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 لخص تنفيذيم .1

على أنه وباء؛  19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تقييم العدوى بفيروس كوفيد2020في مارس/آذار 

، وعدد الوفيات من جراء حالة 11,125,245 وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ عدد حاالت اإلصابة بالمرض

. وعمد معظم دول العالم إلى فرض نوع أو آخر من القيود على حرية الناس في حالة 528,204الفيروس 
التنقل، وغيرها من حقوق اإلنسان بهدف مكافحة تفشي الفيروس. ولم يبلغ الوباء ذروته في عدة بلدان 

ملون الصحيون واألساسيون بدور استثنائي في التصدي لهذا بعد. وخالل هذا الوقت العصيب، اضطلع العا
بدون أي الوباء، معرضين أرواحهم وسالمتهم للخطر في مختلف بلدان العالم، في ظروف بالغة الصعوبة و

الناس على ما يحتاجونه من الخدمات األساسية،  ضمان حصول في كثير من األحيان، من أجلدعم ُيذكر 
 بما في ذلك الرعاية الصحية، والغذاء، وغيرها من اإلمدادات الغذائية، وخدمات الطوارئ العامة.

ورغم هذا، فإن العاملين الصحيين واألساسيين في مختلف أنحاء العالم يواجهون تحديات جسيمة في 

الكافية من حكوماتهم. وقد أظهر تحليل منظمة العفو الدولية أن ما القيام بوظائفهم، وال يجدون الحماية 
أثناء الوباء، وهذا في الغالب  19-عامل صحي قد لقوا حتفهم بسبب العدوى بمرض كوفيد 3000عن  يزيد

في بيئات غير آمنة  عملواعلى أدنى تقدير نظراً لعدم اإلبالغ عن حاالت اإلصابة، وثمة آخرون كثيرون 
معدات الوقاية الشخصية. كما واجه العاملون الصحيون واألساسيون إجراءات انتقامية من بسبب نقص 

السلطات، ومن أرباب عملهم بسبب إعرابهم عن بواعث قلقهم بشأن سالمتهم، وكان من بين هذه 

اإلجراءات االعتقاالت والفصل من العمل، بل تعرضوا في بعض الحاالت ألعمال العنف والوصم االجتماعي 
 .بدعوى أنهم يحملون الفيروس الجمهور من جانب أفراد

ويتناول هذا التقرير هذه التحديات، ويسلط الضوء على بعض القضايا البنيوية األعم في أنظمة الصحة 
وأنظمة الدعم االجتماعي في مختلف بلدان العالم، التي أدت إلى تفاقم تلك التحديات، وال بد من 

( رصد باحثي 1. ويستند التقرير إلى حد كبير إلى المصادر التالية: )معالجتها على وجه االستعجال
، بما في ذلك إجراء وإقليماً  بلداً  63منظمة العفو الدولية لحقوق العاملين الصحيين واألساسيين في 

( االستعراض البحثي لتقارير وسائل اإلعالم، والمقاالت األكاديمية، 2المقابالت مع هؤالء العاملين؛ و)

واجهها العاملون يوتقارير النقابات، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني بشأن التحديات التي 
مختلف المصادر، بما في ذلك وسائل اإلعالم  ( تجميع البيانات من 3الصحيون واألساسيون أثناء الوباء؛ و)

والقوائم التي جمعتها نقابات األطباء الوطنية بشأن أعداد العاملين الصحيين واألساسيين الذين أصيبوا 
، ولقوا حتفهم من جراء ذلك. ولئن كان جانب كبير من هذا التحليل يتركز على 19-بفيروس كوفيد

فإن التحليل وضرورة الحماية يشمالن علومات بشأنهم على نحو أفضل، العاملين الصحيين، نظراً لتوفر الم

 أثناء عملهم. 19-لعاملين المعرضين لإلصابة بفيروس كوفيدطائفة أوسع بكثير من ا
 

"لو أردت وصفًا ألحوالنا في الوقت الراهن، فنحن أشبه بمن يركض يوميًا على سير للركض 
 نجاريه؛ كلنا نشعر بالتعب والقلق". يسير بسرعة عالية، ونحن نلهث دائمًا كي

 المملكة المتحدةممرضة، 
 

وكثيراً ما يجد العاملون الصحيون وغيرهم من العاملين األساسيين أنفسهم أكثر تعرضاً لإلصابة بفيروس 

أكثر عرضة للعدوى بالفيروس، واإلصابة  الناس بسبب طبيعة عملهم، مما يجعلهم من عامة 19-كوفيد
الوقت الراهن  البلدان في خطير، أو حتى الموت في غياب الحماية الكافية. ويفتقر الكثير من بمرض 

بين العاملين الصحيين  19-لنظام منهجي لرصد حاالت اإلصابة والوفاة من جراء العدوى بفيروس كوفيد
"أكثر من  واألساسيين، ولكن هناك بعض التقديرات؛ فوفقاً لتقديرات المجلس الدولي للممرضات، فإن

من الممرضات  600من العاملين في قطاع الرعاية الصحية قد أصيبوا بالمرض، وأكثر من  230,000

 وتحليل معجب الدولية العفو منظمة قامتو اإلصابة بالفيروس". والممرضين توفوا حتى اآلن من جراء
 صحي عامل 3000 عن  يقل ال ما أن المعروف من  هأن تُظهر التي المتاحة البيانات من  واسعة مجموعة

المملكة كما أظهرت البيانات في  .العالم حول دولة 79 في 19-كوفيدبفيروس  إصابتهم عقب توفوا
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"ارتفاع معدالت ]الوفيات[ بين العاملين في بعض مهن الرعاية الصحية الفردية" مقارنًة مع عامة  المتحدة
العامالت ، ومن الذكور المساعدونوالممرضون  ،السكان العاملين، بما في ذلك الممرضات والممرضون

مهن األخرى التي العاملون في قطاع الرعاية االجتماعية، والعاملون الصحيون من الذكور. ومن بين الو
شهدت تصاعداً في معدل الوفيات بين الذكور سائقو سيارات األجرة، وسائقو السيارات الخاصة، وسائقو 

 الحافالت، وعمال المصانع، وحراس األمن.

وقد بدأت البيانات والتحليالت المستقاة من بعض البلدان التي يتناولها هذا التقرير تظهر أن فئات معينة 
الصحيين واألساسيين قد تضررت من الوباء بمعدالت مفرطة مقارنًة بغيرها من الفئات، من العاملين 

 ن م  ذلك العاملون الصحيون م على وشهدت معدالت أعلى من اإلصابة بالعدوى والوفاة. ومن بين أمثلة
ال ، وعمالمملكة المتحدةالسود واآلسيويين واألقليات العرقية في  يعر فون عن أنفسهم على أنهم من 

الصرف الصحي، وكثيراً ما يكون هؤالء أيضاً من طائفة "الداليت" في الهند، والجالية الناطقة بالصومالية 

في فنلندا )وتشير بعض التحليالت إل أن أبناء الجالية الناطقة بالصومالية يكونون على األغلب من 
 ت اإلصابة والوفاة(.العاملين األساسيين، األمر الذي ربما يكون قد أسهم في ارتفاع معدال

وكان نقص معدات الوقاية الشخصية بين العاملين الصحيين واألساسيين أمراً أشارت إليه التقارير في 
تقريباً التي استقت منها منظمة العفو الدولية معلوماتها؛ ووفقاً  ستين وال ثالثةالواألقاليم جميع البلدان 

بلداً، فإن أقل من ربع  62ية للخدمات العامة شامالً لما جاء في بحث استقصائي نشرته المنظمة الدول
النقابات العمالية أفادت بأن لديها ما يكفي من هذه المعدات الوقائية. وقد اضطر العاملون الصحيون 

واألساسيون لالعتماد على شتى الوسائل لحماية أنفسهم في هذه الظروف، األمر الذي عرض صحتهم 

لدان، أفاد العاملون في قطاع الصحة أنهم اضطروا لشراء معدات الوقاية وسالمتهم للخطر. وفي بعض الب
الشخصية ودفع ثمنها بأنفسهم، ألن الجهات المسؤولة لم تزودهم بها. وأفاد آخرون بأنهم اضطروا 

بتطويع أشياء ليست معدة لهذا الغرض من  البتداع أدوات وقائية على نحو ارتجالي لحماية أنفسهم،
قمامة والمعاطف الواقية من المطر. ومنذ بداية الوباء، أجرت عدة دول تعديالت في أنظمة قبيل أكياس ال

االستيراد والتصدير لديها فيما يتعلق بالسلع األساسية، بما فيها معدات الوقاية الشخصية، األمر الذي 

وقاية شراء معدات الفي  تعاني من صعوباتأدى إلى تفاقم األوضاع بالنسبة لبعض الدول التي 
  الشخصية في األسواق الدولية.

وفضالً عما تقدم، فبينما يضطر العاملون الصحيون لتحمل أعباء متزايدة في عملهم، ومواجهة المزيد من 
ن أيضاً إنهم ال يتلقون أجوراً عادلة وال تعويضات االمخاطر المهنية، قال العاملون الصحيون في بعض البلد

تضخم عبء العمل والتصاعد المحتمل في مستويات القلق والوفاة.  في حاالت المرض المهني أو حتى
والتوتر المقترن بالعمل، وال سيما في مثل هذه الظروف الصعبة، قد تكون له عواقب سيئة على الصحة 

العقلية للعاملين الصحيين. فقد أشارت دراسة استقصائية للعاملين الصحيين في البرتغال، نشرت في 

% من المهنيين 75، إلى أن نحو 19-وباء فيروس كوفيد انتشار بداية عقب، أي 2020أبريل/نيسان 
الصحيين الذين شاركوا في هذا االستقصاء وصفوا مستوى القلق لديهم بـ"المرتفع" أو "المرتفع جداً"، 

ر أحد العاملي14.6بينما أفاد  ن % منهم بأنهم يعانون من مستويات معتدلة أو بالغة من االكتئاب. وفسَّ
 مقدارالعفو الدولية قائالً: "القضية الكبرى بالنسبة لي هي  الصحيين في جنوب إفريقيا ذلك لمنظمة

التعب الذي نشعر به ونحن نهرع من مريض آلخر، ونتيجة ذلك هي أننا كثيراً ما نلمس وجوهنا بال قصد، 

الوجه الذي نرتديه بالبخار. لقد  فنعرض أنفسنا للفيروس. كما أننا نعرق كثيراً أثناء العمل، فيتغبَّش قناع
، وأنا طبيب مؤقت، أي بدون عمل ال أتلقى أي أجر، 19-توقفت عن العمل بسبب إصابتي بفيروس كوفيد

 ولذا فإنني أشعر حتى بالتوتر أكثر من قبل".
، فتعرض كثيرون إلجراءات انتقامية من نتيجة لهذه الظروف وقد تحدث الكثير من العاملين الصحيين علناً 

بينها الفصل من العمل أو حتى القبض عليهم. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى تقارير في ما ال يقل 

على ظروف عملهم، أو أضربوا عن  احتجوا علناً بلداً، تفيد أن العاملين الصحيين واألساسيين قد  31عن 
 أصحاب العملنظمة العفو الدولية أن حكومات بعض البلدان أو بعض العمل، أو هددوا باإلضراب؛ وتبين لم

توجيهات تمنع العاملين الصحيين واألساسيين من اإلعراب عن بواعث قلقهم  واقيوداً أو أصدر وافيها فرض
علناً. وثمة بلدان أخرى، لم تفرض فيها قيود رسمية على العاملين الصحيين واألساسيين، غير أن 

 يعملون في ظروف كثيراً ما يتعرض فيها منتقدو السلطات للقمع أو إلجراءات انتقامية. الكثيرين منهم
أخصائية الغدد الصماء يوليا  تحقيقاً إدارياً في ما يخص السلطات فتحتففي روسيا، على سبيل المثال، 

ب قيامها ، وذلك في أعقا19-" بشأن فيروس كوفيدعلمكاذبة عن "فولكوفا، متهمة إياها بنشر معلومات 

مارس/آذار، طالبت فيه بتزويد األطباء بمعدات الوقاية الشخصية.  25بنشر تسجيل مصور على التويتر في 
فولكوفا لمنظمة العفو الدولية: "من الذي أخافه مقطع الفيديو الذي يا يولوتعليقاً على ذلك، قالت 

طباء. لم أقل شيئاً سوى أننا نشرته؟ لم يذكر فيه اسم المستشفى الذي أعمل به، وال اسم رئيس األ
 نطالب بتزويدنا بالمعدات الوقائية الحديثة".

 لخدمات شركة ضد يعتصمونكانوا  لعم ال ونشطاء سلمي تجم عوفي ماليزيا، قامت الشرطة بتفريق 

 من  النقابة ألعضاء عادلة غير معاملة إنه قالوا ما حول املين عال شكاوى وتركزت. المستشفيات تنظيف
المستشفيات.  المتاحة لمنظفينقص معدات الحماية الشخصية الكافية  إلى باإلضافة الشركة قبل

" به المصرح غير التجمع"تهمة ووجهت إليهم طوال الليل  همواحتجزتخمسة نشطاء اعتقلت الشرطة و
وفي مصر كذلك ألقت  .والتجمع أو االنضمام إليها الجمعيات تكوين  حرية في لحقوقهم انتهاك في



 

  بني تكميم األفواه والعدوى واالعتداء  العاملون الصحيون 

 19-التقاعس عن توفري الحماية للعاملني الصحيني واألساسيني أثناء تفيش وباء كوفيد

 5 الدولية   العفو  منظمة

إعرابهم بسبب  بصورة رئيسية ،واحتجزتهم تعسفياً من العاملين الصحيين،  تسعةالسلطات القبض على 
 .للوباءالحكومة  طريقة تصديأو بسبب انتقادهم  عن قلقهم بشأن أمور تتعلق بالصحة

 
والحكومة المحلية ال يبذلون "أشعر بخيبة أمل مريرة؛ إن المسؤولين في الحكومة الفيدرالية 

قصارى جهدهم لحماية األطباء ... لقد يئسنا تمامًا، ولم يعد بوسعنا سوى االحتجاج؛ ثم بعد 
 ذلك يقال لنا إنه ال يمكننا حتى االحتجاج؛ إنهم يكممون أفواهنا".

 ، باكستانعامل صحي

 
غامراً لم يسبق له مثيل من الدعم والثناء ولئن كان العاملون الصحيون واألساسيون قد لقوا فيضاً 

والتضامن الجماهيري في العديد من البلدان، فقد عانوا من الوصم والتشنيع في بعض البلدان األخرى 

بسبب العمل الذي يؤدونه في إطار مكافحة وباء  –بل تعرضوا ألعمال العنف في بعض الحاالت  –أيضاً 
الصحيين من الخدمات األساسية، مثل  يد بحرمان العاملين . كما ظهرت تقارير تف19-فيروس كوفيد

عشرة السكن، خشية أن يكونوا حاملين لفيروس كورونا، فينقلوا العدوى. وترددت أنباء فيما ال يقل عن 
عن عاملين صحيين طُردوا من مساكنهم، أو كانت هناك محاوالت لطردهم منها، أو وجدوا صعوبة  بلدان

 لسكن، أو صاروا موصومين بالعدوى في أماكن سكنهم.في العثور على أماكن ل
 

، حيث تعرض العاملون بلداً  11ما ال يقل عن ورصدت منظمة العفو الدولية حاالت من هذا القبيل في 

العمل، أو في أماكن عملهم، وكذلك  الصحيون واألساسيون حتى لالعتداءات والعنف في طريقهم إلى
من المنظمات  13، أصدرت 2020أحيائهم أو جيرانهم، وفي منازلهم. وفي مايو/أيار على أيدي أفراد من 

مليوناً من المهنيين العاملين في قطاع الرعاية الصحية، إعالناً يشجب  30الطبية واإلنسانية، التي تمثل 
خطراً  ]ضد العاملين الصحيين[، في ظاهرة تشكل 19-اعتداء تتعلق بفيروس كوفيد واقعة 200"أكثر من 

 الخطوط األمامية، وعلى المجتمعات التي يخدمونها". على هؤالء المستجيبين المهمين المرابطين في

 
واقعة  47أبريل/نيسان ما ال يقل عن  28ففي المكسيك، على سبيل المثال، وثقت وزارة الداخلية حتى 

غمر لل تعر ضتممرضة  فقد ورد أن% منها من النساء؛ 70اعتداء على عاملين صحيين، وكان ضحايا 
 29بسائل الكلور أثناء سيرها في الشارع. وأفاد المجلس الوطني لمنع التمييز أنه تلقى خالل الفترة من 

بين العاملين الصحيين،  19-شكوى تتعلق بالتمييز المتعلق بمرض كوفيد 265 مايو/أيار 8مارس/آذار إلى 
 من الموظفين اإلداريين أو موظفي الدعم. 31، وشكوى من األطباء، وثماٍن من الممرضات 17من بينها 

 

وتقع على عاتق الدول التزامات حقوقية واضحة تلزمها بحماية العاملين الصحيين واألساسيين في 
، من بينها حقهم في الصحة، والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، 19-سياق اإلصابة بفيروس كوفيد

الدول كافة وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، وعدم التعرض للتمييز أو العنف؛ كما يقع على عاتق 
وتقديم المساعدة الدولية من أجل إحقاق حقوق اإلنسان. وحماية حقوق  الدولي لتزام بالتعاوناال

العاملين الصحيين واألساسيين هي أمر بالغ األهمية لتعزيز إجراءات التصدي للوباء على نحو يتسم 

ية بمثابة مصادر قيمة للمعلومات اإلنسان. وُيعدُّ العاملون في قطاع الرعاية الصح بمزيد من احترام حقوق
ونطاقه، واستجابة الحكومات له. وضمان حماية العاملين الصحيين  19-عن انتشار وباء فيروس كوفيد

 واألساسيين هو خطوة مهمة نحو ضمان حماية الجميع.
 
حينما يتم تزويد عامل صحي بمعدات الوقاية الشخصية الكافية، لن نتخوف من تقديم "

 ."ية ألي مريض، بغض النظر عن أعراضه، وسوف يتسنى إنقاذ األرواحالرعاية الصح
 ، نيجيرياةصحي ةعامل

 
آخذ في االنحسار في بعض البلدان،  19-بدو فيه وباء فيروس كوفيدييأتي صدور هذا التقرير في وقت 

غير أن الدروس والتوصيات الواردة في هذه الوثيقة تنطبق على كل البلدان؛  .والتفاقم في بعضها اآلخر
تنفيذ التوصيات الكفيلة بحماية حقوق يجب عليها  فالبلدان التي تعاني اآلن أشد المعاناة من الوباء

رر العاملين الصحيين واألساسيين الواردة في هذا التقرير على وجه االستعجال. أما البلدان التي لم تتض

أشد الضرر من الوباء بعد، وقد تشتد عليها وطأتها في المستقبل، فحري بها استغالل الوقت المتاح لها 
االستعداد، وإرساء البنية األساسية الالزمة لضمان  في تهيئة أنظمتها الصحية بحيث تكون على أهبة

بلغ ذروته. وأما يوباء عندما الحماية الكاملة لحقوق العاملين الصحيين واألساسيين، تحسباً لمواجهة ال
البلدان التي كابدت لتوها أشد أضرار الوباء فعليها أن تأخذ أهبتها احترازاً ألي "موجة ثانية" محتملة 

لتفشي الوباء، فضالً عن السعي لمعالجة القضايا الباعثة على القلق التي أثارها العاملون الصحيون 

الحماية الكاملة  ة عن أي تقاعس أو تقصير في ضمانواألساسيون من أجل محاسبة الجهات المسؤول
 .لحقوقهم
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ومنظمة العفو الدولية تسوق طائفة شاملة من التوصيات إلى الحكومات في مختلف أنحاء العالم لضمان 
. ومن بين هذه لتوصيات 19-توفير الحماية الكافية للعاملين الصحيين واألساسين أثناء وباء فيروس كوفيد

 ما يلي:

بتزويد  –من القطاع العام أو الخاص على السواء  -يجب على الدول ضمان قيام أصحاب العمل  •
بمعدات الوقاية الشخصية لحماية أنفسهم أثناء الوباء  جميع العاملين الصحيين واألساسيين 

 وفقاً للمعايير الدولية.  19-كوفيد

ثم فإن أي عامل يصاب بهذا هو مرض مهني، ومن  19-يجب على الدول اإلقرار بأن مرض كوفيد •

المرض من جراء أنشطة مرتبطة بعمله يكون من حقه الحصول على تعويض نقدي، وعلى 
ويجب أن يكون هذا شامالً لجميع العاملين  الرعاية الطبية وغيرها من الرعاية الضرورية.

مون الصحيين واألساسيين، بغض النظر عن طبيعة عقودهم، بما في ذلك العاملون الذين ينت
 التمييز الهيكلي.  واجهلمجموعات ت

،  تهمن من بواعث القلق بشأن سالمون واألساسيون الصحيوالعامليثيره يجب اإلصغاء لما  •

اتخاذ أي تدابير انتقامية بحق العاملين عقاباً لهم على  ال يجبومعالجتها على النحو المالئم. وي

السالمة. وحيثما يتعرض العاملون اإلعراب عن قلقهم، أو تقدمهم بشكوى تتعلق بالصحة و
الصحيون واألساسيون ألي أفعال انتقامية أو إجراءات تأديبية في أماكن عملهم بسبب اإلعراب 

عن بواعث قلقهم فيما يتعلق بالصحة والسالمة، أو يفقدون وظائفهم نتيجة لذلك، فال بد أن 
وبجب، حيثما كان ة بحقهم، تجري السلطات المختصة تحقيقاً سليماً بشأن اإلجراءات المتخذ

 تقديم تعويضات كافية لهم، بما في ذلك إمكانية إعادتهم إلى وظائفهم.ذلك مناسباً، 

يجب على السلطات الحكومية إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد على وجه السرعة بشأن  •
ي هذه أي اعتداءات أو أعمال عنف يتعرض لها العاملون الصحيون واألساسيون، ومحاسبة مرتكب

األفعال. وفي هذا اإلطار، يجب على الدول اإلقرار بأن بعض العاملين الصحيين واألساسيين قد 

يكونون عرضة لخطر إضافي أو محدد بسبب تعدد وتقاطع هوياتهم، وال بد أن يؤخذ هذا بعين 
 االعتبار في إطار أي استجابة من جانب الدولة.

بشأن مدى تأهب الحكومات وغيرها من األطراف يجب إجراء مراجعات شاملة وفعالة ومستقلة  •

. وحيثما ينشأ ويشأن إجراءات التصدي بحد ذاتها الفاعلة لالضطالع بإجراءات التصدي للوباء
بما في  –الكافية لحقوق اإلنسان  سبب يدفع لالعتقاد بأن األجهزة الحكومية لم توفر الحماية

ر الوباء، فعلى الحكومات تقديم تعويضات في إطا –الصحيين واألساسيين  ذلك حقوق العاملين 

إلنصاف المتضررين، ومن بين سبل تحقيق ذلك إجراء تحقيقات شاملة، شفافة،  متاحةو فعالة
 مستقلة، نزيهة، ذات مصداقية بشأن هذه االدعاءات، 

يجب على الدول جمع ونشر البيانات بحسب المهنة، بما في ذلك فئات العاملين الصحيين  •

 ، وعدد الوفيات الناجمة عن19-وغيرهم من العاملين األساسيين الذين أصيبوا بفيروس كوفيد
المرض، من أجل ضمان توفير الحماية الفعالة في المستقبل. ويجب تصنيف هذه البيانات  هذا

بحسب أسباب التمييز المحظورة، ومن بينها، على سبيل المثال ال الحصر، نوع الجنس، 
 حيثما يتيسر ذلك، فضالً عن مكان العمل. ل العرقي، والجنسية،والطبقة، واألص

 يمكن االطالع على قائمة كاملة بالتوصيات في نهاية هذا التقرير.
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 النتائج والتوصيات .2

حينما يتم تزويد العامل الصحي بمعدات الوقاية الشخصية الكافية، "

لن نتخوف من تقديم الرعاية الصحية ألي مريض، بغض النظر عن 

 عراضه، وسوف يتسنى إنقاذ األرواح".أ

 1، نيجرييا ةصحي ةعامل

 

"لقد ظللنا نعمل بال كلل وال ملل، وما زلنا عىل استعداد لبذل املزيد؛ 

 ولكن ال يمكننا إعالة أنفسنا بدون الدعم املناسب."

 2  ، الهندعيةاجتميف مجال الصحة ال  ةمعتمد ةناشط

 

 

استعرض هذا التقرير طائفة من القضايا الباعثة على القلق البالغ التي يواجهها العاملون الصحيون 

يوم، واألوجه العديدة لتقاعس الحكومات عن توفير السبل الكافية لحماية كامل حقوقهم الواألساسيون 
واألساسيون في العديد من  المهنية، يعاني العاملون الصحيون اإلنسانية. ففي سياق الصحة والسالمة

بلدان العالم من نقص معدات الوقاية الشخصية وصعوبة الحصول عليها؛ كما يواجهون تحديات تتعلق 
باألجور والتعويضات، وجسامة عبء العمل، وما يقترن بذلك من القلق والتوتر. وبدالً من أن يلقى العاملون 

 أصحاب عملهمو الدولألعمال انتقامية من جانب  الصحيون واألساسيون الدعم الالزم، فإنهم يتعرضون

في العديد من البلدان بسبب تحدثهم علناً عن ظروف عملهم أو انتقادهم الستجابة السلطات. وأخيراً، 
يواجه العاملون الصحيون واألساسيون وصمة عار اجتماعية وأعمال عنف على أيدي أبناء مجتمعاتهم 

ا. ولئن كانت كثرة من بواعث القلق المشار إليها قد تجلت بوضوح المحلية بسبب الوظائف التي يؤدونه
في سياق وباء فيروس كورونا، فإنها كثيراً ما تكشف النقاب عن قضايا بنيوية طويلة األمد، تعاني منها 

في االستثمار والتأهب، ورداءة  منهجالنظم الصحية واالجتماعية منذ سنوات طويلة، بما في ذلك نقص م

ساسية، وعدم إدراج حقوق اإلنسان بالقدر الكافي في صلب منظومة الرعاية الصحية. وأياً كانت البنية األ
أسباب ذلك، فقد آن األوان لضمان الحماية الكافية للعاملين الصحيين واألساسيين، وبات لزاماً على 

توج ب على سيوعدم الوفاء بهذا االلتزام ينطوي على تكلفة باهظة  جميع دول العالم تحقيق ذلك.

 تحملها.الجميع 

بدو فيه الوباء آخذ في االنحسار في بعض البلدان، وفي االستفحال ييأتي صدور هذا التقرير في وقت  

في بعضها اآلخر. ولقد ظلت منظمة العفو الدولية ترصد األوضاع في عدة بلدان، والدروس والتوصيات 
لبلدان التي اشتدت عليها اآلن وطأة الوباء هي الواردة في هذه الوثيقة تنطبق على جميع البلدان. فا
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في مسيس الحاجة لتنفيذ التوصيات الكفيلة بحماية حقوق العاملين الصحيين واألساسيين المذكورة 
فيما يلي. أما البلدان التي لم تتضرر أشد الضرر من الوباء بعد فيجدر بها استغالل الوقت المتاح لها في 

االستعداد، وإرساء البنية األساسية الالزمة لضمان  تكون على أهبةتهيئة أنظمتها الصحية بحيث 
الحماية الكاملة لحقوق العاملين الصحيين واألساسيين، إذا ما ألم بها الوباء واشتدت وطأته. وأما البلدان 

التي كابدت للتو أشد أضرار الوباء فعليها أن تأخذ أهبتها تحسباً ألي "موجة ثانية" محتملة لتفشي 

وباء، فضالً عن السعي لمعالجة بواعث القلق التي أثارها العاملون الصحيون واألساسيون ضماناً ال

 الحماية الكاملة لحقوقهم. لمحاسبة الجهات المسؤولة عن أي تقاعس أو تقصير في ضمان

التالية لضمان توفير وبناء على المعلومات الواردة فيما تقدم، فإن منظمة العفو الدولية تسوق التوصيات 

 :19-فيروس كوفيد الحماية الكاملة للعاملين الصحيين واألساسين أثناء وباء

تبين من تعدهم ضمن فئة العاملين  معقولةيجب على الدول إصدار إرشادات علنية واضحة و •

عند  –"األساسيين" أو "المهمين" خالل فترة الوباء، وما هي استحقاقاتهم، بما في ذلك 

 حقهم في السفر والتنقل بالرغم من أي إجراءات سارية للحجر الصحي أو حظر –ء االقتضا
التجول. ويجب أن تشمل هذه الفئة جميع األفراد المنخرطين بأي صفة في مجال تقديم الرعاية 

 الصحية، فضالً عن العاملين في قطاعات تواصل العمل وتقديم خدمات أساسية أثناء تلك الفترة.

أصحاب العمل من القطاع الخاص، تقع على عاتقها أيضاً مسؤولية  كومية، مثلالجهات غير الح •
مراعاة حقوق اإلنسان، وضمان حق العاملين في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية. ويجب 

على الحكومات تنظيم وإعمال هذا الحق بصورة فعالة، ومعاقبة غير الملتزمين به من أصحاب 
 ص.العمل في القطاع العام والخا

ضمانات الصحية وضمانات السالمة في محل العمل، واالستحقاقات المرتبطة الال بد من إتاحة  •

المساواة لجميع العاملين الصحيين  ، على قدم19-بالعمل في إطار مكافحة وباء فيروس كوفيد

واألساسيين المنخرطين في جهود التصدي للوباء، بغض النظر عن شروط عقودهم )مستديمة 
القطاع الرسمي أم غير الرسمي، وأياً كانت المدة  في مؤقتة(، وسواء كانوا يعملونكانت أم 

 التي أمضوها في وظائفهم.

 

 ضمان الحق يف التمتع برشوط عمل عادلة ومرضية 

 19-الوفيات وحاالت اإلصابة بفيروس كوفيد  .أ

يجب على الدول جمع ونشر البيانات بحسب المهنة، بما في ذلك فئات العاملين الصحيين  •

، وعدد الوفيات الناجمة عن 19-وغيرهم من العاملين األساسيين الذين أصيبوا بفيروس كوفيد

المرض، من أجل ضمان توفير الحماية الفعالة في المستقبل. ويجب تصنيف هذه البيانات 
رمة للتمييز، ومن بينها، على سبيل المثال ال الحصر، نوع الجنس، بحسب األسباب المح

 ، واألصل العرقي، والجنسية، حيثما يتيسر ذلك، فضالً عن محل العمل.والطبقة
 نقص معدات الوقاية الشخصية  .ب

بتزويد  –من القطاع العام أو الخاص على السواء  -يجب على الدول ضمان قيام أصحاب العمل  •

 بمعدات الوقاية الشخصية لحماية أنفسهم أثناء وباء الصحيين واألساسيين جميع العاملين 

عاملين الصحيين واألساسيين الذين اضطروا لل رد  المال وفقاً للمعايير الدولية. ويجب 19-كوفيد
 لجلب تلك المعدات بأنفسهم وتحملوا تكلفتها بسبب نقص هذه المعدات.

كافة  -سواء من القطاع العام أم الخاص  –العمل أصحاب ضمان اتخاذ يجب على الدول  •

اإلجراءات العملية الالزمة للحفاظ على سالمة العاملين لديهم في محل العمل، بما في ذلك 
وضع القواعد المتعلقة بالتباعد االجتماعي، وتعديل بروتوكوالت العمل بحيث تكفل حماية 

ي أصحاب العمل من العاملين االنتقال من العاملين من المخاطر الصحية الحالية. وحيثما يقتض
وإلى مكان العمل، فعلى أصحاب العمل إرساء السبل والضمانات الكفيلة بحماية العاملين من 

 أي مخاطر قد يتعرضون لها بسبب الوباء.

يجب على الدول حماية حق العاملين في االبتعاد عن أي أوضاع أو ظروف في العمل إذا كانت  •

لة تدعو لالعتقاد بأنها تشكل خطراً وشيكاً وبالغاً على حياتهم أو صحتهم، لديهم أسباب معقو
بما في ذلك االعتقاد بأنهم يفتقرون لمعدات الوقاية الشخصية الكافية، وحمايتهم من أي 

 قد تترتب على هذا االبتعاد. ال موجب لهاعواقب 

صية لجميع العاملين يجب على الدول جمع ونشر بيانات عن مدى تيسر معدات الوقاية الشخ •
الصحيين واألساسيين، وأي ثغرات في توفرها لهم، وأنواع معدات الوقاية الشخصية الناقصة، 

واألماكن التي تفتقر إليها، والسماح بإجراء تقييم أشمل لالحتياجات، وتوزيع أعدل لمعدات 

 الوقاية الشخصية.
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لدول اتخاذ كافة التدابير حيثما يستمر النقص في معدات الوقاية الشخصية، يجب على ا •

المتيسرة لها لتوفير المزيد من معدات الوقاية الشخصية الجيدة وتوزيعها على العاملين 
 الصحيين واألساسيين، ومن سبل تحقيق ذلك:

o  إيالء األولوية للعاملين الصحيين واألساسيين الذين يعانون نقصاً في معدات الوقاية
لية من هذه المعدات، قبل، قبل إتاحتها لقطاعات الشخصية عند توزيع المخزونات الحا

 في الوقت الحالي.القدر نفسه أخرى ال تُعدُّ ضمن القطاعات الرئيسية 

o .اتخاذ خطوات لمنع اكتناز معدات الوقاية الشخصية 
o  تشجيع مؤسسات اإلنتاج والتصنيع المحلي لهذه المعدات من خالل منحها الحوافز

 .بنشاطها لتقوم وغيرها من أشكال الدعم

ممارسات التجارة والتسعير التي من شأنها أن تضر بمدى يجب على الحكومات تقييم وتيسير  •
المتناول  توفر السلع األساسية مثل معدات الوقاية الشخصية، وجودتها، وتيسرها بأسعار في

 سواء في بلدانها أم في بلدان أخرى.

 
 العقليةعبء العمل وبواعث القلق بشأن الصحة  .ت

 

يجب على الدول، عند االقتضاء، التحقق من أن أي تعديالت في ساعات عمل العاملين  •
الصحيين واألساسيين، وأوقات فراغهم، وإجازاتهم السنوية، وغير ذلك من شروط التوظيف، ال 

تجري إال في الحدود المتمشية مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وبالتشاور 
ة، يمع العاملين ومن يمثلونهم. وأي تعديالت من هذا القبيل ينبغي أن تكون مؤقتة، وضرور

 ناسبة؛ وال بد أن تتيح للعاملين فرصاً كافية لالستراحة واالستجمام.توم

للعاملين الصحيين واألساسيين، يجب على الدول اتخاذ خطوات فعالة لحماية الصحة العقلية  •

 ومن سبل تحقيق ذلك:
o المهنية تقر بالحاجة  ق من التزام أصحاب العمل بوضع وتنفيذ استراتيجية للصحةالتحق

للعاملين الصحيين واألساسيين، بما في ذلك  االجتماعيلتقديم الدعم النفسي 
تشجيع أصحاب العمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من التوتر في مكان العمل 

 من خالل إدارة نوبات العمل على النحو المالئم.

o  التحقق من دراية العاملين بأماكن توفر خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي
على الوصول إليها واالستفادة منها؛ كما يجب على  قدرتهمكيفية االجتماعي، و

 الحكومات وأصحاب العمل تيسير سبل الوصول إلى تلك الخدمات.

-العاملين الصحيين واألساسيين الذين أصيبوا بفيروس كوفيدجميع يجب على الدول ضمان حق  •
حصول على ، أو الذين أودعوا في الحجر الصحي لالشتباه في إصابتهم بهذا المرض، في ال19

 إجازة مرضية مدفوعة األجر ما داموا غير قادرين على العمل.

يجب على الدول التحقق من توفر عدد كاف من العاملين في أجهزة الصحة وغيرها من مرافق  •
الخدمات األساسية، كما ينبغي توظيف أعداد كافية من العاملين الصحيين والعاملين 

 ، إذا اقتضت الضرورة ذلك. 19-أثناء وباء كوفيداألساسيين للنهوض بعبء العمل الزائد 

 العمل والتعويض .ث

يجب على الدول أن تكفل لجميع العاملين الصحيين واألساسيين أجوراً عادلة، تأخذ بعين  •
المرتبطة بعملهم، واآلثار المحددة االعتبار أثر عملهم على صحتهم وسالمتهم، والمشاق 

 المحتملة لعملهم على حياتهم الشخصية واألسرية، تمشياً مع القانون الدولي والمعايير
وحيثما تؤثر الظروف المقترنة بالوباء على أي من العوامل المشار إليها  نسان.الدولية لحقوق اإل

كأن تزداد إلى حد بعيد المشاق المرتبطة بالعمل أو آثاره على صحة العاملين مثالً  –فيما تقدم 

يجب على الدول أن تعيد النظر في أجور العاملين، أو زيادتها ولو بصورة مؤقتة، على نحو –
 لمتغيرات.يعكس هذه ا

فيها الدول تدابير لمنح تعويضات أو استحقاقات إضافية لبعض  سبق أن اتخذتفي الحاالت التي  •

، يجب 19-العاملين الصحيين واألساسيين الذين يواجهون مشاق إضافية بسبب وباء كوفيد
 (2( إتاحة تلك التدابير لجميع العاملين في ظروف مماثلة على السواء؛ و)1عليها أن تضمن )

تلقي جميع العاملين الصحيين واألساسيين تعويضات أو استحقاقات إضافية على وجه السرعة 
وبينما تفعل الدول ذلك، يجب عليها أن تدرك أن بعض العاملين الصحيين  وفي الوقت المناسب.

واألساسيين قد يواجهون مخاطر أكبر بسبب طبيعة عملهم والعوامل االجتماعية االقتصادية 

 لتي قد تفضي إلى عواقب صحية أسوأ بالنسبة لهم.الكامنة ا

يجب على الدول مواصلة جهود لسد الفجوة في األجور بين الجنسين في قطاعات الرعاية  •
 الصحية واالجتماعية، وتهيئة ظروف عمل الئقة للعاملين بأجر في مجال الرعاية.

ن أي عامل يصاب بهذا هو مرض مهني، ومن ثم فإ 19-يجب على الدول اإلقرار بأن مرض كوفيد •

المرض من جراء أنشطة مرتبطة بعمله يكون من حقه الحصول على تعويض نقدي، وعلى 
ويجب أن يكون هذا شامالً لجميع العاملين  الرعاية الطبية وغيرها من الرعاية الضرورية.
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ض الصحيين واألساسيين؛ وإذا توفي أحد هؤالء العاملين بسبب المرض، فال بد من تقديم تعوي
 ألسرته ومن يعولهم، وغير ذلك من أشكال الدعم.

لجميع العاملين  19-يجب على الدول أن تضمن إتاحة االختبارات التشخيصية لمرض كوفيد •

الصحيين واألساسيين في الوقت المناسب، وإدراج هؤالء العاملين ضمن الفئات ذات األولوية 

 إلجراء هذه االختبارات في أقاليمها.

 تقامية اإلجراءات االن

يجب على الدول أن تكفل لجميع العاملين الصحيين واألساسيين ممارسة حقهم في حرية  •

التعبير دونما خوف من أي إجراءات انتقامية، وتضمن قيام أصحاب العمل بوضع األنظمة التي 
 تسمح لهؤالء العاملين باإلبالغ عن أي مخاطر تتعلق بالصحة والسالمة.

بواعث القلق بشأن سالمة العاملين الصحيين واألساسيين، يجب اإلصغاء لما يثار من  •

ومعالجتها على النحو المالئم. وُيحظر اتخاذ أي تدابير انتقامية بحق العاملين عقاباً لهم على 
 اإلعراب عن قلقهم، أو تقدمهم بشكوى تتعلق بالصحة والسالمة.

أو إجراءات تأديبية في أماكن  حيثما يتعرض العاملون الصحيون واألساسيون ألي أفعال انتقامية •

عملهم بسبب اإلعراب عن بواعث قلقهم فيما يتعلق بالصحة والسالمة، أو يفقدون وظائفهم 
نتيجة لذلك، ال بد أن تجري السلطات المختصة تحقيقاً سليماً بشأن اإلجراءات المتخذة 

 عادتهم إلى وظائفهم.تقديم تعويضات كافية لهم، بما في ذلك إمكانية إ وعند االقتضاء، بحقهم،

يجب على الدول اإلقرار علناً بدور العاملين الصحيين واألساسيين في الدفاع عن حقوق اإلنسان  •

أثناء الوباء، وإتاحة بيئة آمنة ومواتية لتمكينهم من ممارسة عملهم وهم بمأمن من أي إجراءات 
 انتقامية أو تخويف أو تهديد.

العاملين الصحيين واألساسيين المدافعين عن حقوق اإلنسان، يجب على الدول حماية جميع  •

وضمان عدم فرض قيود على حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو االنضمام إليها والتجمع 
السلمي والتنقل والخصوصية إال في أضيق الحدود التي تستجوبها الضرورة القصوى وتتناسب مع 

بمقتضى القانون الدولي لحقوق  يق أي غرض آخر مشروعضرورة حماية الصحة العامة أو تحق

 اإلنسان.
يجب على الدول أن تكفل للعاملين الصحيين واألساسيين ممارسة حقهم في حرية التجمع  •

السلمي، وحرية تكوين الجمعيات أو االنضمام إليها، دونماً خوف من أي أفعال انتقامية. ويشمل 

ن، واتخاذ إجراءات إيجابية إلعمال حقوقهم، وحمايتها من هذا االمتناع عن انتهاك حقوق العاملي
أي انتهاكات تقترفها أطراف أخرى، واحترام حقوق العاملين كافة في االنخراط في مفاوضات 

 جماعية، وغير ذلك من أشكال العمل الجماعي، بما في ذلك الحق في اإلضراب.

 الوصم والعنف 

ي وصم أو تشنيع، يجب على الدول نشر معلومات لحماية العاملين الصحيين واألساسيين من أ •

 دقيقة قائمة على الحقائق واألدلة بشأن:

o وكيفية انتشاره، والوقاية منه، حتى يكون سلوك الناس قائماً على 19-فيروس كوفيد ،
 أساس من الحقائق واألدلة ال المعلومات المضللة.

o لحاسم الذي ينهضون به دعمها للعاملين الصحيين واألساسيين، بما في ذلك الدور ا
 أثناء الوباء.

الصحيين واألساسيين للحصول  يجب على الدول، عند االقتضاء، تيسير السبل أمام العاملين  •

على الخدمات األساسية، بما في ذلك السكن، وذلك لتجنب حرمانهم من السكن بسبب 
 وصمة العار االجتماعية.

لعاملين الصحيين واألساسيين من أماكن يجب على الدول ضمان تيسر وسائل النقل اآلمنة ل •

عملهم وإليها )بتزويدهم مثالً بوسائل نقل مالئمة حيثما يتعذر عليهم استخدام وسائل النقل 

العام بسبب إجراءات الحظر واإلغالق(، بحيث تكون هذه الوسائل متيسرة لهم جميعاً بتكلفة 
لمختلف أنواع العاملين الصحيين  معقولة. ويجب أن تؤخذ بعين االعتبار االحتياجات الخاصة

 واألساسيين، بما في ذلك ظروفهم الشخصية، وأماكن سكنهم، وتوقيت نوباتهم، وما إلى ذلك.

 يجب على الدول وضع بروتوكوالت تلزم مدراء جميع المنشآت التي يعمل بها العاملون الصحيون •
تعلق بالعنف ووصمة العار، واألساسيون بإجراء تحليل ألي مخاطر قد يواجهها موظفوهم فيما ي

 واتخاذ اإلجراءات األمنية الكافية للتصدي لهذه األخطار.

يجب على الدول إبالغ جميع الموظفين األمنيين وغيرهم من المسؤولين عن مراقبة تنفيذ   •

إجراءات اإلغالق أو الحظر أو الحجر الصحي، حيثما وجدت، بأن من حق العاملين الصحيين 
ال من وإلى محل العمل، وأنه ينبغي إجراء تحقيق فوري في أي شكاوى من واألساسيين االنتق

 المضايقة أو العنف على أيدي موظفي األمن يتقدم بها العاملون الصحيون واألساسيون. 
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يجب على السلطات الحكومية إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد على وجه السرعة بشأن  •

لعاملون الصحيون واألساسيون، ومحاسبة مرتكبي هذه أي اعتداءات أو أعمال عنف يتعرض لها ا
األفعال. ويجب على الدول انتهاج منحى ال يتسامح على اإلطالق مع ممارسة أي عنف أو 

 تمييز ضد العاملين الصحيين واألساسيين، مع اإلقرار بأن بعض هؤالء العاملين قد يكونون عرضة
للخطر بنوع خاص بسبب تعدد وتقاطع هوياتهم، وال بد من أخذ هذا بعين  لخطر إضافي أو

 االعتبار في أي استجابة من جانب الدولة.

يتعرض لها العاملون  وصميجب على الدول إرساء نظم لتوثيق أي حوادث عنف أو تمييز أو   •

ثل هذه ، وتشجيع العاملين على اإلبالغ عن م19-الصحيون واألساسيون أثناء وباء كوفيد

 الحوادث على وجه السرعة.

 توصيات عامة 

يجب أن تكون المساءلة جانباً حاسماً من المعافاة من الوباء؛ وال بد من إجراء مراجعات شاملة  •
وفعالة ومستقلة بشأن مدى تأهب الحكومات وغيرها من األطراف الفاعلة لالضطالع بإجراءات 

ينشأ سبب يدفع لالعتقاد بأن األجهزة الحكومية لم توفر . وحيثما والستجابتها له التصدي للوباء
في إطار  –الصحيين واألساسيين  بما فيها حقوق العاملين  –الكافية لحقوق اإلنسان  الحماية

إلنصاف المتضررين، ومن بين سبل تحقيق ومتاحة تعويضات فعالة  تقديمالوباء، فعلى الحكومات 

قلة، نزيهة، ذات مصداقية بشأن هذه االدعاءات، ذلك إجراء تحقيقات شاملة، شفافة، مست
والحرص على محاسبة المسؤولين، واستخالص الدروس والعبر ضماناً لعدم تكرار أي تقاعس أو 

اإلنسان بالقدر الكافي أثناء االستجابة ألي موجات قادمة من وباء  تقصير في حماية حقوق
 ، أو لتفشي أي أوبئة أخرى.19-كوفيد

ضمان مشاركة العاملين الصحيين واألساسيين في وضع وتنفيذ جميع يجب على الدول  •

السياسات التي تؤثر عليهم، وضمان أن اإلصالحات المقبلة في القطاعين الصحي واالجتماعي 

 تستند إلى مبادئ المساءلة والشفافية، وتتمشى تماماً مع التزامات حقوق اإلنسان.

العامة في ميزانياتها، ووضع خطة لضمان يجب على الدول زيادة مخصصات قطاع الصحة   •
التمويل الكافي لنظام الصحة العامة، وتزويد هذا القطاع بما يكفي من الموظفين، على أن 

يشمل ذلك التقييم المفصل لحجم اإلنفاق الضروري في قطاع الصحة العامة الذي يضمن تمتع 
ل مزيد من اإلنفاق في قطاع جميع األفراد بحقهم في الصحة، ووضع الخيارات الالزمة لتموي

 الصحة العامة.

يجب على الدول التي لديها سعة من الموارد لتقديم الدعم المالي للدول غير القادرة على  •
وعواقبها أن تقدم مثل هذا الدعم على وجه االستعجال، بما  19-االستجابة الفعالة لوباء كوفيد

المزيد من الدعم، باعتبارها أعضاء  تقديم في ذلك تشجيع المؤسسات المالية الدولية على

 في هذه المؤسسات.

أنظمتها القانونية  من أن –إن لم تكن قد فعلت ذلك من قبل  –يجب على الدول أن تتحقق  •
المحلية تقر وتصون حق كل فرد في الصحة، وفي العمل، وحقوقه في مكان العمل، وحقه في 

 الالئق. الضمان االجتماعي، وفي المستوى المعيشي

على العهد الدولي  –إن لم تكن قد فعلت ذلك من قبل  –يجب على الدول أن توقع وتصد ق  •
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 عاناتاإل بشأن اتفاقية، 1981لسنة  تين وبيئة العملوالثقافية، واتفاقية السالمة والصحة المهني

العاملين  استخدام وظروف عمل ومعيشة ، واتفاقية1964لسنة  العمل إصابات حالة في

 .1977بالتمريض لسنة 

 

  



 

 انضم إىل املحادثة اتصل بنا

info@amnesty.org 

mena@amnesty.org 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyArabic 

 

 @AmnestyAR 

حركة    منظمة العفو الدولية 

عندما    عاملية لحقوق اإلنسان 

يقع ظلم عىل أي إنسان فإن  

 األمر يهمنا جميعاً. 
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العمال الصحيون بني تكميم األفواه 

 والعدوى واالعتداء
 19-الحماية للعاملين الصحيين واألساسيين أثناء تفشي وباء كوفيدالتقاعس عن توفير 

، 19-كوفيد لوباءالعالمي اضطلع العاملون الصحيون واألساسيون بدور استثنائي في التصدي 

معرضين أرواحهم وسالمتهم للخطر في مختلف بلدان العالم، في ظروف بالغة الصعوبة وبدون أي 

على ما يحتاجونه من الخدمات الناس حصول ضمان من أجل  دعم ُيذكر في كثير من األحيان،

على التحديات  ،دولة وإقليًما 63استناًدا إلى معلومات من ، يسلط هذا التقرير الضوء .األساسية

وقد أظهر تحليل منظمة العفو الدولية  التي واجهها العمال الصحيون واألساسيون خالل هذه الفترة.

أثناء الوباء، وهذا  19-ي قد لقوا حتفهم بسبب العدوى بمرض كوفيدعامل صح 3000أن ما يزيد عن 

في بيئات غير آمنة بسبب نقص معدات  اعملوفي الغالب على أدنى تقدير، وثمة آخرون كثيرون 

كما واجه العاملون الصحيون واألساسيون إجراءات انتقامية من السلطات، ومن  الوقاية الشخصية.

عن بواعث قلقهم بشأن سالمتهم، وكان من بين هذه اإلجراءات  بسبب إعرابهم ،أرباب عملهم

االعتقاالت والفصل من العمل، بل تعرضوا في بعض الحاالت ألعمال العنف والوصم االجتماعي من 

يقدم هذا التقرير توصيات محددة لما تحتاج الحكومات في جميع أنحاء العالم  جانب أفراد الجمهور.

والعاملين  الحق في الصحةالتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان وحماية للوفاء بإلى القيام به 

 األساسيين حماية كافية.


