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المصدر :بيانات الحوادث لحماية تحالف الصحة لعام 2021

ف� عام  ، 2021وسط جائحة كوفيد  -19العالمي المستمر  ،قام تحالف حماية الصحة ف� حاالت ن ز
ال�اع بتوثيق  1335حادثة
ي
ي
عنف أو عرقلة وصول للرعاية الصحية ف ي�  49دولة وإقليم ف ي� حالة نزاع .يتضمن هذا التقرير فصوال ل  14دولة ومنطقة هم
أ
أ
ف
خ�ة  ،ولكن هناك اختالفات أساسية تعكس اتجاهات
ال
ال ثك� ضت�راً .هذا العدد إ
جمال مشابه لما كان عليه ي� السنوات ال ي
ي
أك� خطورة عىل أ
عالمية أوسع  ،مما يجعل آثار هذه الهجمات ث
الشخاص الذين يعتمدون عىل هذه الخدمات.
ال تزال البنية التحتية الصحية عىل مستوى العالم تحت الضغط بسبب ث
بف�وس كوفيد
أك� من  200مليون حالة إصابة ي
ف
أ ض
 .-19اشتدت حدة ن ز
ا� الفلسطينية المحتلة وميانمار .ازداد
ال�اعات المسلحة ف ي�
العديد من البلدان  ،بما ي� ذلك إثيوبيا فوالر ي
انعدام أ
المن بع� بلدان منطقة الساحل  ،ف� ي ن
ح� أدت الرصاعات السياسية ي� ميانمار والسودان إىل زعزعة استقرار هذه
في
المجتمعات .أدت عودة طالبان إىل السلطة � أفغانستان إىل تحويل ت
ك� عىل المخاوف المتعلقة ن ز
ال� ي ز
بال�اع لمقدمي الخدمات
ي
الصحية هناك  ،لكنها قللت جز ًئيا من العنف الذي تعرضوا له  ،بينما استمرت ن ز
ال�اعات الطويلة ف ي� جمهورية إفريقيا الوسطى ،
وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،و جنوب السودان والسودان وسوريا واليمن وأماكن أخرى.
ف
ت
نز
ال� وقعت ف ي� سوريا واليمن  ،عىل الرغم من
انخفض عدد حوادث العنف ضد الرعاية
الصحية ي� فبعض ال�اعات  ،مثل تلك ي
أ
ف
ن
ن
ز
اع� ي� الهجمات عىل المستشفيات  ،كما تعرضت النظم الصحية الضعيفة
استمرار استخدام السلحة المتفجرة ي� كال ال� ي
أ
ف
ف أ ض
ض
ف نز
ا� الفلسطينية المحتلة و ميانمار،
بالساس لمزيد من ال�ر .ومع ذلك  ،ي� ال�اعات الجديدة والمتجددة ي� إثيوبيا ،و ض ي� الر ي
ين
ين
تدم�ها.
والعامل�
تم إلحاق العديد من الهجمات عىل المستشفيات
الصحي� ،وإلحاق أ�ار جسيمة بالمرافق الصحية أو ي
ف
ن
ن
الصحي� واعتقالهم ي� أعقاب االنقالبات .تؤكد
العامل�
ف ي� جمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار والسودان  ،تم استهداف
ي
ي
أ
الكب�ة للحوادث ف� هذه البلدان عىل حقيقة أن الهجمات عىل الرعاية الصحية هي سمة ت
مش�كة ف ي� العديد من نزاعات
العداد ي
ي
االل�امات العالمية لحماية الرعاية الصحية عىل النحو المنصوص عليه ف� قرار مجلس أ
اليوم وأنه عىل الرغم من ت ز
المن التابع
ي
أ
للمم المتحدة رقم  ، 2286فإن الرعاية الصحية ف� البلدان أو المناطق ض
المت�رة من ن ز
ال�اعات بحاجة إىل حماية أفضل.
ي
ف
ف
ف
أدى ن ز
للكث� من البنية التحتية الصحية
تدم� شامل ي
نوفم�  ، 2020إىل ي
ال�اع المسلح ي� منطقة تيغراي ي� إثيوبيا  ،والذي بدأ ي� ب
ف ي� تيغراي وأثر عىل الرعاية الصحية ف ي� مناطق أخرى بما ف ي� ذلك أمهرة وعفار .من المحتمل أن تمثل الهجمات الـ  55الموثقة
ف
من إثيوبيا ت
البالغ ف ي� منطقة
البالغ عنه بسبب صعوبات إ
بكث� من العدد الذي تم إ
ال� تمت مناقشتها ي� هذا التقرير عد ًدا أقل ي
ي
ال�اع  ،كان لدى تيغراي ث
تم فيها تقييد الوصول واالتصاالت .قبل ن ز
أك� من ألف مرفق صحي  ،بما ف ي� ذلك مستشفيان للرعاية
حوال  250منشأة شملها االستطالع
الصحية المركزية .ف ي�
ب
ديسم�  ، 2021كشفت دراسة فاستقصائية أنه نتيجة للعنف  79٪ ،من ي
قد ضت�رت و  3٪فقط كانت تعمل بكامل طاقتها .ي� أمهرة وعفار  ،ذكرت منظمة الصحة العالمية أن  22٪فقط من المرافق
كانت تعمل بكامل طاقتها.
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الموجز التنفيذي
ف ي� ميانمار  ،أثار االنقالب العسكري ف ي� بف�اير  2021احتجاجات واسعة ف ي� جميع أنحاء البالد  ،قادها جز ًئيا أعضاء المجتمع
ن
الصحي .قام ث
المد�  .و
بال ض�اب وساعد آخرون ف ي� تنظيم
أك� من  50ألف عامل صحي إ
المظاهرات كجزء من حركة العصيان ف ي
أ
ف
رد المجلس العسكري وقواته المنية بوحشية  ،واعتقلوا ث
أك� من  500عامل صحي ي� عام  ، 2021وداهموا واحتلوا ي� بعض
أ
الحيان ما ال يقل عن  118منشأة صحية عامة .ال يزال الرصاع المتصاعد الذي أعقب ذلك يتسم بهجمات منتظمة عىل مقدمي
الخدمات الصحية وتقييد الوصول إىل الرعاية الصحية.

أ
ف
الرسائيلية أو ألحقت ضأ� ًارا بما ال
ي� الحرب الرابعة عىل غزة منذ ما يزيد قليال ً عن عقد من الزمان  ،دمرت السلحة المتفجرة إ
ف
ن
يعا� من ثالثة حروب سابقة .استمرت
صحيا ي� ً 11
يقل عن  30مرفقًا ً
يوما فقط  ،مما زاد من فإضعاف النظام الصحي الذي ي
القيود عىل الحصول عىل الرعاية الصحية طوال العام ي� غزة والضفة الغربية.
ين
والعامل� ف ي�
ف ي� أفغانستان  ،يشمل القتال قبل استيالء طالبان عىل السلطة أعمال عنف ضد العديد من المرافق الصحية
ت
ال� فُرضت ف ي� أعقاب االستيالء عىل نظام طالبان الجديد والعقوبات
مجال الصحة .وقد أثرت السياسات التقييدية الجديدة ي
المفروضة عىل أداء الخدمات الصحية.
ف
البالغ عن  1335حادثة أثرت عىل الرعاية الصحية.
ي� عام ، 2021تم إ
ين
العامل� ف ي� المجال الصحي:
ف ي� هذه الحوادث تأثر  1458من
• أصيب  320عامل صحي
• قتل  161عامل ف ي� مجال الصحة
• تم اختطاف  170عامل صحي
ين
العامل� ف ي� المجال الصحي
• تم اعتقال  713من
• تعرض  94عامل صحي لالعتداء
أثرت  493حادثة بالمرافق الصحية
ف
تدم� أو ضت�ر المرافق الصحية
• ي�  188حادثة تم ي
• ف�  223حادثة دخلت أطراف ن ز
ال�اع المسلح المرافق الصحية
ي
• ف�  82حادثة قامت أطراف ن ز
ال�اع المسلح باحتالل المرافق الصحية
ي
ف
تأثرت  175من وسائل النقل ي� المجال الصحي
•  111وسيلة نقل ف ي� المجال الصحي ضت�رت أو ُدمرت
• تم رسقة أو اختطاف  64وسيلة نقل صحية
ال�اعات طويلة أ
استمرت الهجمات عىل الرعاية الصحية ف� ن ز
المد مثل أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية
ي
الكونغو الديمقراطية وسوريا واليمن.
ال�اعات أ
اتسمت العديد من ن ز
الفريقية بالعنف الواسع النطاق الذي ارتكبته العديد من الجماعات المسلحة من يغ� الحكومية.
ف
ف
ظلت عمليات االختطاف والكمائن ونهب المرافق الصحية سائدة ي� الحروب ي� بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى
ونيج�يا وجنوب السودان وإقليم دارفور وكردفان ف ي� السودان.ازداد العنف ضد مقدمي
ومال ي
وجمهورية الكونغو فالديمقراطية ي
أ
ف
ف
الخدمات الصحية ي� منطقة الساحل ي� عام  2021مع انتشار انعدام المن ي� العديد من البلدان.
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ين
للعامل� ف ي� المجال الصحي ف ي� جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان .ف ي�
كما استمر القمع الحكومي عىل شكل اعتقال
أ
ف
ش
السودان  ،أدى االنقالب واالحتجاجات الالحقة إىل ع�ات حاالت العنف من قبل قوات المن  ،بما ي� ذلك المداهمات
ين
العامل� ف ي� المجال الصحي.
للمستشفيات واعتقاالت وقتل
كان للهجمات عىل النظم الصحية وعرقلة الوصول إىل الرعاية  ،وخاصة إىل جانب انعدام أ
المن العام الناجم عن الرصاع ،
آثار واسعة النطاق عىل برامج الصحة العامة وصحة السكان ف ي� عام  .2021وشمل ذلك وقف برامج التطعيم ضد الحصبة
الخرى أ
الطفال والتطعيمات أ
وشلل أ
للطفال ف ي� أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وجنوب السودان و
اليمن .كما أدت أ
ال ض�ار ت
ال� لحقت بالنظم والمرافق الصحية والهجمات عىل تدخالت الصحة العامة إىل انتكاسات ف ي� جهود
ي
مكافحة أ
المراض الوبائية والمتوطنة .استمر ش
الكول�ا ف ي� اليمن ف ي� عام  ، 2021وكانت المالريا ف ي� ارتفاع ف ي� المناطق
تف�
ي
ي
المت�رة من ن ز ف
ض
نيج�يا .و ث
تع�ت برامج التطعيم ضد يف�وس كوفيد -19ف ي� ميانمار وأماكن أخرى بسبب التهديدات
ال�اع ي� ي
ف
ين
العامل� ي� مجال الرعاية الصحية.
والعنف ضد
ف
ف
ومدمر عىل النظم الصحية .ف ي� إثيوبيا  ،توقف
لتدم� البنية التحتية الصحية ي� عام  2021ي
ي� إثيوبيا وغزة  ،كان ي
تأث� مبا�ش وفوري ّ
ال�اع المسلح  ،بينما نزح ث
العامل� ف� المجال الصحي ف� تيغراي عن العمل بعد بدء ن ز
ن
أك� من  7آالف عامل صحي .أدى
نصف
ي
ي ي
أ
أ
الحصار المفروض عىل تيغراي إىل إضعاف النظام الصحي ،حيث أفادت بعض المستشفيات أن إمدادات الدوية الساسية
أ
أ
ف
ومخت� للصدمات
الرسائيلية ف ي� إغالق عيادة
و� غزة ،تسببت ال ض�ار الناجمة عن السلحة المتفجرة إ
ب
قد انخفضت إىل  .20٪ي
ين
الناج� من العنف عىل الحصول عىل العالج من إصابات الرصاص والشظايا .و يسلط هذا الضوء
والحروق ،مما أثر عىل قدرة
أ
تأث� طويل المدى عىل حياة العديد من الشخاص.
عىل إمكانية أن يكون إلغالق مرفق واحد متخصص ي
ال� يمكن تجنبها والعواقب طويلة أ
ف
يتسبب ض
الضافية ت
المد
ال�ر و الدمار الذي يلحق بالمرافق الصحية ي� العديد من الوفيات إ
ي
أ
ف
ف
للشخاص الذين ال يتلقون الرعاية ت
تأث� ن ز
ضا� الناجم
ال�اع ي� االعتبار عدد القتىل إ
ال� يحتاجون إليها .يجب أن يأخذ قياس ي
ال ي
ي
عن الهجمات عىل أ
ال�اع .يُعد الحصول عىل مثل هذه البيانات ث
والعامل� أثناء ن ز
ين
بكث� من الحصول
النظمة الصحية
أك� صعوبة ي
ين
نادرا ما يتم تضمينها ف ي� التقييمات العامة للرصاعات.
المدني� ،
عىل قتىل المعارك وقتل
وبالتال ً
ي
أ
الفالت من العقاب والتصدي له.
ومع ذلك  ،فإن التوثيق واالستدعاء لهذه الجرائم وآثارها الوسع هو خطوة حيوية لفضح إ
واالل�امات الدولية لحماية الخدمات الصحية أ
المب� ف� اتفاقيات جنيف ن
الساسية ،عىل النحو ي ن
عىل الرغم من الجهود ت ز
والتب�
ي
ي
بالجماع لقرار مجلس أ
ف
المن رقم  2286منذ ست سنوات  ،ال تزال المساءلة عن هجمات الرعاية الصحية غائبة � .ي ن
ح� أن
إ
ي
أ
ف
ن
ت
ن
ز
ز
سياسيا قويًا لحماية قدسية الرعاية الصحية ي� ال�اعات المسلحة  ،فإن المالحقة الدولية
تب� قرار المم المتحدة يمثل ال� ًاما
ً
ي
1
الوحيدة للهجوم عىل مستشفى ومرضاه حدثت قبل ربع قرن نتيجة لعمل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
ف
تداب� فعالة لمنع الهجمات أو محاسبة الجناة  ،ويساهم االفتقار إىل المساءلة ف ي� االتجاهات
فشل المجتمع
الدول ي� اتخاذ ي
ي
الموثقة ف ي� هذا التقرير.
ف
الضافية ي ت
ال� تسببها الهجمات عىل الرعاية الصحية.
من المأمول أن يساهم هذا التقرير ي� فهمنا الجماعي للتكاليف إ
الكب�ة ي
ين
يجب أن تخضع أطراف ن ز
المدني� بشكل صحيح إذا كان الوصول إىل
ال�اع للمساءلة عن مثل هذه االنتهاكات .ال يمكن حماية
أ
ت
ال� يمكن الوقاية منها  ،والحصول عىل الرعاية العامة ال يمكن
خدمات الصحة النفسية ،
ي
وتداب� الصحة العامة ضد المراض ي
ضمانها.
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التوصيات
لالل�امات ت
يتطلب فشل الدول ف� االمتثال ت ز
ال� قطعتها ً
والصالح لضمان الوفاء
أشكال جديدة حاسمة من القيادة والمساءلة إ
ي
للمم المتحدة رقم  22286وتوصيات أ
المن التابع أ
باالل�امات بموجب ق يرار مجلس أ
ال ي ن
تز
م� العام لتنفيذه:

الفالت من العقاب.
 .1إنهاء إ

ال� يكون فيها إحالة مجلس أ
ف
ت
أمرا مطلوبًا  ،وكانت
المن
الدول إىل المحكمة الجنائية الدولية ً
ي
أ -ي� جميع الحاالت ي
ين
ين
الصحي� أو وسائل النقل الصحي أو
العامل�
هناك تقارير موثوقة عن جرائم حرب ضد المرافق الصحية أو
ض
بالحالة.
الجرحى
والمر�  ،يجب عىل المجلس أن يقوم إ

ب -تعليق استخدام حق النقض أ
ن ف
أك� عقبة أمام المساءلة عن
للعضاء
الدائم� ي� حاالت الفظائع الجماعية .إن ب
ي
الدائم� ف� مجلس أ
جرائم الحرب  ،بما ف� ذلك الهجمات عىل الرعاية الصحية  ،هي حق النقض أ
ن
المن ،
للعضاء
ي ي
ي
بما ف ي� ذلك قدرتهم عىل منع إحالة القضايا المناسبة إىل المحكمة الجنائية الدولية .عىل المدى الطويل  ،هناك
يل�م أ
حاجة إىل إصالح كب� لهيكل مجلس أ
العضاء الدائمون ت
القص�  ،ينبغي أن ت ز
باق�اح
المن  ،ولكن عىل المدى
ي
ي
أ
أ
ف
ف
ث
من فرنسا  -العضو الدائم ي� مجلس المن – و الذي أيدته أك� من  100دولة عضو ي� المم المتحدة  ،عن االمتناع
عن استخدام حق النقض ف ي� حالة الفظائع الجماعية  ،عىل النحو الذي تحدده لجنة مستقلة.
ت -توسيع استخدام ودعم الوالية القضائية العالمية .تعمل مبادئ الوالية القضائية العالمية عىل ي ن
تمك� الدول من
ت
ال� تحدث ف� أي مكان ت
ت
ال�
وال� يرتكبها أي شخص  ،بغض النظر عن أي صلة
ي
بالدولة ي
ي
مالحقة جرائم الحرب ي
أ
مؤخرا هذه السلطة لمحاكمة مجرمي الحرب  ،ويجب عىل الدول الخرى
بدأت فيها القضية .استخدمت ألمانيا
ً
ف
ش
ال�ء نفسه لبدء التحقيقات والمالحقات القضائية .يجب توسيع التحقيقات المحلية ي� جرائم
أن تفعل ي
ف
دول ي� تعزيز قدرة وزارات العدل الوطنية عىل تطوير القضايا ومقاضاة مرتكبيها.
الحرب  ،مصحوبة باستثمار ي
ث -تشديد القيود عىل الدعم العسكري وتوف� إمدادات أ
ت
ال� تشارك
السلحة لجيوش
ي
الدولة والجماعات المسلحة ي
ف
ن
الدول.وهذا يشمل التصديق عىل
نسا�
النسان والقانون إ
الدول لحقوق إ
ال أ ي
ي
ي� انتهاكات واسعة النطاق أللقانون 3ي
وغ� ذلك من أشكال الدعم
المعاهدة الدولية لتجارة السلحة وسن شت�يعات محلية تحظر نقل السلحة ي
ال ن
ين
بالوكالة أو ش
الدول  .اتخذت بعض الدول خطوات مهمة لربط
نسا�
ال�يكة
للمقاتل� الذين ينتهكون القانون إ
ي
ي
أ
أ
“قوان� ليهي” �ف
ين
ش
النسان .وهذا يشمل ما يسمى بـ
ال�اكات المنية وعمليات نقل السلحة بانتهاكات حقوق إ
ي
أ
أ
أ
ف
الواليات المتحدة  ،والذي يقيد تمويل الحكومة المريكية لوحدات قوات المن الجنبية المتورطة ي� االنتهاكات
الن لربط جميع المساعدات أ
الجسيمة لحقوق النسان 4.وقد حان الوقت آ
باالل�ام بالقانون إ ن
المنية ت ز
نسا�
إ
ال ي
تغي�ات
الدول  .يتطلب تحقيق هذا الهدف ً
أيضا جهو ًدا دبلوماسية نشطة تعتمد عىل مثل هذا إ
الطار إلحداث ي
ي
سلوكية ف ي� الجيوش حول العالم.
المم المتحدة المصممة لحماية أ
ج -ضمان سالمة آليات أ
الطفال ف� ن ز
ال�اعات المسلحة.
ي
 1يجب أن يشمل هذا تسمية جميع الدول أالعضاء والجماعات المسلحة ت
ال� تشارك ف ي� هجمات أو تهديدات
ي
م� العام أ
المحمي� ف� “قائمة العار” الملحق بتقرير أ
متكررة بالهجوم عىل المستشفيات أ
ال ي ن
ين
للمم
والشخاص
ي
أ
أ
5
ت
ف نز
ال�
المتحدة السنوي عن الطفالأ ي� ال�اعات المسلحة .وينبغي أن يعكس الملحق بدقة واتساق الدلة ي
والبالغ .يجب أال تلعب االعتبارات السياسية والضغوط
جمعتها وتحققت منها آلية المم المتحدة للرصد إ
ال� تمارسها الدول أ
ت
العضاء أي دور ف ي� اتخاذ القرارات بشأن الكيانات المدرجة.
ي
الطراف ترتكب انتهاكات جسيمة ضد أ
 2حيثما توفرت معلومات موثوقة بأن أالطفال  ،بما ف ي� ذلك الهجمات
أ
عىل الرعاية الصحية  ،يجب عىل أ
ال ي ن
المث�ة للقلق”
م� العام تنبيه مجلس المن من خالل إدراج “الحاالت ي
ف� تقريره السنوي عن أ
الطفال ن ز
وال�اع المسلح.
ي
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التوصيات
ن أ
ف
نز ت
نز
ال�
 3يجب عىل الممثل الخاصالمع� بالطفال ي� حالة أال�اع المسلح  ،أن يعزز مشاركته مع أطراف ال�اع ي
ي
ترتكب هجمات عىل الرعاية الصحية .يجب عىل الطراف تطوير وتوقيع ودعم تنفيذ خطط العمل عىل
النحو المنصوص عليه ف ي� آلية الحماية لمنع الهجمات عىل المدارس والمستشفيات.
ح -إجراء التحقيقات والمالحقات القضائية المحلية.يجب عىل الدول أ
العضاء إجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة
وشاملة ف� انتهاكات القانون الدول إ ن
المحل ف ي� حاالت العنف أو التهديد أو عرقلة الوصول
ال ي
ي
ي
نسا� والقانون أ ي
إىل الرعاية الصحية من قبل قواتهم العسكرية أو أفراد المن .إذا كشفت التحقيقات عن مزاعم ذات مصداقية
ف
بوقوع انتهاكات  ،فعليهم ش
الجراءات التأديبية  ،عن طريق المحكمة العسكرية أو بأي طريقة أخرى.
ال�وع ي� إ

 .2تعزيز الوقاية.

أ -تعزيز جمع البيانات .يجب عىل منظمة الصحة العالمية ( )WHOالوفاء ت ز
بال�امها بتعزيز نظام المراقبة الخاص
توف� معلومات عامة وشفافة حول مواقع وتفاصيل الهجمات ما
بها للهجمات عىل الرعاية الصحية من خالل ي
أ
ن 6
معروف�.
تك� الهجمات إذا كانوا
ي
لم تتطلب االعتبارات المنية خالف ذلك وتحديد مر ب ي

ب -إصالح ممارسة العمليات العسكرية والتدريب .يجب عىل الجيوش الوطنية مراجعة وتنقيح العقيدة العسكرية
وال�وتوكوالت وقواعد االشتباك والتدريب لزيادة ت
اح�ام وحماية الرعاية الصحية ف ي� حاالت مثل الدخول
ب
أ
ض
ت
ال� تكون فيها
المسلح إىل المرافق الطبية  ،ومرور الجرحى والمر� عند نقاط التفتيش  ،والظروف التخرى ي
أيضا ز
االل�ام بسياسات عدم
الرعاية الصحية بخطر بسبب العمليات العسكرية .يجب أن تشمل التنقيحات ً
وجود أ
السلحة فيالمرافق الصحية.
ن أ
القوان�  .يجب عىل الدول أ
ت
العضاء إلغاء ي ن
ين
ال� تفرض عقوبات
الرهاب
ت -إصالح
قوان� مكافحة إ
ي
والقوان� ال نخرى ي
المه� ووضع حد لعرقلة أو
توف� أو تقديم الرعاية بما يتفق مع واجب الحياد
جنائية أو عقوبات أخرى عىل ي
ي
المحتاج�.ن
النسانية لجميع
إعاقة المساعدة الطبية إ
ي
م� العام أن يقدم تقريراً عن مدى اتخاذ الدول أ
ث -تقرير عن التقدم .ينبغي عىل أ
ال ي ن
العضاء للخطوات المطلوبة
ف
ف� الفقر ي ن
الخفاقات السابقة
البالغ حافز
أساس تجاه االمتثال وهو ض�وري ي� ضوء إ
ت� (ب) و (ت) أعاله .يعد إ
ي
ي
ف ي� الترصف.

 .3تعزيز القيادة العالمية والمحلية.

أ -يجب أن تصبح منظمة الصحة العالمية ذو قيادة ثابتة وقوية ف ي� حماية الرعاية الصحية .بالرغم من أن المنظمة
تتحدث عن الحاجة إىل حماية الرعاية الصحية ،إال أنها يجب أن تقوم بانتظام بمطالبة الدول والجماعات
ت
ال� تهاجم الرعاية الصحية وتعبئة المجتمعات المهنية الصحية والصحية العالمية من خالل خطط
المسلحة ي
شاملة لزيادة حماية الرعاية و متابعتها.

ب -يجب عىل رؤساء أ
الركان العسكرية ت ز
االل�ام بمراجعة وإصالح العقيدة العسكرية ،الممارسة والتدريب لمنع
االعتداءات عىل الرعاية الصحية.
توف� أشكال جديدة من القيادة لحماية الرعاية الصحية أثناء ن ز
ال�اعات .يجب عليهم
ت -يجب عىل وزراء الصحة ي
أ
ت
ش
ال� ت�ف عليهم  ،وقوات حفظ السالم  ،والجماعات
التعامل مع قواتهم العسكرية فوالمنية والوزا أرات ي
ق
ين
ين
استبا� عىل حماية الرعاية الصحية من
الصحي� ي� الخطوط المامية  ،والعمل بشكل
والعامل�
المسلحة ،
ي
الصحي�.ن
ن
العامل�
العنف ودعم
ي
ي
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التوصيات
ث -يجب عىل الهيئات ش
الت�يعية أن شت�ع ف ي� برامج الرقابة وأنشطة إصالح القانون لضمان أن تكون القوات
العسكرية أ
بال�اماتها ت
والمنية ف� بلدانها مسؤولة عن سلوكها والوفاء ت ز
باح�ام الرعاية الصحية وحمايتها .يجب
ي
الت�يعية عقد جلسات استماع حول سلوك القوات العسكرية أ
عىل الهيئات ش
والمنية  ،وسن شت�يعات تتطلب
أ
الجراءات العملياتية العسكرية والمنية لحماية الرعاية الصحية  ،والعمل مع الوزارات المعنية لضمان
إصالح إ
ن
تز
النسان.
االل�ام بالقانون
نسا� وقانون حقوق إ
الدول إ
ال ي
ي
ج -يجب عىل المنظمات الطبية والتمريضية والصحية العامة اتخاذ خطوات استباقية لحماية الرعاية الصحية
ال�اع .وهذا يشمل مبادرات لتثقيف أعضائها حول العنف ضد الرعاية الصحية ف� حاالت نز
ف� حاالت نز
ال�اع ،
ي
ي
أك� من قبل منظمة الصحة العالمية ،
والتحدث عل ًنا عندما تتعرض الرعاية الصحية لالعتداء  ،والدعوة إىل قيادة ب
ين
المعرض� لخطر الهجوم.
والتعب� عن التضامن مع الزمالء الذين يتعرضون للهجوم أو
ي

أ ض
را� الفلسطينية المحتلة والسودان وسوريا واليمن.
صحيفة وقائع  SHCCباللغة العربية متوفرة لل ي
أ ض
ا� الفلسطينية المحتلةhttps://shcc.pub/OPT2021Arabic :
الر ي
السودانhttps://shcc.pub/SDN2021Arabic :
سورياhttps://shcc.pub/SYR2021Arabic :
اليمنhttps://shcc.pub/YEM2021Arabic :

1
2
3
4
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https://www.motherjones.com/politics/2022/03/russia-has-a-long-cruel-history-of-attacking-hospitals-maybe-this-time-its-leaderswill-be-prosecuted/
.http://unscr.com/en/resolutions/2286
.https://thearmstradetreaty.org/
.https://www.state.gov/key-topics-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/human-rights/leahy-law-fact-sheet/
�un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-02-08/secretary-generals-remarks-the-opening-of-the-2022-session-of-the-committee-the-ex
.ercise-of-the-inalienable-rights-of-the-palestinian-people-delivered
.https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx
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ال� يتم تنفيذها بمساعدة مالية من االتحاد أ
ت
ورو� .تم دعم عمل تحالف
ال
يغطي هذا الملف أنشطة المساعدة إ
ب
ي
النسانية تي
ف
حماية الصحة ف� حاالت نز
ش
سيكيوري� بسخاء من خالل م�وع “إنهاء العنف ضد الرعاية الصحية ي� حاالت
ال�اع و إنسايت
ي
أ
ال�اع” :التوثيق،ي أ
الدوات  ،منارصة للبيانات ت
نز
ورو� .
ال� تم إ
البالغ عنها لوقف و منع الهجمات الممول من قبل االتحاد ال يب
ي
تمت المشاركة بالتمويل و الدعم لجمع البيانات وإنتاج التقرير من قبل مكتب وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ()FCDO
التابع لحكومة المملكة المتحدة من خالل ش
تأث� الهجمات عىل الرعاية الصحية ( )RIAHف ي� مركز االستجابة
م�وع البحث عن ي
ت
أيضا ببيانات من مركز بيانات نز
النسانية نز
والنسانية التابع للمنظمة الدولية
لل�اع بجامعة
مانشس� .تم دعم هذا التقرير ً
ال�اع إ
إ
لسالمة المنظمات يغ� الحكومية (.)INSO
الدراج ف ي� قائمة
يرجى مالحظة أن هذا التقرير ال يمثل وجهات النظر الرسمية لجميع أعضاء التحالف وال ينبغي أن يُؤخذ إ
أ
العضاء عىل أنه يعكس تأييد المنظمات لمحتوى التقارير.
الشكال لتعكس الرأي الرسمي لالتحاد أ
الراء الواردة هنا ال ينبغي أن تؤخذ بأي شكل من أ
إن آ
ورو� أو حكومة المملكة المتحدة
ال
ب
ي
أو المنظمة الدولية لسالمة المنظمات غ� الحكومية ( )INSOأو لجنة النقاذ الدولية .إن المفوضية أ
الوروبية أو مكتب وزارة
إ
ي
ت
ال� يتضمنها التقرير.
الخارجية والكومنولث والتنمية ( )FCDOليست مسؤولة عن أي استخدام قد يتم للمعلومات ي
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ال�اعات هي مجموعة من ث
ين
تحالف حماية الصحة ف� ن ز
العامل� ف ي� المجال
أك� من  40منظمة تعمل عىل حماية
ي
المهددة بسبب الحرب أو االضطرابات أ
الهلية .لقد قمنا برفع مستوى الوعي بالهجمات
الصحي والخدمات
أ
أك� لحماية أمن
العالمية عىل الصحة وبالضغط عىل وكاالت المم المتحدة من أجل اتخاذ إجراءات دولية ب
ف
المعاي� العالمية ت
الح�ام الحق ي� الصحة،
الرعاية الصحية .نحن نقوم برصد الهجمات  ،ونقوم بتعزيز
ي
ونطالب بمحاسبة الجناة.
www.safeguardinghealth.org
الدراج
يرجى
مالحظة أن هذا التقرير ال يمثل وجهات النظر الرسمية لجميع أعضاء التحالف وال ينبغي أن يؤخذ إ
ف� قائمة أ
العضاء عىل أنه يعكس تأييد المنظمات لمحتوى التقارير.
ي

تحالف حماية الصحة ف� ن ز
ال�اعات
ي
رقم  615شارع وولف ،ي ،7143بالتيمور ،م د 21205
ن
جي� جونsafeguardinghcc@gmail.com ،
ي
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