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 العمل   مكان   وتخف�ف أثره في   19- الوقا�ة من �وفید 
 

 

 موجز س�اسات 

  19  أ�ار/ مایو  2021
  

     

 

 ملخص تنفیذي 
 وتعمل. 19-، وهو الفیروس المســبب لكوفید2-ســارس-شــهد قطاع واســع من أماكن العمل خارج مرافق الرعا�ة الصــح�ة انتقال فیروس �ورونا

منع انتقال الفیروس مجتمع�ًا وحما�ة االقتصــــــادات الوطن�ة من خالل الحفاظ  فيالمســــــاعدة  على    ،التي تهدف إلى حما�ة العمال ،الســــــ�اســــــات
  مفتوحة وآمنة.على أماكن عمل 

الوطن�ة ودون الوطن�ة لتوج�ه أماكن العمل �شأن ��ف�ة منع انتقال العدوى وحما�ة ات�ة توص�ات الس�اسالوحتى اآلن، �ان هناك عدم اتساق في  
لة ف�ما یتعلق و�لخص موجز الســــ�اســــات الذي بین ید�كم البیِّنات الحدیثة و�وفر للحكومات وأماكن العمل إجراءات شــــام  .19-العمال من �وفید

  والسالمة والصحة المهنیتین. 19-بتنفیذ توص�ات منظمة الصحة العالم�ة ومنظمة العمل الدول�ة ذات الصلة �شأن �وفید

في مكان العمل وتدابیر الوقا�ة،    2-سارس-وعلى الرغم من أن هذا الموجز �قدم نظرة عامة على األ�حاث المنشورة حول انتقال فیروس �ورونا
ــن�ف أو  ــوء التصـ ــة لتحیز االخت�ار أو سـ ــات بیئ�ة معرضـ ــغیرة أو دراسـ ــ�ة صـ ــات عرضـ ــورات ع�ارة عن دراسـ ــارة إلى أن معظم المنشـ تجدر اإلشـ

ــاء قاعدة بیِّنات قو�ة �ما �كفي  التفنید. وهن ــاد بها فياك حاجة إلى مز�د من األ�حاث حول التعرض والمرض المهنیین إلنشـــــ ــترشـــــ ــع   لالســـــ وضـــــ
 خ�ارات س�اسات�ة واضحة. 

ومع ذـلك، هـناك اتجـاهـات واضــــــــــــــحـة في �عض القطـاعـات تشــــــــــــــیر إلى زـ�ادة مخـاطر انتـقال العـدوى. و�الحظ ذـلك ـ�النســـــــــــــــ�ة لعمـال الخـدـمات 
ت، وعمال النظافة والخدمة المنزل�ة، والعاملین في قطاع التعل�م، وعمال تصـن�ع اللحوم، والعاملین في قطاع الضـ�افة، والسـائقین وعمال  والمب�عا

ومن المرجح �صـــــــورة أكبر أن تبلِّغ أماكن العمل التي بها   النقل، وعمال الســـــــالمة العامة، وعمال البناء والعاملین في مهن الخدمة االجتماع�ة.
ــ�ات  ــتر�ة، وخدمات انتقال العمال، عن فاشـــــ ــتر�ة لتناول الطعام، وأماكن إقامة مشـــــ ــخاص، وتهو�ة غیر �اف�ة، ومناطق مشـــــ اختالط بین األشـــــ

، مثل توجیهات 19-. وتدعم البیِّنات التوصـ�ات الحال�ة لمنظمة الصـحة العالم�ة ومنظمة العمل الدول�ة �شـأن التدابیر الوقائ�ة لكوفید19-كوفید
ل عن �عد، وقصــر دخول موقع العمل على العمال األســاســیین، والت�اعد الجســدي، والفحص الروتیني، وعزل المصــابین، وتت�ع المخالطین العم

والحجر الصــــــــحي للمخالطین، والتطهیر المنتظم لمواقع العمل (خاصــــــــة األســــــــطح �ثیرة اللمس)، ونظافة الیدین، والرصــــــــد البیئي واالســــــــتخدام 
 حما�ة الشخص�ة.المناسب لمعدات ال

ومات وُتســتَمد اإلجراءات الواردة في هذا الموجز من التوصــ�ات الحال�ة لمنظمة الصــحة العالم�ة ومنظمة العمل الدول�ة، وتهدف إلى تزو�د الحك
في أماكن العمل   19-�وفیدالوطن�ة والمحل�ة وأصــحاب العمل والعمال وممثلیهم وخدمات الصــحة المهن�ة �إرشــادات عمل�ة �شــأن منع فاشــ�ات 

وانتقاله بین العمال إلى الحد األدنى. و�ن�غي أن تحدد الحكومات، تماشــــــــــــ�ًا مع معاییر   2-ســــــــــــارس-عن طر�ق تقلیل التعرض لفیروس �ورونا
ن�ة لحما�ة صـــــــحة  ، الســـــــ�اســـــــات والتدابیر الوط)2(  187و  )1(  155  العمل الدول�ة المعمول بها، وال ســـــــ�ما اتفاقیتي منظمة العمل الدول�ة رقم
ــحة المهن�ة لكوفید ــد الصـ ــروع في ترصـ ــالمتهم من خالل الشـ ــحي، و�نفاذ 19-العمال وسـ ــ�ة والحجر الصـ ــات اإلجازات المرضـ ــ�اسـ ــمان سـ ، وضـ

  تدابیر الصحة العامة والسالمة والصحة المهنیتین.
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ــلطات الوطن�ة والمحل�ة هذه اإلجراءات بناًء على مســــتوى انتقال �وفید ــادات في المجتمع على النحو المحدد في    19-و�جب أن تكِّ�ف الســ إرشــ
ــأن ت ــادات ووفًقا   )3(  تدابیر الصـــــــحة العامة والتدابیر االجتماع�ةكی�ف  منظمة الصـــــــحة العالم�ة �شـــــ ــأن تدابیر  إلرشـــــ منظمة العمل الدول�ة �شـــــ

. وفي ســـــــــبیل تنفیذ ســـــــــ�اســـــــــات الوقا�ة وتخف�ف األثر في أماكن العمل، �جب على  )4( 19-الســـــــــالمة والصـــــــــحة المهنیتین للوقا�ة من �وفید
ــات�ة وتدابیر الحد من التأثیر المحتمل على الرفاه االجتماعي ــ�اســـ ــحاب العمل الموازنة بین التدخالت الســـ ــادي، �ما في  الحكومات وأصـــ االقتصـــ

ــارة الدخل ــول إلى الخدمات وخســــ ــار �وفید  ).5(  ذلك الوصــــ ــات المنفذة لمنع انتشــــ ــ�اســــ في أماكن العمل مترافقة مع مخاطر   19-وقد تأتي الســــ
العمل عن  الصـــحة والســـالمة الخاصـــة بها، مثل االســـتخدام المطول لمعدات الحما�ة الشـــخصـــ�ة، واآلثار النفســـ�ة االجتماع�ة والراحة المرت�طة �

ُ�عد، والمخاطر المتعلقة بنقص صــــــــــــــ�انة النظم أثناء اإلغالق، والتعرض الك�م�ائي المرت�ط بز�ادة مســــــــــــــتو�ات التطهیر. و�جب االعتراف بهذه  
 المخاطر الناتجة والتخف�ف من آثارها. 

 نظرة عامة  الجزء األول:

 الغا�ة من الوث�قة 1-1

الغا�ة من موجز الســ�اســات هذا هي تقد�م إرشــادات عمل�ة للســلطات الوطن�ة والمحل�ة وأصــحاب العمل وممثلي العمال من أجل تنفیذ توصــ�ات 
في أماكن العمل في ســــ�اقات   19-و�دارة فاشــــ�ات �وفید  2-ســــارس-منظمة الصــــحة العالم�ة ومنظمة العمل الدول�ة لمنع انتقال فیروس �ورونا

 الرعا�ة الصح�ة.  �خالف مرافق

عة حول ســ�اســات منع انتقال فیروس �ورونا ثة للمؤلفات ومناقشــة موســَّ في أماكن العمل، الذي ســّهل   2-ســارس-وتقدم هذه الوث�قة مراجعة محدَّ
ــار �وفید ــائل  في جم�ع أنحاء العالم في أماكن اإلقامة أو   19-في �عض األح�ان انتشـــــــ ــاحبالنقل التي یوفرها  وســـــــ العمل أو أثناء المهام   صـــــــ

وال تزال المخـاطر الفر�ـدة التي یواجههـا العمـال وأمـاكن العمـل لهـا تـأثیر �بیر على الصــــــــــــــحـة    ).4الروتین�ـة للعمـال أو التفـاعالت ف�مـا بینهم (
"االعت�ارات المتعلقة �ما ین�غي اتخاذه من ، المبدئ�ةالعامة، فضــًال عن االقتصــادات المحل�ة والعالم�ة. وتوفر إرشــادات منظمة الصــحة العالم�ة 

واألسـئلة الشـائعة لمنظمة الصـحة العالم�ة حول الصـحة  ،  )6(  "19-تدابیر الصـحة العامة والتدابیر االجتماع�ة في مكان العمل في سـ�اق �وفید
ــأن تدابیر الســـالمة والصـــحة المهن�ة للوقا�ة من �وفید،  )7( لعملوالســـالمة في مكان ا ــادات منظمة العمل الدول�ة �شـ ــادات )4(  19-و�رشـ ، إرشـ

  العمل �خالف مرافق الرعا�ة الصح�ة من أجل ضمان صحة العمال وسالمتهم. عامة ألماكن

لمنظمة  المبدئ�ةالمرت�ط �مكان العمل. وتوفر اإلرشـــــــادات  2-ســـــــارس-�تعرض العاملون الصـــــــحیون لمخاطر خاصـــــــة النتقال فیروس �وروناو 
وتعتبر التدابیر  .)8(  " إرشـــادات محددة ألماكن الرعا�ة الصـــح�ة: الصـــحة والســـالمة المهنیتین للعاملین الصـــحیین19-كوفیدالصـــحة العالم�ة، "

من نهج اإلضــاف�ة المتعلقة �ســوق العمل بوجه عام على النحو المبین في إطار الر�ائز الســ�اســات�ة األر�ع لمنظمة العمل الدول�ة جزءًا ال یتجزأ 
 .)9( منها شامل لحما�ة ودعم جم�ع العمال والشر�ات أثناء الجائحة والتعافي

ن احتمال�ة إغالق أماكن العمل، وتمثل مؤشـــرًا رئ�ســـ�ًا إلعادة فتح التجارة �شـــكل آمن. وتعدُّ التوصـــ�ات الســـ�اســـات�ة  وتز�د الفاشـــ�ات في العمل م
 الموضحة في هذا الموجز مناس�ة لجم�ع أماكن العمل �خالف مرافق الرعا�ة الصح�ة، ومنها تلك التي لم تشهد فاش�ات. 

 أهم األسئلة محل النقاش 1-2

 في أماكن العمل خارج مرافق الرعا�ة الصح�ة، و�ر�ز على مناقشة األسئلة اآلت�ة: 19-الموجز مسألة �وفیدیتناول هذا 

 في مكان العمل؟   2- سارس - وفقًا للبیِّنات العلم�ة المتاحة، ما خصائص مكان العمل والقوى العاملة التي تز�د من خطر انتقال فیروس �ورونا  •
 قا�ة من العدوى ومكافحتها في مكان العمل؟ هل یوجد دلیل على نجاح تدابیر الو  •
 والتخف�ف من آثاره بین القوى العاملة لدیها؟  19-ما دور أماكن العمل في احتواء �وفید •
 ما أنواع الس�اسات التي ُنفِّذت لمنع انتقال العدوى والتخف�ف من آثارها في مكان العمل؟  •
 خف�ف من آثاره في مكان العمل؟ والت 19-ما الس�اسات التي ستساعد في منع انتقال �وفید •

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332073/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Criteria-2020.1-ara.pdf?sequence=11&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332073/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Criteria-2020.1-ara.pdf?sequence=11&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332073/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Criteria-2020.1-ara.pdf?sequence=11&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332073/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Criteria-2020.1-ara.pdf?sequence=11&isAllowed=y
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_749355/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_749355/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_749355/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_749355/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_749355/lang--ar/index.htm
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-ara.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-ara.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-health-and-safety-in-the-workplace
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-health-and-safety-in-the-workplace
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_749355/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_749355/lang--ar/index.htm
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_advice-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_advice-2021.1
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 في مكان العمل: استعراض المؤلفات   19-�وفید  :الجزء الثاني

  2-سارس-انتقال فیروس �ورونا 2-1

تقدم و في العمل، من المهم أوًال اســـــــــتعراض ��ف�ة انتشـــــــــار الفیروس بین الناس وفي البیئة.   2-ســـــــــارس-لفهم ��ف�ة منع انتقال فیروس �ورونا
 2-ســــارس-نظرة عامة على انتقال فیروس �ورونا  19-في ســــ�اق �وفیدعمال الكمامات  إرشــــادات منظمة الصــــحة العالم�ة المبدئ�ة �شــــأن اســــت

 2-ســـــــــــــــارس-. ووفقـًا للمعرفـة الحـال�ـة حول االنتقـال، �حـدث انتقـال فیروس �ورونـا(10)  �ـة على الوقـا�ـة من العـدوى في المجتمعواآلثـار المترت
ــًا بین األشـــخاص عندما �كون الشـــخص المصـــاب مخالطًا مخالطة  ــاسـ ــ�قة  أسـ لشـــخص آخر. و�عتمد مدى انتقال الفیروس بین زمالء العمل لصـ

نثرها و�طردها شـــــخص ما، ونوع مخالطة هذا الشـــــخص لآلخر�ن، والمكان الذي �حدث ف�ه التعرض، والتدابیر ی  تيعلى �م�ة الفیروس الحي ال
  الوقائ�ة المت�عة.

من فم الشــــخص المصــــاب أو أنفه عندما �ســــعل أو �عطس أو �غني أو یتنفس �شــــدة أو یتحدث.    2-ســــارس-و�مكن أن ینتشــــر فیروس �ورونا
و�مكن أن تؤدي المخالطة اللصـــ�قة لشـــخص مصـــاب إلى اســـتنشـــاق الفیروس أو نقله عن طر�ق الفم أو األنف أو العینین. وثمة بیِّنات محدودة 

ــ�اء أو المواد التي قد تكون ملوثة �فیروس حي، مثل معدات أو أســــــــــــطح العمل) في البیئة   على انتقال العدوى من خالل أدوات العدوى (األشــــــــــ
ــة أدوات العدوى ثم لمس الفم أو األنف أو العینین. و�حدث  الم�اشـــرة حول الشـــخص المصـــاب. و�مكن أن �حدث هذا االنتقال من خالل مالمسـ

لطب�ة، وغال�ًا في األماكن المغلقة والمزدحمة وغیر جیدة التهو�ة، حیث �قضـــــــي المصـــــــابون فترات طو�لة مع االنتقال في أماكن خارج المرافق ا
ــم �ســــوء التهو�ة أو   2-ســــارس-اآلخر�ن. و�عني ذلك أن انتقال فیروس �ورونا ــ�قة التي تتســ ــًة في األماكن المغلقة المزدحمة والضــ ینشــــط خاصــ

 ). 10عدمها (

 في مكان العمل  19-تشار �وفیدالعوامل المؤثرة في ان 2-2

 العوامل المهن�ة 2-2-1

في  تشــیر المؤلفات العلم�ة إلى أن العاملین في مجال الرعا�ة الصــح�ة �شــغلون المهن األكثر خطورة نظرًا لطب�عة عملهم، ولكنها تبین فاشــ�ات
ا اختالط بین األشــخاص أو تهو�ة غیر �اف�ة أو أماكن عدید من أماكن العمل �خالف مرافق الرعا�ة الصــح�ة. فقد أبلغت أماكن العمل التي به

دت فاشـــــ�ات بین 19-إقامة مشـــــتر�ة أو خدمات انتقال العمال أو مناطق مشـــــتر�ة لتناول الطعام عن معدالت أعلى من اإلصـــــا�ة �كوفید . وُحدِّ
، وعمـال المطـاعم )17) (16( األغـذ�ـة  ، وعمـال إنتـاج)13(  ، وعمـال التنظ�ف وعمـال المنـازل)15) (14) (13) (12) (11(  عمـال التجزئـة

 )، وعمال الســــــــالمة العامة29) (19) (18التعل�م (املین في  عال، و )18) (15) (14) (13) (12(  ، والســــــــائقین وعمال النقل)12(  والضــــــــ�افة
ــاء)20) (19) (13) (12( ــال البنـ ــال الزراعیین)22) (21) (19) (14) (11(  ، وعمـ ــدمـــة    ، و�ین األفراد)23) (16(  ، والعمـ في مهن الخـ

وأظهرت المهن التي ســمحت �العمل عن �عد والعمل �أقل   .)19) (13) (11(  االجتماع�ة، �من فیهم األخصــائیون االجتماعیون والمســتشــارون 
المحتملة في . وهذه القائمة أعاله ل�ســــــت شــــــاملة، وال تســــــت�عد المشــــــاكل  )11(  قدر من التفاعل مع الجمهور أو العمالء مخاطر أقل لإلصــــــا�ة

 المهن والقطاعات األخرى.

 العوامل االجتماع�ة والد�مغراف�ة  2-2-2

)  13( شــــــــر�حة الدخل المنخفض  2-ســــــــارس-تشــــــــمل العوامل االجتماع�ة والد�مغراف�ة المرت�طة �ارتفاع خطر التعرض المهني لفیروس �ورونا
. وقد واجه العمال غیر األساسیین )28( ، و"األقل�ات الظاهرة")11(  ، و��ار السن)27(  ، والمهاجر�ن)27) (26) (24( ، واإلناث)25) (24(

ــا�ة �كوفید ــیین "غیر الب�ض" لمخاطر  19-"غیر الب�ض" مخاطر أعلى لإلصــ ــاســ ــیین "الب�ض"، مع تعرض العمال األســ ــاســ مقارنة �العمال األســ
-اس العرق واألصل اإلثني على خطر اإلصا�ة �كوفید. وأظهرت دراستان حول ��ف�ة تأثیر الفصل المهني على أس)29(  أعلى النتقال العدوى 

والمهن التي تتطلب القرب الشدید من   )30(  أن العمال السود في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة من المرجح أكثر توظ�فهم في المهن األساس�ة  19
مر�ك�ة أثر �الغ على الســــــكان من أصــــــل إســــــ�اني . و�ان للفاشــــــ�ات في مرافق تصــــــن�ع اللحوم في الوال�ات المتحدة األ)28( العمالء والجمهور
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. وتســـببت مواقع العمل العال�ة الكثافة وأماكن اإلقامة ووســـائل النقل المشـــتر�ة في ارتفاع معدالت )31) (17( األقل�اتفئات عمال  وغیرهم من  
ــتثنائ�ًا بین العمال المهاجر�ن  19-كوفید ــلون على تع)32( ارتفاعًا اســــــــ ل�م ما �عد المرحلة الثانو�ة (درجة ال�كالور�وس . و�واجه العمال الحاصــــــــ

  .)27( 2-سارس-ودرجات أعلى) مخاطر مهن�ة أقل للتعرض لفیروس �ورونا

 بیئات العمل  2-2-3

ــانع األخرى، ومخ�مات عمل  ــن�ع اللحوم، والمصـــــــ ــ�ات في عدد من بیئات العمل المختلفة: البیئة المكتب�ة، ومرافق تصـــــــ دت فاشـــــــ  المهاجر�نُحدِّ
)  42) (41) (40) (39) (38) (37( ، والمهن األخرى المرت�طـة �الخـدمات)36) (35) (34(  ، والســــــــــــــفن)32(  ، ومراكز اللـ�اقة الـبدنـ�ة)32(
وتوضــح المؤلفات المنشــورة جزءًا صــغیرًا من العدد اإلجمالي للفاشــ�ات في   .)50) (49(  ، ووســائل النقل)48) (47) (46) (45) (44) (43(

دون حدوث الفاشــ�ات في بیئات معینة. وتفید أر�ع دراســات �حدوث فاشــ�ات في البیئات المكتب�ة، حیث �كون   ما �حولالعمل، ولكنها تبین  بیئة
. و�بین عدد من الدراســـات الفاشـــ�ات في مرافق تصـــن�ع اللحوم  )54) (53) (52) (51(  العاملون األســـاســـیون على مقر�ة من شـــخص مصـــاب

دت المخال ــ�ةحیث ُحدِّ ــفها عوامل رئ�ســــ ــوء التهو�ة وازدحام أماكن اإلقامة بوصــــ )  58) (57) (56) (55(  طة الوث�قة المطولة لزمالء العمل وســــ
ــكان   19-. و�انت حاالت �وفید)60) (59( ــ�احة عند مقارنتها �الســ ــارًا بین العاملین في "األماكن العامة" وقطاع الســ ذات األعراض أكثر انتشــ

 . )61( غیر العاملین

ت إلضــــــافة إلى الدراســــــات المذ�ورة آنفًا، تشــــــیر دراســــــات تقی�م المخاطر إلى أن أماكن العمل التي تتســــــم �الكثافة العال�ة للعمالء وطول فتراو�ا
�اســتخدام الب�انات الخاصــة    19-. وخلص تخط�ط المخاطر لفاشــ�ات �وفید)62(  19-الز�ارة ترت�ط بز�ادة الحاالت األســبوع�ة التراكم�ة لكوفید

 .)63( 2-سارس-زادت من خطر التعرض لفیروس �ورونا ،مثل مساحات العمل المشتر�ة ،تنقل إلى أن عوامل محددة في أماكن العمل�ال

 العوامل ش�ه المهن�ة  2-2-4

متعددة فاشـ�ات تنطوي أماكن اإلقامة المشـتر�ة على قضـاء األفراد وقتًا طو�ًال داخل الم�اني على مقر�ة من �عضـهم ال�عض. وأظهرت دراسـات 
ناجمة عن أماكن اإلقامة المشــــــــتر�ة التي یوفرها صــــــــاحب العمل. و�انت معدالت الهجوم الواردة في �عض الدراســــــــات عال�ة للغا�ة؛ إذ أفادت 

% من جم�ع حاالت 86وارت�ط    .)35(  ٪85.2إحدى الدراسات التي أجر�ت على العمال المق�مین على متن سفینة صید أن معدل الهجوم بلغ  
ل معدل االنتشـار المصـلي األعلى ()64( �مهاجع العمال المهاجر�ن  2020ن�سـان/أبر�ل   فيالمؤ�دة في سـنغافورة    19-كوفید جِّ ٪)  88.7. وسـُ

أن جم�ع المشار�ین الذین �ع�شون في أماكن )  66(. ومع ذلك، أفادت إحدى الدراسات  )65(  بین األفراد الذین �ع�شون في أماكن إقامة العمال
العمل �انت نتائج اخت�ارهم ســلب�ة لألجســام المضــادة. وأفادت دراســة أجر�ت على العمال المهاجر�ن في ســنغافورة أن   صــاحبمقدَّمة من إقامة  

٪ من جم�ع الحاالت المؤ�دة على الصـعید الوطني �انت لعمال مق�مین في مهاجع في مواقع العمل؛ إذ أفاد أحد المهاجع �إ�جاب�ة المصـل  88
. ومن مواقع العمل األخرى التي أبلغت عن انتقال للعدوى ارت�اطًا �مكان اإلقامة مرافق تصن�ع اللحوم  )14(  ٪ من العمال20من  لدى ما �قرب  

  .)36) (35) (34( ، وسفن �حر�ة)45( ، ومخ�م لیلي)57) (56( في الوال�ات المتحدة

عن وســائل النقل اإلبالغ  ان  تمنشــور   ضــمنتوتتصــف أر�ع دراســات منشــورة فاشــ�ات مرت�طة �التنقل إلى العمل.  التنقل والســفر المرت�ط �العمل. 
دراســــة واحدة لم تجد أي انتقال و .  )57) (56( عامًال في مرافق تصــــن�ع اللحوم في الوال�ات المتحدة  264المشــــترك إلى العمل وفاشــــ�ة شــــملت  

. و�المقارنة مع الشـــواهد غیر )54( حالة تعرض ووســـائل نقل مشـــتر�ة  150احد على الرغم من وجود للعدوى بین زمالء العمل من حالة دالة و 
مرة.  3.2أكثر �مقدار   )25(  قد اســـــــتخدمت وســـــــائل النقل العام للوصـــــــول إلى العمل  19-المصـــــــا�ة، �ان من المرجح أن تكون حاالت �وفید

 .)68) (67) (53) (52( �السفر المرت�ط �العمل فاش�ات متعلقةعلى إبالغ عن أر�ع دراسات إضاف�ة نطوي  وت

ــ�ة من المجتمع إلى  التجمعات االجتماع�ة لزمالء العمل.  ل التجمعات االجتماع�ة لزمالء العمل خارج مكان العمل دخول الحاالت المكتســ ــهِّ تســ
ــئة في مكان العمل. وفي هذه الدراســـات، تجمعت إحد بینما التقت  )47( ى المجموعات في حانةمكان العمل، وتعر�ض المجتمع للحاالت الناشـ

وفي جم�ع الســــینار�وهات المبلغ عنها، أدت العدوى المكتســــ�ة من خالل   .)48( مجموعة أخرى في حفل عشــــاء تضــــمن الغناء في مكان مغلق
  التجمعات االجتماع�ة لزمالء العمل إلى إصا�ات إضاف�ة في مكان العمل.
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 العملفعال�ة التدخالت في مكان   2-2-5

تحظى الدراســات التي تق�ِّم فعال�ة التدخالت في مكان العمل �أهم�ة خاصــة في تصــم�م توصــ�ات أماكن العمل والســ�اســات الوطن�ة �شــأن منع  
ــارس-انتقال فیروس �ورونا ــعة من   2-ســــ ــترات�ج�ات الحد من المخاطر في مكان العمل مجموعة واســــ ــات حول اســــ في العمل. واختبرت الدراســــ

منها التطهیر المنتظم لموقع العمل، وتوجیهات العمل من المنزل، وقصــــر دخول موقع العمل على العمال األســــاســــیین، و�رشــــادات  التدخالت، و 
الت�اعد الجســــدي، والفحص الروتیني، وتت�ع المخالطین، والرصــــد البیئي، ومعدات الحما�ة الشــــخصــــ�ة. وتســــتند غالب�ة الدراســــات المنشــــورة إلى  

 قد تكون عرضة الفتراضات متحیزة في النموذج. ولم �قس معدل انتشار المرض بین العمال سوى عدد قلیل من الدراسات. �ة، التي ئنماذج تنب

وقد ثبتت فعال�ة الس�اسات التي تشجع العمال المرضى على عزل أنفسهم من خالل برامج دعم الدخل واإلجازات وس�اسات الحجر الصحي في 
و�انت التدخالت التي تحد من التفاعل االجتماعي وتقلل من الكثافة في مكان العمل فعالة    .)71) (70) (69(  منع الفاشــــ�ات في مكان العمل
ــا�ة  ــ�ات في مكان العمل �مقدار خمســـة أضـــعاف �عد تخف�ف تدابیر )75) (74(  )73()  72) (51(في خفض معدالت اإلصـ . وزاد عدد الفاشـ

ــدي ــتخدام  )76(  الت�اعد الجسـ ــكل �بیر من معدل انتقال العدوى بین زمالء العمل. وُوِجد أن اسـ ــ�ة بین العمال �قلل �شـ ــخصـ  معدات الحما�ة الشـ
ن امتثال العمال السـتخدام معدات الحما�ة )72( . على أن اسـتخدام الشـر�ة سـ�اسـات و�رشـادات �شـأن معدات الحما�ة الشـخصـ�ة أسـهم في تحسـُّ

،  ) 80( ، وفحص العمال)79(  ، واســــــــتخدام قناع الوجه من ِقَبل العمال والعمالء)78(  . و�انت االخت�ارات البیئ�ة المنتظمة)77(  الشــــــــخصــــــــ�ة
الهواء فعالة في التخف�ف من أثر الفاشــــــ�ات في أماكن العمل. وتبین أن نظم التدفئة والتهو�ة وتكی�ف الهواء العال�ة التوز�ع المزودة �مرشــــــحات 

 . )81( ات الفیروس في األماكن المغلقةالجس�م�ة العال�ة الكفاءة تقلل �شكل �بیر من تر�یز 

وأظهرت األ�حاث أ�ضـًا أن اسـتشـارة ممثلي العمال ومشـار�تهم في تناول قضـا�ا السـالمة والصـحة المهنیتین في مكان العمل ترت�طان �انخفاض  
لمتحدة إلى أن نقا�ات العاملین . وأشــــــــارت دراســــــــة أجر�ت في دار لرعا�ة المســــــــنین في الوال�ات ا)82( اإلصــــــــا�ات والحوادث المرت�طة �العمل

 . )83( 19-نقطة مئو�ة في الوف�ات المرت�طة �كوفید 1.29الصحیین ارت�طت �انخفاض قدره 

 الس�اسات الموجهة لمنع انتقال العدوى في مكان العمل   :الجزء الثالث

مجموعات ب�انات �بیرة متعددة تت�ع تدابیر  )  PHSM(  )84قاعدة ب�انات منظمة الصـــــحة العالم�ة للصـــــحة العامة والتدابیر االجتماع�ة (تجمع  
في مجموعة ب�انات واحدة مفتوحة المحتوى لالسـتخدام العام. وفي لك وذر�ین،  �اسـتخدام تصـن�ف وه�كل مشـت  19-الصـحة العامة لجائحة �وفید

من ســ�اســات الصــحة العامة والتدابیر االجتماع�ة التي جرى تدشــینها منذ بدا�ة   89574  تضــم قاعدة الب�انات�انت  ،  2021ن�ســان/أبر�ل   20
وف�ما یلي نظرة عامة على الســـــ�اســـــات الموجهة للحد من انتقال  ســـــ�اســـــة خاصـــــة �أماكن العمل.  11138الجائحة. ومن بین هذا العدد، هناك 

 العدوى في مكان العمل.

 العمل عن �عد 3-1

ــ�اق �وفید ــحة المهن�ة في سـ ــة الصـ ــ�اسـ ــج�ع العمل عن �عد من خالل مجموعة من التدخالت حجر الزاو�ة لسـ ما �قرب من ثلث ف. 19-كان تشـ
ــ�اســـات مكان العمل المدرجة في قاعدة ب�انات منظمة الصـــحة العالم�ة  موجَّهة إلى العمل عن ُ�عد. وطلبت �عض الحكومات  PHSMجم�ع سـ

میین غیر األســـــــــــــاســـــــــــــیین أداء عملهم عن �عد، بینما جعلت حكومات أخرى العمل عن �عد إج�ار�ًا لجم�ع العمال غیر من جم�ع العمال الحكو 
وعند عدم فرض العمل عن �عد، ُتسـتخَدم   ٪ من جم�ع العمال.70األسـاسـیین. وُطِ�قت نظم الحصـص في طلب العمل عن �عد لما ال �قل عن  

  رات للعمل عن �عد للتشج�ع عل�ه.الحوافز واإلرشادات الوطن�ة و�ناء القد

عت ســـــــ�اســـــــات موجَّهة تتطلب من أصـــــــحاب العمل توفیر العمل عن �عد للعمال المعرضـــــــین لمخاطر عال�ة والذین �عانون من أمراض  ووضـــــــِ
ــحاب العمل توفیر العمل عن �عد لجم�ع العمال الذین تز�د أعمارهم عن   ــاح�ة؛ وطلبت �عض البلدان من أصــ ــائل عامًا والمتأ  60مصــ ثر�ن بوســ

 النقل العام و�غالق دور الحضانة. ووضعت س�اسات تمنع أصحاب العمل من مطال�ة العمال غیر األساسیین �مغادرة منازلهم. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/phsm
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 تدابیر مكان العمل 3-2

الحیز المكتبي للحد  وتحددت حصـــــــص إشـــــــغال  ُطِ�قت نو�ات العمل اإللزام�ة والت�اعد بین وحدات العمل بهدف تقلیل الكثافة في أماكن العمل.
ووضـعت قیود تحد من األنشـطة االجتماع�ة وجم�ع المهام التي تتطلب حضـورًا شـخصـ�ًا، وذلك لجم�ع األعمال   من الكثافة والمخالطة الجسـد�ة.

إنشــاء   �أن تكون اســتراحات تناول الوج�ات وجداول نو�ات العمل متدرجة ومتعاق�ة. وطلبت �عض الحكوماتوضــعت توصــ�ة غیر األســاســ�ة. و 
وصـي على نطاق واسـع �ات�اع أُ الحواجز الماد�ة وتهیئة مسـاحات العمل لتقلیل المخالطة الجسـد�ة �شـرط إلعادة الفتح �عد إغالق مكان العمل. و 

   الم�ادئ التوجیه�ة الستخدام األقنعة والتزام المسافة البدن�ة اآلمنة، بل وُجعَلت إلزام�ة في �عض األح�ان.

 كن العملإعادة فتح أما 3-3

. و�اإلضـــــافة إلى ذلك، )85( من المرجح أن تؤدي إعادة فتح أماكن العمل م�كرًا وســـــوء تخط�طها إلى ز�ادة خطر حدوث الفاشـــــ�ات في العمل
العمال �مكن أن تؤدي العودة الم�كرة إلى مكان العمل دون التفت�ش واإلعداد المناســــــــــــبین إلى أخطار �بیرة على الســــــــــــالمة، وقد أدت إلى وفاة 

ــ�ة ثانو�ة ــرًا على تقلیل احتمال�ة حدوث فاشــــــ ــابتهم. وفي نماذج المحاكاة، �ان ات�اع نهج مرحلي للعودة إلى العمل مؤشــــــ وروعیت   .)86(  و�صــــــ
.  ) 87( في المنطقة الجغراف�ة  19-متغیرات متعددة عند التخط�ط إلعادة الفتح مرحل�ًا، �ما في ذلك عمر العمال ومناعتهم ومعدل انتشار �وفید

ــلي بین المجموعات المهن�ة ل ــُتخِدم االخت�ار المصــــ ــاد �ه فيواســــ ــترشــــ اخت�ار األفراد للعودة إلى العمل من خالل تحدید العمال الذین لدیهم   الســــ
ــ�ة ــادرة عن الحكومة لمنع ظروف )89) (88(  مناعة مكتســــ ــار�ح العودة إلى العمل الصــــ ــُتخِدمت العودة المتدرجة إلى خطط العمل وتصــــ . واســــ

واُتِ�ع نظـام یوم العمـل المتـدرج، حیـث یبـدأ عمـال القطـاعین العـام والخـاص العمـل في أوـقات مختلفـة، لتقلیـل التعرض في   ل العـال�ـة الكثـاـفة.العمـ
یواجهه العمال، وذلك لحما�ة العمال المعرضــــــین   ذيوُأصــــــِدرت تصــــــار�ح العودة إلى العمل بناًء على مســــــتوى المخاطر الوســــــائل النقل العام.  

خطوات تتراوح ما بین "الحجر الصـحي" و"إعادة الفتح المتقدم"، بناًء على معدل  5وُأوصـي �سـ�اسـة عودة إلى العمل تتألف من    ر عال�ة.لمخاط
وعند   االنتقال في مناطق جغراف�ة محددة، بینما اســتخدمت دول أخرى نظام "إشــارات المرور" إذ �شــیر اللون األصــفر إلى عودة تدر�ج�ة للعمل.

اقُتِرح نظام و  یود في مكان العمل، بدأت العودة �العمال األســاســیین، ثم عمال التجزئة غیر األســاســیین، یلیهم العاملون في أماكن الترف�ه.رفع الق
 ٪ من العمال. 66٪ إلى 30الحصص الذي �شترط حدًا إلجمالي قوة العمل المسموح �عودتها إلى العمل، والذي یتراوح من 

أماكن العمل مشــــــروطة �االمتثال لتدابیر الســــــالمة والصــــــحة المهنیتین، �ما في ذلك نظافة الیدین والتهو�ة الكاف�ة واســــــتخدام  وُجِعلت إعادة فتح  
األقنعة. وجرى تشــــــج�ع اســــــتمرار العمل عن �عد واالجتماعات االفتراضــــــ�ة �عد إعادة فتح مكان العمل، حیث تســــــمح �عض البلدان �إعادة فتح 

 الذین ال �ستط�عون العمل عن �عد. مكان العمل فقط للعمال

 : س�اسات على مستوى مكان العمل ات�ةجراءات الس�اساإل :الجزء الرا�ع

  2-سارس-إجراء تقی�م في مكان العمل للتعرض المهني المحتمل لفیروس �ورونا 4-1

خالل تقی�م مخاطر التعرض لفیروس  على متغیرات بیئ�ة ومؤســـــســـــ�ة متعددة. ومن  2-ســـــارس-�عتمد الخطر الفردي لإلصـــــا�ة �فیروس �ورونا
في مكان العمل، ســـیتمكن أصـــحاب العمل من حما�ة القوى العاملة �شـــكل أفضـــل من خالل تطبیق إرشـــادات محددة تســـتند   2-ســـارس-كورونا

المهن�ة،    إلى المخاطر. و�جب على أصـــــــحاب العمل �التشـــــــاور مع العمال وممثلیهم تحدیث تقی�م المخاطر �انتظام بدعم من خدمات الصـــــــحة
والتدابیر التي ســـوف ُتتخذ لتقلیل المخاطر  2-ســـارس-حال توفره. و�جب إبالغ العمال وممثلیهم �انتظام عن مخاطر تعرضـــهم لفیروس �ورونا

 تها. هالتي علیهم مواج

االعت�ارات المتعلقة �ما ین�غي اتخاذه من تدابیر الصــحة العامة والتدابیر االجتماع�ة في مكان وتوصــي إرشــادات منظمة الصــحة العالم�ة المبدئ�ة " 
ــ�  ــتو�ات المخاطر اآل 19- اق �وفید العمل في ســـــــ ــتخدام مســـــــ ــارس - إلجراء تقی�م مخاطر في مكان العمل للتعرض لفیروس �ورونا  ت�ة " �اســـــــ   2-ســـــــ

، ُ�قصــد �األشــخاص الذین �شــار إلیهم على  ت�ة وفي فئات المخاطر اآل   والتخط�ط للتدابیر الوقائ�ة في أماكن العمل �خالف مرافق الرعا�ة الصــح�ة. 
 .  ) 6(  أو �شت�ه في إصابتهم �ه عمومًا األشخاص الذین لدیهم �الفعل اخت�ار إ�جابي أو تشخ�ص  2- سارس - �ورونا أنهم مصابون �فیروس  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-ara.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-ara.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-ara.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-ara.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-ara.pdf?sequence=10&isAllowed=y
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مخاطر التعرض المنخفضــــــة. تختص هذه الفئة �الوظائف أو مهام العمل التي ال تنطوي على مخالطة متكررة ولصــــــ�قة مع الجمهور  •
-المقاولین، والتي ال تتطلب مخالطة أشــــــــخاص معروفین �إصــــــــابتهم �فیروس �وروناوزمالء العمل اآلخر�ن أو الزوار أو العمالء أو 

ــارس ــابتهم �ه. و�كون العمال في هذه الفئة لدیهم الحد األدنى من المخالطة المهن�ة للجمهور وزمالء العمل   2-ســــ ــت�ه في إصــــ أو �شــــ
 اآلخر�ن. 

، قد ینطبق مستوى الخطر هذا على العمال  19-حاالت �وفید  مخاطر التعرض المتوسطة. في المناطق التي �ستمر فیها اإلبالغ عن •
الذین �خالطون الجمهور أو الزوار أو العمالء مخالطة متكررة ولصــــــ�قة في بیئات عمل عال�ة الكثافة الســــــكان�ة (مثل أســــــواق الطعام 

ــائل النقل العام والمدارس وأنشـــطة العمل األخرى التي قد �كون من الصـــعب ــد�ة اآلمنة  ومحطات الحافالت ووسـ ــافة الجسـ مراعاة المسـ
 فیها)؛ أو على مهام العمل التي تتطلب مخالطة لص�قة ومتكررة بین زمالء العمل. 

تنطبق على الوظائف أو مهام العمل ذات اإلمكان�ة العال�ة للمخالطة اللصــــــــــ�قة مع األشــــــــــخاص المعروفین   مخاطر التعرض العال�ة. •
إصــابتهم �ه، �اإلضــافة إلى مالمســة األشــ�اء واألســطح التي �حتمل أن تكون ملوثة �الفیروس. أو المشــت�ه في  19-�إصــابتهم �كوفید

أو المشــت�ه  19-وتشــمل األمثلة على ســینار�وهات التعرض خارج مرافق الرعا�ة الصــح�ة نقل األشــخاص المعروفین �إصــابتهم �كوفید
وتقد�م الخدمات المنزل�ة أو الرعا�ة المنزل�ة لألشـــــــــــخاص  في إصـــــــــــابتهم �ه في مر��ات مغلقة دون الفصـــــــــــل بین الســـــــــــائق والراكب،

  .19-المصابین �كوفید

وتحـدد منظمـة  أمرًا ـ�الغ األهمـ�ة لتقی�م مخـاطر انتـقاـله في أـماكن العمـل.    2-ســــــــــــــارس-و�عـد تقی�م مســــــــــــــتوى االنتـقال المجتمعي لفیروس �وروـنا
�ة الو�اء: عدم اإلبالغ عن حاالت (�ما في ذلك االنتقال الصــــفري وغ�اب الصــــحة العالم�ة ســــ�عة ســــینار�وهات النتقال العدوى لوصــــف دینام�ك

ــتو�ات لالنتقال المجتمعي تتراوح من الحدوث المنخ ــفة والُمبلغ عنها)، والحاالت المتفرقة، ومجموعات الحاالت، وأر�عة مســ فض الحاالت المكتشــ
وهات االنتقال وتعر�ف هذه الفئات في اإلرشـــــــــــــادات المبدئ�ة المعنونة جدًا. و�مكن مطالعة المز�د من المعلومات عن ســـــــــــــینار�  إلى حدوث عالٍ 

 . )90( "19-"اعت�ارات تنفیذ وتعدیل تدابیر الصحة العامة والتدابیر االجتماع�ة في س�اق �وفید

االعت�ــارات المتعلقــة �مــا ین�غي اتخــاذه من تــدابیر الصــــــــــــــحــة العــامــة والتــدابیر لمز�ــد من المعلومــات عن تقی�م مخــاطر مكــان العمــل، راجع "و 
ف تدابیر الصـــــــــــــحة العامة والتدابیر االجتماع�ة في ملحق لوث�قة االعت�ارات المتعلقة بتكی�  19-االجتماع�ة في مكان العمل في ســـــــــــــ�اق �وفید

" 19-. وتوفر وث�قة منظمة العمل الدول�ة �شأن "عودة آمنة وصح�ة إلى العمل أثناء جائحة �وفید)6(  2020أ�ار/مایو   10،  19-س�اق �وفید
ــ�اق جائحة �وفید وتتوافر معلومات عن ��ف�ة تقی�م و�دارة المخاطر المهن�ة المتعلقة   .)4(  19-ه�كًال عمل�ًا لتقی�م مخاطر مكان العمل في ســـــــــــ

ــة�شـــــــكل فعال في   19-�كوفید ــاره في العمل 19-�الوقا�ة من �وفید  قائمة التحقق من اإلجراءات الخاصـــــ ــادرة عن منظمة  وتخف�ف انتشـــــ الصـــــ
مز�دًا من المعلومات عن إدارة   �شـأن نظم إدارة السـالمة والصـحة المهنیتین  الم�ادئ التوجیه�ة لمنظمة العمل الدول�ة. وتوفر )91(  العمل الدول�ة

 .)92( المخاطر المهن�ة في أماكن العمل

 تشج�ع االنتقال إلى العمل عن �عد 4-2

ــاء على ــوا�ط هو إطار عمل لمنع وتقلیل المخاطر الناجمة عن األخطار المحتملة في مكان العمل. و�عد القضـ ــل الهرمي للضـ ــلسـ التعرض   التسـ
في العمل. و�ســــــــــــبب المخاطر الكامنة في   19-في مكان العمل الطر�قة األكثر فعال�ة للوقا�ة من �وفید  2-ســــــــــــارس-المحتمل لفیروس �ورونا

 العمل أثناء المخالطة الجســـد�ة اللصـــ�قة أو في أماكن مغلقة مع زمالء العمل والعمالء اآلخر�ن، حدث انتقال غیر مســـبوق نحو العمل عن �عد
 جم�ع أنحاء العالم.  في

. وتؤثر طب�عة المهنة والقطاع )93( ومع ذلك، فإن العمل عن �عد له مخاطر صــــــــح�ة فر�دة، ومنها آثار الراحة الجســــــــد�ة والصــــــــحة النفســــــــ�ة
المناطق الحضــــــر�ة  ن والمتعلمون من قاطني  و حیث یتمتع العمال الموســــــر  ؛والموقع الجغرافي على احتمال�ة منح العامل فرصــــــة العمل عن ُ�عد

ــترات�ج�ة وقائ�ة لكوفید)94( �إمكان�ة أكبر للعمل عن �عد ــفه اســــ ــاف في العمل عن �عد بوصــــ ــكوك حول اإلنصــــ . وتفید 19-. وهو ما یثیر الشــــ
  اإلجراءات اآلت�ة في توج�ه أصحاب العمل �شأن نقل عمالهم إلى العمل عن �عد �طر�قة آمنة وصح�ة وفعالة:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-ara.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-ara.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-ara.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-ara.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-ara.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-ara.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_742609/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/WCMS_125019/lang--en/index.htm
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 والبروتو�والت والعمل�ات الست�عاب أكبر عدد ممكن من العمال الذین �عملون عن ُ�عد. إعادة تصم�م سیر العمل •
  تحدید األفراد ذوي المناصب والمهام الوظ�ف�ة المحددة الذین �مكنهم العمل عن ُ�عد وتنفیذ س�اسات العمل عن ُ�عد. •
 توفیر التدر�ب على العمل اآلمن والفعال عن �عد. •

o  عن �عد بوسائل الراحة ألداء مهام العمل المطلو�ة.ضمان تجهیز مكان العمل 
o .تشج�ع حصول األفراد الذین یؤدون عملهم جلوسًا على فترات راحة قصیرة منتظمة �ل نصف ساعة 
o .تشج�ع ساعات العمل وفترات الراحة المنتظمة 

 توفیر ُمَتَنّفسات اجتماع�ة للعاملین وتشج�ع التفاعالت المنتظمة عبر الفیدیو. •
مناقشـــة التوازن  و العاملین �شـــأن تأثیرات الصـــحة النفســـ�ة للعمل عن �عد لفترات طو�لة، ومنها مخاطر االكتئاب والعزلة والقلق.  توع�ة  •

 بین العمل والح�اة، وتحدید ساعات عمل واضحة حتى ال �شعر العمال �الضغط لكي �كونوا على اتصال دائم �العمل.
خالل جدول منتظم وممارســة التمار�ن والتفاعالت االجتماع�ة مثل اللقاءات االفتراضــ�ة على دعم الصــحة النفســ�ة من  العمالتشــج�ع  •

 .)95( مراعاة إتاحة برنامج لمساعدة العمال الذین �عانون من أعراض مرت�طة �الصحة النفس�ةو والمكالمات االجتماع�ة. 
 إعالم العمال �أنماط الح�اة الصح�ة، مع تشج�عهم على تبنیها.  •

هـــــذه التوصـــــ�ات وغیرهـــــا مـــــن التوصـــــ�ات اإلضـــــاف�ة لمعالجـــــة آثـــــار الصـــــحة النفســـــ�ة المرت�طـــــة �العمـــــل عـــــن �عـــــد فـــــي دلیـــــل منظمـــــة وتـــــرد 
 ).69(" 19-إدارة المخاطر النفس�ة واالجتماع�ة المتعلقة �العمل أثناء جائحة �وفیدالعمل الدول�ة "

 تنفیذ تدابیر السالمة والصحة لمنع انتقال العدوى في مكان العمل 4-3

ــع تدابیر لمنع انتقال فیروس �ورونا ــارس-�جب وضــــــــ ــة �الوقا�ة من ا  2-ســــــــ ــاور مع المهنیین واللجان المختصــــــــ لعدوى  في مكان العمل �التشــــــــ
اور  ومكافحتها والسـالمة والصـحة المهنیتین، �ما یتماشـى مع سـ�اسـات الصـحة والسـالمة المهنیتین العامة الوطن�ة والمحل�ة. و�ن�غي تضـمین التشـ

لوطني والحوار مع العمال وممثلیهم في مراحل تخط�ط التدابیر الجدیدة وتقد�مها ورصــدها. و�جب أن تلتزم الســ�اســات بتصــن�ف انتقال العدوى ا
ــادات حول ��ف�ة تكی�ف هذه التدابیر المحددة بناًء على   ــافة إلى تقی�م المخاطر الخاص �مكان العمل. و�رد مز�د من اإلرشـــــــــ والمحلي، �اإلضـــــــــ

وموجز منظمة العمل ) 6(في العمل    19-تقی�م المخاطر الخاص �مكان العمل في اإلرشــــــادات المبدئ�ة لمنظمة الصــــــحة العالم�ة �شــــــأن �وفید
 ).4( 19-الدول�ة �شأن العودة اآلمنة والصح�ة إلى العمل أثناء جائحة �وفید

ــل الهرمي   على  اإلجراءات  عتمد هذه. وت19-و�ن�غي توفیر اإلجراءات اآلت�ة لجم�ع العمال في جم�ع أماكن العمل لمنع انتقال �وفید ــلســــــــ التســــــــ
ى الخطر، والتي تكون فیها الضـــــــــوا�ط الهندســـــــــ�ة مثل التهو�ة والحواجز  للضـــــــــوا�ط ف�ما یتعلق �جم�ع الحاالت التي ال �مكن فیها القضـــــــــاء عل

  المـاد�ـة، والضــــــــــــــوا�ط اإلدار�ـة والتنظ�م�ـة، مثـل أوقـات العمـل المتعـاق�ـة، أكثر فعـال�ـة في تقلیـل انتقـال العـدوى من اســــــــــــــتخـدام معـدات الحمـا�ـة
 الشخص�ة، والتي ین�غي أن تكمل التدابیر األخرى حسب االقتضاء.

�جب التوصــ�ة �التهو�ة الطب�ع�ة مثل فتح النوافذ عندما �كون ذلك ممكًنا وآمًنا. و�النســ�ة لألنظمة الم�كان�ك�ة، ین�غي ز�ادة نســ�ة   التهو�ة.  •
الهواء الخارجي وتدفق الهواء الكلي إلى األماكن المشـــــغولة. و�ن�غي ز�ادة تنق�ة الهواء إلى أعلى مســـــتوى ممكن دون التقلیل �شـــــكل �بیر 

. وقـبل زـ�ادة نســـــــــــــــ�ة الهواء الخـارجي، ین�غي التحقق من التوافق مع إمـكانـ�ات نظـام الـتدفـئة والتهوـ�ة  ) 97(   الهواء التصــــــــــــــم�مي من ـتدفق 
م وتكی�ف الهواء للتحكم في درجة الحرارة والرطو�ة، و�ذلك التوافق مع اعت�ارات جودة الهواء الداخلي/الخارجي. و�ن�غي مراعاة تشغیل نظا

  . ) 98(  وتكی�ف الهواء �أقصـــــى تدفق للهواء الخارجي لمدة ســـــاعتین قبل شـــــغل األماكن و�عده، وفًقا لتوصـــــ�ات المصـــــنع التدفئة والتهو�ة 
. وتعد خر�طة ) 99(   و�جب على أصــــحاب العمل ضــــمان الصــــ�انة الروتین�ة لنظم التدفئة والتهو�ة وتكی�ف الهواء وفًقا لمعاییر الصــــناعة 

 .  ) 100(  19- التهو�ة مرجعًا مهمًا لضمان التهو�ة الداخل�ة الجیدة في س�اق �وفید طر�ق منظمة الصحة العالم�ة �شأن 

تدابیر للحفاظ على مسافة جسد�ة آمنة وفًقا للوائح الوطن�ة بین جم�ع األشخاص من خالل تنظ�م  وضعین�غي  الت�اعد الجسدي. •
دخول غیر العمال، ومنع المخالطة الجسدي الم�اشرة مع اآلخر�ن والتجمعات االجتماع�ة، وفرض رقا�ة صارمة على دخول األفراد،  

 أوقات االنتظار ووضع حواجز ماد�ة وتقلیل �ثافة مساحات العمل و�دارة الطوابیر من خالل وضع العالمات على األرض وجدولة

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_748638/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_748638/lang--en/index.htm
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. و�ن�غي تقلیل الحاجة إلى االجتماعات الماد�ة عن طر�ق تشج�ع المؤتمرات عن �عد. و�جب ترتیب مواعید الدخول والخروج ) 101(
نقل البدیلة مثل المشي ور�وب . و�جب تجنب وسائل النقل المشترك، وتحفیز أشكال ال) 102(  من مكان العمل لتجنب االزدحام

 الدراجات أو استخدام مر��ات خاصة.  

أو معقم الیدین في مكان مناسب في جم�ع المداخل والحمامات ووحدات العمل   یدین ین�غي وضع وحدات غسل النظافة الیدین.  •
 . ) 103( ومرافق تناول الطعام. و�ن�غي �ذلك وضع الفتات لتذ�یر العمال بنظافة الیدین على نحو سل�م، و�نشاء نظام لرصد االمتثال

لشدیدة االزدحام واألسطح الكثیرة اللمس من أجل  ین�غي تحدید األماكن ا .19-تنظ�ف وتطهیر األسطح البیئ�ة في س�اق �وفید •
تنظ�فها وتطهیرها عدة مرات یوم�ًا. و�جب تنظ�ف األسطح دائمًا �الماء والصابون أو �منظف إلزالة المواد العضو�ة أوًال، ثم  

ر) بتر�یز موصى �ه التطهیر. وفي األماكن األخرى �خالف المرافق الصح�ة، �مكن استخدام هیبو�لور�ت الصودیوم (ُمبِّ�ض �لو 
٪ لتطهیر األسطح. و�ن�غي أن �كون  90-70جزء في الملیون). و�دًال من ذلك، �مكن استخدام الكحول بتر�یز  1000٪ ( 0.1یبلغ 

  ثم ال ین�غي فعل ذلك. نالتطهیر موضع�ًا وشامًال. وقد �كون رش غرف �أكملها أو مناطق خارج�ة أو أشخاص عمل�ة سامة، وم
تكون المطهرات شائعة االستخدام سامة. و�جب أن یت�ع تحضیر المطهرات واستخدامها تعل�مات الشر�ة المصنعة ومن المحتمل أن 

. و�جب تزو�د العمال بتدر�ب منتظم على التعامل اآلمن مع المواد الك�م�ائ�ة ) 104( لحما�ة سالمة عمال التطهیر وصحتهم
 ومعدات الحما�ة الشخص�ة المناس�ة.

، و�جراء التدر�ب مجاناً یتحمل أصحاب العمل مسؤول�ة توفیر معدات الحما�ة الشخص�ة المناس�ة والكاف�ة  لشخص�ة. معدات الحما�ة ا •
ومراق�ة االستخدام اآلمن بین عمالهم. و�جب أن �ستخدم األقنعة غیر الطب�ة (النس�ج�ة) جم�ع العمال الذین �عملون في األماكن  

،  19-وزمالء العمل. أما األفراد الذین لدیهم مخاطر أعلى لإلصا�ة �مضاعفات خطیرة من جراء �وفیدالمغلقة أو �القرب من العمالء 
و�ن�غي ألصحاب العمل إعادة تدر�ب الموظفین على االستخدام السل�م لمعدات الحما�ة   فاألفضل لهم استخدام األقنعة الطب�ة.

أن وقت و��ف�ة استخدام األقنعة، وتكو�ن األقنعة النس�ج�ة غیر الطب�ة، وُتعد إرشادات منظمة الصحة العالم�ة �ش الشخص�ة شهر�ًا.
 .)10) (105( مرجعًا مهمًا للعمال

و�جب إعطاء األولو�ة لوضـــع خطط   من الو�االت الصـــح�ة ذات الصـــلة.  19-و�جب أن تت�ح جم�ع أماكن العمل لعاملیها معلومات عن �وفید
ات في العمل. و�اإلضافة إلى ذلك، ین�غي إجراء حوار مستمر للتواصل �شأن المخاطر مع العمال التأهب والطوارئ للشر�ات عند ظهور الفاش�

التدابیر الوقائ�ة. و�تولى المدیرون والمشـرفون إرسـاء ثقافة السـالمة    وق�امهم برصـد تطبیقوممثلیهم لضـمان تلقي المدیر�ن مالحظات من العمال 
 أن یت�عوا جم�ع تدابیر السالمة والصحة المط�قة في مكان العمل.في مكان العمل، ولذلك فمن األهم�ة �مكان 

ة رقم و�عد التعاون بین أصـحاب العمل والعمال أمرًا �الغ األهم�ة للنجاح في حما�ة صـحة العمال وسـالمتهم. ووفًقا لتوصـ�ة منظمة العمل الدول�
ــتر�ة للســــالمة ، قد تشــــمل تدابیر تســــهیل التعاون تعیین مندو�ین معنیین �ســــالمة الع164 مال، ولجان ســــالمة وصــــحة العمال، و/أو لجان مشــ

والصــحة مع تمثیل متســاو مع ممثلي أصــحاب العمل، وفًقا للقانون الوطني والممارســة المت�عة. وتتمتع جم�ع هذه اللجان أو، حســب االقتضــاء، 
 ممثلو العمال اآلخر�ن، �الحقوق اآلت�ة من بین جملة حقوق أخرى: 

ــولهم على معلو  • ــحة،  حصــــ ــة العوامل التي تؤثر على الســــــالمة والصــــ ــحة، وتمكینهم من دراســــ ــائل الســــــالمة والصــــ مات �اف�ة عن مســــ
 وتشج�عهم على اقتراح تدابیر �شأن هذا الموضوع؛

 استشارتهم عند رسم مالمح تدابیر السالمة والصحة الرئ�س�ة الجدیدة وقبل تنفیذها؛  •
ــارتهم في تخط�ط تغییرات إجراءات العمل أ • ــتشـ ــحة  اسـ ــالمة أو الصـ و محتوى العمل أو تنظ�م العمل، والتي قد �كون لها آثار على السـ

 �النس�ة للعمال؛
�الحما�ة من الفصـــل والتدابیر األخرى التي تضـــر بهم أثناء ممارســـة وظائفهم في مجال الســـالمة والصـــحة المهنیتین �صـــفتهم  تمتعهم   •

 ممثلین للعمال أو أعضاء في لجان السالمة والصحة؛
عهم �إمكان�ة الوصـول إلى جم�ع أجزاء مكان العمل والقدرة على التواصـل مع العمال �شـأن مسـائل السـالمة والصـحة أثناء سـاعات تمت •

 العمل؛
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 قدرتهم على المساهمة في المفاوضات �شأن إجراء المسائل المتعلقة �السالمة والصحة المهنیتین؛ •
جر لممارســــــة وظائف الســــــالمة والصــــــحة وتلقي التدر�ب المتعلق بهذه  حصــــــولهم على وقت معقول خالل ســــــاعات العمل مدفوعة األ •

 الوظائف؛
 استعانتهم �المتخصصین لتقد�م المشورة �شأن مشكالت خاصة تتعلق �السالمة والصحة. •

 الفحص الروتیني للعمال المعرضین للخطر 4-4

و�جب إبالغ جم�ع العاملین  علیها من خالل الفحص وتت�ع المخالطین.�عتمد التخف�ف من أثر الفاشـ�ات في مكان العمل على التعرف السـر�ع  
و�ن�غي تذ�یر العمال �انتظام �ال�قاء في المنزل إذا شــعروا بتوعك والحجر الذاتي �عد  �ك�ف�ة تحدید العالمات واألعراض الســر�ر�ة المثیرة للقلق.

 . 19-�كوفیدشخص مصاب مخالطة 

ــاف لفحص العمال أماكن العمل  �جب أن �كون هناك نظام معمول �ه في  • ــات الكتشـــــ ــت�ه بها، و�جب إتاحة الفحوصـــــ األعراض المشـــــ
 . )106( وتعكس قوة بروتو�والت الفحص معدل الحاالت في المجتمع على أن �جري ذلك �طر�قة تراعي السر�ة واألمان. المختبر�ة.

   .19-للعاملین الذین تظهر علیهم األعراض أو خالطوا شخصًا مصا�ًا �كوفیدوضع س�اسات واضحة ومتسقة  •
مراعاة فحص العمال الذین یواجهون مخاطر تعرض عال�ة في نقطة الرعا�ة �اســــــتخدام اخت�ار ســــــر�ع للمســــــتضــــــدات وفقًا إلرشــــــادات  •

 .)107( منظمة الصحة العالم�ة
 ال�قاء في المنزل.  19-رت علیهم مؤخرًا تتوافق مع �وفید�جب أن ُ�طلب من العمال الذین أبلغوا عن أعراض ظه •
ــت�اه في ارت�اط حالة �وفید • ــلطات الصـــــــــــح�ة المحل�ة عند االشـــــــــ �العمل، ووفقًا للقانون الوطني، قد ُ�طلب من   19-�جب إخطار الســـــــــ

 العمل المختصة.إدارة تفت�ش أصحاب العمل إبالغ 
الم�ادئ یومًا، �ما یتفق مع  14�جب أن �ظل زمالء العمل الذین خالطوا حاالت معروفة مخالطة لصـــــــ�قة في الحجر الصـــــــحي لمدة  •

 .)108( منظمة الصحة العالم�ةالتوجیه�ة ل

 التخط�ط إلعادة فتح مكان العمل �شكل تدر�جي وآمن 4-5

إرشــــــــادات منظمة العمل "وتقدم وث�قة  ة بتوج�ه واضــــــــح من الســــــــلطات المحل�ة.�جب أن تجري إعادة فتح أماكن العمل في إطار عمل�ة تدر�ج�
إرشـادات موجزة ألصـحاب العمل والعمال وممثلیهم �شـأن التدابیر الوقائ�ة من   )109" (عملالدول�ة �شـأن العودة اآلمنة إلى العمل: عشـر نقاط  

.  ) 110(  موارد تعل�م�ة مفیدة إلعادة فتح أماكن العمل الرســــــــوم المعلومات�ة لمنظمة الصــــــــحة العالم�ةتمثل   �ما   أجل العودة اآلمنة إلى العمل.
ق ومســــؤول�ات أصــــحاب العمل والعمال لضــــمان  للســــالمة والصــــحة المهنیتین إطارًا واضــــحًا لحقو   155وتوفر اتفاق�ة منظمة العمل الدول�ة رقم  

 مكان عمل آمن.

 االنتقال إلى العمل عن �عد والتجارة الرقم�ة قدر اإلمكان؛ مع مراعاة عدم إعادة الفتح إال للعمل�ات التي یتعذر إجراؤها عن ُ�عد.  •
ضــــــــــــــمان و  تخز�ن اإلمدادات الالزمة إلعادة الفتح اآلمن (األقنعة، ومســــــــــــــتلزمات نظافة الیدین، والحواجز الماد�ة، والمواد التعل�م�ة). •

 �د و�دارة المخزون قبل إعادة الفتح. سلسلة التور 
ضــــــــــــــمـان قـدرة المرافق على توفیر االحت�ـاطـات العـامـة قبـل إعـادة فتحهـا وامتالكهـا الموارد المطلو�ـة، �مـا في ذلـك الخبرات في مجـال  •

 السالمة والصحة.
تقی�م جم�ع عناصــــــــر العمل و�أخذ و�جب أن �غطي هذا ال  ).1-4إعادة إجراء تقی�م المخاطر الخاص �العمال قبل إعادة الفتح (انظر  •

 في االعت�ار على وجه الخصوص التأثیر المحتمل لنقص الص�انة الروتین�ة وتوافر اإلسعافات األول�ة والتغط�ة الطارئة. 
الســـــماح �إعادة الفتح الجزئي مبدئ�ًا �مجموعة مختارة من العمال األســـــاســـــیین ممن لدیهم الحد األدنى من عوامل الخطر الشـــــخصـــــ�ة   •

 خاطر التعرض المنخفضة. وم
 تدر�ب جم�ع العمال عن �عد على بروتو�والت إعادة الفتح قبل إعادة الفتح.  •

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_745541.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_745541.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_745541.pdf
https://www.who.int/singapore/news/infographics---English
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  إجراء مسح لألعراض على العمال قبل إعادة الفتح. •
 ات�اع جداول تناوب أو نو�ات عمل لتقلیل الكثافة في مكان العمل وعزل الحاالت في حالة حدوث فاش�ة. •

ــاور مع ممثلي العمال ذا أهم�ة خاصــــة ألنهم في وضــــع و�جب فحص الظروف العامة   في مكان العمل لتقصــــي المخاطر المحتملة. و�عد التشــ
 جید �سمح لهم �فهم عملي للعمل�ات والمشكالت التي �جب مراعاتها لحما�ة الح�اة والصحة.

 : س�اسات على مستوى الحكومة ات�ةجراءات الس�اساإلالجزء الخامس. 

 والتخف�ف من آثاره في أماكن العمل 19-الس�اسات والبرامج الوطن�ة للوقا�ة من �وفید. 5-1

في مكان العمل بنهج یر�ز على الناس مع إعطاء األولو�ة للح�اة والصــــــحة وتوقع    19-ین�غي أن تســــــترشــــــد الســــــ�اســــــات الوطن�ة �شــــــأن �وفید
مع أكثر المنظمات تمثیال ألصـحاب العمل والعمال، وأن تسـترشـد �اتفاق�ة  و�جب وضـع هذه السـ�اسـات �التشـاور  المخاطر والتخف�ف من آثارها.

ــحة المهنیتین،   ــحة المهن�ة، 155(رقم   1981منظمة العمل الدول�ة للســـالمة والصـ )، واتفاق�ة اإلطار 161(رقم    1985)، واتفاق�ة خدمات الصـ
اییر الدول�ة إطارًا قانون�ًا �ضــع نظامًا واضــحًا للحقوق والمســؤول�ات ). وتوفر هذه المع187(رقم   2006الترو�جي للســالمة والصــحة المهنیتین،  

 في مكان العمل، و�عترف �الحوار االجتماعي على المسـتوى الوطني ومسـتوى مكان العمل �اعت�اره أمرًا �الغ األهم�ة لضـمان تصـم�م السـ�اسـات
.  19-للســـــالمة والصـــــحة المهنیتین من أجل االســـــتجا�ة المالئمة لكوفیدوالتدخل الفعال، و�قدم إرشـــــادات للبلدان حول ��ف�ة إرســـــاء نظام فعال  

 و�شكل أكثر تحدیدًا، تشتمل هذه األدوات المع�ار�ة على التعر�فات التال�ة.

ــأن جم�ع   • ــحاب العمل للعمال وممثلیهم �شـ ــارة أصـ ــتشـ ــرورة اسـ ــحاب العمل والعمال وممثلیهم وضـ ترتی�ات مكان العمل للتعاون بین أصـ
 ة والسالمة المهنیتین المرت�طة �عملهم؛ جوانب الصح

ــحة،   • ــعة لهم آمنة و�دون مخاطر على الصـ ــحاب العمل التأكد من أن أماكن العمل الخاضـ ــامل الذي �جب �موج�ه على أصـ المبدأ الشـ
 �قدر ما هو ممكن عمل�ًا، وأن العمال �جب أن یت�عوا إجراءات الصحة والسالمة المهنیتین المعمول بها؛ 

في إ�عاد أنفســـــــهم عن أي موقف لدیهم مبرر معقول لالعتقاد �أنه �مثل خطرًا وشـــــــ�كًا وخطیرًا على ح�اتهم أو صـــــــحتهم، حق العمال   •
 وفًقا للقوانین والممارسات الوطن�ة.

ــر�ات ــ�ات الشـ ــوصـ ــوص خصـ ــات الوطن�ة قابلة للتطبیق على جم�ع العمال وأماكن العمل وأن تتناول على وجه الخصـ ــ�اسـ  و�ن�غي أن تكون السـ
موجز منظمة لمز�د من المعلومات، یرجى الرجوع إلى و المتوســـــــطة والصـــــــغیرة ومتناه�ة الصـــــــغر واألفراد العاملین في االقتصـــــــاد غیر المنظم. 

ــ�ة  19-العمل الدول�ة حول أزمة �وفید ــ�اســــ ــتجا�ات الفور�ة والتحد�ات الســــ ــاد غیر المنظم: االســــ وقائمة التحقق من إجراءات ،  )111(  واالقتصــــ
 .)112( والتخف�ف من انتشاره في العمل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم 19-الوقا�ة من �وفید

 19-ف الحكومي و�نفاذ تدابیر السالمة والصحة أثناء جائحة �وفیداإلشرا 5-2

، على إشــــراف 2-ســــارس-ین�غي أن �شــــتمل تنفیذ تدابیر الصــــحة العامة والســــالمة في مكان العمل، التي تهدف إلى منع انتقال فیروس �ورونا
  .)114) (113( سلطات الصحة العامة و�دارات تفت�ش العمل وفقًا لتفو�ض �ل منها

ن�غي أن تتعاون ســـلطات العمل والصـــحة العامة في توفیر إرشـــادات مشـــتر�ة ألماكن العمل وضـــمان ات�اع هذه اإلرشـــادات. و�شـــمل ی •
ذلك توفیر المعلومات التقن�ة عن ��ف�ة االمتثال لتدابیر الســـــــــــالمة والصـــــــــــحة اإللزام�ة و�نفاذ مفتشـــــــــــي العمل لهذه التدابیر. وفي هذا 

 ش العمل خدمة أساس�ة.الس�اق، �مكن اعت�ار تفت�
یتعین على الحكومات، �التشاور مع أصحاب العمل والشر�اء المجتمعیین، تقد�م مؤشرات واضحة ومتسقة حول متى �مكن إعادة فتح  •

  أماكن العمل �أمان.
والتغییرات في توجیهات مكان  ین�غي على الحكومات إشــــــراك مجتمع األعمال لضــــــمان إطالعهم على مســــــتجدات االنتقال المجتمعي   •

 العمل و�عالمهم �مسؤولیتهم عن توفیر بیئة عمل آمنة لعمالهم أثناء الجائحة.

https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/publications/WCMS_745854/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/publications/WCMS_745854/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/training/WCMS_753619/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/training/WCMS_753619/lang--en/index.htm
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 وضع س�اسات لإلجازات المرض�ة المدفوعة األجر 5-3

-وس �وروناتحافظ اإلجازة المرضــــــ�ة المدفوعة األجر على الدخل، ومن ثم تضــــــمن االســــــتقرار االجتماعي واالقتصــــــادي، وتحد من انتقال فیر 
عن طر�ق تحفیز عزل العمال المصـابین والحجر الذاتي للمخالطین للحاالت المؤ�دة. وقد ثبت أن اإلجازة المرضـ�ة المدفوعة األجر   2-سـارس

وأدت الســــ�اســــات التي تشــــجع على اإلجازة المرضــــ�ة المدفوعة األجر إلى    .)115( تقلل �شــــكل �بیر من حضــــور العمال المرضــــى إلى العمل
.  ) 69(  19-وارت�ط منح اإلجازات المرضــــــــ�ة الطارئة في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة �انخفاض حاالت �وفید  .)116(  انخفاض انتقال اإلنفلونزا

دولة ال تتطلب حال�ًا إجازة مرضــــــــــ�ة مدفوعة األجر من الیوم   193٪ من الدول األعضــــــــــاء في األمم المتحدة ال�الغ عددها  27ومع ذلك، فإن 
ــوى  األول  ــمن ســـــــــــ ــ�ة للعاملین بدوام جزئي، وال تمتلك  34للمرض. وال �ضـــــــــــ ٪ من البلدان أحكامًا تنظم اإلجازة 58٪ من البلدان إجازة مرضـــــــــــ

 . )117( المرض�ة للعاملین لحسابهم الخاص

نقد�ة (مرضـــــ�ة) للعمال )، �جب منح إعانة 134(رقم    1969وفًقا لتوصـــــ�ة منظمة العمل الدول�ة �شـــــأن الرعا�ة الطب�ة واإلعانات المرضـــــ�ة،  و 
و�جب أ�ضــــــــًا اتخاذ األحكام  المتغیبین عن العمل لغرض الحجر الصــــــــحي أو الخضــــــــوع لرعا�ة طب�ة وقائ�ة أو عالج�ة والذین ُعِلقت رواتبهم.

ــًا. ــًا معاًال مر�ضـ ــاد�ًا الذي عل�ه أن یرعى شـــخصـ ــاعدة في حما�ة الشـــخص النشـــط اقتصـ ــ�ة للمسـ مة في وضـــع وتعد اإلجراءات اآلت�ة مه المناسـ
 س�اسة فعالة ومنصفة �شأن اإلجازات المرض�ة. 

ــارة الدخل أو اإلجراءات العقاب�ة ألخذ إجازة  • ین�غي وضـــع تدابیر لحما�ة العمالة لضـــمان عدم تعرض العمال للفصـــل التعســـفي أو خسـ
 مرض�ة عند الشعور �المرض أو الحجر الصحي �عد المخالطة اللص�قة في المجتمع أو في العمل. 

�ن�غي أن تمتـد اإلجـازة المرضــــــــــــــ�ـة إلى  و ین�غي منح إجـازة مرضــــــــــــــ�ـة مـدفوعـة األجر لجم�ع العمـال اعت�ـارًا من الیوم األول للمرض.   •
  األشخاص المعزولین �سبب الضعف والذین ال �ستط�عون العمل عن �عد ولمخالطي الحاالت المؤ�دة.

األعمال التجار�ة الصــغیرة والعاملین �عقود والعاملین بدوام جزئي، �أوجه �جب تزو�د جم�ع العمال، �من فیهم أولئك الذین �عملون في   •
 حما�ة �اف�ة للحصول على إجازات مرض�ة. 

   19-البدء في ترصد الصحة المهن�ة لكوفید 5-4

مســــــؤولي الصــــــحة العامة وأصــــــحاب العمل من تقی�م فعال�ة التدخالت في مكان العمل، وهو أمر �الغ   19-�مّكن نظام الترصــــــد المهني لكوفید
ــمان االلتزام �قوانین تعو�ض العمال الوطن�ة. و  ــرور�ة لضـــــ هي األهم�ة لفهم التأثیر الحق�قي للجائحة على عالم العمل. وتعد مثل هذه النظم ضـــــ

 . 19-لبلدان �ذلك في فهم أي فئات العمال معرضة للخطر وأي أنشطة العمل أكثر ارت�اطًا �اإلصا�ة �كوفیدتساعد ا

٪ من حاالت  19.4إذ قدرت إ�طال�ا أن   و�عد الترصـــــــد الســـــــلبي من خالل األســـــــالیب المعمول بها ســـــــلفًا لجمع الب�انات الطر�قة األكثر فعال�ة.
. ومع ذلك، �مكن )118( العمل، وذلك عن طر�ق تت�ع المطال�ات المقدمة إلى هیئة تعو�ض العمال اإل�طال�ةقد ُأصیبت من خالل    19-كوفید

و�مكن أن توفر إضــــــــــــــافة    أن تكون ب�انات تعو�ض العمال مقیِّدة ألن تعر�ف األســــــــــــــ�اب المرت�طة �العمل متغیر وغال�ًا ما �كون محل خالف.
ومع ذلك، فإن الترصــد   �ة أو تقار�ر األط�اء مصــادر معلومات مفیدة للترصــد النشــط للفئات العاملة.المعلومات المهن�ة إلى الفحوصــات المختبر 

ــاحب العمل على تحدید ما إذا �انت  ــ�ة المر�ض وقدرة صــ ــوصــ ــأن خصــ ــحاب العمل یثیر مخاوف محتملة �شــ ــط المفروض من جانب أصــ النشــ
، التي اشــــترطت )119(  صــــحة المهنیتین �الوال�ات المتحدة اإلرشــــادات الســــا�قةوقد نقحت إدارة الســــالمة وال مرت�طة �العمل.  19-حاالت �وفید

 في مكان العمل، �ســــــبب مخاوف تتعلق �الخصــــــوصــــــ�ة والقیود التقن�ة. 19-على أصــــــحاب العمل تحدید ما إذا �ان العمال قد ُأصــــــیبوا �كوفید
ثة على أن أصـــحاب العمل "ل�س متوقعًا منهم إجراء اســـتفســـارات طب�ة مكثفة، �النظر إلى مخاوف خصـــوصـــ�ة العامل  وتنص اإلرشـــادات المحدَّ

-توجه اإلجراءات الســ�اســات�ة اآلت�ة إرســاء ترصــد الصــحة المهن�ة لكوفیدو   .)120(  ونقص الخبرة لدى معظم أصــحاب العمل في هذا المجال"
19 . 

شـار�ة في تت�ع المخالطین لتحدید مدى ارت�اط ین�غي أن تدعم خدمات الصـحة المهن�ة والممارسـین و�االت الصـحة العامة المحل�ة الم •
 و�ن�غي جمع معلومات العمل أثناء المقابالت مع الحاالت اإل�جاب�ة.  اإلصا�ة �العمل.
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ین�غي أن تراعي معـاییر تحـدیـد ارت�ـاط اإلصـــــــــــــــا�ـة �ـالعمـل الحـاالت المعروفـة في مكـان العمـل، والمخـالطـة المعروفـة لتلـك الحـاالت،  •
ــات)، وظهور مجموعة من الحاالت بین زمالء العمل وعدم  واالرت�اط الزمني (ا ــخ�صــ ــبق األعراض والتشــ لمخالطة في العمل الذي �ســ
 مثل أحد أفراد األسرة.  للعدوى  وجود مصدر بدیل

ین�غي تســــــــــجیل الحاالت المشــــــــــت�ه في ارت�اطها �العمل في نظام إبالغ ســــــــــري مر�زي. و�ن�غي نشــــــــــر الب�انات المجمعة واالتجاهات  •
 وتعم�مها على أصحاب العمل والعمال. 

ــحاب العمل إبالغ إدارات تفت�ش العمل �حاالت �وفید • ــا�ة عمل أو مرض مهني، وفقًا   19-ین�غي على أصـــــ ــف �أنها إصـــــ التي توصـــــ
 .)121( قانون الوطنيلل

 الس�اسات الموجهة لحما�ة العمال الضعفاء 5-5

یتعرض العمال الضــــــــعفاء مثل العمال المهاجر�ن وعمال االقتصــــــــاد غیر المنظم واألقل�ات اإلثن�ة والعرق�ة �شــــــــكل متزاید لمخاطر مكان العمل 
ــاف�ة على ــول إلى الرعا�ة    وانعدام األمن في الدخل وفقدان الوظائف. فهم یواجهون آثارًا إضـ ــد�ة مرت�طة �محدود�ة الوصـ ــ�ة والجسـ ــحة النفسـ الصـ

)  17( الصح�ة، والحواجز اللغو�ة والثقاف�ة، وعدم وجود عقود عمل رسم�ة، ومحدود�ة الحما�ة القانون�ة، واالفتقار إلى ش�كات الدعم االجتماعي
التمتع �أعلى مستوًى من الصحة �مكن بلوغه هو أحد الحقوق "و�جب على الدول األعضاء �منظمة الصحة العالم�ة ضمان أن    .)122(  )31(

 ، �ما في ذلك وضــع الهجرة"أو الدین أو العقیدة الســ�اســ�ة أو الحالة االقتصــاد�ة أو االجتماع�ة العرق األســاســ�ة لكل إنســان، دون تمییز �ســبب 
 وصحتهم. ى �شدة �اتخاذ اإلجراءات اآلت�ة لحما�ة حقوق العمال الضعفاء وَص �ُ و  .)123(

ین�غي توفیر الســ�اســات والتدابیر الوقائ�ة الموضــحة في هذه الوث�قة لجم�ع العمال �غض النظر عن وضــع الهجرة، والوضــع الوظ�في،  •
 والجنس، والهو�ة اإلثن�ة والعرق�ة؛ �ما في ذلك اإلجازة المرض�ة المدفوعة األجر و�جازة الحجر الصحي والحما�ة من الفصل التعسفي. 

 وصول إلى خدمات الفحص والرعا�ة الصح�ة للعمال الضعفاء. ضمان ال •
 . مراع�ة لل�عد الثقافيإرشادات وتحدیثات صح�ة عامة مترجمة و زو�د جم�ع العمال �ت •
 ضمان توافق أماكن اإلقامة ووسائل النقل مع تدابیر الصحة العامة، �ما في ذلك الت�اعد الجسدي اآلمن.  •
 .19-تضمین العمال الضعفاء في نظم الترصد المهني الوطن�ة لكوفید •
ــًا إلجراء تت�ع المخالطین واالخت�ارات بی • ــحة العامة وحدات مدر�ة تدر��ًا خاصـــ ــلطات الصـــ ــعفاء ین�غي أن �كون لدى ســـ ن العمال الضـــ

 ومناس�ة لغو�ًا. تراعي ال�عد الثقافي �طر�قة  

ــ�اق �وفیدو  ــأن التأهب 19-لمز�د من المعلومات عن حما�ة المهاجر�ن في سـ ــحة العالم�ة المبدئ�ة �شـ ــادات منظمة الصـ ، یرجى الرجوع إلى إرشـ
نظمة العمل الدول�ة �شــــــأن حما�ة العمال المهاجر�ن أثناء ، وموجز ســــــ�اســــــات م)124( والوقا�ة منه ومكافحته لالجئین والمهاجر�ن  19-لكوفید

 ).125( 19-جائحة �وفید

 الجزء السادس. الخالصة 

في مكان العمل.   2-ســارس-عة حول ســ�اســات منع انتقال فیروس �وروناللمؤلفات ومناقشــة موســَّ  اً ثمحدَّ   اً اســتعراضــیوفر موجز الســ�اســات هذا  
والتدابیر الوقائ�ة على مســـتوى مكان العمل والمســـتوى الحكومي.  2-ســـارس-العمل النتقال فیروس �وروناونوقشـــت عوامل الخطر المحددة في  

ــ�اســــات منظمة الصــــحة العالم�ة ومنظمة العمل الدول�ة   و�عد توفیر مكان عمل آمن وصــــحي ر�ناً  ــ�ًا من أر�ان العمل الالئق؛ وتهدف ســ ــاســ أســ
ســــــالمة العمال وصــــــحتهم في جم�ع أنحاء العالم. وســــــیؤدي إطالق اللقاحات دورًا مهمًا في الواردة في هذا الموجز إلى المســــــاعدة في ضــــــمان  

بر حما�ة العمال والسـكان بوجه عام. ومن األهم�ة �مكان أن �كون توز�ع اللقاح منصـفًا، مع إعطاء األفضـل�ة للعمال الذین یواجهون مخاطر أك
ــ�ة وخ�مة من جراء �وفید ــین لخطر مرتفع للتعرض لفیروس �وروناوالعام  19-للتعرض لحاالت مرضــــ ــارس-لین المعرضــــ ــل  .2-ســــ ــتواصــــ وســــ

 .19-منظمة الصحة العالم�ة ومنظمة العمل الدول�ة العمل معًا للنهوض �صحة العمال وسالمتهم في سبیل التعافي من جائحة �وفید
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 شكر وتقدیر 

 الخبراء التال�ة أسماؤهم في إعداد هذه الوث�قة.شارك 

 د. و��فان ه�س، وسارة غورلي،  و�میلي فونتانا، ولو�ا �الیر، وأبر�ل  أمستر، (إر�ك) و�ونا اإلمام، روال :أمانة منظمة الصحة العالم�ة
  فان ومار�ا غوزمان،-رودر�غیز وجولیتا أونیون، ولیزلي نیرا، ومار�ا م�ایو، وغي شمید، ماندیل�اوم وجودیث جاروسینسكا، ودوروتا إ�فانوف،
  و�لیت. وف�كتور�ا كیر�وف،

 منظمة العمل الدول�ة: یواك�م بینتادو نون�س، وفرانكلین موشیري، ومنال عزي. 

 

وتر�ش�ا �ور�ن ولیزا وادیل، و�الة الصحة  جون �ونلي، جامعة �الغاري، �ندا؛   ساهم الخبراء الخارجیون التال�ة أسماؤهم في مراجعة البیِّنات:و 
 العامة الكند�ة، �ندا.

ــل   ــحاب العمــــ ــال وأصــــ ــة للعمــــ ــات الدول�ــــ ــن ممثلــــــي المنظمــــ ــودور)    -ووردت تعل�قــــــات مــــ ــن تیــــ ــال (أو�ــــ ــات العمــــ ــدولي لنقا�ــــ ــاد الــــ االتحــــ
   والمنظمة الدول�ة ألصحاب العمل (بییر فینسینسیني) 

 

ا الموجز مراق�ة الوضع عن �ثب لمتا�عة أي تغیرات �مكن أن تؤثر على هذومنظمة العمل الدول�ة تواصل منظمة الصحة العالم�ة  و 

ی�قى موجز و�خالف ذلك، تان موجزًا محدثًا. . وفي حال طرأ تغییر على أي من العوامل ذات الصلة، فسوف تصدر المنظمللس�اسات

 لمدة عامین من تار�خ إصداره.الس�اسات هذا صالحًا 
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 الطرق  المت�عة  الملحق:

 استعراض المؤلفات العلم�ة؛ 

و�ســـــتند اســـــتعراض المؤلفات إلى مراجعة ســـــر�عة أجرتها على الصـــــحة العامة.   19-الغرض من مراجعة المؤلفات هو تحدید نطاق تأثیر �وفید
 .مجموعة العلوم الناشــئة التا�عة لو�الة الصــحة العامة الكند�ة؛ وهي ل�ســت مراجعة منهج�ة تهدف إلى صــ�اغة م�ادئ توجیه�ة مســندة �البینات

 ArXivو  MedRxivو  BioRxivو  Scopusو  PubMedفي    19-وقـد أجر�ـت عمل�ـات �حـث الســــــــــــــترجـاع المؤلفـات ذات الصــــــــــــــلـة �كوفیـد
  19-. وقورنت نتائج ال�حث مع المؤلفات الخاصــــــــــــــة �قائمة مؤلفات منظمة الصــــــــــــــحة العالم�ة حول �وفیدResearch Squareو SSRNو

. وُأضــ�فت مقاالت إضــاف�ة وتقار�ر الحكومة ومؤســســة الصــحة  Wileyو Elsevierو BMJالتي تدیرها النســیت و  19-ومراكز معلومات �وفید
العــامــة إلى قــاعــدة الب�ــانــات. و�ــانــت مصــــــــــــــطلحــات ال�حــث المــدرجــة في هــذا االســــــــــــــتعراض "مكــان العمــل"، و"العمــل"، و"المهنــة"، و"الزمیــل"، 

النتشــار الفائق". ولم توجد قیود لغو�ة في اســتعالم  و"التصــن�ع"، و"المصــنع"، و"المكتب"، و"الموظف"، و"التجمع"، و"االنتقال"، و"المجموعة"، و"ا
  عالقته. وروجع �ل مرجع �حتمل أن �كون ذا صـلة للتأكد من 2020تشـر�ن األول/أكتو�ر    29ال�حث. وجرى تضـمین األ�حاث المنشـورة حتى 

�احثین  من تأل�ف  في مراجعة المؤلفات  أي مقاالت متضـــمنةفلم تكن . �ما ُق�ِّم تضـــارب المصـــالح لجم�ع المقاالت المدرجة.  ات�موجز الســـ�اســـ
لدیهم تضــارب ملحوظ في المصــالح (موظف أو حاصــل على تمو�ل من القطاع الخاص) أو �ان ال�حث مموًال تمو�ًال م�اشــرًا من الصــناعة مع  

 وجود تضارب مالي متصور في المصالح.

  جودة المؤلفات العلم�ة

في العمل محدودة. وغالب�ة الدراســات ع�ارة عن دراســات عرضــ�ة صــغیرة أو دراســات   19-ت �وفیدتعد جودة البیِّنات العلم�ة المتعلقة �مجموعا
 ٪) هي دراســات أتراب�ة مســتقبل�ة.8بیئ�ة معرضــة لتحیز االخت�ار والتصــن�ف الخاطئ. وعدد محدود من الدراســات التي خضــعت لالســتعراض (

٪ من الدراســات من آســ�ا أو أفر�ق�ا، وال توجد دراســات من البلدان المنخفضــة  15 كما أن التمثیل الجغرافي للدراســات محدود، حیث إن أقل من
٪ من الدراســـــــات 20الدخل، وهو ما �قلل من الصـــــــالح�ة الخارج�ة للمؤلفات في معالجة المخاطر في العدید من االقتصـــــــادات. وما �قرب من 

وهناك حاجة إلى متا�عة طو�لة األمد للمجموعات المهن�ة من   .التي خضـــــعت لالســـــتعراض هي نســـــخ أول�ة ولم تخضـــــع لعمل�ة مراجعة األقران
 تقی�مًا مناس�ًا.  19-عدة بیئات عمل مختلفة لتقی�م العالقة بین الخصائص المهن�ة وخطر اإلصا�ة �عدوى �وفید

 استعراض س�اسات مكان العمل

وقد اســُتخِلصــت الســ�اســات من   .19-لمهن�ة في ســ�اق �وفیدُأجري اســتعراض مر�َّز منفصــل للتوصــ�ات الســ�اســات�ة المحددة المعن�ة �الصــحة ا
ومجموعـة الب�ـانـات ع�ـارة عن تعـاون مفتوح   .19-قـاعـدة الب�ـانـات العـالم�ـة للصــــــــــــــحـة العـامـة والتـدابیر االجتمـاع�ـة المط�قـة خالل جـائحـة �وفیـد
، وجامعة أكســــــــفورد، والشــــــــ�كة العالم�ة ACAPSالمحتوى بین منظمة الصــــــــحة العالم�ة، و�ل�ة لندن للصــــــــحة والطب االســــــــتوائي، ومشــــــــروع 

ــتخ�ار عن الصــــــــحة العامة، والمراكز األمر�ك�ة لمكافحة األمراض والوقا�ة منها، ومر�ز العلوم المعقدة في فیینا. وقاعدة الب�انات ل�ســــــــت  لالســــــ
عراض التدابیر البیئ�ة/االجتماع�ة،  وتشمل فئات الس�اسات التي خضعت لالست  قائمة شاملة لجم�ع س�اسات الصحة المهن�ة على مستوى العالم.

ــیل  ــُتخِلصــــت المعلومات لتحدید فئات العمال وتار�خ التنفیذ وتفاصــ ــ�ة. واســ ــ�اســــات العمل عن �عد، واإلجازات المرضــ و�غالق أماكن العمل، وســ
 الس�اسة. 

 إعداد اإلجراءات الس�اسات�ة

ــلة ــتعراض ســــر�ع للمؤلفات ذات الصــ ــ�اســــات بناًء على اســ ــلة التي ُجِمعت في قاعدة  أُِعد موجز الســ ــات�ة ذات الصــ ــ�اســ ، ومراجعة التدخالت الســ
واســـــتعراض جم�ع اإلرشـــــادات التقن�ة ذات الصـــــلة التي نشـــــرتها منظمة الصـــــحة العالم�ة  PHSMب�انات الصـــــحة العامة والتدابیر االجتماع�ة 
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وروجعت �التشـاور مع فر�ق  واسـُتخِلصـت النتائج الرئ�سـ�ة والتوصـ�ات ذات الصـلة من هذه التقار�ر والدراسـات، وُجِمعت  ومنظمة العمل الدول�ة.
ــام ــ�كة   من الخبراء �شـــمل موظفي منظمة الصـــحة العالم�ة من أقسـ الوقا�ة من العدوى ومكافحتها، وعلم األو�ئة، والصـــحة المهن�ة، والتهو�ة، وشـ

في المقر الرئ�ســـي للمنظمة؛ ومنســـقي الصـــحة المهن�ة في المكاتب اإلقل�م�ة للمنظمة؛   Epi-WINمعلومات منظمة الصـــحة العالم�ة للو�ائ�ات  
مل والســــــالمة والصــــــحة المهن�ة، �التشــــــاور مع اإلدارات األخرى ومكاتب منظمة وموظفي منظمة العمل الدول�ة من فرع إدارة العمل وتفت�ش الع

ر�ق العمل الدول�ة ألنشطة العمال وأصحاب العمل؛ وخبراء خارجیین معترف بهم دول�ًا في مجال الصحة والسالمة المهنیتین. وقد اجتمع هذا الف
ات�ة الموصــى بها مدعومة �إرشــادات منظمة الصــحة العالم�ة ومنظمة العمل في مناســبتین مختلفتین (عن �عد) لالتفاق على اإلجراءات الســ�اســ

ــلفًا. ــورة ســـ ــحاب العمل والعمال التا�عة لمنظمة العمل الدول�ة جزءًا من أمانة المنظمة (الموظفون المنتظمون في  الدول�ة المنشـــ وتعد مكاتب أصـــ
وضـــعها مجلس منظمة العمل الدول�ة للموافقة على أي منشـــورات صـــادرة عن  منظمة العمل الدول�ة)، وقد جرى اســـتشـــارتهم وفقًا للممارســـة التي  

ــالح.   ــارب المصــــــ ــعوا إلقرار تضــــــ ــار�وا في إعداد هذه الوث�قة لم �خضــــــ وُطلب من المنظمة. ولذلك، فإن موظفي منظمة العمل الدول�ة الذین شــــــ
ــار�ًا محتمًال في  ــاح عن أي ظروف �مكن أن تمثل تضــ ــالح (المراجعین الخارجیین اإلفصــ ــلحة قد تؤثر أو قد ُینظر إلیها �معنى،  المصــ أي مصــ

 �شكل معقول على أنها تؤثر على موضوع�ة الخبیر واستقاللیته)، والتوق�ع على إقرار المصالح. 
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