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   منظمة العمل الدولیة ل موجز قطاعي   

 ۲۰۲۰ نیسان/ أبریل ۱۱التاریخ: 

  وقطاع الصحة ۱۹-كوفید
 

الضوء على قدرة  ) ۱۹-كوفید(یسلط تفشي وباء فیروس كورونا المستجد 
تأھب واستجابة البلدان لحاالت الطوارئ.  نظم الصحة على الصمود وعلى  

على الحاجة الملحة لقوى عاملة متینة في   ۱۹-كوفید سرعة انتشار ؤكد تو
 ۱قطاع الصحة كجزء ال یتجزأ من كل نظام صحي قادر على الصمود. 

. وبحكم  يم الصحانظ لالعمود الفقري ل  ۲ویشكل العاملون في قطاع الصحة
منھم بصحتھم أثناء قیامھم بعملھم الیومي.  طبیعة مھنتھم، یخاطر المالیین  

: من الذي یحمي العاملین في قطاع  ھو وبالتالي، فالسؤال المطروح 
الذین یؤدون وظیفة بالغة األھمیة في معركة القضاء على جائحة   الصحة، 

؟ ویتسم احترام حقوق العمل وظروف العمل الالئقة بأھمیة  ۱۹-كوفید
الخطوط األمامیة الحمایة التي یحتاجون    حاسمة في منح ھؤالء العاملین في

 إلیھا لخوض المعركة الطویلة المقبلة إلنقاذ األرواح. 

  ۱۹-والغرض من ھذا الموجز ھو تقدیم المعلومات عن تأثیر جائحة كوفید
، باإلضافة إلى  النظم الصحیةعلى العاملین في قطاع الصحة وعلى 

  إلى أنّ مبّكر. ونظراً  معلومات عن تدابیر االستجابة المتخذة في وقتال
الوضع یتغیر بسرعة كبیرة، یقدم ھذا الموجز نظرة عامة أولیة، وسیحدَّث  

 ویستكمل في األسابیع القادمة. 

 
تامیل نادو، الھند: جمع البیانات عن الحالة الصحیة للمواطنین أثناء عملیة اإلغالق  

 بسبب فیروس كورونا. 

 ۱-  على العاملین في قطاع الصحة ۱۹-تأثیر جائحة كوفید 

، أفادت منظمة الصحة العالمیة بتسجیل  ۲۰۲۰نیسان/ أبریل  ۱۰بحلول 
  ۸۷۰۰۰وأكثر من  ۱۹-مؤكدة بكوفیدإصابة ملیون حالة  ۱٫٤أكثر من 

 ۳بلد ومنطقة وإقلیم.  ۲۰۰على أكثر من  موزعةحالة وفاة، 
  ۱۹-حالة إصابة بكوفید ۲۲۰۷۳وأُبلغت منظمة الصحة العالمیة بتسجیل 

نیسان/ أبریل    ۸بلداً بحلول    ٥۲في قطاع الصحة من  في صفوف العاملین  
إصابات   یمثل على األرجح. غیر أن المنظمة تفید بأن ھذا العدد ۲۰۲۰

ً العاملین في قطاع الصحة على مستوى العالم  بسبب عدم  تمثیالً ناقصا
منذ ظھور ھذا  في صفوفھم وما فتئت العدوى تتفشى  ٤اإلبالغ المنتظم. 

 
  :.in The Lancet (2020), [accessed 9 April 2020] 19: the need for continuous medical education and training”,-“COVIDLi L et al.انظر:   ۱
الذین یؤدون عمالً سریریاً في المرافق الصحیة؛ (ب) جمیع    ،ن في المھن الصحیةون المدربو: (أ) العاملالفئات التالیة   الصحة" في ھذه الوثیقة إلىیشیر مصطلح "العاملون في قطاع      ۲

دمات الصحیة، حتى وإن كانت تستخدمھم  العاملین المستخدمین في قطاع الصحة في المجالین العام والخاص بغض النظر عن مھنتھم؛ (ج) جمیع أولئك الذین یدعم عملھم تقدیم الخ
أو األمن أو موظفین من وكاالت االستخدام. انظر مكتب العمل الدولي: تحسین   ة طعماألتورید قطاعات أو صناعات أخرى، مثل مقدمي الخدمات الخارجیین: خدمات التنظیف أو 

 ). ۲۰۱۷تماع الثالثي بشأن تحسین ظروف العمل واالستخدام في الخدمات الصحیة (جنیف، للمناقشة في االج مقدم  ظروف العمل واالستخدام في الخدمات الصحیة: تقریر 
 WHO ,19)-Coronavirus (Covid [accessed 10 April 2020].انظر:   ۳
 April 2020) (Geneva,82  –19) Situation Report -WHO Coronavirus disease 2019 (COVID 11انظر: .   ٤

، الحظت دراسة من الصین  ۲۰۲۰فبرایر  /المرض. وبحلول شباط 
في صفوف العاملین في قطاع   ۱۹-حالة إصابة بكوفید ۳۰۱۹تسجیل 

في المائة من   ۳٫۸حالة منھا (بنسبة  ۱۷۱٦الصحة، وتم تأكید إصابة 
في المائة منھا في ووھان). ومن بین    ٦۳الحاالت المؤكدة، ونسبة    مجموع

طاع الصحة، ُصنفت نسبة  حاالت اإلصابة في صفوف العاملین في ق
في المائة منھا على أنھا حاالت خطیرة أو حرجة، وأُبلغ عن تسجیل    ۱٤٫۸
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، سُجلت في إیطالیا إصابة  ۲۰۲۰نیسان/ أبریل  ۹وفي  ٥خمس وفیات. 
،  العاملین في قطاع الصحة  في صفوف  ۱۹-حالة مؤكدة من كوفید  ۱٤۰٦٦

  بأنوأفادت أیرلندا  ٦في المائة.  ۱۰مما یمثل معدل إصابة تجاوز نسبة 
في صفوف  كانت    ۱۹-حالة واحدة من أصل خمس حاالت لإلصابة بكوفید

وأُبلغ عن خمس حاالت إصابة لعاملین في   ۷العاملین في قطاع الصحة. 
 ۸في المائة.  ۸٫٦قطاع الصحة في توغو، مما یمثل معدل إصابة بلغ 

عاملین  عن عدد ال متینةبیانات  جمع غیر أنھ ال یجري بشكل منتظم
آلیات    ال تملك  العدید من البلدان   في القطاع الصحي نظراً إلى أنّ   المصابین

إصابة العاملین  عدیدة بین تقاریر  ال تمیّز  . عالوة على ذلك، مالئمةإبالغ 
 شمل جمیع ت، بل أو بحكم المھنةعام بشكل  بالعدوى  في القطاع الصحي 

 . مصادر العدوى

 المھنیتین الجوانب المتعلقة بالسالمة والصحة
تعني إصابة كل عامل في قطاع الصحة فجوة أخرى في مكافحة ھذه  

الصحي  الجائحة. وبالتالي، فإن ضمان سالمة وصحة العاملین في القطاع 
ھي مسألة ذات أولویة عالیة. ومكان العمل في الرعایة الصحیة معرض  

ً للمعارف ۱۹-بشكل خاص لخطر اإلصابة بكوفید الحالیة، فإن  . ووفقا
المسارین الرئیسیین النتقال العدوى ھما التفاعل المباشر مع المرضى  

الجھاز التنفسي في الحیز المحیط بشخص مصاب. وحتى  ستنشاق رذاذ  وا
وذلك   ۹اآلن، ال تزال فترة بقاء الفیروس حیاً على األسطح غیر معروفة. 

لدعم في  لیصیب موظفي ا  اللمس ما یزید من خطر انتقال المرض عبر 
الرعایة الصحیة، مثل عمال الغسیل والنظافة والعاملین الذین یقومون  

 بالتخلص من نفایات المستشفیات. 

 وتركز حمایة العاملین في قطاع الصحة على الوقایة من اإلصابة
، نشراً  لمعلومات بشأن انتقال المرضا  ومن نقلھ. ویمثل نشر  ۱۹-بكوفید
 ً عنصراً أساسیاً في ھذا الصدد. كما أن توافر   ، وفي الوقت المناسب شفافا

معدات الحمایة الشخصیة باإلضافة إلى التدریب والتعلیم بشأن استخدامھا  
الصحیح، ھو أمر بالغ األھمیة. ومن شأن تدابیر محددة لمكافحة العدوى،  

الكمامات  مثل التنبیھات المرئیة والنظافة التنفسیة وآداب السعال وارتداء 
اتخاذ  األشخاص الذین یعانون من أعراض الجھاز التنفسي ووعزل 

االحتیاطات من الرذاذ، أن تساعد على الوقایة من العدوى التنفسیة المھنیة  

 
 انظر:   ٥

Z. Wu and J.M. McGoogan: Characteristics of and important lessons from the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China - Summary of a report of 
72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention, JAMA Network (2020) [accessed 9 April 2020]. 

  .occupational group, not place of exposure[accessed 10 April 2020]. Based on  Daily infographicEpicentro. انظر:  ٦
  Ireland, Government of Wednesday 18 March -Statement from the National Public Health Emergency Team ..[accessed 9 April 2020]  انظر:  ۷
   انظر:   ۸

Presentation by the Director of Occupational Health, Ministry of Health, Togo, at the WHO EPIWIN webinar on National occupational health programmes for health 
workers, 7 April 2020. 

 WHO [accessed 9 April 2020]19 transmission questions-COVID ,انظر: .  ۹
 انظر:   ۱۰

ILO and WHO: Occupational safety and health in public health emergencies: A manual for protecting health workers and responders (Geneva, 2018) [accessed 9 April 
2020]. 

  National Nurses United, [accessed 9 April 2020]19-Unprepared For COVIDSurvey of Nation’s Frontline Registered Nurses Shows Hospitals ,. انظر: ۱۱
 Scientific American [accessed 9 April 2020]ns and Nurses from Wearing Masks?Why Would Hospitals Forbid Physicia ,.  انظر:   ۱۲
  Bloomberg [accessed 9 April 2020]They’ll Be Fired If They Speak Out About Lack of GearHospitals Tell Doctors ,.انظر:   ۱۳
 انظر:   ۱٤

High proportion of healthcare workers with COVID-19 in Italy is a stark warning to the world: protecting nurses and their colleagues must be the number one priority, 
Inter-national Council of Nurses [accessed 9 April 2020]. 

في صفوف العاملین في قطاع الصحة والمرضى في أماكن الرعایة  
 ۱۰الصحیة. 

ونشر االتحاد الوطني للعاملین في التمریض في الوالیات المتحدة مؤخراً  
لدى  المائة فقط من المجیبین أن في  ۳۰راسةً استقصائیةً، حیث أفاد د

ً كاف اً صاحب العمل مخزون من معدات الوقایة الشخصیة لحمایة العاملین   یا
.  ۱۹-سریعة في عدد المصابین المحتملین بكوفید طفرةفي حالة حدوث 

في المائة منھم فقط أنھم تدربوا على ارتداء معدات الوقایة   ٦٥وأفاد 
عالوة على ذلك، تُظھر   ۱۱الشخصیة ونزعھا بشكل آمن في العام السابق. 

مالحظات واردة من الوالیات المتحدة أن اإلرشادات بشأن وقت ومكان  
استخدام الكمامات غیر مصاغة صیاغة جیدة. وفي حین واجھ العاملون  
في قطاع الصحة الذین یرتدون كمامات واقیة في بعض األماكن عواقب  

فإنھم تعرضوا في   ۱۲للتسبب في الشعور بالقلق بین المرضى، تأدیبیة 
ً عن نقص معدات   أماكن أخرى لتھدیدات بالتسریح في حال تحدثوا علنا

 ۱۳الوقایة الشخصیة وعن ظروف عملھم خالل الجائحة. 

وأصدر المجلس الدولي للعاملین في مجال التمریض والرابطة اإلیطالیة  
راً بشأن العواقب الوخیمة لنقص معدات  للعاملین في مجال التمریض تحذی

الوقایة الشخصیة على العاملین في قطاع الصحة. ویؤدي عدم توافر  
معدات الوقایة الشخصیة أو عدم إمدادھا بكمیات كافیة، إلى تعریض  

الذین یسھرون على رعایة المرضى   الصحي، العاملین في القطاع 
وتؤدي   ۱٤رجة كبیرة. لخطر اإلصابة بالعدوى بد، ۱۹-المصابین بكوفید

المصابین إلى مزید من القیود على   لعمال الصحةالمعدالت المرتفعة 
النظام الصحي وإلى عبء عمل مكثف یواجھھ العاملون الذین یعوضون  

 یوماً على األقل.  ۱٤زمالءھم الواجب عزلھم لمدة 

وقد یؤدي استخدام معدات الوقایة الشخصیة، مثل الكمامات وواقیات  
بسبب الحرارة وتھیج الجلد   انزعاج ي نوبة عمل كاملة إلى العین، ف

وصعوبات في التنفس. وتشیر بیانات أولیة واردة من ووھان في الصین  
  ۹۷إلى انتشار عاٍل لتھیج الجلد وتلفھ (یصل إلى  ۱۹-أثناء تفشي كوفید

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130
https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/bollettino/Infografica_17aprile%20ENG.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update-21-epi-win-covid-19-transmission-q-a.pdf?sfvrsn=796a4b2b_2
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_633233/lang--en/index.htm
https://www.nationalnursesunited.org/press/survey-nations-frontline-registered-nurses-shows-hospitals-unprepared-covid-19
https://blogs.scientificamerican.com/observations/why-would-hospitals-forbid-physicians-and-nurses-from-wearing-masks/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-31/hospitals-tell-doctors-they-ll-be-fired-if-they-talk-to-press
https://www.icn.ch/news/high-proportion-healthcare-workers-covid-19-italy-stark-warning-world-protecting-nurses-and
https://www.icn.ch/news/high-proportion-healthcare-workers-covid-19-italy-stark-warning-world-protecting-nurses-and
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باستخدام معدات الوقایة الشخصیة، الذي زاد مع   باالرتباط ۱٥، في المائة)
 ۱٦استخدام ھذه المعدات.  طول مدة 

وتشیر دراسة أجریت في مستشفى تشونغنان في جامعة ووھان إلى أن  
دون المستوى األمثل تزید أیضاً من   ینساعات العمل الطویلة ونظافة الید

 ۱۷في صفوف العاملین في قطاع الصحة.  ۱۹-خطر اإلصابة بكوفید

ویسلط ذلك الضوء على ضرورة اتباع نھج مستدام للسالمة والصحة في  
العمل كجزء ال یتجزأ من اإلدارة الشاملة لقطاع الصحة. وتحدد العدید من  

لة بشأن حمایة العاملین في  أدوات منظمة العمل الدولیة إرشادات مفصّ 
 ). ۳قطاع الصحة (انظر القسم 

الحصول على المعلومات في الوقت المناسب والحوار الشفاف بین   نّ إ
ً  أمر بالغ األھمیة ، العاملین في قطاع الصحة وأصحاب العمل .  أیضا

وأصحاب العمل أحدث   الصحي  وینبغي أن یتقاسم العاملون في القطاع 
توكوالت والمبادئ التوجیھیة والتدابیر والقرارات  المعلومات بشأن البرو

األوضاع  السریریة لضمان التنفیذ الفعال، باإلضافة إلى المعلومات بشأن 
 لمخاطر اإلصابة. في قطاع الصحة  العمل التي تعرض العاملین  في أمكنة 

 یة والدعم النفسي واالجتماعي عقلالصحة ال 
حة في أوضاع عسیرة  العاملین في قطاع الص ۱۹-تضع جائحة كوفید

ھم یواجھون الخوف من  إنللغایة. وباإلضافة إلى العبء الثقیل للعمل، ف
اإلصابة بالمرض ونقلھ ألسرھم وأصدقائھم. عالوة على ذلك، یؤثر الجو  

الصحي  العام من القلق الذي یسود بین عامة الناس على العاملین في القطاع  
 ة. عقلیوعلى صحتھم ال

  ۲۳۰یة لطاقم طبي مكون من عقلة للصحة الوكشفت دراسة استقصائی
في   ۱۹-لألمراض المعدیة مخصص لكوفید جامعيعامالً في مستشفى 

في المائة واالضطراب   ۲۳عن معدل الشعور بالقلق بنسبة  ، الصین
  الصحي فيفي المائة في صفوف العاملین في القطاع    ۲۷بنسبة    ي اإلجھاد

. وكان معدل الشعور بالقلق في صفوف العاملین  ۱۹-التصدي لتفشي كوفید
 ۱۸في مجال التمریض أعلى من المعدل المسجل لدى األطباء. 

ویدعو العاملون في اإلدارة والصحة في المستشفیات المثقلة بعبء عمل  
إلى تقدیم دعم نفسي لمساعدة العاملین على التأقلم مع ساعات العمل    ،كبیر 
كثافة العمل وتجارب التعامل مع معدالت غیر مسبوقة من  شدة طة والمفر 

 ۱۹الوفیات. 
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Zielinski S.: Essential services workers consider alternate accommodations to protect their families, in Red Deer Advocate, 31 Mar. 2020 [accessed 9 April 2020]. 
  :face rapid escalation of cases”“French health workers Public Services International [accessed 9 April 2020] (2020).انظر:   ۲٤

لمدارس والحیاة العامة، یواجھ  ا  بإغالق  العدید من البلدان  في ظل قیام و
العاملون في قطاع الصحة، وكثیر منھم من النساء، متطلبات مھنیة عالیة  

إلى تنظیم حیاتھم المنزلیة ورعایة المعالین،   في الوقت ذاتھیضطرون و
 ن.یمعوقالمرضى أو الطفال أو  من األ خاصة إذا كان المعالون في أسرھم

  ن في قطاع الصحة في المناطق التي تُبلغّ باإلضافة إلى ذلك، یواجھ العاملو
، توتراً بین أولویات الصحة  ۱۹-عن ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بكوفید

ویمكن أن تتراوح    ۲۰العامة ورغبات المرضى وأسرھم فیما یتعلق بالعالج. 
آثار مواجھة القرارات الصعبة بین الشعور بالقلق واالضطراب اإلجھادي  

 ۲۱الالحق للصدمة. 

ظھرت الدروس المستفادة من الجوائح األخرى، مثل وباء فیروس  وقد أ 
، أن العاملین في قطاع الصحة قد  ۲۰۱٤إیبوال في غرب أفریقیا في عام 

یتعرضون للعنف والتمییز والوصم في المجتمع وفي مجتمعاتھم المحلیة،  
 ۲۲بسبب الخوف من اإلصابة بالمرض. 

لصحة وغیرھم من العاملین  وفي بعض البلدان، ینظر العاملون في قطاع ا
في الخدمات العامة في مسألة اإلقامة في مساكن بدیلة أثناء تفشي  

مثل غرف الفنادق منخفضة التكلفة، لحمایة أسرھم من التعرض   المرض،
 ۱۹٫۲۳-لكوفید

ویجب أن یشكل تقدیم الدعم في صفوف فرق الرعایة الصحیة والعائالت  
واألصدقاء وتوفیر المعلومات واإلرشاد للعاملین في القطاع بشأن طریقة  
التعامل مع اإلجھاد واالستشارات بشأن االضطراب الالحق، جزءاً ال  

المبادئ التوجیھیة لمنظمة العمل  . وتحدد ۱۹-یتجزأ من التصدي لكوفید
تدابیر للوقایة من  ، الدولیة بشأن العمل الالئق في خدمات الطوارئ العامة 

 الضغوطات وآثارھا ومواجھتھا. 

 ساعات العمل 
 ً ، یواجھ العدید من العاملین في قطاع  ۱۹-وفیدلتصدي لتفشي ك ل توخیا

الصحة أعباء عمل إضافیة ثقیلة وساعات عمل طویلة ونقصاً في فترات  
الراحة. وفي العدید من البلدان، تؤدي معركة مواجھة تزاید عدد الحاالت  

إلى استخدام مكثف للعمل اإلضافي. وفي   ۲٤التي تتطلب دخول المستشفى
  على إجازات العاملین في القطاع لضمان بعض البلدان، فرضت قیود

  فیروس وجود عدد كاٍف من الموظفین في جمیع األوقات للتصدي لتفشي
 .۱۹-كوفید

https://www.jaad.org/article/S0190-9622(20)30392-3/pdf
https://www.jaad.org/article/S0190-9622(20)30391-1/pdf
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa287/5808788
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa287/5808788
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32131151
https://www.srf.ch/sendungen/puls/corona-pandemie-wie-lange-muss-sich-die-schweiz-abschotten
https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/covid-19-intensifies-emotional-demands-on-healthcare-workers
https://www.ptsd.va.gov/covid/COVID_healthcare_workers.asp
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.reddeeradvocate.com/news/essential-services-workers-consider-alternate-accommodations-to-protect-their-families/
https://publicservices.international/resources/news/french-health-workers-face-rapid-escalation-of-cases-?id=10649&lang=en
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_626551.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_626551.pdf
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وتساعد ترتیبات وقت العمل الالئقة على تحقیق توازن بین رفاه العاملین  
في قطاع الصحة ومتطلبات الخدمات الصحیة. ولكن في حاالت الطوارئ،  

العمل في ظل ظروف غیر عادیة  الصحي یُطلب من العاملین في القطاع 
المبادئ التوجیھیة لمنظمة العمل الدولیة بشأن   بیّنوأحیاناً غیر نمطیة. وت

مبادئ تحدید ترتیبات   )۲۰۱۸العمل الالئق في خدمات الطوارئ العامة (
 وقت العمل أثناء الطوارئ. 

التوصیة  و )۱٤۹(رقم  ۱۹۷۷اتفاقیة العاملین بالتمریض، وتضع 
معاییر لترتیبات وقت  لمنظمة العمل الدولیة،  ) ۱٥۷المصاحبة لھا (رقم 

وتدعو االتفاقیة   ۲٥العمل الالئقة للعاملین في التمریض على وجھ التحدید. 
في التمریض بظروف تعادل على األقل ظروف   أن یتمتع العاملون إلى 

وف ذات الصلة بھذه  . وتشمل الظر المعنيبلد العمل العمال اآلخرین في 
الجائحة على وجھ الخصوص: ساعات العمل، بما في ذلك تنظیم وتعویض  

والعمل خالل ساعات غیر مالئمة والعمل بالتناوب؛  ، الساعات اإلضافیة
الراحة األسبوعیة؛ إجازة األمومة؛ اإلجازة المرضیة؛ الضمان  

ت مؤقتة  االجتماعي. وتنص التوصیة على أنھ ال یجوز السماح باستثناءا
ألحكام المتعلقة بساعات العمل العادیة إال في حاالت الطوارئ  من ا

التوصیة على أنھ "ینبغي أن   مرفقالخاصة. باإلضافة إلى ذلك، ینص 
في  یكون العمل اإلضافي اختیاریاً، ما لم یكن أساسیاً لرعایة المرضى، و

 عدم توافر عدد كاٍف من المتطوعین". حالة 

 موظفین بعقود قصیرة األجل حمایة المتطوعین وال
لضمان توافر ما یكفي من العاملین في قطاع الصحة للتصدي لتفشي  

من  والعدید من البلدان المساعدة المھنیة من متطوعین  التمس ، ۱۹-كوفید
قطاعات أخرى مثل الجیش أو األطباء المتقاعدین أو طالب الطب  
والتمریض. وعلى سبیل المثال، أصدر المجلس التنفیذي للرعایة الصحیة  
في أیرلندا دعوة إلى جمیع المھنیین في الرعایة الصحیة من جمیع  

ً في قطاع الصحة العامة للتسجیل   العاملین وغیر التخصصات  حالیا
واقتداًء بھذا المثال، استخدم   ۲٦ة النداء من أجل أیرلندا. والتأھب لتلبی

عاملون كینیون في قطاع الصحة وسائل التواصل االجتماعي لنشر نداء  
توحید القوى   وھو نداء من أجل"تطوعوا من أجل كینیا عند الطلب"، 

وفي ألمانیا، ھناك دعوة لتسریع إصدار تراخیص   ۱۹٫۲۷-كوفید لمكافحة
في ألمانیا   أصالً في قطاع الصحة الموجودین األجانب  العمل للعاملین 

ویجري حث كلیات الطب   ۲۸وینتظرون الحصول على شھادة تسجیلھم. 
في المملكة المتحدة على تسریع عملیات تخرج طالب الطب والتمریض  
الذین بلغوا عامھم الدراسي األخیر وعلى اإلعفاء من شروط الفحوص  

 
  :Geneva being and Quality Care (2018)-Policy Brief Health Services Decent Working Time for Nursing Personnel: Critical for Worker WellILO ,2018 ,.  انظر:  ۲٥
 Government of Ireland, 2020 [accessed 9 April 2020]Be on call for Ireland ,. انظر:   ۲٦
 19 respone-COVID [accessed 9 April 2020]. انظر: ۲۷
 Germany, 18 Mar. 2020 [accessed 9 April 2020], Federal Government of Ausländische Pflegekräfte schnell zulassen. انظر:   ۲۸
  :BMJ (2020) [accessed 9 April 2020]track final year students”-19: medical schools are urged to fast-“CovidG. Iacobucci ,. انظر:   ۲۹
  .BMJ (2020) [accessed 9 April 2020]19 medical students to be employed by NHS as part of epidemic response”-“CovidMahase E ,. انظر:   ۳۰
   :BMJ (2020) [accessed 9 April 2020]19: 15 000 deregistered doctors are told “your NHS needs you”-”CovidC. Dyer ,. انظر:   ۳۱
  :in Business Daily, 2 Apr. 2020 [accessed 9 April 2020]19: Kenya begins hiring of 6,000 more health workers”-“CovidE. Kivuva ,.انظر:   ۳۲
 Mar. 2020 [accessed 9 April 2020]-, in the Citizen COVID:“Health department embarks on massive recruitment drive”Citizen reporter 28 ,19. انظر:   ۳۳
 انظر:   ۳٤

R. Panjabi: “The job description for a COVID-19 community health worker - and how this could fight US unemployment”, in WEF, 31 Mar. 2020 [accessed 9 April 
2020]. 

 انظر:   ۳٥
S. O. Wiah et al.: Prevent, Detect, Respond: Rapidly expanding healthcare teams through community health workers in the fight against COVID-19. BMJ Opinion 
(2020) [accessed 9 April 2020]. 

وتدعو   ۳۰ ۲۹في أقرب وقت ممكن.  السریریة لضمان تسجیل األطباء
المملكة المتحدة كذلك األطباء المتقاعدین إلى العودة إلى القوى العاملة في  

بع العدید من البلدان األخرى، بما في ذلك  وتتّ  ۳۱الخدمة الصحیة الوطنیة. 
توظیف  ل، ھذا المسار من خالل إطالق حمالت ۳۳وجنوب إفریقیا ۳۲كینیا

 إضافیین في قطاع الصحة.  عمال

ومع تزاید البطالة في العدید من البلدان والتوزیع غیر المتكافئ للعاملین  
في قطاع الصحة، أصبحت فكرة تدریب السكان المحلیین لیصبحوا عاملین  

فكرة    ،للمساعدة في التصدي للجائحة  في المجتمع المحلي   في قطاع الصحة
للعاملین في   التدریب القائم على المجتمع المحلي   استخدم ولطالما    ۳٤جاذبة. 

قطاع الصحة لضمان تقدیم الرعایة في البلدان التي تعاني من نقص القوى  
األمراض األخیرة، مثل وباء   ي تفشّ  . وخاللالصحي العاملة في القطاع 

جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وغرب أفریقیا،  مرض إیبوال الفیروسي في  
بالجائحة بتدریب اآلالف من العاملین من   المتضررةقامت البلدان 

المجتمعات المحلیة في قطاع الصحة كجزء من فرق متعددة التخصصات  
الوقایة من تفشي إیبوال وكشفھ والتصدي لھ في المجتمعات    على للمساعدة  

وأصبحت ھذه االستراتیجیة  ۳٥صابة. المحلیة المصابة والمعرضة لإل
  ،القائمة على المجتمع المحلي لتنفیذ تدابیر الوقایة من الجائحة ومكافحتھا

 . ۱۹-وسیلة تتیح للبلدان تعزیز التصدي لكوفید

وفي حین تبدو ھذه التدابیر مشجعة لتأمین الرعایة الالزمة، فإنھا تتطلب  
نفس الحمایة التي یتمتع   تنفیذاً بعنایة لضمان حصول ھؤالء العمال على

بھا العمال اآلخرون. وتعتمد نظم الصحة المستدامة على تخطیط  
استشرافي للقوى العاملة في قطاع الصحة. وینبغي أن یراعي التوظیف  

 التخصیصي المسائل اللوجیستیة واألخالقیة والمالیة. 
وباإلضافة إلى السالمة والصحة المھنیتین، البد من معالجة شروط  

ف االستخدام األخرى، بما في ذلك الحمایة االجتماعیة واألجور  وظرو
وفترات الراحة وترتیبات وقت العمل. وینبغي للحكومات أن تتشاور مع  
الشركاء االجتماعیین لرصد وتنظیم عملیات التوظیف التخصیصي أثناء  
  األزمة، حسب االقتضاء. ویكون الموظفون عدیمو التجربة والعمال األكبر 

معرضین بشكل خاص لإلصابة؛ لذا، من   ، ذین یعودون من التقاعد سناً ال 
 الضروري توفیر الحمایة المناسبة لھم. 

ویجب أن تكفل الحكومات أیضاً اإلشراف واإلدارة المناسبین للعاملین في  
قطاع الصحة والموظفین الجدد، لضمان تدریبھم جمیعاً وتزویدھم بأحدث  

 للجائحة. المھارات الالزمة للتصدي 
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نھجاً شامالً للتوظیف التخصیصي   ۱ویوضح المثال القطري في اإلطار 
 جوانب العمل الالئق. المترافق مع 
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 ). ۲۰۱۷(جنیف،  
  :Vol. 395) [accessed 9 April 2020], The Lancet, (14 March 19: the gendered impacts of the outbreak”-“COVIDC. Wenham, J. Smith and R. Morgan ,2020. انظر:   ۳۹
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 الجوانب المتعلقة بقضایا الجنسین
خاصة خالل ھذه الجائحة. وعلى المستوى العالمي،    تحدیاتتواجھ النساء  

  ۳٦في المائة من القوى العاملة في قطاع الصحة.   ۷۰تشكل النساء أكثر من  
كما أنھن یتحملن عبء أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر مثل رعایة  

ویقدر أنھ في حین تمثل مساھمة   ۳۷األطفال أو المسنین من أفراد األسرة. 
 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  ٥ ةبایة الصحیة قر المرأة في الرعا

على الصعید العالمي، فإن ما یقرب من نصف مساھمتھا غیر مدفوع األجر  
وغیر معترف بھ. وكثیراً ما تشارك النساء في قطاعي الصحة والعمل  
االجتماعي في وظائف أقل مھارة وأقل أجراً وفي الحد األدنى من التسلسل  

التي تبلغ في   ، ھني، مما یساھم في فجوة األجور بین الجنسینالھرمي الم
في المائة    ۲۹في المائة في البلدان مرتفعة الدخل ونسبة    ۲٦المتوسط نسبة  

 ۳۸في البلدان ذات أعلى دخل متوسط. 

تحقیق   تحدیاتوخالل ھذه الجائحة، تواجھ النساء على وجھ الخصوص 
بالقلق من نقل الفیروس إلى   التوازن بین عبء العمل المتزاید والشعور 

أحبائھن وإدارة مسؤولیاتھن في الرعایة في المنزل. وتقدم بعض المرافق  
الصحیة رعایة مجانیة ألطفال العاملین في قطاع الصحة لتخفیف ھذا  
  العبء. وینبغي للحكومات أن تكفل اتخاذ التدابیر لدعم العاملین في القطاع

 مسؤولیات رعایة إضافیة في المنزل.، وخاصةً أولئك الذین لدیھم  الصحي

في   إدماج التحلیالت المتعلقة بالجنسینوأظھرت الجوائح الماضیة أھمیة 
ألن النساء    ،العامة  الصحةالتأھب واالستجابة لحاالت الطوارئ في مجال  

مقدمات رعایة غیر منظمات وعامالت  بوصفھن یضطلعن بدور مھیمن 
على العاملین في    والطلب الملحّ   ۳۹في الخطوط األمامیة في قطاع الصحة. 

عائلیة، ومعظمھم من النساء، یسلط  المسؤولیات القطاع الصحة ذوي 
الضوء على الحاجة الماسة إلى ترتیبات وقت عمل مرنة یمكن توقعھا  

توازن بین عملھم  الوتراعي قضایا الجنسین وتتیح للرجال والنساء تحقیق  
  رفقومسؤولیاتھم العائلیة بشكل أفضل وتشجعھم على ذلك. ویقدم م

اإلرشاد في ھذا السیاق،    )۱٥۷(رقم  ۱۹۷۷توصیة العاملین بالتمریض، 
ما یلي: "عند تنظیم ساعات العمل، ینبغي أن تبذل كل الجھود،    وینص على 

على نوبات والعمل   مع مراعاة مقتضیات الخدمة، لكي یوزع العمل 
اإلضافي والعمل في الساعات غیر المناسبة، بصورة عادلة بین العاملین  
بالتمریض، وبصورة خاصة بین العاملین الدائمین والعاملین المؤقتین،  
وبین العاملین طوال الوقت والعاملین لبعض الوقت، ولكي تراعى بقدر  

لمرتبطة بأمور مثل  اإلمكان األفضلیات الفردیة واالعتبارات الخاصة ا
 الطقس ووسائل النقل والمسؤولیات العائلیة". 

عوائق    ،العدوىب  من اإلصابةالسفر والقلق  المفروضة على  قیود  ال  طرحوت
النساء   تھیمنإضافیة أمام تقدیم الرعایة في المنزل للمسنین والمرضى. و

العاملین  ع  وجممفي المائة من  ۸۸یشكلن  إذھذا النوع من الرعایة،  على 
وفي ألمانیا على سبیل المثال، ھناك اعتماد    ٤٠في مجال الرعایة الشخصیة.

  یؤديكبیر على عمال الرعایة من المھاجرین لتقدیم الرعایة في المنزل. و
ً حالی  ۱۹-تفشي كوفید عدد عمال الرعایة من دول  إلى انخفاض كبیر في  ا

یة. وتتوقع الرابطة األلمانیة  إلى ألمانیا لتقدیم الرعا  القادمینأوروبا الشرقیة  
أبریل   نیسان/  من منتصف عتباراً ا في المنزل أنھ والتمریض للرعایة 

التوظیف التخصیصي لتلبیة االحتیاجات قصیرة األجل من    - ۱اإلطار 
  ۱القوى العاملة في قطاع الصحة: "تأھبوا لتلبیة النداء من أجل أیرلندا"

أصدر المجلس  ، ۱۹-في إطار إعداد نظام الصحة للتصدي لـكوفید
الرعایة  التنفیذي للرعایة الصحیة في أیرلندا دعوة لجمیع المھنیین في 

حالیاً في قطاع الصحة   وغیر العاملینالصحیة من جمیع التخصصات 
العامة للتسجیل والتأھب لتلبیة النداء من أجل أیرلندا، في حال استلزم  
نظام الصحة مساعدة إضافیة. ویشمل ذلك أیضاً المتطوعین أو غیرھم  

 ممن لدیھم مھارات قد تكون مطلوبة أثناء الجائحة. 

"األسئلة   بشأن المجلس التنفیذي للرعایة الصحیة بنشر صفحةوقام 
المطروحة باستمرار" على اإلنترنت، توفر معلومات شفافة عن ھذه  
العملیة وعن األدوار والمسؤولیات وظروف االستخدام بموجب ھذه  

 المواضیع التالیة:   شمل ذلك الدعوة. و

 معلومات عن عملیة تسجیل الدخول  •
 االستمارة على اإلنترنت  ءمل •
 األدوار  •
 متى وكیف سیتم االتصال بالشخص  •
 ساعات العمل  •
 العطالت واإلجازة السنویة  •
 الراتب  •
 العمال المتقاعدون  •
 عامل وكالة االستخدام  •
 المھنیون المؤھلیون غیر المسجلین لدى السلطة األیرلندیة المعنیة  •
 العمل كطالب جامعي  •
 العمل خارج مجال معین  •
 ستخدام نوع عقد اال •
 التطوع  •
 معلومات عن وظائف المجلس التنفیذي للرعایة الصحیة في أیرلندا  •
 عملیة االنتقاء  •
 رعایة األطفال/ ترتیبات الرعایة ترتیبات   •
 مدفوعات الرعایة االجتماعیة  •
 ۱۹-معلومات عن كوفید •

ــ   ــــــ

 انظر:   ۱
Be on call for Ireland, Government of Ireland, 2020 [accessed 9 April 
2020 ]. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_674831/lang--en/index.htm
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30526-2/fulltext
https://ilostat.ilo.org/2020/03/06/these-occupations-are-dominated-by-women/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r157_ar.pdf
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۱۰۰ ۰۰۰ یتراوح بینلما مقدمة الرعایة في المنزل  عودتفصاعداً، لن 
شخص. وتدعو الرابطة إلى تقدیم حوافز لتشجیع عمال   ۲۰۰ ۰۰۰و

اًء بمثال النمسا حیث تقدم  الرعایة في المنزل على البقاء في ألمانیا، اقتد 
 ٤٢  ٤١ عمال الرعایة المھاجرین.  ستبقاءیورو شھریاً ال  ٥۰۰عالوة قدرھا  

الحوار االجتماعي في أوقات األزمات  
الصمود،  على  والقدرة  السالم  أجل  من  الالئق  والعمل  العمالة  توصیة  تؤكد

لمنظمات الحیوي والدور  االجتماعي  الحوار  أھمیة )۲۰٥ رقم( ۲۰۱۷
 . األزمات مواجھة في العمال  منظماتلو  العمل أصحاب 

العاملین لتمكین حاسمین عنصرین والمشاركة عن الرأي ویمثل التعبیر 
نظام  في  المصلحة   أصحاب   من  وغیرھم   العمل  وأصحاب  الصحة  قطاع   في

التعبیر وحریة. ۱۹-كوفید لتفشي التصدي في نشط دور  أداء من الصحة
المھنیتین  والصحة  السالمة  مواضیع  بشأن  المثال   سبیل  على   المخاوف،  عن
سیعرض أو  سیعرضھم  أنھ  القطاع في  العاملون یعتقد  أداء عمل   رفض  أو

الحوار،  في  بحریة  والمشاركة  التنظیم  في   حقھم  فضالً عن  للخطر،   آخرین
جائحة مثل الطوارئ حاالت  في  حتى دعمھا،  یجب مھمة مبادئ  ھيإنما 

 .۱۹-كوفید

في بنشاط  العمال نقابات  من  العدید تشارك العالم،  أنحاء  جمیع وفي
منتظمة محدّثة إرشادات ومعلومات  توفیر  خالل  من ۱۹لكوفیدـ التصدي

والحكومات  العمل  أصحاب   منظمات  مع   الحوار   في  المشاركةو  ألعضائھا
 . الجائحة تفشي أثناء   بنشاط للمساعدة  األعضاء  وحشد

العمل بشأن إعالمیة مذكرة العامة  للخدمات الدولیة الھیئة وأصدرت 
الرئیسیة الجوانب  بشأن  إرشادات قدمت  ، ۱۹-كوفید تفشي أثناء  النقابي 

إیالء "  حملة الھیئة أطلقت  ذلك، على  عالوة  ٤۳. بالعاملین تتعلق التي
التدابیر   إلى   االنتباه  تسترعي  التي  ،"حاسم   على نحو  العامة  للصحة  االھتمام
إجراء إلى  نفسھ الوقت  في  وتدعو  ، ۱۹-كوفید لتفشي للتصدي  الحاسمة 
وإلى التأكید للناس قبل كل شيء األولویة  إلیالء الصحة  نظم في تغییرات

ً  یكفي  ما على  الحاصلة  العامة الصحة نظم  أھمیة على التمویل من  تماما
الصحة قطاع  في المستقبلیة  التحدیات  لمواجھة  اتوالموظفین والتجھیز 

 ٤٤. العامة 

منشأة ضد  شكوى میشیغان  في  التمریض في  العاملین  رابطة  وقدمت 
أقنعتھم باستخدام التمریض في للعاملین سماحھا لعدم الصحیة للخدمات

بھ تضطلع  أن یمكن الذي  الھام  الدور  ذلك ویوضح. الواقیة الشخصیة
 ٤٥. الصحة قطاع  في  العاملین  شواغل معالجة  في  والرابطات  النقابات

قطاع في  العاملین رابطات  اتحاد  بین  اتفاق مبرم  یقدم  األرجنتین، وفي
الصحیة  الرعایة مجال  في  العاملین جمیع  بأنّ  ضمانات  والحكومة الصحة 

الحجر في  وجودھم  أثناء  كاملة  رواتب على  الحصول  في سیستمرون
الجائحة، خالل  المجاني  لالستفادة من النقل مؤھلین وسیكونون  الصحي، 

 ٤٦الحكومة.  من  بدعم

ً  االجتماعیون  والشركاء الحكومة  أبرمت إیطالیا، وفي ً  اتفاقا جدیداً  جماعیا
 ٤۷. الصحة قطاع  في  للعاملین  المھنیتین  والصحة السالمة بشأن

بل للطوارئ،  التأھب  ضمان  على  االجتماعي الحوار  أھمیة  تقتصر  وال
ً  تشمل أن كما. الطوارئ حاالت  أثناء  والتنسیق االستجابة تحسین أیضا

ومعالجة المناسب  الوقت  في المعلومات  لتبادل  حیوي االجتماعي  الحوار 
 ٤۸. والمسؤولیة  العمل  وتزاید عبء  المھنیتین  والصحة  السالمة  مثل  قضایا

 Versorgungsnotstand wegen Corona, 2020 [accessed 9 April 2020].٤۱   :انظر  
Pressemitteilung, Berlin, 2020 [accessed9 April 2020]. ٤۲  :انظر

 Public Services International: “Coronavirus: Guidance Briefing for Union Action – Update”, (2020) [accessed 9 April 2020]. ٤۳  :انظر  
Public Services International: “Public Health, Once and for All! - concept note” (2020) [accessed 9 April 2020].  :انظر  ٤٤

انظر:   ٤٥
C. Rainey: “Michigan Nurses Association files complaint against Mercy Health Partners Hackley campus”, in Newschannel 3, 23 Mar. 2020 [accessed 9 April 2020].

 Uni Global Union, 2020 [accessed 9 April 2020]19 with trade union support-Argentina battles Covid ,انظر: .  ٤٦
 انظر:   ٤۷

Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria da «Covid-
19» [accessed 9 April 2020]. 

  :2018Geneva Guidelines on decent work in public emergency services,ILO ,انظر: .  ٤۸

الرعایة قطاع  للجنة الثالثي االتفاق: كوریا جمھوریة  - ۲ اإلطار
 ۱ ۱۹-لكوفید المضادة التدابیر بشأن  الصحیة

الرعایة قطاع لجنة  في  ثالثیون ال عضاء األ توصل  كوریا،  جمھوریة  في
إلى  والعمل، واالجتماعیة االقتصادیة   الشؤون مجلس  إطار  في  الصحیة،

وحمایة ۱۹-كوفید انتشار  عن  الناجمة  األزمة  على  التغلب  بشأن اتفاق
الرئیسیة شمل النقاطتو. المیدان  في  الصحیة  الرعایة  مجال في  العاملین

 : یلي ما   في االتفاق

تقدیم خدمة  السالمة في تضمن أن  من شأنھا  عمل بیئة خلق "۱"
 الصحیة؛  الرعایة 

الرعایة  مجال  في  للعاملین  والعالج  الوظیفي  األمن  تحسین "۲"
 الصحیة؛

للرعایة  مستدام  نظام  وبناء الطبیة  اإلمدادات  نقص  مع التأقلم  "۳"
   الصحیة؛

القطاع  مع والتعاون العامة الصحیة الرعایة قدرات تعزیز "٤"
 . الصحیة  للرعایة  الخاص 

ــ   ــــــ

 انظر:   ۱
Economic, Social and Labour Council: Healthcare Sector Committee Agreed on COVID-19 

Countermeasures, ESLC Newsletter, 26 Mar. 2020 .

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561214.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561214.pdf
https://www.vhbp.de/aktuelles/detail/pressemitteilung-berlin-742020/
https://publicservices.international/resources/news/coronavirus-guidance-briefing-for-union-action---update?id=10637&lang=en
https://publicservices.international/resources/news/public-health-br-once-and-for-all-?id=10648&lang=en
https://uniglobalunion.org/news/argentina-battles-covid-19-trade-union-support
https://www.sirsrer.com/wp-content/uploads/2020/03/ProtocolloSicurezzaCGIL-CSL-UIL_24mar20.pdf
https://www.sirsrer.com/wp-content/uploads/2020/03/ProtocolloSicurezzaCGIL-CSL-UIL_24mar20.pdf
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_626551/lang--en/index.htm
https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/corona-pflegekraefte-notstand-101.html
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 ۲-   تأثیر الجائحة على نظم الصحة 

  من  األزمة  لمواجھة  بسرعة  أن تعید تنظیم ذاتھا   على   الصحة  نظم  قدرة  إن
  االستمرار  ضمان  نفسھ الوقت  وفي الصحة قطاع  في العاملین حشد خالل

  ومثیر  حاسم أمر  يھ الرعایة،  مدة طوال األساسیة الخدمات  تقدیم  في
  السالمة ضمان  الرئیسیة االستراتیجیات وتشمل. ذاتھ بالقدر  للتحدیات
  واالجتماعي النفسي والدعم الالئق العمل وظروف المھنیتین والصحة
  توجیھ إلعادة والتعلیم التدریب آلیات  وتوفیر  الصحة  قطاع  في  للعاملین

ً  بسرعة الجدد والموظفین القطاع في العاملین مھام   نظام لمتطلبات وفقا
ً  الطوارئ لحاالت التأھب  ویشمل. الصحة   تقدیم منصات  تحسین أیضا

 ٤۹. بُعد  عن التطبیب   خالل من  المثال سبیل على  الخدمات، 

  علىو الصحیة النقاّلة  التطبیقات  مثل  التكنولوجي،  التقدم  شأن  ومن
  تقدیم یعزز  أن  االصطناعي،  والذكاء  األبعاد  ثالثیة والطباعة اإلنترنت
  واعتمدت  ٥۰. بعدھا  وما  الجائحة أثناء  العمل وطرق  الصحیة الخدمات 

  ۱۹-كوفید انتشار  لتتبع  النقال  الھاتف موقع  بیانات  استخدام  البلدان بعض
  في الطب  طالب  توظیف یجري ھولندا، وفي ٥۱. الوطني الصعید على

  حادّة  أعراض   من  یعانون  الذین  المرضى  یستخدمھ  أن  یمكن  اتصال  مركز 
  التكنولوجیات  اعتماد   شأن   ومن .  إلیھا   یحتاجون   التي  الرعایة   نحو   لتوجیھھم

  الصحة قطاع  في  العاملین إلعالم نطاق استخدامھا وتوسیع الرقمیة
  إلى یؤدي أن والنائیة، الفقیرة المواقع في خاصة وتوجیھھم، وتدریبھم

 . الجائحة أثناء  وإدارتھا   الخدمات وتقدیم  الشفافیة تحسین

 العاملة  القوى  ونقص  الصحة قطاع  في العمالة 
ً  مصدراً  الصحة قطاع یمثل   نمو سّجل األقالیم، معظم  وفي . للعمالة رئیسیا

  قطاع  استأثر و.  األخرى  القطاعات  من  أعلى   معدالت  القطاع  في ھذا  العمالة
ً  االجتماعي  والعمل الصحة   جمیع في  وظیفة ملیون  ۱۰٥ من أكثر ب معا

  یقدر   وما   ۲۰۱۸  عام  في  وظیفة  ملیون  ۱۳۰و  ۲۰۱۳  عام  في  العالم   أنحاء
  نظم   متلك ت  ذلك،   على  عالوة   ۲۰۲۰٫٥۲  عام  في  وظیفة  ملیون   ۱۳٦  بزھاء

  تحفیز خالل  من الوظائف الالئقة من  المزید  كفیلة بتولید إمكانیات   الصحة
  وفي ٥۳. التكنولوجي واإلنتاج المعدات مثل األخرى، القطاعات في النمو

  على التغلب في الصحة قطاع ساھم المثال، سبیل على المتحدة الوالیات
  بلغ ، ۲۰۱٦عام و ۲۰۰٦ عام  وبین . ۲۰۰۸-۲۰۰۷ للفترة  المالیة األزمة

 
 انظر:   ٤۹
.]WHO Regional Office for Europe: Strengthening the Health Systems Response to COVID-19 Technical guidance #1, (Copenhagen, 2020) [accessed 9 April 2020 

  :Geneva, 2019 The future of work in the health sector. Working Paper No. 325ILO. انظر:  ٥۰
 انظر:    ٥۱

A. Hutchinson: “More Nations Are Looking to Use Cell Phone Data to Track the COVID-19 Outbreak, Raising Privacy Concerns”, in Social Media Today, 24 Mar. 
2020 [accessed 10 April 2020]. 

 انظر:   ٥۲
Sources: ILO WESO data base 2015; ILO calculations 2018 based on labour force and household survey microdata; ILOSTAT calculations 2020 (Geneva, 
forthcoming). 

ستخدام والعمل في الخدمات الصحیة  مكتب العمل الدولي: تحسین ظروف االستخدام والعمل في الخدمات الصحیة: تقریر مقدم للمناقشة في االجتماع الثالثي بشأن تحسین ظروف اال  ٥۳
 ). ۲۰۱۷(جنیف،  

 انظر:   ٥٤
E. Salsberg and R. Martiniano: “Health Care Jobs Projected To Continue To Grow Far Faster Than Jobs In The General Economy”, in Health Affairs, 9 May 2018. 

 .Economic news release, 9 September 2019 [accessed 9 April 2020]2028-Employment projections 2018Statistics.  U.S. Bureau of Labour . انظر:   ٥٥
 انظر:   ٥٦

WHO: Working for health and growth: Investing in the health workforce, Report of the High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth 
(Geneva, 2016). 

  بنسبة مقارنة المائة،  في ۲۰ نسبة الصحیة  الرعایة مراكز  في  العمالة نمو
  في االتجاه  ھذا  یستمر  أن  المتوقع ومن  ٥٤. االقتصاد بقیة في المائة في ۳

مھنةً    ۱۸تسجل    ، نمواً   األسرع  المھن   من   مھنة   ۳۰  أصل   ومن   العمالة؛   نمو
باإلضافة إلى توقع    ، بھا  الصلة  ذات   والمھن   الصحیة   الرعایة  مجال   في   منھا

 ۲۰۲۸٫٥٥ عام  بحلول  وظیفة ملیون ٤٫۳ استحداث 

  مجال في  بالعمالة  المعنیة المستوى رفیعة المتحدة  األمم  ھیئة  ت كانو
ً قطاع  بوصفھ  الصحة  بقطاع  ، قد أقّرتاالقتصادي والنمو  الصحة    ا
ً اقتصادی  ً رئیسی ا حة  صال قطاع  في  العاملة القوى  في  االستثمارات  وبأن  ا

  أن غیر  ٥٦. المستدامة التنمیة أھداف تحقیق نحو تقدم إلحراز  ضروریة
ً  الصحة نظم جمیع  أن تظھر  البیانات   توظیف  تحدیات في  تواجھ تقریبا

ً  المدربین الصحة قطاع في العاملین  من  فٍ كا عددونشر واستبقاء    تدریبا
  أنھ إلى التقدیرات  تشیر  عام،  نحو وعلى . والمتحّمسین والمدعومین جیداً 

  الصحة قطاع في وظیفة ملیون  ۱۸مقداره  عالمي نقص ھناك سیكون
  الدخل ذات  البلدان على أساسي بشكل سیؤثر  مما ، ۲۰۳۰ عام بحلول

  المتكافئ غیر  التوزیع ویشكل. متوسط دخل  أدنى ذات  والبلدان  المنخفض
  في الصحة؛  اإلنصاف  أمام   حاجزاً   وداخلھا  البلدان   بین  القطاع   في  للعاملین

  على األول المقام في الصحة قطاع في العاملة القوى في الفجوات وتؤثر 
  قُدرتّ   ،۲۰۱٤  عام  وفي.  الریفیة  المناطق  في  سیما  وال  فقراً،  األكثر   السكان

  القوى نقص بسبب الصحیة الرعایة على  یحصلون ال الذین السكان نسبة
  الدخل منخفضة  البلدان  في  المائة في  ۸٤ بنسبة الصحة  قطاع  في العاملة 
  في ۲۳ ونسبة متوسط دخل أدنى  ذات البلدان في المائة في ٥٥ ونسبة
  األفریقیة البلدان بعض وفي. متوسط دخل أعلى ذات  البلدان  في المائة 

  الرعایة على السكان من المائة في ۹۰ من أكثر  یحصل لم واآلسیویة،

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_669363.pdf
https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20180502.984593/full/
https://www.bls.gov/news.release/ecopro.toc.htm
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  أقل(  ھذا  الصحة  قطاع   في  العاملة  القوى  في  الشدید  النقص  بسبب  الصحیة
 ٥۸ ٥۷). شخص ۱۰۰۰۰ لكل  الصحة  قطاع عاملین في ثالثة من

  مؤخراً، نُشر  الذي، ۲۰۲۰العالم لعام  في التمریض حالة تقریر  ویسلط
  جدیدة وظیفة مالیین ٦ عن  یقل ال ما  استحداث إلى  الحاجة على  الضوء

  العاملین في المتوقع  النقص  لسد  ۲۰۳۰ عام بحلول التمریض مجال في
  الدخل،  ومتوسطة   منخفضة الدخل  البلدان   في  األول   المقام   في  التمریض   في
  أنحاء كافة في التمریض في عاملینلل مساواةً  أكثر  توزیع السعي إلىو

  ٥۹. العالم 

 والخاص العام الصحة قطاع بین التوازن تحقیق
  في اً زایدمت دوراً  یؤدي البلدان  من العدید  في الخاص  القطاع  أن  حین في

  ضمان في  العام  الصحة لقطاع  الرائد  الدور  فإن  الصحیة،  الخدمات  تقدیم 
  یبرز  اإلنسان   حقوق   من  كحق  الصحیة  الرعایة  على  الحصول  فرص  تكافؤ
  تحویل تزاید أثار  السنین،  مر  وعلى. األزمات  أوقات في خاص بشكل

.  المصلحة  أصحاب   بعض   صفوف  في  مخاوف   سلعة  إلى  الصحیة  الخدمات 
  االستخدام  شروط  بشأن  ۱۹۹۸  لعام  المشترك  االجتماع  استنتاجات  وتنص

  أن  یجب...  : "یلي ما  على ،الصحة قطاع  إصالحات  في العمل وظروف
یعني   وال. العامة المصلحةإطار   في للجمیع الصحیة الرعایة  تقدیم یندرج

أن تنظم الرعایة   حصراً  العامة  الخدمات على  یجب أنھ  بالضرورة  ذلك
ً  یقدمھا أن الخاص لقطاع ل  یمكنیعني أنھ  بلالصحیة وتنفذھا  .  أیضا

 ٦۰". بھایتّجر  غیر قابلة ألن بالتالي ھي و  سلعة لیست  الصحیة فالرعایة

  في بما  حالیاً،  البلدان بعض نكبت ، ۱۹-كوفید تفشياستمرار  ضوء  وفي
عن طریق   الخاصة المستشفیات دور  تعزیز  على وإسبانیا، أیرلندا ذلك

ً  إدماجھا  ً . الجائحة تفشي فترة  طوال العامة  الصحة نظام  في مؤقتا   ووفقا
ً   ذلك  یضمن  سوف  ،ینیرلندیإ  حكومیین  لمسؤولین ً   نظاما ً   صحیا   یضمّ   منسقا

  مما والعالج،  الفحوص  موارد  فضالً عن  إضافي  سریر  ۲۰۰۰ حوالي 
ً دفع  عطيسی   التصدي  على  العامة  الصحة  نظام   لقدرة  وضروریاً جداً   كبیراً   ا

 ٦۲ ٦۱. لألزمة

ً  الخاص القطاع  یؤدي أن ویمكن   مكافحة في المساھمة في دوراً  أیضا
  فرادى  تتخذ  البلدان،  بعض  وفي.  الصحة  قطاع  من خارج  ۱۹-كوفید  جائحة

ً  األعمال  نماذج لتغییر  مبادرات  المنشآت  یساعد   مما  األزمة،  أثناء  مؤقتا

 
ستخدام والعمل في الخدمات  مكتب العمل الدولي: تحسین ظروف االستخدام والعمل في الخدمات الصحیة: تقریر مقدم للمناقشة في االجتماع الثالثي بشأن تحسین ظروف اال  ٥۷

 ). ۲۰۱۷جنیف، الصحیة (
  :accessed 9 April 2020 19: Are there enough health workers?-COVIDILOSTAT][.انظر:   ٥۸
 ]. ۲۰۲۰نیسان/ أبریل   ۹) [دخول الموقع: في ۲۰۲۰(جنیف،  ۲۰۲۰حالة التمریض في العالم الصحة العالمیة:  منظمة    ٥۹
 انظر:   ٦۰
 .ILO: Note on the proceedings, Joint Meeting on Terms of Employment and Working Conditions in Health Sector Reforms (Geneva, 1999), Conclusions, para. 2 

 the journal ie, 24 Mar. 2020 [accessed 9 April 2020] f coronavirus pandemic”,“Private hospitals will be made public for duration o.انظر:   ٦۱
 انظر:   ٦۲

A. Payne: “Spain has nationalized all of its private hospitals as the country goes into coronavirus lockdown”, in Business Insider, 16 Mar. 2020 [accessed 9 April 
2020]. 

 وفقاً لتقاریر إعالمیة مختلفة في الصحف والتلفزیون واإلذاعة.   ٦۳
  :Private sector contributions in health emergencies”IOE“ [accessed 9 April 2020] (2020). انظر:  ٦٤
 انظر:   ٦٥

ILO: “Social protection responses to the Covid-19 crisis - Country responses and policy considerations”, Social protection spotlight, ILO Social Protection Department 
(Geneva, forthcoming). 

 انظر:   ٦٦
ILO: “COVID 19 health crisis: the need for sickness benefit during sick leave and quarantine”, Social protection spotlight, ILO Social Protection Department (Geneva, 
forthcoming). 

 المرجع نفسھ.   ٦۷

  أو مادة  الشخصیة  الوقایة  معدات  مثل  الطبیة،  اإلمدادات  إنتاج  ضمان   على
ولزیادة استكشاف خیارات فعّالة   ٦۳. المطھرات  لمنتجات  اإلیثانول

  المنظمة  لمساھمات القطاع الخاص في حاالت الطوارئ الصحیة، استھلت
  ومجتمع األطراف   متعددة  المنظمات مع  مناقشات  العمل   ألصحاب  الدولیة 

  العام القطاعین  بین  التعاون في  والفرص التحدیات  بشأن  األعمال
 ٦٤. والخاص 

   صفوف في  لیخادمال في  مواجھة الخسائر
 الصحة  نظام في  الفاعلة الجھات

  قطاع في  العاملین حمایة  على  ینصب  الرئیسي االھتمام  محط  أن  حین في
  تؤثر  ۱۹-كوفید ضد  المعركة فإن  ودعمھم،  األمامیة الخطوط  في الصحة 

  لحسابھم  نوالعامل  ذلك   في  بما   الصحة،  قطاع   في  الفاعلة  الجھات   جمیع  على
 ٦٥. الصحیة  والمنشآت  الخاص

  الخط  في   اآلن  باتوا   الذین   ، والرعایة  الصحة  مجال  في   العاملین  من  والعدید 
  ینتمون إلى ، اإلصابة لخطر  معرضینباتوا و للجائحة للتصدي األمامي

  شاملة  تغطیة  وجود   عدم  أصبح من الواضح أن   وبالتالي، .  المذكورة  الفئات
  الفیروس؛  احتواء  استراتیجیات  نجاح   أمام  رئیسي  تحد   ھو  المرض  إعانات ب

  ھذا لمعالجة محددة خطوات بالفعل اتُخذت البلدان، من العدید وفي
  لیس  التغطیة،  في كبیرة  ثغرات  عن  ۱۹-كوفید أزمة  وتكشف  ٦٦. الوضع

یتعلق بالحصول    فیما  ولكن  فحسب  الصحیة  الرعایة  على  الحصول  سبل  يف
ً   المرض   إعانة  على   والقائمون  الصحة  قطاع   في  العاملون   حیث یظلّ   ،أیضا

  یعملون أو المعتادة غیر  االستخدام أشكال في لونممن یعم بالرعایة
  حالة في الدخل أمن إلى االفتقار  ویشكل. حمایة  دون الخاص،  لحسابھم
  للذھاب حافزاً  األسرة أفراد  من مریض  فرد في حالة رعایة أو المرض 

  من ویزید  جیدة  صحة في  یكون ال  المعني الشخص  أن  رغم  العمل إلى 
  إفقار  احتمال من الدخل أمن إلى االفتقار  یزید كما. العدوى نقل مخاطر 

 ٦۷. وأسرھم   بالمرض المصابین

  قطاع  في  للعاملین  المالیة  والتعویضات  الصحیة  الرعایة  تقدیم  كذلك   وینبغي
  تأمین بموجب  إما  ،العمل خالل  ۱۹-بـكوفید إصابتھم  حالة في  الصحة

  في العمل  أصحاب  من  مباشر   تعویض  خالل  من  أو  العمل  إلصابات  محدد

https://ilostat.ilo.org/2020/04/03/covid-19-are-there-enough-health-workers/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331673/9789240003316-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331673/9789240003316-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331673/9789240003316-ara.pdf
https://www.thejournal.ie/private-hospitals-ireland-coronavirus-5056334-Mar2020/
https://www.businessinsider.com/coronavirus-spain-nationalises-private-hospitals-emergency-covid-19-lockdown-2020-3?r=US&IR=T
https://www.ioe-emp.org/en/news-events-documents/news/news/1585135913-private-sector-contribution-on-health-emergency-situations
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ً  القبیل، ھذا من تأمین خطط  وجود عدم حالة   إعانات اتفاقیة مع  تمشیا
 . الدولیة  العمل  لمنظمة ) ۱۲۱ رقم( ۱۹٦٤ العمل،   إصابات

  وإسبانیا،  وإیطالیا  وسویسرا  ألمانیا  حكومات  مثل  ،الحكومات   بعض  ودعت
  على لتقتصر  حد أدنى إلى  بالمرضى االتصاالت تقلیل إلى الصحة ظمن

  الوقائیة المرضى  متابعة زیارات  جدولة  وإعادة  األساسیة الخدمات 
  خطر  من الحد  إلى التدابیر  ھذه تھدف حین وفي. أمكن حیثما والروتینیة

  یكون أن  المتوقع  فمن الصحة،  نظام  داخل  الموارد  وإتاحة العدوى  انتقال
  انخفض حیث األسنان  وعیادات  الطبیة العیادات دخل على  حاد  تأثیر  لھا

ً  المرضى زیارات عدد   التكالیف یتواصل تكبدّ  حین في كبیراً،  انخفاضا
.  الطبیة التي تستھلكھا األجھزة والطاقة اإلیجار  مثل المتكررة، التشغیلیة

  بدراسة السویسریة الطبیة الرابطة تقوم  المثال،  سبیل على سویسرا وفي
  سعىوت المتضررین لألطباء  قصیرة عمل فترة تعویض عن تقدیم  إمكانیة

  ٦۸. ممكن وقت أقرب في التعویض المتاحة بخیارات أعضائھا  إبالغ  إلى 
لمواجھة تزاید   األطباء  ھؤالء  یستعد الدخل،  في خسائر ال إلى  وباإلضافة 
  الصحة  نظم  وعودة  االجتماعي  التباعد  تدابیر   إلغاء  بمجرد  العمل  في مقدار 

 . المعتاد الوضع  إلى 

  الوطنیة، التأھب استراتیجیات من كجزء المستشفیات،  من لبطُ  حیثماو
  الجراحیة العملیات  وتأخیر  المرضى  صرف  طریق  عن  األسّرة توفیر 

.  الدخل في  كبیرة تواجھ خسائر  المستشفیات  فإن  المخطط لھا،  الروتینیة
  المعنیة المالیة الخسائر  بأن  األلماني  المستشفیات اتحاد  ات تقدیر  ت وأفاد 
  المالیة االستدامة بشأن  قلقھ عن  االتحاد وأعرب  یورو، ملیار  ۳٫۷ تبلغ

  ظر أن تن  إلى  االتحادیة   الصحة  وزارة  االتحاد   ودعا.  المستشفیات  من   للعدید
  ذلك في  بما  الطوارئ،  تدابیر  عن  الناشئة اإلضافیة  التكالیف  تغطیة  في

 ٦۹. واإلضافیین الحالیین  الصحة قطاع  في  لعاملینالصالح  

 التعاون الدولي 
وتوزیعھم   الصحة  قطاع  في عاملین المؤھلین في ال العالمي  النقص  یشكل

  المتوقعة غیر  األمراض  لتفشي التصدي أمام رئیسیة عقبة غیر المتكافئ
 . ۱۹-كوفید مثل بسھولة  والمنقولة

  الموارد جیدة  ، حتىالصحة نظم وصلت المرض،  انتشار  استمرار  ومع
  عداالتص ویبرز . الجائحة لتفشي  التصدي  أثناء  االنھیار  حافة إلى  منھا،

إلى    الملحة  الحاجة  ،العالم  أنحاء  جمیع  اإلصابة في  حاالت  عدد  في  السریع
  ویشمل. ۱۹-كوفید لتفشي للتصدي  قلاأل  مواردال ذات  الصحة نظم تعزیز 

  وتوسیع الصحة  قطاع  في  العاملة  القوى ب متعلقة ال التحدیات  ة عالجم ذلك 
  اإلبالغ  واستراتیجیات   المرض   مراقبة   وآلیات  المختبري  التشخیص  مرافق

.  الفور  على  قدرتھا  زیادة منكثیرة  بلدان  تتمكن ولن  ۷۰. المخاطر  عن

 
  April 2020] [accessedZeiten manche Mediziner wenig zu tun haben -warum ausgerechnet in Corona –Das Virus macht auch Ärzte arbeitslos 9.انظر:   ٦۸
 انظر:   ٦۹

DKG zur Behauptung des Ministers die Kliniken erhielten 7,8 Milliarden Euro zusätzlich 7,8 Milliarden Euro angebliche Zusatzfinanzierung der Kliniken hält einem 
Fakten-check nicht stand, in DKG Press, 21 Mar. 2020 [accessed 9 April 2020] . 

 JAMA Network (2020) [accessed 9 April 2020]Income Countries-and Middle -19 in Low-Managing COVIDl.: J. Hopmann et a ,انظر: .  ۷۰
 in tagesschau.de, 23 Mar. 2020 [accessed 9 April 2020]Gemeinsam für Italien ,انظر: .  ۷۱
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ILO: “Towards Universal Health Coverage: Social Health Protection Principles”, Social protection spotlight, ILO Social Protection Department (Geneva, 2020); ILO: 
“Social protection responses to the Covid-19 crisis - Country responses and policy considerations”, Social protection spotlight, ILO Social Protection Department 
(Geneva, forthcoming). 

 انظر:   ۷۳
ILO: “Social Protection Monitor: Social protection responses to the COVID-19 crisis around the world” Social protection spotlight, ILO Social Protection Department 
(Geneva, forthcoming). 

  انظر:  ۷٤
ILO: “Towards Universal Health Coverage: Social Health Protection Principles”, Social protection spotlight, ILO Social Protection Department (Geneva,2020). 

  لتفشي التصدي  في البلدان  ھذه لدعم  عالمیة إجراءات اتخاذ یلزم  وعلیھ،
 . بعده  وما  المرض 

  الرعایة بتوفیر  یتعلق  فیما  ھائلة تحدیات بلدان عدة  تواجھ  أوروبا،  وفي
  وقد.  المستشفیات  إلى  لوننقیُ   الذین  المرضى  من  مسبوق  غیر   لعدد   والعالج

  واالتحاد  وكوبا  الصین  بینھا  من   بلدان  من   كبیر   دولي  تضامن  إلى  ذلك   أدى
  مثل بشدة،  المتضررة  البلدان  إلى  ومعدات  أطباء  أرسلت  التي  الروسي، 
 تكثیف یجري ذلك، على عالوة ۷۱. في المیدان التصدي لدعم إیطالیا، 
  وألمانیا،  فرنسا  بین  الحدودیة   المناطق   ففي .  البلدان  بین  الحدود   عبر   التعاون 

  إلى المكتظة  الفرنسیة المستشفیات من  المرضى یُنقل المثال،  سبیل على
  سویسرا تستقبل حین في  سّرة،األ فیھا التي تتوفر  األلمانیة المستشفیات 

 . إیطالیا   الوافدین من زةالمركّ   العنایة مرضى  وألمانیا

  نظم  إلنشاء   كافٍ   حكومي  إنفاق   إلى  الملحة  الحاجة  على  الضوء  ذلك  ویسلط
  المقام في تكون قادرة الصمود، بحیث على وقادرة ومتینة قویة صحیة
  بشكل  جیدة   صحیة  رعایة   إلى   المنصف  الوصول   إمكانیة  توفیر   على   األول
  غیر  األمراض تفشي لحاالت  للتصدي كافیة موارد لدیھا فر اوتتو  عام، 

 . ۱۹-كوفید جائحة مثل المتوقعة،

 ۷۲الصحیة  الرعایة وتمویل  االجتماعیة الصحة  حمایة
  الصحة،  قطاع  في   للعاملین  الكافیة  االجتماعیة  الحمایة  ضمان  إلى  باإلضافة

  ،معقولة  تكلفة ب الصحیة الرعایة إلى  السكان  جمیع  وصول  ضمان یحظى
  االجتماعیة  الحمایة  وتؤدي.  ۱۹-كوفید  أزمة  خالل  من األھمیةنفسھ  بالقدر  

ً  دوراً  في   ویشمل ذلك  ۷۳. وتجنبھا الصحیة األزمة من التخفیف في  رئیسیا
  لطلب مباشرة كنتیجة واألسر  األفراد إفقار  المقام األول، الحیلولة دون

 . الوقائیة  السلوكیات تشجیع وكذلك  الرعایة، 

ً  االجتماعیة الصحة  حمایة وتوفر  ً  نھجا   تغطیة بلوغ ل الحقوق  على  قائما
  الرعایة  خدمات  إلى   الفعال  والوصول  المالیة  الحمایة  تضمن  شاملة  صحیة

  تمویالً  الممولة االجتماعیة الصحة حمایة آلیات من شأنو ۷٤. الصحیة
 ً مزیج   أو الضرائب  أو  االجتماعي  الضمان  اشتراكات  خالل  من  جماعیا

  السوق مخاطر  تنقل دون أن  إیجابیة توزیع إعادة  آثار  منھا معاً، أن تّولد 
  البعد كونال ی الطریقة، وبھذه. األفراد إلى  العمل سوق  ومخاطر  المالیة

  یر تأخ على یشجع اعتباراً قد الحاجة،  الرعایة عند لطلب  االقتصادي 
  صحیة  أزمة  سیاق   خاصة، في  أھمیة  ذلك   ویكتسي.  تقدیمھا   عدم   أو  الرعایة

 . معدٍ   ٍبمرض  تتعلق

  لتوجیھ تدابیر  الحكومات من العدید اتخذت  ،۱۹-كوفید ألزمة وللتصدي
  خصصت المثال، سبیل فعلى. الصحیة نظمھا  إلى  إضافیة مالیة  موارد

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c121_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c121_ar.pdf
https://www.nzz.ch/zuerich/coronavirus-macht-einige-aerzte-arbeitslos-ld.1547198
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763372
https://www.tagesschau.de/ausland/corona-hilfen-italien-101.html
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  حافز  أكبر  من كجزء  أمریكي دوالر  ملیار  ٦٫۱ المتحدة  المملكة  حكومة
ً  ۳۰ منذ  تقدمھ  مالي    وخصصت  ۷٥. لدیھا  الوطنیة  الصحة  دائرة لدعم  عاما

  لتمویل  یورو  ملیار   ۳٫٥إیطالیا    وقدمت  الصحة؛  لوزارة  یورو  ملیار   إسبانیا
  تمویل  لضمان   المالیة  اإلجراءات   من  عدداً   ألمانیا   وقررت.  الجائحة  مكافحة

  لتعویض األجل  طویلة   والرعایة الخارجیة المعالجة خدمات  و  المستشفیات
  حیث  إسبانیا، مثل البلدان  بعض  وفي  ۱۹٫۷٦-بكوفید الصلة ذات  التكالیف

  الرعایة مقدموكون ی ال وحیث الصحیة الرعایة الخاص القطاع یقدم
  تدابیر  اتخذت  االجتماعیة، الصحیة الحمایة نظم  شبكة في عادةً  مدمجین

  صحي نظام وجود  أھمیة ذلك  ویجسد ۷۷. للجائحة التصدي في إلدماجھم 
بدور   أن یستكمل ویمكن المركزي،  الدور  القطاع العام یؤدي حیث منسق
  البلدان وفي. العامة  اللوائح  بموجب  الخاص  القطاع  من  الخدمات  مقدمي

  عاتق على الصحیة الرعایة على للحصول المالي العبء فیھا یقع التي
  اتخاذ إلى  حكومات اضطرت  الطوعي،  الخاص  التأمین  یتحملھ أو  األسر 
ً  أوسع  تدابیر   . ثقیلة أعباء مالیة  لتفادي العامة   الصحة في  نطاقا

ً  ومصممة قویة تمویل  بنیة إلى  حاجة وھناك    حوافز ال لتوفیر  جیداً  تصمیما
  للجمیع الصحیة الرعایة توافر  معاییر  الستیفاء الصحیة الخدمات  لمقدمي
ً  الجیدة،  ھا تونوعی ومقبولیتھا  إلیھا  الوصول وسھولة   صكوك مع  تمشیا

  النظام  ولتعزیز  ۷۸الدولیة،  االجتماعي  الضمان  ومعاییر  اإلنسان  حقوق
  أصحاب  بین  والفعال  الوثیق  التنسیق  ذلك  ویتطلب.  لبلدا  في  الشامل  الصحي

 . وتوفیرھا وشرائھا  الصحیة الخدمات   تمویل في المصلحة
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الحمایة االجتماعیة المحددة على المستوى الوطني "الحصول على مجموعة من السلع والخدمات، محددة على المستوى  أرضیات ، ینبغي أن تتضمن ۲۰۲وفقاً للتوصیة رقم   ۷۸
 (أ)). ٥؛" (الفقرة الوطني، تشمل الرعایة الصحیة األساسیة، بما في ذلك رعایة األمومة، على أن تكون متوفرة ویسھل الوصول إلیھا ومقبولة وذات نوعیة جیدة

 زمةاأل مواجھةاستجابة الصین في : تدریجي نحو على اتللصدم االستجابة على القدرة بناء  -۳ اإلطار

 نطاق تغطیة لتوسیع المبذولة محددةال جھودالو الصحي نظامھا في االستثمار من عقود في المسبوقة غیر الصحیة األزمة مواجھة ھذه على الصین قدرة تتجذر
 .واالقتصادیة الصحیة األزمات في مواجھة ذلك في بما األخیرة، العقود مدى على االجتماعیة الصحیة الحمایة

 باشتراكات المتعلقة اتااللتزام تخفیض التدابیر ھذه وشملت. األزمة لمواجھة االجتماعیة للحمایة تدابیر محددة الصینیة الحكومة اتخذت ،۱۹-لكوفید وللتصدي
ً  الحكومة واتبعت ۱.االشتراكات لدفع العمل أصحاب على الضغوط للتخفیف من وطأة أشھر خمسة إلى تصل لمدة منھا، اإلعفاء أو االجتماعي الصحي التأمین  أیضا

ً  نھجاً   وتسھیل اإلنترنت، عبر والشائعة المزمنة األمراض بشأن االستشارات الطبیة إجراء إتاحة خالل من المثال، سبیل على ني،مكاال التباعد یدعم معقوالً  إداریا
 ۲.إلكترونیاً  الطبیة التكالیف استرداد طلبات تقدیم

 األزمة؟ ھذه من استخالصھا یمكن التي الدروس ھي ما

 قیام أن واضح ھو ما أن غیر. بعدھا مباشرة أو أزمةأي  خضم في االجتماعیة من نظم الحمایة نظام أي استجابة لفعالیة إجراء تقییم یكون من السابق ألوانھ قد
 من االستفادة زیادة ودعم الوقت مرور مع التحتیة وبنیتھا الصحیة الرعایة نظام في كبیر باستثمار سمح تدریجیاً، قد االجتماعیة الصحة حمایة نطاق بتوسیع الصین

ً  ،التغطیة على نحو تدریجي نطاق توسیع المتمثل في االستراتیجيالصین  نھج ویقدم. الخدمات ً  درسا  على ذلك كان وإن تجربتھا، لتكرار المجال بعض ویفسح مھما
 .الموارد على قیود مفروضة من تعاني التي األدنى الدخل ذات البلدان في حتى أضیق، نطاق

 .العدوى" منحنى" "تسطیح" في الصین نجاح في واالجتماعیة الصحیة الحمایة نظم انتھجتھا منسقة استجابة وساھمت
 ــــــــ

 ].۲۰۲۰ أبریل /نیسان ۹ في: الموقع دخول[ الرابط: انظر. أمریكي دوالر ملیار ۷۱ قدره االشتراكات تحصیل في انخفاض إلى ذلك سیؤدي  ۱
الشعبیة  الصین جمھوریة اإلنترنت، عبر االستشارات تكالیف الوباء أن یستردوا أثناء مزمنة أو شائعة أمراض من یعانون الذین للمرضى یمكن: الطبي للتأمین الوطني المكتب  ۲
 ].۲۰۲۰ أبریل /نیسان ۹ في: الموقع دخول[

https://www.medscape.com/viewarticle/926631
https://www.covid19healthsystem.org/
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 منظمة العمل الدولیة معلومات االتصال◄
Route des Morillons 4 

CH-1211 Geneva 22 
Switzerland 

 إدارة السیاسات القطاعیة
 البرید اإللكتروني:

covidresponsesector@ilo.org 

 

 ۳-   منظمة العمل الدولیة واستجابات أدوات 

  مرض تفشي مثل األخرى،  العامة  الصحیة  الطوارئ حاالت  أن  حین في
  التخطیط فعالیة  أثبتت  ،الوخیمة الحادة التنفسیة والمتالزمة إیبوال فیروس
  إلى الحاجة  تؤكد  ۱۹-كوفید جائحة فإن  الطوارئ، لحاالت  األجل قصیر 

  النظر  وجھات تتحدى فھي. الصحة قطاع في ومستدام  منسق استثمار 
ً عب باعتبارھا الصحة نظم بشأن التقلیدیة   االقتصادات موارد یستنزف ئا
  النمو  تحقیق  في  الصحة  نظم  أھمیة  على  الضوء  تسلیط  خالل  من  ،الوطنیة

 . المجتمعي  والرفاه االقتصادي 
  باألعباء المثقلة   العامة  الصحة  نظم  إلى  االنتباه   ۱۹-كوفید أزمة وتسترعي

  كافٍ  عدد توظیف  تواجھ التي التحدیات   وإلى البلدان،   من العدید   في أصالً 
ً  المدربین الصحة قطاع  في العاملین  من   والمدعومین جیداً  تدریبا

  على الضوء ذلك  ویسلط . وحمایتھم استبقائھمو  ونشرھم  والمتحّمسین،
  في ذلك  في بما  الصحة، نظم في المستدام االستثمار  إلى الكبیرة الحاجة
 . والمعدات الالئق  العمل وإلى ظروف  ،الصحي القطاع   في العاملة   القوى
  مجال في بالعمالة  المعنیة المستوى رفیعة المتحدة األمم ھیئة متابعة وفي

  الدولیة العمل منظمة  ضمت ، ۲۰۱۷ عام في ، االقتصادي والنمو  الصحة
  في والتنمیة التعاون ومنظمة العالمیة الصحة منظمة جھود  إلى جھودھا 
"  الصحة أجل من العمل برنامج" إنشاء في االقتصادي المیدان

إلى    المساعدة   البرنامج  ھذا   ویقدم".  الشركاء  متعدد   االستئماني  الصندوق"و
  االستثمارات لزیادة   استراتیجیات وضع   أجل من  المكونة  والھیئات  البلدان 

  سوق بشأن محّسنة بیانات أساس  الصحة على  قطاع  في العاملة  قواھا في
  والحوار  المتعددین المصلحة أصحاب ومشاركة قطاع الصحة في  العمل

 . االجتماعي
  قادرة على الصمود، صحیة نظم لبناء  ضروري االجتماعي  والحوار 
ً  دوراً  یؤدي  فھو  وبالتالي لحاالت   والتأھب  لألزمات  التصدي في حاسما

 . سواء  حد  على  الطوارئ
  على والقدرة السالم  أجل  من  الالئق  والعمل  العمالة  توصیة  وتتناول

  تواجھھا  التي  لتلك   المماثلة   الكوارث   حاالت   ،)۲۰٥  رقم(  ۲۰۱۷  الصمود، 
  المكونة للھیئات  تفصیلیة إرشادات التوصیة وتقدم. ۱۹-كوفید مع  البلدان 
  الالئق والعمل التوظیف مجال في  اتخاذھا  ینبغي  التي اإلجراءات  بشأن

  على  القدرة  لبناء   وكذلك  منھا على حد سواء،   والتعافي   األزمات   من   للوقایة 
  الحیوي والدور  االجتماعي الحوار  أھمیة التوصیة وتؤكد . الصمود

 ٧٩. لألزمات  التصدي في  العمال ومنظمات  العمل أصحاب  لمنظمات 
  في العمل أصحاب ومنظمات العمال منظمات مشاركة مفھوم ورد وقد

  ۱۹۷۷ ،بالتمریض  العاملین  اتفاقیة في أصالً  الصحیة السیاسات  صنع
  خدمات بشأن سیاسة: "[...]  وضع على تنص التي ،)۱٤۹ رقم(

]  ،[...  عام، صحي برنامج  إطار  في  ... بالتمریض،  والعاملین التمریض 
  [...]" المعنیة العمال  ومنظمات  العمل  أصحاب منظمات  مع  بالتشاور 

  تخطیط في  بالتمریض العاملین  اشتراك " أنھ ینبغي الترویج لمسألة   وتحدد

  التي القرارات  بشأن العاملین  ھؤالء  مع  وللتشاور  التمریض خدمات 
  طریق  عن   والعمل  االستخدام   شروط  تحدید   ل یفضّ "تضیف أنھ  و"  تخصھم

 ". المعنیة العمال  ومنظمات  العمل أصحاب   منظمات بین التفاوض 
  تكون أن یجب النامیة، البلدان في" األدمغة ھجرة" مشكلة ولمعالجة
  الید ھجرة تتعلق بإدارة ترتیبات ألي أساسیة الصحي القطاع  اعتبارات

  إلى وبالنسبة. االقتصادي  المنظور   ومن العامة  الصحة  منظور  من العاملة 
  والحوار   العادلة  الھجرة  أطر   توفر   قد   سواء،   حد  على  والمقصد  المنشأ   بلدان 
  الحقوق على والقائمة الجنسین لقضایا المراعیة الثنائیة االتفاقات بشأن

 . الصدد ھذا  سبالً إضافیة یمكن استكشافھا 
  االجتماعي، الضمان  تدابیر  إلى باإلضافة وحمایتھا،  العمال إن حقوق 

  قطاع في العاملین حمایة وضمان جیدة صحیة رعایة أساسیة لتوفیر 
  ویحتاج.  بعدھا   وما  الجائحة  ھذه  خالل   عام  بشكل  والسكان  وأسرھم   الصحة

  یكونوا أن إلى اآلخرین، العاملین جمیع مثل الصحة،  قطاع  في العاملون 
  التعویض  منحھمتو  وسالمتھم  صحتھم  تحمي  التي   اللوائح  بتغطیة  مشمولین

  حالة في الطبي  العالج  تكالیف  وتغطیة  الدخل فقدان  عن المالي المالئم 
 ۸۰. اإلصابة بالمرض 

  يــتفش بعد العامة األھداف مع والتوافق والجودة المعاییر  ولضمان 
 . ةالمعنی  الدولیة العمل معاییر  تطبیق ینبغي ، ۱۹-دــكوفی

   الصلة ذات الدولیة العمل  منظمة أدوات
 الصحة  قطاع في بالعاملین

  في الالئق العمل بشأن الدولیة العمل لمنظمة التوجیھیة المبادئ •
 . )۲۰۱۸( العامة الطوارئ خدمات 

  الدولیة العمل ومنظمة العالمیة الصحة لمنظمة التوجیھیة المبادئ •
  الصحیة الطوارئ حاالت في المھنیتین والصحة السالمة بشأن
  حاالت  في  والمتدخلین   الصحة  قطاع   في  العاملین   لحمایة  دلیل :  ةالعام

 . )۲۰۱۸( الطوارئ
 العمل في الصحیة القواعد بشأن الدولي العمل مكتب دلیل •

)ILO WASH@Work (2016 . 
  أدوات مجموعة : العالمیة الصحة  منظمة  -  الدولیة العمل  منظمة •

  )HealthWISE( )۲۰۱٤( الصحیة الخدمات   في العمل تحسین
  الصحة ومنظمة الدولي الممرضات ومجلس الدولي العمل مكتب •

  اإلطاریة التوجیھیة  المبادئ:  العامة للخدمات   الدولیة والھیئة  العالمیة
 )۲۰۰٥( الصحة قطاع  في  العمل  مكان في للعنف التصدي أجل من

  السالمة إدارة نظم  بشأن  الدولیة العمل  لمنظمة التوجیھیة المبادئ •
 )۲۰۰۱( المھنیتین والصحة 
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  الخدمات في والعمل  االستخدام ظروف  تحسین بشأن الثالثي االجتماع   في للمناقشة   مقدم تقریر : الصحیة الخدمات في  والعمل االستخدام  ظروف  تحسین : لي مكتب العمل الدو  ۸۰

 ). ۲۰۱۷ جنیف، (  الصحیة

https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
http://working4health.org/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561214.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561214.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c149_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c149_ar.pdf
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_626551/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_626551/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_633233/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_633233/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_633233/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_633233/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_701019/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_701019/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_701019/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_701019/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_250540/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_250540/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/training/WCMS_108542/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/training/WCMS_108542/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/training/WCMS_108542/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9221116344_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9221116344_EN/lang--en/index.htm


 12 وقطاع الصحة ۱۹-كوفید :منظمة العمل الدولیةقطاعي لموجز  ◄

 

 وتوصیات منظمة العمل الدولیة  اتفاقیات  - المرفق 

 

 

 االتفاقیات والتوصیات األساسیة لمنظمة العمل الدولیة ذات الصلة بقطاع الصحة 
 ) ۸۷  رقم(  ۱۹٤۸ التنظیم،  حق مایة وح  النقابیة  الحریة  اتفاقیة •
 ) ۹۸ رقم(  ۱۹٤۹ الجماعیة، والمفاوضة  التنظیم حق  اتفاقیة •
   ) ۱۰۰ رقم ( ۱۹٥۱ األجور،   في المساواة  اتفاقیة •
 ) ۱۱۱ رقم(  ۱۹٥۸ ،)والمھنة االستخدام   في(  التمییز  اتفاقیة •
   ) ۱٤۹ رقم ( ۱۹۷۷ بالتمریض،  العاملین   اتفاقیة •
   ) ۱٥۷ رقم ( ۱۹۷۷ بالتمریض،  العاملین   توصیة •
   )۱٥۱ رقم(  ۱۹۷۸اتفاقیة عالقات العمل في الخدمة العامة،  •
   ) ۱٥٥ رقم (  ۱۹۸۱ المھنیتین، والصحة  السالمة   اتفاقیة •
   ) ۱۸۷ رقم ( ۲۰۰٦ المھنیتین، لصحةوا للسالمة  الترویجي   اإلطار  اتفاقیة •
    ) ۱۹۰ رقم (  ۲۰۱۹  والتحرش، العنف  اتفاقیة •
   ) ۲۰٦ رقم (  ۲۰۱۹  والتحرش، العنف  توصیة •

 معاییر العمل الدولیة بشأن الحمایة االجتماعیة  
 ) ٦۹ رقم(  ۱۹٤٤ الطبیة، الرعایة   توصیة •
 ) ۱۰۲ رقم(  ۱۹٥۲ ، )الدنیا المعاییر (  االجتماعي الضمان   اتفاقیة •
 ) ۱۲۱ رقم(  ۱۹٦٤ العمل، إصابات   إعانات  اتفاقیة •
 ) ۱۳۰ رقم ( ۱۹٦۹ المرض،   وإعانات الطبیة الرعایة   اتفاقیة •
 ) ۱۳٤ رقم ( ۱۹٦۹ المرض،   وإعانات الطبیة الرعایة   توصیة •

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c087_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c098_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c100_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c100_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c111_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c149_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r157_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c151_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c155_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c187_ar.pdf
https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_712157/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_712172/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r069_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c102_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c121_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c121_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c130_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r134_ar.pdf
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