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كوفيد- 19: والعنف ضد الرعاية الصحية

االستجابة اآلمنة لجائحة 
كوفيد- 19:

قامئة مراجعة لخدمات الرعاية الصحية
أ – معلومات أساسية

ت قامئة املراجعة هذه؟ ملن أُعدَّ
أعرب مديرو خدمات الرعاية الصحية واملامرسون األفراد وصناع السياسات الصحية1 عن قلقهم بشأن أثر العنف ضد العاملني 

يف مجال الرعاية الصحية واملَرافق الصحية واملرىض يف أثناء مواجهة جائحة كوفيد- 19.

ما هو العنف ضد الرعاية الصحية؟
“العنف ضد الرعاية الصحية” عبارة تعني العنف ضد العاملني يف مجال الرعاية الصحية أو َمرافق الرعاية الصحية أو املركبات 
الطبية أو املرىض وأرُسهم. قد يشمل العنف استخدام القوة الجسدية - الفعلية أو بالتهديد - ضد شخص أو مجموعة أشخاص 
أو مجتمع، ما يؤدي أو من املحتمل أن يؤدي إىل اإلصابة أو الوفاة أو األذى النفيس أو سوء النمو أو الحرمان. يعد أيًضا منع 
وصول املحتاجني إىل الرعاية الصحية، بأساليب منها التمييز عىل غري أساس طبي أو منع سيارات اإلسعاف من التنقل بحرية، 

عمًل من أعامل العنف ضد الرعاية الصحية.

تذكَّر أنه يجب متييز العاملني يف مجال الرعاية الصحية واملرافق واملركبات الطبية متييزًا صحيًحا بحيث يحظون بالحامية من 
الهجامت، ويجب عىل العاملني يف مجال الرعاية الصحية االمتثال دامئًا للمبادئ األخلقية ملهنتهم.

هل تعرض املستجيبون املعنيون مبواجهة كوفيد- 19 إىل عنف؟ 
مع أن العاملني يف مجال الرعاية الصحية الذين يستجيبون ملواجهة كوفيد- 19 قوبلوا عموًما بفيض من الدعم واالمتنان، إال أن 
حوادث مقلقة أيًضا وقعت، منها وصم العاملني يف مجال الصحة أو نبذهم أو مضايقتهم أو تهديدهم بسبب مزاعم بنرشهم 
الفريوس. وتعرضت مراكز العزل والعلج للهجوم من قبل املجتمعات التي ال ترغب يف استضافتها، وواجه أخصائيو الرعاية 

الصحية عدوانًا عندما مل يفهم املرىض اإلجراءات أو عند رفضهم االمتثال لقواعد العزل.

من أعد قامئة املراجعة هذه؟
ها فريق “الرعاية الصحية يف خطر” يف اللجنة الدولية للصليب األحمر. تعتمد مبادرة “الرعاية الصحية يف خطر” عىل  أعدَّ
خربة الحركة الدولية للصليب األحمر والهلل األحمر يف مختلف سياقات العمل اإلنساين يف جميع أنحاء العامل. نعمل أيًضا 
بالتعاون مع رشكاء مثل منظمة الصحة العاملية، والرابطة الطبية العاملية، واملجلس الدويل للممرضني واملمرضات، واالتحاد 

الدويل للمستشفيات والعديد من الجهات األخرى.

ما الذي تقدمه قامئة املراجعة؟
تقدم ملخًصا عمليًا وقابًل للتنفيذ للتدابري املهمة، بغرض منع وتقليل وتخفيف آثار العنف ضد العاملني يف مجال الرعاية 
الصحية واملرىض يف أثناء مواجهة كوفيد- 19. وهي تحتوي أيًضا عىل سلسلة من املراجع عرب اإلنرتنت ملساعدتك عىل فهم 

هذه اإلجراءات وتنفيذها.2

ألغراض قامئة املراجعة هذه، خدمة الرعاية الصحية هي أي خدمة متعلقة بالصحة تسهم بصورة مبارشة يف االستجابة ملواجهة كوفيد- 19: مراكز الرعاية الصحية األولية، . 1
خدمات اإلسعاف، املستشفيات أو مراكز الحجر الصحي. 

 الحظ أن صفحات الويب قد يجري عليها تحديثات بصورة متكررة.. 2

https://www.icrc.org/ar
https://healthcareindanger.org/ar/
https://healthcareindanger.org/ar/hcid-project/
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كوفيد- 19: والعنف ضد الرعاية الصحيةكو

االستجابة اآلمنة لجائحة كوفيد- 19:
قامئة مراجعة لخدمات الرعاية الصحية

تهدف قامئة املراجعة إىل تشجيع تقييم املخاطر محليًا، ووضع تدابري استجابة مستنرية، وتحقيق املساءلة والشفافية تجاه 
أولئك الذين يتلقون الرعاية، كوسيلة ملنع العنف ضد العاملني يف مجال الرعاية والخدمات الصحية. ونهدف إىل حامية سلمة 

العاملني يف مجال الرعاية الصحية وكفالة تطبيقهم املبادئ األخلقية للرعاية الصحية.

ما الذي ال تقدمه قامئة املراجعة؟
ال تحتوي قامئة املراجعة هذه عىل إرشادات تقنية عن الوقاية من العدوى أو مكافحتها بني العاملني يف مجال الرعاية الصحية، 

أو بشأن العزل والعلج.

ب - قامئة مراجعة بالتوصيات الرامية إىل منع العنف ضد الرعاية الصحية ومواجهته

التوصية

دعم العاملني يف مجال 
الرعاية الصحية املعرضني 

بشدة للضغط النفيس 
والعنف.

التطبيق عىل استجابة مواجهة كوفيد- 19

مساعدة املوظفني عىل الوعي بالربوتوكوالت عىل الدوام، من خلل تيسري الوصول إىل 	 
املعلومات: إتاحة امللصقات ورسائل التذكري وقوائم املراجعة. سيساعد هذا يف حامية 
التوتر من خلل مطالبة املوظفني بحفظ  العدوى دون تصعيد مستوى  الجميع من 

الربوتوكوالت واإلرشادات الجديدة.
وضع جدول للراحة واسرتاحات الوجبات والتزامه بأكرب قدر ممكن.	 
تذكر أن موظفي الرعاية الصحية واملرىض وأرسهم – ال سيام أولئك الذين تم عزلهم 	 

– يعانون من ضغوط نفسية واجتامعية. تأكد من أن خدمتك تقدم أكرب قدر ممكن 
لدعم الصحة النفسية واالحتياجات النفسية االجتامعية للموظفني واملرىض.3

القلق 	  النفسية ومخاوفهم وبواعث  التواصل بشأن ضغوطهم  املوظفني عىل  تشجيع 
لديهم وإحباطاتهم. وتعزيز مامرسات الرعاية الذاتية، مبا يف ذلك يف العمل، وإنشاء 

قنوات اتصال بني املوظفني واملديرين ملناقشة االحتياجات وبواعث القلق.
االنتباه لعلمات اإلرهاق والضغوط األخرى، مثل املضايقات خارج مكان العمل.	 
اإلعلمية 	  فالرسائل  “اإليثاري”:  السلوك  يف  واملبالغة  العمل  يف  اإلفراط  تشجيع  عدم 

أو  العاملني  يشجع  قد  كأبطال  الصحية  الرعاية  مجال  يف  العاملني  املجتمع  وتصوير 
عنه  ينجم  ما  التحمل،  قدراتهم عىل  يتجاوز  مبا  الجهد  بذل  اإلفراط يف  إىل  يدفعهم 

الوقوع يف أخطاء بسبب اإلجهاد أو اإلرهاق.
تذكر أن العاملني يف مجال الرعاية الصحية عنرص أسايس يف هذه الجهود، لذا يجب 	 

أن تأيت كفالة سالمتهم وحسن حالهم أواًل دامئًا.

تقييم املخاطر وتنفيذ 
تدابري التأهب.4

مع أنه من املهم مراعاة استمرارية العمل وإتاحة املواد، إال أنه يجب التأكد من عدم 	 
إهامل اإلجراءات األمنية مثل:

التحكم يف املداخل واملخارج.	 
إدارة التوترات واالكتظاظ يف مناطق فرز املرىض واالنتظار.	 
الدخول يف حوار مع املرىض و/ أو أفراد األرسة الغاضبني أو العدوانيني.	 
كفالة قدرة املوظفني عىل تخفيف حدة التوترات.	 
تعيني مسؤول اتصال للرد عىل أسئلة الصحافة واملجتمع بطريقة تراعي البُعد 	 

الثقايف.5

للحصول عىل أفكار، ميكنك زيارة MHPSS.net والبحث عن قسم Staff Care and Support “رعاية املوظفني ودعمهم”. وانظر أيًضا املوقع اإللكرتوين للتحاد الدويل . 3
لجمعيات الصليب األحمر والهلل األحمر )االتحاد الدويل(، واملبادئ التوجيهية بشأن الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب األحمر. 

العديد من املوارد األخرى عن الصحة النفسية متاحة أيًضا عرب اإلنرتنت.
تدابري التأهب هي إجراءات تهدف إىل تعزيز القدرات للستجابة لألزمات و/أو الحاالت غري املعتادة.. 	
إذا كنت ال تعرف ما هو متوقع من حيث االستعداد األمني  ، فقد يكون من املفيد إلقاء نظرة عىل هذه الوثيقة املرجعية أو هذه الدراسة املسحية، وكلهام أنشئ خصيًصا . 5

للَمرافق يف البيئات التي تشهد عنًفا. ولدى منظمة الصحة العاملية مؤرش سالمة املستشفيات، الذي يتطرق أيًضا إىل جوانب تتجاوز االستعداد يف مجايل السلمة واألمن.

https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2017/04/4294_004-HCID-Leaflet-on-recommendations_web-1.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-rights-roles-respon-hw-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-rights-roles-respon-hw-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-rights-roles-respon-hw-covid-19.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Briefing%20Note%20on%20COVID-19%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20MHPSS%20%28Arabic%29_0.pdf
http://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/03/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%94%D8%A9.pdf
https://mhpss.net/emergency-toolkit/
https://www.icrc.org/ar/publication/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.icrc.org/ar/publication/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/03/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%94%D8%A9.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/4315-security-survey-health-facilities?__hstc=163349155.8ae888762b5a858a2815e0aa4cb4cfca.1570635078492.1585555844378.1585561352693.31&__hssc=163349155.1.1585561352693&__hsfp=1387279361
https://www.icrc.org/ar/publication/ensuring-preparedness-security-health-care%20facilities-armed-conflict-other-emergencies
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&view=article&id=3650:safe-hospitals-new-page&Itemid=1292&lang=en
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االستجابة اآلمنة لجائحة كوفيد- 19:
قامئة مراجعة لخدمات الرعاية الصحية

التوصية
تقييم املخاطر وتنفيذ 

تدابري التأهب.6

التطبيق عىل استجابة مواجهة كوفيد- 19

إعداد خطة طوارئ أو املساهمة فيها، وكفالة تغطيتها ما ييل: إتاحة واستخدام املوارد 	 
األساسية، وتدابري العزل و/ أو تناوب املوظفني، وماذا ينبغي فعله إذا وقع تهديد أمني 

أو حادث والربوتوكول الخاص بإدارته.
إجراء تحليل للمخاطر يف سياقك الخاص، إذ تواِجه كل خدمة رعاية صحية مجموعة 	 

باإلجراءات  قامئة  ضع  املحتملة،  املخاطر  جميع  د  تُحدَّ عندما  املخاطر.  من  فريدة 
املمكنة )مبا يف ذلك اإلجراءات املذكورة أعله( ملنع املخاطر أو التخفيف من عواقبها 

عىل األشخاص وسري العمل.
املراقبة الوثيقة الحتامل وقوع عنف ضد العاملني يف مجال الرعاية الصحية أو املَرافق 	 

أو املركبات الطبية أو املرىض يف ما يتعلق باالستجابة لكوفيد- 19. من املهم أن تضع 
يف اعتبارك:

 
ال ينبغي التغايض عن صور العنف غري املبارشة )عىل سبيل املثال، منع الوصول 	

ه عنٌف ضد شخص أو أشخاص(. إىل الرعاية الصحية وإن مل يوجَّ
 

يزيد الحجر الصحي والعزل من التوترات ويفصل األشخاص عن أحبائهم. تأكد 	
من مراعاة عامل النوع االجتامعي وعوامل أخرى عند توجيه الناس إىل التزام 

العزل.
 

عن 	 سلبي  تصور  تكوين  يف  أمن  أفراد  أو  مسلحة  قوات  وجود  يتسبب  قد 
الخدمات الصحية فيولِّد مقاومة يف املجتمع املحيل.

فهم وتعزيز حقوق 
ومسؤوليات املوظفني 
لتقديم رعاية محرتمة 

وأخالقية.

الصحية: 	  للرعاية  األخلقية  للمبادئ  والرعاية  املرىض  فرز  بروتوكوالت  امتثال  كفالة 
تحديد األولويات يعتمد فقط عىل الرضورة الرسيرية، وعدم التحيز، والرسية، وعدم 

إلحاق الرضر، واستقاللية املريض، واملوافقة الطوعية املستنرية من املريض.
يف حاالت تعارُض استقللية املريض مع مقتضيات الصحة العامة، تأكد من الكشف 	 

م  عن جميع القرارات ومناقشتها بالكامل مع املريض )املرىض( واملوظفني واإلدارة. قدِّ
معلومات لتسويغ قراراتك.

أخذ العوامل الثقافية بعني االعتبار. ال متيز عىل أساس الجنس أو السن أو اإلعاقة أو 	 
العرق أو الوضع القانوين أو االنتامء اإلثني، من جملة عوامل أخرى. تذكر أن الوصم 

املرتبط بالتشخيص بكوفيد- 19 قد يتطلب قدًرا أعىل من الرسية.
موظفو الرعاية الصحية ليسوا ضباط رشطة. ومع أنهم قد ينسقون مع وكلء األمن 	 

للمبادئ  الصحية واالمتثال  السياسات  اتباع  أنه يجب عليهم دامئًا  إال  عند الرضورة، 
األخلقية للرعاية الصحية وقواعد األخلق الخاصة مبهنتهم.

الفئات املستضعفة مثل األطفال والنساء وكبار السن وذوي 	  عدم إهامل احتياجات 
األمراض النفسية واألقليات اإلثنية.

االسـتجابة 	  إجـراءات  عـىل  املنطبقـة  األخالقيـة  الحـدود  عـىل  توافـق  ال  كنـَت  إذا 
لكوفيـد- 19، أو وجـدت نفسـك تعـاين مـن أجـل تطبيقهـا، اتصـل مبديـرك ملناقشـتها!

التفاعل واإلنصات 
والتواصل مع الجمهور.

تحدث عن املخاطر بطريقة تراعي الحساسيات الثقافية وشفافة مستعينًا بهذه املواد 	 
من منظمة الصحة العاملية وهذه املذكرة اإلرشادية بشأن إدماج األشخاص املهمشني 

واملستضعفني.
تذكّر أن تصورات الجمهور وقبوله لخدمات وموظفي الرعاية الصحية مسألة محورية 	 

بالنسبة لهذا العمل. كن منتبًها للصورة الذهنية التي يشكلها الجمهور عن العاملني 
يف مجال الصحة. قد يتعرض املرىض أيًضا لخطر الوصم أو النبذ االجتامعي. إذا ُوجدت 
هذه املخاطر، فاحرص عىل مناقشة طرق التخفيف من حدتها مع املديرين والسلطات 

األخرى.

تدابري التأهب هي إجراءات تهدف إىل تعزيز القدرات للستجابة لألزمات و/أو الحاالت غري املعتادة.. 	

https://www.icrc.org/ar/publication/Health-care-danger-responsabilities-health-care-personnel-working-armed-conflicts-and-other-emergencies
https://www.icrc.org/ar/publication/Health-care-danger-responsabilities-health-care-personnel-working-armed-conflicts-and-other-emergencies
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14482/COVID-19-022020.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%20-%20How%20to%20include%20marginalized%20and%20vulnerable%20people%20in%20risk%20communication%20and%20community%20engagement.pdf
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14482/COVID-19-022020.pdf
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9 
د-

في
كوفيد- 19: والعنف ضد الرعاية الصحيةكو

االستجابة اآلمنة لجائحة كوفيد- 19 :
قامئة مراجعة لخدمات الرعاية الصحية

التوصية
التفاعل واإلنصات 

والتواصل مع الجمهور.

التطبيق عىل استجابة مواجهة كوفيد- 19

انقل للجمهور بوضوح املعايري والربوتوكوالت التي اعتمدتها خدمتك، لتحقيق 	 
االنفتاح والشفافية واملساءلة. فكِّر يف تعليق ملصقات يسهل عىل املجتمع فهمها 

م لفئات األشخاص وكيف ميكنهم طلب الرعاية. ترشح بها الخدمات التي تقدَّ
حيثام أمكن، أنشئ قنوات اتصال للمرىض وأرسهم والجمهور لطرح األسئلة والتعبري 	 

عن بواعث القلق لديهم.
تحديد ما إذا كان بإمكان خدمتك تقديم تحديثات بشأن االستجابة لكوفيد- 19 	 

وكيف ميكنها ذلك مع الحفاظ عىل رسية املريض. قد يلزم قرص التحديثات عىل 
القنوات الرسمية )الحكومية(.

التنسيق مع قوات األمن 
والخدمات األخرى

ابَق عىل اطلع دائم عىل سياسات بلدك يف ما يتعلق بالقيود املفروضة عىل التحرك 	 
واالستعانة بالرشطة و/ أو الجيش لفرض تلك القيود. وإذا كنت مستشاًرا للسياسات 

الصحية، فمن املهم جًدا إدماج الجوانب األخلقية يف مثل هذا القيود.
بهذه 	  إبلغها  يلزمك  فقد  عملك،  مكان  يف  موجودة  العسكرية  القوات  كانت  إذا 

املامرسات الجيدة لحامية العاملني يف مجال الرعاية الصحية واملرافق واملركبات.
النظر يف وضع خطة طوارئ إلجلء املرىض والتنسيق مع القوات األمنية وفًقا لذلك. 	 

تأكد من أن هذه القوات عىل دراية بتدابري الوقاية من العدوى ومكافحتها.
إذا كنت عىل اتصال بالجمعيات املهنية الصحية يف بلدك، اطلب مشورتها بشأن أفضل 	 

املامرسات والتحديات األخلقية، واملبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها.

توثيق ورصد حوادث 
العنف

اإلبلغ عن أي حوادث عنف وحاالت منع الوصول إىل الرعاية والتمييز و/ أو الوصم 	 
التي تحدث يف املناطق التي تعمل فيها فرق الرعاية الصحية.7

إذا تيرس لك األمر، أعد نظاًما لتوثيق مثل هذه الحوادث. سيؤدي ذلك إىل تيسري إجراء 	 
تغيريات يف التدابري األمنية تستند إىل معلومات دقيقة.

قد يكون هذا العنف موجًها ضد موظفي الرعاية الصحية أو املرىض أنفسهم، ولكنه قد يشمل أيًضا مقاومة الجمهور للستجابة لكوفيد- 19 )مبا يف ذلك تدابري العزل( يف . 7
صورة احتجاجات أو هجامت خارج مكان العمل أو حتى املامرسات الثقافية أو السياسات املحلية التي تحد وصول الناس إىل الرعاية الصحية.

تساعد اللجنة الدولية للصليب األحمر املترضرين من النزاعات املسلحة وأعامل العنف األخرى يف جميع أنحاء العامل، باذلة 
كل ما يف وسعها لحامية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالباً ما تفعل ذلك بالتعاون مع رشكائها يف الصليب األحمر 
والهلل األحمر. وتسعى املنظمة أيضاً للحيلولة دون تعرض الناس للمشقة، بنرش القانون اإلنساين وتعزيزه، ومبنارصة املبادئ 

اإلنسانية العاملية.

http://www.icrc.org
mailto:cai_rcc@icrc.org
http://www.icrc.org
https://www.facebook.com/ICRCarabic
http://www.twitter.com/icrc_ar
http://www.instagram.com/icrc
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/11/4208_004_HCID-Military-practices.pdf

