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تصدير

بعــد أكــر مــن  150عا ًمــا عــى التوقيــع عــى اتفاقيــة جنيــف األصليــة لعــام  ،1864وبعــد أربــع ســنوات منــذ اعتــاد
ق ـرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة رقــم  ،2286الت ـزال الرعايــة الصحيــة تتعــرض للهجــوم يف أثنــاء النزاعــات
املســلحة وحــاالت الطــوارئ األخــرى.
تتعــرض املنشــآت واملركبــات الطبيــة للهجــوم عــى يــد أطـراف النـزاع  -ســواء كان ذلــك بســبب االســتخفاف املتهــور أو
اسـراتيجية عســكرية متعمــدة أو عــدم فهــم القانــون الــدويل اإلنســاين واملبــادئ اإلنســانية .كــا تواصــل أطـراف النزاع
إســاءة اســتخدام املرافــق واملركبــات الطبيــة باســتخدامها ألغراض عســكرية.
يف بلــدان عديــدة ،التـزال مســاحات شاســعة مــن األرايض أو مناطــق يف املــدن محظــورة عــى العاملــن يف قطــاع الصحة
والعاملــن يف املجــال اإلنســاين ،املحليــن واألجانــب عــى حــد ســواء .ويــؤدي رضب الحصــار وفــرض العقوبــات وإنشــاء
الحــدود التعســفية التــي تضعهــا الــدول والجامعــات املســلحة مــن غــر الــدول وغريهــا إىل منــع حريــة انتقــال العاملني
يف قطــاع الصحــة واإلمــدادات الطبيــة واملــرىض .ينجــم عــن كل هــذا تعليــق برامــج الصحــة الوقائيــة والعالجيــة،
وعواقــب وخيمــة عــى األشــخاص الذيــن تســتهدفهم هــذه الربامــج ،وغالبًــا مــا يــؤدي أيضً ــا إىل تقويــض عقــود مــن
العمــل التنمــوي وإعاقــة احتــواء األوبئــة.
يف مواجهــة هــذه التحديــات ،أطلقــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر (اللجنــة الدوليــة) ورشكاؤهــا يف الجمعيــات
الوطنيــة والحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر (الحركــة) مبــادرة "الرعايــة الصحيــة يف خطــر" يف عــام
 .2011وبعــد مــا يقــرب مــن عــر ســنوات مــن األنشــطة التــي تعــزز حاميــة العاملــن يف قطــاع الصحــة واملرافــق
واملركبــات الطبيــة ،اليـزال االحتيــاج مل ًّحــا إىل بــذل جهــود عامليــة لحــل هــذه املشــكلة .يجــب عــى املجتمــع الــدويل
وأطـراف النـزاع عــى وجــه الخصــوص أن يدركــوا أن حاميــة املــرىض والعاملــن يف قطــاع الصحــة يف النزاعــات وحــاالت
الطــوارئ األخــرى التـزال حاســمة وأساســية ،وأن االلتزامــات الراميــة إىل منــع الهجــات وتخفيــف أثرهــا عــى الرعايــة
الصحيــة يجــب أن تدعمهــا إج ـراءات.
ميكننــا م ًعــا وضــع حــد لهــذه املشــكلة اإلنســانية الخطــرة التــي تحــول بــن ماليــن األشــخاص يف جميــع أنحــاء العــامل
وبــن حصولهــم عــى الرعايــة الصحيــة التــي تلزمهــم.
ماسيج بولكوفسيك
رئيس مبادرة الرعاية الصحية يف خطر
أدى انفجار إىل إصابة طفل ( 5سنوات) يف مستشفى املوصل العام بحروق وكسور متعددة.

I. Adnan Sherkhan Mohammed al- Genkw/ICRC
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مقدمة

العنــف ضــد الرعايــة الصحيــة ليــس حتميًــا عــى اإلطــاق .ومــع ذلــك ،فغالبًــا مــا تتحــدث العناويــن الرئيســية يف
الصحافــة عــن اســتهداف موظفــي الرعايــة الصحيــة ومرافقهــا ،بــل أحيانًــا مــا يكــون اســتهدافهم عــن عمــد .ورغــم
ذلــك ،يجــب ّأل مينعنــا هــذا الواقــع املثــر للقلــق مــن اتخــاذ الخطــوات الالزمــة عــى جميــع املســتويات لكفالــة حامية
تقديــم الرعايــة الصحيــة وســامة مقدميهــا.
تهــدف هــذه املطبوعــة إىل تحقيــق ذلــك تحدي ـ ًدا .فمــن خــال تســليط الضــوء عــى التجــارب اإليجابيــة للتدابــر
امليدانيــة لحاميــة الرعايــة الصحيــة يف العـراق ولبنــان والفلبــن ،نثبــت أن التدابــر الفعالــة الراميــة إىل حاميــة الرعايــة
الصحيــة مــن العنــف ممكنــة ويف متنــاول أيدينــا.

يف مدينــة م ـراوي بالفلبــن ،ســاعدت مجموعــة واســعة مــن األنشــطة – ت ـراوح بــن تدريــب العاملــن يف القطــاع
الصحــي إىل اتفاقيــة بــن الجيــش ومرافــق الرعايــة الصحيــة اإلقليميــة – عــى التخفيــف مــن آثــار األزمــة يف عــام 2017
واســتعادة الوصــول إىل مرافــق الرعايــة الصحيــة اآلمنــة.
ويف الع ـراق ،وهــو بلــد معــروف مبســتويات عاليــة مــن العنــف يف اآلونــة األخــرة ،انطلقــت حملــة إعالميــة عامــة
كبــرة يف عــام  .2018وكانــت أهدافهــا زيــادة ثقــة الجمهــور يف الطاقــم الطبــي ،وتقليــل مســتويات العنــف التــي تعوق
الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة الرضوريــة .كــا ســلطت الحمل ـ ُة الضــو َء عــى الحاجــة إىل جهــود مســتقبلية لحاميــة
العاملــن يف قطــاع الصحــة حتــى يتمكنــوا مــن االســتمرار يف أداء واجباتهــم الطبيــة يف ظــروف آمنــة.
وأخ ـ ًرا ،يف مخيــم الالجئــن الفلســطينيني يف عــن الحلــوة بلبنــان ،وقَّعــت مجموعــات عديــدة مــن ح َملَــة األســلحة
اتفاقيــة بوســاطة اللجنــة الدوليــة الحـرام مرافــق الرعايــة الصحيــة التــي تخــدم املجتمــع املحــي .كانــت هــذه خطــوة
رائــدة اســتوعبت َحملَــة األســلحة يف إيجــاد حلــول وجعلتهــم مســاءلني إذا أخفقــوا يف الوفــاء بواجبهــم يف حاميــة
العاملــن يف القطــاع الصحــي واملرافــق الصحيــة واحرتامهــم.

تعريفات

تشــمل مرافق الرعايــة الصحيــة املستشــفيات واملختربات
الطبيــة والعيــادات ومراكــز اإلســعافات األوليــة ومراكــز
نقــل الــدم ومرافــق الطــب الرشعــي واملخــازن الطبيــة
والصيدالنيــة لهــذه املرافــق.
يشــمل العاملــون يف مجــال الرعايــة الصحيــة األطبــاء
واملمرضــات واملمرضــن واملســاعدين يف مجــال اإلســعاف
واملســعفني األوائــل وطواقــم الطــب الرشعــي وموظفــي
الدعــم املعينــن للوظائــف الطبيــة ،والطاقــم اإلداري
ملرافــق الرعايــة الصحيــة وموظفــي اإلســعاف.
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تشــمل املركبــات الطبيــة ســيارات اإلســعاف والســفن
والطائـرات الطبيــة ســواء كانت عســكرية أو مدنيــة ،وأي
مركبــات أخــرى تنقــل اإلمــدادات أو املعــدات الطبيــة.
يشــمل الجرحــى واملــرىض جميــع األشــخاص ،عســكريني
كانــوا أم مدنيــن ،الذيــن يحتاجــون مســاعدة طبيــة
ويكفّــون عــن إتيــان أي عمــل عــدايئ .وهــذا يشــمل
الحوامــل واألطفــال حديثــي الــوالدة والعجــزة.

لــذا فأســباب األمــل قامئــة .وتُظهــر األمثلــة الــواردة يف هــذه املطبوعــة أنــه رغــم أهميــة الدعــوات إىل احـرام القانــون
الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والوقــف الفــوري للهجــات ضــد الرعايــة الصحيــة ،فــإن الحلــول
لهــذه املســألة الصعبــة تكمــن أيضً ــا يف ال ُّن ُهــج بعيــدة املــدى والعمــل الوقــايئ وتنفيــذ اإلج ـراءات العمليــة عــى أرض
الواقــع.
ويف حالــة املبــادرات الثــاث املعروضــة يف الفصــول اآلتيــة ،فالهــدف هــو فهم أفضــل لألســباب الجذرية للعنــف يف هذه
املخصصــة للحــد مــن العنــف فيهــا ،واالســتفادة مــن هــذه األمثلــة ملعرفــة مــا الخطــوات
البلــدان الثالثــة واالســتجابات َّ
التاليــة التــي يجــب اتخاذهــا عــى املســتويني املحــي والعاملــي .إن القــدرة عــى تكـرار اإلجـراءات الناجحة جز ٌء أســايس
من هــذه االس ـراتيجية.
ومــن الجوانــب األخــرى املهمــة التــي أبرزتهــا كل الحــاالت الثــاث املعروضــة هنــا رضورة تصميــم ونــر وتقييــم هــذه
التدابــر الوقائيــة والحامئيــة بعقليــة مو َّجهــة نحــو إقامــة الرشاكــة ،األمــر الــذي يتطلــب االنخ ـراط مــع مجموعــة
واســعة مــن أصحــاب املصلحــة .يف هــذا الصــدد ،تعــد دراســة الحالــة الفلبينيــة مثــالً جيـ ًدا عــى كيــف ميكــن أن ينجح
التنســيق بــن الســلطات الصحيــة والجيــش بدرجــة جيــدة .وتظهــر التجربــة العراقيــة مــدى أهميــة إرشاك الجميــع،
مــن الســلطات إىل القطــاع الخــاص .ويف لبنــان ،كان أحــد املفاتيــح الرئيســية للنجــاح العمــل األســايس الــذي نُ ِّفــذ مــع
املجتمــع املحــي واملجموعــات املســلحة مــن غــر الــدول.
ـرص بنــاء آليــات وقائيــة وحامئيــة فعالــة .وهــذا ال
يزيــد التعــاون واتبــاع نهــج  360درجــة تجــاه هــذه املســألة فـ َ
يتطلــب الكثــر لكفالــة وصــول املحتاجــن إىل خدمــات رعايــة صحيــة آمنــة.

يشــمل العنــف ضــد املــرىض قتلهــم وجرحهــم ومضايقتهم
وتخويفهــم أو فعــل أي مــن ذلــك مــع الذيــن يحاولــون
الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة ،وعرقلــة الوصــول إىل
الرعايــة يف الوقــت املناســب أو التدخــل يف تقدميهــا،
ورفــض تقديــم املســاعدة أو اإلخفــاق املتعمــد يف تقدميهــا،
والتمييــز يف الوصــول إىل الرعايــة ويف جودتهــا ومقاطعــة
تقديــم الرعايــة الطبيــة.
يشــمل العنــف ضــد مرافــق الرعايــة الصحيــة القصــف،
والنهــب ،والتطويــق ،والدخول القــري إىل مرافــق الرعاية
وأي تدخــل
الصحيــة وإطــاق النــار عليهــا أو بداخلهــاّ ،
قــري آخــر يف إدارة هــذه املرافــق (مثــل حرمانهــا مــن
الكهربــاء وامليــاه).

يشــمل العنــف ضــد العاملــن يف قطــاع الرعايــة الصحيــة
قتلهــم وجرحهــم وخطفهــم ومضايقتهــم وتهديدهــم
أي شــخص بســبب أداء
وتخويفهــم ورسقتهــم ،واعتقــال ّ
واجباتــه الطبيــة ،مبــا يف ذلــك إعاقــة واعتقــال العاملــن
يف الطــب الرشعــي يف أثنــاء قيامهــم بواجبــات الطــب
الرشعــي.
يشــمل العنــف ضــد املركبــات الطبيــة االعتــداء عــى
املركبــات الطبيــة ورسقتهــا والتدخــل يف تحركاتهــا.
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مبادرة الرعاية الصحية يف خطر

تســعى مبــادرة "الرعايــة الصحيــة يف خطــر" ،التــي أطلقتهــا اللجنــة الدوليــة ،إىل خلــق عــامل يحــرم فيــه ح َملَــة الســاح
والســلطات السياســية والســكان يف البلــدان املتــررة مــن النزاعــات وحــاالت الطــوارئ األخــرى حرمـ َة الرعايــة الصحية
يف جميــع األوقــات .ومــن أجــل تحقيــق رؤيتنــا وتحقيــق أهدافنــا ،ســتعمل اللجنــة الدوليــة مــع رشكائهــا عــى ثالثــة
محــاور للمشــاركة:

التشغيل

تدعــم مبــادرة "الرعايــة الصحيــة يف خطــر" تحديــد وتنفيــذ تدابــر ملموســة وعمليــة واســتجابات ميدانيــة عــى
املســتويني الوطنــي واملحــي ملنــع العنــف وحاميــة الرعايــة الصحيــة يف النزاعــات املســلحة وحــاالت الطــوارئ األخــرى.
ويتــم ذلــك مــن خــال الرتكيــز عــى البلــدان التــي تبلــغ أهميــة الخدمــات فيهــا أعــى حــد ،لتحقيــق أقــى أثــر.

االسرتاتيجيات القامئة عىل األدلة

لــن يكــون مــن املمكــن تصميــم االسـراتيجيات الصحيحــة لحاميــة الرعايــة الصحيــة مــن العنــف أو تعزيــز اســتخدام
هــذه االس ـراتيجيات عــى النطــاق املناســب مــن دون قاعــدة األدلــة الرضوريــة .لهــذا الســبب يركــز نهــج اللجنــة
الدوليــة بشــأن جمــع األدلــة عــن العنــف ضــد الرعايــة الصحيــة وفعاليــة األنشــطة الراميــة إىل منــع ذلــك العنــف ،عــى
الرشاكــة مــع مؤسســات الصحــة العامــة وغريهــا مــن الهيئــات البحثيــة ذات الصلــة املدمجــة يف املنظومــات الصحيــة
للبلــدان املتــررة مــن النزاعــات وغريهــا مــن حــاالت الطــوارئ .إن البحــث الــذي يُجــرى محل ًيــا بهــذه الطريقــة لــن
مي ّكــن اسـراتيجيات الوقايــة املحليــة مــن أن تســتند إىل فهــم دقيــق ألمنــاط العنــف فحســب ،بــل سيســهم يف الوقــت
املناســب أيضً ــا يف إنشــاء نظــرة عامــة عامليــة لالتجاهــات.

التأثري وبناء التحالفات

ســركز اللجنــة الدوليــة جهودهــا يف مجــال التعبئــة عــى املســتويني الوطنــي ودون الوطنــي ،حيــث ستنشــئ بعثــاتٌ
مختــارة "دوائـ َر معنيــة" وترعاهــا ،وهــذه الدوائــر تجمــع بــن ممثلــن عــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة املترضريــن مــن
العنــف ،وصانعــي سياســات الرعايــة الصحيــة وغريهــم مــن أصحــاب املصلحــة الذيــن ميكنهــم اإلســهام يف تطويــر حــل
ملواجهــة العنــف .ســتنهض هــذه الدوائــر املعنيــة بدورهــا املتمثــل يف حشــد مجموعــة أوســع مــن أصحــاب املصلحــة
مــن الحكومــة واملجتمــع املــدين ،وجمــع األدلــة ،والتصميــم املشــرك وتنفيــذ األنشــطة أو االســتجابات التــي تهــدف إىل
تقديــم حامية أكــر فعالية لخدمــات الرعاية الصحية.

ملزيد من املعلومات:

www.healthcareindanger.org/ar
@MPolkowskiHCiD #NotaTarget
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الفلبني:

حامية العاملني يف قطاع الصحة واملرافق
الطبية يف سياق ما بعد األزمات
حتى لو وقع هجوم واحد عىل الرعاية الصحية
فهو كثري ج ًدا.

املقدمة

– منظمة الصحة العاملية

رض أكــر مــن
يف أثنــاء أزمــة مـراوي ،الحظــت اللجنــة الدوليــة تصاعـ ًدا يف العنــف ضــد مقدمــي الرعايــة الصحيــة ،مــا أ ّ
 800شــخص بصــورة مبــارشة ومئــات اآلالف بصــورة غــر مبــارشة.
ورغــم أن الهجــات عــى العاملــن يف قطــاع الصحــة واملرافــق الطبيــة نــادرة يف الفلبــن فثمــة قلــق عميــق يف أوســاط
املتخصصــن بشــأن االنقطــاع املتكــرر يف تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة  -ال ســيام يف بلــد يعنــي فيــه النـزاع املســلح
املمتــد أن الوضــع عــى األرض ميثــل تحديًّــا بالفعــل.
مثــة رضورة إىل بــذل املزيــد مــن الجهــد لكفالــة عــدم تعطيــل العنــف تقدي ـ َم الرعايــة الصحيــة ،ومت ُّكــن األشــخاص
ماســة ،وعــدم تك ُّبــد
الذيــن يعانــون مــن جـراء النـزاع مــن الحصــول عــى الرعايــة الطبيــة عندمــا تكــون حاجتهــم إليهــا ّ
املختصــن امللتزمــن بــأداء مهامهــم مث ًنــا باهظًــا ألنهــم اختــاروا العمــل مــع املجتمعــات املتــررة مــن العنــف.

تلقت أكرث من  2,000عائلة نازحة يف مركز اإلجالء مواد إغاثة من اللجنة الدولية والصليب األحمر الفلبيني.

R. Hashempour/ICRC
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كيف يعطل العنف تقديم الرعاية الصحية
يف الفلبني
بعــد ظهــر  23أيــار /مايــو  ،2017تلقــى مســؤول ميــداين صحــي تابــع للجنــة الدوليــة اتصــالً مــن مركــز أمــاي باكبــاك
الطبــي يف مدينــة م ـراوي .وأوضحــت املمرضــة التــي كانــت تحادثــه عــر الهاتــف أن مســلحني قتلــوا ســائق ســيارة
إســعاف ودخلــوا املستشــفى بأســلحة ثقيلــة ،فنــروا الخــوف والذعــر بــن املــرىض واملوظفــن .وقالــت إنهــا كانــت
تختبــئ وتخــى عــى حياتهــا ،معتقــدة أن املســلحني سيســتهدفونها بســبب انتامئهــا الدينــي .كان الرعــب والكــرب يف
صوتهــا محسوســن متا ًمــا.
يف الســاعات التــي تلــت ذلــك ،فــر حــوايل  300مريــض مــن املستشــفى ،بعضهــم يف حالــة خطــرة ،والبعــض اآلخــر مل
ـول بأجهــزة التقطــر واألدوات الطبيــة .وبحســب مــا ورد ،عــاد معظمهــم إىل ديارهــم ثــم فــروا مــن املدينــة
يــزل موصـ ً
يف نهايــة املطــاف عندمــا بلــغ القتــال ذروتــه .نُقــل املــرىض الذيــن هــم يف حالــة حرجــة ،مبفردهم أو سـ ًرا عــى األقدام،
إىل مستشــفيات أخــرى قريبــة أو إىل مراكــز طبيــة ريفيــة ال تتوفــر فيهــا رعايــة مركــزة.

أزمة مراوي

حدثــت هــذه املكاملــة الهاتفيــة يف بدايــة أزمــة مـراوي .وقــد شــهد النـزاع الــذي اســتمر خمســة أشــهر احتــال مركــز
مدينــة مـراوي عــى يــد تنظيــم الدولــة اإلســامية رنــاو وجامعــة أبــو ســياف  -وهــا فصيــان مســلحان متحالفــان مــع
تنظيــم الدولــة اإلســامية .تــاه هجــوم مضــاد شــنته القــوات املســلحة الفلبينيــة .وأودى القتــال بحيــاة أكرث مــن 1,000
شــخص وترشيــد  300ألــف شــخص .بحلــول الوقــت الــذي انتهــى فيــه القتــال ،تحــول وســط املدينــة إىل أنقــاض.
مــع احتــدام الن ـزاع خــال أشــهر متتاليــة ،تعطــل الوصــول إىل خدمــات الرعايــة الصحيــة بصــورة أساســية .إذ أُضــر
أو ُد ِّمــر مــا يقــرب مــن  %50مــن املرافــق الطبيــة يف املدينــة .وأُغلــق العديــد مــن مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة،
مــا يعنــي توقــف عــاج املصابــن بالســل وارتفــاع ضغــط الــدم وغــره مــن األمـراض املزمنــة .واضطــرت بعــض املراكــز
الطبيــة الريفيــة إىل اإلغــاق بســبب نقــاط التفتيــش األمنيــة وانقطــاع التيــار الكهربــايئ ،مــا حــرم املجتمعــات املحليــة
ـس الحاجــة إليهــا.
والنازحــن مــن املدينــة مــن الرعايــة التــي هــم يف أمـ ّ
كــا تســبب القتــال يف خســائر فادحــة يف صفــوف العاملــن يف قطــاع الصحــة .وفَـ ّر كثــرون منهــم مــع ســكان املدينــة.
أمــا الذيــن بقــوا فيهــا فقــد صمــدوا أمــام التهديــدات حتــى يواصلــوا رعايــة الضحايــا .ورغــم أن العاملــن يف مجــال
الصحــة مل يُســتهدفوا أو يُقتلــوا مبــارشة ،كان النـزاع يف كثــر مــن الحــاالت تجربـ ًة مؤملــة نفسـ ًّيا بالنســبة لهــم .ووف ًقــا
لتقاريــر واردة مــن مكتــب الصحــة اإلقليمــي املتكامــل ،احتُجــزت ممرضــة يف مولونــدو مبقاطعــة النــاو ديــل ســور،
تحــت تهديــد الســاح عنــد نقطــة تفتيــش بعــد اتهامهــا بتقديــم إمــدادات طبيــة لقــوات العــدو .قالــت وهــي تحــي
عــن تجربتهــا" :مل أشــعر أبـ ًدا مبثــل هــذا الخــوف طــول حيــايت .وقــررت أن أكتــب هنــا نهايــة حيــايت املهنيــة يف مجــال
الرعايــة الصحيــة".

مبادرة جديدة

يف أوائــل عــام  ،2018تعاونــا مــع املختصــن يف قطــاع الصحــة يف مقاطعــة النــاو ديــل ســور لعقــد سلســلة مــن حلقــات
العمــل حــول مبــادرة "الرعايــة الصحيــة يف خطــر" ،والتحديــات التــي يواجههــا العاملــون يف قطــاع الصحــة يف مناطــق
النـزاع ،وأفضــل الســبل لحاميتهــم .وحــر الجلســات  174طبيبًــا وممرضً ــا مــن املناطــق األكــر تــر ًرا يف البــاد .ومــن
خــال املناقشــات ،صــار واض ًحــا أن املخــاوف واملســائل تختلــف مــن مــكان إىل آخــر .لكــن الحضــور طرحــوا أيضً ــا بعض
املوضوعــات املشــركة:
•يتعرض العاملون يف قطاع الصحة للعنف بصورة منتظمة.
مقبول وال حتميًّا.
ً
•العنف ضد العاملني يف قطاع الصحة والخدمات الطبية ليس
•تشن جميع األطراف املسلحة هجامت عىل مقدمي الرعاية الصحية (قوات األمن ،املجموعات املسلحة من غري
الدول ،والعصابات اإلجرامية).
•وجد استعداد إلجراء تحسينات عملية.
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مـن أكثر األفـكار البـارزة التي خرجـت بها حلقات العمـل أن الحضور فهموا األهميـة البالغة  -من الزاويـة األمنية  -ألن
ينظـر املدنيـون إىل العاملين يف قطاع الصحة بوصفهم موظفني محايدين ،وكيف ميكن أن يسـبب وجود قوات عسـكرية
التباسـا حـول وضعهـم .وتحـ َّدث العاملـون يف قطـاع الصحة عن تحديـات تقديم
أو أمنيـة لحاميـة املوظفين يف امليـدان ً
الخدمـات يف مناطـق النزاع وقدمـوا التوصيات اآلتية:
•إدخال سياسة عدم استخدام األسلحة يف جميع مرافق الرعاية الصحية.
•كفالة متييز وتحديد املوظفني يف قطاع الرعاية الطبية واملرافق واملركبات الطبية بشارات الحامية بوضوح.
•تعزيز حقوق العاملني يف قطاع الصحة ومسؤولياتهم يف أوقات النزاع.
•االتصال بقوات األمن الحكومية للتأكد من أن سيارات اإلسعاف وغريها من مركبات النقل الطبي ميكنها املرور عرب
نقاط التفتيش ،وأن العاملني يف قطاع الصحة يعا َملون باحرتام.
•تقديم التدريب للموظفني يف مجال السالمة واألمن.

سياسة عدم استخدام األسلحة

باإلضافــة إىل حلقــات العمــل ،أخــذت بعــض مرافــق الرعايــة الصحيــة والســلطات زمــام األمــور بأيديها .ففي مستشــفى
منطقــة تامبــاران عــى الشــاطئ الرشقــي لبحــرة النــاو ،وهــي نقطــة ســاخنة لحــرب عشــائرية يف بــؤرة أزمــة مـراوي،
أدخلــت اإلدارة سياسـ َة عــدم اســتخدام األســلحة.
وقــد حــذا حذوهــا مركــز أمــاي باكبــاك الطبــي ،وهــو املرفــق الــذي انطلقــت منــه أوىل املكاملــات املرتبطــة باألزمــة.
َواصــل مديــر هــذا املركــز برئيــس الرشطــة الفلبينيــة يف مدينــة م ـراوي لوضــع سياســة مامثلــة تحظــر عــى ضبــاط
ت َ
الرشطــة وإنفــاذ القانــون َحمـ َـل األســلحة الناريــة يف أثنــاء عملهــم داخــل املستشــفى ،وتتطلــب إيــداع جميــع األســلحة
الناريــة املرخصــة عنــد البوابــة.

التنسيق مع قوات األمن الحكومية

توســطنا يف اتفاقيــة تنســيق تاريخيــة بــن مكتــب الصحــة اإلقليمــي املتكامــل يف النــاو ديــل
يف حزيـران /يونيــو ّ ،2019
ســور (هيئــة الرعايــة الصحيــة املحليــة) والوحــدة العســكرية العاملــة يف املنطقــة .تتنــاول االتفاقيــة بعضً ــا من املســائل
العديــدة التــي تواجــه العاملــن يف قطــاع الصحــة يف امليــدان ،مثــل املــرور عــر نقــاط التفتيــش العســكرية ،واحتــال
األطـراف املســلحة املنشــآت الطبيــة ،وتعطيــل برامــج الرعايــة الصحيــة الروتينيــة يف أثنــاء االشــتباكات املســلحة.
أحدثــت االتفاقيــة فرقًــا حقيقيًّــا يف التصــورات عــى الجانــب العســكري .قــال أحــد الضبــاط" :أولويتنــا هــي الحفــاظ
عــى األمــن املشــدد وتحييــد العــدو .لكــن عينــي انفتحــت عــى رؤيــة املخاطــر الحقيقيــة التــي يواجههــا العاملــون يف
قطــاع الصحــة كل يــوم ملجــرد قيامهــم بعملهــم .لهــذا الســبب ،أؤيــد متا ًمــا ترتيبــات التنســيق الجديــدة هــذه".
ســيواصل الطرفــان مناقشــة ســبل الحفــاظ عــى ســامة العاملــن يف قطــاع الصحــة ودعــم تقديــم الخدمــات .ويشــمل
ذلــك كفالــة تحديــد املرافــق الطبيــة بوضــوح باســتخدام الشــارات ،وتثقيــف املوظفــن بشــأن أهميــة حاميــة مقدمــي
الرعايــة الصحيــة.

دعم اللجنة الدولية املستمر ،والخطوات التالية

سنواصل العمل مع السلطات لحامية العاملني يف قطاع الصحة واملرافق الطبية يف أعقاب أزمة مراوي من خالل:
•مشاركة تفاصيل الرتتيبات الخاصة بالتنسيق املتفق عليها وقواعد األخالقيات الطبية مع العاملني يف قطاع الصحة
وقوات األمن.
•اتخاذ مبادرات محلية موجهة ،لتوضيح متتع مرافق الرعاية الصحية بالحامية مبوجب القانون الدويل اإلنساين ،عىل
سبيل املثال من خالل:
•إنتاج خرائط توضح موقع املرافق وإحداثياتها
•وضع عالمات واضحة للعيان
•عرض ملصقات حول مبادرة الرعاية الصحية يف خطر
•تثبيت ملصقات "ممنوع َحمل األسلحة" مبا يتامىش مع السياسة املحلية
•تقديم معلومات حول مبادرة الرعاية الصحية يف خطر للعاملني يف قطاع الصحة وقوات األمن.
•استطالع الرتتيبات األمنية يف مرافق الرعاية الصحية.
•إنشاء نظام لإلبالغ عن الحوادث عىل مستوى املقاطعة لتغذية عملية صنع السياسات يف املستقبل.
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لبنان:

تغيري سلوك ح َملَة األسلحة من خالل
إعالن منوذج أحادي الجانب

املقدمة
عــن الحلــوة هــو أكــر مخيــم لالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان .تبلــغ مســاحته كيلوم ـرًا مرب ًعــا واح ـ ًدا فقــط ،ويقيــم
فيــه زهــاء  70,000شــخص ،مبــا يف ذلــك الالجئــن الفلســطينيني مــن ســورية وأعــداد أقــل مــن الالجئــن الســوريني
واملواطنــن اللبنانيــن .ظــروف املعيشــة يف املخيــم أقــرب إىل األحيــاء الفقــرة يف املناطــق الحرضيــة ،مــع بنيــة تحتيــة
غــر كافيــة ووصــول محــدود إىل الخدمــات األساســية .ونظ ـ ًرا ألن معظــم الســكان مهمشــون مــن املجتمــع اللبنــاين
وال يتمتعــون بالحقــوق نفســها التــي يتمتــع بهــا املواطنــون اللبنانيــون  -مبــا يف ذلــك الحــق يف الرعايــة الصحيــة
املدعومــة مــن الدولــة  -تزايــد اعتامدهــم عــى املســاعدات اإلنســانية .ووكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئني
الفلســطينيني يف الــرق األدىن (األونــروا) هــي املصــدر الرئيــي للمســاعدات يف املخيــم.
أقامــت القــوات املســلحة اللبنانيــة أربعــة حواجــز حــول عــن الحلــوة وهــي تســيطر عــى جميــع منافــذ الدخــول إليــه
والخــروج منــه .وداخــل املخيــم ،يتقاســم املهــام األمنيــة  15فصيـ ًـا فلســطين ًّيا أو نحــو ذلــك ،يخــدم كل منهــا مصالــح
وأجنــدات مختلفــةَ .حمـ ُـل الســاح واســع االنتشــار ومييــل النــاس إىل تســوية خالفاتهــم بالعنــف املســلح الــذي ميكن أن
يتصاعــد برسعــة .ويشــيع وجــود القذائــف الصاروخيــة الدفــع والرشاشــات الثقيلــة يف محيــط املخيــم املكتــظ والضيــق.
وكث ـ ًرا مــا تســبب االشــتباكات أرضا ًرا يف املبــاين وإعاقــة الحركــة عــى الطــرق وســقوط ضحايــا مــن املدنيــن .بــل يف
بعــض الحــاالت دخلــت املجموعــات املســلحة املستشــفيات والعيــادات.
نحــن نعمــل يف عــن الحلــوة منــذ عــام  ،2014ونجــري حــوا ًرا مــع املجموعــات املســلحة غــر الحكوميــة لتعزيــز ثقافــة
املســاءلة وتغيــر الســلوك بــن ح َملَــة الســاح .وبعــد إجـراء عمليــة تشــاور ،وافقــت املجموعات املســلحة عــى التوقيع
عــى إعــان منوذجــي أحــادي الجانــب يحــدد التزامهــا بكفالــة تقديــم الرعايــة الصحيــة وحاميــة الجرحــى واملــرىض يف
املخيم.

مخيم عني الحلوة لالجئني الفلسطينيني يف لبنان.

M. Tahtah/ICRC
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فهم املشاكل ومعالجتها
الحقيقــة املحزنــة هــي أن العاملــن يف قطــاع الصحــة بعــن الحلــوة يواجهــون املشــاكل نفســها التــي يواجههــا
زمالؤهــم الذيــن يعملــون يف ســياق حــاالت عنــف أخــرى ،إذ يســتهدف حملــة الســاح املوظفــن وســيارات اإلســعاف
واملستشــفيات فيمنعــون املــرىض والجرحــى مــن الحصــول عــى الرعايــة التــي يحتاجونهــا .وقد أطلقنــا مرشو ًعــا متعدد
األقســام ممتـ ًدا عــر ســنوات عديــدة ملعالجــة أســباب املشــكلة والتحــاور مــع املجموعــات املســلحة مــن غــر الــدول،
والتوصــل إىل حــل دائــم للعنــف .ق ُِّســم املــروع ،املســتوحى إىل حــد كبــر مــن املبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر بشــأن كفالــة تقديــم الرعايــة الصحيــة 1،إىل ثــاث مراحــل:
1.1يف املرحلة األوىل ،تحدثنا إىل املجموعات املسلحة من غري الدول بشأن حامية الرعاية الصحية ،مبا يف ذلك الدورات
التدريبية عىل اإلسعافات األولية التي تديرها اللجنة الدولية.
2.2يف املرحلة الثانيةِ ،صغنا إعالن منوذج أحادي الجانب بنا ًء عىل نتائج عملية التشاور هذه ،ثم شاركنا املسودة مع
املجموعات املسلحة من غري الدول ومقدمي الرعاية الصحية الستقبال تعليقاتهم والحصول عىل موافقتهم.
احتفال عا ًما تعهدت فيه املجموعات املسلحة من غري الدول بااللتزام باإلعالن النموذجي
ً
3.3يف املرحلة الثالثة ،نظمنا
أمام دوائرهم املعن ّية( 2مبا يف ذلك العاملني يف قطاع الصحة يف املخيامت وممثيل املجتمع املدين) .ويف إطار هذه
املرحلة النهائية ،التي ال تزال جارية ،سنواصل رصد كيف تنفذ املجموعات املسلحة من غري الدول رشو َط اإلعالن،
مع تقديم الدعم أو التدخل عند الرضورة.

 .1املرحلة األوىل :التواصل والتشاور ()2015–2014

عندمــا اندلــع العنــف املســلح يف املخيــم ،كان ح َملَـ ُة الســاح يترصفــون كمســعفني أوائــل بحكــم األمــر الواقــع  -عــى
الرغــم مــن افتقارهــم إىل التدريــب واملعــدات الالزمــة – بســبب الخطــورة التــي ينطــوي عليهــا وصــول خدمــات
الطــوارئ إىل املــرىض والجرحــى.
يف محادثاتنــا األوليــة ،قــال جميــع قــادة املجموعــات املســلحة الذيــن التقيناهــم إنهم عــى اســتعداد للمشــاركة بصورة
أكــر يف أنشــطة "الرعايــة الصحيــة يف خطــر" يف املخيــم ،مشــرين إىل أن الفصائــل املتنافســة أخفقــت يف إتاحــة وصــول
األشــخاص بطريقــة آمنــة إىل خدمــات الرعايــة الصحيــة .كــا طلبــوا منــا تدريــب رجالهــم املســلحني عــى اإلســعافات
األولية.

رصت أفهم ما مير
"اآلن ،بعد أن تلقيت بعض التدريبُ ،
به املسعفون األوائل يف أثناء االشتباكات املسلحة ول ِ َم
للوصول اآلمن هذه األهمية القصوى".
أحمد ،واحد من َح َملَة السالح ،يف جلسة استشارات حول الرعاية الصحية يف خطر

1
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https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/publication/p4243.htm

يف سياق مبادرة الرعاية الصحية يف خطر ،فإن الدوائر املعنية هي تحالف أو اتحاد من املنظامت التي تعمل م ًعا من أجل حامية أفضل للعاملني يف قطاع الصحة
واملرافق الطبية من العنف يف بلد أو إقليم معني .وتشمل الدوائر املعنية يف العادة الجمعية الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر ذات الصلة وغريها من
مكونات الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والنقابة الطبية ومجلس التمريض املختص والهيئات الطبية املهنية األخرى ،وممثيل الوزارات أو اإلدارات
الصحية الوطنية أو دون الوطنية ،وكليات الطب ،ومعاهد الصحة العامة ،وممثلني عن املستشفيات الكربى أو جمعيات املستشفيات ،وممثيل خدمات اإلسعاف .وقد
تشمل الدوائر املعنية أيضً ا هيئات حكومية أخرى ذات صلة بالنهج املحدد الذي تتبعه البعثة ،مثل وزارة الداخلية ووكاالت إنفاذ القانون والهيئة الطبية العسكرية.
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بعــد االتصــال بالعديــد مــن املجموعــات املســلحة مــن غــر الــدول ،عقدنــا الجولــة األوىل مــن التدريب عىل اإلســعافات
األوليــة ومشــاورات الرعايــة الصحيــة يف خطــر يف آذار /مــارس  .2014بــدأت كل جلســة بنظــرة عامــة عــى اللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر ومهمتنــا ومبادئنــا وعملنــا يف لبنــان .بعــد يومــن مــن التدريــب العمــي عــى اإلســعافات
األوليــة ،تحدثنــا إىل كبــار األعضــاء حــول املســائل املتعلقــة بالرعايــة الصحيــة يف خطــر .س ـ ّهل هــذا ال َّنهــج إج ـراء
مناقشــة مفتوحــة حــول حاميــة الرعايــة الصحيــة ،نظـ ًرا ألن حملــة الســاح يثقــون بنــا ويفهمــون منظمتنــا وكانــوا أكــر
اســتعدا ًدا للتحــدث بعــد إكــال يومــن مــن التدريــب.
يف الجلســات االستشــارية ،طلبنــا مــن أعضــاء املجموعــات املســلحة إبــداء آرائهــم حــول مســائل الرعايــة الصحيــة يف
خطــر مــن زاويتــن :بوصفهــم مــرىض و َح َملَــة ســاح .كان تركيزنــا أكــر عــى اإلنصــات إىل احتياجاتهــم ومخاوفهــم
وتوصياتهــم ،يف مقابــل التحــدث معهــم حــول القانــون الــدويل اإلنســاين أو مبــادئ الرعايــة الصحيــة يف خطــر .ونتيجــة
لذلــك ،كانــوا يشــعرون براحــة كافيــة ملشــاركة تصوراتهــم بحريــة ورصاحــة دون الشــعور بأنهــم محـ ّط أحــكام وتقييــم.
وفيام ييل تلخيص بالنقاط الرئيسية من مترين التشاور.
ح َملَة السالح كمرىض
•ما أهم املعوقات التي تواجهها عند طلبك الرعاية الصحية؟
•نقص الرعاية الصحية داخل املخيم (الجودة والقدرة).
•التأخري عند نقاط تفتيش القوات املسلحة عند نقلك إىل مستشفيات خارج املخيم.
•عدم الوصول اآلمن للرعاية عند اندالع القتال.
حملة السالح كجناة
ُ
•ملاذا يُع ِّرض ح َملَ
افق الطبية واملرىض والجرحى للخطر؟
ر
وامل
الصحة
قطاع
يف
العاملني
السالح
ة
َ
•نقص التعليم وانتشار تعاطي املخدرات.
•انعدام املساءلة أو العقوبات.
•نقص التدريب العسكري املتقدم عىل استخدام القوة يف املناطق املكتظة بالسكان.
•عدم وجود تنسيق أو اتصال رسمي داخل الفصائل أو مع القوات املسلحة اللبنانية.
توصيات ح َملَة السالح
•باعتقادك ما الذي ميكن القيام به ملعالجة املشكلة؟
•وضع ترتيبات رسمية للتنسيق أو االتصال بني الفصائل لتنظيم وقف إطالق نار مؤقت والسامح لسيارات
اإلسعاف بالوصول اآلمن إىل املرىض والجرحى.
•تجهيز وتدريب مقدمي الرعاية الصحية داخل املخيم.
•تقديم برنامج إعادة تأهيل من املخدرات والقيام بأنشطة توعية.
•معالجة جذور املشاكل االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي تواجه الالجئني الفلسطينيني يف لبنان.

 .2املرحلة الثانية :الدمج واملوافقة ()2017–2016

بعــد أن أمتمنــا عمليــة التشــاور وطورنــا فهـ ًـا مشــركًا وحددنــا ســبل املــي قد ًمــاِ ،صغنــا إعالنًــا منوذج ًّيــا أحــادي
الجانــب بدعــم مــن موظفــي اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف قســمي الشــؤون القانونيــة والحاميــة يف جنيــف.
تحتــوي الوثيقــة عــى مجموعــة مــن املبــادئ والتدابــر لكفالــة تقديــم رعايــة صحيــة محايــدة .ومــن املتوقــع أن تُطلِــع
املجموعــات املســلحة مــن غــر الــدول التــي وقعــت عــى الوثيقــة أعضا َءهــا عليهــا.
وعقدنــا اجتامعــات مــع قــادة املجموعــات املســلحة إذ قدمنــا نتائــج عمليــة التشــاور (مبــا يف ذلــك التوصيــات التــي
قدمهــا أعضاؤهــا) وشــاركنا معهــم مســودة اإلعــان للتعليــق واملوافقــة عليهــا .كــا شــاركنا الوثيقــة مــع قــادة دينيــن
وسياســيني ،وكذلــك مــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة العاملــن يف املخيــم والدوائــر املعنيــة األوســع ،يف محاولــة لبنــاء
إجــاع عريــض( .انظــر الصنــدوق أدنــاه).
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إعالن من طرف واحد
بشأن احرتام الجرحى واملرىض وحاميتهم
والحصول عىل الرعاية الصحية
أي أولئــك الذيــن يحتاجــون رعايــة صحيــة وميتنعــون عــن إتيــان أي عمــل عــدايئ
إذ نقــر بــرورة حصــول جميــع الجرحــى واملــرىضْ ،
عــى الرعايــة الصحيــة ،وإذ يســاورنا قلــق بالــغ إزاء األثــر املدمــر الناجــم عــن إعاقــة وصــول هــؤالء إىل الرعايــة الصحيــة،
وإذ نقر بأن تقديم الرعاية الصحية يجب أن يسرتشد مببادئ اإلنسانية وعدم االنحياز،
واقتنا ًعا منا بأننا ميكننا النهوض بدور مهم وإيجايب يف تحسني الوصول اآلمن للرعاية الصحية وتقدميها،
وعز ًما منا عىل االضطالع بذلك،
بديل عن القواعد القانونية القامئة واملعمول بها،
واعرتافًا بأن هذا اإلعالن ليس ً
نلتزم مبوجب هذا مبا ييل:
(((	احرتام وحامية الجرحى واملرىض بغض النظر عن انتامئهم ،ودعم وتيسري حصولهم عىل الرعاية الصحية بشكل فعال ،مبعنى:
			 عدم مهاجمة الجرحى واملرىض أو إيذائهم أو قتلهم ،ومعاملتهم معاملة إنسانية يف جميع األحوال
(أ)
(ب) عدم منع وصول الرعاية الطبية إىل الجرحى واملرىض
((( احرتام وحامية العاملني يف قطاع الرعاية الصحية واملرافق واملركبات الطبية ،بغض النظر عن انتامئهم ويف جميع األوقات ،مبعنى:
(أ)		 عدم مهاجمة أي موظف يقدم الرعاية الصحية أو تهديده أو الضغط عليه
(ب) عدم التدخل يف عمل طواقم الرعاية الصحية
(ج) عدم إرغام العاملني يف مجال الرعاية الصحية عىل القيام بأعامل تتعارض مع املبادئ األخالقية للرعاية الصحية
(د) احرتام شاريت الصليب األحمر والهالل األحمر املميزتني وشارات مقدمي الرعاية الصحية ،وعدم إساءة استخدامها
(ه) عدم مهاجمة املركبات الطبية ،حتى لو مل يتم متييزها عىل هذا النحو
(و) السامح باإلجالء الطبي للجرحى واملرىض إىل مرافق الرعاية الصحية وتيسري إجراءاته
(ز) السامح مبرور سيارات اإلسعاف واملركبات املخصصة للرعاية الصحية دون عوائق وبرسعة
(ح) عدم استخدام املركبات الطبية ألغراض عسكرية
(ط) عدم مهاجمة مرافق الرعاية الصحية
(ي) عدم استخدام مرافق الرعاية الصحية ألغراض عسكرية
(ك) اتخاذ جميع االحتياطات املمكنة لتجنب تنفيذ عمليات عسكرية بالقرب من مرافق الرعاية الصحية وإلحاق الرضر بها أو
تدمريها عرض ًّيا
(ل) االمتناع عن الدخول املسلح إىل مرافق الرعاية الصحية.
وإلعالم أعضاء املجموعة املسلحة برشوط هذا اإلعالن وإلزامهم باحرتام تلك الرشوط ،نلتزم
مبوجب هذا مبا ييل:
((( دمج القواعد الواردة هنا يف عقيدتنا وتدريباتنا وكفالة ترجمتها بوضوح إىل أوامر
((( تطبيق العقوبات واتخاذ إجراءات ملموسة لجرب الرضر الحاصل ،يف حالة انتهاك القواعد
الواردة يف هذا اإلعالن
((( نرش رشوط هذا اإلعالن عىل نطاق واسع وعلني
((( عندما يكون ممك ًنا ،تشجيع ودعم تطبيق هذه املبادئ من قبل األطراف الفاعلة
		 األخرى.
نتعهد مبوجب هذا اإلعالن بااللتزام بالتزاماتنا وتعهداتنا بغض النظر عن سلوك الخصم أو
األطراف األخرى.
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M. Tahtah/ICRC

مخيم عني الحلوة لالجئني الفلسطينيني يف لبنان.

 .3املرحلة الثالثة :املشاركة والتنفيذ والرصد والدعم ()–2018

يف متــوز /يوليــو  ،2018نظمنــا احتفــالً داخــل املخيــم حيــث وقعــت جميــع الفصائــل الخمســة عــر الرئيســية عــى
اإلعــان (انظــر الصــورة يف الصنــدوق) وتعهدنــا عل ًنــا بااللتـزام برشوطــه ومبادئــه .يف هــذه الفعاليــة ،التــي متثــل بدايــة
املرحلــة الثالثــة مــن املــروع ،عقدنــا أيضً ــا جلســة حــول عمليــات إنفــاذ القانــون واســتخدام األســلحة يف املخيــم
املكتــظ بالســكان.

كانــت أولويــات هــذه املرحلــة الثالثــة ذات شــقني .أولً  ،أردنــا تشــجيع قــادة املجموعــات املســلحة مــن غــر الــدول
ٍ
ـاهامت وجــدتْ طريقهــا إىل محتــواه).
عــى مشــاركة اإلعــان مــع مرؤوســيهم (األشــخاص أنفســهم الذيــن قدمــوا مسـ
وثانيًــا ،أردنــا العمــل مــع العاملــن يف مجــال الصحــة املترضريــن مــن القتــال للتأكــد مــن التـزام املجموعــات املســلحة
بالــروط املتفــق عليهــا .عــى ســبيل املثــال ،شــارك العديــد مــن ح َملَــة الســاح مــن عــن الحلــوة يف اشــتباكات يف
مخيــم امليــة ميــة لالجئــن يف ترشيــن األول /أكتوبــر وترشيــن الثــاين /نوفمــر  .2018وقــد ناقشــنا تقاريــر حــوادث
الرعايــة الصحيــة يف خطــر مــع الجنــاة املزعومــن حيثــا أمكــن ،يف إطــار حوارنــا املســتمر مــع املجموعــات املســلحة
مــن غــر الــدول.
مثــة اتفــاق واســع النطــاق عــى أن اإلعــان أحــدث فرقًــا حقيقيًّا عــى األرض .عــى ســبيل املثــال ،يف آذار /مــارس ،2019
عولــج أحــد ح َملَــة الســاح املصابــن يف إحــدى مستشــفيات املخيــم دون تد ّخــل مــن الفصيــل املســيطر عــى املنطقــة.
ترســخ
هــذا الحــادث ،الــذي تعتــره جميــع األطـراف مثـ ً
ـال عــى التأثــر اإليجــايب لإلعــان ،يجــب أن يتبعــه اآلخرون مع ّ
التحــول التدريجي يف الســلوك.

الدروس املستفادة

•دورات التدريب عىل اإلسعافات األولية هي بيئة فعالة عىل نحو خاص للحديث عن قضايا الرعاية الصحية يف خطر
(رمبا أكرث من أي سياق آخر) ألن ح َملَة السالح ،مبجرد تدريبهم ،ميكنهم اإلحساس مبا مير به املسعفون األوائل.
•تخدم مبادرة الرعاية الصحية يف خطر أغراضً ا أخرى تتجاوز حامية تقديم الرعاية الصحية :فهي تساعدنا عىل زيادة
قبول املجتمعات وجودنا وعملنا ،وعىل التحدث بصورة غري رسمية عن مبادئنا وقيمنا.
فبدل من تلقي املحارضات من قبل منظمة خارجية ،شَ ُعر قادة
جعل املشاورة عملي ًة تشاركي ًة أمث َ َر فائدةًً :
• ُ
إحساسا باملساءلة وبأن املوضوع املطروح
وطوروا
الحل،
من
ء
جز
كانوا
أنهم
الدول
غري
من
املسلحة
املجموعات
ً
ً
يخصهم؛ ألن التوصيات جاءت من أعضاء مجموعتهم.
ّ
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العراق:

حامية خدمات الرعاية الصحية
من خالل حمالت االتصال العامة
املقدمة
رض العنـف نظـام الرعايـة الصحيـة يف العـراق ،على األقـل منذ انـدالع حرب عـام  .2003فقد تسـبب القتال يف خسـائر
أ َّ
فضلا عـن تآكل ثقـة الجمهـور يف املنظومة بوجـه عام.
فادحـة يف صفـوف العاملين يف قطـاع الصحـة واملرافـق الطبيـةً ،
علاو ًة على ذلـك ،أدت ثقافـة العدالـة القبليـة واإلفالت من العقـاب ،إىل جانب األسـلحة املتاحـة عىل الفـور ،إىل وقوع
سلسـلة مـن الهجامت ضـد مقدمـي الخدمة.
تنهـض حملات االتصـال العامـة بـدو ٍر مهـم يف الحد من مسـتوى العنـف ضد الطاقـم الطبي ،ببيـان أن العنـف ال يزيد
األمـور إال سـو ًء ،ومـن خلال املسـاعدة يف إعـادة بنـاء الثقـة يف العاملين يف قطـاع الصحـة ونظـام الرعايـة الصحية عىل
نطاقه األوسـع.

فريق طبي ينقل مصابني إىل غرفة الطوارئ يف مستشفى املوصل العام.

I. Adnan Sherkhan Mohammed al- Genkw/ICRC
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فهم املشاكل
كانــت األولويــة لتقييــم مــدى العنــف ضــد العاملــن يف قطــاع الصحــة ،إذ أن اإلحصائيــات ال تتــاح بســهولة ،حتــى مــن
الســلطات .تعاونــا مــع "فريــق املتطوعــن يف مجــايل الصحــة والبيئــة" ،وهــي منظمــة تعمــل عــى حاميــة األشــخاص
الذيــن يقدمــون خدمــات الرعايــة الصحيــة يف العـراق .يف عــام  ،2018أجــرى الفريــق دراســة قبــل ال َح ْملــة عــى 621
عامـ ًـا صح ًيــا يف  16منطقــة ســلطة صحيــة (مبــا يف ذلــك األنبــار وبغــداد والبــرة وكركــوك والنجــف وصــاح الديــن)
مــن أجــل بنــاء صــورة للمشــاكل عــى مســتوى الدولــة وتوجيــه تصميــم الحملــة .كشــفت النتائــج عــن أن:
• %60من العاملني يف قطاع الصحة تعرضوا إلساءة لفظية أو تهديد أو اعتداء يف األشهر الثالثة السابقة عىل الدراسة.
• %75من هذه الحوادث تعزى إىل أقارب املرىض و %21إىل املرىض أنفسهم.
• %50من الحوادث اقترصت عىل اإلساءة اللفظية ،ولكن يف  %17منها تعرض املوظفون لالعتقال أو االعتداء
الجسدي ،بل ويف بعض الحاالت وقع اعتداء باألسلحة.

تصميم الحملة

كانت أهداف الحملة هي:
•تسليط الضوء عىل األثر اإلنساين للعنف ضد الطواقم الطبية (التوجه ألقارب املرىض باعتبارهم الجناة األكرث شيو ًعا
ملثل هذا العنف) ،وإظهار كيف ميكن أن تق ّوض الهجامت وسوء املعاملة تقديم الرعاية الصحية عندما يختار
املوظفون التخيل عن وظيفتهم.
•تحسني التصورات العامة عن العاملني يف قطاع الصحة والدعوة إىل مزيد من االحرتام ملقدمي الخدمات ومعداتهم.
•تذكري الطاقم الطبي مبسؤولياته وواجباته تجاه املرىض.
شــارك فريــق الحملــة مــع وزارات الصحــة والعــدل والدفــاع العراقيــة ،وكذلــك مع مشــغيل الهاتــف املحمــول ،والقنوات
التلفزيونيــة الرئيســية ،ودور الســينام ،واملحطــات اإلذاعيــة ومنظــات أخــرى ،للوصــول إىل جمهــور عريــض ومتنــوع،
باســتخدام مجموعــة كبــرة مــن الوســائط الســمعية والبرصيــة وغريهــا عــر القنــوات التناظريــة والرقميــة:
•إنتاج  240الفتة مرنة كبرية و 12,000ملصق لبث الرسائل الرئيسية للحملة وتوزيعها عىل املراكز الصحية يف جميع
أنحاء البالد.
•إنتاج وتوزيع املواد الرتويجية (مثل القمصان واألكواب واألساور والدفاتر ودبابيس الياقة واألقالم) عند اإلطالق
وخالل الفعاليات التي تديرها اللجنة الدولية.
•إنتاج خمسة إعالنات تلفزيونية تسلط جميعها الضوء عىل أهمية معاملة العاملني يف مجال الصحة باحرتام :وأهمها
إعالن رئييس أنتجته رشكة اإلعالنات  ،Leo Burnettباإلضافة إىل أربعة إعالنات منت َجة محليًا يف بغداد ،مبا فيها
إعالن ظَ َهر فيه مشاهري عراقيني.
••بثت كربيات شبكات التلفزيون العراقية السومرية والعراقية اإلعالنات يف أوقات ذروة املشاهدة مبا يف ذلك قبل
نرشات األخبار.
•أرسل مشغلو الهاتف املحمول "زين" و"آسياسيل" مجموعتني من الرسائل النصية الجامعية التي تحتوي عىل رسائل
أساسية للمشرتكني يف جميع أنحاء البالد (بخالف إقليم كردستان العراق) ،لتصل إىل نحو  18مليون شخص.
•مشاركة مواد الحملة من قبل شخصيات مؤثرة عرب وسائل التواصل االجتامعي وعىل حسابات مواقع التواصل
االجتامعي الخاصة برشكتي زين وآسياسيل ،ما أدى إىل وصول الرسائل إىل جمهور أكرب.
•وافقت سلسلة سينامت كربى تغطي بغداد وجنوب العراق عىل عرض اإلعالنات قبل عرض األفالم عىل مدار األيام
العرشة للحملة ،حيث وصل عدد مشاهديها إىل  25,000مشاهد.
•وضعت جمعية الهالل األحمر العراقي الفتات وملصقات يف املراكز الصحية الستة التابعة لها.
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تهديدك للرعاية الصحية
تهديد للحياة

يقسم األطباء على
إنقاذ حياتنا ،ليس
لتح ّمل المالمة

يقسم األطباء على
إنقاذ حياتنا ،ليس
لتح ّمل المالمة
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الدروس املستفادة والخطوات التالية
عــى الرغــم مــن أن األرقــام املذكــورة أعــاه تقــدم ملحــة عــن مــدى وصــول الحملــة للجمهــور خــال األيــام العــرة
فمــن الصعــب قيــاس التغـرات النوعيــة والكميــة يف التصــورات العامــة عــن الطواقــم الطبيــة .ومــع ذلــك ،فقــد تعلمنــا
عــد ًدا مــن الــدروس املهمــة مــن الحملــة:
•يلزم تصميم حملة هادفة ومناسبة لغرضها تخصيص وقت مالئم.
•يعد االنخراط مع رشكاء رفيعي املستوى والحصول عىل مزيج الرشاكة املناسب أم ًرا رضوريًا للوصول إىل جمهور
أعرض ومتنوع.
•يجب وضع منتجات الحملة وقنواتها ورسائلها يف سياقها حيث إن املحتوى املحيل ،يف العراق عىل األقل ،هو صاحب
الصوت األعىل.
•يزيد املؤثرون املحليون من املشاركة بصورة كبرية ويسهمون يف مضاعفة انتشار وأثر رسائل الحملة بصورة أساسية.
•الرشاكة مع مشغيل شبكات الهاتف املحمول هي طريقة مجانية لنرش الرسائل عىل نطاق أوسع (برشط التوصل إىل
اتفاق).
منقوصا) حيث إنها تساعد يف تحديد السلوكيات أو جوانب الحامية التي
يكن
(وإن
رضوري
مترين
املعيارية
•املقارنة
ً
يجب أن تستهدفها الحملة ،وتجعل من السهل قياس أثر الحملة عىل املديني القريب والبعيد.
بنــا ًء عــى تفاعــل الجمهــور عــر وســائل التواصــل االجتامعــي ،حظيــت الحملــة بقبــول جيــد نســبيًا .أيــد املســتخدمون
الفكــرة الكامنــة وراءهــا عــى نطــاق واســع ،واتفقــوا مــع الرســالة حــول عــدم إلقــاء اللــوم عــى الطواقــم الطبيــة .ومــع
ذلــك ،كانــت بعــض التعليقــات ذات نــرة ســلبية حيــث روى املســتخدمون تجاربهــم الســلبية مــع الطواقــم والخدمــات
الطبيــة ،أو انتقــدوا التكلفــة العاليــة للخدمــات الطبيــة .تكشــف هــذه التصــورات عــن منــاخ مســتمر مــن عــدم الثقــة
يف مقدمــي الرعايــة الصحيــة والتصــورات الســلبية عنهــم ،مــا يؤكــد حقيقــة أن تغيــر الســلوك هــو عمليــة تفاعليــة
تســتغرق وقتًــا ،وأنــه يتعــن إنجــاز املزيــد مــن العمــل إلعــادة بنــاء الثقــة وحاميــة العاملــن يف قطــاع الصحــة واملرافــق
الطبيــة بصــورة أفضــل .
وأجــري "فريــق املتطوعــن يف مجــايل الصحــة والبيئــة" دراســة بعــد الحملــة يف آب /أغســطس  .2019هــذه املــرة شــارك
أي بنســبة أقــل مبــا يقــارب %40
فيهــا  393شــخصا مــن العاملــن يف مجــال الصحــة يف  17منطقــة ســلطة صحيــةْ ،
مقارنــة بالدراســة التــي أجريــت قبــل الحملــة (ملحوظــة :كان املســتجيبون يختــارون أنفســهم يف كل مــن الدراســتني).
ومــع ذلــك ،كانــت نســبة املمرضــات واملمرضــن املشــاركني متامثلــة ،حيــث مثلــن مــا يقــارب  %50مــن املســتجيبني
يف كلتــا الدراســتني .كانــت هنــاك أيضً ــا اختالفــات يف النطــاق الجغ ـرايف ملــن أجابــوا :يف الدراســة قبــل الحملــة كانــت
الغالبيــة مــن محافظــة ذي قــار ،بينــا يف الدراســة بعــد الحملــة كانــوا مــن كركــوك.
مع أخذ هذه القيود واالختالفات يف االعتبار ،كانت النتائج هي:
•يف األشهر الثالثة التي سبقت مبارشة دراسة ما بعد الحملة ،تع ّرض  %39من العاملني يف املجال الطبي إلساءة لفظية
أو تهديد أو هجوم.
• %75من الحاالت ارتكبها أقارب املرىض %21 .من الحاالت كان املرىض أنفسهم هم املسؤولني.
• %12من الحوادث املبلغ عنها كانت هجامت دون أسلحة و %2هجامت بأسلحة .وشكلت التهديدات  %16من
الحاالت ،واإلساءة اللفظية  %51بينام كانت نسبة التدخل يف تقديم الرعاية.%17
مــا يــرز مــن دراســة بعــد الحملــة هــو أنــه يبــدو أن هنــاك انخفاضً ــا كبـ ًرا يف الحــوادث املبلــغ عنهــا ذاتيًــا بــن ترشيــن
األول /أكتوبــر  2018وآب /أغســطس  2019وأن أقــارب املــرىض اليزالــون هــم الجنــاة الرئيســيون .يجــب أن نتعامــل مع
هــذه اإلحصائيــة بحــذر شــديد ،نظـ ًرا للقيــود املنهجيــة للدراســة ،وألننــا نعلــم أن املشــاكل راســخة ومنهجية ولــن تتغري
بحملــة واحــدة مدتهــا عــرة أيــام فقــط .مثــة رضورة ملزيــد مــن العمــل واليـزال اإلبــاغ عــن حــوادث الرعايــة الصحية
متكــرر بصــورة ثابتــة يف جميــع أنحــاء البــاد .ومــع ذلــك ،لدينــا اآلن صــورة أفضل بكثــر عىل املســتويني الوطنــي ودون
الوطنــي النتشــار العنــف ضــد الطواقــم الطبيــة يف العـراق .ويف غضــون ذلــك ،تواصــل بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر البنــاء عــى الزخــم اإليجــايب الــذي تحقــق حتــى اآلن ،عــى ســبيل املثــال مــن خــال تشــجيع وزارة الصحــة عىل
مواصلــة عقــد لجنتهــا املشــركة بــن الــوزارات كوســيلة لنقــل الرســائل الرئيســية عــن هــذه املشــكلة وإحــداث تغيــر.

16

3

نس ــاعد املترضري ــن م ــن النزاع ــات املس ــلحة وأع ــال العن ــف األخ ــرى يف جمي ــع أنح ــاء الع ــامل ،باذل ــن كل م ــا يف وس ــعنا لحامي ــة أرواحه ــم
وكرامته ــم وتخفي ــف معاناته ــم ،وغالبــاً م ــا نفع ــل ذل ــك بالتع ــاون م ــع رشكائن ــا يف الصلي ــب األحم ــر واله ــال األحم ــر .ونس ــعى أيضــاً
للحيلول ــة دون تع ــرض الن ــاس للمش ــقة ،بن ــر القان ــون اإلنس ــاين وتعزي ــزه ،ومبن ــارصة املب ــادئ اإلنس ــانية العاملي ــة.
يعل ــم الن ــاس أن بوس ــعهم االعت ــاد علين ــا يف تنفي ــذ مجموع ــة م ــن األنش ــطة املنق ــذة للحي ــاة يف مناط ــق النــزاع ،ويف العم ــل بالتع ــاون
الوثي ــق م ــع املجتمع ــات املحلي ــة ع ــى فه ــم احتياجاته ــا وتلبيته ــا .ومتكنن ــا تجاربن ــا وخرباتن ــا م ــن تقدي ــم اس ــتجاباتنا برسع ــة وفعالي ــة،
ودون انحي ــاز ألي جان ــب.
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