جمعیت هالل احمر افغانی
رهنمود یا طرزالعمل پروژه مراقبت های صحی در معرض خطر

خشونت علیه مراقبت های صحی باید متوقف گردد

مقدمه:
خشونت علیه کارمندان  ،وسایط و تأسیسات صحی به شکل وسیع در
منازعات مسلحانه و متباقی حاالت اضطرار وجود داشته که تأثیر زیادی
روی افراد  ،خانواده ها و جوامع می داشته باشد.
نفس خشونت مشکل و چالش بزرگ بشری در دنیای امروز به حساب می
آید که روی این ملحوظ معضل خشونت و تأثیرات آن باالی مراقبت های
صحی در سی و یکمین کنفرانس بین المللی نهضت صلیب سرخ و هالل
احمرکه در نوامبر  2011برگزار گردیده بود مطرح و کمیته بین المللی
صلیب سرخ در مشوره با دولت ها  ،اعضای نهضت و سکتور های صحی
 ،پروژه مراقبت های صحی معروض به خطر را به هدف بهبود در ارایه
خدمات صحی مصئون  ،محفوظ و موثر با رعایت بیطرفی  ،عدم جانبداری و
بشردوستی که از جمله هفت اصول اساسی نهضت بین المللی صلیب سرخ و
هالل احمر می باشد ایجاد و هم اکنون پروژه متذکره توجه روی مشکالتی
که ناشی از حمالت  ،موانع غیر قانونی  ،تبعیض و مداخالت نظامی که پیامد
های ناگوار روی مجروحین  ،مریضان  ،میکانیزم های صحی  ،کارمندان و
پرسونل صحی و نهایتأ وسایط صحی داشته باشند می نماید.
پروژه مراقبت های صحی معروض به خطر تنها یک فعالیت صحی نبوده
بلکه هدف آن زمینه سازی  ،هموار سازی  ،تسهیل و حمایت از محیط
و شرایط مصئون و مناسب برای فعالیت ها و ارایه و دسترسی به خدمات
صحی مصئون می باشد.
جمعیت هالل احمر افغانی به عنوان یک نهاد بیطرف  ،مستقل و بشردوست
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 ،به منظور تسهیل و مصئونیت روند ارایه خدمات صحی و دسترسی همگانی
به مراقبت های صحی مصمم و آماده است تا در حمایت از روند متذکره و
مصئونیت و دسترسی بیشتر به خدمات صحی  ،با نهاد های مختلف صحی
 ،گروه های متخاصم در همکاری و هماهنگی با اعضای مرکبه نهضت ،
ارگان های ذیربط دولتی بحث  ،تبادل نظر و تالش های همه جانبه را به
خرج داده و فعالیت های موثر را ایجاد نماید.
در رهنمود کنونی تالش صورت گرفته تا مواردی را که ممد پروژه فوق
الذکر باشد شناسایی و گام های بنیادی و اساسی در جهت تحقق مصوبات
نهضت و تعهدات جمعیت در رابطه به موضوع برداشته باشیم.
تحلیل وضعیت کنونی:
جمعیت هالل احمر افغانی منحیث یک نهاد ملی بشردوست بر مبنای
اساسنامه تصویب شده و با رعایت تعهدات و میثاق های بین المللی و به
مثابه عضو نهضت جهانی صلیب سرخ و هالل احمر تالش برای عرضه
خدمات بشردوستانه به مصدومین حوادث طبیعی وغیر طبیعی را می نماید و
منحیث یک اداره مسئول در راستای کاهش آالم بشری برنامه های مختلف
و مفید را طرح و تطبیق می کند .جمعیت هالل احمر افغانی از آغاز تأسیس
سعی نموده است تا از طریق کارمندان خویش و جلب و جذب رضاکاران
در سطح کشور خدمات عاجل و عادی را از طریق  34نماینده گی و شبکه
رضاکاران انجام دهد و یک تصویر خوب منحیث یک نهاد بشردوستانه در
سطح کشور را بمیان آورد.
بیشتر از سه دهه جنگ و ویرانی تمام زیر بناهای افغانستان را ویران و یا
موضوع مرگ و زنده گی در میان است

2

خشونت علیه مراقبت های صحی باید متوقف گردد

قسمأ آسیب رسانیده است  ،جنگ و ناامنی باعث گردیده که خدمات انسان
دوستانه به شکلی باید وشاید آن به آسیب پذیر و مستحق ترین افراد جامعه
نرسیده و آدم های زیادی را به کام مرگ سوق دهد .پیشگیری از مرگ و
میر بیشتر و رسیده گی به افراد نیازمند به خدمات صحی از اهمیت خاص
بر خوردار بوده و با در نظرداشت حمالت باالی تأسیسات صحی  ،گروگان
گیری و یا کشتن کارمندان صحی و نیز خشونت علیه آنها و یا هم به سرقت
بردن وسایطی که خدمات صحی را ارایه می دارند روز تا روز افزایش می
یابد  ،مشکالت امنیتی و عدم دسترسی دولت در بعضی مناطق دوردست
کشور تعدادی زیادی را از دسترسی به خدمات صحی قسمأ محروم ساخته
است که از آن جمله می توان از عدم دسترسی به واکسین پولیو که حق
مسلم هر طفلی می باشد نام برد( .اخیرأ جمعیت در تفاهم با وزارت صحت
عامه واکسین پولیو را در مناطقی که دولت به آن دسترسی ندارد تطبیق
می نماید)
روی این ملحوظ حفظ مصئونیت مریضان و مجروحین  ،تأسیسات و
کارمندان صحی و وسایط آن با رعایت اصل بیطرفی  ،عدم جانبداری
 ،استقاللیت و بشردوستی به منظور ارایه خدمات صحی و از سوی هم
دسترسی به خدمات صحی از اولویت ها شمرده می شود.
جمعیت هالل احمر افغانی رهنمودی را به منظور تأمین مصئونیت بیشتر
کارمندان  ،وسایط و تأسیسات صحی ترتیب و در راستای بر آورده شدن
اهداف فوق الذکر در محدوده امکانات و توانایی های خویش در همکاری و
هماهنگی با نهاد های ذیربط صحی و غیر صحی سعی و تالش می ورزد.
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اهداف:
 باالبردن فهم و آگاهی به منظور ارایه و افزایش خدمات صحی مصئون ،عاری از تبعیض و احترام به کارمندان  ،تأسیسات و وسایط صحی
 دادخواهی و تالش بر مبنای کنوانسیون های جنیوا  ،حقوق بشردوستانهبین المللی  ،قانون جدید جمعیت  ،مصوبات کنفرانس های بین المللی
نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر و اصول اساسی نهضت به
منظور کاهش خشونت علیه کارمندان  ،تأسیسات و وسایط صحی
 حمایت از ارایه خدمات صحی مصئون جمع آوری معلومات (در مورد حوادث)شیوه های کاری:
 - 1فعالیت های دیپلوماتیک:
به منظور رفع موانع  ،ازدیاد دسترسی  ،حمایت و تسهیل روند ارایه خدمات
صحی مصئون الزم دیده می شود تا مقامات ذیصالح جمعیت هالل احمر
افغانی با وزارت خانه های ذیربط و نهاد صحی کشور وقتأ فوقتأ در تماس
بوده و طی جلسات در راستای جلب حمایت آنها از ارایه خدمات مصئون
و حفظ تاسیسات  ،کارمندان و وسایط صحی  ،تسهیل روند دسترسی
مجروحین و مریضان به تأسیسات صحی و رفع موانع غیر قانونی فراروی
آنها سعی و تالش ورزند .مقامات ذیصالح جمعیت هالل احمر افغانی روی
واقعات ناشی از ایجاد موانع و اعمال خشونت آمیز علیه تاسیسات  ،کارمندان
 ،مجروحین و مریضان و نیز وسایط صحی بحث و سعی می کنند چنین
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موارد به عنوان جرم در قانون افغانستان تلقی و پیگرد قانونی را در قبال
داشته باشند .در این مقطع مقامات جمعیت با همکاری و هماهنگی اعضای
مرکبه نهضت تالش همه جانبه و دادخواهی خواهند نمود.
 - 2فعالیت های نشراتی:
به منظور آگاهی دهی و اطالع رسانی از اهمیت دسترسی به خدمات صحی
و ارایه آن به مجروحین و نیازمندان حین ضرورت و در جریان منازعات
مسلحانه و سایر شرایط اضطراری  ،فعالیت های گسترده نشراتی  ،جلسات
آگاهی دهی با اقشار مختلف جوامع  ،برگزاری برنامه های آموزشی برای
کارمندان و رضاکاران  ،عامه مردم  ،علما  ،اعضای شورای اجتماعی و نهاد
های ذیربط صورت می پذیرد تا باشد در رفع خشونت های ناشی از عدم
فهم درین راستا کاسته شود.
 - 3امور عملیاتی:
از تمام کارمندان و رضاکاران جمعیت توقع برده می شود تا در ارایه خدمات
صحی اصل بیطرفی  ،عدم جانبداری  ،استقاللیت و بشردوستی را رعایت
و نیز از اصول اخالقی و روش های درست دسترسی مصئون در هنگام
منازعات مسلحانه  ،سایر شرایط اضطراری و صلح پیروی نمایند تا باشد
نقش بیطرفی  ،استقاللیت و عدم جانبداری جمعیت هالل احمر افغانی و
نهضت تقویه و بر اعتماد جمعیت هالل احمر افغانی و نهضت در ارایه
خدمات بشردوستانه به خصوص ارایه خدمات صحی مصئون افزوده شود.
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مکلفیت های ادارات مرتبط به پروژه:
 - 1مقامات جمعیت هالل احمر افغانی:
 .iتالش های دیپلوماتیک و بحث در رابطه به تسهیل روند و ارایه خدمات
صحی مصئون در هماهنگی با اعضای مرکبه نهضت به منظور جلب حمایت
 ،رعایت قوانین نافذه کشور  ،مصوبه ها  ،تعهدات  ،میثاق ها و پروتوکول ها
در رابطه به موضوع مراقبت های صحی در معرض خطر
 - 2ریاست روابط بین المللی:
 .iهماهنگی جلسات مرتبط به مراقبت های صحی درمعرض خطر
 .iiتحریر مقاالت و پیام های مرتبط به مراقبت های صحی معروض به
خطر
 .iiiنشر و پخش مواد آگاهی دهی مرتبط به پروژه مراقبت های صحی
معروض به خطر در هماهنگی و همکاری با ریاست نشرات و ارتباط عامه
 .ivشریک ساختن اسناد  ،گزارشات و معلومات مرتبط به پروژه با دیپارتمنت
های ذیربط
 - 3ریاست نشرات و ارتباط عامه:
 .iبرگزاری برنامه های آموزشی دسترسی مصئون
 .iiبرگزاری برنامه های آموزشی حقوق بین المللی بشردوستانه
 .iiiنشر و پخش پیام ها  ،مقاالت  ،بروشور ها  ،کتاب و سایر مواد نشراتی
مرتبط به پروژه مراقبت های صحی در معرض خطر
موضوع مرگ و زنده گی در میان است
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 .ivتأمین ارتباط و پخش و نشر موضوعات مرتبط به مراقبت های صحی
در معرض خطر با نهاد های علمی  ،علمای دینی  ،شورا های اجتماعی و
نهاد های صحی
 .vبرگزاری جلسات با علمای دینی  ،بزرگان قومی  ،متنفذین  ،عامه مردم
 ،شورا های مردمی و سایر مراجع مرتبط در جهت کاهش خشونت علیه
مراقبت های صحی
 - 4ریاست خدمات صحی:
 .iتجهیز کارمندان  ،وسایط و تاسیسات آن با نشان تشخیصی و حمایوی
نهضت طبق قانون نشان جمعیت هالل احمر افغانی
 .iiبرگزاری برنامه های آموزشی و آگاهی دهی برای کارمندان و پرسونل
صحی در رابطه به اصول اخالقی  ،طرز سلوک یا رفتار با مریضان و
مجروحین
 .iiiتوجه روی رعایت اصول هفت گانه سره میاشت و نهضت و هم چنان
دسترسی مصئون  ،اصول اخالقی و طرز سلوک حین عملیات های صحی
و بشردوستانه
 .ivارایه گزارش و معلومات از حوادث مرتبط به مراقبت های صحی
معروض به خطر به منظور جمع آوری معلومات از خشونت علیه مراقبت
های صحی
 .vآماده گی جهت رسیده گی به موارد صحی توسط تیم های سیار صحی
حین راه بندان  ،تظاهرات و عدم دسترسی به تاسیسات صحی در مناطق
دور دست کشور
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 - 5ریاست جوانان و رضاکاران:
 .iارایه گزارش از واقعات خشونت علیه مراقبت های صحی توسط رضاکاران
به منظور جمع آوری معلومات در رابطه به خشونت علیه مراقبت های صحی
 .iiهمکاری در پخش و نشر پوستر ها  ،پیام های کلیدی و بروشور های
معلوماتی در رابطه به کاهش خشونت علیه مراقبت های صحی توسط
رضاکاران
 - 6ریاست کمیته حقوقی و دیپلوماسی بشری:
 .iحمایت از ارایه خدمات صحی بیطرفانه و غیر جانبدارانه به منظور تأمین
مصئونیت بیشتر کارمندان  ،مجروحین و مریضان  ،تأسیسات و وسایط
صحی
بازنگری و تجدید نظر:
این رهنمود در هر دو سال یکبار بازنگری گردیده و مطابق مصوبه های
نهضت  ،تعهدات جمعیت و شرایط در کشور بازنگری و تجدید خواهد شد.
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