ــي عرقل ــية ه ــائقن الرئيس ــكوى الس ــن ش لك

ــم. ــن له ــيارات اآلخري الس

ــات تجــاه ســيارات  ــادة املركب ــرصف ق ــف يت ــة كي وملعرف

اإلســعاف، قــام »معهــد الصحــة العامــة« بنــرش مراقبــن 

عــى بعــض أكــر الطــرق ازدحاًمــا يف كراتــي. ومــام 

يبعــث عــى التشــجيع أنهــم ســجلوا إفســاح ثلثــي قــادة 

ــق لســيارات اإلســعاف. لكــن  ــة الطري ــات يف املدين املركب

الثلــث املتبقــي، مبــا يف ذلــك العديــد مــن ســائقي رشكات 

ــوا. ــل الخاصــة، مل يفعل النق

الناس يعرفوننا يف املجتمع ويعرفون ما نقوم به؛ 

لذا مل أكن أظن قط أنني سأكون هدفًا العتداء. لقد 

قال لنا املؤسس »إيض صاحب« إن إنقاذ روح إنسان 

واحد يساعد عىل إنقاذ البرشية جمعاء. لكنني يف 

يوم من األيام كنت أركض حاماًل نقالة تجاه املصابني 

الراقدين يف الشارع، وشعرت كأن شيًئا مثل حجر 

ارتطم بظهري. ورغم أنني كنت بالزي الرسمي 

وكشافات سيارة اإلسعاف مضاءة، فإن شخًصا ما قرر 

أن يطلق النار عيّل. ال أتذكر كثريًا مام حدث بعد 

ذلك. أظن أنني فقدت وعيي، وإن كنت أذكر رجاًل 

عجوزًا مصاًبا ملقى بالقرب مني، يتحدث يل، ويحثّني 

عىل البقاء يف املكان وأن أدعو الله وأتحىل بالصرب. مل 

يكن بوسعي القيام بيشء سوى البقاء ساكًنا. كانت 

الرصاصات تتطاير من حولنا، وكان الناس يخشون 

الخروج من منازلهم لتقديم املساعدة.

-مجاهد رحامن، بخدمات إيض للطوارئ

مشغل إسعاف

»الناس يعرفوننا يف 

املجتمع ويعرفون ما 

نقوم به؛ لذا مل أكن 

أظن قط أنني سأكون 

هدًفا العتداء«.



خطوة يف االتجاه الصحيح 

لــي تنجــح مبادرتنــا يف مدينــة كبــرية مثــل كراتــي، يجب 

إرشاك الحكومــة فيهــا وترويــج األدوات عــى نطاق واســع. 

األدوات  لتطويــر واختبــار  اســراتيجيتنا  كانــت  لذلــك 

ــدى  ــا ل عــى مســتوى القاعــدة الشــعبية، وتعزيزهــا أيًض

الحكومــة عــى الصعيــد الوطنــي. ومــع أننــا ميكننــا نحــن 

ورشكاؤنــا تقديــم املســاعدة التقنيــة، فــإن التغيــري الدائــم 

لــن يتحقــق إال بوجــود اإلرادة السياســية.

قدمنــا عرًضــا عــن دراســتنا يف كراتــي يف ترشيــن الثــاين/ 

ــور إن  ــن الجمه ــال أحــد املشــاركن م ــر 2015. وق نوفم

كثرييــن مــن العاملــن يف مجــال الرعايــة الصحية يشــعرون 

باالمتنــان ألن شــخًصا »أىت أخــريًا ليتســاءل عــن محنتهــم«. 

إن الحديــث عــن مشــكلة وجــذب انتبــاه الجمهــور إليهــا 

ــا مــا يكــون حافــزًا للتغيــري. وميكــن أيًضــا أن يكــون  غالبً

تجربــة نافعــة لألطــراف املعنيــة. ولكننــا رفعنــا الســقف 

إىل درجــة أعــى. فنحــن نريــد أن نخفــض عــدد حــوادث 

العنــف يف ســياقات تقديــم الرعايــة الصحيــة بشــكل كبــري 

ــة  ــال الرعاي ــن يف مج ــة العامل ــاس إىل معامل ــع الن وندف

ــن  ــاد. ولك ــاء الب ــع أنح ــر يف جمي ــرام أك ــة باح الصحي

هــذا ال ميكــن أن يتحقــق إال عــن طريــق جهــود متضافــرة 

وطويلــة األجــل.

إيصال الرسالة

قــام فريــق »الرعايــة الصحيــة يف خطــر« بحملــة إعاميــة 

ــاح  ــرضورة إفس ــة ب ــدف إىل التوعي ــتوى ته ــة املس رفيع

الطريــق أمــام ســيارات اإلســعاف. وبعــد أن علمــت 

ــض  ــا إىل بع ــة، ُدعين ــتانية بالحمل ــام الباكس ــائل اإلع وس

الرامــج الحواريــة يف أوقــات املشــاهدة الكثيفــة يف بعــض 

البــاد. وكان هنــاك  الرائــدة يف  التلفزيونيــة  القنــوات 

أيًضــا ظهــور إعامــي لشــخصيات تعمــل يف مهنــة الطــب 

ــيارات  ــائقي س ــة« وس ــة الدولي ــن لــدى »اللجن وموظف

ــعاف. اإلس

حققــت الحملــة نجاًحــا أكــر مــام توقعنــا، حيــث تحــدث 

العديــد مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة والصحفيــن عــن 

ــل.  ــة تعــرض لهــا املســعفون األوائ أعــامل وحشــية مرعب

ووجدنــا تحســًنا ملحوظًــا بنســبة 16% يف ســلوك قائــدي 

ــر  ــذا أم ــع أن ه ــعاف. وم ــيارات اإلس ــاه س ــات تج املركب

مشــجع، فإننــا بحاجــة إىل إطــاق املزيــد مــن هــذه 

الحمــات وعــى نطــاق أوســع.

ــادة  ــى ق ــرض ع ــث يف ــون بحي ــري القان ــا تغي يجــب أيًض

الســيارات يف الســند إفســاح الطريــق لســيارات اإلســعاف. 

ويف عــام 2015، كان لنــا تعــاون مــع جمعيــة أبحــاث 

للنظــر يف  آبــاد،  الــدويل، ومقرهــا يف إســام  القانــون 

ــون. ــري يف القان ــراء تغي ــا إج ــزم فيه ــي يل ــاالت الت املج

لتنظيــم  تخضــع  ال  اإلســعاف  خدمــات  أن  واكتشــفنا 

كاٍف، وأنــه ال يوجــد تنســيق رســمي بــن مختلــف أجــزاء 

نظــام الرعايــة الصحيــة، ال ســيام يف حــاالت الطــوارئ. ومل 

ــة  ــع العنــف أو حامي ــا عــى تدابــري خاصــة ملن نعــر أيًض

العاملــن يف مجــال الصحــة واملــرىض واملصابــن مــن 

ــة. ــة الصحي ــن الرعاي ــف يف أماك العن

ــز  ــون وتعزي ــري القان ــة تغي ــر اآلن يف إمكاني ــن ننظ ونح

ــلطات. ــع الس ــب م ــا إىل جن ــريات جنبً ــذه التغي ه

املصادر

منشورات وتقارير أساسية

العنف ضد الرعاية الصحية: نتائج مستقاة من دراسة مراكز متعددة يف كراتي	 

نحو حامية الرعاية الصحية يف كراتي: مراجعة قانونية	 

مواد تدريبية

حزمة تدريبية بشأن الحد من العنف يف مجال الرعاية الصحية	 

مواد تدريبية لتخفيف حدة العنف يف مرافق الرعاية الصحية	 
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بذل املزيــد من الجهد
حامية الرعاية الصحية يف منطقة فرايم

تجارب مختارة – بريو

الحصول عىل علج يف واٍد ناٍء

للقلــق يف وادي  مثــرية  العنــف إىل مســتويات  وصــل 

»أبورميــاك – إينــي«، ووادي »مانتــارو« )فرايــم( يف بــريو، 

الــذي ميتــد إىل خمــس مناطــق إداريــة هــي »أبورميــاك«، 

و»أياكوتشــو«، و»كوســكو«، و»هوانكافليــكا«، و»جونن«.

نائيــة، مــا يجعــل مــن الصعــب  و»فرايــم« منطقــة 

بشــكل خــاص الوصــول إليهــا. لهــذا الســبب، ليــس لــدى 

ــذا  ــا. وه ــق فيه ــض املناط ــري يف بع ــود كب ــلطات وج الس

ــدرات  ــار باملخ ــة لاتج ــة مثالي ــا خصب ــا أرًض ــل منه يجع

وغــري ذلــك مــن األنشــطة غــري املرشوعــة املنتــرشة 

بالفعــل.

يحــدث يف بعــض األحيــان انــدالع أعــامل عنــف بــن 

ــو مــن  ــزيب بالومين ــادة إخــوان كي الجامعــة املســلحة بقي

ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة م ــلحة والرشط ــوات املس ــة والق جه

وكذلــك بــن تجــار املخــدرات املســلحن. هــذه التوتــرات 

ــوف. ــون يف خ ــن يعيش ــكان املحلي ــي أن الس تعن

ــى  ــرة ع ــار مدم ــة آث ــل مجتمع ــذه العوام ــكل ه وكان ل

جوانــب عديــدة مــن حيــاة النــاس هنــاك، ال ســيام يف مــا 

يتعلــق بإمكانيــة حصولهــم عــى الرعايــة الصحيــة.
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»أن يقرر املرء املجيء إىل هنا فهذا 

يعني أنه حًقا شخص شجاع. هناك 

كثري من الناس يحتاجون إىل مساعدتنا، 

ولكننا نفتقر حتى للموارد األساسية«.

- أحد العاملني يف مجال الرعاية الصحية يف مركز صحي بألتو مانتارو

»ال توجد طرق. بالنسبة لعدد من املجتمعات املحلية يف منطقة أياكوتشو، يستغرق 

الوصول إىل أقرب مركز صحي 10 ساعات سريًا عىل األقدام. ولكن األمر أسوأ من ذلك 

بالنسبة لآلخرين الذين يعيشون يف منطقة جونني، إذ ميكن أن يستغرقهم الوصول إىل 

أقرب مركز صحي نحو يومني«.

- مندوب اللجنة الدولية للصليب األحمر، متحدثًا عن الوصول إىل أماكن الرعاية الصحية يف فرايم
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أحــد قــادة املجتمــع املحــيل يف جونــن يبتســم بعــد تســلمه نقالــة مــن »اللجنــة الدوليــة« ، مــا سيســهل نقــل املــرىض 

والجرحــى إىل أقــرب مركــز صحــي.

فهم املشكلة

يف الفــرة املمتــدة مــن أيــار/ مايــو إىل كانــون األول/ 

ديســمر 2014، أجــرى موظفــو البعثــة اإلقليميــة للجنــة 

الدوليــة يف ليــام 20 مقابلــة جامعيــة مــع 295 عامــًا 

مــن 92 مرفًقــا للرعايــة الصحيــة يف فرايــم. وكان الهــدف 

تحديــد مــدى تأثــري وجــود القــوات املســلحة والجامعــات 

املســلحة األخــرى وتجــار املخــدرات عــى الرعايــة الصحية 

يف املنطقــة، وتقييــم مــا يتعــرض لــه العاملــون يف مجــال 

ــة. ــة الصحي الرعاي

الصحيــة يف  الرعايــة  العاملــن يف مجــال  أن  اكتشــفنا 

املنطقــة قــد تعرضــوا ألشــكال مختلفــة مــن العنــف. 

وكثــريًا مــا تحــدث الذيــن أجريــت معهــم مقابــات عــن 

أن أفــراًدا مســلحن يرسقــون األدويــة ويقتحمــون مرافــق 

ــن يف  ــتجوبون العامل ــلحتهم ويس ــة بأس ــة الصحي الرعاي

ــة. ــة الصحي ــال الرعاي مج

ــن  ــد م ــم تعرضــوا للتهدي ــاس إنه ــن الن ــد م ــال العدي وق

جامعــات مســلحة، وســبُب التهديــدات يف كثــري مــن 

ــام  ــة. ك ــة األدوي ــن رسق ــاغ ع ــن اإلب ــم م ــان منعه األحي

ــوط  ــة لضغ ــة الصحي ــال الرعاي ــون يف مج ــرض العامل تع

تــام  تجاهــل  يف  مرضاهــم،  عــن  معلومــات  إلفشــاء 

املعلومــات  عــى رسيــة  بالحفــاظ  الخــاص  لواجبهــم 

الطبيــة.

كام تعرض العاملون يف مجال 

الرعاية الصحية لضغوط إلفشاء 

معلومات عن مرضاهم، يف 

تجاهل تام لواجبهم الخاص 

بالحفاظ عىل رسية املعلومات 

الطبية.
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النتائج املستقاة من مقابلت أجريت مع 295 عامًل 

يف مجال الصحة يف فرايم

%ما اإلجراءات التي تقرتحها ملنع العنف أو تخفيف آثاره؟

56%تدريب العاملن يف مجال الصحة

56%زيادة املعدات واإلمدادات 

44%منح املوظفن الذين يعيشون يف فرايم عاوة 

33%تحسن مستوى األمن يف املرافق الصحية

22%وضع خطط طوارئ

22%التنسيق مع سلطات املجتمع املحيل

22%متييز املركبات الطبية والعاملن يف املجال الطبي بصفتهم الطبية

22%إنشاء وسائل لاتصال

22%تنسيق مكاملات استدعاء الخدمات

11%طلب عدد أكر من املوظفن 

22%تخصيص مركبة للطوارئ
ــلح يف  ــزاع املس ــراء الن ــن ج ــن م ــخاص املترضري ــية لألش ــة النفس ــج للصح ــذ برنام تنفي

ــن. ــرن العرشي ــات الق مثانيني
%22

22%إصدار بطاقة هوية

11%التواصل عن طريق الراديو

11%تسجيل توقيتات مكاملة االستدعاء )املغادرة والوصول(

11%وضع برنامج تحفيزي ملستحقات املوظفن

11%طلب تغطية التأمن عى الحياة من قبل الدولة

11%تحسن ظروف العمل

11%تقييم آليات اإلخطار يف قاعدة عسكرية ملكافحة اإلرهاب 

11%تدريب حراس األمن

11%بث رسائل تلفزيونية وإذاعية عن الدور املحايد للعاملن يف مجال الرعاية الصحية
رفــع مســتوى الوعــي لــدى الجمهــور بشــأن مــا يقــوم بــه العاملــون يف مجــال الرعايــة 

الصحيــة
%11

11%بناء مراحيض، وتوفري وظائف عائلية، وتحسن الصحة يف املجتمعات املحلية
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املرحلة 1: استخدام البيانات

تشــاركنا النتائــج التــي توصلنــا إليهــا مــع الســلطات 

ــة إليجــاد ســبل لتحســن فــرص الحصــول  يف محاول

عــى الرعايــة الصحيــة، وإيصالهــا اآلمــن للمحتاجن، 

يف إقليــم فرايــم. وقــد حملــت النتائــج التــي توصلنــا 

إليهــا مــع وزارة الصحــة مثرتهــا.

وأنشــأ نائــب وزيــر الصحــة مجموعــة عمــل يف 

آذار/ مــارس 2015 تضــم أفــراًدا مــن إدارات الــوزارة 

ــريو. وكان  ــب األحمــر يف ب ــة والصلي ــة الدولي واللجن

ــع أدوات  ــو وض ــل ه ــة العم ــن مجموع ــدف م اله

قانونيــة وتشــغيلية لتعزيــز حاميــة وســامة العاملن 

ــة. ــق الصحي ــات واملراف يف املجــال الصحــي واملركب

ــي  ــكل رئي ــة« بش ــة الدولي ــاهمت »اللجن ــد س وق

يف إعــداد الوثائــق الفنيــة التــي قُدمــت بعــد ذلــك 

وإبــداء  عليهــا  للتعليــق  اآلخريــن  األعضــاء  إىل 

املاحظــات قبــل املوافقــة عليهــا. وانبثقــت وثيقتــان 

ــة: ــن هــذه العملي ع

 	 Sistematización de la normativa – تقرير

 peruana relacionada con la asistencia

 de salud en situaciones de riesgo a la

يحــدد   – luz del derecho internacional

حاميــة  إىل  الراميــة  القامئــة  الترشيعــات 

الرعايــة الصحيــة يف الحــاالت الخطــرة ويقــارن 

القانــون املحــيل باملعايــري الدوليــة ويحــدد 

الثغــرات يف القانــون املحــيل واملعايــري الدوليــة 

ــام.  ــق بينه ــدم التواف وأوجــه ع

مــن  سلســلة  أيًضــا  التقريــر  ويتضمــن 

التوصيــات، منهــا: )1( إنشــاء عامــة أو شــعار 

الصحيــة  الرعايــة  لتمييــز خدمــات  موحــد 

ــة أفضــل. ــم حامي ــأنها أن متنحه ــن ش ــي م الت

)2( إنشــاء نظــام مركــزي لإلبــاغ عــن حــوادث 

العنــف حتــى يتمكــن جميــع العاملــن يف 

مجــال الرعايــة الصحيــة مــن اإلبــاغ عــن 

إبــراز  زيــادة  أجــل  مــن  العنــف  حــوادث 

القضيــة وتنفيــذ الحلــول.

 	 Respetar y proteger los – دليــل متهيــدي

servicios de salud - يُســتخدم كأداة لتعزيز 

الحاميــة املمنوحــة للعاملــن يف مجــال الرعايــة 

الدليــل  هــذا  يقــدم  وســامتهم.  الصحيــة 

تفســريات عامــة وســهلة الفهــم لحقــوق جميع 

العاملــن يف مجــال الصحــة والتزاماتهــم - مبــن 

ــريو -  ــر يف ب ــب األحم ــو الصلي ــم متطوع فيه

وخاصــة أولئــك الذيــن يعملــون يف حــاالت 

ــة،  ــوارث الطبيعي ــي والك ــراب االجتامع االضط

ــم. ــل فراي ويف املناطــق املعرضــة للمخاطــر مث

ــع  ــا م ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــاركنا النتائ تش

الســلطات؛ يف محاولــة إليجــاد ســبل لتحســن 

الصحيــة،  الرعايــة  عــى  الحصــول  فــرص 

منطقــة  للمحتاجــن، يف  اآلمــن  وإيصالهــا 

فرايــم. ولقــد حملــت النتائــج التــي توصلنــا 

إليهــا مــع وزارة الصحــة مثرتهــا.
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التعهــد الــذي اتخذتــه اللجنــة الوطنيــة لدراســة وتنفيــذ القانــون الــدويل 

اإلنســاين تعزيــزًا للقــرار رقــم 4، »الرعايــة الصحيــة يف خطــر: مواصلــة 

ــا«.  ــة مًع ــة الصحي ــم الرعاي ــة تقدي حامي

تعزيــز واعتــامد مختلــف التدابــري الترشيعيــة واملؤسســية وغريهــا مــن 

التدابــري ذات الصلــة، إىل جانــب السياســات العامــة، لضــامن تلقــي الجرحــى 

ــم،  ــة. وأنه ــة محرم ــة معامل ــة الصحي ــال الرعاي ــن يف مج ــرىض والعامل وامل

فضــا عــن املرافــق واملــوارد التــي تقدمهــا الدولــة و/أو املنظــامت اإلنســانية 

يف مــا يتعلــق بالخدمــات الطبيــة، مشــمولون بالحاميــة يف النزاعات املســلحة 

وحــاالت الطــوارئ األخــرى.

ــال لالتزامــات القانونيــة  وبدعــم مــن املنظــامت املعنيــة، ضــامن االمتث

ــة  ــن يف مجــال الرعاي ــة الجرحــى واملــرىض والعامل ــة املتعلقــة بحامي الدولي

ــب  ــت املناس ــة يف الوق ــم الرعاي ــامن تقدي ــة؛ لض ــق الطبي ــة واملراف الصحي

ــن. ــؤالء املترضري له

اعتــامد تدابــري قانونيــة وإنفاذيــة تحــت مســؤولية كل منظمــة، وتلــك 

املتعلقــة باســتخدام وحاميــة الشــارات الوطنيــة والدوليــة واإلنســانية 

التــي يرتديهــا العاملــون يف مجــال الرعايــة الصحيــة وإبرازهــا عــى املرافــق 

واملركبــات الطبيــة، واتخــاذ الخطــوات الازمــة ملنــع اســتخدامها غــري املــرّصح 

بــه وفًقــا التفاقيــات جنيــف وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة وتوقيــع عقوبــات عــى 

انتهــاك ذلــك.

املرحلة 2: إيصال الرسالة 

ــأن  ــة الصحيــة يف بــريو ال مركــزي، ويتســم ب نظــام الرعاي

ــن وزارة  ــتقلة ع ــه مس ــة في ــة اإلقليمي ــلطات الصحي الس

ــي 2015 و2016،  ــة. يف عام ــة املركزي ــة يف الحكوم الصح

الصحيــة  الســلطات  مــع  الدوليــة«  »اللجنــة  عملــت 

ــة. ــة الخدمــات الصحي ــة حامي ــة بأهمي ــة للتوعي اإلقليمي

ويف إطــار هــذه األنشــطة، قــدم موظفــو اللجنــة الدوليــة 

العاملــن يف  إىل  التمهيــدي  الدليــل  األحمــر  للصليــب 

مجــال الرعايــة الصحيــة يف املرافــق األكــر عرضــة لخطــر 

ــه  ــل نفس ــوا الدلي ــد قدم ــم. وق ــة فراي ــف يف منطق العن

ــريو. ونُظمــت ثــاث  إىل متطوعــي الصليــب األحمــر يف ب

حلقــات عمــل إقليميــة للمتطوعــن يف بــريو وليــام وأيــاي 

ــة  ــات الرعاي ــف ضــد خدم ــة مبســألة العن بهــدف التوعي

ــدي. ــل التمهي ــج الدلي ــة وتروي الصحي
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العمل مع الحركة الدولية

ــع  ــاون م ــاق التع ــار اتف ــام 2017، ويف إط يف ع

أدمــج  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 

الصليــب األحمــر يف بــريو أنشــطة »الرعايــة 

الصحيــة يف خطــر« التــي تســتهدف متطوعيــه، 

ــدف  ــس به ــنوية، لي ــغيلية الس ــه التش يف خطت

زيــادة التوعيــة يف أوســاط املتطوعــن فحســب 

بــل لتدريــب مــدريب املســتقبل عــى هــذه 

قــدرات  تعزيــز  ثــم  ومــن  أيًضــا،  املســألة 

الصليــب األحمــر يف بــريو.

االستعداد للستجابة

ــت  ــبتمر 2017، وزعـــ ــول/ ســـ ــول أيلــ بحل

ــى 3,458  ــدي ع ــل التمهي ــة الدلي وزارة الصح

مــن أخصائيــي الرعايــة الصحيــة يف برنامــج 

ــة  ــون يف منطق ــم 2,437 يعمل ــريومز«، منه »س

»فرايــم«. وســيتم إرســال الدليــل التمهيــدي 

إىل جميــع العاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة 

برنامــج  يف  عامــل   13,000 عددهــم  البالــغ 

ــة، ســيكون  ــة التجريبي »ســريومز«. بعــد املرحل

الهــدف توزيــع الدليــل التمهيــدي عــى جميــع 

العاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة وهــم أكــر 

مــن 200 ألــف موظــف يف جميــع أنحــاء البــاد. 
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تعزيز مشاركة السلطات

املســألة  هــذه  يف  بــريو  حكومــة  مشــاركة  تزايــدت 

باســتمرار.

باتخــاذ   2016 أغســطس  آب/  يف  الحكومــة  تعهــدت 

تدابــري محليــة لضــامن احــرام وحاميــة خدمــات الرعايــة 

الصحيــة يف مــا يتعلــق بالقــرار رقــم 4، »الرعايــة الصحيــة 

ــاين  ــدويل الث ــر ال ــراره يف املؤمت ــم إق ــذي ت ــر«، ال يف خط

ــون  ــر يف كان ــال األحم ــر واله ــب األحم ــن للصلي والثاث

األول/ ديســمر 2015.

يف الشــهر نفســه، أقــرت وزارة الصحــة والصليــب األحمــر 

يف بــريو رســميًا الدليــل التمهيــدي الــذي وضعتــه مجموعة 

العمــل، وهــذا هــو ســبب ظهــور شــعاري هذيــن الكيانــن 

الوثيقة. يف 

ويف نيســان/ أبريــل 2017، بــدأت اإلدارة العامــة للعاملــن 

الصحــة  لــوزارة  التابعــة  الصحيــة  الرعايــة  مجــال  يف 

ــول إىل  ــل الوص ــن أج ــدي. وم ــل التمهي ــتخدام الدلي باس

الجمهــور املســتهدف، تــم إعطــاء الدليــل التمهيــدي 

ــن  ــة الذي ــة الصحي ــال الرعاي ــن يف مج ــض العامل إىل بع

والحرضيــة  الريفيــة  الخدمــات  برنامــج  يلتحقــون 

الهامــي )املعــروف باســم ســريومز(، الــذي ميثــل 3% مــن 

ــة. ــال الصح ــة يف مج ــة الوطني ــوى العامل الق

ــدة  ــدي أداة مفي ــل التمهي ــة أن الدلي ــرى وزارة الصح وت

لتقديــم رســائل عمليــة وزيــادة وعــي العاملــن يف مجــال 

ــم  ــد أدائه ــم عن ــم والتزاماته ــة بحقوقه ــة الصحي الرعاي

ــم. مهامه

ما تعلمناه

اعتــامد وزارة الصحــة، باإلضافــة إلــی »اللجنــة الدولیــة« 

والصليــب األحمــر يف بیــرو، الدليــل التمهيــدي كان مبثابــة 

ــة  ــرى املديري عامــل أســايس لضــامن توزیعــه بنجــاح. وت

العامــة للعاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة التابعــة 

لــوزارة الصحــة أن الدليــل التمهيــدي مفيــد؛ ملــا كان 

لــه مــن أثــر عــى العاملــن يف برنامــج »ســريومز« وألنــه 

ــي  ــن أن يحم ــف ميك ــن كي ــة ع ــات واضح ــدم معلوم يق

العاملــون يف مجــال الرعايــة الصحيــة أنفســهم. وكان 

ــرشوع،  ــة يف امل ــلطات الصحي ــرضوري إرشاك الس ــن ال م

ــع  ــات وتوزي ــذ التوصي ــن تنفي ــم هــم املســؤولون ع ألنه

ــة. ــة الصحي ــال الرعاي ــن يف مج ــى العامل ــات ع املعلوم

وســريكز الحــوار مــع الســلطات، إىل جانــب العمــل عــى 

ضــامن تنفيــذ التوصيــات، عــى الحكومــة املركزيــة يف 

ــام، بالنظــر إىل أن اإلجــراءات املتخــذة عــى املســتوى  لي

ــي. ــد الوطن ــر أكــر عــى الصعي ــا أث املركــزي ســيكون له
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الطريق الوعر أمامنا

ال يــزال يف طريقنــا عــدد مــن التحديــات. أواًل، هنــاك 

نحــو 200 ألــف عامــل يف مجــال الرعايــة الصحيــة يف 

بــريو، وال ميكــن توزيــع الدليــل التمهيــدي عليهــم جميًعــا 

- بالتعــاون الوثيــق مــع الصليــب األحمــر يف بــريو ووزارة 

الصحــة والســلطات الصحيــة اإلقليميــة - إاّل عــى مراحــل.

وباإلضافــة إىل ذلــك، ال تضطلــع الســلطات الصحيــة بجمع 

أو تنظيــم أو تحليــل البيانــات املتعلقــة بحــوادث العنــف 

ضــد العاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة بصــورة مركزيــة. 

كــام ال تتــم تغطيــة الحــوادث يف التقاريــر بشــكل كاف، ما 

يجعــل مــن الصعــب قيــاس املــدى الحقيقــي للمشــكلة. 

ولــي تنجــح مبــادرات مثــل »مبــادرة نظــام إبــاغ فعــال« 

عــى ســبيل املثــال، يجــب أن تحظــى بدعــم مــن اإلرادة 

السياســية عــى أعــى املســتويات.

ويف بــريو، ال توجــد حتــى اآلن أيــة دوائــر معنيــة بتعزيــز 

ثقافــة املســؤولية يف أوســاط جميــع املعنيــن. مــن شــأن 

هــذه الدوائــر أن تحشــد الدعــم لهــذه املســألة وتشــجع 

القانــون  إنفــاذ  الصحيــة وموظفــي  الرعايــة  مجتمــع 

واملنظــامت اإلنســانية والســلطات الحكوميــة عــى العمــل 

مًعــا.

ــريو  ــر يف ب ــب األحم ــن أن الصلي ــم م ــى الرغ ــريًا، ع وأخ

ــع  ــود يف جمي ــه وج ــادرة ول ــذه املب ــي يف ه ــك رئي رشي

ــن يكــون مســتداًما إاّل إذا  أنحــاء البــاد، فــإن املــرشوع ل

تحّمــل الصليــب األحمــر يف بــريو مســؤولية هــذه املســألة، 

ونجــح يف جعــل مبــادرة الرعايــة الصحيــة يف خطــر جــزًءا 

ال يتجــزأ مــن هويتــه.
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إىل أين نتجه من هنا؟

ومــع أنــه ال يــزال هنــاك الكثــري مــن الجهــد الــذي يتعــن 

بذلــه، فإننــا نعتقــد أن توزيــع الدليــل التمهيــدي خطــوة 

مجــال  يف  العاملــن  بإعــام  االرتقــاء  يف  أساســية  أوىل 

ــدوره  ــذا ب ــم. وه ــم والتزاماته ــة بحقوقه ــة الصحي الرعاي

يســاعد عــى زيــادة الوعــي يف أوســاط الفئــات األخــرى، 

ــة. ــوات املســلحة والرشطــة والســلطات الصحي ــل الق مث

وعــى أيــة حــال، فعــى الرغــم مــن أنــه مــن املهــم زيــادة 

ــه  ــوادث، فإن ــذه الح ــل ه ــا مث ــاط ضحاي ــي يف أوس الوع

ــتطيعون  ــن يس ــن م ــي ب ــادة الوع ــا زي ــم أيًض ــن امله م

ــل هــذه الحــوادث. ــوع مث ــة دون وق الحيلول

والخطــوة التاليــة هــي مســاعدة وزارة الصحــة والصليــب 

األحمــر يف بــريو عــى العمــل وفًقــا للتوصيــات الــواردة يف 

ــة أو  ــاه(. ویشــمل هــذا إنشــاء عام ــر )انظــر أع التقري

شــارة موحــدة لجمیــع خدمــات الرعایــة الصحیــة وإنشــاء 

نظــام لإلبــاغ عــن الحــوادث.

وســتواصل »اللجنــة الدوليــة« تقديــم املســاعدة التقنيــة، 

ــة إذا  لكــن اإلرادة السياســية للســلطات ســتكون رضوري

أردنــا املــي قدًمــا.

مصادر

منشورات وتقارير رئيسية

• Sistematización de la normativa peruana relacionada con la asistencia 

de salud en situaciones de riesgo a la luz del derecho internacional.*

• Respetar y proteger los servicios de salud.*

*متاح فقط يف اللغة اإلسبانية
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مكاملة خطرة
ضامن الرعاية الصحية يف السلفادور

تجارب مختارة – السلفادور

حواجز غري مرئية

ــة  ــلفادور مهم ــة يف الس ــة الصحي ــات الرعاي ــر خدم تعت

بالنســبة لحجــم البلــد، فهــي تضــم: 576 وحــدة صحيــة 

شــبكة  و17  إقليميــة،  شــبكات  وخمــس  مجتمعيــة، 

ــة، و68 شــبكة مصغــرة، تغطــي  ــة الصحي أساســية للرعاي

جميعهــا 67.2% مــن الســكان. وعــى الرغــم مــن ذلــك، 

قــد يكــون مــن الصعــب الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة.

تؤثــر مســتويات العنــف تأثــريًا ســلبيًا عــى خدمــات 

الرعايــة الصحيــة، ســواء التــي يقدمهــا الصليــب األحمــر 

الســلفادوري، أو القطاعــان العــام والخــاص.

ــة،  ــة الصحي ــال الرعاي ــون يف مج ــع العامل ــا مُين ــريًا م وكث

باعتبارهــم غربــاء، مــن الوصــول إىل املجتمعــات الخاضعة 

لســيطرة املجموعــات اإلجراميــة، وهــو مــا ميكــن أن يعــد 

ــات  ــرة أن الخدم ــّوض بوضــوح فك ــريئ يق ــري م حاجــزًا غ

الصحيــة ينبغــي أن تكــون شــاملة ومتاحــة للجميــع.
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ملحة عن العنف يف السلفادور

العنف املسلح هو السبب الرئيي للوفاة يف الباد. وتعد السلفادور واحدة من أخطر البلدان يف العامل.	 

أسفرت الحرب األهلية التي امتدت 12 عاًما )1980-1992( عن مقتل ما يربو عى 75 ألف شخص ودخول نحو 	 

10 آالف شخص يف عداد املفقودين.

تلقت الرشطة املدنية الوطنية 11,252 تقريرًا عن أشخاص مفقودين يف الفرة من كانون الثاين/ يناير 2009 إىل 	 

كانون األول/ ديسمر 2016.

ترّسب 17 ألف طالب من مدارس القطاع العام يف عام 2017، ويرجع ذلك أساًسا إىل العنف وانعدام األمن.	 

املصدر: السلفادور
محكمة العدل العليا

2012

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

38.9 38.1 59.3 100.8 80

2013

2014

2015

2016

معدل جرائم القتل
لكل 10,000 نسمة
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العمل تحت الخطر

يف أيار/ مايو 2017، احتجز أربعة من العاملني يف مجال التوعية الصحية العاملني 

يف سان سلفادور، تحت تهديد السالح من قبل أعضاء مجموعة إجرامية، وتعرضوا 

إلساءة معاملتهم جنسًيا.
- عضو يف الصليب األحمر السلفادوري

ويف نيسان/ أبريل 2016، قتل صبي يبلغ من العمر 14 عاًما يف أثناء حضوره 

دورة تدريبية يف مجال اإلسعافات األولية يف ال ليربتاد: كان الصبي متطوًعا يف 

»كوماندوس دي سالفامنتو«. وقد اقتحم مجهولون املبنى وهم يحملون أسلحة 

متطورة. ومن دون التفوه بكلمة، أطلقوا النار عىل الصبي.

- حادثة أبلغت عنها وسائل اإلعام املحلية من قبل عضو يف »كوماندوس دي سالفامنتو«، 

وهي منظمة محلية لخدمات الطوارئ
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كان العاملون يف مجال الرعاية الصحية، الذين يقومون بعملهم يف املجتمعات 

املحلية، قلقني من احتامل حدوث يشء ما. فقد وقعت حوادث عنف ضد سائقي 

سيارات اإلسعاف واألطباء واملمرضني واملسعفني واملتطوعني وموظفي اإلدارة 

يف املراكز الصحية. واصلوا االضطالع بعملهم اإلنساين، رغم خوفهم من التعرض 

لهجامت. ولكن كان ال بد من القيام بيشء ما.
- طبيب سلفادوري

العمل مًعا ملواجهة التحدي

األحمــر  الصليــب  جمــع   ،2014 يوليــو  متــوز/  يف 

الســلفادوري ممثلــن عــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة 

الرئيســين يف الســلفادور ملناقشــة أفضــل الســبل للتعامــل 

ــة وإدارة  ــة الصحي ــي الرعاي ــى موظف ــامت ع ــع الهج م

تقديــم الرعايــة الصحيــة، بالنظــر إىل االفتقــار العــام 

لألمــن. وأنشــئت لجنــة مشــركة بــن الــوكاالت يف ترشيــن 

الثــاين/ نوفمــر 2014، وكُلِّفــت بوضــع بروتوكــول مشــرك 

ــة  ــم الرعاي ــيق وتقدي ــل التنس ــن أج ــات م ــن املؤسس ب

الصحيــة اآلمنــة يف مرحلــة مــا قبــل الوصــول للمستشــفى، 

ــوارئ. ــاالت الط يف ح

مــن  مجموعــة  وهــو  بروتوكــوالً،  اللجنــة  وأصــدرت 

ــة  ــة الصحي ــح الخاصــة مبؤسســات الرعاي القواعــد واللوائ

ــة،  ــر األمني ــل املخاط ــيق وتقلي ــن التنس ــل تحس ــن أج م

ــه. ــام نفس ــد يف الع واعتُم

ولكــن بعــد مــرور عــام، ووقــوع سلســلة مــن الحــوادث 

األمنيــة الجديــدة، اجتمعــت اآلراء عــى رضورة تحديــث 

الروتوكــول عــى الفــور، للنظــر يف تحســن حــال العاملــن 

البدنيــة  الناحيتــن  مــن  الصحيــة،  الرعايــة  يف مجــال 

والنفســية، وأن يشــمل ذلــك جميــع أنــواع خدمــات 

ــة. ــة الصحي الرعاي
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يف ترشيــن األول/ أكتوبــر 2015، بــدأ العمــل مــع ممثلــن 

ومنظمــة  االجتامعيــة،  والرفاهيــة  الصحــة  وزارة  مــن 

»كومانــدوس دي ســالفامنتو«، وفرقــة اإلطفــاء، وصنــدوق 

التضامــن الصحــي، ومنظومــة الطــوارئ الطبيــة، وقــوات 

الســلفادوري،  األخــرض  والصليــب  الوطنيــة،  الرشطــة 

الســلفادورية  والرابطــة  العســكرية،  الصحــة  وســلطة 

للمستشــفيات الخاصــة، واملعهــد الســلفادوري لألمــن 

ــع الروتوكــول املشــرك بــن املؤسســات  االجتامعــي. وُوقِّ

ــة يف  ــة الصحي ــات الرعاي ــة خدم ــيق وحامي ــي بتنس املعن

ــو 2016. ــار/ ماي 30 أي

ــع األدوات  ــة وض ــن اللجن ــة م ــت وزارة الصح ــد طلب وق

الازمــة لتنفيــذ الروتوكــول عــى نحــو فّعــال. لذلــك كّونوا 

مجموعــات عمــل تتــوىل أجــزاًء محــددًة مــن الروتوكــول، 

ــق  ــيم املناط ــة، وتقس ــادة التوعي ــال: زي ــبيل املث ــى س ع

واإلجــراءات. ويف إطــار هــذا العمــل، وضــع الصليــب 

ــرة 2017-2016. ــل للف ــة عم ــلفادوري خط ــر الس األحم

يف 30 أيــار/ مايــو 2016، وقّعــت املنظــامت التاليــة عــى الروتوكول املشــرك 

بــن املؤسســات املعنــي بتنســيق وحاميــة خدمــات الرعايــة الصحية:

- وزارة الصحة

-  الصليب األحمر السلفادوري

-  كوماندوس دي سالفامنتو

-  فرقة اإلطفاء

-  صندوق التضامن الصحي

-  منظومة الطوارئ الطبية

-  قوات الرشطة الوطنية

-  الصليب األخرض السلفادوري

-  السلطة الصحية العسكرية

-  الرابطة السلفادورية للمستشفيات الخاصة

-  املعهد السلفادوري لألمن االجتامعي

خطة عمل الصليب األحمر السلفادوري

تعمل خطة خدمات الرعاية الصحية عى مستويات ثاثة:

مستوى داخيل: يسعى إىل إعطاء الصليب األحمر السلفادوري األدوات لضامن تقديم . 1

خدمات الرعاية الصحية والعمل اإلنساين بأمان. 

مستوى خارجي: يسعى إىل متكن الصليب األحمر السلفادوري من مواصلة العمل مع . 2

اآلخرين لرصد سامة العاملن يف مجال الرعاية الصحية يف منظامت أخرى واملساعدة يف 

تحسينها.

عىل نطاق الحركة برمتها: يسعى إىل بناء دعم لدليل جديد للسامة يف مجال خدمات . 3

الرعاية الصحية ميكن أن تستخدمه بلدان أخرى يف املنطقة تعاين من عدم استقرار 

اجتامعي مامثل.
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التعاون التقني بني األقران

يف إطــار عمليــة تحديــث الروتوكــول، ُعقــد اجتــامع 

ــاين/ نوفمــر 2015 بشــأن مســألة  ــن الث للخــراء يف ترشي

حاميــة العاملــن يف املجــال الطبــي واملرافــق الطبيــة. وقــد 

ضــم االجتــامع وزراء الصحــة مــن كولومبيــا والســلفادور 

ــر  ــب األحم ــات الصلي ــن جمعي ــن ع ــدوراس، وممثل وهن

ــد  ــس البل ــلفادور لي ــأن الس ــا ب ــدان، اعرافً ــك البل يف تل

متعلقــة  مشــاكل  يواجــه  الــذي  املنطقــة  الوحيــد يف 

ــيل: ــام ي ــامع ك ــداف االجت ــت أه ــف. وكان بالعن

تبادل الخرات وأفضل املامرسات والدروس . 1

املستفادة يف ما يتعلق بتعزيز احرام خدمات 

الرعاية الصحية وزيادة سامتها يف كولومبيا 

والسلفادور وهندوراس.

تعزيز املبادرات املشركة بن الحكومات والجمعيات . 2

الوطنية )يف دورها املساعد( املصممة خصيًصا 

للحالة يف كل بلد.

وضع خطط عمل لحامية خدمات الرعاية الصحية . 3

يف السلفادور وهندوراس، وضامن مراقبة وتنفيذ 

هذه الخطط، يف إطار تعاون الخراء يف كولومبيا.

وأوىص الحضور باتخاذ الخطوات التالية:

إنشاء آليات لتعزيز التعاون الدويل بن حكومات أ. 

كولومبيا وهندوراس والسلفادور وجمعياتها الوطنية 

و»اللجنة الدولية«، مع دعم من فريق الخراء 

الكولومبي املعني باملوظفن واملرافق الطبية ومن 

الصليب األحمر الرنويجي، بغرض زيادة الوصول 

اآلمن لخدمات الرعاية الصحية يف السلفادور 

وهندوراس. 

وضع وسائل لتقييم أثر عدم احرام وعدم حامية ب. 

خدمات الرعاية الصحية عى السكان املحلين يف كل 

بلد من هذه البلدان.

زيادة فرص الحوار بن السلطات الحكومية ت. 

والجمعيات الوطنية.

تعديل الترشيعات القامئة بشأن حامية العاملن ث. 

يف مجال الرعاية الصحية، والنقل، والبنية التحتية، 

ومدونات أخاقيات مهنة الطب، والوصول إىل 

خدمات الرعاية الصحية.
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التحديات والتوقعات

عى الصعيد الداخيل، يهدف الصليب األحمر السلفادوري إىل:

الوصول إىل جميع موظفي الجمعية الوطنية للتوعية باألدوات الجديدة.	 

خلق ثقافة اإلباغ عن الحوادث داخل الجمعية الوطنية.	 

إضفاء الطابع املؤسي عى استخدام أداة تقييم املخاطر.	 

إنشاء وحدة رعاية نفسية اجتامعية خاصة ملقدمي الخدمات الصحية الذين وقعوا ضحايا للعنف.	 

تعزيز حملة التواصل بشأن احرام الخدمات الصحية.	 

وعى الصعيد الخارجي، يهدف الصليب األحمر السلفادوري إىل:

توسيع شبكة الجهات الفاعلة التي ميكنها رفع مستوى الوعي وتنفيذ الروتوكول.	 

إنشاء منوذج إباغ عن الحوادث ال يذكر فيه اسم املُبلّغ، عى اإلنرنت.	 

إنشاء شبكة مشركة بن الوكاالت من ميرّسي الروتوكول.	 

اقراح فريق تقني مشرك بن املؤسسات، عى مستوى اإلدارات، لضامن إتاحة املعلومات عر منظومة الرعاية 	 

الصحية.

إنشاء تحالفات بن عدة قطاعات للقيام بحملة جامهريية بشأن احرام الخدمات الصحية.	 
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ــاالت  ــلحة وح ــات املس ــن النزاع ــن م ــاعد املترضري نس

ــن كل  ــامل، باذل ــاء الع ــع أنح ــرى يف جمي ــف األخ العن

ــم،  ــف معاناته ــم وتخفي ــة كرامته ــا يف وســعنا لحامي م

وغالبًــا مــا نفعل ذلــك بالتعاون مــع رشكائنــا يف الصليب 

األحمــر والهــالل األحمــر. ونســعى أيًضــا للحيلولــة 

دون تعــرض النــاس للمشــقة، بنــر القانــون اإلنســاين 

وتعزيــزه، ومبنــارصة املبــادئ اإلنســانية العامليــة. يعلــم 

النــاس أن بوســعهم االعتــامد علينــا يف تنفيــذ مجموعــة 

ــزاع، ويف  ــاة يف مناطــق الن ــذة للحي ــن األنشــطة املنق م

العمــل بالتعــاون الوثيــق مــع املجتمعــات املحليــة عــى 

ــا  ــا وخرباتن ــا تجاربن ــا. ومتكنن ــا وتلبيته ــم احتياجاته فه

مــن تقديــم اســتجاباتنا برسعــة وفعاليــة ودون انحيــاز 

ــب. ألي جان

https://www.facebook.com/icrcarabic 
  https://twitter.com/icrc_ar 

 https://www.instagram.com/icrc 
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