ساعة العمل
دقت
لنضع حداً للعنف،
ولنصون خدمات الرعاية الصحية

I. Griberg/ICRC

ما يحدث اآلن ...

يتعــرض األطبــاء واملمرضــون وســائقو ســيارات اإلســعاف
واملســعفون للهجــوم أثناء محاولتهم إنقــاذ األرواح .ومنهم
مــن يتلقــى تهديــدات ومــن يُلقــى القبــض عليــه ومــن
يتعــرض للــرب ،ومــن املستشــفيات مــا يتعــرض للنهــب
أو القصــف .ويتعــذر عــى البعــض العمــل بســبب عــدم
الســاح مبــرور املســتلزمات الطبيــة؛ ويُرغــم البعــض عــى
الهــروب إنقــاذا ً لحياتهــم .بــل ويلقــى بعضهــم مرصعــه.

إن الهجــوم عــى العاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة
ومرافقهــا ومركباتهــا أثنــاء النزاعــات املســلّحة عمــل
شــائن .وهــو محظــور مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين
(املعــروف أيضــاً بقانــون الحــرب) ،ألنــه يحــرم املــرىض
والجرحــى مــا هــم يف أمــس الحاجــة إليــه مــن الرعايــة.
منع العنف ضد وسائل الرعاية الصحية
مسألة حياة أو موت.

تأثري العنف

الهجوم عىل خدمات الرعاية الصحية يعني ما ييل للمدنيني الذين يعانون أصالً من ويالت الحرب:
الوفاة
واإلعاقة
واملرض
عدم تقديم الرعاية
السابقة للوالدة

عدم تنفيذ
برامج التطعيم

عدم توافر
األدوية أو العالج

بإمكاننا إنهاء العنف ضد وسائل الرعاية الصحية
2011

مبــادرة الرعايــة الصحيــة يف خطــر  -يدعــو القـرار رقــم5الصــادر عــن املؤمتــر الــدويل الحادي
والثالثــن للصليــب األحمــر والهالل األحمــر اللجن َة الدوليـ َة إىل الدخول يف مشــاورات مع خرباء
مــن الــدول ،والحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر (الحركــة) ،وأوســاط الرعايــة
الصحيــة يف مختلــف أرجــاء العــامل ،لصياغة توصيات ترمــي إىل تقديم خدمــات الرعاية الصحية
بشــكل آمــن يف النزاعــات املسـلّحة .فــكان هــذا إيذاناً مبيــاد مبــادرة الرعاية الصحيــة يف خطر.

2014–2012

املشــاورات مــع الخـراء  -يشــارك فيهــا أكــر مــن500شــخص .فيقــوم أعضــاء الحركــة وبعــض
العاملــن يف القطــاع الصحــي ،واملســؤولني الحكوميــن ،واملجموعــات املســلحة ،واملنظــات
اإلنســانية ،وأعضــاء املجتمــع املــدين مــن جميــع أنحــاء العــامل بعــرض تجاربهــم ومناقشــتها
وصياغــة توصيــات معـاً لتحســن الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة وتقديــم خدماتها بشــكل آمن.

2016–2015

التعهــدات العامليــة  -يؤيــد القــرار رقــم  4املعتمــد مــن املؤمتــر الــدويل للصليــب
األحمــر والهــال األحمــر يف كانــون األول /ديســمرب  ،2015والقــرار  2286املعتمــد
مــن مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة يف أيــار /مايــو 2016 ،التوصيــات املعــدة
يف إطــار مبــادرة الرعايــة الصحيــة يف خطــر ،ويحثــان الــدول والجهــات الفاعلــة
األخــرى عــى تنفيــذ سلســلة مــن التدابــر الراميــة إىل حاميــة الرعايــة الصحيــة.

اآلن
بإمكاننــا منــع العنــف أو الســعي للتخفيــف مــن آثــاره .فقــد توصلــت عــدة منظــات معنيــة بالرعايــة الصحيــة
ومنظامت إنسانية أخرى ،تحت مظلة مبادرة الرعاية الصحية يف خطر ،إىل توصيات عملية ترمي إىل تقديم الرعاية
الصحيــة بشــكل آمــن يف النزاعــات املســلحة وحــاالت الطــوارئ األخــرى .وتتعهد الــدول وأوســاط الرعايــة الصحية
والحركــة ،بدرجــات متفاوتــة ،بالعمــل عــى تنفيــذ هذه التوصيــات .ولكن هــذه التعهدات ليســت كافيــة وحدها.

دقت ساعة العمل
لــي تكــون حاميــة الرعايــة الصحيــة حقيقــة واقعــة ،يجــب
عــى الــدول والقــوات املســلحة وخدمــات الرعايــة الصحيــة
والجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر
أن تقــف يف وجــه العنــف وأن تتخــذ اإلج ـراءات الالزمــة.

الدول

بإمكانها صون خدمات الرعاية الصحية عن طريق ما ييل:

•

تحسني مستوى الحامية القانونية للمرىض والعاملني يف املجال الصحي ،بوسائل منها
التق ّيد باملعاهدات الدولية وتعزيز الترشيعات الوطنية املتعلقة بشاريت الصليب
األحمر والهالل األحمر وأخالقيات مهنة الطب؛

•

نرش الوعي بالقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان بني عامة
الجامهري والقوات املسلحة ،وتشجيع االمتثال لهذين القانونني؛

•

وضع نظُم لتوثيق الهجامت التي تشن عىل خدمات الرعاية الصحية،
مثل نظُم جمع البيانات وتحليلها؛

•

إجراء تحقيقات كاملة ورسيعة وغري متحيزة ومستقلة يف األحداث التي تحول دون
تقديم الرعاية الصحية بشكل آمن ،وعدم ترك مرتكبي الهجامت بال عقاب.

حاملــو الســاح

بإمكانهــم حاميــة حــق الجرحــى واملــرىض يف الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة يف أثنــاء النزاعات املســلحة عن طريــق ما ييل:

•

إدراج تدابري قانونية وتنظيمية يف العقيدة العسكرية والتعليم العسكري
والتدريب ،ضامناً لعدم تعطل تقديم الرعاية الصحية أثناء النزاعات املسلّحة؛

•

اتخاذ خطوات لحامية الجرحى واملرىض والعاملني يف مجال الرعاية الصحية
ومرافقها ومركباتها ،عند التخطيط للعمليات العسكرية وتنفيذها؛

•

نرش املعرفة فيام بينهم باملبادئ األخالقية للرعاية الصحية أثناء النزاعات املسلحة
وحاالت الطوارئ األخرى.

خدمات الرعاية الصحية

بإمكانها ضامن قدرة العاملني يف املجال الطبي عىل أداء عملهم عن طريق ما ييل:

•

التحقق من معرفتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم؛

•

•

زيادة توعية كل فرد منهم باملبادئ األخالقية للرعاية الصحية أثناء النزاعات
املسلحة وحاالت الطوارئ األخرى؛

اعتامد بروتوكوالت وخطط طوارئ لتحقيق سالمة وأمن العاملني يف مجال الرعاية
الصحية؛ مرافقها ومركباتها؛

•

الدعوة إىل إدراج أحكام القانون الدويل التي تكفل الحامية لخدمات الرعاية
الصحية وحقوق الطواقم الطبية ومسؤولياتها يف التدريب املهني وبرامج التعليم
األكادميية؛

•

تشجيع البحث العلمي واملناقشات العامة بشأن عواقب العنف ضد خدمات
الرعاية الصحية؛

•

حث الحكومات عىل سن قوانني تكفل حامية تقديم خدمات الرعاية الصحية،
وعىل ضامن االمتثال لهذه القوانني.

الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر

بإمكانها معالجة عدد أكرب من الجرحى واملرىض بشكل آمن وفعال عن طريق ما ييل:

•

اتخاذ خطوات لزيادة قبول موظفيها ومتطوعيها ومتكينهم من الوصول إىل املحتاجني
وتأمينهم  -وذلك مثالً بضامن امتثال كل فرد منهم باملبادئ األساسية للحركة؛

•

التوعية باالستخدام السليم لشعاري الصليب األحمر والهالل األحمر ،ومامرسة
الضغط من أجل وضع ترشيعات وطنية تكفل حاميتهام؛

•

ِ
املستهدفة لتقديم الرعاية الصحية بشكل آمن،
جمع بيانات عن أحداث العنف
وتحليل هذه البيانات.

معاً ،قادرون عىل وضع حد للعنف

A. Synenko/ICRC

الرعاية الصحية يف خطر

ما ميكنكم عمله:

الرعايــة الصحيــة يف خطــر مبــادرة أطلقتهــا الحركــة
الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر.

تنزيل مجموعة أدوات حملة الرعاية الصحية يف خطر
ومساعدتنا عىل الوصول إىل عدد أكرب من الناس وعىل نرش
الوعي:

وهــي تجمــع بــن أنــاس مــن مختلــف أنحــاء العــامل
يؤمنــون بــأن لــكل فــرد الحــق يف الحصــول عــى الرعايــة
الصحيــة أثنــاء النزاعــات املســلحة ،وبأنــه ينبغــي متكــن
العاملــن يف مجــال الصحــة مــن أداء عملهــم بشــكل آمــن.

/http://healthcareindanger.org/ar/campaign-kit-new

أوقفوا العنف .صونوا خدمات الرعاية الصحية.

أولويتنــا هــي ضامن قيــام املجموعات املســلحة مــن الدول
وغــر الــدول باتخــاذ اإلجـراءات الكفيلــة بحاميــة خدمــات
الرعايــة الصحيــة بحيــث تتمكــن الحركــة واألوســاط املعنية
بالرعايــة الصحيــة من االضطالع بأنشــطتها املنقــذة لألرواح.
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