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متطوعون يف الصليب األحمر لجنوب السودان يحملون 
مريًضا عائدين به إىل الجناح بعد خضوعه لعملية جراحية.



صورة الغالف
متطوعون من فرع جمعية الهالل األحمر الصومايل يف هرجيسا يهبون لتقديم املساعدة عىل إثر الحريق الهائل الذي التهم سوق 

واهني يف هرجيسا.

عرش سنوات عىل انطالق مبادرة   
الرعاية الصحية يف خطر

يف الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
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اإلنسانية
الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر حركة ذات طابع دويل ووطني نبعت من الرغبة يف 
تقديم العون إىل الجرحى يف ميادين القتال دون متييز، وتبذل جهوًدا لوضع حد للمعاناة وتخفيفها عن 
البرشية يف جميع األحوال، وتهدف إىل حامية الحياة والصحة وإىل ضامن احرتام اإلنسان وتعزيز التفاهم 

املتبادل والصداقة والتعاون والسالم الدائم بني الشعوب.

عدم التحيز
ال تفرق الحركة بني األشخاص عىل أساس الجنس أو العرق أو املعتقدات الدينية أو الطبقة االجتامعية 
أو اآلراء السياسية، وكل ما تسعى إليه هو تقديم املساعدة إىل األشخاص حسب معاناتهم مع إعطاء 

األولوية ألشد حاالت املعاناة إلحاًحا.

الحياد
تتجنب الحركة االنحياز ألي من األطراف أثناء العمليات القتالية أو الدخول يف حوارات حول الخالفات 
ذات الطابع السيايس أو العنرصي أو الديني أو األيديولوجي، يف أي وقت من األوقات وذلك ليك تحافظ 

عىل التمتع بثقة الجميع.

االستقالل
الحركة مستقلة. ورغم أن الجمعيات الوطنية تعمل كأجهزة مساعدة للسلطات العامة يف ما تضطلع به 
هذه األخرية من نشاطات إنسانية وتخضع للقوانني السارية يف بالدها، فإنه يجب عليها أن تحافظ عىل 

استقاللها حتى تستطيع أن تترصف مبوجب مبادئ الحركة يف جميع األوقات.

الخدمة التطوعية
الحركة منظمة إغاثة تطوعية ال تحركها يف أي حال من األحوال الرغبة يف تحقيق املكاسب.

الوحدة
ال ميكن أن تكون هناك سوى جمعية وطنية واحدة للصليب األحمر أو الهالل األحمر يف البلد الواحد، 

ويجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع وأن تغطي أنشطتها اإلنسانية جميع أرايض ذلك البلد.

العاملية
الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر منظمة عاملية وللجمعيات الوطنية فيها حقوق متساوية 

وعليها واجب مساعدة بعضها البعض.
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شكر وتقدير
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ينبغي أن يُسمح ألفراد )وخدمات( 
الرعاية الصحية بالعمل يف بيئة محايدة، 

وعدم تعريضهم ألي شكل من أشكال 
اإلجبار عىل تفضيل طرف عىل آخر.
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تعرب اللجنة الدولية عن خالص امتنانها للرشكاء يف الحركة الذين مل يبخلوا بالدعم واملساهمة يف إخراج 
هذه املطبوعة واألنشطة املرافقة لها. ال شك أن عملكم ومشاركتكم لالرتقاء مبستوى حامية الرعاية 

الصحية سيشكل مصدر إلهام للزمالء العاملني يف الحركة وخارجها.
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متهيد
يرسنا أن نستعرض معكم هذا التقرير مبناسبة مرور عرش سنوات عىل انطالق مبادرة الرعاية الصحية 
يف خطر يف الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. ويحتوي التقرير قصًصا تلقي الضوء عىل 
العمل الذي اضطلع به موظفو الجمعيات الوطنية ومتطوعوها – إما منفردة أو يف إطار رشاكة مع 
جهات أخرى – عىل مدى العقد املايض، من أجل حامية خدمات الرعاية الصحية من العنف والهجامت، 

ال سيام يف أوضاع النزاع.

وتنبع جذور مبادرة الرعاية الصحية يف خطر من جوهر الحركة ذاتها، ولقد تطورت مبرور الوقت. ولنئ 
كان محور تركيز املبادرة يف بادئ األمر هو وضع اإلطار املعياري، فقد تحولت بوصلة الرتكيز حاليًا 
نحو اتخاذ إجراءات عملية يف املقام األول. وهذا التحول تجسده االسرتاتيجية املؤسسية للّجنة الدولية 
للصليب األحمر )اللجنة الدولية( للفرتة 2020-2022 بشأن مبادرة “الرعاية الصحية يف خطر” ونظرية 

التغيري املرافقة لها.2 

يرصد هذا التقرير التنوع الذي تتسم به التدابري التي اتخذها الرشكاء يف الحركة وسيواصلون اتخاذها 
ذ يف أوقات النزاع وأوقات السلم.  بوصفهم وكالء للتغيري، وكذلك التداخل القوي بني العمليات التي تنفَّ
وتتطلع اللجنة الدولية، من خالل إلقاء الضوء عىل هذا العمل البالغ األهمية، إىل تشجيع املزيد من 
الجمعيات الوطنية للمشاركة؛ ذلك أن التعاون – الذي هو مقوم أسايس للعمل املتكامل – عنرص محوري 

من أجل استمرار النجاح.

صحيح أن أمامنا الكثري من العمل، بيد أن ثبات بوصلتنا عىل املسار كان له بالغ األثر يف إنقاذ أرواح 
أعداد ال تُحىص من مقدمي الرعاية الصحية والجرحى واملرىض.

أود أن أؤكد التزام اللجنة الدولية املستمر بالعمل مع الرشكاء يف الحركة من أجل االرتقاء مبستوى 
سالمة وأمن أفراد الرعاية الصحية، مبن فيهم موظفو الحركة ومتطوعوها.3 فشواهد عملنا تنطق بأن 
العمل الجامعي مينحنا قدرة ونطاق تأثري ال ميكن ألي جهة مّنا تحقيقه منفردة. والعمل الجامعي هو 
املرىض  وكذلك  ومتطوعيها،  الصحية  الرعاية  ملوظفي  حقيقي  فارق  صنع  من  متكننا  التي  الوسيلة 

وعائالتهم.

كايت هالف
رئيسة شعبة التعاون والتنسيق داخل الحركة

اللجنة الدولية للصليب األحمر



9

نبذة عن مبادرة الرعاية 
الصحية يف خطر

إن مرشوع “الرعاية الصحية يف خطر” هو وليد مبادرة أطلقتها الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل 
األحمر، وتهدف إىل التصدي لقضية العنف الذي يستهدف املرىض، والعاملني يف مجال الرعاية الصحية، 
ومرافقها ومركباتها، وإىل ضامن الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية وتقدميها بأمان يف حاالت النزاع 

املسلح وحاالت الطوارئ األخرى.

لطاملا كانت حامية الرعاية الصحية ركًنا أساسيًا يف عمل الحركة، الذي يتمحور حول تقديم رعاية محايدة 
وغري متحيزة للجرحى واملرىض يف أوقات النزاع املسلح. وقد بزغت مبادرة “الرعاية الصحية يف خطر” 
إىل النور عىل إثر اعتامد القرار 5 للمؤمتر الدويل الحادي والثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر يف 

2011 والقرار 4 للمؤمتر الدويل الثاين والثالثني يف 2015.

ويرُبز هذان القراران إدراك الحركة حاجتها إىل تكثيف تركيزها عىل صون الرعاية الصحية، يف حني تعرب 
اإلجراءات املتَخذة منذ ذلك الحني عن وفاء الحركة بالتزامها بتلبية هذه االحتياجات املتنوعة.

ومنذ اعتامد القرار 4 يف عام 2015، تحول الرتكيز االسرتاتيجي إىل ترجمة التوصيات واإلرشادات إىل 
إجراءات ملموسة. وتستمر أنشطة التنفيذ تلك إىل يومنا هذا، عىل النحو الذي تجسده نظرية التغيري 

املوضحة أدناه.

الرعاية الصحية يف خطر

نظرية التغيري

الهدف 
الحد من العنف الذي 

يستهدف الرعاية الصحية
ومن أثره يف النزاعات 

وحاالت الطوارئ األخرى 

حشد “الوسط املعني” وتوليد قاعدة لألدلة

إجراء حمالت لتغيري السلوك 
وتنفيذ تقييامت لألثر

إدماج القواعد يف العقيدة 
واملامرسة و/أو وضع آليات 

جزائية

تحسني تأهب املوظفني/
املرافق/ املركبات

تحسني نوعية الترشيعات 
و/أو وضع آليات جزائية

الهدف 1
يحرتم حاملو األسلحة 

خدمات الرعاية الصحية 
ويتيحون تقدميها بأمان

الهدف 3
يستعد مقدمو الرعاية 

الصحية بصورة أفضل ملنع 
العنف والتخفيف من أثره 

ومواجهته

الهدف 2
تسن الدول ترشيعات 
لحامية خدمات الرعاية 

الصحية من العنف

الهدف 4
يبدي الجمهور العام 

يف البلدان املترضرة من 
النزاعات وحاالت العنف 

األخرى قدًرا أكرب من 
االحرتام لخدمات الرعاية 

الصحية



الصليب األحمر البلجييك
نهج متعدد املسارات

I. 
Gr

ib
er

g/
IC

RC

منوذج محاكاة لسيارة إسعاف مترضرة من جراء انفجار 
قنبلة، معروضة يف إطار ترويج مرشوع الرعاية الصحية 

يف خطر.
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عىل مدى العقد املايض، عمل الصليب األحمر البلجييك يف إطار مبادرة الرعاية الصحية يف خطر يف عدة 
مسارات، مع الرتكيز بشكل خاص عىل الدبلوماسية اإلنسانية والقانون والسياسات اإلنسانية ونرش املعرفة 

بالقانون الدويل اإلنساين.

ويف عام 2014، عقدت اللجنة البلجيكية املشرتكة بني الوزارات املعنية بالقانون اإلنساين والصليب األحمر 
البلجييك واللجنة الدولية للصليب األحمر حلقة عمل يف بروكسل عن األطر املعيارية الوطنية لحامية 
الدويل  اإلطار  لتنفيذ  اتخاذها  الوطنية  للسلطات  تدابري ميكن  العمل  الصحية. وحددت حلقة  الرعاية 
القائم، مبا يف ذلك قواعد تخص حامية الرعاية الصحية مبوجب القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل 
لحقوق اإلنسان. كام أُصدرت مجموعة توصيات عملية بشأن تحسني أشكال الحامية القانونية املكفولة 
والهالل  األحمر  الصليب  لشاريت  السليم  االستخدام  ومرافقها، وضامن  الصحية  الرعاية  وأفراد  للمرىض 
األحمر، وتوفري الحامية القانونية آلداب مهنة الطب ورسية املعلومات الطبية، والتعامل مع انتهاكات 

القواعد التي تحمي الرعاية الصحية.

منذ ذلك الحني، قطعت حكومة بلجيكا والصليب األحمر البلجييك عىل نفسيهام عدة التزامات بتفعيل 
هذه التوصيات، والعمل مستمر من أجل الوفاء بهذه االلتزامات.4 يقول فريدريك كازييه، وهو مستشار 
قانوين أول متخصص يف القانون الدويل اإلنساين بالصليب األحمر البلجييك )املجموعة الناطقة بالفرنسية(: 
“مهدت هذه الفعاليات واإلجراءات املؤسسية الطريق لقطع التزامات قوية بشأن أشكال الحامية القانونية 
املكفولة للرعاية الصحية يف حاالت النزاع املسلح وحاالت الطوارئ األخرى ومتابعة تنفيذها داخليًا. كام 
وطدت قاعدة انخراط بلجيكا بشكل أكرب يف جهود تعزيز حامية الرعاية الصحية عىل املستوى الدويل. 

كان دورنا ظاهرًا يف الصليب األحمر البلجييك، إذ كنا نضطلع بدور املرجع التقني”.

وانخرطت الجمعية الوطنية كذلك يف تقديم دورات تدريبية وإذكاء الوعي. عىل سبيل املثال، قدمت عدًدا 
من الوحدات التدريبية عن القانون الدويل اإلنساين للقوات املسلحة البلجيكية يف إطار اتفاق تعاون ثنايئ 
مع وزارة الدفاع، ُوقِّع يف 2012. وكان من بني املتدربني أفراد يف الخدمات الطبية التابعة للقوات املسلحة 

وضباط يعملون يف مجال التعاون املدين-العسكري.

الصحية  الرعاية  مجال  يف  العاملني  حقوق  عن  أقساًما  الغالب  يف  التدريبية  الوحدات  هذه  وتتضمن 
ومسؤولياتهم، وعن التحّديات الرئيسية التي تواجه تعزيز احرتام أفراد الخدمات الطبية ومرافقها يف أثناء 
النزاعات املسلحة. وكانت الجمعية الوطنية – يف كل جلسة – تقدم توصيات بشأن كيفية تقليص اآلثار 
الوصول اآلمن إىل  الطبية ومرافقها، وكيفية ضامن  الخدمات  أفراد  العسكرية عىل  للعمليات  العرضية 
خدمات الرعاية الصحية. ولهذه الجلسات التدريبية مردود قوي عىل تخطيط العمليات، وحظيت بدعم 
منذ عام 2020 عندما نرشت اللجنة الدولية مجموعة مبادئ توجيهية مفصلة تحمل عنوان حامية الرعاية 

الصحية: إرشادات للقوات املسلحة.5 

لورا دو جريف

فريدريك كازييه

رئيسة دائرة القانون الدويل اإلنساين 

كانت هذه املناقشات مثمرة، فقد عززت املعارف عن القانون الدويل اإلنساين 

وألقت الضوء عىل بعض مجاالت الرتكيز املتعلقة مبسألة الرعاية الطبية يف سياق 

تخطيط العمليات العسكرية ودور املكّون الطبي.

مستشار قانوين أول يف القانون الدويل اإلنساين

مهدت هذه اإلجراءات الطريق لقطع التزامات قوية بشأن أشكال الحامية 

القانونية املكفولة للرعاية الصحية يف حاالت النزاع املسلح وحاالت الطوارئ 

األخرى، ومتابعة تنفيذها داخليًا.
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تقول لورا دو جريف، رئيسة دائرة القانون الدويل اإلنساين بالصليب األحمر البلجييك )منطقة الفلمنك(: 
“أبدى أفراد القوات املسلحة اهتامًما بإجراء مزيد من املناقشات بشأن كيفية التنسيق بني أطقم الخدمات 
الطبية العسكريني واملدنيني يف النزاعات املسلحة، من دون تقويض التصور القائم يف األذهان عن تحيّّل 
التحيز. وغالبًا ما يدور جدال حول تفسري قواعد معينة، مثل استخدام  بالحياد وعدم  األفراد املدنيني 
الطبية  الخدمات  أفراد  وعواقبها عىل حامية  العدائية  األعامل  ومفهوم  تكفلها،  التي  والحامية  الشارة 
وبنيتها التحتية. وكانت هذه املناقشات مثمرة؛ فقد عززت املعارف عن القانون الدويل اإلنساين وألقت 
الضوء عىل بعض مجاالت الرتكيز املتعلقة مبسألة الرعاية الطبية يف سياق تخطيط العمليات العسكرية 

ودور املكّون الطبي”.

كام درّب الصليب األحمر البلجييك أفراد خدمات طبية مدنيني. ففي السنوات األخرية عىل سبيل املثال، 
حرض أطباء وأفراد متريض جلسات تثقيفية عن حامية الرعاية الصحية يف إطار الجلسات التدريبية عن 
القانون اإلنساين املنعقدة يف معهد الطب االستوايئ يف أنتويرب. كام تجري الجمعية الوطنية محادثات مع 
الجامعة الحرة يف بروكسل بشأن عقد ندوة عن القانون اإلنساين ألفراد الخدمات الطبية املدنيني )األطباء 
وأفراد التمريض واملسعفني( بشكل دوري. وتضيف السيدة دو جريف قائلة: “يف السنوات األخرية، أصبح 
أفراد الخدمات الطبية املدنيني جمهوًرا جديًدا لألنشطة املتعلقة بالقانون اإلنساين، األمر الذي يحفز إجراء 
نقاشات مثرية عن حقوق موظفي الرعاية الصحية والواجبات امللقاة عىل عاتقهم. وخرج املتدربون من 
الجلسات التدريبية وقد تبلور لديهم فهم أفضل لدور الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، 

وملا تعنيه حامية الرعاية الصحية من منظور عمليايت ومنظور املنارصة”. 

باإلضافة إىل ذلك، نفذ الصليب األحمر البلجييك أنشطة إعالمية عامة، منها املشاركة يف حملة #نحن_
لسنا_هدفًا عىل مواقع التواصل االجتامعي يف عام 2017، وكذلك إجراء اتصاالت عاملية وتاريخية من 
أجل إبراز أهمية القضية. يف 2013 مثاًل، استضاف الصليب األحمر البلجييك )منطقة الفلمنك( متطوَعني 
من الهالل األحمر العريب السوري، تحدثا أمام املوظفني واملتطوعني املحليني عن خربتهام يف مجال تقديم 
املساعدة يف سياق نزاع مسلح. ويف 2018، نظمت الجمعية الوطنية فعالية يف مدينة يربيس يف إطار 
فعاليات إحياء ذكرى الحرب العاملية األوىل، للتوعية بأثر العنف عىل أفراد الخدمات الطبية وأفراد العمل 

اإلنساين. وشارك يف هذه الفعالية أكرث من 400 متطوع.6

يف السنوات األخرية، أصبح أفراد الخدمات الطبية املدنيني جمهوًرا جديًدا لألنشطة 
املتعلقة بالقانون اإلنساين، األمر الذي يحفز إجراء نقاشات مثرية عن حقوق موظفي 

الرعاية الصحية والواجبات امللقاة عىل عاتقهم.

حامية الرعاية الصحية: إرشادات للقوات املسلحة
 ،2020 عام  يف  الدولية  اللجنة  عن  الصادرة  الوثيقة  هذه  تقدم 
املسلحة  للقوات  ميكن  التي  التدابري  بخصوص  عملية  إرشادات 
اتخاذها لحامية موظفي الرعاية الصحية، وللحد من تأثري النزاعات 
املسلحة عىل إمكانية الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية وتقدميها. 
وتتطرق الوثيقة إىل األمور املتعلقة بالتدريب والتخطيط والجاهزية 
العملياتية، وتنفيذ العمليات العسكرية داخل أرايض الدول وخارج 

حدودها.

https://www.icrc.org/ar/publication/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
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فعالية نظمها الصليب األحمر البلجييك يف مدينة يربيس يف إطار فعاليات إحياء ذكرى الحرب العاملية األوىل، 
للتوعية بأثر العنف عىل أفراد الخدمات الطبية وأفراد العمل اإلنساين.



الصليب األحمر الكولومبي
نعمل بال كلل من أجل حامية العاملني يف مجال الرعاية الصحية وخدماتها

يضطلع الصليب األحمر الكولومبي بدور بارز يف 
البعثة الطبية ويف ضامن حامية الرعاية الصحية.
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ارتفعت حوادث العنف ضد خدمات الرعاية الصحية يف كولومبيا بدرجة كبرية يف السنوات األخرية.7 إذ 
زاد عدد حوادث العنف التي وقعت يف عام 2021 بنسبة 70 باملائة عن عام 2020، وبنسبة 528 باملائة 
عن عام 2018. باإلضافة إىل ذلك، حرم النزاع املسلح وأعامل العنف األخرى يف بعض أجزاء البالد الناس 

من الحصول عىل الرعاية الصحية إما جزئيًا أو كليًا. 

التابع للصليب األحمر  املتكاملة  الصحية  الشؤون  إدارة  الوضع، عمل فريق  ويف سياق االستجابة لهذا 
الكولومبي عىل تحديد املناطق التي يتعرض املدنيون فيها للمخاطر يف البالد، ألسباب منها عىل سبيل 
املثال النزاع املسلح أو أعامل عنف أخرى، أو املناطق التي يؤدي اضطراب الحالة األمنية فيها إىل ارتكاب 

مزيد من العنف ضد العاملني يف الرعاية الصحية ومرافقها ومركباتها ومعداتها.8

والتقدم املحَرز يف مجال تيسري الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية واحرتامها غري محصور يف منطقة 
صغرية، وذلك بفضل حضور الصليب األحمر الكولومبي يف أرجاء البالد، وبفضل التنسيق املستمر الذي 
يُجرى من خالل سلسلة اجتامعات مائدة مستديرة دامئة حول موضوع حامية خدمات الرعاية الصحية.9 
ويعكف هذا املنرب – املؤلف من ممثلني من وزارة الصحة والحامية االجتامعية الكولومبية ومؤسسات 
أخرى – عىل جمع بيانات عن الحوادث التي تنطوي عىل عنف والتي ال تنطوي عىل عنف منذ عام 1996، 
للمساهمة يف رصد املشكلة عىل نحو أفضل وبلورة فهم أفضل لطبيعتها وفداحتها. يقول أحد املوظفني: 
“إن فهم طبيعة ما يجري يدفعنا إىل إعطاء أولوية لتحقيق االستفادة املثىل من ميزانيتنا الضئيلة ومواردنا 

البرشية املحدودة”.

يف عام 1996، تُوجت دراسة أجرتها اللجنة الدولية عن العنف ضد الرعاية الصحية يف كولومبيا 
االجتامعية  والحامية  الصحة  ووزارة  الكولومبي  األحمر  الصليب  بني  مشرتكة  مبادرة  بإطالق 
الكولومبية. وُشكل يف إطار هذه املبادرة فريق عامل يف عام 1998 ضم ممثلني من هيئات أخرى، 
مثل مكتب حقوق اإلنسان التابع لرئيس الدولة ومنظامت مهنية تقوم عىل شؤون العاملني يف 
الرعاية الصحية. وبدأ الفريق توثيق حوادث العنف والعمل عىل ابتكار شارة مميزة لغرض حامية 
قرار وزارة  املحرز بصدور  التقدم  كُلل  املدنيني تحديًدا. ويف عام 2002،  الصحية  الرعاية  أفراد 
 mission médica الصحة رقم 4481 )ُحّدث يف عام 2012(. ونص القرار عىل استحداث شارة
مائدة  اجتامعات  عقد  عىل  ونّص  استخدامها،  كيفية  بشأن  إرشادات  ووضع  الطبية(،  )البعثة 
مستديرة بشكل منتظم، تنظمها وزارة الصحة وتضم مؤسسات عدة، لغرض متابعة تنفيذ القرار. 
ويف عام 2012، عندما انطلقت مبادرة الرعاية الصحية يف خطر، كان الصليب األحمر الكولومبي 
مشاركًا رئيسيًا فيها، وكان يعقد اجتامعات سنوية لتبادل الخربات. وُعقدت يف إطار هذه املبادرة 
الندوة اإلقليمية األوىل عن احرتام الرعاية الصحية وحاميتها يف بوغوتا يف عام 2014، بالتعاون مع 
بعثة اللجنة الدولية والصليب األحمر الكولومبي ووزارة الصحة. وُعقدت الندوة اإلقليمية الثانية 

كذلك يف كولومبيا يف عام 2022.

عمل الصليب األحمر الكولومبي عىل مدى عقود مع دوائر حكومية مختلفة من أجل وضع قوانني تحمي 
خدمات الرعاية الصحية وتنفيذها، وال تقترص هذه الحامية عىل العاملني يف مجال الرعاية الصحية وإمنا 
كذلك مرافقها ومركباتها واألنشطة األخرى املرتبطة بالرعاية الصحية. بلغت هذه الجهود محطة رئيسية 
بإنشاء شارة misión médica التي متثل االلتزام بحامية خدمات الرعاية الصحية. والغرض من الشارة هو 
كفالة قدرة املرىض أو الجرحى أو األشخاص األكرث عرضة للخطر عىل الحصول عىل الرعاية الصحية بشكل 

آمن، عىل أساس احتياجاتهم الطبية فحسب. 

عمل الصليب األحمر الكولومبي عىل مدى عقود مع دوائر حكومية مختلفة من أجل وضع 

قوانني تحمي خدمات الرعاية الصحية وتنفيذها، وال تقترص هذه الحامية عىل العاملني يف  

مجال الرعاية الصحية وإمنا كذلك مرافقها ومركباتها واألنشطة األخرى املرتبطة بالرعاية 

الصحية.
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أبعد  إليها يف  الصحية والوصول  الرعاية  الطبية واتخاذها رمزًا لحامية  املركبات  الشارة عىل  بدأ عرض 
املناطق النائية. ويف أثناء جائحة كوفيد-19، تزامن حدوث اضطرابات مع االرتفاع املفاجئ يف احتياجات 
الرعاية الصحية، ال سيام يف أثناء املوجة الثانية من اإلصابة بالعدوى. يف تلك الفرتة أُغلقت الطرق، ومل 
الصحية  الرعاية  والعاملني يف مجال  الحيوية واملرىض  الطبية  املعدات واإلمدادات  الناس مبرور  يسمح 

واملركبات الطبية، أو حتى املركبات التي تحمل األكسجني الطبي.

ونظم الصليب األحمر الكولومبي، بطلب من وزارة الصحة والحامية االجتامعية وبتنسيق الجهود معها، 
إرسال ومرافقة 90 كرفانًا لتزويد أكرث من 60 بلدة بإمدادات صحية متس الحاجة إليها. واستفاد من هذه 

العملية أكرث من 9,000 شخص.

الصحية  الرعاية  مجال  العاملني يف  احرتام  أهمية  الكولومبي حلقات عمل عن  األحمر  الصليب  ينظم 
وحاميتهم يف جميع األوقات، من خالل برنامجه املعني بحامية خدمات الرعاية الصحية. وتكمن قوة 
الوطنية  الجمعية  الذي يضطلع به رشكاء  العمل  الكولومبي يف متطوعيه، كام يكتيس  الصليب األحمر 
األحمر  والصليب  الدولية  اللجنة  مثل  الحركة،  بقية مكونات  املقدم من  الدعم  بالغة. وساهم  أهمية 

الرنويجي، يف إجراء أعامل التخطيط والتنسيق تحت مظلة مبادرة الرعاية الصحية يف خطر.

ينظم الصليب األحمر الكولومبي حلقات عمل عن أهمية احرتام العاملني يف مجال 
الرعاية الصحية وحاميتهم يف جميع األوقات، من خالل برنامجه املعني بحامية 

خدمات الرعاية الصحية.

حققت حملة The World is Upside Down نجاًحا، وكان وراءها الصليب األحمر الكولومبي 
واللجنة الدولية ووزارة الصحة والحامية االجتامعية الكولومبية. ُعرضت الصور مقلوبة لتوضيح 
إىل أي مدى بات تكرار حوادث العنف ضد العاملني يف مجال الرعاية الصحية يف أثناء جائحة 
أصدقاؤهم  أو  مرىض  ارتكبها  العنف  حوادث  من  باملائة   54 وأن  مقبول،  غري  أمرًا  كوفيد-19 

وعائالتهم.10
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جمعية الهالل األحمر العراقي
إبرام رشاكات من أجل حامية الرعاية الصحية
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الهالل األحمر العراقي يقدم خدمات 
اإلسعافات األولية يف أثناء املظاهرات 

يف ساحة التحرير، بغداد، 2019.
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عىل مدى العقدين املاضيني، خلّف العنف املستمر ضد أفراد الخدمات الطبية أثرًا مدمرًا عىل خدمات 
الرعاية الصحية يف العراق. وذكر تقرير صدر يف عام 2007 أنه منذ عام 2003، قُتل أكرث من 2,000 طبيب 
أول واختُطف 250 آخرون، وأن 12,000 طبيب )من إجاميل 34,000( غادروا البالد.11 وال شك أن هذه 
األعداد ازدادت منذ تاريخ صدور التقرير، بالنظر إىل وضع البلد الذي يهيئ الظروف املواتية لوقوع عنف 
ضد الرعاية الصحية. ويف كثري من الحاالت ال يرتبط هذا العنف بشكل مبارش بأعامل عدائية مسلحة؛ 

وإمنا هو يف الغالب نتيجة غري مبارشة لعقود من العنف والعقوبات االقتصادية.

وقد أدى ضعف االستثامر يف البنية التحتية الطبية ويف التدريب واألجهزة واملعدات إىل تراجع مستوى 
توافر األدوية والخدمات الطبية وجودتها.12 ونتيجة لذلك، قد ال يتوافر لدى اختصاصيي الرعاية الصحية 
املتبقني أو الذين ينضمون حديثًا إىل قوة العمل التدريب أو الخربة الكافيان لتلبية احتياجات املجتمعات 

املحلية التي يعملون بها. وقد فاقمت جائحة كوفيد-19 األوضاع إىل حد أبعد. 

وتولدت عن هذه الديناميات حلقة مفرغة من تعطل تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتعرض أفراد 
الخدمات الطبية لرضر بدين، وارتفاع معدالت ترسب املوظفني يف مرافق الرعاية الصحية بسبب الضغوط 
مة. غري أن هذه  النفسية الهائلة التي يواجهونها، وهذه كلها عوامل تؤثر سلبًا يف جودة الخدمات املقدَّ
املشاكل التي تكبل قدرة املنظومة الصحية برمتها غري مرئية ملن هم خارجها، ونتيجة لهذا، كثريًا ما يتحمل 
األطباء وأفراد التمريض تبعات اإلحباط الذي يصيب الجميع، والذي قد يتطور أحيانًا إىل عنف من جانب 

املرىض وعائالتهم.

يف خضم هذه الظروف الحافلة بالتحديات، عكفت جمعية الهالل األحمر العراقي واللجنة الدولية عىل 
العمل لتعزيز احرتام الرعاية الصحية يف العراق من خالل مبادرة الرعاية الصحية يف خطر. فقد دعم 
الرشيكان يف الحركة حملة توعوية عامة رفيعة املستوى نظمتها وزارة الصحة العراقية يف ترشين الثاين/

نوفمرب عام 2018، لتوجيه االنتباه إىل قضية العنف ضد أفراد الخدمات الطبية ومرافقها يف العراق وآثاره 
السلبية عىل تقديم خدمات الرعاية الصحية. كام هدفت الحملة إىل التوعية بحق أفراد الخدمات الطبية 
يف الحامية وحقهم يف تأدية عملهم املنقذ للحياة يف بيئة آمنة. ويعلق السيد فيصل غازي املدرب يف 
برنامج “الرعاية الصحية يف خطر” بجمعية الهالل األحمر العراقي يف بغداد، عىل جلسات التوعية قائاًل: 
“أبدى أفراد املجتمعات املحلية التي عملنا معها اهتامًما كبريًا مبدى تأثري ردود أفعالهم وسلوكياتهم عىل 

سالمة مرافق الرعاية الصحية وأفرادها”.

وتعمل جمعية الهالل األحمر العراقي مع األطراف املعنية منذ عدة سنوات من أجل التوعية مبسؤوليات 
أفراد الخدمات الطبية وآداب مهنة الطب وبأهمية التمسك باملعايري املهنية. كام انخرط الصليب األحمر 
الرنويجي يف أنشطة تكاملية، منها تطوير وتنفيذ تدريب عن الوقاية من العنف والتعامل مع الضغوط. 
وتتعاون الجمعيتان الوطنيتان واللجنة الدولية لتزويد موظفي مرافق الرعاية الصحية بإرشادات بشأن 

خفض التصعيد وكيفية التعامل مع الضغوط والتجارب التي تنطوي عىل عنف.

السيد فيصل غازي

السيد محمد خالد

أحد املستجيبني األّولني من جمعية الهالل األحمر العراقي، محافظة األنبار

تعلمنا من دورة الرعاية الصحية يف خطر كيف نتجنب العنف عرب إدارة 

الحوار والحفاظ عىل الفهم والحفاظ عىل الهدوء والسيطرة عىل املوقف.

مدرب يف برنامج “الرعاية الصحية يف خطر” بجمعية الهالل األحمر العراقي، 

محافظة بغداد 

أبدى أفراد املجتمعات املحلية التي عملنا معها اهتامًما كبريًا مبدى تأثري ردود 

أفعالهم وسلوكياتهم عىل سالمة مرافق الرعاية الصحية وأفرادها.
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ولتوضيح حجم املشكلة، كشفت دراسة أجريت مؤخرًا عىل أمناط العنف يف 11 مستشفى ببغداد أن 87.3 
باملائة من العاملني يف مجال الرعاية الصحية تعرضوا لعنف خالل األشهر الستة السابقة، وأن مرتكبي 

العنف يف 93.7 باملائة من هذه الحوادث إما مرىض أو مرافقوهم، ومن بينهم أقاربهم.13

عكفت جمعية الهالل األحمر العراقي واللجنة الدولية 
عىل العمل لتعزيز احرتام الرعاية الصحية يف العراق من خالل مبادرة 

الرعاية الصحية يف خطر.
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استجابة جمعية الهالل األحمر العراقي يف أثناء مسرية األربعني، 
محافظة كربالء، 2018.

 Training Manual on Interpersonal يهدف الدليل التدريبي
 Violence Prevention and Stress Management in Health
Care Facilities إىل تزويد أفراد الرعاية الصحية مبهارات بسيطة 
وعملية يف مجال خفض التصعيد والوقاية من التوترات والعنف يف 

مكان العمل.

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/hcid_manual_for_hcpersonnel_prev_violence_stress_.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/hcid_manual_for_hcpersonnel_prev_violence_stress_.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/hcid_manual_for_hcpersonnel_prev_violence_stress_.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/hcid_manual_for_hcpersonnel_prev_violence_stress_.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/hcid_manual_for_hcpersonnel_prev_violence_stress_.pdf
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 Training Manual on Interpersonal Violence Prevention and Stress ويحتوي الدليل التدريبي
األحمر  الصليب  أعدها  التي  التدريبية  الوحدات  عىل   Management in Health Care Facilities
لتالئم  املَعدة خصيًصا  التدريبية  الوحدات  فيه هذه  قُدمت  الذي   – التدريب  الرنويجي.14 وقد حرض 
السياق املحيّل – 38 موظًفا ومتطوًعا من املدربني التابعني لجمعية لهالل األحمر العراقي من أرجاء البالد. 
وقدم هؤالء املدربون بدورهم 22 جلسة عن خفض التصعيد حرضها 245 من العاملني يف مجال الرعاية 
الصحية وموظفي الدعم يف مرافق تشّغلها أو تدعمها الجمعية الوطنية يف خمس محافظات )شملت 
املرافق مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية، ومن بني املستفيدين سائقو مركبات إسعاف/مستجيبون 

أّولون(. 

وأدىل املتدربون بتعليقات إيجابية جًدا عن الدورة التدريبية. يقول السيد محمد خالد، أحد املستجيبني 
األّولني من جمعية الهالل األحمر العراقي يف محافظة األنبار: “كانت لدينا يف السابق مشكالت تتعلق 
بسلوك كثري من ذوي املرىض، وكنا كثريًا نتعرض العتداء أو استفزاز أثناء أدائنا مهامنا. تعلمنا من دورة 
الرعاية الصحية يف خطر كيف نتجنب العنف عرب إدارة الحوار والحفاظ عىل الفهم والحفاظ عىل الهدوء 
والسيطرة عىل املوقف”. وأفاد املتدربون كذلك بأن موضوع الدورة مهم ووثيق الصلة بعملهم، ألسباب 
منها أنها تستند إىل خربات وتجارب عايشوها يف سياق تأديتهم عملهم. وذكروا أنهم يشعرون أن الدورة 
أفادتهم كثريًا يف خفض التوتر وبناء الثقة ونزع فتيل العنف يف املواقف التي يُحتمل أن يندلع فيها عنف.

كام ُعقدت حلقات عمل داخلية مع رشكاء من أجل تجميع الدروس املستخلصة واستعراض التحديات 
وصياغة توصيات ورسم خريطة سبل امليض قدًما. وألقت هذه الجلسات الضوء عىل مشكلة محدودية 
الوعي االجتامعي بأهمية احرتام مقدمي الرعاية الصحية ومرافق الرعاية الصحية، وهي املشكلة التي 

مة لتلك املجتمعات. غالبًا ما ترتبط بتدهور الخدمات املقدَّ

ومن املقرر أن تستمر جهود الحوار والرشاكة هذه مع وجود تطلعات بتوسيع نطاقها وبناء خربات فنية، 
ويرافق ذلك اهتامم بإدماج وحدات تدريبية معنية مبوضوع الرعاية الصحية يف خطر يف املناهج الوطنية 
وتنظيم مزيد من املنتديات لتشارُك الخربات والتجارب. ومن املواضيع البارزة كذلك بناء بُعد مجتمعي 
أقوى يرتكز إليه العمل، مع التطلع إىل تحقيق االستدامة عىل املدى الطويل، وإيالء قدر أكرب من االهتامم 

الحتياج مقدمي الرعاية الصحية أنفسهم إىل الدعم النفيس-االجتامعي. 
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املستجيبون األّولون من جمعية الهالل األحمر العراقي 
يُجرون استعداداتهم ملناسبة مسرية األربعني عام 2021.
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الصليب األحمر اإليطايل 
ال يخلو بلد من مامرسة عنف ضد الرعاية الصحية 

مثال لحملة توعوية يف الشارع، 2019.
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ومنذ عام 2016، نزل موظفو ومتطوعو الصليب األحمر اإليطايل إىل الشوارع لتنفيذ حمالت هدفها تهيئة 
مناخ يسوده احرتام الرعاية الصحية، من منطلق إدراكهم أهمية إذكاء الوعي العام بالقضية والتفاعل مع 
الناس بشأنها. يوضح السيد كوتشيانشيج قائاًل: “نستخدم دمى أُلبست مالبس أفراد الخدمات الطبية 
ملحاكاة حوادث العنف والهجامت التي تستهدفهم، مثل اإلصابة بجروح ناجمة عن أعرية نارية. ميكنك 
حتى رؤية الدم يلطخ مالبسها، وهو غري حقيقي بالطبع. يتوقف املارة لزيارة مخيامتنا البسيطة التي 
نقيمها يف الشوارع، ونغتنم الفرصة لتوعيتهم بأهمية حامية الرعاية الصحية ورضورة السامح بالوصول 

إليها يف جميع الظروف”.

وكان املشاركون يف هذه الحملة تلقوا تدريبًا متخصًصا قبل نزولهم إىل الشوارع، وحتى هذا التاريخ، أتم 
150 معلم متخصص تدريب 1,300 متطوع يف أرجاء البالد، وتوىل هؤالء بدورهم تنفيذ أكرث من 350 

حملة توعوية يف الشوارع.

كام تقود الجمعية الوطنية جهود توثيق حوادث العنف ضد موظفي ومتطوعي الرعاية الصحية التابعني 
لها. ويف 10 كانون األول/ديسمرب 2018، الذي يوافق يوم حقوق اإلنسان، دشنت الجمعية الوطنية “مرصد 
الصليب األحمر اإليطايل لحوادث العدوان عىل املتطوعني” تزامًنا مع حملتها “أنا لست هدفًا”.15 ويجمع 
املرصد بيانات من أجل تتبع االتجاهات وبناء قاعدة أدلة بشأن العنف ضد الرعاية الصحية. وقد أُبلغ حتى 
اآلن عن أكرث من 250 حادثة هجوم عىل موظفني ومتطوعني تابعني للصليب األحمر – أي مبعدل حادثة 

أسبوعيًا منذ عام 2018.

ويقول السيد كوتشيانشيج: “منذ بداية عام 2022، دشنت وزارة الصحة مرصدها الوطني الخاص. ونتيجة 
لهذا، يتم حاليًا اإلبالغ عن الهجامت وأعامل العنف التي تستهدف العاملني يف مجال الرعاية الصحية 
يف جميع ربوع إيطاليا”. ويراقب املرصد الوطني األحداث ويشجع عىل البحث من أجل تحديد تدابري 

التخفيف ويراقب تنفيذ تدابري الوقاية والحامية، مبا يف ذلك الدورات التدريبية.

وعمل الصليب األحمر اإليطايل كذلك بشكل وثيق مع الحكومة لدعم مترير القانون رقم 113 الصادر 
الطبية  واملراكز  الصحية  الرعاية  ألفراد  قوية  قانونية  حامية  يكفل  الذي   ،2020 آب/أغسطس   14 يف 
موضًحا:  كوتشيانشيج  السيد  يعلق  تستهدفهم.  التي  الهجامت  من  اإلسعاف  ومركبات  واملستشفيات 
“مبوجب هذا القانون، أصبحت الهجامت عىل أفراد الخدمات الطبية – عىل سبيل املثال – تعد ظرفًا 
جن. ويكفل القانون الحامية أيًضا لألشخاص الذين يضطلعون بأعامل  ًدا للعقوبة يُعاقَب عليها بالسَّ مشدِّ

إنقاذ أو مساعدة املصابني، ويدخل يف هؤالء متطوعو الصليب األحمر”.

ولنئ كان عمل الصليب األحمر اإليطايل ملموًسا ويطال معظم شؤون الحياة اليومية يف البالد، فمن املهم 
للجمعية الوطنية أن متد جسور التواصل مع الهيئات التي تعمل ضمن مبادرة الرعاية الصحية يف خطر 
خارج البالد. ولقد حرض السيد كوتشيانشيج عام 2019 “االجتامع اإلقليمي ملبادرة الرعاية الصحية يف 
خطر ملنطقة الرشق األدىن واألوسط” الذي ُعقد يف بريوت، والذي يصفه بأنه حدث محوري. يقول: “أعرب 
املشاركون عن تقديرهم للفرصة التي شاركوا من خاللها الخربات وناقشوا الديناميات واملسائل الثقافية 
مع أصحاب املصلحة من البلدان املجاورة. استمعت إىل قصص صادمة من زمالء من بلدان أخرى، كام 

شعرت بفخر شديد باإلنجازات التي حققها زمالء من مختلف مكونات الحركة”.

لقد أعادت جائحة كوفيد-19 مؤخرًا تشكيل منط التفكري بشأن حامية العاملني يف مجال الرعاية الصحية. 
فبعد أن كانوا يجسدون صورة األبطال املخلّصني خالل األيام األوىل للجائحة، تعرضوا الحًقا ملوجة عاتية 
من الوصم والتمييز ضدهم. بل تعرض بعضهم العتداءات بدنية ولفظية، ألسباب تتعلق مبارشة بجائحة 

كوفيد-19 يف بعض الحاالت.

السيد رودلفو كوتشيانشيج

إيطاليا بلد ال يشهد نزاًعا، ولكنه مع ذلك ال يخلو

من حوادث عنف ضد الرعاية الصحية.
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أنشطة الحمالت التوعوية بالشوارع، 2019
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ولدى سؤاله عن رأيه بشأن سبب تعرض العاملني يف مجال الرعاية الصحية للعنف والتمييز ضدهم يف 
مؤخرًا،  املعرفة.  قلة  بسبب  الغالب  يف  ذلك  “يحدث  قائاًل:  كوتشيانشيج  السيد  أجاب  الجائحة،  أثناء 
إىل  نقلهم  املصابون  طلب  الطريق.  يف  مروريًا  حادث  اإليطايل  األحمر  للصليب  تابعة  سيارة  صادفت 
املستشفى، غري أن الربوتوكول املتبع يقيض نقلهم يف سيارة إسعاف مجهزة للتأكد من تلقيهم مستوى 
مالمئًا من الرعاية. كان رد فعلهم أن ترصفوا بعصبية شديدة ورفضوا االستامع إىل صوت العقل. ووقفوا يف 
وجه متطوعي الصليب األحمر وتأزم املوقف بدرجة كبرية. أحيانًا يظن الناس أنه بوسعنا فعل أي يشء 

فقط ألننا نرتدي سرتة عليها شارة الصليب األحمر. ليس األمر كذلك، ولكننا نبذل ما يف وسعنا”.
 

نستخدم دمى أُلبست مالبس أفراد الخدمات الطبية ملحاكاة حوادث العنف والهجامت 
التي تستهدفهم، مثل اإلصابة بجروح ناجمة عن أعرية نارية. ميكنك حتى رؤية الدم 
يلطخ مالبسها، وهو غري حقيقي بالطبع. يتوقف املارة لزيارة مخيامتنا البسيطة التي 
نقيمها يف الشوارع، ونغتنم الفرصة لتوعيتهم بأهمية حامية الرعاية الصحية ورضورة 

السامح بالوصول إليها يف جميع الظروف.



جمعية الصليب األحمر النيجريي
جمعية وطنية واسعة االنتشار
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موظفو الصليب األحمر يحملون ضحية هجوم بقنبلة عىل نقالة يف أثناء عملية 
إجالء يف مدينة كانو شاميل نيجرييا، 21 كانون الثاين/يناير 2012.
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نيجرييا بلد كبري، وتتوقع األمم املتحدة أن يشهد منًوا سكانيًا من أكرث من 218 نسمة إىل أكرث من 400 
مليون نسمة بحلول عام 16.2050 وتنترش أفرع جمعية الصليب األحمر النيجريي يف جميع واليات نيجرييا 
البالغ عددها 37 والية. ويبلغ قوام قوتها العاملة عىل مستوى البالد 800,000 موظف ومتطوع، يعملون 
من كثب مع املجتمعات املحلية، وهم جزء منها، وهو ما يحقق للجمعية الوطنية انتشاًرا ال نظري له. 

ولهذا االنتشار أهمية كبرية يف تلبية االحتياجات اإلنسانية املتنوعة للناس يف املناطق املختلفة للبالد.

إما  الدولية  واللجنة  النيجريي  األحمر  الصليب  جمعية  وتعمل  رئييس.  شاغل  الصحية  الرعاية  حامية 
منفردتني أو يف إطار رشاكة، عرب طيف متزايد من األنشطة، لتعزيز احرتام أفراد الرعاية الصحية ومرافقها، 
ولحاميتهم من العنف والهجامت. وتتضمن برامج الجمعية الوطنية عدة أنشطة محورية يف مجال حامية 
الرعاية الصحية، تركز بشكل خاص عىل جمع البيانات املتعلقة بحوادث العنف ضد الرعاية الصحية، ال 

سيام التي تطال موظفيها ومتطوعيها. وهذا أمر محوري لفهم طبيعة املشكلة وخطورتها.

كام حشدت الجمعية الوطنية الدعم من أجل بناء القدرات بهدف التوعية بحقوق ومسؤوليات أفراد 
الرعاية الصحية وفهمها، مبن فيهم موظفوها وتطوعوها. ونجحت هذه األنشطة يف تغيري أمناط التفكري. 
يقول الدكتور مانري جيغا، رئيس قسم الصحة والرعاية: “يعلم كثري من العاملني يف مجال الرعاية الصحية 
قلة حيلتهم عندما يتعلق األمر بحامية أنفسهم أو حامية مرافق الرعاية الصحية. لكن بالتدريب، بدأوا 
يدركون أن مثة سبل عديدة لتحسني أمنهم، منها وضع العالمات املالمئة عىل املرافق والترصف الصحيح 

مع الجرحى واملرىض وعائالتهم”. 

مثة نقاط قوة متيز عمل جمعية الصليب األحمر النيجريي يف مجال حامية الرعاية الصحية؛ هي التواصل 
الوطنية مامرسة نفوذ يف هذه املجاالت،  الجمعية  الدعوة. وتستطيع  وحشد املجتمع املحيّل وأنشطة 
معتمدة عىل جذورها املتغلغلة يف عمق املجتمع املحيّل وعالقاتها املمتدة بداخله، عرب صياغة رسائل 

مخصصة واالستامع والتكيف.
 

الدكتور مانري جيغا

رئيس قسم الصحة والرعاية 

وجهاء املجتمع املحيّل والزعامء الدينيون، عىل سبيل املثال، لهم 

دور محوري يف الحفاظ عىل سالمة العاملني يف مجال الرعاية 

الصحية ومرافقها.

ملصقات حشد املجتمع املحيّل من فرعي واليتي كوارا ودلتا.
جمعية الصليب األحمر النيجريي، 2021
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متطوعو  يعقد  إذ  ثالث سنوات.  من  أكرث  قبل  القضية  الشعبية حول هذه  القواعد  بدأت حشد  وقد 
وموظفو الجمعية الوطنية مناقشات مع املجتمعات املحلية، حيث يجلسون مع أفرادها ويصغون إىل 
الناس األثر املدمر الذي يطال مقدمي  آرائهم ليك يتبلور لديهم فهم أفضل لشواغلهم. وعندما يدرك 
هذه الخدمات وهذه الخدمات ذاتها واملجتمع املحيّل من جرّاء العنف ضد الرعاية الصحية، يكونون 
مؤهلني بشكل أفضل التخاذ إجراءات وقائية. ويقول الدكتور جيغا أنه ليس من قبيل املصادفة أن تتوقف 
النيجريي وموظفيها  األحمر  الصليب  التابعة لجمعية  الصحية  الرعاية  التي تستهدف مرافق  الهجامت 
ومتطوعيها منذ انطالق جهود الحشد. وقد الحظ بنفسه نتائج العمل الذي أنجزته الجمعية الوطنية 
 EndSARS# التي صاحبت احتجاجات حركة إبان االضطرابات  املثال،  ورشكاؤها اآلخرون. عىل سبيل 
)املطالبة بحّل وحدة مكافحة الرسقة الخاصة )سارس(( يف 2020، تعرض مجتمع محيّل للنهب وطاله رضر 

كبري غري أن مرفق الرعاية الصحية مل ميسسه سوء.

كام تنفذ جمعية الصليب األحمر النيجريي أنشطة إعالمية، يشمل ذلك جلسات تفاعلية عىل محطات 
الجلسات  هذه  وأتاحت  رئيسية.  معنية  جهات  من  أشخاًصا  تستضيف  التلفزيونية  والقنوات  الراديو 
األخرى  املفيدة  الوسائل  املحلية. ومن  املجتمعات  الجامهري من  مع  مبارشة  التواصل  املعنية  للجهات 
األغاين اإلذاعية التي تُستخدم لنرش رسالة مفادها وجوب حامية العاملني يف مجال الرعاية الصحية. يقول 
الدكتور جيغا: “تُبث األغاين عىل الراديو يف أثناء أوقات الذروة وتتوىل األفرع واملتطوعون تكييفها لتالئم 
سياقات محلية متنوعة. ومن املهم جًدا بث هذه األغاين بلغات مختلفة، حتى يشعر املستمعون بأن 

املحتوى ميثلهم متثياًل صادقًا”.

ويقول الدكتور جيغا إن من أنجح املبادرات التي نُفذت سلسلة من العروض الرتفيهية الجوالة، نظمتها 
مجموعة من املتطوعني من أفرع مختلفة. يوضح قائاًل: “باستخدام مكربات صوت واالستعانة بفرق تقدم 
واألحياء  واملتنزهات  والشوارع  األسواق  تجوب  ترفيهية جوالة  فعاليات  املتطوعون  نظم  عروًضا حية، 
للتوعية بقضية حامية الرعاية الصحية، ال سيام يف األماكن املعرضة للخطر. يتخلل العروض الكثري من 
املوسيقى والرقص، ويؤدي املمثلون فيها مشاهد تصور ما يحدث عندما تتعرض مرافق الرعاية الصحية 

للهجوم، وتذكر الناس بأهمية إنقاذ حياة املرىض”. 

وقد عكفت الجمعية الوطنية – يف إطار عملها عىل هذه القضية – عىل تحديد الجهات املعنية لتكوين 
صورة كاملة عن األطراف التي قد تكون لها القدرة عىل الحيلولة دون وقوع العنف ضد الرعاية الصحية. 
وغالبًا ما يدخل يف هذه األطراف املعنية الزعامء الدينيون ووجهاء املجتمع املحيّل وقادة النقابات، عىل 

اختالف تشكيالتهم ونفوذهم من مجتمع محيّل إىل آخر. 

وفًقا  والتكيف  الناس  إىل  االستامع  عىل  يقوم  مرنًا  نهًجا  النيجريي  األحمر  الصليب  جمعية  وتتبنى 
التواصل  ومنصات  مجاين  هاتفي  خط  خالل  من  املالحظات  إلبداء  نظاًما  أنشأت  فقد  الحتياجاتهم. 
كيفية  بشأن  اقرتاحات  وتلقي  أفكار  وجمع  املحلية  الديناميات  فهم  لألفرع  يتسنى  حتى  االجتامعي، 
التصدي للعنف والهجامت ضد أفراد الخدمات الطبية ومرافق الرعاية الصحية. وتكتيس هذه املسألة 
الواسعة من  الشبكة  تكفل  احتاملية وقوع عنف. كام  تزداد  األزمات، عندما  أوقات  أهمية خاصة يف 

املتطوعني املنترشين يف املجتمع املحيّل تحقيق متثيل قوي لتصورات املجتمعات املحلية. 

ويوضح الدكتور جيغا أهمية نظام إبداء املالحظات هذا ودوره يف بناء الثقة: “نشعر أننا نلنا ثقة كثري من 
الناس يف املجتمعات التي نعمل بها، نعلم أن الناس الذين نحاول الوصول إليهم يتلقون رسائلنا ويثقون 
التواصل  التقدم بال شك. كام تردنا مالحظاتهم وأراءهم من خالل منصات  الكثري من  بنا. لقد أحرزنا 
االجتامعي الخاصة بنا، وهذا ميلؤنا بالرضا”. يعزز هذا أيًضا سلوك الحرص عىل التامس الخدمات الصحية 
يف املجتمعات املحلية، ال سيام يف املناطق شبه الحرضية، حيث ال يُقبل الناس عىل الخدمات الصحية 

بالقدر املطلوب.

باستخدام مكربات صوت واالستعانة بفرق تقدم عروًضا حية، نظم املتطوعون فعاليات 
ترفيهية جوالة تجوب األسواق والشوارع واملتنزهات واألحياء للتوعية بقضية حامية 

الرعاية الصحية، ال سيام يف األماكن املعرضة للخطر. يتخلل العروض الكثري من 
املوسيقى والرقص، ويؤدي املمثلون فيها مشاهد تصور ما يحدث عندما تتعرض مرافق 

الرعاية الصحية للهجوم، وتذكر الناس بأهمية إنقاذ حياة املرىض.
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ونحن نشجع املجتمعات املحلية بقوة عىل أداء دور غري مبارش يف حامية الرعاية الصحية من خالل االرتقاء 
مبستوى جودة الخدمات. ففي بعض املناطق عىل سبيل املثال، يعمل نشطاء حامية املياه املحليون للتأكد 
من توافر كميات كافية من املياه النظيفة مبرافق الرعاية الصحية، وبهذه الطريقة يسهمون يف االرتقاء 
مبستوى جودة الرعاية. ويساعد حشد الزعامء عىل هذا النحو يف بناء شبكة دعم ويعزز االستثامر يف 

مة. أشخاصهم، ويرفع يف الوقت ذاته مستوى رضا املجتمع املحيّل عن الخدمات املقدَّ

الفاعلة  الجهات  مع  للتفاعل  حيزًا  النيجريي  األحمر  الصليب  جمعية  برامج  تركيز  مجال  أوجد  لقد 
التقليدية والتأثري عليها وأحدث تحواًل بطرق عدة. يوضح الدكتور جيغا قائاًل: “يف بلد يتسم بالتعقيد 
لتعزيز  عديدة  فرًصا  خطر  يف  الصحية  الرعاية  مبادرة  يف  املشاركة  لنا  أتاحت  نيجرييا،  مثل  والتنوع 
حوارنا مع الجهات املعنية الرئيسية. فوجهاء املجتمع املحيّل والزعامء الدينيون، عىل سبيل املثال، لهم 

دور محوري يف الحفاظ عىل سالمة العاملني يف مجال الرعاية الصحية ومرافقها”. 

ولقد منح التفاعل مع مبادرة الرعاية الصحية يف خطر األفرع املحلية قدًرا أكرب من االستقالل، ما أتاح لها 
تبني موقف أكرث مرونة يستفيد من قربها من املجتمعات املحلية التي تعمل معها. فُشكلت مجموعات 
املستويات.  أنشطة عىل جميع  وإعداد  العام  النهج  صياغة  املحلية يف  األفرع  وشاركت  داخلية  تركيز 
بنربة ميلؤها الزهو، يتحدث الدكتور جيغا عن هذا التطور قائاًل: “نتلقى الكثري من األفكار واملقرتحات 
من األفرع، ومل يسبق أن حققنا هذا القدر الكبري من التأثري مبثل هذا التمويل املتواضع. نقدم التوجيه 
واإلرشاد من املقر الرئييس، وتعمل األفرع عىل مواءمة األنشطة لتناسب سياقاتها. ال يزال الطريق طوياًل 

أمامنا، ولكننا عىل املسار الصحيح”. 

موظف بالصليب األحمر النيجريي يعتني 
برجل جريح يف مركز للطوارئ يف جوس، 

21 كانون الثاين/يناير 2010.
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الصليب األحمر الرنويجي
الرتكيز عىل خدمات اإلسعاف والرعاية قبل الوصول إىل املستشفى
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قبل  انطالقها  منذ  الصحية يف خطر  الرعاية  مبادرة  يف  فاعل  بدور  الرنويجي  األحمر  الصليب  يضطلع 
الوطنية “حلقة عمل أوسلو حول  الجمعية  املثال، استضافت  10 سنوات. ففي عام 2012 عىل سبيل 
مسؤوليات الجمعيات الوطنية يف مجال تقديم رعاية صحية آمنة يف سياقات العنف املسلح”، التي كانت 

جزًءا من سلسلة مشاورات عاملية للخرباء حول قضية الرعاية الصحية يف خطر.

ومنذ عام 2013، ّشقت الجمعية الوطنية طريقها يف مجال تخصص يتمحور حول أمن خدمات اإلسعاف 
والرعاية قبل الوصول إىل املستشفى. ونبع مجال الرتكيز هذا من الرغبة يف فهم التحديات التي يواجهها 
الصليب األحمر  باملخاطر. ونظم  أثناء تقدميهم خدمات يف مواقف محفوفة  الصحية يف  الرعاية  أفراد 
األحمر  الصليب  استضافهام   ،2014 األول/ديسمرب  وكانون  أيلول/سبتمرب  يف  عمل  ورشتي  الرنويجي 
الكولومبي والصليب األحمر اللبناين عىل الرتتيب. وشاركت اثنتي عرشة جمعیة وطنیة يف ورشتي العمل 
مثّلها موظفون ومتطوعون یتحلون بخربة تشغيلية واسعة يف قطاع خدمات اإلسعاف والخدمات السابقة 
لدخول املستشفى. واختارت الجمعيات الوطنية املشاركة املواضيع التي تعكس بأفضل طريقة التحديات 
التي تواجهها واملجاالت التي تتمتع فيها بأكرب قدر ممكن من الخربة ذات الصلة. وقد ُجمعت نتيجة 

ورشتي العمل يف تقرير حمل عنوان املامرسات الفضىل لخدمات اإلسعاف يف الحاالت الخطرة.17 

ويف عام 2016، وانطالقًا من الرغبة يف فهم التحديات التي يواجهها أفراد الرعاية الصحية يف حاالت الخطر، 
دعا الصليب األحمر الرنويجي ممثلني من 17 منظمة تقدم خدمات إسعاف، إىل اجتامع لتبادل املعارف 
والخربات. ومتخض عن هذا االجتامع إنشاء “مجموعة عمل” تضم مقدمي خدمات اإلسعاف والرعاية قبل 

الوصول إىل املستشفى يف حاالت الخطر.

تقول السيد آنا يوفال، وهي مستشارة حامية أوىل بالصليب األحمر الرنويجي، إن مجموعة العمل عملت 
تحت رعاية مبادرة الرعاية الصحية يف خطر وسعت إىل أن “تكون أول محطة اللتقاء مقدمي خدمات 
اإلسعاف والرعاية قبل الوصول إىل املستشفى ملناقشة التحديات ومشاركة املامرسات الفضىل. ويتمثل 

الهدف العام يف االرتقاء مبستوى السالمة أثناء العمل يف الحاالت الخطرة”.

املهتمون  أولئك  العامل،  الطوارئ من أرجاء  الرعاية يف حاالت  العمل عىل ربط فرق  وعملت مجموعة 
مبسألة الوصول اآلمن للعاملني يف مجال الرعاية الصحية. واستخدم املتخصصون يف مجال الرعاية الصحية 
األدوات الرقمية والندوات الشبكية واالجتامعات لتشارك قصصهم ورؤاهم واملعضالت التي يواجهونها 

يف إطار جهودهم لتوفري مناخ أكرث أمًنا واالرتقاء مبستوى حامية الوصول إىل الرعاية الصحية وتقدميها.

وسجلت مجموعة العمل 270 حادثة عنف ضد الرعاية الصحية يف عامي 2016 و2017، وهذه الحوادث 
أبلغ عنها أفراد الرعاية الصحية العاملون يف خدمات اإلسعاف والرعاية قبل الوصول إىل املستشفى من 
قرابة 70 بلًدا، والتحق هؤالء بدورات تدريبية للعاملني يف مجال اإلسعاف نظمتها مجموعة العمل لتبادل 
الخربات. تقول السيدة يوفال: “اقتنع املشاركون أن تَشارك الخربات يحقق فوائد معرفية جّمة للجميع. 
وأدركوا أيًضا أنهم مل يكونوا مبفردهم يف الكفاح الذي يخوضونه إلنقاذ األرواح”. ومن األفكار املحورية 
الذي  السكان  التواصل مع  الحاجة إىل مد جسور  التدريبية  الدورات  أثناء هذه  التي تكرر طرحها يف 

يقدمون لهم العون، وإىل احرتام التنوع واالستامع إىل اآلراء واملالحظات.18

يف أغلب األوقات، كنت أشعر باألمان يف املخيم، والسبب الرئييس وراء ذلك هو 
أن أنشطة اللجنة الدولية يف مجال األمن ال تُغفل أي تفاصيل، وبفضل سياسة منع 

حمل األسلحة املتّبعة يف مرافقنا ومركباتنا.

مستشارة حامية أوىل 

غالبًا ال نفكر يف األخطار املحتملة التي قد تحدق بنا، فرتكيزنا 

ينصب يف املقام األول عىل عالج املرىض. قد يعرضنا ذلك ألخطار 

يف بعض السياقات، تطالنا وتطال مرضانا.

السيدة آنا يوفال
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السيدة يوفال ممرضة طوارئ تتمتع بخربة مهنية قوية من عملها يف أسرتاليا وسورية وزامبيا، وكذلك يف 
موطنها الرنويج. تقول إن العنف ضد الرعاية الصحية موجود يف كل مكان، حتى يف السياقات التي تنعم 
بالسلم. توضح قائلة: “لكل بلد أوضاعه الخاصة، ولكن هناك أيًضا أوجه تشابه. ونحن نؤدي عملنا، غالبًا 
ال نفكر يف األخطار املحتملة التي قد تحدق بنا، فرتكيزنا ينصب يف املقام األول عىل عالج املرىض. قد 

يعرضنا ذلك ألخطار يف بعض السياقات، تطالنا وتطال مرضانا”.

شهدت السيدة يوفال بنفسها مواقف تنطوي عىل مخاطر يف عام 2019، عندما كانت تعمل ممرضة 
طوارئ يف مستشفى أقامه الصليب األحمر الرنويجي يف مخيم لاّلجئني. تقول إن غالبية املرىض كانوا من 
النساء واألطفال، وكانوا غالبًا يف حالة صحية مزرية. ُحرم الكثري منهم فرصة الحصول عىل خدمات الرعاية 
الصحية بشكل منتظم بسبب القيود التي فرضتها الحرب. تشاركنا تجربتها قائلة: “ُخضنا كفاًحا مضنيًا من 
أجل إتاحة إمكانية العالج يف املستشفى لكل فرد يعيش يف املخيم، بغض النظر عن أصله أو أيديولوجيته 
أو جنسيته، متاشيًا مع املبادئ األساسية للحركة. أطفال كثريون كانوا يعانون من صدمات نفسية شديدة 

وكانوا بحاجة ماسة إىل دعم نفيس-اجتامعي”.

وبالحديث عن أمن أفراد الرعاية الصحية يف املخيم، تقول السيدة يوفال إنها شخصيًا شعرت باألمان أثناء 
فرتة وجودها هناك: “يف أغلب األوقات، كنت أشعر باألمان يف املخيم، والسبب الرئييس وراء ذلك هو أن 
أنشطة اللجنة الدولية يف مجال األمن ال تُغفل أي تفاصيل، وبفضل سياسة منع حمل األسلحة املتّبعة يف 
مرافقنا ومركباتنا. نسعى دامئًا إىل نيل احرتام جميع األطراف، وبدا أن غالبية الناس يفهمون أننا محايدون 

وغري متحيزين. وقد ساعدنا هذا يف نيل ثقة مرضانا”.

إعداده مع  يوفال يف  السيدة  تدريبي رئييس شاركت  دليل  إعداد  االنتهاء من  الرشاكة  أهم مثار  ومن 
مامرسني من مجموعة العمل، واستغرق العمل فيه أكرث من عامني. وتنسجم الوثيقة النهائية، التي تحمل 
  Training Manual for Ambulance and Pre-hospital Response in Risk Situations 

19 عنوان 
(TARRS) انسجاًما قويًا مع نطاق مبادرة الرعاية الصحية يف خطر. ويقدم الصليب األحمر الرنويجي هذا 

التدريب بشكل تجريبي يف إطار أنشطة تفاعله املستمر مع الجهات املعنية.

املامرسات الفضىل لخدمات اإلسعاف يف الحاالت الخطرة 
يعرض هذا التقرير توصيات عملية تركز خصوًصا عىل املامرسات 
الفضىل للمتطوعني واملوظفني املسؤولني عن إجراء عمليات متعلقة 
باإلسعاف والخدمة السابقة لإلدخال للمستشفى. وعىل الرغم من 
أن بعض األمثلة التي يحويها التقرير مصممة بشكل خاص ليك تالئم 
عمليات الحركة، إال أن منظامت ومؤسسات أخرى تُعنى بعدد كبري 
منها. ويجب فهم ھذه املامرسات الفضىل عىل أنها مجموعة من 
األمثلة أو قامئة يُستند إليها لدى مراجعة إجراءات العمل املوحدة. 
وميكن ملستخدمي التقرير اختيار بعض األمثلة وتطويعها لتالئم 

السياق، سعيًا إىل تعزيز مجاالت التعرض للخطر ذات الصلة.

 Training Manual for Ambulance يهدف الدليل التدريبي
 and Pre-hospital Response in Risk Situations )TARRS(
إىل االرتقاء مبستوى استعداد العاملني يف مجال الرعاية الصحية 
مفيد  الدليل  وهذا  مخاطر.  عىل  تنطوي  ملواقف  تعرضهم  عند 
امليدانية  السياقات  يف  اإلسعاف  خدمات  ملقدمي  خاص  بشكل 
العمل  وإجراءات  السياق  تقييم  نتائج  تنفيذه يف ضوء  وينبغي 
املوحدة التي تتبعها الخدمة. ويُكسب التدريب مقدمي خدمات 
إدارة  لالرتقاء مبستوى  تؤهلهم  التي  العملية  املهارات  اإلسعاف 
املخاطر األمنية، إذ مينح نقطة انطالق للهيئات التي تقدم خدمات 
يف  ترغب  التي  املستشفى  إىل  الوصول  قبل  والرعاية  اإلسعاف 
مراجعة وتعزيز إجراءاتها القامئة يف مجال التأهب واإلدارة األمنية. 

https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2017/01/ambulance_best_practice_report_arabic.pdf
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2017/01/ambulance_best_practice_report_arabic.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/tarrs_pilot-spreads.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/tarrs_pilot-spreads.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/tarrs_pilot-spreads.pdf
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منوذج محاكاة لسيارة إسعاف مترضرة من جراء انفجار قنبلة، 
معروضة يف إطار ترويج مرشوع الرعاية الصحية يف خطر.



الهالل األحمر الباكستاين
إذكاء الوعي من أجل تغيري السلوك

ICRC

 متطوعو الهالل األحمر الباكستاين أثناء حملة 
Rasta Dein )التي تعني “أفسح الطريق لسيارات 

اإلسعاف”( يف 2017.
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متثل قضية العنف ضد العاملني يف مجال الرعاية الصحية شاغاًل كبريًا لقطاع الصحة العامة يف باكستان، 
ذلك أن هذا العنف يعوق قدرة املرىض عىل الحصول عىل الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها، مبا يف ذلك 
الرعاية الوقائية. ولتوضيح مدى خطورة املشكلة، فقد أفادت اللجنة الدولية بوقوع قرابة 600 حالة عنف 
ضد عاملني يف مجال الرعاية الصحية ومرافقها ومرىض يف باكستان خالل األشهر الستة األوىل من جائحة 

كوفيد-20.19

يحدثنا السيد ريحان عيّل، وهو من األشخاص القريبني جًدا من املشهد، إذ يعمل مديرًا مساعًدا لدائرة 
االتصاالت واإلعالم بالهالل األحمر الباكستاين، وعمل عىل مدى األشهر الستة املاضية يف مقر الجمعية 
الوطنية يف إسالم أباد. يقول: “وقعت بضعة حوادث عنف ضد عاملني يف مجال الرعاية الصحية ومرافقها 
يف البالد. تقع هذه الحوادث يف الغالب عند وجود حدث كبري يف الشوارع، وما يصاحب ذلك من ارتفاع 
احتاملية نشوب اضطرابات، كام يحدث يف أثناء اإلرضابات وأحداث الشغب، إذ كثريًا ما مينع الناس مرور 
سيارات اإلسعاف. وتقع كذلك يف املناطق الريفية حيث تكون خدمات الرعاية الصحية محدودة. ويتعرض 
العاملون يف مجال الرعاية الصحية ومرافقها أحيانًا للهجوم بسبب وقوع مشاحنات أو سوء فهم، األمر 

الذي ينتقص من جودة الخدمات.”

مثل  آخرين  رشكاء  ومع  الدولية  اللجنة  مع  الباكستاين  األحمر  الهالل  يعمل  التحدي،  لهذا  واستجابة 
مؤسسات الصحة العامة والباحثني يف مجال الطب وهيئات الرعاية الصحية، من أجل ترويج مبادرات 
متعلقة بقضية الرعاية الصحية يف خطر. يوضح السيد عيّل قائاًل: “نّفذنا يف السنوات األخرية عدة حمالت 
توعوية حققت نجاًحا كبريًا يف تغيري السلوك. وهذه الحمالت جزء من عملنا الرامي إىل تعزيز احرتام 
العاملني يف مجال الرعاية الصحية ومرافقها، مع الدعوة يف الوقت ذاته إىل احرتام أفضلية املرور لسيارات 
اإلسعاف”. كان الهدف من إحدى الحمالت، التي حملت عنوان “Rasta Dein” )أي “أفسح الطريق 
لسيارات اإلسعاف” باللغة األردية( إحداث تغيري إيجايب يف سلوك قائدي املركبات تجاه سيارات اإلسعاف. 
وبحسب دراسة قامئة عىل الرصد واملشاهدة، فقد تحسن سلوك الناس إزاء احرتام أفضلية املرور لسيارات 

اإلسعاف بنسبة زادت عن 16 باملائة نتيجة هذه الحملة.21 

ويف عام 2017، انطلقت الحملة عىل مستوى البالد تحت اسم جديد، وهو “Pehlay Zindagi” )الذي 
يعني “الحياة أواًل” باألردية(. وأنتجت الحملة مواد مطبوعة ومنشورات عىل وسائل التواصل االجتامعي 
الناس من مختلف مناحي  ومواد متلفزة وإذاعية، وتوىل املتطوعون توعية املجتمعات املحلية. وأخذ 
الحياة عىل أنفسهم تعهدات بااللتزام، منهم إعالميون ورياضيون ومحامون ومدرسون ورجال دين، كام 

أنشئ تطبيق ميكن لألفراد من خالله توقيع التعهدات.

يف أيلول/سبتمرب 2019، قدمت الجمعية الوطنية واللجنة الدولية جلسة توعية مشرتكة يف منزل حاكم 
إقليم البنجاب يف الهور، يف إطار حملة “Bharosa Karein” )التي تعني باللغة األردية “ثق يب”(، وهي 
حملة وطنية هدفها تعزيز احرتام العاملني يف مجال الرعاية الصحية واملرافق الطبية يف البالد. ودعت 
الحملة جميع الجهات املعنية؛ املنظامت اإلنسانية واملجتمع املدين ووسائل اإلعالم والحكومة، إىل العمل 
مًعا من أجل حامية العاملني يف مجال الرعاية الصحية واإلغاثة، الذي يتعرضون لالستهداف أو عرقلة 

نّفذنا يف السنوات األخرية عدة حمالت توعوية حققت نجاًحا كبريًا يف تغيري 
السلوك. وهذه الحمالت جزء من عملنا الرامي إىل تعزيز احرتام العاملني يف مجال 

الرعاية الصحية ومرافقها، مع الدعوة يف الوقت ذاته إىل احرتام أفضلية املرور 
لسيارات اإلسعاف.

املدير املساعد لدائرة االتصاالت واإلعالم 

العنف ضد العاملني يف مجال الرعاية الصحية واملرافق الطبية ال 

يقترص رضره عىل التأثري يف جودة الخدمات الطبية، وإمنا يهدد 

كذلك أرواح املرىض وأفراد الخدمات.

السيد ريحان عيل
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RC نجحت حملة “Rasta Dein” )التي تعني “أفسح الطريق لسيارات اإلسعاف” باللغة 

األردية( يف إحداث تغيري إيجايب يف سلوك قائدي املركبات تجاه سيارات اإلسعاف.
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نشاطهم يف أثناء تأديتهم عملهم الحيوي. يقول السيد عيّل: “جميع األطراف التي شاركت يف الحملة مثّنت 
هذا العمل ألنه أكد أن العنف ضد العاملني يف مجال الرعاية الصحية واملرافق الطبية ال يقترص رضره عىل 

التأثري يف جودة الخدمات الطبية، وإمنا يهدد كذلك أرواح املرىض وأفراد الخدمات”.

ثم قال متحدثًا عن الصورة األكرب: “نستخدم جميع املوارد التي تحت ترصفنا لنرش املعلومات دعاًم لهذه 
التدريب.  وبرامج  التوعية  وجلسات  االجتامعي  التواصل  ومنصات  اإلعالمية  الشبكات  مثل  الحمالت، 
وإرشاك متطوعينا يف هذه العملية يساعدنا يف الوصول إىل جمهور أكرب وأبعد”. وذكر السيد عيّل أنه 
يرغب يف رؤية املزيد من هذه الحمالت، فقد حققت نجاًحا باهرًا يف تحسني مستوى حامية العاملني يف 

مجال الرعاية الصحية واملرىض، وأسهمت يف الوقت ذاته يف بناء مصداقية الجمعية الوطنية.

وإىل جانب الحمالت اإلعالمية، عمل الهالل األحمر الباكستاين كذلك مع رشكاء من أجل تنفيذ مبادرات 
أخرى لتغيري السلوك، وكذلك االستفادة من الحضور اإلعالمي العام للجمعية الوطنية وتقديم الدعم يف 
املسائل القانونية. ففي عام 2020 عىل سبيل املثال، تُّوجت الجهود الحثيثة التي بذلتها الجمعية الوطنية 
واللجنة الدولية ودائرة الصحة بحكومة إقليم خیرب بختونخوا بتمرير “قانون مقدمي خدمات الرعاية 
الصحية ومرافقها بإقليم خیرب بختونخوا” )الوقاية من العنف واإلرضار باملمتلكات( لعام 2020، الذي ينص 

عىل رضورة تهيئة بيئة عمل آمنة للعاملني يف مجال الرعاية الصحية يف اإلقليم.
 



 الصليب األحمر الفلبيني
)فرع بوكيدنون(

تعويذتنا السحرية: يف الطليعة دامئًا، مستعدون دامئًا، وموجودون دامئًا
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متطوعو الصليب األحمر الفلبيني مبن فيهم السيدة 
غامونغان يقدمون الدعم النفيس-االجتامعي ألفراد 
املجتمع املحيّل يف أعقاب العاصفة االستوائية وايش.
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نادًرا ما تقع هجامت سافرة تستهدف عاملني يف مجال الرعاية الصحية ومرافق طبية يف الفلبني. ومع ذلك، 
فهناك قلق عميق يف أوساط العاملني يف املجال بشأن تكرار حوادث عرقلة تقديم خدمات الرعاية الصحية. 

فبسبب العنف والنزاع املمتد، يكتنف الوضع عىل األرض تحديات يواجهها مقدمو هذه الخدمات.

تتمتع السيدتان جوسيلني داروي، املسؤولة اإلدارية، والسيدة هريا غامونغان،22 مسؤولة تنسيق الخدمات 
الصحية، وكلتاهام تعمل يف فرع بوكيدنون للصليب األحمر الفلبيني – بخربة تراكمية يف مجال تقديم 

الرعاية الصحية.

تقول السيدة داروي، وهي أخصائية يف التكنولوجيا الطبية: “أحيانًا نضطر إىل االعتناء بأحد الجرحى يف 
املناطق التي تُسمى “املناطق الحمراء”، حيث يحتمل أن نقابل مجموعات مسلحة. وغالبًا ما ينطوي 
ذلك عىل إشكالية، ألننا نواجه معضلة: هل نقدم الرعاية الصحية للمريض، أم ننتظر لحني الحصول عىل 

إذن من السلطات”.

ينفذ فرع بوكيدنون جلسات توعية عن قضية الرعاية الصحية يف خطر للعاملني يف مجال الرعاية الصحية 
بشكل منتظم. فمثاًل، ركزت حلقة عمل أجريت مؤخرًا عىل أهمية التنسيق ورضورة حامية أفراد الرعاية 

الصحية، وحرضها عاملون يف وحدة صحية ريفية، وأفراد رشطة وممثلون حكوميون محليون. 

قبل  بالبلدية  أعمل  “كنت  قائلة:  املحلية  الهيئة  لدى  ممرضة  عملها  تجربة  غامونغان  السيدة  تتذكر 
التحاقي بالعمل لدى اللجنة الدولية. مل يكن لدى كثري منا أي معرفة بكيفية الترصف يف هذه “املناطق 
الحمراء” يف حالة الخطر. لكن بفضل التدريب وجلسات التوعية التي قدمها الصليب األحمر الفلبيني، 

أصبحت أفهم جيًدا ما ينبغي يل فعله ألحافظ عىل سالمتي”.

تقول السيدة غامونغان إن الجلسات التدريبية التي تعقد حول موضوع الرعاية الصحية يف خطر تلقى 
استحسانًا عىل الدوام، إذ يجد املشاركون فيها فرصة لتشارُك الخربات والتحدث بحرية عن املشاكل التي 
يواجهونها ومنها املخاطر األمنية. تقول: “يقدر املشاركون كثريًا النصائح التي نسديها لهم. بعضهم يعمل 
تحت ضغط كبري، وهؤالء نوصيهم باتباع بروتوكوالت للسالمة تتعلق بسياق عملهم. ونركز دامئًا عىل هذا 
الجانب يف تدريباتنا مع العاملني يف مجال الرعاية الصحية يف املناطق الريفية. تعويذتنا السحرية هي: يف 

الطليعة دامئًا، مستعدون دامئًا، وموجودون دامئًا”.

وتركز السيدة غامونغان عىل أهمية الحفاظ عىل وضوح الهوية يف أثناء تنفيذ أنشطة الرعاية الصحية، 
والتأكد من أن شارة الصليب األحمر تُستخدم عىل نحو مالئم. وكثريًا ما يُطرح هذا املوضوع يف املناقشات. 
وعىل الرغم من أن الشارة التي يستخدمها الصليب األحمر الفلبيني معروفة عىل نطاق واسع يف الفلبني، 
تتذكر السيدة غامونغان واقعة أثارت فيها الشارة شكوكًا لدى بعض الناس لظنهم أنها ترتبط مبجموعات 
أجنبية يف املنطقة. ويف النهاية أُزيل االلتباس، وقُدمت صورة واضحة عن الطابع اإلنساين املحض لعمل 
الجمعية الوطنية. توضح السيدة غامونغان قائلة: “من هنا تربز أهمية التوعية بالشارة ومببدأي عدم 

مسؤولة تنسيق الخدمات الصحية، فرع بوكيدنون 

هذا يساعدنا أيًضا يف تجنب املشاكل عند حواجز التفتيش، حيث جرت 

العادة أن يوقفنا بعض أفراد قوات األمن بسبب وجود صورة غري واضحة 

عن طبيعة عملنا وحيادنا.

املسؤولة اإلدارية، فرع بوكيدنون 

نواجه معضلة: هل نقدم الرعاية الصحية للمريض، أم ننتظر لحني 

الحصول عىل إذن من السلطات؟

السيدة هريا غامونغان

السيدة جوسيلني داروي
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السيدة داروي )يسار( أثناء حملة 
للتربع بالدم يف مانولو فورتيتش 

بإقليم بوكيدنون.



41

التحيز والحياد يف أوساط موظفي الرعاية الصحية والسلطات والرشطة والعسكريني يف املجتمعات املحلية 
التي نعمل معها. وهذا يساعدنا أيًضا يف تجنب املشاكل عند حواجز التفتيش، حيث جرت العادة أن 

يوقفنا بعض أفراد قوات األمن بسبب وجود صورة غري واضحة عن طبيعة عملنا وحيادنا”.

الذهاب  الصحية عن  الرعاية  مناطق يحجم مقدمو  تزال هناك  ال  إنه  أيًضا  غامونغان  السيدة  وتقول 
إليها، غري أنهم باتوا يشعرون حاليًا بأنهم اكتسبوا قدًرا أكرب من الثقة لدى اضطالعهم بالعمل يف سياقات 

معقدة.

أفراد  سالمة  لتحقيق  العمل  من  الكثري  هناك  يزال  ال  أنه  وغامونغان  داروي  السيدتان  تؤمن  ختاًما، 
الخدمات الطبية وضامن أال يعرقل العنف تقديم خدمات الرعاية الصحية. وال بد من أن يُسمح للناس 
املترضرين من النزاع بالحصول عىل الرعاية الطبية متى احتاجوا إليها، ويجب أال يُضطر األفراد املتفانون 

العاملون مع هذه املجتمعات املحلية إىل تحمل تكلفة باهظة نظري اختيارهم القيام بهذا العمل.

كنت أعمل بالبلدية قبل التحاقي بالعمل لدى اللجنة الدولية. مل يكن 
لدى كثري منا أي معرفة بكيفية الترصف يف هذه “املناطق الحمراء” يف 

حالة الخطر. لكن بفضل التدريب وجلسات التوعية التي قدمها الصليب 
األحمر الفلبيني، أصبحت أفهم جيًدا ما ينبغي يل فعله ألحافظ عىل 

سالمتي.



 الصليب األحمر الفلبيني
)فرع الناو ديل سور-مراوي(

التنسيق أفضل مامرسة
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صورة توضح حجم الدمار يف مراوي، الناو ديل سور 
عقب القتال الذي دار يف عام 2017.



43

التحقت السيدة حنيفة دوماتو بالعمل متطوعة لدى الصليب األحمر الفلبيني )فرع الناو ديل سور-
الرعاية  بحامية  األخرية وعالقته  السنوات  2018. وعند سؤالها عن طبيعة عملها يف  عام  منذ  مراوي( 

الصحية، تقول إن أول كلمة تقفز يف ذهنها هي “التنسيق”.

تقول إنه عندما ينظم فرعها أنشطة رعاية صحية من قبيل التلقيح ضد شلل األطفال أو كوفيد19-، فإن 
أول خطوة تُتخذ هي تنسيق العمل مع السلطات املحلية واملجتمعات املحلية واألطراف األخرى املعنية. 
توضح قائلة: “التنسيق هو بال شك أفضل مامرسة خرجنا بها من عملنا يف إطار مبادرة الرعاية الصحية يف 
خطر طوال هذه السنوات”. كام يحرص الفرع عىل تبادل املعلومات بصورة منتظمة، تقول: “عىل سبيل 
املثال، نعقد دامئًا اجتامعات فصلية مع السلطات املحلية لتحديد ما إذا كانت املنطقة التي نريد أن نعمل 

فيها آمنة، أو ما إذا كانت تشهد أي حوادث أمنية تتضمن مجموعات مسلحة”.

تتذكر السيدة دوماتو حادثة أمنية وقعت ملجموعة من املتطوعني، كانوا يقدمون لقاحات شلل األطفال 
يف مجتمع محيّل بالقرب من معسكر تابع ملجموعة مسلحة. تحيك قائلة: “شعر كثري من املتطوعني أن 
سالمتهم مهددة ومّروا بوقت عصيب طوال فرتة النشاط. بيد أنهم متكنوا من تأدية عملهم، إذ كان كل 
بسبب  إىل دعم نفيس-اجتامعي  املتطوعني  بعض  احتاج  ذلك،  املعنية. ومع  األطراف  منسًقا مع  يشء 

شعورهم بالخطر أثناء عملهم يف تلك املنطقة”.

وعىل الرغم من أن عمل الصليب األحمر الفلبيني يحظى باحرتام كبري بني الناس يف البالد، تذكر السيدة 
دوماتو حادثة وقعت قبل بضعة سنوات يف بداية أزمة مراوي، تعرض فيها متطوعون للتمييز بسبب 
ارتدائهم شارة الصليب األحمر، إذ أساء أفراد يف املجتمع املحيّل فهم داللتها ظاننّي أنها رمز ديني. تقول: 
“كان لزاًما علينا أن نرشح لهم تاريخ الصليب األحمر الفلبيني واملبادئ األساسية للحركة، ال سيام عدم 
التحيز والحياد. بفضل عملنا الدؤوب عىل توضيح دورنا ُحزنا قبول غالبية املجتمعات املحلية، وباتت 

الصورة الراسخة يف األذهان اآلن أننا منظمة إنسانية محايدة تعمل يف امليدان”. 

ويتكفل املتطوعون من فرع الناو ديل سور-مراوي بنرش املعلومات وإذكاء الوعي بشأن حامية الرعاية 
الصحية يف املناطق الريفية، فضاًل عن تنظيم حلقات عمل عن السالمة واألمن وجلسات توجيهية للعاملني 
يف مجال الرعاية الصحية بدعم من اللجنة الدولية. وبحسب السيدة دوماتو، يضم فرعها أكرث من 100 
متطوع، تلقى معظمهم تدريبًا وتوجيًها بشأن قضية الرعاية الصحية يف خطر. تختتم قائلة: “إن مبادرة 

الرعاية الصحية يف خطر وثيقة الصلة بعملنا، وهي حارضة بقوة يف أنشطتنا اليومية”.

نعقد دامئًا اجتامعات فصلية مع السلطات املحلية لتحديد ما إذا كانت 
املنطقة التي نريد أن نعمل فيها “آمنة، أو ما إذا كانت تشهد أي 

حوادث أمنية تتضمن مجموعات مسلحة.

متطوعة، فرع الناو ديل سورمراوي 

التنسيق هو بال شك أفضل مامرسة خرجنا بها من عملنا يف إطار مبادرة

الرعاية الصحية يف خطر طوال هذه السنوات.

السيدة حنيفة دوماتو
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البوابة األمامية لعيادة الهالل األحمر الصومايل يف بيدوا.

جمعية الهالل األحمر الصومايل
حامية الرعاية الصحية: شاغل شخيص ومهني
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يرى السيد إبراهيم حاجي، مدير دائرة التطوير واإلعالم املؤسيس بجمعية الهالل األحمر الصومايل، إن 
حامية الرعاية الصحية ليست مفهوًما مجرًّدا، وإمنا شاغل مهني وشخيص دائم.

يقول السيد حاجي: “جمعية الهالل األحمر الصومايل أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية الرئيسيني 
يف الصومال، نحن نتوىل تشغيل غالبية مرافق الرعاية الصحية بالبالد. فنحن نشّغل 76 عيادة ثابتة و40 
عيادة متنقلة، باإلضافة إىل مستشفى جراحي لعالج جرحى الحرب يف مقديشو وثالثة مراكز إعادة تأهيل 
بدين. يعمل بالجمعية الوطنية 1,118 موظًفا ونحو 5,000 متطوع نشط يف البالد، كثري منهم يقدمون 

خدمات رعاية صحية”.

الذين يؤدون عماًل ينقذ أرواًحا ال  الوطنية أهمية كبرية لحامية موظفيها ومتطوعيها،  وتويل الجمعية 
حرص لها يف بلد اكتوى بنار نزاع ممتد. ويجسد السيد حاجي هذا االلتزام من خالل تأكيده أن حامية 
املوظفني واملتطوعني من العنف أمر ال يقبل املناقشة. يقول: إن حامية موظفينا ومتطوعينا العاملني يف 
مجال الرعاية الصحية أثناء تأديتهم عملهم أمر محوري، ونحن نواجه لألسف حوادث أمنية من قبيل 
الهجوم عىل أفرادنا العاملني يف مجال الرعاية الصحية وسيارات اإلسعاف واملرافق الطبية التابعة لنا. وقد 
لقي بعض الزمالء حتفهم يف أثناء تأديتهم عملهم”. والصعوبات الوجدانية التي يخلفها هذا الفقد ال تزال 

واضحة وملموسة.

الهالل األحمر الصومايل عام 1993.  التحق بالعمل يف جمعية  الكثري منذ  يقول السيد حاجي إنه رأى 
ويوضح قائاًل: “تقع حوادث كثرية يف املستشفيات والعيادات. يف كثري من الحاالت، يقتحم قادة الجامعات 
املسلحة مرافقنا مشهرين أسلحتهم، ويُحرضون مصابيهم إلينا لعالجهم، وكثريًا ما يهددوننا بأسلحتهم. 
يعاين أفراد الخدمات الطبية واملرىض كثريًا يف هذه املواقف، التي قد تُصّعد فيها األمور إىل إطالق نار 

وسقوط قتىل.

وقد أرّض النزاع املمتد بالعوامل السياقية، مثل الحوكمة ومؤسسات الدولة واالقتصاد والتامسك االجتامعي. 
إذ قّوضت هذه التطورات قدرة املنظومة الصحية عىل تلبية احتياجات الناس يف مجال الصحة، وجعلت 
أفراد الخدمات الطبية ومرافقها أكرث عرضة للعنف. وتشري التقديرات إىل أن نسبة سكان املناطق الريفية 
الذين يحصلون عىل خدمات طبية ال تتجاوز 15 باملائة. وإذا ما رافق هذا العجز يف تقديم الخدمات 
حوادُث عنف وصدمات مناخية، مثل الفيضانات، يصبح توفري الرعاية الصحية والحصول عليها بشكل 

آمن تحديًا رئيسيًا.

اتخذت جمعية الهالل األحمر الصومايل خطوات متنوعة من أجل الحيلولة دون وقوع العنف ضد الرعاية 
الصحية وتخفيف آثاره. ومن السبل التي تتبعها لتحقيق ذلك توعية أفراد املجتمع املحيّل برضورة احرتام 
 20,000 أكرث من  مع  الوطنية  الجمعية  وتعمل  واملرىض.  ومرافقها  الصحية ومركباتها  الرعاية  موظفي 
متطوع مدرَّب من املجتمع املحيّل، ميكن حشدهم يف حاالت الطوارئ كام ميكنهم بث رسائل واضحة يف 

أثناء املناقشات التي تُجرى عىل مستوى املجتمع املحيّل.

وعملت الجمعية الوطنية كذلك مع اللجنة الدولية من أجل وضع سياسة بشأن منع حمل األسلحة يف 
العيادات الطبية واملستشفيات وتنفيذها، فعىل سبيل املثال، ُوضعت الفتات تحظر حمل األسلحة عند 
مداخل املرافق الطبية. وُعززت كذلك الرتتيبات األمنية وترتيبات الدخول والخروج يف بعض املستشفيات، 
بطرق منها إصالح وتطوير الجدران املحيطة باملستشفى، وتركيب بوابات، وإنشاء مناطق للفحص، وإعداد 
غرف للتسجيل وللحراس. يقول السيد حاجي: “تعرّض بعض عياداتنا الستهداف عشوايئ يف أثناء القتال 
الشارة عىل األسطح والعيادات حتى يسهل متييز  الذي دار بني األطراف املختلفة. واضطررنا إىل رسم 

البنايات وتقليص الرضر”.

السيد إبراهيم حاجي

مدير دائرة التطوير واإلعالم املؤسيس  

تعرّض بعض عياداتنا الستهداف عشوايئ

يف أثناء القتال الذي دار بني األطراف املختلفة. واضطررنا إىل رسم الشارة

عىل األسطح والعيادات حتى يسهل متييز البنايات وتقليص الرضر.



46

ويرى السيد حاجي أن من أنجح الوسائل التي تستعني بها جمعية الهالل األحمر الصومايل لرفع الوعي 
اليومية  النرشة  نستبق  عادة  الراديو.  األخبار عىل  الصوماليون  كثري من  “يتابع  فيقول:  اإلذاعي،  البث 
بفقرات درامية إذاعية مدتها خمس دقائق تضم محادثات تلقي الضوء عىل مشاكل محددة، مثل األثر 
مع  الحوار  عىل  ونتمرن  املحتوى  نُعد  الصحية.  املرافق  األسلحة  حاميّل  اقتحام  يخلفه  الذي  السلبي 

املمثلني”.

وال شك أن التفاعل املبارش مع أطراف النزاع أمر بالغ األهمية لحامية الرعاية الصحية. ويف هذا السياق 
تعقد الجمعية الوطنية واللجنة الدولية اجتامعات بشكل منتظم مع األطراف املختلفة ملناقشة القضايا 
األمنية، وإليصال رسالة إليهم مفادها أنه ال بد من احرتام أفراد الرعاية الصحية واملرافق الطبية ومركبات 
اإلسعاف وحاميتها وتيسري مهمتها يف جميع الظروف. ويرى السيد حاجي أن املبادئ األساسية السبعة 
– ويف مقدمتها مبدأي عدم التحيز والحياد – هي الركيزة التي يستند إليها حوار جمعية الهالل األحمر 
الصومايل مع حاميّل األسلحة. والغاية من هذه املناقشات توضيح أن الهدف األوحد الذي تسعى الجمعية 

الوطنية إىل تحقيقه هو توفري الرعاية الطبية من دون متييز بني املرىض الذين تعالجهم.

يختتم السيد حاجي حديثه قائاًل: “أكرث يشء يهمنا هو كسب ثقتهم، فهذا ما يضمن لنا أنهم سيحرتمون 
عملنا. أحيانًا ننجح يف تحقيق ذلك، وأحيانًا ال. ولكن هذا ال يعني أن نتوقف عن املحاولة، عىل الرغم من 

علمنا أن الحيز املتاح لتنفيذ عمل إنساين محايد وغري متحيز يظل محدوًدا جًدا”.

اتخذت جمعية الهالل األحمر الصومايل خطوات متنوعة من أجل الحيلولة دون 
وقوع العنف ضد الرعاية الصحية وتخفيف آثاره. ومن السبل التي تتبعها لتحقيق 
ذلك توعية أفراد املجتمع املحيّل برضورة احرتام موظفي الرعاية الصحية ومركباتها 

ومرافقها واملرىض.
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شامل مقديشو، مستشفى كيساين الذي تديره جمعية الهالل 
األحمر الصومايل بدعم من اللجنة الدولية.
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نساعد املترضرين من النزاعات املسلحة وأعامل العنف األخرى يف جميع أنحاء العامل، باذلني كل ما يف وسعنا لحامية 
أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالباً ما نفعل ذلك بالتعاون مع رشكائنا يف الصليب األحمر والهالل األحمر. 
اإلنسانية  املبادئ  ومبنارصة  وتعزيزه،  اإلنساين  القانون  بنرش  للمشقة،  الناس  تعرض  دون  للحيلولة  أيضاً  ونسعى 

العاملية.

يعلم الناس أن بوسعهم االعتامد علينا يف تنفيذ مجموعة من األنشطة املنقذة للحياة يف مناطق النزاع، ويف العمل 
بالتعاون الوثيق مع املجتمعات املحلية عىل فهم احتياجاتها وتلبيتها. ومتكننا تجاربنا وخرباتنا من تقديم استجاباتنا 

برسعة وفعالية، ودون انحياز ألي جانب.

facebook.com/icrcarabic  

twitter.com/icrc_ar  

instagram.com/icrc  

اللجنة الدولية للصليب األحمر
International Committee of the Red Cross
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1202 Geneva, Switzerland

T +41 22 734 60 01        
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