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 الغـــــــــب
 
 

و ظهور حاالت   covid 19  حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بالدنا جراء تفشي وباء كورونا تتابع جمعية عدالة باهتمام شديد
  لذلك، يوم، و ما ترتب عن ذلك من حجر و احتجاز للمرضى في المراكز الطبية المخصصة بعد مرضية أصبحت تتضاعف يوما

  من قلةلما تناقلته بعض وسائل االعالم حول تصريحات بعض مهنيي قطاع الصحة الذين يشتكون من ظروف العمل و  وتبعا
عض لدى ب بعض المرضى الذين يتشكون من ظروف المعاملة و االستقبال  اإلمكانيات الموفرة لهم، باإلضافة إلى تصريحات

دم توفير عومن   ة ألالزمة و الكافية و الماء و المراحيض و أدوات التنظيف الضروريةو عدم توفير التغذي  المؤسسات الصحية
 .األغطية و اللباس المناسب أثناء فترة التعهد بهم

ملكية   طاء تعليماتلك بإعوذ  بالمبادرة الملكية الرامية الى االعتناء بالمصابين بفيروس كورونا  و إذ تثمن جمعية عدالة و تشيد - 
لعسكريين اؤولين ف شركات بتموين المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة لفائدة المرضى في حالة الحجر و تعليمات للمسبتكلي

لدعم ت وتقديم استشفيالمساندة االطقم الطبية المدنية في الم  التابعة للقوات المسلحة  بتسريع دمج االطقم الطبية وشبه الطبية
طبية التابعة لوزارة و العمل على تخفيف الضغط الذي تعانيه الموارد ال 19زمة للمصابين بكوفيد والمساندة لتوفير العناية الال

محاولة  وورونا كالصحة، تثمن جمعية عدالة أيضا كل المجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة و األطر الطبية في مكافحة وباء 
  .تطويقه رغم االمكانيات المحدودة

 : هي  الصحة بأن   وانها اذ تذكر
ن العهد م 12دة الما  حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. حسب الفقرة االولى من 

 .الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية
ا مية ، وهذا عية كافباتخاذ تدابير صحية و اجتماو بأن الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها و ال يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إال 

   : 1946دستور منظمة الصحة العالمية سنة   اقره
ظم الرعاية ن، يستلزم تصميم (  A59/22) و أن تحسين سالمة المرضى، حسب تقرير جمعية الصحة العالمية التاسع و الخمسون

  .تعرض لها المرضى إلى أدنى حدالصحية تصميماً جيداً مـن أجـل الحـد مـن المخاطر التي ي
ي أ، ومن قبل من الدستور ، فإنه ال يجوز المس بالسالمة الجسدية أو المعنوية ألي شخص، في أي ظرف 22و أنه حسب الفصل  

 ةينة أو حاطأو مه كما ال يجوز ألحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو ال إنسانية  جهة كانت، خاصة أو عامة.
  .بالكرامة اإلنسانية

الوسائل  عبئة كلتعلى   الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية،أن تعمل  من الدستور أكد على أنه على 31وأن الفصل 
 يوعلى الحق ف لصحية،المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العالج والعناية ا

 الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
سعي في واذاًل وأن أصون حياة اإلنسان في كافة أدوارها ، في كل الظروف واألحوال ب  وانطالقا مما  يقسم عليه الطبيب :"

 ."استنقاذها من الهالك والمرض واأللم والقلق
 : عو وزارة الصحة إلى ما يليمن أجل الحق في محاكمة عادلة تد  فإن جمعية عدالة 
منزلي غير لعزل الاتطبيق توصيات المنظمة العالمية للصحة الرامية إلى تكتيف الفحوصات من أجل محاصرة الوفاء باعتبار أن  - 

 .كافي
ين ولالمسؤ التي تهم حقوق المرضى و العمل على محاسبة  الطبية  من سوء الرعاية  فتح تحقيق جدي بخصوص حاالت التظلم-

 .عنها بما يجب من حزم و صرامة
سرتهم و ظافة أنالسهر على توفير ظروف استشفاء تحفظ كرامة المرضى و حقهم في األكل الكافي و الكامل و الجيد و الحق في -

 .  و غرفهم و الحق في المرحاض و وسائل النظافة  مالبسهم
 .يين و اجتماعيينالسهر على المواكبة النفسية للمرضى من قبل أخصائيين نفسان -
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 . السهر على تمكين المرضى من الحق في اإلتصال و التواصل مع عائالتهم و أسرهم بواسطة وسائل االتصال الممكنة -
لصحية لتهم االحصول على المعلومة وسائل التواصل عن بعد متى كانت لهم رغبة في ذلك و كانت حا  السهر على المرضى في -

 .لمستشفيات إلى أماكن احتجازتسمح بذلك حتى ال تتحول ا
 . توفير الشروط المالئمة لألطباء و األطر الطبية للقيام بعملهم أفضل قيام -
ة اية  الطبيت الرعمطالبة الوزارة  المعنية  بايفاء   المواطنين والمواطنات  بمعطيات دقيقة حول عدد الحاالت الموضوعة تح-

  ر الوباءوحسب مختصين دوليين لتوفير قراءة صحيحة حول وثيرة ودرجة انتشاوتطورها كمعيار اساسي  -االنعاش–الفائقة 
تكوينات اعهم لفتح باب التطوع ألطباء و ممرضي القطاع الخاص و المتقاعدين من أجل تعزيز صفوف األطباء العاملين بعد إخض

 .19خاصة لكيفية التعهد بمرضى كوفيد 
 

 
 

 
 عن المكتب التنفيذي 
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