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 وحامية الرعاية الصحية:  اتضامن احرتام الشار  

 اجلهد امجلاعي قيادةكيف ميكن للحركة 

 
(2)حلقة العمل   

 

 خمطط

 
 

 النقاط الرئيس ية

الطيب أ مرًا شائع  ووسائل النقل املرافق التابعة لهاضد اجلرىح واملرىض وضد العاملني يف جمال الرعاية الصحية و  املوجه يشلك العنف

حلقة  تيحت احرتام الشارات املمزية للصليب ال محر والهالل ال محر. وس   عدم مثهل يف ذكل مثلاملسلحة املعارصة،  زناعاتيف ال احلدوث

 ذه الشواغل امللحةفعاةل ملعاجلة هالس بل ال لتحديد فرصًة قيّمًة  ولية للصليب ال محر والهالل ال محر )احلركة(ملكوانت احلركة ادل العمل هذه

ىل ع وعرض ما حققته من جناحات وما واهجته من حتدايتا من خالل تبادل خرباهتميكن ملكوانت احلركة أ ن تواصل، . و هتاومناقش 

براز ال دوات والنُ ، عىل حد سواء الصعيدين العاملي والوطين ارات وحامية اجلهود امجلاعية لضامن احرتام الش توجيه، ال نسبج ومن خالل ا 

 .الرعاية الصحية

 

 معلومات أ ساس ية

 ملرافق التابعة لهااال يزال العنف، مبا يف ذكل الاعتداءات والهتديدات، ضد اجلرىح واملرىض وضد العاملني يف جمال الرعاية الصحية و 

نساني شواغلل  عىل نطاق واسع وسبباً  منترشاً  -من احلركة أ و من غري احلركة  سواء-ووسائل النقل الطيب  هذا  يقرتنغالبًا ما و . ةخطري  ةا 

وبروتوكوالهتا اال ضافية  1949ام مع عدم احرتام الشارات املمزية املعرتف هبا مبوجب اتفاقيات جنيف لعالعنف، يف أ وقات الزناع املسلح، 

ىل  .جتاهل وظيفهتا امحلائية جانب ا 

لشارات حرتام اا عزيزتال س امي فامي يتعلق ب هذا املوضوع، و بشأ نلتعميق حوارها  فرصًة قيّمةً  للحركة 2017ويتيح جملس املندوبني لعام 

اعمتده املؤمتر ادلويل الثالث اذلي و لرعاية الصحية يف خطر اب املتعلق 4ال هداف العامة للقرار  دمعو  والاس تخدام الصحيح لها املمزية

ىل املبادرات املت رارات السابقة الصادرة للحركة والق عددةوالثالثون للصليب ال محر والهالل ال محر )املؤمتر ادلويل(. وستستند املناقشات ا 

وصول ؛ والة يف خطروالرعاية الصحي القانون ادلويل اال نساين؛و : الشارات وضامن احرتاهما؛ ما ييل عن املؤمتر ادلويل وجملس املندوبني بشأ ن

طار المته احلركة؛ و  داخلتعزيز التعاون والتنس يق وعالمات احلركة املمزية؛ و ك ر أ منا؛ ال   للمؤمتر  يداملساءةل أ مام الساكن املترضرين. ويف ا 

لشارات وتعزيز مبادرة يف ضامن احرتام ا ومسؤولياهتا أ دوار خمتلف مكوانت احلركةبر حلقة العمل املقرتحة ذكّ ادلويل الثالث والثالثني، س تُ 

 ."الرعاية الصحية يف خطر"
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 أ هداف حلقة العمل

 ال هداف العاجةل 

بشأ ن احرتام  "الرعاية الصحية يف خطر"مبادرة رسائل القانون ادلويل اال نساين و أ حاكم مكوانت احلركة عىل تعزيز  تشجيع -1

  .الشارات وحامية الرعاية الصحية

 

 شجيع مشاركة احلكومات( ت 1: )حتقيق ما ييل الفردية من أ جل اومسؤولياهت ااحلركة من الاضطالع بأ دوارهمتكني مكوانت  -2

طار توصياتال ( تعزيز تنفيذ 2ابلشارات وحاميهتا؛  التوعيةيف ضامن احرتام الشارات ويف  ية مبادرة الرعاية الصح " الصادرة يف ا 

  عىل الصعيد الوطين. "يف خطر

 

صورة مسؤوةل ب هبا اخلاصة الشعاراتو  اراتعرض الشركة فامي يتعلق بومسؤوليات خمتلف مكوانت احل واجباتب التذكري -3

ء عىل ال دوات القامئة ضو ل، وتسليط ايف ممارساهتا اخلاصة ابلعالمة املمزية لقواعد وس ياسات احلركة املتفق علهيا ووفقاً متسقة و 

  .يف هذا الصدد

 

د ضمن منظور احلركة من أ جل التصدي للعنف املوجه  ،واحللول ،تحدايتواال جنازات وال  ،حتديد وتبادل املامرسات اجليدة -4

  الرعاية الصحية.

 

، وحدات التعمل خمتارة)جتارب  "الرعاية الصحية يف خطر"مببادرة  ج املتاحة فامي يتعلقدوات والنُ تسليط الضوء عىل ال   -5

ىل ذكل(، فضالً والواسعة النطاق عىل ش بكة اال نرتنتوادلورات املفتوحة نرتنت، جممتع اال  اال لكرتوين،  ن اس تخدام ع ، وما ا 

 ةاخلاصة ابلعالمدوات ال  ، مجموعة فهوم الشاراتادلراسة املتعلقة مب بشأ ن  اس تبيانأ رشطة الفيديو، ها )كتيبات، وعرض  الشارات

ىل ذكل(.املمزية  ، وما ا 

 ال هداف املتوسطة والطويةل ال جل ملكوانت احلركة

بدور نشط يف  طالعض، والاونرشها بشأ ن القانون ادلويل اال نساينمحةل اللجنة ادلولية  يف شارةاملتعلقة ابل  عنارصلل  وجيالرت  -1

  ."الرعاية الصحية يف خطر"مبادرة  الواردة يف نارصةامل حتقيق أ هداف 

 

امن الاس تخدام الصحيح وضخارجياً امجلاهري املس هتدفة التعريف ابلشارة يف أ وساط ج املتاحة لتعزيز الاس تفادة من ال دوات والنُ  -2

طارا شعارات اخلاصة هبلل للشارات و    .ممارساهتا اخلاصة ابلعالمة املمزية يف ا 

 

ىل استناداً ختطيط وتنفيذ اسرتاتيجيات وتدابري حمددة الس ياق  -3 طار توصياتال  ا   "الرعاية الصحية يف خطر"مبادرة  الصادرة يف ا 

 .الوطين صعيدعىل ال  والتصدي هل ضد الرعاية الصحيةاملوجه ملنع العنف 

برازهااملواضيع املقرتحة وأ فضل املامرسات   اليت يتعني ا 

ت خمتلفة )مبا يف ذكل يف س ياقا الشاراتو  "الرعاية الصحية يف خطر"بادرة للجمعيات الوطنية فامي يتعلق مب  يدانيةالتجارب امل  -1

طار الوصول ال    (ك ر أ مناً ا 

 "الرعاية الصحية يف خطر"حول مبادرة ادلبلوماس ية اال نسانية  -2
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 ابلشارات وتعزيز احرتاهما التوعية جمال جتارب امجلعيات الوطنية يف -3

 

 أ س ئةل توجهيية

طار، مبا ال خرى اليت وضعهتا التدابريما يه التدابري الترشيعية أ و التنظميية أ و العملية أ و  املقطوعة  الصةلذ التعهدات ذات يتنف  يف ذكل يف ا 

يف جمال  دليك والعاملني ،، لضامن أ من اجلرىح واملرىض"الرعاية الصحية يف خطربادرة "مب  يف املؤمتر ادلويل الثاين والثالثني واملتعلقة

ىل املستشفى اليت تقدهما يف جمال دماتاخلو  ،الرعاية الصحية  تديرهاة اليت ، ومرافق الرعاية الصحياال سعاف والرعاية قبل الوصول ا 

 بنفسك؟

 خدمات الرعاية الصحية الوطنية؟ دوائر السلطات أ ومثل مع أ طراف أ خرى،  ابلتعاونهل أ جريت هذه ال نشطة مبفردك أ م 

ابلشارات  تعريفتعزيز ال  ( يف1: وحققت أ كرب معدالت النجاحالوطنية  طلعت هبا مجعيتكما يه أ فضل املامرسات واملبادرات اليت اض

ساءة اس تخدام الشارة؛  يف أ وساط  تكجبمعي  نياخلاص والهوية املرئية شعارال ضامن عرض الشارة و يف  (2امجلاهري املس هتدفة وضامن عدم ا 

طارالوطنية بشلك حصيح )مبا يف ذكل   اخلارجية(؟ كرشااكتواخلاصة ابلعالمة املمزية  كممارسات يف ا 

يف ، مبا يف ذكل احمليل متعداخل امل  حصيح بشلكضامن احرتام الشارة وتعزيز اس تخداهما ل اليت واهجهتا يف بدلكما يه التحدايت الرئيس ية 

 الوطنية؟ ال الرعاية الصحية، وداخل مجعيتكالعاملني يف جم أ وساط

  ؟وحتديدهانرش الشارة ب  املتعلقة ارساتكمم معتكون مفيدة دلس   اليت ادلمع أ و ال دوات اال ضافية وجهيه أ  ما 
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