الرعاية ال�صحية في خطر
واقــــــع قــــــا�س

مـوجــز

ت�شكل �أعمال العنف الفعلية �أو التهديد بالعنف �ضد
الجرحى والمر�ضى ،و�ضد مرافق الرعاية ال�صحية،
والعاملين في مجال الرعاية ال�صحية� ،إحدى �أهم
الم�سائل الإن�سانية في يومنا هذا ،والتي يتم تجاهلها
على الرغم من ذلك .ففي النزاعات واال�ضطرابات
في جميع �أنحاء العالم ،تعطل �أعمال العنف خدمات
الرعاية ال�صحية في الوقت الذي تكون الحاجة لها
ما�سة .ويموت المقاتلون والمدنيون نتيجة �إ�صاباتهم
التي يتوقع �أال يفقدوا حياتهم ب�سببها ،وذلك ب�سبب
منعهم من تلقي حقهم في الم�ساعدة الطبية في الوقت
المنا�سب.

وبع�ض الهجمات على مرافق الرعاية ال�صحية،
والعاملين في مجال الرعاية ال�صحية ،وعلى المركبات
متعم ًدا .وبع�ضها الآخر
الطبية ،والمر�ضى ،يكون َّ
هجمات عر�ضية – «�أ�ضرار عر�ضية» جراء ق�صف
مرفق رعاية �صحية ي�صيب مر�ضى وعاملين بجروح،
�أو �سيارات �إ�سعاف تقع في مرمى تبادل النيران
عندما تقوم بجمع الجرحى .وي�شكل كال النوعين
– الهجمات المتعمدة والأ�ضرار العر�ضية – في �أغلب
الأحيان انتهاكات للقانون الدولي .كما تتعطل الرعاية
ال�صحية جراء الآثار الثانوية لأعمال العنف� ،إذ يغادر
العاملون في مجال الرعاية ال�صحية مراكزهم ،وتعاني
الم�ست�شفيات نفاد الإمدادات ،وتتوقف حمالت
التلقيح .ويمكن �أن تخلف �أعمال العنف مجتمعات
ب�أكملها دون الو�صول �إلى ما يكفي من الخدمات،
كما يمكن �أن يكون لها ت�أثير دائم على �صحتهم في
الم�ستقبل.
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�أعمال العنف �ضد الجرحى والمر�ضى
المقاتلون الجرحى �أو المر�ضى الذين يتوقفون بالتالي
م�شروعا للهجوم .ويوفر
عن القتال ،ال يعودون هدفًا
ً
لهم القانون الدولي الإن�ساني الحماية �ضد القتل ،و�ضد
� ّأي �شكل من �أ�شكال ال�ضرر الإ�ضافي ،والم�ضايقة،
والتمييز ،وكذلك �ضد �إعاقة و�صولهم �إلى الرعاية
ال�صحية في الوقت المنا�سب .ففي النزاعات الم�سلحة
وحاالت العنف الأخرى ،يتمتع المدنيون بالحماية
وفقًا للقانون الدولي.
والأفراد الع�سكريون ملزمون بموجب القانون الدولي
فعليا عن المقاتلين والمدنيين
الإن�ساني بالبحث ً
الجرحى بعد المعارك ،وبتي�سير و�صولهم للرعاية
الطبية .ول�سوء الحظ ،فهذا الأمر ال ينفذ في الكثير من
النزاعات في �أيامنا هذه .وعالوة على ذلك ،يتعر�ض

و�صول المر�ضى �إلى خدمات الرعاية ال�صحية في
�أغلب الأحيان �إلى الت�أخير ب�سبب نقاط التفتي�ش
والحواجز على الطرقات .وي�شعر الكثير من �ضحايا
ألما بينما المركبة التي ي�ستقلونها تنتظر
النزاع بالوهن � ً
في الطابور من �أجل التدقيق عند نقطة التفتي�ش� ،أو
�سيرا
ُيجبرون على الو�صول �إلى مرافق الرعاية ال�صحية ً
على الأقدام ب�سبب �إغالق الطرقات .وفي حاالت
العنف التي ال ترقى �إلى م�ستوى النزاع الم�سلح،
يت�ضمن قانون حقوق الإن�سان قواعد مماثلة ت�ؤكد
حق الجرحى والمر�ضى في الو�صول �إلى الرعاية
ال�صحية.
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�أعمال العنف �ضد مرافق الرعاية ال�صحية ،والعاملين في مجال الرعاية
ال�صحية ،والمركبات الطبية

الهجمات �ضد مرافق الرعاية ال�صحية ،والعاملين في
مجال الرعاية ال�صحية ،والمركبات الطبية ،الذين
ح�صرا ،محظورة تمام ًا
ي�ؤدون مهماتهم الطبية
ً
بمقت�ضى القانون الدولي الإن�ساني .ويتعين تجنب
�إلحاق �آثار النزاع بمرافق الرعاية ال�صحية ،بما في ذلك
ق�سرا عبر حرمانها من الكهرباء والماء،
�إعاقة ت�شغيلها ً
على �سبيل المثال .ويجب عدم �إعاقة العاملين في
ح�صرا.
مجال الرعاية ال�صحية في ت�أدية مهماتهم الطبية
ً
كما يجب عدم م�ضايقتهم �أو معاقبتهم لقيامهم ب�أن�شطة
متوافقة مع مبادئ �آداب مهنة الطب ،وعدم �إرغامهم

على القيام ب�أعمال تتنافى مع مبادئ �آداب مهنة الطب،
�أو �إجبارهم على الإحجام عن القيام ب�أعمال تتطلبها
مبادئ �آداب مهنة الطب .وعلى �سبيل المثال ،يجب
�أال يجبروا على الإبالغ عن مكان مقاتلي العدو.
كذلك ،يجب عدم الهجوم على المركبات الطبية،
�أو �سرقتها� ،أو �إعاقتها ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت
ع�سكرية �أم مدنية.

مرافق الرعاية ال�صحية ت�شمل الم�ست�شفيات ،والعيادات ،ومراكز الإ�سعافات الأولية ،والمختبرات ،وبنوك الدم،
والم�ستودعات الطبية.
العاملون في مجال الرعاية ال�صحية ،ت�شمل هذه العبارة الأطباء ،والممر�ضين والممر�ضات ،وفرق الإ�سعافات
الأولية ،والمجندين المدربين على الإ�سعافات الأولية ،والعاملين الم�ساعدين المخ�ص�صين لوظائف طبية ،الذين
يعملون في �إدارة مرافق الرعاية ال�صحية� ،أو يقودون �سيارات الإ�سعاف.
المركبات الطبية ت�شمل �سيارات الإ�سعاف ،وال�سفن �أو الطائرات الطبية ،والمركبات التي تنقل الإمدادات الطبية.
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�إ�ساءة ا�ستخدام الحماية الممنوحة للرعاية ال�صحية
المرافق ال�صحية ،والعاملون في مجال الرعاية
ال�صحية ،والمركبات الطبية ،يحتفظون بالحماية ما
ح�صرا لرعاية الجرحى والمر�ضى ،وال
داموا مكر�سين
ً
يعززون تحقيق �أهداف ع�سكرية .ول�سوء الحظ ،فقد
حدث في �أحيان كثيرة �أن تم التخلي عن حياد مرفق
رعاية �صحية �أو �سيارة �إ�سعاف من خالل اال�ستخدام
في تخزين �أ�سلحة �أو �شن هجمات .كما �أنّ وجود
محاربين داخل مرفق طبي لأ�سباب غير طبية ُيفقده
و�ضعه المحمي.

كذلك ،ف�إنّ خيانة الثقة التي تحدث من خالل �إ�ساءة
ا�ستخدام ال�شارات الحمائية ،والمرافق والمركبات
تقو�ض
المحمية ،يمكن �أن تتحول �إلى حلقة مفرغة ّ
الغر�ض الأ�سا�سي من �إن�شاء كيانات محايدة في النزاع.
وحين يٌ�ساء ا�ستخدام �سيارات الإ�سعاف ،ف�إنها تقع في
دائرة ال�شبهة ،وفي �أح�سن الأحوال ،تخ�ضع للت�أخير
نف�سه والعوائق ذاتها كغيرها من المركبات� ،أو في �أ�سو�أ
الأحوال ،ت�صبح هدفًا للهجوم .وفي كلتا الحالتين،
فهي تفقد الميزة التي تهدف �إلى الحفاظ على الأرواح
في النزاع ،على ح�ساب الجرحى والمر�ضى الذين
يحتاجون �إلى عناية طبية عاجلة.
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ما الذي تفعله اللجنة الدولية
تنظم اللجنة الدولية ا�ستجابات طارئة لن�شوب النزاعات
في جميع �أنحاء العالم :ويت�ضمن هذا الأمر مجموعة
من الأن�شطة الطبية ،من جمع الجرحى �إلى جراحة
الحرب .كما �أنها تتخذ مبادرات قانونية وعملية •
لكفالة و�صول �أكثر �أمانًا للرعاية ال�صحية .وت�شمل
هذه المبادرات:
•
• ن�شر المعرفة بالقانون الدولي الإن�ساني في �صفوف
الأفراد الع�سكريين ،والم�س�ؤولين الحكوميين،
وجماعات المعار�ضة من غير الدول ،والم�ؤ�س�سة
الطبية ،وت�شجيع �إدماج القوانين التي تحمي
تقديم الرعاية ال�صحية في الت�شريعات الوطنية.
وهذا ي�شمل قوانين تقيد ا�ستخدام �شارتي ال�صليب •
ّ
الأحمر والهالل الأحمر؛

•

•

مناق�شة انتهاكات القانون الدولي الإن�ساني
وقانون حقوق الإن�سان مع �أولئك الذين ُيزعم
�أنهم م�س�ؤولون عن تلك االنتهاكات ،ومناق�شة
الإجراءات الكفيلة بالح�ؤول دون حدوثها في
الم�ستقبل؛

التفاو�ض مع الأطراف في نزاع على الح�صول
على ممر �آمن للجرحى والمر�ضى �إلى مرافق
الرعاية ال�صحية؛
التفاو�ض على �إقامة مناطق �آمنة حول
الم�ست�شفيات؛
تعزيز ال�سالمة المادية لمرافق الرعاية ال�صحية،
وعلى �سبيل المثال ،و�ضع �أكيا�س رمل ،ول�صق
غطاء رقيق على النوافذ لتفادي تطاير الزجاج
نتيجة انفجار القنابل ،وو�سم هذه المرافق
ب�شارات الحماية؛
تنظيم حمالت «و�صول �أكثر �أمانًا» مع الجمعيات
الوطنية من �أجل تح�سين �سالمة طواقم �سيارات
الإ�سعاف ،والم�سعفين المعر�ضين لمواجهة
�أو�ضاع خطرة.
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ما الذي يجب القيام به
يجب الإقرار ب�إنّ �أعمال العنف الفعلية �أو التهديد
بالعنف �ضد العاملين في مجال الرعاية ال�صحية ،ومرافق
الرعاية ال�صحية ،والم�ستفيدين من خدماتها ،هي �إحد
انت�شارا في
�أخطر م�صادر القلق الإن�سانية و�أو�سعها
ً
�أيامنا هذه .فهناك حاجة ما�سة لتح�سين �سالمة الجرحى
والمر�ضى ،والعاملين في مجال الرعاية ال�صحية،
ومرافق الرعاية ال�صحية ،والمركبات الطبية ،خالل
النزاع الم�سلح وغير ذلك من �أعمال العنف .ويجب
القيام بالمزيد لكفالة و�صول الجرحى والمر�ضى
للرعاية ال�صحية في الوقت المنا�سب ،وتوفير المرافق
والعاملين لمعالجتهم ،وتزويد هذه المرافق بما يكفي
من �أدوية ومعدات طبية ،و�ضمان �أمنها.

كما �أنّ حماية الرعاية ال�صحية ال يمكن معالجتها
من قبل مجتمع الرعاية ال�صحية وحده .فالم�س�ؤولية
الأ�سا�سية تقع على عاتق الحكومات والمحاربين.
وتهدف اللجنة الدولية �إلى �إقامة مجموعة اهتمام بهذه
الم�س�ألة لتعزيز احترام القانون الذي يحمي الرعاية
ال�صحية ،والقيام ،على م�ستوى الميدان ،بكل �شيء
ممكن لكفالة تقديم رعاية �صحية فعالة ودون تحيز في
جميع ال�سياقات ،حيث تقوم بعملياتها الميدانية.

كاتالينا مارتين�-شيكو� ،أول فائزة بجائزة الفيزا الذهبية للإن�سانية التي تمنحها اللجنة الدولية( .المهرجان الدولي الثالث والع�شرون للت�صوير ال�صحفي،
„فيزا لل�صورة“� ،أيلول�/سبتمبر  ،2011بيربينيا ،فرن�سا).

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
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