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ملخص تنفيذي.  
االحتياجات  وتعالج   2018-2014 الصحة  استراتيجية  على   2023-2020 الصحة  استراتيجية  ترتكز 
الصحية اإلنسانية المتزايدة التي لم تُلّب بعد وينجم الكثير منها عن: النزاع الممتد والفقر والصدمات المتعلقة 
بالمناخ، والنقص الحاد في القوى العاملة العالمية في مجال الصحة وضعف المنظومات الصحية ، وفضاء 
تكملها خارطة طريق  التي  يوم. هذه االستراتيجية،  بعد  يوًما  تعقيده وتحدياته  يتزايد  الذي  اإلنساني  العمل 
استراتيجية  مع  تتماشى  وهي   .2023-2020 للفترة  الصحية  العمليات  توجه  سنوات،  أربع  مدتها  للتنفيذ 
اللجنة الدولية للصليب األحمر 2019-2022، من جهة تأكيدها كفالة وجود المحتاجين للمساعدات في قلب 
العمل اإلنساني، وتنفيذ العمل اإلنساني على أساس التعاون قدر اإلمكان، وأن يكون عمًل تطلعيًا )أي يسعى 

إلى إحداث تأثير إنساني مستدام(.

اإلنساني.  العمل  قلب  الناس واحتياجاتهم في  أواًل، وضع  توجيهية:  مبادئ  ترتكز االستراتيجية على ثلثة 
وثانيًا، االستخدام األمثل للموارد في إطار نَهجٍ متكامٍل للصحة العامة ليكون له أثر أكبر. وثالثًا، كفالة اتباع 
األنشطة الصحية سلسلةً متصلةً من نَهج الرعاية، ومن ثم االتصال بالمنظومات الصحية القائمة ومكوناتها.

األهداف في مجال الصحة للفترة 2020-2023 هي:

الهدف االستراتيجي األول: تعزيز قدرة اللجنة الدولية على تقديم خدمات صحية أساسية ذات جودة وتلبية 
االحتياجات المنقذة لألرواح في الوقت المناسب وبطريقة فعالة عبر جميع البرامج الصحية دعًما الستجابة 

اللجنة الدولية العامة لحاالت الطوارئ.

الهدف االستراتيجي الثاني: اإلسهام في نتائج الصحة المستدامة عن طريق تعزيز القدرة على الصمود لدى 
كل من المنظومات الصحية والمجتمعات المحلية في وسط األزمات.

الهدف االستراتيجي الثالث: التأثير على الممارسات والسياسات في المجاالت الرئيسية للخبرة في قطاع 
الصحة، ال سيما اإلدارة السريرية لألشخاص المصابين من جراء األسلحة، وتقديم الرعاية الصحية لألشخاص 
المحرومين من حريتهم، وإعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية، وتقديم خدمات الصحة النفسية 

وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي للمتضررين من النزاع المسلحة وحاالت العنف األخرى.

تقطع هذه االستراتيجية أيًضا التزاًما قويًا يُدِرج في برامج الصحة للجنة الدولية إجراءاٍت تهدف إلى الحيلولة 
دون وقوع هجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية وخدمات اإلسعاف والحد منها. 
كما تؤكد االستراتيجيةُ قيمةَ العمل القائم على تعدد التخصصات المعرفية في معالجة العوامل األخرى التي 
تؤثر على نتائج الصحة، بما في ذلك المياه والصرف الصحي واألمن االقتصادي والحماية. علوة على ذلك، 
فاالستراتيجية تحدد االعتماد المتبادل للعمليات الخاصة بالصحة مع كل من: اإلدارة الفعالة لألفراد، والتطوير 

والحفاظ على الشراكات المستدامة ذات الصلة، واالستخدام اآلمن للبيانات الصحية والتقنيات الرقمية.

في وقت نشر هذا الكتيب )أي الربع الرابع من عام 2020(، كانت المنظومات الصحية في جميع أنحاء العالم 
تركز على جائحة كوفيد- 19. وهذه األزمة تشهد تطوًرا سريعًا، وال يوجد حتى اآلن مؤشر واضح على 
مدى اتساع نطاق أثرها على السكان والمنظومات الصحية، أو ما إذا كانت موجات تفّشٍ جديدة ستظهر خلل 
اإلطار الزمني لهذه االستراتيجية. وعلى هذا النحو، تشير هذه االستراتيجية إلى الجوائح واألوبئة أو أي منهما 
بوجه عام، وال تناقش الجوانب الخاصة بكوفيد- 19. ومع ذلك، فقد أظهر أثر الجائحة ضرورةَ وجود التزام 
قصدي أكبر تجاه بناء القدرات المحلية – بما في ذلك اإلسهام في تعزيز المنظومات الصحية – وإقامة عمل 

تعاوني أقوى داخل نطاق الحركة الدولية للصليب األحمر والهلل األحمر وخارجه.
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رعایة ما قبل 
دخول المستشفى

برنامج إعادة
التأھیل البدني

الرعایة الصحیة 
في أماكن االحتجاز

رعایة صحیة
 أولیة

 الصحة 
النفسیة والدعم 

النفسي االجتماعي

كیف؟

خارطة طریق تنفیذ االستراتیجیة

•  حسب البرنامج
•  عالمیًا/ إقلیمیًا

•  مؤشرات األداء الرئیسیة / جداول زمنیة

3. البیانات الصحیة 2. الشراكات

ماذا؟
األھداف االستراتیجیة:

1. تقدیم خدمات رعایة صحیة أساسیة 
    ذات جودة

2. اإلسھام في نتائج مستدامة للصحة

3. التأثیر على الممارسات والسیاسات في
    مجاالت رئیسیة للخبرات في

    قطاع الصحة 

1. إدارة العاملین 

المبادئ التوجیھیة:

1. نھج یضع الناس في قلب العمل اإلنساني.

2. نھج متكامل للصحة العامة منھج الصحة 
    العامة المتكامل 

3. الرعایة المستمرة 

عوامل داعمة متقاطعة:

إسعافات أولیة 
للمصابین

رعایة ما قبل
 دخول المستشفى

معلومات أساسية. 2
لألشخاص  الصحية  الرعاية  من خدمات  تقدمه  ما  الماضية  الخمس  السنوات  الدولية خلل  اللجنة  عززت 
المتضررين من النزاع المسلح وحاالت العنف األخرى )يشار إليها فيما يلي باسم “النزاع المسلح وغيره من 
أشكال العنف”(1 بالتركيز على تقديم خدمات عالية الجودة، وتطوير نَهج الرعاية المستمرة وتقوية تصميم 

البرامج ومراقبتها وتقييمها وكذلك االرتقاء بالعاملين في مجال الصحة.2

بتنفيذ  الدولية 2020-2023، جنبًا إلى جنب مع خارطة الطريق الخاصة  للجنة  تقدم استراتيجية الصحة 
استراتيجية الصحة 2020-2023، إرشادات لفرق الصحة واإلدارة الحالية والمستقبلية بشأن نَهج اللجنة 
الدولية في أنشطة الرعاية الصحية في السنوات القادمة. وهي تتبع استراتيجية اللجنة الدولية لكفالة الرعاية 
الصحية للمتضررين من النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى 2014-2018 )استراتيجية الصحة 
اللجنة  استراتيجية  مع  وتتماشى  للمساعدات3  الدولية  اللجنة  سياسات  في  راسخة  وهي   ،)2018-2014

الدولية للصليب األحمر 2022-2019.

وألن البيئة الميدانية التي تعمل فيها اللجنة الدولية تواجه تحديات جديدة واحتياجات آخذة في التغير، تهدف 
هذه االستراتيجية إلى أقلمة أنشطة الرعاية الصحية للجنة الدولية مع تلك التغيرات وتعزيز التعاون بين الفرق 

داخل اللجنة الدولية وخارجها.

تستخدم اللجنة الدولية عبارة “حاالت العنف األخرى” )المشار إليها هنا بعبارة “حاالت العنف”( لإلشارة إلى حاالت العنف   
الجماعي الذي ترتكبه مجموعة واحدة أو مجموعات عديدة وال يصل إلى الحد الفاصل لـ”نزاع مسلح”، لكن قد تنجم عنه 

عواقب إنسانية خطيرة. تسترشد اللجنة الدولية عند تدخلها في مثل هذه السياقات بسياساتها الواردة في: 
”The ICRC’s role in situations of violence below the threshold of armed conflict“ )2014(

      المتاح عبر الرابط التالي: 
https://international-review.icrc.org/articles/international-commitee-red-crosss-icrcs-rol
esituations-violence-below-threshold-armed

للطلع على تقرير كامل عن تنفيذ استراتيجية الصحة 2014-2018 ، انظر قسم “قراءات إضافية” أدناه. 2
الموضوعات  3 إلى  بالخصوص  انظر   .2004  ،49 السياسات  وثيقة  للمساعدات،  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  سياسات 

الواردة في قسم “المبادئ التوجيهية”: أخذ الفئات المتضررة واحتياجاتها في االعتبار، مساعدات إنسانية فعالة ذات جودة 
عالية، القواعد األخلقية، المسؤوليات داخل الحركة؛ والشراكات مع الجهات اإلنسانية الفاعلة األخرى.

https://international-review.icrc.org/articles/international-commitee-red-crosss-icrcs-rolesituations-violence-below-threshold-armed
https://international-review.icrc.org/articles/international-commitee-red-crosss-icrcs-rolesituations-violence-below-threshold-armed
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يتماشى هذا النَّهُج على نحو وثيق مع الجهود المبذولة على مستوى المنظمة برمتها لبناء أثر إنساني مستداٍم 
االستراتيجي  )التوجه  األثر  لتعزيز  اآلخرين  مع  العمَل  ويؤكد  الدولية(  للجنة  الثاني  االستراتيجي  )التوجه 
الثالث للجنة الدولية(، وال سيما المكونات األخرى للحركة التي تضطلع بدور مهم في تقديم الرعاية الصحية. 
المثال  أيًضا: فعلى سبيل  الدولية في نواح أخرى  للجنة  العامة  تتماشى هذه االستراتيجية مع االستراتيجية 
ترتبط الدعوة للعناية بالصحة والدبلوماسية المعنية بكفالة الوصول إلى الرعاية الصحية، بالتأثير على السلوك 
بهدف منع االنتهاكات ضد القانون الدولي اإلنساني وتخفيف المعاناة اإلنسانية )التوجه االستراتيجي األول 
للجنة الدولية(، وترتبط أهمية دوائر الممارسة واإلدارة األفضل للبيانات بالنسبة لمراقبة الجودة بتبني التحول 
العاملين في  بتطوير  التركيز على االرتقاء  الدولية(، ويرتبط  للجنة  الخامس  )التوجه االستراتيجي  الرقمي 
مجال الصحة في المنظمة بالجهود المبذولة لخلق بيئة عمل أكثر شمواًل وتنوًعا )التوجه االستراتيجي الرابع 

للجنة الدولية(.

3. تغيير بيئة العمل اإلنساني
على مدى السنوات القليلة الماضية، حدثت تحوالت كبيرة في بيئة العمل اإلنساني العالمية خلقْت تحديات 
بالنسبة لمشهد الرعاية الصحية. لذا ال بد أن تؤقلم اللجنة الدولية عملياتها في مجال الصحة لمواجهة هذه 
التحديات، وتوائم العملياِت مع التحول الداخلي الجاري، من أجل االرتقاء باالستجابة الحتياجات المتضررين 

من النزاع المسلح وحاالت العنف األخرى.

أنماط عالمية متحولة
في وقت نشر هذا الكتيب، وصلت جائحة كوفيد- 19 إلى مستوى لم يشهده العالم منذ جائحة اإلنفلونزا في 
عام 1918. وقد كانت اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والكوليرا في اليمن، وشلل األطفال في 
أفغانستان وباكستان، أمثلة واضحة في السنوات األخيرة لما يمكن أن يحدث عندما تتضافر آثار النزاع مع 

مسببات األمراض المعدية.

من الواضح أن جائحة كوفيد- 19 سينجم عنها سلسلة من األزمات المتتالية إلى أن يتاح لقاٌح على نطاق 
عالمية  واقتصادات  الوطنية،  الصحية  الرعاية  منظومات  على  الشديد  الضغط  األزمات:  هذه  ومن  واسع. 
بالفعل مخاطر عالية. إلى  التي تواجه  الفيروس على المجموعات  ومحلية مكبَّلة، وتداعيات تدابير احتواء 
جانب الجوائح، نجم عن عوامل أخرى - بما في ذلك األجندات السياسية واأليديولوجية المتطرفة والمستقطبة، 
اندالع أعمال  أزمات عديدة صارت ممتدة،4 مع  الراسخة -  العالمية واألطر االقتصادية  الحوكمة  وانهيار 
عنف دورية، وغالبًا ما تكون خطيرة. وباإلضافة إلى كون النزاعات وحاالت العنف ذات أمد أطول، فإنها 
آخذة في التمدد إلى داخل المدن أيًضا، تماشيًا مع اتجاهات التوسع الحضري العامة.5 أدت سنوات من النزاع 
الذي لم يَُحّل إلى تآكل أنظمة بأكملها في جميع أنحاء أفريقيا والشرق األدنى والشرق األوسط وبات مليين 
األشخاص في حاجة إلى مساعدات إنسانية بسبب عدم وصولهم إلى الخدمات األساسية. ومنظومات الرعاية 
ضةٌ للخطر على نحو خاص في النزاعات؛ ألن النزاع يمكن أن يؤدي إلى انخفاض التمويل  الصحية معرَّ
واالستثمار، والنهب وتدمير البنية التحتية، وفقدان أطقم العاملين المهرة في مجال الرعاية الصحية، وتعطيل 

سلسل اإلمداد الطبي.

العبء الذي يمثله تغير المناخ محسوٌس أيًضا في قطاع الرعاية الصحية. فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة 
إلى تغيير أنماط األمراض المعدية )مثل التي ينقلها البعوض(، وأدت أنماط الطقس التي ال يمكن التنبؤ بها 
إلى خسائر في األرواح والمحاصيل والماشية فنجم عن ذلك زيادة احتياجات المجتمعات. وعلوة على ذلك، 
يرتبط غياب األمن الغذائي بتحركات السكان وتدهور حالة التغذية وزيادة معدالت االعتلل والوفيات، خاصة 
في أوساط النساء في سن اإلنجاب وبين األطفال. وفي بعض األزمات، أدى القتال على الموارد الشحيحة 

أيًضا إلى زيادة عدد الجرحى في الحرب والمحتاجين إلى الرعاية.

أدت السياسات المتغيرة، على سبيل المثال بشأن الهجرة أو مكافحة اإلرهاب، إلى تعريض فئات معينة من 
الناس إلى خطر أكبر، مثل فئتي النازحين داخليًا واللجئين، فبات هؤالء معرضين لمزيد من المصاعب. 

علوة على ذلك، أدى تعدد أطراف النزاع وتطرفهم في بعض األزمات إلى ممارسة مزيد من الضغط على 
المساحة المتاحة لتقديم مساعدات إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة للجرحى والمرضى.

للجنة الدولية حضور في أكبر 11 سياقًا ميدانيًا لديها ألكثر من 36 عاًما.  	
تقدر األمم المتحدة أن يكون ثلثا سكان العالم من سكان المناطق الحضرية بحلول عام 2050. انظر األمم المتحدة، آفاق  	

التوسع الحضري في العالم 2018: أبرز الملمح ، ST/ ESA/ SER.A/ 421 ، إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية 
واالجتماعية، شعبة السكان، 2019. 
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وأخيًرا، تتعرض مجموعات معينة من الناس لخطر متزايد بسبب التهميش والتمييز الناجمين عن عوامل 
مرئيين. على  غير  والنفسية  الجسدية  الصحية  تجعلهم وحاجاتهم  واقتصادية وسياسية  واجتماعية  شخصية 
سبيل المثال: قد تعيش النساء في مجتمعات محلية أو ظروف ال تحتل احتياجاتهن أولوية فيها، وقد ال يلبي 
المستجيبون المحليون احتياجات األطفال أو كبار السن، وقد ال يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقات من الوصول 
إلى مرافق الرعاية الصحية، واألشخاص الذين يعانون من ظروف نفسية والناجيات والناجون من العنف 

الجنسي قد يواجهون تمييًزا. وال ينجم عن النزاع المسلح وحاالت العنف األخرى إال تفاقم هذه التحديات.

بيئة ميدانية للصحة محاطة بالتحديات
تتزايد االحتياجات الصحية التي لم تُلبَّ بعد في األماكن التي تعمل بها اللجنة الدولية، بسبب النزاع الممتد، 
إذ ينجم عن األزمات الدورية ظهور عدد كبير من األشخاص المحتاجين للرعاية في الوقت الذي تكون فيه 
المنظومات الصحية، بما في ذلك البنية التحتية، معطلة تماًما أو خارج نطاق الخدمة. باإلضافة إلى ذلك، 
تتفاقم في جميع أنحاء العالم مشكلة نقص أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية القادرين على تقديم 
خدمات ذات جودة، وتزداد تفاقًما في مناطق النزاع بسبب هجرة الكفاءات )أي هجرة األدمغة(، وتنخفض 

أعداد الموظفين الذين ينهون تدريبهم، وتتزايد التهديدات أو الهجمات المباشرة ضدهم.

ذلك على مستوى  )بما في  األولية  الرعاية  الرعاية، من  الصحية عبر جميع مستويات  االحتياجات  تنتشر 
المجتمع المحلي(، إلى الرعاية الثانوية والثالثية )أي الخدمات السريرية المتخصصة(، وتكون االحتياجات 
حادة باألخص في حاالت الطوارئ والرعاية الطبية والجراحية المنقذة لألرواح. في هذه السياقات الهشة، 
أيًضا  الذي تشكله حاالت تفشي األوبئة هو  التهديد  فإن  بالفعل في مستوى خطر عال،  الناس  حيث يكون 

مصدر قلق كبير.

يوجد نقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم،6 ولكنه نقص حاد خصوًصا في 
سياق النزاعات، وهو يزداد بسبب اتجاه التخصص السريري المبكر، ما يعني وجود عدد أقل في صفوف 
واألطر  االمتثال  صرامة  تزداد  نفسه،  الوقت  وفي  البيئات.  تلك  في  العمل  على  القادرين  العامة  الكوادر 
التنظيمية وترتفع التوقعات من حيث جودة الخدمات المقدمة والمساءلة أمام السكان المتضررين. إن الدفع  
لتحسين جودة الخدمات اتجاه مرحب به، إال إنه يتطلب االستثمار، ومواصلة تطوير مهارات العاملين في 

مجال الرعاية الصحية ومعرفتهم، خاصة العاملين في مجال الرعاية الصحية في إطار العمل اإلنساني.

ال يزال الوصول إلى األشخاص المتضررين من النزاع المسلح وغيره من حاالت العنف، وكذلك قدرتهم 
على الوصول إلى الخدمات األساسية التي غالبًا ما تكون منِقذة لألرواح يمثلن تحديًا للعمل اإلنساني. ثمة 
حاجة إلى جهود متواصلة على المستويين العالمي والمحلي لمحاولة جعل أماكن الرعاية الصحية ملجئ آمنة 
مخصصة للجرحى والمرضى وللسكان المدنيين بوجه عام؛ اتساقًا مع الغرض األصلي منها. ومع أن العديد 
من األنشطة الصحية للجنة الدولية تتطلب قربًا وثيقًا من المجتمعات المستفيدة – وال يزال هذا هو األسلوب 

المفضل للعمل – إال أننا يجب أن نستكشف بدائل أخرى.

أفضى اقتراب الموعد النهائي المحدد بعام 2030 الذي ينبغي أن يحقق فيه العالم “الصحة للجميع”7 إلى 
زيادة تركيز الحكومات والوكاالت على معالجة الفجوات في الرعاية الصحية في البيئات الهشة،8 بما في 
ذلك البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى. ونتيجة لذلك، برز العديد من مقدمي 
الرعاية الصحية الجدد على الخطوط األمامية. فمع أن هذا أمر إيجابي بوجه عام، إال أنه يجب توخي قدر 
كبير من الحذر لتجنّب تقليص المساحة المتاحة للمساعدات اإلنسانية القائمة على المبادئ اإلنسانية أو تقليل 

امتثال األطراف للقانون الدولي اإلنساني عن غير قصد.

أخيًرا، ألن النزاعات الممتدة أصبحت القاعدة ال االستثناء في عمل اللجنة الدولية، فإن مشهد العمل اإلنساني 
يتسع نطاقه إلى ما وراء معالجة سلسلة متكررة من االحتياجات الطارئة ليصل إلى معالجة احتياجات مزمنة 
على المدى البعيد واالختالالت النظامية. فالمطلوب اآلن نَهٌج هجين يجمع بين العمل في الحاالت الطارئة 
مع األنشطة البعيدة األجل الموجهة نحو النظام. وهذا يتطلب من اللجنة الدولية توسيع نطاق خبرتها لتشمل 
مجاالت جديدة و/ أو تحفيز اآلخرين ذوي القدرات اإلنمائية. ومع ذلك، تظل المساعدات األساسية المنِقذة 
أو  تفشي األمراض  إدارة حاالت  المساهمة بشكل هادف في  القدرة على  ذلك  بما في  لألرواح ضرورية، 

األوبئة في األماكن المتضررة من جراء النزاع.

يقدر البنك الدولي نقص العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030 بنحو 15 مليون عامل:  	
http://documents.worldbank.org/curated/en/546161470834083341/pdf/WPS7790.pdf

الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار.  	
الجمعية العامة لألمم المتحدة، “اإلعلن السياسي للجتماع رفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة” التغطية الصحية  	

الشاملة: التحرك معًا لبناء عالم أكثر صحة https://undocs.org/en/A/RES/74/2 ، 2019 ، الفقرات 75-70.

https://documents1.worldbank.org/curated/en/546161470834083341/pdf/WPS7790.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/546161470834083341/pdf/WPS7790.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/74/2
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التحول المؤسسي المستمر
ثمة توتر متأصل بين الجهود المبذولة لتبسيط وتعزيز آليات الرصد والمساءلة الشاملة الخاصة بالبرامج 
الصحية والضغط المتزايد لتنفيذ مبادرات مؤسسية خاصة، التي غالبًا ما يكون لها متطلبات مختلفة للرصد 
واإلبلغ. وهذا يعني أن التعديلت التقنية مطلوبة، وأنه يجب إدراج مؤشرات جديدة في البرامج والرعاية 

المستمرة، في وقت ال تزال أدوات الدعم الفعالة قيد التطوير أو التحسين.

ال يزال يلزم وقت للنتهاء من إعادة هيكلة عمليات اللجنة الدولية – أْي الحماية والمساعدات. إن الرؤية 
تتأثر  ينبغي أال  التغيير و  الواردة في هذه االستراتيجية ستوجه عمليةَ  والتوجهات االستراتيجية واألهداف 
بها، ولكن قد تتأثر التفاصيل ومساحة التنفيذ. أما الجزء المتبقي فهو إقامة علقات عمل رسمية ونقاط تعاون 
داخلي في الوقت الذي يتبلور فيه الهيكل الجديد. لكن يعتمد الجزء األكبر من العمل المتبقي على مدى توافق 
المنظمة  األولويات على مستوى  إلى  بالنظر  الهيكلة، وذلك  إعادة  والموارد عقب  القدرات  الطموحات مع 

برمتها. ومن ثم، سيلزم تعديل خطط العمل باستمرار وإدارة النتائج ورصدها بعناية.

أخيًرا، تعتمد النتائج الخاصة بالصحة على العديد من العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي تتأثر 
المياه والسكن، ووحدة األمن االقتصادي والحماية/ بعمل وحدات أخرى غير “وحدة الصحة”، مثل وحدة 
هةٌ نحو التخطيط لهدف واحد ورصده، ولكن  الوقاية. صحيح أن البرامج الحالية وأنظمة إعداد التقارير موجَّ

ثمة حاجة ملحة إليجاد طريقة لتخطيط وتقييم العمل ذي التخصصات المتعددة المتقاطعة.

	. الرؤية االستراتيجية والمبادئ التوجيهية

الناس في قلب  الذي يضع  النهج  التأكيد على  إعادة  ترتكز هذه االستراتيجية على ثلثة مبادئ توجيهية - 
األنشطة، وتوحيد نهج الصحة العامة، وتعزيز استمرارية الرعاية. تشكل هذه المبادئ األهداَف االستراتيجية 

وااللتزاماِت المرتبطة بها، كما توّجه العوامَل الداعمة المتقاطعة.

نهج يضع الناس في قلب األنشطة
في هذه االستراتيجية، كما هو الحال في االستراتيجية العامة للجنة الدولية، تتمحور االلتزامات حول الناس، 
سواء المتضررين من جراء النزاع المسلح وغيره من حاالت العنف أو من يقدمون الرعاية الصحية لهم، 
وهو ما يحدث غالبًا في ظل ظروف بالغة الصعوبة. وألن متخصصي الرعاية الصحية مسؤولون عن جودة 
الرعاية التي يقدمون لألفراد والمجتمعات – ومن ثم النتائج المتحققة – فإن هذه االستراتيجية للسنوات القليلة 
المقبلة تركز على تعزيز التطوير المهني، واألدوات والتوجيهات الفعالة، وآليات اتخاذ القرارات المناسبة 

على مستوى المنظمة برمتها.

عند إجراء التقييمات وتخطيط مشاريع الرعاية الصحية وتنفيذها، بما في ذلك عندما تدار المشاريع عن بعد، 
ستواصل اللجنة الدولية تعزيز المشاركة الفعالة  مع المجتمعات واألفراد، وستبني قراراتها الميدانية في المقام 
األول على االحتياجات المحددة )أي البرامج القائمة على االحتياجات(. بالنسبة للرعاية الصحية، فإن هذا 
يعني تقوية مكونات المجتمع الخاصة بالرعاية الصحية األولية في مجاالت مثل صحة األم والطفل، والصحة 
النفسية والدعم النفسي واالجتماعي، وإعادة التأهيل البدني وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقات.10 وهذا يعني 

أيًضا تعزيز الرعاية التي تركز على المريض، بوصفها محرًكا رئيسيًا للجودة ونتائج الصحة.

رؤية اللجنة الدولية للصحة
ستلبي اللجنة الدولية االحتياجات الصحية للمتضررين من النزاع وغيره من حاالت العنف عن طريق 
العامة  للصحة  متكاماًل  نَهًجا  وتتبع  أنشطتها  قلب  في  الناس  تضع  جودة  ذات  رعاية صحية  تقديم 
والرعاية المستمرة، بهدف الحيلولة دون وقوع المعاناة وتخفيفها حال وقوعها وحماية األرواح وصون 

الكرامة اإلنسانية

انظر  	
”Guiding principle 3: Holistic and multidisciplinary character of ICRC action“ in ICRC Protection
 Policy, policy document 65, 2008.

 يتماشى هذا مع األهداف المحددة في رؤية اللجنة الدولية لعام 2030 بشأن اإلعاقة. 0 
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شين في الغالب والوصول إليهم وإدماجهم،  وستبادر اللجنة الدولية أيًضا إلى تحديد مجموعات األشخاص المهمَّ
النفسية  الصحة  حاالت  أو  و/  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  السن  وكبار  والمحتجزين  واألطفال  النساء  مثل 
والناجيات والناجين من العنف الجنسي. ويهدف نهج “جعل غير المرئيين مرئيين” إلى كفالة تقديم الرعاية 
الصحية إلى األشخاص في المناطق المتضررة من جراء النزاع المسلح وغيره من حاالت العنف ويحتاجون 
إلى الرعاية الصحية، وليس فقط أولئك الذين يمكن الوصول إليهم أو استشارتهم بسهولة أكبر. ويعزز هذا 

النهج مبدأ اللجنة الدولية الخاص بعدم التحيز وااللتزام بالمساءلة أمام المتضررين.

في ظل هذا النهج، يكون القرب جزًءا ال يتجزأ من الرعاية الصحية. إن وجود موظفي الرعاية الصحية على 
األرض وبناء علقات قائمة على أساس الثقة مع األفراد والمجتمعات في الفضاء الرقمي وعلى المستوى 
المتغيرة ومستوى  تعليقات بشأن االحتياجات  الحصول على  الدولية  للجنة  يتيح  الشخصي على حد سواء، 
جودة الرعاية، وفهم بيئة العمل في إطارها األوسع وتحديد األشخاص المعرضين لمخاطر أكبر. وبصورة 
حاسمة، يتيح القرب أيًضا للجنة الدولية المتابعة الفعالة للمشاريع من خلل رصد البرنامج في موقعه وكفالة 

جودة الخدمات المقدمة.11

نهج الصحة العامة
م نَهُج الصحة العامة المتكامل الذي تتبعه اللجنة الدولية قيمة كبيرة، فالصحة  في مجال العمل اإلنساني، يقّدِ
ليست مجرد حالة يغيب فيها المرض العضوي بل هي حالة كاملة من السلمة البدنية والنفسية واالجتماعية.12 
بحسب هذا النهج، فإن تلبية احتياجات الصحة الجسدية والنفسية للسكان المتضررين من جراء النزاع وغيره 
النتائج  تؤثر على  التي  المختلفة  للعوامل  تحليل شامل  إجراء  الدولية  اللجنة  من  تتطلب  العنف  من حاالت 
مجاالت  لتشمل  مباشرةً  الصحية  الخدمات  تقديم  تتجاوز  التخصصات  متعددة  استجابات  وتصميم  الصحية 
أخرى للدعم )مثل التغذية والبنية التحتية والحماية والسلمة(. ويشمل أيًضا إدماج العمليات الصحية للعمل 
اإلنساني في المنظومات والهياكل الصحية المحلية القائمة حيثما أمكن، دون االبتعاد عن مهمة اللجنة الدولية 

ومبادئها.

الممكنة  الخدمات  أفضل  تقديم  إلى  العامة  الصحة  نَهُج  يدعو  بالتحديد،  الصحية  البرامج  إعداد  من منظور 
ألكبر عدد ممكن من المحتاجين، بما في ذلك الذين يكونون مهمشين في الغالب أو الذين تكون احتياجاتهم 
غير مرئية، في ظل مجموعة معينة من الموارد. وهذا يكفل استخدام الموارد بكفاءة وزيادة نتائج الصحة 
للمتضررين من النزاع المسلح وحاالت العنف األخرى. تطبق جميُع برامج الرعاية الصحية التابعة للجنة 
الدولية هذا المبدأ بالتركيز في الغالب على الرعاية الصحية األولية والثانوية )انظر الشكل في الصفحة 8(؛ 
ألن هذه المستويات من الرعاية تلبي غالبية احتياجات الرعاية الصحية لألفراد. ويفسر هذا النهُج أيًضا، من 
حيث المبدأ، سبب عدم مشاركة اللجنة الدولية في تقديم رعاية عالية التخصص من المستوى الثالث )مثل 
علج السرطان أو الفشل الكلوي المزمن(، فهي رعاية تصل إلى عدد أقل من األشخاص بكلفة مرتفعة. هذا 
باإلضافة إلى االعتبارات األخلقية الناشئة عن عدم القدرة على الحفاظ على تقديم خدمات عالية التخصص 

في بيئات متقلبة.

ومع ذلك، ال يمنع هذا النهُج اللجنةَ الدولية من مباشرة تنفيذ مشاريع محدَّدة للتصدي ألمراض بعينها )مثل 
داء الليشمانيات أو الكوليرا أو الملريا( إذا استجابت تلك البرامج لمخاوف صحية عامة محددة بوضوح ولم 
تتمكن أي منظمة أخرى من النهوض بتلك المهام بسبب قيود أمنية أو عدم القدرة على الوصول للمحتاجين. 
يجب أن تكون هذه المشاريع جزًءا من الرعاية المستمرة، أو يتم تسليمها إلى منظمات أكثر تخصًصا بمجرد 
أن يثبت جدوى ذلك. وال يستبعد هذا النهُج أيًضا األنشطةَ الصحية، مثل جراحة الحرب، التي قد ال تفيد – 
على سبيل المقارنة – غالبيةَ األشخاص المتضررين، ولكنها تتوافق مع مبدأ عدم التحيز )أي الحاجة األكبر( 

والقيمة المضافة للجنة الدولية في سياقات النزاع.

أخيًرا، باإلضافة إلى قيمة هذه البرامج الصحية الملزمة لها، فهي إلى جانب برامج المساعدات والحماية 
األخرى التي تقدمها اللجنة الدولية، تساعد على حماية األشخاص المتضررين من النزاع وغيره من حاالت 
العنف من خلل تعزيز قدرتهم على الصمود13 والتأثير على سلوك السلطات )مثل سلطات االحتجاز( وَحَملة 

السلح )على سبيل المثال في سياق أنشطة الرعاية الصحية في خطر(.

يتسق هذا مع “المساءلة أمام المتضررين – إطار العمل المؤسسي للجنة الدولية.”   
 2 https://www.who.int/about/who-we-are/constitution :منظمة الصحة العالمية
الدولية بأنه  3  اللجنة  التي تقدمها  بالنسبة لبرامج الحماية والمساعدة  في عام 2019 عرف مصطلح “القدرة على الصمود” 

“قدرة األفراد والمجتمعات والمؤسسات واألنظمة على توقع الصدمات والضغوط الناجمة عن النزاع والعنف والمخاطر و/ 
أو استيعابها والتأقلم معها والتصدي لها و/ أو التعافي منها دون المساس بآفاق فرصهم على المدى الطويل”. 

https://www.who.int/ar/about/who-we-are/constitution
https://www.who.int/ar/about/who-we-are/constitution
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الرعاية المستمرة
ف استمرارية الرعاية بأنها الوصول إلى الخدمات واألنشطة الشاملة التي تعالج مسائل سلمة الشخص  تُعرَّ
مع  متوافقة  وظيفية  حالة  الشخص  يستعيد  أن  إلى  الصحية  الحالة  تحديد  وقت  من  الصحية،  واحتياجاته 
السياق.14 ترتكز استمرارية الرعاية على القدرات متعددة التخصصات للجنة الدولية، مثل الخبرة في برامج 
الصحي واألمن  والمياه والصرف  التحتية  البنية  الصحة، مثل  تتجاوز  التي  المعرفة  الصحة وفي مجاالت 

االقتصادي والحماية.

ومع ذلك، فإن استمرارية الرعاية ال تعني استمرار عمليات اللجنة الدولية. فبداًل من تقديم مجموعة كاملة 
مع  الشراكة  أو  التعاون  على  قادرة  الدولية  اللجنة  تكون  أن  يجب  معين،  سياق  في  الصحية  الخدمات  من 
المنظمات، ال سيما الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهلل األحمر )الجمعيات الوطنية( ومكونات وزارة 
الصحة التي تقدم الخدمات التي يحتاج إليها السكان المتضررون بعد تقييمها. وعلى الرغم من هذه الجهود، 
ستكون هناك حاالت قد ال يكون فيها العمل مع آخرين خياًرا قابًل للتطبيق بسبب االختلفات المحتملة عن 
مبادئ اللجنة الدولية و/ أو معاييرها التقنية. في مثل هذه الحاالت، ستسد اللجنةُ الدولية أكبر عدد ممكن من 
التي تكون استمرارية الرعاية  القدرات أو بإعطاء األولوية لألنشطة األخرى  بالتركيز على بناء  الثغرات 

فيها أقوى.

وعوامل  والمخاطر  محليًا  المتاحة  والموارد  الناس  الحتياجات  التخصصات  متعددة  تقييمات  إجراء  يجب 
الحماية ألن الحالة الصحية لألفراد هي نتاج عوامل عديدة مترابطة. ومن ثم، سينتُج األثر األكبر من البرامج 
المحددات لمسألة  الفجوات الحرجة )أي القائمة على االحتياجات( وتعالج مجموعة من  التي تستهدف سد 

صحية معينة.

بوجود  بالسماح  اإلنساني  الدولي  القانون  بموجب  االلتزام  إلى  ينبهنا  الرعاية  استمرار  إن اإلصرار على 
خدمات الرعاية الصحية وحمايتها في حاالت النزاع. إن التأثير على أطراف النزاع والسلطات والمنظمات 

لمزيد من المعلومات انظر:  	 
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_ASSIST/WIKIHealthUnit/Pages/Health%20Strategy.as-
px#key
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األخرى بشأن هذه المسألة، من خلل “مبادرة الرعاية الصحية في خطر” وغيرها من الوسائل، هو أمر 
بالغ األهمية. فالرعاية الصحية في حاالت النزاع تأتي في صدارة العديد من المسائل الدقيقة للقانون الدولي 
اإلنساني وسياساته، بما في ذلك اللجوء إلى منع المساعدات أو تدمير البنية التحتية األساسية كأساليب للحرب، 
ومشاركة جهات غير محايدة في االستجابة لحاالت الطوارئ عند الخطوط األمامية، وربما يحيط الشك بعدم 
إلى  فالوصول  ثم،  العدائية. ومن  األعمال  في سير  االحتياطات  واتخاذ  والتناسب  التمييز  تحيزها، ومسألة 
الرعاية الصحية هو جزء أساسي من جهود الحماية والوقاية - بما في ذلك الحوار حول الحماية ودبلوماسية 
العمل اإلنساني والرعاية الصحية، والقانون والسياسات. تساعد هذه الجهود على خلق بيئة عمل أكثر تحفيًزا 

ألنشطة الصحة التي تضطلع بها اللجنة الدولية، والرعاية الصحية بوجه عام.15

	. األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي األول:

تقديم خدمات الرعاية الصحية األساسية ذات الجودة
من اآلن حتى عام 2023، تواصل اللجنة الدولية تلبية االحتياجات المنقذة ألرواح المتضررين من النزاع 
المسلح وغيره من حاالت العنف، من خلل تقديم خدمات الرعاية الصحية األساسية الجيدة في الوقت المناسب 

وعلى نحو فعال.

الذي  األمر  معينة،  سكانية  مجموعة  في  محددة  احتياجات صحية  لتلبية  الدولية  اللجنة  استجابات  ُصممت 
يتطلب من المنظمة الحفاظ على نهجها الفريد ذي التخصصات المتعددة وتعزيزه، واكتساب الخبرات من 
جميع برامج الرعاية الصحية - اإلسعافات األولية لحاالت اإلصابة والرعاية الطارئة قبل دخول المستشفى، 
والرعاية الصحية األولية، والرعاية في المستشفيات، وإعادة التأهيل البدني، والرعاية الصحية في أماكن 
االحتجاز، ودعم الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي - ومن مجاالت خبرتها األخرى وتلك الخاصة 

بالمكونات األخرى للحركة الدولية.

تظل االستجابة لحاالت الطوارئ الصحية حجَر زاوية في العمل اإلنساني الذي تضطلع به اللجنة الدولية، 
والمنظمةُ تحتل المكانة التي تؤهلها لخدمة المتضررين من النزاع المسلح أو غيره من حاالت العنف، غالبًا 
لكي  ذلك،  ومع  الوطنية.  الخطط  مع  يتماشى  وبما  المحلية  الصحية  السلطات  استجابات  دعم  طريق  عن 
للطوارئ وسرعة تحركها.  زيادة قدرتها على االستجابة  يلزمها  للسياق،  الدولية مهًما  اللجنة  يظل وجود 
هذا أمر مهم بشكل خاص بالنسبة لمجاالت الخبرة المطلوبة في استجابات “الخطوط األمامية” مثل رعاية 
الطوارئ قبل دخول المستشفى والرعاية الجراحية والرعاية في المستشفى. يتطلب ذلك من اللجنة الدولية 
في  العمل  على  القادرين  المهنيين  وخبرات  مهارات  تطوير  في  استباقي  بدور  اضطلعها  في  االستمرار 
المناطق المتضررة من النزاع المسلح والعنف )سواء من اللجنة الدولية أو من الجمعيات الوطنية للصليب 
األحمر والهلل األحمر(، من خلل التدريب وبرامج بناء القدرات المصممة والمقدَّمة بالتعاون مع الشركاء 

المعنيين.16

كما تحتاج التخصصات األخرى، مثل الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي وإعادة التأهيل البدني 
التخطيط  على  قدراتها  تعزيز  مواصلة  إلى  االحتجاز،  في  الصحية  والرعاية  األولية  الصحية  والرعاية 
للستجابة لحاالت الطوارئ وتنفيذها في غضون فترة قصيرة مع موظفين ذوي خبرة عالية. وفي المجاالت 
التي تقع خارج نطاق خبرة اللجنة الدولية، ستواصل اللجنة الدولية تطوير واعتماد استجابات تكميلية، بدعم 
من المكونات األخرى للحركة الدولية وبالتنسيق معها )مثل الخدمات المجتمعية لرعاية صحة األم والطفل، 
ورصد تفشي األمراض، واإلدارة الشاملة لألوبئة في األماكن المتضررة من النزاع( أو طلب الدعم بصورة 

منهجية من الشركاء اآلخرين )مثل األوساط األكاديمية أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية(.

في حالة األوبئة في السياقات المتضررة من جراء النزاع والعنف، ستسعى اللجنة الدولية جاهدةً إلى التخفيف 
من تبعات النزاع والعنف من خلل التركيز على دعم الخدمات األساسية )مثل الصحة والمياه والصرف 
الصحي( والتدخل في مجاالت خبرتها والمجاالت التي يمكن أن تترك فيها أكبر أثر  ممكن )كالعمل مع الفئات 
المستضعفة مثل األشخاص المحرومين من حريتهم و/ أو في أماكن قد ال يتمكن اآلخرون من الوصول إليها(. 
وعلوة على ذلك، ستكفل اللجنة الدولية تنفيذ أنشطتها بطريقة تعاونية ومكملة ألعمال باقي مكونات الحركة 

الدولية ووكاالت األمم المتحدة من أجل توسيع  فعالية عمليات االستجابة لألزمات.
انظر على سبيل المثال، قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 2286، لعام 2016.  	 
 أجازت الجمعية العامة للجنة الدولية في كانون األول/ ديسمبر 2019 مشروع بناء قدرات في مجال الجراحة مدته أربع  	 

سنوات يهدف إلى تعزيز قدرات الحركة الدولية والقدرات المحلية في مجال الرعاية الطارئة في المستشفى ومجال الجراحة.
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يثير انخفاض مستوى الموارد في األماكن التي تجري فيها العديد من أنشطة الرعاية الصحية للجنة الدولية 
الرعاية  تقديَم  عالية  بدرجة  وتقنية  وقانونية  أخلقية  معاييُر  تنظم  إذ  المقبولة.  الجودة  بشأن  صعبة  أسئلة 
الصحية، وقد يؤدي االنحراف عن األطر الراسخة إلى اإلصابة أو اإلعاقة أو الوفاة، ومن ثم زيادة المخاطر 
القانونية و/ أو األمنية و/ أو المتعلقة بالسمعة. ونتيجة لذلك، يجب تصميم أنشطة الرعاية الصحية بحيث 
ال ينجم عنها أي ضرر، وتحقق أقصى أثر على المجتمعات وتفي بالمعايير المعترف بها والمعتمدة للعمل 

اإلنساني.

إن تقديم رعاية صحية ذات الجودة ليس خياًرا ميدانيًا من بين خيارات أخرى، 
فاللجنة الدولية ملتزمة بذلك من خلل األطر األخلقية والقانونية والتقنية.

يتطلب ضمان جودة خدمات الرعاية الصحية من اللجنة الدولية بناَء المهارات والخبرات المهنية والحفاَظ 
انحراف  مساءلة داخلية قوية. إن أي  المعقدة والصعبة، وإنشاء  الميدانية  البيئات  بفعالية في  للتنقل  عليها 
محتمل عن معايير الجودة سواء من حيث الممارسة أو التخطيط يجب مناقشته وتوثيقه على نحو مناسب، 
فالجودة هي  ثم،  ومن  واألخلقية.  التقنية  للحجج  الكامل  االعتبار  إيلء  مع  وإدارته  به  ويجب االضطلع 
اتباع  يكفل  ما  الصحية،  الرعاية  أنشطة  بشأن  الداخلية  القرارات  اتخاذ  في  اإلخفاق  أمان ضد  آلية  بمثابة 
المعايير المناسبة للرعاية بمجرد تقييم جميع االعتبارات. تعمل الجودة أيًضا بمثابة دليل بالنسبة للتعاون وعقد 

الشراكات، فترسم حدود المهنية والممارسة.

يتعارض االلتزام بالجودة أحيانًا مع المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كان يجب التحرك )على سبيل المثال، 
االستفادة من خدمات الرعاية الصحية لتمكين أهداف ميدانية أوسع نطاقًا في سياق معين( ويتطلب مراعاةَ ما 
ينبغي أن تكون عليه عملية صنع القرار. هذه تحديات مستمرة تواجهها اللجنة الدولية ويمكن التغلب عليها من 
خلل ضمان أن يؤخذ باالعتبار، في أثناء صنع القرار، بشأن الصحة المدخالت التي يقدمها اختصاصيو 
الرعاية الصحية باللجنة الدولية، وإجراء مساءلة داخلية عن تلك القرارات على المستويين العالمي والمحلي 

وكذلك على المستويين التقني واإلداري.

تدرك اللجنةُ الدولية أن مجموعات معينة من الناس معرضة لخطر متزايد ولديها احتياجات رعاية صحية 
تمتد عبر العديد من البرامج التقنية، ما يتطلب نهًجا متعدد التخصصات. ستركز اللجنة الدولية بشكل خاص 
نهج  - ضمن  الجنسي  العنف  من  والناجين  والناجيات  والضحايا/  واألطفال  النساء  احتياجات  تلبية  على 
كما  الوصم.  الحد من مخاطر  الخدمات مع  إلى  الوصول  تيسير  العنف”- من خلل  شامل “لجميع ضحايا 
ستعمل اللجنة الدولية بتوّجه استباقي أكبر من خالل “مبادرة الرعاية الصحية في خطر” لمحاولة الحد 
من الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية وعلى خدمات اإلسعاف وتحسين 

وصول المتضررين إلى الخدمات.

أخيًرا، ألن الرعاية الصحية آخذة في التطور باستمرار، فاللجنة الدولية يلزمها التأكد من أن التقنيات الرقمية 
ذات الصلة واألساليب السريرية المبتكرة التي يمكن أن تجعل استجابات الرعاية الصحية التي تقدمها اللجنة 
الدولية أكثر كفاءة وفعالية يجري تحليلها واختبارها، وتُدَمج في إعداد البرامج الميدانية إذا كان ذلك مناسبًا.

االلتزامات
ستعزز اللجنة الدولية قدراتها على تقديم رعاية ذات جودة قبل دخول المستشفى وفي المستشفى )بما 	 

في ذلك الجراحة( للجرحى في النزاع واألشخاص الذين يحتاجون إلى جراحات منقذة لألرواح، من 
الدولية  الشركاء في الحركة  بالتعاون مع  المستشفى والجراحة  ببناء خبرتها في مجال  المبادرة  خلل 

واألوساط األكاديمية والمنظمات اإلنسانية األخرى.
ستعزز اللجنة الدولية من قدرتها على إطلق استجابات لحاالت الطوارئ في الوقت المناسب في إطار 	 

جميع برامج الصحة من خلل كفالة تدريب الموظفين تدريبًا كافيًا وإعدادهم، وأن يكون لديهم أدوات 
موثوقة إلدارة بيانات الصحة والدعم اللوجستي.

ستكشف اللجنة الدولية عن عمليات اتخاذ القرار بشأن أنشطة الرعاية الصحية المقترحة التي تحيد عن 	 
المعايير أو ممارسات اللجنة الدولية المعتادة، وستعزز المساءلة الداخلية عن اتخاذ القرارات المؤسسية 

على المستويين التقني واإلداري.
 ستواصل اللجنة الدولية تعزيز قدرتها على رعاية الفئات األكثر عرضة للمخاطر، إما عن طريق تقديم 	 

الخدمات بنفسها وإما من خلل الشراكات المستدامة، وال سيما مع الجمعيات الوطنية.
ستواصل اللجنة الدولية إدراج إجراءاٍت عمليٍة في جميع برامجها الصحية تهدف إلى الحد من الهجمات 	 

على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية وخدمات اإلسعاف والتخفيف من عواقب 
تلك الهجمات على األشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى.
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الهدف االستراتيجي الثاني:
اإلسهام في تحقيق نتائج مستدامة في الصحة

من اآلن حتى عام 2023، تواصل اللجنة الدولية تلبية احتياجات الطوارئ مع اإلسهام الفعال في تحقيق 
نتائج مستدامة في قطاع الصحة لألشخاص والمنظومات المتضررة من جراء النزاع المسلح وحاالت العنف 

األخرى.

بالنظر إلى جسامة العديد من النزاعات ومدتها، تتطلب تلبيةُ االحتياجات اإلنسانية الناجمة عنها نَهًجا مزدوًجا 
أو  الضعيفة  الرعاية الصحية  إلى دعم منظومات  التي تهدف  للطوارئ واألنشطة  يجمع بين االستجابات 
المخِفقة، وتعزيز القدرات المحلية و/ أو دعم قدرة المجتمعات واألفراد على الصمود. وبالنظر إلى خبرة 
اللجنة الدولية، فإن مجاالت التركيز بالنسبة لدعم منظومات الرعاية الصحية هي: إعادة تأهيل األشخاص 
ذوي اإلعاقات الجسدية وإدماجهم، والصحة في أماكن االحتجاز والرعاية في المستشفى. ومع ذلك، سوف 
تتضمن جميع برامج الصحة جوانب من كل من استجابات الطوارئ واالستجابات على المدى البعيد، حسب 
االقتضاء، للحفاظ على استمرار الخدمات في أثناء األزمات وإرساء األساس إلعادة بناء المنظومة األوسع 
نطاقًا في نهاية المطاف وإنشاء سلسلة متصلة من الرعاية. تحتاج فرق اللجنة الدولية إلى التفكير على نحو 
في كل مشروع من  تعزيزها  أو  المحلية  والموارد  القدرات  إدماج  يمكن  كيف  بشأن  البداية،  منذ  منهجي، 
مشاريع االستجابة للطوارئ. علوة على ذلك، من األهمية بمكان النظر في كيف تعالج أنشطةُ اللجنة الدولية 
متعددة التخصصات المحدداِت االجتماعية األخرى للصحة17 التي تتضرر بشدة في حاالت النزاع وتحديد 

الشركاء الذين يمكنهم دعم هذه الجهود )مثل المنظمات اإلنسانية األخرى ووكاالت التنمية(.

ولكي تكون نتائج العمل اإلنساني المتعلق بالصحة مستدامة، يلزم اللجنة الدولية االضطلع بدور رئيسي في 
دعم تنمية قدرات الموظفين المحليين العاملين في مجال الصحة، إما عن طريق نقل المهارات إلى العاملين 
في مجال الرعاية الصحية بصورة مباشرة أو من خلل التعامل مع األوساط األكاديمية أو غيرها من الجهات 
الفاعلة لدعم التدريب في الموقع وأنشطة بناء القدرات. وبالنظر إلى النقص الحالي في كوادر الرعاية الصحية 
في جميع أنحاء العالم، يجب التركيز بشدة على تقديم رعاية عالية الجودة للطوارئ )على مستوى ما قبل 
دخول المستشفى وفي المستشفى( والرعاية في المستشفى، مع التركيز على رعاية الجراحة الطارئة المنِقذة 
لألرواح. إن بناء القدرات المحلية في المجاالت ذات الصلة )مثل الصرف الصحي وإدارة النفايات السريرية( 
وتحسين البنية التحتية المحلية وتطويرها أمر بالغ األهمية أيًضا. ستدعم هذه الجهوُد السلطاِت المحلية في 

االرتقاء تدريجيًا باستجاباتها في أثناء األزمات مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدَّمة.

واستناًدا إلى المهمة الفريدة للجنة الدولية المتمثلة في المشاركة بغير تحيز مع جميع األطراف، بما في ذلك 
الفاعلة من غير الدول و“خصوم الدولة” اآلخرين، تنشأ المعضالت عند تقديم الدعم للمنظومات  الجهات 
التي تديرها سلطات أو منظمات تعتبر طرفًا في النزاع. يجب على الفرق اإلدارية وفرق الصحة أن توازن 
الدولية  المواقف  وبين  والدعوة،  السرية  مبدأ  وبين  الواقعية،  واإلجراءات  اإلنسانية  المبادئ  بين  باستمرار 

واالستجابات المحلية.

االلتزامات
ستعالج اللجنة الدولية االحتياجات الصحية الطارئة وهي تشارك في حوار مبكر مع السلطات الصحية 	 

المحلية والوطنية وغيرها من السلطات والجهات الفاعلة في مجال التنمية حتى تكفل نتائج مستدامة 
وتسعى إلى تحقيق التكامل وتعزيز القدرات المحلية.

ستستمر أنشطة الرعاية الصحية للجنة الدولية، كالمعتاد، في دعم المنظومات والمرافق الصحية القائمة 	 
مع االقرار  بأن االستجابات الطارئة المستقلة ستكون مطلوبة في سياقات و/ أو ظروف محددة.

اإلنساني 	  العمل  خبرة  المثال  سبيل  )على  خبراتها  وشبكة  شراكاتها  تطوير  الدولية  اللجنة  ستواصل 
والشبكة األكاديمية( لدعم تعزيز قدرات الرعاية الصحية المحلية.

ستعزز اللجنة الدولية قدرتها وخبرتها في دعم منظومات الرعاية الصحية من خلل تطوير المعرفة 	 
والمهارات الداخلية عبر الوحدات واإلدارات ذات الصلة ومن خالل تعزيز التعاون مع الجهات اإلنمائية 

الفاعلة ذات الصلة.

المحددات االجتماعية للصحة هي الظروف التي يولد فيها الناس ويكبرون ويعيشون ويعملون، باإلضافة إلى أعمارهم. وهي  	 
تتضمن عوامل مثل المكانة االجتماعية واالقتصادية، والبيئة المعيشية، وشبكات الدعم االجتماعي، والتعليم، والحصول على 

https://www.who.int/social_determinants/en/ :الرعاية الصحية

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health
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الهدف االستراتيجي الثالث:
التاثير على الممارسات والسياسات في المجاالت الرئيسية للخبرة الصحية

من اآلن حتى عام 2023، تواصل اللجنة الدولية قيادة أفضل الممارسات في مجاالت الصحة التي تحوز 
فيها الخبرة. وهي: التعامل مع الجرحى من جراء األسلحة، وتقديم الرعاية الصحية لألشخاص المحرومين 
من حريتهم، وإعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية، وتقديم العلج النفسي وخدمات الدعم الصحي 
والنفسي- االجتماعي لألشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى، والتأثير على 

نحو فعال على السياسات على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية في هذه المجاالت.

على مدى السنوات القليلة الماضية، ظهرت على مشهد الرعاية الصحية في العمل اإلنساني تحوالٌت مرتبطة 
بشكل خاص بما يلي: اإلقرار بضرورة معالجة االحتياجات الصحية في السياقات الهشة أو المتضررة من 
التنمية المستدامة”، وزيادة الوعي  النزاع المسلح أو غيره من حاالت العنف، إذا ما أردنا تحقيق “أهداف 
باألمن الصحي العالمي والمخاطر المرتبطة بمسببات األمراض التي تتعلق بالصحة العامة، والدَّفعة اللزمة 
من المانحين لبناء القدرات المحلية وتقليل االعتماد على المساعدات. تؤثر هذه العوامل جميعها على البيئة 
الميدانية حيث تعمل اللجنة الدولية، وطريقة إيصال المساعدات اإلنسانية إلى المتضررين من جراء النزاع 
المسلح وحاالت العنف األخرى. يلزم اللجنة الدولية مواصلة التعامل مع مجموعة واسعة من النظراء على 
المستويات الدبلوماسية والسياسية والتقنية بغية التأثير في هذه التحوالت، وتشكيل قضايا مثل عسكرة تقديم 
الرعاية الصحية، وإشراك القطاع الخاص عند الخطوط األمامية، والتحويل التدريجي للمهام إلى العاملين 

غير المهرة في الرعاية الصحية.

علوة على ذلك، تضطلع اللجنة الدولية – ومن المتوقع أن تواصل اضطلعها – بدور بارز، استناًدا إلى 
مهمتها وخبرتها، في التأثير على أجندة أعمال الصحة العالمية بشأن حصول األشخاص المتضررين من 
النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى على الرعاية الصحية. تلتزم اللجنة الدولية بواجبها في مواصلة 
تشكيل الجوانب التقنية لإلدارة السريرية للجرحى المصابين بأسلحة، وتقديم الرعاية الصحية لألشخاص 
المحرومين من حريتهم، وإعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية، وتقديم خدمات الصحة النفسية 
ويلزم  األخرى.  العنف  وحاالت  المسلح  النزاع  من  المتضررين  لألشخاص  واالجتماعي  النفسي  والدعم 
اللجنة الدولية بذل جهود متواصلة للحفاظ على مجاالت الخبرة هذه وتعزيزها حتى تتمكن من االضطلع 

بهذا الدور.

المكونات األخرى للحركة  الوثيق مع  التعاون  الدولية في مكانة رفيعة تؤهلها – من خلل  اللجنة  كما أن 
وغيرها ممن لهم دور في العمل اإلنساني واإلنمائي – للدعوة إلى مزيد من االستثمار والعمل في المجاالت 
والطفل  لألم  األساسية  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم  مثل  اإلنسانية،  األزمات  في  تُتجاهل  ما  غالبًا  التي 

واإلدارة الفعالة لألمراض غير المعدية أو المزمنة.

االلتزامات
الممارسات في مجاالت 	  المبادئ وأفضل  القائمة على  تبني األساليب  الدولية تعزيز  اللجنة  ستواصل 

رعاية جرحى األسلحة، والرعاية الصحية في أثناء االحتجاز، وإعادة التأهيل البدني، والصحة النفسية 
إسهاًما  المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية، وستسهم  المستويات  النفسي واالجتماعي، على  والدعم 

فعااًل في تطوير أو تحديث المبادئ التوجيهية والبروتوكوالت التقنية ذات الصلة.
ستعزز اللجنة الدولية جهوَد اإلقناع والتعبئة مع السلطات والجهات الفاعلة ذات الصلة لكفالة حصول 	 

السكان المتضررين من النزاع المسلح وحاالت العنف األخرى على خدمات الرعاية الصحية األساسية 
وستدعم دعًما فعااًل إعداَد السياسات التي تهدف إلى حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق 

وخدمات اإلسعاف.
ستوثق اللجنة الدولية على نحو منهجي أنشطتها في مجال الرعاية الصحية وتتبادل المعرفة والخبرة 	 

مع اآلخرين )مثل مكونات الحركة والشركاء المحليين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمنظمات 
اإلنسانية( من أجل التأثير على الممارسات.
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	. العوامل الداعمة المتقاطعة
من أجل الوفاء بالتزام اللجنة الدولية بتلبية احتياجات الرعاية الصحية الدقيقة لألشخاص المتضررين من جراء 
النزاع المسلح وحاالت العنف األخرى، يجب تحديد األولويات الميدانية بوضوح، وتخصيص الموارد لهذه 
األولويات، ويجب تقديم الدعم في مجاالت رئيسية أخرى مثل: إدارة األفراد وتطوير الشراكات واالستخدام 
أجل  من  فعالة  بصورة  تعمل  أن  يجب  هذه  الدعم  آليات  وألن  الرقمية.  والتقنيات  الصحية  للبيانات  اآلمن 
تحقيق األهداف اإلستراتيجية للصحة، تصف هذه اإلستراتيجية ما يجب القيام به في كل مجال لتحقيق تقدم. 
تتجاوز االلتزامات في هذه المجاالت “وحدة الصحة”، ومن ثم تتطلب مشاركة ومساهمة نشطة من الوحدات 

واإلدارات األخرى.

اإلدارة الفعالة لألشخاص
تتطلب طبيعةُ عمل اللجنة الدولية القائم على تلبية االحتياجات وجوَد عدد كبير ومتنوع من المتخصصين 
في الرعاية الصحية حتى يمكن تقديم الخدمات في المناطق المتضررة من النزاع المسلح وحاالت العنف 
األخرى. يمثل العاملون في مجال الرعاية الصحية نحو ثلث جميع الموظفين الذين ترسلهم اللجنة الدولية إلى 

الميدان كل عام.

باإلضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 30% من مهام الرعاية الصحية التي تقوم بها اللجنة الدولية في الميدان هي 
مهام قصيرة األجل، إما بسبب نوع االستجابة )أي حالة الطوارئ( أو ألن اللوائح في قطاع الرعاية الصحية 
تجعل من الصعب على مهنيي الرعاية الصحية االضطلع بمهام إنسانية طويلة األجل دون التأثير سلبًا على 
مسيرتهم المهنية في بلدانهم األصلية أو فقدان تراخيص مزاولة المهنة. نتيجة لذلك، تتطلب كفالة االستمرارية 
في العمليات الصحية إدارة وتخطيًطا استراتيجيًا لمجموعات كبيرة من المتخصصين المختارين والمدربين 
مسبقًا الذين يمكنهم االضطلع بمهام إنسانية بانتظام. تتطلب إدارة هذه المجموعات وتخطيط مهامها أنظمة 

دعم ذكية ومنسَّقة وفعالة للموارد البشرية.

بالنظر إلى النقص العالمي في عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذي يؤثر أيًضا على القطاع اإلنساني، 
فإن عمليات التوظيف واالستبقاء والتطوير الفعالة لها أهمية قصوى بالنسبة للجنة الدولية لمواصلة الوفاء 

بالتزاماتها في مجال الصحة.

تعمل تكنولوجيا الصحة والمعلومات على تغيير الطريقة التي تقدم بها الرعاية 
الصحية. ومع ذلك، ال يزال العمل الصحي في المجال اإلنساني يعتمد على 

القرب ومن ثم تكثيف الموارد البشرية. ولذلك فاإلدارة الفعالة لألفراد والتخطيط 
االستراتيجي للقوى العاملة هما حجر الزاوية في تقديم اللجنة الدولية خدمات 

الرعاية الصحية.

أخيًرا، من أجل كفالة حصول األشخاص المستفيدين من خدمات اللجنة الدولية على أفضل رعاية ممكنة، 
استباقي  موقف  اتخاذ  الدولية  اللجنة  يلزم  المساءلة،  ومتطلبات  واألخلقية  القانونية  للمتطلبات  واالمتثال 
بدرجة أكبر بشأن بناء القدرات والتدريب الخاص واإلعداد لمهنيي الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية 
لألشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى. والهدف من ذلك هو تحسين اإلدارة 
السريرية والجراحية للمرضى والجرحى وتعزيز تقديم برامج الرعاية الصحية وتحسين االمتثال والوعي 

بالمبادئ اإلنسانية للجنة الدولية ومدونة السلوك والتدابير األمنية.

االلتزامات
ستُبقي اللجنة الدولية على كتلة حرجة من المشاريع الصحية لكفالة االحتفاظ بموظفي الرعاية الصحية 	 

المدربين والمهرة.
ستقدم اللجنة الدولية الموارد الكافية للحتفاظ بموظفي الرعاية الصحية وإدارتهم على نحو فعال ولدعم 	 

تطوير كفاءاتهم التقنية واإلدارية.
ستكفل اللجنة الدولية تصميم أدوات وأنظمة الموارد البشرية وتحديثها بناًء على احتياجات المستخدمين 	 

المحددة وكونها مناسبة للغرض، أْي سهلة االستخدام ومترابطة.
مجال 	  في  العاملة  القوى  لتدريب  الجديدة  التقنيات  استخدام  فعال  نحو  على  الدولية  اللجنة  ستستكشف 

الرعاية الصحية وبناء قدراتها، مع كفالة أعلى مستويات الجودة في المناطق التي ال يمكن فيها استبدال 
التدريب العملي )مثل الرعاية الجراحية للجرحى(.
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الشراكات المستدامة ووثيقة الصلة
للحتياجات المزمنة تأثير تراكمي ومترابط يجعل من الصعب معالجة أي منها بمعزل عن غيرها. علوة 
على ذلك، تعتمد الحالة الصحية للسكان بشكل كبير على المحددات االجتماعية والبيئية. من أجل تلبية هذه 
االحتياجات يجب أن يكون ألنشطة الصحة أوجه تآزر – داخليًا مع الوحدات/ األقسام األخرى وخارجيًا من 
خلل الشراكة. يجب إدماج أوجه التآزر هذه في تصميم أنشطة الرعاية الصحية، بهدف نهائي يتمثل في 
تعزيز تقديم الخدمات ومعالجة حجم أكبر من احتياجات الرعاية الصحية التي لم تُلّب. داخليًا، يتخذ التآزر 
التخصصات أو منصات )مثل منصة االحتجاز( أو مبادرات )مثل الرعاية  شكل مجموعات عمل متعددة 

الصحية في خطر(.

على الصعيد الخارجي، أدى االهتمام العالمي المتزايد بتحسين النتائج الصحية في البيئات الهشة والمناطق 
المتضررة من النزاع المسلح أو غيره من حاالت العنف، جنبًا إلى جنب مع نهج اللجنة الدولية المزدوج 
المحتمل  التمويل  نطاق  وتوسيع  تنويع  إلى  مستدام،  إنساني  تأثير  وإحداث  الطوارئ  حاالت  مع  للتعامل 
والشركاء الميدانيين. يلزم اللجنة الدولية إدارة شراكاتها الصحية القائمة منذ فترة طويلة وتلك الناشئة، بفعالية. 
توجد شراكة طويلة األجل مع المكونات األخرى للحركة، وإدارتها هي مسألة تدّرج. وعلى النقيض من ذلك، 
فإن الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية الكبيرة والجهات المانحة اإلنمائية والشركات الخاصة ال تزال 

جديدة نسبيًا، ومن ثم تتطلب مجاالت محددة لألنشطة بشكل أوضح وأشكال للتعاون الميداني.

االلتزامات
ستواصل اللجنة الدولية الشراكة مع اآلخرين حيثما تكون غير قادرة على االستجابة للحتياجات المحددة 	 

التي لم تُلبَّ أو دعم جودة تقديم الخدمات، بما في ذلك عبر اإلدارة عن بعد عندما يكون الوصول محدوًدا. 
سوف تسترشد الشراكات بالمبادئ اإلنسانية ومهمة اللجنة الدولية ونهجها السري، وستعالج بشكل ملئم 

القضايا المتعلقة بنقل المخاطر واالمتثال.
وتحديد 	  الصحية  الرعاية  في مجال  الشراكات  وإدارة  لدعم  كافية  موارد  الدولية وجود  اللجنة  ستكفل 

مجاالت تقديم الرعاية الصحية التي يمكن أن يضطلع بها الشركاء الدوليون أو المحليون.
ستواصل اللجنة الدولية تحديد الشركاء في األوساط األكاديمية والقطاع الخاص الذين يمكنهم المساهمة 	 

في تحسين كفاءة برامج الرعاية الصحية ونطاقها وجودتها من خلل نُهج مبتكرة.
تماشياً مع “مبادرة الرعاية الصحية في خطر” وإطار عمل المساءلة أمام المتضررين، ستواصل اللجنةُ 	 

الدولية العمَل مع دوائر الرعاية الصحية من أجل تصميم مقترحات منبثقة من السياق المحلي تهدف إلى 
الحد من الهجمات والعنف ضد الرعاية الصحية والحد من أثرها على المجتمعات .

ن الوصول إلى الرعاية الصحية  البيانات الصحية والتقنيات الرقمية التي تحّسِ
وتقود الممارسات المستندة إلى أدلة

طورت اللجنة الدولية أداتين للبيانات الصحية تخدمان أغراًضا مختلفة. تتيح “قاعدة بيانات األنشطة الطبية” 
متابعة البرامج باستخدام البيانات السكانية، وهي مرتبطة بالفعل بالتخطيط السنوي وإعداد التقارير المؤسسية. 
اللجنة  العاملين في مشاريع  الرعاية الصحية  أما بيرل )PEARL( فهو حل رقمي شامل يمّكن ممارسي 
الفترة  الخدمات. في  تقديم  للمرضى على نحو مناسب ومراقبة جودة  السريرية  اإلدارة  متابعة  الدولية من 
2020-2023، يجب أن تكون كلتا األداتين مرتبطتين دون توقف بالبيانات الميدانية للجنة الدولية وآليات 
رفع التقارير مع الحفاظ على خصوصيتها وقيمتها وأمنها. سيتيح هذا للجنة الدولية مواصلة تشكيل استجاباتها 

الصحية اإلنسانية وكذلك سياسات الرعاية الصحية العالمية وممارساتها.

البيانات الصحية الدقيقة والقادمة في الوقت المناسب ضروريةٌ إلدارة المرضى 
ورصد البرامج وتقييمها. يمكن أيًضا استخدام هذه البيانات لتحليل اتجاهات 

الصحة ونتائجها، وتخطيط الموارد بكفاءة، وتنفيذ آليات ضمان الجودة، وإجراء 
البحوث التي تفضي إلى ممارسات قائمة على األدلة.
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بناًء على التجارب السابقة والحالية، ستواصل اللجنة الدولية االستفادة من التقنيات الرقمية لتحسين الوصول 
إلى خدمات الرعاية الصحية للسكان المتضررين من النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى. ستكون 
منخفضة  للبيئات  بالنسبة  وذات صلة  التصميم  حسب  للتطوير  وقابلة  األدلة  على  قائمة  المختارة  األدوات 
الموارد حيث تعمل اللجنة الدولية. علوة على ذلك، تماشيًا مع متطلبات حماية البيانات، سوف تسهم هذه 

األدوات في تعزيز نظم الصحة المحلية، وبناء القدرات وتحقيق نتائج مستدامة في الصحة.

االلتزامات
ستواصل اللجنة الدولية دعم توحيد واستخدام وتحديث أدوات البيانات الصحية التي تحّسن الممارسة 	 

السريرية وتدعم آليات رصد الصحة المحلية وجمع البيانات. 
تحّسن 	  التي  الصلة  ذات  الرقمية  التقنيات  استخدام  استكشاف  شركائها،  مع  الدولية،  اللجنة  ستواصل 

الوصول إلى الرعاية الصحية وتعزيز بناء القدرات الداخلية والمحلية.
البرامج 	  لتمكين تصميم  البيانات الصحية وتقييمها  آليات لرصد  الدولية  اللجنة  وبمثابة أولوية ستنشئ 

المناسبة ورصد النتائج بفعالية. يجب أن تكون المدخلت التي تقدمها المجتمعات جزًءا من هذه العملية 
باستمرار.

ستيسر اللجنة الدولية البحوث الميدانية من أجل االرتقاء بتطوير قدرتها على توجيه ممارسات الصحة 	 
القائمة على األدلة في المناطق المتضررة من النزاع المسلحة وحاالت العنف األخرى.

	. قراءات إضافية
ملخص تنفيذي الستراتيجية الصحة 2020-2023، نسخة خارجية

خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية الصحة 2023-2020
ملخص تنفيذ استراتيجية الصحة 2018-2014
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تسـاعد اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر المتضرريـن مـن النزاعـات المسـلحة وأعمـال العنـف األخـرى فـي 
جميـع أنحـاء العالـم، باذلـة كل مـا فـي وسـعها لحماية أرواحهـم وكرامتهم وتخفيـف معاناتهم، وغالبـاً ما تفعل 
ذلـك بالتعـاون مـع شـركائها فـي الصليـب األحمـر والهـلل األحمـر. وتسـعى المنظمـة أيضـاً للحيلولـة دون 

تعـرض النـاس للمشـقة، بنشـر القانـون اإلنسـاني وتعزيـزه، وبمناصـرة المبـادئ اإلنسـانية العالميـة.
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